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Nauja ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Šių metų lapkričio 14 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube įvykusiame Metiniame Apylinkės
Susirinkime buvo išrinkta nauja ALB Apylinkės Valdyba. Nuotraukoje iš kairės (sėdi): 
Jadvyga Burokienė, Ramona Ratas-Zakarevičienė, Kristina Dičiūnienė (iždininkė); stovi:
dr. Danius Kairaitis (vicepirmininkas), dr. Ramutis Zakarevičius (pirmininkas), Kęstutis 
Protas (sekretorius). Nuotraukoje trūksta Gretos Savickaitės - Fletcher.
Plačiau apie Metinį Susirinkimą skaitykite “M.P.” psL 3.

Lietuvos |vykių apžvalgaVytautas 
Doniela

Partizanų 
ginklų 
paroda

Radviliškio 
miesto kultūros 
centras trims sa
vaitėms virto im
provizuota karo 
laikų slėptuve. 
Karinių tinklų

Ministras aplanko Čikagos lietuvius

išraizgytose, šovinių dėžėmis apstatytose, 
rudeninių lapų nugultose patalpose ati
daryta paroda “Lietuvos laisvės kovose 
naudoti ginklai”. Parodoje, kuri skirta 
mūšiams su bermontininkais bei pokario 
rezistencijos kovoms prisiminti, ekspo
nuojamos istorinių nuotraukų, laiškų re
produkcijos, ginklai Atkurtas pokario lai
kų bunkeris, atspindintis partizanų buitį.

Raštai dėl Kr. Donelaičio 
muziejaus

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskai
tė ir Seimo pirmininkė Irena Degutienė 
kreipėsi į Rusijos vadovus prašydamos 
padėti išsaugoti Karaliaučiaus (Kalinin
grado) srityje Tolminkiemyje (Čistyje 
Prudi) esantį Kristijono Donelaičio mu
ziejų. Dalia Grybauskaitė Rusijos prezi
dento Dmitrijaus Medvedevo paprašė 
muziejų išlaikyti valstybės žinioje.

Lietuvos Seimo pirmininkė savo laiške 

sako sulaukusi informacijos, kad Rusijos 
Dūma parengė įstatymo projektą, kuriuo 
valstybės nuosavybės religinės paskirties 
pastatai bus perduoti Rusijos stačiatikių 
bažnyčiai. “KDonelaitis Lietuvai yra taip 
pat svarbus, kaip Rusijai-jos didis poetas 
Aleksandras Puškinas, kurio muziejų 
Vilniuje išlaiko ir globoja Lietuva”, - laiš
ke Rusijos Dūmos pirrmininkui Borisui 
Gryžlovui rašo Irena Degutienė.
Atsigauna prieškarinė tradicija

Vienas iš prieškarinės Lietuvos pažan
gumo elementų buvo kooperatyvai. Ši 
mintis dabar jau darosi vis populiaresnė. 
Pasak „Verslo žinių“, siekdami išvengti 
tarpininkų ir gauti kuo daugiau pajamų, 
ūkininkai kuria naują kooperatyvą. Že
mės ūkio ministras tikisi, kad tai iš dalies 
išspręs vietinės mėsos žaliavos stygiaus 
perdirbėjams problemą. Kad procesas 
vyktų sparčiau, galvijų auginimo koope
ratyvas kuriamas ūkio bendrovės “Pieno 
gėlė” pagrindu. Planuojama, kad koope
ratyvas vienys kelias dešimtis tūkstančių 
visos Lietuvos ūkininkų. Be to, manoma, 
kad ateityje gali prisijungti ir latvių pieno 
kooperatyvai “Jungiasi ūkininkai nes jų 
tikslas yra pelningiausiai, be tarpininkų 
parduoti žaliavą. Taip pat norima stabdy
ti masinį veršelių išvežimą į užsienį, o 
ūkininkams padėti sukomplektuoti stam-

NukeltaįZpsl.

Kaip praneša DELFI, vizitą JAV pra
dėjęs Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Audronius Ažubalis lapkričio 13 dieną 
aplankė Jaunimo Centrą Čikagoje, ku
riame susitiko su vienos didžiausių pa
saulyje Čikagos lituanistinės mokyklos 
administracija, mokytojais ir mokiniais. 
Ministras taip pat apsilankė Lituanistikos 
Tyrimų ir Studijų Centro archyve bei 
pasaulio lietuvių laikraščio „Draugas“ 
fondo narių susirinkime.

A Ažubalis susipažino su šių orga
nizacijų veikla, nūdienos aktualijomis ir 
rūpesčiais, apsikeitė mintimis apie ben
dradarbiavimo galimybes.

Vilniuje - seminaras 
(ELTA).Vilniuje lapkričio 10 dieną 

prasidėjo lituanistinių mokyklų mokyto
jų kvalifikacijos tobulinimo seminaras, 
kuriame dalyvauja 39 mokytojai iš 24 
užsienio valstybių. Seminarą rengia Už
sienio reikalų ministerija, siekdama pa
dėti lietuvių bendruomenėms saugoti 
gimtąją kalbą, kultūrą, tapatumą, plėtoti 
lituanistinį švietimą pasaulyje.

Tris dienas vyksiančio renginio daly
viams yra bus pristatomos naujos lietuvių 
kalbos mokymo priemonės ir jų naudoji-

JAV dėkoja už žydų turto kompensaciją
JAV viešintis Lietuvos užsienio reika

lų ministras Audronius Ažubalis teigia 
išgirdęs Vašingtono padėką už Seimui 
svarstyti pateiktą įstatymo projektą dėl 
kompensacijos už nusavintą žydų reli
ginių bendruomenių turtą.

Ministras sakė tai išgirdęs per susiti
kimą su JAV valstybės departamento sek
retore Hillary Clinton. “Ji labai nuoširdžiai 
padėkojo už mūsų Vyriausybės pastangas - 
įstatymą dėl kompensacijų. Amerika re
mia ir dėkoja už mūsų Vyriausybės veiks

Ruošiasi Kalėdų eglių įžiebimui
(BNS). Didieji Lietuvos miestai jau 

rengiasi Kalėdų eglių įžiebimo šventėms 
- Kaunas Kalėdų eglutę įžiebs jau lap
kričio 27 dieną, Klaipėda - gruodžio 4 
dieną, o sostinėje Vilniuje tai įvyks vė
liausiai-gruodžio 11 dieną.

Kauno Rotušės aikštėje Kalėdų eg
lutė bus įžiebta šventės “Ugnies pūga 
2010” metu. Kauno kultūros centras 
“Tautos namai” žada, kad šiais metais 
eglutės įžiebimo šventė bus išskirtinė, 
kadangi pirmą kartą joje dalyvaus svečiai 
iš užsienio.

Šviesų, ugnies ir fejerverkų spektaklį 
“Il Corso” kauniečiams ir miesto sve

"Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Pranešame mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams, kad taupymo sumetimais 

gruodžio 1 dieną laikraštis neišeis. Sekantis “M.P” numeris Nr. 47 išeis tre
čiadienį gruodžio 8 dieną. Primename, kad kalėdinis “M.P” numeris bus spalvo- : 
tas, padidintas ir išeis trečiadienį gruodžio 15 dieną.

Redakcija ir LB Spaudos Sąjunga

Lietuvių Dailės Muziejuje vyko disku
sija „Lietuvos ateitis: tikslas, planai vizi
jos“ su lietuvių bendruomene. Po apsilan
kymo Pasaulio Lietuvių Centre Audronius 
Ažubalis vyko į Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muziejų.

Lapkričio 14 d. ministras dalyvavo 
lietuviškose mišiose Švč. Mergelės Mari
jos gimimo bažnyčioje Marquette Parke. Po 
mišių parapijos salėje įvyko susitikimas 
su vietos lietuvių bendruomene.

Iš Čikagos ministras vyks į Vašingtoną, 
kur susitiks su JAV valstybės pareigūnais. 
Ministro vizitas JAV truks iki lapkričio 
17 dienos. □

mokytojams užsienyje 
mo metodika, yra mokoma kūrybišku
mo, supažindinama su komunikacinio 
kalbos mokymo metodu, keičiamasi gerą
ja darbo patirtimi

Seminaro dalyviai taip pat lankysis 
Vilniaus vidurinėje mokykloje „Lietuvių 
namai“, kurioje mokysis planuoti integ
ruotą lietuvių kalbos pamoką ir patys daly
vaus tokioje pamokoje.

Šiuo metu 29 pasaulio šalyje veikia 187 
neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigos, 
kuriose mokosi apie 6,200 moksleivių. □

mus siekiant priimti teisės aktą, kuris žy
dų bendruomenei kompensuotų patirtas 
skriaudas”.

Prieš savaitę Seimą pasiekė įstatymo 
projektas, kuriuo numatoma žydų ben
druomenėms už nusavintą nekilnojamąjį 
turtą skirti 128 mln. litų kompensaciją. 
Vyriausybė siūlo, kad už nacių ir sovietų 
režimų nusavintą žydų religinių bendruo
menių turtą kompensacija būtų išmokėta 
2012-2023 metais.

ELTA

čiams parodys žinomas pasaulyje šou 
teatras iš Vokietijos “Das Aktionstheater 
PAN.OPTIKUM”. Šventinę atmosferą 
kurs 25-ių aktorių, muzikantų, oro ir ugnies 
akrobatų trupė.

Šventėje sveikinimo žodį tars ir eglutę 
įžiebs Kauno meras Andrius Kupčinskas, 
o paskui pasirodys Kalėdų senelis.

Kiti didieji miestai dar neapsisprendė 
dėl Kalėdų eglutės įžiebimo šventės.

