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Nauja ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Šių metų spalio 12 dieną įvyko visuotinis ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas, kurio 
metu buvo išrinkta nauja Valdyba (žiūr. nuo!r. viršuje). Nuotraukoje iš kairės: Kymante 
Geli (atsakinga už spaudą ir ryšius su Bendruomene), Alvyda Auglienė (renginių vadovė), 
Albina Liutackienė (Valdybos pirmininke), Margarita Bimbienė (sekretorė) ir Danutė 
Lee (iždininkė). *•—** -

Lietuvos įvykių apžvalga
Apdovanoti 

šalies gynėjai
Prezidentas Val

das Adamkus lap
kričio 23 d. apdova
nojo ginkluoto pasi
priešinimo ir rezis
tencijos dalyvius bei 
krašto apsaugai nu
sipelniusius kari
ninkus. Ordino už

nuopelnus Lietuvai medaliai taip pat Įteik
ti pagal ankstesnį Prezidento dekretą ap
dovanotiems misijoje Irake dalyvavu
siems 28 kariams, misiją vykdžiusiems 
nuo 2007 lapkričio.

Valstybės ordinai ir medaliai įteikti 
Lietuvos kariuomenės dienos, kuri mini
ma lapkričio 23 dienos proga.

Sveikindamas valstybės kariuomenės 
90-mečio progai skirto renginio dalyvius, 
VAdamkus pažymėjo, kad Lietuvos ka
riuomenės diena suartina ne tik skirtingų 
kartų kovotojus, bet ir suteikia dar vieną 
progą kariuomenei prisistatyti Lietuvos 
žmonėms bei dar labiau atsiverti visuo
menei. Jis išreiškė įsitikinimą, kad tradi
cijų tęstinumas ir ištikimybė vertybėms 
yra vieni iš svarbiausių Lietuvos kariuo
menės bruožų.

Už Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės gynimą Vyčio Kryžiaus ordino Koman
doro kryžiais po mirties apdovanoti parti
zanas, Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgi; šta
bo Žvalgybos skyriaus viršininkas Urbonas 
Dailidė, nepriklausomybės kovų dalyvis, 
sukilimų dalyvis organizatorius, politinis 
kalinys Afanasijus Kazanas, taip pat Lie
tuvos laisvės armijos narys, partizaninio pa
sipriešinimo Aukštaitijoje organizatorius 

Leonas Vilutis.
Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kry

žiais apdovanota partizanė Birutė Danutė 
Papicvicnė (Ūkelytė). Po mirties šis apdo
vanojimas skirtas ir partizanui Jurgiui 
Urbonui, kuris taip pat buvo pogrindinių 
leidinių redaktorius ir leidėjas.

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiu
mi apdovanotas partizanas Antanas Dobro
volskis. Po mirties šis apdovanojimas pa
skirtas antinacinio pogrindžio dalyviui 
Stutthof koncentracijos lagerio kaliniui 
Antanui Januševičiui.

Už nuopelnus Lietuvos krašto apsaugai 
Ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Riterio 
kryžiumi apdovanotas Lietuvos gynybos 
attache Gruzijai, Armėnijai ir Azerbaidža
nui pulkininkas leitenantas Virginijus 
Vitalijus Vilkelis.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedi
mino ordino medaliu apdovanotas Krašto 
apsaugos ministerijos Gynybos štabo vir
šininko pavaduotojas planavimui ir in
tegracijai pulkininkas Valdas Kiveris.

Lietuvos kariuomenė buvo atkurta 1918 
metų lapkričio 23 dieną, kai tuometinis 
ministras pirmininkas Augustinas Volde
maras pasirašė įsakymą, kuriuo buvo įkurta 
Apsaugos taryba irpradėtos formuoti šalies 
reguliariosios pajėgos.
KAM premijoms beveik 20 mln. Lt

Krašto apsaugos ministerija Lietuvos 
kariuomenės jubiliejaus ir Kalėdų proga 
kariams bei valstybės tarnautojams iš
mokėjo beveik 20,000,000 Lt. Seimo Biu
džeto ir finansų komiteto pirmininkas 
Kęstutis Glaveckas tokįsprendimą vadina 
puota maro metu. Nacionalinio Saugumo 
ir gynybos komiteto vadovas Arvydas

Nukelta į 2 psl.

Andrius Kubilius - naujas Premjeras
Seimas pritarė Preziden

to Valdo Adamkaus pateik
tai Tėvynės sąjungos-Lie- 
tuvos krikščionių demokratų 
lyderio Andriaus Kubiliaus 
(žiūr. nuotr. dešinėje) kan
didatūrai į Ministrus Pir
mininkus. Ketvirtadienį, 
lapkričio 27 d., už tokį nu
tarimą balsavo 89 Seimo 
nariai, 27 buvo prieš, 16 susi
laikė.

Ministras Pirmininkas ne 
vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo 
pristato Seimui savo sudarytą ir Preziden
to patvirtintą Vyriausybę ir pateikia svars
tyti jos programą. Ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo pateikimo Seimas savo posėdyje 
turi apsvarstyti Vyriausybės programą.

Jeigu Vyriausybės programai nepritarta 
arba ji grąžinta Vyriausybei patobulinti, 
nauja Vyriausybės programos redakcija 
Seimui turi būti pateikta per 10 dienų, o 
jos svarstymo procedūra kartojama iš nau
jo. Nauja Vyriausybė gauna įgaliojimus 
veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių 
Seimo narių balsų dauguma pritaria jos 
programai. Kai Seimas du kartus iš eilės 
nepritaria naujai sudarytos Vyijausybės 
programai. Vyriausybė privalo atsistatydinti.

Andrius Kubilius gimė 1956 m. gruo
džio 8 d. Vilniuje. Baigęs vidurinę mokyk
lą, 1974 m. įstojo į Vilniaus valstybinio 
universiteto Fizikos fakultetą, kurį 1979 
m. baigė ir įgijo fiziko specialybę. Po to

Moksleiviai - olimpiadų nugalėtojai
Iškilmingoje ceremonijoje ketvirtadie

nį, lapkričio 27 d., Prezidentas Valdas 
Adamkus pasveikino tarptautinėse olim
piadose lauras skynusius moksleivius ir ji; 
mokytojus. 2008 metų tarptautinėse 
olimpiadose ir konkursuose apdovano
jimus pelnė 11 Lietuvos mokinių komandų. 
Šiemet mokiniai laimėjo 5 aukso, 9 si
dabro, 17 bronzos medalių, 12 buvo ap
dovanoti pagyrimo raštais.

Visi Lietuvos komandos mokiniai grį
žo su medaliais iš 40-osios tarptautinės 
chemijos olimpiados, vykusios Budapešte. 
Aukso medalį čia pelnė Kauno Roberta 
Pocevičiūtė. 19-ojojc tarptautinėje moki
nių biologijos olimpiadoje, vykusioje 
Indijos Mumbajaus mieste, sidabro meda
lį iškovojo Milda Jakutavičiūtė iš Kauno.

Apdovanotas dirigentas Saulius Sondeckis
Ką tik 80-metį atšventęs Nacionalinės 

ir valstybinės meno premijų laureatas 
profesorius dirigentas Saulius Sondeckis 
bus apdovanotas ir Žygimanto Augusto 
medaliu. Jis yra apdovanotas Gedimino I 
ir V laipsnio ordinais, Sausio 13-osios 
medaliu, Austrijos, Estijos, Lenkijos šalių 
apdovanojimais, yra Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos bei Šiaulių universiteto 
garbės daktaras.

Per 40 veiklos metų prof. S. Sondeckis 
su jo vadovaujamais orkestrais sukaupė 
milžinišką visų epochų ir stilių kūrinių 
repertuarą, įrašė daugybę plokštelių ir 
kompaktinių diskų Lietuvoje ir užsienyje. 
1960 m. S. Sondeckis įkūrė Lietuvos ka

universitete dirbo laboran
tu, inžinieriumi, moksliniu 
bendradarbiu.

1988 m. A. Kubilius įsi
traukė į Lietuvos Sąjūdžio 
veiklą, buvo Sąjūdžio tary
bos atsakingasis sekretorius. 
Nuo 1992 m. yra Seimo na
rys, pradžioje išrinktas pagal 
Sąjūdžio koalicijos sąrašą.

Po 1996 m. rinkimų dau
gumą Seime laimėjus konser- 
vatoriams, A. Kubilius iš

rinktas Seimo Pirmininko pirmuoju pava
duotoju. 1999-2000 m. - Ministras Pirmi
ninkas dešimtojoje po Nepriklausomybės 
atkūrimo Vyriausybėje.

2000-2004 m. - Seimo narys, išrinktas 
pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) sąrašą. 2008 m. Seimo rinkimuose 
laimėjo ir pagal partijos sąrašą, ir vienman
datėje apygardoje.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konserva
torių) narys yra nuo įkūrimo 1993 m. 2000- 
2003 m. - šios sąjungos pirmininko 
pirmasis pavaduotojas, nuo 2003 m. gegu
žės 24 d. -pirmininkas.

Apdovanotas Lietuvos nepriklauso
mybės mcdaliu, DLK Gedimino'ordino 
Komandoro kryžiumi. Domisi politologi
ne literatūra. Pomėgiai - knygos, koncertai, 
aktyvus poilsis gamtoje. Moka anglų ir ru
sų kalbas. Su žmona Rasa, Nacionalinio 
simfoninio orkestro smuikininke, turi du 
suaugusius sūnus. □

Dar dvi moksleivės pelnė bronzą.
Madride vykusioje 49-oje tarptautinė

je mokinių matematikos olimpiadoje visi 
trys Lietuvai atstovavę mokiniai pelnė 
apdovanojimus. Kipre vykusioje 20-oje 
tarptautinės informatikos olimpiadoje 
sidabro medalis atiteko Gediminui Lik- 
tami iš Kauno. Dar dviem moksleiviams 
atiteko bronza. Bronzos medalį iš 39-osios 
tarptautinės mokinių fizikos olimpiados, 
vykusios Hanojaus mieste Vietname, 
parsivežė Povilas Kanapickas iš Kauno.

Lietuvos mokiniai šiais metais taip pat 
sėkmingai pasirodė 5-ojoje Europos Są
jungos mokslo olimpiadoje Nikosijos mies
te Kipre ir Bandung mieste Indonezijoje 
vykusioje 2-ojoje tarptautinėje mokinių as
trofizikos ir astronomijos olimpiadoje. □ 

merinį orkestrą, garsinusį Lietuvą visame 
pasaulyje. Su orkestru muzikavo daugybė 
garsių pasaulio solistų. Orkestras yra pasau
lyje garsių autorių kūrinių premjerų atlikėjas.

1988 m. prasidėjo dar vieno pasaulyje 
šlovę pelniusios S. Sondeckio vadovauja
mos grupės biografija - įsteigtas orkes
tras “Camerata Sankt Peterburg”. Šian
dien - tai oficialus garsiojo Ermitažo mu
ziejaus orkestras.

Vilniaus miesto įsteigti Barboros Rad
vilaitės ir Žygimanto Augusto medaliai 
skiriami labiausiai miestui nusipelniusiems 
žmonėms, atsižvelgiant į jų nuopelnų svar
bą bei įvertinant visuomeninės ir profesinės 
veiklos įtaką Lietuvai ir jos sostinei Vilniui.
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pffilus Trumpai iš visur Mirė vysk. Antanas Vaičius

♦ Lapkričio 23 
d. Gruzijos prezi
dentas Micheil 
Saakašvili ir Len
kijos prezidentas 
Lech Kaczynski 
bei jų palydovai 
buvo apšaudyti iš 
kulkosvaidžio, kai 
priartėjo prie nišų 

kontrolės punkto Gruzijoje netoli Pietų 
Osetijos pasienio.
♦ Lapkričio 24 d. tūkstančiai protestuo
jančių žmonių apsupo parlamento rūmus 
Bangkoke, reikalaudami Tailando ministro 
pirmininko Somchai Wongsawat atsista
tydinimo. Jis kaltinamas esąs nuversto
min. pirmininko Thaksin Įtakoje. Minia 
pagrobė keturis autobusus ir užblokavo 
susisiekimų su parlamentu.
♦ Lapkričio 25 d. vakare protestuojančių 
žmonių masė užėmė Bangkoko tarptautini 
aerouostų. Sustabdyti visi skrydžiai, aero
uoste atkirsti virš 3000 keleivių, jų tarpe 
daug australų turistų.
♦ Lapkričio 26 d. i Bangkoką iš APEC 
viršūnių konferencijos Peru sugrįžo Tai
lando min. pirmininkas. Jis pareiškė, kad 
nesiruošia atsistatydinti.
♦ Lapkričio 27 d. protestuojančių žmonių 
minios užėmė ir Don Muang aerouostų 
Bangkoke, naudotų vietiam susisiekimui. 
TUristus dabar galima evakuoti tik per ka
rinį aerouostų. Tailando vyriausybės pareiš
kimu, jų cvakuavimas gali užsitęsti mėnesį.
♦ Lapkričio 27 d. Viduržemio jūroje ne
toli Perpignan aerouosto Prancūzijoje 
nukrito Naujosios Zelandijos naujai iš
bandomas Airbus keleivinis lėktuvas. Žu
vo lėktuvų bandę du vokiečių lakūnai ir 
penki N. Zelandijos inžinieriai ir lakūnai.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Anušauskas sako, kad antikriziniai naujos 
valdžios planai “vis “neišlenda” iš senosios 
valdžios planų”.

Kaip Lietuvos Radijui ir Televizijai 
(lrl.lt) pranešė Krašto apsaugos ministerija, 
kariams išmokėtos premijos siekė 60-80 
proc. tarnybinio atlyginimo priklausomai 
nuo darbo rezultatų.

