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“Danos Sesės” išleido kompaktinį diską

Prieš ketverius metus Melbourne susikūręs ansamblis “Danos Sesės” dalyvavo Dainų 
Šventėje Geelonge, koncertavo Melbourne ir Canberroje, gieda per šv. Mišias. Joms 
vadovauja Dana Levickienė. Šiais metais “Danos Sesės” išleido kompaktinį diskų (CD) 
su savo dainomis. CD galima įsigyti pas Daną Levickienę ar Stefaniją Samutyte sek
madieniais prie bažnyčios arba Lietuvių Namuose. CD kaina $15.
Nuotraukoje - “Danos Sesės” studijoje įrašymo mehi.

Anakls 
Reisgys Lietuvos įvykiu apžvalga

Lietuvos metų žmogus - Valdas Adamkus

Nauja 
vyriausybė už 

ilgalaikę 
NATO oro 
kontrolę 
Andriaus Ku

biliaus koalicinė 
Vyriausybė įsipa
reigojo siekti, kad 

Baltijos šalyse dabarvykdoma NATO oro 
policijos misija tęstųsi bent iki 2018-tųjų
metų. Vyriausybė teiksianti prioritetą 
priešlėktuvinės ir prieštankinės gynybos 
vienetų sukomplektavimui.

Lietuva, būdama NATO nare, gynybos 
politiką grįš potencialaus užpuoliko at- 
grasymo principu. Tuo pat Lietuva prisi
dės prie NATO gynybos biudžeto. Daug 
dėmesio bus skiriama, ktid būtų tinkamai 
pasirengta sąjungininkių pajėgų disloka
vimui ar atvykstančių pastiprinimo pajėgų 
priėmimui Lietuvos teritorijoje. Pagrin
diniai prioritetai bus skiriami jūros, oro 
uostų bei kitos infrastruktūros, reikalin
gos NATO pastiprinimams gresiančios
krizės atveju priimti.

Vyriausybė rezervo klausimą taip pat 
ketina svarstyti gavę Konstitucinio Teismo 
išaiškinimą dėl ankstesnio Seimo priimto 
įstatymo, numatančio visiškai panaikinti 
karo prievolininkų karinį rengimą, atitik
ties Konstitucijai.

Programos projekte numatyta siūlyti 
Seimui 2009 metais išlaikyti 2008 metų 
lygiui artimą krašto apsaugos sistemai 
skiriamą bendrojo vidaus produkto dalį. 
Skaičiai nepateikiami. Šaliai įveikus fi
nansinius sunkumus, bus siūloma Seimui 
kasmet nuosekliai didinti krašto apsaugai 
du procentus nuo Bendrojo vidaus produk
to, ką Lietuvąįsipareigojo stodama į NATO.
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Iki šiol Lietuva šio įsipareigojimo neįvyk
dė. Praėjusiais metais išlaidos krašto ap
saugai sudarė apytiksliai 1.23% BVP

2008 Metų pasaulio žmogumi 
lietuviai išrinko B. Obamą

2008-siais Metų žmogumi Lietuvos gy
ventojai didele persvara išrinko naująjį 
Amerikos prezidentą Barack Obamą. Už 
jį balsavo 20.5% visų apklaustųjų. Visi kili 
pretendentai į šį titulą nesurinko nei dvie
jų procentų. Daugelio socialinių grupių B. 
Obama palaikomas beveik vienodai. Tarp 
jaunų žmonių iki 29 metų jo populiarumas 
siekia 18.9%., o tarp 60 - 69 metų apklaus
tųjų 18.1%balsų. Aukštąjį išsilavinimą tu
rinčių gerbėjų būrys gausesnis -30.6%, o 
nebaigusių vidurinio išsilavinimo, jo popu
liarumas siekia tik 11.2%.

Atrodo, kad apklausos rezultatai iš da
lies rodo, jog lietuviams, kaip ir didžiajai 
pasaulio daliai, kelia nerimą nestabilumas 
ir geopolitinė įtampa.

Dėl elektros tilto j Švediją
Jau eilę metų girdime Lietuvos žmonių 

nusiskundimus aukšta elektros energijos 
kaina. Europos Sąjungos (ES) žinovai 
tvirtina, jog tai vietos monopolistų išdava, 
tad ir nerandama finansų naujos atomi
nės elektrinės statybai. Baltijos šalys yra 
raginamos įsijungti į ES elektros sistemas. 
Lietuva dėjo pastangas tokią liniją tiesti 
per Lenkiją, o latviai bei estai jungtis per 
Baltijos jūrą su Švedija.

Lietuvoje aplankęs Latvijos ministras 
Kaspars Gerhards pareiškė, kad kaimynė 
neprieštarautų, jog elektros tiltas iš Šve
dijos eitų į Lietuvą, jei visos Baltijos vals
tybės elektros skirstymui sukurtų bendrą 
įmonę. Lietuvos ūkio ministras abejoja, ar 
tai išspręstų problemas. Iki šiol Lietuva

Nukelta j 2 psL

Per „Vilmorus“ apklausą, kai teirautasi, 
ką Lietuvos gyventojai laiko 2008-ųjų 
Lietuvos metų žmogumi, gauti atsakymai 
apskritai atitinka daugelį pastarojo meto 
apklausų rezultatų, 'lai reiškia, kad lyde
rių pora ta pati: daugiausia simpatijų pel
nė Prezidentas Valdas Adamkus, surinkęs 
20.8% balsų, antrąją vietą užėmė Europos 
komisarė Dalia Grybauskaitė, pelniusi 
13.3% balsų. Apklausa atlikta žurnalo 
"Valstybė” užsakymu.

Viena vertus, toks rezultatas byloja apie 
tam tikrą mūsų visuomenės konserva
tyvumą, prisirišimą prie žinomų, „patik
rintų“ asmenybių, apskritai neskubant keis
ti vieną kartą pasirinktų prioritetų. Tačiau 
skirtinos ir kitos svarstytinos aplinkybės.

Pirmiausia turbūt dera kalbėti apie są
rašo viršuje esančių asmenybių veiklos ir 
kalbų turinį. Tiek Valdas Adamkus, tiek 
Dalia Grybauskaitė aktualiausiais šalies ir 
pasaulio gyvenimo klausimais išsiskiria 
nuoseklia, asmeniškai argumentuota, kon
junktūros ne itin koreguojama pozicija. Pa
sirodo, toks savarankiškumas kelia pagar
bą. Be jokios abejonės, būtina įvertinti ir tą 
faktą, kad metų lyderiai užima aukštas 
pareigas - Lietuvos Prezidento ir Europos 
komisarės. Šių pozicijų statusas savaime 
suteikia išskirtinę padėtį.

Lietuvos visuomenė taip pat pastebi ir 
įvertina tarptautinę politikų reputaciją. 
Valdo Adamkaus ir Dalios Grybauskaitės 
nuosekli pozicija pelnė daugelio šalių po
litikų bei aukštų pareigūnų pagarbą, mūsų 
šalies piliečiams tai daro teigiamą įspūdį, 
be to, skatina pasididžiavimą Lietuva - jis, 
neatsižvelgiant į tam tikrą viešosios erdvės 
nešvarą, demagogiją ar net insinuaciją, yra 
svarbus pasirinkimo motyvas.

Kultūros ministerija gruodžio 8 d. 
paskelbė šeštus šių metų Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatus. 
Keturi iš jų - moterys.

Nacionaline premija už viso gyvenimo 
nuopelnus Lietuvos kultūrai apdovanota 
aktorė Rūta Staliliūnaitė-Matulionienė. 
Aktorė apdovanota “už aukštąjį teatro 
meną, už vaidmenis, tapusius Lietuvos 
teatro simboliais - Barborą, Kleopatrą, 
Norą, Jurgą. Mortą...” Nacionalinę premiją 
pelnė dainininkė Veronika Povilionienė 
už dainavimą Lietuvai ir pasauliui.

Vertėjas ir poetas Antanas Gailius 
Nacionaline premija apdovanotas už li
teratūros klasikos vertimus, lietuvių kal
bos profesionalumą. Jaunosios kartos 
kompozitorė Raminta Šerkšnytė Nacio
nalinę premiją pelnė už muzikos klasikos 
ir moderniųjų formų jungtis.

Vizualaus meno kūrėjas Deimantas 
Narkevičius apdovanotas už visuomenės 
ir kultūros problemas analizuojantį medi
jų meną. Rašytoja Vanda Juknaitė Nacio
naline premija apdovanota už santūrų 
humanizmą ir lietuvių literatūros lauko 
išplėtimą.

Pasak Nacionalinių kultūros ir meno 
premijų komisijos pirmininko Alfredo 
Bumblausko, komisija išklausė įvairių sri-

LR Prezidentas Valdas Adamkus.

Kaip dar vieną lyderystę lėmusią ap
linkybę veikiausiai būtina nurodyti vie
šumą - 2008-ųjų Lietuvos metų žmogaus 
sąrašo lyderiai nuolat turi galimybę ir ne
vengia pareikšti savo pozicijos aktualiau
siais šalies bei tarptautinio gyvenimo 
klausimais.

Prognozuotu netikėtumu galima laikyti 
trečiąją vietą apklausoje užėmusio Arūno 
Valinsko (6.6 % balsų) poziciją. Kitaip nei 
pelniusiesiems pirmąsias dvi vietas, A. 
Valinskui užimti aukštą poziciją ypač pa
dėjo viešumas, kurio pagrindas buvo 
sėkminga jo, kaip pramogų pasaulio 
atstovo, veikla. (“Valstybė”)

Laureatai - 2008
čių ekspertų, stengėsi pasverti, kurie kandi
datų kūriniai formuoja mūsų kultūros 
vaizdinį. “Komisijos nariai diskutavo in
tensyviai. Buvo labai sudėtinga atsirinkti 
vertus Nacionalinės premijos - iš pradžių 
kandidatų buvo 19, iš jų išrinkome 12, 
vėliau reikėjo išrinkti 6. Apgailestavome, 
kad į šešetuką nepateko labai reikšmingi 
menininkai”, - sakė A. Bumblauskas.

Kultūros ir meno premijomis siekiamą 
skatinti kūrybą, įvertinti reikšmingiausius 
kultūros ir meno kūrinius, Lietuvos ir 
pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų 
sukurtus per pastaruosius septynerius 
metus, taip pat ilgametį kūrėjo indėlį į 
kultūrą ir meną. Nacionalinės premijos, 
kurių kiekvienos dydis - 104,000 litų, 
laureatams iškilmingai įteikiamos Vasario 
16-osios išvakarėse.

