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Šių metų spalio 30 dieną Rookwoodo (Sydney) kapinių lietuvių sekcijoje skautai darbavosi
jau nuo ankstaus ryto - tvarkė lietuvių kapus. Plačiau apie tai skaitykite “M.P.” psL5.
Nuotraukoje - skautai darbininkai kapinėse.

Priimtas Pilietybės įstatymas

Lietuvos įvykiųReisgys * ™ ipžvalga
Klaipėdos 

universitete - 
studijos 

senjorams
Prieš savaitę 

Klaipėdos uni
versitete senjorai 
šventė naujų 
mokslo metų 
pradžią - prasi

dėjo pirmosios paskaitos Trečiojo am
žiaus universitete, Sveikatos fakultete.

Kai universitetas paskelbė registraci
ją, studijoms registravosi net ištisos šei
mos. Šiuo metu studentų sąrašuose yra 
apie 350 studentų. Universitetas bran- 
džiuosius studentus turės patalpinti di
džiausiose auditorijose.

Senjorų studijos Sveikatos fakultete 
tęsis porą metų. Paskaitos bus rengiamos 
du kartus per mėnesį. Trečiojo amžiaus 
studentai galės naudotis panašiomis pri
vilegijomis kaip ir akademinis jaunimas, 
jiems bus išduoti specialūs studentų pa
žymėjimai. Su jais senjorai galės naudo
tis bibliotekos paslaugomis ir turės gali
mybių prieiti prie interneto. Pirmosiomis 
paskaitomis senjorai bus supažindinti su 
kompiuterių pagrindais ir interneto ga
limybėmis. Pastebėta, jog daugelis pagy
venusių žmonių puikiai naudojasi kom
piuteriais, tačiau dalis nedrįsta to daryti. 
Bendromis pastangomis jie išmoks su
sikurti elektroninius paštus, prisiregis
truoti socialiniuose tinklalapiuose, kurie 
padės senjorams tarpusavyje bendrauti ir 
dalintis informacija. Paskaitos orientuo- 
sis į sveikatos mokslus.

NATO patvirtino kolektyvinės 
gynybos planus

Liepos 19 d. Lisabonoje susirinkusios 

NATO šalys vienbalsiai priėmė naująją 
Aljanso strateginę koncepciją. Dalyvavusi 
Lietuvos Prezidentė Daba Grybauskaitė 
pabrėžė joje įtvirtintus gynimo planavi
mo ir kolektyvinės gynybos principus, 
kuriais pagrįsti nauji gynybos planai Bal
tijos šalims.

“Lietuvos žmonėms dabar garantuo
tas didesnis saugumas”, - pareiškė Prezi
dentė. NATO vykdys reikalingus moky
mus, pratybas, gynimo planavimą ir kei
timąsi informacija, siekiant užtikrinti 
gynybą prieš įprastinius ir naujus saugu
mo iššūkius, taip pat suteiks matomas 
garantijas visiems sąjungininkams.

Prezidentė pareiškė, kad NATO pri
imti sprendimai “garantuos Lietuvos sau
gumą daugeliui metų į priekį”. “Visi vals
tybių atstovai vieningai patvirtino naują
ją NATO strateginę koncepciją, kurioje 
įtvirtinti ilgalaikiai gynimo planavimo, 
kolektyvinės gynybos principai”, - prane
šime spaudai teigė Dalia Grybauskaitė.

Prezidentė akcentavo, jog svarbu, kad 
naujoje Aljanso koncepcijoje išlaikytas 
“atvirų durų” principas, kuris neužkerta 
kelio tolimesnei NATO plėtrai priimant 
šalis, kaip Gruziją ir Ukrainą, jei šios 
šalys pačios pageidaus ir įrodys, jog yra 
deramai pasirengusios.

Aštrus pensijų klausimas
Ne paslaptis, kad kaip ir kitose Euro

pos šalyse, ekonominė padėtis Lietuvoje 
pablogėjo. Lietuvos Vyriausybė buvo pri
versta mažinti savo išlaidas. Jau kuris 
laikas, kaip buvo karpomos pensijos ir 
joms reikėtų grąžinti buvusią vertę. Deja, 
menkas ekonominis pakilimas tai sun
kiai leidžia. Tokios nuomonės yra ir Lie
tuvos finansų ministrė Ingrida Šimonytė 
pareikšdama, kad ji atsistatydins iš posto

Nukelta į 2 psL

(DELFI.lt). Seimas gruodžio mėn. 2 d. 
priėmė Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
pakoreguotą Pilietybės įstatymą. Priimtas 
įstatymas neleis dvigubos pilietybės įtei
sinti po 1990-ųjų į Europos Sąjungos (ES) 
ir NATO šalis emigravusiems žmonėms. 
Užsienio lietuvius vienijančią organizaci
ją- Pasaulio lietuvių bendruomenę (PLB) 
toks sprendimas nuvylė.

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis po 
balsavimo neslėpė nusivylimo ir sakė, 
kad užsienyje gyvenančius tautiečius tai 
tik paskatins emigruoti ir atkalbės nuo 
ketinimų grįžti į Lietuvą.

„Tai mes girdime - žmonės mums ra
šo, sako, skambina. Jiems ta pilietybė yra 
labai svarbi, - sakė ji. - Yra sunkiau atva

Šiemet Prezidentė aplankys Vatikaną
(ELTA) Dar šiais metais Prezidentė 

Dalia Grybauskaitė ketina aplankyti 
Šventąjį Sostą ir Kazachstaną, informavo 
Lietuvos vadovės atstovas. Pasak Prezi
dentės vyriausiojo patarėjo užsienio po
litikos klausimais Dariaus Semaškos, kitą 
savaitę D. Grybauskaitė vyks į Kazachs
tano sostinę Astaną, kur vyks Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organi
zacijos (ESBO) vadovų susitikimas.

“Toks vadovų lygio susitikimas ren

Atidalytas LLKS memorialas
Lapkričiio 22 d. Radviliškio rajono 

Mėnaičių kaime buvo atidarytas Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. 
vasario 16 dienos nepriklausomybės dek
laracijos paskelbimo memorialas. Cere
monijoje dalyvavo Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Į Mėnaičių kaime 
esančią istorinę Miknių-Petrėčių sodybą, 
kurioje 1949 metais buvo pasirašyta Lie
tuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) 
Tarybos Nepriklausomybės deklaracija, 
plūste plūdo žmonės iš visos Lietuvos - 
dalyvauti Nepriklausomybės deklaracijos 
paskelbimo memorialo atidarymo cere
monijoje. Paminkle, kurį sukūrė skulpto
rius Jonas Jagėla, įamžinti visų aštuonių 
Deklaraciją pasirašiusių partizanų vardai.

Į atkurtą seną klėtį įžengę žmonės nuo 
šiol galės išvysti, kaip po jos grindimis 
atrodė partizanų bunkeris, kuriame prieš 
šešis dešimtmečius pasirašytas istorinis 
Lietuvai dokumentas. Vienintelė tuos is
torinius laikus menanti Miknių-Petrėčių

Emigrantų pinigai Lietuvon - milžiniški
(www.lrt.lt) Pasaulio banko duome

nimis, emigrantai į Lietuvą šiemet turėtų 
persiųsti daugiau nei 3 milijardus litų. Tai 
yra 8% daugiau nei pernai, praneša Lie
tuvos radijas.

Pasak finansų analitiko Valdemaro 
Katkaus, lietuvių emigrantų perlaida 
prilygsta metinėms užsienio investicijoms.

„Ką užsienio investuotojai investuoja 
per visus metus į Lietuvą, tai yra maždaug 
lygiai tokia pati suma - apie 3 mlrd. litų. 
Kitaip sakant, lietuviai emigrantai per 

žiavus į Lietuvą. Jei norima čia sugrįžti be 
pilietybės, reikia gauti visokius leidimus, 
negali paprastai įsteigti savo verslo, nes yra 
traktuojamas, kaip užsienietis.“

Ji mano, kad kai kurie politikai tiesiog 
pabijojo suteikti išvažiavusiems teisę bal
suoti Lietuvos rinkimuose: „Tai yra baimė 
mūsų politikų, kurie bijo, kad ne už juos 
balsuos“. V. Bandis taip pat pasigedo 
prigimtinės žmogaus teisės j pilietybę 
saugojimo.

„Iš tų, kas gimdami turėjo pilietybę, 
dabar ją atimti?“ - klausė ji.

Diskusijos dėl šio įstatymo tebevyksta 
ir spaudoje, ir politikų būreliuose. Kai 
kuriose partijose net vyksta neformalus 
skilimas. / □ 

giamas po dešimties metų ir prieš tai vyko 
Stambule. Ir po šio susitikimo Lietuva iš 
esmės perims pirmininkavimą ESBO. 
Pagal tradiciją Prezidentė turės pirminin
kauti paskutinei šio susitikimo sesijai”, 
Žinių radijui sakė D. Semaška.

Taip pat Prezidentės patarėjas paminė
jo, kad kiek vėliau numatomas Dalios 
Grybauskaitės vizitas į Šventąjį Sostą, 
Romą. Metų gale prezidentė dalyvaus 
Europos vadovų taryboje Briuselyje. □

LLKS memorialas Mėnaičių kaime.

sodybos šeimininkė 75 metų Julijona Mik- 
niūtė-Petrėtienė džiaugėsi, kad pagaliau 
deramai pagerbti Lietuvai svarbūs žmo
nės. 1949-ųjų vasarį J.Mikniūtei-Petrėtienei 
buvo tik keturiolika metų, bet ji gerai 
prisimena to meto įvykius. □ 

metus prideda tiek pat pinigų, kiek per 
metus į Lietuvą investuoja užsieniečiai.

Tai rodo, kad žmonės ne tik dirba ir 
užsidirba sau, bet ir taupo, kad paremtų 
esančius čia, Lietuvoje“, - teigė Valde
maras Katkus.

Pasaulio bankas skaičiuoja, kad iš 
Lietuvos iki šių metų emigravo 440,000 
šalies gyventojų. Per 8 metus emigrantai į 
Lietuvą atsiuntė 18 mlrd. litų. Tai beveik 
prilygsta pusantrų metų „Sodros“ biu
džetui □
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Trumpai iš visur Mokslo premijos užsienio lietuviams
WikiLeaks palietė ir Lietuvą vykusiame NATO viršūnių susitikime Eu-

»• . . rnnns ir JAV Ivderiai susitarė įnirti visa Pii-Lietuvos Prezidentei Daliai Grybaus
kaitei pernai atsisakius priimti Guanta
namo kalinį, Seimo nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto pirmininkas Ar
vydas Anušauskas „privačiai atsiprašė ir 
pasiūlė bendrus sąjungininkus spausti ją 

persigalvoti“, rodo „WikiLeaks“ slapti JAV 
diplomatądokumentai Apie šį dokumen
tą paskelbė JAV dienraštis “The New 
York Times”, gavęs visus 250,000 “Wiki
Leaks” turimų dokumentų. AAnušauskas 
informaciją komentuoti atsisakė, nes sakė 
su pranešimu dar nesusipažinęs.

Prezidentė D.Grybauskaitė pernai spa
lio mėnesį pareiškė, kad Lietuva nepriims 
terorizmu įtartų asmenų iš Jungtinių Vals
tijų Guantanamo bazės, kol virš Lietuvos 
kabės šešėlis dėl galimai veikusio Centri
nės žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjimo.

“Labai viešai atsakau - kol virš Lietu
vos kabės šešėlis dėl galimų CŽV kalėji
mų, tol aš tikrai nesutiksiu su tokio kali
nio atsiradimu, nes tai būtų padidinta ir 
papildoma Lietuvai rizika tarptautinėje 
erdvėje”, - tuomet žurnalistams sakė Dalia 
Grybauskaitė. Po šio pareiškimo praėjus 
kelioms dienoms D.Grybauskaitė pareiš
kė turinti “netiesioginių įtarimų”, kad Lie
tuvoje galėjo veikti slaptas CŽV kalėjimas.

