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Nauja ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba “Diržus reikės susiveržti ilgam”

Šių metų spalio 11 dienų ALB Sydnėjaus 
Apylinkės susirinkimo išrinktos naujos 
Valdybos branduolį sudaro:
Greta Savickaitė - Fletcher - pirmininkė 
Loreta Šarkauskailė - Gryhauskicnė - 
sekretore
Steven Kryžius - iždininkas
Jadvyga Burokienė - ryšiai su Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenės organizacijomis.
Šių metų spalio 18 d. įvykusiame ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos susirinki
me papildomai buvo kooptuoti šie Val

Nuotraukoje - dalis AI Ji Sydnėjaus Apylinkės Valdybos narių. Iš kairės: Greta Savickai
tė - Fletcher, Jadvyga Burokienė, Vytas Juška ir Kristina Dičiūnienė.

Lietuvos įvykių apžvalga

Prezidentė 
apžvelgė savo 

darbų
Šimtą dienų 

dirbanti Prezi
dentė Dalia Gry
bauskaitė sako, 
kad svarbiausi jos 
iki šiol padaryti 
darbai-Vyriausy-

bės ir naujo kariuomenės vado Arvydo Po
ciaus paskyrimas, kai kurių įstatymų pri
ėmimas ir vėlavimas bei pasirengimas 
ekonomikos dcmonopolizacijai, ypač 
energetikos sektoriuje. Pasak jos, pir
mosios 1 (X) dienų buvę įvairios.

“Kiekvieną dieną man teko prisiimti 
atsakomybę, didesnę negu numato Kons
titucija, nes to laukė iš manęs piliečiai. Tai 
darysiu ir ateityje. Aš ir mano žmonės pri
siimsime tiek atsakomybės, kiek galėsime 
jos panešti, kiek iš mūsų norės ir tikėsis 
Lietuvos piliečiai”, - sakė D. Grybauskaitė.

Kalbėdama apie užsienio politiką, D. 
Giybauskaitė sakė, kad per tris mėnesius ji 
vyko šešių vizitų į užsienio šalis, dalyvavo 
keturiose tarptautinėse organizacijose. 
Prezidentė pabrėžė, kad sieks didesnės 
Lietuvos integracijos su Vakarų Europos 

dybos nariai:
Vytas Juška - vicepirmininkas 
Kristina Dičiūnienė- renginių vadovė. 
Taip pat numatyta kooptuoti septintąjį 
Valdybos narį iš jaunesnių lietuvių tarpo, 
kad jaunajai kartai liūtu lengviau perduota 
bendruomenės valdymo ir tradicijų 
puoselėjimo patirtis. Šiuo metu vyksta 
pasitarimas su esamais kandidatais. Dėl 
galutinių rezultatų bus pranešta vėliau.

Greta Savickaitė ■ Fletcher
ALB Syd. Apyl. Valdybos pirmininkė 

valstybėmis, konstruktyvaus dialogo su 
kaimynais - Rusi ja bei Baltarusija. Kol kas 
vizitas į Rusiją nenumatytas. Kita vertus, 
D. Grybauskaitė išreiškė viltį, jog Lietu
vos ir Rusijos santykiai plėtolųsi tokiu 
tempu, kiek tai būtų natūraliai naudinga 
abiemšalims.

Vertindama šimtą pirmųjų savo pre
zidentavimo dienų, šalies vadovė teigė vi
sas jėgas skirianti darbui, dėl jo atsisakant i 
asmeninio gyvenimo.
M.K.Čiurlionis - UNESCO sąraše

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
100-ųjų mirties metinių ir Česlavo Milošo 
100-ųjų gimimo metinių minėjimai įtrauk
ti į UNESCO 2010-2011 metų minimų da
tų.sąrašą. Valstybės narės, pateikdamos kan
didatūras minimų datų sąrašui, įsiparei
goja rengti toms datoms skirtus renginius.

2011 m. Lietuvoje numatoma surengti 
mokslinę konferenciją, parodas, kūrybi
nes dirbtuves vaikams ir jaunimui, sukurti 
televizijos laidas, skirtas M. K. Čiurlioniui. 
Įvairūs renginiai numatomi ir kitose 
Europos valstybėse bei Japonijoje.

Mažiau lėšų gynybai
(ELTA). Siūlomame valstybės biudžete 

yra numatyta dar labiau apkarpyti gynybai 
skiriamas lėšas. Gynybai skiriamų lėšų

Nukelta į 2 psl.

(ELTA). Lietuvos ūkio atsigavimas po 
krizės užtruks, todėl visos valstybės insti
tucijos privalo taupyti, mažinamos turi 
būti ir socialinėms išmokoms, ir sveika
tos apsaugai skirtos lėšos, spalio 14 d. 
vykusiame posėdyje pažymėjo Vyriausy
bė, pabrėždama, kad mažinamos visos 
išmokų rūšys, laikantis teisingumo bei 
proporcingumo principų.

“Ministrų Kabinetas konstatavo, kad 
valstybėje 2008 m. pabaigoje prasidėjęs 
precedento neturintis ekonominis sunk
metis, nulemtas pasaulinės ekonominės ir 
finansinės krizės (apie tai jau buvo kons
tatuota ankstesnės Vyriausybės programo
je), tęsiasi iki šiol ir Lietuvos ūkio atsiga
vimas po sunkmečio užtruks, todėl, sie
kiant išsaugoti finansų sistemos stabilu
mą ir apsaugoti socialiai labiausiai pažei
džiamus visuomenės sluoksnius, visos vals
tybės institucijos privalo taupyti viešą
sias lėšas”, - teigiama Vyriausybės spau
dos tarnybos pranešime.

Pasak Ministrų Kabineto, kol nesibaigs 
sunkmečio laikotarpis, valstybės ir savi
valdybių, Valstybinio socialinio draudimo 
fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžetų išlaidos privalo būti ma
žinamos, siekiant jas finansuoti tiek, kiek 
tai leidžia į įvairius biudžetus surenkamos 
pajamos.

Vyriausybė posėdyje pabrėžė, kad toks 
išlaidų mažinimas yra būtinas žingsnis

Totalitarizmo konferencija Europos Parlamente
Europos Parlamente įvyko tarptautinė 

konferencija, kurioje buvo apžvelgiami 
1939 meti) istoriniai įvykiai. Molotovo- 
Ribbcntropo paktas ir jo pasekmės toles
nei Europos plėtrai. Ši konferencija taip 
pat minėjo 20-ąsias Geležinės uždangos 
atvėrimo metines ir aptarė žingsnius, ku
riais siekiama išsaugoti istorinę atmintį 
bei gilinti visuomenės žinias apie dviejų 
didžiausių XX a. totalitarinių režimų nu
sikaltimus. Konferencijoje dalyvavo Eu
ropos Parlamento ir Europos Komisijos 
nariai, akademinė visuomenė, nevyriau
sybinės organizacijos, ekspertai.

Konferenciją, 
pavadintą “Europa 
70 metų po Molo- 
tovo-Ribbentropo 
pakto”, pradėjo I ,R 
Seimo Pirmininkė 
Irena Degutienė 
(žiūr. nuotr. deši
nėje), raginusi imtis 
konkrečių žingsnių 
siekiant tarptautiniu mastu įvertinti

Knygos JAV Kongreso bibliotekai
Lietuvos ambasados JAV darbuotojai 

JAV Kongreso bibliotekai perdavė 62 kny
gas, išleistas Lietuvos tūkstantmečiui pami
nėti. Bibliotekai perduotos įvairaus žanro 
knygos apie Lietuvos kultūrą, meną ir isto
riją. Knygos išleistos lietuvių ir anglų kalba.

Dovanojamos knygos, kurių leidybą 
rėmė Lietuvos tūkstantmečio direkcija 
prie Lietuvos Prezidento kanceliarijos, bu

siekiant užtikrinti socialinių išmokų ir 
atlyginimiĮ viešajame sektoriuje išmokė
jimą laiku. Tai daroma solidariai - maži
namos visos išmokų rūšys, laikantis tei
singumo bei proporcingumo principų, kai 
didesnės išmokos mažinamos proporcin
gai didesniu koeficientu. Toks išlaidų 
mažinimas yra laikinas ir vykdomas va
dovaujantis konstituciniais teisėtų lūkes
čių ir proporcingumo principais.

Apie sunkmetį akivaizdžiai liudija mak
roekonominiai rodikliai, pažymima Vy
riausybės spaudos tarnybos pranešime. 
Bendrasis vidaus produktas (BVP), 
palyginus 2009 m. II ketvirtįsu 2008 m. II 
ketvirčiu, sumažėjo 20.2%. Valstybės biu
džeto deficitas 2008 m. siekė 3.2 % BVP, o 
.šiais metais jis gali sudaryti 9.5% BVP. 2010 
m., jeigu nebus priimti reikalingi viešųjų 
finansų konsolidavimo sprendimai, de
ficitas gali siekti 14%. BVP. Valstybės skola 
auga - 2008 m. ji siekė 15.6% BVP, 2009 
m. - 30 %, o 2010 m. gali siekti 46% BVP

Didėja nedarbas - 2008 m. jis buvo 
5.8%, 2009 m. 11 ketvirtį - 13.6%, o 2010 
m. gali siekti 20%.

Eksportas 2009 metų sausio-licpos 
mėnesiais, palyginti su analogišku praėju
sių melų laikotarpiu, sumažėjo 32.2%, 
nukrito ir vartojimo lygis - mažmeninės 
prekybos apyvarta 2009 m. rugpjūčio 
mėnesį, palyginti su 2008 m. rugpjūčiu, 
sumažėjo 27.9%. □ 

nacizmo ir stalinizmo totalitarinius 
režimus. Ji taip pat siūlė totalitarizmo 
klausimą įtraukti į šiuo metu rengiamą 
Slockholmo programą ir taip įtvirtinti jį 
nuolatinėje ES darbotvarkėje. Pasak jos, 
visų mūsų siekis - bendra Europa, api
manti 27 skirtingas istorines patirtis ir 
besiremianti vieninga istorijos samprata. 
Dėl to svarbu turėti ir vieną bendą po
žiūrį į totalitarinių režimų nusikaltimus, 
pamynusius visuotines žmogaus teises ir 
laisves.

Irena Degutienė pasveikino Europos 
Parlamento siūlymą ntgpjūčio 23 dieną 
paskelbti Europos stalinizmo ir nacizmo 
aukų atminties diena ir siekį artimiausiu 
metu įsteigti Europos atminties ir sąžinės 
platformą - tyrimų centrų ir visuome
ninių organizacijų Europoje bendradar
biavimo tinklą. Jos nuomone, toks tink
las padės pagilinti europiečių žinias apie 
istoriją, prisidės prie bendro ES piliečių 
supratimo apie totalitarinių režimų nu
sikaltimus ir leis įprasminti nacizmo ir sta
linizmo aukų atminimą. □ 

vo pristatytos birželį Lietuvos ambasadoje 
Washingtonc surengtoje knygų parodoje. 
Knygas priėmusi bibliotekos atstovė sa
kė. kad naujos knygos JAV Kongreso bib
liotekos lentynose pasirodys po dviejų 
mėnesių, kai bus sukataloguotos.

