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Atvyko pirmieji AL Dienų svečiai

Pora dienų pasisvečiavę Melbourne, gruodžio 8 dienų i Sydnėji] atskrido Australijos Lie
tuvių Dienų svečiai - Lietuvos baleto šokėjai Kristina Gudžiūnaitė, Voiccch Žuromskas ir 
jų vadovas Petras Skirmantas. Greitai juos pamatysime ALD programoje.
Nuotraukoje iš kairės: Petras Skirmantas, Ramona Ratas - Zakarevičienė, Kristina 
Gudžiūnaitė ir Voiccch Žuromskas Australijos Baleto patalpose, Melbourne.

Lietuvos įvykių apžvalga

Pertvarkys TMI departamentą ?

Kas turėtų 
rūpintis 
atomine 

energetika?
Ignalinos ato

minės elektrinės 
uždarymu, nau
jos jėgainės sta
tyba, naciona
linio investuo

tojo bendrovės LEG LT veikla besirūpi
nančiai Seimo komisijai turėtų vadovauti 
Tautos prisikėlimo partijos narys Rokas 
Žilinskas. Trečiadienį, gruodžio 3 d.. Seimo 
Atominės energetikos komisija pritarė R. 
Žilinsko kandidatūrai. Komisijos pirmi
ninko pavaduotoju išrinktas Rimantas 
Sinkevičius. Galutinį žodį dėl šių kandi
datūrų dar turės tarti Seimas. Iki šiol 
Ignalinos elektrinės reikalais rūpinosi par
lamentinė komisija Ignalinos atominės 
elektrinės regiono problemoms spręsti.

Prezidentas susirūpino žemės 
reformos baigtimi

Prezidentas Valdas Adamkus susirūpi
no, ar dėl taupymo amžina netaps ir taip 
jau ilgiausiai trunkanti žemės reforma. 
Gruodžio 3 d. V. Adamkus susitiko su kan
didatu į žemės ūkio ministrus Kazimieru 
Starkevičiumi.

Pasak Prezidento atstovės spaudai Ri
tos Grumadaitės, per susitikimą su kan
didatu Prezidentas klausė, kaip ir kada jis 
siūlytų baigti ilgiausiai Lietuvoje trunkan
čią žemės reformą. “Antikriziniame plane 

yra numatyta sumažinti finansavimą šiai 
reformai, todėl Prezidentas domėjosi, kaip 
planuojama taupyti, ir ar nuo to amžina 
netaps minėta pertvarka”. - sakė R. 
Grumadaitė. Pasak jos. Prezidentas taip pat 
domėjosi, ar galimo ekonominio sunk
mečio sąlygomis išsilaikys didžiausią da
lį žemės ūkio sektoriuje sudarantys vidu
tiniai ūkiai. Prezidentas atkreipė dėmesį, 
kad šiuo metu Europos Sąjungoje (ES) 
vyksta žemės ūkio politikos peržiūra, todėl, 
V. Adamkaus nuomone, Lietuva turi ati
džiai sekti ir prisitaikyti prie pasikeitusios 
ekonominės padėties. Susitikime taip pat 
buvo kalbėta apie Žemės ūkio ministeri
jos bei jai pavaldžių institucijų atlieka
mas funkcijas ir galimą pertvarką.

K Starkevičius teigė, jog ateityje Žemės 
reformai vykdyti numatoma parengti 
atskiras programas Vilniui ir Kaunui. Pa
sak kandidato į ministrus, į kaimą turi būti 
žiūrima kaip į visumą, ne tik kaip į žemės 
ūkį. “Šiandien kaime gyvena 34% gyven
tojų, o žemės ūkyje dirba 12%, ateityje dar 
mažės”, - teigė kandidatas.

K Starkevičius tvirtino, kad būtina ge
rinti paramos sklaidą. “Paramą yra gavę tik 
per tūkstantį šeimų, nekalbu apie tiesio
gines išmokas. Norint sukurti vidurinįjį 
sluoksnį, kuris būtų konkurencingas ir 
ES, reikalinga didesnė paramos sklaida, 
biurokratizmo mažinimas. Dabar 25% lėšų 
nueina įvairių projektų ruošimui. Pinigai 
turėtų pasiekti kaimo žmones, žemdirbius, 
turėtų būti skirti kaimo infrastruktūros

Nukelta į 2 psL

Naujoji Vyriausybė sieks pertvarkyti 
Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentą bei priskirti Išeivijos klausimus Už
sienio reikalų ministerijai. Tai po susiti
kimo su Prezidentu Valdu Adamkumi sa
kė kandidatas į užsienio reikalų ministrus 
Vygandas Ušackas.

Šiuo metu svarbus vaidmuo formuojant 
ir įgyvendinant ryšių su užsienyje gyve
nančiais lietuviais ir išeiviais iš Lietuvos 
politiką tenka Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentui prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės. Anot V. Ušacko. per
mainos padėtų stiprinti ir efektyviau plė
toti ryšius su Lietuvos išeivija.

Tailande įstrigo ir lietuvių
Per neramumus Tailande buvo 22 tu

ristai Iš Lietuvos, kurie į Lietuvą turėtų 
parskristi Ilirkijos oro bendrovės lėktu
vu. Į Tailandą jie buvo išvykę per kelio
nių agentūras “Kelrodis", “Guliverio ke
lionės” bei “i .aprela”. Kelionės baigėsi lap
kričio 29-ąją, tačiau dėl uždarytų Bangko- 
ko oro uostų jie negalėjo grįžti į Lietuvą.

Agentūros turistus apgyvendino ketu
rių žvaigždučių viešbutyje laukiant, kol 
pradės veikti oro uosiai. Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija dėl neramumų ragina 
1 .ietuvos gyventojus atidėti keliones j Tai
landą ir Indiją. Įspėjama, kad į “karštuo
sius taškus” keliones įsigiję turistai turi 
teise jų atsisakyti. Pagal Civilinį kodeksą, 
kelionių agentūros tokiems turistams

Premjeras apie Vyriausybės programą
(ELTA). Paskirtasis Premjeras Andrius 

Kubilius nemato poreikio Lietuvai sko
lintis iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF). 
Seime pristatydamas Vyriausybės progra
mą jis taip pat užtikrino, kad nėra jokių 
galimybių kalbėti apie lito devalvavimą 
(nuvertinimą). Tačiau TVF ekspertų pa
tarimai, jo nuomone, visuomet buvo iryra 
didžiai vertingi. A. Kubilius apgailestavo, 
kad prieš keletą metų Vyriausybė neišgir
do TVF ekspertų perspėjimų dėl gresian
čios ekonominės krizės Lietuvai, jeigu 
Vyriausybė nesiims valdyti ekonomikos 
perkaitimo.

A. Kubilius nenurodė galimos euro 
įvedimo datos. “Svarbiausiu strateginiu 
tikslu laikome euro įvedimą tada, kai bū
sime tam pasiruošę, tačiau apie tikslesnes 
datas kalbėti galėsime, matyt, tik po 2011 
metų”,-sakė jis.

Kalbėdamas apie esmines permainas jis 
nurodė tris didžiausias bėdas, kurias reikia

Rinkimai į Europos Parlamentą
2009 metų birželio 7 dieną Lietuvoje 

vyks rinkimai j Europos Parlamentą. To
kią datą savo nutarimu nustatė Seimas. 
Europos Parlamento šeštoji-2004 - 2009 
metų - kadencija, kurioje Lietuvai pir
mąkart atstovauja 13 europarlamentarų, 
artėja prie pabaigos.

Pagal Europos Parlamento rinkimų 
įstatymą, europarlamentarų rinkimai 
Lietuvoje vyks panašiu metu kaip ir ki
tose Europos Sąjungos valstybėse.

Seimas dar nepaskelbė Lietuvos Pre

“Supažindinau su mūsų Vyriausybės 
planų pertvarkyti Išeivijos ir mažumų 
departamentą, priskiriant išeivijos reika
lus Užsienio reikalų ministerijai ir tokiu 
būdu geriau ir efektyviau plėtoti ir stiprin
ti ryšius su Lietuvos išeivija užsienyje, pa
dėti jiems puoselėti ir išlaikyti lietuvių 
kalbą, tradicijas bei istoriją irstiprinti ben- 
dntomeniškumo tradicijas”,-žurnalistams 
sakė Vygandas Ušackas. lokiu būdu, da
bar žymiai pagyvėję ir išsiplėtę Išeivijos 
reikalai būtų atskirti nuo tautinių mažu
mų klausimų, kurie yra vidinis pačios 
Lietuvos dalykas.

LGITIC

privalo pasiūlyti alternatyvią kelionę, o jei 
turistas jos atsisako - grąžinti sumokėtus 
pinigus.

LR Užsienio reikalų ministerija krei
pėsi į Europos Sąjungos šalių diplomati
nes atstovybes Tailande, prašydamas 
suteikti pagalbą Lietuvos piliečiams iš
vykti iš šalies. Vadovaujantis Lietuvos ir 
Vengrijos susitarimu dėl abipusės konsu
linės pagalbos teikimo. Lietuvos pilie
čiams pataria kreiptis į Vengrijos amba
sadą Tailande (neatidėliotinos pagalbos 
telefono numeris: + 66 81 87 54 610).

Vėliausiomis žiniomis, lietuviai turis
tai grįžo per Turkiją, kur turėjo laukti dvi 
dienas. Iš Rygos j Lietuvą jie grįžo spe
cialiai parūpintu autobusu. □ 

nedelsiant įveikti. Tai, anot jo, nestabdomas 
tautos nutekėjimas, ekonominės minties ir 
ekonominės politikos stagnacija bei val
džios neveiksnumas. Jis pakartojo siekį 
įkurti atskirą Energetikos ministeriją, per
tvarkyti Socialinių reikalų ir darbo minis
teriją ir vietoje jos įsteigti Šeimos ir so
cialinių reikalų ministeriją.

Premjeras yra pasiryžęs neatidėliojant 
naikinti apskritis, o absoliučią daugumą jų 
funkcijų perduoti savivaldybėms. Vietoje 
apskričių gims regionai, kurių vienintelė 
funkcija bus regionų plėtra ir ES paramos 
tokiai plėtrai panaudojimas. “Mūsų 
pasiryžimą tikrai regioninei politikai de
monstruoja ir mūsų įsipareigojimas Kai
mo reikalų ministeriją perkelti į Kauną, o 
šios ministerijos Žuvininkystės departa
mentą - į Klaipėdą”, - sakė jis.

Premjeras kviečia pradėti šalyje būti
nas permainas. Į kitus metus jis žiūri su 
santūriu optimizmu. □ 

zidento rinkimų datos. Tai planuojama 
padaryti vėliau. Seimo nario Česlovo Jur
šėno pateiktame projekte siūloma Prezi
dento rinkimus surengti 2009 metų gegu
žės 17dieną.

LR Konstitucijoje numatyta, jog eili
niai Prezidento rinkimai rengiami pasku
tinį sekmadienį, likus dviem mėnesiams 
iki kadencijos pabaigos. 2009 m. pavasarį 
Lietuvos piliečiai penkerių metų kaden
cijai rinks penktąjį po nepriklausomybės 
atkūrimo Lietuvos Prezidentą. ' □

1



Vytautas 
Patašius

♦ Archeologai 
užtiko didžiulį 
dingusį miestą 
Peru valstybėje, 
Amazonės ištakų 
džiunglėse. Gerai 
išsilaikęs miestas 
buvo išskaptuotas 
iš Andų kalnų 
uolų daugiau kaip 

prieš 1000 metų. Jį pastatė legendose 
minimi “Debesų miško žmonės”.
♦ Gruodžio 2 d. laiku prisišauktas Itali
jos naikintojas “Luigi Durand de la Penne” 
išgelbėjo 5 prekinius laivus, kuriuos Ade
no įlankoje užpuolė beveik 20 piratų lai
velių flotilė. Somalijos piratų puolimas 
buvo atremtas naudojant vandens čiurkš
les, bei sklaidant jų laivelius karo laivo 
sraigtasparnio pagalba.
♦ Gruodžio 2 d. Tailando konstitucinis 
teismas atėmė iš min. pirmininko Som
chai Wongsawat vadovaujamos “Liaudies 
Galios” partijos teisę dalyvauti valstybės 
valdyme. Ši partija buvo pasmerkta dėl 
balsų klastojimo 2007 metų rinkimuose. 
Teismas uždraudė min. pirmininkui Som
chai dalyvauti politinėje veikloje penkerius 
metus. Teismo nuosprendžio galimybę 
numatę “Liaudies Galios” parlamentarai 
jau buvo spėję įsteigti naują partiją, į ku
rią įstoję jie tikisi vėl sudaryti vyriausybę. 
Partijai tačiau gali pritrūkti baisų parla
mente, nes nuo koalicijos atsimetė kelios 
mažesnės partijos, prisijungusios prie 
rojalistų opozicijoje.
Min. pirmininko Somchai pašalinimo 
reikalavę rojalistai atšaukė Tailando aero
uostų blokadą gruodžio 3 d.
♦ Gruodžio 3 d. Pakistano prezidentas 
Arif Ali Zardari pareiškė, kad jis atsisako
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sutvarkymui”, - tvirtino kandidatas.

