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Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje vėl lenktyniavo žirgai

Šių metų lapkričio 2 dieną, antradienį, Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje Engadine į Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos suorgani
zuotą “Melbourne Cup Dieną” rinkosi skrybėlėtos ponios ir ponai. Plačiau apie renginį skaitykite “M.P.” psl. 3.
Nuotraukoje - susirinkusieji į šventę laukia žirgų lenktynių.

Lietuvos įvykių apžvalga

Dvišalis 
karinis 

bendradarbiavimas
Lietuvos kariuo

menės vadas gene
rolas majoras Arvy- 
das Pocius teigia, 
kad politinė įtampa 
tarp Lietuvos ir Len
kijos nedaro neigia
mo poveikio dviša

liam kariniam bendradarbiavimui
“Absoliučiai ne. Mes tikrai nekreipia

me dėmesio į tuos dalykus, darome savo 
darbą. Bendravome labai dalykiškai, o 
neseniai ir Lenkijos kariuomenės vadas 
lankėsi Lietuvoje”, - interviu BNS sakė 
A-Pocius. Jis sakė, kad neseniai vykusio 
Europos Sąjungos susitikimo metu su 
kolega iš Lenkijos Mieczyslaw Cieniuch 
aptarė trišalio Lietuvos, Lenkijos ir Uk
rainos karinio bendradarbiavimo projekto 
- bendros brigados LITPOLUKRBRIG - 
eigą. “Vedančioji šalis čia yra Lenkija.

pimasis į trečiąsias šalis ir j Europos Ko
misiją”, - interviu Lenkijos laikraščiui 
“Rzecpospolita” sakė ministras.

Rusija 2006 metų viduryje nutraukė 
naftos tiekimą naftotiekiu “Družba” į naf
tos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose. 
Nors oficialus pretekstas buvo remontas, 
apžvalgininkai tai laiko kerštu už tai, jog 
bendrovė parduota Lenkijos, o ne Rusijos 
įmonei

A.Sekmokas tikino, kad Lietuvos Vy
riausybė supranta Lenkijos koncerno “PKN 
Orlen” valdomos įmonės sunkią finansinę 
situaciją, bet negali problemų spręsti “lie
tuviškų firmų sąskaita”. Jis taip pat teigė, 
jog, Lietuvos Vyriausybės nuomone, pla
nuojamos naujos atominės elektrinės pro
jekte dalyvaus keturios valstybės - trys 
Baltijos šalys ir Lenkija. “Manome, kad tai 
regioninis projektas, kuriame dalyvaus 
visos keturios minėtos šalys”, - sakė ener
getikos ministras.
Lenkas, Lietuvos parlamentaras 

nepriekaištauja Vilniui
Kalbėjome apie perspektyvas, kaip tik 
vyksta dokumentų rengimas, teisinės
bazės kūrimas. Ukrainiečiai nėra nei ES,

Buvęs Lietuvos parlamentaras, lenkas 
Ryšardas Maceikianecas stojo ginti Lie

nei NATO nariai - teisiškai sudėlioti į 
vieną trišalę sutartį nėra taip paprasta”, -

tuvos valdžios, tvirtindamas, kad Lenkijos
priekaištai dėl tautinių mažumų teisių yra 
visiškai nepagrįsti, penktadienį pranešė

kalbėjo A.Pocius.
Energetika - bendras interesas

Lietuva ir Lenkija galėtų kartu kreiptis 
į Rusiją ir Europos Sąjungą (ES) dėl naf
tos tiekimo gamyklai Mažeikiuose atnau
jinimo, pareiškė energetikos ministras 
Arvydas Sekmokas.

“Didžiausia problema yra geopolitinė. 
Mažeikiai negauna naftos naftotiekiu. 
Lietuva jau ne kartą kėlė šią problemą 
tarptautiniu lygiu. Tačiau jos žodžiai ne
buvo išgirsti Šią pagrindinę “Orlen Lie
tuva” problemą galima būtų spręsti ben
dradarbiaujant Lietuvos ir Lenkijos vy
riausybėms. Tai galėtų būti bendras krei-

žiniasklaida.
Lenkijos prezidentui Bronislaw Komo- 

rowski adresuotame laiške, kurį cituoja 
delfi.lt, jis ragina “susimąstyti, kas galėtų 
pažeidinėti Lietuvos lenkų pilietines tei
ses Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, jeigu 
ten visišką ir neribotą valdžią jau daugiau 
nei 15 metų vykdo Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos veikėjai”.

Buvęs Aukščiausiosios Tarybos - Atku
riamojo Seimo narys R.Maceikianecas 
pabrėžė, kad Lietuva užtikrina švietimą len
kų kalba. “Lietuva yra unikali valstybė pa
saulyje (nežiūrint to, kad kitose šalyse

Nukelta į 2 psL

ES parama maisto 
produktais

Nuo lapkričio 1 dienos jau penktąjį 
kartą Lietuvoje per šiuos metus bus 
išdalinta beveik 3,000 tonų Europos 
Sąjungos teikiamos paramos maisto 
produktais.

Šį kartą paramą panoro gauti daugiau 
nei pusė milijono Lietuvos gyventojų, 
praneša Lietuvos radijas.

Pasak Giedriaus Sinkevičiaus, Vilka
viškio vyskupijos „Carito“ atstovo, jo ap
tarnaujamose savivaldybėse paramą gaus 
beveik 70,000 gyventojų.

„Mes maisto produktų paskirstymą ir 
išdalijimą administruojame dešimtyje 
savivaldybių. 358 tonas gauto maisto už 
daugiau kaip 1 milijoną litų paskirstysi- 
me beveik 68,000 nepasiturinčių vys
kupijos asmenų. Tie asmenys yra atren
kami pagal tokį kriterijų - [jų pajamos] 
neturėtų viršyti 525 litų“, - sako Giedrius 
Sinkevičius.

ELTA

Daliai Grybauskaitei - “Metų Moters” 
apdovanojimas.

Pasaulinio JAV žurnalo 
“Glamour” surengtuose pasau
lio moterų lyderių rinkimuo
se Lietuvos Prezidentei Daliai 
Grybauskaitei (žiūr. nuotr. de
šinėje) įteiktas Metų Moters 
apdovanojimas. Iš 19-kos ap
dovanojimui nominuotų pa
saulio valstybių ir vyriausybių 
vadovių, tarp kurių-Vokietijos 
kanclerė Angela Merkei, 
Suomijos prezidentė Tarja 
Halonen, Argentinos pre
zidentė Cristina Fernandez de 
Kirchner, taip pat - Brazilijos, 
Šveicarijos, Kirgizijos, Kosta 
Rikos bei kitų šalių ir vyriau
sybių vadovės, Metų Moters apdovanoji
mai įteikti, kartu su Lietuvos Prezidente, 
Liberijos prezidentei Ellen Johnson Sirleaf, 
Slovakijos ministrei pirmininkei Ivetai 
Radičovai bei Trinidado ir Tobago prem
jerei Kamlai Persad-Bissessar.

„Perdu dešimtmečius pasaulio moterų 
lyderių skaičius išaugo nuo aštuonių iki 
devyniolikos, moterys aukščiausio lygio 
politikoje - jau ne mados reikalas, o realaus 
gyvenimo kasdienybė. Vis daugiau moterų

sėkmingai dalyvauja ir laimi rinkimus savo 
šalyse, nes nebijo sunkumų, prisiima atsa
komybę ir į politiką žiūri kaip į instrumentą 
pagerinti savo šalių žmonių gyvenimus“, - 
sakė Dalia Grybauskaitė.

Prezidentei Daliai Grybauskaitei ir ki
toms apdovanotosioms pasaulio lyderėms 
asmeniškus sveikinimus perdavė JAV pre
zidentas Barack Obama, apdovanojimus 
įteikė JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose 
Susan Rice. □

“Musų Pastogė” metams - $80
Paskutinį kartą “Mūsų Pastogės” prenumerata buvo nustatyta prieš beveik 

10 metų. Per tą laiką pabrango praktiškai viskas, įskaitant laikraščio leidybos 
išlaidas. Vien siuntimas paštu skaitytojams Australijoje kainuoja $24 - $27 per 
metus. Gerbiamieji “M.P” skaitytojai supras, kad prenumeratos (nuo 2011 sausio 
1 d.) pakėlimas iki $80 metams yra neišvengiamas. Prenumeratą yra būtina 
sumokėti iš anksto.

Prenumerata į Nauj. Zelandiją oro paštu - $125,
kitur į užsienį oro paštu - $160.
Ta proga primename, kad siunčiant skelbimus, sveikinimus, užuojautas ir t.t. 

prašome kartu juos apmokėti. Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži 
vienkartiniai skelbimai - $25. Plačiau - kainos yra nurodomos paskutiniame 
“M.P” puslapyje.
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Trumpai iš visur
♦ Vokiečių policija lapkričio 7 d. susi
rėmė su aktyvistais, bandžiusiais sustab
dyti traukinį, kuris iš Prancūzijos į Vokie
tiją veža branduolines atliekas. Protes
tams prieš šį atliekų gabenimą virstant vis 
labiau smurtiniais, policijai aktyvistams 
vaikyti panaudojo lazdas ir paprikines 
dujas. Maždaug 250 protestuotojų bandė 
blokuoti geležinkelio bėgius ir svaidė į 
policininkus pirotechnikos priemones, 
sakė policijos atstovas Markus Scharf. 14 
vagonų sąstatu, kurį aktyvistai vadina “la
biausiai radioaktyviu iš visų buvusių”, 
grąžinama 123 t Vokietijos branduolinių 
atliekų, apdirbtų Prancūzijoje.
♦ Popiežius Benediktas XVI lapkričio 6 
d. paragino Europą atsiverti Dievui ir tra
gedija pavadino šiame žemyne egzistuo
jantį įsitikinimą, kad Dievas yra laisvės 
priešas. 83 metų pontifikas bando sustab
dyti traukimąsi iš Bažnyčios Europoje, kur 
socialinių pokyčių, tokių kaip lengvesni 
abortai, greitos skyrybos ir gėjų santuo
kos, pirmojoje linijoje yra Ispanija. “Europa 
privalo atsiverti Dievui, privalo ateiti su
sitikti su Juo be baimės”, - nuo didžiulės 
baltos scenos 7,000 maldininkų, susirin
kusių į mišias po atviru dangumi Santjago 
de Komposteloje, sakė popiežius.
♦ Afganistane per sukilėlių ataką žuvus 
NATO kariui, 2010 m. šioje karo alinamo
je šalyje žuvusių užsienio karių skaičius 
pasiekė 624. NATO Tarptautinės saugumo 
paramos pajėgos (ISAF) pranešė, kad 
minėtas karys, kurio pilietybė neskelbia
ma, “mirė šeštadienį, po sukilėlių atakos 
Rytų Afganistane”. Šis pareiškimas buvo 
paskelbtas vėlai šeštadienį, lapkričio 6 d. 
AFP duomenys yra grindžiami nepriklau
somos interneto svetainės icasualties.org 
informacija. Nuo karo pradžios 2001-ųjų 
pabaigoje Afganistane iš viso jau žuvo 2,194

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
lenkų yra žymiai daugiau), kur apie šimte 
mokyklų - nuo darželių iki gimnazijų - 
lenkų kalba visų dalykų mokosi apie 
16,000 mokinių”, - rašoma laiške.

Anotdelfi.lt, jis teigia manąs, jog lenkai 
kovoja ne tiek už galimybę savo vaikams 
mokytis jų gimtąja kalba, kiek už siekį ri
boti lietuvių kalbos ir literatūros dėstymą 
tautinių mažumų mokyklose. Šį procesą R 
Maceikianecas vadina “kova prieš pilie
tinę Lietuvos lenkų integraciją”. “Nemato
me kol kas mūsų šalies valdžios noro 
uždarinėti mokyklas, kuriose dėstoma 
lenkų kalba”, - rašoma laiške.

