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Linksmų Kalėdų švenčių, puikios nuotaikos mūsų savaitraščio skaitytojams ir visiems mieliems 
tautiečiams plačiame pasaulyje linki “Mūsų Pastogės” Redakcija ir Administracija.

Tegul kiekviena Naujųjų 2011-ųjų Metų diena Jums būna laiminga, prasminga ir kūrybinga.

Kalėdoms - Kaunas gražiausias 
Lietuvos miestas

Jau trečiadienį, lapkričio 18 d. į Kauno rotušės aikštę 
buvo atvežta pagrindinė laikinosios sostinės eglė. Netru
kus prasidėjo jos puošimo darbai, senamiestyje jau buvo 
galima išvysti artėjančių Šv. Kalėdų atributų - prie res
toranų bei kavinių plušantys darbininkai puošė fasadus, o 
kai kurios kavinės jau papuoštos laukė švenčių. Šventinio 
laikotarpio renginių kulminacija turėtų tapti Naujųjų 
Metų šventė, kurią, kaip planuojama, tiesiogiai transliuos 
TV. Organizatoriai žada, kad per šventes Kaunas taps bene 
gražiausiu Lietuvos miestu. Kaip ir praėjusiais metais 
šiemet pagrindinę miesto eglę patikėta puošti menininkei 
Jolantai Smidtienei.“Čia lankytojus nustebins garsinė 
instaliacija - bus girdimas paukščių čiulbėjimas”, - sakė 
menininkė. Sparnuočių giesmės skambės neatsitiktinai - 
tiek pačios eglutės, tiek senamiesčio papuošimuose 
dominuos balti, natūralaus dydžio balandžiai, pagaminti 
iš plunksnomis apklijuoto putplasčio. Išviso ant 17 metrų 
aukščio eglutės bei senamiestyje “nutūps” apie 1,000 
paukščių. Eglutės įžiebimo šventėje lapkričio 27-tąją 
dalyvaus Vokietijos veiksmo teatro trupė iš Vokietijos “Pan. 
Optikum”. Organizatoriai žada, kad vokiečių pasirody
me netrūks ugnies, fejerverkų bei veiksmo.

Kaip ir ankstesniais metais rotušės aikštėje veiks čiuo
žykla ir Kalėdinis miestelis, kur savo dirbiniais prekiaus 
amatininkai, o svečiai galės pasivaišinti karšto vyno taure.

ŽMOGUS TARTUM 
ŽVAIGŽDELĖ

Virš tamsių pasaulio galių 
Žemės ūkanų platybių, 
Nuostabi Dangaus Žvaigždelė 
Kūčių Naktį šviesiai žiba

Tamsą sklaido, spindi, žėri, 
Kad iešką šviesos pajustų — 
Gimė Žemėj Taikos Gėris, 
Atmainys likimą rūstų...

Taikūs žmonės, broliai lygūs, 
Dvasios spinduliais nušvitę, 
Sunkioje žmonijos knygoj 
Meilės lapą ims rašyti.

Ta d ir mes Kalėdų Naktį 
Į erdves akis pakėlę, 
Leiskim širdžiai taikiai plakti, 
Pamąstykim valandėlę.

Tradiciškai šventiniu laikotarpiu puošis ir pagrindi
nės senamiesčio gatvės. Vilniaus gatvę žadama paversti 
pasakų alėja, Valančiaus gatvė sušvis rožine spalva.

Šiemet Kauno savivaldybė Naujųjų Metų šventę 
organizuoja kartu su Lietuvos krepšinio federacija (LKF). 
“Toks sprendimas priimtas neatsitiktinai, nes kitąmet 
Kaunas taps Europos krepšinio sostine”, - sako Kauno 
meras Andrius Kupčinskas. Naujųjų Metų naktį bus įjung
tas laikrodis, kuris skaičiuos likusį laiką iki 2011 metų 
Europos krepšinio čempionato, kuris vyks Lietuvoje, o fi
nalą planuojama surengti vis dar statomoje Nemuno salos 
arenoje. Planuojama, kad 3 valandų trukmės Naujųjų metų 
šventę tiesiogiai transliuos viena iš komercinių Lietuvos 
televizijų. Vien Naujųjų metų sutikimui Kauno valdžia 
žada skirti 100,000 Lt.