Patvirtintas Vyriausybės 
programos projektas

Paskirtasis 15-osios Vyriausybės Prem
jeras Andrius Kubilius ir busimieji minis
trai savo parašais patvirtino parengtą Vy
riausybės programos projektą. Gruodžio 3 
d. Seimo rūmuose jie pasirašė po deklara
cija, kuria remia Vyriausybės programos 
projektą.

“Mano įsitikinimu, projektas yra stip
rus ne tik krizės įveikimo planu, bet ir 
ambicinga permainų programa, ypač 2009 
metų konkrečia permainų programa. 
Tikrai turiu pasidžiaugti, kad pirmą kartą 
turime Lietuvoje koaliciją, kuri yra paremta 
ne vien susitarimu dėl postų, bet susitarimu 
dėl labai rimtų programinių dalykų”, - po 
deklaracijos pasirašymo žurnalistams sakė 
A. Kubilius. Jo teigimu, šis susitarimas dėl 
labai konkrečių ir didelių darbų leidžia 
optimistiškai žiūrėti į ateitį.

Kaip numato Seimo statutas, Ministras 
Pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų 
nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo 
sudarytą ir Respublikos Prezidento pa
tvirtintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos 
programą. Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 
pateikimo Seimas savo posėdyje turi 
apsvarstyti Vyriausybės programą.

Jeigu Vyriausybės progr amai nepritaria 
arba ji grąžinta Vyriausybei patobulinti, 
nauja Vyriausybės programos redakcija 
Seimui turi būti pateikta per 10 dienų, o 
jos svarstymo procedūra kartojama iš naujo.

Nauja Vyriausybė gauna įgaliojimus 
veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių 
Seimo narių balsų dauguma pritaria jos prog
ramai Kai Seimas du kartus iš eilės ne-pritaria
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Trumpai iš visur
išduoti Indijaijos reikalaujamų 20 asmenų, 
įtariamų Mumbai žudynių organizavimu. 
Jei atsiras pakankamai kaltės įrodymų, 
įtariamuosius teis ir nubaus Pakistano 
teismai.
♦ Dėl Mumbai žudynių smarkiai įsitem
pus santykiams tarp branduoliniais ginklais 
apsirūpinusių Indijos ir Pakistano valstybių, 
santykius bando išlyginti JAV valstybės 
sekretorė dr. Condoleezza Ricc, nuolat 
skraidydama tarp Islamabado ir New Delhi.
♦ Gruodžio 3 d. Surabaya mieste Javos 
saloje Indonezijos policija suėmė Irano 
pilietį Haj Sakih, kuris per pastaruosius 3 
metus organizavo pabėgėlių iš Azijos 
kraštų kontrabandą į Australiją. Keli 
pabėgėlių transportai buvo sulaikyti, bet 
jam pasisekė įvežti į Australiją keletą kitų 
transportų. Su Haj Sakih suimti keli jo 
suokalbininkai.
♦ Gruodžio 3 d. NSW valstijoje policija 
sustiprintai gaudė vairuotojus, kurie pa
žeidžia eismo taisykles. Per šią vieną die
ną sulaikyti 982 vairuotojai, kurie važiuo
dami nelegaliai vartojo mobilius telefonus, 
o 1024 vairuotojai sulaikyti dėl greičio 
ribos pažeidimo.
♦ Gruodžio 4 d. Paryžiaus centre trys 
ginkluoti vyrai apiplėšė juvelyro krautu
vę, pagrobdami 50 milijonų eurų vertės 
brangakmenių (apie 100 milijonų dolerių 
Australijos valiuta). Tai vienas iš didžiausių 
apiplėšimų istorijoje.
♦ Gruodžio 5 d. Pakistano šiaurės vakarų 
provincijos sostinėje Peshawar sprogusi 
Taliban bomba užmušė bent 20 žmonių, 
sužeidė virš 130, gi gruodžio 7 d. netoli 
Peshawar Taliban puolikai užmušė sar
gybinį ir sudegino 106 sunkvežimius su 
JAV ir NATO pajėgoms Afganistane 
skirtais kariniais reikmenimis. q

naujai sudarytos Vyriausybės programai, 
Vyriausybė privalo atsistatydinti.

V. Landsbergis: NATO išlaikė 
egzaminą; Gruzija ir Ukraina 

turi nepasiduoti provokacijoms
NATO neblogai išlaikė egzaminą ir 

nekapituliavo prieš Rusiją, pareiškė Eu
ropos Parlamento narys prof. Vytautas 
Landsbergis, komentuodamas Aljanso 
sprendimų nesuteikti Ukrainai ir Gruzijai 
Aljanso Narystės veiksmų plano, bet 
pasiūlyti kitų formų bendradarbiavimą.

NATO šalių užsienio reikalų ministrai 
pakartojo šiemet pavasarį Bukarešte 
viršūnių susitikime priimtą nuostatą, kad 
Gruzija ir Ukraina taps NATO narėmis. 
Nuspręsta, kad svarbiausias vaidmuo 
rengiantis narystei Aljanse bus NATO- 
Gruzijos ir NATO-Ukrainos komisijos bei 
jų rengiamos metinės nacionalinės 
programos.

Interviu naujienų agentūrai ELTAprof. 
V. Landsbergis pažymėjo, kad narystės 
laikas labai priklausys nuo Ukrainos ir 
Gruzijos nuoseklumo tęsiant pradėtus 
darbus, tačiau atkreipė dėmesį, kad šioms 
šalims didelę grėsmę kelia provokacijų 
pavojus. Europarlamentaro nuomone, 
Rusijos poziciją ateityje gali pakeisti ir 
permainos Kinijoje.

Buvo pagerbti gabiausi Kauno 
mokiniai

Gruodžio 3 d. vakarą Kauno valstybi
niame muzikiniame teatre buvo pagerbti 
gabiausi miesto mokiniai. Šventėje olim
piadų ir konkursų nugalėtojams, geriau
sioms sportininkams miesto meras An
drius Kupčinskas įteikė padėkos raštus ir 
asmenines dovanas.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGITIC ir “Bernardinai

ŽVILCJMU
Pasisako Bendruomenės nariai

Lietuviškoji 
manifestacija

Viktoras Baltutis, Adelaidė

Lietuviškoji veikla Australijoje reiš
kiasi įvairiomis formomis. Turime kultū
rines, visuomenines ir socialines organi
zacijas. Jų veikla ir judėjimas priklauso 
nuo jų vadovybių ir dažnai nuo narių en
tuziazmo bei pajėgumo. Prieš porą savai
čių Adelaidės ramovėnai paskelbė, kad 
baigia savo veiklą, nes nebeturi pakankamai 
narių jai išvystyti. Kadangi ramovėnai sa
vo narius verbavo iš buvusių karių, tar
navusių vienoje ar kitoje kariuomenėje, tad 
nenuostabu, kad jų skaičius sumažėjo. Be 
to, kariuomenėje tarnavusių šiandien liko 
labai nedaug Kitų mūsų organizacijų veik
la irgi silpsta, nes jų veikla besidominčių 
mažėja, taigi organizacija nebegauna “švie
žio kraujo” iš pačios bendruomenės ir jų 
narių skaičius tirpsta iki tokio laipsnio, 
kad tenka tolesnę veiklą nutraukti. Naujai 
atvykusieji, kurių skaičius nedidelis, ne
skuba jungtis į mūsų sukurtas organiza
cijas ar klubus. Jiems rūpi įsikūrimo rei
kalai. Kadangi gyvename svetimame kraš
te - išeivijoje, svetimoje aplinkoje, mūsų 
organizacijoms nepalankioje erdvėje, 
išsilaikymas bei tolesnis egzistavimas yra 
labai problematiškas ir sunkus.

Kas antri metai suruošiamos Lietuvių 
Dienos dar vis sutraukia lietuvių bendruo
mene besidominčius ir jos veikloje daly
vaujančius, nors jų skaičius irgi pamažu 
mažėja. Tūkstantinės minios ankstyves
nėse Lietuvių Dienose jau liko tik kaip 
svaigus miražas - svajonė, kuri, deja, vargu 
ar kada bepasikartos. Lietuvių Dienų 
rengėjai vis dar nepajėgia išeiti iš tradici

Ko gyventojai tikisi iš valdžios ?
Lietuvos gyventojai iš naujos valdžios 

daugiausia tikisi krizės suvaldymo ir drą
sių permainų. Krizės suvaldymo tikisi 45% 
viešosios nuomonės apklausos dalyvių, 
drąsių permainų - 35%, geresnės finansi
nės situacijos - 22%.

Tyrimų centro “Vilmorus” lapkričio 7- 
15 dienomis atliktoje apklausoje gyvento
jų taip pat buvo prašoma nurodyti, su ko
kiu Europos regionu, jų manymu, Lietuva 
turėtų būti siejama.

Dauguma -41% respondentų atsakė, 
kad Lietuva turėtų būti siejama su Šiau
rės Europos regionu - Švedija, Danija, 
Suomija, Norvegija. Su Rytų Europa Lie
tuvą tapatina dvigubai mažiau - 22% 
apklaustųjų. Tyrimo rezultatai parodė, 
kad išlieka aukštas besididžiuojančių sa
vo valstybe ir pilietybe gyventojų skai

Padidėjo atlyginimai
Statistikos departamentas praneša, kad 

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmo
kestis (darbo užmokestis iki mokesčių 
atskaitymo) šalies ūkyje (be individualių
jų įmonių) trečiąjį šių metų ketvirtį su
darė 2319.9 lito ir, palyginti su trečiuoju 
ketvirčiu pernai metais, padidėjo 19%, 
valstybės sektoriuje - 2390.3 lito ir, pa
lyginti su trečiuoju ketvirčiu pernai, padi
dėjo 23.1%, privačiame sektoriuje -2279.2 
lito ir buvo 16.6% didesnis negu trečiąjį 
praėjusių metų ketvirtį.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmo
kestis šių metų trečiąjį ketvirtį, palyginti 
su antruoju ketvirčiu, padidėjo: šalies 
ūkyje - 3.7%, valstybės sektoriuje - 4.5%, 
privačiame sektoriuje - 3.2%.

Darbo užmokesčio didėjimą trečiąjį 
2008 metų ketvirtį, palyginti su antruoju 

nio Lietuvių Dienų renginių kalendo
riaus, kuris būna kartais perkrautas ati
darymais, konferencijomis, repeticijomis, 
suvažiavimais, koncertais ir abejotinos 
vertės popietėmis. Atvykusiems, prie ge
riausių norų, neįmanoma visuose rengi
niuose dalyvauti.

Kaip teko skaityti mūsų spaudoje ir 
girdėti per lietuviškas radijo laidas, Syd- 
nėjuje Lietuvių Dienų rengėjams neleng
va išlaikyti tradicinius renginius, nes ne
bėra atlikėjų. Laikas jau pagalvoti ir sujung
ti mažesniuosius renginius: literatūros, 
teatro, jaunimo pasirodymus į vieną vaka
rą, vietoj kad bandžius juos “lopyti” - pa
pildant jų programas pašaliniais atlikėjais. 
Juos sujungus, sumažėtų renginių skai
čius, sumažėtų rengėjams salių nuomos 
išlaidos, kurios, kaip teko girdėti, yra gana 
aukštos. Be to, atsirastų daugiau laiko ir 
Lietuvių Dienų dalyviams, įgalinant juos 
ateiti veik į visus renginius. Kiek teko 
pastebėti, meno parodos, pareikalavusios 
nemažai laiko ir pastangų, lankomos tik 
prabėgomis arba tik “peržiūrimos”, sto
kojant laiko. Panašiai ir su kitais rengi
niais. Neapkraukime Lietuvių Dienų da
lyvių menkavertėmis programomis, atim
dami, ypač iš toliau atvykusiųjų tautiečių 
laiko. Leiskime jiems pasidžiaugti ir pa
bendrauti su kitų apylinkių ir su iš užsie
nio atvykusiais lietuviais, tuo padarydami 
Lietuvių Dienas ne tik kultūrine, tautine, 
bet ir socialine švente.