Dabartinis, dar praėjusios vyriausybės 
skirtas, KAM vadovas teigė nežinantis in
formacijos apie premijų pagrįstumo klau
simo svarstymų Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komitete lapkričio 25. 
Tačiau apie tokį svarstymų, kuris 
planuojamas lapkričio 26, lrt.lt patvirtino 
komiteto pirm. Arvydas Anušauskas.

“Darbas valstybėje vyksta pagal seno
sios Vyriausybės numatytus planus. Nori
me, kad antikriziniai projektai būtų kuo 
greičiau vykdomi, bet mūsų planai vis “ne
išlenda” iš senosios valdžios planų”, - teigė 
A. Anušauskas.

Tiro metu K. Glaveckas tokį KAM 
sprendimų pavadino puota maro metu. 
“Manau, kad KAM reikėjo susilaikyti nuo 
tokių dalykų. Aplinkinės šalys, išgyvenan
čios krizę, viešai ir oficialiai atšaukia šven
timus ir panašias premijas. KAM reikėjo 
nepraleisti progos ir prisidėti prie jų”, - lrt.lt 
portalui sakė K. Glaveckas.

Kuršių Nerija užteršta
Savaitgalį pastebėta, kad Kuršių neri

jos pajūris užterštas neaiškios kilmės gel
tonos medžiagos gabalais. Pirminiais Jū
rinių tyrimų centro specialistų duome
nimis, tai gali būti parafinas. Įvairaus dy
džio ir formos gelsvais neaiškios medžia
gos gabalėliais nusėtas pajūrio ruožai nuo 
sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi iki
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♦ Lapkričio 27 d. Oruzgan provincijoje 
Afganistane žuvo Australijos karys lei
tenantas Michael Fussell, pakelėje pa
slėptos bombos auka.
♦ Lapkričio 27 - 29 d. žudynės Mumbai 
didmiestyje Indijoje sukrėtė visų pasaulį. 
1 .aivų iš Karači Pakistane atplaukusi maža 
teroristų grupelė susijungė su keturiais 
anksčiau į Mumbai atvykusiais draugais ir 
puolė iš anksto numatytus taikinius, žu
dydami beatodairiškai visus žmones gra
natomis ar šautuvų šūviais. Užpultas gar
siausias Indijoje Taj Mahal viešbutis, kurio 
dalis sudegė, bei 36 aukštų modernus 
Oberoi Trident viešbutis. Nariman House 
su žydų bendruomenės centru, Leopold 
kavinė, geležinkelio stotis ir 1.1. Per tris 
dienas išžudyti bent 200 žmonių, virš 300 
sužeistų, nušauti du australai. Policijai ir 
kariuomenei pasisekė nukauti visus užsi
barikadavusius teroristus, vienų paimant 
gyvų. Šio teroristo parodymais, jie buvę ap
mokyti Pakistano valdomoje Kašmiro 
dalyje, norėję atkeršyti Indijos I lindu re
ligijos žmonėms už musulmonų žudymus.
♦ Lapkričio 29 d. Danijoje mirė architek
tas Joern Utzon, sulaukęs 90 metų am
žiaus, suprojektavęs Sydney Operos rūmus. 
Laimėjęs operos projekto konkursų 1957 
metais jis vadovavo statybos darbams iki 
1966 m., pasitraukęs dėl nesutarimų su 
tuolaikine NSW vyriausybe. Operos rūmai 
buvo atidaryti 1973 m., jam nedalyvaujant. 
Vėlesniais metais jis vėl bendradarbiavo su 
NSW vadovais Operos rūmus restauruo
jant ir gerinant.
♦ Rusijos prezidentas Dmitry Medvedev
aplankė Vcnecuelą ir Kubų, pasirašydamas 
karines ir prekybines sutartis su tų šalių 
vadovais. Pravesti bendri Rusijos ir Ve- 
necuelos kariniai manevrai. r-i

Preilos.Teršalų mėginius tiria Klaipėdos ir 
Vilniaus specialistai. Jūrinių tyrimų cen
tro vadovas Algirdas Stankevičius sako, 
kad, pirminiais duomenimis, tai gali būti 
parafinas. Jis spėja, kad skystas parafinas 
galėjo išsipilti iš pro šalį plaukusio laivo, 
šaltame vandenyje sustingo ir bangų buvo 
išmestas [krantą.

Prisimintina, kad sovietų povandeniniai 
laivai kartais užteršdavo Palangos pajūrį 
panašiai atrodančia medžiaga, kuri buvo 
labai pavojingos fosforo išmatos, kurias 
netyčia paėmus į rankas grėsė baisus 
nusideginimas.

Šiuo metu Neringos savivaldybės vado
vai sako, kad kol kas prastos oro sąlygos - 
sniegas ir stiprus vėjas - teršalų surinkti 
neleidžia.

Lietuvių planą kritikuoja 
latviai ir estai

Laikinasis Premjeras G. Kirkilas tvir
tina, kad Latvijos ir Estijos vyriausybių va
dovai nepritartų Lietuvoje dešiniųjų ren
giamam antikriziniam planui.Tai kaden
ciją baigiančios socialdemokratų Vyriau
sybės vadovas praėjusios savaitės pabai
goje išgirdo per Tartu vykusį trijų Baltijos 
šalių premjerų susitikimą. G.Kirkilas 
pareiškė, kad Latvijos premjeras Ivars 
Godmanis į susitikįmą atvyko išsivertęs 
naujos valdančiosios daugumos parengtą 
krizės Lietuvoje Įveikimo planą.

I. Godmanis nusistebėjo, kad Lietuva 
ketina didinti mokesčius ir bandys dirbti
nai subalansuoti kitų metų valstybės biu
džetą: “Latviams anksčiau pavyko subalan
suoti biudžetą, tačiau tai nepadėjo įveikti 
krizės”.

Rengiant aptvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS,IAHTICir “Bernardinai".

Kaip praneša BNS, eidamas 83-iuosius 
metus ligoninėje mirė Telšių vyskupas 
emeritas Antanas Vaičius. Kunigu įšven
tintas prieš 58 metus, vyskupu konsekruo
tas prieš 26-erius A.Vaičius Anapilin iš
keliavo antradienį, lapkričio 25 dieną. 
Vysk. Antanas Vaičius buvo žinomas ir 
Australijos lietuviams. Jis ne tik turėjo ar
timų pažįstamų šiame žemyne, bet ir pats 
Australiją aplankė 1998 melais.

A.Vaičius gimė 1926 metų balandžio 5 
dieną Šačių parapijos Geidučių kaime. 
1934-1938 metais mokėsi Šačių, 1938- 
1940 metais - Mosėdžio pradžios mokyk
loje, 1940-1943 metais - Skuodo gimna
zijoje. 1943-1946 metais studijavo Telšių, 
1946-1951 metais Kauno kunigų semina
rijoje. 1950 metais nigsėjo 24 dieną įšven
tintas kunigu.

A. Vaičius dirbo vikaru Plungėje, Klai
pėdoje, klebonavo Žygaičiuose, Salantuose, 
Lauko Sodoje. 1965-1973 metais ėjo Ak
menės klebono ir Viekšnių dekanato vice- 
dekano pareigas. 1973-1975 metais-Tel- 
šių katedros klebonas ir Telšių vyskupijos 
kurijos kancleris. 1975 metais išrinktas Tel
šių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros ka
pituliniu vikam.

1982 metais buvo nominuotas vyskupu 
ir paskirtas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos 
prelatūros apaštališkuoju administrato
riumi. 1982 metų liepos 25 dieną Kauno 
arkikatedroje bazilikoje konsekruotas 
vyskupu.

1986-1999 metais A.Vaičius buvo Va
tikano Dvasininkijos kongregacijos narys,

Čikagoje - Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumas

Jungtinėse Amerikos Valstijose trečia
dienį, lapkričio 26 d. prasidėjo keturiolik
tasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, šįmet pažymintis 40 metų 
sukaktį.

Lapkričio 26-30 dienomis Čikagos 
priemiestyje Lcmont esančiame Pasaulio 
Lietuvių Centre susirenka apie 200 moks
lininkų, menininkų, medikų, architektų ir 
kitų sričių atstovi} iš keturiolikos pasaulio 
šalių - JAV, Kanados, Lietuvos, Vokietijos. 
Šveicarijos irkt.

Simpoziumo dalyviai skaitys paskaitas 
iš savo mokslo srities, dalyvaus diskusijose 
plenarinių sesijų metu, dalysis žiniomis ir 
patirtimi. Bus nagrinėjamos lietuvių tau
tos tapatybės išsaugojimui svarbios temos: 
lituanistinis švietimas išeivijoje, lietuvių 
archyvų, bibliotekų, galerijų perspektyvos. 
Taip pat bus aptariamos pasaulio ener
getikos, aplinkosaugos, visuomenės svei

Lietuviai skrenda į Ameriką
Pastaruoju metu gerokai padidėjo ke

leivių srautas iš Lietuvos į Jungtines Ame
rikos Valstijas, tačiau oro linijų bendro
vės tokias tendencijas laiko daugiau sa
vo nei neseniai įsigaliojusio bevizio reži
mo nuopelnu.

Į daugelį JAV miestų skraidinanti 
bendrovė „flyLAL“ didesnį susidomėjimą 
skrydžiais anapus Atlanto pajuto dar prieš 
įsigaliojant beviziam režimui, rašo „Vil
niaus diena“.

Į Niujorką spalį parduota dukart dau
giau bilietų nei mgsėjį, į Čikagą - triskart 
daugiau. Nemaža dalis keleivių spalį bi
lietus pirko vėlesniam laikui, tačiau išau
gusį susidomėjimą kelionėmis į JAV oro 
bendrovė sieja ne tiek su beviziu režimu, 
kiek su tuo, kad jai pavyko pasirašyti su
tartį su prestižine oro bendrove „Virgin 
Atlantic“ ir sudaryti labai palankias są
lygas keliauti į JAV iš Vilniaus.

Kol kas tiesioginiai skrydžiai iš Vil
niaus oro uosto j JAV nevykdomi. „flyLAL“

Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius.

1988- 1993 metais - Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos pirmininko pavaduotojas.
1989- 2001 metais - Telšių vyskupijos or
dinaras.

2001 metais vyskupas A.Vaičius, sulau
kęs 75 metų amžiaus, pagal kanonų teisės 
nuostatus įteikė popiežiui atsistatydini
mo raštą, lliomctinis popiežius Jonas Pau
lius Antrasis priėmėjo atsistatydinimą ir 
paskyrė vyskupą Telšių vyskupijos apašta
liniu administratoriumi.

2002 metų sausio 5 dieną popiežius 
Jonas Paulius Antrasis atleido vyskupą 
Antaną Vaičių iš Telšių vyskupijos apaš
talinio administratoriaus pareigų. □ 

katos, sovietų represijų Lietuvoje psicho
loginių pasekmių, informacinių techno
logijų ir kitų naujausių mokslinių tyrimų 
krypčių temos.

Šių metų simpoziumą organizuoja JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
kartu su Lietuvos švietimo ir mokslo mi
nisterija, Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentu, Lietuvos mokslų akademija, 
Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos moksli
ninkų sąjunga.

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumas rengiamas nuo 1969 metų ir 
jo pradžia buvo Čikagoje. Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybe, nuo 1991 m. simpo
ziumai pakaitomis rengiami Amerikoje ir 
Lietuvoje, siekiant skatinti užsienyje gy
venančių ir Lietuvos mokslininkų bendra
darbiavimą. Pastarąjį kartą simpoziumas 
įvyko Lietuvoje, į jį susirinko apie 350 
Lietuvos ir užsienio lietuvių mokslininkų.

norėtų teikti šią paslaugą, tačiau tam kliu
do per tnimpas (2.5 km) kilimo takas, ne
leidžiantis priimti didelių ir sunkių lėktu
vų, vykdančių transatlantinius skrydžius.

Oro uostas su mielu noru prailgintų 
kilimo taką iki 3 km- tokio ilgio pakaktų 
transatlantiniams skrydžiams vykdyti. Bet 
gamtosauga neleidžia: prieš taiprotestuoja 
Salininkų gyventojai, nors pirmiausia at
sirado oro uostas ir tik paskui - Salininkų 
gyvenvietė. Kai į Lietuvą atvyko JAV Pre
zidentas George WBush, jo lėktuvas skri
do ne iš Amerikos, o iš Vokietijos. Ir išskri
do ta pačia kryptimi - pirmiausia į Vokie
tiją, kur prisipylė pilnus bakus degalų, o 
tik paskui - į JAV.

Kol kas ne visi Lietuvos piliečiai gali 
pasiprašyti be vizos keliauti į JAV. Bevi
zis režimas galioja tik naujųjų biometri
nių pasų savininkams. Tokius pasus turi 
tik 450,000. Lietuvos piliečių. Taigi tik 
maždaug kas šeštas Lietuvos gyventojas 
galėtų į JAV keliauti be vizos. □
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Bendruomenės baruose Melboumo Parapijos neeilinis susirinkimas
“Talka” padeda Australijos lietuviams

Viktoras Baltutis
Po Antrojo pasaulinio karo lietuviai

atsidūrę tolimoje Australijoje, beveik ne
rado jokios lietuviškos veiklos, nekalbant 
apie lietuviškas organizacijas. Sunkus ir 
daug jėgų pareikalvęs įsikūrimo periodas 
buvo įveiktas ir prasidėjo lietuviškos veik
los, ir įvairių vienetų kūrimas. Dauguma, 
bankų ir finansinių kompanijų pagalba, 
įsigijo ar pasistatė nuosavus namus. Visos 
lietuviškos organizacijos plėtė savo veiklą, 
bet komercinė veikla buvo apleista, iš
skyrus vieno kito lietuvio žemės agento ar 
parduotuvės savininko prekybą. Buvę Lie
tuvos finansininkai: ekonomistai ir kiti 
komercinės veiklos žmonės, nesistengė 
sukurti ar suburti lietuviškos finansinės ar 
ekonominės bendrovės, kuri palengvintų 
lietuviams gauti finansinę paramą na
mams įsigyti ar pradėti kokį nore platesnės 
apimties verslą ar įmonę. Lietuviai nepa
sižymi biznieriškumu, ne taip kaip graikai, 
kurie Australijoje dominuoja statybose ir 
kitose verslo ir prekybos srityse.