Parlamentinis tyrimas, kuriam vado
vavo AAnušauskas, vėliau patvirtino, kad 
Lietuvoje buvo įrengtos patalpos sulaiky
tiesiems, o šalyje leidosi su CŽV siejami 
lėktuvai bet nenustatyta, ar kaliniai tikrai 
buvo laikomi Lietuvoje.

♦ NATOlyderiųteigimu.perateinančius  
10 metų priešraketinės gynybos sistema, 
kuri saugotų nuo galimų balistinių raketų 
atakų, Europos valstybėms gali atsieiti 
milijardus svarų. Neseniai Lisabonoje

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
jeigu Seimas patvirtins opozicijos patai
sas jau nuo kitų metų sausio mėnesio 
grąžinti sumažintas pensijas į prieškrizi- 
nį lygį. Pensijų grąžinimas biudžetui 
kainuotų apie pusę milijardo litų. Preli
minariu balsavimu opozicija turėjo vie
no balso persvarą, o ateinantis balsavi
mas turėtų nuspręsti tolimesnį pensijų 
dydį.

“Tikrai negalvoju dirbti, jei Seimas 
priims pataisas, nematau jokių galimy
bių. Negalima tyčiotis iš žmonių jiems 
pažadant dalykus, kurių negalima įgy
vendinti”, - tvirtina finansų ministrė. <>.

Ministras Pirmininkas Andrius Kubi
lius sako, kad “neišvengiamai reikės 
grįžti prie pensijinio amžiaus ilginimo”. 
Tai naujas uždavinys norint išvengti vals
tybinio nuopolio Europos Sąjungoje. Tai 
ne vien A Kubiliaus nuomonė, o tarptau
tiniu studijų išvados. Šiandien tarptauti
nės studijų grupės dirba su įvairiais mo
deliais, kad būtų galima pritaikyti juos 
skirtingoms šalims. Problemos panašios: 
žmonės ilgiau gyvena ir jų išlaidos di- 
(d.ęsnės^Kyla klausimas, kaip išsaugoti 
(SUktąi^ptą kapitalą ilgam laikui - senatvės 
teikjnėms? n

b Paveldosaugininkų rūpesčiai 
i Paveldosaugininkai susirūpino “nau
jomis madomis” Neringoje esančiose et
nografinėse kapinėse. Kuršių nerija yra 
įrašytai UNESCO pasaulio paveldo są
rašą. Riboto laidojimo statusą turi Prei
los gyvenvietės senosios evangelikų liu
teronų kapinės bei Nidos senosios liute
ronų - evangelikų kapinės.

“Į Neringos etnografines kapines
da, ELTAjBNS ir “Bernardinai”.
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ropos ir JAV lyderiai susitarė kurti visą Eu
ropą apimantį priešraketinės gynybos skydą. 
Vieno NATO pareigūno teigimu, kiekviena 
Europos valstybė turės pati nuspręsti, kiek 
gali skirti lėšų nacionalinei priešraketi-
nės gynybos sistemai, o susirinkime tiesiog 
pateiktos gairės. Vien vadovavimo ir kon
trolės sistemoms, ateityje susiesiančioms 
naikintuvus ir radarus į atskirą sistemą 
Europoje, prireiktų 170 mln. svarų.
♦ Verslininkai perspėja, kad princo 
William vestuvės su Kate Middleton ša
lies ekonomikai kainuos apie 5 milijardus 
svarų sterlingų (20,26 milijardus litų), nes 
balandžio mėnesį dėl papildomų laisva
dienių atsiras keturių dienų savaitgalis. Tai 
reiškia, kad nuo balandžio 22 dienos iki 
gegužės 2 dienos Didžiojoje Britanijoje bus 
tik trys darbo dienos, nes savaitgalis prieš 
vestuves yra Velykos, o pirmadienis po 
vestuvių yra laisvadienis už gegužės 1 d.
♦ Suomijoje, kaip ir Prancūzijoje, prade
damas romų (čigonų) deportavimas: šalį 
turi palikti apie 40 žmonių. Visi depor
tuojamieji keliaus j tėvynę - Rumuniją. Val-

; džios institucijų teigimu, visi išsiunčiami 
. „ąšąjpnys yra benamiai prašydavę išmaldos. 

Socialinių darbuotojų ir romų šeimų susiti
kime buvo pasiektas susitarimas dėl iš
siuntimo. Valdžios institucijos kompen
suos kiekvienam išsiųstajam į tėvynę as
meniui kelto iki Talino išlaidas bei išmokės 
po 300 eurų (1036 litų) benzinui. Sociali- 

, niai darbuotojai neseks, ar romai iš tiesų 
išvyks iš šalies ir pasieks Rumuniją.

, ♦ Neįprastai ankstyvi šalčiai lapkričio 30 
d. apėmė Londoną, gausiai iškritęs sniegas 
sutrikdė lėktuvų skrydžius D. Britanijos 

.sostinėje ir automobilių eismą visoje šalyje; 
slidžiuose keliuose eismo įvykiai nusinešė 
dyiejų žmonių gyvybes. □

skverbiasi didžiosios Lietuvos mada. Sta
tomi paminklai iš Kuršių nerijai nebū
dingų akmenų, tveriamos tvoros, augi
nami darželiai. Vietos gyventojai, neat- 
šiižvelgdami į Neringos etnografinių ka
dmių svarbą ir statusą, tvarko jas pagal 
kdvo supratimą. Anot Neringos savival- 
'dybės, daugiausia pažeidimų padaryta 
'fiboto laidojimo statusą turinčiose ka- 
"pmėse. Reikia tikėtis, kad paveldosau-
-gininkams pasiseks suvaldyti savivaliau
tojus ir UNESCO neišbrauks Kuršių ne- 
zringos iš pasaulio paveldo sąrašo.
ovu Atominė elektrinė Vydūno 

tėviškėje?
"lf‘ Jau kuris laikas kaip Tauragės - Pagė
gių apskričių žmonėms nerimą kelia tai, 
kūd kažkas negero vyksta kitoje Nemu
no pusėje - Sovietsko (Tilžės) apylinkė- 
‘fė. Prieš kelias savaites Kaliningrado 
'šiltyje su oficialiu vizitu lankėsi dvylika 
"Lietuvos atstovų: LR konsule Sovietsko 
^fefeste Liuda Kleimionova, užsn. reik, 
'ffiihisterijos darbuotojas Regimantas Jab- 
Idnskis, min. pirm, patarėjas Raimundas 
Vaitiekus ir eilė kitų Tauragės pareigūnų. 
° Su Sovietsko miesto vadovais, Kali- 
'hingrado srities Pramonės ministerijos 
’atstovais, verslininkais siekta aptarti be
vizio Lietuvos - Rusijos Kaliningrado 
Srities sienos kirtimo klausimą, išgirsti 
'prognozių dėl Baltijos atominės elektri
nės statybų ir šio energetikos giganto sau- 
:gumo. Lietuvos atstovai buvo atviri - mū- 
rsų šalis dėl pastarosios problemos pati
ria informacijos badą: Lietuviai rūpinasi 
atomine elektrine, todėl jiems rūpi ir 
kaimynų planai. □
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Nuotraukoje - apdovanoti mokslininkai. Iš kairės: Viktoras Algirdas 
Sniečkus, Irutė Meškienė, Algirdas Avižienis ir Violeta Kelertienė.

 i J .

Antradienį, 
lapkričio 16 d., 
Švietimo ir moks
lo ministerijoje 
įteiktos mokslo 
premijos užsie
nyje gyvenan
tiems lietuviams 
mokslininkams. 
Už tarptautinio 
lygio mokslo pa
siekimus ir ben
dradarbiavimą su 
Lietuva šiemet ap
dovanoti keturi 
užsienio lietuviai. 
Mokslo premijas 
gavo JAV gyvenantys literatūrologė Violeta 
Kelertienė ir informacinių technologijų 
specialistas Algirdas Avižienis, chemikas 
Viktoras Algirdas Sniečkus iš Kanados ir 
Austrijoje dirbanti biologė Irutė Meškienė.

Mokslo premijomis siekiama paska
tinti užsienyje dirbančius lietuvių moks
lininkus tapti Lietuvos mokslo ambasa
doriais ir su iškiliais lietuvių kilmės moks
lininkais supažindinti Lietuvos visuomenę.

„Į užsienį išvykusių mokslininkų ry
šių dėka Lietuvoje gausėja tarptautinių 
mokslinių tyrimų projektų, studijų vizitų, 
mezgasi ryšiai su užsienio įstaigomis. Mes 
tai labai vertiname. Bendra veikla, už kurią 
noriu padėkoti duoda puikius rezultatus. 
Tikimės, kad ji ir toliau išliks aktyvi bei 
vaisinga”, - pabrėžė švietimo ir mokslo 
ministras Gintaras Steponavičius.

Washingtono universiteto, JAV, Skan
dinavijos studijų departamento profesorė 
literatūrologė Violeta Kelertienė apdova
nota už aktyvią Lietuvos kultūros, litua
nistikos ir mokslo sklaidą užsienyje ir 
Lietuvoje.

Queen's universiteto Kanadoje chemi
jos departamento profesorius Viktoras 
Algirdas Sniečkus premijos nusipelnė už 
ilgametę mokslinę veiklą ir pasiekimus 
organinės chemijos srityje, už pagalbą 
Lietuvos ir Baltijos valstybių mokslinin
kams mezgant tarptautinius ryšius.

Britai sustabdė fiktyvią santuoką
pilietė ir vyras iš Pakistano buvo sulaikyti 
penktadienį Lincolnshire regiono Boston 
miesto Registracijos biure. Santuokos 
ceremonija, kaip manoma, turėjo prasi
dėti 16 vai miesto rotušėje.

45 metų lietuvė ir 40 metų pakistanie
tis buvo sulaikyti įtarus, kad jie susitarė 

migracijos įstatymą. Abu jaunieji 
/ežti apklausai į vietinę policijos 

iš Pakistano vėliau bu-

Jau kelinti mętai britų spauda ne
rimauja, kad nelegalūs imigrantai sugeba 
pasilikti Anglijoje per netikras vedybas su 
asmenimis, kurie turi natūralią ar įgytą 
pasilikimo teisę. Nors tokių įvykių ap
skaičiavimas negali būti tikslus, įtariama, 
kad skaičius vis auga. Spauda pastebi ir 
tokiais atvejais dažniausiai minimas 
tautybes. Tarp jų yra buvę ir lietuvių.

Dabar Jungtinės Karalystės pareigū
nai sustabdė, kaip įtariama, fiktyvios lie
tuvės ir pakistaniečio santuokos cere
moniją, o abu jaunuosius sulaikė. Lietuvos

Kaip praneša „Verslo žinios“, Indijos 
sostinės Delhi parduotuvių lentynose 
netrukus atsiras lietuviškų sūrių, o į Vil
nių jau keliauja pirmieji konteineriai su 
indišku trikotažu, tačiau verslininkai ir 
diplomatai Indiją vadina vis dar neatras
ta šalimi. Indijoje dirbančių Lietuvos 
atstovų tvirtinimu, nors lietuvių verslinin
kų noras veržtis į Indiją yra didžiulis, ta
čiau - daugiausiai dėl krizės - žingsniai į 
Indijos rinką per lėti

Lietuviškų prekių eksportas į Indiją 
2008-aisiais siekė 1 mlrd. litų, tačiau 
sumažėjus “Lifosos” eksportuojamų trąšų 
apimčiai pernai eksportas krito beveik 
per pusę. Vis dėlto, neskaičiuojant trąšų, į

Australijos Lietuvių Bendruomenes svetainės adresas: 
www.austlb.org

Vierioš'tiniversiteto Austrijoje profesorė 
Irutė’ Mikienė premija įvertinta už 
pastarbjri dešimtmečio pasiekimus mole
kulinės'biblogijos srityje ir vaisingą ben- 
dradartadvimą su Lietuvos mokslininkais.

Kalifornijos Los Angeles universiteto 
profešdiftfš'femeritas informacinių techno
logijų's0ėfdialist as Algirdas Avižienis ap- 
dovanėfta.Vūž svarų indėlį atkuriant Vytauto 
Didžiojo universitetą ir kuriant nepriklau- 
somoš’Erefflvos mokslo ir studijų sistemą.