Dabar vyksta kažkokios Lietuvių Die
nų varžybos - lenktynės, kurios nieko gero 
neduoda ir dažnai nuveda į visų Lietuvių 
Dienų deficitą, kurį privalo padengti Ben
druomenė iš savo pustuštės kišenės, o ta 
“kišenė” nebesulaukia įplaukų iš savo 
narių.

Vistik mūsų visų pareiga ir prievolė - 
kiek pajėgiame - iš visos Australijos ir jos 
pakraščių dalyvauti Lietuvių Dienose ir 
parodytu kad dar esame gyvi, dar voiki<uno- 
ir tikime rytojaus šviesia ateitimi. □ 

čius. Savo valstybe didžiuojasi 69%, pi
lietybe - 77% apklaustųjų.

“Daugelis gyventojų apklausų rodiklių 
šiuo metu blogėja - bijomasi kainų kili
mo, krenta pasitikėjimas šalies ekonomi
ka, valstybe. Taigi dabarties vertinimas 
darosi pesimistiškesnis. Kita vertus, 69% 
ir 77% rodikliai tikrai yra geri, jie rodo, jog 
tautiečių pasididžiavimas šalimi vis dar 
pakankamai aukštas”, - sakė tyrimų centro 
“Vilmorus” direktorius Vladas Gaidys.

Apklausos metu gyventojų taip pat bu
vo prašoma nurodyti, kokia Vyriausybės 
informacija jiems yra aktuali. 68% res
pondentų aktualūs Vyriausybės priimti 
sprendimai. Gyventojus taip pat domina 
Vyriausybės programa -33% bei strategi
jos ir veiklos planai- 27%.

LGITIC

šių metų ketvirčiu, lėmė didesnis darbo 
dienų skaičius, padidinti pedagoginių 
darbuotojų tarnybinių atlyginimų koefi
cientai ir kt. Vidutinis mėnesinis neto 
darbo užmokestis (darbo užmokestis 
atskaičius mokesčius) šalies ūkyje (be 
individualiųjų įmonių) trečiąjį 2008 metų 
ketvirtį sudarė 1773.7 lito ir, palyginti su 
trečiuoju ketvirčiu pernai, padidėjo 21.9 %, 
valstybės sektoriuje - 1825.1 lito ir buvo 
25.9% didesnis negu trečiąjį 2007 metų 
ketvirtį, privačiame sektoriuje -1744.0 lito 
ir buvo 19.6 % didesnis, palyginti su tre
čiuoju ketvirčiu pernai.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmo
kestis trečiąjį šių metų ketvirtį, palyginti su 
antnioju ketvirčiu, padidėjo: šalies ūkyje - 
3.5%, valstybės sektoriuje - 4.3%, priva
čiame sektoriuje —3:1%......................... □
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Bendruomenės baruose
Lietuvos kariuomenės 90 metų sukakties 

minėjimas Canberroje
Liudas Budzinauskas

Sekmadienį, lapkričio 23 dieną, j 1 dėtu
vių Būstine susirinko tik 15 tautiečių pa
minėti Lietuvos kariuomenės 90 metų su
kaktį. Vieni nedalyvavo dėl ligų, kiti yra 
išvažiavę atostogų, o treti nejautė parei
gos. Nežiūrint to, dalyvaujantieji liko pa
tenkinti paskutiniuoju “Ramovės” sky
riaus suruoštu minėjimu.

LKVS “Ramovė” pirmininkas, pasvei
kinęs susirinkusius, pranešė, kad po 40 
veiklos metų skyrius užsidaro, nes su
mažėjo narių skaičius, jų amžius jau virš 
80-ties metų ir kai kurie turi sveikatos 
problemų. Mirusiems ramovėnams pir
mininkas išreiškė pagarbą už jų įnašą, li
kusiems padėkojo už glaudų bendradar
biavimą bei pagalbą, o minėjimo daly
viams palinkėjo, kad jų atmintyje liktų 
gražūs prisiminimai - kiek gražių ir įspū
dingų kariuomenės šventės minėjimų sky
rius suruošė per 40 metų.

Pradėdamas Lietuvos kariuomenės 
įkūrimo 90 metų sukakties minėjimą 
pirmininkas pasiūlė,kadgrįžtumėmįpra- 
eitį ir pagalvotume apie 1918 m. naujai 
įkurtą kariuomenę ir apie aukas, sudėtas 
ant laisvės aukuro iškovojant labai svar
bią laisvę. Be tos laisvės vargu ar šiandien 
Lietuvos vardas būtų žemėlapyje. Toji lais
vė per 22 metus įdiegė stiprų patriotiz
mo jausmą ir žiaurusis komunizmas per 
50 metų tos dvasios nepajėgė palaužti. Vi
sa tai dėka mūsų tėvelių, prosenelių 1918 
metais pralieto kraujo. Su dėkingumu juos 
prisiminkime. Taip pat prisiminkime ko
munizmo aukas, didvyriškai kovojusius 
partizanus, kankinius, Sibiro tremtinius, 
Victinus Rinktines karius, antrosios nepri
klausomybės atstatymo aukas ir visus ki
tus, paaukojusius gyvybes už Lietuvos lais- 
vę. Taip pat prisiminkime šiais metais 
mirusius skyriaus ramovėmis - Joną Anta
naitį ir Stasį Ratą. Pirmininkas paprašė 
visus juos pagrbti tylos minute.

Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Val
dybos sekretorė Sigita Gailiūnaitė Valdy
bos vardu pasveikino “Ramovės” skyriaus 
pirmininką ir skyriaus ramovėmis, suruo- 
šusius jubiliejinį kariuomenės minėjimą. 
Sigita pranešė, kad 2008 metų Canberros 
lietuvių $2000 piniginė premija buvo pa
skirta 4-tą kursą geriausiai baigusiai absol
ventei - leitenantei Linai Klevišaitei. Pirmą 
kartą Lietuvos Karo akademijos istorijoje 
mergina buvo išrinkta geriausia kurso ka
riūne. Absolventė savo laiške padėkojo 
Valdybai už premiją, o Sigita vaizdžiai pa
pasakojo apie Linos pasiekimus Karo aka
demijoje, kaip po intensyvių 4-rių metų 
studijų ir stažo “kardas gulė ant Linos 
Klevišaitės peties”.

Po to sekė paskaita “Lietuvos kariuo
menė šiandien”, kurios autorė Lietuvos at
sargos kapitonė Lolita Kalėda. Ji pati 
apgailestavo, kad dėl įsipareigojimų dar
bo konferencijoje Meksikoje negalėjo 
dalyvauti minėjime. Paskaitą perskaitė 
Liudas Budzinauskas. Prelegentė pabrėžė, 
kad nuo š.m. rugsėjo 15 d. Lietuvoje su
stabdyta šaukiamoji karo tarnyba ir nuo 
kitų metų vidurio šauktinius karius pa
keis profesionalai. Lietuvos kariuomenė 
prie šio sprendimo ėjo keletą metų ir 
sprendimui įtakos turėjo objektyvios prie
žastys: kariuomenės aprūpinimas, nauja 
ginkluotė moderniomis technologijomis 
bei labiau sudėtingos užduotys, kurias ten
ka vykdyti kariams, ypatingai priklausant 
NATO ir Europos Sąjungos šalių Alijan- 
sui. Požiūris į būtinybę maksimaliai sau
goti kario sveikatą ir gyvybę, karys turi 
būti profesionalas. Dabar nereikia “patran- 

.kų mėsos” ir didelių kariuomenių, bet 

reikia, kad karys mokėtų įvaldyti sudėtin
gą karinę techniką bei ginkluotę. Dabar 
turima apie 3,000. profesionalų, bet pa
laipsniui profesionalų kontingentas bus 
didinamas ir užtruks ketverius metus, kol 
bus surinktas reikiamas skaičius. Dabar
tinė Krašto apsaugos patirtis rodo, kad 
pasirašantys profesionaliosios tarnybos su
tartį yra tie patys “vakarykščiai” šaukiamos 
tarnybos kariai. Lietuva planuoja savo sau
gumą NATO sudėtyje.

Krašto apsaugos ministerija remia 
Gruzijos ir Ukrainos integraciją j NATO. 
Teigiamai vertinamas bendradarbiavimas 
su Baltarusija. Siekiama stabilių kaimy
ninių santykių su kaimyninėmis valsty
bėmis Rusija ir Balatarusija, kad regione 
užtikrinus saugią kaimynystę ir taiką.

Koks ten bebūtų buvęs ar esamas vi
suomenės požiūris ar elitinis kariuome
nės žeminimas, galima džiaugtis ir di
džiuotis I .ietuvos kariuomene kaip vienin
tele pažangiausia Lietuvos institucija, kuri 
taip toli ir progresyviai nuėjo. I .ietuvos ka
riai geriau moka užsienio kalbas, daugėja 
svetur mokslus baigusių karininkų, kariai 
jau sieja save ne su svetima, bet su sava 
kariuomene, auga karių profesionalumas ir 
sugebėjimas dirbti kartu su kitomis kariuo
menėmis. Kariuomenėje daugėja žmonių, 
kurie skatina Lietuvos kariuomenės tra
dicijų puoselėjimą. Krašto apsauga dirba 
su jaunimo organizacijomis. Moksleiviai 
vieną dieną praleidžia kariniame dalinyje. 
Be to, įvesta “Tėvynės gynėjo” programa, 
kurioje per sezoną kasmet dalyvauja apie 
5,000 moksleivių.

Pabaigai prelegentė paminėjo, galbūt 
daugumai yra nežinoma, kad kariai yra 
geri sportininkai ir laimėjo ne vieną apdo
vanojimą pasaulinėse varžybose.

L. Budzinauskas “Ramovės” skyriaus 
ramovėnų ir klausytojų vardu padėkojo 
kapitonei Lolitai už įdomią paskaitą ir įdė
tą darbą. Po paskaitos buvo rodomas do
kumentinis filmas: “Nesulaužyti priesai
kos”. Jame buvo rodoma kaip “Tauro” 
apygardos “Žalgirio” rinktinės partizanas 
Juozas Armonaitis vaizdžiai papasakojo 
apie savo išgyvenimus. Kun. Alfonsas Sva
rinskas ir A. Viliūnienė filme pasakoja sa
vo prisiminimus, istorikai D. Kuodytė ir 
Gustaitis komentuoja istorinius faktus, o 
žurnalistas R. Čekutis vaizdžiai interpre
tuoja įvykius... Juozui Armonaičiui 1947 
m. mūšyje su sovietų kariais buvo peršauta 
koja. Draugai jį išnešė iš kovos lauko, bet 
koja negijo ir pradėjo raudonuoti lyg rū
kyta žuvis. Prisidengus kokio tai komunis
tėlio pavarde, Juozas buvo nuvežtas į Kauno 
ligoninę, kur jam amputavo koją. Kada 
seselė paklausė, kas iš ligonių nori eiti 
išpažinties, tai atsiliepė vienintelis Juozas, 
kad jis norįs... Čia kilo įtarimas, kad ko
munistėlis nori išpažinties. Prasidėjo tardy
mai. Juozas nutarė neišduodant savęs ir 
draugų partizanų tylėti. KGB tardytojai 
pradėjo žiauriai jį tardyti.

Patekus “Tauro” apygardos dokumen
tams į KGB rankas, jis buvo iššifruotas ir 
išvežtas 10-čiai metų į Sibirą. Nežiūrint 
žiaurių kankinimų, Juozas Armonaitis 
savo draugų partizanų neišdavė ir dar su
grįžo į Lietuvą.