Vilnius Kalėdų eglutę įžiebs gruodžio 
11 dieną. Pasak Vilniaus savivaldybės pa
reigūnės Violetos Kolonaitienės, miesto 
savivaldybė taip pat dar nenusprendė, kas 
dalyvaus šios šventės koncerte.
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Trumpai iš visur
♦ Kaliningrade opozicinių partijų ir vi- 
suomenės atstovai surengė protesto akciją

j prieš tai, kad Rusų Ortodoksų Bažnyčios 
(ROB) nuosavybėn  yra perduodamos bu
vusios katalikų ir liuteronų šventovės, taip 
pat istorinės ordino pilys.
Kaip sakė “Rusijos patriotai” regiono sky
riaus lyderis, srities dūmos deputatas Mi- 
chail Česalin, “mes protestuojame prieš 
du regiono įstatymus, kuriuos spalio 28 d. 
priėmė Kaliningrado srities dūmą. Srities 
vyriausybė pasiūlė, o deputatai pritarė per
duoti ROB 15 kultūros objektų, kurie yra 
liaudies turtas, tarp jų katalikų ir liuteronų 
bažnyčias, taip pat (Teutonų) ordino pilis”. 
Kaip pažymėjo “Interfax” pašnekovas, 
“mums kelia itin didelį susirūpinimą Kris
tijono Donelaičio memorialinio muzie
jaus, kurį regiono valdžia ketina taip pat 
perduoti ROB, likimas”.
♦ Vokietijos kanclerė Angela Merkei 
lapkričio 15 d. užtikrintai perrinkta val
dančiosios konservatoriškos pakraipos 
partijos vadove - už ją balsavo 90.4% de
legatų, kurių buvo apie tūkstantis; tiesa, 
praėjusį kartą ją palaikė dar daugiau - 
94.8% kolegų.
“Aš su džiaugsmu tęsiu (darbą) šios didžios 
partijos vadove”, - sakė per Krikščionių de
mokratų sąjungos (CDU) konferenciją 
Karslruhėje A.Merkel, kuri šalies kancle- 
rės poste yra nuo 2005-ųjų, o partijai vado
vauja nuo 2000-ųjų.
♦ Daugiau nei du milijonai musulmonų 
lapkričio 15 d. pradėjo rinktis ant Arafato 
kalno ir prie jo esančioje lygumoje, atlik
dami hadžo - didžiausios pasaulyje kas- 
metės piligriminės kelionės apeigas.
Apie 5 vaL vietos laiku dešimtys tūkstan
čių maldininkų jau buvo išėję savo sto
vyklų Minoje, esančioje už maždaug 10 
kilometrų į šiaurės vakarus nuo Arafato.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
besnį kiekį galvijų, kurie bus auginami 
Lietuvos ūkiuose”, - kooperatyvo tikslus 
aiškina “Pieno gėlė” valdybos pirmininkas. 
Kai kuriuos ūkius smaugia skolos 
Po permainingų metų pradėjo daugėti 
žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų ūkių 
turto areštų - kol kas ekspertai to neverti
na kaip galimos grėsmės visai ūkio šakai, 
tačiau jau rengiamasi kurti ūkininkų sko
lų registrą, nes šiuo metu tikros statisti
kos apie tai, koks žemdirbių finansinis 
patikimumas, nėra.”Padėtis klaiki, mes 
įkliuvome pirmą kartą per daugelį metų. 
Ūkininkai buvo spaudžiami juokingomis 
kainomis pasirašyti išankstines derliaus 
pardavimo sutartis. Žmonės nemažą dalį 
derliaus pardavė didesnėmis kainomis nei 
buvo įsipareigoję ir dabar iš jų įmonės 
reikalauja netesybų”, - dėsto Zigmantas 
Aleksandravičius, dirbantis 2,000 ha žemės 
ir jau pats skolingas 30,000 Lt netesybų; 
nes derlius žuvo ir nebeliko ką parduoti,.

Iš kur tas turtas?
Valstybinė mokesčių inspekcija patei

kė šokiruojančią statistiką: net penkta
dalis valstybės tarnautojų iš pateiktų tik
rinti 100 tūkstančių 2008-2009 metų tur

ėto deklaracijų kelia įtarimų, kaip šie iš 
.mokesčių mokėtojų kišenės gyvenantys 
. asmenys sugebėjo užsidirbti stebėtinai daug 
: .turto. Mažiausiai 20,000valstybės tarnau
tojų gali tekti aiškintis, kaip iš valdiškos 
hlgos jie sugebėjo susikrauti milijoninius 
turtus. “Lietuva pirmą kartą daro tokį 
smagų pratimą, kai Valstybinė mokesčių 
inspekcija ir kitos teisėsaugos institucijos 
tikrino valstybės tarnautojų turto pagrįs
tumą, siekdamos įvertinti korupcijos ri-
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Daugelis jų rytą meldėsi Namiros meče
tėje arba prie kelio.
Susirinkimas Arafato lygumoje laikomas 
sekmadienį, lapkričio 14 d., prasidėjusio 
hadžo kulminacija. Dauguma maldininkų 
apsistojo Minos palapinių mieste, kuriame 
gyvenimas kasmet atgyja tik per penkias 
dienas trunkantį hadžą.
♦ Lapkričio 14 d. Rusijos jachtos „Petras 
I“ įgula grįžo į Sankt Peterburgą pasiekusi 
naują pasaulio rekordą. Per 5 mėnesius 
jachta apiplaukė aplink pasaulį per Ark
ties vandenyną. Kelionė prasidėjo 2010 m. 
birželio mėnesį. Tai pirmoji kelionė ap
link pasaulį, kurį per vieną navigacijos 
sezoną atliko antvandeninis laivas, plauk
damas trumpiausiu ir pavojingiausiu marš
rutu. Septyni jauni „Petro I“ buriuotojai, 
visi ne vyresni nei 25 m., atrodė pavargę, 
bet laimingi, atplaukę į Sankt Peterburgo 
uostą, kur jų laukė giminaičiai ir sirgaliai.
♦ Lapkričio 16 d. oficiali Velso princo 
rezidencija Clarence rūmai pranešė, kad 
princas William ir Kate Middleton yra 
susižadėję ir žada tuoktis kitais metais. 
Praėjusį mėnesį atostogaudamas Kenijoje 
28 metų princas William pasipiršo, prieš 
tai paprašęs Kate tėvo jo dukters rankos. 
28 metų princas William, kuris yra sosto 
įpėdinio princo Charles ir velionės prin
cesės Dianos vyriausias sūnus, susižadėjo 
su to paties amžiaus Kate Middleton spalį 
per atostogas Kenijoje.
♦ Londono muziejuje „Wellcome Collec
tion“ atidaryta narkotikų paroda, kurios 
pavadinimas „High Society“ reiškia ir 
„aukštuomenė“, ir „apsinešusi visuomenė”. 
Ekspozicijoje galima pamatyti įvairiausių 
pypkių iš viso pasaulio, Jemene populia
rios kramtomosios žolės pluoštelį, rinkinį 
injekcijoms, kapsulių su opiatu iš Kinijos, 
kokos lapų iš Kolumbijos ir kt. □ 

ziką ir galimą mokesčių vengimą”, - sakė 
Premjero patarėjas G.Kalinauskas.

Butų kainos
Lietuvos didmiesčiuose - Vilniuje, 

Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevė
žyje - trečiąjį šių metų ketvirtį bendras 
butų kainų lygis ūgtelėjo 0.3%. Teigiamas 
kainų pokytis fiksuojamas pirmą kartą 
nuo 2007 metų pabaigos. UAB „Ober- 
Haus“ nekilnojamojo turto statistika ro
do, kad kainų kitimas skirtinguose did
miesčiuose judėjo nevienodomis krypti
mis: Vilniuje per trečią šių metų ketvirtį 
butų kainos kilo 1.2%, kai Kaune ir 
Klaipėdoje jos vis dar mažėjo atitinkamai 
0.9% ir 0.8%. Šiauliuose ir Panevėžyje - 
išliko stabilios.

Sumažėjo prekyba
Per 9 šių metų mėnesius mažmeninės 

prekybos apimtis sumažėjo 6.7%, o mais
to produktų prekyba susitraukė dar labiau
- 10.9%. Analitikų teigimu, maisto pro
duktų prekybą riboja tokie veiksniai kaip 
kylančios kainos ir kontrabanda. “Kitaip 
nei po 1998-2000 m. Rusijos krizės, kai 
pirmiau atsigavo maisto produktų pre
kyba, šiemet stebima priešinga tendenci
ja: maisto produktų prekyba dar lėtėja, o 
ne maisto prekių - jau viršija 2009 m. lygį”
- atkreipia dėmesį verslų specialistas Ro
mualdas Trumpa.

Ragina paaiškinti
Tarptautinė organizacija “Amnesty 

International” ragina Lietuvą iki galo ištirti 
įtarimus, kad Lietuvoje galėjo veikti JAV 
Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) 
slaptas sulaikymo centras ir su tuo susiję 
žmogaus teisių pažeidimai □
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

- da, ELTA, BNS ir “Bernardinai”.
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Rinks duomenis apie laisvės gynėjus
Seime susitikę Lietuvos Nepriklauso

mybės gynėjai svarstė, kaip prasmingiau 
paminėti kitąmet vyksiantį laisvės dienos 
20-metį. Be to, 2011-ieji paskelbti Laisvės 
gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo 
metais. Šių renginių organizatoriai tikisi 
pradėti registruoti visus laisvės gynėjus, 
nes iki šiol apie juos tikslių duomenų 
nėra, praneša LTV naujienų tarnyba.

1991 metais tūkstančiai žmonių stojo 
ginti Aukščiausiąją Tarybą. Ir ne tik. To 
meto savanoriai sako, kad jų būriai dieną 
naktį budėjo ir kituose miestuose prie 
svarbių valstybinių objektų. Kiti metai 
paskelbti Laisvės gynimo ir didžiųjų ne
tekčių atminimo metais. Tai ir Sausio 13- 
osios dvidešimtmetis, pučo dvidešimt
metis. Todėl buvę gynėjai įsitikinę - šioms 
progoms reikia pasirengti. Žinią apie 
kovotojus esą svarbu perduoti mokslei
viams, studentams, jaunuoliams.

Prabėgus beveik dvidešimčiai metų 
nuo Lietuvai svarbių įvykių, nėra tiksliai 
žinoma, kiek buvo gynėjų.

„Jeigu gynėju laikyti tą, kuris vilkėjo 
uniformą ir davė kario arba šaulio prie
saiką, tai būtų galbūt apie 20,000. Jeigu 
gynėju laikyti tą, kuris galbūt aukojo

Jaunas pianistas - laureatas
23 metų panevėžietis Rokas Valuntonis 

Švedijoje vykusiame tarptautiniame 
pianistų konkurse nuskynė laurus ir pel
nė neįprastą prizą. Įveikęs kelias dešimtis 
konkurentų iš Japonijos, Brazilijos, Korė
jos ir įvairių Europos šalių, talentingasis 
lietuvis buvo paskelbtas prestižinio kon
kurso nugalėtoju.

Išskirtinis talentas sulaukė ir ypatin
gos dovanos. Geriausiam konkurso pia
nistui buvo įteiktas raudonu šilkiniu kas
pinu perrištas naujutėlį “BĮuthnerflyge”

Saviškiai užkirto kelią K.Brazauskienei
(DELFI). Lietuvos socialdemokratų 

partijos (LSDP) Vilniaus skyriaus prezidiu
mas užkirto kelią Prezidento Algirdo Bra
zausko našlei Kristinai Brazauskienei daly
vauti savivaldos rinkimuose Vilniuje. Pre
zidiumas slaptu balsavimu patvirtino Eti
kos ir procedūrų komisijos paskirtą nuo
baudą. Už įspėjimo skyrimą balsavo 20 par
tijos sk. prezidiumo narių, 9 buvo prieš.

