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Sydnėjaus liet, choras “Daina” ruošiasi Dainų Šventei Geelong’e ir metiniam koncertui Sydnėjuje

Nuotraukoje -Sydnėjaus liet, choras “Daina” naujame Lietuvių Klube “Dainava”,16-20 Meredith St., Bankstown. Dar apie “Dainos” choro naujienas skaitykite “M.R” psl. 3.

Lietuvos įvykių apžvalga Svarbus LR Prezidento vizitas Ukrainoje
Pilietybės 
įstatymas 

prieštarauja 
Konstitucijai?

Pilietybės Įsta
tymo ir Pilietybės 
įstatymo įgyven
dinimo nuostatos 
prieštarauja Kons
titucijai. Tai lapkri
čio 13 d. konstatavo

Konstitucinis Teismas (KT). Byloje, ku
rioje buvo sujungti du prašymai, prieštarau
jančiomis Konstitucijai pripažintos 23 
nuostatos. Pilietybės įstatyme nustatytą 
teisinį reguliavimą KT įvertino kaip labai 
prieštaringą, nenuoseklų ir painų, todėl 
būtina įstatymus iš esmės taisyti.

Grupė Seimo narių buvo pateikusi pra
šymą KT norėdami išsiaiškinti, ar Lietuvoje 
nėra diskriminuojami kitos tau tybės žmo
nės, nes Pilietybės įstatyme numatyta, kad 
į etninę tėvynę išvykusiems tarpukario 
Lietuvos piliečiams nelietuviams dviguba 
pilietybė nesuteikiama. Tačiau tai negalioja 
iš šalies emigravusiems lietuviams.

Kaip anksčiau skelbė LTV naujienų 
tarnyba, prieš trejus metus Migracijos de
partamentas atmetė Izraelyje gyvenančios 
Idos 1 tos Raginos prašymą jai su teikti prieš 
karą turėtą Lietuvos pilietybę. Buvo argu
mentuojama, kad, remiantis Pilietybės įsta
tymu, asmenims, išvykusiems gyventi į et
ninę tėvynę, dviguba pilietybė nesuteikia
ma. Tačiau Izraelio pilietė apskundė Mig
racijos departamento sprendimą teismui, 
teigdama, kad jis neteisėtas.

Kaune gyvenusios I. I. Raginos šeimai 
priklausė 3 gyvenamieji namai ir 2 fabrikai. 
1939 m. jos tėvams verslo reikalais išvykus 
į Prancūziją prasidėjo karas ir jie nebegalėjo 
grįžti namo. Todėl Lietuvoje likusius 2 vai
kus tėvai saugumo sumetimais nusprendė 
išsiųsti j Palestiną.

Savo pareiškime teismui I. 1. Ragina 
teigia, kad jei būtų likusi Lietuvoje, jos būtų 
laukusi arba koncentracijos stovykla, arba 
tremtis Sibire. Todėl jiesanti ne repatrijantė, 
o pabėgėlė.

„O kaip turi būti nustatyta etninė tė
vynė? Tai pirmiausia turėtų būti išsiaiš
kinta, kokia yra žmogaus tautybė. O Lie
tuvos Konstitucija draudžia priklausomai 
nuo tautybės priimti vienokį ar kitokį 
sprendimą, ir tokiu būdu aiškintis, ar tai 
yra žmogaus etninė tėvynė, ar ne etninė 
tėvynė“,- teigė 1.1. Raginos advokatė Faina 
Kuliansky.

Remiantis šios Izraelio pilietės istorija, 
KT buvo pradėta nagrinėti byla dėl galimo 
žmogaus tautybės diskriminavimo.

Kadangi Lietuvoje nuosavybės teisių 
atkūrimo įstatymas yra susijęs su pilietybe, 
tai tie žmonės, kurie prarado čia nuosavy
bę, negali pretenduoti į nuosavybę neturė
dami Lietuvos Respublikos pilietybės.

Ministrai tariasi apie 
profesionalią kariuomenę

Rukloje dislokuotame Didžiojo Lietu
vos etmono Jonušo Radvilos mokomaja
me pulke lapkričio 13 d. vyko Vyriausybės 
posėdis. Jo metu buvo pristatytos ir ap
tartos perėjimo prie profesionalios ka
riuomenės galimybės Lietuvoje, pranešė 
KAM. Mokomajame pulke Vyriausybės 
nariai taip pat apžiūrėjo karinę techniką 
ir ginkluotę, kareivines, bendravo su pri
valomąją pradinę karo tarnybą atliekan
čiais kariais bei pietavo karių valgykloje.

Norint visiškai pereiti prie profesio
nalios kariuomenės, tektų keisti Konsti
tuciją, numatančią, jog jaunuoliai turi at
likti privalomąją karinę tarnybą, kurios 
trukmė dabar- 12 mėnesių.

Dėl gynybos finansavimo
Ministras Pirmininkas Gediminas Kir

kilas tvirtina, kad nusprendus atsisakyti
Nukelta į 2 psl.

Vilnius/Kijcvas, 
lapkričio 14 (ELTA). 
Prez. Valdo Adam
kaus vizitą Ukrai
noje ir susitikimą su 
Ukrainos Preziden
tu Viktor Juščenko 
(žiūr. nuotr. dešinė
je) galima vadinti 
istoriniu, apibendri
nančiu strateginius 
dvišalius ryšius, susi
klosčiusius per 15 metų nuo diplomatinių 
santykių užmezgimo. Prez. V. Adamkus sa
kė, kad jį lydinti gausi valstybės pareigū
nų, verslo ir mokslo bendruomenių atstovų 
delegacija buvo suformuota atsižvelgiant į 
Ukrainos Prezidento prašymą tęsti bendra
darbiavimą su naująja Viktor Janukovič 
vyriausybe.

Aptariant bendradarbiavimo energeti
kos srityje klausimus, kalbėta, kad 2010 m. 
uždarius Ignalinos atominę elektrinę Lie
tuvai gali trūkti elektros energijos. V. Adam
kus domėjosi galimybėmis pirkti elektros 
energiją iš Ukrainos ir siūlė abiejų šalių 
ekspertams aptarti šias galimybes. Iš savo 
pusės, Lietuva rems Ukrainos siekius tapti 
Pasaulio prekybos organizacijos nare.

Ukrainos Prezidentas padėkojo V. 
Adamkui už paramą Ukrainos euroatlan-

Apie dvigubą pilietybę
Konstitucinis Teismas nusprendė, kad 

Seimas nepagrįstai išplėtė asmenų ratą, 
kurie už nuopelnus Lietuvai ir šios vardo 
garsinimą pilietybę gali gauti išimties 
tvarka. Teismas pažymi, kad pilietybės 
suteikimas išimties tvarka turi būti labai 
retas ir išimtinis atvejis, o ne paplitęs reiš
kinys. Seimas taip pat turėtų siaurinti ratą 
asmenų, kurie gali pretenduoti į dvigubą pi
lietybę, nes šiuo metu jų ratas išplėstas ne
pagrįstai. Teismo nutarime rašoma, kad 
siekiant asmeniui suteikti Lietuvos pilie
tybę, jo nuopelnais šaliai neturi būti abe

tinės integracijos 
siekiams bei išreiš
kė padėką Lietuvos 
Prezidentui už jo 
veiklą GUAM - 
C inizijos. Ukrainos, 
Azerbaidžano ir 
Moldovos - šalių 
bendrijoje. I ,R Pre
zidentas apdova
nojo Ukrainos 
Prez. V. Juščenko 

aukščiausiu LR apdovanojimu - Vytauto 
Didžiojo ordinu su aukso grandine. Lie
tuvos ordinais taip pat apdovanota nema
žai iškilių Ukrainos politikų, kultūros ir 
visuomenės veikėjų. Savo ruožtu Prez. V. 
Juščenka Lietuvos Prezidentui įteikė or
diną “Už nuopelnus”.

“Oranžinės” revoliucijos antrąsias me
tines šį lapkritį mininčioje Ukrainoje Lie
tuvos Prezidentui pastaruoju metu teko 
lankytis ne kartą. V. Adamkus kartu su 
buvusiu I .enkijos Prezidentu Alexander 
Kwasnewski ir Europos Sąjungos Tarybos 
gcn. sekretoriumi Javier Solana prieš porą 
metų tarpininkavo sprendžiant Ukrainoje 
kilusį politinį konfliktą tarp susipriešinu
sių politinių jėgų. V. Adamkus per Uk
rainos Prezidento rinkimų krizę kelis kar
tus vyko į Kijevą tarpininkauti derybose.

jojama, asmuo turi būti susijęs su šalimi nuo
latiniais faktiniais ryšiais, integravęsis į vi
suomenę. Sprendžiant, ar tokiam asmeniui 
suteikti Lietuvos pilietybę išimties tvarka, 
turi būti vadovaujamasi tautos ir Lietuvos 
valstybės interesais, www.licluviams.com

Anot Konstitucinio teismo, iš norin
čiųjų susigrąžinti Lietuvos pilietybę turi 
būti reikalaujama atsisakyti kitos šalies 
paso. Tačiau šis nutarimas netaps pagrin
du kvestionuoti asmenų, turinčių dvi pi
lietybes, teisių. Tokie asmenys ir toliau liks 
Lietuvos piliečiais, www.lietuviams.com
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fSiSaS: Trumpai iš visur
♦ Lapkričio 12 
d. Pietų Osetijoje 
pravestame refe
rendume didelė 
dauguma balsa
vusių pasisakė už 
krašto nepriklau- 
somumąnuo Gru
zijos. Pietų Ose- 
lijayra praktiškai
nepriklausoma po 

1991-1992 metų kovų, nors Gruzija nėra 
praradusi vilties šią sritį atgauti. Nei viena
pasaulio valstybė nepripažino Pietų Osc- 
tijos nepriklausomybės po panašaus refe
rendumo, pravesto 1992 m. Tiek Gruzija, 
tiek JAV bei Europos valstybės nepripa
žįsta iršio referendumo teisėtumo.
♦ Lapkričio 13 d. Australija ir Indonezi
ja pasirašė saugumo sutartį. Bus sustip
rinti ryšiai tarp abiejų valstybių gynybos, 
sienų apsaugos, kovos prieš terorizmą sri
tyse, bus keičiamasi žvalgybos informacija. 
Sutartis laiduoja, kad Australija nesikiš į 
1 ndonezijos vidaus reikalus, nebus pasikė
sinimų įšaliu teritorinį integralumą.
♦ Lapkričio 14d. Bagdade apie 80gink
luotų vyrų su specialių policijos dalinių 
uniformomis ir policijos automobiliais 
dienos metu įsilaužė į Švietimo ministeri
jai priklausantį Aukštesniojo Mokslo de
partamento pastatą. Jie jėga pagrobė 150 
įstaigos darbuotojų ir lankytojų vyrų, už
rakinę moteris kambariuose. Kieme pa
tikrinę asmens dokumentus, jie paleido 
šiitus, išsivesdami tik sunitus. Lapkričio 16 
d. Švietimo ministerijos žiniomis dalis 
pagrobtųjų buvo mirtinai nukankinti.
Bagdado policija yra daugiausiai šiitų 
rankose. Irako vyriausybė suėmė Bagdado 
Karrada srities policijos viršininką ir jo 4 
pavaduotojus, įtartus ryšiais su grobimo 
organizatoriais.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
šauktinių, reikės didinti finansavimą gyny
bai. Be to, pasak Premjero, būtina išsiaiš
kinti Konstitucijos nuostatas dėl pareigos 
ginti tėvynę. „Mes jau pasiekėme tokią ri
bą, kad turėsime kviesti tik labai nedidelį 
šauktinių skaičių - nuo esamų šauktinių tik 
apie 10%. Tad iškyla klausimas, ar turėti 
šauktinius, ar pereiti prie profesionalios 
kariuomenės?”