AptfoVhhojimų metu kiekvienas lau- 
reata^'fttirffpai pristatė savo mokslinių 
interesųtėhias. Prof. V. Kelertienė kalbėjo 
tema‘;,Mihtys verčiant Žemaitę”, prof. I. 
Meškfeiiė1- „Paslaptingas augalų žavesys”, 
prof. V’ A'/Šriiečkus - „Organinė sintezė - 
kodėl ji'iTitirns reikalinga?”, prof. A Avi
žienis - „Kompiuterių sveikatos priežiū
ra: jų ligbsirgydymas”.

Švie4iritio ir mokslo ministerija iški- 
liausiems’užsienyje gyvenantiems lietu
viams mokslo premijas skiria jau ketvirti 
metai,Ptbmijų tikslas’- skatinti išeivijos 
mokslininkus puoselėti lietuvybę ir siek
ti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų 
glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo ben
druomene, dalyvautų bendrose mokslo 
programose. Taip pat skatinti juos ak
tyviai dalyvauti užsienio lietuvių bendruo
menių veikloje. Mokslo premijos dydis - 
13,000 litų. □

pažeisti 
buvo ių 
nuovada Jaunikis 
vo.stumt a^dėl pasibaigusio vizos galioji
mo. Kol vyksta tyrimas ir jam, ir nukakai 
paslųjjtajįųžstatas. □

—rrrwr--------------------- ------
Eksportas į liidiją

Indiją gabenama vis daugiau lietuviškų 
prekių. J^ąsak Petro Šimeliūno, Lietuvos 
ambašappnaus Indijoje, pieno produktus 
ekspprfųotį į Indiją pradeda “Rokiškio 
sūris^jijpavyzdžiu ketina pasekti ir “Pie- 
no^ig^dės”.

Su' viena žinomiausių Indijos kompa
nijų .“Tąja” Marijampolės “Aivį” turi planų 
ateičiai Be to, rinką Indijoje tiria ir pu
tojančio vyno, degtinės, midaus gaminto
jai. Šarūno Biručio, Lietuvos pramoni- 
ninkų konfederacijos atstovo, šiuo metu 
esančio stažuotėje Delhi teigimu, Indija 
auga fantastiškais tempais ir po 15-20 me
tų ši šalis taps viena pagrindinių pasau-
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Bendruomenės baruose
Adelaidėje

Viktoras Baltutis

Adelaidės ramovėnaivis dar gyvuoja, 
nors prieš keletą metų paskelbė, kad sa
vo veiklą užbaigia. Dėka poros pasišven
tusių ramovėnų - Liudo Budreikos ir 
Vytauto Patupo - kasmet yra švenčiama 
Lietuvos Kariuomenės Šventė, prisime
nami mirę Adelaidės ramovėnai ir visi žuvę 
už Lietuvos laisvę.

Šiais metais ramovėnai Lietuvos Ka
riuomenės Šventę paminėjo lapkričio 14- 
tą. Šeštadienj Per Adelaidės lietuvių ra
dijo laidą Vytautas Patupas kalbėjo apie 
permainingas kovas Lietuvos kario is
torijoje, kai teko kautis net už svetimus 
interesus. Buvo atsitikimų, kąi priešin
guose frontuose kovojo broliai, draugai ir 
lietuviai. Tai vyko per Antrąjį pasaulinį 
karą, kai sovietų ir vokiečių armijose kai 
kurie buvo net prievarta sugaudyti ir be 
apmokymo pasiųsti į frontą prieš sovie
tus, kurių kariniuose daliniuose buvo 
nemažai lietuvių. ?woir

Sekmadienio rytą, prieš pakeliant vė
liavas prie Adelaidės Lietuvių, Katalikų 
Centro esančio Lietuvos Žemės paminklo, 
buvo pašventinti balti kryželiai,. įsmeigti 
prieš Lietuvos Žemės paminklą .ęsančioje 
pievelėje su mirusių ramovėnų pavardė- 
mis, ir sugiedotas “Viešpaties Angelas”. Po 
to skautai pakėlė vėliavas sugięęląnt Tau
tos himną. ,oX-rii

Kai kurios lietuvių organi^ąęjjps pa
maldose dalyvavo su savo .^Įrąvomis.

... . Spaudos Sąjungos susirinkimas
r-* • • i

.Vytautas Doniela
Metinis LB Spaudos 

Sąjungos (kuri leidžia 
“Mūsų Pastogę”) susirin
kimas įvyko sekmadienį, 
lapkričio 21 d. Sydnėjaus 
Lietuvių Klube. Pravedė 
Sąjungos pirmininkas dr. 
Vytautas Doniela. Pasvei
kinęs 7 naujus narius, 
pirmininkas pabrėžė ne
paprastai liūdną netektį. 
Birželio 16 dieną gan 
staigiai iš šio pasaulio 
pasitraukė svarbus Sąjun
gos narys, ilgametis pir
mininkas Vytautas Pata
šius, kuris savo darbu kaip 
administratorius, iždi
ninkas, korektorius sutau
pė “Mūsų Pastogei” daug 
išlaidų, o bėdos laikotar
piais konkrečiai prisidėjo prie jos eg-

pakvietė atsisistoti

zistencijos tęstinumo. Prisimenant Vytau
tą, o kartu ir kitus jau nebeesančius na
rius, pirmininkas 
pagarbos minutei

Netikėtai netekus a.a. Vytauto, per ku
rio rankas ėjo visa sąskaityba, Valdyba bu
vo atsidūrusi savotiškoje krizėje, nes bir
želis kaip tik sutapo su finansinių metų 
pabaiga. Pirmininkas padėkojo Valdybos 
sekretoriui Vyteniui Šliogeriui kuris be
matant griebėsi finansinės atsakomybės 
darbo, susirišo su atitinkamomis valdžios 
įstaigomis, netgi surado naują auditorių, ir 
tokiu būdu Spaudos Sąjunga kaip 
Company Limited išvengė biurokratinių 
nesklandumų su valdžios institucijomis. 
Pirmininkas taip pat padėkojo Teodorui 
Rotcui, kuris Vytenio siūlymu įsijungė į 
Spaudos Sąjungos Valdybą, tuoj pat ėmė
si kasos knygų suradimo ar atkūrimo ir 
tvarkymo apskritai, ir ten, kur pagal naujas 
taisykles reikėjo ką nors daryti kitaip, jis

Šventas Mišias atnašavo kun. Juozas Pe
traitis, kuris savo pamoksle paminėjo lie
tuvio kario svarbą, jo prisiimtą priesaiką, 
pasišventimą ir besąlyginį pasiaukojimą.

Po pietų buvo nuleistos vėliavos 
Lietuvių Namų sodelyje sugiedant “Ma
rija, Marija...” ir Lietuvos himną.

♦ ♦ *
Adelaidės TALKOS skyrius įsisteigė 

1975 metais ir pradėjo savo veiklą liepos 
1 d. Skyriaus steigėjai sudarė pirmąją 
Valdybą: Vytautas Neverauskas, Viktoras 
Baltutis ir Juozas Lapšys. Tektų ilgai 
kalbėti, bandant iškelti visus pradinius 
skyriaus veiklos sunkumus ir rūpesčius. 
Pradžioje Adelaidės lietuviai į TALKOS 
veiklą žvelgė abejingai, bet po kurio lai
ko TALKA pamažu įgijo pasitikėjimą ir 
narių skaičius augo. Daug Adelaidės lie
tuvių organizacijų TALKOJE atidarė savo 
sąskaitas.

Šiuo metu TALKOS skyriui Adelai
dėje vadovauja Dalia Kaminskienė (vedėja), 
Ramūnas Dunda ir Andrius Dunda. Kiek
vienais metais po metinio TALKOS su
sirinkimo Melbourne, Adelaidėje įvyksta 
informacinis skyriaus susirinkimas, ku
riame pastoviai dalyvauja apie 30 TAL
KOS narių. Kaip paprastai, taip ir šiemet, 
susirinkime dalyvavo ir du TALKOS 
direktoriai iš Melbourne - Raimondas 
Muceniekas ir Raimondas Samsonas. 
Susirinkimą pradėjo Adelaidės skyriaus 
vedėja Dalia Kaminskienė, trumpai 
paminėdama skyriaus veiklą ir pakvietė 
Melboumo direktorius padaryti platesnį 
pranešimą apie ekonominę ir finansinę 

nedelsdamas užvedė arba pertvarkė kasos
bei dokumentacijos knygas ir jas paruošė 
auditorių peržiūrai

Nežiūrint netikėto įvykio, “Mūsų Pa
stogės” leidimas nesutriko. Redaktorė 
Dalia Doniela rūpestingai balansavo sa
vaitraščio turinį ir prižiūrėjo, kad savait
raštis pasirodytų reguliariai kaip ir per 
visus metus. Metų bėgyje, mažinant leidy
bos išlaidas, nebedirbo ilgametė darbuo
toja Nijolė Bartkienė. Ekspeditorė Aida 
Abromienė dirbo kaip patikimas laikro
dis. Dėkodamas redakcijos personalui, 
pirmininkas su padėka prisiminė ir nuo
latinius bendradarbius. Tai savaitės ap
žvalgų rašytojai dr. Algis Kabaila, Anskis 
Reisgys, neseniai įsijungusi Jadvyga Dam
brauskienė, bendradarbiai iš toliau ir ar
čiau Viktoras Baltutis, Isolde Poželaitė 
Davis AM, Aliutė Karazijienė, Aida Abro
mienė ir t.t. “M.P.” bendradarbių sąrašas 
yra išties ilgas.

Mūsų Pastogė” turi ir neapmokamų

ALB Krašto Valdybos pranešimas
Įvykus Sydnėjaus Apylinkės metiniam rinkiminiam 

susirinkimui, kurio metu buvo išrinkta nauja ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba, ALB KV atšaukia 2010 balandžio 9 d. 
Dekretą ir skelbtąjį negaliojančiu nuo 2010m lapkričio 14 d.

Sveikiname naujai išrinktą ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybą ir linkime 
ini Iriirvhinvns hei alrhnrins vaikins

Nuotraukoje - ‘Talkos” susirinkimas. Iš kairės: Ramūnas Dunda, Dalia Kaminskienė, 
Raimondas Samsonas, Raimondas Muceniekas ir Andrius Dunda.

v M

TALKOS veiklą. Pranešimuose išryškėjo 
keletas įdomių veiksnių, kurie nusakė 
TALKOS pagrindinę veiklą, įsipareigoji
mus nariams ir TALKOS ekoniminę bei 
finansinę padėtį.

TALKOS ekonominė padėtis išgyvfenb 
finansinę krizę be jokių sunkumų it jbs 
pelnas šiais finansiniais metais viršijo 
pereitų metų. TALKA jau veikia 49 metus 
ir savo dauginetinėje veikloje neturėjo jo
kių rimtesnių finansinių sunkumų,i?jds 
metinis pelnas su mažais svyravimais buvo 
pastovus. JAV ir Europoje siautusi firiMh- 
sinė krizė nepalietė TALKOS ir, palyginus"' 
su kitais metais, TALKA šiais me tais, prieš 
mokant valstybės mokesčius, tujįjou 
210,000 dolerių pelno, praėjusių mę.tų 
pelnas buvo 145,000 dolerių.

TALKOS veiklos išlaidos yra mini
malios. TALKOS veikla yra reguliuojama 
Australijos Atsargos (apsaugos) Autoriteto 
Vadovybės - APRA (Australian Prudential 
Regulatory Authority), kuri prižiūri visų 
kredito unijų veiklą ir jos reporte TALKA 
yra labai aukštoje vietoje. TALKOS visa 

platintojų. Tai - Renata Urmonienė (Ade
laidės lietuvių bibliotekos vedėja), Juozas 
Gailius (aktyvus geelongiškis), Sydnėjaus 
Lietuvių Klubas ir tt. Irgi su padėka buvo 
prisimintas ilgametis auditorius Leonas 
Milašas (Qld), kuris savo profesiniu dar
bu sutaupydavo Sąjungai dideles išlaidas.