Pagaliau Melbourne Liudas Barkus, 
subūręs keletą vienminčių, kėlė idėją su
telkti kelių asmenų grupę, įsteigti koope
ratinę finansinę draugiją, tikslu suteikti 
lietuviams progą investuoti savo,santaupas 
ir kartu jas eksploatuoti: paremiant - išduo
dant paskolas įvairiems tikslams ir taip ban
dyti išvystyti lietuvišką finansinės draugijos 
veiklą - savitarpio pagalbą, kurią suteikia 
bankai ir kitos finansinės kompanijos.

Pradžia buvo labai sunki. Savitarpio pa
sitikėjimas minimalus. Teko ne vienerius 
metus įtikinėti ir įrodyti, kad ir lietuviai 
gali susiburti finansinėn bendrovėm tikslu 
padėti vieni kitiems: vieni taupo, kiti, šio
mis santaupomis pasinaudodami, įsigyja 
namus, pradeda verslo ar kitokią finansinės 
paramos reikalingą prekybą.

Sukurta Lietuvių kooperatinė kredito 
draugija “Talka” įregistruojama Viktorijos 
valdžios įstaigose. Narių skaičius labai 
pamažu auga. Priimamos santaupos, iš
duodamos ilgalaikės ir trumpalaikės pa
skolos su garantijomis. “Talkos” vadovybė 
- entuziastai (su mažu atlyginimu) kuria 
finansinės idėjos veiklą lietuvių tarpe. Ne
pasitikėjimas pamažu dingsta, “Talkos” 
patarnavimais pradeda naudotis vis dides
nis skaičius lietuvių. Įsisteigia skyriai Ade
laidėje irSydnėjuje. “Talkos” populiarumas 
ir teikiamos finansinės paslaugos pritraukia 
ir abejojančius, kurie su nepasitikėjimu 
žvelgė j lietuviškos finansinės draugijos 
veiklą. Tenka pastebėti, kad dauguma lie
tuviškų organizacijų tuoj tapo nariais ir sa
vo finansinius reikalus tvarkė per “Talką”.

Per 47 gyvavimo metus “Talka” išvystė 
plačią veiklą ne tik lietuvių, bet ir kitataučių 
tarpe. “Talkos” vadovybė stengėsi savo pa
tarnavimais pralenkti didžiuosius bankus 
ir kitas finansines kompanijas'. “Talkos” 
mokami procentai už įnašus šiek tiek 
aukštesni, o paskolų procentai žemesni. 
Pagaliau lietuviai suprato, kad savitarpio 
finansinė draugija yra pakankamai pajėgi 
išvystyti savo veiklą ir patarnauti visiems, 
kurie siekia vienokios ar kitokios finansi
nės paslaugos. Viktorijos valstijos garanti
jos ne vieną abejojantį įtikino, kad kiek
vienas centas “Talkoje” yra saugiai prižiū
rimas ir garantuojamas. Iš susidariusio 
pelno, dalis skiriama lietuviškų organi
zacijų veiklai vystyti. Šiandien “Talka” 
patenkina daugelio lietuvių finansinius 
reikalus, greitai ir su nedideliu mokesčiu 
persiunčia paramą giminaičiams į Lietuvą.

Šiais metais Adelaidės “Talkos” sky
riaus metiniame susirinkime dalyvavo iš 
Melboumo atvykę Viva Alekna ir Dana 
Campbell. Susirinkimas įvyko lapkričio 15 
d. Lietuvių Namuose. Dalyvavo virš 25 
“Talkos” narių. Susirinkimą pradėjo Ade-

Dana Campbell.

laidės “Talkos” skyriaus vedėja Dalia Ka
minskienė, kuri po trumpo įvadinio žodžio 
pristatė Melboumo svečius: Vivą Alekną 
ir Daną Campbell. Viva Alekna pasidžiau
gė Adelaidės “Talkos” skyriaus veikla ir 
dalyvius supažindino su Dana Campbell, 
“Talkos” vyriausia vadybininke, anksčiau 
dirbusia žinomoje teisininkų firmoje “Ro
gers & Gaylard”, kurios patarnavimais 
“Talka” naudojosi keletą metų. Dana 
Campbell yra labai naudinga “Talkai”, nes 
ji turi daugpraktikos ir patyrimo, be to, la
bai gera vadybininkė, kurios pastangomis 
“Talkos” prestižas labai pakilo ir dabar 
“Talka” yra viena iš pirmaujančių koopera
tinių kredito draugijų Australijoje. Paci
tuosiu keletą minčių iš jos pranešimo: 
“Man yra labai malonu, - kalbėjo Dana 
Campbell -pirmąkartą dalyvauti “Talkos” 
susirinkime, Adelaidėje. Noriu pasidalinti 
keletu minčių apie “Talkos” veiklą. Manau, 
kad kiekvienam “Talkos” nariuidažnaikyla 
paprastas klausimas: “Ar saugios yra mano 
santaupos?”. “'l aika” nėra didelė organiza
cija. Jos veikla siekia tik apie 20 mln. do
lerių per metus. Mes jokios įtakos į Austra
lijos finansinę sistemą ar veiklą neturime, 
bet viena galiu jums garantuoti, kad jūsų 
santaupos yra šimtaprocentiniai saugios, 
ne dėlto, kad tai sako Australijos ministras 
pirmininkas Kevin Rudd, bet kad “’laikos” 
finansinė padėtis tai diktuoja.

“Talka”, kaip ir kiekvienas bankas, kvie
čia savo narius taupyti ir žada aukštesnius 
procentus, taip padrąsindama taupymą. 
Narių santaupos banke paprastai naudoja
mos įvairioms paskoloms, už kurias bankai 
ima didesnius procentus, negu mokti savo 
taupytojams. Šitokiu būdu bankai padaro 
pelną, kuris metų bėgyje vis didėja, suda
rydamas bankų kapitalą. Yra bankų, kurie 
išduoda paskolas iš skolintų pinigų iš kitų 
finansų kompanijų, neturėdami savo tau
pytojų. Dauguma bankų pasinaudojo šia 
sistema, ypač kai ekonominė padėtis gerėjo 
ir žemės bei namų kainos kilo. Taip bankai 
tikėjosi padaryti didžiulius pelnus. Ne vie
nas bankas peržengė savo galimybių ribas 
ir įbrido į didesnes paskolų investicijas. Že
mės ir namų kainoms kritus, jų investuoti 
finansai atsidūrė pavojuje, ypač tų, kurių 
išduotos paskolos už žemę ir namus viršijo 
100% jų vertės. Teko net likviduotis. Viena 
iš šiandieninių problemų yra, kad pasaulinė 
ekonominė padėtis blogėja, išduotos pa
skolos už žemę ir namus padengia tik dalį 
jų vertės. Paskolininkai nebepajėgdami iš
mokėti savo finansinių įsipareigojimų, pa
lieka užstatytą nejudamą turtą bankams, 
kurie nebegauna jokių pajamų iš skolinin
kų. Nors visų indėliai Australijos bankuose 
yra garantuoti valdžios, bet susidariusius 
paskolų nuostolius bankams tenka padeng
ti iš akcininkų įnašų.

Per 47 savo egzistencijos metus “Talka”

Marija Augustinicnė

Spalio 19 susirinko parapijiečiai, ku
riems rūpi Parapijos Konstitucija. Susi
rinkimas pradėtas malda, kurią pravedė 
kunigas Algis Šimkus. Po to Parapijos Ta
rybos pirmininkas Henrikas Antanaitis 
pakvietė Danutę Levickienę pirmininkau
ti susirinkimui. Sekretoriauti buvo išrinkti: 
D. Didžienė (lietuvių kalba), J. Rutkaus
kas (anglų kalba).

Parapijos Tarybos pirmininkas H. An
tanaitis pristatė dokumentus apie Parapiją 
liečiančius įvykius, kas ir kada įvyko. Jis 
pažymėjo, kad Parapijos Taryba ir Austra
lijos Lietuvių Katalikų Federacija (ALKF) 
yra dvi skirtingos organizacijos.

Parapijos Tarybos pirmininkas I I. An
tanaitis priminė, kad bus išsakytos kai 
kurios mintys dėl Parapijos Konstitucijos 
(Lithuanian Charities Society) projekto 
pakeitimo. Dėl paskirto trumpo laiko - 
valandos (nes po to turėjo vykti ALB 
Melboumo Apylinkės susirinkimas), bu
vo pristatyti trys pagrindiniai punktai, 
kuriuos norima pakeisti.

1. Lithuanian Charities Society (LCS) 
veikia, kaip ALKF pagalbinis ir finansinis 
vienetas.

2. LCS nariai yra visi Australijos lietu
viai.

3. LCS komitetas (Parapijos Taryba) 
susideda iš 6 narių, iš kurių 4 nariai yra 
skiriami ALKFedcracijos, du renkami per 
ALKF suvažiavimą kas dveji metai.

Buvo išdalintas siūlomas diskusinis 
dokumentas “Discussion document for 
draft constitution of the Lithuanian 
Charities Society”.

Iškilo keletas klausimų. Z. Prašmutaitė 
paklausė, kada buvo sudaryta Parapijos 
Konstitucija, veikianti iki šiol? Į jį buvo 
atsakyta, kad neaišku, nes nėra jokių išli
kusių dokumentų. Aiškiai ir trumpai pa
sisakė J. Vaičiulytė, paminėdama, kad vieno 
lapo dokumentas - Parapijos Konstituci
jos (Lithuanian Charities Society) -yra tik 
dešimties lapų svarbaus dokumento dalis, 
kurio negalima svarstyti ir į jį žiūrėti kaip 
į visumą dokumento. Iš kur žinoma, kad 
yra 10-mt, o ne daugiau?

Paaiškėjo, kad Parapijos namo pati
kėtiniai savininkai (Trustees) yra R. 
Mačiulaitienė, R. Skeivienė, D. Didžienė, 
I I. Antanaitis ir J. Lukaitis.

Australijos Lietuvių Fondo pirmininkas 
A. Šimkus paklausė, ar Parapija yra in
korporuota? Atsakymas - ne. Tuomet A. 
Šimkus pasiūlė, kad reiktų Parapiją in
korporuoti, tada nereikėtų patikėtinių.

Parapijos Tarybos pirmininkas H. An
tanaitis paminėjo, kad pristatė susirinki
mui ką rado ir gavo iš advokato J. Lukaičio, 
kas liečia “Deed of Trust” ir Konstituciją.

B. Kymantienė sakė, kad Parapijos 

neturėjo nei vienos paskolos, kuri nebūtų 
apmokėta. Tai įrodo, kad “Talkos” vadovy
bė neperžengia, išduodama paskolas, už
statyto turto vertės ribos ir yra atsakinga 
bei atsargi jas išduodama.

Šių finansinių metų pabaigoje “Talka” 
turėjo 147 skolininkus sumoje $14.6 mln. 
ir 7 asmenines paskolas - $27,000. Per pa
skutiniuosius metus išduota 20 naujų pa
skolų, sumoje $3.12 mln., paskolų atmo
kėta $5.4 mln. Dauguma paskolų išduota 
jaunesniajai kartai, naujiems namams įsi
gyti. Be to, investuota $3.5 mln. į pagrindi
nius bankus. Investicijų terminas tik kelios 
savaitės. Tokie trumpi investicijų terminai 
leidžia mums naudotis finansais, ir atsira
dus norinčių gauti paskolas, juos patenkinti 
Paskutiniais metais mūsų pajamos buvo virš 
pusantro milijono dolerių, o išlaidos tik vie
nas milijonas. Mes paskyrėme $12,000 
paramą lietuviškoms organizacijoms. Su
mokėjus valstybinius mokesčius už pajamas 
ir dividendus nariams liko $ 265,000 gryno.

Tarybai dokumentai pristatyti, bet ne pa
rapijiečiams. Buvo atsakyta - “dar ne”.

Iš paaiškinimo supratome, kad viskas 
yra supainiota, reikia viską išsamiai iš
siaiškinti.

Prieš diskusijas pirmininkaujanti pa
prašė išdalinti lapą, kurį parašė B. Ky
mantienė. Jame rašoma kad Lithuanian 
Charities Society konstitucijos vienas la
pas yra dalis 1998 “Deed of Trust” doku
mento. Kad be visos dokumentacijos ir 
susipažinimo bei išnagrinėjimo su nepri
klausomu, legaliai patyrusiu specialistu, 
negali būti galutinio Konstitucijos nu
sprendimo. Dokumente, kuris yra parašytas 
1998 m., išreikšti įsteigėjų norai ir reikia 
jais tikėti. Konstitucijoje yra pasiūlyta, kad 
reikia dirbti kartu.