Siekti asmeninės valdininkų 
atsakomybės

Prezidentė Dalia Grybauskaitė mano, 
kad prokurorams turėtų būti suteikta tei
sė reikalauti asmeninės viešojo intereso 
nepaisančių valdininkų atsakomybės.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lie
tuvos vyriausiojo administracinio teismų 
inicijuotoje diskusijoje “Viešojo intereso 
gynimas teismuose: subjektai ir jų įgalio
jimų apimtis” Lietuvos Prezidentė taip pat 
sakė, kad už viešojo intereso gynimą tu
rėtų būti atsakingi ne tik prokurorai, bet ir 
specializuotos, konkrečioje srityje vei
kiančios institucijos.

■ Bedarbių šelpimas nebus 
mažinamas

Artimiausiu metu nebus mažinamos 
Socialinės išmokos ilgalaikiams bedar
biams, žada premjeras. “Ieškome ir ieško

kime būdų, kaip žmones įtraukti į darbo 
rinką, kad jie neliktų gyventi vien iš pašal
pų. Artimiausiu metu greitų sprendimų 
tikrai neplanuojame”, - Seime per Vyriau- 

■ da,ELTA,BNS ir “Bernardinai”.
Mūsų Pastogė Nr. 45, 2010.11.17, psl. 2

užsienio kariai Pernai šioje šalyje žuvo 521 
užsienio karys.
♦ Burmos (Mianmaro) rytuose įsiplies- 
kus susirėmimams tarp sukilėlių ir vy
riausybės pajėgų, apie 10,000 žmonių 
lapkričio 8 d. pasitraukė į kaimyninį 
Tailandą. Dauguma pabėgėlių yra moterys 
ir vaikai.
♦ Milijonai musulmonų plūdo į Meką 
atlikti chadžo piligrimystės, kuri oficialiai 
prasidėjo lapkričio 15 dieną. Chadžasyra 
viena iš penkių pagrindinių musulmonų 
pareigų. Keturios kitos - liudyti tikėjimą 
žodžiu, kasdien melstis, dalinti išmaldą ir 
pasninkauti per ramadaną. Kiekvienas 
musulmonas, jei tik turi galimybę, bent 
kartą gyvenime privalo atlikti šią pili
grimystę.
♦ Argentinos buvęs diktatorius Emilio 
Massera, siejamas su šio režimo įvykdytais 
nusikaltimais žmoniškumui, mirė lapkri
čio 8 d., būdamas 85 metų. Jis buvo vienas 
iš karinių vadų, organizavusių 1976 m per
versmą, per kurį buvo nušalinta Argentinos 
prezidentė Isabel Peron. Jis suformavo ka
rinę chuntą, kuriai vadovavo kartu su 
dviem armijos generolais. Iš chuntos jis pa
sitraukė 1978 m. Admirolas tuo metu va
dovavo Argentinos jūrų pajėgoms ir Jūrų 
laivyno mechanikos mokyklai (ESMA), 
diktatūros metais tapusiai vienu iš pa
grindinių kankinimų centrų. Manoma, kad 
į mokykloje įkurtą sulaikymo centrą buvo 
pasiųsta apie 5,000 politinių kalinių, tačiau 
tik apie šimtas jų liko gyvi ir papasakojo 
apie patirtą siaubą.
♦ Nicolo Rizzuto, laikytas vienos iš svar
biausių Kanados mieste Monrealyje vei
kiančių mafijos grupuočių vadovų, buvo 
nušautas prie savo namų, o šis išpuolis 
siejamas su varžovų klanais, pranešė po
licija ir žiniasklaida. □

sybės valandą pareiškė Andrius Kubilius.
Seimo opozicijos lyderis socialdemok

ratas Algirdas Butkevičius tvirtino, kad 
pasirodžiusi informacija dėl socialinių 
išmokų sumažinimą ar iš viso jų nemokė
jimą ilgalaikiams bedarbiams “labai iš
gąsdino daugelį žmonių”, gyvenančių kai
muose ir miesteliuose.

Vyriausybė jau svarsto, ar savivaldy
bėms skirti didesnę atsakomybę, mokant 
socialines išmokas. Manoma, kad tokiu 
atveju savivaldybės galėtų geriau rūpintis 
žmonėmis.
500 tarnautojų turės pasiaiškinti

Pusė tūkstančio atrinktų tarnautojų ir 
politikų turės pateikti savo paaiškinimus 
dėl įvairių Valstybinės mokesčių inspek
cijos (VMI ) nustatytų neatitikimų, kurie 
užfiksuoti patikrinus jų pajamų ir turto 
deklaracijas. Išviso VMI patikrino daugiau 
nei 100,000 asmenų, privalančių deklaruo- 

Jtisavo pajamas ir turtą, deklaracijas, prane
šė Ministro pirmininko spaudos tarnyba.

Y patingas dėmesys tikrinant buvo skir
tas muitinės ir valstybės sienos apsaugos 
tarnybos pareigūnų deklaracijoms. Patikri- 

■'nimo tikslas buvo įvertinti valstybės tar
nautojų, muitinės ir valstybės sienos parei
gūnų pajamų pagrįstumą per mokestines ir 
antikorupcines rizikas.

Kaip teigia Vyriausybėje sudarytos 
Antikorupcinės darbo grupės vadovas, 
Premjero patarėjas Gintaras Kalinauskas, 
rizikingų valstybės tarnautojų deklaraci
jos bus perduotos Specialiųjų tyrimų 
tarnybai (STT) bei Finansinių nusikaltimų 
tyrimų tarnybai (FNTT) papildomam 
patikrinimui. □
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

NATO ir Baltijos šalių gynyba
(LTV naujienų tarnyba)

NATO užbaigė Baltijos šalių gynybos 
planavimą. Apginamumo planai numato, 
ką Aljansas darytų, užpuolus Baltijos ša
lis, ir yra slapti, juo labiau, kad Rusiją 
gali suerzinti jos laikymas grėsme. Jų 
karinis įsigaliojimas užtruko, ir ekspertai 
teigia, kad nors planai Baltijos šalis turė
tų užtikrinti dėl Aljanso paramos, joms 
dar teks daryti namų darbus.

NATO apginamumo planus turėjo tik 
Norvegija, Lenkija, Turkija ir Graikija. Kai 
Estijos kariuomenės vadas LTV „Pano
ramai“ atskleidė, kad baigtas ir Baltijos 
šalių planavimas, tai patvirtino ir Lietu
vos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Planus, bene patį slapčiausią Aljanso 
dokumentą, kūrė kariniai planuotojai, ir 
ne NATO būstinėje Briuselyje, o vadavie
tėje Belgijos pietuose. Nors šis procesas 
karinis, užtruko jis dėl senų politinių ta
koskyrų, netgi nesusijusių su Baltijos šali
mis, pavyzdžiui, tarp Turkijos ir Graikijos.

Savaitraščio „European Voice“ duome
nimis, planuose numatyta, kad prireikus, 
sausumos pastiprinimai į Baltijos šalis 
būtų siunčiami per Lenkiją, į Šiaurės At
lantą būtų siunčiama Jungtinių Valstijų 
lėktuvnešio vadovaujama laivų grupė ir 
netgi naudojamasi neutraliosios Švedijos 
oro erdve. Formalus gynybos planavimas 
nurodo ne tik konkrečią vietą, bet ir kon
krečią grėsmę. Tai pirmas kartas po Šal
tojo karo, kai NATO netiesiogiai pripaži
no, kad Rusija gali kelti grėsmę.

Lietuvos Prezidentei - tai bene svar
biausias viso valdymo užsienio politikos

Vilniuje atidengtas paminklas monsinjorui 
K.Vasiliauskui

Ketvirtadienį, lapkričio
4 d., Vilniuje prie šv. Rapo
lo bažnyčios buvo atideng
tas paminklas monsinjorui 
Kazimierui Vasiliauskui.

Atidengimo ceremoni
joje dalyvavo Seimo Pirmi
ninkė Irena Degutienė, ka
denciją baigęs Prezidentas 
Valdas Adamkus ir poetas 
Justinas Marcinkevičius 
(žiūr. nuotr. dešinėje).

Kazimieras Vasiliauskas 
gimė 1922 metų balandžio 
9 dieną Biržų apskrityje. Jis 
baigė Vilniaus Kunigų se
minariją. 1946 metais buvo 
įšventintas į kunigus ir pa
skirtas vikaru seminarijose.

1949 m. buvo suimtas ir 
nuteistas dešimčiai metų kalėti “kaip ypač 
pavojingas nusikaltėlis”. Bausmę atliko 
Intos ir Vorkutos darbo stovyklose. Į Lie
tuvą K.Vasiliauskas grįžo 1956-aisiais, 
tačiau netrukus buvo ištremtas į Latviją.

1968-aisiais grįžo į Lietuvą ir gavo pa
skyrimą į Varėną. Vėliau K Vasiliauskas 
buvo Vilniaus šv.Rapolo bažnyčios vikaras 
adjutorius, Vilniaus arkikatedros bazili

Du trečdaliai ignoruoja visuomeninę veiklą
Lietuvos gyventojai tampa vis pasyves

ni - net 73% Lietuvos gyventojų teigia 
neužsiimantys jokia visuomenine veikla 
ir neketina to daryti ateityje. 2008 metais 
taip teigiančių buvo 70%. Per dvejus me
tus nuo 11% iki 10% sumažėjo ir tokių, 
kurie šiuo metu užsiima visuomenine so
cialine veikla ir ketina ją tęsti ateityje, 
rodo „Iniciatyvos fondo“ užsakymu at
likta viešosios nuomonės apklausa.

Remiantis tyrimu, jaunimas iki 25 me
tų amžiaus yra aktyviausias -10.6% tokio 
amžiaus jaunuolių jau šiuo metu užsiima 

laimėjimas, nes iš Baltijos lyderių Dalia 
Grybauskaitė vienintelė nuolat reikalavo, 
kad po penkerių narystės metų NATO 
suplanuotų, kaip jas gintų nuo trečiųjų 
šalių. Aljansas per viršūnių susitikimą 
Lisabonoje po dviejų savaičių tvirtins 
naująsias gaires, strateginę koncepciją, ir 
pirmą kartą gynybos planus paminės.

Kad ir koks glaudus būtų buvęs 
ankstesnės JAV administracijos bendra
darbiavimas su Vidurio Europos valsty
bėmis, vos atėjęs Barack Obama pirmasis 
prabilo apie tai, kad NATO turi turėti ne
paprastuosius planus visoms sąjunginin
kėms apginti.

Per pusantrų metų nuo šios kalbos joks 
kitas Vakarų vadovas viešai nė karto 
neprisidėjo prie Amerikos lyderio pozi
cijos. Tačiau Lietuvos Prezidentė nuspren
dė pagirti Vokietiją, kuri ilgai buvo svar
biausia kliūtis pradėti rengti šiuos planus, 
nes drauge su Prancūzija baiminosi, kad jie 
pablogins santykius su Rusija.

Pritarti politiškai jautriam sprendimui 
pradėti karinį planavimą NATO pajėgų 
Europoje vyriausiasis vadas John Craddock 
visų sąjungininkų paprašė dar prieš dve
jus metus, praėjus vos porai mėnesių po 
Rusijos karo su Gruzija.

Maskva reiškė nepasitenkinimą dar 
vasarį, kai NATO apsisprendė Šiuos pla
nus kurti. Kai kurie stebėtojai sako, kad 
būtent kaip atsaką Rusija naujojoje kari
nėje doktrinoje NATO infrastruktūros ar
tėjimą prie savo sienų įvardijo svarbiau
sia karine grėsme. Bet būtent dabar Lietuva 
turės daryti namų darbus, kad planus būtų 
galima įgyvendinti. □ 

kos klebonas, dirbo Vilniaus Kunigų se
minarijos rektoriumi Prieš mirtį jis buvo 
buvo Vilniaus šv.Mikalojaus bažnyčios 
emeritas.

K. Vasiliauskas buvo apdovanotas Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laips
nio ordinu, Lietuvos nepriklausomybės 
medaliu, Santarvės fondo premija.

Monsinjoras mirė 2001 m. spalio 15 d.

visuomenine veikla ir ketina tai tęsti, o 
beveik ketvirtadalis (24%) ketina tai daryti 
ateityje.