“NATO šalyse egzistuoja keli modeliai. 
Keli dalykai yra aiškūs. Atsisakius šauk
tinių, reikės didinti finansavimą. Kitas da
lykas - atsiranda teisinių problemų, nes 
Konstitucijoje įrašyta pareiga ginti tėvynę. 
Reikės išaiškinti, ką tai reiškia, ar mes 
galime atsisakyti šauktinių“, - interviu 
Lietuvos radijui teigė G. Kirkilas.

Visuomenės apklausos rodo, kad maž
daug du trečdaliai šalies gyventojų remia 
profesionalios kariuomenės modelį.

Lietuvos ir Baltarusijos siena 
demarkuota

Kaune lapkričio 7-10 d. vykusiame Lie
tuvos ir Baltarusijos pareigūnų posėdyje 
galutinai susitarta dėl abejų valstybių 
sienos demarkavimo. Posėdyje buvo pa
tikrinti ir pasirašyti demarkavimo žemė
lapiai, sienos ženklų protokolai ir katalo
gai, suderinti kiti baigiamieji dokumentai.

Preciziškai nustatytas bendras Lietuvos 
ir Baltarusijos valstybės sienos ilgis yra 
678,819 km, tarp jų 379,938 km sausuma, 
298,881 km - vandenimis. Iš viso įrengti 
1957 valstybės sienos ženklai. Valstybės 
sieną, einančią vandens telkiniais, ežerais 
ir tvenkiniais, ženklina 71 plūduras.

Lietuvos ir Baltarusijos valstybės siena
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♦ Lapkričio 15 d. paskelbti Kongo De
mokratinės Respublikos rinkimų rezul
tatai. Rinkimus laimėjo dabartinis prezi
dentas Joseph Kabila, įveikęs prieš jį 
kandidatavusį dabartinį viceprezidentą 
Jean-Pierre Bemba.
♦ Lapkričio 16 d. Tongos karalystės par
lamentas užbaigė savo sesiją ir išėjo atos
togų vieniems metams, neišpildęs dalies 
gyventojų reikalavimą - pakeisti dabartinę 
valdymo sistemą labiau demokratiška. 
Šiuo metu iš 30 parlamento narių tik 9 
yra renkami, 21 narį paskiria karalius ir 
paveldima aristokratija. Tongos sostinėje 
Nukualofa įpykusi minia plėšė ir degino 
valdiškus pastatus, krautuves, vyriausybės 
narių namus. Sudegė apie 80% pastatų 
miesto komerciniame centre, tarp degėsių 
rasti 8 žmonitĮ kūnai.
♦ Lapkričio 18 d. Australija išsiuntė {Ton
gos salas 50 karių ir 35 federalinius poli
cininkus padėti palaikyti taiką. Kitus 60 
karių pasiuntė Naujojosios Zelandijos 
vyriausybė. Iš Tongos į Australiją lapkričio 
19 d. buvo atskraidinti 49 australai pabė
gėliai.
♦ Lapkričio 18 d. D. Britanijos policija 
padėjo tirti bandymą nunuodyti buvusį 
Rusijos slaptosios tarnybos pulkininką 
Alexsander Litvinenko, prieš 6 metus ga
vusį prieglobstį Anglijoje ir spalio mėn. 
gavusį britų pilietybę. Įtariama, kad jis buvo 
apnuodytas talio nuodais Itsu restorane 
Londono Piccadily rajone, į kurį jis buvo 
žurnalistės pakviestas, pažadėjus slaptų 
žinių apie Anna Politkovskaja nužudymą.
♦ Lapkričio 18 d. Grant Hyatt viešbutyje
Melbourne prasidėjo ekonomikos lyderių 
grupės (G20) konferencija. Kaip įprasta, 
virš 2000 žmonių gatvėje suruošė protesto 
eiseną. Apie 100 anarchistų organizacijos 
narių.pridcnge veidus, susirėmė su poli
cija, sužeisdami 10 policininkų. □ 

bus pirmoji baigta demarkuoti išorinė ES 
siena Rytuose.

Pagal tarptautinę praktiką dažniausiai 
valstybės sienos prasideda ir baigiasi tri
šalėmis sankirtomis, kuriose susikerta tri
jų valstybių sienos. Jų tiksli padėtis nusta
toma trišaliais susitarimais. Lietuvos, Bal
tarusijos ir Latvijos valstybių sienų san
kirtos „Liudvinavas“ susitarimas ir taškas 
demarkuotas dar 2000 m. Lietuvos. Balta
rusijos ir Lenkijos valstybių sienų sankir
tos „Mara“ susitarimas jau parengtas pa
sirašyti. Paženklinus šį tašką vietovėje, bus 
visiškai baigta demarkuoti siena su Bal
tarusija. Derybos dėl Lietuvos ir Baltaru
sijos valstybės sienos delimitavimo prasi
dėjo 1992 m. sausį. Šią Lietuvos valstybės 
sienos atkarpą buvo sudėtingiausia deli
mituoti, nes tarp Lietuvos ir Baltarusijos 
niekada nebuvo nustatyta valstybės siena, 
o administracinė linija ėjo nuolat kore
guojamomis ūkių ribomis. Derybos su 
Baltarusija buvo baigtos 1995 m. vasarį 
pasirašius sutartį „Dėl Lietuvos ir Balta
rusijos valstybių sienos“.

Kokios valstybės lietuviams 
draugiškausios?

Lietuvių įsitikinimu, geriausios Lietu
vos draugės bei sąjungininkės yra kaimy
nės Latvija ir Lenkija. Tai parodė tyrimų 
centro „Vilmorus“ atlikta reprezentatyvi 
gyventojų apklausa. Prašomi pasakytų 
kurios penkios šalys yra geriausi Lietuvos 
draugai ir sąjungininkai, net 61 % apklaus
tųjų nurodė Latviją, o 53 % - Lenkiją. 45 % 
gyventojų teigė, kad draugiškiausia Lietu
vai esanti Estija.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELrA,BNS,LGiriCir“Bentardbuu”.

Lietuvoje auga gyventojų mirtingumas
Lietuvoje per pirmuosius aštuonis šių 

metų mėnesius mirė 1027 žmonėmis dau
giau negu per praėjusių metų tą patį lai
kotarpį Statistikos departamento duome
nimis, pernai Lietuvoje mirė 43,800 žmo
nių, tai yra 2,500 daugiau negu 2004 m. 
Praėjusiais metais 1000 gyventojų teko 12.8 
mirusiojo, tai didžiausias mirtingumo ro
diklis nuo 1950 metų.

Pernai Lietuvos gyventojų mirtingumo 
rodiklis buvo ketvirtadaliu didesnis negu 
Europos Sąjungos (ES) narių vidurkis 
(9.7), tačiau mažesnis negu Latvijoje (14.2), 
Estijoje (12.9) ir Vengrijoje (13.5).

2005 m. vyrų mirtingumas buvo beveik 
trečdaliu (31.3%) didesnis negu moterų. 
2000-2005 metais vyrų mirtingumas padi
dėjo 18.4%, moterų-13.1%. Pemaikaimo 
gyventojų mirtingumas buvo pusantro kar
to didesnis negu miesto gyventojų. Tai iš 
dalies lemia, kad kaime gyvena daugiau 
vyresnio amžiaus žmonių.

Nors kūdikių mirtingumo rodiklis 
(1000 gimusiųjų tenkantis mirusių kūdi
kių skaičius) sumažėjo nuo 7.9 užpernai iki 
6.9 pernai, tačiau jis išlieka gerokai didesnis 
negu daugelyje ES narių (ES vidurkis - 4.5).

Prunskienė - sekanti Prezidentė?
Duodama interviu Norvegijos žurna

listams, Žemės ūkio ministrė Kazimira 
Danutė Prunskienė teigė, kad tikisi tapti 
kitu Lietuvos Prezidentu. Ji apgailestavo, 
kad praėjusiose Prezidento rinkimuose 
jai pritrūko itin mažai „Už mane balsavo 
visi kaimiški regionai, bet rinkimų baigtį 
nulėmė kelių miestų balsai“, - sakė ji. Sa
vo pralaimėjimą ji taip pat aiškino tuo, 
kad Valdas Adamkus didžiąją gyvenimo 
dalį pragyveno ne Lietuvoje. „Savo šalyje 

Gal Maskvos atkirtis?
, Šnipų karas tęsiasi. Kaip praneša TV3 
Žinios, iš Maskvos išsiunčiamas Lietuvos 
ambasados patarėjas ekonomikos klau
simais Andrius Kalindra. Apie pareigūno 
išsiuntimą buvo pranešta vos tik pasibai
gė užsienio reikalų ministro Petro Vai
tiekūno vizitas Maskvoje. Pasiūlymas 
išvykti A.Kalindrai, greičiausiai, yra Ru
sijos atsakas į jos ambasados pirmojo 
sekretoriaus Olego Riabčikovo išsiunti
mą iš Lietuvos spalio pradžioje dėl įtari
mų šnipinėjimu.

Vėliausia apklausa
Palankiausiai Lietuvos gyventojų ver

tinamų visuomenės veikėjų trejetukas 
nesikeičia. Tai - Prezidentas Valdas Adam
kus, policijos generalinis komisaras Vy
tautas Grigaravičius ir socialinės apsau
gos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė. 
Tai parodė gyventojų apklausa, kurią spa

“Al Jazeera” transliuos ir Lietuvoje
(ELTA). Arabiškoji “Al Jazeera” prog

rama anglų kalba netruks pasieks ir Lietu
vos žiūrovus. Nuo lapkričio 15 d. šią prog
ramą per kabeline ir palydovinę televiziją 
gali matyti 80 mln. namų ūkių visame 
pasaulyje - dvigubai daugiau negu buvo 
planuota.

Europoje vogė automobilius
Per bendrą Vokietijos, Belgijos ir Lie

tuvos policininkų operaciją sulaikyta 
lietuvių gauja, kuri vogdavo prabangius 
automobilius Vokietijoje, o jų detales par
duodavo Lietuvoje. Sulaikyta daugiau nei 
10 lietuvių. Atlikus kratas Kaune bei kito
se Lietuvos miestuose sulaikyti dar 4 
kauniečiai: Antanas N., Saulius K., Re
migijus V. ir Viktoras Č. Sulaikymo metu 
jie buvo namuose ir nesipriešino.

Lietuvių gauja vogdavo prabangius au
tomobilius Vokietijoje, juos perveždavo į

Statistikos departamento duomenimis, 
Lietuvoje mirties priežasčių struktūra yra 
panaši į ES narių ir daugelį metų nesikeičia. 
Pernai daugiausia mirties atvejų (85.4%) 
teko trims pagrindinėms mirties priežasčių 
grupėms: kraujotakos sistemos ligoms, 
piktybiniams navikams ir išorinėms mirties 
priežastims (nelaimingiems atsitikimams, 
apsinuodijimams, traumoms ir kt.).

2005 m. 5,500 žmonių (12.7% visų mi
rusiųjų) mirė dėl išorinių priežasčių: 1319 
nusižudė, 885 žuvo transporto įvykių metu, 
506 mirė dėl nukritimų, 454 mirė apsi
nuodiję alkoholiu, 390 paskendo, 376 su
šalo. Vyrų mirtingumas dėl išorinių prie
žasčių buvo 4 kartus didesnis negu moterų, 
o kaimo gyventojų -1.6 karto didesnis ne
gu miesto gyventojų. Daugiau kaip pusė 
(55.7 %) dėl išorinių priežasčių mirusių 
vyrų buvo 25-54 metų amžiaus. Pasta
raisiais metais mirtingumas dėl išorinių 
priežasčių didėja. 2005 metais, palyginti su 
2000-aisiais, mirusiųjų skaičius dėl šių 
priežasčių padidėjo beveik 9%.