D. Levickienė priminė, kad mes visi sie
kiame to paties tikslo ir turime lipti po 
laiptelį. “Nesuprantu, kodėl reikia tiek 
svarstymo ir triukšmo? Kas mums trukdo 
dirbti kartu: ambicijos ar pasirinkimas 
asmenų? Galima samprotauti: man nepa
tinka tavo akių spalva, todėl aš nebendrau
siu, nepatarsiu, nepadėsiu. Dirbk, kaip no
ri, aš tau pagelbos nepasiūlysiu!”,- sakė ji.

H. Antanaitis sakė, kadangi “Deed of 
Trust” ir kiti dokumentai yra labai teisiškai 
komplikuoti, todėl Parapijos Taryba siūlo 
sudaryti šešių asmenų darbo grupę, kuri 
rūpintųsi ir su advokato pagalba nuodug
niau peržiūrėtų esamą Konstituciją. Esant 
reikalui, padaryti pakeitimus, papildymus 
ir panašiai.

Pirmininkas pažadėjo pranešti, kas bus 
nuveikta per metinį Parapijos susirinki
mą, kuris įvyks lapkričio 30 d.

Darbo komisiją, kurią išrinko pati Pa
rapijos Taryba (neatsiklausus parapijie
čių) sudaro šie asmenys: B. Zumeris, J. 
Rutkauskas, A. Kaladė (šiuo metu išvykęs 
į Lietuvą), A. Šimkus ALFondo pirminin
kas, D. Levickienė ir H. Antanaitis.

Tarybai vienbalsiai pritarta, bet ka
dangi A. Kaladė išvykęs, joje belieka tik 
penki asmenys. Tuomet buvo pasiūlyta J. 
Vaičiulytė. Pirmininkaujanti pabrėžė, kad 
yra jau septyni asmenys, o vietos tik šešios. 
Tai sukėlė susirinkusiųjų nustebimą. Ko
dėl būtent šeši? Ar septyni per daug? Vis- 
tiek nutarta pasilikti prie septynių narių.

Baigdama D. Levickienė paklausė, ar 
parapijiečiai sutinka sudaryti naują Pa
rapijos Konstituciją, ar pasilikti prie esan
čios. J. Rutkauskas pasakė, kad toks klau
simas yra per anksti iškeltas. Žmonės turi 
turėti daugiau informacijos, kad žinotų 
ką keisti arba palikti.

Tikėkime, kad darbo grupė viską išsa
miai peržiūrės ir atskirs pelus nuo grūdų.

Sekančiame susirinkime reikėtų pa
prastinti paaiškinimus, nes susirinkimo 
metu jautėsi, kad daugelis siūlymų, pakei
timų svarstymo nepajėgia suprasti. □ 

pelno, kuris padidino mūsų rezervinį ka
pitalą. Šiuo metu jis siekia $3.3 mln. Re
zervo kapitalas yra labai svarbus, nes jis ga
rantuoja visus įnašus. “Talkos” 46% ekviva
lentas yra vienas iš geriausių, garantuojančių 
narių įnašus bankų Australijoje, todėl mes 
galime drąsiai tvirtinti, kad jūsų įnašai 
“Talkoje” yra šimtaprocentiniai garan
tuoti,nežiūrint užtikrintų valdžios garan
tijų”, - baigė savo pranešimą vyriausia 
“Talkos” vadybininkė Dana Campbell.

“Talkos” vadovybę Melbourne sudaro: 
pirm. A.S. Balbata, vicepirm. R. Mucenie- 
kas, sekretorius R. Samsonas, vadybininkė 
Dana Campbell, narys V. Alekna. Adelaidės 
skyriaus pirm. D. Kaminskienė, nariai - 
R. Dunda ir A. Dunda. Sydnėjaus skyriaus 
pirm. E. Kains, nariai - N. Dunda, G. Sa
vickaitė - Fletcher ir L. Kains.

Po pranešimų buvo atsakyta į klausimus. 
Po susirinkimo visi dalyviai buvo pavai
šinti pietumis ir gaivinančiais gėrimais. □

Mūsų Pastogė Nr. 48, 2008,12.03, psl.3

3



Lietuva ir pasaulis__________
“Kuršiai - baltų vikingai”

(ELTA). Nesuskaičiuojama gausybė 
gintarinių, žalvarinių, sidabro radinių 
eksponuojama baltų archeologijos paro
doje “Kuršiai - baltų vikingai” iš Lietuvos 
ir Latvijos muziejų. Lietuvos nacionali
niame muziejuje atidaryta paroda sulaukė 
didelio žiūrovų dėmesio.

Intriguojanti Lietuvos ir Latvijos teri
torijose gyvenusių kuršių, dar vadinamų 
“baltų vikingais”, turtingumą liudija ka
pinynuose randami ginklai, didelių mat
menų papuošalai, magiški apeigoms 
naudoti daiktai, gintariniai vyrų ir moterų 
amuletai, romėniškos monetos, išlikę 
puodai ir kiti buities rakandai.

Parodos kuratorė, Lietuvos nacionali
nio muziejaus archeologijos skyriaus ve
dėja Eglė Griciuvienė sako, kad ekspo
natai surinkti iš įvairių Lietuvos muziejų, 
eksponuojama iki šimto įkapių komplek
tų - šitokio dydžio kapinynas Lietuvoje 
pristatomas vienintelis.

“Kapų medžiaga - tai pagrindas, iš ko 
galima spręsti apie gentis, jų civilizaciją. 
Kiekviena gentis turi savitumo, o kuršius 
rodome per kapų radinius, apeiginius mi
rusiųjų deginimo daiktus, įkapes, urnas, 
paslaptingas aukas. Kuršiai savo miru
siuosius išpuošdavo ir degindavo atskiro
se laužavietėse, o laidojo kapuose, kurie 
buvo labai įvairių formų ir dydžių”, - pa
sakoja E. Griciuvienė.

Gausybės amuletų dėjimas įkapus mi
rusiesiems, miniatiūrinės įkapės - išskir
tinis šios baltų genties bruožas. Radiniai iš 
piliakalnių atskleidžia kasdienį kuršių 
genties gyvenimo būdą.

Ypač retas ir vertingas eksponatas, pa
sak archeologės, yra apeiginis samtelis iš 
gintaro - vienintelis Lietuvoje, pasiskolin
tas parodai iš Kretingos muziejaus, tačiau 

dar nežinoma, kokiam tikslui jis buvo nau
dojamas. Latviai atvežė vieną iš dviejų tu
rimų kuršių karių šalmų, o Lietuvoje vie
nintelio rasto kuršio šalmo, saugomo Ma
žeikių muziejuje, vilniečiai savo parodai 
negavę.

Kuršių gyvenimo būdas lygintinas su 
vikingais, kurie plaukiojo, plėšikavo, ka
riavo Baltijos jūroje. Vikingų ginklų arse
nalas - peiliai, dalgiai, ietys, plačiaašme- 
niai kirviai, kardai - rodo tuometę karinę 
kuršių jėgą ir skirtingą socialinį statusą.

Istorikų duomenimis, XI a. kuršiai bu
vo net aktyvesni už danų ir švedų vikingus 
- puldinėjo pirklių laivus, siaubė danų ir 
švedų pakrantes, kai kur net trumpai ap
sigyvendavo. Švedų mokslininkų teigimu, 
Baltijos jūros rytinėje pakrantėje gyvenę 
kuršiai pasiekdavę net Gotlando salą, ku
rioje rasta baltiškų papuošalų, vadinasi, 
vykdavusi prekyba su kuršiais, mat kuršių 
žemės buvo nederlingos, žemdirbyste ši 
gentis menkai vertėsi. Archeologų teigimu, 
skandinavus pasiekdavę papuošalai buvo 
gaminti pačių baltų, tačiau iš atvežtinių 
žaliavų -žalvario, sidabro, bronzos.

Archeologinių radinių parodą papildo 
lietuvių ir latvių fotografų nuotraukos, 
kuriose užfiksuoti piliakalniai ir kapiny
nai kuršių gyventose žemėse.

Parodą surengę Lietuvos ir Latvijos 
nacionaliniai istorijos muziejai siekia 
įrašyti baltų gyventas teritorijas į Europos 
pasaulio civilizacijų žemėlapį.

Kuršiai - baltų vikingai” - trečioji ben
dra Lietuvos ir Latvijos archeologų ren
giama paroda iš abiejų šalių projekto apie 
baltų proistorę bei archeologinius tyrimus. 
Paroda “Kuršiai” užbaigs kartu su Latvijos 
nacionaliniu istorijos muziejumi ketverius 
metus rengiamą parodų ciklą “Baltai”.

Lietuvaitė - trečia „Vaikų Eurovizijoje“
Vilnietė Eglė Jurgaitytė 

užėmė trečią vietą Kipre vyku
siame „Vaikų Eurovizijos“ kon
kurso finale. Tai aukščiausias 
Lietuvos pasiekimas šiame kon
kurse. Dešimtmetės Eglės Jur
gaitytės su hiphopo stiliaus gru
pe „Be good“ atlikta daina 
„Laiminga diena“ surinko 103 
taškus.

Pirmą vietą užėmė Gruzijos 
atstovai, surinkę 154 taškus, antra 
liko Ukraina su 135 taškais. 
Konkurse dalyvavo vaikai iš 15 
Europos šalių. Šiais metais kon
kurso dalyvius vertino ir žiuri, ir žiūrovai.

Daugiausiai - 12 taškų - Lietuvos 
atlikėjai davė Serbija, po 10 - Malta, 
Gruzija ir Makedonija, po 8 - Rumunija, 
Belgija ir Nyderlandai, 7 - Rusija, po 6 -

Albumas apie tautinius rublis
Teresė Jurkuvienė. Lietuvių tautinis kos

tiumas. Vilnius: Hallos lankos, 2008.246p.
Albume „Lietuvių tautinis kostiumas“ 

pristatomas išeiginis lietuvių tautinis kos
tiumas ir jo istorija. Šiandien toks kostiu
mas laikomas kultūros paveldu, bet kadaise 
juo puošėsi, didžiavosi ir jį saugojo. XIX 
amžiuje tautinio kostiumo kūrėjai turėjo 
vienintelį įkvėpimo šaltinį - tai kaimo 
žmonių šventinė apranga, sukurta jų pa
čių rankomis, įkvėpta gamtos ir papročių.

Tik pagalvokite, kokia tai būtų praban
ga šiomis dienomis! Bent jau iki XX a. 
pradžios drabužiai buvo siuvami rankomis 
konkrečiam asmeniui Iš namie austų, labai 
kokybiškų lininių bei vilnonių audinių. O 
puošiami savo darbo nėriniais, siuvinėjami. 
Tais laikais, kaip ir šiandien, moterys ir 
merginos labai mėgo įvairius aprangos 
priedus, moderniai vadinamus aksesuarais. 
Kasdien moterys gaubėsi skaromis, rišosi

Nuotraukoje - Eglė Jurgaitytė su grupe “Be good”.

Ukraina ir Baltarusija, 3 - Bulgarija, 2 - 
Kipras, 1 balą skyrė Graikija.

Tai septintasis Europos vaikų dainų 
konkursas, kuriame Lietuva dalyvauja 
antrąkart. (lietuviams.com) 

prijuostes ir vilkosi liemenes, o vyrai dėjosi 
kepures, vietoj diržo ant liemens juosėsi 
namie austas juostas. Švenčių proga mer
ginos mokėjo pasigražinti juostomis, ka
rūnėlėmis su kaspinais, nuometais, kepu
rėlėmis, riešinėmis ir pan. Vyrai užsidėdavo 
puošnias skrybėles, o batų aulus papuoš
davo juostelėmis. Suprantama, kostiumo 
stilių lėmė to meto mada, miestiečių ren
gimosi tradicijos. Vienaip liaudies drabu
žiai atrodė Rytų Lietuvoje, kitaip Vakarų. 
Albume apžvelgti visi Lietuvos regionai ir 
juose dėvimo kostiumo ypatybės.

įsigyti šį albumą verta ne tik tiems žmo
nėms, kuriems rūpi liaudies menas, kultūra, 
bet ir tiems, kurie domisi mada, jos istorija. 
Albumas taps įkvėpimo ir idėjų šaltiniu 
visiems, kas nori atrodyti autentiškai ir 
originaliai. Leidinyje informacija pateikta 
lietuvių ir anglų kalbomis.

(Nepasirašyta recenzija, Bcrnardinai.lt)

Prisiminus Sąjūdžio laikotarpį
Lidija Šimkutė - Pocienė

Gyvenimui esu dėkinga, kad man toko 
būti Lietuvoje prieš dvidešimt metų, per 
pačius svarbiausius šių laikų istorinius 
įvykius. Beveik per tris mėnesius turėjau 
progos stebėti labai daug demonstracijų 
ir mitingų, dalyvauti juose, o kartais ir 
kalbėti. Juose buvo drąsiai dėstomi, de
maskuojami faktai apie įvairias tautines, 
istorines, ekonomines, religines ir visuo
menines nuoskaudas, skriaudas ir netei
sybes. Tuomet skaičiau Lietuvos spaudoje 

.ir teko girdėti diskusijų apie anksčiau 
nutylėtą Molotovo-Ribbenlroppo paktą, 
apie su tuo susijusias tautos išlikimo 
problemas, valstybingumo praradimą. 
Galingas dvasinis pakilimas, atviri pasi
sakymai viešose vietose, forumuose bei 
spaudoje išreiškė vieningą siekį - būti 
šeimininkais savame krašte. 
Skaičiau ir klausiausi Sibiro 
tremtinių pasakojimų apie 
siaubingą tremtį, apie koš
mariškus išgyvenimus, apie 
ką anksčiau nebuvo drįsta 
prabilti. Mačiau pakelėse, 
pamiškėse padėtų gėlių, žu
vusioms partizanams, kovo
jusiems už Lietuvos laisvę, 
tikintis ir laukiant Vakarų pa
ramos, kurios, deja, nesulau
kė. Jie sovietmetyje buvo va
dinami banditais. Mačiau jau
nimo entuziazmą organi
zuojant naujas tautinesorga- 
nizacijas ir talkos būrelius, 
pasiryžusius sutvarkyti ir iš
saugoti tautos paminklus, is
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torines vietoves, atgaivinti priespaudos 
laikais pamirštų tautos didvyrių atminimą.