Pasyviausi yra 56 metų ir vyresni Lie
tuvos gyventojai - iš jų tik 7.2% šiuo metu 
užsiima kokia nors visuomenine veikla ir 
ketina tai tęsti ateityje. Net 76% šio amžiaus 
apklaustųjų neužsiima socialine veikla ir 
neketina to daryti ateityje.

Tiek vyrų, tiek moterų požiūris į vi
suomeninę socialinę veiklą yra panašus. 
Aktyvesnė visuomenės dalis gyvena di
desniuose miestuose. (Pagal DELFI)
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Bendruomenės baruose

Iš kairės: Julija Lašaitienė, Regina Lašaitytė ir Regina 
Šarkauskienė.

Lietuvių Sodyboje vėl lenktyniavo žirgai
Nors tik TV ekrane, bet, kaip ir kas- suburdamisodybiečius ir svečius Sodybos 

met, tie “Melbourne Cup” žirgai šuoliavo svetainėje. Apniukusi, lietinga diena

Ar suspėsiu?
Viktoras Baltutis

Paskutiniame Apylinkės (neinkopo- 
ruotos) susirinkime buvo išrinkti ALB 
Tarybos nariai. Vieną iš jų užkalbinau. Jis 
mielai sutiko pasidalinti mintimis.

- Koks svarbiausias ir pagrindinis, 
kaip Apylinkės atstovo, tikslas?

- Sunku pasakyti. Reikės kalbėti visos 
Apylinkės vardu, kelti mūsų Apylinkėje 
rūpimus klausimus, rinkti ALB Krašto 
Valdybą. Be to, atrodo, kad Lietuvių Die
nų klausimas irgi iškils, nes darosi vis 
sunkiau rasti Apylinkę, kuri sutiktų jas 
ruošti. Taigi, darbo bus pakankamai. Ka
dangi mūsų Apylinkėje norinčių dirbti 
visuomeninį (be atlyginimo) darbą vis ma
žėja, teko jungtis į kitas organizacijas ir net 
meno vienetus, kad palaikius jų tęstinu
mą. Klausa mano nėra labai gera, bet cho
ro vadovas, patikrinęs balsą, parodė kur 
stoti ir dar šiandien bandau dainuoti Tau
tinių šokių vadovas priprašė talkinti sen
jorų grupei, o Savaitgalio mokykloje vis 
dar mokau lietuviškai kalbėti, pamirštant 
apie rašybą. Sportininkai irgi sumanė per 
vykstančią Šventę suorganizuoti varžybas, 
taigi, mankštinuosi.

Esu krikštytas ir pripažįstu gyvenimą 
anapus, taigi, teks dalyvauti ir Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos suvažiavi
me. Gavau pakvietimą dalyvauti Meno 
Parodoje, nes kažkada esu nutapęs kažką; 
nors niekas negalėjo suprasti, bet dar gim
nazijoje man piešimo mokytojas sakė, kad 
turiu kažkokį potencialą menui, tik reikia 
lavinti. Rašydavau merginoms į poezijos 
knygutes eilėraščius ir mokyklos sieninis 
laikraštėlis mielai spausdino mano kūry
bą, todėl kažkaip, net nežinau kokiais 
kanalais, sužinojo Literatūros Popietės 
ruošėja ir pakvietė dalyvauti Atrodo, kad 
ir viskas.

- Teks labai stengtis visur suspėti 
dalyvauti.

- Pradėjau studijuoti Lietuvių Dienų 
programą ir išsigandau. Jau gruodžio 26-tą 
reikia registruotis, kitos dienos rytą Ati
darymo mišios ir, vos spėjus užkąstų sku
bėsiu į Lietuvių Dienų Atidarymą, o pa
vakariais - į Meno Parodą ir ją peržvelgęs, 
skubėsiu į Susipažinimo Vakarą, nes dar ne 
visus Australijos lietuvius pažįstu.

Kitą rytą, jei spėsiu išmiegoti, -į tauti
nių šokių repeticiją, nors už pusvalandžio 
prasideda Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos suvažiavimas. Norisi išgirsti 

netrukdė ne tik stebėti 
garsiąsias lenktynes, bet ir 
linksmai pabendrauti ska
niai pietaujant ir prie ka
vutės gausius saldumynus 
ragaujant.

Šį kasmetinį jau tra
dicija tapusį pobūvį ren
gia Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Glo
bos Draugija ir Sodybos 
gyventojos, paruošdamos 
puikias vaišes. Tai visada 
malonus draugų ir pažįs
tamų susitikimas, pasišne
kėjimas, pajuokavimas ir 
sotus pasivaišinimas deš
relėmis su lietuviškais 
kopūstais, kuriuos gau
siai dalino šauniosios
Sodybos virėjos - Onutė 

Dobbs ir Danguolė Šepo- 

ir architektų bei inžinierių paskaitą, esu 
savo rankomis pasistatęs garažą. Tikiuosi 
ji bus trumpa, nes tuoj vyks Tautodailės 
Paroda, o po jos - tuoj Literatūros Popietė.

Ar suspėsiu? Kur nors greitomis už
kandęs, vyksiu į Tautinių Šokių Šventę. 
Bandysiu suspėti

Kitos dienos ryte prasidės pats 
pagrindinis viso jomarko įvykis - ALB 
Krašto Tarybos narių suvažiavimas, bet 
programoje pažymėta (“M.P.” nr. 37) ir 
sportas. Taigų ar suspėsiu? Dar gerokai 
prieš pietus vešiu anūką į Jaunųjų talen
tų repeticiją, tuoj pat ir į Jaunimo Meno 
Parodą, kur ahūkas'žada išstatyti net du 
savo pieštus paveikslus.

Šiek tiek atsigausiu per Lietuviškų 
Patiekalų Šventę, nors neturiu jokio 
supratimo, kas ten bus, bet noriu pamatytų 
kaip yra švenčiama lietuviškų patiekalų 
šventė! Paragavęs visų, jei pajėgsiu, pa
tiekalų, tuoj aplankysiu, nors nežinau kas 
ten bus, ALSJ AGM, taip parašyta prog
ramoje. Vakare jau teks gėrėtis anūko 
pasirodymu Jaunųjų Talentų Vakare.

Ketvirtos dienos (gruodžio 30) ryte gal 
dar spėsiu į Muzikos - Dainų Šventės 
repeticiją, o kur Sportas ir ALB Krašto 
Tarybos narių suvažiavimas? Teks rinktis. 
Nors nesu didelis baleto gerbėjas, bet 
žadu vykti pamatyti (FLB Baletas - neži
nau, ką tai reiškia?) iš Lietuvos atvykusių 
baleto žvaigždžių. Vakare jau atsidusiu, 
klausydamasis Muzikos - Dainų Šventės 
bažnyčioje. Tai pirmas kartas, kai teks to
kia Švente džiaugtis skliautų išraižytoje 
šventovėje.

Penktos, nors ne paskutinės dienos 
programa prasideda iš ryto - ALB Krašto 
Tarybos narių suvažiavimas, na, žinoma, ir 
sportas. Tikiuosi kaip nors suspėti!

Nežinau, kaip susitvarkysiu už valan
dos vykstančiu Mokytojų suvažiavimu. 
Jog tai labai svarbus, tiesiog gyvybinis, su 
mūsų lietuviškos sąmonės išlaikymu 
tampriai susijęs reikalas. Tą pačią popietę 
nesinori praleisti Sporto Šventės Už
darymo ir krepšinio varžybų, nes tai bus 
iki šiandien besitęsiančio pirmavimo tarp 
latvių ir lietuvių krepšino komandų iš
bandymas.

O Naujųjų Metų sutikime tikrai da
lyvausiu ir atsigaivinsiu skaniais patieka
lais bei gėrimais. Taigi, pasimatysime 
Melbourne!

- Ačiū už pokalbį. Tikiuosi, kad visur 
suspėsi ir grįžęs pasidalinsi Lietuvių 
Dienų įspūdžiais.

- Būtinai! □ 

kienė. Joms trūko tik 
aukštųjų, baltųjų “chef 
hats”!

Grįžtant prie svar
biausio šios “Mel
bourne Cup” dienos 
taško - žirgų lenkty
nių, jos ypač pradžiu
gino doleriukus dė
jusius už greitąjį žirgelį 
“Americain”. Tai lai
mingieji - Petras Bu
rokas, Kristina Dičiū- 
nienė, Edis Karpavi
čius ir Gary Kelly.

Na, kas be ko, bet 
“Melbourne Cup” 
Sodyboje visad puiki 
proga viešnioms ir 
šeimininkėms pade
monstruoti dailias 
skrybėlaites. Ir ne tik 
ponioms, bet ir ponams 
vyrams, kurie skrybė
lių nesibaido ir daly
vauja Sodybos “skrybė
lių parade”. Už visaip
kaip žavingas skrybėles - skrybėlaites bu-
vo apdovanotos / apdovanoti:

Kristina Dičiūnienė - už elegantiš-
kiausią,

Aleksandra Vingįlienė - už gražiausią, 
Danguolė Šepokienė - už įdomiausią, 
Martina Reisgienė - už originaliausią, 
Ričardas Bukis - už senovės kamin-

krėčius primenantį “cilinderį”, 
Petras Burokas - už labai tikrovišką

Melbourne skautai ruošiasi stovyklai
Kviečiame visus į Australijos Rajono stovyklą 

‘HTiško Garsai*
kuri vyks 2011 metais, sausio 2-9 dienomis Gilwell Park, Gembrook, Viktorijoje.
Melways Ref. 299 El.
Stovyklos programa įvairi ir įdomi. Pirmadienis, sausio 3 diena - svečių diena. Po 

pietų bus aukojamos šv. Mišios. Vėliavos nuleidimas - paradas. Stovykloje šią dieną 
pasirodys ansamblis iš Lietuvos “Pamarys”. Vakare - laužas.

Stovyklos mokestis visai savaitei- $175. Vienos dienos mokestis - $30.
Stovykloje stovyklaus skautai ir skautės iš Sydnėjaus, Adelaidės, Geelongo ir 

Melboumo, taip pat LSS svečiai - vadovai iš Amerikos, Kanados bei vyr. skautė ir brolis 
vytis iš Lietuvos.

Iki pasimatymo stovykloje! Budėkime!
p.s. Jonas Rukšėnas, v.s. Danutė Lynikienė

Melbourno “Džiugo” tunto paukštytės ir sesė Dana laukia Jūsų stovykloje.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 • 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Thrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

Nuotraukoje iš kairės: Kristina Dičiūnienė, Ričardas Bukis ir 
Jadvyga Burokienė.

ryžių rinkėjo skrybėliukę.
Laikas žirgu šuoliuoja, kada labai

smagu šnekučiuotis, skaniai vaišintis ir vy
ną gurkšnoti Prašuoliavo jis ir Sodyboje
linksmai, sočiai, draugiškai, maloniai iki 
kitos “Melbourne Cup” dienos, kuri Lie
tuvių Sodyboje verta “Sodybos Taurės” 
vardo! (Aha, reikia ieškoti bent paauksuo
tos taurės kitiems metams.)

Sodybietė
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| Lietuva iš arti Į
Kaip buvo sunaikinta mūsų kariuomenė

Sgįr Lapkričio 23-ąją Švenčiame Lietuvos kariuomenės Šventę, nes tą dieną, 1918-ais metais 
Vilniuje išėjo pirmasis Lietuvos Kariuomenės Įsakymas. Lietuva dar tebebuvo svetimąją 

M (griūvančios Vokietijos) rankose, o savoji administracija dar vos kūrėsi. Savosios kariuomenės 
pradžia taip pat buvo kukli. 1919-ųjų metą sausio 5-tą dieną buvo apie 3,000 savanorią. Bet 
jų skaičius nuolat augo, ir per Nepriklausomybės kovas vis didesni Lietuvos plotai buvo 
išlaisvinami nuo svetimąją valdžios - ar tai būtų bolševikai, ar bermontininkai, ar lenkai. 
Lietuviai savąja kariuomene džiaugėsi apie 20 metų. Bet atėjo ir Antras pasaulinis karas, o 
tuo pačiu ir sovietinė okupacija. Apie tada įvykusį Lietuvos Kariuomenės sunaikinimą rašo 

Jonas Rudokas, Vilnius. Red.