Naujos sudėties Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijų komisijoje dirbo 
istorikas A. Bumblauskas (pirmihinkaš)J 
menotyrininkė I-olita Jablonskienė, poetas.' 
ir vertėjas Antanas A. Jonynas, literatū- 
rologė Viktorija Daujotytė, fotomenininkas ’ 
Algimantas Kimčius, skulptorius Robertas 
Antinis, kino režisierius Audrius Stonys, 
muzikologė Daiva Kšanienė, teatrologė 
Irena Veisaitė, architektas Saulius Juškys 
ir kompozitorius Algirdas Martinaitis. □
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♦ Gruodžio 6 d. 
Atėnuose jaunuo
lių būrys užpuolė 
du policininkus jų 
automobilyje, ap
mėtydami juos ak
menimis ir grasin
dami juos užmuš
ti. Policininkai 
besigindami nu

šovė vieną 16 metų amžiaus jaunuolį. Šis 
įvykis iššaukė riaušes visoje Graikijoje, 
ypač Atėnuose ir Salonikuose. Riaušės 
tęsiasi visą savaitę. Užpuolamos policijos 

, nuovados. Riaušininkai užsibarikadavo 
JŽVtėnų universitetuose, j kuriuos policijai 
įtiĮįdrausta įžengti. Vyriausybė buvo pri- 
V.ėtšta suimti jaunuolį nušovusį policinin
ką, nors šis tvirtina, kad jaunuolį nušovė 
rikošetu atsimušusi kulka.
♦ Gruodžio 7 d. buvęs JT generalinis sek
retorius Kofi Annan pasmerkė Zimbabvės 
prezidentą Robert Mugabe ir jo vadovau
jamą vyriausybę, kuri veda kraštą prie 
humanitarinės katastrofos. Gruodžio 8 d. 
šią nuomonę parėmė Kenijos min. pirmi
ninkas Raila Odinga, kuris ragino Afrikos 
Unijos valstybes karine jėga pašalinti 
Zimbabvės prezidentą, kuris darąs gėdą 
visam Afrikos žemynui.
♦ Gruodžio 8 d. trys žinomi Turkijos aka
demikai ir vienas turkų žurnalistas viešu 
laišku kreipėsi į Turkijos visuomenę, pra
šydami pasirašyti peticiją. Peticijoje pri
pažįstamas faktas, kad 1915 metais turkai 
masiškai žudė armėnus. Iki šiol Turkijoje 
yra uždrausta viešai diskutuoti galimybę, 
kad turkai išžudė iki pusantro milijono ar
mėnų 1915 metais. Klausimą kėlę asmenys 
buvo baudžiami už valstybės išdavimą bei 
turkų tautos įžeidimą. Nežinia, koks li

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
siekia, kad tiltas iš Švedijos eitų į Lietuvą, 
o Latvija, kad į jos valstybę. Dėl nesutari
mų paruošiamieji darbai stringa, o Igna
linos atominės jėgainės uždarymo data 
greit priartės.

“Mūsų paskutinis pasiūlymas - visoms 
trims Baltijos valstybėms reikia kurti ben
drą operatorių, kuris skirstytų elektrą, ir 
tada jis spręstų, iš kur jungtis su Skandinavi
ja yra naudingesnė”, sakė K. Gerhardas.

Paklaustas, ar Latvija neprieštarautų, 
kad tiltas į Lietuvą, Latvijos ministras at
sakė, jog jeigu bendra kompanija skaidriai 
spręstų elektros skirstymo klausimus, tuo
met skirtumo, j kur tiesti kabelį, nėra.

Laikinasis Lietuvos ūkio ministras Vytas 
Navickas (ne naujos vyriausybės) sakė, kad 
trijų Baltijos valstybių elektros skirstyto
jų, visų priklausančių buvusios Sovietų Są
jungos elektros sistemai, sujungimas j vieną 
bendrovę nieko neduos... Dabar, kaip 
žinome, esame sujungti į bendrą Rytų 
valstybių bloką:, - tvirtina V. Navickas.

Kainų pokyčiai Lietuvoje
Po pastarųjų infliacijos rekordų lapkri

tį, Lietuvoje vartojimo prekių ir paslaugų 
kainos sumažėjo tik 0.2%. Defliacija 
paskutinį kartą Lietuvoje buvo užfiksuota 
2006 metų rugsėjį. Labiausiai per mėnesį 
atpigo transporto grupės prekės ir paslau
gos. Truputį sumažėjo drabužių ir avalynės 
kainos, bet maisto produktai tebebrangsta.

Transporto grupės prekės ir paslaugos 
lapkritį atpigo net 6.3%, ryšių grupės pre
kės ir paslaugos vienu procentu, o drabu
žių ir avalynės 0.5%. Staigus transporto 
atpigimas gali būti surištas su ateinančiais 
Seimo rinkimais. 2.3% brango būsto, van
dens, nealkoholiniai gėrimai.

“Užfiksuotas kainų mažėjimas neste

Musų Pastogė Nr. 50, 2008.12.16, psl. 2

kimas laukia keturių peticijos autorių.
♦ Gruodžio 8 d. Pakistano kariuomenė 
užpuolė Jamaat - ud - Dawah organizacijos 
stovyklą Pakistano valdomoje Kašmiro 
dalyje. Ši organizacija oficialiai užsiima 
labdara, bet kartu skelbia neapykantą 
Hindu ir žydų religijų išpažinėjams ir pri
pažįsta savižudžius teroristus kankiniais. Ši 
organizacija yra įtariama Mumbai žudynių 
Indijoje organizavimu. Pakistano kariuo
menė po susišaudymo užėmė stovyklą ir 
suėmė virš tuzino įtariamų teroristų.
♦ Gruodžio 10 d. policija suėmė Illinois 
valstijos gubernatorių Rod Blagojevich. Jis 
kaltinamas korupcija. Svarbiausias kalti
nimas yra, kad jis ruošėsi už stambi; kyšį 
parduoti Illinois senatoriaus postą, kuris 
pasiliuosuoja, senatoriui Barack Obama 
perimant JAV prezidento pareigas sausio 
20 d. Suimtas gubernatorius buvo policijos 
paleistas už užstatą, konfiskavus jo pasą.
♦ Gruodžio 10 d. Pasaulio Sveikatos Or
ganizacija paskelbė, kad nesulaikomai ple
čiasi choleros epidemija Zimbabvėje. Serga 
virš 16000 žmonių, jų mirė bent 800. Į tai 
atsakydamas Zimbabvės prezidentas Ro
bert Mugabė pareiškė, kad jo gydytojai jau 
yra sustabdę epidemiją ir likęs pasaulis gali 
nesirūpinti Zimbabvės žmonių sveikata.
♦ Gruodžio 10 d. Somalijos piratai nusi
skundė, kad jų pagrobto ukrainiečių laivo 
“Faina” įgula bandė pabėgti, ir grūmėsi su 
juos saugančiais piratais. Jie gali būti sun
kiai nubausti Europos Sąjunga ruošia karo 
laivų eskadrą humanitarinės pagalbos So- 
malijai, apsaugai nuo piratų užpuolimų.
♦ Gruodžio 11 d. Singapūro ligoninėje
mirė 76 metų amžiaus Ali Alatas, buvęs 
Indonezijos užsienio reikalų ministras nuo 
1988 iki 2005 m., kartais Australijos sąjun
gininkas, o kartais aršus priešininkas po
litinėje arenoje. q

bina, nes pasaulyje jau seniai tvyro deflia- 
cinės nuotaikos”, sako DnB Nord banko 
analitike J. Rojaka. Tačiau palyginus kai
nas nuo metų iki metų, kainos vis auga. 
Palyginus praeitų metų lapkričio kainas 
su šių metų lapkričiu, Lietuvoje buvo 9.1% 
infliacija.

Lietuva didina karinį laivyną
Neseniai įsteigtas patrulinis laivas “P 

11” ateityje turės pastiprinimus - dar du to
kios pat paskirties laivai į Klaipėdą bus 
parplukdyti kitais metais. Pasirašyta su
tartis dėl dviejų priešmininnių laivų pir
kimo. Lietuvos krašto apsaugos ministe
rija pasirašė sutartį su Jungtinės Karalys
tės gynybos ministerija dėl kovos laivų 
pirkimo ir modernizavimo. Pagal sutartį 
Lietuva iš Jungtinės Karalystės Kariškojo 
laivyno pirks du “Hunt” klasės laivus. 1982 
ir 1983 metais statyti laivai bus moderni
zuoti. Laivuose bus įrengta minų paieškos 
ir minų naikinimo užduotims vykdyti rei
kalinga moderni technika: sonarai, naujos 
jėgainės, vadovavimo ir valdymo bei minų 
naikinimo sistemos. Laivai pagaminti ne 
metaliniai, kad neaktyvuotų dugne gulin
čių minų, o iš stiklo plastiko pluoštų.

Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivai re
guliariai ieško ir naikina po Pirmojo ir An
trojo pasaulinių karų jūroje likusias mi
nas ir kitus sprogmenis.

Kasmet Baltijos jūroje organizuojamos 
tarptautinės minų paieškos ir išminavimo 
operacijos. 2008 metais per tokias opera
cijas buvo išžvalgyta daugiau kaip 400 kv. 
km. Lietuvai priklausančio Baltijos jūros 
ploto. Lietuva specializuojasi išminavimo 
jūroje srityje ir plėtoja pajėgumus, kurie 
būtų NATO išminavimo pajėgų dalis. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS,LGITICir “Bernardinai”.

Seime buvo paminėtas Tilžės akto 90- 
metis. Lapkričio 30 d. sukako 90 metų, kai 
Tilžėje įsteigta Prūsų Lietuvos Tautinė Ta
ryba 1918 metais pasirašė ir išplatino 
Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos pa
reiškimą, vėliau pavadintą Tilžės aktu. 
Jame paskelbta apie Mažosios Lietuvos 
krašto daugumos norą prisijungti prie 
Didžiosios Lietuvos. Tilžės aktą pasirašė 
žinomi 24 visuomenės veikėjai, tarp ku
rių buvo Jonas Vanagaitis, Viktoras Gai
lius, Martynas Jankus, Mikas Banaitis, 
Enzys Jagomastas.

1998 m. birželio 25 d. Lietuvos Res
publikos Seimas priėmė įstatymą, kuriuo 
Tilžės akto paskelbimo diena - lapkričio 
30-oji - įrašyta į atmintinų dienų sąrašą.