Dar kelios knygų kolekcijos bus per
duotos bibliotekoms New Yorke ir Chica- 
goje, pranešė Užsienio reikalų ministerija.
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paSss Trumpai iš visur i UlUOlUd
♦ Spalio 18 d. 
grobikai laisvėn 
paleido dvi tarp
tautinių humani
tarinės pagalbos 
organizacijų na
res. pagrobtas lie
pos 3 d. Sudano 
Darfur provinci
joje. Viena iš mo
terų yra iš Airijos,

antroji - iš Ugandos. Genčių lyderiams 
pasisekė Įtikinti grobikus jas paleisti be iš
pirkos.
♦ Spalio 19 d. iš Australijos Federalinio 
parlamento atsistatydino du ilgamečiai 
parlamentarai, liberalų partijos nariai Vie
nas jų - dr. Brendan Nelson - kuri laiką 
buvo liberalų partijos lyderiu. .lis yra pa
skirtas Australijos ambasadorium Euro
pos Sąjungai ir reziduos Briuselyje. Antra
sis pasitraukęs narys yra Peter Costello, 
buvęs Australijos iždo ministras 
(Treasurer), ilgiausiai ėjęs šias pareigas mi
nistras Australijos istorijoje.
♦ Spalio 19 d. Jungtinių Tautų žinioje 
veikianti Afganistano Rinkiminių Skundų 
Komisija pranešė, kad ji yra nustačiusį kad 
beveik vienas trečdalis visų balsų, paduotų 
už I lamid Karzai prezidento rinkimuose, 
yra neteisėti. Prezidento Karzai per rinki
mus surinktų balsų skaičius dėl šios prie
žasties dabar yra mažesnis nei 50% ir to
dėl turės būti pravestas antrasis rinkimų
ratas.
Spalio 20 dieną Afganistano prezidentas 
Hamid Karzai sutiko su šiuo Komisijos 
sprendimu. Jis paskelbė, kad antrasis rin
kimų ratas bus pravestas lapkričio 7 die
ną. Jungtinių Tautų Organizacija deda 
pastangas, kad būtų pakeisti pirmąjj 
rinkimų ratą pravedė pareigūnai, kurie 
buvo įvelti j rinkimų klastojimą.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
dalis sudarytų vos 1.02 % bendrojo vidaus 
produkto (BVP), nors NATO reikalauja 
2%. Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk
nevičienė neslepia, kad kitąmet dar labiau 
taupant gali būti neapsieita be personalo 
mažinimo civilinėse struktūrose, o kari
niame sektoriuje - toliau nebepratęsia- 
mos sutartys. Vis dėlto didžiausią grėsmę, 
jos teigimu, kelia mūsų kariuomenės dy
dis, nes nėra užpildyta nė viena brigada, 
batalionai, trūksta eilinių kareivių. Situa
ciją bus bandoma gerinti vėl pradedant 
karinius mokymus ir jų metu rengiant 
rezervą ir atrenkant potencialius profesio
naliosios kariuomenės narius.
Prezidentė siūlo baigti liustraciją

(ELTA). Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
siūlo kuo greičiau baigti liustraciją ir pa
viešinti su specialiosiomis tarnybomis 
(KGB ir pan.) bendravusiųjų asmenų 
pavardes. “Esu už kuo greitesnį liustracijos 
proceso baigimą, nes turime žmonių, ku
rie yra “pakabinti” - verbuoti ar kaip nors 
kitaip buvo priversti bendradarbiauti, ir 
tie, kurie neprisipažino, tai yra, nepraėjo 
liustracijos proceso kuomet buvo laikas. 
Esu už tai, kad jie būtų viešinami”, per 
spaudos konferenciją sakė ji. “Taigi kuo 
greičiau užbaigsime, kuo viešiau tai pada
rysime, tuo visiems - ir tiems žmonėms, ir 
pačiai valstybei - bus saugiau”, - sakė ji.
Kūno kultūros akademijai - 75-eri

Nuo spalio 19 d. visą savaitę 1 Jetuvos 
■Kūno kultūros akademijoje švęs savo 75- 
ąjį gimtadienį. Jubiliejui pažymėti planuo
jama daugybė renginių.Šventėjc bus prisi
mintos garsios asmenybės, tarpukariu kū
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♦ Spalio 20 d. JAV žiniasklaida pranešė, 
kad suimtas NASA mokslininkas Ste
wart Nozette, apkaltintas šinipinėjimu 
Izraelio naudai. Jis buvo sugautas kai 
bandė perduoti JAV gynybos paslaptis 
amerikiečių FBI nariui, apsimetusiam 
Izraelio žvalgybos agentu.
♦ Spalio 22 d. Sydnėjuje slaugos namuo
se mirė Don Lane, po ilgos kovos su Alz
heimer liga. Populiarus Australijos tele
vizijos artistas nuo 1965 metų, jis gimė 
New York’e 1933 metais kaip Morton 
Donald Isaacson.
♦ Spalio 22 client) Al-Shabab grupės su
kilėliai minosvaidžiais apšaudė pagrindi
nį Somalijos oro uostą, kai Somalijos 
prezidentas Sheikh Ahmed atvyko j jį 
skristi į konferenciją Ugandoje. Preziden
tas išliko nepažeistas.
Sukilėliai, tačiau, apkaltino Afrikos Unijos 
karius, saugančius oro uostą, kad jie tuoj 
po šio puolimo artilerijos ugnimi apšau
dė pagrindinę Mogadišu rinką, kur žuvo 
bent 18 žmonių.
♦ Spalio 23/24 naktį Pakistano kariuo
menė užėmė Taliban ginamą Kotkai mies
tą. po trijų dieni) kovų ir miesto nuolati
nio bombardavimo iš oro.
♦ Spalio 25 d. įtariami al-Qucda savižu
džiai susprogdino du automobilius Bag
dado miesto centre, užmušdami bent 136 
žmones, sužeisdami virš 600 žmonių. 
Vienas sprogimas apgriovė Teisingumo 
ministerijos rūmus, antrasis buvo prie 
Bagdado Provincijos Valdybos pastato. 
Žuvo bent 25 šios Valdybos tarnautojai.
♦ Spalio 25 dieną ant judėjimui laikinai
uždaryto garsiojo Sydnėjaus Uosto tilto 
piknikavo 6,000žmonių, ištraukę laimin
gus bilietus. Piknike dalyvauti buvo užsi
registravę apie 190.000 žmonių. Numato
ma tokį pikniką suruošti kiekvienais 
metais. □ 

rusius nepriklausomos Lietuvos kūno 
kultūros ir sporto teorijos pagrindus, 
akademijos buvę bei esami auklėtiniai - 
sportininkai, garsinę ar šiandien garsinan
tys mūsų valstybę visame pasaulyje.

Per savo veiklos metus akademija pa
rengė apie 9,000 specialistų - aukštos kva
lifikacijos trenerių, kūno kultūros moky
tojų, kineziterapeutų, turizmo ir sporto 
vadybininkų. Nemažai šios aukštosios mo
kyklos auklėtinių tapo olimpinių, pasau
lio ir Europos žaidynių nugalėtojais bei 
prizininkais. Tarp jų -Europos bokso čem
pionas Algirdas Šocikas, olimpinio aukso 
laimėtojas ir pasaulio krepšinio čempionas 
Modestas Paulauskas, olimpiniai čempio
nai Valdemaras Chomičius, Rimas Kur
tinaitis, Virgilijus Alekna bei kiti.

Šiuo metu akademijoje mokosi per 
2,500 studentų, dirba keliolika profesorių, 
apie 70 docentų bei mokslo daktarų, dar 
daugiau - asistentų bei doktorantų ir kitų 
dėstytojų. Veikia 3 fakultetai, 6 tyrimų 
laboratorijos ir 16 katedrų.
“Jesus Christ Superstar” - Lietuvoje

(ELTA). Gruodžio mėnesį per Lietuvą 
nusidrieks garsiausios visų laikų roko ope
ros “Jėzus Kristus superžvaigždė” gastrolės.

Įspūdingą Andrew Lloyd Webber ir 
Tim Rice roko operą “Jėzus Kristus super
žvaigždė” bus galima pamatyti net pen
kiuose Lietuvos miestuose. Pastatymuose 
pasirodys ryškiausios Lietuvos muzikos 
scenos žvaigždės. Pagrindinį Jėzaus vaid
menį atliks charizmatiškasis Jeronimas 
Milius, jausmingas Marijos Magdalenos 
arijas dainuos operos solistė Asmik Gri
gorian, Judą įkūnys Jurgis Didžiulis. 
Reugianl apžvalgų naudotasi Ijetuvos spau
da,EITA,BNS,LGmCir“Bemanlinai”.

ŽMKžJNU
100 Grybauskaitės 

dienų: yra kuo džiaugtis
Kęstutis Girnius, Vilnius

Pilkame Lietuvos politikos peizaže 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė yra reta 
prošvaistė - politikė, kuri kompetentin
gai atlieka savo pareigas ir išlaiko žmonių 
pasitikėjimą. Per pirmąjj savo preziden
tavimo šimtadienį ji elgėsi santūriai ir 
vengė radikalių žingsnių, bet parodė, kad 
valstybė turi vadovę, su kuria reikia skai
tytis ir kuri gerai jaučia krašto pulsą bei 
gyventojų lūkesčius.

Niekas neabejojo, kad Prezidentė buvo 
kompetentinga technokrate, ryžtinga 
administratorė. Tačiau kilo klausimų dėl 
jos politinės brandos, gebėjimų rasti ben
dri) kalbą su Seimu, Vyriausybe ir tauta. 
Nebuvo aišku, ar ji pajėgs atsispirti vilio
nėms trenkti kumščiu į stalą ir įvesti 
„tvarką“. Per rinkimų kampaniją ji kalbėjo 
gana kategoriškai. Vyriausybės, kurios 
kreipiasi i tarptautines organizacijas dėl 
finansinės paramos, esą „demonstruoja 
politinę impotenciją“. Ji pasakė, kad nepa
kęs valdininkų „gumos tampymo“, ir rei
kalavo, kad jau pirmąją prezidentavimo 
dieną ant jos stalo būti) Energetikos mi
nisterijos parengtas konkretus „Leo LT“ 
likvidavimo planas. Nerimą kėlė pareiš
kimai dėl galimybės šalį valdyti dekretais.

Prezidentė tuojau parodė, kad ji smul
kiai nenurodinės Vyriausybei, ką ji turinti 
daryti. Ji beveik nekeitė Vyriausybės su
dėties. tik vienas ministras buvo privers
tas atsisakyti savo portfelio. Platesnės 
apimties kabineto valymas būtų pakėlęs 
jos reitingus, bet ir padidinęs įtampą su 
Vyriausybe, su kuria ji turi dirbti. Ji pa
sirinko bendradarbiavimą, taip parody
dama. kad neketina peržengti savo kom
petencijos ribų. D.Grybauskaitė panaši) 
nuosaikumą rodė ir santykiuose su Seimu, 
pirmosiomis dienomis vetuodama tik du 
įstatymus. Ji neskubėjo pasiūlyti savo kan
didato į Aukščiausiojo Teismo pirminin
kus, kaip ir neskubėjo atleisti susikom
promitavusio Valstybės saugumo departa
mento direktoriaus Povilo Malakausko. 
Šis atsargumas ją puošia. Ji dar telkia 
komandą, susipažįsta su problemomis, 
nes supranta, kad lengviau nepagadinti 
reikalų, negu pagadinus taisyti.

Užsienio politikoje įvyko didesni po
kyčiai. nors nebūta grandiozinių gestų. 
Žengti pirmieji žingsniai stengiantis pa
taisyti pašlijusius santykius su Rusija. Kai 
kas gal įžvelgia vertybių atsisakymo ir

Valdovų rumus sunku baigti
BNS praneša, kad Finansų ministrė 

Ingrida Šimonytė sako, kad nėra jokių 
galimybių artimiausiu metu pabaigti 
Valdovų rūmų statybą. Tam, remiantis 
skaičiavimais, esą reikėtų 150 mln. litų.