Žiūrovams filmas labai patiko.
Sugiedojus himną, oficialioji minėjimo 

dalis buvo baigta. Prasidėjo vaišės. Prie 
skanių Teresės užkandžių ir taurės raudo
no bei balto vyno bei alaus pašnekesiai 
tęsėsi iki 6 vai. vakaro. Taip canberriškiai 
paminėjo 90 metų Lietuvos kariuomenės 
sukaktį.

Dėkoju Birutei Gružicnei, kuri savo 
darželio gražiomis gėlėmis papuošė 
.Būstinę. . . .□

31-mo ALB Krašto Taiybos Suvažiavimo 
narių sąrašas (2008)

ALB Garbės nariai:
Nėra gyvų.

ALB Krašto Valdybas nariai:
Birutė Prašmutaitė (pirm), 
Loreta Čižauskaitė-Tigani,
Dennis Gaylard,
Lilija Kozlovskicnė*,
Vytautas Krivickas,
Edviną Micaleff, 
Andrius Vaitiekūnas.

ALB Apylinkių pirmininkai /
Seniūnijų seniūnai:

ADELAIDE:
Elena Varnienė,
Renata Bubenicnė (atstovė).

BRISBANE:
Algis Milvydas.

CANBERRA:
Jonas Mockūnas.

GEELONG:
Stasys (Stan) Šutas.

GOLD COAST:
Juozas Songaila.

HOBART:
Rožė Vaičiulcvičius.

LAUNCESTON:
Irena Grant.

MELBOURNE:
dr. Paulius Kabaila.
dr. Aurelija Sadauskienė (atstovė).

SYDNEY:
Albina Liutackienė.

PERTH:
nežinomas.

PLB Seimo nariai:
Romas Pocius (buvęs ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas).
Girtus Antanaitis (buvęs AI JS 
Valdybos pirmininkas),
Henrikas Antanaitis,
Lilija Kozlovskienė*,
Algirdas ŠimkusOAM*, — 
Lidija Šimkutė-Poeicnė.
dr. Kazys Zdanius.

ALB Garbės Teismo pirminin
kas:

nežinomus.

Moterų draugijų popietė
Dvi didžiosios moterų draugijos Mel

bourne - Katalikės Moterys ir Socialinė 
Globa - ruošia bendrą abiejų draugijų 
popietę.

Ką? Prieš pat Kalėdas? Kada jos 
suspės? .

Ne, popietė vyks kitais metais, vasario 
1 d., jsiliedama į daugybės renginių ir 
minėjimų srautą Lietuvos tūkstantmečio 
metais.

Draugijos buvo įkurtos 1951 ir 1952 
metais. Turėdamos ir savo specifinių tiks
lų, jos vieną tikslą turėjo bendrą: padėti sa
vo tautiečiams Australijoje ir Tėvynėje. 
Todėl buvo renginių, kur jos dirbo petys į 
petį, siekdamos bendro tikslo. Prisimenam 
didžiąsias muges Lietuvos naudai, prisi
menam Lietuvių Dienas, kai abi draugijos,

Padėka
Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Komitetas dėkoja Liet. Kooperatinės 

Kredito Draugijos “Talka” Sydnėjaus skyriui už $500 paramą AL Dienoms.

Padėka
Su liūdesiu išlydėjome mūsų brangią Mamą, Senelę, Prosenelę į amžiną 

poilsį. Po ilgo ir gražaus gyvenimo atėjo laikas išsiskirti.
Su ja atsisveikino daug artimtĮjų, draugų ir pažįstamų. Su meile ir pagarba 

sakėm “su Diev”. Dėkojame visiems už dalyvavimą laidotuvėse ir už pareikštą 
užuojautą žodžiu, raštu, gėlėmis, aukomis “Mūsų Pastogei”. Ypatingas ačiū Ta
marai Vingilienci ir Elenai Jonaitienei.

Ridas Daukus su šeima
Pajauta Pullinen su šeima

ALB Kontrolės Komisijos pir
mininkas:

Algirdas Šimkus OAM*.
AL Spaudos Sąjungos pirmi
ninkas:

Vytautas Patašius.
AL Fondo pirmininkas:

Algirdas Šimkus OAM*.
ALFAS pirmininkas:

Jeronimas (Jerry) Belkus.
ALB Archyvo vedėjas:

Viktoras Baltutis.
AL Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkas:

Audrius Skeivys.
Apglinkių ir Seniūnijų išrinkti 
atstovai:

ADELAIDE:
Ramūnas Bubenas, 
Renata Bubenicnė, 
Ramūnas Dunda, 
Janina Vabolienė OAM, 
Regina Vercss.

BRISBANE:
Eve Wicks.

CANBERRA:
Sigita Gailiūnaitė, 
Rasa Mauragienė.

GEELONG:
Otto Shrederis, 
Kaja Starinskas.

MELBOURNE:
Danutė Baltutienė, 
Aldona Butkutė, 
Danutė Lynikicnė, 
Rita Mačiulaitienė, 
Gediminas Statkus.

SYDNEY:
dr. Vytautas Doniela, 
Anskis Rcisgys, 
Teodoras Rotcas, 
Vytenis Šliogeris, 
dr. Ramutis Zakarevičius.

Atstovai iš Hobart (1), Gold Coast (1) ir 
Perth (1) ne išrinkti.
(*) Atstovai minimi daugiau nei vieną 
kartą.

draugiškai konkuruodamos, maitindavo 
šventės dalyvius. O ir moterų seklyčia bu
vo įruošta bendromis jėgomis.

Tik savo šventes Draugijos šventė at
skirai, tačiau į svečius pasikviesdamos ir 
kitos draugijos nares. Dabar jos nutarė, kad 
laikas viešai parodyti savo vienybę, suruo- 
šiant bendrą dviejų draugijų popietę, pa
sikviečiant ir savo vyrus, kurie, tiesą sa
kant, visuomet buvo jų užnugaryje, ir ki
tus žmones, kurie pritaria jų darbui, nors 
formaliai draugijoms nepriklauso.

Būsite neseniai sugrįžę iš atostogų, 
Melbourne Lietuvių Klubas tik prieš sa
vaitę bus vėl atidarytas ir toji popietė bus 
maloni proga vėl visiems susitikti ir pa
justi, kad vieningi lietuviai - jėga!

A.K.
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Lietuviai pasaulyje_____________
Anglijoje - kartais be kalbos ir be pinigų

Restauruojamas garsusis Vytauto paminklas

Londone dirbantys Lietuvos diploma
tai priversti vis dažniau sukti galvą, kaip 
padėti darbo pažadais suviliotiems, bet ne 
tik darbo negavusiems, bet ir pinigų netu
rintiems bei angliškai nemokantiems tau
tiečiams. Vien lapkritį tokių nelaimėlių į 
juos kreipėsi daugiau nei anksčiau per vi
sus metus. Ambasados darbuotojai gali 
papasakoti ne vieną istoriją apie mažai po 
užsienį keliavusius, vos vieną kitą žodį 
angliškai surezgančius žmones, kurių ki
šenėse švilpauja vėjai.

Perskaitę skelbimą ir patikėję, kad 
Didžiojoje Britanijoje jų laukia darbas že
mės ūkyje ar fabrike, gyvenamoji vieta bei 
neblogas atlyginimas, lietuviai dažnai ne
gauna nei vieno, nei kito, nei trečio. Ver
teivos tokius lengvatikius atveža autobu
su, išleidžia kur nors viduryje šalies - kuo 
toliau nuo ambasados - ir dingsta.

Kaip DELFI pasakojo ambasados kon
sulinis pareigūnas Giedrius Tamašauskas, 
prieš dingdami „darbdaviai“ vienus žmo
nes patikina, kad „tuoj kas nors ateis ir ap
gyvendins“, kitus įdarbina dienai ar dviem, 
o paskui išmeta į gatvę. Paprastai šie žmo
nės būna iš provincijos - nedidelių mies
telių ar kaimo, visai nekalba angliškai ar 
moka vos keletą žodžių. Neišsiaiškinę, 
kur tiksliai keliauja su nepažįstamais as
menimis, telefonu diplomatams jie net 
nesugeba pasakyti, kuriame mieste ar 
regione atsidūrė.

Atvykti į Londoną, juolab susirasti am
basadą šiems nelaimėliams būna neleng
va, todėl kartais juos atveža policija. Mat 
būna, kad netoli Manchestcrio ar pana
šiai atsidūręs žmogus visiškai neturi pi
nigų, todėl į Londoną patraukia greitkeliu. 
Čia jis ir atkreipia pareigūnų dėmesį.

Ambasadą pasiekę nelaimėliai papras
tai prašo padėti sugrįžti į Lietuvą. Vicnper 

dvi pirmas lapkričio savaites ambasada 
sulaukė maždaug 20 tokių prašymų. Be
veik visi jie buvo ką tik atvykę į Jungtinę 
Karalystę, vos pora šalyje gyveno ilgiau ir 
dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių 
neteko darbo, būsto irprarado pinigus.

G. Tamašausko teigimu, diplomatai ir 
anksčiau sulaukdavo prašymų padėti iš
tikus bėdai, bet šiuo metu jų ypač padau
gėjo. Pastaruosius trejus metus kas mėnesį 
į ambasadą kreipdavosi vidutiniškai po 4 
laimės užsienyje neradusių piliečių. Kai 
kuriems būdavo suteikiama įstatymais 
numatyta materialinė pagalba - užsako
mas viešbutis, nuperkami bilietai į Lietuvą. 
Diplomatai nelaimėliams duodavo asme
ninių pinigų sumuštiniams ir arbatai.

2006 m. ir ir 2007 m. tokios pagalbos 
sulaukė po keturis žmones. Į šią statistiką 
nepatenka tie, kurių artimieji atsiųsdavo 
pinigų ir kuriuos pavykdavo įsodinti į toli
mųjų kelionių vairuotojų kabinas ar lietu
vių vairuojamus autobusiukus.

Tačiau šiemet materialinės pagalbos 
sulaukė jau 15 žmonių, kai kuriems iš jų 
ranką diplomatai ištiesė ne kartą. Dalį 
nelaimėlių išties būna apgavę apsimetė
liai darbų siūlytojai, tačiau vienas kitas tie
siog meluoja, norėdamas ištrūkti į Lietuvą.

Kaip pažymėjo G. Tamašauskas, nei am
basada, nei Lietuvos valstybė neturi gali
mybės organizuoti ir apmokėti visų, kurie 
nesugebėjo įsitvirtinti užsienyje, kelionių 
namo. Anot jo, materialinė pagalba pa
prastai teikiama užsienyje sužalotiems, 
sužeistiems ir kitaip nukentėjusiems as
menis. Bet Jungtinėje Karalystėje neįsi
tvirtinę žmonės klaidingai mano, kad bus 
nemokamai grąžinti į Lietuvą.

Nesėkmės atveju ambasadoje Londone 
piliečiams skiriamos materialinės pagal
bos dydis svyruoja tarp 600 ir 1000 Lt.

Vienas iš nedaugelio Lietuvoje išliku
sių autentiškų paminklų Vytautui Didžia
jam Perlojoje (Varėnos raj.) intensyviai 
restauruojamas. Beveik 80 metų išstovė
jusi skulptūra nuvalyta, pakeista surūdi
jusi metalinė armatūra ir tt. Paminklą sten
giamasi iš esmės sutvarkyti iki “Perlojos 
respublikos” 90-mečio šventės.

Vytauto Didžiojo paminklas Perlojoje 
atidengtas 1931 m. Vytauto šauliai, sumanę 
1928 m pastatyti Laisvės paminklą, suda
rė statybos komitetą ir jo statybai pradėjo 
rinkti lėšas. Artėjant Vytauto Didžiojo mir
ties 500 metų jubiliejui, pirmojo sumany
mo atsisakyta ir nutarta pastatyti Vytauto 
Didžiojo paminklą. Statybai buvo panau
dotos Laisvės paminklui surinktos lėšos, 
renkamos aukos, organizuojama loterija. 
Paminklo projektą sukūrė dailininkas 
Petras Tarabilda, dirbo architektas Stasys 
Ncliubšis, vietos šauliai.