Seimo narys Vytautas Grubliauskas,

Susitiko gynybos ministrai
Ketvirtadienį, gniodžio 4 d., Kaune, 

Istorinėje Lietuvos Respublikos Preziden
tūroje, po dvi dienas Birštone vykusio 
Baltijos gynybos ministrų susitikimo pa
sirašytas bendras komunikatas ir kitų me
tų trišalio ministerijų bendradarbiavimo 
planas. Susitikime pabrėžta, kad mažos 
trys valstybės gali būti galingesnės ir pa
stebimos, kai veikia kartu, o taupant lėšas 
sutarta kartu dalyvauti viešuosiuose pirki
mų konkursuose.

Dokumentus pasirašė laik.Lietuvos 
krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, 
Latvijos gynybos ministras Vinets Vcldre 
ir Estijos gynybos ministras Jaak Aavikso.

Trijų valstybių ministrai sutarė stiprin
ti šalių bendradarbiavimą ir jų saugumą. 
Aptarti bendro Baltijos šalių karinio lauko 
pajėgų bataliono (BALTBAT) suformavi
mo tikslai, artimiausi jo uždaviniai, kol pra
sidės bendras budėjimas NATO karinėse 
pajėgose. Diskutuota ir apie galimybę jung
tis prie busimosios Lenkijos ir Ukrainos 
karių brigados. Nemažai dėmesio skirta

Naujasis Premjeras vyksta į Briuselį
(ELTA). Naujosios, jau gavusios įgalio

jimus veikti. Vyriausybės vadovas Andrius 
Kubilius gruodžio 10 d. vyksta pirmojo 
darbo vizito į Briuselį. Premjeras dalyvaus 
Europos Sąjungos Vadovų Taryboje, kur 
kartu su kitų ES šalių valstybių ir vyriau
sybių vadovais spręs visai ES svarbius 
energetikos, klimato kaitos, ekonomikos 
gaivinimo, finansų rinkų stabilumo išlai
kymo ir kitus klausimus.

Ministro Pirmininko vizito Briuselyje 
metu numatyti susitikimai su ES instimeijų 
vadovais ir atstovais. Susitikimuose jis 
domėsis, kokios yra galimybės padidinti ES 
finansinės paramos Lietuvai 2007-2013 
metų paketą, ypač finansuojant energeti
kos projektus bei kitas svarbias ūkio sritis.

A. Kubilius tuoj susitiks su Europos 
Komisijos prezidentu Jose Manuel Barroso 
ir Europos Komisijos nare, atsakinga už 
finansinį programavimą ir biudžetą, Dalia 
Grybauskaite. Po to numatytas Premjero 
susitikimas su Europos Komisijos pirmi
ninko pavaduotoju, atsakingu už įmones ir

Panaikinta teisinė neliečiamybė
Seimas nusprendė panaikinti Darbo 

partijos lyderio Viktor Uspaskich’o teisinę 
neliečiamybę. Už tai, kad būtų leista pa
traukti baudžiamojon atsakomybėn V. 
Uspaskich’ą balsavo 90 parlamentarų, 
prieš -12.

Seimas jau yra panaikinęs ir “darbiečio” 
Vytauto Gapšio teisinį imunitetą. Vilniaus 
apygardos teismas vėl gali atsiversti Dar
bo partijos bylą. Prokurorai kaltinimus 
yra pateikę partijos lyderiui V. Uspas- 
kich’ui, finansininkei Marinai Liutkevičie- 
nei, tuomečiam partijos atsakingajam sek
retoriui V. Gapšiui, centrinės būstinės va
dovei Vitalijai Vonžutaitei ir partijai kaip 

sakydamas šia proga kalbą Seimo posė
dyje, priminė Mažosios Lietuvos istoriją. 
Pranešėjas priminė, kad prasidėjus karui 
Europoje, reikalavimus Mažąją Lietuvą 
prijungti prie Didžiosios iškėlė Amerikos 
lietuvių Seimai Čikagoje ir Niujorke.

Konferencijose ir susirinkimuose 
Šveicarijoje, Švedijoje ir Voroneže, ku
riuose dalyvavo Amerikos, Rusijos lietu
vių ir Vilniaus Lietuvos Tarybos delegatai, 
buvo deklaruotas savo etninių žemių at
gavimas. Berno konferencijoje (1917) 
pabrėžtas būtinumas būsimai Lietuvos 
valstybei turėti savo uostą. Deklaracijos ir 
pareiškimai, išsiųsti ir padalinti po visus 
kraštus, veikė teigiamai pačius lietuvių 
veikėjus ir skatino siekti suvienytos vals
tybės atkūrimo. LGITIC 

oro policijos reikalams aptarti. Sudarytos 
darbo grupės, kaip numatyta, spręs, kokia 
turėtų būti ateityje valstybių oro apsauga. 
Greta dalyvavimo tarptautinėse misijose 
aptarti ir ekonominiai klausimai, kurie 
pastamoju metu visose trijose valstybėse yra 
labai svarbūs. “Taupant lėšas, - aiškino mi
nistras J. Olekas, - numatoma kartu daly
vauti viešuosiuose pirkimų konkursuose, 
nes trims šalims galima pigiau nusipirkti 
ir reikalingų technologijų, ir karinės įran
gos negu tai pavyktų vienai iš šalių”.

Estijos gynybos ministro J. Avikso teigi
mu, pasirašyti dokumentai liudija, kad tę
siasi Nepriklausomybės laikais prasidėjęs 
bendradarbiavimas, įrodantis, jog mažos 
trys valstybės gali būti galingesnės ir paste
bimos, kai veikia kartu.

Jo įsitikinimu, BALTBAT batalionas 
gali būti naudojamas ne tik mokymosi 
tikslais, bet ir įsilieti j kitas NATO atlie
kamas misijas. Oro policijos misija duos 
naudos ir po 2008-ųjų, todėl jai reikia 
skirti nemažai dėmesio. □ 

pramonę, Guenter Verheugen bei daly
vavimas Tarptautinės žmogaus teisių die
nos minėjime Europos Parlamente.

Sekantį rytą jis susitiks su Europos Par
lamento pirmininku Hans-Gert Poettering, 
vyriausiuoju įgaliotiniu ES Bendrajai 
užsienio ir saugumo politikai Javier Sola
na bei Europos Komisijos nariu, atsakin
gu už ekonominę ir pinigų politiką Joaquin 
Almunia. Premjeras taip pat dalyvaus 
Šiaurės-Baltijos šalių Ministrų Pirminin
kų susitikime.

Tėvynės sąjungos-Krikščionių demok
ratų partijos lyderis, Ministras Pirmininkas 
A Kubilius apsilankys ir Europos liaudies 
partijos viršūnių susitikime Belgijos ka
rališkojoje akademijoje.

Gruodžio 11-12 dienomis A. Kubilius 
dalyvaus ES Vadovų Taryboje, kur bus 
svarstomi energetikos ir klimato kaitos, 
ekonomikos ir finansų rinkų gaivinimo, 
Lisabonos sutarties ratifikavimo, išorės 
santykių ir saugumo politikos, bendros 
žemės ūkio politikos klausimai. □ 

juridiniam asmeniui.
Prokurorai įtaria, kad Darbo partija ne- 

apskaitė 25 mln. litų pajamų ir išlaidų, į 
valstybės biudžetą nesumokėjo 3.8 mln. 
litų, o neteisėtai gavusi dotacijas valstybei 
padarė 6 milijonų litų žalą.

Prokurorų teigimu, Viktor Uspaskich 
gaudavo neoficialią lėšų ataskaitą ir yra 
kaltas dėl dvigubos buhalterinės apskai
tos vedimo.

Seimas taip pat panaikino ir policininkų 
įžeidimu ir pasipriešinimu valstybės 
tarnautojui kaltinamo Tautos prisikėlimo 
partijos nario Roko Žilinsko teisinę nelie
čiamybę. LGITIC
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Bendruomenės baruose
PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavimo, vykusio 

rugpjūčio 10-12 d.d. Trakuose nutarimai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bei 

Jaunimo Sąjungos pirmininkų suvažiavi
mo rekomendacija Dėl paramos Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui

(2008 m. rugpjūčio 12 d., Trakai)
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pa

saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkų suvažiavimas, vykęs 2008 m. rug
pjūčio 10-12 d. Trakuose, pripažįsta Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresų svarbų 
lietuvių diasporai ir jos ateičiai, todėl ra
gina visas kraštų bendruomenių valdybas 
pagal galimybes remti 2009-2010 m. Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresą, vyk
siantį Pietų Amerikoje, ir padėti savo kraštų 
jaunimo sąjungų atstovams jame dalyvauti.

Suvažiavimo pirmininkė 
dr. Regina Narušienė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bei 
Jaunimo Sąjungos pirmininkų suvažiavi
mo rekomendacija Dėl LR Seimo bei LR 
Prezidento rinkimų

(2008 m. rugpjūčio 12 d., Trakai)
Pasaulio Lietuvių Bendraomenės ir Pa

saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkų suvažiavimas, vykęs 2008 m. rug
pjūčio 10-12 d. Trakuose:

- sutaria bendradarbiaujant su Lie
tuvos Respublikos diplomatinėmis atsto
vybėmis kuo plačiau skleisti informaciją 
savo šalių bendruomenėse apie galimybes 
dalyvauti šių metų spalio 12 d. Seimo ir 
2009 m. birželio mėn. vyksiančiuose 
Prezidento rinkimuose;

- ragina po visą pasaulį išsisklaidžiu
sius Lietuvos piliečius kuo aktyviau regis
truotis ir balsuoti minėtuose rinkimuose.

Suvažiavimo pirmininkė 
dr. Regina Narušienė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bei 
Jaunimo Sąjungos pirmininkų suvažiavi
mo rekomendacija Dėl lėšų telkimo vajaus

(2008 m. rugpjūčio 12 d., Trakai)

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkų suvažiavimas, vykęs 2008 m. rug
pjūčio 10-12 d. Trakuose sutaria, kad būti
na iki š. m. pabaigos pravesti kraštų ben
druomenėse lėšų telkimo vajų (akciją) 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos efektyviai veiklai ir ryšių su visomis 
kraštų bendruomenėmis palaikymui 
paremti

Suvažiavimo pirmininkė
dr. Regina Narušienė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bei 
Jaunimo Sąjungos pirmininkų suvažiavi
mo rekomendacija Dėl paramos 
„Pasaulio lietuviui”

(2008 m. rugpjūčio 12 d., Trakai)
Pasaulio Lietuvių Bendraomenės ir Pa

saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkų suvažiavimas, vykęs 2008 m. rug
pjūčio 10-12 d. Trakuose, ragina visus po 
pasaulį išsisklaidžiusius lietuvius užsipre
numeruoti „Pasaulio lietuvį“ ir visoke
riopai jį remti.