Prieš 70 metų, 1940 rugpjūčio 14 d., So
vietų Sąjungos komunistų partijos polit- 
biuras priėmė slaptą nutarimą „Dėl Esti
jos, Latvijos, Lietuvos TSR armijų pertvar
kymo“. Tačiau iš tikrųjų Baltijos šalių 
ginkluotųjų pajėgų likvidavimas prasidė
jo gerokai anksčiau.

Tarpukario metais sava kariuomenė 
buvo Lietuvos piliečių simpatijų ir pasidi
džiavimo objektas: kai mūsų kariai darnio
mis gretomis žygiuodavo Kauno, Šiaulių, 
Panevėžio ar Alytaus gatvėmis, abejingų 
nebūdavo. Tuomet žmonės stengėsi padėti 
kariuomenei kuo galėdami: aukojo sun
kiai uždirbtus litus Ginklų fondui, akty
viai veikė Šaulių Sąjungoje. Savo ruožtu be
veik ketvirtadalis valstybės biudžeto išlai
dų ėjo būtent krašto apsaugos reikalams.

Deja, 1940m vasarą tarptautinė padėtis 
Europoje irvidinė politinė būklė Lietuvoje 
susiklostė taip, kad mūsų kariams ginti savo 
tėvynės nuo išorės priešų neteko. Maža to, 
jie patys tada atsiradusios svetimos valdžios 
buvo žiauriai persekiojami ir naikinami.

Liaudies kariuomenė
Maskvai užgrobus Baltijos šalis, vienas 

painiausių klausimų buvo - ką daryti su jų 
kariuomenėmis? Esama žinių, kad buvo 
net svartomas variantas paleisti arba lik
viduoti jas iš karto, vienu ypu. Tačiau tei 
buvo rizikinga, galėjo kilti masinis nepasi
tenkinimas ir ginkluotas pasipriešinimas: 
juk vien Lietuvos kariuomenėje 1940 m. 
birželio 1 d. buvo 1,700 karininkų ir 22,000 
kareivių, kariuomenės dalyse ir sandėliuo
se -147,000 šautuvų, 5,000 lengvųjų, 924 
sunkieji kulkosvaidžiai, 350 lengvų (20 m 
m) automatinių pabūklų, 130 patrankų, 
110 gaubicų, 36 tanketės, 118 karo lėktu
vų. Be to, Šaulių Sąjunga turėjo 62,000 
narių, didesnė jų dalis - ginkluoti

Todėl buvo pasirinktas užmaskuotas, 
laipsniškas likvidavimas, turint vilčių, kad 
bent dalį tų pajėgų vis dėlto pavyks pa
naudoti Maskvos tikslams - juk buvo nau
jo, didelio karo išvakarės.

Visų pirma reikėjo nuraminti tuos pa
vojingus, patriotiškai nusiteikusius tūks
tančius ginkluotų žmonių, įtikinti juos, kad 
Lietuvoje nieko blogo neįvyko ir ateityje 
neįvyks. Tam turėjo pasitarnauti viešos 
valdžios atstovų kalbos, keli kariuomenės 
vado įsakymai: 1940.06.19 įsakyme sako
ma, kad „mūsų kariuomenė ir toliau sto
vės Tėvynės sargyboje“, o birželio 28 d. - 
kad „mūsų santykiai su SSSR kariuomene 
turi būti nuoširdūs ir draugingi“.

Tačiau draugyste su raudonarmiečiais 
sunku buvo patikėti, kai jų tankai laikė ap
supę mūsiškių kareivines, kai draudė pa
kilti į orą mūsų lėktuvams... Maža to, nuo 
pat pirmųjų okupacijos dienų prasidėjo 
permainos kariuomenės vadovybėje: kai 
kurie pulkų, batalionų, įstaigų vadai buvo 
pakeisti po kelis kartus. Tikslas - sukelti 
sąmyšį ir baimę, suardyti nusistovėjusius 
ryšius tarp vadų ir pavaldinių, tarp aukš
tesnių ir žemesnių karininkų ir tuo suma
žinti organizuoto pasipriešinimo galimybę.

1940 m. liepos 4 d. pasirodė specialus 
įstatymas dėl Lietuvos kariuomenės per
tvarkymo į Liaudies kariuomenę. Žodis 
„liaudis“ tada buvo populiarus ir paprastai 
vartojamas netikusiems, nedoriems dar-
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Divizijos generolas Stasys Raštikis -1935 
m. -1940 m. Lietuvos kariuomenės vadas.

bams pridengti - Liaudies vyriausybė, Liau
dies seimas... Šiuo atveju terminas „Liaudies 
kariuomenė“ ženklino pirmąjį mūsų kariuo
menės naikinimo etapą: joje atsirado 306 
politvadovai, turėję kontroliuoti vadų veik
lą, agituoti karius, prižiūrėti, kad jie nemaiš
tautų, - kol kas tai buvo vietiniai komunis
tai, kariams neva buvo leista dalyvauti poli
tinėje veikloje. Nors iš tiesų kariai buvo prie
varta varomi į mitingus - viltasi, kad taip 
jie susižavės komunizmo idėjomis, pamils 
naująją valdžią. Bet svarbiausia - tuo metu 
kariuomenėje ėmė veikti NKVD agentai, 
uoliai ieškantys „liaudies priešų“, prasidėjo 
areštai Vyriausiasis Maskvos emisaras Vla
dimiras Dekanozovas reikalavo sparčiau 
valyti iš kariuomenės, anot jo, reakcingus 
elementus, negalinčius susitaikyti su re
voliuciniais pokyčiais Lietuvoje, pats 
nurodydavo, kokius karininkus išvaryti į 
atsargą, grasino, terorizavo kol kas dar 
lietuvišką kariuomenės vadovybę.

Lietuviškų kepurių nebereikia
Kaip ir kiti įvykiai, 1940-ųjų kariuome

nės pertvarkymai buvo maskuojami gra
žiais šūkiais: apginti Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, įgyvendinti demokratiją ir 
Lt. Tuo pačiu metu vis dar buvo iliuzijų, 
kad Liaudies kariuomenė išliks, ji ir toliau 
bus lietuviška organizacija, nors ir kišantis 
į jos gyvenimą atėjūnams. Tačiau pagal 
Maskvos planus tai buvo tik laikinos, pe
reinamojo laikotarpio struktūros, gyvavu
sios vos porą mėnesių.

1940 m. rugpjūčio 30 d. Pabaltijo kari
nės apygardos nutarimu vietoj jų Baltijos 
šalyse buvo formuojami teritoriniai raudo
nosios armijos šaulių korpusai Lietuvoje - 
trijų divizijų sudėties 29-asis korpusas. Bet 
ir jis buvo laikinas. Tokius junginius pla
nuota laikyti vos vienus metus: kol bus 
surasti ir pašalinti nepatikimi kariškiai, kol 
lietuvių, latvių, estų kariai pramoks rusiš
kai, prisitaikys prie rusiškos ginkluotės ir 
tvarkos. Tuo pat metu vyko Krašto apsau
gos ministerijų likvidavimas, Lietuvoje tam 
faktiškai vadovauti teko buvusiamkariuo- 
menės vadui generolui Stasiui Raštikiui

Ši reorganizacija kartu buvo gera proga 
smarkiai sumažinti Baltijos šalių kariuo
menes: 29 šaulių korpusui tereikėjo 15,000 

-karių, į atsargą buvo paleista per 400 ka- 
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rininkų, juos pakeitė atvykėliais iš Rytų. 
Neliko ir vietinių politvadovų: rugsėjo mė
nesį buvo atsiųsta 500 raudonarmiečių, 
kurie varė agitaciją pervertėjus-dėl to buvo 
nemaža juokų ir nesusipratimų.

Tačiau nei tie naujieji, patytrę agitatoriai, 
nei areštai ir kitokios busmės patriotinės 
mūsų karių dvasios nepalaužė. Jie ir toliau 
maištavo, šaipėsi iš politvadovų, rengė 
politines demonstracijas - važinėjo su jau 
uždraustomis trispalvėmis Kauno ir Vil
niaus gatvėmis, atsisakinėjo prisiekti iš
tikimybę svetimai valdžiai Vienas jų, buvęs 
šaulys ir pavasarininkas pareiškė: „Aš jau 
kartą prisiekiau Dievui bei Tėvynei ir dau
giau priesaikos nepriiminėsiu“. Dėl to 1940 
m. lapkričio 1 dieną žlugo planai iškilmin
gai organizuoti priesaiką korpuse, ją po 
gausių areštų vargais negalais pavyko altik- 
ti tik praėjus keturiems mėnesiams.

Karių nepasitenkinimas didėjo ir dėl 
aprūpinimo, ir dėl buitinių sąlygų. Atsidū
rus raudonosios armijos sudėtyje, smarkiai 
pablogėjo maitinimas - juk Maskva nieka
da savo kareivių nelepino. Be to, korpuso 
daliniai savo modemiškas, gerai įrengtas 
kareivines turėjo užleisti svetimiems, o 
patys kraustytis kuo toliau nuo Vokietijos 
sienos, į rytinį Lietuvos pakraštį - Trakus, 
Pabradę, Švenčionėlius, Lentvarį, kurtis 
ankštose nepritaikytuose patalpose - 
vienuolynuose, kaimuose, dvaruose.

Žinoma, visas nepatenkintų mūsų karių 
kalbas, veiksmus, protestus stropiai fiksavo 
korpuso ypatingasis skyrius, vadovaujamas 
iš Rytų atsiųsto patyrusio čekisto Juozo 
Bartašiūno, jau 1940 m. lapkritį turėjusio 
beveik 400 slaptųjų agentų. Tačiau tų 
nepatenkintų buvo tiek daug, kad sukišti 
visų jų į kalėjimus buvo neįmanoma. Pats 
vyriausiasis Lietuvos enkavedistas Alek
sandras Guzevičius turėjo pripažinti, kad 
korpuse daugiau kaip 3,000 potencialių 
valdžios priešų, kad jo daliniai visiškai 
nepatikimi. Nors areštų gausėjo, nors vis 
daugiau lietuvių karininkų pakeitė atvy
kėliai, padėtis negerėjo: prasidėjus karui 
1941 birželį korpusas faktiškai subyrėjo.

Didžiausias tarybų valdžios priešas - 
karininkai

Nepriklausomos Lietuvos valdžia ypač 
daug dėmesio skyrė karininkų kadrams, jų 
parinkimui, mokymui ir ugdymui Tai davė

į ‘ ■ - ' . ‘ ' -

Rytą - paskaitininke, o vakare - žvaigždė
Pasipuošusi juodu kostiumėliu Lietu

vos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su
kosi pasaulio muzikos ir kino garsenybių 
būryje, kai Niujorke atsiėmė žurnalo 
„Glamour” skirtą apdovanojimą.

Patekusi į prašmatnių žvaigždžių pa
saulį Dalia Grybauskaitė turėjo sužibėti 
ne tik kaip politikė, bet ir kaip stilinga 
moteris.

Į garsią koncertų salę „Camegie Hali” 
prie Niujorko Centrinio parko pateko 
maždaug 2800 rinktinių svečių. Susirin
kusieji atėjo pagerbti garsaus JAV mados 
ir grožio žurnalo „Glamour” išrinktų 
2010-ųjų Metų moterų.

Mirgėjo pramogų atstovės
Plienine magnolija kartais pavadina

ma Lietuvos vadovė žaviai šypsojosi, kai 
minia fotografų blyksėjo kameromis jai 
žengiant kilimu į iškilmingą ceremoniją, 
kurioje dauguma buvo pramogų verslo gar
senybės.

Dainininkė Janet Jackson ir aktorė 
Hillary Swank įteikė statulėlę dizainerei 
Donatellai Versace, aktorė Julia Roberts 
žurnalo apdovanojimą gavo iš garsios JAV 
televizijos laidų vedėjos Oprah Winfrey 
rankų, o dainininkė Fergie - iš aktorės Kate 
Hudson. Salė atsistojusi sukėlė ovacijas 
dainininkei Cher.