Apie finansinę padėtį bei persitvarky
mą vėliau kalbėjo ir paaiškino Valdybos 
sekretorius Vytenis Šliogeris. Prieš tai 
pirmininkas pabrėžė, kad kaip ir anks
čiau, “Mūsų Pastogė” vien iš prenumera
tos išsilaikyti negalėtų, nes ji padengia tik 
apie pusę leidybos išlaidų. Bet pagalbon 
ateina aukos. “Mūsų Pastogės” puslapiuo
se nuolat matyti aukotojų sąrašai, kur 
minimos $5, $10, $20 dolerių sumos, o 
retkarčiais skaitytojas išlyginimui iki $100 
prideda kaip tik $35. Retkarčiais yra ir 
stambesnės paramos, būtent iš įvairių or
ganizacijų po šimtą ar net kelis šimtus, 
ypač iš Australijos Lietuvių Fondo ir 
“Talkos”. (Donorų sąrašai yra nuolat skel
biami “MP”). Didesnių ar mažesnių aukų 
dar niekada nėra gauta tiek dažnai kaip 
šiemet. Iš to matyti, kad ypač vyresnio 
amžiaus tautiečiams “Mūsų Pastogė” yra 
mielas ir tiesiog laukiamas svečias. Kita 
vertus, nuo sekančio sausio “M.P.” prenu
merata visgi turėjo būti pakelta ir būtent 

veikla yra pagrįsta savitarpio finansine 
pagalba: vieni savo sutaupąs investuoja, 
kad gavus tam tikrus procentus, kiti 
skolinasi patogiausiomis sąlygomis. Pra
džioje TALKOS nariais galėjo būti tiktai 
pabaltiečiai, bet prieš keletą metų pri
ėmus naujus įstatus, TALKOS nariais gali 
tapti visi.

Šiemet TALKOS išlaidos buvo 273,000 
dolerių, palyginus su praeitų metų - 
243,000 dolerių, nežiūrint, kad pakilo ap
tarnavimo išlaidos. Palyginus su kitomis 
kredito unijomis - yra labai mažai.

Kas metai TALKA iš susidariusio pel- 
. no dalį skiria lietuviškoms organizaci
joms paremti. Šiemet paskirta 5,000 dole
rių. Adelaidei skirta 1,500 dol

TALKA sekančiais metais švęs savo 
veiklos 50 metų sukaktį. Linkime, kad 
TALKA savo veiklą ir toliau sėkmingai 
tęstų, nes gana daug mūsų tautiečių nau
dojasi jos patarnavimais teikiamomis 
lengvatomis.

Po susirinkimo visi buvo pavaišinti 
karštais pietumis ir gėrimais. □ 

iki $80 metams. Žinoma, ir to neužtektų 
laikraščio išlaikymui, bet visa laimė, kad 
Spaudos Sąjunga turi rezervų.

Liūdniau metų bėgyje buvo tai, kad 
Sydnėjuje vykstant karštiems ginčams 
(anksčiau dėl Klubo, o vėliau atsiradus 
įtampai tarp Krašto Valdybos ir Apylin
kės Valdybos), nepagrįstų kaltinimų buvo 
mesta ir “Mūsų Pastogei” - arba todėl, kad 
ji spausdino kas nepatiko priešingai gru
pei, arba todėl, kad nespausdino aštresnių 
laiškų. Ir viena, ir kita pusė savaitraštį kar
tais kaltino “vienašališkumu”. Vienu metu 
Spaudos Sąjungos Valdyba, stabdydama 
ginčą spaudoje, net nutarė kontroversinius 
straipsnius perduoti ALB Krašto Tarybos 
Prezidiumui. Pastaruoju metu aštresnių 
laiškų ar rašinių Redakcija nėra gavusi, o 
padėtis Sydnėjuje atrodo esanti nuslūgus!

Kontrastui, linksmesnė žinia yra ta, kad 
Nacionalinė Mažvydo vardo Biblioteka 
Vilniuje pakvietė ir netrukus buvo pasi
rašytas abipusis susitarimas, kuriuomi 
“Mūsų Pastogės” 60-ties metų komplektas, 
taip pat ir dabar išeinančios laidos bus 
įrašytos, taip sakant, į amžiną interneto 
biblioteką. Tai yra Mažvydo Bibliotekos 
Vilniuje vykdomas labai platus lietuviškų

NukettaįūpsL
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Lietuva iš arti
Stasio Šilingo - Lietuvos valstybės 

atkūrėjo - 125-mečiui
Giedrius Papinigis

£ Pirmasis 1990 m. savanoris

j -1885 m. lapkričio 23 (11) d. Vilniuje 
r.,~___ is Lietuvos valstybės vadovas,
Valstybingumo bei tautos tapatumo 

gaivintojas Stasys Šilingas.
Kas akimirką atitoldami nuo 1918 m.

vasario 16-tosios meto Lietuvos atgimimo, 
gauname vis daugiau stulbinančių žinių 
apie mūsų Tautos ir Valstybės atkūrėjų 
praeitį. Lietuvos laisvės kovotojas, kil
mingųjų didikų Šilingų palikuonis, di
džiai garbingai pratęsė 1863 m. sukilimą 
ruošusių, kun. Antano Mackevičiaus bū
rius Paberžėje apmokiusių bei apginkla
vusių, grafų Šilingų pasiaukojamą kovą už 
Lietuvos išsilaisvinimą.

Stasiui Šilingui teko patirti sovietų oku
pacijos išbandymus Sibiro nelaisvėse XX 
a., kaip ir jo seneliui Stanislovui Šilingui - 
už sukilimo rėmimą ištremtam ten XIX a. 
Dar ilgus dešimtmečius kartų kartos gai
vins mūsų Tautos iškiliausiojo XX a. švie
suolio vardą; kantriai ir jautriai, su meile, 
tikėjimu bei viltimi teks valytis bolševik
mečio dvasinės kontūzijos apnašas, gai
vinti prarastą atmintį. Tik tik pradedame 
susivokti, pažint ir įvertint dešimtmečiais 
slėgusios priespaudos padarinius.

Prieš šimtą metų - 1906-aisiais Stasys 
Šilingas pradėjo savo valstybiškos - tau
tiškos veiklos barą. Būdamas nuo 1905 m. 
Maskvos universiteto studentu, tapo 
“Tautybių Vienijimosi Bendrijos” sekreto
riumi. Lietuvių, latvių, estų ir suomių 
įsteigtai (vadintąjai: neslaviškųjų tautų) 
bendrijai vadovavo sykiu su Konstantinu 
Lapinu (t.p. 1863 m. sukilimo dalyvių ba
jorų Lapinų - Jurgelevičių giminių pali
kuonimi, kilusiu nuo Šventėnų).

Jau paragavęs 1905 m. sukilimo prieš
vadinamąją caro patvaldystę duonos, nuo 
pat 1907 m. jis - Maskvos lietuvių studen
tų draugijos pirmininkas, lietuvių kalbos 
mokymo kursų rengėjas, Lietuvių mokslo 
draugijos ir Lietuvių Dailės daraugijos 
narys, blaivybės draugijos skyrių steigėjas 
1908 m. (Bagaslavišky), švietėjiškosios 
“Aušrinės” ir tautosakinių “Vasaros dar
bų” leidėjas bei rėdytojas (su R.Bytautu, 
P.Klimu), veiksnus literatūros vertintojas 
(kritikas), jaunųjų rašybos talentų at- 
skleidėjas, Čiurlionio kuopos prie Lietuvos 
dailės draugijos sumanytojas (visas Čiur
lionio palikimas nuo tada išlaikytas Lie
tuvoje), pirmosios aukos į Čiurlionio 
paveikslų supirkimo fondą, kad “jojo tva
riniai pasiliktų pas mumis - Tautos na
muose”: 1911 m. V mėn. 1 d. (didž. dalis 
aukota S.Šilingo, “Aušrinė” 1911 Nr.10), 
Vilniaus lietuvių visuomeninės veiklos, 
slaptų lietuvių kalbos bei istorijos pamo
kų Vilniuje (savame bute) rengėjas, 1914 
m. “gintarinės” Lietuvių deklaracijos au
torius, Lietuvių politikos centro teikėjas, 
nutarimo-kreipimosi į Amerikos lietuvius 
apie Lietuvių Tautos istoriją, etnografijos 
ribas ir dabarties siekimus sumanytojas, 
Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl 
karo šelpti vienas veikliausių narių jai 
pasitraukus į Rusiją 1915 m., Lietuvių or
ganizacijų atstovas prie Rusijos vidaus 
reikalų ministerijos Atskirojoje taryboje 
pabėgėlių gyvenimui tvarkyti, Lietuvių 
konferencijų Stockholme iniciatorius bei 
dalyvis, literatūros almanacho “Pirmasai 
Baras” 1915m., laikraščių “Santara”, 
“Pradalgiai”, “Laisvės Karininkas” 1917 
m., “Menas” 1920 m. leidėjas bei rėdytojas, 
Lietuvių Tautos Tarybos pirmininkas 
(Petrapilyje), lietuviškųjų kariuomenės 
pulkų steigimo šauklys (“razrešenije
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Stasys Šilingas.

Verchovnogo Glavnokomanduščego - gen. 
Brusilova, o formirovaniji litovskogo 
legioną”, -1917 m. gegužės mėn. Lietuvių 
Tautos Taryba gavo aukščiausiojo Rusijos 
karinių pajėgų vado, gen. Brusilovo leidimą, 
formuoti atskirąjį Lietuvių legioną), 
Lietuvių tautos meno fondo steigėjas 1917 
m., Lietuvos Valstybės Tarybos narys nuo 
1918 m. liepos. Vadovavo Krašto apsau
gos, Teisių, Valstybės paskolos komisijoms, 
dirbo Ribų komisijoje, įsteigė Teatro 
komisiją (ką tik surasta žinia apie Pirmąjį 
koncertą Vilniuje 1918-XI-3, miesto teatre, 
dab. Rotušės salėje). Būdamas Valstybės 
Tarybos prezidiumo (Valstybės Galvos) 
nariu 1918 m. gruodžio 26 d. paskyrė nau
ją M.Sleževičiaus vadovaujamą Lietuvos 
vyriausybę. Lietuvos Valstybės Tarybos 
vadovas nuo 1919-04-04. Lietuvos Konsti
tucijos pamatinių dėsnių, bei 1938 m. 
Konstitucijos parengėjas, prieškario Lie
tuvos įstatyminių pagrindų kūrėjas. Ma
žosios Lietuvos atstovų kooptavimo 
Valstybės Tarybon organizatorius 1920 m. 
kovo mėn.

_ Lietuvių Operos tarybos pirmininkas 
(1920 m. gruodžio 31-osios “Traviata” 
pradėtas lietuviškosios operos gyvavimo 
kelias). Lietuvių meno kūrėjų draugijos 
sumanytojas ir steigėjas, veiksnus narys 
(sykiu su jos vadovu Adomu Varnu).

Lietuvai pagražinti draugijos steigėjas. 
1922-1923 m - I Seimo ir 1923-1926 m. 
II Seimo narys. M. K. Čiurlionio galerijos, 
Meno mokyklos Kaune statybos organi
zatorius. 1923 m Klaipėdos krašto prijun
gimo vykdytojas-dalyvis.

Vėliau Šaulių Sąjungos vadas (iki 1924 
m). Vilniui Vaduoti Sąjungos sumanyto
jas ir steigėjas. Lietuvių-Švedų, Lietuvių- 
Estų draugijų steigėjas ir vadovas. Ram- 
byno kalno dešimttūkstantinių Joninių 
(Rasų) švenčių gaivintojas, tautos dvasios 
ugdytojas. Teisingumo ministras, meno ir 
kultūros globėjas, tautiškojo verslo ska
tintojas.

“Tautos dainų genezės” autorius ir 
devynerių dukrų, kurias augino su savo 
mylimąja, kilminga žemaičių bajoraite - 
Emilija Šilingiene (iš Bytautų giminės), 
Laimos, Daivos, Danguolės, Saulenės, 
Ramintos, Audronės, Rusnės, Vingros, 
Galindos (kai kurios - Australijoje) tėvas.