“Pabaigti Valdovų rūmų statybų, bi
jau, kad artimiausiu metu nepavyktų pa
gal tuos apetitus, kurie yra pateikti kaip 
skaičiavimai, reikalingi rūmams pabaigti. 
1'ikrai 150-ties milijonų litų pabaigti net 
ir tokiam garbingam statiniui, bijau, kad 
artimiausiu metu mes neturėsime jokių 
galimybių”, - po susitikimo su Prezidente 
Dalia Grybauskaite sakė ministrė.

Vyriausybė buvo numačiusi kitąmet 
Valdovų rūmų statybai skirti 25 mln. litų. 
Spalio pabaigoje žiniasklaidoje skelbta, 
kad kultūros ministras Remigijus Vilkai
tis šį finansavimą sumažino trečdaliu - iki 
17 mln. litų. Tai esą itin papiktino buvusį 
Prezidentą Algirdą Brazauską.

Lietuvos interesų išdavimo požymių, bet 
gerų santykių su visais kaimynais iš
laikymas buvo kertinis užsienio politikos 
principas iki kokių 2004 metų. Kontro
versijas sukėlė Prezidentės nutarimas 
susitikti su Lietuvoje viešėjusiu Baltarusi
jos vadovu Aleksandru Lukašenka. Tačiau 
susitikimas buvo suderintas su Europos 
Sąjunga (ES), kuri siekia glaudesnio dia
logo su Baltarusija. Ji parodė ES. kad 
Lietuva gali imtis pozityvių žingsnių, o ne 
tik reikšti nepasitenkinimą ar grasinti veto. 
Lietuva viena nepaveiks nei Rusijos, nei 
Baltarusijos. Ji tik sau kenkia, kai negeba 
derinti savo politikos su partneriais, net 
Estija ir 1 .atvija.

Kitose srityse nebuvo žemę drebinan
čių nutarimų. Bet ir mažais žingsniais 
galima toli nukeliauti. D.Grybauskaitė 
suprato, kad ūkio nuosmukio ir visuoti
nio diržų veržimosi aplinkybėmis visi 
turi prisidėti, ir kad taupant pradedama 
nuo savųjų, o ne svetimųjų. Ji sumažino 
kanceliarijos tarnautojų skaičių, įtikino 
savo politinio pasitikėjimo darbuotojus 
grąžinti jau išmokėtas išeitines išmokas, 
politiniams patarėjams neskyrė tarnybi
nio transporto.

Būta kitų simbolinių žingsnių. Prezi
dentė sugėdijo Lietuvos banko vadovą 
Reinoldijų Šarkiną ir įtikino jį pritarti jo 
stambaus atlyginimo mažinimui. Ji pa
prašė Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos pirmininką Virgilijų 
Podcrį pasitraukti Iš „Leo LT“ stebėtojų 
tarybos pirmininko posto dėl akivaizdaus 
interesų konflikto - žmogus negali nusta
tinėti kainų savo bendrovei. Lietuvoje liek 
susitaikyta su interesų konfliktais ir pikt
naudžiavimu tarnybine padėtimi, kad 
dažnai jie net nepastebimi, j juos nerea
guojama. D.Grybauskaitė pastebėjo ir 
reagavo.

Aštrus D.Grybauskaitės liežuvis dar 
gali būti jos pražūtis. Nepagarbiai nuskam
bėjo jos pastaba, kad kai kurie likę minis
trai „gal ne tokie šaunūs, bet bent jau 
nevagia“. Ji neatsargiai reiškė abejones, ar 
bus statoma nauja atominė jėgainė ir ar 
šalys-partnerės investuos „į burbulinį 
virtualų projektą.“ Bet ji yra vienintelė 
politikė, kuri turi tikrą spaudos atstovą, 
kalbantį jos vardu. Pati nekomentuoja 
kiekvieno įvykio kiekvienam žurnalistui, 
tad riboja galimybę neatsargiai prabilti.

D.Grybauskaitės prezidentavimas tik 
prasidėjo. Kas tiko pirmajam šimtadie
niui, nebūtinai tiks antrajam ir trečiajam. 
Ateityje ji turės ryžtingiau reikšti savo 
nuomonę, parengti daugiau savo siūlymų, 
energingiau dalyvauti priimant ūkio 
sprendimus, ypač jei ekonomika toliau 
merdės. Bet pradžia yra gera.

(Bernardinai.lt)

Vilniaus pilių direkcija tuomet pa
reiškė, kad, jeigu kitais metais bus skiria
ma 17 mln. litų, lankytojai į Valdovų rū
mus priimami nebus.

Valdovų rūmams nuo 1995 metų jau 
išleista daugiau kaip 200 mln. litų. 
Prieštaringai vertinamas Valdovų rūmų 
atkūrimas yra vienas didžiausių kultūros 
srities investicinių projektų nepriklau
somos Lietuvos istorijoje.

Prieš 200 melų nugriauti Vilniaus 
žemutinės pilies Valdovų rūmai yra at
kuriami virš 1987-2001 metais atkastų 
rūmų liekanų, lai Vilniaus pilių komplek
so sudėtinė dalis - kunigaikščių rūmai, 
stovėję tarp Katedros ir Pilies kalno.

Rūmai susideda iš keturių korpusų su 
uždaru kiemu. Sprendimas atstatyti Val
dovų rūmus sulaukė prieštaringų vertini
mų ir visuomenėje, ir tarp istorikų.

□
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Į Bendruomenės baruose
Tūkstantmečio banketas Adelaidėje

Viktoras Baltutis

Paskelbus šiuos metus 1 .ietuvos vardo 
tūkstantmečiu, viso pasaulio lietuviai buvo 
raginami juos tinkamai pažymėt i ne tik savo 
tarpe, bet suruoštam renginius, kuriuose 
dalyvautų ir kitų tautybių Įtakingi asme
nys. ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos 
pirmininkės Elenos Varnienės sukvies
tame visų Adelaidės lietuvių organizacijų 
pasitarime, jų atstovai pritarė Apylinkės 
Valdybos numatytam planui šiais metais 
surengti Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetį kartu su Valstybės Diena, o

vavo virš 110 kviestų svečių ir Adelaidės 
lietuvių. Banketų gražiai ir tvarkingai 
pravedė Saulius Varnas. Banketo programa 
vyko anglų kalboje.

Lietuvių Namų vestibiulis ir salė buvo 
gražiai papuošti tautinėmis spalvomis. 
Salės galine sienų puošė Jono Stačiūno 
sukompanuoti lietuviškų tautinių rūbų ir 
kitų lietuviškų ornamentų vaizdiniai. Sve
čius prie durų pasitiko Apylinkės Valdy
bos pirmininkė Elena Varnienė. Ji pa
sveikino visus susirinkusius ir trumpai 
apibūdino Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečio svarbų bei prasmę. Saulius Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirto banketo svečiai Lietuvių Namų salėje.

rugsėjo ar spalio mėnesį - suorganizuoti 
banketų, pakviečiant Australijos valdžios 
atstovus irkitų tautybių žymesnius veikėjus.

Toks banketas įvyko šeštadienį, spalio 
10-tą, Lietuvių Namuose. Bankete daly-

Varnas angliškai trumpai supažindino vi
sus svečius su Lietuvos vardo tūkstant
mečiu. Pirmasis sveikino Pietų Australi
jos generalinis prokuroras M. Atkinson, 
kuris atstovavo Pietų Australijos prem-

I’ietų maistų pateikė Ravi Baltutis ir Liukas Bubėnas.

jerui. Opozicijos lyderės 
I.Redmond sveikinimą 
perdavė senatorė M. Lcn- 
sink. Prasmingus ir drau
giškus sveikinimus girdė
jome iš Nonvoodo apy
gardos Pietų Australijos 
parlamento narės W. 
Chicarello ir latvių bei es
tų atstovų. Ant sienos ek
rane keitėsi Lietuvos 
gamtos ir miestų vaizdai, 
kurie buvo labai įdomūs ir 
visų mielai stebimi.

Po oficialiosios dalies 
prasidėjo meninė prog
rama, kuri nebuvo ištęsta. 
Jų pradėjo 8 metų G. 
Bubėnaitė. apsivilkusi 
airišku tautiniu kostiu
mėliu. Ji pašoko judrų 
airišką šokį. Bubėnųšeima ALB Adelaidės Apylinkės V-bos pirmininkė Elena Varnienė

Angonitos Wallis lėlė vėl laimėjo prizą
Kas dveji metai Mel

bourne vyksta Pasaulinė 
Lėlių Konferencija.

Šiemet įvykusios 
Konferencijos tema buvo 
“Madame Pompadour 
and Consequences”. Po 
dvejų metų tema bus 
“Hollywood”. Į Konfe
rencijų atvyksta žinomi 
lėlių pasaulio meninin
kai ir dėstytojai. Šiemet 
dalyvių suvažiavo 77, 
nors prieš dvejus metus jų 
buvo net 200.

Malonu pranešti, kad 
sydnėjiškės Angonitos 
Wallis sukurta lėlė 
“Casanova” šioje Konfe
rencijoje, “Adults and 
Teens Professional” sek
cijoje laimėjo pirmą 
vietų. Deja, jokių pinigi
nių premijų nėra.

Primename, kad An- 
gonita Wallis su savo 
lėlėmis panašiose Konfe
rencijose (ne tik Austra
lijoje) dalyvauja gan daž
nai ir kiekvienų kartų jai 
pasiseka laimėti premijas. Nuotraukoje - Angonita Wallis ir jos sukurta lėlė Casanova.

Dėkojame buvusiai Sydnėjaus Apylinkės Valdybai už nuoširdų 
ir geranorišką darbą.

Sveikiname naujai išrinktą Sydnėjaus Apylinkės Valdybą, 
linkėdami naujai Valdybai sėkmės, susitelkimo ir kūrybingumo!

ALB Krašto Valdyba

iš Airijos persikėlė į Austrą- ---------- ----
lijų ir įsijungė j Adelaidės lietuvių gyve
nimą. Poetės Lidijos Šimkutės eilėraščius 
lietuviškai ir angliškai jautriai perdavė 
Regina Veress ir Kristina Gudelytė. 
Jaunasis dainininkas Aidan Varnas 
įspūdingai ir su giliu įsijautimu padaina
vo dvi dainas iš miuziklų, palydini įgro
tam akompanentui. Jaunas ir gražus bal
sas, laisva ir taupi laikysena scenoje teikė 
klausytojams malonų garso ir vaizdo de
rinį. Jonas Pocius pianinu perdavė du 
žinomų kompozitorių kūrinius. Antrasis - 
J. Strauss’o “Mėlynasis Dunojus” - klau
sytojus išjudino ir visi pritarė plaukian
čiai valso melodijai. Popietės programą 
baigė G. Bubėnaitė smagiu airišku šokiu.

Vidury salės du patarnautojai - Ravi 
Baltutis ir Liukas Bubėnas, apsirengę 
senovinėmis dvaro tarno drapanomis, ant 
didžiulio gražiai papuošto stalo dėjo karš
tus gamojančius šeimininkės Reginos 
pagamintus valgius. Jų buvo daug ir įvai
rių.

Po karštų pietų laukė kavutė ir eilė 
Adelaidės ponių iškeptų ištaigingų tortų 
bei pyragų.

Visi susirinkusieji paminėti ir pagerbti 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį 
dar ilgai vaišinosi ir šnekučiavosi. Visi 
buvo labai patenkinti, nes tokia žema kai
na - tik $15 - tokių iškilmingų su menine 
programa pietų vargu ar kur nors galima 
tikėtis. Visa tai dėka apsukrios Apylin
kės Valdybos pirmininkės Elenos Var
nienės ir dosnių Adelaidės lietuvių orga
nizacijų suteiktos finansinės paramos šiam 
tūkstantmečio paminėjimui.