Šiemet šventinė dvasia turėtų aplankyti ne tik Kauno 
centrą, bet ir kitus rajonus. Šventiškai sužibs pagrindinės 
Kauno gatvės - Savanorių, Karaliaus Mindaugo, Vytauto 
prospektai. Taip pat šiemet dėmesio sulauks gerokai veidą 
pakeitusi Kauno pilis. Savanorių prospekto gatvių ap
švietimo stulpus papuoš Lietuvos trispalvės elektrinės 
girliandos. Skirtingai nei kitais metais šiemet dėmesio 
sulauks ir Kauno tiltai. Jau aišku, kad M. K. Čiurlionio 
tiltą užlies melsva spalva. Tokia pati, kaip ir visą Karaliaus 
Mindaugo prospektą. Kauno savivaldybė šventiniams 
renginiams bei miesto papuošimui, neskaičiuojant lėšų 
Naujųjų metų šventei, šiemet skirs 200,000 Lt. Dar 100,000 
planuojama pritraukti iš privačių rėmėjų.

Juozas Almis Jūragis

Kaip žmogus, tartum žvaigždelė, 
Kol gyvena, žygiais spindi, 
Nes palaiko dvasios galios 
Nepatvarų kūno indą.

Dvasios galios kurti šaukia, 
Padeda prieš tamsą spirtis, 
Kol įveiksim Žiemės trauką, 
Spinduliais šviesiais pavirtę.
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Šiaulių centre - egle
Šiauliai tęsia tradiciją - miesto aikštėje Kalėdoms sta

tyti dovanų gautą eglę. Šį kartą čia statoma keliolikos 
metrų aukščio žaliaskarė beveik 4 dešimtmečius augusi 
lopželio darželio „Voveraitė“ kieme. Manoma, kad ši eglė, 
papuošianti Prisikėlimo aikštę, bus viena gražiausių per 
pastaruosius keletą metų. 37 metus ši eglutė buvo auginta 
lopšelyje darželyje „Voveraitė“. Ją ikimokyklinės įstaigos 
darbuotojai nutarė miestui padovanoti neatsitiktinai Mat 
užaugusi didžiulė žaliaskarė jau kėlė pavojų pastatui Buvo 
net baimintasi ar iš viso pavyks ją atgabenti} centrinę mies
to aikštę. Eglę būrys darbininkų iš vidinio darželio kiemo 
per pastatus iškėlė specialia įranga. Jos atgabenimas į Pri
sikėlimo aikštę atsiėjo beveik 1,800 litų. Šiemet dėl sunk
mečio žaliaskarė bus dabinama pernykščiais žaislais. 
Keturioms miesto eglėms bus padalinti 750 spalvotų bur
bulų. Visas eglutes planuojama įžiebti gruodžio trečiąją.