Nors Lietuvoje mirtingumasdėlsavižu- 
dybrų nuo 2000 mnežymiai mažėja, tačiau 
jis išlieka vienas didžiausių Europoje. □ 

pranašu nebūsi“.
Politikė taip pat apgailestavo, jog 

Lietuvoje didelis dėmesys teikiamas aiš
kintis, kas bendravo su KGB, o pamirštami 
kolaborantai su naciais. Ji tvirtino, jog 
bendradarbiavimas su KGB politikoje 
kartais tampa tik tema spekuliacijoms. 
Kaip žinoma, po Nepriklausomybės at- 
statymo įi\o nustatyta, jog K. Prunskienė 
bendravo su KGB, bet vėliau tai buvo 
atšaukta. ELTA, LGITIC

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija 
sakė negavusi jokios oficialios notos dėl 
AKalindros paskelbimo nepageidauja
mu, bet nepaneigė, kad Maskva leidusi tai 
suprasti. Tačiau minėtasis diplomatas dar 
spalio pradžioje dalyvavo URM skelbtame 
konkurse į Ekonominio saugumo departa
mento skyriaus vedėjo pareigas ir jį laimė
jo. A.Kalindra, kuris dabar atostogauja, 
naująsias pareigas Vilniuje pradės eiti kitą 
savaite. Jis Maskvoje dirbo nuo 2002 me
tų. ELTA, LGITIC 

lio 5-8 dienomis atliko visuomenės nuo
monės ir rinkos tyrimų centras “Vilmorus”. 
Tyrimo rezultatus paskelbė “Lietuvos ry
tas”. Anot apklausos, spalį V.Adamkų 
palankiai vertino 66.1 %(rugsėjį - 67.1 %) 
apklaustųjų, V.Grigaravičių - 55.1% 
(53.3%), V.Blinkėvičiūtę - 54.3%(60.7%).

“Stoties programa turėjo būti pradėta 
rodyti nuo rugsėjo, tačiau iki gruodžio 1 d. 
viskas tikrai išsispręs”, - Eltai paaiškino 
atstovė Vaiva Žukienė. “Manau, kad ši te
levizijos stotis jau susilaukė populiarumo. 
Dar net nepradėta transliuoti, o visi apie ją 
jau kalba”,-sakė ji. ELTA, LGITIC

Belgiją, kur išardytus dalimis pakraudavo 
įsunkvežimius ir gabendavo įLietuvą. Lie
tuvoje automobilių dalys buvo parduoda
mos naudotomis automobilių dalimis pre
kiaujančioms bendrovėms.

“Operatyviniais duomenimis, sulaiky
tieji siejami su “daktarų” gauja. 3 iš 4 su
laikytųjų Lietuvoje teisti kartu su Henriku 
Daktaru ir yra jo bend raamžiai bei jau nys- 
tės draugai”, - teigė Kauno miesto policijos 
atstovas.

ELTA, LGITIC
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Bendruomenės baruose
Prisimintas Marius Katiliškis
Vytautas Doniela

Sydnėjaus Lietuvių Klubo ilgokai 
trukusi migracija j naujas patalpas ne
išvengiamai sutrikdė ir čionykščių tau
tiečių visuomeninę veiklą. Stiprokai 
nutaiko įprastos tradicijos, o renginiai bei 
repeticijos tarsi pasimetė vis ieškant 
patogesnės susibūrimo vietos. Dabar, 
žinoma, Klubo naująją epochą netrukus 
vainikuos Klubo Atidarymo Pokylis.

Iš kultūrinių renginių, visgi dar prieš 
Pokylį, pirmuoju sublizgėjo Bibliotekos

Iš kairės: Nijolė Jankutė, Jonas Barila, Jadvyga Burokicnė ir 
Jadvyga Dambrauskienė. Nuotr. Ramučio Zakarevičiaus.

Žengsime kartu
Gražią šeštadienio popietę į Adelai

dės lietuvių šv. Kazimiero koplyčios so
delį rinkosi svečiai. Visi pasipuošę ir links
mi laukė jaunosios Helen Powell, kuri, 
lydima tėvelio ir pasipuošusi balta vestuvi
ne suknele, sutiko savo būsimą gyvenimo 
draugą-Joną Pocių.

Joną Pocių adelaidiškiai labai gerai 
pažįsta, nes jis užaugo jų artumoje. Bū
damas dar tik trejų metukų, jis jau grojo 
smuiku Lietuvių Namų scenoje; Tėvd Jo
no Pociaus “prižiūrimas” jis mokėsi mu
zikos meno. Kartu su tėvu jį matydavome 
lietuvių renginiuose atliekant klasikinės 
muzikos dalykėlius. Nuo smuiko prie pia
nino, vėliau - net elektrinių vargonų Ade
laidės lietuvių katalikų šv. Kazimiero 
koplyčioje. Jonas, baigęs muzikos moks
lus, moko kitus jos meno.

Pradžiojejispavadavo choro “Lituania” 
dirigentę Nemirą Masiulytę-Staplcton, 
vėliau perėmė išjos dirigento pareigas ir 
jau keleri metai vadovauja chorui; Jis mielai 

Helen Powell ir Jonas Pocius.

Bičiulių Būrelio surengta popietė apie 
Marių Katiliškį. Tai - išeivijoje subren
dęs rašytojas, novelistas, kelių knygų 
autorius, kurio kūryba dažnai fiksuoja jo 
paties, o kartu ir ne vieno pokarinio lie
tuvio išeivio pergyvenimus.

Literatūrinėje popietėje Mariaus 
Katiliškio (jo tikroji ir mažai kamžinoma 
pavardė - Albinas Vaitkus) esminius bruo
žus pristatė Nijolė Jankutė. Prelegentė 
pritarė, kad Katiliškis turėjęs “tikro poeto 
žodį”, nors jo tematika dažniausiai rea
listiška - gimtojo krašto kaimas bei gam- 

tos aplinka, karo už
mestas kareivio liki
mas, kūrimasis sveti
muose kraštuose. Su 
gyvenimo realybe ne
meluotai surišta ir Ka
tiliškio personažų natū
rali šnekėsena - tik, 
žinoma, viskas pereina 
per jo, kaip talentingo 
rašytojo, dvasinį ir kal
binį filtrą. Kad būtų 
akivaizdžiau kaip j savo 
kūrybą bei gyvenimą 
žiūrėjo patsai Kati
liškis, popietei buvo 
parinktas stiprokai au
tobiografinis rašinys,

dalyvauja įvairiuose lietuvių renginiuose, 
visuomet jiems randa laiko.

Sekmadieniais, pasikeisdamas su šv. 
Kazimiero choro dirigente Nemira Masiu- 
lyte-Stapleton, jis šv: Mišių metu groja 
vargonais. Pritrūkus kandidatų į Adelai
dės Apylinkės Valdybą, Jonas, nors kaip 
jis sakėsi, tai ne jo sritis, išdirba joje du 
metus. Su choru “Lituania” dalyvauja 
choro popietėse, minėjimuose ir Lietuvių 

' Dienų metu - Dainų Šventėse.
Jungtuves pravedė celebrantas su skai

tymais iš Šv. Rašto ir kitais tai ceremonijai 
pritaikytais skaitiniais. Po jungtuvių visi 
buvo pakviesti į Lietuvių Namus vestu
vinėms vaišėms prie gražiai papuoštų sta
lų. Kiekviena kėdė buvo baltomis marš
komis apsupta ir gražiu kaspinu perjuos
ta, o lubas puošė ilgos ir plačios baltos 
juostos, suteikdamos visai salei šventišką 
nuotaiką. Prie stalų susėdo virš 150 sve
čių. Vaišių stalą palaimino klebonas Juo
zas N. Petraitis, M.I.C.

Vestuvinių vaišių ceremonijas 
pravedė Vytautas Opulskis, daug 
mėtų' administruojantis chorą 
“Lituania” ir vadovaujantis Ade
laidės lietuvių “Vaidilos” teatrui.

Visiems susėdus prie vaišių 
, stalų, atsidarė scena ir jon įžen
gė jaunieji bei jaunųjų tėvai. Po 
trumpo MC (Master of Cere
monies) Vytauto Opulskio žo
džio, kalbėjo jaunosios tėvas, 
jaunojo motina, Viktoras Baltu
tis (lietuviškai) ir poetė Lidija 
Šimkutė - Pocienė gražiai pa
skaitė (angliškai) savo kūrybos 
eiles. Po kiekvienos kalbos buvo 
keliami tostai už laimingą jaunų
jų gyvenimą.

Prie nuotaikingos muzikos 
(gal truputį per garsios) svečiai 
vaišinosi, dainavo, šoko ir linkėjo 
jauniesiems gražaus bei laimin
go gyvenimo - iki vidurnakčio, 
kai jaunieji išvyko įpovestuvinę 
ke-lionę. Linkime jauniesiems 
šviesaus ir laimingo gyvenimo!

Viktoras Baltutis

Nuotr. Ramučio Zakarevičiaus.Scenoje - dalis apdovanotų programos atlikė jų.

atspausdintas rinkinyje “Egzodo rašytojai”. 
Jį perskaitė Algis Bučinskas.

Toliau popietę tęsė sugmpuotas Ka
tiliškio kūrybos skaitymas, kur kiekvie
nai daliai prelegentė suteikė atitinkamą 
trumpą įvadą. Pradžiai buvo parinktas 
“Senojo kareivio grįžimas” - jau 1944 
metais išleista knyga, bet vėliau manyta 
visiškai dingusi ir netikėtai atrasta bei 
pakartotinai išleista 2003 metais. Ištrauką 
“Laiškas mano merginai” skaitė Daiva 
Kazlauskienė. Iš 1948 metais išleistos 
knygos “Prasilenkimo valanda” ištraukas 
skaitė Onutė Maksvyticnė ir Viktoras 
Ratkevičius.

Mariaus Katiliškio literatūrinė branda 
surišta ir su jo gyvenimu Amerikoje. Šia
me laikotarpyje išsiskiria jo “Išėjusiems ne-

da patrauklių ir mūsų tautiečius subu
riančių temų bei progų. Tokių skoningai 
apipavidalintų renginių visada bus 
laukiama.

grįžti” ir ypač “Miškais ateina ruduo” (iš
trauką skaitė Irena Dudaitienė). Apysaką 
“Kaitra” (epizodas is senojo kaimo) perda
vė trys skaitovai: Jadvyga Burokienė,

Nuotr. Ramučio Zakarevičiaus.Popietes dalyviai naujoje saleje.

“Dainos” choro žinios
Kol sugrįžome į savo namus - Lietuvių 

Klubą “Dainava”, choristams teko pasi
svečiuoti pas brolius latvius, o .vėliau ir 
pas australus Belfield RSL klube. Repe
ticijos vyko be pertraukos, nes turėjome 
apsčiai darbo. Ačiū Lietuvių Klubo Val
dybai, kuri apmokėjo už patalpas svetur.

Pagaliau atsidarė naujo, puošnaus 
Lietuvių Klubo “Dainava” Meredith gat
vėje, Bankstowne, dmys.

Choro repeticijos vyksta reguliariai - 
penktadienio vakarais. Per pertrauką tu
rime progos paragauti ir lietuviško “Švytu
rio” alaus. Taigi, Lietuva pasidarė visai arti.

Šiais metais choro administracijos 
didžiausias rūpestis - nuvežti Sydnėjaus 
“Dainą” j Geelong’ą, kur vyks Dainų 
Šventė. Daug darbo ir didžiulės išlaidos 
Lietuvos labui. Nežiūrint to, nesiskundžia 

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina”

Metinis koncertas
įvyks sekmadienį, gruodžio 3 dieną, 2 vai. p.p., Lietuvių Klube “Dainava”, 

16-20 Meredith St., Bankstown. Bilieto kaina - $15.
Kviečiame ir laukiame visų iš arti ir toli. Choras “Daina”

Jadvyga Dambrauskienė ir Jonas Barila.
Kaip jau Bibliotekos Bičiulių Būrelio 

renginiuose įprasta, literatūrinę progra
mą nuspalvino muzikiniai intarpai. Dr. 
Ramutis Zakarevičius pianinu išpildė 
M.K.Ciurlionio “Valsas B-mol” ir Balio 
Dvariono “Valsas ekspromptas”, o Edis 
Barila elektrine gitara atliko tris savus ar 
savo interpretacijos kūrinius. Renginio 
pabaigoje Būrelio vadovė Jadvyga Bu- 
rokienė ir jos talkininkės visiems scenos 
atlikėjams įteikė dovanėles.