Artėja metų pabaiga ir šis Apylinkės 
Valdybos suruoštas banketas galbūt bus 
paskutinis Lietuvos vardo paminėjimo

Sveikina Pietų Australijos Generalinis 
Prokuroras M. Atkinson.

Dainuoja Aidan Varnas.

tūkstantmečio renginys, nors visų lie
tuviškų organizacijų susirinkime spor
tininkai žadėjo suruošti sportininkų po
pietę Lietuvių Namuose, o skautai - 
Lietuvos vardo tūkstantmečio stovyklą.

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au
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Lietuviai pasaulyje JAV konsulas: ko reikia norint įvažiuoti į JAV
Airijoje - pirmasis

(DELFI.lt) Spalio 10-11 d. Ballinrobe 
(Mayo rajonas) įvyko pirmasis Airijos 
lietuvių sąskrydis.

„Šiuo sąskrydžiu parodome, kad 
būdami toliau nuo Lietuvos, siekiame 
išlaikyti tvirtą ryši su Tėvyne, telkiamės ir 
kuriame aktyvią lietuvišką bendruome
nę Airijoje, mokyklas, puoselėjame 
lietuviškas tradicijas. Lietuvio karininko 
Felikso Vaitkaus žygdarbis įkvepia Ai
rijos lietuvius prisidėti prie geresnės ir 
gražesnės savo valstybės kūrybos“, - 
sveikindamas susirinkusius sąskrydžio 
dalyvius sakė Lietuvos ambasadorius 
Vidmantas Purlys.

Lietuvių sąskrydžiui ši vietovė parink
ta todėl, kad Feliksas Vaitkus, 1935 m. 
rugsėjo 21-22 d. lėktuvu „Lituanica II“ 
pakartodamas Dariaus ir Girėno skrydį

Nuotraukoje - susirinkę Airijos lietuviai.

„Dainuoju Lietuvai!“ konkurso nugalėtoja 
- Švedijos lietuvė

Hūttenfeld (Vokietija). Šių metų, spalio 
16 dieną Vokietijoje buvo paskelbti au
torinės dainos konkurso „Dainuoju Lie
tuvai!“ laimėtojai. Konkursą organizavo 
Europos Lietuvių Kultūros Centras, Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenė bei Vasa
rio 16-osios Gimnazija.

Autorinės dainos konkursas, skirtas 
Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimui, 
europiniu mastu buvo paskelbtas gegužės 
mėnesį. Jame varžytis buvo kviečiami visi 
už Lietuvos ribų, Europoje gyvenantys 
lietuviai. Atrankos komisiją sudarė mu
zikas Artūras Novikas, prodiuseris Ge
diminas Zujus, Vasario 16-osios Gimna
zijos muzikos mokytojas Gintaras Ručys 
ir auklėtojas Edmundas Jankūnas.

Konkurse dėl pirmosios vietos var
žėsi 12 Europos lietuvių dainų, tarp jų - ir 
trijų profesionaliai užsienyje muzikuo
jančių atlikėjų kūriniai. „Esu nustebintas 
dainų stilių, motyvų ir pasirinktų atliki
mo sprendimų įvairovės“ sakė žiuri narys 
Gintaras Ručys. „Panašaus pobūdžio 
konkursai vyksta jau daug metų, o požiū
ris į tėvynę kinta, galų gale kinta ir pati 
Lietuva. Įdomu išgirsti, ką šiandien mes gal
vojame ir jaučiame dainuodami Lietuvai.“

Trečiąją vietą žiuri skyrė nuotaikingai, 
nuo 2004-ųjų Didžiojoje Britanijoje gy
venančio Tomo Valatkos dainai „Čia visa
da gerai“. Antrąją vietą pelnė Vokietijoje 
gyvenanti 14-metė Ieva Pikalavičiūtė, kon
kursui pateikusi romantišką, Lietuvos is
torijos ir meilės jai tematiką gvildenančią 
dainą „Tėvynės vėliava“.

Šių metų konkurso nugalėtoja tapo 
nuo 2001-ųjų Švedijoje gyvenanti Edita 

-Saaf, pateikusi kūrinį „Daina Lietuvai“. 
Diplomuota pianistė pastaruosius metus 
-------------------------------------------------------------profesionalas Gediminas Zujus.
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lietuvių sąskrydis 
per Atlanto vandenyną, avariškai nutūpė 
Ballinrobe rajone.

Spalio 10 d. sąskrydžio dalyviai ste
bėjo Airijos lituanistinių mokyklų kolek
tyvų pasirodymus, Jonavos savivaldybės 
teatro spektaklį. Ballinrobe mokykloje 
vykusios vakaronės „Linksminkimos, 
linksminkimos, pakol jauni esma“ šokiai, 
žaidimai ir dainos nepaliko abejingo nei 
vieno salėje buvusio lietuvio ar airio. 
Sekmadienį po šv. Mišių, sąskrydžio da
lyvių eisena patraukė į aikštę prie Robe 
upės - prie paminklinio akmens Felikso 
Vaitkaus skrydžiui.

Ballinrobe parapijos centre vyko Ai
rijos lituanistinių mokyklų mokinių ir 
lietuvių menininkų Airijoje darbų mugė, 
edukaciniai seminarai mokytojams ir 
užsiėmimai vaikams. □ 

Konkurso nugalėtoja Edita Saaf.

intensyviai dalyvauja Švedijos lietuvių 
bendruomenės gyvenime ir veikloje, šiuo 
metu eina Bendruomenės pirmininkės pa
reigas, mokina Stockholmo lituanistinės 
mokyklos „Saulė” vaikus muzikos ir dai
navimo. Editos sukurtoje „Daina Lietuvai“, 
pasak jos, sudėti patys nuoširdžiausi lin
kėjimai tėvynei bei įpintas pasididžiavi
mas, kad yra lietuvė. „Daina pasižyminti 
neperdėtai pakilia nuotaika, gražia ir 
.nepigia1 harmonija bei melodijomis, 
.necukriniu“ tekstu. Iš kitų ji išsiskyrė savo 
formos aiškumu bei logiškumu, ryškiu 
instrumentiniu intarpu su nauja melodine 
linija, kuri gale gražiai persipina su prie
dainio melodija, o pasibaigia nelaukta 
finaline harmonine slinktim, padedančia 
šauktuką dainos gale“ - dainą vertina

□

JAV konsulas Lietuvoje 
Bradley Norton

(2009 spalio mėn. 7 d.) 2008 m. lap
kričio 17 d. Lietuva prisidėjo prie Bevi
zio režimo programos, suteikusios Lie
tuvos piliečiams galimybę trumpam lai
kotarpiui į JAV vykti be vizos. Ambasada 
džiaugiasi, kad susidomėjimas Bevizio 
režimo programa išlieka didelis, ir dabar, 
praėjus beveik metams, nori dar kartą 
grįžti prie kai kurių programos aspektų ir 
plačiau paaiškinti kelionių galimybes.

Bevizio režimo reikalavimai
Kad Lietuvos pilietis galėtų vykti į 

JAV be vizos verslo ar turizmo tikslais 
(ne ilgesniamkaip 90 dienų laikotarpiui), 
jis privalo turėti biometrinį pasą (visi 
Lietuvos piliečių pasai, išduoti po 2006 m. 
rugpjūčio 28 d., yra biometriniai) ir gauti 
elektroninį leidimą, išduodamą Elektro
ninės kelionių leidimų sistemos (angį. 
Electronic System of Travel Authorization - 
ESTĄ), užsiregistravus vienintelėje sank
cionuotoje interneto svetainėje https:// 
esla.cbp.dhs.gov. Šiuo metu mokestis už 
ESTĄ leidimo išdavimą neimamas.

Nesiregistruokilc apgavikiškose inter
neto svetainėse, imančiose mokestį už ES
TĄ leidimo išdavimą. Jos nėra gavusios 
iš JAV vyriausybės leidimo vykdyti veiklą.

Elektroninė kelionių leidimų 
sistema (ESTĄ)

Užpildęta ESTĄ anketa padeda nusta
tyti, ar asmuo turi teisę vykti į JAV be vi
zos. Pabrėžiame, kad išduotas ESTĄ 
leidimas, panašiai kaip ir viza, negaran
tuoja, jog asmeniui bus leista įvažiuoti į 
JAV. Yra keletas priežasčių, dėl kurių 
imigracijos pareigūnas gali neleisti vizą ar 
ESTĄ leidimą turinčiam asmeniui įva
žiuoti į šalį, tarp jų: ankstesni JAV imig
racijos taisyklių pažeidimai, įtarimai, kad 
asmuo ketina imigruoti j šalį, nuslėpta 
nusikalstama veikla, taip pat sveikatos ar 
saugumo reikalavimai.

Neseniai ambasadą iš spaudos pasiekė 
keletas klausimų konkrečiai apie tuos 
Lietuvos piliečius, kuriems buvo neleista 
įvažiuoti į JAV, nors jie ir turėjo ESTĄ 
leidimą. ESTĄ leidimą turintiems Lietu
vos piliečiams į šią šalį dažniausiai ne
būdavo leidžiama įvažiuoti dėl dviejų 
priežasčių: ESTĄ anketoje jie neteisin
gai atsakė į klausimus apie ankstesnį 
atsisakymą išduoti vizą arba pažeidė pir
miau išduotos vizos sąlygas.
Ankstesni atsisakymai išduoti vizą 
ir imigracijos taisyklių pažeidimai

JAV iškilmingai minimas Evangelijos 
paskelbimo Lietuvoje tūkstantmetis

Spalio 23-25 d. Čikagoje (JAV) vyko 
„Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos var
do tūkstantmečio“ iškilmės, kuriomis 
buvo paminėta vyskupo šv. Brunono 
krikščioniška misija, pirmasis Kristaus 
Evangelijos paskelbimas Lietuvos krašte. 
Kartu buvo švenčiama sukaktis Lietuvos 
vardo, kuris 1009 m. pirmą kartą raštų 
istorijoje paminėtas Kvedlinburgo pasako
jimuose apie šv. Brunono misiją.

Sukakties renginiai Čikagoje prasidėjo 
penktadienį, spalio 23 d. ekumenine malda 
Ziono lietuvių evangelikų liuteronų ir evan
gelikų reformatų parapijoje. Vyko „Taize“ 
pamaldos ir krikščioniškos bendrystės 
vakaras su Čikagos apylinkėse esančių 
lietuvių katalikų, liuteronų ir reformatų 
parapijų bendruomenėmis.

Šeštadienio, spalio 24-osios rytą Illinois 
valstijoje, Mundelein priemiestyje, Gedi
mino lituanistinėje mokykloje buvo pami
nėtas Lietuvos tūkstantmetis ir šios mo
kyklos gyvavimo septynerių metų sukaktis. 
Tos pačios dienos vakare, Pasaulio Lietuvių 
Centro Lietuvių dailės galerijoje Lemonte

ESTĄ anketos F klausimas - ar asme
niui kada nors anksčiau atsisakyta išduoti 
vizą. Jeigu esate anksčiau kreipęsis į JAV 
ambasadą su prašymu išduoti vizą, tačiau 
jos negavote, į F klausimą turite atsakyti 
„Taip“. ESTĄ anketos D klausimas - ar 
asmuo yra anksčiau pažeidęs imigracijos 
taisykles. Jeigu JAV kada nors esate už
sibuvę ilgiau negu leido šios šalies Kraš
to saugumo departamentas (angį. 
Department of Homeland Security - DHS), 
arba dirbote JAV neturėdami tam leidi
mo, į D klausimą turite atsakyti „Taip“.