DELFI primena, kad TV laidoje Kris
tina Brazauskienė socialdemokratų lyderį 
Algirdą Butkevičių vadino bailiu: „Kokie 
pataikūnai. Algirdas iš tos partijos norėjo 
išstoti - aš atkalbėjau. Jie jį ignoravo tada, 
kai buvo Kirkilas Vyriausybėje, o Algirdas 
nepalaikė Butkevičiaus. Tai dabar, reiškia, 
Butkevičius keršija. Bailys tas. Klausyk,

Nenori grįžti į Lietuvos kalėjimus
(DELFI.lt). Jei Jungtinė Karalystė nu

spręstų nuteistus asmenis įkalinti pagal jų 
tautybę, vien nusikaltėliams iš Lietuvos 
tektų skirti vidutinio dydžio anglišką 
kalėjimą. Bet daugeliui lietuvių kalinių 
netrukus gali tekti krautis mantą ir keliau
ti į tėvynę, rašo „Lietuvos rytas“.

Net 401 Lietuvos pilietis šiuo metu 
atlieka bausmę Anglijos, Velso, Škotijos ir 
Šiaurės Airijos įkalinimo įstaigose. Tarp 
nuteistų kalėti imigrantų iš Lietuvos - 
aštuoniolika moterų.

Jungtinės Karalystės teisingumo mi
nisterija šią savaitę paskelbė dešimtuką 
užsienio valstybių, kurių piliečiai dažniau
siai peržengia britų teismų nustatytas 
ribas. Pirmą kartą šiame dešimtuke atsidūrė 
ir Lietuva. Per dvylika pastarųjų mėnesių 
lietuviai nusikaltėliai sugebėjo išstumti iš 
šio sąrašo netgi pasaulio milžinę Indiją.

„Didžioji dalis šios šalies kalėjimų 
kitose valstybėse atitiktų dviejų ar net 
trijų žvaigždučių viešbučio lygį Lietuviai 

paskutinį savo auksinį daiktą į gynybos 
fondą arba gamino sprogmenis arba ati
davė savo medžioklinį šautuvą, tai, ma
nyčiau, būtų 100,000 ir daugiau žmonių“, 
- teigė buvęs Parlamento gynybos štabo 
viršininkas Jonas Gečas. Tačiau, anot jo, 
problema - kaip šiuos žmones surasti. 
Prašoma atsiliepti visus šiuos gynėjus, nes 
pradėtas jų registravimas. Tikimasi iki 25- 
mečio minėjimo jau turėti tikslų gynėjų 
sąrašą. Kaip sako patys kovotojai, gynimo 
metai tuomet daugeliui buvę lūžio metais.

„Aš, buvęs M. K Čiurlionio meno mo
kyklos mokytojas, kažkaip pasidariau ka
riškis, užmiršau tą praeitį bet suradau daug 
pažįstamų, draugų, bičiulių. Mums teko 
kurti ir kariuomenę, ir šaulių sąjungą, ir 
nuo to laiko mes, nepažįstamižmonės, susi- 
pažinomir po šiai dienai bendraujam“,-pri
siminė atsargos majoras Antanas Burokas.

Renkami 1991metų dokumentai, sąra
šai, nes tada siekiant, kad jie nepatektų į 
priešų rankas, buvo sudeginti Taip pat vi
są to meto istorinį paveldą, liudininkų at- 
siminimus, valstybės archyvo medžiagą, 
vaizdo/garso įrašus siekiama susisteminti 
ir perkelti į elektroninę erdvę.

Reda Gilytė, LTV naujienų tarnyba 

firmos fortepijonas, kuris dabar keliauja į 
Lietuvą. Brangų instrumentą vaikinas 
įkurdins tėvų namuose Panevėžyje, nes 
Vilniuje, kur šiuo metu mokosi, gyvena 
bendrabutyje.

Dar labiau nei materialus apdovano
jimas panevėžietį pradžiugino atsivėru
sios plačios kūrybinės koncertinės gali
mybės. Rokui Valuntoniui kaip dovana 
buvo skirtas koncertinis turas po Japoni
ją, į jauną atlikėją dėmesį atkreipė kai ku
rių šalių simfoninjaiorkes  trai.;^T£LTA 

kaip iš ministrų jisai bėgo, kai „šitas” Us- 
paskichas pagrūmojo pirštu. Tai koks jisai 
vedlys? Jis bailys yra“.

Neramumai dėl Kristinos Brazauskie
nės socialdemokratų gretose tęsiasi nuo 
tada, kai buvusio Prezidento našlė paprašė 
pagal įstatymus jai priklausančios našlės 
pensijos. Dėl jos turimo milijoninio turto 
kilo Nepasitenkinimas visuomenėje, o so
cialdemokratai susirūpino, ar visa tai ne
pakenks partijos įvaizdžiui Prezidento naš
lė buvo prakalbusi ir apie galimą dalyva
vimą Seimo rinkimuose, bet tai papiktino 
partijos lyderius. A. Butkevičius tuomet 
pareiškė, jog K Brazauskienė partijoje 
neturi pasitikėjimo, tad negali planuoti savo 
dalyvavimo į Seimo rinkimus. □
.......i..—..... ..............  

kaliniai bent tie, kurie yra nuteisti už 
neprievartinius nusikaltimus (pavyzdžiui 
kontrabandinių cigarečių gabentojai ar 
avarijas neblaivūs padarę vairuotojai), ypač 
nori:būti perkelti į lengvojo režimo ka
lėjimus Pietų Anglijos Kento ar Essex’o 
grafystėse. Ten taisyklės tokios liberalios 
ir aplinka tokia graži kad apsilankęs gali 
ne iš karto suvokti jog esi įkalinimo įs
taigoje^ - „Lietuvos rytui” pasakojo Jung
tinės Karalystės teisėsaugos sistemoje 
daugiau nei dešimtmetį dirbantis lietuvis, 
paprašęs neskelbti savo pavardės.

Iki šiol lietuviai kaliniai į tėvynę buvo 
išsiunčiami gana retai nes tam būtinas pa
ties nuteistojo sutikimas. Tačiau kitų metų 
pabaigoje ši situacija visiems nuteistie
siems, turintiems Europos Sąjungos šalies 
pasą, turėtų pasikeisti iš esmės.

Nuo 2011 metų gruodžio 1 dienos vi
sose ES valstybėse įsigalios naujos kalinių 
išsiuntimo taisyklės, kuriomis ketina iškart 
pasinaudoti  Jungtinės Karalystės valdžia.
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Į Bendruomenės baruose
Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas

Vytautas Doniela

ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko sekmadienį, lapkričio 
14 d. Sydnėjaus Lietuvių Klube. Pasveiki
nęs dalyvius, susirinkimą atidarė Apylin
kės pirmininkas Vytas Juška, nurodęs, kad 
užsiregistravo 58 nariai. Pagerbus minu
tės tyla Anapiliu iškeliavusius narius, pa
tvirtinus darbotvarkę ir išrinkus susirin
kimo sekretorę (Aida Abromienė) bei

išdėstė, kaip šis reikalas 
atrodė Apylinkės Valdybai, 
primindamas, kad ši tema 
persikelia į ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimą metų 
gale. Ilgesnė pranešimo dalis 
buvo skirta organizaciniams 
reikalams, renginiams, svečių 
iš Lietuvos ir pan. sutiki
mams. Šioje plotmėje, Valdy
bos veikla buvo įvairi: Lietu- Sydnėjaus Lietuvių Klubo salėje susirinkimo metu.

Mandatų Komisiją (Irena Dudaitienė ir 
Nijolė Vaičiurgytė), sekančiu punktu Ai
da Abromienė perskaitė ilgoką pereitų 
metų susirinkimo protokolą. Kaip sydnė- 
jiškiai prisimena, tasai susirinkimas buvo 
stiprokai audringas, todėl ir gana išsamus 
jo protokolas visgi dar iššaukė šiek tiek 
(betgi santūraus) nesutarimo ir vieną kitą 
pataisą. ..

Gan platus pirmininko Vyto Juškos 
pranešimas pirmiausia palietė per metus 
kilusią įtampą tarp Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos ir ALB Krašto Valdybos. Jis

vos vardo tūkstantmetis, LR ambasa
doriaus iš Japonijos Dainiaus Kamaičio 
vizitas ir bendra vakarienė Sydnėjuje, Lie
tuvos Artojų delegacija, Motinos Diena. 
Netrūko ir vietinių iniciatyvų: suburti bu
vo “pagyvenę žmonės”, palaikytas ryšys su 
Lietuvos institucijomis, rūpintasi dėl SBS 
lietuviškos radijo valandėlės tęsimo ir tt. 
Pirmininkas padėkojo savo Valdybos 
nariams už ištvermę.

Finansinės padėties pranešimą padarė 
iždininkė Kristina Dičiūnienė, nurody
dama, kad kadencijos pradžioje Valdyba 

perėmė $11,358, pa
jamų per metus tu
rėjo $1631, išlaidų 
$2709, ir sekančiai 
Valdybai perduoda 
$10,279. Revizijos 
Komisija (T.Rotcas, 
V Šliogeris, A. Reis- 
gys) patvirtino, kad 
finansinė raštvedyba 
buvo vedama rūpes
tingai ir skaidriai Ei
nant į detales, didesnė 
pajamų dalis buvo 
gauta iš nario mokes
čio ($915) ir renginių

Is kairės:" susirinkimo sekretorė Aida Zastarskytė - Abromas iir pelno. Išlaidų atveju,
pirmininkas Vytas Juška. didoka suma ($1,419)

Graduation for Daniel Raymond Hornas
On the 1st October 2010 Daniel 

Raymond Hornas at the graduation 
ceremony at the University of Sydney 
received with Merit his Executive Masters 
of Public Administration (EMPA), The 
prestigious award ceremony was opened by 
the Governor of NSW and Chancellor, Her 
Excellency Professor Marie Bashir, AC 
CVO. The graduates were greeted by both 
the leader of the NSW Opposition Barry 
O’Farrell MP and Professor Geoff Gallop 
AC, past Premier WA and Director of the 
Graduate School of Government, ;u;

Daniel was awarded a full scholarship 
by the Department of Premier and Cabinet 
on recommendation by the Director 
General, Department of Services, 
Technology and Administration (DSTA) in 
2008. This scholarship was co-sponsored 
by all universities across Australia and New 
Zealand. Hence this gave Daniel the 
opportunity to study subjects suchas Law 
at Melbourne University, Finance at 
Sydney University, Leadership at ANU 
Canberra, Policy in Wellington' (New 
Zealand) and Economics at NSW. During 
these events he was given opportunities to 
be mentored and dine with the Governor

buvo sumokėta už metinį draudimą 
(General Insurance Liability). Likusieji 
pinigai yra laikomi “Talkoje”: $8,000 
investicijose ir likutis-einamoje sąskaitoje.

Atėjus rinkimų metui, pagal iš anksto 
pateiktas nominacijas, kurių skaičius 
neperžengė Valdybos narių maksimumą, 
buvo išrinkti:

Dr. Ramutis Zakarevičius,
Ramona Ratas - Zakarevičienė, 
Jadvyga Burokienė,
Kristina Dičiūnienė, 
Dr. Danius Kairaitis, 
Kęstas Protas.
Ši Valdyba turi teisę kooptuoti septin

tą narį.
Sunkiau buvo išrinkti penkis Sydnėjaus 

Apylinkės atstovus į ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimą.