Kaip visada, Būrelio renginys sutrau
kė didelį būrį dalyvių, kurie galėjo įsitai
syti Klubo naujose kėdėse ir išsiplėsti 
naujoje salėje. Didžioji padėka, žinoma, 
tenka Būrelio veiklos organizatorėms, 
ypač Danai Skorulienei, kuri nuolat ran- 

net australai, lietuviškai dainuojantys mū
sų chord. Valdyba, pratirštinus choro kasą, 
ras kiekvienam choristui po trupinėlį 
išlaidoms padengti.

Prieš kelionę į Dainų Šventę choras 
intensyviai ruošiasi Savo metiniam kon
certui, kuris įvyks gruodžio 3 dieną, sek
madienį, Lietuvių Klube, Meredith gatvė
je. Todėl iš anksto informuojame mūsų 
bendruomenę ir kviečiame į koncertą.

Tradicinėms pabaigtuvėms (Christmas 
party) važiuosime aplankyti Lietuvių So
dybos gyventojų, kurių dalis jau negali 
atvykti į Klubą. Padainuosime jiems ten 
vietoje ir kartu pasivaišinsime. Kai būsime 
turtingesni, kitais metais pabaigtuves jau 
galėsime ruošti ir Lietuvių Klube.

Iki malonaus pasimatymo mūsų kon
certe. Choro “Daina” Valdyba
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Lietuva iš arti
Kauniečių šeimos

Maždaug trečdalis Kauno šeimų, au
ginančių ikimokyklinio amžiaus vaiką, 
artimiausiu metu ketina išvykti iš Lietu
vos ir dirbti užsienyje. 22.7% ketinančių 
išvykti planuoja emigruoti su visa šeima, o 
9.5% teigia, kad važiuoja kartu su vaikais, 
nes jų partneris jau dirba užsienyje. Tai 
nustatyta atlikus tyrimą „Darbo migraci
jos tendencijos ir ypatumai Kaune“, kuriam 
vadovavo Vida Kanišauskaitė iš Vytauto 
Didžiojo universiteto. „Galima teigti, kad 
apie trečdalis respondentų ketina migruo
ti šeimomis“, - tokia, pasak jos, esanti ty
rimo išvada.

Pagal tyrimo davinius, nedarbas nėra 
pagrindinė priežastis, dėl kurios nuspren
džiama emigruoti. 65.3% atsakiusiųjų 
teigia, kad išvažiuoja dirbti į užsienį ne 
todėl, kad nerado ar neturėjo darbo Lie
tuvoje. Iš tiesų, daugiau nei du trečdaliai 
besirengiančių kurti gyvenimą svetur turi 
legalų darbą Lietuvoje. 73.6% tyrimo da
lyvių teigia, kad išvažiuoja dirbti j užsienį 
dėl to, kad darbas Lietuvoje yra mažai 
apmokamas. Daugiau nei du trečdaliai 
respondentų teigia, kad jų pasiryžimui 
emigruoti dirbti į užsienį reikšmės turėjo 
noras greitai, per trumpesnį laikotarpį 
užsidirbti pinigų ir greičiau sukurti šei-

Senienų prekyba Lietuvoje
Į antikvariatus atnešami senesni nei 40 

metų gėrimų butelių kamšteliai, atvežami 
senoviniai baldai bei sovietinių vadų bius
tai tampa vilione kolekcininkams bei 
senienų mėgėjams. Tačiau čia neverta 
ieškoti ypatingų istorijų - čia atkeliauja 
daiktai, apie kuriuos šeimininkai daž
niausiai nežino nieko.

Savo istorijas slepiantys daiktai į an
tikvariatus atkeliauja skirtingai. Kartais 
juos atneša žmonės, nebežinantys, kur ki
tur gauti pinigų. Taip antikvariate atsiran
da šeimyninės relikvijos, nuotraukos. Ki
tiems tai paprasčiausias verslas - važinėda
mi po kaimus, lankydamiesi pas senus žmo
nes pusdykiai superka senienas ir jas bran
giai parduoda antikvariatuose. Dar kiti se
nienas atneša atsitiktinai jas suradę apleis
tuose namuose ar griuvėsiuose ir nepritai
kę savo būstui Prekyba antikvariatuose 
vyksta komiso pagrindais, tai yra pinigus 
už atneštą antikvarinį daiktą žmogus gau
na tik tada, kai daiktas parduodamas.

Visi daiktai kurie yra senesni nei 40 me
tų, yra laikomi antikvariniais. I antikva
riatą daiktai nešami ne tik iš Lietuvos ir ne 
tik lietuviški. Čia gausu likusių lenkiškų, 
rusiškų senienų, kai kurie daiktai atkeliavę 
iš Vokietijos, Prancūzijos ir netgi Japonijos.

Ilgiausiai antikvariatuose užsibūna 
stambesni baldai bei paveikslai mat čia 
dažniausiai lankosi kolekcininkai, ren
kantys smulkius daiktus. Nepaklausūs ir 
muzikos instrumentai bei knygos. Grei
čiausiai išperkami papuošalai

Be potencialių pirkėjų, antikvariatas 
praeivius traukia kaip muziejus. “Senaja
me kupare” lankytojus pasitinka ikonų 
šventieji. Kiek toliau ant senovinio tam
saus medžio staliuko, kainuojančio kiek 
daugiau nei 3,000 litų, guli olandiškas že
mėlapis, braižytas dar 1773 metais. Vitri
nose išdėlioti laikrodžiai kai kurie jų tik
si ant sienų ir rodo kiek vėluojantį laiką.

Dvarininkų lobis - muziejaus lankytojams
Daugiau kaip prieš metus Biržuvėnų 

dvare Telšių rajone rastas dvarininkų 
Gorskių šeimai priklausęs lobis pristaty
tas visuomenei

Žemaičių vyskupystės muziejuje
---------------------------------------------------- - (PagalLietuvos TV).
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link emigracijos?
mos gerovę. Penktadalis sako, kad išvyks
ta ir dėl to, kad šeima turi skolų.

Dažniausiai į užsienį dirbti išvyksta 20- 
29 metų ir 30-39 metų amžiaus žmonės. 
Du trečdaliai išvykstančiųjų gyvena regis
truotoje santuokoje, beveik po lygiai yra 
išsiskyrę arba gyvena neregistruotoje 
santuokoje - po 12.7 %. Kaip rodo tyri
mas, daugumoje tokių šeimų auga vienas 
vaikas-56.9 %.

„Daugiausiai planuojančių išvykti iš 
Lietuvos ir dirbti užsienyje dirba prekybos 
ir aptarnavimo srityje arba viešajame sek
toriuje“. „Jie dažniausiai planuoja išvykti 
gana trumpam laikui - iki 3 mėnesių ar 3- 
6 mėnesiams arba planuoja migruoti gana 
ilgam laikui - daugiau nei vieneriems me
tams arnet visam laikui”“,-sakė V. Kani
šauskaitė.

Tyrime dalyvavo Kauno miesto ikimo
kyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų 
tėvai Iš viso dalyvavo 1033 respondentų, 
tai yra maždaug dešimtadalis visų ikimo
kyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų 
tėvų. Tyrimas buvo atliktas gegužės-liepos 
mėnesiais, nes tada dažniausiai planuo
jama išvykti

Rasa Lukaitytė,
Kaunas

Antikvariato rūsyje pirkėjo laukia ir “S” 
raidę primenantis krėslas iš Prancūzijos. 
Antikvariato darbuotoja pasakojo, kad jis 
buvo skirtas slaptiems pokalbiams arba 
flirtui mat susėsti ant šio krėslo galima tik 
atsisukus vienas į kitą nugaromis.

Ištekėti besiruošiančios merginos čia 
gali išsirinkti kraičio skrynią, papuoštą 
ornamentais, arba nusipirkti autentišką 
liaudišką pintą lopšį naujagimiui. Jei ne
įtinka lopšys, galima nusipirkti ir lovelę, 
kurios metalinės grotos puoštos rankų 
darbo ornamentais.

Pasak antikvariato darbuotojų, labai 
noriai perkama sovietinių laikų atributika 
- vieni juos perka dėl sentimentų buvusiems 
laikams, kiti vėliau juos tikisi parduoti dar 
brangiau.Užsieniečiai antikvariatuose 
dažniausiai žavisi vyžomis, medinėmis kė
dėmis, sviestmušėmis, margomis molinė
mis puodynėmis, rūpintojėliais ir kitais 
liaudies dirbiniais. O trokštantys grįžti iš 
Lietuvos ekstravagantiškai gali nusipirkti 
ir medinį lagaminą.

Kainos antikvariate svyruoja nuo šimto 
iki kelių tūkstančių litų. Patys pigiausi yra 
smulkieji daiktai, brangiausi - antikvari
niai baldai bei skulptūros. Štai sovietinės 
molio, stiklo, porceliano skulptūrėlės kai
nuoja keliasdešimt litų, o mitinės Ledos, 
kurią, pasak graikų mitų, suviliojo dievas 
Dzeusas pasivertęs gulbinu, skulptūrėlė 
kainuoja kelis tūkstančius litų. Beje, pasak 
antikvariato darbuotojų, tokios Ledos 
skulptūros Lietuvoje tėra dvi.

Ilgiausiai “Senojo kuparo” antikvariate 
“gyvena” du marmuriniai angelai. Jie yra 
ir vieni brangiausių daiktų. Antikvariato 
darbuotoja prisimena, jogseniau antikva
riate buvo ir labai brangi Kazanės Dievo 
Motinos ikona. Tuo tarpu “Vilniaus antik
varo centro” darbuotojai teigė, kad jų an
tikvariate patys vertingiausi yra sidabro 
ind ai bei ikonos. ELTA, LGITIC

Varniuose eksponuojami tuomet surasti 
Meissen, netoli Dresdeno, porceliano indų 
servizai, stalo reikmenys, pistoletai, kurie 
buvo užkasti daugiau kaip prieš 60 metų, 
kai dvarininkai pasitraukė j Vakarus.

ŠVYTURYS EKSTRA 500 ml 52% ALK Z TŪRIS 
DĖL DIDELĖS PAKLAUSOS

ŠIUO METU MŪSŲ ATSARGOS BAIGIASI
Sekančią siuntą gausime vasario viduryje / kovo mėn., 2007

Prašome užsakymus siųsti dabar, nes mūsų atsargos yra ribotos 
FLOX WINES & SPIRITS PTY. LTD.

377 SETTLEMENT ROAD, THOMASTOWN, VICTORIA 
Telephone (03) 9464 7299

Vilniuje - didžiulis grožio centras
Kaip praneša DELFI, lapkričio 16 d. 

Vilniuje, Gedimino prospekte atidarytas 
didžiausias Rytų ir Vidurio Europoje gro
žio centras „Grožio pasaulis“..

2,000 kv. m. ploto užimančiose patal
pose įsikūrė parfumerijos, kosmetikos, 
veido ir kūno bei plaukų priežiūros salo
nas „Didžioji KristiAna“, moderni 
medicinos, lazerių ir biotechnologijų 
klinika „GK Klinika“ bei grožio salonas. Į 
grožio centrą „Grožio pasaulis“ investuo
ta apie 20 mln litų, jame dirba apie 100 
darbuotojų.