Suvažiavimo pirmininkė 
dr. Regina Narušienė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenėsbci 
Jaunimo Sąjungos pirmininkų suvažiavi
mo kreipimasis Dėl PLB dalyvavimo 
Lietuvos tūkstantmečio vardo paminė
jimo renginiuose

(2008 m. rugpjūčio 12 d.,Trakai)
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pa

saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkų suvažiavimas, vykęs 2008 m. rug
pjūčio 10-12 d. Trakuose, kreipiasi į Lie
tuvos Respublikos Prezidentą su prašy
mu sudaryti galimybę Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei tinkamai įsitraukti į Lie
tuvos tūkstantmečio vardo paminėjimo 
renginius ir padėti pristatyti PLB nueitą 
kelią I Jetuvos visuomenei.

Suvažiavimo pirmininkė 
dr. Regina Narušienė

Nerija Žeinkalnytė.

“Verpstės Kabareto Klubas” (Spinning 
Wheel Cabaret Club), kurį įkūrė Nerija

Kariuomenės Šventė Canberroje

Šių metų lapkričio 23 dieną Lietuvių Būstinėje, Canberroje, paminėtas Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo 90-ties metų jubiliejus. Nuotraukoje viršuje - Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos Valdybos sekretorė Sigita Gailiūnaitė (dešinėje) sveikina 
susirinkusius į minėjimą. Kairėje - Canberros “Ramovė” skyriaus pirmininkas Liudas 
Budzinauskas. Plačiau apie minėjimą - “M.P.” Nr. 49,3 psl.

Nerijos Žemkalnytės prisiminimui
su savo drauge Džemą, koncertavo 
Edinburgo festivalyje, kai juos pasiekė ži
nia apie Nerijos staigią mirtį. Pritrenkti 
tokios žinios, jie iš karto nutarė, grįžę į 
Australiją, suruošti Nerijos benefisą. (Be
nefisas - koncertas, kurio pelnas skiriamas 
vienam asmeniui arbo jo atminimui).

Lapkričio 27-tą dieną toks koncertas 
įvyko, dalyvaujant žinomiems komikams: 
Adam Hills, Wil Anderson, Paul 
McDermott, Tripod, Justin Jamilton ir 
daugeliui kitų, kurie prisiminė Neriją.

700 vietų salė buvo sausakimša. Po 
koncerto sužavėti žmonės nesiskirstė ligi 
patyčių.

Koncerto pelnas buvo paskirtas Heart 
Foundation (nes Nerijos mirties priežas
tis buvo staigus širdies virusas), Nerijos 
vadovautai “Gintaro” šokių grupei ir 
pradedančiam, daug žadančiam komikui 
(dėl kurių tas klubas ir buvo įkurtas).

A.K.

Su pasididžiavimu nuoširdžiai sveikiname Lietuvos 
Respublikos mokslo premijos laureatą

dr. Algimantą Taškūną OAM,
už premiją mokslo patirties, pasiekimų sklaidą, mokslo ryšių 

tarp Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą.
Jūsų įnašas Australijos lietuvių gyvenimo lobyne garsinant 

Lietuvos vardą yra labai vertinamas ne tik LR, bet ir mūsų 
Australijos Lietuvių Bendraomenės.

Esame amžinai dėkingi už Jūsų ypatingą veiklą.
ALB Krašto Valdyba

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a Marijos Vaitkienės atmi
nimui vietoj gėlių aukojo:

$60 - Anonimas
$50 - Duke Trent Thiedeman

J. Liubinienė
$40 - G. Baltutytė ($90)

M. Massara
$30 - D. Lynikienė ($770)
$25 - A Muceniekas ($290)
$20 - Z. Pranckūnas ($680)

D. Ragauskienė ($255)
J. ir A Jankauskai

D. ir P. Baltučiai ($680)
M. Igaunienė ($160)
G. Krepcik jrf
N. Ramanauskas ($75) niš
B. Staugaitienė ($790) |BV
J. ir J. Žalkauskai ($875)
R. Muceniekas
L. Tigani
Z. Poškaitis ($430)
M. Sodaitienė ($660)
V. Sakalauskas
Z. Prašmutaitė ($460)
C. J. Stapleton
A. ir J. Šimkai ($1285) >, ;|rj

$10 - A. Urbanavičienė ($70)
P. Bimba ($145) ■ Lpl
A. Vyšniauskienė ($160)., į i,

jivn J ui\
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

. Audrius Balbata
ALF iždininkas
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Lietuviai pasaulyje_____________
Emigrantai nenori susiveržti diržų

Alvydas Janušcvičius

Kai net turtingos valstybės šaukia 
“Krizė!”, Lietuvoje atsiranda manančiųjų, 
kad .šimtai tūkstančių tėvynę palikusių 
emigrantų grjš. Tačiau emigrantai namo 
neskuba. Jiems nepatinka Lietuvoje vis 
dažniau skambantis siūlymas susiveržti 
diržus. JAV jau 8 metus gyvenantys Rena
tas ir Raimonda atsakyti į “Lietuvos žinių” 
klausimus prie kompiuterio prisėdo po 
apsilankymo parduotuvėse. Apsipirkti 
jiems šįkart nepavyko - didžiulės automo
bilių eilės. Prekybos centrų, kurių dydį 
sunku nupasakoti, stovėjimo aikštelės 
perpildytos. “Štai tau ir krizė”, - ironizuoja 
Raimonda.

Ji dažnaisvajoja apie Lietuvą, tačiau jau 
nebeįsivaizduoja, kaip tėvynėje reikėtų gy
venti. Pora nebankrutuoja. Abu uoliai dir
ba ir skaičiuoja kiekvieną dolerį. “Visada 
gyvenome taupiai”, - teigia Raimonda. Re
natas ir Raimonda stengiasi, kad šis tas 
liktų kas mėnesį pervesti į pensijų fondus. 
Akcijų jau kurį laiką neperka, nes jų kur
sas smarkiai krito ir dar krinta. Tačiau 
ekonominės krizės paprastais žmonėmis 
save laikantys lietuvaičiai nejaučia. Esą tik 
keliose didelėse kompanijose atleidžiami 
darbuotojai, visur kitur viskas teka sena 
vaga. Raimonda mano, jog kada nors abu 
grįš į Lietuvą, tačiau ne dabar - gal po še
šių ar daugiau metų.

Atsijojo ne krizė
31-erių Tadas, Čikagoje gyvenantis 7 

metus, pastebi, kad pastaraisiais mėnesiais 
čia vyksta šis tas neįprasta: “Pas mus jau 
nemažai tokių, kurie po truputėlį kraunasi 
daiktus, apsipirkinėja, siunčia j Lietuvą 
pinigų.”

Tadas tikina, jog grjžtančiųjų į Lietuvą 
šiek tiek padaugėjo. Krizė tam įtakos ga

Prisiminus Sąjūdžio laikotarpį
Lidija Šimkutė - Pocienė

Tęsinys iš “M.B” nr. 48.
Vėliau su Gediminu važiavome per 

Ukmergę, Deltuvą, Bukonis, Šėtą, Kė
dainius, Krekenavą ir Paberžę (kokie 
skambūs vietovių pavadinimai!) Paberžė 
dar įdomi tuo, kad iš čia po 9 metų ku
nigavimo Antanas Mackevičius išvedė 
žmones į sukilimą 1863 metais. Dabar 
Paberžės klebonas Mykolas Dobrovolskis, 
žinomas kaip tėvas Stanislovas, tris kar
tus sėdėjęs sovietiniuose kalėjimuose ir 
daug metų valdžios persekiotas, prie baž
nyčios įkūrė unikalių bažnytinių rūbų 
muziejų, rinko ir saugojo unikalius liau
dies meno kūrinius, dailės darbus ir patsai 
kurdavo iš metalo saulutes, kurios puošė 
kleboniją ir jo vienuolišką kambarėli. (To
kia saulutė puošia ir mūsų namus tolimo
je Australijoje. Ir jo dovanotas nuostabiai 
išsiuvinėtas altoriaus apdangalas puošia 
mano butą Vilniuje.) Idiliškas kaimo kam
pelis su vinguriuojančiu Laudos upeliu, 
su unikaliomis kapinėmis, kurias Tėvo 
Stanislovo rūpesčiu puošia įvairių medžio 
meistrų, menininkų sukurti paminklai, 
kryžiai su neužmirštamais užrašais, kaip 
antai: „Sukilimo dalyviui...”, „A. Mac
kevičiaus būrio vėliavnešiui...”, „Nusi- 
vylusiems”, „Užmirštiems”, „Tiems, kurie 
mirė jauni”, „Negrįžusioms” ir 1.1. Nepa
prasta šito kampelio aura pritraukdavo 
žmones, ypač jaunimą iš įvairių vietovių, 
net ir iš kitų valstybių. Čia kiti ir ilgokai 
pagyvendavo, diskutuodavo, kurdavo ir 
pasiguosdavo savais rūpesčiais.

Vėliau tėvas Stanislovas buvo perkeltas 
į Dotnuvą. Čia jis ėmėsi atstatyti vienuoly
------------------------------------------------------------ jausku keliauja autobusu su studentais.
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lėjo ir neturėti. Tiesiog darbo rinka “atsi
jojo” tuos, kurie prasčiau dirba, vengia mo
kėti mokesčius arba nuolat susikimba su 
teisėsaugininkais. Net ir legaliai čia gyve
nantis emigrantas lieka svetimas. Vieną 
dieną toks maištautojas gali būti depor
tuotas iš šalies. Keliems Tado pažįstamiems 
taip jau nutiko. Dar keli bankrutuoja ir 
perkelia į I Jetuvą savo dar likusį turtą. “Kol 
kas jie ramiai dirba ir laukia, kol bus iš
mesti iš nuomojamų butų. Savo noru iš čia 
niekas nesiruošia bėgti”, - sako Tadas.

Už Atlanto populiarus asmens bankro
tas. Kiekvienas turintis paskolų ar išeikvo
jęs kreditinių kortelių limitus gali pasi
skelbti bankrutavusiu. Nuo tada tokiam 
asmeniui joks bankas nebeteiks paskolų. 
Tačiau yra geroji medalio pusė - jei nesu
kaupsi oficialaus turto, paskolų grąžinti 
nereikės. Pasitaiko ir liūdnesnių istorijų. 
Viena lietuvaitė gyveno su nelegalu len
ku, šis ją paliko. Pora turėjo už paskolą 
nusipirkusi namą. Mergina viena už viską 
sumokėti nepajėgė. Galiausiai jai pritrūko 
pinigų net bilietui į Lietuvą.