Labdara iš Ispanijos
Ispanijos Lietuvių Bendruomenė jau antrus metus vyk

do Bendruomenės pirmininko Raimundo Michnevičiaus 
sumanytą akciją - prieš šv. Kalėdas renka lėšas paramai 
Lietuvoje jos stokojantiems. Praėjusiais metais surinkta 
parama buvo skirta Kauno „Caritui“ (maisto produktais) 
bei Jonavos vaikų globos namams (dovanėlėmis). O šiemet 
Ispanijos lietuviai norėtų padėti varganai gyvenantiems 
kauniečiams ir vėl „Caritui“. Anot Bendruomenės vadovo, 
praėjusiais metais surinkti 320 eurų.
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Trumpai iš visur
♦ Kalėdos jau ne už kalnų, o Kamakuros 
(Japonija) akvariume jų artėjimas pažymi
mas nejprastu būdu. Jau penkerius metus 
iš eilės pietinėje Tokijo dalyje esančiame 
akvariume Kalėdų eglė įžiebiama 
naudojant elektrinių ungurių gaminamą 
elektrą. Šiais metais eglės įžiebimas pa
tobulintas, nes unguriams elektrą gaminti 
padeda elektrinis kilimėlis, ant kurio už
lipus gaminama elektros energija, kuri 
įžiebia papildomas lemputes eglutės 
girliandoje.
♦ Lapkričio 30 d. vakarą Niujorko Rok
felerio aikštė virto žiemos stebuklų ša
limi, kurios karaliene, be jokios abejonės, 
tapo pop-princesė Kylie Minogue, pasiro
džiusi su įspūdingu sniego baltumo paltu 
ir ilgais juodais odiniais aukštakulniais. 
Beveik 23 metrų aukščio ir 30,000 lem
pučių papuoštos Kalėdų eglutės įžiebimo 
koncerte Kylie pasirodė kartu su Mariah 
Carey, Jessica Simpson, Sheryl Crow, 
Katherine Jenkins ir Susan Boyle.
♦ Prancūzų šokolado meistras Patrick 
Roger prisidėjo prie Kalėdų laukimo ir 
pagamino dešimties metrų, keturias tonas 
sveriančią Kalėdų eglę iš juodojo šokola
do. P. Roger eglę gamino mėnesį. Prie eg
lės bus pagaminti ir kalėdiniai veikėjai - 
Kalėdų senelis, elniai ir kiti
♦ Gruodžio 4 d. Dresdeno gyventojus bei 
svečius džiugino žydras dangus bei girgž
dantis baltas sniegas. Tai buvo puiki diena 
žymiausio miesto Kalėdinio pyrago 
„Stollen“ šventei. Trisdešimt Dresdeno 
pyrago „Stollen“ kepėjų penkias valandas 
gamino pyragą su razinomis ir romu, kuris 
buvo pristatytas seniausiame Vokietijos 
Kalėdiniame turguje „Striezelmarkt“. 
Pyrago skersmuo buvo 1.6 metro, o jam 
pagaminti sunaudota 700 kilogramų mil
tų, 350 kilogramų sviesto, 120 kilogramų 
cukraus ir 50 litrų romo.
♦ Pasitinkant kinų Naujuosius metus, Tai- 
vano menininkas sukūrė mažiausią minia

□HmXu^kienė Lietuvos įvykių apžvalga
Atėjo žiema

Miškininkai 
prognozuoja, kad 
prasidėjusi žiema 
bus šalta, nes miš
ko žvėrys prikau
pė daug riebalų, 
užsiaugino stores
nius kailinius ir 
tapo tingesni Šal

tukas didiesiems apuokams - nė motais.
Storas plunksnų apdaras juos saugo tarsi 
šilčiausias drabužis. Sočiai palesę jie ne
suka galvos dėl žiemiškų orų. Ne ką pras
čiau jaučiasi ir medžiuose įsitaisiusios lū
šys. Anot miškininkų, jų apetitas pastarai
siais mėnesiais tiesiog žvėriškas, todėl 
miško katės ganėtinai priaugo svorio. Miš
kininkai sako pastebėję, kad šiais metais 
žvėrys žiemai pradėjo ruoštis gerokai anks
čiau. Priaugo papildomo svorio, pasida
bino tankesniais kailiniais, plunksnomis.

Energetika
Pietų Korėjos bendrovė „Korea Electric 

Power Corp.“ („Kepco“) pasitraukė iš Lie
tuvos atominės elektrinės (AE) statybų 
konkurso. Penktadienį, gruodžio 3 d., 
oficialiai paskelbta, kad vienintelis naujos 
AE konkurso dalyvis „Kepco“ atsisakė 
toliau dalyvauti. “Galimos dvi priežastys: 
viena - derybų taktika, kita - politinės 
įtakos. Tačiau aš nemanau, kad dabar 
reikėtų gilintis į priežastis.Visa tai, kas 
buvo atlikta su korėjiečiais, yra labai geras 
patyrimas ir mes esame labai gerai 
pasiruošę tęsti projektą. Dabar turime aiš
kų regioninių partnerių norą dalyvauti, 

. MūsųEastogėNit. 48ir 49; 2010.12.15,.