Stebino masinis žmonių dalyvavimas 
visuose su tautos atgimimu susijusiuose 
renginiuose ir nenuilstamas pasiryžimas 
renkant parašus, kad būtų sustabdyta nau
jo alomininės elektrinės bloko statyba. 
Mačiau, kaip žmones graibstė naujus lei
dinius- „Atgimimą“ ir „Sąjūdžio žinias“, 
taip pat ir kitą spaudą, trokšdami infor
macijos apie visus įvykius, apie dažnai ne
tikėtus tautos pasiekimus.

Keliauninko Gedimino Ilgūno (beje, su 
juo susipažinau jo viešnagės Australijoje 
metu) dėka, man teko nuvažiuoti ir apsi
lankyti pas kai kuriuos ypatingus žmones, 
neužmirštamus tautos patriarchus.

Tuose susitikimuose buvo įdomių ir 
tikrai prasmingų pokalbių, kuriuos įra
šiau į juosteles ir, grįžusi į Australiją, įtei

Kardinolas Vincentas Sladkevičius ir Ūdija Šimkutė.

kiau Adelaidės radijo valandėlių prog
ramų vedėjai p. Janinai Vabolienei. Deja, 
šie pokalbiai radijo programose nebuvo 
panaudoti.

Šiose kelionėse man daug padėjo Ge
diminas Ilgūnas, tuo metu jau išleidęs mo
nografijas apie J. Čerskį ir V. Pietarį (da
bar jis jau 15 knygų autorius), sukilėlių ir 
knygnešių „gadynės“ tyrinėtojas, aistringas 
keliautojas, ieškantis lietuvių pėdsakų po 
visą Sovietų Sąjungą ir kitur. Jis 1990 m. 
tapo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komisijos pirmininku. 
1993-1997 buvo Lietuvos archyvų depar
tamento generalinis direktorius, 1997 - 
Prezidento A. Brazausko patarėjas, nuo 
1998 m. vadovauja Lietuvos vardo tūks
tantmečio minėjimo direkcijai.

Pirmą sykį nuvažiavus į Jonavą suti
kau Gedimino žmoną Birutę, kurios 
vaišingumas, šilta asmenybė ir šypse- 
na.išliko atminy.

Tikrai verti dėmesio susitikimai ir po
kalbiai su kardinolu Vincentu Sladke
vičiumi (tuomet per 70 m.) Kaišiadoiyse, 
su kun. M. Dobrovolskiu -Tėvu Stanislovu 
Paberžėje. Įdomus buvo susitikimas Skriati- 
džiuose su garsiu kanklininku Leonu Pus- 
kunigiu, kuris koncentracijos stovykloje 
kalėjo kartu su Baliu Sruoga ir Aleksandru 
Kantvilu (tuomet gyvenusiu Tasmanijos 
valstijoje, Australijoje). Jis parašė įvadą 
fotografo OlegoTntchano knygai, laip pat 
su Juozu Urbšiu (90 m.), buvusiu Lietu
vos užsienio reikalų ministru, 12 melų 
Iškalėjusiu vienutėje.

Atmintina viešnagė pas jo eminenciją 
Vincentą Sladkevičių. Jis tuo metu gyve
no mažame namelyje, Kaišiadoryse, netoli 
Kauno. Nedidelio ūgio, bet didingos dva
sios jo eminencija pasitiko mus su mielu

Lidija Šimkutė ir Juozas Urbšys.

kuklumu ir šiluma. Jis suteikė tautai daug 
vilčių ir tikėjimo ateitimi. Pasidalinę min
timis visuomeninėmis bei žmogiškomis 
temomis, buvome skaniai pavaišinti barš
čiais su šviežiai išvirtomis bulvėmis. Ben
dravimas buvo šiltas, paprastas ir mielas.

Berods tą pačią dieną aplankėme ir 
buvusį Lietuvos užsienio reikalų ministrą 
p. Juozą Urbšį. Jis tuo metu gyveno ma
žame butelyje Kaune, pas savo dukterė
čią, kuri priglaudė jį sugrįžusį į Lietuvą 
kaip persona non grata. Neįtikėtina, kaip 
jis išlaikė savo buvusią elegenciją, nepai
sant ilgų metų kalėjimo ir niekinimo. 
Pasitiko mus, nors kukliai apsirengęs, su 
stebėtinai džentelmeniška, kilnia laiky
sena. Su imponuojančia ramybe ir nuošir
dumu dalijosi savo išgyvenimais be jokio 
kartėlio.

Jis padovanojo savo iržmonos kalinės 
dokumentus, fotografiją, neseniai išleistą 
knygą, stebėtinai gražia, taisyklinga rašy
sena pasirašė ir ant popieriaus lapelio 
užrašė: “Kiekvienos tautos ideali padėtis - 
nepriklausomybė"

Tęsinys kitame MP nr.

4

lietuviams.com
Bcrnardinai.lt


Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Dėl Lietuvos Respublikos Garbės 
konsulo Australijoje konsulinių funkcijų

Aš perskaičiau Jūsų laikraštyje 
2008.10.08 Lietuvos Respublikos Užsie
nio reikalų ministerijos konsulinio de
partamento direktoriaus pavaduotojo p. 
Petro Anuso laiškų p. Vyteniui Šliogeriui. 
Anuso laiške įsivėlė keletas rimtų klaidų.

Atsakydamas į p. V. Šliogerio laišką p. 
Anusas išdėstė mano. Garbės generalinio 
konsulo Australijoje, funkcijas. Tačiau p. 
Anusas neteisingai informavo p. Šliogerį 
savo laiške, kad man “nesuteikta teisės... 
imti konsulinį mokestį ir atlikti notari
nius veiksmus, tiesiogiai nesusijusius su 
dokumentų Lietuvos Respublikos pilie
tybės klausimais spręsti nagrinėjimu bei 
Lietuvos Respublikos pasų išdavimu”.

Pagal Lietuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministro p. Petro Vaitiekūno pasi

Gerb. Redakcija,
Būdamas vienas išrinktų atstovauti 

ALB Sydnėjaus Apylinkei ateinančiame 
ALB Krašto Tarybos Suvažiavime, su 
žingeidumu perskaičiau dabartinės Kraš
to Valdybos pateiktą darbotvarkę “Mūsų 
Pastogės” Nr. 46.

Kai kurie darbotvarkės paragrafai yra 
naujoviški ir man kelia susirūpinimą. 
Lauksiu, gal Krašto Valdyba paaiškins 
sekančiuose “Mūsų Pastogės” numeriuose, 
kodėl jie tokie yra, kokia jų prasmė, ką 
bendro jie turi su A L Bendruomene.

Darbotvarkėje yra sekantys pranešimai:
-1.3.6. (1) - SBS radijas: Rymantė Geli.
Bet juk tai yra Australijos valdžios

Lietuviškos veiklos problemos
Algirdas Šimkus OAM 

ALF Pirmininkas

Su įdomumu perskaičiau p. Viktoro 
Baltučio straipsnį “M.E” nr. 46 (lapkričio 
19 d.), kuriame išsamiai aprašyta Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės pradinė 
veikla bei dabartinės problemos. Pasi
šventimas ir patriotizmas po Antrojo 
pasaulinio karo atvykusių lietuvių emi
grantų Australijoje tikrai neabejotinas. Jie 
paliko savo Gimtinę ne “geresnės duonos” 
ieškodami, bet saugodami savo gyvybę nuo 
“Raudonojo Teroro”. Todėl nenuostabu, 
kad jie dėjo visas pastangas lietuviškumo 
išlaikymui bei siekimui atstatyti nepri
klausomybę, pagal savo išgales. Australija 
buvo svetimas, bet pakankamai palankus 
kraštas jų siekiams.

Pilnai sutinku su gerbiamo p. Baltučio 
minėtomis problemomis, bet ne su iškel
tomis mintimis, liečiančiomis Australijos 
Lietuvių Fondo paramas. Apie tai pakal
bėsiu truputį vėliau.

Pirmiausia, norėčiau žvilgterėti į mū
sų pradinę bendrumeninę veiklą, kuri, 
manau, turi šiokios tokios įtakos dabar
tinėms problemoms. Didelė dalis mūsų 
tuometinių bendruomenės kūrėjų ir vei
kėjų buvo profesiniai žmonės, tik, deja, 
daugelis nemokėjo gerai anglų kalbos ir 
Australija nepripažino jų mokslinio išsi
lavinimo. Dažnai tokiems asmenims teko 
dirbti eilinius darbus. Tačiau lietuviškos 
bendruomenės veikloje jie skaitėsi autori
tetai ir, be abejo, turėjo patirtį tokiai veik
lai. Kartais vykdavo tiesiog “karas” dėl 
bendruomeninių postų “politinėmis lini
jomis”. Jaunesniems tiesiog nebuvo įma
noma ningtis šioje srityje, nes jie buvo 
laikomi tiesiog “neišmanėliais”, neturin
čiais praktikos ir pakankamai žinių ben
druomeninėje dirvoje. Be abejo tai dalinai 
ir buvo tiesa, bet šitoks elgesys atbaidė 
daug jaunesnių žmonių nuo bendruome
ninės veiklos. Jaunesnieji lietuviai, daug 

rašytą skiriamąjį raštą 2008.09.11, mi
nistras patvirtino man anksčiau suteiktą 
įgaliojimą atlikti ir kitas notarines funk
cijas, nesusijusias su pilietybės klausimais 
ir pasų išdavimu, kurias atlieka tik Lietu
vos Respublikos etatiniai konsulai (dip
lomatai) ir imti konsulinius mokesčius 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įs
tatymais ir ministro įsakymais.

Pridedu p. Anuso laiško kopiją man 
rašytą 2008.10.17 ir Lietuvos Respubli
kos Užsienio reikalų ministro, p. Petro 
Vaitiekūno skiriamojo rašto kopiją 
2008.09.11, kurie aiškiai patvirtina mano 
virš minėtus įgaliojimus. (Raitus Redakcija 
gavo. Red.)

Tikiuosi, kad tai padės išvengti toli
mesnių neaiškumų.

Su pagarba
Andrius Žilinskas

Garbės generalinis konsulas

organas, nieko bendro neturintis su A L 
Bendruomene ar jos tikslais. SBS dirba 
pagal valdžios nurodymą ir kontrolę.

- 1.3.6. (2) - A L Katalikų Federacija: 
Birutė Kymantienė, pirmininkė.

Tai yra mums labai svarbios religinės 
denominacijos žmonių draugija. J i niekad 
neturėjo priklausomumo santykių su A L 
Bendruomene, jos tikslais ir darbais.

- 3.1 - Queensland Book & DVD 
project (in English). Guestspeaker Eve 
Wicks.

Čia tai jau esu visai pasimetęs.
Su nekantrumu lauksiu, kad kas nors 

paaiškintų.
Vytenis Šliogeris

greičiau išmoko kalbą ir greičiau susipa
žino su čia esančiomis veiklos sistemo
mis, o tie vadinamieji “veiklos karai”, ypač 
besimokančiam jaunimui, nebuvo visiš
kai suprantami. Vyresnieji juos ragino 
siekti mokslo ir tuo pačiu puoselėti lie
tuviškumą, bet dažnai gana audringoje 
atmosferoje.

Todėl nenuostabu, kad daug tokių 
jaunesnės kartos asmenų neįsijungė į 
bendruomeninę veiklą, nes jie nebuvo 
tinkamai paruošti. Jie subrendo šiame 
krašte su skirtinga patirtimi nuo tuome
tinės lietuviškos veiklos sistemos. Na, o 
čia gimusioms nėra ir ko kalbėti apie šios 
srities sąvokas. Vis dėlto galime džiaug
tis, kiek iš jų dar puoselėja lietuvišku
mą. Be abejo, taiyra jų tėvų nuopelnas.

Dabartinės gyvenimo sąlygos yra labai 
skirtingos nuo bendruomenės kūrimo 
laikų. Nors daugelis yra baigę aukštąjį 
moksli) ir turi tarnybas su gerais atlygi
nimais, tačiau darbo tempas bei sąlygos 
turi didesnes įtampas. Gyvena truputį 
daugiau išsisklaidę, netoli darboviečių, 
kas, be abejo, yra apsunkinimas lietuviš
kai veiklai. Taip pat neabejotina, kad 
nebėra anų laikų patriotizmo, kuris kar
tais atrodo abejotinas kai kuriuose sluoks
niuose net pačioje Lietuvoje.

Aš gerbiu p. Viktorą Baltutį už jo ne
nuilstamą energiją ir įnašą mūsų bendruo
meninėje veikloje, bet negaliu sutikti su jo 
mintimis Australijos Lietuvių Fondo pa
ramų atžvilgiu bendruomeninei veiklai. 
Yra labai lengva kalbėti ir duoti pasiūly
mus iš šalies, kuomet nėra nešama jokia 
atsakomybė Fondo Statuto bei vietinės 
Valdžios įstatymams.