Jeigu asmuo nepatvirtina (nors ir per 
klaidą), kad jam anksčiau buvo atsisaky
ta išduoti vizą arba kad jis praeityje yra 
pažeidęs imigracijos taisykles, imigra
cijos pareigūnas tikrai neleis įvažiuoti į 
šalį, nors asmuo ir turės ESTĄ leidimą.

Maža to, asmens neprisipažinimą, kad 
jam anksčiau buvo atsisakyta išduoti vizą 
arba kad jis praeityje yra pažeidęs imig
racijos taisykles, imigracijos pareigūnas 
gali palaikyti apgavyste ir daugybei metų 
uždrausti įvažiuoti į JAV. Todėl vertėtų ati
džiai peržvelgti užpildytos anketos atsa
kymus ir prisipažinti apie ankstesnius 
atsisakymus išduoti vizą arba imigracijos 
taisyklių pažeidimus, kad atvykus į šalį 
netektų išgirsti, jog įvažiuoti nebus leista.

Jeigu asmeniui anksčiau buvo atsisa
kyta išduoti vizą arba jis praeityje yra 
pažeidęs imigracijos taisykles, jo ESTĄ 
prašymas tikriausiai bus atmestas. Tačiau 
net ir gavus ESTĄ leidimą tokio asmens 
prašymas atvykus į JAV gali būti persvars
tytas ir uždraudžiama įvažiuoti į šalį. Jei 
anketą pildantis asmuo nėra tikras, ar ati
tinka Bevizio režimo programos reikala
vimus, dėl ESTĄ leidimo išdavimo jam 
vertėtų kreiptis gerokai iš anksto. Jeigu ne
gautų šio leidimo, dar liktų laiko asme
niškai kreiptis į JAV ambasadą Vilniuje 
dėl vizos išdavimo. Daugiau informacijos 
apie anketų pildymą rasite interneto 
svetainėje littp://vilnius.iisembassy.gov/ 
lithuanian-visas.html

Su viza ar be vizos?
Jeigu turite galiojančią vizą, kreiptis 

dėl ESTĄ leidimo arba naujo biometrinio 
paso nėra reikalo. Galite vykti su šia viza. 
Pasibaigus paso, kuriame yra galiojanti 
viza, galiojimo laikui, vykdami j JAV turite 
pasiimti ir šį pasą, ir naują galiojantį pasą.

Vienas iš JAV ambasados ir Bevizio re
žimo programos tikslų - sudaryti palankes
nes sąlygas teisėtoms kelionėms tarp JAV 
ir Lietuvos ir taip stiprinti šių šalių kultū
rinius, ekonominius bei politinius ryšius.

suruošta konferencija tema „Lietuvos tūks
tantmetis - Europos atradimas“. Arkiv. 
Sigitas Tamkevičius pasidalino mintimis 
apie Bažnyčios suruoštą tūkstantmečio 
krikščionišką šventimą Lietuvoje. Istori
nėmis įžvalgomis apie Lietuvos krikščio- 
nėjimo kelią ir jo reikšmės šiandienius 
atradimus kalbės dr. Irena Vaišvilaitė iš 
Vilniaus Universiteto.

Išeivijoje veikianti filatelistų draugija 
„Lietuva“, sukakties iškilmių Čikagoje 
proga išleido ir pristatė JAV pašto ženklą 
ir voką su Čikagos katedros atvaizdu ir 
lietuviškais tūkstantmečio simboliais. 
Suvenyriniai vokai su ženklais bus skirti 
1000 m. sukakties istorinio šventimo 
Čikagoje prisiminimui.

Spalio 25-ąją, sekmadienį. Švento Vardo 
Čikagos katedroje vyko iškilmingos šv. 
Mišios. Giedojo choras „Dainava“, kank
liavo „Gabijos“ ansamblis. Po šv. Mišių 
katedros parapijos salėje vyko vaišės ir 
šventinis pabendravimas, skambėjo lietu
viška muzika ir dainos.

Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba

4

DELFI.lt
esla.cbp.dhs.gov
littp://vilnius.iisembassy.gov/


Iš Redakcijos pašto
Apsilankius Papilėje

Sigita Gailiunaitė
Norėčiau papasa

koti jums apie dieną, 
kurį apvainikavo turi
ningai praleistas trijų 
mėnesių atostogas Lie
tuvoje.

Viešnagė Lietuvoje 
buvo kupina malonių, 
idomių ir nepakarto
jamų įspūdžių. “Ką gi 
veiksi tris mėnesius 
Lietuvoj?”, - klausė 
manęs prieš išvykstant. 
“Ar kitur nevažiuosi?"
Aš manau, kad pažintis su Lietuva, jos 
istorija ir žmonėmis - tai pažintis su sa
vimi. Argi aš ne lietuvė? Vargu ar tokiam 
pažinimui užteks viso likusio gyvenimo. 
Tie trys mėnesiai- tik lašas jūroje.

Prasmingą patirtį įgijau dalyvaudama 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seime. 
Dėkoju Australijos I -ietuvių Bendruome
nės pirmininkei dr. Angonitai Wallis už 
jos darbą Seimo metu. Taip pat buvo 
malonu bendradarbauti ir su kitais Aus
tralijos išrinktais atstovais. Tačiau Sei
mas tęsėsi tik tris dienas, o atostogoms 
paskyriau tris mėnesius. Tad sugrįškime į 
tą ypatingą dieną -saulėtą rugsėjo 9-tąją, 
kai keliaviau autobusu i vieną seniausių 
Žemaitijos gyvenamų vietovių -Papilę.

Pravažiuoti Papilę lengva, nes iš pir
mo žvilgsno nieko ypatingo ten nėra. 
Prekybos centrų, kurie pastaruoju metu 
Lietuvoje išdygo kaip grybai, ten nerasi. 
Papilė - tykus, mažas miestelis kaip ir 
daugelis kitų Lietuvoje. Tai kuo gi Papilė 
išsiskiria? Kuom šis miestelis man 
brangus?-

Trumpai susipažinkime su Papilės 
istorija. Išsidėstęs jis Ventos dešiniajame 
krante, prie Šiaulių - Mažeikių geležinke
lio ir plento. Pagal „Gyvojo krašto encik
lopediją” ilgą laiką teigta, kad Papilės 
vardas pirmą kartą paminėtas 1253 m. 
kalavijuočių ordino kronikose. Pastaruo
ju metu tuo suabejota, tačiau nesiginči
jama dėl 1359 m. kalavijuočių žygio į šias 
apylinkes, kuris ateiviams buvo nesėk
mingas. 1493 melais paminėta Papilės 
bažnyčia, ši data laikoma ir parapijos 
įsteigimo ženklu. Nuo 1600 m. Papilė 
minima kaip miestelis.

1703 m. Papilė gavo turgaus privile
giją. Už aktyvų dalyvavimą 1863 m. suki
lime dalis miestiečių buvo represuoti. 
Papilė yra seniūnijos ir parapijos centras. 
1999 m. gegužės 7 d. Prezidento dekretu 
patvirtintas miestelio herbas.

Papilė tikriausiai savo pavadinimą 
gavo dėl to, kad šiose vietose viduramžiais 
buvo keletas pilių (piliakalnių), o mieste
lis kūrėsi greta jų. Gilią senovę mena 
kairiajame Ventos krante stūksantis pi
liakalnis. Dešiniajame krante būta kito 
piliakalnio, vadinamo Pašalpos kalnu. 
Papilės dvaras kadaise priklausė Žemai
čių vyskupams. Papilė ir jos apylinkės 
įrašytos į 1831,1863 bei 1905 metų suki
limo kronikas.

Papilės kapinėse - Žemaitijos ir visos 
Lietuvos istoriko, švietėjo Simono Dau
kanto kapas, kurio antkapinį paminklą 
1926 m. iš akmens iškalė A. Raudonis. S. 
Daukanto atminimas įamžintas ir mies
telio centre - 1930 m. čia jam pastatytas 
paminklas (tai vienas iš geriausių skulp
toriaus Vinco Grybo kūrinių).

Apie tolimą praeitį pasakoja ir Simo
no Daukanto vardo gimnazijos muziejaus 
ekspozicija. Kraštą garsina vaizdingos 
Ventos slėnių panoramos, parke ošianti 
15-kos kamienų liepa, o Juros periodo ato-

Paniinklas Simonui Daukantui Papilėje.

danga yra tikra geologijos turtų saugyk
la, kuria domėjosi ir dabar domisi žymiau
si Lietuvos ir kitų šalių mokslininkai.

Daugdaugiau būtų galima papasakoti 
apie Papilės ilgą ir garbingą istoriją, apie 
šv.Juozapo bažnyčią, jos piliakalnius ir t.t. 
Taip pat ir apie jos dabartį, jos kūrybingus 
ir darbščius gyventojus, bet skaitytojai ma
nau suprato, kad pirmas žvilgsnis dažnai 
būna apgaulingas ir būtų klaida pravažiuoti 
Papilę į ją neužsukus.

Atvykusi į Papilę nuėjau į Simono Dau
kanto gimnaziją pasisveikinti su drauge 
mokytoja Jūrate Budzinauskaite - Tupi- 
kiene. Po to taku nuėjau iki Simono 
Daukanto muziejaus, esančio šalia Papi
lės bažnyčios. Muziejus įsikūręs tradici
nėje žemaitiškoje troboje, buvusioje Pa
pilės altarijoje. Ten gerbiama Danutė 
Veisienė - ilgametė muziejaus vedėja - 
maloniai pakvietė vidun. Teisybę pasa
kius. po trijų mėnesių viešnagės Lietuvoje, 
kur aplankiau daugybę muziejų, jaučiau 
tikrą nuovargį ir liūdesį, nes žinojau, kad 
po dienos jau išskrendu. Yra sakoma - 
viskas savo laiku. Jeigu taip, tai reiškia, kad 
šią dieną turiu aplankyti Simono Daukan
to muziejų.

Ponia Danutė padovanojo gražiai 
paruoštą muziejaus lankstinuką, iš kurio 
galima sužinoti apie muziejaus įsteigimą 
ir tikslus. Jame rašoma, kad Papilėje, 
kurioje Simonas Daukantas praleido pas
kutiniuosius ketverius savo gyvenimo me
tus kunigo Igno Vaišvilos statytame na
me, 1986m. spalio 27 dieną atidarytas 
muziejus. Jo ekspozicija atspindi svar
biausias Simono Daukanto mokslinės ir 
literatūrinės veiklos sritis, primenami jo 
kaip istoriko, tautosakos rinkėjo ir ty
rinėtojo, gimtosios kalbos puoselėtojo, 
visuomenės švietėjo nuopelnai. Kitame 
pastato gale esanti patalpa, anot Dau
kanto, “svetlyčia”, įrengta 2003 m., yra 
jauki kamerinių kultūros renginių vieta.

Tęsinys kitame MP nr.

LR Užsienio reikalų ministerija praneša:
Į Australiją atvyksta LR konsuliniai pareigūnai

Siekdama gerinti konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos piliečiams kokybę, lapkričio 
7-12 dienomis užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos ambasada Japonijoje rengia 
išvažiuojamąją konsulinių pareigūnų misiją į Australiją.

Sydnėjujc ir Melbourne dirbsiantys du konsulai priims Lietuvos piliečių prašymus 
dėl pasų keitimo, civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą ir gyvenamosios vietos 
deklaracijas. Lietuvių kilmės asmenys taip pat galės pateikti prašymus dėl Lietuvos 
pilietybės.