Perlojos gyventojai pasakoja, kad pa
minklą 1945 ir 1946 m. dažnai apšaudy
davo vietiniai stribai, du kartus bandytąjį 
nugriauti. Pirmą kartą skulptūrą apjuosė 
grandinėmis ir traukė arkliais. Nugriauti 
nepavykus (skulptūroje yra įmūrytos sto
ros metalinės sijos), kitą kartą bandyta 
griauti traktoriumi. Susirinkę perlojiškiai

Parama skiriama tik kelionės išlaidoms j 
Lietuvą kompensuoti - konsuliniai parei
gūnai nuperka autobuso ar metro bilietą 
iki oro uosto/autobusų stoties ir pasirū
pina lėktuvo/autobuso bilietu. Ši parama 
neteikiama neatlygintinai - gautus pini
gus grįžus į Lietuvą privalu grąžinti.

Neretai pasitaiko, kad, nepaisant kon
sultacijų, gautų žemėlapių ir rašytinių nuo
rodų, žmonės nesugeba savarankiškai 
orientuotis dideliame mieste ir susirasti 
autobusų stotį ar oro uostą. Pasiklydusius 
lietuvius’tuomet britų pareigūnai vėl nu
kreipia į ambasadą.

paminklą apgynė.
Šeštame dešimtmetyje Perlojos 

partiečių valdžia prašė tuometės Varėnos 
rajono valdžios leidimo paminklą susprog
dinti, tačiau paminklas išliko ir 1968 m. 
buvo restauruotas, o 1971 m. paskelbtas 
vietinės reikšmės dailės paminklu.

Kuriantis nepriklausomai Lietuvos 
valstybei. Perloja pagarsėjo savarankiška 
savivalda, gavusia “Perlojos respublikos” 
vardą. Savivalda gyvavo nuo 1918 m. lap
kričio iki 1919 m. gegužės mėnesio, tvar
kėsi atskirai nuo visų tuo metu I .ietuvoje 
buvusių oficialių valstybinių įstaigų ir tu
rėjo tiesioginiu būdu miestelio ir para
pijos gyventojų išrinktą valdžią ir gink
luotą apsaugos būrį, kuris gynė Perloją 
nuo plėšikaujančių gaujų, vokiečių karei
vių ir lenkų legionierių. 1920-1923 metais, 
įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę, 
ypač pasižymėjo Perlojos šauliai, saugoję 
neutralioje zonoje atsidūrusią Perloją ir 
jos apylinkes.

1928-1930 m Perlojoje pastatyta nauja 
mūrinė bažnyčia, o 1931 m. liepos 19 d. 
atidengtas paminklas didžiajamkunigaikš- 
čiui Vytautui pagerbti su prasmingu užra
šu: “Vytaute Didysai! Gyvas būsi, kol gyvas 
nors vienas lietuvis”.

Todėl siekiant išvengti nemalonumų ir 
materialinių nuostolių, pareigūnai pataria 
vykstantiems į Jungtinę Karalystę, ypač 
tiems, kurie turi mažiau kelionių patir
ties, planuoti atsakingiau.

Kaip pabrėžė G. Tamašauskas, nerei
kėtų naudotis darbą siūlančių nepažįsta
mų asmenų paslaugomis. Jis siūlo kreip
tis j teisėtai įregistruotas įdarbinimo agen
tūras ir sudaryti su jomis sutartis. Anot jo, 
taip pat būtina pasirūpinti pragyvenimui 
reikalingomis lėšomis, įvertinti nenuma
tytų aplinkybių riziką.

Eglė DKstWr

Prisiminus Sąjūdžio laikotarpį
Lidija Šimkutė - Pocienė

Tęsinys iš “MJ!” nr. 48.
Netoli Kauno Babtuose aplankėme 

kunigą ir poetą Ričardą Mikutavičių. Jis 
tuo metu gyveno nuošaliame gan kuklia
me namelyje, bet įėjus vidun nustebino 
fantastiška meno kolekcija. Kunigas buvo 
labai populiarus tarp žmonių. Kai jį per
kėlė į Kauno Įgulos bažnyčią (paprastai 
vadinamą Soboru), po mišių stovėdavo ei
lės žmonių, laukdamos dėl įvairiausių 
reikalų. Sunku suvokti, kaip šitoks žmo
gus galėjo būti taip šiurpiai nužudytas, jo 
meno kolekcija pagrobta. Tiesa, dabar te
ko skaityti, kad bent dalis tos vertingos 
meno kolekcijos atgauta.

Būdama Kaune aplankiau brandaus am
žiaus Paulių Galaunę, žinomą etnografą, 
liaudies meno tyrinėtoją ir knygų ženklų 
(ekslibrisų) rinkėją ir labai mielą jo kolegę 
-žmoną Kazimierą, su kuria palaikau ryšį 
iki šiol. Jaukioje, aukštos dvasinės kultū
ros aplinkoje praleidome daug valandų 
bendrai kalbėdamiesi ir dalindamiesi min
timis apie ekslibrisų meną, jų kolekcio
navimą. Vėliau, Lietuvai jau atgavus Ne
priklausomybę, būdama Kauno Katedroje, 
netikėtai sutikau p. Kazimierą. Kaip tik 
galvojau, jog reiktų juos aplankyti, nes 
žinojau, kad jos vyras jau prie mirties. Ta
da ir sužinojau, kad gerb. Paulius Galau
nė mirė. Jau mirties patale išgirdęs, kad 
iškelta trispalvė vėliava, jis žmonos Kazytės 
paprašęs: .ytinešk mano geriausią kostiu
mą”. Tai buvo paskutiniai jo žodžiai.

„Ak, Dieve! - pagalvojau susigraudi
nusi, - bent tiek džiaugsmo ir pasididžia
vimo jam buvo skirta prieš amžinai užmer
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kiant akis.”
Vėliau teko su draugais nuvažiuoti pas 

legendinį Kazimierą Skebėrą, gyvenantį 
Bagdišių kaime, vienišą, be pensijos. Jis 
iškentėjo 20 metų tremties už tai, kad su 
tėvu turėjo didžiulę senų (ne tarybinių) 
knygų biblioteką, kuri buvo sudeginta prieš 
jo akis. Kazmicras Skebėra mokėjo daug 
kalbų, jis kartu su prof. Biržiška redagavo 
pirmąjį enciklopedijos tomą. Jam teko 
pažinti Vydūną, Maironį, Mahatmą 
Ghandį, R. Tagore ir D. Nehru.

Kelionė pas jį buvo tarsi iš sapno. Link 
minėto kaimo teko važiuoti mašina srai
gės greičiu, sniegui krentant ant slidaus 
prasto kelio. Pagaliau atvažiavome. Vie
nišas medis, tarsi sargas vaiduoklis, stovėjo 
prie mažo apleisto medinio namelio. Mus 
pasitiko nedidukas baltaplaukis gyvastin
gas senukas. Buvo sunku patikėti-žmogus 
tiek iškentėjęs, dar toks žvalus, toks eru- 
ditas. Jis nuolat klausėsi radijo - žinių iš

Lidija Šimkutė (centre) su Kazimiera ir Paulium
.Galaunėmis.

viso pasaulio kartu su prabėgančiom žiur
kėm, kurios, matyt, palaikė jam kompaniją. 
Vėliau, girdėjau, valdžia jam suteikė butą 
Vilniuje. Stiklių gatvėje, ir ten, aišku, jis 
sulaukdavo daug smalsių žurnalistų.

Vilniuje sutikau brandaus amžiaus ar
chitektą Vytautą Žcmkalnį - Landsbergį, 
užlipusį j Gedimino kalną, kai virš pilies 
buvo pakelta trispalvė vėliava. Jis aktyviai 
dalyvavo beveik visuose Sąjūdžio rengi
niuose kartu su sūnumi prof. Vytautu 
Landsbergiu, kuris visur žmonių buvo su
tinkamas su gėlėmis. Šie kilnūs asmenys, 
nors be politinės patirties, su didžiausia 
viltimi ir drąsa gyveno Nepriklausomos 
Lietuvos idėjomis. Su malonumu atsime
nu viešnagę jų namuose

Šitie tautos patriarchai paveikė mane 
savo idealizmu ir pasiaukojimu bei iš
tverme, nepaisant brandaus amžiaus. 
Lenkiu galvą prieš juos. Aišku, teko dau
giau ar mažiau bendrauti ir su kitais Sąjū
džio veikėjais, Laisvės Lygos atstovais, 
politiniais kaliniais. Su gerbiamais Pau

lium Pečeliūnu, poetu 
Gediminu Iešmantu, 
Viktoru Petkumi ir dar su 
kai kuriais rašytojais, 
poetais, dailininkais bei 
kitais kultūros veikėjais.

1 .ietuvos I .aisvės Lyga 
- buvusi pogrindžio or
ganizacija - dar prieš 
„glasnost“ jau kėlė Lie
tuvai daromas skriaudas 
ir reikalavo nepriklauso
mybės. Daugelis jų buvę 
tremtiniai, kalėję sun
kaus darbo stovyklose. 
Šie žmonės daug rizika
vo ir gyveno tarsi „šalia 
visuomenės”, nors padė

tis jau buvo pagerėjusi.
Lyga savo ryžtingumu ir drąsa ska

tino visuomenę būti aktyvesne, priešintis 
sovietinei okupacijai. Tuo metu girdėjosi 
įvairių nuomonių. Vieni manė, kad Lyga 
būtina dėl savo bekompromisinių nuo
statų, o kiti jautė, kad Lygos reikalavimai 
nerealūs ir dažnai trukdė Sąjūdžio užsi
brėžtiems tikslams siekti ekonominės, 
kultūrinės ir tautines autonomijos Lie
tuvai. Padėtis, suprantama, buvo kebli, nes 
siekimas Nepriklausomybės idealo ar 
pragmatiškos autononomijos kėlė esminį, 
bet nelabai įgyvendinamą siekį tuometi
niame politiniame klimate.

Tuomet skridau į Vertėjų konferenciją 
nežinodama, kad pateksiu į tokį įdomų ne
paprastą laikotarpį Lietuvoje. Nenuma
čiau. kad teks dalyvauti pačiuose iškiliau
siuose įvykiuose, nors kelionės pradžioje 
jau sklido įdomios žinios. Skridau per Ja
poniją į Maskvą. Japonijoje, Narata aeoro- 
uoste, teko pernakvoti ir praleisti visą die
ną puikiame miestelyje. Ten aplankiau 
Budistų šventyklą, ilgokai vaikščiojau 
„Bonsai“ augalų parke. Kolega neakivaiz
diniu būdu supažindino mane su lietuviš
kai kalbančiu japonu prof. Ikuo Murata, 
kuris manęs pasitikti atvyko iš Tokijo. Jis 
jau buvo išvertęs j japonų kalbą Donelai
čio „Metus“, Baranausko .Anykščių Šile
lį“ ir lietuvių pasaką „Eglė Žalčių Kara
lienė“. Prof Murata pakvietė į restoraną 
vakarieniauti, ir čia įdomaus pokalbio me
lu sužinojau, kad jis net savo sūnų pavadi
nęs Egle - taip jam patikusi ši pasaka.

Atvykau į Lietuvą gerokai prieš konfe
renciją, taigi turėjau progos pavažinėti po 
kraštą ir net nuvažiuoti į Rygą, vėliau į 
Tallinną - ten irgi jau ošė bangavo Atgimi
mo Sąjūdis.
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Iš Redakcijos pašto___________
“Tūkstantmečio Odisėja” Australijoje

Susipažinome ir pradėjome bendrauti 
su daug nuostabių žmonių Australijoje, 
kurie yra pasiruošę, kad Lietuvos buriuo
tojų sutikimas Australijoje būtų graž.i bei 
reikšminga šventė.

“Tūkstantmečio Odisėja” - tai didžiulis 
kompleksinis projektas, apimantis labai 
daug organizacinių sričių. Labai norime, 
kad visi prisidedantys prie šio projekto 
vystymo suprastų tai, jog tai labai dina
miškas projektas, situacija keičiasi die
nomis ir, nors ir kiek stengtumėmės viską 
planuoti, susiduriame su realybe: t.y., su 
meteorologinėmis sąlygomis irsti jachtos 
judėjimo greičiu. Todėl atsižvelgiant i realią 
situaciją, parengėme kelis planus. Kiek
vienas jų gali būti įgyvendinamas pagal 
susiklosčiusias aplinkybes. Norėtume in
formuoti Jus apie esamą situaciją ir pa
sidalinti mintimis, kad kartu pasiektume 
geriausių rezultatų.