Trys nominacijos buvo patvirtintos 
automatiškai, būtent:

Rasa Blansjaar,
Jadvyga Burokienė, 
Albina Liutackienė, 
o likusius du atstovus surasti buvo 

palikta naujajai Valdybai.
Nebekandidatuojant ankstyvesnei 

Apylinkės Revizijos Komisijai, naujais 
nariais išrinkti:

Laurie Cox, Kastytis Stašionis,
Nijolė Vaičiurgytė.
Daugiau laiko užėmė organizacijų 

pranešimai, kurie pagal pranešėjus, buvo 
daromi kartais suglaustai, kartais išplės
tai. Išviso, prisistatė SLIC’as (dr. Ramutis 
Zakarevičius), Baleto Bičiulių Būrelis 
(Ramona Zakarevičienė), Klube veikianti 
Biblioteka (Jadvyga Burokienė), Pensi
ninkų Klubas (Jadvyga Burokienė - jau 45 
nariai), Sporto Klubas “Kovas” (Tomas 
Jablonskis), Moterų Soc. Globos Drau
gija (kartu ir Sodybos reikalai - Martyna 
Reisgienė). Kristina Rupšienė taupiai ir 
aiškiai aptarė net tris jaunimo organiza- 
ciias (“Atspindys”, “Sūkurys”, skautų 
“Aušros” tuntas).

Atgyjantį ir sunkiai stabdomą ginčą 
galėjo sukelti paskutinioji dienotvarkės 
dalis, palietusi kaip tik jautriausią sydnė- 
jiškių nesutarimo kabliuką (įtampa tarp 
Krašto Valdybos ir Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos), tačiau kalbėtojai laikėsi gan 
santūriai ir, apskritai, labiau išdėstė savo 
pozicijas, vis primindami, kad šiam klau

simui bus vietos ALB Tarybos suvažia
vime. Apylinkės pirmininkas Vytas Juška 
pareiškė nepasitenkinimą, kad Valdybos 
nariai dar tebėra išjungti iš AL Bendruo
menės tinklo, o Krašto Valdybos pirmi
ninkė dr. Angonita Wallis trumpai išdėstė 
savo argumentaciją.

Ginčo beveik nekilo ir dėl SBS lietu
viškos radijo valandėlės. Keliems kalbė
tojams norodžius kaip jie šiuo reikalu su
sisiekė su SBS ir kokius gavo atsakymus, 
susidarė įspūdis, kad sprendimas dabar 
yra SBS vadovybės rankose, kuri elgsis 
pagal savo taisykles ir turbūt pagal savo 
nuožiūrą. Panašiai, atrodo, dabar ore kabo 
reikalas ir dėl LR Garbės konsulo ar kon
sulų Australijai - nebent aukštame lygyje 
jau daromi nutarimai, kurie dar pakan
kamai neiškilo viešumon.

Grįžus prie vietinių australiškų rei
kalų, Kęstas Protas paaiškino, kad kei
čiasi taisyklės dėl Articles of Association, 
o tai šiek tiek paliečia ir Sydnėjaus Apy
linkę, kuri yra inkorporuota. Toks išsiaiš
kinimo darbas teks naujajai Valdybai. Už
baigai sugiedotas Tautos Himnas.

Bendrai, šis Metinis Apylinkės susirin
kimas praėjo ramiau ir tvarkingiau, nei 
praeitų metų lengvabūdiškas nesusivaldy
mas, perpintas emocijomis, net įžeidinėji
mais. Dabar turbūt lengviau pasijus ir pa
tys sydnėjiečiai

Gauta žinia, kad š.m. lapkričio mėn. 14 
d. Metiniame Susirinkime naujai išrinkta 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba po 
trumpo posėdžio pasiskirstė pareigomis 
šitaip:
Pirmininkas: Dr. Ramutis Zakarevičius 
Vicepirmininkas: Dr. Danius Kairaitis 
Sekretorius: Kęstutis Protas
Iždininkė: Kristina Dičiūnienė 
Nariai: Jadvyga Burokienė

Ramona Ratas-Zakarevičienė 
Greta Savickaitė-Fletcher

Greta Savickaitė-Fletcher buvo koop
tuota kaipo 7-oji Valdybos narė. Oficia
lus Valdybos adresas:

43B Edgar Street,
AUBURN NSW 2144

Telefonas: 0407 214 290
E-mail: klprotas@hotkey.com

K.Protas, Valdybos Sekretorius

Ruošiamės turgeliui
Daniel Raymond Hornas.

go on and complete a Doctorate research 
project. Daniel is currently employed by 
NSW Fair Trading as an Information 
Technology Projects Director. His flagship

of Victoria Professor David de Krestšėr AC 
and past NSW Premier the Honourable 
Bob Carr MP >i.j. ■

To date Daniel has successfully 
completed studies with Credit in Surveying 
(Surv. Cert.), Engineering (A&bCfDip. 
Eng.) and a Bachelor of Urhariand 
Regional Planning with HonoufS^B. Urb. 
Reg. Plan.) (Hons).

Now that Daniel has completed his 
EMPA he has suggested that he is keen to

project over the past two years has been the 
development of a new NSW Rental Bond 
computer system that is responsible for 
holding $1 billion dollars in public trust. 
This project is on target and scheduled to 
be delivered to the public by December 
2010.

His family and friends are very proud 
of all his achievements.

Congratulations from all - well done 
Dan! G. Č.

Kaip ir kasmet, šįmet gruodžio 12 d. 
Melboumo Lietuvių Namuose vyks prieš
kalėdinis turgelis. Melboumiškiai jau ži
no, kad turgelyje ras prėskučių (sližikų), 
lašinėčių, šakočio, originalių kalėdinių 
atvirukų ir papuošalų. Pernai daug kas 
buvo nustebęs radęs nuspirkti gražių 
tekstilės darbinių, įrėmintų meniškų fo
tografijų, papuošalų ir įdomių indų, ir kai 
kas nebuvo pasiruošęs tokiems pirki
niams. O tai dalykai, tinkami nusipirkti 
savo malonumui ar gražiai dovanai gi
minei ar bičiuliui.

12 gruodžio - dar daug laiko ligi 
Kalėdų, ir prieš eidami į krautuves, 
pažiūrėkite ką galite gauti turgelyje su 
didele nuolaida, nes pirksite tiesiog iš

gamintojo
Kaip paprastai, turgelio pelną pasi

ima patys gamintojai. Entuziastės pakvie
tė dalyvauti visus pernykščius turgelio 
dalyvius, bet jeigu ką praleidome - atsi
liepkit. Ir dar: niekad turgelyje nedaly
vavę, jeigu norėtumėt dalyvauti su savo 
dirbiniais (valgomais ar nevalgomas), 
skambinkite Lilijai Kozlovskienevtei.: 
8707-0347 arba Alenai Karazijienei tel: 
9338-2172. • j.įot

Prekiauti pradėsime tuoj po panjal- 
dų. Stalai bus paruošti, o prekes išsidė
lioti turėsite patys. Lauksime naujų da
lyvių ir gausybėspirkėjų. b1

Melbourne Entuziastės
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I Lietuva iš arti
Žemaičiai nenusileidžia ir teismuose

Suskaičiuoti išvykusius lietuvius - 
neįmanoma

iBjlof Grupei žemaičių entuziastų tęsiant 
i ' teismų maratoną dėl atsisakymo jų do- 

kumentus pildyti įrašu apie žemaitiškas 
šaknis, ekspertai aktyvistų siekius vertina 
nevienareikšmiškai. Istorikas ir politolo- 

-l<1 rgas Antanas Kulakauskas teigia, kad 
žemaičių judėjimas grėsmės Lietuvai 
nekelia, ir neturėtų būti draudžiama no
rintiems vadintis žemaičiais.

Istorikas Alfredas Bumblauskas kriti
kuoja aktyvistus už ne visai mokslinius 
argumentus ir nesutinka su pasigirsian
čiomis kai kurių, kraštutinių pažiūrų 
žemaičių separatistinėmis idėjomis. Ta
čiau ir jis sutinka, kad žemaičio tapatybę 
jie gali turėti, tik siūlo ją reikšti savivaldos 
lygmenyje.

Žemaičių aktyvistai Antanas Kontri
mas, Alvydas Jokšas ir Arvydas Norvydas 
šią savaitę Šiaulių apygardos teismui ap
skundė Telšių rajono apylinkės teismo 
sprendimą. Pirmos instancijos teismas jau 
du kartus nagrinėjo minėtų vyrų skundus, 
kad Telšių rajono savivaldybės adminis
tracijos Civilinės metrikacijos skyrius dar 
2007 metais nepapildė jų civilinės būklės 
aktų įrašu “tautybė - žemaitis”.

Telšių rajono apylinkės teismas, ku
riam apygardos teismas bylą jau kartą 
buvo grąžinęs, ir antrą kartą paskelbė, 
kad Civilinės metrikacijos skyriaus spren
dimas yra teisingas.

Taip pat pažymėta, kad visų trijų pa
reiškėjų abu tėvai yra lietuviai ir pagal 
2007 metais, kuomet AKontrimas, AJok.- 
šas ir ANorvydas kreipėsi į Civilinės me
trikacijos skyrių, galiojusius teisės aktus 
tautybė buvo nustatoma pagal tėvų tau
tybę.

Pirmos instancijos teismas, be kita ko,

Tauragės pilyje - kultūros turizmo centras
Rekonstruojama Tau

ragės pilis, kurioje kalėjo 
knygnešiai ir kontrabandi
ninkai, buvo gydomi ligo
niai, mokėsi ne vienos ug
dymo įstaigos auklėtiniai. 
Po rekonstrukcijos čia 
ketinama įkurti ir daugia
funkcinį kultūros turizmo 
centrą, pranešė „Panorama“.

Ilgą laiką buvo mano
ma, kad pilis pastatyta XVII 
amžiuje. Tačiau pokario 
metais atlikti tyrimai at
skleidė, kad kompleksas 
iškilo dviem šimtmečiais 
vėliau, o statytas carinės
Rusijos poreikiams. Jame buvo įrengta išorė, bet ir vidus.
muitinė ir kalėjimas, kuriame bausmę Bus restauruotos fasadines pastato 
atliko sienos pažeidėjai, kontrabandiniu- sienos, pakeista stogų danga, sutvarkytas 
kai ir knygnešiai. vienas iš kampinių bokštų.

Pilies statyba truko ne vieną dešimt- " - Naujų erdvių atsiras ir pastatuose. Iš
meti muitinės pastatus apsupo mūro tvo- griovus sovietmečiu statytas pertvaras, 
ra, iškilo ūkiniai pastatai, atsirado kam- atsiras naujos ekspozicijų salės.
piniai bokštai su šaudymo angomis. Ar
chitektūrinio ansamblio paskirtis ne kar
tą keitėsi Čia veikė psichiatrijos ligoninė, 
ugdymo įstaigos.