Asmenys, pageidaujantys pateikti dokumentus konsulams, kviečiami iš anksto 
registruotis Lietuvos ambasadoje Japonijoje ei. paštu con.sul@litlicnib.or.jp arba tele
fonu +81 3 3408 509.

Konsulinės paslaugos Australijoje gyvenantiems lietuviams bus teikiamos Sydnėjujc 
(adresas: Sydney Lithuanian House, 16-20 Meredith Street, Bankstown 2200) - lapkričio 
7 dieną, 14-18 vai.; lapkričio 8-9 dienomis, 10-18 vai. ir Melbourne (adresas: Level 1, 
123 Church Street, Hawthorn) - lapkričio 11-12 dienomis, 9-18 vai.

Tai pirmoji Užsienio reikalų ministerijos organizuojama konsulinių pareigūnų 
išvažiuojamoji misija į valstybę, kurioje yra gausi lietuvių bendruomenė ir kur nėra 
reziduojančios Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos. Įvairių Šaltinių 
duomenimis, Australijoje gyvena apie 10,000 lietuvių kilmės asmenų. Australijos 
lietuviams konsulinės paslaugos teikiamos Lietuvos ambasadoje Japonijoje.

Išvažiuojamąsias misijas organizuoti būtina nuo 2009 metų birželio 29 dienos į 
Lietuvos pasą papildomai elektroniniu būdu pradėjus įrašyti asmens biometrinius 
duomenis ir pirštų atspaudus, todėl piliečiai turi asmeniškai kreiptis j konsulinius 
pareigūnus dėl paso gavimo.

Kita konsulinių pareigūnų išvažiuojamoji misija 2009 metais planuojama iš Lietuvos 
ambasados JAV j Meksiką.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius, tol.: 236 2458

Australijos lietuviams dėl LR pilietybės
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkė Greta Savickaitė - Fletcher primena, 

kad LR konsulinė misija lankysis Sydnėjuje ir dirbs, kaip paskelbta "M.P. ” nr. 41. psl. 1, 
lapkričio 7. 8 ir 9 dienomnis. Žemiau pateiktos informacijos tikslas - kad visi norintys 
susitvarkyti savo Lietuvos pilietybės ar past) klausimus, tinkamai paruoštų visus reikia
mus dokumentus. Taip pat bus galima kreiptis ir dėl Australijoje sudarytų santuokų bei 
vaikų gimimo įregistravimo Lietuvos registruose.

Visi, kurie jau anksčiau yra pradėję tvarkytis minėtus reikalus ir dar neturi atsakymo, 
turi kreiptis į geri). Jolantą Vitkauskaitę elektroniniu paštu: consul@lithemb.onjp kad ji galėtų 
sužinoti apie konkretaus žmogaus situaciją prieš atvykdama ir padėtų tą reikalą išspręsti 
greičiau. Žemiau - informacija, gauta išgerti. Jolantos Vitkauskaitės.

Pagal I .ietuvos Respublikos Pilietybės 
įstatymą gali turėti dvigubą pilietybę 
asmenys iki 1940 m. birželio 15 d. turėję 
Lietuvos pilietybę ir pasitraukę iš Lietu
vos 1940 m. birželio 15 d. - 1990 m. kovo 
11d. okupacijų metu, šių asmenų vaikai, 
vaikaičiai ir provaikaičiai.

Tokie asmenys gali paduoti prašymą 
dėl teisės į Lietuvos Respublikos piliety
bę įgyvendinimo. Šiuo atveju reikia pa
teikti dokumentus:

1. Nustatytos formos prašymą dėl teisės 
į Lietuvos Respublikos pilietybę įgyven
dinimo;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį doku
mentą arba jo nuorašą.

3. Dokumentus. įrodančius iki 1940 m. 
birželio 15 d. turėtą Lietuvos Respubli
kos pilietybę, (jų nuorašus) (jei doku
mentai ne lietuviški, reikia vertimo į 
lietuvių kalbą):

3.1. išlikusius Lietuvos Respublikos 
vidaus ar užsienio pasus, išduotus iki 1940 
m. birželio 15 d.;

3.2. Lietuvos Respublikos užsienio 
pasus, išduotus Lietuvos diplomatinių 
atstovybių ar konsulinių įstaigų po 1940 
m. birželio 15 d.;

3.3. dokumentus apie tarnybą Lietuvos 
kariuomenėje ar darbą valstybės tarnyboje;

3.4. gimimo liudijimus arba kitus 
dokumentus, kuriuose tiesiogiai nurodyta 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
'ftirint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.
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turėta Lietuvos pilietybė;
3.5. asmens liudijimus, kurie buvo iš

duoti pagal dokumentus, išduotus iki 1940 
m. birželio 15 d. Lietuvoje.

(Jeigu šių dokumentų nėra, gali būti 
pateikiami: dokumentai apie mokymąsi, 
darbą, gyvenimą Lietuvoje iki 1940 m. 
birželio 15 d.; priesaikinis pareiškimas, 
patvirtintas notaro arba Lietuvos Res
publikos diplomatinės atstovybės ar kon
sulinės įstaigos pareigūno; užsienio vals
tybės paso patvirtintas nuorašas ir kiti 
dokumentai.)

4. Dokumentus patvirtinančius, kad 
asmuo, kuris iki 1940 m. birželio 15 d. 
turėjo Lietuvos pilietybę, pasitraukė iš 
Lietuvos 1940 m. birželio 15 d. - 1990 m. 
kovo 11 d. okupacijų metu.

5. Giminystės ryšį patvirtinančius 
dokumentus arba jų nuorašus, jeigu dėl 
pilietybės kreipiasi asmens, turėjusio 
Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 
d., vaikas, vaikaitis ar provaikaitis (visus 
Australijoje išduotus dokumentus reikia 
išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti 
Apostille)

6. Vardo ar pavardės keitimą patvir
tinančius dokumentus arba jų nuorašus, 
jeigu šie duomenys buvo pakeisti (visus 
Australijoje išduotus dokumentus reikia 
išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti 
Apostille) □
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Pasaulio Veteranų Sporto Žaidynės
Antanas Laukaitis

Spalio 10-18 dienomis Sydnėjuje vyko 
jau septintosios Pasaulio Veteranų Sporto 
Žaidynės. Pačios pirmosios žaidynės įvyko 
1985 m. Toronto mieste Kanadoje. 1994 
m. žaidynės vyko Brisbanėje ir 2002 m. - 
Melbourne. Dabartinėse žaidynėse daly
vavo apie 45,000 sportininkų iš 95 vals
tybių. Iš Lietuvos sportininkų, vadovų ir 
palydovų atvyko apie 100.

Pirmosios į Sydnėjų atvyko irkluo
tojos, kurios, kaip mes juokavome, ir blogų

Aukso medalio laimėtoja Birulė Kcršulienė (pirma iš kairės) ir trijų 
aukso medalių laimėtojas Saulius Svilainis (trečias iš kairės su Syd- 
nėjaus lietuviais.

Vytautas Karazija “Laiškai draugams
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 41.

Tos kalbos kalbelės!
Laiks nuo laiko reikia būtinai išva

žiuoti iš salos - pasižvalgyti, pamatyti 
daugiau pasaulio, pamąstyti ir atsijaunin
ti. Dabar aš vėl esu Bali, po dviejų savai
čių viešnagės Lietuvoje - mano tėvų že
mėje. Tikrai lai buvo piligrimo kelionė. Tai 
ne mano gimtinė - aš gimiau, prieš tiek 
metų, kad nebenoriu jų skaičiuoti, mano 
tėvams stabtelėjus Vokietijoje pakeliui į 
Australiją.

Lietuva yra maždaug 11 kartų didesnė 
už Bali, bet turi tiek pat gyventojų. Kaip ir 
Balyje, žmonės ten draugiški ir mėgsta 
pasilinksminti, alus yra pirmos rūšies, o 
moterys gražios. Ar pasakiau, kad alus 
pirmos rūšies? Jo ten yra daugiau kaip 40 
rūšių, ir visi labai populiarūs. Ir taip pat 
kaip Bali, Lietuva turi didžiulį kultūrinį 
paveldą, kuris palaiko jos žmonių dvasią. 
Tai ypatingai jaučiama kaimuose, kur 
vietiniaipapročiai teikia saugumo jausmą.

Nežiūrint to, kad buvau geografinėje 
platumoje, kur saulė teka 4.30 vai. ir 
leidžiasi pusė vienuoliktos vakare, net ir 
vasaros pabaigoje, rugpjūčio mėn. dar bu
vo maloniai šilta. Nereikia užmiršti, kad 
viskas yra reliatyvu - vietiniai dūsavo dėl 
27 Celsijaus “karščio bangos” ir žiūrėjo į 
mane lyg aš būčiau proto nustojęs, kai 
apsivilkdavau švarką temperatūrai vakare 
atvėsus ligi 17. Kai esi pripratęs prie minus 
30 laipsnių žiemos metu, bet kokia 
temperatūra virš nulio atrodo šilta...

Mano laimei, aš laisvai kalbu lietuviš
kai ir nebandau žudyti kalbos, kaip man 
atsitinka su bahasa kalba Balyje. (Mano 
paskutinis kalbinis nusikaltimas viename 
restorane Bali buvo “Saya mau banjar” 
vieton “Saya mau bayar”). Kai paprašai 
atnešti kaimą vieton sąskaitos, nestebė
tina, kad į tave keistai žiūri. Ir tai atsitiko 
dieną po to, kai bandžiau nusipirkti “es 
kepala”. Man vis dar atrodo, kad indo- 
neziškai “sušaldyta kaukuolė” skamba 
labai panašiai į šaldytą kokoso riešutą... 
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vėjuotą orą atsivežė su savim. Dviviečių 
ir keturviečių varžybose jos pateko į pus
finalius, iš visų varžovių parodydamos 
pati geriausią plaukimo laiką. Tačiau kitą 
dieną turėjusios įvykti finalinės varžybos 
dėl labai vėjuoto ir pavojingo oro negalė
jo įvykti. Nors organizatoriai ir atsiprašė 
mūsų merginų, tačiau pavojingos varžybos 
neįvyko ir, ko gero, Lietuva neteko dar 
vieno medalio.

Visai Lietuvos sportininkų grupei 
vadovavo veteranų sporto klubo “Penki 
žiedai” vadovė Danutė Ivašauskienė. Dele

gacijos admi
nistratorė bu
vo Sigita Sta- 
kytė, o tarp
tautinių ryšių 
vadovė ir ver
tėja - Korne
lija Tiesne- 
sytė. Visa gru
pė atvyko 
skirtingais 
laikais ir skir- 
tingais lėk
tuvais. Dau
guma apsigy
veno miesto 
centre esan
čiame hoste- 
lyje. Sporti-

Šiaip ar taip, kalbos mokėjimas, kaip 
ir temperatūra, yra reliatyvios sąvokos - 
aš lietuvių kalbą išmokau iš savo tėvų, 
kurie iškeliavo iš Lietuvos labai seniai. 
Žmonės galvodavo, kad aš esu vietinis, 
kol nedribteldavau kokio žodžio, kuris 
Lietuvoje jau 60 metų nebuvo naudojams. 
Po vieno mano šmaikštaus posakio kaž
kas paklausė: “Ar tu čia iš devyniolikto 
amžiaus atskridai?”