tiūrinę triušio skulptūrėlę pasaulyje, tokiu 
būdu bandydamas prisivilioti sėkmę bei 
laimę kitiems metams. Skulptūra iš sakų 
yra tik 0.5 m m ilgio ir yra vos įžiūrima, 
nes yra maždaug vienos dvidešimtosios 
ryžio grūdo dalies dydžio. Ši skulptūra 
eksponuojama kartu su dviem didesniais 
triušiais. Ji yra pastatyta ant adatos ause
lės, o ją apžiūrėti galima padidinamojo 
stiklo pagalba.
♦ Vokietijoje nuo seno rengiamos kalė
dinės mugės, tačiau mugė Vilshofene, įsikū
rusiame prie Dunojaus, išskirtinė - ji plau
kioja. Miestas šią idėją sugalvojo prieš aš
tuonerius metus, kai buvo ieškoma būdų 
surengti Kalėdų mugę neužimant miesto 
centro, kuriame paprastai stovėdavo šven
tiniai prekystaliai Tad buvo sugalvota mu
gę rengti laive upėje, o siekiant pažymėti 
mugės vietą, buvo įrengta didžiausia pa
saulyje prakartėlė - 20 m ilgio, su 3.5 m 
aukščio figūromis.
♦ Italijos Gubbio mieste savanoriai bai
gė tris mėnesius trukusį darbą - sukūrė 
vieną didžiausių eglių pasaulyje. Ji pada
ryta iš 800 lempučių Ingino kalno šlaite. 
Eglės aukštis - 800 metrų, plotis - 400 m, 
lemputes sujungė 12,000 metrų laidų.
♦ „Sotheby’s“ aukcione bus parduodami 
seniausiais pasaulyje laikomi trys kalėdi
niai atvirukai. Atvirukus tikimasi parduoti 
už 4500-10 000 svarų sterlingų. Parduoda
mi atvirukai pagaminti Londone 1843 m. 
Jie buvo atspausdinti nedideliu tiražu ir nu
spalvinti rankomis. Manoma, kad iki šių 
dienų išliko tik 18 tokių atvirukų. Ant dvie
jų parduodamų atvirukų pavaizduotos Ka
lėdas prie stalo švenčiančios šeimos, o ant 
trečiojo - kalėdinio koncerto fragmentas.
♦ Kokios būtų Kalėdos be dainuojančių, 
tiksliau šventines melodijas miauksinčių

v kaičių „Jingle Cats“. Ši tradicija gyvuoja 
nuo 1993 metų. Prodiuseris Mike Spalla 
šiemet kuria trimačio formato filmuką 
„Jingle Cats 3D“. □

turime nuoseklią ir tvirtą paramą iš Eu
ropos Komisijos (EK). Taip pat turime 
aiškiai sudėliotus finansus, kurie padengia 
tokio masto projektą. Mano nuomone, 
dabar tai yra vienas iš geriausių naujų 
pradedamų AE projektų Europoje”, sakė 
LR Premjeras Andrius Kubilius.

Lietuvos Metų Žmogus
Metų žmogaus Naujienų portalo DELFI 

ir verslo žurnalo „Valstybė“ surengtuose 
Metų žmogaus rinkimuose triumfavo Lie
tuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris 
Kęstutis Kemzūra. Antroji vieta atiteko 
Prezidentei Daliai Grybauskaitei, trečias 
liko Premjeras Andrius Kubilius.

40-metis K Kemzūra, šįmet su vyrų 
krepšinio rinktine padovanojęs Lietuvai 
pasaulio čempionato bronzą, sulaukė 
11,306 DELFI skaitytojų balsų (39.6% 
visų balsavusiųjų). Antroje vietoje likusi 
D. Grybauskaitė nominuota už tai, kad 
nepasidavė nė vienos verslo grupės įtakai, 
sulaukė 6,121 balso (21.4%). Už nepails
tamą darbą ieškant užsienio investuotojų 
įvertintam A. Kubiliui teko 4,296 balsai 
(15% visų balsavusiųjų).
Kaune atidarytas antrasis tiltas į 

Nemuno salos areną
Gruodžio 3 d. oficialiai atidarytas 

naujasis Karmelitų tiltas, vedantis į Žalgirio 
areną Nemuno saloje. Tai antrasis tiltas į 
Nemuno salą, sujungsiantis Karaliaus Min
daugo prospektą ir Nemuno salą. Trijų 
eismo juostų tilto ilgis siekia 89 metrus, 
bendras plotis - 14.6 metro. Tilto, kurio 
statybos kaina siekia beveik 9 mln Lt, 
perdangai įrengti panaudota beveik 2,000 
kubinių metrų betono, paklota 685 metrai 

psl. 2

REDAKTORĖJ ŽODIJ
I M ■ I I Mieli skaitytojai,

2010-ieji metai “Mūsų Pastogei” buvo ypatingi sa- 
jjd vo įvykiais ir permainomis.