Pasak parduotuvių tinklo „KristiAna“ 
direktorės Virginijos Godelaitienės. tai 
pirmasis tokio pobūdžio grožio centras 
Lietuvoje. „Grožio centro lankytojams 
siūlomas ne tik didžiausias šalyje selek
tyvios kosmetikos, parfumerijos, plaukų, 
veido ir kūno priežiūros produktų asor
timentas. bet ir visos grožio bei estetinės 
medicinos paslaugos po vienu stogu. 
Tikimės, kad netrukus šis grožio komp
leksas taps grožiu ir sveikata besirūpinan
čių žmonių traukos centru“, - teigia V. 
Godelaitienė

V. Godelaitienės teigimu, parfume

TV-jau ir
Seimas lapkričio 14 dienos posėdyje 

priėmė Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos (LRT) įstatymo pataisas, kurios 
atveria kelius Lietuvos televizijai (LTV) 
per palydovą transliuoti specialią progra
mą išeivijoje gyvenantiems lietuviams.

Priimtose pataisose numatyta galimy
bė valstybinei TV turėti daugiau progra
mų, jei jos nebus transliuojamos antže
miniais tinklais, taip pat suteikiamas lei
dimas savo programas transliuoti į užsie
nio valstybes.

Ankstesniame LRT veiklą reglamenta-

rijos, kosmetikos salonas „Didžioji 
KristiAna“ išsiskiria moderniausia pa
saulyje prekybine sistema. Kiekvieno 
prekės ženklo produktai išdėstyti atskiro
se „salose“, kur gaminiai pristatomi 
originaliuose gamintojų stenduose. Išviso 
parduotuvėje siūloma pasirinkti iš 200 
pasaulyje žinomų kosmetikos, parfume
rijos, plaukų, veido ir kūno priežiūros 
prekės ženklų, tokių kaip „Chanel“, „La 
Prairie“, „Kenzo“, „Dior“, „YSL“, „Given
chy“, „Versace“ ir kt.

Grožio centre įsikūrusi „GK klinika“ 
yra viena moderniausių klinikų Lietuvo
je. Šioje klinikoje naudojama pažangiau
sia medicininė diagnostikos, gydymo ir 
kūno tobulinimo lazerinė įranga, kuri tai
koma randų, pigmentinių ir kraujagys
linių darinių, odos patologinių darinių, 
plaukų šalinimui, celiulito gydymui bei 
odos atjauninimui.

Grožio salone siūlomos veido ir kūno 
priežiūros procedūros su „La Prairie“, 
„Decleor“, „Payot“, „Juvena“ ir kitomis žy
miausių pasaulio gamintojų priemonėmis. 
Taip pat salone atliekami manikiūras, pe
dikiūras. plaukų priežiūros procedūros.

dėl išeivijos
vusiame įstatyme numatyta, kad televizi
ja negali transliuoti daugiau dviejų prog
ramų. Šių metų kovą Lietuvos radijo ir 
televizijos komisija buvo nusprendusi, 
kad Lietuvos televizijos antrojo kanalo 
(LTV2) transliacijos per palydovą pažei
džia įstatymus, nes trečiąją programą lai
kė atskiru televizijos kanalu, kadangi 
LTV išeivijos lietuviams pateikia kiek 
pakeistą antrąją LTV2 programą - siun
čiant per palydovą, tos laidos, kurioms 
transliuoti svetur neturima leidimo, yra 
keičiamos kitomis. ELTA, LGITIC
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Bendruomenės baruose______
“Talkos” 45-as metinis susirinkimas

“TALKOS vertė jau siekia 19 milijonų 
dolerių”, - savo pranešime kalbėjo ‘Talkos” 
pirmininkas Viva Alekna. “Per 45 metus 
“Talka” niekad neturėjo nuostolių ir kiek
vienus finansinius metus baigė su pelnu. 
“Talka” rūpestingai saugo savo narių pi
nigus.”

Tokiais teigiamais sentimentais pra
sidėjo ir tęsėsi “Talkos” metinis susirin
kimas šeštadienį, lapkričio 11 dieną, Mel
bourne Lietuvių Namuose. Atidarydamas 
susirinkimą “Talkos" pirmininkasViva 
Alekna nariams pristatė prezidiume sė
dinčius Valdybos narius ir svečius: Daną 
Campbell (direktorė ir “Talkos” vedėja), 
Raimondą Samsoną (vicepirmininkas), 
Audrių Balbatą (“Talkos” sekretorius), 
Raimondą Mucenieką (direktorius), Dalią 
Kaminskienę (Adelaidės “Talkos” skyriaus 
vedėja )ir Alan Lee (“Talkos” auditorių 
firmos atstovas).

Salėje susirinkę ir prie staliukų pato
giai prisėdę “'laikos” nariai buvo maloniai 
nustebinti, sužinoję, kad “Talka” jau yra 
paskolinusi daugiau kaip 46 milijonus 
dolerių savo nariams ir išdalinusi virš pu
sės milijono dolerių Australijos lietuvių 
organizacijoms.

Pristatydamas ‘Talkos” veiklos prane

“Talkos” pirmininko Vivos Aleknos žodis
susirinkime, kuris įvyko 2006 m. lapkričio 11 dieną Melbourno Lietuvių Namuose

Mieli nariai, gerbiami svečiai,
Džiaugiuosi galėdamas pranešti, o 

Jums, be abejo, bus malonu išgirsti, kad 
“Talka” veikia labai sėkmingai. Baigiant 
finansinius 2005-2006 metus, bendra “Tal
kos” vertė jau siekia beveik $19 milijonų 
dolerių. Narių indėliai pakilo iki $15.7 mi
lijonų, už kuriuos “Talka” dabar moka iki 
6% palūkanų. Paskolų vertė-arti$15 mi
lijonų. Rezervų kapitalas - $2.9 milijonai. 
“Talka” yra stambi organizacija taip pat ir 
narių skaičiumi. Jų turime Australijoje, 
Lietuvoje, Jungtinėse Valstijose, Kanadoj e 
ir Anglijoje, iš viso - 2,133.

“'laikos” metinė apyskaita yra išspaus
dinta ir Jums buvo išdalinta. Jei po pra
nešimų kiltų klausimų, mano kolegos - 
direktoriai į juos atsakys ir smulkiau pa
aiškins apie praėjusių finansinių metų 
veiklą, pajamas, išlaidas, pelną irt.l. Ka
dangi šiandien švenčiam “Talkos” 45 metų 
jubiliejų, aš norėčiau plačiau pažvelgti į 
“Talkos” veiklą iš istorinės perspektyvos.

Kai 196Imetais Liudas Barkus ir jo 
kolegos kūrė “Talką”, jų intencija buvo 
sukaupti narių kapitalą ir jį panaudoti 
padedant kitiems nariams įsigyti namus, 
baldus, automobilius ir naujame krašte 
patogiai įsikurti. Steigėjai ketino visą pel
ną skirti lietuvių organizacijų veiklai rem
ti. Intencija buvo graži, bet krašto įstatymai 
to neleido. Tačiau įstatymai leido 10% 
pelno skirti kaip pašalpą labdaringiems 
tikslams.

Vien tik iš tų nedidelių 10% pelno per 
paskutinius 45 metus Australijos lietuvių 
organizacijoms “Talka” yra paaukojusi virš 
$320,000 dolerių. Be to, savo reklamo
mis remdama Australijos lietuvių spaudą 
(“M.P.” ir “TA”), finansuodama įvairius 
meninius ir sporto renginius, renginių 
leidinių, bilietų, plakatų ir pakvietimų 
spausdinimą, ir trims lietuvių klubams 
mokėdama nuomas už raštines, mūsų 
apskaičiavimu “Talka” dar prisidėjo 
mažiausiai $240,000 dolerių suma prie 
bendros lietuviškos veiklos. Iš viso - ge
rokai daugiau kaip puse milijono dolerių.

Tačiau, palyginus, tai yra tik smulki 
suma. “Talkos” pagrindinis tikslas buvo ir 
yra remti savo narius, jiems suteikiant fi
nansinius patarnavimus būtent: skoli

šimą V. Alekna trumpai apibūdino “Tal
kos” steigimą ir jos pirmuosius žingsnius. 
Kalbėdamas apie šiuometinės veiklos rei
kalus, V. Alekna pasidžiaugė, kad “Talka” 
turi gerą kvalifikuotų direktorių Valdybą, 
su tvirtais pagrindais ekonomikos, bu
halterijos, teisės ir kompiuterių technolo
gijos srityse, kas užtikrins tolimesnę, sėk
mingą “Talkos” veiklą ir šviesią jos ateitį.

Sekė įvairūs darbotvarkės punktai, 
kuriuos paeiliui referavo Valdybos nariai.

Sekretorius Audrius Balbata smulkiau 
paaiškino susirinkimui išdalintą metinę 
apyskaitą, pabrėždamas, kad “Talkos” 
metinės pajamos pakilo 70,000 dolerių 
suma, o administracinės išlaidos sumažė
jo. Savo indėlininkams “Talka” išmokėjo 
707,000 dolerių palūkanų ir, atskaičius 
valstybinius mokesčius, finansinius metus 
baigė su 220,000 dolerių pelnu. Kad na
riams būtų aiškiau sekti finansinę “Tal
kos” padėtį, A. Balbata susirinkimui išda
lino diagramom iliustruotus lapus, paro
dančius teigiamą “Talkos” augimo kryptį.

Dana Campbell, kuri prižiūri “Talkos” 
teisinius interesus ir paskolų saugumą, 
pranešė, kad praėjusiais finansiniais me
tais buvo išduota 16 naujų paskolų - 2.7 
milijonų dolerių vertės. Iš paskolų grąžin

ninkams pigias paskolas, o indėlininkams 
mokėti kiek galima aukštesnius procen
tus už jų “Talkoje” saugomus pinigus. Ka
dangi “Talkos” kompiuterinė sistema bu
vo įvesta tik 1992 metais, o prieš tai kny
gos buvo vedamos ranka, būtų sunku pa
sakyti visų, per 45 metus išduotų, paskolų 
tikslią sumą. Tiksliai žinome, kad per 
paskutinius 10 metų, t.y. nuo 1996 m liepos 
mėn. “Talka” yra išdavusi paskolų už 
$23,925,000 dolerių. Konservatyviai ap
skaičiuojant, būtų galima sakyti, kad iki 
šiol “Talka” savo nariams yra paskolinusi 
apie $46 - $48 milijonus dolerių.

Pati svarbiausia “Talkos” veiklos pa
reiga - tai saugiai ir tvarkingai prižiūrėti 
narių lėšas. Tą pilnai supranta ir besą
lygiškai reikalauja pati “Talkos” Valdyba, 
o taip pat ir valdžios Įstaiga APRA 
(Australian Prudential Regulation 
Authority), kuri prižiūri visų Australijos 
bankų veiklą ir reguliuoja jų funkcijas. 
“Talka”, kaip ir visi kiti bankai, kas tris 
mėnesius turi pristatyti pilną finansinę 
apyskaitą, įrodančią, kad ” Talkos” narių, 
t.y. mūsų indėlininkų interesai yra pilnai 
apsaugoti. APRA revizoriai reguliariai 
atvyksta patikrinti vedamas knygas ar, 
tiksliau pasakius, mūsų kompiuteriuose 
vedamą buhalteriją. Kaip sakiau, “Talka” 
rūpestingai saugo Jūsų pinigus. Niekad 
niekas nė cento ‘Talkoje” neprarado. “Tal
ka” kasmet-auga, stiprėja ir kiekvienus

A. ĮTl‘' 

ta 4.46 milijonų dolerių suma, įskaitant 
palūkanas, pagrindinį kapitalą ir uždaro
mas paskolas, ką galima būtų pavadinti 
metine paskolų apyvarta. Šiuo metu 
“Talkos” paskolų vertė būtų virš 15 mi
lijonų dolerių. Nuostabu yra tai, aiškino 
D. Campbell, kad “Talkai” niekad ne
reikėjo parduoti skolininko nuosavybės, 
kad atgauti neišmokamą paskolą. Joks 
kitas bankas tuo negalėtų pasigirti. “Tal
kos” paskolų kontraktai šiuo metu yra 
surašomi per kompiuterinį tinklą, api
mantį visą Australiją.