1941 metų birželio 14-osios rytas, 
nutraukęs iš šimtmečių glūdumos atgai
vintą šį šviesų Lietuvos milžino Valstybės 
kūrimo kelią. Savo dvare-sodyboje suim
tas Lietuvą okupavusios karo jėgos ir sy
kiu su žmona Emilija bei dukra Raminta 
išgabentas etapu į nelaisvę (lig šiol klai- 

-dingai vartojamas nužmoginimo teroristi-

Partizanų 
bunkeryje
Alena Karazijienė

Pereitą vasarą Lietuvoje 
girdėjau, kad šen ten yra 
tvarkomi ir atkuriami parti
zanų bunkeriai Labai norėjau 
pamatyti O proga pasitaikė, 
kai pas sūnėną Vytautą V. 
Landsbergį į Anykščius su
važiavo visa jo šeima: penki 
vaikai, marti, keturi anūkai, 
dukterėčia, mama, pusbrolis iš 
Bali ir tetulė (aš). Vytautas la
bai domisi partizanų veikla ir 
stengiasi visus ja sudominti: 
kuria filmus apie partizanus, 
rašo vaidinimus ir apysakas 
vaikams.

Mūsų atvažiavimo proga 
jis susitarė susitikti su apylin
kėj gyvenančiu buvusiu parti
zanu Jonu Kadžioniu ir paro
dyti mums jo bunkerį. Sutikę 
Joną paplentėje netoli Kavars
ko, mes nusekėm jo automo
bilį į Dabužių mišką, o iš ten 
pėstute patraukėmper pušyną.
Sustojom labai neišvaizdžioj vietelėj: be 
krūmų, be samanų, visa žemė nuberta 
smulkių šakelių, kankorėžių, spyglių. Tik 
toliau žaliavo žolė ir augo krūmokšniai. 
Tos sausos aikštelės viduryje žiojėjo ne
didelė kvadratinė skylė. Tuoj visi sukišom 
galvas pažiūrėti kas tenai, bet nieko 
nematėm, nes buvo tamsu. Jonas mums 
pasakė, kad galėsime įlipti į vidų, bet 
pradžioj parodė čia pat esančią dėžutę, 
pilną miško žemių ir šiukšlių. Toji dėžutė 
buvo dangtis, kurį partizanai užsitrauk
davo ant angos, kai būdavo bunkeryje. 
Užtraukus tokį dangtį, kartais net su jame 
pasodintu medeliu, nebuvo jokio ženklo, 
kad apačioje kas nors yra. Stribai (bolše
vikams parsidavę lietuviai naikintojai) 
tripinėdavo tenai, bet nieko nerasdavo.

Mažesnieji vaikai nekantraudami lipo 
į bunkerį ir atgal, tikriausiai galvodami 
kaip gera būtų turėti tokią slėptuvę. Galų 
gale ir Jonas įlipo į bunkerį, o jį pasekė 
visi suaugę, paaugliai ir vaikai. Viduje bun
keris buvo gerokai didesnis, negu atrodė 
pažiūrėjus j tą skylę. Jo sienos buvo su
stiprintos rąstais ar lentomis ir apkaltos 
maišais. Grindys buvo paprastos lentinės, 
o baldų beveik nebuvo. Jonas atsisėdo ant 
mažos kėdelės, kiti ant grindų. Mes dvi 
bobulės, mano brolienė ir aš, nepasiry- 
žom nusileisti siaurom stačiom kopėtė
lėm, tik prie angos sėdėdamos klausėmės 
Jono pasakojimo. Jo, kaip partizano sla
pyvardis buvo Bėda, o jo žmona, irgi parti
zanė, buvo Sesutė. Puldinėdami sovieti
nius dalinius ir trukdydami kurti kolcho
zus, jie toje Algimanto apygardoje išbuvo 
aštuonerius metus, slapstydamiesi šitame 

nės santvarkos primetinys - tremtis); išsyk 
SSRS kaliniai atskirti nuo šeimų, - vyrai ir 
moterys į atskirus vagonus...

Ir daugiau, niekada niekada vienam 
garbingiausių mūsų Valstybės atkūrėjų 
nebuvo lemta išvysti nei vieno iš savų 
artimųjų: nei dukrų, nei tąsyk Misiūnuose 
likusios anūkėlės Rymantės, jo dukros 
Laimos ir žento Mykolo šeimos pirmūnės 
(taip ją vadinęs).

Dar ne viskas išvardinta kas žinoma 
apie mūsų valstybės kūrėją, dar nauji 
atradimai laukia. Kiek jo nuveikta miestų 
tarybų baruose, kariškų ir karo prietelių 
organizacijose, įvairiose kuopose. Netgi 
dabar mokslo, kultūros, archyvų, biblio
tekų, kitų įstaigų darbe ganėtinai stebi
masi atrandamais dokumentais, žiniomis 
apie Stasio Šilingo veiklą, stulbinantį jo

Nuotraukoje - Jono Kadžionio bunkerio viduje. 
-----------------------------—-------------------------------

ir aplinkiniuose bunkeriuose. Gyvenimas 
buvo labai sunkus. Uždarytame bunkeryje 
buvo tvanku, drėgmė sunkėsi per sienas ir 
kartais susirinkdavo tiek vandens, kad 
bunkeryje tekdavo braidyti vandenyje iki 
diržo. Jiems ten gyvenant, aišku, “baldų” 
buvo kiek daugiau - juk turėjo ten ir mie
goti, ir ginklus susidėti virš vandens, ir 
virtuvėlę, buvo, o kartais ir rašomąją ma
šinėlę turėdavo. Maisto jie gaudavo iš 
aplinkinių kaimų ūkininkų, kąrtąis patys 
ten nueidami (ne tik pavalgyti, bet ir nusi
prausti),^ kartais kaimo merginos - ryši
ninkės atnešdavo, vaizduodamos, kad eina 
į mišką uogauti ar grybauti, o iš tikrųjų 
ateidamos pranešti, kur yra stribų arba 
sovietų kareivių. Tame bunkeryje gimė ir 
Jono sūnus, ir jam gimstant nebuvo kito 
asistento, kaip tik jis pats. Bet viskas pra
ėjo laimingai.

1953m. jie su žmona apgaule buvo 
įvilioti j pasalą ir nuteisti 25 metams į Si
birą. Atlikęs bausmę ir grįžęs į Lietuvą, jis 
po kelerių metų vėl buvo ištremtas - už 
“veltėdžiavimą”, nes niekur negalėjo gauti 
darbo .* į Karaliaučiaus sritį ir tik 1989, 
Lietuvos Atgimimo metais, gavo teisę 
grįžti gyventi į Lietuvą.

Nepriklausoma Lietuva jį apdovanojo 
Vyčio Kryžiaus ordinu ir trimis medaliais.

Dabar jis lanko jaunystės veiklos vie
tas. Suradęs savo buvusį bunkerį Dabužių 
miške, jis kartu su kitais entuziastais jį 
atkūrė ir naudoja auklėjamiems rengi
niams. Jam svarbu, kad laisvos Lietuvos 
jaunimas žinotų apie partizanų kovas ir 
gyvenimą. Tas yra svarbu mums visiems.

□
įtakų mastą tuomet, ir netgi dabar - mūsų 
kartai Turim nuolat prisimnti jo priesaką 
apie iškovotą 1918 m. laisvę: “pakanka 
vienos kartos klaidų, ir vėl galim prarast 
savo laisvę ir nepriklausomybę”, tai jau 
esam patyrę.

Todėl šiandien, minėdami Valstybės 
atkūrėjo 125-metį, atiduodami deramą 
pagarbą šviesiam jojo atminimui, iš už
maršties pragarmių sugrąžindami jo 
atmintį, turim paklausti savęs kiekvienas: 
ką dėl šio tauriausiojo Lietuvos XX a. 
kūrėjo atminties, dėl jo atsiveriančių iš 
nežinios darbų tąsos GALIU DABAR.

Ateina laikas kilniai ir oriai pagerbti 
tą, kuris labiausiai tikėjo aukščiausiąja 
Tėvynės meile ir kuris, apgynęs ją, sugebė
jo įkvėpti tą meilę mūsų tautos kartų 
kartoms. □
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ūkautu* ^tufangėje
Cepelinų „MasterŠefės“

Gal dėl to, kad šiame greitame mo
derniame gyvenime mes niekad nekrei- 
pėm dėmesio į mamyčių ar močiučių 
virimo meistriškumą, gal net ir mamytės 
ne tiek išmoko iš močiučių, kad mus 
išmokintų, o gal kaip aš, atvažiavusi iš 
Čikagos ir pripratusi lengvai nusipirkti 
cepelinus, koldūnus, kugelį ir visokius 
kitokius lietuviškus skanumynus lietu
viškų delikatesų pertekliuje, čia pasiilgau 
tų lietuviškumui esmingiausių valgių ir 
suvokiau, kad būtinai reikia pačiai išmok
ti juos gaminti

Atsirado puiki proga tai padaryti, kai 
,Aušros“ tunto „Šatrijos raganų“ vyresnių 
sesių būrelis susirinko cepelinų pamokos 
sueigai. Patalpas ir mokytoją dosniai pa

Drauge sukusti bulves visai linksma.

-• • U i i

Skautų Vėlinės
Šeštadienį, spalio30 dieną,„Ąųšros“ 

tunto skautai rinkosi Sydnėjaus Rook- 
wood’o kapinių lietuvių sekcijoje. Čia, kaip 
ir kiekvienais metais, skautai padaro „ge
rą darbelį“ ir aptvarko lietuvių kapus prieš 
Vėlinių mišias, kurios vyksta sekančią 
dieną St. Joachim bažnyčioje, .on

Didoka darbo „skiltis” - apie 20 skau
tų ir skaučių - susibūrė (kai kurie atvažia
vę iš tolimo Gosford!) pasiruošusi darbui 
su kastuvais, grėbliais, šluotom;;ir net 
„high-tec“ įrankiais: generatorium ir 
elektriniais genėtuvais. cixfr

Skautininkai, vyčiai, vyresnės sesės ir 
prityrusios skautės kartu dirbo visą šiltą 
saulėtą rytą. Iki popietės skautams pasi
sekė nupjauti, sugrėbti, sušluoti, huplauti, 
nušveisti, surinktL. ir pagaliau... atsidusti. 
Kapinės spindėjo švarios ir tvarkingos. 
Skautų darbą buvo galima matuoti surink
tų žolių, lapų ir šiukšlių maišais, kurie 

Tomas Obeid duoda jaun. skautų įžodį.

rūpino tuntininkė v.s. Kristina Rupšienė. 
Jos namuose susirinko 13 vyresnių sesių 
(net keletas dukrų su mamom), o mums 
visoms jau žinomas cepelinų ekspertas, 
jos vyras Arvydas, laukė savo mokinių 
virtuvėje.

Visos apsižiurstavusios, bulvių skus
tuvėliais apsiginklavusios prišokom prie 
darbų pagal Arvydo nurodymus. Nuskus
ti 17 kilogramų bulvių iškart atrodė kaip 
neįkopiamas kalnas. Nors ir sakoma, kad 
„mažiau kalbų - daugiau darbų...“ mums 
bešnekučiuojant ir besijuokiant, bulvių 
kalnas tapo nuskustas rekordiniu laiku.

Antras recepto žingsnis - bulves sutar
kuoti. Arvydas iš spintos ištraukė sviesto 
spalvos elektrinę tarką. Mašina paties 

mokytojo atvežta iš 
Lietuvos specialiai 
bulves cepelinams 
sutarkuoti. (Tokios 
technikos nerasite 
„David Jonės“ krautu
vėse.) Bulvės, praleis
tos pro šią tarką, tam
pa tobuliausios būk
lės cepelinam lipdyti. 
Mes nutarėm, kad gi
miningiausias mums 
pasiekiamas įrankis 
būtų moderniškas 
„juicer“. Aš įsidėmė
jau šią naujai išmoktą 
pamoką (reikia pirkti 
juicer”)... Pradėjo aiš- 

gulėjo atsirėmę į viens kitą ant takelio, 
laukdami kapinių šiukšlių išvežimo.