„Būtent nuo 1964 m pradėta prižiūrė
ti ir tvarkyti visą pilies kompleksą, nes 
nuo tada ji perėjo Tauragės politechni
kumui ir buvo bent jau išlaikoma (jos 
būklė), nors ir ne visai kokybiškomis me
džiagomis, reikalingomis restauravimui“, 
įteigia Tauragės rajono savivaldybės Kul
tūros paveldo tarnybos vadovas Edmun
das Mažrimas.

Šiemet iš Europos Sąjungos fondų gau
ti beveik 4 milijonai litų piliai restauruo
ti. Už šias lėšas bus sutvarkyta ne tik pilies 
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nusprendė, kad nepagrįstas pareiškėjų 
teiginys, kad Civilinės metrikacijos sky
riaus sprendimas prieštarauja Konstitu
cijai, nes minėtas sprendimas prigimtinių 
žmogaus teisių ir laisvių nesuvaižė.

ANorvydas BNS teigė, kad jis su ben
dražygiais Telšių rajono apylinkės teismo 
sprendimą skundžia, nes šis teismas ne
nagrinėjo liudytojų parodymų. Jis teismo 
sprendimą vadino “politiniu” bei aiškino, 
kad tautybė, kaip ir, pavyzdžiui, religija, yra 
prigimtinė žmogaus teisė.

Paklaustas, kokios praktinės naudos 
tikisi iš bylinėjimosi, ANorvydas sakė tik 
norintis būti žemaitis. Ekspertai žemaičių 
aktyvistų norą deklaruoti savo tautybę 
vertina palankiai, nors ir skiriasi jų nuo
monės, kaip toli turėtų pažengti oficialus 
šios tautybės įteisinimas.

“Priskirti savo tautybei yra piliečio 
reikalas, ir tiek. Tautybės įvardijimas nėra 
oficialus su kokiu nors valstybingumu 
susijęs dalykas, pasuose pagrindinėse 
grafose tai apskritai nerašoma, esminis 
dalykas yra pilietybė”, - teigė AKulakaus- 
kas. Jis pažymėjo, kad apskritai didesnės 
laisvės tautinėms grupėms palengvintų 
susikalbėjimą.

Tarmišku užrašu “Telšė” sakė besigro- 
žintis ir istorikas ABumblauskas. Tačiau 
jis kritikavo žemaičių entuziastus, kad šie 
remiasi klaidingais argumentais. Jis vis tik 
pastebėjo, kad, pavyzdžiui, per gyventojų 
surašymą deklaruoti tokią tautybę turėtų 
būti leista. Tačiau, jo aiškinimu, aktyvistai 
turėtų reikštis savivaldos lygmenyje, o ne 
braižyti regionų ribas.

“lij Žemaitijų sampratų aš galiu su
skaičiuoti kokias aštuonias, tai kuri dabar 
tikroji?”, - sakė ABumblauskas. □

Čia įsikūrusios net kelios visuomeninės 
įstaigos - Tauragės krašto muziejus, vaikų 
biblioteka, moksleivių kūrybos centras, 
tačiau po restauracijos viskas išsiplės.

„Mes turėsime daugiafunkcinį kultū
ros turizmo centrą, kuris trauks ir vieti
nius, ir kitų šalių svečius. Taip pat kie
melis bus pritaikytas kultūriniams rengi
niams, šventėms organizuoti ir, aišku, atei
ties kartoms bus išsaugotas šis kultūros 
paveldo objektas - Tauragės pilis“, - pa
žymėjo Tauragės rajono savivaldybės ad
ministracijos direktoriaus pavaduotoja 
Aušrinė Norkienė.

Pilies restauravimo darbus ketinama 
baigti 2012-ųjų gegužę.

DELFI

Lietuvoje gajus posakis, kad šiandien 
neemigruoja arba visiški tinginiai, arba 
pensininkai Todėl kai statistiniai rodik
liai vieną po kito pučia burbulus apie 
augančią emigraciją, niekas net nesuabe
joja, kad gali būti kitaip. Tuo tarpu, kiek 
lietuvių iš tiesų išvyko laimės ieškoti ki
tose šalyse - iki šiol niekas taip ir nesu
skaičiavo.

Remiantis oficialiais Statistikos de
partamento duomenimis, šiais metais 
emigracija jau išaugo daugiau kaip ke
turis kartus - iki šių metų rugpjūčio 31 
dienos išvykimą iš Lietuvos deklaravo 
daugiau kaip 59,000 asmenų. Palygini
mui, per aštuonis praėjusių metų mėne
sius - vos 14,000. Prognozuojama, kad 
per metus išvykusiųjų skaičius gali siekti 
ir 90,000

Sparčiai didėjančius emigracijos mas
tus suskubo neigti užsienyje dirbusiems 
lietuviams mokesčius padedančios susi
grąžinti bendrovės „RT Tax“ specialistai. 
Jie tvirtina, kad Statistikos departamento 
skelbiami duomenys apie daugiau kaip 
keturis kartus išaugusią emigraciją ne
atitinka realybės, realiai emigrantų skai
čius galėjo padidėti vos apie 20%.

„Ne paslaptis, kad anksčiau oficialiai 
išvykimą deklaruodavo tik nedidelė dalis 
gyventojų. Šiemet suaktyvėjęs reikalavi
mas mokėti PSD įmokas daugelį paska
tino tai padaryti, kad nereikėtų mokėti šių 
įmokų. Tik todėl tiek daug ir išaugo ofi
cialus išvykusiųjų skaičius“, - sakė „RT 
Tax“ direktorius Žydrūnas Janušauskas.

Tad kokiais skaičiais tikėti: oficialiais 
Statistikos departamento duomenimis ar 
kitais šaltiniais?

Ką vadinti emigrantu?
Pasak Viešosios politikos ir vadybos 

instituto programų vadovo dr. Egidijaus 
Barcevičiaus, objektyviai įvertinti emig
racijos mastus sunku dėl pačių įvairiau
sių priežasčių. Pirmiausia, žmonės nepra
neša apie savo išvykimą atitinkamoms 
valstybės tarnyboms. Be to, iškyla klau
simas, ką apima „emigranto“ sąvoka?

„Kiek laiko reikia būti išvykus, kad 
žmogų galėtume pavadinti emigrantu? 
Galbūt kai kurie išvykusieji nelaiko sa
vęs emigrantais ir tikisi greitai sugrįžti? 
Kai kurie žmonės išvyksta, sugrįžta ir vėl 
išvyksta kartą ir daugiau per metus - kada 
jie tampa emigrantais, jei apskritai tokiais 
tampa?“ - klausė E. Barcevičius.

Jo teigimu, vieno, „idealaus“ ir „objek
tyvaus“ rodiklio, kaip suskaičiuoti emig
rantus, nėra ir negali būti, tačiau svarbu 
susitarti dėl kriterijų, pagal kuriuos bent 
jau būtų galima pagrįstai įvertinti bendrą 
emigracijos mastą ir tendencijas.

Nenori mokėti PSD
Paklausus, kas galėjo turėti įtakos 

rodikliams, kad šįmet emigracija staigiai 
šoktelėjo daugiau nei keturis kartus, 
„Swedbank“ pareigūnė Odeta Bložienė 
pritarė, kad tam įtakos turėjo PSD mo
kestis. Statistinį emigrantų prieaugį, ko 
gero, labiausiai paskatino Sveikatos 
draudimo įstatymu įtvirtinta prievolė vi
siems nuolatiniams šalies gyventojams 
mokėti PSD įmokas.

„Didžiausias sujudimas buvo šių metų 
antrąjį ketvirtį - būtent tuomet, kai rei
kėjo deklaruoti pajamas už 2009 metus. 
Siekdami išvengti prievolės mokėti PSD, 
savo emigraciją oficialiai patvirtinti su
skubo ir anksčiau išvykusieji. Tačiau 
įvertinti, kokią dalį jie sudaro bendroje 
emigrantų statistikoje, praktiškai neįma
noma“, -kalbėjo O. Bložienė.

Emigrantų srautus leidžia nuspėti ir 

privačių asmenų perlaidos iš užsienio. 
Remiantis Lietuvos banko skelbiamomis 
mokėjimų balanso ataskaitomis, šių me
tų antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu pernai, perlaidų skaičius išau
go kiek daugiau nei 69 %.

„Tai leidžia daryti prielaidą, kad 
emigrantų užsienio darbo rinkose dau
gėja, jie labiau įsitvirtina, darbo rinka už
sienyje atsigauna. Tačiau perlaidų prieau
gis yra žymiai mažesnis nei galima tikėtis 
įvertinus oficialią emigrantų statistiką. 
Taigi išties galime manyti, jog realus 
emigracijos prieaugis yra gerokai mažes
nis neįrodo oficialūs skaičiai“, - teigė O. 
Bložienė.

r Prognozės - nedžiugios
SEB banko Šeimos finansų ekspertė 

Julita Varanauskienė įsitikinusi, kad 
dabartiniai statistiniai rodikliai parodė ne 
staigų emigracijos padidėjimą, o realius 
išvykusiųjų skaičius.

„Manau, kad vienas iš svarbiausių 
veiksnių, „maitinančių“ išvykstančiųjų iš 
Lietuvos srautą - didelė jaunimo nedarbo 
problema ir sąlyginis jaunimo mobilumas. 
O aukštas nedarbo lygis išliks - SEB 
prognozuoja 2011 metais 16%, 2012 me
tais-15%. Ir numatome tik labai menkai 
didėjančias pajamas - 2011 metais viduti
nis darbo užmokestis turėtų padidėti 
3.5%,o 2012 metais - 5%“, - nedžiugią 
ateitį prognozavo J. Varanauskienė.

Svajonių šalimi išlieka Jungtinė
p. Karalystė

* Statistikos departamento duome
nimis, remiantis gyvenamosios vietos dek
laravimo duomenimis ir nedeklaruotos 
emigracijos tyrimo rezultatais, pernai iš 
Lietuvos emigravo 34,700gyventojų.Jhi 1.5 
karto daugiau negu 2008-aisiais.

* Per pastaruosius penkerius metus iš 
Lietuvos emigravo 160,800 šalies gyven
tojų. 2005 m. emigravo 48,100 šalies 
gyventojų. Vėliau, 2006-2008 m, emig
racijos tempas lėtėjo - išvykusiųjų skai
čius sumažėjo nuo 27,800 2006 m. iki 
23,700 2008 metais.

* Vis daugiau emigruojančiųjų dek
laruoja savo išvykimą. 2009 m tokių bu
vo 22,000 (63%), nedeklaravusių -12,700 
(37%), 2005-aisiais - atitinkamai 15,600 
(32%) ir 32,500 (68%).

; ^ Pagrindinis emigracijos tikslas -dar
bas. 2009 m. 86% visų emigrantų išvyko į 
užsienį dirbti (2008 m - 70%).

* 2009 m į Jungtinę Karalystę išvyko 
33% emigrantų, į Airiją -14, Baltarusiją - 
9%;'Jungtines Amerikos Valstijas - 8%, 
Vokietiją ir Ispaniją - po 6%, Rusijos 
Fedetaciją-5%.