Direktorius Raimondas Muceniekas 
susirinkimui pristatė statutinį veiklos 
raportą.

Adelaidės “Talkos” skyriaus vedėja 
Dalia Kaminskienė susirinkimui trumpai 
papasakojo apie savo skyriaus veiklą ir 
adelaidiškių vardu padėkojo “Talkai” už 
paramą, skirtą Adelaidės lietuvių organi
zacijoms.

Kadangi Valdybos pranešimai plačiai 
ir išsamiai apibūdino “Talkos” veiklą per 
paskutinius finansinius metus, klausimų 
iš salės, galima sakyti, neiškilo. Tačiau bu
vęs “Talkos” direktorius ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas Gabrie
lius Žemkalnis dalyvių vardu pasveikino 
“Talką”, pridėdamas, kad nežino kitos 
tokios organizacijos, kuri būtų lietuviškai 
veiklai tiek atnešusi naudos.

Susirinkimas plojimu patvirtino šiais 
metais kadenciją baigiančius direktorius - 

finansinius metus baigia su pelnu. Niekad 
neturėjome nuostolių, niekad nereikėjo 
nei vieno skolininko nuosavybės parduoti, 
kad atgautumėm skolą. Šiuo metu “Tal
ką” savo nariams moka 6% už metinius 
terminuotus indėlius. Už 6 mėnesių indė
lius moka 5.5% ir 5% - už 3 mėnesių in
dėlius. Tai geriau negu didieji bankai, ku
rie tik retkarčiais panašius procentus pa
siūlo, bet reikalauja stambių sumų atida
rant terminuotų indėlių sąskaitas. “Tal
ka” gi, priima sumas nuo $500 ir už tuos 
terminuotus indėlius priskaičiuoja pilnus 
procentus.

Kai prieš 32 metus įstojau į “Talkos” 
Valdybą, “Talka” buvo $179,000 dolerių 
organizacija. Tuo metu direktoriai tikė
josi, kad “Talka” kada nors pasieks pusę 
milijono dolerių. Po to, buvo kalbama, kad 
“Talka” pradės nykti, kai vyresnio amžiaus 
nariai su laiku pasitrauks, o jaunimui 
“Talka” nerūpės, nes jiems geriau turėti 
reikalų su komerciniais bankais. “Po 10- 
ies meti) ’Talką” teks uždaryti”, - pranašavo 
kai kurie “rimti veikėjai”. Jie smarkiai 
klydo.

“Talkos” Valdyba ryžosi pradėti akty
viau reikštis bendruomenėje ir kreipti 
didesnį dėmesį į jaunimo organizacijas. 
Jaunimas greit susigaudę, kad “Talkoje” 
galima pigiau, greičiau ir geresnėm są
lygom gauti paskolas. Vyresni, finansiškai 
tvirčiau stovintys tautiečiai, jau susitaupė 
kiek pinigų ir taip pat pradėjo suprasti, 
kad “Talkoje” galima geriau uždirbti. “Tal
ka” pradėjo augti sparčiau. Atidarėm 
Adelaidės, vėliau -Sydnėjaus skyrius ir, 
kai 1986 metais Valdyba mane paskyrė 
pirmininku, ‘Talka” jau buvo pasiekus $5.2 
milijonus dolerių. Dabar, po 20 metų, 
esame $18.9 milijonų doleriiĮ organizacija.

Visiems turėtų būti aišku, kad “Tal
kos” augimas ir sėkmė savaime nesidaro. 
Reikia kad kas nors “Talkos” veiklą pla
nuotų ir ją vykdytų. Mes esame labai lai
mingi, kad eilę metų “Talkos” Valdybose 
turėjome rimtų, darbščių, kvalifikuotų ir, 
svarbiausia, protingų direktorių. Mano ka
dencijos metais, pereitose Valdybose ypač 
daug pastangų ir daug darbo esminiam 
“Talkos” vystyme įdėjo Arnis Mucenie
kas, Brigita Karazijienė, Gabrielius Žem
kalnis ir Algis Liubinas. Jiems tikrai turi
me būti dėkingi.

Dabartinė, stipri ir pajėgi “Talkos” 
Valdyba susideda iš kvalifikuotų direk

kandidatus - V. Alekną, A. Balbatą ir D. 
Campbell - dar dvejų metų kadencijai

Metinio pelno paskirstymas - visada 
laukiamas darbotvarkės punktas. A. 
Balbata Valdybos vardu pasiūlė, kad 
$16,996 būtų paskirti dividendui ir kad 
16,000 dolerių suma būtų išdalinama 
Australijos lietuvių organizacijoms, kurios 
yra davusios pareiškimus paramai gauti. 
Pasiūlyta po 3,000 dolerių pervesti Ade
laidės, Sydnėjaus ir krašto organizacijoms, 
o likutį išdalinti Melbourno ir Geelongo 
organizacijoms. Susirinkimas Valdybos 
pasiūlymą vienbalsiai priėmė.

Labai naudingą ir įdomų paaiškinimą 
apie “Talkos” akcijų dividendą ir valstybi
nių mokesčių kreditus nuo mokamo di
videndo pristatė direktorius Raimondas 
Samsonas.

Pagal vėliausius ATO (Australian 
Taxation Office) nurodymus, net ir pen
sininkai, kuriems nėra privaloma mokėti 
valstybinius mokesčius, turi teisę gauti 
mokesčių kreditus, surištus su dividen
do pajamomis. Šiais metais “Talka” mokės 
6% dividendą, kaip ir už 12 mėnesių 
terminuotus indėlius, kurie dabar moka 
6% palūkanų.

Užbaigdamas geroj nuotaikoj pravestą 
susirinkimą, pirmininkas Viva Alekna 
padėkojo savo kolegoms, ‘Talkos” darbuo
tojams ir visus dalyvius pakvietė Lietuvių 
Klubo svetainėn pasivaišinti.

N.B.
torių, kurie teisės, ekonomikos, admi
nistracijos, buhalterijos ir informacinės 
technologijos srityse turi daug žinių ir 
patirties. Audrius Balbata ir Raymondas 
Samsonas yra buhalterijos, revizijos ir vals
tybinių mokesčių ekspertai. Raymondo 
Mucenicko specialybė yra kompiuterinių 
sistemų administracija. Dana Campbell 
prižiūri “Talkos” paskolas ir teisinius 
reikalus, surašo paskolų kontraktus bei 
instrukcijas advokatams ir eina “Talkos” 
generalinės vedėjos pareigas.

Neabejoju, kad ateityje “Talka” toliau 
augs ir klestės. Šių direktorių rankose 
“Talkos” sėkminga veikla yra užtikrinta, 
jos ateitis tvirta ir šviesi. Todėl nutariau po 
šio susirinkimo pasitraukti iš pirmininko 
pareigų. Ne todėl, kad būčiau pavargęs ar 
kad man “Talkos” veikla būtų nusibodu
si. Toli gražu. Nors darbas “Talkoje” reika
lavo paskirti kiek tai laiko ir pastangų, bet 
jis man buvo nepaprastai įdomus ir taip 
pat atnešė daug asmeninio pasitenkinimo 
bei džiaugsmo. Pasitenkinimo - nes ži
nojau, kad reikalai eina tvarkingai ir sėk
mingai, o džiaugsmo - kad mes galėjom 
daugeliui žmonių finansiškai padėti, ypač 
jaunoms, naujai besikuriančioms šei
moms. Jaučiu, kad dar lengvai galėčiau šį 
darbą tęsti, bet po 20 metų pirmininko 
poste, atėjo laikas “Talkos” vadovavimą 
perleisti jaunesniems. Reikia naujos ener
gijos, reikia naujų idėjų “Talkai” augti ir 
jos veiklai plėstis. Užtat yra nepaprastai 
svarbu žmonėms, kurie turi tinkamų žinių, 
pajėgumo ir dar daug darbingų metų atei
tyje, duoti progą savo sugebėjimus išvys
tyti ir pilnai panaudoti savo talentus. O 
sugebėjimų ir talento jie turi visi. Tai yra 
visai logiškas, būtinas ir teisus būdas 
užtikrinti tvarkingą “Talkos” ar bet kokios 
kitos organizacijos veiklos tęstinumą.

O dabar, noriu pasinaudoti proga ir 
savo kolegoms, dabartiniams ir buvu
siems “Talkos” direktoriams, išreikšti sa
vo giliausią padėką už bendradarbiavimą, 
paramą, pasitikėjimą ir draugystę. Man 
buvo neužmirštamas malonumas ir didelė 
garbė dirbti su Jumis. Tikiuosi, kad dar 
daug metų drauge bendrausime. Taip pat 
širdingai dėkoju visiems “Talkos” nariams, 
kad man suteikėte privilegiją tiek metų 
“Talkai” vadovauti. Tikiuosi, kad Jūsų 
neapvyliau.

Ačiū Jums visiems.

Musų Pastogė Nr. 46, 2006.11.22, psl. 5
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Bendruomenės baruose
XXIV Australijos Lietuvių Dienų

Šokių Šventės belaukiant
Šių metų ALD Tautinių Šokių Šventė 

įvyks gruodžio 30 dieną (šeštadienį), 6 vai. 
vakaro, gražioje Geelong’o “Arena” spor
to salėje. Programoje dalyvaus virš 100 
šokėjų - visos Australijos lietuvių tautinių 
šokių grupės, kurių amžius yra nuo 4 metų 
iki 60, +.

Tautinių Šokių Šventės tema, kaip ir 
visų Lietuvių Dienų.yra “Prie Jūros”, todėl 
ir pradėsim šokių vakaru su “Žvejų pol
ka”. Didelė naujiena ir džiaugsmas, kad į 
Šokių Šventę iš Toronto miesto (Kanada) 
atvyks lietuvių tautinių šokių grupė “At
žalynas”. Tai jauni veteranai ir studentai 
šokėjai. Deja, svečiai turi tik trumpas

tais. Šio šokio esmė 
- jei abiejų pusių 
giminės pašoka per 
marčpietį vieni su 
kitais, tai priešingos 
giminės niekada 
nesipyks!

Šokių Šventėje 
bus ir naujai Aus
tralijos lietuvių cho
reografų sukurtų 
šokių ir, žinoma, 
gerai žinomų ir mė
giamų šokių, kaip 
pvz. “Sadutė” ir

Nuotraukoje -Toronto miesto (Kanada) lietuvių tautinių šokių grupė “Atžalynas”.

atostogas ir nespės pasirodyti su atskirais 
koncertais kitose valstijose. Tik per Aus
tralijos Lietuvių Dienas - tautinių šokių 
vakare - Jums bus pagrindinė proga juos 
pamatyti.

Tautinių Šokių Šventės programoje 
pamatysite senų lietuviškų tautinių šokių 
iš įvairių Lietuvos vietovių, kuriuos spe
cialiai atsiuntė iš Lietuvos Kultūros Centro. 
Visos šokių grupės šoks romantišką “Vil
ties valsą” ir įvairių Lietuvos rajonų šo
kius, kurie nėra šokti Lietuvoj daugelį me
tų, ir dar niekuomet Pietų pusrutulyje!

Geelong’o tautinių šokių grupė šoks 
šeimos vestuvinį šokį “Marčpiečio Ap
linkinį”, kuris šoktas Suvalkijoj 1850 me-

“Malūnas”.
Tie Australijos lietuviai šokėjai, kurių 

miestuose nėra aktyvių šokių grupių, jei 
norėtų dalyvauti Šokių Šventėje, dar ga
lėtų prisidėti prie kelių lengvų bendrų 
šokių poromis. Jie gali man parašyti 
adresu: C/o LINAS DANCE Group, 
P.O.Box 620, Belmont, Geelong, 3216 Vic. 
arba elektroniniu paštu:

cldti@yahoo.com.au
As mielai išsiųsiu jiems šokių pasiruo

šimo medžiagą (iki lapkričio 22 d.)
Iki pasimatymo 2006 ALD Šokių 

Šventėje! Lauksime visų!
Šokių Šventės koordinatorė

Loreta Čižauskaitė - Tigani

Talented? Entertaining? Unique? . ' 'WW L.--.
Whether you're young or young at heart, JVtM I* for you. 