Sekmadienį, prieš šv. Mišias, vyko 
,Aušros“ tunto sueiga. Šioje iškilmingoje 
sueigoje buvo perskaityti įsakymai, ku
riuose šie skautai/tės buvo apdovanoti:

Skiltininkų vyresniškumo laipsniu: 
Emilija Rupšytė, Dailius Wilson, Lydia 
Karpavičiūtė, Giorgia Gakas, Nerija 
Rupšytė, Julian Wilson.

Paskiltininko laipsniu: broliai Do
mime Gakas ir Tautvidas Anušaitis.

Sėkmingai išlaikiusiems skautų tre
čio patyrimo laipsnio programą buvo lei
džiama duoti skautų įžodį, tai - Godai 
Stankevičiūtei ir Luke Obeid.

Sėkmingai išlaikiusiam jaunesniųjų 
skautų trečio patyrimo laipsnio programą, 
buvo leidžiama duoti jaunesniųjų skautų 
įžodį, tai-Tomui Obeid.

Į vyčių kandidatų gretas pakeltas Ben 
Šutas. Paskautininko laipsnį gavo Ray 
Jurkšaitis.

“Tėvynės Dukros” žymeniu apdova
nota Marina Coxaite - Taylor, “Tėvynės 
Sūnaus” žymeniu - Edis Karpavičius, 
“Vėliavos” žymeniu - Virginija Coxaite- 
Barker ir Linda Bieliūnaitė-Wollaston, 
„Už nuopelnus” ordenu - ps. Audrutė 
Markowskei, „Lelijos” ordinu -Vytenis 
Šliogeris.

Tuntininkės pavaduotojas s. Arvyd 
Zduoba įteikė broliui Vyteniui Šliogeriui 
“Lelijos” ordiną su sveikinimais. Susirin
kusiems buvo paaiškinta, kad šis ordinas 
yra vienas iš aukščiausių skautybės ke
lyje. Ordino pavidalas yra pagal skautų 
brolijos lelijos ženklą. Šis ordinas sim
bolizuoja skautų įkūrėjo Baden Powell 
norą pateikti skautybės tikslą kaipo 
gyvenimo kelio rodyklę.

Brolis Vytenis trumpai papasakojo 
apie savo skautavimo kebą. Nuo pat jau
nystės jis pradėjo skautauti oro skautų 
draugovėje. Tada tapo vyčiu ir virš 30 me
tų vienaip ar kitap tarnavo Aušros“ tuntui 
- ilgai iždininko pareigose. Brolis Šlio
geris pasveikino „Aušros“ tuntą dar gy-

Nuotraukoje - “Cepelinų sueiga” (džiaugiamės sulipdžhisios cepelinus).

keti, kodėl cepelinų gamyba yra sudė
tinga, ir tie, kurie juos skaniai išverda, yra 
tikri meistrai, bet, pirma reikia atitinka
mų įrankių...

Arvydas pristatė pusę mokinių prie 
bulvių spaudimo, o kitą darbo grupę prie 
svogūnų lupimo ir kapojimo mėsos kam- 
šalui. Spaudžiančios atliko sunkų darbą, 
kai suprato, kad kai manė, kad kiekvienas 
krakmolinis lašelis jau iš bulvių iš
spaustas, mokytojas Arvydas, dar du kar
tus su stipria ranka pasukęs bulvių ka
muolį, sugebėjo net daugiau šio šlapio 
brangaus krakmolo išspausti. Svogūnų 
skiltis tuomet irgi sunkiai darbavosi, visos 
atrodė verkiančios nuo svogūnų garų. 
Įsidėmėjau antrą svarbią pamoką: krak
molas šiame vykdyme yra kaip auksas 
reikia kiekvieną lašelį godžiai sutaupyti 
Ir... kam kitam leisti svogūnus kapoti..1 i.;.

Visoms teko proga lipdyti cepelinus. 
Kai kurios greitai įveikė šį recepto žings
nį ir net kitas ragino savo naujai išmoktu 
sugebėjimu. Kiekviena vyresnė sesė supa-; 
sididžiavimu pristatė savo meiliai lipdytą, 

Sydnėjaus “Aušros” tunto sueigos dalyviai.

vuojantį, dar veikiantį.
Skautai visus apdova

notus pasveikino su 
šūkiu: „Sveiks valio! 
Sveiks valio!, Sveiks 
valio! Valio! Valio!

Šv. Mišių metu para
pijiečiai labai gražiai 
plojimu padėkojo skau
tams už darbą kapinė
se. Tai dirbusiems buvo 
netikėta, nes... skautui 
geras darbelis yra priva
lomas kasdien.

Sesė Dovilė

Nuotraukoje dešinėje - 
Tomas Dundzila, LSS
Brolijos Vadas, su “Lelijos 
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suspaustą, išlygintą cepeliną mokytojo 
įvertinimui. Visų cepelinai buvo priimtini!

Dar keli darbai liko: supjaustyti laši
nėlius, grybus ir (vėl) svogūnus padažui. 
“Piliakalnius” šių skanumynų kepėm ke
liose keptuvėse. Kvapas... seilė varva -jau 
beveik cepelinai, jau neužilgo! O pagaliau, 
cepelinai po vieną pliupt, pliupt į verdantį 
vandens katilą. Pagaliau visos “šeiminin
kės” galėjo išbandyti savo sunkų darbą.

Arvydas išdėliojo cepelinus po du į 
lėkštę, viena sesė pylė padažą, o mes visos 
jau pripratę kaip stovykloje, nekantravo
me eilėje. Kai kurios sutalpino du, net tris 
cepelinus. O kelios - labai drąsios - net 
keturis! Dar tokių skanių cepelinų nei vie
na iš mūsų nevalgėme. Ar tai todėl, kad 
buvo taip smagu kartu juos gaminti? Ar 
todėl, kad tai darėme skautiškoje aplinko
je? Ar tai todėl, kad pagaliau išmokome 
specialų Arvydo receptą? Žinokite, kad čia 
nesurašiau kiekvieno žingsnio ar sudėti
nės dalies, nes turi likti kelios paslaptys, 
žinomos dabar tik mūsų cepelinų “Master- 
Šefėms”. Sesė Dovilė
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Literatūra, menas
Poezijos ir gyvenimo paslaptis 

Lidiją Šimkutę kalbina Jolanta Sereikaitė 
(Publikuota “Metuose” 2010 m. lapkričio mėn.)

.Tęsinys iš Nr. 46. poetą susidomėjimu, o čia susilaukė prie- 
; Nors tuo metu Nagib Mahfouz nebu
vo žinomas Vakaruose, supratau jj esant 
puikų rašytoją. 1988 m. jis laimėjo Nobe
lio premiją. Jis buvo aklas, sėdėdavo vis 
toje pačioje Kairo kavinėje ir stebėdavo 
praeinantį gyvenimą, kurį aprašė savo 
novelėse. Jei keliaudavau su grupe atski
rose valstybėse (esu aplankiusi per 40 
kraštų), dažnai atsiskirdavau nuo grupės, 
klaidžiodavau viena ir aptikdavau visokių 
keistų vietų, šventyklų, griuvėsių, vienuo
lynų bei nuošalių namelių kuriuose gy
veno atsiskyrė liai...

Kadaise viešėdama pas Mariją Gim
butienę aptikau gnostikų tekstų iš Nag 
Hammadi ištrauką: Griaustinio tobulas 
balsas „Parabola” žurnale. Mane itin 
sukrėtė ši poema - išverčiau į lietuvių 
kalbą (publikuota “Poezijos pavasario”

šingos reakcijos. Man kaip lietuvei, aišku, 
buvo skaudu ir nesuprantamas savo tau
tiečių toks siauras, tik savimi besidominčių 
mentalitetas.

Man regis, Lietuvoje daugkas nori visus 
įsprausti j siaurus savo mąstysenos rėmus. 
Aš to nesuprantu. Esu linkusi manyti, kad 
dogma apribojažmones. Mane sukrėtė, kad 
dabartinis popiežius Benediktas XVI pa
sakė: “Už bažnyčios sienų nėra išganymo” 
(tai perskaičiau Bernardinuose.) Išties, jei 
yra vienas Dievas, manau, daug kelių į jį. 
Juk mes tikrai nežinome, ar jis yra, bet 
galime tik tikėti pagal savo prigimtį ir tėvų 
ar mokytojų įskiepytas žinias. Savyje 
suvokiu, kad kažkas yra aukščiau nei mes, 
bet tikrąja to žodžio prasme - nežinau. 
Galiu tik tikėti.. Neseniai perskaičiau keis
tą Wittgenstein’o išvadą: esą, mes įpratę

1992 m almanache) nežiūrint, kad reikė
jo versti iš anglų kalbos, o ne orginalo. 
Būdama Egipte sumokėjau dvidešimt do
lerių, kad mane nuvežtų į Nag Hammadį, 
tai 80 km nuo Luxor miesto. Norėjau 
pajusti tą energijos lauką, kur buvo atkasti 
tie gnostikų tekstai. Įsivaizduokite: viena 
moteris su arabu. Pakliuvau į pavojingą pa
dėtį. Kelionėse patyriau visokių pavojin
gų situacijų, bet, ačiū Dievui, man jos 
baigėsi gerai, nors galėjo visko būti Labai 
mėgau persų poetą Rumi. Kai jo poeziją) 
užtikau, jis nelabai buvo žinomas Vaka
ruose. Mano kelionės į Turkiją tikslas

tuščiažodžiauti, tai jei taip nedarytume, 
ne tuščiažodžiautume, dingtų toji paslaptis. 
Aš nesutinku su tuo, manau, kad paslaptis 
vis vien išliks, ir, ačiū Dievui Juk nuo senų 
senovės žmonės kuria mitus, stabus, die
vybes - matyt mumyse visada slypi troš
kimas kažko aukštesnio. Tačiau kai tai pa
sidaro dogma - jinai tik suvaržo, ir manau, 
tas suvaržymas yra žalingas tikro mūsų po
tencialo išpildymui Tampame netolerantiš- 

-Id kitam mąstymui, ribojamės savo susi
durta tiesa pagal pasirinktas ar mums 
primestas doktrinas.

^^Neišvengiama, kad turime laikytis tam
(tiksliau, gal vienas iš tikslų) buvo nuva- tikrų žmogiškų taisyklių gyvendami vi- 
žiuoti į Konijos miestą, kur įsteigtas jo^įį^ųomenėje, ypač jei priklausome kokiai 
muziejus. Ten pirmą sykį išvydau šokam. organizacijai ar tikėjimui, bet tai turėtų 
čhis dervišus, išgirdau „ney“ (panašumą z !>į,Yškleisti mūsų galimybes gerbti ir suvokti 
turinti į fleitą) muzikos nuostabius garsus, ’ relsę į kitą mąstymą. Nemanau, kad yra vie- 
Turkijoje daug kur apkeliavau. Nuvažia- na tiesa. Tai mūsų atskirai suvokta asme- 
vau j Ėatalhoyuk, seniausią neolitinį mies--wninė tiesa, o tikroji Tiesa, jei tokia yra, 
tą (7500 - 4700 BCE), kuris buvo atkastas s“gFėičiausiai sklando ar kabo virš mūsų.
1950 m. Daug ten atrastų dalykų išvydau .. Man regis, kažkas amžino glūdi mumy- 
Ankaros muziejuje. Atskirose vietose te-ESįė* ir norime įsiamžinti įvairiais būdais, 
ko pamatyti nuostabių freskų, namų sienų., į--ypatingai kūryboje. Galime užduoti šimtą
tapybos ir meno kūrinių. Ir kitose valstybėse klausimų, bet jiems logiškų atsakymų ne- 
daugpamačiau, patyriau begales nuotykių. rasime. Kūryba yra vienintelis būdas, lei-

Nors gyvenate Australijoje, tačiau pasku- ūžiantis prisiliesti prie tos paslapties. Kaip
tinius, berods, šešerius metus kasmet at- kūrėjai mes esame ir tos paslapties nešėjai
vykstate į Vilnių, kur turite ir savo butą. ‘ Čia yra gyvenimo nuostaba ir magija, kai