Šių metų vidury - birželio 16 dieną - visai netikėtai 
ir nelauktai “Mūsų Pastogę” iki pat pamatų sukrėtė 
liūdnas įvykis - Mirties Angelas išsivedė Vytautą Pa- 
tašių, kuris buvo vienas iš LB Spaudos Sąjungos stei- 

MįK * gėjų, daug metų buvo Sąjungos pirmininkas, o kartu ir
M mūsų savaitraščio administratorius, iždininkas, buhal

teris, korektorius, korespondentas, vienu žodžiu - “Mū- 
!___________ I------- sų Pastogės” žiburys, ilgus metus savo darbais ir ži

niomis ryškiai švietęs Australijos Lietuvių Bendruo
menei Jo vardą su pagarba minės ne tik “Mūsų Pastogės” skaitytojai, bet ir platus 
tautiečių ratas. Juk daug jo pastangų ir paramos buvo skirta kaip tik lietuvybės 
išlaikymui šiame žemyne, o artimesnieji prisimins jį ir kaip nepaprastą knygų 
mylėtoją bei Lietuvos istorijos žinovą.

Sunkoki buvo šie metai “Mūsų Pastogei” ir kita prasme. Jau anksčiau įsisiūba
vusi įtampa Sydnėjaus lietuvių gyvenime negalėjo nepaliesti ir mūsų savaitraščio. 
Laikraščio pareiga yra teikti žinias, bet ginčų metu neretai žinutė, net pavardžių 
paminėjimas ar nuotrauka, iššaukia ir teigiamą, ir neigiamą reakciją. Ir tuomet - 
pati redakcija tampa kritikos taikiniu. Prisiminkime išmintingąją lietuvišką 
pasaką apie tėvą, sūnų ir asiliuką: jei ant asiliuko joja tėvas, jis savanaudis; jei 
ant asiliuko joja sūnus, jis negerbia savo tėvo. Blogai ir taip, ir anaip. Bet šiuo 
metu jau atrodo, kad vietinė padėtis šviesėja ir įtampa nuslūgsta. “Mūsų Pastogė” 
visada rems santaiką ir savitarpio supratimą, o tuo pačiu visada lauks (nepiktų, 
neasmeniškų) reportažų iš Apylinkių bei organizacijų.

Kita vertus, “Mūsų Pastogei” netrūko ir paramos - moralinės ir finansinės. 
Nebuvo tos savaitės, kad redakcijon neateitų malonus, skatinantis, paremiantis 
žodis (ypač iš Melbourne, Canberros, Adelaidės, Hobarto). Ypatingai norėčiau 
padėkoti dr. Algimantui Kabailai, dr. Vytautui Donielai, dr. Algimantui Taškūnui 
ir Anskiui Reisgiui, kurie pačiais sunkiausiais momentais savo patirtimi ir iš
mintingais patarimais labai daug man padėjo. Išskirtinę padėką reiškiu Petrui 
Viržintui, Robertui Liutackui ir Dimitrijui Georgantzakos, kurie techniškai tvar
kė redakcijos kompiuterius. Nuoširdus ačiū ir mielai Dovilei Zduobienei, kuri 
rūpestingai bei sumaniai mane pavadavo viešnagės Lietuvoje metu. Ir nedaug 
buvo dienų, kad administracija negautų voko su nors penkių dolerių parama. 
Juk mažėjant tautiečių skaičiui, laikraščio prenumerata padengia vos pusę lei
dybos išlaidų. Išsilaikymas priklauso nuo palikimų, paramos iš organizacijų ir 
asmeninių aukų. “Mūsų Pastogė” tuomi gali didžiuotis. Todėl didžiulis ačiū 
dosnioms organizacijoms ir visiems, kurie prie prenumeratos dar prideda pen
kis, dešimt ar daugiau dolerių.