Žvilgterėjus į mano 18-kos metų pir
mininkavimą Fondui, turiu pareikšti, kad 
jei Fondo Valdyba būti) paklususi ben
druomeninių veiksnių rekomendacijoms 
paramų atžvilgiu. Fondas šiandien prak
tiškai nebeturėtų kapitalo, 'lito pačiu no
rėčiau pabrėžti, kad dabartinė Fondo

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

Lietuvos Baleto Bičiulių popietė
Nuostabų, gyvą baleto ir 

šiuolaikinio šokio spektaklį iš 
Lietuvos matysite per Lietuvos 
Baleto Bičiulių 10-tą jubiliejinį 
renginį - Lietuvos Baleto Bičiu
lių popietę.

Iš Vilniaus atskris gabūs ir 
jauni Nacionalinės M. K. Čiur
lionio menų mokyklos Baleto 
skyriaus diplomantai, Europoje 
ir Lietuvoje pelnę aukso ir sidab
ro apdovanojimus, baleto šokio 
laureatai- Kristina Gudžiūnaitė 
ir Voicech Žuromskas. Pirmą 
kartą Australijoje Lietuvos baleto 
žvaigždės pasirodys per FLB 10- 
tą jubiliejinį spektaklį.

Matysite mėgiamus klasiki
nius šokius iš “Don Kichoto”, 
Šopeno “Les Sylphidcs”, bei Pet
ro Skirmanto (Lietuvos baleto 
primarijaus, choreografo, pe
dagogo) sukurtus puikius origi
nalius “Charlie Chaplin”, “Ama
zon” bei kitus šokius.

Kauno šiuolaikinio šokio tru
pės “Aura” įkūrėja ir meno vadovė Birutė 
Letukaitė “solo” šokėjai Linai Puodžiu- 
kaitei sukūrė savo įdomų pastatymą.

Iš Londono atvykusi lietuvių folkloro 
grupė “Saduto” (22 žmonės) ir garsiosios 
tautiškos kapelijos ‘Sutaras” muzikantai 
taip pat dalyvaus spektaklyje, kurį reži
suos ir pristatys žymus Australijos lie
tuvis aktorius bei režisierius Helmutas 
Bakaitis.

Vienintelė proga pamatyti ir pasi- 
džiaugti šiuo aukštu Lietuvos baleto, 
šiuolaikinio ir tautinio šokio jubiliejumi

Dėl festivalio “Pasaulio lietuviai Palangoje 2009”
Palangos miesto savivaldybė, klubas 

“Palangos fotoklubas 750”, Palangos vieš
bučių ir restoranų asociacija, laikraščio 
“Palangos tiltas” redakcija 2009 m. birže
lio 26 - 31 dienomis rengia meninės ir so
cialinės fotografijos festivalį “Pasaulio lie
tuviai Palangoje 2009”.

Renginio metu numatyta surengti foto
grafijos festivalį, išleisti laikraštį “Tūkstant
mečio laikraštis”, kuriame bus atspindėtos 
aplinkybės. įtakojusios tautiečius išvykti 
gyventi, dirbti ir kurti svetur, priimti ir 
nemokamai apgyvendinti festivalio daly
vius ir Pasaulio lietuvių bendruomenių 
atstovus Palangos ir Šventosios viešbučiuo
se bei organizuot i ekskursijas.

Labai prašome pranešti mums ir Ingai

Valdyba turi nemažą patirtį bendruome
ninėje veikloje ir dar šiuo metu yra į ją 
aktyviai įsijungę.

l’odėl manau kad p. Baltučio išreikšta 
mintis, kad ji lik siekia pasiekti antro 
milijono ribą ir nesiima jokios iniciaty
vos lietuviškos veiklos dirvonus “patręšti”, 
yra visiškai nepateisinama ir net saky
čiau įžeidžianti.

Atskaitomybės atžvilgiu yra būtina, 
kad būtų pateikti paramų prašymai, nes 
neįsivaizduoju, kaip Fondo Valdyba galėtų 
įvertinti skiriamas paramas, kad jos būtų 
skiriamos naudingiausiems tikslams, pa
gal turimas išgales, tuo pačiu metu užtik
rinant kapitalo turėjimą ateities veiklos 
paramoms. Yra labai svarbu, kad prašy
muose būtų pakankamai detaliai išdėstyta, 
kokiam reikalui yra prašoma parama, 
kokios sumos, kokia projekto kaina, kas 
bus atsakingas už paramų atitinkamą 
panaudojimą ir už įsigytus reikmenis, jei 
jos yra tokiems tikslams. Fondo Valdybos 
elgesys būtų labai neatsakingas, jeigu

SumzroecantmžMl 
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bus galima sekmadienį, gruodžio 28 die
ną, 4 vai. p.p. Bankstown Town Hall (cm. 
Rickard and Chapel Roads). Užsisakykite 
ir įsigykite bilietus visai šeimai, nes vaikams 
su tėvais įėjimas yra veltui.

Džiaukimės ir naudokimės šia proga - 
per Australijos Lietuvių Dienas pamatyti 
gabiausias, jaunas baleto ir šiuolaikinio 
šokio žvaigždes iš Lietuvos.

Australijos Baletas ir Mokykla jau už
mezgė draugystę tarp Lietuvos ir Aus
tralijos. Dabar laukiam Jūsų gausiai at
vykstant į spektaklį! □

Januitytei-Lanchas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos pirm, pavaduo
tojai, atsakingai už kultūrą, apie Jūsų suti
kimą dalyvauti teikiant informaciją apie 
savo bendruomenės gyvenimą, rekomen
duoti Jums žinomus kūrėjus fotomeninin
kus ir žurnalistus, bei pageidavimą asme
niškai dalyvauti renginyje.

Aidas Scnkaitis
“Palangos fotoklubas 750” steigėjas 
tek: + 370 616 92 481
e-mail.: aidas@senkauskas.com

Robertas Trautmanas
Palangos savivaldybės 

Kultūros sk. vyr. specialistas 
tek: + 370 460 48 557

c-mail: robcrtas.trautiiiaiias@palaiiga.lt

pinigai nebūtų panaudoti naudingiausiai 
bendruomeniniu atžvilgiu. Taip pat nega
lima pamiršti, kad Fondo Valdyba turi pri
silaikyti Fondo Statuto, už ką ji yra atsa
kinga savo nariams, ir yra labai svarbu, kad 
nebūtų nusižengta valstybiniams įstaty
mams, nes esame inkorporuota organi
zacija ir galime būti baudžiami prasižen
gimo atveju.

Tuo pačiu tenka paminėti, kad Fondo 
kapitale yra palikimo sumų mistatytiems 
tikslams, pagal atitinkamus susitarimus, 
kurių tenka prisilaikyti. Taip pat retkar
čiais gauname specialių stambesnių au
kų, kurių atžvilgiu Fondo Valdyba atlieka 
pavadinčiau “patarnavimus” jų atžvilgiu.

Taigi, yra labai malonu, kad yra rū
pinamasi, keliamos mintys ir duodami pa
tarimai ir kritika Fondo Valdybai, liet būtų 
dar maloniau, jei būtų esmingiau atsižvelg
ta į esamą situaciją, kurioje yra veikiama, 
bei reikalingumą prisilaikyti Statuto ir 
valstybinių įstatymų. " □
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Broliai Dičiūnai
jūroje

Tęsinys iš “M.R” nr. 46.
Šiuo metu pilnos jachtos įgulos nėra, 

nes dėl įvairių priežasčių ji keitėsi. Siū
loma iš Lietuvos atsiųsti patyrusių jūri
ninkų plaukimui į Lietuvą, tačiau visi šie 
reikalai bus sutvarkyti, kai bus nustatyta 
galutinė plaukimo data ir kiti reikalai.

Šia brolių Dičiūnų kelione į Lietuvą 
ypač susidomėjęs Lietuvos karo laivynas, 
kuriame vyriausiu laivyno kapelionu yra

Algis Dičiūnas jachtoje “OTAGO”.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
išreikšti dviprasmiški linkėjimai - laikraš-Alcna 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Respublikos 
ąžuolas 

“Respublika”, 
kuriprasidėjokaip

Sąjūdžio laikraštis ir net iš Danijos gavo 
Sąjūdžiui skirtą spaustuvę, labai greitai 
pradėjo Sąjūdį pulti, bet tada, kai mes 
buvom, redaktorius Tomkus dar tardavosi 
su Vytautu ir ruošėsi išleisti pirmą numerį 
rugsėjo 16 d. Administracija buvo įsikū
rusi buvusiuose Vyskupų Rūmuose prie 
Katedros aikštės, kur iki tol buvo įsikūru
sios įvairios sovietinės įstaigos.

Aš dar paklausiau: “Tai kodėl jūs tų 
rūmų neatidavė! vyskupui?” “Mes siūlė
me”, - atsakė sąjūdiečiai, bet vysk. Stepo
navičius mums pasakė: “Tie rūmai per tiek 
metų nualinti ir nušiurinti, o dabar norit 
mums atiduoti. Tarybinės įstaigos nugy
veno, tarybinės įstaigos tegu ir suremon
tuoja - tada priimsim.”

Vis dėlto vėliau “Respublikos” 2-me 
numeryje buvo aprašyta tų rūmų istorija ir 
pažymėta, kad Vilniaus arkivyskupija ki
tų metų vasarą žada palaipsniui pradėti 
remontuoti aukštą po aukšto, tikėdamasi, 
kad buvę įnamiai prisidės prie išlaidų. Gi 
tuo tarpu keliuose kambariuose buvo įsi
kūrusi “Respublikos” spaustuvė. (Redak
cija, berods, buvo Sąjūdžio būstinėje, kito
je Katedros aikštės pusėje).

Rugsėjo 15 d., laikraščio išleidimo 
išvakarėse. Vyskupų Rūmų kieme įvyko 
iškilmės : buvo pasodintas Respublikos 
Ąžuolas. Susirinko nedidelis žurnalistų ir 
kitų profesijų žmonių būrelis.

Su Vytautu ten patekome ir mes su 
Gediminu. Buvo pasakytos gražios kalbos, 
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mums gerai žinomas, kelis kartus Aus
tralijoje viešėjęs kapitonas leitenantas 
Romualdas Ramašauskas. Taip pat ke
lione ir jachta domisi Lietuvos Jachtklu
bas ir “Žalgirio” draugija, jau neskaitant 
draugų, kurie čia viešėjo su jachtomis 
“Lietuva” ir Laisvė”.

Tad linkėdami, kaip jūrininkai sako, 
“gero vėjo”, mes lauksim, kada brolius 
Dičiūnus ir jų jachtą galėsim išlydėti 
laimingai ir sėkmingai kelionei į Lietuvą.

Garsiųjų sportininkų pajamos
Tiger Woods (golfas) - iš sporto - 23 

mln., iš reklamos -105 mln. dol.
Ph. Micklcson (golfas) - iš sporto - 9.4 

mln., iš reklamos - 53 mln. dol.
Lc Br. James (krepšinis) - iš sporto - 

čiut ir Lietuvos Respublikai. Iš kalbų vi
sai nebuvo aišku, kurios Respublikos 
simboliu tas ąžuolas turės tapti.

Bet kol mes kiekvienas pylėm po kas
tuvėlį žemės ant ąžuolo šaknų, visai neto
liese vyko kitokios rūšies drama. Laikraš
tis jau buvo atspausdintas ir laukė išveži
mo į spaudos kioskus visoje Lietuvoje. 
Spaustuvėje darbas jau buvo baigtas. I .iko 
tik dvi moterys, gal dar kokį darbelį at
likti, o gal tiesiog naujagimį pasaugoti, kol 
išeis į pasaulį.

Staiga įsiveržė keli neuniformuoti vy
rai, nepasisakė kas jie, neparodė jokių as
mens dokumentų ir labai gnibiai pareika
lavo, kad moteriškės tuč tuojau išsineš
dintų iš spaustuvės. Kol viena atsikalbi
nėjo, kita nubėgo prie telefono ir paskam
bino “Respublikos” redakcijai. Po kelių 
minučių į spaustuvę atvažiavo sąjūdiečių 
būrelis. Ir juos tie įsibrovėliai norėjo iš
mesti, bet sąjūdiečiai pareiškė: “Galite 
mus išmesti jėga. Mes čia važiuodami 
pranešėm japonams, ir jų žurnalistai su 
filmuotojais jau pakeliui. Jiems bus labai 
įdomu”. įsibrovėliai tik nusikeikė ir išbėgo. 
Tiems japonams niekas nebuvo pranešęs, 
nes ir laiko nebuvo, bet užteko juos 
paminėti.

Pas tėvą Stanislovą
Mano svainis Saulius mums visą lai

ką kalbėjo, kad negalime išvažiuoti iš 
Lietuvos nepasimatę su tėvu Stanislovu. 
Apie jį buvome skaitę ir girdėję, tai su 
Saulium dėl to nesiginčijome.

Nuvažiavom į Paberžę, kur jau daug 
metų klebonavo tėvas Stanislovas Dobro
volskis. Mums nepatarė važiuoti sekma
dienį, nes tada būna per daugžmonių.