Iškilmingoje ceremonijoje buvo pagerb
tas visas būrys moterų, kurias už jų 
labdaringą veiklą ir įkvepiančią sėkmę 
apdovanojo „Glamour žurnalas. 

rezultatų - jų kvalifikacija buvo aukšta, o 
okupantams užgriuvus paaiškėjo, kad vos 
vienas mūsų karininkas priklausė Lietuvos 
komunistų partijai (LKP): tai Jurgis Kovas 
(Kopukovas), karo lakūnas. Tą savotiškai 
pripažino, įvertino ir Maskva: jos emisarai 
gerai suprato, kokį pavojų režimui kelia 
gerai profesionaliai parengti, patriotiškai 
nusiteikę karininkai. Todėl jau liepos 18 d. 
pradėtas jų persekiojimas: trys Kariuome
nės štabo žvalgybos ir kontržvalgybos sky
riaus pulkininkai Kostas Dulksnys, Juozas 
Matusaitis ir Petras Kirlys buvo suimti, 
išgabenti į Maskvą ir ten nužudyti. O iš viso 
per Liaudies kariuomenės gyvavimo lai
kotarpį už grotų atsidūrė 26 mūsų karinin
kai ir 40 - 50 kareivių.

Suformavus 29-ąjį korpusą represijos 
dar labiau sustiprėjo: vis daugiau geriausių 
mūsų karininkų staiga dingdavo. Kita jų 
persekiojimo forma buvo masinis išvary
mas į atsargą - o juk dauguma jų jokios ki
tos specialybės neturėjo ir likdavo be pragy
venimo šaltinio, be to, tokie karininkai pir
mieji atsidurdavo suimamųjų sąrašuose. Iki 
liepos 30 d. į atsargą buvo išleista 50 - 40% 
generolų, 26% pulkininkų, 16.7% pulkinin
kų leitenantų - juos naujoji valdžia laikė pa
vojingiausiais, daugumą jų uždarė Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime: generolus Petrą 
Kubiliūną, Teodorą Daukantą, pulkinin
kus Praną Saladžių, Vladą Braziulį ir kitus.

Tiesa, iš pradžių korpuso divizijų, pul
kų, tarnybų vadais buvo paskirti mūsų 
karininkai: generolai Vincas Vitkauskas, 
Zenonas Gerulaitis, Jonas Černius, Vladas 
Karvelis, vincas Žilys, pulkininkai Leonas 
Gustaitis, Adolfas Urbšas, Antanas Šurkus 
ir kiti. Tačiau karo išvakarėse, 1940birželio 
10 d., visus juos pakeitė rusai, o mūsiškius 
neva išsiuntė pasitobulinti, bet dauguma jų 
atsidūrė Šiaurėje, lageriuose. Ypač nuken
tėjo artileristai, radę kapus tolimajame 
Norilske: generolai Jonas Juodišius, Vin
cas Žilys, pulkininkai Antanas Sidabras, 
Juozas Lavinskas ir daug kitų.

Daugybė karininkų nukentėjo ir per 
didžiąją 1940 m. birželio tremtį: iš pradžių 
juos išgabeno su šeimomis į Rytus, o vėliau 
atskyrė, fabrikavo bylas, marino badu, 
šaudė. Taip mūsų tauta neteko geriausių 
savo žmonių - visapusiškai išsilavinusių, 
atsidavusių tėvynei.. □

„Visos šios moterys pademonstravo 
neįtikėtiną fyderystę, o jų darbai įkvėpė 
mergaites ir moteris visame pasaulyje”, - 
kalbėjo „Glamour” žurnalo redaktorė 
CindiLeive.

Moterys, nebijančios sunkumų
D.Grybauskaitė nebuvo vienintelė ap

dovanota politikė. „Glamour” Metų mote
rimis paskelbė visas be išimties šalių va
doves moteris pasaulyje.

Iš aštuoniolikos valstybių lyderių tik 
keturios surado laiko savo darbotvarkė
je atvykti į iškilmingą ceremoniją Niu
jorke.

Raudona statulėle, be Dalios Grybaus
kaitės, buvo pagerbtos Liberijos preziden
tė Ellen Johnson-Sirleaf, Trinidado ir 
Tobago premjerė Kamla Persad-Bissessar 
ir Slovakijos premjerė Iveta Radičova.

Apdovanojimą keturioms politikėms 
įteikė JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose 
Susan Rice - pirmoji afroamerikietė is
torijoje, einanti šias pareigas.

„Moterys aukščiausio lygio politikoje - 
jau ne mados reikalas, o realaus gyvenimo 
kasdienybė. Vis daugiau moterų sėkmin
gai dalyvauja ir laimi rinkimus savo ša
lyse, nes nebijo sunkumų, prisiima atsa
komybę ir į politiką žiūri kaip į instrumen
tą pagerinti savo šalių žmonių gyvenimą”, 
- atsiimdama apdovanojimą pabrėžė 
Lietuvos vadovė.

Rita Stankevičiūtė,
“L.r.” korespondentė Vašingtone
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Iš Redakcijos pašto
Evangelistai sėdi ant palangių

Alena Karazijienė

- Šiandien važiuosim į Pakutuvėnų 
vienuolyną, - pasakė mano klaipėdiškiai 
draugai Irena ir Vytautas, kuriuos aš ap
lankau kiekvieną kartą atvažiavusi į Lie
tuvą. Aš nesiginčijau, nes jie visuomet man 
parodo ką nors nematyto ir įdomaus.

Buvo sekmadienis. Iš Klaipėdos pava
žiavę Plungės kryptimi ligi Aleksandravo 
ir už jo dar 7 kilometrus, sustojome prie 
senų kapinaičių ir ne taip jau senos baž
nyčios. Aplinkui jokio miestelio ar kaimo, 
vien tik laukai ir miškai, bet nenustebome 
pamatę daugybę automobilių, nes žino
jome, kad į šią bažnyčią suvažiuoja žmo
nės ir iš tolimesnių vietovių.

Priėję prie bažnyčios pamatėme, kad 
ten būriuojasi didžiulis vestuvininkų pul
kas, tai nutarėm bažnyčią apžiūrėti vėliau, 
o tuo tarpu eisime į vienuolyną. Nusilei
dome nedideliu stačiu šlaiteliu ir perėję 
tiltuką atsidūrėm amfiteatre ant kito upe
lio šlaito. Kitoje upelio pusėje buvo es
trada. Užlipę iki amfiteatro viršaus, pama
tėme mūsų ieškomą vienuolyną.

Ūkiniuose pastatuose kai kas dirbo 
kalvio darbus, kai kas obliavo medį. Pa
klausėm, ar kas nors galėtų mums papa
sakoti apie vienuolyną, ir jie tuoj surado 
jauną moteriškę vardu Jolanta, kuri vasa
ros metu tenai padeda administracijoje. 
Paprašėm papasakoti apie vienuolyną.

1995 m. į šv. Antano bažnyčią atvyko ir 
prie jos įsikūrė broliai pranciškonai iš 
Kretingos vienuolyno ir įkūrė Pakutuvėnų 
bendruomenę. Ji susideda iš brolių pran
ciškonų, Mergelės Marijos Tarnaičių kon
gregacijos seserų, Susitaikinimo sodybos ir * — * ‘»K «". » • » J ' ’ ; ’ u *

Gerbiamieji,
Kaip žinote, praėjusiais metais buvo 

sudaryta Užsienio lietuvių reikalų ko
ordinavimo komisija, kuri renkasi į po
sėdžius du kartus per metus. Paskutinis 
posėdis įvyko šių metų spalio 22 d. Posė
dyje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
atstovai iškėlė dažnai girdimą problemą, 
susijusią su įsigijimu Lietuvos pilietybės 
pagal galiojančius LR teisės aktus. Buvo 
kalbama apie labai sudėtingas procedū
ras, dokumentų reikalavimus bei labai 
ilgą trukmę gaunant atsakymus, pateikus 
prašomus dokumentus. Ministras Pirmi
ninkas pasiūlė sudaryti tarpžinybinę dar
bo grupę, kuri galėtų išanalizuoti kon- 
krečias/specifines problemas, su kurio-

Miela Redaktore,
Atsistatydinęs iš LR Garbės konsulo 

pareigų peržiūrėjau ir sutvarkiau visas 
konsulato bylas. Tarp dokumentų suradau 
pirmo Garbės konsulo Melbourne, Kęs
tučio Lyniko eilėraštį. Kai perskaičiau, 
nusijuokiau - pats prisiminiau, kai Už
sienio reikalų ministerija siųsdavo laiškus 
faksu mums (mūsų laiku) naktį, kai pas juos 
tuo metu būdavo diena.

Tikiuosiu “M.P.” skaitytojus eilėraštis 

Miela p. Redaktore,
Siunčiu Jums JAV LB Lemonto Apylinkės ir Lietuvių 

dailės muziejaus bendrai rengiamos Pasaulio Lietuvių 
Centre Lietuvos tūkstantmečio parodos “LIETUVA: 
KULTŪRA IR ISTORIJA” paskelbimą.

Lietuvos dailės muziejaus (LDM) Vilniuje parengtos 
parodos pilną kopiją LDM padovanovo JAV Lietuvių 
Bendruomenei. Paroda atidaroma 2010 lapkričio 13 d., 
šeštadienį, 6.30 vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC- 
re,Lemonte.

Rengėjų vardu su linkėjimais,
Rimantas Dirvenis

Pakutuvėnų parapijos. Vienuolyne dabar 
gyvena trys broliai pranciškonai, o į 
Susitaikinimo sodybą atvyksta žmonės 
sužaloti narkotikų, alkoholio bei nevilties. 
Jie atvyksta savo noru ir būdami tenai 
laikosi griežto režimo, net savo mobiliuo
sius telefonus atiduodami saugoti bro
liams. Jie čia gyvena, dirba, medituoja ir 
laikosi griežto režimo. Vienuolyne nuolat 
gyvena 3-5 tokie svečiai. Didelė vienuo
lyno virtuvė yra ne tik vienuolynui, bet ir 
svečiams bei stovyklautojams. Visa vie
nuolyno aplinka yra blaivybės, nerūkymo 
ir ramybės zona.

Jolanta mus pravedė pro tvenkinį už 
kurio matėsi didelė pieva, o už jos pala
pinės, automobiliai ir karavanai. Tai buvo 
stovyklavietė. Ją vienuolynas išnuomoja 
savaitei įvairioms grupėms, kurias ir mai
tina. Tuo metu ten stovyklavo šv. Pranciš
kaus gerbėjai. Paklausėm, kokia tos sto
vyklos programa. Pasirodo, tai buvo labai 
rimta stovykla, visą dieną (išskyrus poil
sio valandas) vyko seminarai, paskaitos ir 
diskusijos. “O ar pasilinksminimų stovyk
loje visai nebūna?’ paklausiau aš. “O kaip
gi, prieš kelias dienas čia vakare koncer
tavo...” Čia Jolanta pasakė vardus, kurie 
man nieko nereiškė, bet mano draugai 
pasakė, kad tai labai žinomos lengvosios 
muzikos grupės. Matyt, šv. Pranciškus ne
sibaido nei džiazo, nei rokenrolo, nei 
sunkiojo metalo.

“Pereitą savaitę čia stovyklavo šokė
jai”, tęsė vadovė. “Ką, ar jie šoko visą 
dieną?” paklausiau netikėdama. “Dievą 
galima garbinti ir šokant”, rimtai paaiški
no vadovė, “Iš Latvijos buvo atvažiavusi 
religinių šokių profesionalų grupė. Lie- 

mis susiduria pateikiantys dokumentus 
dėl pilietybės, bei pateikti atitinkamus pa
siūlymus, kaip šią problemą spręsti.

Kreipiuosi į Jus su prašymu atsiųsti 
PLB atstovybei informaciją apie kon- 
krečius/specifinius atvejus, su kuriais Jus 
ar Jūsš Bendruomenės nariai esate susi
dūrę įsigyjant Lietuvos pilietybę. Prašau, 
kad aprašymai būtų konkretūs, įgali
nantys šią problemą išanalizuoti, siekiant 
patobulinti procedūrą ir ateityje išvengti 
nesklandumų.