Grįžtant prie “Mūsų Pastogės”, noriu padėkoti ir mūsų savaitraščio bendra
darbiams iš įvairių Australijos ir Lietuvos vietų už nuolatinį gyvą ryšį su Redak
cija. Jų pastangų dėka “Mūsų Pastogės” skaitytojai buvo gan plačiai informuo
jami apie įvykius Apylinkėse ir dalinai apie Lietuvą bei lietuvius pasaulyje. Ačiū, 
kad suprantate, kaip svarbu yra užfiksuoti svarbesnius įvykius spaudoje, nes tai 
turi išliekamąją istorine vertę. Kitaip viskas gal pradingtų be pėdsakų.

Dėkoju ištikimiesiems skyrelio “Lietuvos įvykių apžvalga” apžvalgininkams 
dr. Algimantui Kabailai, Anskiui Reisgiui, dr. Vytautui Donielai ir naujai pri
sidėjusiai Jadvygai Dambrauskienei. Gaila, kad po visų tų Sydnėjaus nesantai
kų skyreliui “Kas - kur - kaip” daugiau neberašo Antanas Laukaitis, o mes juk 
laukiame jo reportažų apie sportą ir apie įdomesnius įvykius iš kelionių. Sky
reliui “Skautų padangėje” gyvus, spalvingus straipsnius mums siuntė melbour- 
niškė Danutė Lynikienė, Kristina Rupšienė, Dovilė Zduobienė ir kiti

Kultūrinėmis temomis mums nuolat rašė Isolda Poželaitė-Davis AM, Nijolė 
Jankutė-Užubalienė, Lidija Šimkutė-Pocienė, Gražina Pranauskienė, Jurgis 
Žalkauskas, Algimantas Taškūnas ir kiti Įvykius Bendruomenėje savo straipsniais 
nušviesdavo Birutė Prašmutaitė, Aida Zastarskytė-Abromas, Ramona Ratas - 
Zakarevičienė, Viktoras Baltutis, Dalia Didžienė, Lilija Kozlovskienė, Alena 
Karazijienė, Antanas Kramilius, Juozas Gailius, Kajetonas Starinskas, Jadvyga 
Dambrauskienė, Elvira Šumienė, Regina Platkauskienė, Juozas Paškevičius, Algis 
Šimkus, Joan Songaila, Dana Baltutis. Šį sąrašą būtų lengva pratęsti.

Labai naudinga buvo medžiaga, kurią redakcijai reguliariai siuntė Bertas 
Venckaitis iš LR Užsienio reikalų ministerijos, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė Regina Narušienė, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir kiti.

Sveikinu visus mielus “Mūsų Pastogės” bendradarbius ir skaitytojus 
su gražiausiomis metų šventėmis, linkėdama malonių atostogų. Tegu 
gėris ateina pas Jus, o kūrybinės mintys atskrieja kaip paukščiai. Tegul 
idėjos virsta prasmingais darbais ir Kalėdų žvaigždė įžiebia dar ne 
vieną naują viltį. Laimingų Naujų 2011-ųjų Metų!

Dalia Doniela, MP redaktorė

asfaltbetonio dangos. Statant tiltą buvo 
įrengta 560 polių, kurių bendras gręžinių 
gylis - net 5 kilometrai.

Kultūros ir meno premijų 
laureatai

Gruodžio 6 d. popietę paskelbti nacio
nalinių kultūros ir meno premijų laureatai 
Šiais metais jomis apdovanoti šie meno ir 
kultūros kūrėjai: teatro režisierius Povilas 
Mataitis ir teatro dailininkė Dalia Lidija 
Mataitienė, rašytojas Icchokas Meras, 
dainininkas Virgilijus Kęstutis Noreika, 
kompozitorius ir dirigentas Vaclovas 

Augustinas,rašytojas Rolandas Rastauskas, 
tapytojas Jonas Gasiūnas.