Gąsdina valdžios siūlymai
Danijoje jau 5 metus dirbantis Auri

mas tikina, kad į Lietuvą norėtų grįžti 
daugelis Europoje dirbančių lietuvių, tačiau 
jie to nepadarys. “Man nepatinka siūly
mas susiveržti diržus. Atrodo, kad Lietuvo
je valdžia nori taip padaryti. Tegul jie 
veržiasi - kelnės dėl kišenėse esančių ky
šių nenusmuks”, - pokštauja Aurimas.

J is pasakojo, kad Danijoje yra nemažai 
įmonių, kurios mažina darbuotojų skai
čių, tačiau profsąjunga veikia nepriekaiš
tingai. Bedarbiams mokamos pašalpos, o 
progai pasitaikius pasiūlomas naujas dar
bas. “Mūsų kompanija tarptautinė. Danų - 
mažuma. Tačiau net ir krizės metu neįsi
vaizduojama, jog čia dirbantys emigrantai 

ną. Savo energinga charizma jis pri
traukdavo žmones-samdyti ir savanoriai 
talkininkai iš griuvėsių prikėlė naujam 
gyvenimui įspūdingą vienuolyną.

Pakeliui j Klaipėdą sustojome Vėžai
čiuose, taip pat Ablingoj, kur yra me
morialinis skulptūrų parkas, 1972 m. 
liaudies meistrų pastatytas pažymėti 
vokiečių fašistų sudegintą kaimą, išžudy
tus to kaimo žmones.

Iš Klaipėdos su pussesere Danute 
plaukėme laiveliu į Nidą. Kadaise mano 
tėveliai per Kuršių marias pabėgo į Vo
kietiją, mane mažytę nešdami ant rankų. 
Dabar ties Juodkrante dar apžiūrėjome 
Raganų kalną, kur fantastiški, kartais 
juokingi, šokiruojantys liaudies meistrų 
darbai veikia vaizduotę, perkelia Į nuosta
bų pasakų pasaulį.

Nidos kopos - kita pasaka. Jose norė
tųsi klaidžioti valandų valandas, dienų 

Lidija Šimkutė (kairėje) su Dariumi Kuoliu ir Juozapu Girdzi-

būtų išvaryti, o vietoj jų priimti danai”, - 
teigia vaikinas. Aurimas prisipažįsta, kad į 
Lietuvą grįžtų bent už pusę to, ką uždirba 
Danijoje. “Tačiiau norėčiau tokių pat 
socialinių garantijų ir ne daugiau kaip 8 
darbo valandų per dieną”, - dėsto jis.

Grįžti patartų ne visiems
Tarptautinės migracijos organizacijos 

(TMO) Vilniaus biuro vadovė Audra Sipa
vičienė ne kartą lankėsi emigrantų ben
druomenėse - ne tam, kad agituotų grįžti, 
o informuotų apie ekonominę ir socialine 
padėtį tėvynėje.

ASipavičienės tikinimu, už Atlanto ir 
Europoje dirbančių emigrantų situacija 
skiriasiiš esmės. Prieš pusmetį, kai dolerio 
kursas smarkiai nukrito, už Atlanto beveik 
nebeapsimokėjo dirbti. Dabar-dolerio ver
tė kyla, ir nelogiška viską mesti ir grįžti į 
Lietuvą. Iš kitų Europos šalių emigrantai 
taip pat neskubės, nes atlyginimų skirtu
mas yra dar per didelis. ASipavičienė siūlo 
nepamiršti, jog dauguma iš Lietuvos emig
ravo ne dėl politinių, o ekonominių veiks
nių - ieškojo didesnio uždarbio.

Tačiau tikriems savo darbo specialistas 
ji patartų grįžti: “Specialistui dabar geriau 
dirbti Lietuvoje. Labiausiai reikalingi elek
tronikos žinovai, o ypač - gert; viešbučių 
administratoriai. Tokių Lietuvoje neišmo
koma, todėl jais dirbti gali tik užsienyje

Dubline - lietuviškų prekių bazės
Kaip praneša delfi.U, Airijos sostinėje 

Dubline prieš porą savaičių pirkėjams du
ris atvėrė dviparduotuvės-bazės „Lituanica 
Cash&Carry“, siūlančios didelį maisto 
prekių, alkoholinių bei gaiviųjų gėrimų iš 
Lietuvos ir kitų Rytų Europos šalių pasi
rinkimą. Kaip sako naujas parduotuves 
atidariusi bendrovė, apie bazės atidarymą 
galvota jau seniai, bet vis neturėta tam 
tinkamų sąlygų.

„Pasaulį, o tuo pačiu ir „Lituanicos“ 
pirkėjus užklupus sunkumams, nusprendė
me, kad dabar pats tinkamiausias laikas 

dienas. Netoli kopų stovi 
garsaus vokiečių rašytojo 
Thomas Mann namelis, ku
riame jis paprastai praleis
davo vasaros atostogas. Tuo 
metu namelį prižiūrėjo dai
lininkas V. Rimkus su žmo
na, kuri kaip gidė aprodė ir 
papasakojo namelio ir rašy
tojo istoriją, siejančią su 
Lietuva.

Teko nuvažiuoti ir į Pa
nevėžį, kur aplankiau reži
sieriaus Giedriaus Gabrėno 
šeimą. (Ši pažintis ir mūsų 
korespondencija buvo apra
šyta 2007 m. „Krantų“ Nr.3). 
Kartu su Giedriumi aplan
kėme garsųjį Panevėžio teatro 
režisierių Juozą Miltinį, ku
ris pokalbio metu su pasidi
džiavimu ištraukė iš spintos 
prancūziško konjako. Begurkšnodami 

šnekėjome iki 
ankstaus ryto, nors 
jo sveikata jau 
buvo sušlubavusi.

Šios viešnagės 
metu daug sykių 
teko skaityti savo 
poeziją ir pasakoti 
kartu su Gedimi
nu apie Austra
lijos lietuvių gyve
nimą, pailius
truojant Gedi
mino Ilgūno skai
drėmis, padary
tomis Australijoje 
jo viešnagės metu. 
Tokie pristatymai 
ir skaitymai vyko

patirties pasisėmę asmenys.”
Apmąstymų melas

ASipavičienė pabrėžia, kad jau praėjo 
nemažai laiko, kai Lietuva įstojusi į Eu
ropos Sąjungą. Dabar toks metas, kai iš- 
vykėliai permąsto savo gyvenimą - grįžti 
ar likti. TMO Vilniaus biuro vadovė netiki, 
kad paprasti darbuotojai skubės grįžti, net 
jei labai norisi: “Esu ne iš vieno girdėjusi, 
jog Anglijoje gyventi iš bedarbio pašalpos 
geriau nei dirbti Lietuvoje.”

Tačiau ką daryti tiems, kurie dirba ne
legaliai? A.Sipavičicnė teigia, kad visada 
atsiranda darbdavių, kuriems reikia 
pigesnės darbo jėgos. Pastaruoju metu 
nemažai nelegalų iš Airijos persikėlė į 
Angliją.

“Dabar iš Arijos grįžta kai kurie nc- 
legalai, kurie dirbo bankrutavusiuose 
fabrikuose. Tačiau tik pavieniai. Dauguma 
persikelia į Angliją, kur darbo pasiūla 
didesnė”, - sako A.Sipavičicnė. Ji primena, 
kad Jungtinė Karalystė ruošiasi olimpi
nėms žaidynėms, todėl čia suplauks ne
mažos statybininkų pajėgos iš visos Eu
ropos. Žinoma - ir Lietuvos.

Dar neskelbtos emigrantų apklausos 
duomenimis, apie 50% išvykėlių norėtų 
grįžti, tačiau jie nevažiuos į nežinomybę. 
Grįš tik tada, kai gimtinėje turės darbą.

(“Lietuvos žinios”)

veikti. „Lituanica Cash&Carry“ parduotu
vėse pirkdami dideles pakuotes, visi galės 
daug sutaupyti“, - sako įmonės atstovė Rū
ta Palšauskaitė. Sandėlio tipo parduotuvės, 
pasak jos, automobiliu nuo Dublino centro 
pasiekiami per 10 min. „Lituanica Ltd“yra 
viena didžiausių maisto bei gėrimų im
portuotojų iš Lenkijos ir kitų Rytų Europos 
valstybių į Airiją ir Jungtinę Karalystę. Nuo 
2002 m. Airijoje atidaryta daugiau nei 20 
„Lituanicos“ parduotuvių, o didmeniniu 
būdu produkcija yra tiekiama ir į didžiuo
sius prekybos centrus. □

Lidija Šimkutė su kunigu Ričardu Mikutavičiumi.

Verkiuose mokslininkų rūmuose, Šiau
liuose, Kapsuke (Marijampolėje), Kaune, 
Molėtuose, Jonavoje ir Vilniuje. Teko būti 
ir keliuose redakcijų ir Kauno literatūros 
muziejaus priėmimuose.

Nepamirštama buvo kelionė su stu
dentais, priklausančiais naujai įsteigtai 
Vilniaus Universiteto „Varpo“ korpora
cijai, į Kudirkos ir Basanavičiaus gim
tines. Drauge važiavo profesoriai Juozapas 
Girdzijauskas ir Donatas Sauka bei jau
nesnės kartos dėstytojas Darius Kuolys. 
1990-1992 m. jis buvo kultūros ir švieti
mo ministras, 1993-1998 - Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos instituto direkto
riaus pavaduotojas, 1998-2002 - Preziden
to Valdo Adamkaus patarėjas, o šiuo metu 
yra Pilietinės visuomenės instituto direk
torius.

Tęsinys kitame MP nr.
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redakcija,

Dėkojame Vyteniui Šliogeriui už do
mėjimąsi 31-mo ALB Krašto Tarybos Su
važiavimo laikina darbotvarke. Šiuo laišku 
pateikiame atsakymus į jo klausimus.

1. ALB pirmininkų suvažiavime (2008) 
buvo pasiūlyta įtraukti į ALB Krašto Ta
rybos Suvažiavimo darbotvarkę trumpą 
pranešimą apie SBS radijo veiklą. SBS 
lietuviškos radijo programos - viena iš in
formacijos skleidimo priemonių Austra
lijos lietuvių tarpe.

Mums rūpi, ar ir toliau Australijos 
valdžia rems lietuviškas radijo programas 
per SBS radijo bangas.

2. Ne pirmą kartą AL Katalikių Fe
deracija yra kviečiama pateikti praneši
mą ALBTarybos suvažiavime. Paskutinis 
kartas, berods, buvo 1998 metais.

Gerb. Redakcija,
Straipsnis apie Sąjūdžio laikotarpį, 

atspausdintas “Mūsų Pastogės” Nr48,psl. 
4, atkreipė mano dėmesį kaip ir viskas, kas 
liečia Lietuvą.