Prašau siųsti atsakymus iki š.m. gruo
džio 15 dienos eL paštu:

plbav@lrs.lt
Pagarbiai, Vida Bandis

PLB atstovė Lietuvoje

prajuokins ir jie su malonumu prisimins 
Kęstutį Lyniką.

Anksti rytą pribadau,
Švelnų balsą išgirdau:
“Iš Konsulinio Jus trukdau, 
Siunčiu gražų faksą Tau...”

Bet dabar jau nuliūdau, 
Nei rūstaus, nei gražaus, 
Jokio fakso nematau... 
Žinią pakartot prašau...

Su linkėjimais,
Andrius Žilinskas

Nuotraukoje - Pakutuvėnų bažnyčia.

tuvoje profesionalių grupių dar nėra, bet 
jie mokosi”.

Kitos grupės, kurios ten anksčiau sto
vyklavo, buvo rašytojai, dainininkai, šei
mų grupės, išsiskyrusių žmonių grupės - 
Dievą garbinti gali visokie žmonės ir vi
sokiais būdais. Paskutiniai tą vasarą buvo 
užsisakę skautai (Aš pagalvojau: nejaugi ir 
jie valgys vienuolyno valgykloj?).

Vienuolynas užima 8 hektarus. To ploto 
pakraščiuose yra pastatytos Kryžiaus Ke
lio koplytėlės. Jas apeiti kai kuriems 
užtrunka net dvi valandas.

Į stovyklavietę nėjom, bet pasukom į 
kitą pusę ir per daržus nusileidome prie to 
paties upelio, kur jis buvo kiek platesnis. 
Dar nepriėję upelio išgirdome mergaites 
giedančias giesmę, o priėję pamatėme bū
rį paauglių merginų, kurios maudėsi upėje

Kraštų Lietuvių Bendruomenėms:
Gerbiamieji,

LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenes komisijos, kuri posėdžiavo šių 
metų spalio 26-29 dienomis Vilniuje, pra
šymu persiunčiu Švietimo ir mokslo mi
nisterijos paruoštą susistemintą informa
ciją apie užsienio lietuvių galimybes stu
dijuoti Lietuvos Respublikos aukštosiose 
mokyklose bei atlikti praktiką Lietuvoje: 
“Susisteminta informacija apie užsienio 
lietuvių galimybes studijuoti LR aukš
tosiose mokyklose yra skelbiama tink- 
lalapyje www.mokslas.lt skiltyje “Už
sienio lietuvių ir užsieniečių priėmimas į 
aukštąsias mokyklas”, taip pat Švietimo ir 
mokslo ministerijos tinklalapyje 
www.smm.lt bei AIKOS sistemoje 
www.aikos.smm.lt, kurioje pateikiamos 
nuorodos į konkrečių aukštųjų mokyklų 
interneto svetaines. Užsienio lietuviai gali 
taip pat pasinaudoti galimybe Lietuvos 
aukštosiose mokyklose studijuoti ištestine 
studijų forma, kuomet studijų trukmė gali 
būti pusantro karto ilgesnė negu nuolati
nės formos studijos. Nesant galimybei 
atvykti į Lietuvą, didžiausi Lietuvos uni

Kvietimas
Vytauto Didžiojo universitetas, Pasau

lio lietuvių akademija ir Lietuvių išeivijos 
institutas kviečia į tarptautinę mokslinę 
konferenciją “Globalios patirtys Lietuvos 
mokslui”, kuri įvyks 2011 m. vasario 10 - 
12 dienomis Kaune. Konferencijoje sie
kiama bendrai diskusijai suburti užsienio 
aukštosiose mokyklose studijuojančius 
magistratūros ir doktorantūros studentus, 
apsigynusius mokslo vardus mokslininkus, 
kurių nagrinėjamos temos siejamos su 
Lietuvos istorija ir dabartimi, analizuojama 
Lietuvos politinių, ekonominių ir socialinių 
procesų problematika. 

ir giedojo. Per vandenį sklindantis garsas 
skambėjo labai angeliškai

Nuėjome prie bažnyčios. Vestuvės jau 
buvo pasibaigusios, dabar visi fotografavo
si prie bažnyčios, kartu su barzdotu vie
nuoliu, o mes įsmukom į vidų. Bažnyčia 
labai kukli, vargonų matyt neturi, nes 
viename šone sustatytos kėdės ir mikro
fonai muzikantams (o gal tai tik vestuvėms 
buvo?), bet iš karto man krito į akį evan
gelistų skulptūros ant palangių. Paprastai 
bažnyčiose orūs šventieji ramiai stovi 
arba vaizduoja savo kančią, o čia sėdi jie 
sau ant tų plačių palangių, kojas nuleidę 
žemyn, tartum išdykę studentai, susėdę ant 
Vilniaus alumnato balkonų tvorelių pasi
žiūrėti kieme vykstančių iškilmių. O gal 
tiesiog kaip žmonės, kurie šioje bažnyčio
je jaučiasi kaip namie. □ 

versitetai bei kolegijos siūlo studijas nuo
toliniu būdu. Be to, užsienio studentai arba 
studijas baigę asmenys gali atvykti į Lie
tuvos Respubliką stažuotėms individua
liai arba dalyvauti Leonardo da Vinci 
programoje, kurios metu galima atvykti į 
Lietuvą atlikti praktiką įmonėse, užmegzti 
naujus bendradarbiavimo ryšius, keistis 
patirtimi su kolegomis. Daugiau informa
cijos apie Leonardo da Vinci ir kitas prog
ramas galima rasti Švietimo mainų 
paramos fondo tinklapyje adresu: 
www.smpf.lt

Švietimo ir mokslo ministerija taip pat 
svarsto galimybę ateityje su verslo part
neriais kurti duomenų bazę, kurioje būtų 
pateikta susisteminta informacija apie 
stažuotes Lietuvos Respublikoje”.

Taip pat Komisija prašo kraštų lietuvių 
bendruomenių pageidavimų tobulinant 
stažuočių ir studijų programas Lietuvoje. 
Pasiūlymus, kurie bus pateikti Švietimo ir 
mokslo ministerijai, prašau siųsti iki š.m. 
gruodžio 31 d. elpaštu: plbav@lrs.lt

Pagarbiai, Vida Bandis
PLB atstovė Lietuvoje

Registracija į konferenciją vyksta elek
troniniu paštu, atsiunčiant užpildytą daly
vio anketą. Anketas prašome siųsti iki sau
sio 1 d.

Informaciją apie programą ir registra
cijos formą rasite internete:

http://www.vdu.lt/pla
Kontaktai:

Vida Bagdonavičienė
Pasaulio liet, akademijos koordinatorė 
Žygimantų 5a - 6, Vilnius, LT - 01102

Tel: +370 5 261 61 91 
Tel: +370 67 9712 89
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t. I
Į Literatūra, menas

Poezijos ir gyvenimo paslaptis
Lidiją Šimkutę kalbina Jolanta Sereikaitė 
(Publikuota “Metuose” 2010 m. lapkričio mėn.)

Tęsinys iš Nr. 44.
Viskas dingo, bent tai, kas nebuvo 

išnešta kaimynų, tarnų ar giminių. Ten 
naujai pastatytame namelyje gyveno 
moteris, atvaryta iš gretimo kaimo šerti 
kiaules, nes buvo likęs didelis kiaulių 
tvartas. Ji man nupasakojo, kas kur buvo, ir 
parodė jazminų krūmą bei akmenį, likusį 
iš originalios sodybos. Vieno apsilankymo 
metu, atsimenu, priskyniau didžiausią glė
bį jazminų ir atsisėdusi ant to akmens pra
virkau. Bandžiau įsivaizduoti, kaip mano 
gyvenimas būtų pakrypęs, jei tėvai būtų li
kę Lietuvoje. Prisiminiau tėvų pasakas, jų 
ilgesį ir tėvelio rašytą kelionės dienoraštį, 
kurį po jo mirties atradusi apsidžiaugiau, 
nes buvau maniusi, kad dingo. Vėl perskai
čiau. Buvau labai sujaudinta ir, perrašiusi 
iš seno sąsiuvinio, publikavau Naujojoj Ro
muvoj (2006, Nr.l). Kaip minėjau, tėvas 
buvo seniūnas, geras pasakorius, plačiai 
apsiskaitęs, išmintingas žmogus. Rašė net 
pjeses kaimo vakaruškoms ir pats vaidino. 
Kiek teko išgirsti iš likusių kaimynų ir ūkio 
tarnų, buvo visų gerbiamas kaip teisingas, 
doras seniūnas ir šeimininkas. O mamytę 
apibūdino kaip labai grakščią ir darbščią 
moterį iš gretimo Nevočių kaimo.

Papasakokite apie savo apsisprendimą 
išlaikyti lietuvybę. Kas formavo šį jūsų 
pasirinkimą rašyti lietuviškai?

Jaunystėje augau neseniai susikūrusio
je lietuvių bendruomenėje išeivių aplinko
je, nors, aišku, mokymosi metais turėjau ir 
australų bei kitataučių draugų. Tėvai 
įskiepijo idealizuotą meilę Lietuvai. Buvo 
svarbi toji atsakomybė tėvams, nes jie dėjo 
daug pastangų, kad išlaikyčiau lietuvišku
mą, suteikė kitų privilegijų, patys daug ko 
atsisakydami. Mano pirmieji vaikystės ei
lėraščiai buvo patriotiški. Kai atvykome į 
Australiją, po kelių mėnesių gyvenimo 
barakuose, tėvelis buvo paskirtas pagal 
darbo sutartį dirbti lentpjūvėje. Mes buvo
me pirmoji karo pabėgėlių šeima toje pro
vincijoje. Mums paskyrė namuką, kurį 
mama bematant išpuošė, išdirbo kietą 
žemę, norėdama, kaip buvusi ūkininkė, au
ginti savo daržoves, gėles, kepti juodą 
duoną, spausti lietuvišką sūrį, austi. Aišku, 
pradžioje nemokėjome anglų kalbos. Tu
rėjau pradėti pradžios mokyklą negalėda
ma susikalbėti su vaikais. Palyginus su lent
pjūvės darbininkų vaikais, skyriausi savo 
apranga bei įdiegtu mandagumu. Savaime 
suprantama, jaučiausi vieniša ir mėgau 
vaikštinėti prie „River Owens“ upės. Čia 
pradėjau kurti savo pirmuosius eilėraščius. 
Įsivaizduodavau esanti Lietuvos vaidilutė, 
nors išbėgome, kai buvau tik dvejų metukų. 
Iš tėvų pasakojimų buvau susikūrusi tam 
tikrą mitą apie Lietuvą. Taigi kūriau ir 
deginau savo vaikystės poeziją tarsi auką 
dievams. Po metų išvažiavome į Geelongą 
Viktorijos valstijoje, kur kūrėsi lietuvių 
bendruomenė.

Jus, berods, auklėjo ir vienuolės, gal iš ten 
kilo polinkis į kontempliaciją, susikaupimą?