’' ;*i Didėja vyrų emigrantų dalis. 2009 m 
emigravę vyrai sudarė 60%, moterys - 
40% visų emigrantų (2008 m - atitinkamai 
49% ir 51%).

Per pastaruosius penkerius metus du 
iš trijų emigrantų buvo 20-49 metų am
žiaus.

2009 m. penktadalį visų emigrantų 
sudarė' 25-29 metų amžiaus gyventojai 
14%r- 30-34 metų, apie 21% - 20-24 ir 
35-39 metų, 8% - 40-44 metų ir 7% - 
45-49 metų amžiaus gyventojai 60 metų 
ir vyresnio amžiaus gyventojai per pasku
tiniuosius penkerius metus sudarė tik 3- 
4% visų emigrantų.

* Palyginti su ankstesniais metais, vai
kų iki 14 metų amžiaus išvyksta mažiau. 
2009 metais emigravo 3,000 vaikų (9 % 
visų emigrantų), t. y. 300 mažiau negu 
2008 metais.

Goda Jakubauskaitė,
Vilnius
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Bendruomenės baruose Iš Redakcijos pašto
80-ties metų jubiliejus Brisbanėje

Regina Platkauskienė su vyru Juozu.

Filomena 
Luckienė

Šių metų lapkri
čio 6 dieną Regina 
Platkauskienė at
šventė savo 80 metų 
jubiliejų. Regina ir jos 
vyras Jouzas sukvietė 
į savo namus draugus, 
kaimynus ir savo di
delę šeimą. Dukterys 
Marie ir Valerie pui
kiai paruošė vaišių 
stalus. Sūnus Paulius 
linksmai pravedė vai
šių eigą. Visi svečiai 
pakėlė šampano tau
res ir linksmai sudai
navo “Ilgiausių metų”. 
Savo mamą gražiais 
žodžiais pasveikino 
vaikai ir anūkai, pri
simindami linksmas 
vaikystės dienas, pra
leistas močiutės na
muose. Koks brangus 
ir mylimas mamos ir
močiutės vardas, anūkai linkėjo geriausios 
sveikatos ir dar ilgų gyvenimo metų. Re
ginos vyras Juozas pasveikino savo gy
venimo draugę prisimindamas jaunystės 
laikus, kai šokdami tautinius šokius pa
milo viens kitą. .Darnus sugyvenimas ir 
meilė savo vaikams lydėjo jų gyvenimo 
kelius.

Neatsiliko su sveikinimais ir seni drau
gai-M.Butkienė, M.Lorencienė, I.Pome- 
ringas. E Luckienė ir E.B.MalinauskaL Vi
si linkėjo neskaičiuoti metų kupetos, bet 
laikytis stiprios sveikatos ir jaunatviškos 
nuotaikos. Pauliaus juokingi anekdotai 
linksmino svečius, o visi buvę choristai 
puikiai dainavo lietuviškas dainas, ku
rioms pritarė ir jaunimas. Kas gali pamiršti 
skautų dainas, išmoktas vaikystėje?

Mes brisbaniečiai prisimename Regi
nos nuveiktus darbus lietuviškoje veik

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie sėkmingo lietuvių kata

likų šeimynos 60-mečio šventės paminėjimo.
Ačiū Dvasios vadui kun. Algirdui Šimkui už iškilmingų šv. Padėkos Mišių 

suorganizavimą ir aukojimą, organizacijoms: Katalikių Moterų Draugijai, skau
tams ir ramovėnams, dalyvavusiems mišiose su savo vėliavomis.

Ačiū “Dainos Sambūriui”, “Danos Sesėm” ir Parapijos chorui su savo diri
gente Zita Prašmutaite, paruošusią giesmes, kylančias iš širdies prie Viešpaties 
kojų. Pauliui Petraičiui už šventes pravedimą Lietuvių Namuose. Klubo Valdybai 
- Linui Kaladei už gėrimų pristatymą šventei, Vytui Krivickui už garsų tvarkymą. 
Katalikių Moterų Draugijos pirmininkei Rasai Statkuvienei ir Socialinės Globos 
Moterų Draugijos pirmininkei Bronei Staugaitienei už organizavimą ir skanių 
vaišių stalo paruošimą bei abiejų moterų draugijų narėms, prisidėjusioms 
nuoširdžiu savo darbu.

Didelis ačiū geelongįškiams, atvykusiems į šventę, o ypatingai “Aidams” ir jų 
vadovui Romui Zenkevičiui už labai gražiai atliktą meninę programą.

Nuoširdžiai dėkojame Editai Ritmejerytei ir “Tėviškės Aidų” redaktorei 
Marijai Augustinienei už įdėtą darbą, išleidžiant specialų “T.A” leidinį Mel
bourne Lietuvių Katalikų Parapijos 60 metų Jubiliejaus proga.

Didelis ačiū mieloms Birutei Prašmutaitei ir Aliutei Karazijienei už šventės 
aprašymą mūsų spaudoje “TA” ir “M.P.”

Galiausiai ačiū Jums, mieli parapijiečiai, už paramą parapijai per tuos 60 metų 
ir už tai, kad taip gausiai susirinkote į mūsų visų šventę. Te Aukščiausias globoja 
kiekvieną iš mūsų. O mes dalinkimės gerumu ir - be Kristaus nenurimkim

Melbourne Parapijos Taryba

loje. Tik atvykę j Australiją abu Platkaus- 
kai įsijungė į lietuvišką bendruomenę. 
Abu sūnūs patarnaudavo lietuviškų šv. 
Mišių metu, o dukterys šoko tautinius 
šokius. Regina dirbo su skautais, dainavo 
chore, daug metų pravedė letuvišką ra
dijo pusvalandį. Per lietuviškas šventes 
skaitė paskaitas, deklamavo ir dirbo 
įvairiose valdybose.

Neužmiršdama Brisbanės lietuvių 
veiklos, Regina yra mūsų vienintelė ko
respondentė. Kas- gali suskaičiuoti, kiek 
dienų ir valandų buvo paaukota lietuviš
kos visuomenės naudai. Todėl, Regina, 
linkiu tau būti linksma ir laiminga savo 
šeimos būryje.

Bėgo valandos, dienos ir metai, barstė 
obelys sodą žiedais, 

Ir riedėjo gyvenimo ratai, 
nepažįstamais laiko keliais.

Gerb. Redaktore,
Jau antrą kartą pastebėjau “Mūsų 

Pastogėje” pasisakymų, kad Australijos 
Lietuvių Dienos (ALD) perkrautos ren
giniais. Nėra kaip suspėti visur, kur norė
tum dalyvauti. Man tokie pasisakymai šiek 
tiek keistai skamba. Aš esu dalyvavusi 
Pasaulio Lietuvių dainų šventėje Lietuvo
je, Adelaidės Festivalyje, AL Dienose bei 
kituose festivaliuose. Savaime supranta
ma, kad negaliu visur dalyvauti. Tačiau 
pasirenku kas įdomiausia arba kur svar
biausia man dalyvauti, kur suspėsiu arba 
finansiškai pajėgsiu nueiti Prisimenu, vie
nose AL Dienose Melbourne nesuspėjau 
pamatyti Meno Parodos, tačiau po dvejų 
metų pasistengiau tai padaryti.

Aš asmeniškai nematau ko čia jaudin
tis dėl mūsų AL Dienų ir Sporto Šventės 
renginių. Švenčių dalyviai turi įvairius 
pomėgius ir, mano nuomone, gerai, kad 
gali pasirinkti kur dalyvauti. Vienų nie
kada nepamatysi Literatūros Popietėje, kiti 
atvyksta į šventes tik dėl sporto, dar kiti 
specialiai ryžtasi dalyvauti, nes nori at

Dear Editor,
My name is Sergei Morkevičius. I am 

looking for my relatives - my grand
father’s relatives.

My grandfather’s name Petras Povilas 
Morkevičius. He was born in the early 
thirties in the city of Panevėžys, Lithuania. 
During the war he lived in the village (on 
farm). His mother at that time lived in 
the city. The brother of my grandfather 
left Lithuania for England. He settled in 
London. The sons of his brother worked in 
the aviation industry. My grandfather’s 
sister had gone to Australia. In the early

Miela Redaktore,
Jūsų straipsnis “M.P.” 43-čiame 

numeryje apie prof. Giedriaus Kazimie- 
rėno kūrybą “Lietuvos istorija prof. Ka- 
zimierėno tapyboje” man suteikė daug 
džiaugsmo. Mat, tą knygą turiu “M.P.” 
reklamos dėka. Prieš keletą mėnesių man 
ją užsakė giminaitis per internetą. Nebuvo 
nei labai brangi australiškais doleriais. 

stovauti savo miestui Krašto Tarybos 
suvažiavime. Man, pavyzdžiui, geriausiai 
patinka dalyvauti kaip žiūrovei Šokių 
Šventėje, nes tai tikra šeimos šventės kuri 
sutraukia visas mūsų Bendruę^ųenės 
kartas, ir Dainų Šventėje, nes lietuviška 
chorinė muzika labai artima mano šir
džiai Lietuvai atstačius nepriklausomybę, 
AL Dienos yra praturtintos svečių iš 
Lietuvos bei už Lietuvos ribų dalyvavimu. 
Gal Australijos egzotika traukia? Tačiau, 
dalį savo laiko jie paskiria mūsų Ben
druomenei. Gyvenant toli nuo Lietuvos, 
retai turime tokių progų.

Malonu skaityti, kad Adelaidės lietu
vių bendruomenė sutinka suruošti 2012 
AL Dienas, nes apie tai buvo kalbama ALB 
Krašto Taryboje Sydnėjuje, kai Melbour- 
nas sutiko suruošti 2010 šventę. Linkiu 
sėkmės būsimiems ALD Ruošos Komiteto 
nariams suruošiant įdomią šventę ir 
kviečiu 32-tro ALB Krašto Tarybos Suva
žiavimo narius patvirtinti adelaidiškių 
ryžtą.

Birutė Prašmutaite,
ALB Krašto Tarybos narė iš Melboumo 

fifties, my grandfather was taken to the 
army. He was sent to the city of Ufa, 
Russia. There he married. In 1955, his son 
was born Pavel - my father. My grand
father stayed in Ufa, worked as a driver. 
He often came to Panevėžys. In the late 
eighties in Panevėžys his mother died. My 
grandfather died in Ufa in 1999.

I was born in 1985. In 2002 graduated 
from the school (with honors). In 20071 
graduated from university. Worked as an 
engineer at the plant.

Waiting for your messages.
My e-mail: morkeviciuss@gmail.com

Nepaprastai gražiai išleista knyga, geri 
tekstai svetimomis kalbomis. Bevartant 
knygą kilo daug klausimų, kurie ir buvo 
atsakyti Jūsų pokalbyje su tapytoju. Įdė
jote daug darbo!

Širdingai dėkoju Jums už straipsnį ir 
gilesnę pažintį su tapytoju!