Nacionalinė kultūros ir meno premija 
kūrėjams skiriama tik vieną kartą. Premija 
yra 800 bazinių socialinių išmokų dydžio 
-104,000 litų. Premijomis siekiama įver
tinti reikšmingiausius Lietuvos ir pasaulio 
lietuvių bendruomenės kūrėjų kūrinius, 
sukurtus per pastaruosius septynerius 
metus, ilgametį kūrėjų kūrybinį indėlį į 
kultūrą ir meną.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA, BNS, DELFI ir “Bernardinai”.
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Bendruomenės baruose________
Adelaidės lietuvių Šv. Kazimiero

koplyčiai - 50 metų
Viktoras Baltutis

Visi mes džiaugiamės, kai pasėtas grū
das atneša šimtariopą derlių. Tokio der
liaus šventę švenčiame šiandien- Lietuvių 
Katalikų Centro ir Švento Kazimiero baž
nyčios pašventinimo auksinį jubiliejų. 
Koplyčia buvo pašventinta 1960 m lap
kričio 20 d. Neminėsiu visų pastangų, rū
pesčių, kuriuos teko patirti kuriant šį lie
tuvišką katalikišką Centrą ir koplyčią. 
Dauguma pirmųjų šio mums visiems bran
gaus Centro steigėjų ir kūrėjų jau ilsisi 
Dievo prieglobstyje.

Dažnai klausiame savęs, ar mūsų lū
kesčiai išsipildė? Pažvelgę į 50 metų per 
šį Centrą ir koplyčią plaukiančią religinę, 
tautinę bei visuomeninę veiklą, galime 
pasidžiaugti, kad sudėtos visos pastangos 
ir darbai mūsų neapvylė, bet užtikrino 
mūsų kalbą, tradicijas ir visa, kas Dievui 
bei Tautai reikia aukoti ir skirti, buvo su 
kaupu įvykdyta.

50 metų laikotarpyje vykusi tautinė ir 
religinė veikla subūrė lietuvius, suteikė 
jiems vilties ir paguodos, jie kas savaitgalį 
ir bet kurią dieną čia rado Dievo ir Tautos 
židinyje gyvas, ugnies palaikomas religinės 
ir tautinės minties kibirkštėles. Lietuvis 
kunigas suteikė religinius patarnavimus, 
lankė ligonius ir guodė juos liūdesio va

Adelaidėje
Viktoras Baltutis

Labai mažai skai
tome apie mūsų sa
vaitgalio mokyklas, 
kurios anksčiau bu
vo mūsų Bendruo
menės vienas iš pa
grindinių veiklos už
davinių. Adelaidės 
lietuvių Savaitgalio 
mokykla jau kelio
lika metų, kai persi
kėlė į Adelaidės Lie
tuvių Katalikų Cen
trą. Jos vedėja Rūta 
Sankauskienė su pa
sišventimu ir ištver
me palaiko mokyk
los tęstinumą, nors 
kartais joje būna vos 
keletas mokinių. Šiais
ir “atsigavo”, kai mokykloje pasirodė nau
ji mokiniai ir tėvai.

Šiuo metu mokykloje yra 17 mokinių, 
kurie suskirstyti į tris grupes, pagal mūsų 
tautinės vėliavos spalvas: geltonoje gru
pėje yra patys jauniausieji, vos pradedan
tieji, kurie su lietuvių kalba supažindina
mi per įvairius užsiėmimus. Žalia spalva - 
antroji grupė, kurioje lavinamas! ir su 
lietuvių kalba susipažįstama per įvairius 
pasakojimus, užsiėmimus ir net sportą, o 
paskutinioji - raudona, tai šiek tiek vyres
niųjų grupė, kurie jau bando perprasti 
lietuvių kalbos gramatines gudrybes ir 
bando jas naudoti, taip pat mokosi šiek 
tiek Lietuvos istorijos ir lietuvių kalbos 
rašybos.

Be to, yra tautinių šokių grupė, kurioje 
yra keletas, kurie mokosi tik tautinių 
šokių meno.