Situacija tokia. Jachta “Ambersail” 
paliko Cape Town uostą spalio 27 d. ryte, 
atsiliekant nuo grafiko 3 paromis. Jachtai 
iki Adelaidės reikia nuplaukti 5,800 jūr
mylių, skaičiuojant bendra kruiziniu 10 
jūrmylių pervalandą greičiu -jachta turės 
plaukti ne mažiau 24 parų. Tokiu atveju 
mes turime situaciją, kad jachta anksčiau
siai gali atplaukti į Adelaidę gruodžio 20 
d. vakare. Parengėme tris planus:

Planas A (optimistinis) - jeigu jachta 
“Ambersail” viršija numatytą vidutinį 10 
mazgų greitį.

Gruodžio 19 d. “Ambcrsail” atplaukia 
į Adelaidę. Muitinės ir sienos kontrolės 
procedūros.

Gruodžio 20 d. - tvarkymosi darbai 
prie jachtos.

Gruodžio 21 d. ryte-Tūkstantmečio 
Odisėjos jachtos sutikimas.

Gruodžio 21 d. vakare - III įgula per
duoda laivą IV įgulai. Jachta išplaukia į 
Melbourną.

Gruodžio 24 d. jachtos atplaukimas į 
Melbourną. Kūčių vakaras.

Gruodžio 25 d. šv. Kalėdos Melbourne, 
šv. Mišios.

Gruodžio 26 d. išplaukimas į Sydnėjų.
Gruodžio 30 d. jachtos atplaukimas j 

Sydnėjų.
Gruodžio 30 d.. 17 vai. sutiktuvės 

Sydnėjuje.
Gruodžio 31 d. galime dalyvauti Aus

tralijos Lietuvių Dienų Naujųjų Metų 
šventėje.

Sausio 2d. išplaukimas į Auckland’ą.
Planas B (realus)
Jachtos atplaukimas į Adelaidę - 

gruodžio 20 d. arba 21 dieną. Muitinės ir 
sienos kontrolės procedūros.

Gruodžio 21 d. vakare - Tūkstantmečio 
Odisėjos jachtos sutikimas.

Gruodžio 22 d. vakare - III įgula per
duoda laivą IV įgulai. Jachtos išplaukimas 
į Melbourną vėliausiai gruodžio 23 d. lyte.

Gruodžio 25 d. jachtos atplaukimas j 
Melbourną. Šv. Kalėdos.

Gruodžio 26 d. išplaukimas į Sydnėjų.
Gruodžio 30 d. jachtos atplaukimas j 

Sydnėjų.
Gruodžio 30 d., 17 vai. sutiktuvės 

Sydnėjuje.
Gruodžio 31 d. galime dalyvauti Aus

tralijos Lietuvių Dienų Naujųjų metų 
šventėje.

Sausio 2 d. jachtos išplaukimas į 
Auckland’ą.

Planas C.
Jachtos atplaukimas į Adelaidę - po 

gruodžio 21 d. Muitinės ir sienos kontrolės 
procedūros. Sutikimo šventė ir įgulų 
pasikeitimas, jachtos tvarkymo darbai pa
gal faktą.

Svarstomas jachtos išplaukimas į Mel
bourną vėliausiai gruodžio 26 d. Kitu at
veju jachta plauktų tiesiai į Sydnėjų ir 

perduotų Prezidento raštus Melbourne ir 
Geelongo bendruomenėms Australijos 
Lietuvių Dienų organizuojamoje Naujųjų 
Metų šventėje Sydnėjuje metu.

Gruodžio 30 d. jachtos atplaukimas į 
Sydnėjų. Gruodžio 30 d., 17 vai. sutiktu
vės Sydnėjuje

Gruodžio 31 d. galime dalyvauti Aus
tralijos Lietuvių Dienų Naujųjų Metų 
šventėje.

Sausio 2 d. išplaukimas į Aucklandą.
Suprantame, kad tai įvelia labai daug 

organizacinių nesklandumų. Tad prašytume 
bendruomenėms skelbti lik preliminarias 
datas. Tikslios datos dėl Adelaidės būtų 
aiškios likus apie 1000-1200 jūrmylių iki 
Adelaidės, t.y., 5-7 dienos iki realaus 
atvykimo. Jachtai atvykus i Adelaidę būtų 
surikiuotos visos kitos datos.

Adelaidė
Romas Pocius mielai koordinuoja jach

tos atvykimo klausimus Adelaidėje. Jach
tos švartavimosi vieta - pačiame uosto 
centre, priešais švyturį, prie Nacionalinio 
jūrų muziejaus ir senosios muitinės. Ka
dangi šis sustojimas pirmas iš visų būsimų 
Australijoje, būtų labai gerai išgirsti, ar jau 
turite konkrečių minčių ir idėjų, kaip ga
lėtų būti sutikti buriuotojai, ir ar esate tai 
aptarę su Adelaidės lietuvių bendruome
ne? Ar planuoja sutikime dalyvauti ofi
cialioji miesto valdžia? Kaip apie tai bus 
informuota miesto žiniasklaida?

Melbournas
LR Garbės generalinis konsulas An

drius Žilinskas sutiko organizuoti buriuo
tojų sutikimo šventę Melbourne. Taip pat 
sulaukėme žinių iš Melbourne Lietuvių 
Klubo Valdybos nario Rimo Strungo bei 
Melbourne Apylinkės Valdybos nario Pau
liaus Petraičio, kurie bendromis jėgomis, 
nepamirštant Geelongo lietuvių bendruo
menės, organizuoja buriuotojų sutiktuves 
Melbourne.

Sydnėjus
Švartavimosi vieta - Darling Harbour, 

prie Nacionalinio jūrų muziejaus. Dėl 
švartavimosi Sydnėjaus krantinėje bei 
muitinių proccdūn; buriuotojams negaili 
gerų patarimų Joseph Blansjaar. SLIC’o 
pirmininkė Ramona Ratas - Zakarevičienė 
pakvietė folkloro grupę „Saduto” iš Lon
dono sutikti „Ambersail” jachtą Sydnėjaus 
uoste. Taip pat gavome žinią iš Australi
jos Lietuvių Dienų Ruošos Komiteto pir
mininko Arvydo Rupšio, kad Komiteto 
posėdyje buvo nuspręsta pakviesti buriuo
tojus j Australijos Lietuvių Dienų bei 
Sporto Šventės uždarymą, kuriame ofi
cialiai juos pasveikins Australijos Lietuvių 
Bendruomenė ir pakvies į Naujųjų Metų 
sutikimo šventę.

• Visus su buriavimu, jachtos švar- 
tavimusi, muitinės procedūromis susiju
sius klausimus derina sausumos koman
dos narys Vytautas Valaitis

(vytautas.valaitis@gniail.com)
• Dėlsusitikimo bendruomenėse de

talių rašykite Gražinai Kapknvičiūtci
(graziiia.kapkoviciiilc@lcquila.lt) ir 

Editai Skaraitei (edita@anibcrsail.lt)
• Projekto vadovas yra buriuotojas 

Raimundas Daubaras
(Raimundas.Daubaras@tbwa.lt)

Jis dalyvaus visuose susitikimuose 
Australijoje ir kadangi į numatytus mies
tus atvyks anksčiau nei jachta, turės gali
mybę koordinuoti iškilusius nesklan
dumus.

Šilčiausi linkėjimai iš Lietuvos! Džiau
giamės, kad tiek daug gerų žmonių palai
ko „Tūkstantmečio odisėjos” siekius: vie
ningo viso pasaulio lietuvių Lietuvos vardo 
tūkstantmečio šventimą.

Edita Skaraitė, tek: 852400460 
e-mail: cdita@ambcrsail.lt 

http://wwiv.1000odiscja.lt

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje 

Meno ir Tautodailės paroda
Lccka Kraucevičiūtė - GruzdelT ir jos 

geros draugės Jolanta Janavičienė ir Ona 
Maksvytienė sutiko organizuoti Meno ir 
Tautodailės parodą, kuri įvyks per šių 
metų Australijos Lietuvių Dienas. Joms, 
padeda ir pataria dr. Genovaitė Kazokic- 
nė, kuri jau 20 metų Sydnėjuje ruošia 
lietuvių dailininkų parodas.

Negavus pigesnių patalpų, buvo nutar
ta parodai skirti tik vieną dieną - būtent 
sekmadienį, gruodžio 28 dieną. Ji vyks 
Bankstown Town Hali. Šios patalpos yra 
gan įspūdingos, su labai tinkamu apšvie
timu per aukštus langus. Tą pačią dieną 
vyksta Baleto Bičiulių Popietė, kurioje 
pasirodys baleto šokėjai iš Lietuvos. Tą 
pačią dieną čia vyksta ir Jaunimo Talentų 
Vakaras.

♦ ♦ *
Maloniai kviečiame visus atvykti į 

Tautodailės ir Meno parodą, kuri vyks tik 
vieną dieną - sekmadienį, gruodžio 18 
dieną, Bankstown Town Hall, cm. Rickard 
and Chapel Roads.

Paroda bus atidaryta nuo 11 vai. ryto. 
Parodos atidarymas - 3 vai. p.p. Parodos 
uždarymas - 8val. p.p.

Viena iš Meno ir Tautodailės parodos orga
nizatorių Lceka Kraucevičiūtė - Gruzdeff.

Atskira Tautodailės paroda vyks Syd
nėjaus Lietuvių Klube. □

2009 m. lietuviškų renginių Melbourne 
KALENDORIUS

Sausis
2-10 Australijos Rajono Skautų stovykla (Sydney).

15-18 “Džiugo” tunto stovykla (Melbourne).
Vasaris

1 Katalikių Moterų ir Socialinės Globos Moterų Draugijų popietė
(Jubiliejinėje salėje).

15 Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas (ruošia ALB
Melbourne Apylinkės Valdyba,Teatro salėje).

Kovas
1 Kaziuko mugė (Jubiliejinėje salėje).

15 Tomo Vaisietos koncertas, „Pasikalbėjimas su Lietuva” 
(ruošia ALB Krašto Valdyba, Teatro salėje).

22 Katalikių Moterų Draugijos metinis susirinkimas (Jubiliejinėje
salėje).

21 -22 Ethnic Scout camp (Colac).
Balandis

5 Atsisveikinimas su Tomu Vaisieta (Jubiliejinėje salėje).
19 Socialinės Globos Moterų Draugijos metinis susirinkimas 

(Jubiliejinėje salėje).
Gegužė

10 Motinos Dienos minėjimas (ruošia Parapijos Mokykla ir Darželis) 
(Jubiliejinėje salėje).

17 Katalikių Moten; Draugijos popietė (Jubiliejinėje salėje).
Birželis

14 Gedulo ir Vilties Dienos minėjimas (ruošia Apylinkės Valdyba,
Teatro salėje).

26-27 Skautų sleepover Klube (Melbourne).
Liepa

5 Valstybės Dienos minėjimas (niošia Apylinkės Valdyba, Teatro salėje).
Rugpjūtis

2 Apylinkės metinis susirinkimas.
16 Katalikių Moten; Draugijos metinė šventė (Jubiliejinėje salėje).
30 Socialinės Globos Moten; Draugijos popietė (Jubiliejinėje salėje).

Rugsėjis
13 Melboumo Lietuvių Klubo metinis susirinkimas (Jubiliejinėje salėje).
20 Australijos Lietuvių Hondo metinis susirinkimas (Jubiliejinėje salėje).

Spalis
18 Katalikių Moten; Draugijos popietė (Jubiliejinėje salėje).
31 “Talkos” metinis susirinkimas (Klubo salėje).

Lapkritis
8 Partizanų Atminimo Paminėjimas (raošia Entuziastės. Klube).

22 “Dainos Sambūrio” metinis koncertas.
29 Mokyklų uždarymas.

Gruodis
5 Skautų iškyla.

13 Prieškalėdinis Turgelis (raošia Entuziastės, Klube).
Sausis aotū

2 - 8 “Džiugo” tunto stovykla.

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!
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Lindos Skrolytės - Sheridan ir 
Russell Sheridan

Meno darbų paroda 
gruodžio 13 - gruodžio 21 dienomis 

Dardanup Studijoje, netoli Bunbury, WA. 
Visi maloniai kviečiami apsilankyti

Nuotrauko je kairėje -1 .indos paveikslas “Meilė ir globa”.