Viktorija Vitkūnienė,
Adelaidė

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas: 
www.austlb.org

Sydney Lithuanian Information Centre [ SL1C ] now offers 
FREE ONLINE UTHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

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

kupas Sigitas Tamkevičius S J ir jo asistentas kun. Mindaugas Pūkštąs. Jo Ekscelencija 
lankys ir kitas lietuvių bendruomenes. Į Sydnėjų garbingi svečiai atvyks sausio 1 d. Sausio 
2 d., sekmadienį, 11.30 vaL ryto iškilmingas šv. Mišias laikys JE arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius SJ. Po pamaldų - pietūs su svečiais ir parapijiečiais 13 vaL Lietuvių Klube.

Parapijiečiai, pageidaujantys dalyvauti pietuose, prašomi užsiregistruoti iki gruodžio 
19 d. Trijų patiekalų lietuviški pietūs - $25. Užsakymus priima Onutė Kapočienė Lietu
vių Klube, arba Danutė Ankienė, teL: 98712524 ir Antanas Kramilius, tel: 9727 3131, 
e-mail: kramilius@optusnet.com.au

Sydnėjaus Katalikų Kultūros Draugija

Padėka
Lietuvos Baleto Bičiuliai širdingai dėkoja visiems FLB nariams bei lie

tuvių bendruomenių baleto rėmėjams Australijoje, už surinktą $1,932 paramą 
prie Eglė Špokaitės kelionės bilieto į Australiją šių metų gruodžio mėnesį.

Loterijos prizus laimėjo: (1) Juozo Statkevičiaus kvepalus - Antanas ir Lėta 
Kramiliai OAM iš Sydnėjaus; (2) lietuvišką medžio skulptūrėlę - dr. Kristina 
Brazaitis iš Melboumo; (3) Lietuviško medžio paveikslą - Jurgis Žalkauskas iš 
Melboumo ir (4) “Nerijus” DVD - Kaja ir Jovita Starinskai iš Geelongo.

Dėkojam Jutai ir Viktorui Šliteriams OAM už fantų dovanas. Dabar laukiam 
jūsų visų gruodžio 30 dieną, popietiniame baleto “Gala” spektaklyje per šventes 
Melbourne!

Mūsų Pastogė Nr. 46, 2010.11.24, psl. 5

5

mailto:morkeviciuss@gmail.com
http://www.austlb.org
http://www.slic.org.au
mailto:LLLinfo@slic.org.au
mailto:kramilius@optusnet.com.au


Literatūra, menas
Poezijos ir gyvenimo paslaptis

Lidiją Šimkutę kalbina Jolanta Sereikaitė
! ■, (Publikuota “Metuose” 2010 m. lapkričio mėn.)

Tęsinys iš “M.P.” Nr. 45.
, Čikagoje apsistojau pas dailininkę Zi- 
tą Sodeikienę ir jos vyrą Povilą - su jais 
palaikau ryšį iki šių dienų. Aplankiau 
dailininkus Viktorą Petravičių, Vytautą 
Vitkau ir kitus, kurie padovanojo savo 
kūrybos. O Kalifornijoje ilgiau viešėjau 
pas Mariją Gimbutienę, kurios asmenybė, 
tarp kitų sutiktų žmonių, man suteikė 
ryžtingumo tęsti lietuvių kalbos studijas. 
Esu plačiau rašiusi apie savo pažintį su 
Marija išleistoje knygoje apie ją. Kongre
so metu pirmą sykį viešai perskaičiau sa
vo poeziją. Po tų skaitymų prie manęs pri
ėjo Henrikas Nagys, taip pat ir Algimanto 
Mackaus fondo leidėjas Gintauas Vėžys, 
kuris pasiūlė man išleisti knygą. Taip 1978 
m. ir išėjo pirmasis mano poezijos rinki
nys. Grįžusi į namus pradėjau neakivaiz
diniu būdu studijuoti lietuvių kalbą, lite
ratūrą, tautosaką ir istoriją. Rašydavau 
rašinius grįžusi iš darbo, paruošusi vaka
rienę ir suguldžiusi vaikus iki ankstyvo 
ryto. O kitą dieną reikėdavo anksti keltis į 
darbą. Grįždama iš minėto Kongreso dar 
trumpai apsistojau Sydnėjuje, kur susi
pažinau su dailininkais Henriku Šalkaus
ku ir Eva Kubbos bei broliais rašytojais 
Vytautu ir Jurgiu Janavičiais ir jų šeimo
mis. Buvau skaičiusi Janavičių kūrybą ir 
pradžioje maniau, kad tai vienas žmogus. 
Tik nesupratau, kodėl anglų kalba išleis
toje Jurgio poezijos knygelėje jautėsi 
akivaizdus avangardas, o Vytauto lietuvių 
kalba parašytos knygos laikėsi klasikinės 
tradicijos. Įdomu būdavo su jais susitikti. 
Jolantai Janavičienei suorganizavau jos 
keramikos darbų parodą vienoje Adelai
dės galerijoje. Mano paskatintas Adelaidės 
kuratorius, kuris buvo mūsų šeimos drau
gas, nupirko Jolantos darbą miesto meno 
galerijai. Tai buvo pirmas nupirktas jos 
darbas iš viešos galerijos.

Su prozininku Vytautu Janavičiumi su
sirašinėjau daugybę metų. Jis vienas iš tų 
žmonių, kuris pateikdavo vertingų pasta
bų man rašant rašinius. Jis nuolat skatino 
mane neapsiriboti siaura lietuviška ap
linka ir žiniomis, bet lyginti su tuometi
niais pasauliniais procesais. Taigi lietuvybė 
man pasidarė įdomi tuo, kaip ji vystėsi pa
lyginus su platesiu pasauliu. Juk pirmas 
lietuviškas didaktinis spausdintas žodis - 
katekizmas išėjo 1547 m., o ispanai tuo 
metu jau skaitė Don Kichotą ir mąstė apie 
tos knygos personažus filosofiškai

Vėlesnėse viešnagėse JAV teko susipa
žinti su Nyka Niliūnu (su juo irgi trumpai 
susirašinėjau), su Marium Katiliškiu bei 
Liūne Sutema, pas kuriuos mane nuvežė 
Henrikas Nagys. Su Henriku teko ilgiau 
susirašinėti. Kalifornijoje susipažinau su 
Brazdžioniu, Raila, Ale Rūta, istoriku 
Trumpa ir kitais per įvairius pobūvius, į 
kuriuos mane nuveždavo Marija Gimbu
tienė.

Kas jus paskatino atvykti į sovietinę 
Lietuvą?

Sužinojau apie sovietinėje Lietuvoje 
Vilniaus universiteto išeiviams rengiamus 
kursus ir labai užsidegiau pamatyti Lietuvą. 
1977 metais, Brežnevo laikais. Turiu prisi- 
pažinti, jei trumpam būčiau atvykusi ka
žin ar būčiau norėjusi čia grįžti. Pirmą 
fįavžiię patyriau didžiulę depresiją. Kraš- 
Yasbwvo taip baisiai nualintas, žmonės 

pikti, niūrūs, nemandagūs. Parduo
tuvėse ir restoranuose tekdavo ilgokai 
laukti kol teikiasi aptarnauti Didžiulės 
eilės stovėdavo prie pagrindinių prekių, 
“kaip ir tualetinio popieriaus. Nors ir dabar 
man daug kas nepatinka, pvz., kaip at
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statomas senamiestis, daug kičo, betvar
kės, bet nepalyginsi su anais laikais. Ste
biuosi, kaip kai kurie žmonės jaučia so
vietiniam laikotarpiui nostalgiją. O juk 
žmonės tuo metu bijodavo viešai prasi
tarti. Prieš pasidalindami savo išgyveni
mais, vesdavosi į parką ar kitur, norėdami 
būti užtinkrinti, kad nėra klausymo apa
ratų ar nepatikimų žmonių. Bet pabuvusi 
savaitę ir atmetusi visus tuos paviršutiniš
kus dalykus, stebėjausi, kiek lietuviai toje 
priklausomybėje nuo Maskvos buvo pa
siekę. Stebino mane jų žinių bagažas ir no
ras dalintis, aptarti įvairias knygas, kurias 
sunkiomis sąlygomis įsigydavo ir jomis 
dalindavosi. Tuo metu susipažinau su ke
liais poetais ir rašytojais prozininkais, ap
lankiau daug dailininkų dirbtuvių.

Būnat JAV Gintautas Vėžys mane ska
tino rinkti ekslibrius. Norėjau padėti lie
tuvių dailininkams, kad Australijoje būtų 
eksponuoti kaip lietuviai o ne kaip rusai. 
Sukaupiau didoką meno rinkinį. Suorgani
zavau sėkmingų eklibrisų parodų, kurios 
buvo aprašytos australų vietinėje spau
doje, išleidau katalogus ir net svajojau 
įsteigti privačią meno galeriją, bet, aišku, 
buvo nelengva viską realizuoti. Užtat mū
sų namai Adelaidėje tarsi meno galerija. 
Dalininkams siųsdavau daug meno knygų, 
kurių tais laikais Lietuvoje stigo.

Tikriausiai lankydamasi sovietinėje Lie
tuvojejautėte ir nuolatinę KGB kontrolę?

Taip, man pristatė „angelą sargą”, 
tikriau - sargę, kuri dažnai pasirodydavo 
kai kuriose mano viešnagėse, kur būdavo 
susirinkę didesnis žmonių būrys. Pvz., pas 
Vildžiūnus, kur dažnai susirinkdavo me- 
ninkal Tie kursai aišku, buvo politiškai 
infiltruoti, bet buvo puiki proga pabūti 
Lietuvoje ilgesnį laiką, o ne tris dienas, 
kaip tais laikais buvo leidžiama, kai rei
kėdavo apsistoti prastuose viešbučiuose, 
bet mokėti tarsi būtų penkių žvaigždučių. 
Užsienio studentams buvo draudžiama 
važiuoti už Vilniaus ribų. Buvome apgy
vendinti universiteto patalpose. Vietiniai 
vengdavo net palydėti nes reikėdavo pa
sirašyti knygoje.

Teko vėliau girdėti iš kai kurių žmo
nių, kaip jie tardomi KGB būdavo klau
sinėjami apie bendravimą su manimi ir 
kitais. Mums dėstytojai nuolat pasako
davo, kaip Lietuva buvo išvaduota iš fa
šistinės Vokietijos. Aišku, vežė ekskursijon 
į devintąjį fortą, į ateistinį muziejų ir ki
tur. Žinojau, kad savo nuomonę geriau 
nutylėti nes prieš metus iš Adelaidės at
vykęs į tuos pačius kursus vyrukas buvo 
išprašytas. Kai grupę nuvedė į dabartinę 
Lukiškių (tuo metu Lenino) aikštę, jis ban
dė pajuokauti - paklausė vadovų, kodėl ten 
Smetona stovi rodydamas j Leniną. Po 
poros dienų jam teko išvažiuoti

Nepaisant to, įvertinau Lietuvos padė
tį ir pagarbiai žiūrėjau į atskirų žmonių 
pasiekimus. Vėliau ir aš patekau į nema
lonę. Grįžusi parašiau savo įspūdžius, ku
rie buvo publikuoti “Akiračiuose”, JAV. 
Rašinyje gyriau Lietuvą, nes žmonės man 
pasirodė labai informuot! apsiskaitę, daug 
pasiekę, nežiūrint sunkių sąlygų. Kai kurie 
veikėjai Australijoje prikišo, kad aš pa
raudonavau, bet kadangi parašiau, kad vis 
dėlto matoma, kad bet koks galutinis spren
dimas priklauso nuo Maskvos, manęs ne
priėmė pakaroti tų kursų, kai pateikiau 
kitą prašymą. Tik po dešimties metų, 1987 
m. vėl į juos patekau, kai padėtis pradėjo 
lengvėtį o vėliau gimė Sąjūdis.