Viename restorane aš išbandžiau visus 
penkis man žinomus žodžius ieškodamas 
tualeto - restorano patarnautojai negalėjo 
suprasti, ko man reikia. Kai paklausiau 
kur yra patogumai, jie paklausė ar aš 
noriu pernakvoti. Kai pagaliau apvaidi- 
nau, ko man reikia (dabar nenorėčiau 
pademonstruoti), padavėjas puikia anglų 
kalba paklausė: “O, jums reikia j tualetą?” 
Tai puikus pavyzdys, kaip net viena se
niausių pasaulio kalbų - turinti panašumo 
su sanskritu - auga, skolinasi ir vystosi 
globalizacijos įtakoje.

Grįžtant iš Lietuvos, su kalbos prob
lemomis susidūriau ir Vokietijoje. Imig
racijos tarnautojas, peržiūrėdamas mano 
pasą ir pastebėjęs, kad aš gimęs Vokieti
joje, pradėjo mane apklausinėti vokiškai 
(aš tos kalbos nemoku).

Aš: Atsiprašau?
Tarnautojas: Sprechen Šie deutsch? (Ar 

kalbate vokiškai?)
Aš: Nein
Tam.: (pyktelėjęs) Bet jūs ką tik atsakėt 

vokiškai.
Mano didžiam susirūpinimui apklau

sinėjimas ir toliau vyko vokiškai, kol jis 
pagaliau kažką paniurnėjo apie mano 
užsispyrimą nekalbėti ta kalba. Aš žinau, 
kad neturėjau patvirtinti jo įtarimų 
išeidamas mandagiai pasakęs “danke 
schoen”, bet negalėjau susilaikyti.

Ir štai, beveik tris savaites kalbėjęs ir 
girdėjęs tik lietuvių kalbą, aš vėl esu Bali - 
ir žinot ką? Aš užmiršau tą truputėlį 
bahasos, kurią su dideliu vargu buvau 
išmokęs per pereitus du mėnesius. Tiek 
to, einu ir užsisakysiu šaldytos kaukuolės 
ir paprašysiu atnešti man kaimą.

Gerai, kad dar neužmiršau “Bintang” 
(Alus!)...

(Bus daugiau)

Nuotraukoje iš kairės: B. Kcršulienė (aukso medalio laimėtoja už rutulio stūmimą), D. 
Ivašauskienė (Lietuvos delegacijos vadovė), S. Stakytė (administratorė), A. V. Nausėda 
(trijų aukso medalių laimėtojas) ir jo žmona.

ninkams tai buvo labai patogu, nes galėjo 
be vargo apžiūrinėti miestą, tuo labiau, 
kad visiems žaidynių dalyviams miesto 
susisiekimo priemonės buvo nemokamos.

Sydnėjaus lietuviams sunku buvo vi
sur suspėti, nes visos varžybų (28 sporto 
šakos) vietos, kur dalyvavo lietuviai, bu
vo išmėtytos po visą Sydnėjų. Pvz. krepši
nio varžybos, kurios mums buvo pačios 
įdomiausios, vyko net keturiuose stadio
nuose labai skirtingose miesto vietose. 
Tačiau daugumoje varžybų, ypač kai bu
vo žaidžiama dėl aukso medalių, tautie
čių su lietuviškomis vėliavomis netrūko. 
Jie garsiai šaukė “Valio”, “Lietuva” ir pan.

Svečių priėmimai
Pagrindinis svečių priėmimas - susi

pažinimo vakaras ir vaišės įvyko Sydnė
jaus Lietuvių Klube Bankstowne, Šis pri
ėmimas turėjo vykti sekmadienį, nes sek
madienį daugiau galėtų atvykti vietinių 
lietuvių, tačiau tą dieną vyko dvejos fina
linės krepšinio rungtynės, o vakare buvo 
Žaidynių uždarymas, todėl susitikimas 
įvyko ketvirtadienio vakarą. Šį susitiki
mą ruošė ALFAS Valdyba, Sydnėjaus 
“Kovas” ir naujoji Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba. Į susitikimą atvyko didžioji da
lis sportininkų, kai kurie net tiesiai iš var
žybų. Tačiau sydnėjiškių galėjo būti 

Lietuvių moterų krepšinio komanda, laimėjusi aukso medalius.

Sydnėjiškiai stebi moterų krepšinio finalines rungtynes.

daugiau. Visų nuotaika buvo gera ir 
pažintys vyko labai greitai.

Oficialią susitikimo dali pradėjo 
ALFAS vadovas Lietuvai Antanas Lau
kaitis, kuris pasveikino visus svečius, pa
dėkojo už atvykimą ir palinkėjo sėkmės 
varžybose. Sveikinimo žodį tarė ir Lietu
vių Klubo pirmininkas Viktoras Šliteris, 
kuris taip pat jiems palinkėjo sportinės 
sėkmės. ALB Krašto Valdybos vardu 
sportininkus pasveikino Gintaras Janule- 
vičius ir išdalino visiems Australijos lietu
vių vėliavėles. Gražiai su nuoširdžiais pa
linkėjimais svečius pasveikino ir naujo
sios Sydnėjaus Apylinkės Valdybos atstovė 
Jadvyga Burokicnė, kuri kartu su kita Val
dybos nare - Kristina Dičiūniene kiekvie- 
namsvečiui įteikė australišką suvenyrą.

Svečių vardu padėkos žodį tarė delega
cijos vadovė Danutė Ivašauskienė, padėkos 
raštais apdovanodama Sydnėjaus lietuvių 
vadovus ir pirmuosius aukso medalių lai
mėtojus. Iš svečių tarpo sulaukta ir daugiau 
gražių padėkos žodžių bei dovanų.

Šis susipažinimo vakaras praėjo tikrai 
labai gražioje ir linksmoje lietuviškoje at
mosferoje. Nuoširdus ačiū ALFAS Valdy
bai, “Kovui”, Apylinkės Valdybai, bei 
Sydnėjaus Lietuvių Klubui.

Tęsinys kitame MP nr.
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Prisiminta Daiva Labutytė - Bieri
1939.08.08 - 2008.10.29

In memoriam
Prieš metus į Amžinybę palydėjome 

mokslininkę Daivą Labutytę - Bieri. 
Skaudžios ligos iškamuota, religingai 
globojama vyro kanadiečio Dan Bieri, ji 
užmerkė akis šiam pasauliui.

Mažai mes žinome apie Daivos moks
linius darbus medicinos srityje. Jie buvo 
pastebėti Australijos Ministro Pirmininko 
The Hon. Kevin Rudd MP ir Emigracijos 
ministro Chris Evans, kurie Daivai mirus 
atsiuntė užuojautos laiškus.

Prieš 50 metų iš Adelaidės persikėlęs 
gyventi į Sydnėjų susipažinau su liekna 
studentų pirmininke Daiva Labutyte. 
Baigęs Geležinkelio Insitutą buvau iš
keltas į Goulburno rajoną kaip relieving 
officer.

1970 metais Daiva susipažino sujaunu 
studentu Dan Bieri iš Montanos (JAV) ir 
sukūrė šeimą. Gimė sūnus Aistis. Tačiau 
laimė neilgai lydėjo jų šeimyninį gyveni
mą. Daiva susirgo sunkia raumenų liga - 
myasthenia gravis. Jaunas Dan nei minu
tės nepamiršo vestuvių dieną duotos prie
saikos: laimėje ir nelaimėje... (for better 
and worse), augino sūnų Aistį ir 24 va
landas prižiūrėjo žmoną. Matėme jį per tuos 
metus su vežimuku atvežant žmoną į 
pamaldas ar lietuvių renginius Lietuvių 
Klube. Matėme jį lietuvių bendruomenėje 
kai tik reikėjo pagalbos. Mažai kas iš mū-

Pranešimas - kvietimas
Sekmadienį, lapkričio 22 d., Melbourne lietuvių choras 

“Dainos Sambūris” švęs 60-ties melų gyvavimo jubiliejų.
Maloniai kviečiame buvusius choristus prisijungti vienai 

dainai ir kartu paminėti šį svarbų jubiliejų.
Mclbourno “Dainos Sambūrio” Valdyba

Lietuvos Baleto Bičiuliai / Friends of Lithuanian Ballet
Maloniai kviečia visus sydnėjiškius ir mclbourniškius pažiūrėti gražų, 

romantišką, naujausią Lietuvos baleto pastatymą - videofilmą -

“La Bayadere”,
kuriame matysite šokančius Miki Hamanaka, Merijų Jušką ir 

Lietuvos baletą su orkestru.
“La Bayadere” filmas bus rodomas Mclbourno Lietuvių Klube, Jubiliejinėje 

salėje, 44-50 Errol Street, Nth. Melbourne, sekmadienį, lapkričio 1 dieną, 2.00 
- 5.00 vai p.p. Kontaktas: (03) 9874 5250 Jurgis Zaikauskas.

Vaišinsime kava ir pyragaičiais, veiks loterija. Įėjimas'- su auka -paremti 
Lietuvos baleto artėjantį 85-tą jubiliejų 2010 metais.

Vėsų labai maloniai laukiame!

Padėka
Melbourne “Dainos Sambūris” nuoširdžiai dėkoja Jonei Mičiulienei už $500 

auką a.a. vyro Pauliaus Mičiulio atminimui.
Melbourne* “Dainos Sambūrio” choristai ir dirigentės

Daiva labutytė - Bieri.

sų lietuvių gali lygintis su Dan draugišku
mu ir nuoširdumu.

Spalio 18 d lietuvių pamaldose prisi
minėme maldoje mūsų Daivą. Po pamal
dų Dan su sūnum Aisčiu pakvietė apie 30 
lietuvių pietums į Lietuvių Klubą. Pasida
linome su šeima prisiminimais apie ne 
laiku mus palikusią Daivą. Lai gerasis 
Dievas suteikia mūsų Daivai amžiną švie
są ir ramybę be skausmų. Dėkojame Dai
vos vyrui Dan iš Montanos, kuris didžiąją 
dalį savo gyvenimo ištikimai prižiūrėjo 
savo lietuvaitę žmoną iki paskutinio jos 
atodūsio. Antanas Kramilius

AHFA Marija Jonušaitė - 
Lingienė 
1912.12.08 - 2009.10.04

Prieš dvejus metus kalbant telefonu su 
Marija Lingiene, ji man užsiminė, kad jos 
gyvenimas artėja prie pabaigos ir kad ji 
šiame pasaulyje nepaliks jokios žymės.

Dabar galėčiau Marijai pasakyti, kad ji 
klydo, nes susirinko nemažas būrys no
rinčių su ja amžinai atsisveikinti, kad 
mūsų tarpe liko didelis plyšys, nes mes 
netekome puikios žemaitės, tvirtos lie
tuvės. mylinčios savo kraštą, ir darbščios 
bei draugiškos Pcrtho lietuvių bendruo
menės narės.

Marija gimė 1912 m. gruodžio 8 d. 
Telšių rajone, Žemaitijoje, Leono ir Anta
ninos Jonušų didelėje šeimoje, stambia
me ūkyje - Medinių dvare. Šeimoje augo 8 
vaikai: 4 broliai ir 4 seserys bei viena 
augintinė. Pasiturinčios šeimos vaikai buvo 
leidžiami į mokslus. Marija, baigusi Telšių 
gimnaziją, lankė mokytojų seminariją 
Šiauliuose. Mokytojaudama Pakruojo 
rajone susipažino su miesto planuotoju 
Vytautu Linge ir 1937 metais sukūrė šei
mą. Jauna, graži, išsilavinusi pora buvo 
pasiruošusi kurti bendrą gyvenimą, bet 
likimas pasisuko kita kryptimi.