Tėveliai dažnai dirbo viršvalandžius 
fabrike. Jiems kaip emigrantams sąlygos 
buvo sunkios. Atvykome nieko neturėdami 
Reikėjo statytis namą, aprūpinti šeimą. 
Mokiausi baleto ir skambinti fortepijonu. 
Šokį ir muziką myliu iki šių dienų. Mane 
kartais palikdavo vienuolyne, į kurį nuei
davau po mokyklos mokytis muzikos ir 
pagroti, nes namie pianino neturėjome. Ten 
likdavau, kol mane paimdavo mama vėlai 
vakare grįždama iš darbo. Mano pirmoji 
muzikos mokytoja buvo švelni sesuo Te
reza. Ji manyje įžiebė meilę muzikai Deja, 
po jos atėjo piktoka vienuolė, kuri nuolat 
--------------------------------------------------—____ vaikščiojau į filosofijos paskaitas, lankiau
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primesdavo kaltės jausmą. Pavyzdžiui dėl 
to, kad mokiausi baleto. Bandė įtikinti, kaip 
nuodėminga rodyti savo šlaunis. Tai buvo 
priešingybė pirmajai vienuolei Po muzikos 
tekdavo kartu su vienuolėmis eiti į koply
čią. Man labai patikdavo grigališki chora
lai. Susidraugavau su viena jauna moteri
mi, kuri ruošėsi įstoti į vienuolyną. Daug 
vaikštinėdavome palei jūrą. Stella Maris 
vienuolynas buvo netoli kranto. Klausyda
vai pasakojimų apie šventųjų gyvenimus, 
kurie ne tik intriguodavo mane, bet ir 
skatindavo kontempliaciją, mintis apie 
gyvenimo prasmę, apie paskirtį šioje žemėje 
ir t.t. Teko patirti ir neteisybių. Skaudžiai 
išgyvenau, kai katalikų mokykloje vienuo
lės pasielgė neteisingai: buvau laimėjusi 
pirmąją vietą klasėje, bet apdovanojo kitą 
mergaitę. Vienuolė mokytoja paaiškino, 
kad toji gavo puse laipsnio daugiau už re
ligijos egzaminą, o kadangi čia esanti kata
likų mokykla, jai suteikiama pirmenybė. 
Aišku, labai sielvartavau, bet tėvams nie
ko nepasakiau, kad jų neįskaudintų ši 
akivaizdi diskriminacija, kurios teko pa
tirti ir kitur. Vėliau, kai mano vyresnė drau
gė davė pirmutinius vienuolės įžadus, jos 
tėvai mane nusivežė į įšventimo apeigas 
Melbourne. Buvo įdomu stebėti, kaip visa 
eilė jaunų moterų lyg nuotakos žengė prie 
altoriaus, o vėliau pasirodė tos pačios jaunos 
merginos su baltais plaukus dengiančiais 
nuometais, nešančios savo nukirptus plau
kus kaip auką Kristui, giedodamos Jam 
atsidavimo giesmes. Po visų ceremonijų 
nubėgau prie draugės, šaukdama jos vardą, 
nes jutau prarandanti geriausią savo drau
gę. Mano nuostabai ji gana šaltai atsakė: “Aš 
jau nesu Margaret, bet sesuo Marija Go
re tti”. Man tai buvo smūgis. Supratau, kad 
čia gyvenimo dalis - nieko nėra amžino. 
Viskas kinta, nestovi vietoje ir mes kaip 
upė turime plaukti toliau toje kintančioje 
gyvenimo srovėje. Toliau tęsiau mokslą 
privačioje katalikų kolegijoje. Tėvai turėjo 
daug atsisakyti, pasiryžę suteikti man šias 
privilegijuotas studijas. Ten mokėmės tai
syklingai kalbėti anglų kalba (Oxford 
English) ir privačiai mokiausi žaisti tenisą. 
Net teko laimėti.

Apskritai buvau gera sportininkė. Sa
vaitgaliais priklausiau lietuvių krepšinio 
komandai (buvau kapitonė). Mūsų džaugs- 
mui komanda iškovojo pirmąją vietą Aus
tralijos lietuvių Sporto Šventėje. Buvau pa
kviesta žaisti už Viktorijos valstijos austra
lų komandą, bet tėvai patarė per daug spor
tu neužsiimti, nes tai trukdytų tolimesnėm 
studijom siekiant aukštojo mokslo. Tiesa, 
teko laimėti lauko teniso brozos medalį per 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes JAV..

Baigiau tiksliuosius mokslus, įsigijau 
dietologijos specialybę. Didesnę dalį savo 
gyvenimo dirbau tą darbą ligoninėse. Ši 
patirtis mane daug ko išmokė apie žmones, 
institucijų biurokratiją, kuri man buvo sun
kiai pakeliama. Dvasia linkau prie menų ir 
vėliau pradėjau lankyti meno parodas, 
muzikos rečitalius, teatrą, skaitydavau 
įvairią literatūrą ir, žinoma, poeziją.

Tačiau jūs nepaisant tradicinės išeivių 
aplinkos, lietuviškumo nesuvokėte vien kaip 
tiesmukiško atributikos demonstravimo.

Turiu prisipažinti, baigus studijas man 
pasidarė per ankšta toje ribotoje lietu
viškoje aplinkoje ir panorau ištrūkti Buvau 
smalsi, norėjau plėsti akiratį. Gavau sti
pendiją - tai buvo proga išvažiuoti į Perth'ą 
Vakarų Australijoje atlikti privalomą 
ligoninės praktiką. Gyvendama Perth'e 
susipažinau su įdomiu latviu filosofu. Per 
jį pakliuvau į universiteto kultūrinę aplinką,

Nuotraukoje - Lidija Šimkutė (centre) su kitais “Poezijos pavasario” poetais Burbiškiu 
dvaro parke, kur vyko poezijos skaitymai.

teatrus, meninius fil
mus, skaitėme poeziją, 
nors daugiausia anglų 
kalba, lankėme meno 
parodas ir bendravome 
su meno žmonėmis. 
Perth‘e išgyvenau dvejus 
metus. Po įvairių išgy
venimų teko apleisti šį 
miestą. Gavau darbą 
Adelaidės ligoninėje. 
Vėliau ištekėjau už Ro
mo Pociaus, kuris tuo 
metu man buvo stabili 
atrama po įvairių per
gyvenimų. Jis liko kaip 
svarbus ramstis mano 
gyvenime ir šeimoje dėl 
savo tvirto nuosaikaus 
charakterio. Mes jau bu
vome pažįstami anks
čiau, susipažinę per Australijos Lietuvių 
Dienas ir Sporto Šventę. Sulaukėme šaunių 
vaikų, sūnaus Lino ir dukters Danielės. 
(Dabar džaugiamės anūkais, nors dukters 
šeima gyvena Singapūre, kur galima pail
sėti pakeliui į Lietuvą ir grįžtant Atgal). 
Mano tėvą ištiko insultas, po to tėvai per
sikėlė gyventi prie mūsų. Man po vedybų 
daugiau laiko teko skirti profesiniam dar- 
buibeišeimos reikalams. Visgi, jeižmogus 
turi kūrybinį polinkį su laiku iškyla būti
numas save išreikšti. Aišku, dažnai šį pro

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariai 
maloniai kviečiami dalyvauti

Kalėdų pobūvyje,
kuris įvyks šių metų gruodžio 12 dieną, sekmadienį, Canberra

Club, West Row, City Centre. Pradžia 12.00 vai. p.p., pietūs 1230 vai. p.p.
Norinčius dalyvauti prašome pranešti Barbarai Šilinis, teL: 6288 6283 iki 

antradienio, gruodžio 7 dienos.
Jei jūs turite kokių nors apribojimų dėl valgio, prašome apie juos pranešti 

Barbarai. Tikimės pamatyti Jus ir Jūsų atžalas! Jei atvyksite su vaikais, prašau 
besiregistruojant pranešti jų amžių.

Tautodailės Paroda
Kviečiame visus apsilankyti Tautodailės Parodoje 

QI0 mHMurn* »o« Lietuvių Namų antrajame aukšte. Užsukę pasigėrėsite 
lietuvių liaudies meistrų kūryba, turinčia gilias tradicijas, 

puoselėjančia lietuvių liaudies meną ir liaudišką kultūrą.
Ateikite ir atverkite lietuvių tautos turto skrynią bei pasidžiaukite tuo, ką 

darbščios lietuvaičių rankos sukūrė, išaudė, pasiuvo, išsiuvinėjo, numezgė, 
išdrožinėjo, suvėrę, nupynė, nulipdė, išmargino, iškarpė, nukalė, išliejo.

Pamatysite ir lietuviško aukso - dirbinių ir papuošalų iš gintaro.
Kai ką galėsite ir nusipirkti
Dalis meno dirbinių bus iš Lietuvos.

Paroda vyks gruodžio 28-30 d., nuo 11 vaL ryto iki 4 vai. p.p. (renginių 
metu paroda neveiks).

Parodos atidarymas gruodžio 28 dieną, 11 vaL ryto.
Lauksime gausaus apsilankymo.

Mitaite, poetas u- “Literatūra ir Menas” redaktorius Kornelijus 
Platelis, poetas iš Sirijos (šiuo metu gyvena Švedijoje) Faraj 
Ahmad Bayrakadar ir Lidija Šimkutė. ;

cesą inspiruoja įvykiai ir žmonės.
Septyniasdešimt antraisiais metais 

manęs paprašė būti Australijos lietuvių 
jaunimo atstove Pasaulio Lietuvių Kon
grese, kuris vyko Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Toje išvykoje sustiprėjo mano ryž
tingumas išlaikyti lietuvybę. Sutikau tarp 
kitų Joną Meką, kuris man aprodė Niujor
ką, gausiai apdovanojo knygomis, nuvedė 
pas Jurgį Mačiūną, Fluxus pradininką, 
kuris irgi padovanojo savo meno kūrinių.
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Jg SHOWCASING TALENT 111!
December 29, 2010, 7pm Lithuanian House

55g We welcome all future stars to the XXVI Australian 
Lithuanian Days Youth Talent Night in Melbourne!

The “Showcasing Talent” coordinators invite any Lithuanian performers 
up to 30 years of age to participate on the night. Ideas for performances 
include: playing a musical instrument, singing a ballad, reciting poetry, short 
drama pieces, comedy acts, magic tricks, dance routines, and for the first 
time - VIDEO acts!

Please visit the ald2010melboume website www.ald2010.org or email 
Aldona Gaylard at aldona_gaylard@unitracesoft.net for more 
information. Get in quick as places will fill fast!

JAUNIMO TALENTŲ VAKARAS
Gruodžio 29d. 2010 m., 7v.v. Lietuvių Namuose

XXVI Australijos Lietuvių Dienų Jaunimo Talentų Vakaro koordinatoriai 
Melbourne maloniai kviečia visą, iki 30 metų amžiaus, jaunimą - būsimas 
žvaigždes - pasidalinti savo gabumais. Siūlome pagroti bet kokį muzikos 
instrumentą, padainuotų padeklamuoti, pavaidinti, prajuokinti, pašokti Taip 
pat šiais metais bus galimybė iš anksto VIDEO nufilmuoti savo pasirodymą 
ir mes juo pasidžiaugsime per JTV.
Daugiau informacijos rasite ald2010melboume tinklapyje www.ald2010.org 
Galima susisiekti su Aldona Gaylard aldona_gaylard@unitracesoft.net

Ar norite prisidėti?
S Su kuo reikia susisiekti?

««« Want to participate in the following
old1 metbouroe uoto '■ V events? Who to contact?

Meno paroda - Art exhibition -
Brigita Lastauskaitė - info@birdsgallery.com.au

Jaunimo meno paroda - Youth art exhibition
Julija Simankevičius - studio2@imaging.com.au

Jaunimo Talentų Vakaras - Youth talent Night (Showcasing talent)
Aldona Gaylard - aldona_gaylard@unitracesoft.net.com

Craft Exhibition -
Roma Eskirtas - romarod@bigpond.com

Come and be a part of the festivities during Qld201 Omelbourne.

The ald201 Omelbourne
«»*• invite all youth between the ages of 5 and 18 to
aid1 participate in the

Youth Art Show, 27 - 30 December 2010 
during the Lithuanian Days in Melbourne 2010

FIRE, WATER, EARTH, AIR
How do we respect and nurture these sacred elements so precious and in 

need of great care and attention in our world today? How can we help Mother 
Earth get back on track? Artworks must relate to the theme. Prizes will be 
awarded to the most creative, inventive and inspiring artworks that re-think, re
cycle or re-use materials. Any medium accepted.

Size limit lm x Im. Ages - 5 -18
Opening December 28th, 11:30 am, Lithuanian House, Melbourne 

Prize donations welcome!
Please call or e-mail Julija Simankevičius to book in your Artwork.