Skaitydama nustebau pamačiusi ir 
savo pavardę, ypač kai buvau “pakelta” į 
Adelaidės radijo valandėlių vedėją, tad 
nutariau atitaisyti šią keistą klaidą.

Adelaidės lietuviškose radijo prog
ramose darbuojuosi jau 25-erius metus, 
tačiau niekada nesu buvusi jų vedėja. 
Adelaidės lietuviškas radijo programas 
tvarko bei ruošia penkių asmenų komi
tetas ir laikotarpyje, apie kurį rašo straips
nio autorė, komiteto pirmininku buvo a.a.

Šiais metais ALB Krašto Valdyba nu
tarė įtraukti ALKF pranešimą į Suvažia
vimo darbotvarkę, nes numatomos dis
kusijos dėl “Tėviškės Aidų” ateities sąry
šyje su “Mūsų Pastoge”.

3. Pakviesta paskaitininke Eve Wicks 
yra ALB Tarybos 2008 narė iš Brisbanės ir 
ALB Brisbanės Apylinkės Valdybos narė. 
Jos vykdomas projektas apie Quccnslando 
lietuvius yra jau antrame etape ir finan
siškai remiamas Australijos Lietuvių Fon
do bei Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento (TMID).

ALB Krašto Valdybos nuomone, Eve 
Wicks pranešimas bus kaip pavyzdys 
“good practice” iš mažos lietuvių bendruo
menės Australijoje.

Su pagarba
ALB Krašto Valdyba

2007-2008

Leonas Gerulaitis.
Radijo programos yra ruošiamos iš 

anksto ir į juosteles įgroti pokalbiai ne
būtinai būna transliuojami tuoj pat.

Galbūt straipsnio autorė p. Lidija 
Šimkutė-Pocienė ne visada klausosi 
lietuviškų Adelaidės radijo laidų, bet aš 
gerai prisimenu jos pravestą pokalbį su iš 
Sibiro tremties grįžusiu buvusiu 
nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų 
ministru Juozu Urbšiu.

Kartais verta pasitikrinti.

Pagarbiai
Janina Vabolienė OAM

Adelaidė

Gerb. Redaktore,
Atsakydama į Vytenio Šliogerio pasta

bas dėl ALB Krašto Tarybos Suvažiavimo 
darbotvarkės, galvoju, kad būtų keista 
manyti, jog SBS lietuviška radijo laida 
neturi nieko bendra su lietuviškomis 
bendruomenėmis ir apie tai nereikėtų 
pasisakyti tiek man kaip Executive 
Producer, tiek jums delegatams. Apsikeis
ti informacija bei nuomonėmis visada yra 
labai svarbu ir naudinga. Galiu tik pripa
žinti šioje V. Šliogerio pastaboje tai, kad 
lietuviškos bendruomenės nefinansuoja ir 
neišlaiko šios radijo laidos kaip pvz. 
“Margučio “ programą Čikagoje. SBS 
Radijas yra finansuojamas ir kontroliuo
jamas Australijos Vyriausybės. Betgi visos 
Australijos lietuviškos bendruomenės yra 
sudėtinė mūsų šalies dalis.

Mano noras buvo pasisakyti apie

Gerb. Redaktore,
Su įdomumu perskaičiau gerbiamos 

Irenos Degutienės laišką mums, Australi
joje gyvenantiems tautiečiams, “Mūsų 
Pastogėje” Nr.45. Gerbiama ponia Degu
tienė ir vėl laimėjo Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimus, ir vėl tapo mūsų, užsie
nyje esančių Lietuvos piliečių atstovė 
Seime.

Man buvo ypač įdomu perskaityti jos 
pasižadėjimą: “...esu pasiryžusi, negailė
dama laiko ir jėgų, dirbti... užsienyje gy
venančių Lietuvos piliečių labui... Esu 
Jūsų atstovė ir tikrai liksiu ištikima savo 
principui - išgirsti kiekvieną, rūpintis 

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

vykdomus struktūrinius pasikeitimus SBS 
Radijuje, tačiau pasitarus su vadovybe 
tokio leidimo negavau. Įvairūs projektai dar 
aptarinėjami. Manoma, kad jų vykdymas 
baigsis 2009 metais. Kaip tai atsilieps 
lietuviškai radijo laidai - neaišku.

Pasisakyti ir pasišnekėti su delegatais 
tomis dienomis, kai vyks posėdžiai, aš t 
negalėsiu, nes turėsiu pirmadienį, gruodi i>1“ 
džio 29 d., ir antradienį, gruodžio 30 d;, bn4 
ruošti savo laidą SBS Radijo Stotyje. Tačiau.; i m j 
nereikia manyti, kad aš nusišalinu nuo 
susitikimų ir pasisakymų. Suvažiavimo 
nutarimai visada yra svarbūs ir reikšmin
gi. Apie juos aš taip pat noriu žinoti, todėl 
prašyčiau informuoti mane elektroniniu 
paštu: rymante.gcn@sbs.coin.au

Pagarbiai f:i
Ryma n t ė Geli, Excutive Producer,

Lithuanian Language Program Radio j n IJ‘< 
S?dn«

kiekvienu”.
Gerbiamos mūsų atstovės Lietuvos 

Seime pasižadėjimas palietė mano širdį: 
gal tai tikrai jos atverstas naujas puslapis 
vykdyti savo pareigas kaip mūsų atsto
vei LR Seime.

O ankstyvesnėje Seimo kadencijoje taip 
nebuvo. Gerbiama Irena Degutienė tylėjo 
ir dar tyli iki šios dienos dėl atsakymo į 
mano prašymą dėl man susidariusios prob
lemos ryšium su I .ietuvos Vyriausybės ad
ministracija. Po kurio laiko dėl to pačio 
kreipiausi į Lietuvos Vyriausybę. Neužilgo 
gavau mane patenkinančius paaiškinimus.

Vytenis Šliogeris
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“Tūkstantmečio odisėja” Šydnėjuje
Gruodžio 30 d. jachta “Ambersail” pagal numatytą grafiką turėtų atplaukti į Sydnė- 

jaųs uostą ir prisišvartuoti prie Nacionalinio Jūrų Muziejaus. Ten buriuotojus pasitiktų 
draugai ir artimieji iš Lietuvos, bei visi kiti pageidaujantys.

j Kitą dieną - gruodžio 31 d. -buriuotojai kaip garbės svečiai dalyvautų 25-ųjų Australi
jos Lietuvių Dienų šventės uždaryme bei Naujųjų Metų baliuje. Numatytas jachtos 
'išplaukimas - sausio 2 dieną. Tai toks oficialiai sudarytas ir patvirtintas grafikas Lietu- 
^voje.Tačiau įvairios gamtinės bei techninės kliūtys gali viską pakeisti.
5 Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, pasitarusi su Lietuvių Klubu, nutarė, kad paskutinė 
^informacija apie jachtą “Ambersail” bus pateikiama ir perduodama per Klubo telefoną 
<(02) 97081414; galite susižinoti ir atidarę internetinį puslapį:www.slic.org.au; kiekvieną 
antradienį klausydamiesi I jetuviškos radijo valandėlės per SBS; paskambinę telefonais: 
Joseph Blansjaar 0408973789; Albinai Liutackienci (02) 97471179; Rymantei Geli 

^0418234775.

i Melbournas laukia “Sutaro”

I
Nors Melboumo Lietuvių Klubas oficialiai dar atostogaus. “Sutaro” koncerto 
proga sausio 11 d. bus atidaryti ne tik Klubas ir baras, bet Aldona Butkutė su 
draugėmis apsiėmė paruošti pietus, kavą ir pyragus. Taigi keičiasi ir koncerto

| laikas. Primenam, kad nuo kitų metų šv. Mišios prasideda 12 vai. Pietūs bus po 
mišių, o koncerto pradžia - 2 vai. p.p. Bilieto kaina $12. Vaikams iki 16 m. - 
nemokamai. (Pietūs įkainąneįeina!) Pasižymėkite savo kalendoriuose!

Melbourno Entuziastės

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. Melbourno Parapijos Taryba

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gruodžio25 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Tradicinių kalėdaičių - plotkelių galima nusipirkti Lietuvių Klube arba pas Danutę

Ankicnę, tel.: 9871 2524. Parapijos Taryba

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, Timer 
Užkandžiai bus parūpinti.

Prašome pranešti Babarai Šilinis tel.: 6288 6283, jei žadate dalyvauti, 
iki antradienio, gruodžio 9 dienos.

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-Friand 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 .

XXV ALDSYDNEY 2008

Maloniai kviečiame svečius iš visos Australijos 
miestų ir miestelių į

Tautinių šokių šventę
Pirmadienį, gruodžio 29 dieną, 630 vai. vakaro, 
Bankstown Basketball Stadium, Third Avenue, 
Condcll Park.

Bilietai: $15 - asmeniui.
Programoje: Melbourno tautinių šokių grupės „Gintaras”, “Šokdava” ir “Gin
tarėliai”. Geelongo - “Linas” ir “Gegulė”, Sydnėjaus -“Sūkurys” ir “Sūkurio” 
veteranai. Didžiosios Britanijos Londono liet, folkloro ansamblis “Saduto”. 
Dalyvaus svečias iš Lietuvos - tautiška kapelija „SDTARAS“.

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

Lindos Skrolytės - Sheridan ir 
Russell Sheridan

Meno darbų paroda 
gruodžio 13-gruodžio 21 dienomis 

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

Nuotraukoje kairėje - Lindos paveikslas “Meilė ir globa”.

Skaityk “Masu Pastogę" — viską žinosi!

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Automobilis
Išvažiavus 

Gabriui su Danu
te į Australiją, 
paprašiau Vytau

to, kad dabar perleistų automobilį man. 
Jis lyg ir suabejojo - o kur tu jį laikysi? 
Ar nepavogs?. Pasakiau, kad prie Rimutės 
namų yra kiemas ir užsklendžiami vartai. 
Atrodė gana saugu. Turėjau išmokti va
žiuoti. Dėl dešinės pusės problemų nebu
vo, nes ir vairas kitoje pusėje, sunkiau 
buvo priprasti prie rankinio bėgių keitimo 
ir kitų mechaninių dalykų. Kartą smar
kiai lyjant niekaip negalėjau surasti kur 
įjungti valytuvus. Kelis kartus turėjau su
stoti, kad Gediminas išlipęs nuvalytų lan
gus. Paskui kažkaip netyčia kažką paju
dinau, ir valytuvai įsijungė. Per kelias die- 

: nas su automobiliu apsipratau. Su sūnėnu 
Vytuku pavažinėjau mieste kai kurių do
vanų išdalinti; naktinį važiavimą išban
džiau pati mus parvežus: namo po “Car- 

. mina Burana” spektaklio. Tiesa, važiuoti 
nebuvo labai smagu, nes niekaip nemokė
jau įjungti šviesų. Pirmai kelionei į Kau
ną, dukterėčia"Dovilė palydėjo mane iki 
Kauno plento, parodydama kelią. Kai 
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rudeniop tėtė grįžo iš Kačerginės į Vil
nių, kitas sūnėnas Augis mane nuvežė į 
Lazdynus, kad įsidėmėčiau kelią. Pasi
darėm visai savarankiški ir į Kauną ir 
Kačerginę važinėjom labai dažnai.