Neplatus vieškelis atvedė mus iki vie
nišos Paberžės klebonijos be jokio kaimo 
ar miestelio aplinkui - taip buvo planuota 
neramų kunigą atskirti nuo žmonių. Ta
čiau prie klebonijos stovėjo daugybė au- 

12 mln., iš reklamos - 28 mln. dol.
Fl. Mayweather (boksas) - iš sporto - 

20 mln., iš reklamos - 20 mln. dol.
K. Bryant (krepšinis)-išsporto - 19.5 

mln., iš reklamos -16 mln. dol.
Shaq O’Neal (krepšinis) - iš sporto - 

20 mln., iš reklamos -15 mln. dol.
A. Rodrigucz (beisbolas) - iš sporto - 

29 mln., iš reklamos -6 mln. dol.
K. Garnett (krepšinis) - iš sporto - 22 

mln.. iš reklamos - 9 mln. dol.
P. Manning (Amcrik. futb) - iš sporto - 

17.5 mln., iš reklamos -13 mln. dol.
D. Jeter (beisbolas) - iš sporto - 22 mln., 

iš reklamos - 8 mln. dol.
Europoje, kur karaliauja futbolas, 

dauguma jo atstovų gauna daug pinigų. 
Anglijos D. Beckham gauna apie 50 mln. 
dolerių, kti Europs garsieji futbolininkai 
be atlyginimo dar gauna dideles pajamas 

ALFAS invites all 
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend 

58th Australian Lithuanian
Sports Festival

to be held in Sydney from the 27th - 31st December, 2008

For furt her information:
Gediminas Sauka. 9630 7232 after 6.00 p.m. Mon - Fri and all weekend. 
Tom Jablonskis, 9579 5954 alter 6.00p.m. Mon-Fri and all weekend, 
tom.jabionskis@gmail.com
Jason Jablonskis, 0413 047195 7.30 a.m. - 7.30 p.m.
Peter Burokas, 0424 725 106.
Robertas Liulackas on E-mail: krliutackas@yahoo.com.

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!

tomobilių ir autobusas. Tai buvo nuolati
nis kasdieninis klebonijos vaizdas, ir tai 
jau buvo penktas autobusas tą dieną.

Kieme su tėvu Stanislovu rusiškai kal
bėjosi vidutinio amžiaus moteriškė, su 
visa grupe atvažiavusi iš Maskvos. Tėvas 
Stanislovas apgailestavo, kad negalijiems 
paskirti daug laiko, bet moteriškė pasakė: 
“O, mes tik norime, kad jūs mus palaimin- 
tumėt”. 'Ievas Stanislovas juos palaimino 
ir moteriškė pravoslaviškai persižegnojo.

Plaukia žmonės pas jį iš Lietuvos ir iš 
visų Sovietų Sąjungos kampelių. Plaukia 
kuo nors nusivylę, girtuokliai, narkoma
nai, plaukia norintys atsipalaiduoti nuo 
įtampos. Klebonijoje viskas atidaryta. Eik, 
kur nori, imk, ką nori; radai - valgyk, 
nori - nakvok viename iš klebonijos kam
barių; nori - dirbk suvenyrus metalo dirb
tuvėlėje, kad paskui juos padovanotum 
kitiems. (Tėvas Stanislovas ir man pado
vanojo varinį angelą). Nori - nieko ne
dirbk, sėdėk šventoriuje arba vienintelia
me Lietuvos bažnytiniame muziejuje. Vie
ni atvažiuodami atveža maisto ir įdeda jį 
į šaldytuvą ar spintelę. Kiti - atvažiavę 
tuščiomis-pasiima ir pavalgo. Laiką pra
leidžia pokalbiuose su tėvu Stanislovu, 
nupjaudami žolę aplink kleboniją, šveis
dami senus aprūdijusius kryžius, drožinė
dami, valydami bažnyčią.

Pasisveikinę su tėvu Stanislovu, nu
ėjome j bažnyčią. Šventoriuje, kaip ir kitur 
aplink bažnyčias, stovi įvairiom atmin
tinom progom pastatyti kryžiai. Vienas jų 
- pats pirmasis paminklas pastatytas 
Romui Kalantai, tuoj po jo susideginimo. 
Bažnyčia, aišku, atdara. Viename zakris
tijos kambarių - bažnytinių žibintų rin
kinys. Net akys raibsta nuo jų spalvingu
mo. Jie visi yra buvę išmesti, paskui tėvo 
Stanislovo surinkti ir jo padėjėjų rūpes
tingai nušveisti, kartu pasižymint, kokie 
dažų trupinėliai ant jų buvo užsilikę. Ir 
paskui iš naujo perdažyti kaip buvę.

Apžiūrėję visą nedidelę bažnytėlę, 
nuėjome į greta stovintį muziejų. Ten mus 

iš reklamos.
Ir Lietuvos krepšininkai, šalia gana di

delių uždarbių, pajamų gauna ir iš reklamų. 
'Žinomo mūsų krepšininko A. Sabonio 
vardas buvo reklamuojamas su prabangiais 
šveicarų laikrodžiais “Eloga by Sabonis”, 
A. Macijauskas - su plaukų šampūnu, 
Japonijoje mūši) krepšininkai pavirto 
samurajais, Ispanijoje koridos matado
rais ir kitais. Sakoma, kad nėra geresnės 
reklamos už sportininko pasiektą pergalę.

* * *
LR Ministro Pirmininko potvarkiu yra 

sudalyta Darbo Grupė, kurios užduotis - 
suorganizuoti VII Pasaulio lietuvių spor
to žaidynes Lietuvoje 2009 metais. Į šią 
Darbo Grupę įeina ir Australijos lietuvių 
sportininkų veikėjas Antanas Laukaitis. 
Pirmas posėdis įvyks šių metų gruodžio 9 
dieną Vilniuje. (Red.)

pasitiko kunigo sesuo dr. Tiknienė ir pa
rodė nesuskaitomus kiekius kamžų, stulų, 
albtĮ, užtiesalų, indų - viskas surinkta iš 
įvairių klebonijų palėpių ir sandėliukų. 
Kai kurie daiktai buvo rasti purvini, api
peliję, bet dabar rūpestingų rankų išvalyti 
ir atnaujinti.

Per kiemą nuėjom į kleboniją. Ant pa
statų sienų iš lauko prikabinti geležiniai 
kryžiai - koplytstulpių viršūnės - ir seno
viški ūkio padargai.

Verandoje sėdėjo ta nišų grupė ir už
kandžiavo lietuviškais šaltibarščiais. Prie 
ilgo stalo nebebuvo vietos, tai mes atsi
sėdome virtuvėje. Ten šeimininkavo kuni
go seserų vaikai, pasirodo, švenčiamas jo 
71-as gimtadienis. Dalį mūsų atsivežto 
maisto sudėjome į bendrą spintelę, dalį 
pasidėjome virtuvėje ant stalo, prisidėjo ir 
kunigo šeima ir ėmėm kalbėtis. Kun. Sta
nislovas tai su mumis pakalba, lai su tais 
rusais, tai išeina į kiemą pakalbėti su nau
jai atvykstančiais. Paskui dingo. Po 15 
minučių atsirado. Sako: “Buvau nuėjęs 
pamiegoti”. “Bet kunige, mes išvaikščio
jom visą kleboniją ir jūsų kambary buvom, 
tai kur jūsmiegojote?”. “A”, - sako tėvas 
Stanislovas, aš dar turiu lovelę ant aukš
to, ten manęs niekas neranda. Kai labai 
pavargstu, pamiegu 15 minučių ir vėl gy
vas”. Taip miegoti jis išmoko tremtyje, kai 
ilgesniam poilsiui nebuvo kur pasislėpti 
nuo prižiūrėtojų.

Pradėjo užslinkti debesys , tai skubė
jom dar pamatyti kapinaites. Jos gražiai 
sutvarkytos, Kapinaitėse padėtas kibiras, 
kastuvas, šftiota, grėblys. Jais visi naudo
jasi, irvisi padeda įvietą.

Vieton tvoros kapinaites juosia takas, o 
už jo, kur tradiciškai būdavo laidojami 
savižudžiai ir nekrikštai, stovi kryžiai su 
užrašais: “Nusivylusiems gyvenimu”, 
“Vienišiems”, “Be laiko įnirusiems”, “Visų 
paniekintiems” ir panašiai. Tėvo Stanis
lovo parapijiečiai žino, kad atstumtųjų 
negalima dar kartą atstumti.

Tęsinys kitame MP nr.
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In memoriam
Sudiev brangiai Pajautai

1909.07.24 - 2008.11.03

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariai 
maloniai kviečiami dalyvauti

Kalėdiniame Pobūvyje
kuris įvyks šių metų gruodžio 14 dieną, sekmadienį, 12.30 vai. p.p.

Yowani Country Club, Northbourne Avenue, Lyneham.
Apie dalyvavimą prašome pranešti Barbarai Šilinis, tek: 6288 6283 iki 

antradienio, gruodžio 9 dienos.

Kūčios Melbourne
ALB Melburno Apylinkės Valdyba su įvairių organizacijų 

pagalba organizuoja Sv. Kūčių vakarienę Melbourne Lietuvių 
Namuose trečiadienį, gruodžiu 24 dieną, 16 valandą.

Norinčius dalyvauti prašome pranešti ir užsisakyti vietas pas dr. Aldoną Butkute 
tek: 9387 3161 iki gruodžio 15 dienos.

Šv. Kūčių vakarienė suaugusiems ir pensininkams $20, vaikams - $ 10.

XXV AL Dienų Sydnėjuje (2008) 
Ruošos Komitetas 

maloniai kviečia visus į

XXV ALD SYDNEY 2008 Raųjų HTetų Balių
gruodžio31 dieną (trečiadienį),8vai.vakaro, 
erdvioje La lama Lounge salėje, 178 Eldridge 
Rd., Condell Park (7 min. važiavimo nuo Lie
tuvių Klubo) 
Bilietai: $60 asmeniui,

jaunimiui iki 17metų - $45.
PROGRAMOJE: trijų patiekalų vakarienė, 
“lengvi” gėrimai, “Sutaro” muzikantai iš Lie
tuvos, DJ. Gėrimus bus galima nusipirkti vietoje 
-veiks baras.
Bilietus ir stalus prašome užsisakyti iš anksto, 
nes vietos ribotos. Už bilietus prašome susimo
kėti iki gruodžio 17 dienos. Čekius siųsti adresu:
Elena Erzikov, 34 Essendon Street, St. Johns Park, NSW2176. Čekius išrašyti 
ALD 2008 vardu. Elena Erzikov

tel: (02)96102540 e-mail: jerzikov@bigpond.net.au

Bilietus į Naujų Metų balių galima nusipirkti ir Lietuvių Klubo raštinėje.

XXV ALD SYDNEY 2008

jaunimo Valentą Maras
Bankstown Town Hall 
cnr. Rickard & Chapel Rds. 

Sunday 28th December. 7.30 p.m. 
Kaina $10.

PROGRAMOJE: Sydnėjaus jaunimo humoristinis spektaklis “Ponaitis”, jauna 
šokėja, keli pianistai ir kiti talentai.

Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS PRENUMERATĄ?

Mirus

A^A Don Atkinson
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Marijai, sūnui Garry su šeima bei 

visiems artimiesiems.
Albina Liutackienė ir Garry Pcnhall

Mirus

A'u’A Don Atkinson,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Marijai, sūnui Garry ir visai šeimai.

EŽY Klubas

A.■frA Vytautui Mickevičiui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Adai ir artimiesiems.

Sodybiečiai ir Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugija

Mirus

A^A Marytei Vaitkus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame broliui Jonui Barilai, šeimai ir artimiesiems.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

Š.m. lapkričio 10 d. susirinkome prie 
Sydnėjaus Rookwood’o kapinių naujai 
pastatytos Marijos Gailestingumo Moti
nos koplyčios atsisveikinti su ilgą gyve
nimo kelionę pabaigusia, be kelių mėne
sių beveik šimtamete, visų gerbiama ir 
mylima Pajauta Linartaite Daukiene.

Pajauta gimė 1909 m. liepos 24 d. Ry
goje, Jurgio ir Joanos Jančaitės Linartų 
šeimoje, kur jau augo vyresnė sesutė 
Gražina. Rygoje prieš Pirmą pasaulini ka
rą buvo susibūręs nemažas lietuvių švie
suolių telkinys, pasižymėjęs savo tautiškai 
kultūrine veikla. Abu Linartai buvo pa
garsėję lietuviško teatro kūrėjai, vaidinto
jai, o Jurgis buvo dar ir režisierius bei ad
ministratorius. Pajauta su sesute augo 
tautiškai apsisprendusioje aplinkoje. Teat
ro veikla nutrūko, kai prasidėję karo veiks
mai privertė šeimą trauktis toliau į Rusi
ją. Sustojo St. Pctcrsburge, kurpatyrė pra
sidėjusios revoliucijos įkarštį ir vargus. 
Kasdieninės gyvenimo sąlygos vis sunkė
jo, trūko maisto ir kitų reikmenų. Šeimai 
reikėjo ieškoti prieglobsčio toliau. Su di
deliais vargais išvažiavo į Voronežą, kur 
stipriai gyvavo skaitlinga ir veikli lietuvių 
bendruomenė su draugijomis, savitarpe 
šalpa, lietuviška gimnazija. Ir čia kasdieni
nis gyvenimas buvo sunkus, dažnai teko 
būti alkaniems, žiemą trūko kuro ir apsi
rengimo. 1918 m. gimė Linartų sūnus Vy
tautas, baigėsi karas ir buvo paskelbta Lie
tuvos nepriklausomybė. Linartų šeima iš
siruošė grįžti j Lietuvą. Iki pat gyvenimo 
pabaigos Pajauta prisimindavo ir pasako
davo apie tuo pavojingu metu košmariškai 
sudėtingą kelionę iš Voronežo į Vilnių, 
alkaniems ir sušalusiems, bet, pagaliau, 
laimingiems išlipus ant lietuviškos žemės.