Ph: (03) 988 5 1792 E-mail: studio2@imaging.com.au
Before : November 1, 2010

K 'JČ1Č

Jau galite įsigyti bilietus
Sekmadieniais, gruodžio 5 d., 12 d. ir 19 d. Mel

bourne Lietuvių Namuose, ivalp.p. -2.30vaLp.p., 
OICI melbourne 2010 bus galima įsigyti bilietus į visus ald201 Omelbourne 

renginius. Kviečiame bilietus nusipirkti iš anksto.
Bilietai taip pat bus parduodami ald2010melboume laikotarpyje Mel

bourne Lietuvių Namuose ir per įvairius renginius.
Bilietų kainos: ■
Atidarymas/Uždarymas - $10
Tautinių Šokių Švente - $20/$10
FLB Baletas - $15
Naujųjų Metų Balius - $75

Literatūros Popietė - $10 
Jaunimo Talentų Vakaras- $10 
Dainų/Muzikos Šventė - $20

Ieško giminių. Bronislavos Butnorienės - Čeičytės anūkas ieško giminaičių 
jK Antano ir Lilijos Čeičių giminės, dukros Gabijos ir Daivos. Turintys kokios nors 
informacijos praneškite telefonu: 0425421555. Pagarbiai Jonas Butnorius

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!

JP NEW YEAR’S EYEBALL
- TICKET SALES 

aid1 Melbourne 2010
Unlike other ALD events the New Year’s Eve Ball 

attendance numbers have to be finalised two weeks before the event (by 19th 
December ). The following information will help you to get in early and ensure ,thftl@ 
you and your friends will bring in the New Year with a bang. -rlziV

* From October 1st tickets can be ordered by phone or post from:
Bronė Staugaitis
9 Argus Cres., East Doncaster, Vic. 3109
Tel: (03) 9842-5220

* Cost - adult $75, child (12 and under) $45, (babies and toddlers who do not 
require a meal - free entry).

* A table seats up to 12 people.
* Payment can be made by cheque, money order or electronic funds transfer.
* Cheques and money orders to be made out to - ALD Melb. 2010 New Year’sEve

- and clearly marked with name of sender.
* Electronic funds transfer -

Commonwealth Bank of Australia BSB 063 158
LITHUANIAN CREDIT SOCIETY A/cl004 6605
Ref. 9417-03 and your name

* Bookings will be confirmed and tickets sent when payment is made.
* Limited bus transport will be available from the Melbourne Lithuanian Club 

to Ultima Function Centre and return. Bus will leave from the club at 7.30pm and 
from the ball at 1.00am If required, transport should be booked together with table 
booking. Cost $10

* From November 7th to December 19th tickets can be purchased in person 
every Sunday between 1.00pm and 2.00pm at the Melbourne Lithuanian Club.

* Anyone wishing to spend the night closer to the ball venue should contact:- 
Keilor Motor Inn, 765 Old Calder Hwy., Keilor. Tel. (03) 9336-3011 (about 1km 
from ball venue).

NAUJŲJŲ METŲ BALIUS
Visi ALD renginių ruošos darbai eina prie galo. Taip pat ir pats ALD 

užbaigimas - tai NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS - kuriam patalpos, maistas, 
muzika, autobusai, jau užsakyti. Lieka tik pritraukti kuo daugiau linksmų 
dalyvių. Tuo tikslu pateikiu sekančią informaciją ir raginu kuo anksčiau 
užsisakyti vietas, kad vėliau nebūtų nusivylimo. Be to, patalpų savininkai turi 
žinoti galutinius skaičius iki gruodžio 19tos.

*Nuo spalio 1 d. bilietus bus galima užsisakyti pas mane telefonu ar paštu:
Bronė Staugaitis
9 Argus Cres\ East Doncaster, Vic. 3109 '
Tel.: (03) 9842-5220
* Kaina - suaugusiem $75, vaikam iki 12m $45, vaikam iki 3m, kuriem 

nereikia vakarienės, įėjimas veltui.
* Stalas talpina 12 žmonių.
*Susimokėti galima čekiu, money order arba electronic funds transfer.
*Čekį ar money order išrašyti - ALD Melb. 2010 New Year’s Eve - ir aiškiai 

pažymėti kas jį siunčią.
♦ELECTRONIC FUNDS TRANSFER:

Commonwealth Bank of Australia BSB 063 158
Lithuanian Credit Society A/C 10046605
Ref. 9417-03 ir jūsų pavardę

♦BILIETAI NEBUS UŽTIKRINTI, KOL NEBUS SUSIMOKĖTA
♦Tiem, kuriem gali būti problema su transportu, bus ribotas skaičius vietų 

autobuse iš Melboumo Lietuvių Klubo į balių ir atgal. Autobusas išvažiuos iš 
klubo 7.30 vakare - iš baliaus 1.00 ryto. Kaina $10. Būtina užsakyti vietą 
autobuse kartu su stalo užsakymu.

*Nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 19 d. bilietai bus parduodami Melboumo 
Lietuvių Klube kas sekmadienį nuo l.OOval iki 2.00val po pietų. Susimokėti - 
cash, cheque ar money order.

♦Jei kas norėtų pernakvoti tą naktį arčiau baliaus patalpų (maždaug 
kilometras nuo Ultima Function Centre) galite susisiekti su:- Keilor Motor Inn, 
765 Old Calder Hwy. Keilor, Tel. (03)9336-3011.

♦Baliaus adresas: Ultima Function Centre, Cnr. Keilor Park Dve. & Ely CrL 
Keilor, Vic. Melways Ref 15 B8

Bronė Staugaitienė, Naujųjų Metų Baliaus ko-ordinatorė

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, lapkričio 21 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Katalikų Kultūros Draugija

Svarbus pranešimas
Kaip buvo skelbta spaudoje, į Australijos Lietuvių Dienas atvyksta Kaunoarkivysr 

kūpąs Sigitas Tamkevičius SJ ir jo asistentas kun. Mindaugas Pokštas. Jo Ekscelenciją 
lankys ir kitas lietuvių bendruomenes. Į Sydnėjų garbingi svečiai atvyks sausio 1 d. Satisi# 
2 d., sekmadienį, 11.30 vai. ryto iškilmingas šv. Mišias laikys JE arkivyskupas; Sigitas 
Tamkevičius SJ. Po pamaldų - pietūs su svečiais ir parapijiečiais 13 vai Lietuvių Klubej.

Parapijiečiai, pageidaujantys dalyvauti pietuose, prašomi užsiregistruoti iki gruodžfo 
19 d. Trijų patiekalų lietuviški pietūs - $25. Užsakymus priima Onutė Kapočienė Lietu* 
vių Klube, arba Danutė Ankienė, tek: 98712524 ir Antanas Kramilius, t e L: 97273131, 
e-mail: kramilius@optusnet.com.au 1

Sydnėjaus Katalikų Kultūros Draugija
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Lietuvių Caritas Inc. ir Šv. Kazimiero koplyčios

50 metų jubiliejus
Š.m. lapkričio 20 sueina 50 metų nuo Adelaidės lietuvių katalikų Šv. Kazi

miero koplyčios pašventinimo.
I j Jubiliejų numatoma švęsti lapkričio 20 ir 21 dienomis.
- Lapkričio 20, šeštadienį, 1330vai. koncertas Lietuvių Katalikų Centro salėje, 
6 Third Ave., St. Peters, SA Koncerto pagrindinę dalį atliks dainininkės iš 
Melboumo - „Danos Sesės“ ir Adelaidės meno vienetai. Įėjimas - auka.

Lapkričio 21, sekmadienį, 11 vai. iškilmingos pamaldos Šv. Kazimiero 
koplyčioje, 6 Third Ave., St. Peters.

Pamaldose dalyvaus Adelaidės arkivyskupas Philip Wilson, giedos 
Danos Sesės“ ir Šv. Kazimiero bažnytinis choras.

Po pamaldų jubiliejinės vaišės Adelaidės Katalikų Centro salėje.
Pakvietimus į vaišes galima įsigyti sekmadieniais po pamaldų pas Lietuvių 

Caritas Ine. Tarybos sekretorių Petrą Gasiūną.
Lietuvių Caritas Ine. Taryba

Kariuomenės Šventė Hobarte
Kariuomenės Šventės minėjimas Hobarte įvyks šeštadienį, lapkričio 20 d., 

2 vai. p.p. Vokiečių Klube, 30 Bowden Street, Glenorchy.
Programoje - paskaita, ALB Hobarto Apylinkės Valdybos metinis veiklos 

pranešimas ir suneštinės vaišės.Maloniai kviečiame visus atvykti.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Mieli dainos mylėtojai, 
Kviečiame į Sydnėjaus lietuvių choro “Daina”

Mietinį Koncertą
Koncertas įvyks lapkričio 28 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube.
Po koncerto vyks loterija, kurioje galėsite laimėti lietuvių dailininkų darbus ir 
lietuviškus saldumynus.
Bilieto kaina - $10. Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” Valdyba

Liet. Kooperatinė Kredito D-ja “Talka” (Sydnėjaus skyrius)
Šeštadienį, lapkričio 27 dieną, 2 vai. p.p. kviečia narius į

Metinį Susirinkimą,
kuris įvyks Sydnėjaus Lietuvių Klube.

LB Spaudos Sąjunga / Lithuanian Community Publishing Society Ltd.

Narių dėmesiui
Visi Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariai yra prašomi atsiliepti 

pranešant savo dabartinį adresą. Pagal įstatus, narių sąrašas turi būti tikslus.
Ph: (02) 9782 0080 email: mpastoge@bigpond.com
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų. Šiais metais išeis dar 3 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 15 dieną, kad skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti dar prieš 
Kalėdas. Primename, kad laikas siųsti juos jau dabar.

Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą atidė
lioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia per vėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 10 dienos! MP Redakcija

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Naujos Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas
Trečiadieniais - ketvirtadieniais - nuo 12.00 vai. - iki 8.00 vaL vakaro
Penktadieniais - nuo 12.00 vai. - iki 11.00 vai. vakaro
Šeštadieniais - nuo 12.00 vai. - iki 9 vai. vakaro
Sekmadieniais - nuo 12 .00 vai. - iki 6 vai. vakaro

Klubo restoranas
Pietūs- nuo 12.00 vai. dienos iki3 vai.p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 8 vai. p.p.
Šeštadieniais - nuo 12 vai. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. iki 6 vai. p.p.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai vakaro).

Kalėdinė £ g lutė
Klubo narių vaikams iki 12 metų įvyks 

gruodžio 4 dieną, šeštadienį, 
2 vai. p. p. Lietuvių Klube. 
Registruotis iki lapkričio 28 d. 
Klubo raštinėje tek: 9708 1414, 
pranešant vaiko amžių ir lytį.

Kūčios - gruodžio 24 dieną, penktadienį,

5vai.vakaro. Kaina-$30.
Prašome registruotis iki gruodžio 19 dienos Klubo raštinėje 
tel.: 9708 1414

Klubo metinis susirinkimas
įvyks gruodžio 12 dieną, sekmadienį, 2 vaL p.p.
Balsuoti galės tik Klubo nariai.
Nominacijų formas dėl Klubo direktorių galima gauti Klubo raštinėje.

Sekmadienį, lapkričio 21 d.,230vaL, Klubo salėje bus rodomas režisieriaus 
Andrzej Wajda video filmas “Katynė”.

Klubo narių dėmesiui
Primename, kad visada galima susimokėti ir atnaujinti Klubo nario mo
kestį. Kaina - $5. Išduodamos nario kortelės.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLic ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@sIic.org.au

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių

METINIS SUSIRINKIMAS
įvyks šių 2010 metų lapkričio 21 dieną, sekmadienį, 130 vai. p.p. Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo konferencijų kambaryje, 16-20 Meredith Street, Bankstown.
Dėmesio: pradžia 130 vai. p.p.

DARBOTVARKĖJE:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.

.2. Metų, pasibaigusių 2010 birželio 30 d., direktorių veiklos ir finansų vedimo 
pranešimai, Sąjungos naujo auditoriaus pristatymas.

3. Valdybos rinkimai.
4. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sąjungos įstatus galima iškelti susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos pateikti 
“Mūsų Pastogės” redakcijos kambaryje ne vėliau kaip pusė valandos prieš 
susirinkimo pradžią.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Conununity Publishing Society Ltd.
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.slic.org^u/P!astoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $80.

Užsienyje oro paštu - $160.00. N.Zelandijoje oro paštu $125.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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