1940 metais gimė sūnus Edis. Vokiečių 
metu Vytas Lingė buvo išsiųstas j Vokie
tiją kasti apkasų. Artėjant antrai sovietų 
okupacijai Marija su Edžiu nutarė pa
sitraukti į Vakarus ir susirasti vyrą. Marija 
gražiai prisimena Vokietijos žmones, ku
rie jai daug padėjo. Karui pasibaigus, Lin
gių šeima prisiglaudė pabėgėlių stovyk
loje Vakarų Vokietijoje, o po ketvertų metų 
emigravo į Australiją.

Į Australiją šeima atvyko 1949 m. 
rugpjūčio 10 d. laivu “Oxfordshire” ir 
apsigyveno Cunderdin stovykloje. Vytas 
Lingė buvo paskirtas dirbti su matininku 
Geraldton rajone. Marija, norėdama su
sirasti darbą, atvyko j Perthą. Užkalbintas 
kunigas jai patarė kreiptis į vienuoles 
seseles St. John of God Subiaco ligoni
nėje. Seselės Mariją priėmė ir su sūnum 
leido gyventi pastato verandoje. Seselės 
buvo patenkintos Marijos darbštumu ir 
sugebėjimais. Greitai iš valytojos pareigų 
ją perkėlė į sterilizacijos skyrių. Laisvu 
laiku Marija dirbo namų ruošos darbus 
pas privačius žmones. Tokiu būdu susi
taupė pinigų ir galėjo įmokėti įnašą už 
namelį, esantį Brockman gatvėje, netoli 
miesto centro. Vyras, deja, prie jos darbų 
ir taupymo neprisidėjo. Ji sugebėjo 
susitvarkyti šį apleistą namuką dažnai 
nuomodama kambarius ne už pinigus, bet

gyventojų darbą. Turėjo agentūrą siun
tinių persiuntimui į okupuotą Lietuvą. 
Nors tai buvo menkas uždarbis, bet ji ga
lėjo tokiu būdu padėti Sibiran ištrem
tiems tėvams ir seseriai. Šių siuntinių 
pagalba motina ir sesuo išsipirko ir sugrįžo 
namo, nors tėvelis liko palaidotas Sibire.

Sovietmečiu Marija net 14 kartų 
Lietuvoje aplankė savo mamą ir kitus 
šeimos narius.

Pertho lietuvių tarpe Marija Lingienė 
buvo visiems gerai žinoma, nes daug lai
ko skyrė lietuvii) reikalams, dalyvavo 
visuose subuvimuose, prisidėjo prie vi
sokių darbų ir kitus ragino nepamiršti, 
kad esame lietuviai. Ypačdaugfinansiškai 
padėjo nepriklausomybę atstačiusiai be
sikuriančiai Lietuvai. Už stambią paramą 
ji gavo padėkos laiškus iš Kauno našlai
čių namų klinikos, Telšių vyskupo bei 
Klaipėdos bažnyčios administracijos.

Negalime pamiršti, kad Marija padėjo 
ir Pcrthe gyvenantiems, lankė visus jai 
žinomus vienišus ligonius. Kol leido jė
gos, Kūčioms į namus kvietėsi visus jai 
žinomus viengungius, dalyvavo lietuvių 
laidotuvėse.

Paskutinius dvidešimt metų Marija 
praleido sūnaus Edžio ir marčios Finos 
prieglobstyje, kur jai buvo įrengtas atski
ras butas, kuriuo ji labai didžiavosi, nes, 
anot jos, ji nesijaučia vieniša ir apleista.

Spalio 9 dieną nemažas būrelis artimų
jų ir draugų palydėjo Mariją į paskutinę 
kelionę. Jos karstas buvo apibarstytas gė
lių lapeliais, Lietuvos žeme ir Baltijos 
gintaro trupinėliais.

Valė Repševičicnė

Aukos “Mūsų Pastogei”
Mrs V. Vitkūnicnė SA $35.00 Mrs M. Karpavičienė NSW $35.00
A. Kataržis NSW $ 5.00 Mrs D. Bartkevičienė OLD $ 12.50
R. Zvinakis VIC $ 10.00 J. Petraitis TAS $35.00
Mrs V Kristensen NSW $ 15.00 D. Šeštokas SA $40.00
V Adams VIC $35.00 A. Malinauskas WA $ 35.00
Mrs S. Korsakienė NSW $40.00 P. Repšys VIC $ 20.00
R. Leknius 
Anonimas

VIC
VIC

$ 20.00
$100.00

MrsB. Staugaiticnė 
Mrs N. Žvirzdinaitė -

VIC $10.00

Mrs R. Augustinavičienė 
V. Šeštokas

NSW
VIC

$20.00
$ 15.00

Šalkūnienė VIC $25.00

Mrs I. Arienė VIC $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Mrs A. Marašinskienė NSW $35.00 “Mūsų Pastogės” Administracija

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, lapkričio 1 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Po šių pamaldų bus lankomi lietuvių 
kapai Rookwood kapinėse. Pasistenkite iš anksto sutvarkyti artimųjų kapus.

Pas Danutę Ankienę galite užsisakyti kalėdaičius (kalėdines plotkeles), skambin
kite tel.: 98712524. Katalikų Kultūros Draugija

At?A Henrikui Kaladei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Dalę, sūnus Liną ir Andrių bei visus 

gimines ir draugus.
Mclbourno Pensininkų Sąjunga

A^A Henriką Kaladę
išlydėjus į paskutinę kelionę, reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje likusiai 

šeimai -žmonai Daliai, sūnums Linui, mūsų kanklininkui, ir Andriui bei visiems 
artimiesiems. Liūdime kartu.

Mclbourno Kanklių Ansamblis

Mirus buvusiam ilgamečiu! choristui

A^A Pauliui Mičiuliui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jone, artimuosius ir kartu liūdime.

Mclbourno “Dainos Sambūrio” choristai,
dirigentės ir akompanuotojas
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Atvyksta LR konsulinė misija
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su Lietuvos amba

sada Japonijoje organizuoja specialią konsulinę misiją i Australiją, kurios metu 
bus teikiamos konsulinės paslaugos Australijoje gyvenantiems lietuviams.

Misijos metu bus atliekamos šios konsulinės funkcijos:
• priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pasų išdavimo (keitimo). 

Priimant prašymus, bus skanuojami asmens, pateikusio prašymą, pirštų 
antspaudai;

• priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės;
• priimami prašymai dėl civilinės būklės aktų (Australijoje sudarytų LR 

piliečių santuokų, vaikų gimimo ir kt.) apskaitymo Lietuvoje;
• notarinių veiksmų atlikimas (dokumentų nuorašų tvirtinimas, parašo 

tikrumo patvirtinimas, įgaliojimo patvirtinimas ir kt.)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos ambasados 
Japonijoje atstovai Australijoje dirbs:

SYDNĖJUJE: Lietuvių Klube, 16-20 Meredith Street, Bankstown 2200.
Lapkričio 7 d. (šeštadienį) nuo 14 iki 18 vai.
Lapkričio 8 d. (sekmadienį) nuo 10 iki 18 vai.
Lapkričio 9 d. (pirmadienį) nuo 10 iki 18 vai.

MELBOURNE: Level 1,123 Church Street, Hawthorn
Lapkričio 11 d. (trečiadienį) nuo 9 iki 18 vai.
Lapkričio 12 d. (ketvirtadienį) nuo 9 iki 18 vai.

Išankstinė registracija ei. paštu: consul@lilhemb.or.jp
jolanta.vitkauskaite@urm.lt Tek: +813 3408 5091
Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie kreipiasi dėl Lietuvos Respublikos paso 

išdavimo ar keitimo, turi pateikti šiuos dokumentus:
1. turimą Lietuvos Respublikos pasą;
2. dvi nuotraukas (nespalvotas, dydis 40x60 mm)
Jei planuojate kreiptis dėl kitų konsulinių paslaugų (pvz. notarinių veiksmų, 

Lietuvos Respublikos pilietybės, vaiko gimimo apskaitymo ar pan.), informa
ciją apie būtinus pateikti dokumentus rasite Lietuvos ambasados Japonijoje 
interneto puslapyje www.lithcmb.or.jp Taip pat galite rašyti mums ei. paštu 
consul@lithcmb.or.jp . ir mes suteiksime informaciją apie tai, kokius doku
mentus reikės pateikti.

Visus dainos ir šokio mylėtojus iš anksto kviečiame į koncertą

M^aspadines puoias "
Programoje dalyvaus: Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”, ansamblis 
“Atspindys”, jaunimo šokių grupė “Sukūrys”.
Koncertas įvyks Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” sekmadienį, lapkričio 1 
dieną 3val. p.p. Veiks lietuviška loterija.

Bilieto kaina - $ 15. Senjorams - $ 10, vaikams - nemokamai.

Kviečiame Melbourne ir Geelongo lietuvius prisiminti

LIETUVOS PARTIZANŲ KOVAS
Melbourne Lietuvių Namuose sekmadienį, lapkričio 8 d., 2 vai. po pietų.*
Visi, kuriems yra brangus Tėvynės pasipriešinimas okupantams ir begalinės 

partizanų aukos, ateikite į minėjimą ir atokvėpį prie kavos puodelio.
Kviečia Melbourne Entuziastės

Kaip visuomet, Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia

Melbourne Cup Dieną
lapkričio 2 dieną, antradienį, 12 vai. p.p.

Lietuvių Sodyboje Engadine.
PROGRAMOJE:

skrybėlių paradas, “sausage sizzle”, kava, pyragai ir t.t.
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos Komitetas

Pranešimas Melbourno pensininkams
Lapkričio 10 dieną, antradienį, vietoje pietų bus išvyka į gamtą - Badgers 

Creek. Tai labai graži vieta, esanti 70 km nuo Melbourno. Gausite pietus. Kaina - 
$10 asmeniui. Autobusas išvyksta nuo Lietuvių Namų 9 valandą ryto.

Užsiregistruoti pas Ireną Vilkišienę, tel.: 9819 5103.
Melbourno Pensininkų Sąjungos Valdyba

SAVICKAS DESIGN
HANDCRAFTED DESIGNER JEWELLERY

by Melisa Savickaitė lanyc-n 

aplankykite linklolapi

www.savickasdesign.com
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba naujas šefas Antonio.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Kiekvieną sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.
Sekmadienį, lapkričio 1 d. - Svetlanos lietuviški patiekalai

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

Klubo narių dėmesiui
Primename, kad visada galima susimokėti ir atnaujinti Klubo nario 
mokestį. Kaina - $5. Išduodamos nario kortelės.

Klubo direktoriai:
Viktoras Šliteris - Pirmininkas, tel.: 9498 2571.
Angonita Wallis - Pirmininko pavaduotoja, tel.: 0413 990 760.
Garry Penhall - Sekretorius.
Birutė Magylė-Iždininkė, Elė Kains - Iždininkės padėjėja.
Romas Kalėda - Ūkvedys.

Klubo Valdytoja - Suzanne Fairhall, tel.: 9708 1414.

MELBOURNE CUP
TUESDAY NOVEMBER 3rd

; ’ ENJOY A SPRING FLING AND RACE FEVER 
‘A Complimentary drink on Arrival’ 

‘Lunch at Tables for Eighty,+ • *“
' r rPRIZES for Best Hats, Best Tie, Sweeps and 
Lucky Lady/ Lucky Man

POETRY Reading, KARAOKE and theJSREAT

■-Bling for sale at the MINI MARKETS.®, 
SHOP till you drop. \
PARTY till you stop.

Book real soon and arrive at noon

$50 a head. Phone Suzanne to book 9708 1414.

Klubo narių ir ji; svečių dėmesiui

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.slic.org.au/Pastoge 

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 S65.

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

Apmokami^ skelbimų kaina: S6.60 (įskaitant GST) už 1 an 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, NSW2204.
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