Jūs daug keliavote po pasaulį dar tais 
laikais, kai nebuvo tokio masinio turizmo.

Gediminas Sederevičius groja japoniška fleita - shakuhachl Lidija Šimkutė skaito savo 
poeziją A Mickevičiaus bibliotekoje šių metų rugsėjo 16 d.

ieškojote kitose šalyse?
Keliavau, stengiausi pamatyti pažinti 

suprasti. Būdama įvairiuose kraštuose 
norėjau suprasti tenykštę kultūrą, įsigyti 
senovinės, tradicinės kitų tautų muzikos ir 
susipažinti su jų literatūra. Atsimenu, į 
Egiptą važiavau su grupe ir pasilikau, nes 
norėjau nuvykti į Aleksandriją. Tuo metu 
mėgau Kavafio poeziją. Norėjau užkopti į 
Sinajaus kalną, panardyti Raudonojoj jū
roj, paplūduriuoti Mirusioje jūroje. Taigi 
vietiniu autobusu kartu su vištomis ir 
žmonėmis, su kuriais nesusikalbėjau, nu
važiavau prie Sinajaus kalno. Taip keliau

Invitation to all Australian Lithuanian
Sports Clubs affiliated with ALFAS

The Australian Lithuanian Sports Federation (ALFAS) and Melbourne . 
Lithuanian Sports Club “Varpas” would like to warmly invite all Australian^ 
Lithuanian Sports Cubs affiliated with ALFAS to participate at the 60th annual 
Australian Lithuanian Sports Festival which will be held from 27 - 31 December 
2010 in Melbourne, Victoria. As you are all well aware, this year’s Sports Festival 
will be hosted by Melbourne ‘Varpas”. Now is the time to register your teams and 
sportspersons who will represent your club at the Sports Festival. The following 
sporting competition will be offered: S Ui‘'

• Basketball - Men’s, Women’s, Veteran’s and juniors (under 18’s and mini 
kids mixed);

• Volleyball - Men’s, Women’s and Mixed;
• Tennis - Men’s (singles and doubles), Women’s (singles and doubles), Mixed 

(doubles);
• Table tennis - Men’s (singles and doubles), Women’s (singles and doubles), 

Juniors (singles and doubles);
• Golf- Men’s and Women’s (usual competitions);
• Eightball;
• Mixed netball -New proposed sport.
Please forward your preliminary registrations for the above listed sporting 

competitions to the Melbourne ‘Varpas” e-mail address -
melbournevarpas@gmail.com by 30 November 2010.
Further information will also be posted on www.ald2010.org which is the 

official XXVI Australian Lithuanian Days 2010 Melbourne website.
We look forward to seeing you all in Melbourne. , (
Saulius Balnionis, ALFAS President ^n.
Justinas Rutkauskas, Melbourne ‘Varpas” President

Tautodailės Paroda
""i _________ Kviečiame visus apsilankyti Tautodailės Parodoje
aid1 mMbown* 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. -wist

Paroda vyks gruodžio 28-30 d„ nuo 11 vaL ryto iki 4 vai. p.p. (renginių 
metu paroda neveiks). ! ' 3;

Parodos atidarymas gruodžio 28 dieną, 11 vai' ryte: ’ 
Lauksime gausaus apsilankymo.

jant galėjai pajusti tų žmonių charakterį jų 
gyvenimo būdą. Viena užkopti į Sinajaus 
kalną nedrįsau dėl klaidžiojančių bedui
nų, tad prisijungiau prie vienos poros iš 
Vokietijos ir užkopėme kartu. Viršūnėje 
patyriau nuostabų išgyvenimą, užtikau 
vienuolius giedančius grigališkuosius cho
ralus besileidžiant saulei. Tai buvo vienas 
iš stipriausių mano dvasinių išgyvenimų. 
Pasijutau tarsi tirpstanti toje aplinkoje, 
susiliejanti su ja. Šis potyris priminė išėjimą 
iš kūno. O būdama Luxor užtikau Nagib 
Mahfouz prozą anglų kalba.

Tęsinys kitame MP nr.
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& SHOWCASING TALENT!!!!
December 29, 2010, 7pm Lithuanian House

Alrl ■”"!!■ We welcome all future stars to the XXVI Australian VIIW flWOOUffW KMQ
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 wwwald2010.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, padainuoti, 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

L--'—' ' --------------

h iioįi Ar norite prisidėti?
X Su kuo reikia susisiekti?

JaŠ!? Want to participate in the following 
old1 aoto 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 Cld201 Omelbourne. ,
11 I 1 1 ................ 1 I "■■■ IJ'I ..............-in ......................................... -Illi ■■■■...—

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

bourne Lietuvių Namuose, Ivaip.p. - 2.30 vai p.p., 
aoio bus galima įsigyti bilietus į visus ald2010melboume

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

bourne Lietuvių Namuose ir per įvairius renginius.
Bilietų kainos: t /f, .x,;
Atidarymas/Uždarymas - $10 
Tautinių Šokių Šventėj $20/$10 
FLB Baletas - $15 
Naujųjų Metų Balius/n $75

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

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba praneša, kad tadicinė

Metų Užbaigimo lešminė (bbq)
įvyks sekmadienį, gruodžio 5 d., 12 vai. Lietuvių Namuose, Pettitt Park 

Maistas bendruomenės nariams (susimokėjusiems nario metinį mokestį) ir 
vaikams yra veltui, kitems - $10 (nario mokestis yra $5). Gėrimus atsineškite 
savo (byo). Kviečiame visus!

iaantS > ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

NEW YEAR’S EVE BALL 
- TICKET SALES 

old1 fnoteourno ®oio
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 that 
you and your friends will bring in the New Year with a bang.

* 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 063158
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 Melbourne 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. Mehvays Ref 15 B8

Bronė Staugaitienė, Naujųjų Metų Baliaus ko-ordinatorė

Dėmesio, Sydnėjaus Senjorai!
Artėja Kalėdos tivAįe's Jus maloniai kviečiame 

i Kalėdinius pietus trečiadienį, gruodžio 

15 dieną, 12 vai. dienos, į mūsų namus “Dainavoje”, Bankstowne.
Pietų kaina $ 25 asmeniui. Norintieji dalyvauti prašomi susisiekti su Jadvyga 

Burokiene tek: 9522-8275 arba Kristina Dičiūniene tel.: 9630-7981 iki gruo
džio 7 dienos. ■.■■J' SSP Klubas

____________________________________________

Sydnėjuje - pietus su žymiais baleto šokėjais
Sydnėjuje bus vienintelė proga susitikti su Lietuvos baleto žymiais šokėjais - 

primabalerina Egle Špokaite ir premjeru Martynu Rimeikiu - prie bendro pietų 
stalo Sydnėjaus Lietuvių Klube, sekmadienį, gruodžio 12 dieną, 1 vaL p.p.

Norinčius dalyvauti pietuose, prašau iš anksto užsisakyti vietą, skambinant Ramonai 
tek 4333-6241, mob: 0412 062 753, arba per e-mail: ramzak@bigpond.coin

-------

Prieškalėdinis turgelis
Sekmadienį, gruodžio 12 d., Melburno Lietuvių Namuose tuoj po pamaldų 

vyks Prieškalėdinis turgelis. Šalia tradicinių prėskučių (sližikų), lašinėčių, 
šakočio ir kalėdinių atvirukų, galima bus nuspirkti gražių kalėdinių dovanu 
papigintomis kainomis. .

Kviečiame apsilankyti Melbourno Entuziastės,,

—1 1 —

■J?Mirus

A'u’A Stasei Vaičius,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Nijolę, žentą ir anūkus. ■

Daiva ir Tomas bei šeima iš Lietuvos
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Mieli dainos mylėtojai,
Kviečiame j Sydnėjaus lietuvių choro “Daina”

Metinį Koncertą
į?'Utį t

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 j

Metinį Susirinkimą,
kuris įvyks Sydnėjaus Lietuvių Klube.

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 vai. 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 

_________________________________________ -L.-____________________

Klubo restoranas
Pietūs - nuo 12.00 vai. dienos iki 3 vali p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 8 vai. p.p. O
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 vakafą (nuo 7 vai. vakaro).-

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, tek: 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 
registruojantis pranešti jų amžių.

kalėdiniai pietūs Met6ourno senjorams
įvyks gruodžio 14 dieną, antradienį, 1 vai. p.p., Melbourno 

Lietuvių Klube. .Prašau registruotis pas sekretorę Ireną Vilkišienę 
tek: 9819 5103. ~

Visi, kuriems virš 60 metų ir esate susimokėję nario mokestį
($5.00), galite dalyvauti veltui. Tačiau užsiregistravę ir dėl vėliau susiklosčiusių 
aplinkybių negalintys dalyvauti pietuose, malonėkite paskambinti Irenai. Padėsite 
mums išvengti bereikalingų išlaidų ir darbo. Sąjungos Valdyba

Kūčios.

KateOinė £glutė
Klubo narių vaikams iki 12 metų įvyks 

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

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

gruodžio 24 dieną, penktadienį,

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba organizuoja

Šv. Kūčių vakarienę
Melbourno Lietuvių Namuose gruodžio 24 dieną, 

penktadienį, 5 vai. p.p.
Kaina suaugusiam - $25, vaikam iki 10 metų - veltui 
Prašome užsisakyti vietas pas Liliją Kozlovskienę 
tek: 8707 0347 iki gruodžio 17 dienos.
Vietos yra ribotos, todėl nedelskite su lėtu užsakymu.

Klubo metinis susirinkimas
įvyks gruodžio 12 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p.
Balsuoti galės tik Klubo nariai.

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

Melbourno parapijiečių dėmesiui
Pranešame, kad š.m. lapkričio 28 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Melbourno 

Lietuvių Namuose įvyks Melbourno Lietuvių Parapijos metinis susirinkimas.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti

Melbourno Parapijos Taryba

Kviečiame visus į Australijos Rajono stovyklą

“Miško Garsai”,
kuri vyks 2011 metais, sausio 2-9 dienomis 

Giiwell Park, Gembrook, Viktorijoje.
Mehvays Ref. 299 Ek
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 

Melbourno, 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

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

kalnų. Šiais metais išeis dar 2 “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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community 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: wwwislic-org^u/Pastoge 

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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