Tiesą pasakius, pirmoji kelionė į Kau
ną. nors neilga, mane gerokai nuvargino, 
nes buvau labai įsitempusi, bet išlaikius 
tokį egzaminą, atsipalaidavau ir toliau 
važinėjau beveik kaip vietinis žmogus, su 
tuo skirtumu, kad laikiausi eismo taisyklių.

Kai gyvendavom Kaune pas Gedimi
no seserį Laimę, aš kasdien nuvažiuoda
vau į Kačerginę pas tėtę. Vieną kartą, 
grįžtant pas Laimę, mane Kaune, Maironio 
gatvėje, sustabdė policininkas. Mandagiai 
paklausiau, kuo galiu patarnauti, o jis: “Čia 
vienos krypties gatvė - jūs neteisingai 
važiuojate”. “Ką jūs sakot! Aš čia kiekvie
ną dieną važinėju! ”. Policininkas paaiški
no, kad tam tikrom valandom čia yra vie
nos krypties gatvė, bet pamatęs automo
bilio numerį (Vytauto), tik perspėjo mane, 
kad ateity žinočiau. Ta proga aš jo pa
klausiau, ką reiškia man nežinomas ženk
las ant kito kampo. “Tai reiškia, kad čia 
negalima statyti automobilių pusiau ant 
šaligatvio”. “Bet žiūrėkit, čia visa gatvė 
taip apstatyta! ” “Tai., jie gal turi specialius 
leidimus”, - numykė policininkas. Aš spe
cialaus leidimo neturėjau, bet už kelių met
rų privažiavusi Laimės namus, ir aš pa
stačiau automobilį pusiau ant šaligatvio.

Labanoro girioje
Kai vėl į Lietuvą atvažiavau po trejų 

metų, Vytauto “žiguliukas” jau manęs lau
kė kieme. Pirmą dieną dar nedrįsau va
žiuoti, nes neatsiminiau, kaip perjungti 
bėgius. Tik kitą dieną Rimutės anūkas 
Mikas man priminė, kaip keisti bėgius ir 
kur kas yra. Kurį laiką automobilis dar 
šokinėjo kaip kengūra, paskui pripratau, 
tik vairas visą laiką traukė į dešinę ir ra
tai nelygiai stabdės! bet ir prie to pripra
tau. Iš Vytauto gavau notarinį įgaliojimą 
važinėti jo automobiliu (dar pagal sovie
tinius įstatymus). Aš daug važinėjau, 
Kaunas - Vilnius jau nesiskaitė “kelionė”; 
daug kur važiavau, kur pati norėjau, daug 
ką vėliau reikėjo Sauliuku! ir Algiui pa
rodyti, o ir Rimutės šeimą reikėjo kai kur 
nuvežti. Pabaigoje suskaičiavau, kad 
sukūriau apie 6,000 kilometrų. Turėjau, 
žinoma, ir problemų.

Pirmas nuotykis buvo Labanoro gi
rioje. Buvau nuvažiavus pas pusseseres į 
Pašekščius su Rimutės dukra Dovile ir jos 
vyru Gcnium. Kitą dieną išsiruošėm j Pa
žemį Labanoro girios vidury, pas kitą pus
seserę Jūrą. Važiavau labai atsargiai, nes 
šlapi miško keleliai buvo slidūs, ir vairas 
nelabai norėjo klausyti. Paskui grįždami 
iš Jūros iki plento vėl važiavome miško 
keliukais. Kad nepaklystume, mus lydėjo 
antras automobilis su Jūra ir jos dukra Jū
ratėje. Tie keliukai labai išvažinėti, duo
bėti ir po lietaus pilni vandens. Negali 
nuspėti, kokio gilumo tas vanduo, tai 
stengiausi duobes palikti tarp ratų. Deja, 
kai kurios duobės buvo prie pat kelio 
krašto, ir bandydama vieną tokią aplenk
ti, pakliuvau ant smėlio, ir žiguliukas, 

laužydamas jaunus medelius, nuslydo nuo 
kelio i griovį. Automobilis sustojo - du 
ratai ant kelio, o du dešinieji supasi ant 
griovyje augančių krūmelių. Bandėm 
naudoti domkratus (mūsų ir Jūratėlės),bet 
kad nėra kur jų atremti. Jūratėje nutarė 
grįžti i kaimą ir pasišaukti vyrus su trak
torium, nes mes turėjom tik tą vieną vyrą 
- Genių. Po kiek laiko Jūratėlė grįžo su 
dviem vyrais ant motociklo - traktori
ninkas ir visi kiti girti po Joninių! Pro šalį 
motociklu važiavo jaunuolis su savo 
mergina, tai ir tas vynikas buvo koman
diruotas į talką.

Keturi vyrai tuoj kastuvėliais nuapva- 
lino stačius griovio krantus, kad nesuga
dintų automobilio apačios, ir nukirto vi
sus išlaužytus medžius. Tada griovy padėjo 
kastuvus, ant jų domkratus ir gerokai 
pakėlė automobilio kraštą. O jau tada 
sukibę automobilį užkėlė ant kelio, bet 
buvo neaišku, ar kas nors nesusilankstė. 
Reikėjo išbandyti. Jūratėlė sėdo prie ma
no vairo, Jūra (nors nebeturėjo vairuotojo 
teisių) prie savo, ir laimingai nuvažiavom 
iki plento prie Molėtų. Atrodė, kad niekas 
nebuvo iškrypę. Atsisveikinom su paly
dovėm ir laimingai grįžom į Vilnių.

Laimei, prieš pat Rimutės namus gy
veno auto mechanikas, kuris čia pat buvo 
įsitaisęs ir dirbtuvėlę. Jo neradau namie, 
bet kol troleibusu suvažinėjau į miestą, 
Mikas jau buvo nuvežęs automobilį pa
tikrinti. Jam, pasirodo, nieko blogo neat
sitiko, mechanikas dar pareguliavo vairą, 
ir galėjau toliau važinėti.

Tęsinys kitame MP w.
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.i, Maloniaikviečiame svečius iš visos Australijos
jįST miestų ir miestelių į

Dainų Šventės Koncertą
XXV ALD SYDNEY 2008 Antradienį, gruodžio 30 dieną, 6.30 vai. vakaro, 

"i m.......  Bankstown Town Hali, kampas Chapel Rd. ir
Rickard Rd.

Bilietai: $20 - asmeniui, jaunimui iki 17 metų - veltui.
Programoje: Melbourne „DAINOS SAMBŪRIS”, Melbourno „DANOS 
SESĖS“, Geelongo choras „VILTIS“ ir Sydnėjaus choras „DAINA“.
Matysite svečią iš Lietuvos - tautiškos kapelijos „SUTARAS“ vadovą Antaną 
Foką diriguojant savo sukurtą dainą ir girdėsite „MIŠRŲ CHORĄ”.

Bilietus bus galima įsigyti prie durų arba užsisakyti iš anksto pas Jadvygą 
Burokienę, Dainų Šventės koordinatorę, tel.: (02 ) 9522-8275.

\lz Antradienį, gruodžio 30 dieną, 2 vai. p.p.,
Lietuvių Klube, 16-20 Meredith Street, Bankstown, 

įvyks

xxv ald sydney 2008 Mokytojų suvažiavimas
•SSSSSE"’ Bus aptariamos bendros problemos, pasidalinsime

patirtimi, aptarsime geriausiai pavykusias pamokas, pasikeisime turima metodine 
medžiaga. Mokytojai prašomi trumpai 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 tel: (02) 9709 3814 arba mob.: 0403 0287 495.

Netekus žymaus sportininko

Aukos Šiluvos Švč.M.
Marijos gimimo bazilikai

$100 - A. L. Kramiliai (kun. P. But
kaus atminimui).

$85 - Sydnėjaus Rožinio būrelis, $70 
- Zita ir Pranas Andriukaičiai, $50 - D. 
Gailiūnienė, po $20-E. Belkienė, K ir D. 
Ankai, G. Grybaitė, N. ir N., po $10 - L. 

Mirus Melbourno Pensininkų Sąjungos ilgametei narei

Aft A Marytei Vaitkienei,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą Jaunių, dukrą Aldoną, sūnų Stasį, jų šeimas bei 

visus artimuosius. Melbourno Pensininkų Sąjunga

Mirus

AftA Don Atkinson,
nuoširdžiai užuojaučiame žmoną Mariją, sūnų Garry ir visą šeimą. Liūdime

kartu su Jumis. Audrius Svaldcnis ir šeima

aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

AftA Adomui Bartkui
mirus, nuoširdžiai užuojaučiame gyvenimo draugę Nijolę bei gimines ir 

artimuosius.
Janina ir Viktoras Ratkcvičiai

AftA Adomui Bartkui
mirus, giliai užjaučiame jo draugę ir nuoširdžią slaugytoją Nijolę Bartkienę.

aukoju “Mūsų Pastogei” $20.
Rita Baltušytė

Pukys, J. Skuodienė, J. Burokienė, M. Ka
valiauskienė, D. Bartkevičienė, R.Z., E. 
Stasiūnaitienė, A Savickienė. P Arminas, 
R.Z., po $5 - I.Daniškevičienė, L. Zarem
baitė, P Arminas, J. Kalgovienė, V. Anta
naitienė. Viso surinkta $500.

Aukas Sydnėjuje rinko Lėta ir Antanas 
Kramiliai.

Antanas Laukaitis

Šių metų lapkričio 28 d. Bundaberg 
miesto (Queensland) ligoninėje po sun
kios ir ilgos vėžio ligos mirė Australijos 
lietuvių tarpe vienas iš žymiausių spor
tininkų Don Atkinson.

Don Atkinson gimė 1938 m lapkričio 
4 dieną Adelaidėje. Dar taip neseniai, bet 
jau gulėdamas sunkios ligos patale, Don 
su artimaisias atšventė liūdną 70-ties 
me tų jubiliejų.