XXV ALD SYDNEY 2008

Literatūros ir dainos popietė 

“Spalvų ir metų kaita” 
vyks gruodžio 29 d., pirmadienį, 2 vai. p.p., 

Lietuvių Klube, 16-20 Meredith St., Bankstown.
Programoje dalyvaus žinomi Australijos lietuviai poetai, literatai, kūiybinio 

žodžio meistrai, dainininkės iš Londono lietuvių folkloro ansamblio “Saduto”, 
Sydnėjaus atlikėjai ir solistai, Melbourne ansamblis “Kaimas”, Sydnėjaus daini
ninkių grupė “Atspindys”. Programą pristatys ir ves jaunos viešnios iš Melbourne.

Apsilankykite, nesigailėsite!
Bilietai-tik $10 asmeniui, jaunimui iki 17 metų-veltui.
Bilietai bus pardavinėjami prie durų.
Dėl papildomos informacijos skambinti renginio organizatorei Jadvygai 

Dambrauskienei tek: (02) 9709 3814 arba mob.: 0403 0287 495.

xiz Antradienį, gruodžio 30 dieną, 2 vai. p.p.,
~^Į Lietuvių Klube, 16-20 Meredith Street, Bankstown,

įvyks

xxv ald sydney 2008 Mokytojų suvažiavimas
...... —» Bus aptariamos bendros problemos, pasidalinsime 

patirtimi, aptarsime geriausiai pavykusias pamokas, 
pasikeisime turima metodine medžiaga. Mokytojai prašomi tnimpai pristatyti savo 
pasiūlymus kaip sudominti ne tik vaikus, bet ir tėvelius, kad jie nuolatos toliau 
skatintų vaikus kalbėti ir mokintis lietuvių kalbos. Susirinkimas numatomas 
trumpas, tik 60 min. Maloniai prašome visus, besidominčius mūsų vaikų ateitimi 
ir lietuvybės išlaikymu Australijoje apsilankyti šiame susirinkime.

Dėl papildomos informacijos skambinti renginio organizatorei Jadvygai 
Dambrauskienei tek: (02) 9709 3814 arba mob.: 0403 0287 495.

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

i, Maloniai kviečiame svečius iš visos Australijos
miestų ir miestelių į

Tautinių šokių šventę
XXV ALD SYDNEY 2008 Pirmadienį, gruodžio 29 dieną, 630 vai. vakaro, 

Bankstown Basketball Stadium, Third Avenue, 
Condell Park

Bilietai: $15 - asmeniui.
Programoje: Melbourne tautinių šokių grupės „Gintaras”, “Šokdava” ir “Gin
tarėliai”, Geelongo - “Linas” ir “Gegutė”, Sydnėjaus - “Sūkurys” ir “Sūkurio” 
veteranai. Didžiosios Britanijos Londono liet, folkloro ansamblis “Saduto”. 
Dalyvaus svečias iš Lietuvos - tautiška kape lija „SUT ARAS“.

Bilietus bus galima įsigyti prie durų arba užsisakyti iš anksto pas Laurą 
Belkus, Šokių Šventės koordinatorę, tek: (02) 9753 0796.

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 vakarą. Melbourne Parapijos Taryba

Sydney Lithuanian Information Centre [5LIC] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Paskutinį 
kartą

Maskvoje
Kaip atva

žiuoti, taip ir išvažiuoti iš Sąjūdžio Lietu
vos teko per Maskvą. Mus lydėjo Jonas. Ten 
turėjom progos “suveikti” kaip “tikri ta
rybiniai žmonės”, tai yra - apgauti valdžią. 

Norėjom išsiųsti nelydimą bagažą. Tam 
tikslui aerodrome turėjome gauti “pra
puską” -praleidimo raštelį kurį turėjome 
parodyti dvylikoje vietų. Šeštą kartą pa
rodę “prapuską” gavom važtaraštį ir jau 
galėjom eiti į sandėlį atiduoti bagažą.

Sandėlys kitoje kiemo pusėje. Lauke 
prie durų - minios žmonių ir kalnai dėžių 
bei paketų. (Kažkokie vietnamiečiai lau
kia jau 4 valandas.) Kažkas vyksta už už
darų durų.

Lekiu atgal per lauką ir šlapdribą į to 
pagrindinio pastato paskutinį langiuką: 
“Ką daryti? Kaip prieiti?”

“Prašykit ten stovinčių žmonių, gal jus 
praleis”.

Grįžtu į sandėlį. Jonas su Gediminu ir 
lagaminu jau prasispraudę ligi pat durų ir 
kai tik jos prasiveria, mes smunkant į vi
dų. (Vietnamiečiai dar lieka už durų). Pa
rodom “prapuską”. Ten jau tikrasis siun
tinių priėmimas. Muitininkas kalba ang
liškai, iš esmės netikrina: tai šen, tai ten 
įkiša pirštą. (Mačiau, kad kitiems neleido 
siųsti drobės, nė mažiausių servetėlių, nau
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jų baltinių, audinių). O mūsų lyg paklau
sia, lyg pataria ką atsakyti: “Juk čia tik jū
sų asmeniniai daiktai, ar ne?” Pasveria 
lagaminą (17 kg) ir kažką užrašo ant to 
mūsų atnešto važtaraščio.

Jau be lagamino vėl grįžtam pas “api- 
formintoją”: Ji užrašė kainą ir nusiuntė pas 
kasininkes. Ten du langeliai. Prie pirmo 
langelio mašinininkė išrašė sąskaitą rub
liais. Prie antro langelio kasininkė patik
rino “prapuską” ir pamatė, kad mes grįž
tam į kapitalistinį kraštą - taigi, turime 
mokėti valiuta.

Klausiu: “-kiek?”
Suskaičiuoja: “- 332 JAV doleriai! ”
Sakau, negali būti, patikrinkit. Suskai

čiavo, patikrino - tas pats. Jau abudu su 
Gediminu deramės, aiškinamės, bet nie
ko nepadeda. Nieko nepadarysi - reiks 
mokėti. Parodžiau travelers’ cheques, 
klausiu, ar galiu tokiais mokėti. Kasinin
kė tokių čekių nepažįsta. Sako: “Eisiu 
pasiklausti viršininko (kitoje salės pusėje) 
ir jūs galite eiti kartu, ir patys derėkitės”. 
Nuėjom. Viršininko nebuvo kabinete. Ji 
nunešė tą čekį parodyti kažkam kitam, o 
mus paliko už durų. Sugrįžo, sako: 
“Galima”. Aš padaviau jai 3 čekius po 100 
dolerių ir 32 dolerius grynais. Gavau kvitą.

Išėjus iš to pastato, bet dar aerodrome, 
staiga prisiminiau, kad per tą visą susi
nervinimą pamiršau pasirašyti čekius. 
Sakau: “Vyrukai, ar grįžti?’ O jie abu gra
žiu duetu: “Ne!” Na, pagalvojau, darbo 
diena pasibaigė, į banką jie nebesuspės...

Grįžom į senąjį Lietuvos Ambasados 
pastatą, kur buvom apsistoję nakvynei, 
pasižiūriu į tą savo kvitą - o jis išrašytas 
rubliais!

Kitą dieną išskrendant aerodrome 

muitinė viską perleido per tuos “tunelius”. 
Rankiniame bagaže pamatė mažą gintaro 
suvenyrą - Gedimino kalną su metaline 
pilim. Ištraukė tą gintarą ir sako: “Aha! 
Gintaras! Kontrabanda!”

Aš pradėjau šaukti: “Koks čia gintaras? 
Jūs muitininkas ir nepažįstate, kad čia pa
prastas plastikinis suvenyras! Jūs turėtu
mėt geriau žinoti! ” Aš šaukiu, o visi žmonės 
žiūri į tą muitininką. Jis įdėjo suvenyrą 
atgal ir praleido. Nueinant man nutrūko 
mano stambių gintarų koliero užsegimas 
ir gintarų virtinė nukrito. Laimė, kad jie 
krito po palaidine, ir aš juos pagavau į sau
ją. Paskutiniame pasų patikrinime į 
Gedimino pasą labai ilgai žiūrėjo ir kaž
ką tikrino... Išsigandom, ar nebus tie čekiai 
užkliuvę, bet pagaliau jam grąžino pasą ir 
labai grubiai pasakė: “Idi!” (Eik!)

Atsiėmus bagažą Melbourne, tuoj 
nudrožiau į banką, pasakiau, kad pame
čiau tris nepasirašytus čekius; jie patikri
no, kad čekiai nebuvo realizuoti ir man 
grąžino pinigus. O ta kasininkė irgi 
uždirbo: už 32 JAV dolerius ji juodojoj 
rinkoj gavo daug daugiau negu 332 rub
lius, užrašytus ant kvito, tai ir jai dar liko.

Į Nepriklausomą Lietuvą
(1992-2005)

Dabar net neatsimenu, ar mums su 
Gediminu 1992 metais dar reikėjo vizos į 
Lietuvą, ar Australijos piliečiams iš karto 
buvo bevizis režimas, bet problemų jokių 
nebuvo.

Atskridome į laisvą nepriklausomą 
Lietuvą. Aerodromas tas pats, apšiuręs, 
bet visi kalba lietuviškai. Mano brolis 
Gabrielius su Danute jau buvo Lietuvoje. 
Jaunesnysis brolis Vytautas buvo Seimo 
pirmininkas ir važinėjo Seimo automobi
liu. (numeris_0_0J) su šoferiu ir apsąugį- . 

niu, tai Gabrielius savo žinioje turėjo 
Vytauto automobilį.

Nepriklausomoje Lietuvoje tiesiog bu
vo juste justi laisvė. Nedvejodama ir tais, ir 
kitais metais kviečiau svečius į Lietuvą, 
svarbiausia savo anūkus Sauliuką ir Ne- 
risą. Sūnaus Algio nereikėjo kviesti - jis į 
Lietuvą veržte veržėsi, o pagaliau ir nuola
tiniam gyvenimui nuvažiavo.

Vilniuje Vytauto bute nebuvo vietos 
mums abiems ir dar mano pasikviestai 
viešniai Bodil iš Danijos, tai aš apsigyve
nau pas pusseserę Rimutę, o Gediminas 
gretimame jos sūnaus Ryčio name. Daug 
kam skambinom, norėjom kuo greičiau
siai išdalinti draugų įduotas dovanas ir 
pinigus žmonėms, kurių kartais visai 
nepažinojom. Šį kartą nereikėjo nieko ves
tis į dolerinę - draugai tiesiog įdavė do
lerius, ir žmonės galėjo ateiti ir juos atsi
imti, nors kai kurios dovanos buvo su 
nurodymu “Pažiūrėk, kaip jie gyvena”, tai 
reikėjo tuos žmones aplankyti.

Laukėm visos mūsų lietuvių grupės 
atskirai siųsto bagažo, kuris turėjo ateiti į 
Ozo gatvę kažkur naujame rajone. Ne iš 
karto jį suradom. Pasirodo, jis buvo per
vežtas čia pat į Sruogos gatvę, tik už ke
lių namų nuo Rimutės - nė važiuoti 
niekur nereikėjo, Gediminas viską 
parsinešė.

Pamačiusi, kad grindys visur valomos 
skudrini, apvyniotu ant šluotos, skubiai 
parašiau Bodil, kad atvažiuodama atvežtų 
bent šešis mopus (virvines šluotas). Tomis 
šluotomis ne visi vienodai džiaugėsi. Ri
mutės duktė į ją labai skeptiškai pažiūrė
jo, o pusseserė česytė man paskui paskam
bino, kad taip lengva buvo ją naudoti, kad 
ji įsismaginus visą butą išvalė. Kačerginė
je mopas irgi ne greitai prigijo.

Tęsinys kitame MP nr.
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Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
maloniai kviečia narius į

tautiškos kapelijos “Sutaras” koncertą, 
kuris įvyks 2009 m. sausio 4 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p.

Lenkų Klube, David Street, Turner 
Užkandžiai bus parūpinti.

Prašome pranešti Babarai Šilinis tek: 6288 6283, jeižadate dalyvauti, 
iki antradienio, gruodžio 9 dienos.