Nedidelį butą Vilniuje nusipirkau, kai -mus sukrečia meno kūrinys, paskaitytas 
išėjau įpensiją baigusi profesinį darbą, nors eilėraštis. Mes paliečiame tos paslapties 
vyras bandė atkalbėti, primindamas sunku- kibirkštį ir tai įkvepia kurti toliau arba
mus, su kuriais neišvengiamai susidursiu. suteikia įžvalgos, kuri padeda tęsti savo
Ir, aišku, susiduriu. Labai džiaugiuosi ture- likimą. Kadangi visi žinome, kad nežino
dama savo erdvę, kuri labai patogioje vie- me, kada mirsime ir kaip mirsime, turime
toje - taip, kad beveik visur galiu nueiti būti pasiruošę savo gyvenimo pabaigai, o 
pėsčiomis. dažnai elgiamės lyg gyventume amžinai. O

Ką jūs pastebite dabartinėje Lietuvoje, juk viskas yra taip laikina ir trapu. Bran- 
kokius procesus joje matote? Ir ką posaky- gįausia yra tai, kad kurdami patys, bando-
tumėt apie menininkus ir kūrybą? me suvokti tos paslapties esenciją. Jūs,

Nenoriu įsileisti į ilgas diskusijas. Lie- Jolanta, savo recenzijoje apie mano pa- 
tuvoje yra daug įdomių poetų, menininkų skutinę knygą „Mintis ir uola“ (“Šiaurės 
ir kompozitorių. Daugkas čia patinka ir Atėnai” 2009m. gruodžio 11d) gražiai 
nepatinka. Prieš porą metų, kai buvau pasakėte, kad kūryba yra vienintelė vieta,
Poetinaime rudenyje, Druskininkuose, kurioje daugiausia asmeninės laisvės. Ir tai
apstulbau patirtu poetų elgesiu. Buvo yra dovana. Juk sunkiausiais savo gyveni- 
suruoštas jaunų poetų skaitymas, kuriame mo laikotarpiais, kai kartais atrodo nepa
dalyvavo didelis būrys vietinių klausytojų. keliama tam tikra padėtis, jei žmogus gali
Po jų pradėjo skaityti atvykusieji poetai įeiti į tą poetinę plotmę, ji tuomet veikia 
svečiai Jų ir mano nuostabai beveik visi kaip nuskaidrinimas. Esu minėjusi viena-
jaunieji poetai išėjo, tarsi jiem neįdomu me rašinyje, kad daugelis žmonių gyvena 
kitų kūryba. Keli atvykusieji poetai iš kitur niekad netyrinėdami savęs. Manau, kad
prasitarė, kad šitokio nemandagumo jie viena iš poeto užduočių yra nertis į kūry- 
nebuvo patyrę kitur. Keli iš jų lankėsi bos paslaptį ir bandyti įrodyti, kad žmogus 
Strugos Poezijos festivalyje. Jie minėjo, . yra šios paslapties šventykla.
kaip ten buvo nustebinti jaunų vietinių PABAIGA

PATIKSLINIMAS: ALB Krašto Valdybos išleisto leidinuko 2 psl. at
spausdintoje nuotraukoje Canberros lietuviai su prof. Vytautu T .andsbergiu yra AT ,R 
Krašto Valdybos nariai. Trečias iš dešines yra Vytautas Genys ne Liudas Budzinauskas.
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Invitation to all Australian Lithuanian
Sports Clubs affiliated with ALFAS

The Australian Lithuanian Sports Federation (ALFAS) and Melbourne 
Lithuanian Sports Club “Varpas” would like to warmly invite all Australian 
Lithuanian Sports Cubs affiliated with ALFAS to participate at the 60th annual 
Australian Lithuanian Sports Festival which will be held from 27 - 31 December 
2010 in Melbourne, Victoria. As you are all well aware, this year’s Sports Festival 
will be hosted by Melbourne “Varpas”. Now is the time to register your teams and 
sportspersons who will represent your chib at the Sports Festival. The following 
sporting competition will be offered:

• Basketball - Men’s, Women’s, Veteran’s and juniors (under 18’s and mini 
kids mixed);

• Volleyball - Men’s, Women’s and Mixed;
• Tennis - Men’s (singles and doubles), Women’s (singles and doubles), Mixed 

(doubles);
• Table tennis - Men’s (singles and doubles), Women’s (singles and doubles), 

Juniors (singles and doubles);
• Golf- Men’s and Women’s (usual competitions);
• Eightball;
• Mixed netball - New proposed sport.
Please forward your preliminary registrations for the above listed sporting 

competitions to the Melbourne “Varpas” e-mail address -
melbournevarpas@gmail.com by 30 November 2010.
Further information will also be posted on www.ald2010.org which is the 

official XXVI Australian Lithuanian Days 2010 Melbourne website.
We look forward to seeing you all in Melbourne.
Saulius Balnionis, ALFAS President
Justinas Rutkauskas, Melbourne “Varpas” President

Svarbus pranešimas
Kaip buvo skelbta spaudoje, į Australijos Lietuvių Dienas atvyksta Kauno arkivys

kupas Sigitas Tamkevičius SJ ir jo asistentas kun. Mindaugas Pūkštąs. Jo Ekscelencija 
lankys ir kitas lietuvių bendruomenes. Į Sydnėjų garbingi svečiai atvyks sausio 1 d. Sausio 
2 d., sekmadienį, 11.30 vaL ryto iškilmingas šv. Mišias laikys JE arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius SJ. Po pamaldų -pietūs su svečiais ir parapijiečiais 13 vai Lietuvių Klube.

Parapijiečiai, pageidaujantys dalyvauti pietuose, prašomi užsiregistruoti iki gruodžio 
19 d. Trijų patiekalų lietuviški pietūs - $25. Užsakymus priima Onutė Kapočienė Lietu
vių Klube, arba Danutė Ankienė, tel.: 98712524 ir Antanas Kramilius, tel.: 9727 3131, 
e-mail: kramilius@optusnet.com.au Sydnėjaus Katalikų Kultūros D-ja

Jtt.: ■ a b Uu!
'■ <.«. r ■ .Įnami?::
Spaudos Sąjungos susirinkimas
Atkelta iš 3 psl. Metines Ataskaitos punktus, nurodyda-
laikraščių bei knygų skaitmeninimo 
procesas.

Baigdamas savo pranešimą, pirminin
kas išreiškė nuoširdžią padėką visiems 
Valdybos nariams, nes jie visada, ypač kri
zės metu, dirbo efektyviai, neatsižvelgda
mi į savo nebejauną amžių ar nelinksmą 
sveikatos stovį. Šia proga pirmininkas 
specialiai padėkojo Anskiui Reisgiui, ku
ris su šia kadencija pasitraukė dėl svei
katos priežasčių, bet Spaudos Sąjungos 
Valdyboje (ir įvairiose kitose visuome
ninėse pareigose) buvo dirbęs be pertrau
kos labai daug metų.

Apie Spaudos Sąjungos finansus ir 
savotišką krizės laikotarpį platų prane
šimą padarė Valdybos sekretorius Vytenis 
Šliogeris. Netikėtai mirus Vytautui Pata
šiui, Valdyba rankose turėjo tik kasos 
knygą ir čekių knygutes, bet ne pagrindi
nius Sąjungos kaip Company Limited 
vedimo dokumentus, komplikuotą susira
šinėjimą su ASIC, Australian Taxation 
Office ir tt., o juk tuoj artėjo ir finansinių 
metų pabaiga su įvairių raportų būtiny
be. Teko dirbti “lyg po gaisro”. Tokioje 
padėtyje nepriderėjo kreiptis daugiame
čio auditoriaus Leono Milašo (gyvenančio 
Queenslande) pagalbos, todėl, pasitarus su 
Lietuvių Klubo vadovybe, buvo pakvies
tas Klubo Chartered Accountant Tony 
Khoury dirbti ir Spaudos Sąjungai. Šiuo 
metu viskas yra atlikta pagal ASIC, ATO 
ir t.t. reikalavimus, taip pat patikimai 
išsiaiškinta, kad Spaudos Sąjunga yra “not 
for profit” Company. Šiame kontekste 
Vytenis Šliogeris išreiškė ypatingą padė
ką Teodorui Rotcui, kuris, pakviestas įeiti 
į Spaudos Sąjungos Valdybą, nedelsdamas 
be atlyginimo padėjo tvarkyti finansines 
knygas bei dokumentus ir, kiek įmanoma, 
paruošė medžiagą auditorių patikrinimui.

Vytenis Šliogeris taip pat paaiškino kai 
kuriuos (nariams išdalintos) audituotos

mas kodėl, perklasifikuojant sąskaitybą, 
atrodo, jog per metus buvo padaryta pel
no. Iš fiėsų, Sąjungos kaip Company turtas 
per metus nukrito nuo $125,304 iki 
$lf^3^Vėliau, neišvengiamai dar atsi- 
raddShksčiau nebuvusių didokų išlaidų: 
pvz. reikia atlyginti už atliktus darbus 
sąskaitybos bei auditorių firmai, grąžinti 
$8,000paskolą a.a.Vytauto Patašiaus 
palikimui ir atsiskaityti už įvairias nor
maliai susidarančias skolas.

Vytenis Šliogeris taip pat pabrėžė, kad 
Vytauto Patašiaus netektis finansinei 
padėčiai atsilieps ir vėliau. Ateityje teks 
apmokėti Chartered Acountant - Auditor 
paslaugas, turbūt eventualiai teks samdyti 
finansinių reikalų vedėją (Bookkeeper). 
Tokiu būdu, turimas Spaudos Sąjungos re
zervas pastebimai mažės, o tuomi mažės ir 
palūkanos - taigi, kaip jis sakė, mieli na
riai ir svečiai, suprasdami padėtį susimo- 
kėkįtę^prenumeratą ir kitas sąskaitas iš 
anksto, ir, jei galite, aukokite, prisiminkite 
savąją spaudą palikimuose.

Atėjus Valdybos (kurią normaliai su
daro 5 nariai) rinkimų metui, iki nustaty
to laiko (spalio 29) buvo tik 4 kandidatai 
Tie keturi - visi iš esamos Valdybos - 'Vy
tenis Šliogeris, Petras Viržintas, Teodo
ras Rotcas ir Vytautas Doniela buvo pe- 
rinkti naujai kadencijai (Penktasis narys - 
Alis Migus, kuris jau anksčiau yra buvęs 
Spaudos Sąjungos Valdyboje - buvo koop
tuotas per naujosios Valdybos posėdį tuoj 
po metinio susirinkimo.)

Susirinkimo pabaigoje svarbių klausi
mų nebuvo, bet keli nariai išreiškė padėką 
Valdybai “M.P.” redaktorei Daliai Do
mėtai ir ypač sekretoriui Vyteniui Šlio
geriui, kuris sunkiu Spaudos Sąjungai 
(Company Limited) metu rūpestingai 
atliko komplikuotus darbus ir išlaikė ry
šius su valstybinėmis institucijomis. □
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Term Deposits:
12 Mth- 6.4%
6 Mth - 5.8%
3 Mth - 5.5%

Mortgage Secured
v From 19/12/2010Loans: —
NO FEES, H0 į 9^0/ 

CHARGES! > .AW /0

MELBOURNE 9328 3406 
ADELAIDE 8362 7377 
SYDNEY 9782 0082 
talka@access.net.au

Lithuanian Co-operative Credit Society Ltd

O'ZJTl

Jau galite 
įsigyti bilietus
Sekmadieniais, gruodžio 5 d., 12 

d. ir 19 d. Melbourne Lietuvių Na
muose, Ivalp.p. -2.30vaLp.p., bus 
galima įsigyti bilietus j visus 
ald2010melbourne renginius.

Kviečiame bilietus nusipirkti iš 
anksto.

Bilietai taip pat bus parduodami 
ald2010melbourne laikotarpyje 
Melbourne Lietuvių Namuose ir per 
įvairius renginius.

BILIETŲ KAINOS: 
Atidarymas/Uždarymas- $10 
Literatūros Popietė - $10 
Tautinių Šokių Šventė - $20/$10 
Jaunimo Talentų Vakaras - $10 
FLB Baletas - $15 
Dainų/Muzikos Šventė - $20 
Naujųjų Metų Balius - $75

Minis

A4hA Cecilijai Protienei*
rėiškianfe nuoširdžią užuojautą siihui Kęstučiui ir vi^hfeairtimiesieriis.