Vilniuje šeima išgyveno ketverius me
tus. Pajautai į pradžios mokyklą neteko 
eiti, buvo privačiai paruošta į pirmą klasę 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Čia baigė 
pirmas tris klases ir, sąlygoms sunkėjant 
lenkų užimtame Vilniuje, su šeima persikė
lė į Kauną ir toliau mokėsi Kauno “Aušros” 
Gimnazijoje, kurią baigė 1926 m. Tą patį 
nidenį pradėjo studijas Kauno (vėliau Vy
tauto Didžiojo) Universitete, Gamtos - Ma
tematikos fakultete. Studijuojant susipa
žino su inžinerijos studijas bebaigiančiu 
Baliu Daukum (Dobkevičium) ir 1928 me
tais apsivedė. Pajautos studijos susitruk- 
dė, kai tais pačiais metais Balys, dabar jau 
kvalifikuotas inžinierius, buvo perkeltas į 
Virbalį. Ten 1933 m. jauna šeima susilaūkė 
dukrelės Pajautos. 1934 m. gimė sūnus 
Rimgaudas. Klaipėdoj šeima gyveno iki 
1939 m Vėliau Pajauta minėdavo penke
rius Lietuvos uostamiestyje praleistus me
tus, kaip šviesų, įdomų ir ramų laikotarpį 
su maudynėmis jūroje, pasivaikščiojimais 
gamtoje, giminių apsilankymais, išvykomis 
į Karaliaučių ir Berlyną. Tačiau ramus gy
venimas staiga buvo nesugrąžinamai nu
trauktas Lietuvą ištikusių nelaimių.

1939 m.vokiečiai okupavo Klaipėdą ir 
daugeliui lietuvių reikėjo paskubom išsi
kelti. Daukai persikėlė į Kauną. Balys tu
rėjo laukti naujo tarnybinio paskyrimo. 
Teko dirbti Pavenčiuose, Kaune, pagaliau 
buvo nusiųstas į Panevėžį direktoriumi 
naujai pastatyto cukraus fabriko. 1944 m. 
karui baigiantis, Raudonajai armijai ar
tėjant prie Lietuvos, Daukai nutarė trauktis 
į Vakarus. Kartu su Pajautos sesers Gra
žinos Kovalskių šeima dviem kaimiškais 
vežimais iškeliavo į nežinią Vokietijoj. Pa
kely praradę arklius ir vežimus, pasiekė 
amerikiečių zoną pietų Vokietijoj, kur pra
leido beveik penkerius metus Kempten’e, 
lietuvių stovykloje. Prasidėjus emigracijai 
nutarė keltis į Australiją. 1949 m gegužės 
mėnesį sustojo Melbourne. Iš ten per Cowrą 
ir Albury, 1951 m. sausio mėnesį atsikėlė į

Pajauta Daukienė.

Sydnėjų. Kūrėsi Yagoonoj. Ankstyvi kūri
mosi metai nebuvo lengvi. Ir atlikus darbo 
sutartį Balys ir Pajauta turėjo sunkiai dirbti, 
kad įsigytų nuosavą pastogę, kad galėtų 
vaikus leisti į mokslą ir tolimesnes studijas.

Abu Daukai anksti įsitraukė į lietuvišką 
visuomeninę veiklą. Balys dirbo komite
tuose ir Krašto Valdybose, Pajauta įsitraukė 
į Moterų draugijos darbus. Gilioj senatvėj 
Pajauta, džiaugdamasi gražiai sutvarkyta ir 
išpuošta Liet. Sodyba Engadinėje, minė
davo pastangas ir darbus ją kuriant. Norint 
surinkti reikiamų lėšų, moterys iš tolimų 
Sydnėjaus priemiesčių keliaudavo autobu
sais ir traukiniais į vieną vietą ruošti sumuš
tinių pardavimui kokiame nors lietuviška
me renginyje. Jos žodžiais,’’Tai iš tų sumuš
tinių ir išaugo lietuviški namai ir sodyba! ”

Ir daug dirbdama, Pajauta niekad nepri
trūko laiko nei atidos šeimai. Jos gyvenime 
šeima užėmė svarbiausią vietą ir teikė pras
mę visoms pastangoms. Kasdiena paleng
vėjo, kai abu vaikai baigė mokslą, įsigijo 
profesijas, sukūrė šeimas ir gražiai savaran
kiškai susitvarkė. Jau galėjo rastis daugiau 
laisvalaikio ir poilsio. Tačiau jai buvo skirta 
pakelti dar vieną netektį, kai 1968 m širdies 
liga mirė mylimas vyras Balys. 1969 Pajauta 
pardavė namus ir nusipirko mažesnį butą 
Eppingc, arčiau dukters ir kelių artimų 
draugų šeimų. Sekantį gyvenimo trečdalį 
leido savarankiškai, mylima vaikų ir bi
čiulių, džiaugėsi anūkais ir proanūkais, iš
tikimai lankė lietuviškus renginius, palaikė 
lietuvišką spaudą ir socialinės globos darbą.

Visur buvo pavyzdžiu ne tik gražios elg
senos ir kuklios elegancijos, bet ir aukštų 
moralinių įsitikinimų bei nuoširdaus pa
triotizmo. Paskutiniaisiais gyvenimo me
tais, kai pasidarė per sunku nuolat lipti į 
trečią aukštą, savo pačios sprendimu išėjo 
gyventi į katalikišką šv. Kotrynos globos 
centrą Eppinge. Ten leido dienas vaikų, 
anūkų ir kitų saviškių nuolat lankoma, daug 
skaitė, domėjosi pasaulio įvykiais. Niekad 
nesiskundė. 2008 spalio 22 susirgo ir lap
kričio 3 ramiai užgeso.

Laidotuvių mišios australo kunigo buvo 
atlaikytos šv. Marijos erdvioje koplyčioje. 
Skaitymus atliko anūkai. Vyriausias, Rai
mondas Pullinen, perskaitė gražiai paruoš
tą Jos gyvenimo aprašymą, Rasa perskaitė 
savo prisiminimus. Tamara Vingilienė 
SLMSGD-jos vardu pasakė jautrų atsisvei
kinimo žodį. Pamažu karstui leidžiantis į 
kapą, susirinkusieji jį uždengė gėlių žiedais.

A.a Pajauta paliko dukterį Pajautą ir 
žentą Juhanį Pullinen, sūnų Rimgaudą ir 
marčią Lucy Daukus, anūkus Raimondą, 
Tomą, Andrių, Petrą, Rasą ir proanūkus 
Povilą, Kariną, Nicholą, Emmą, Katya, Mei 
Li ir Markų.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, brangi 
Pajauta, Tavo šviesus pavyzdys pasiliks su 
mumis. Elena Jonaitienė
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LITHUANIAN CO-OPERATIVE 
CREDIT SOCIETY "TALKA" LTD 

TERM DEPOSITS 

3 month - 6% 
6 month * 6%

12 month - 6%
Term deposits may be withdrawn In full 

or In part before maturity. In such case 

0.5% wiH be paid on the withdrawn sum

SECURED LOANS
Fmoinase

NO APPLICATION FEES OR CHARGES

HOME PURCHASE 

RENOVATIONS 

EXTENSIONS 

INVESTMENTS

MELBOURNE 03 9328 3466 

ADELAIDE 08 8362 7377 

SYDNEY 02 9782 0082 

talkatįįaccess.netau

Kviečiame visus Australijos 
skautus dalyvauti 

LSS Australijos Rajono 
Sydnejaus „Aušros“ tunto 

ruošiamoje 
2009 Tautinėje Stovykloje

„Kernavė“
- minint Lietuvos vardo 1000 

metų jubiliejų!
Stovykla vyks po Lietuvių Dienų, 
nuo sausio 2 d. iki sausio 10 d. 
Kariong, NSW.

Stovyklos kaina: $40/asme- 
niui/dieną-$160max. Šeimoms 
bus duodama nuolaida.

Prašome registruotis pas savo 
vietovės tunto atstovus:
Sydnėjuje - Kristina Rupšienė, 
tel.: (02) 9894 8658; e-mail:
coxrupsys@bigpond.com
Melbourne - Elena Tamašaus
kas, tol.: 0417 053 404; e-mail:
ejtamasauskas@hotmail.com
Rimas Strunga, e-mail:
rimas.strunga@gmail.com

Adelaidėje - Antanas Pocius, 
tel.: 0408 282484; e-mail:
tanyp@pocius.com

Australijos Liet. Dienų Ruošos Komitetas ieško žmonių,
kurie norėtų ir galėtų filmuoti įvairius renginius per ateinančias AL Dienas Sydnėjuje.

Suinteresuotus prašome kreiptis į pirmininką Arvydų Rupšį tel.: 9894 8658, 
e-mail: coxnipsys@bigpond.com

S.m. gruodžio 13 dieną (šeštadienį), 2.30 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube 
Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio mokykla niošia

Mokslo metų užbaigimo pasirodymą
Šioje programoje mokiniai šoks, dainuos ir deklamuos, parodys ką išmoko. Ta 

pačia proga bus įteikiami mokyklos baigimo pažymėjimai.
Po 10 min. pertraukos toliau vyks kartu su Sydnėjaus Lietuvių Klubu 

organizuojama vaikų

Kalėdinė Eglutė
Prašomo tėvelius iš anksto pasirūpinti ir susimokėti 

Klubo nario mokestį.Tik Klubo narių vaikai iki 12 m. 
amžiaus kviečiami dalyvauti Eglutėje. Ta pačia proga visi 
pabendrausime po vaikų šventės.

Dėl smulkesnės informacijos prašau kreiptis j
Lietuvių Klubą tel.: (02) 8708 1414 arba skambinti mokyklos organizatorei 
Jadvygai Dambrauskienei tcl.: (02) 9709 3817.

Kalėdaičiai (plotkelės) Melbourne
Kalėdaičių jau galima įsigyti pas Parapijos Tarybos narius Melbourne 

sekmadieniais prie bažnyčios, Lietuvių Namuose arba bibliotekoje.
Kalėdaičiai, atkeliavę iš tolimos ir širdžiai taip brangios Lietuvos, tegul pasiekia 

kiekvieno iš mūsų namus šventą Kūčių vakarų.
Mclbourno Parapijos Taryba

Melbourno Lietuvių Darželio ir Mokyklos
mokslo metų baigimo šventė

įvyks sekmadienį, gruodžio 14 dieną, 1 vai. p.p., 
Melbourno Lietuvių Klube.

Programoje - darželio ir mokyklos vaikų pasirody
mas. Darželio vaikai pašoks tautinius šokius. Ateis Ka
lėdų Senelis. (Prašome tėvus atsinešti nedidelę dovanėle
savo vaikams, kad Kalėdų Senelis galėtų išdalinti.)

Maloniai kviečiame vaikus, tėvus, močiutes ir senelius, tetas ir dėdes, draugus 
atvykti j šią prieškalėdinę šventę

Melbourno pensininkų dėmesiui
Kviečiame atvykti į pensininkams ruošiamus Kalėdinius pietus, kurie 

įvyks antradienį, gruodžio 9 dieną, 12 vai., Lietuvių Namuose.
Norinčius dalyvauti kartu, prašome užsirašyti paskambinant Irenai Vilkišienei

tel.: 9819 5103. Pensininkų Sąjunga
Printed by: Spolpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW 2204.

^5*3 Sydnėjaus Lietuvių Klubas
MBa 16-20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: conlactus@litliuanianclub.org.au 

www.Iithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas T11C Little OniOJl” dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos -230 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: ALVYDAI, tel.: 9782 0079, arba mob. 0422 655 902

Ktttei)ine Klubo narių vaikams iki 12 metų bus ruošiama

kartu su Savaitgalio mokykla šeštadienį, gruodžio 13 dieną, 2.30 vai. p.p. 
Lietuvių Klube. Registracija šeimai - $5. Informuokite apie vaiko amžių ir 
lytį. Registracijos priimamos Klubo administracijoje iki gruodžio 10 dienos. 
Lankysis Kalėdų Senelis su dovanomis. Nepamirškite išmokti dainelę arba 
eilėraštuką Kalėdų Seneliui.

rj Kaip ir kasmet, Lietuvių Klube bus ruošiamos tradicinės

jįjįjyįlįp KŪČIOS. Maistą paruoš Alvyda.
Kaina asmeniui - $25. Vietas prašome užsisakyti iki 
ketvirtadienio, gruodžio 18 dienos, Klubo Administracijoje.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Vėl ruošiame prieškalėdinį turgelį
Artėja Kalėdos, artėja ir prieškalėdinis turgelis gruodžio 14 d. Mclbourno 

Lietuvių Namuose. Pirkėjų jame nė vienais melais netrūko, o pardavėjų -kuo 
daugiau, tuo geriau.

Tlirgclis pradės veikti pasibaigus mišioms, nes pernai pamatėm, kad iš bažnyčios 
atėję žmonės jau daug ko nebegavo nusipirkti.

Tai yra namudininkų turgelis, taigi viskas, kas parduodama, yra gaminta na
muose : kepiniai, eglutės dekoracijos, atvirutės, papuošalai, rankdarbiai.

Pelnas, kaip paprastai, lieka pardavėjams, išskyrus po $5 Klubui už stalą. 
Stalus paruoš Entuziastės. Jums tik ateiti, išsidėlioti, parduoti ir ... pirkti. Kad 
žinotume kiek stalų reikia paruošti, prašome pranešti apie savo dalyvavimą Lilijai 
Kozlovskienei (8707-0347) arba Alenai Karazijienei (9338-2172).

Lauksime skambučių. Mclbourno Entuziastės

Pranešimas MP skaitytojams
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau ne už kalnų. 

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

numeryje, kuris numatomas atspausdinti trečiadienį, gruodžio 17 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 atidėlioja, todėl jų tekstai Redakciją pasiekia per vėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 15 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: www.users.bigpond.com/inpastogc 

Redaktorė Dalia Donicla
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų 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 skelbimij turinį redakcija neatsako.
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