XXV AL Dienų Sydnėjuje (2008) 
Ruošos Komitetas 

maloniai kviečia visus į

XXV ALD SYDNEY 2008 dairiu TTTgflJ Baili!
Hwms&f.w'-.-. • Z Z* S

gruodžio31 dieną (trečiadienį), 8vai.vakaro, 
erdvioje La Luna Lounge salėje, 178 Eldridge 
Rd., Condell Park (7 min. važiavimo nuo Lie
tuvių Klubo) 
Bilietai: $60 asmeniui,

jaunimui 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, NSW 2176. Čekius išrašyti 
ALD 2008 vardu. Elena Erzikov

tek (02) 9610 2540 e-mail: jerzikov@bigpond.nct.au

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

“Talka” praneša, kad iki šių Kalėdų mokes
tis nariams už piniginius pervedimus j Lietuvą sumažintas 

nuo $15 iki $10.

"Sutaras” bus ir Melbourne!
Populiarioji “Sutaro” kapela iš Lietuvos užsuks pakoncertuoti ir į Melboumą. 

Čia juos matysime ir girdėsime sekmadienį, sausio 11-tą , 1.30 vai. Lietuvių 
Namuose. Pietų tą dieną nebus, bet Klubas bus atidaras nuo 1 vai. ir veiks baras. 
Po koncerto galėsime pasišnekučiuoti prie kavos ir pyragų.

Mclbourno Entuziastės

Liūdna žinia
Šių metų gruodžio 5 dieną po ilgos ir sunkios ligos Sydnėjuje mirė a.a. Adomas 

Bartkus. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 11 dieną, 11 vai. ryto Rookwoodo 
kapinių Katalikų koplyčioje - krematoriume. “M.P.” inf.

Mirties Angelui išsivedus

A^A Adomą Bartkų,
nuoširdžiai užjaučiame gyvenimo palydovę - “Mūsų Pastogės” darbuotoją 

Nijolę ir visus artimuosius.
“Mūsų Pastogės” Redakcija ir Administracija

Mirus Sydnėjaus lietuvių sporto klubo “Kovas” Garbės nariui

AHrA Don Atkinson,
žmonai Marijai, sūnui Garry ir visai šeimai bei artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.
“Kovo” Valdyba ir sportininkai

Mirus

At A Don Atkinson,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Mariją, sūnų Garry su šeima ir visus artimuo

sius. We miss our friend.
Jeronimas, Laura, Melissa ir Andrius Belkai

At A Marytei Vaitkuvienei
iškeliavus amžinybėn, vyrą Jaunį, dukrą Aldoną, sūnų Stasį, brolį Joną Barilą 

ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje.
Robertas ir Stasys Norvilaičiai

Aukojame “Musų Pastogei” $50.

In memoriam
Daiva Bieri

2008.10.291939.08.08
(Excerpts from last farewell by 

her husband Dan Bicri)

Daiva Kazimiera LABUTYTE or 
LABUTIS was born on a warm summer 
morning at 8am on 8 August 1939 in 
Kaunas, Lithuania.

Her father Kazys was a Barrister and a 
Colonel in the Lithuanian Cavalry. Her 
mother Marija was a scientist and biochemist. 
The family also had a country estate, south 
of Kaunas, in the Suvalkai region. Here she 
spent the first happy years of her life as the 
country prospered. Those early years of 
tranquillity came to an end with the 
invasion of Lithuania by the Soviet army.

Her family fled into Germany in a 
covered wagon and endured the last year of 
thewarwhere they were frequently tombed 
by American and British forces. It was a 
time of death, destruction and fear. She once 
remarked, withchildhood innocence, that 
for a while she ceased making little friends, 
because they often seemed to get blown 
away the next day.

As they travelled on, word spread that 
there was a safe haven from the bombing - 
Dresden, which had been spared from allied 
bombing throughout the war. However, 
when approaching Dresden, the faithful 
family horse pulling their wagon refused to 
move any further. Her father, being a 
Cavalry Officerand abe lieverin good horse
sense, decided the family should camp the 
night just short of their dcstination.That 
night Dresden was bombed into oblivion 
and tens of thousands of people were 
incinerated by phosphorus bombs whilst 
others were simply blown away.

When Australia accepted Lithuanians 
as the first large group of non-British 
migrants, Daiva arrived with her family in 
Sydney on 25 March 1949, aboard the ship 
Protea whereupon they were taken to the 
Bathurst Migrant Camp. Her father was 
given a two-year working contract in 
Canberra whilst the remainder of the 
family moved to the Cowra Migrant Centre. 
Soon the family was reunited in Quean- 
beyan and later they moved to Canberra.

Daiva entered Queanbeyan Public 
School speaking no English and topped the 
class at the end of the year. Her academic 
success continued throughout her schooling 
in Canberra - topping her class and 
graduating from high school at the age of 
16. Too young for university, she was 
employed for a year at the National Library.

At the University Daiva turned to 
Physiotherapy. Within a few years of 
graduation she would become the youngest 
ever Assistant Director of the largest School 
of Physiotherapy in the. country.

During this time a young man came 
from Darwin riding into Sydney on a red 
BMW motorbike. On his third day in town 
he had the good fortune of attending a 
Lithuanian picnic. When asked who he was, 
he simply replied, “I’m the Man from 
Montana”. Amongst the other attendees at 
the picnic was one particularly beautiful 
and intelligent young lady with common 
sense. They were interested in each other 
and after a courtship they were married in 
North Sydney on 21 March 1970.

Unfortunately, a short time after our 
marriage Daiva was diagnosed with a rare 
muscular disease known as Myasthenia 
Gravis which she would carry with her for 
the remainder of her life. Some said it was 
like living her life with one arm tied behind 
her back, but Daiva’s resilience, 
cheerfulness and optimism meant that few 
realised she was so ill.

Eventually, Daiva had to abandon her

Physiotherapy because of the disease. But, 
against family and medical advice, she was 
determined to start a family. After three 
miscarriages, we were blessed with the 
arrival of a 10 pound son Aistis.

Daiva returned to university as one of 
the first mature age students and despite a 
young family and her continuing disease 
she graduated in Psychology from Macquarie 
University and focused on medical research 
in the areas of arthritis and rheumatology 
at the Universities of New South Wales, 
Sydney and Western Sydney.

Later she went into the area of the 
psychological aspects of pain in children 
and co-authored the monumentalstudyon 
The Faces Pain Scale of the self-assessment 
of the, severity of vain experienced by 
children. Her Faces Pain Scale has now been 
accepted as the benchmark in the 
assessment of pain in 23 countries of the 
world. Her intelligence and common sense 
created an intuitive system by which 
children could identify their level of pain 
with the distress portrayed on cartoon faces.

Daiva remained proud of her 
Lithuanian heritage, participating in its 
sports, cultural and youth activities with 
enthusiasm. Another joy of her life was that 
her son speaks fluent Lithuanian and by a 
series of lovely circumstances married 
Jurgita who comes from the same city in 
Lithuania, where Daiva was born.

Many remember when the famous 
American-Lithuanian basketball team 
visited Australia in 1964. Daiva arranged a 
reception for them at a Rose Bay 
Harbourside residence due to the generous 
hospitality of her long time physiotherapy 
friend, Jenny Harrison.

She excelled in the Lithuanian theatre 
as an actress and Director. In 1986 she also 
organised the Opening Mass in St Mary’s 
Cathedral for the Lithuanian International 
Youth Congress which involved 20 countries 
of the world and over a thousand people.

Her last years were not enjoyable as the 
muscular disease began to debilitate her. 
She spent the last 8 years in a wheelchair 
and the last 4 months in a nursing home 
not long before her grandson, Natas, was 
born. With his arrival she said, “Now I can 
die, my replacement has arrived” and in her 
last days enjoyed hisyouthfulcompany. Her 
health continued to decline and she passed 
away at 1.20 pm on Wednesday 29 October 
2008, with her family present.

An amazing life of fear, destruction, ill 
health, accomplishment, good fortune and 
love has come to an end.

Goodbye, Daiva. I and your family love 
you very much, and now rest in peace in a 
place where there is no pain, no hurt and 
no sickness. Goodbye ir sudie. Dan
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Kviečiame visus Australijos skautus dalyvauti 
LSS Australijos Rajono Sydnčjaus „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/asmcniui/dicnq - $160 max. 
Šeimoms bus duodama nuolaida.

Prašome registruotis pas savo vietovės tunto 
atstovus: Sydnėjuje-Kristina Rupšienė, tek: (02)

9894 8658; e-mail: coxrupsys@bigpond.com
Melbourne - Elena Tamašauskas, tek: 0417 053 404; e-mail:
ejtamasauskas@hotmail.com Rimas Strunga, e-mail: rimas.strunga@gmail.com 
Adelaidėje - Antanas Pocius, tek: 0408282484; e-mail: tanyp@pocius.com

Š.m. gruodžio 13 dieną (šeštadienį), 2.30 vai. p.p., Sydnčjaus Lietuvių Klube 
Sydnčjaus lietuvių Savaitgalio mokykla ruošia

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 Sydnčjaus Lietuvių Klubu 

organizuojama vaikų

< Kalėdinė £ g lute
/•* Prašome tėvelius iš anksto pasirūpinti ir susimokėti
j Klubo nario mokestį.Tik Klubo narių vaikai iki 12 m.
j. Oįįrfjr amžiaus kviečiamidalyvauti Eglutėje. Ta pačia proga visi

pabendrausime po vaikų šventės.
Dėl smulkesnės informacijos prašau kreiptis i 

Lietuvių Klubą tek: (02) 9708 1414 arba skambinti mokyklos organizatorei 
Jadvygai Dambrauskienei tek: (02) 9709 3817.

Sydnčjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Klubo restoranas “The Little Onion” dirba:

trečiadieniais — šeštadieniais: 
pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

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

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

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais,
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės j Petrą Buroką mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Kalėdinė &įftutė 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.

Kūčios Melbourne
ALB Melboumo Apylinkės Valdyba su Įvairių organizacijų 

pagalba organizuoja Šv. Kūčių vakariene Melbourno Lietuvių 
Namuose trečiadieni, gruodžio 24 dieną, 16 valandą.

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

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

jaunimo Žulsniu Dukatas
XXV ALD SYDNEY 2008

Bankstown Town Hall 
cnr. Rickard & Chapel Rds. 

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

PROGRAMOJE: Sydnčjaus jaunimo humoristinis spektaklis “Ponaitis”, jauna 
šokėja, keli pianistai ir kiti talentai. Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti.

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

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

Turgelis pradės veikti pasibaigus mišioms, nes pernai pamatėm, kad iš bažnyčios 
atėję žmonės jau daugko 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. Melbourno Entuziastės

Canbcrros 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.

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

Suinteresuotus prašome kreiptis į pirmininką Arvydą Rupšį tek: 9894 8658, 
e-mail: coxrupsys@bigpond.cont
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Kaip ir kasmet. Lietuvių Klube, 6 vai. p.p. bus ruošiamos 

tradicinės Kūčias Maistą paruoš Alvyda.

Kaina asmeniui - $25. Vietas prašome užsisakyti iki 
ketvirtadienio, gruodžio 18 dienos. Klubo Aitmimsliuicmūc--------

MUGĖ / TURGUS
Gruodžiol4 dieną, sekmadienį, bus paskutinis lietuviškų produktų turgus 
prieš Kalėdas. Nepraleiskite progos.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!

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

Šiais metais dar išeis tik 2 “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: wMW.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
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.

Apmokami^ 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.

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW 2204.

8

mailto:coxrupsys@bigpond.com
mailto:ejtamasauskas@hotmail.com
mailto:rimas.strunga@gmail.com
mailto:tanyp@pocius.com
mailto:contactus@lithuanianclub.org.au
http://www.litliuaniandub.org.au
mailto:mpastoge@bigpond.com
wMW.users.bigpond.com/mpastoge

	2008-12-10-MUSU-PASTOGE_0001
	2008-12-10-MUSU-PASTOGE_0002
	2008-12-10-MUSU-PASTOGE_0003
	2008-12-10-MUSU-PASTOGE_0004
	2008-12-10-MUSU-PASTOGE_0005
	2008-12-10-MUSU-PASTOGE_0006
	2008-12-10-MUSU-PASTOGE_0007
	2008-12-10-MUSU-PASTOGE_0008