Register your act ASAP to avoid disappointment: Spaces are filling.

FRIDAY DECEMBER 29
PETTI n PARK, &EELON6

HXere. ar PicAtr ■i5’W
Following the concert there wiH be a DJ playing the hottest tunes so you

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

can get your groove on 

REGISTRATION/QUERIES: Lee-Anne Kowelo 
leeonnelOO^ hot nt gil.com (03) 5278 7485

Žvilgsniai j Lietuvą po penkerių metų
Nijolė

Jankutė

Vilnių belan
kant, labai netoli 
ir Trakai, Juos 
vėl aplankiau pa- 
silaikius tokiai 
įdomiai progai - 
“Pilėnų” operai Traki) pily! Buvo įsimin
tinas vakaras. Didžiulis pilies kiemas 
pilnutėlis žmonių. Šiltas vakaras; pilis 
saulėlydžio gaisuose; mėnulio ragas už
kliuvęs bokšto; trimitų bei dainų garsai ir 
dramatiškos liepsnos pilies angose “Pi
lėnams susideginant”...

Vilnius - mūsų ilgos, dažnai tragiškos 
istorijos liudininkas ir dramatiškų įvykių
centras. Vėliausias iš jų-Sausio 13-oji, 1991 
metais! Ir štai, pagrindinis tos kruvinos 
dienos liudininkas - televizijos bokštas! Tai 
čia įvyko paskutinis irstančios Sov. Rusi
jos nuožmumo proveržis, nusinešęs 12-kos 
jaunų lietuvių gyvybę, parodydamas pa
sauliui rusiško komunizmo veidą be kau
kės ir. kokia ironija Rusijai, dar labiau su
tvirtindamas Lietuvos nepriklausomybę! 
Vilnių lankant, šią vietą būtina aplankyt, 
kaip ir Aušros vartus. Nes tai tikrieji Lie
tuvos akropoliai - penas Europos monų 
skurdinamai lietuvio dvasiai.

Bokštas pastatytas radijo ir TV sig
nalams perduoti 1980 m. Jo aukštis 326 m. 
Statybos planuose jis tyrėjus būti gerokai 
aukštesnis, bet staiga užprotestavusi Mask
va, kadangi “joks socialistinių respublikų” 
t.y. okupuotų kraštų, statinys negalįs būt 
aukštesnis už Maskvos! Nors per prievartą 
“nukirptas”, bet šis bokštas vis dėlto yra 5- 
tas aukščiausias statinys Europoj.

Bokšto restoranas šaunus, visaip kaip 
patrauklus ir dar pamažu sukasi! Puiki 

• Ir tada pamatai Lietuvos bei Europos
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proga apžiūrėti Vilnių iš paukščio skry
džio. Ne veltui restoranas pavadintas 
“Paukščių taku”. Kalėdų metu TV bokštas 
papuošiamas specialiomis šviesomis ir 
persimaino į Vilniaus Kalėdų eglutę.

Apatiniame bokšto aukšte įrengta Sau
sio 13-tos baisiųjų įvykių paroda. Išdidin
ti žuvusiųjų portretai; sovietų tankų bei 
kariuomenės grėsmingos nuotraukos, smin
ga širdin garsiojo anglų poeto Williams 
Yeats žodžiai: “A terrible beauty is born!” 
Baisios aukos grožis - laisvė!

Šią ypatingą parodą taip pat puošia 
graudžiai didinga dailininko A. Tarabil- 

,dos grafika.
Bokšto aplinkoje gynėjų žuvimo vietas 

žymi kuklūs paminklai ir kiekvienam žu
vusiam pasodinti medeliai. O kitoje pusėje 
- didžiulė Laisvės Varpo skulptūra. Ant 
varpo žodžiai: Tiesa / Drąsa / Darna / Ra
mybė / Meilė... Tegul saulė Lietuvoj tam
sumus prašalina.../

Stovėjau čia po karštu, giedriu rugpjū
čio dangum galvodama apie tą lemtingą 
Sausį prieš 15 metų, kada tos klaikumos 
nors priblokšta, išeivija sukruto ir Ameri
kos Lietuvių Taryba dienraščio “Draugas” 
spaustuvėje Čikagoj rekordiniu greičiu 
išspausdino šių įvykių albumą vardu “The 
Gift of Vilnius”. Šiurpiosios nuotraukos 
buvo laimingai gautos per vieną drąsų 
keliautoją. Šis istorinis albumas rekordi
niu greičiu ir skaičiumi buvo išsiuntinėtas 
Amerikos Senatui ir Atstovų Rūmams bei 
spaudai

Na, dabar nuo istorijos, kurios lietu
viams pamiršt negalima, kryptelsiu žvilgs
nį į kasdienius Vilniaus vaizdus. Būtent, 
autobusus. Vieniju labai nauji ir patogūs, 
kiti-jau girgžda ir dūsauja senatve, tačiau 
daugelio jų langai ir šonai papuošti ypatin
ga reklama, kuri sako “Būk kultūringas! ”

Trakų pilies kieme “Pilėnų” operos 354-ojo pastatymo belaukiant.
žymiųjų menininkų, muzikų, rašytojų por
tretus su jų gimimo - mirties datomis, jų 
veikalų vardais.

Tai vis Vilniaus “tėvų” pozityvi išmo
nė, vilniečiams apšviesti, kad išgirdę var
dą, pvz. Mozart, ar Kudirka, nepaistyti) 
apie kvepalus bei krepšininkus, kaip 

akivaizdu pasiklausius TV programos 
“Klausimėlis”.

Kitas gražus Vilniaus papuošalas, tai 
gėlės Neries krantinėse. Ir ne vien tik gėlės, 
bet gėlėmis žydintys žodžiai - “Aš myliu 
tave!”,kitoj- “kaštavę!”

Tęsinys kitame MP nr.
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In memoriam
Stasys A. Stankūnavičius

1915.08.24 - 2006.11.03
Stasys A. Stankūnavičius gimė 1915 m. 

Petrapilyje, lietuvių bajorų šeimoje. Jo tė
vai susipažino Petrapilyje, kur tėvas Ka
zimieras Drąseika-Stankūnavičius akty
viai dalyvavo Petrapilio lietuvių bendruo
menės veikloje, o taip pat buvo delikatesų 
parduotuvių tinklo „Sorensens“ savininkas. 
Motina Jadvyga (buv. Karčiauskaitė) buvo 
džiaugsminga panelė, baigusi prestižinę 
Smolnio jaunų damų akademiją. Šios są
jungos vaisius buvo vienturtis sūnus Sta
sys. Tačiau įvykus sovietiniam pervers
mui, tėvas neteko savo verslo bei turto ir 
grįžo į Lietuvą, kur su visa šeima įsikūrė 
Kaune. Kazimieras vėl pradėjo verslą, bu
vo vienas iš Lietuvos Bajorų Sąjungos stei
gėjų. Stasiukas lengvai prisitaikė prie naujo 
gyvenimo ir džiaugėsi laiminga vaikyste.

Stasys buvo gyvybingas, labai gerai 
mokėsi, tačiau buvo didelis išdaigininkas 
ir pasižymėjo labai geru humoro jausmu, 
kurį išlaikė visą gyvenimą. Dėl to buvo 
mėgiamas ir studentų, ir dėstytojų. Jis 
studijavo ekonomikos specialybę Vytauto 
Didžiojo Universitete (VDU), Teisės Fa
kultete. Tarp jo dėstytojų kuratorių buvo 
rektorius prof. Mykolas Romeris, kuris 
kartais savaitgaliais pakviesdavo jį ir ki
tus gabiausius studentus į savo dvarą moks
linėms diskusijoms. Stasys ypatingai ža
vėjosi M. Romeriu bei kitais mylimais 
profesoriais - Vladu Jurgučiu ir Acu Acu- 
ku. Prof. Jurgutis buvo Lietuvos Banko 
pirmininkas ir žymus ekonomistąs, laiko
mas prieškarinės Lietuvos ekonomikos 
tėvu. Baigęs VDU, Stasys gavo darbą 
Lietuvos Banke ir Taupomosiose Kasose, 
kur dirbo iki karo pradžios.

Nuo Kauno 3-iosios gimnazijos laikų 
Stasys draugavo su Zuzana Čepulkauskai- 
te. Jų draugystė tęsėsi ir universitete, kur 
Zuzana studijavo biologiją. Baigę studijas 
jie susituokė ir susilaukė dviejų vaikų - 
Kristinos ir Balio.

Universitete Stasys aktyviai dalyvavo 
studentijos gyvenime, įstojo į studentų 
korporaciją Korp! Romuva. Korporacijos 
filosofija buvo pagrįsta Baltijos kraštų 
brolijos idėja. Šios filosofijos Stasys laikė
si visą gyvenimą. Stasiui patiko ne vien 
studentiškas gyvenimas, bet jis taip pat la
bai mylėjo gamtą. Vasaromis jis prisijung
davo prie „Upių karaliaus“ prof. Stepono 
Kolupailos organizuojamų ekskursijų bai
darėmis po Lietuvos upes.

Prasidėjęs karas pakeitė ramų šeimos 
gyvenimą. Šiuo kritiniu laikotarpiu Stasys 
buvo pašauktas savo buvusių profesorių A. 
Acųko ir V. Jurgučio perimti vadovavimą 
„Vilko“ kailių fabrikui, siekiant išgelbėti 
fabriką ir jo darbininkus nuo sovietų bei 
vokiečių rankų. Fabriko tikrieji savinin- 
kai buvo broliai Vinikai, su kuriais Stasys 
susidraugavo. Stankūnavičius taip pat 
gelbėjo lietuvių ir žydų darbininkus nuo 
mirties vokiečių ir rusų režimo gniauž
tuose. Kai Viniką buvo įkalinę rusai, Sta
sys jį išpirko iš kalėjimo. Užėjus antrajai 
rusų okupacijai!944 m., Stasį įspėjo, kad 
jo visa šeima yra išvežimo į Sibirą sąraše. 
Jie turėjo vos porą valandų susiruošti. Pa
sitraukę į Klaipėdą, nepateko į laivą, plau
kusį į Švediją. Laimei, nes laivą subombar
davo. Stankūnavičiai traukiniu pabėgo į 
Vakarus. Per karo pragarą ir nuolatinius 
bombardavimus Vokietijoje, Leipzige, šei
ma išliko. Kai lenkų kilmės amerikiečių 
karininkas įspėjo Stasį, kad Leipzigas bus 
perduotas rusams, vėl teko bėgti. Stasys 
įspėjo kitus lietuvius pabėgėlius ir pasi
traukė į Bavariją.