ėlių aukojame “Mūsų PastogeF $100.
Venclovų šeima

Visų mylimai -n: v a
— n — - - ’*1 WXIIKA4hA Cecilijai Protienei . irmna orį 

iškeliavusiai į Amžinybę, sūnų Kęstutį su žmona Laima, anūkus Ventą ir Antaną 
su šeima, gimines Lietuvoje ir artimuosius gilaus liūdesio valandą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Jadvyga, Petras ir Mykolas Burokai

Mirus šviesios atminties

A4hA Cecilijai Protienei,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų - buvusį ilgametį LB Spaudos Sąjungos Valdybos 

narį - Kęstutį ir visus artimuosius. Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai 
primins, kad esame kartu liūdesio vaįandą.

“Mūsų Pastogės” Redakcija ir 
, LB Spaudos Sąjungos Valdyba

j pivui Ar norite prisidėti?
Xn$įiu kuo reikia susisiekti?
Wawtzto participate in the following

Old * mmo ęvents? Who to contact?
izumv/i:

Meno paroda - Art exhibition^-/
Brigita Lastauskaitė - info@birdsgallery.com.au

Jaunimo meno paroda - Youth art exhibition
Julija Šimankevičius - studio2@imaging.com.au

JaunimoTalentųVakaras-Yęjętįtalent Night (Showcasingtalent) .
Aldona Gaylard - aldona_gavlard@unitracesoft.net.com

Craft Exhibition-
Roma Eskirtas - romarod@bigpond.com

Come and be a part of the festivities during ald201 OmelbOU me.

.n
Užbaigus ilgą, gilią it turiningą žemiškąją kelionę

A4hA Cecilijai Protienei,
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame sūnų Kęstutį, jo šeimą ir visus 

Protų šeimos palikuonis. Velionės garbinga atmintis tebūnie neišdildomai įrėžta 
mūsų mintyse, jausmuose ir darbuose.

et Greta, Ben ir Andrius Fletcher, 
t f - Jl 'f Marguerita ir Reodoras Rotcai

4 Pagerbiant mus apleidžiančios rūpestį ir meilę
gimtajam žodžiui, aukojame “Mūstį Pastogei” $50.

■ m 

./iii
A4h A Cecilijai Protienei

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui Kęstučiui, jo šeimai ir visiems 
artimiesiems. Prisimindami p. Ceciliją, liūdime kartu.

. ,.r> Laima ir Vytenis Šliogeriai

......... ■ ----------------------

"^Tautodailės Paroda
"T Kviečiame visus apsilankyti Tautodailės Parodoje
Olų nw*»ourn* »ok> LietuvįųiNamų antrajame aukšte. Užsukę pasigėrėsite 

lietuviųrltaūdies meistrų kūryba, turinčia gilias tradicijas, 
puoselėjančia lietuvių liaudies mėną ir liaudišką kultūrą.

Ateikite ir atverkite lie tuvių! autos turto skrynią bei pasidžiaukite tuo, ką 
darbščios.lietuvaičių rankos>isnkūrė, išaudė, pasiuvo, išsiuvinėjo, numezgė, 
išdrožinėjofsuvėrė, nupynė, nulipdė, išmargino, iškarpė, nukalė, išliejo.

Pamatysite ir lietuviško aukser? dirbinių ir papuošalų iš gintaro.
Kai ką galėsite ir nusipirktgnd/i.
Dalis meno dirbinių buęiišiLietuvos.

Paroda vyks gruodžio2ii-30d^ nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p.p. (renginių 
metu paroda neveiks). ižbužbvtj’

a jifiParodos atidarymas gruodž@28dieną, 11 vai. ryto.
Lauksime gausaus apsilankymo.

............   M .......

A4FA Cecilijai Protienei
iškeliavus į Amžinybę, giliai užjaučiame sūnų Kęstą ir visus artimuosius. 

4U •/.- Viktoras Martišius ir šeima
i."

A4hA Cecilijai Protienei,
reiškiame nuoširdžią užuojautą Simui Kęstučiui su žmona Laima, jų šeimai ir 

visiems artimiesiems. Liūdime kartu■u«t .111

aukojame “Mūsų Pastogei” $100.
M mh, Cox’ų šeima

.li.'uLAr.1""1 —1

Prieškalėdinis turgelis
Sekmadienį, gruodžio 12!'dįehl, Melbourne Lietuvių Namuose tuoj po 

pamaldų vyks Prieškalėdinis įųrgelis.
Šalia tradicinių prėskučių^sjizikų), lašinėčių, šakočio ir kalėdinių atvirukų, 

galima bus mispjrkti gražių kalbinių..dovanų papigintomis kainomis.
Kviečiame apsilankyti ,,,.n Melbourno Entuziastės

---------------- —----- -------------- L!.----------------------------------------------------------------------
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos sekretoriaus Kęstučio Proto naujas 

e-mail adresas: klprotas@hbtiriail.com

inuti
A4hA Cecilijai Protienei

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui Kęstui, marčiai Laimai, anūkams Ventai 
ir Antanui su šeima :f3uhaj; ■ x

.qmor)}
aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Dan, Aistis, Jurgita ir Natas Bieri

1 i

A4FA Cecilijai Protienei
mirus, reiškiu gilią užuojautą sūrihi Kęstučiui, marčiai Laimai, visai šeimai ir 

giminaičiams Australijoje ir Lietuvoje uxr 
ri k
IJSVt

Pranas Nagys

Minis „n iimv ■:
A4h A Cecilijai Protienei,

reiškiu nuoširdžią užuojautą sūnui'Kęstučiui su žmona Laima,anūkaihįi0
Ventai ir Antanui su šeima, giminėms ir draugams.

•i

■>3V

Elena Jonaitienė

Mirus ,>j> y.

A4hA Cecilijai Protienei,
reiškiu nuoširdžią užuojautą sūnui Kęstučiui su žmona Laima, anūkams 

Ventai ir Antanui su šeima, giminėms ir draugams. Liūdime kartu.
Onutė ir Algis Kapočiai
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Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariai 
maloniai kviečiami dalyvauti

Kalėdų pobūvyje.
kuris įvyks šių me tų gruodžio 12 dieną, sekmadienį, Canberra

Club, West Row, City Centre. Pradžia 12.00 vai. p.p., pietūs 1230 vai. p.p.
Norinčius dalyvauti prašome pranešti Barbarai Šilinis, teL: 6288 6283 iki 

antradienio, gruodžio 7 dienos.
Jei jūs turite kokių nors apribojimų dėl valgio, prašome apie juos pranešti 

SJBAlbarai. Tikimės pamatyti Jus ir Jūsų atžalas! Jei atvyksite su vaikais, prašau 
registruojantis pranešti jų amžių.

Kalėdiniai pietūs 1Mel6ourno senjorams
įvyks gruodžio 14 dieną, antradienį, 1 vai. p.p., Melbourno 

Lietuvių Klube. .Prašau registruotis pas sekretorę Ireną Vilkišienę įyjy tel: 9819 5103.
Visi, kuriems virš 60 metų ir esate susimokėję nario mokestį 

($5.00), galite dalyvauti veltui. Tačiau užsiregistravę ir dėl vėliau susiklosčiusių 
aplinkybių negalintys dalyvauti pietuose, malonėkite paskambinti Irenai Padėsite 
mums išvengti bereikalingų išlaidų ir darbo. Sąjungos Valdyba

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba organizuoja

Šv. Kūčių vakarienę A
Melbourno Lietuvių Namuose gruodžio 24 dieną, ./ ‘ /K

penktadienį, 5 vai. p.p.
Kaina suaugusiam-$25, vaikam iki 10 riietų-veltui. z
Prašome užsisakyti vietas pas Liliją Kozlovskienę
teL: 8707 0347 iki gruodžio 17 dienos.
Vietos yra ribotos, todėl nedelskite su lėtu užsakymu.

Dėmesio, Sydnėjaus Senjorai!
Artėja Kalėdos - mes Jus maloniai kviečiame į

KldlŠdUliUS pigius trečiadienį,
(J. ? '

gruodžio 15 dieną, 12 vai. dienos, į mūšų namus “Dainavoje”, Bankstowne.
Pietų kaina $ 25 asmeniui. Norintieji dalyvauti prašomi susisiekti su Jadvyga 

Burokiene tel.: 9522-8275 arba Kristina Dičiūniene tel.: 9630-7981 iki gruo
džio 7 dienos. SSP Klubas

Sydnėjuje - pietus su žymiais baleto šokėjais
Sydnėjuje bus vienintelė proga susitikti su Lietuvos baleto žymiais šokėjais - 

primabalerina Egle Špokaite ir premjeru Martynu Rimeikiu - prie bendro pietų 
stalo Sydnėjaus Lietuvių Klube, sekmadienį, gruodžio 12 dieną, 1 vai. p.p.

Norinčius dalyvauti pietuose, prašau iš anksto užsisakyti vietą, skambinant Ramonai 
tel: 4333-6241, mob: 0412 062 753, arba per e-mail: ramzak@bigpond.com

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Naujos Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas
Trečiadieniais - ketvirtadieniais - nuo 12.00 vai. - iki 8.00 vak vakaro
Penktadieniais - nuo 12.00 vai. - iki 11.00 vai. vakaro
Šeštadieniais - nuo 12 .00 vai. - iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais - nuo 12 .00 vai. - iki 6 vąL vakaro

---------------------------------............__

Klubo restoranas
Pietūs - nuo 12.00 vai. dienos iki3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 8 vak p.p.
Šeštadieniais - nuo 12 vak iki 9 vak pąpė~~
Sekmadieniais - nuo 12 vai. iki 6 vak p.p.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai
..............._____ ..........____ ____

V * •
Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).-

Kūčios - gruodžio 24 dieną, penktadienį,

5 vak vakaro. Kaina - $30., 
Prašome registruotis iki gruodžio 19 dienos Klubo raštinėje 
tel.: 9708 1414
_________________________________________ JL___________________

Klubo metinis susirinkimas
įvyks gruodžio 12 dieną, sekmadienį, 2 vak p.p. ‘ 
Balsuoti galės tik Klubo nariai.

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

< ęiiiųętih
Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Ta/Jra IS better than the bank 
we pay you more 
than the Dig banka 
and we charge no 
fces fpr any of our 
banking aervl

Term deposits now up to 
from as little as $500.00

12 mth - 
6 mth - 5.9% 
3 mth - 5.5%

from CM .1Z.3XMO

Melbourne 9328 3466 
AdOlalcSO 8362 7377 

Sydney 9782 0082 
Ulko@wccovs.not.ou

Ltthuahian Cs>cra»ATTVi: CuKDiTdocieTV "Taika" Ltd

Kviečiame visus į Australijos Rajono stovyklą

“Miško Garsai”,
kuri vyks 2011 metais, sausio 2-9 dienomis 

Gilwell Park, Gembrook, Viktorijoje.
Mehvays Ref. 299 EI.
Stovyklos programa įvairi ir įdomi Pirmadienis, 

sausio 3 diena - svečių diena. Po pietų bus aukojamos
šv. Mišios. Vėliavos nuleidimas-paradas. Stovykloje šią dieną pasirodys ansamblis 
iš Lietuvos “Pamarys”. Vakare - laužas.

Stovyklos mokestis visai savaitei - $175. Vienos dienos mokestis - $30.
Stovykloje stovyklaus skautai ir skautės iš Sydnėjaus, Adelaidės, Geelongo ir 

Melboumo, taip pat LSS svečiai - vadovai iš Amerikos, Kanados bei vyr. skautė ir 
brolis vytis iš Lietuvos. Iki pasimatymo stovykloje! Budėkime!

p.s. Jonas Rukšėnas, v.s. Danutė Lynikienė

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

kalnų. Šiais metais išeis tik 1 “Mūsų Pastogės” numeris.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje gruodžio 15 dieną, kad skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti dar prieš 
Kalėdas. Primename, kad laikas siųsti juos jau dabar.

Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą atidė
lioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia per vėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 10 dienos! MP Redakcija
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