Kartu su jaunesniuoju broliu Don’ą iš
augino mama. Jau pradžios mokykloje jis 
daug sportavo įvairiose šakose, todėl vė
liau turėjo teisę įstoti į pačią geriausią 
sportinę mokyklą “Adelaide Boys High 
School”. Ten labai greitai pasižymėjo savo 
sportiniais sugebėjimais ir mokyklai at
stovavo australiškame futbole, tenise ir 
krikete. Baigęs mokyklą su jauniais jis žai
dė futbolą už Adelaidės “League Club”. 
1956 m. Don gavo medalį kaip geriausias 
P. Australijos jaunis. 1957 m. jis žaidė jau 
aukščiausioje lygoje ir 1958 m. buvo 
išrinktas žaisti už P. Australiją prieš Vik
toriją, tačiau prieš tai susižeidė ir negalė
jo varžybose dalyvauti

1950 tn. jis pamatė žaidžiant Ameri
kos profesionalus krepšininkus “Harlem 
Globetrotters” ir taip susižavėjo krepšiniu, 
kad ir pats pradėjo žaisti. Nuo 1959 iki 
1962 metų m. jis buvo P. Australijos rink
tinėje, gaudamas ir geriausio žaidėjo 
medalį.

Lietuvius krepšininkus Don’as pirmą 
kartą pamatė 1952 m. Arčiau susipažinęs 
su lietuviais, jis pradėjo žaisti su jais, sa
vo krepšinio herojumi laikydamas Aus
tralijos olimpinės komandos kapitoną 
Algį Ignatavičių. 1962 m. jis jau atstovavo 
Australijai išvykoje į N. Zelandiją. Su 
lietuviais labai susidraugavo. To pasėkoje 
susipažino ir su būsima žmona Marija 
Kelertaite, kuri taip pat buvo gera krep
šininkė ir jau žaidė P. Australijos rinkti
nėje. Nuo to laiko jų draugystė ir gyveni
mas kartu tęsėsi iki jo mirties. Jau 1962 m. 
jis žaidė už Adelaidės “Vytį” ir po vedybų, 
galėdamas atstovauti ir lietuvių rinktinei, 
jis ilgus metus joje žaidė. 1966 m. jis su 
šeima persikėlė gyventi į Sydnėjų, kur la
bai greitai įsijungė į mūsų sportinį gyveni
mą. Be žaidimo už “Kovą” jis dar treniravo 
jaunius, kurie gerai pasirodė laimėję prieš 
Queenslando valstijos rinktinę ir labai gra
žius laimėjimus pasiekę Pasaulio Lietuvių 
Sporto šventėse Toronte bei Čikagoje.

Lietuvoje Don’as pirmą kartą lankėsi 
1989 m., kai Lietuva šventė 50 metų su
kaktį 1939 m. laimint Europos krepšinio 
pirmenybes. Lietuva jam padarė labai ge
rą įspūdį. Čia susipažino su daugeliu la
bai puikių žmonių. Antrą kartą Lietuvoje 
jis buvo per Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes ir tada, kaip jis sakė, ten jautėsi 
kaip namuose. Jų sūnus Garry, kuris taip 
pat žaidė krepšinį už “Kovą”, baigęs 
technikumą ir įgijęs elektriko specialybę, 
gavo gerą darbą Gold Coast, kur gyveno ir 
daugiau giminių, todėl ir Don su Marija

nusprendė persikelti gyventi į šią kurorti
nę vietovę. Vėliau nukeliavo į dar tolimes
nį pajūrio kurortą Bargara. Čia jie gyveno 
iki Don’o mirties.

Be iškilaus sportinio darbo Donas la
bai aktyviai dalyvaudavo ir lietuviškame 
organizaciniame sporto gyvenime. Jis 
buvo valdybų narys, organizuodavo sporto 
šventes ir kitus renginius. Didžioji jo pa
galbininkė buvo žmona Marija. Už nuo
pelnus sportui ir tą didelį darbą abu - 
Don’as ir Marija - buvo išrinkti Australi
jos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos garbės nariais. Don’as turėjo ir 
antrą savo vardą - tai “Žemaitis”, nes ang
lų kalba perskaitęs knygą apie Žemaitiją 
“Samogitia”, jis taip susižavėjo šio krašto 
istorija ir tvirtu žemaičių charakteriu, kad 
tikrųjų Sydnėjaus žemaičių jis buvo že
maitiškai pašventintas ir pats tapo žemai
čiu, ant savo sportinio treningo įrašyda
mas “Aš žemaitis”. Don’as, nors ir nelabai 
gerai kalbėdamas lietuviškai, bet geriau 
suprasdamas ir skaitydamas, jau eilę metų 
prenumeravo “Mūsų Pastogę” ir, padeda
mas žmonos Marijos, ją skaitydavo ir per
gyvendavo dėl mūsų bendruomenėje pa
sitaikančių nesklandumų.

Paskutinius kelerius metus Don’as su 
specialistų pagalba kovojo prieš tą sunkią 
ligą, tačiau kova buvo nesėkminga ir jo 
sveikata vis silpnėjo. Pora savaičių prieš 
mirtį mes labai nuoširdžiai kalbėjomės 
telefonu. Jis net tada rūpinosi ateinančia 
mūsų Sporto Švente Sydnėjuje ir kitų me
tų kelione į Lietuvą. Jis davė gerų pata
rimų ir jau paskutinį kartą linkėdamas 
visiems geriausios sėkmės.

Nepamirštama yra Don’o žmona Ma
rija, kuri iki paskutinės jo gyvenimo va
landos taip rūpestingai jį prižiūrėjo ir jam 
padėjo. Don’o kūnas buvo sudegintas ir 
atminimo pelenai bus palaidoti šalia kitų 
jo artimųjų.

Tariant paskutinį SUDIE Tau, Don’ai, 
reiškiu gilią ir nuoširdžią užuojautą žmo
nai Marijai, sūnui Garry ir visai šeimai bei 
artimiesiems. Tavo vardas ir Tavo darbai 
niekuomet nebus pamiršti mūsų lietu
viškoje sporto istorijoje, visuomet Tave nu
rodant pavyzdžiu mūsų jaunimui. □

Mirus

AftA Adomui Bartkui,
liūdesio valandoje nuoširdžiai užuojaučiame gyvenimo draugę Nijolę.

Albina Liutackienė ir Garry Pcnhall

Mirus

AftA Pajautai Daukienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Pajautą, sūnų Ridą, jų šeimas ir visus artimuosius, u

Liūdime kartu su Jumis. Ganovaitė ir Vincas Bakaičiai<7

Mirus

AftA Adomui Bartkui,
nuoširdžiai užuojaučiame gyvenimo draugę Nijolę bei gimines Australijoje ir

Lietuvoje. Valentina Barkus ir šeima

A ft A Adomui Bartkui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą gyvenimo draugei Nijolei.

Margarita ir Jonas Bimbai
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Kviečiame visus Australijos skautus dalyvauti
I ,SS Australijos Ra jono Sydnejaus „Aušros“ tunto ruošiamoje 

2009 Tautinėje Stovykloje

9894 8658; e-mail: coxrupsys@bigpoiid.com

Kernavė“
- minint Lietuvos vardo 1000 metų jubiliejų! 

Stovykla vyks po 1 .ietuvių Dienų, nuo sausio 2 d. iki 
sausio 10 d. Kariong, NSW.

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Melbourne - Elena Tamašauskas, tek: 0417 053 404; c-mail:
cjtamasauskas@hotmail.com Rimas Strunga,e-mail: rimas.slrunga@gmail.com 
Adelaidėje - Antanas Pocius, tek: 0408 282484; e-mail: tanyp@pocius.com

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 SI., Įlankstomi.

Klubo restoranas II1C 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, tel.: 9782 0079, arba mob. 0422 655 902

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

Programoje dalyvaus žinomi Australijos lietuviai poetai, literatai, kūrybinio 
žodžio meistrai, dainininkės iš Londono lietuvių folkloro ansamblio “Saduto”, 
Sydnėjaus atlikėjai ir solistai, Melbourne ansamblis “Kaimas”, Sydnejaus daini
ninkių grupė “Atspindys”. Programų pristatys irves jaunos viešnios iš Mclbourno.

Apsilankykite, nesigailėsite!
Bilietai - lik $10 asmeniui, jaunimui iki 17 metų - veltui.
Bilietai bus pardavinėjami prie durų.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrų Burokų mob. tel.: 0424 725106.
I .aukiame gausaus dalyvių būrio.

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

Kaip ir kasmet. Lietuvių Klube bus ruošiamos tradicinės

Kūčios. Maistų paruoš Alvyda.
’LSffiSk Kaina asmeniui - $25.

Vietas prašome užsisakyti iki ketvirtadienio, gruodžio 18 
dienos, Klubo Administracijoje.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Kūčios Melbourne
ALB Mclbourno Apylinkės Valdyba su įvairių organizacijų 

pagalba organizuoja Šv. Kūčių vakarienę Melbourne Lietuvių 
Namuose trečiadienį, gruodžio 24 dienų, 16 valandų.

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

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

jaunimo Valentą Dukatas

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariai 
maloniai kviečiami dalyvauti

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

Yowani Country Club, Northbourne Avenue, Lyncham.
Apie dalyvavimų prašome pranešti Barbarai Šilinis, tel.: 6288 6283 iki 

antradienio, gruodžio 9 dienos.

XXV ALD SYDNEY 2008 Bankstown Town Hall 
cnr. Rickard & Chapel Rds. 

Sunday, 28th December, 7.30 p.tn. 
Kaina $10.

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

Suinteresuotus prašome kreiptis j pirmininkų Arvydą Rupšį tel.: 9894 8658, 
e-mail: coxrupsys@bigpond.coni

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

Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti.
CRIME
STOPPERS

XXV AL Dienų Sydnėjuje (2008) 
Ruošos Komitetas 

maloniai kviečia visus į

Liauju HTetų Balių
gruodžio 31 dienų (trečiadienį),8vai.vakaro, 
erdvioje La Luna Lounge salėje, 178 Eldridge 
Rd., Condell Park (7 min. važiavimo nuo I dė
tuvių Klubo)
Bilietai: $60 asmeniui,

jaunimiuiiki !7metų-$45.
PROGRAMOJE: trijų patiekalų vakarienė, 
“lengvi” gėrimai, “Sutaro” muzikantai iš Lie
tuvos, D.I. 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

“Mūsų Pastogė” is a proud 
supporter of Crime Stoppers.

"Mūsų Pastogė” remia Crime 
Stoppers.

tel: (02) 9610 2540 e-mail: jerzikov@bigpond.net.au

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

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: inpastoge@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 redakcijas 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zclandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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