Šeima apsigyveno Eichstaett’e, kuris 
tapo centriniu Baltijos kraštų ir ukrainie
čių pabėgėlių punktu. Baltiečių stovykla 
buvo įkurta buvusiose vokiečių armijos

Stasys A. Stankūnavičius.

kareivinėse ir vienuolyne Repdorfe. Mo
kėdamas vokiškai ir angliškai, Stasys tapo 
tarpininku tarp pabėgėlių ir amerikiečių 
bei UNRRA (United Nations Refugee 
Relief Association). Repdorfe jis įkūrė 
meno dirbtuvę „Dailė“, kur gabūs lietuviai 
pabėgėliai pradėjo gaminti drožinius ir su
venyrus. Tai ne tik padėjo praleisti laiką, 
bet ir davė pajamų. Eichstaett’as buvo 
pavyzdinė lietuvių pabėgėlių stovykla: 
čia veikė skautai, choras, studentų bei 
religinės draugijos. Pastarajai vadovavo 
daktaras Manelis ir prelatas Vladas Tula- 
ba. Abu buvo dažni svečiai Stankūnavičių 
šeimoje. Vėliau dr. Manelis tapo Notre 
Dame kolegijos rektoriumi Amerikoje, o 
monsinjoras Tulaba - Collegium Litua- 
nicum rektoriumi Romoje. Eichstaett’e 
Stasys susidraugavo su naujai paskirtu 
UNRRA karininku kapitonu Frederik 
Thomson. Šis karininkas padarė didelį įs
pūdį savo šiltumu ir rūpestingumu. Thom
son buvo australas. Ši aplinkybė labai įta
kojo šeimos sprendimą emigruoti į Aus
traliją. 1948 m. rugpjūtį laivu “Protea”, 
gabenusiu pabėgėlius, jie išvyko iš Italijos. 
Po ilgos ir alinančios kelionės jie atplaukė 
į Melboumą ir kartu su daugeliu baltiečių 
šeimų buvo perkelti į stovyklą Bonegilloje. 
Neužilgo Stankūnavičiai išsikėlė į Beech
worth miestelį, tapusiu namais daugeliui 
lietuvių šeimų. Stankūnavičiai buvo vieni 
iš lietuvių bendruomenės Beechworth 
kūrėjų. Beechworth'e susiformavusios šei
mų draugystės išliko visam gyvenimui. 
Zuzana dirbo slauge beprotnamyje, o Sta
sys - darbininku odos perdirbimo įmo
nėje „Zwars“. Darbas buvo alinantis. Sū
naus Jono gimimas 1949 m. atnešė daug 
džiaugsmo.

Iš Beechworth jie persikėlė į Mel- 
bourną, kur Stasys dirbo geležinkeliuose, 
o Zuzana - St.Vincent ligoninėje. Šeima 
persikėlė į Ballaratą, kur Zuzanai buvo 
pasiūlytas geresnis darbas - padėti steigti 
nau-ją patologijos skyrių St. John of God 
ligoninėje. Stasys toliau dirbo geležinke
lyje. Po 6 metų jie vėl grįžo į Melbourną. 
Stasys dirbo geležinkelių departamento 
buhalterijos skyriuje, o Zuzana - Cabrini 
ligoninėje. Jų trys vaikai vėl įsiliejo į skau
tus, savaitgalio mokyklas bei kitas lie
tuviškas organizacijas.

Stasys buvo santūrus žmogus. Bet jis 
drąsiai pareikalavo, kad Melbourne uni
versitetas pripažintų jo Lietuvoje įgytą 
universitetinį išsilavinimą ir net pagrasi
no tarptautiniu teismu. Galiausiai, univer
sitetas nurodė Stasiui lankyti paskaitas, 
kuriose jis pademonstravo išsamesnes už 
savo dėstytojų žinias, garsiai jiems tą pa
reikšdamas. Vengdami dar didesnių nema
lonumų, universitetas visiškai pripažino jo 
diplomą. Stankūnavičius buvo pirmasis, 

įveikęs šią diskriminaciją.
Tai pakeitė jo karjerą Australijoje. Sta

sys įsidarbino Švietimo departamente ir 
tapo aukštesniųjų klasių mokytoju, dėstė 
ekonomiką ir istoriją. Jis mylėjo savo dar
bą, o mokiniai mylėjo savo pasišventusį 
mokytoją. Jis taip pat išleido du eko
nomikos vadovėlius, kurie naudojami iki 
šiol. Jis pagarsėjo kaip talentingas mo
kytojas ir netrukus buvo pirmasis pabal- 
tietis pedagogas tapęs Australian College 
of Education nariu. 6-ojo dešimtmečio 
pradžioje tai buvo didelis pasiekimas. 
Stasys žinojo, kad kitos užsienio kalbos 
mokyklose buvo įtrauktos į mokomąją 
programą. Bet kodėl ne lietuvių kalba? 
Tai padėtų išlaikyti raštą ir kultūrą, o 
pažymiai, gauti už lietuvių kalbos studi
jas, prisidėtų prie baigiamųjų egzaminų 
rezultato bei leistų lietuviams mokiniams 
gauti papildomus taškus stojant į uni
versitetą. Švietimo departamente Stasys 
kovojo, kad lietuvių kalba būtų įtraukta į 
Viktorijos kalbų mokyklą ir šį tikslą įgy
vendino. Lietuvių kalbos kursai buvo 
pradėti vardan Stasio Australijoje įsteigtos 
Korp! Romuva. Entuziastingi ir pasišven
tę mokytojai iš Melbourno lietuvių ben

I
I 
I

I

I 
I

Dėrncsio, melbourniškiai ir kaimynai!

&riešlcale<)iHis turgelis
įvyks sekmadienį, gruodžio 10 dieną po pietų Lietuvių Namuose.

Kaip ir pernai - bus šakočių ir prėskučių, lašinėčių, pyragėlių, angelų, 
papuošalų, kalėdinių atviručių ir visokių dovanėlių.

Kviečiame apsilankyti, apsipirkti, pasidžiaugti.
Melbourno Entuziastės
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druomenės pradėjo mokytojauti kursuose.
Kai iškilo grėsmė lietuviškos radijo 

programos transliavimui per 3ZZZ, Stasys 
lietuvių bendruomenės buvo išrinktas atsto
vauti lietuvių interesams ir apginti prog
ramą nuo uždarymo. Jis kartu su latvių, len
kų ir estų bendruomenių pirmininkais, o 
taip pat kartu su Pavergtųjų Tautų Taryba 
atrėmė kraštutinių kairiųjų sparno organi
zacijų suorkestruotą puolimą, siekiantį su
stabdyti lietuvišką radijo valandėlę. Jo 
indėlis prisidėjo prie programos išlikimo.

Per visą savo gyvenimą Stasys giliai 
mylėjo Lietuvą ir kovojo už Lietuvos ne
priklausomybę. Laimei, jo laisvos Lietuvos 
svajonė išsipildė. Savo šeimai jis įdiegė 
meilę Lietuvai. Stasys Stankūnavičius buvo 
vienas tikriausių Lietuvos sūnų. Jo mė
giama citata buvo žymūs A. Mickevičiaus 
žodžiai, kuriuos jis dažnai deklamuodavo, 
ypač paskutiniaisiais savo gyvenimo metais: 
“Tėvyne Lietuva, mielesnė ui sveikatą!
Kaip reik tave branginti, vien tik tas pamato, 
Kas jau tavęs neteko. Nūn tave vaizduoju 
Aš, ilgesy, grožiu sujaudintas tavuoju. ”

Jo netekę, liūdi vyras, dukra ir sūnūs, 
anūkai ir proanūkiai. Ilsėkis ramybėje.

Balys (Stankūnavičių šeimos vardu)

I 
I

I
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Pamaldos Hobarte
Pirmadienį, gruodžio 11 dieną, į Tasmaniją atvyksta kun. Algis Šimkus. Pamaldos 

įvyks penktadienį, gruodžio 15 dieną, 3 vai. p. p. Šv. Teresės bažnyčioje, Moonah 
priemiestyje.

Visus maloniai kviečiame atvykti j minė jimą ir į pamaldas.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Lietuvių Kooperatinės Kredito Draugijos “Talka” Sydnėjaus skyriaus

45-tas metinis narių susirinkimas
įvyks sekmadienį, lapkričio 26 dieną, 2 vai. p. p. Lietuvių Klubo “Dainava”, 

16-20 Meredith Street, Bankstown, auditorijoje.
Sydnėjaus skyriaus vedėja

Fares to Vilnius & other European Cities
Airfares starting from $1450.00 + taxes

The 2007 airfares arc now available to all destinations and it is wise to book 
early to secure your flights. Estours Travel offers also worldwide coach tours, 
cost saving cruise holidays and specific worldwide holiday packages.

Please contact us for all your travel needs.
For your free call to Estours Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd, Corrimal East, NSW 2518

Tel.: 02-4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: 02-4284 7823
E-mail: Vilnius@estours-travel.com.au

Website: www.estours-travcl.com.au
Licence. 2TA002609 ABN 45 003 084 857

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busyl ALJS

Skautų stovykla “Žilvinas” vyks Eumarella 

Scout Camp, Great Ocean Road, Anglesca, Victoria. Mclways 
ref. Map 196 K2.

Kainos stovyklautojams: $190, $150 - antram šeimos nariui, 
$90 - trečiamir kitiems šeimos nariams.

Svečių diena - sekmadienis, sausio 7 d., nuo 2 vai. Visi kviečiami atvykti.
Dėl kitos informacijos kreipkitės į savo tuntininkus arba į stovyklos viršininką

s.v. Rimą Strungą tek: 0416 184148

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių

Metinis susirinkimas
įvyks šių metų lapkričio 26 dieną, sekmadienį, 12.30 vai. p.p. Sydnėjaus 

Lietuvių Klube “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.
DARBOTVARKĖJE:

1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2006 birželio 30 d., apyskaitos direktorių ir 
revizoriaus pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sąjungos įstatus galima iškelti susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies) turi juos įteikti 
Spaudos Sąjungos raštinei, 16-20 Meredith Street, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandos prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vicepirmi
ninkas Vytautas Donicla, sekretorius Kęstutis Protas bei nariai - Antanas 
Laukaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, du iš jų (K. Protas ir A. Reisgys) pasitraukia prieš šį 
susirinkimą, bet gali būti vėl perrenkami.

Iki nominacijų užsidarymo, gautos šios nominacijos j Spaudos Sąjungos Valdybą: 
Kęstutis Protas ir Anskis Reisgys. Juos siūlė Vytautas Patašius, parėmė Vytautas 
Donicla. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

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

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 4 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 20 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 pervėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.

Redakcija jų lauks iki gruodžio 15 dienos! MP Redakcija

DA IMA VA
LITHUANIAN CLUB

16-20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: slc@lithuanianclub.org.au

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restorano - kavinės 1 “Europa” ’ šeimininkai Algis ir Garry taip 
pat lauks Jūsų kiekvieną dieną nuo 12 vai. iki 2.30 p.p. ir nuo 5.30 vai. p.p. 
iki 9 vai. vakaro.
Jeigu dar nesumokėjote $2 nario mokesčio, kviečiame kuo skubiau atvykti ir 
susimokėti už sekančius metus.

Narii) dėmesiui, bilietus į iškilmingą Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” 

atitfafymo pokytį, 
kuris įvyks šeštadienį, lapkričio 25 dieną, galite įsigyti iki lapkričio 
19 dienos. Klubo Valdyba rekomenduoja nelaukti paskutinės dienos, o 
pasirūpinti bilietais iš anksto, nes vietų skaičius 
yra ribotas, o didžioji bilietų dalis jau parduota.
Renginio pradžia 630 vai. po pietų.
PROGRAMOJE:
iškilmingas atidarymas, vaišės, gyva muzika, 
šokiai ir dar daugiau pramogų.
Bilieto kaina vienam asmeniui - $50. Į šią kainą 
įeina trijų patiekalų Vakarienė ir gėrimai*. 
Prašome vilkėti vakarinę aprangą.
Norinčius įsigyti bilietus ar užsisakyti stalus, prašome kreiptis į Klubo raštinę.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

* Nemokamais gėrimais, išskyrus stipriuosius. Klubas vaišins iki 9 vai. vakaro. 
Bilietai negrąžinami.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dėmesio!
Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas Rytas Narvydas kreipiasi 

į Australijos lietuvius ir prašo, jei čia atsirastų buvusioje vokiečių, anglų, amerikiečių ar 
kitų kraštų kariuomenėje tarnavusių ir vėliau buvusių nelaisvėje žmonių, parašyt i savo 
išgyvenimus ir, jei turi, atsiųsti nuotraukų ar kitų dokumentų. Visa tai bus patalpinta 
archyve. Rašyti adresu:
Rytas Narvydas, Justiniškių 19 -14, Vilnius, Lithuania. E-mail: rytas@genocid.lt

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvnj Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02)9782 0080, Faksas: (02)9782 0081, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: wvnviusers.bigpond.com/mpastogc
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėją nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
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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