Mokytojai irgi yra iš jaunųjų tėvų tar
po: Audra Pocienė ir Linas Pocius ir kt. 
Pamokos vyksta kiekvieną šeštadienį ir 
tėvai, norintys savo atžalas supažindinti

landą. Be lietuvio kunigo šis Centras būtų 
tik išpuošta buveinė, bet ne gyvastinga, ne 
alsuojanti ir teikianti viltį bei prasmę.

Tektų ilgai kalbėti bandant suminėti 
visus religinius ir tautinius reiškinius, kurie 
per 50 metų čia gimė, iš čia kilo ir 
skleidėsi mažoje mūsų lietuviškoje ben
druomenėje. Tai padėjo mums pakelti sve
timo, nors svetingo krašto, įtaką ir jos ap
linkos spaudimą.

Kokio granito ar marmuro bebūtų rū
mai, kokiais bokštais jie bekiltų aukštyn, 
be lietuvio kunigo jie liktų tik pastatais be 
dvasios. Adelaidės lietuviai, kaip nei vie
na kita lietuvių Apylinkė Australijoje, ne
turėjo tokio lietuvių kunigų skaičiaus. 
Esame dėkingi Marijonų kongregacijai, 
kuri mus aprūpino kunigais (išskyrus P 
Jatulį ir J. Kungį). Pirmasis Adelaidėje 
buvo Paulius Jatulis, vėliau Juozas Kun- 
gys, Antanas Kazlauskas MIC, Albinas 
Spurgis MIC ir dabartinis Juozas Petrai
tis MIC.

Neminėsiu lietuviškų organizacijų ir 
kitų lietuviškų vienetų ar net asmenų, ku
rie jungėsi į šio Centro bendrą religinę ir 
tautinę veiklą, ją puoselėjo, ją brandino ir 
stengėsi perduoti ateinančioms kartoms. 
Galbūt reikėjo daugiau pastangų, daugiau 
pasišventimo ir užsispyrimo, kad ateinan
čios kartos nepasklistų australiškoje ap- 

Mugės dalyviai prie šauniai išpuoštų prekystalių.

su musų gražia kalba, tradicijomis ir pa-metais mokykla lyg
pročiais, tai gali padaryti kreipdamiesi į 
mokyklos vedėją, mokytojus ar į Tėvų 
Komitetą, kuriam vadovauja Irena Pet- 
kūnaitė - Anderson.

Šių metų lapkričio 5-tą, sekmadienį, 
tuoj po pamaldų Adelaidės Lietuvių Cen
tro salėje buvo suruošta mokyklos mugė 
su loterija ir visomis mugės - jomarko 
linksmybėmis. Po gardžių pietų, kuriuos 
pagamino Dalia ir Valdas Kupstai, šaunus 
žalumynais papuoštas parduotuvių 
prekystalis kvietė visus rinktis mugės ga
minius. Ir ko čia nebuvo?! Pradedant tra
diciškomis barankomis iki įvairiausių 
smulkmenų.

Salė buvo pilna žmonių, labai daug 
jaunimo, kuris apsilankė net su pačiais 
mažiausiais, dar vežimėliuose sėdinčiais 
vaikučiais.

Kiek teko nugirsti, mugė buvo pel
ninga ir apsilankusieji negailėjo cento ki
to paremti siekiančius pramokti mūsų 
kalbos ir pažinti istoriją.

□

Arkivyskupas Philip Wilson atnašavo šv. Mišias. Jam asistavo kun. Juozas Petraitis. 
Skaitinius skaitė Viktoras Baltutis.

linkoje, kad jos, kaip ir 
pirmieji atvykėliai po 
Antrojo pasaulinio karo, 
rastų čia užuovėją. Deja, 
gyvenimas diktavo savo 
sąlygas ir daug mūsų 
jaunųjų persiėmė ir pa
skendo šio krašto aplin
koje.

Auksinio jubiliejaus 
sukaktį pradėjome švęsti 
jau šeštadienį koncertu. 
Pagrindinę koncerto da
lį atliko iš Melbourno 
atvykusios “Danos Se
sės” ir jų vadovė Dalia 
Levickienė. Koncertas 
vyko Lietuvių Katalikų 
Centro salėje. “Danos Se
sės” neapvylė klausytojų, 
kurių susirinko virš 70, tai reta proga, kai 
pavyksta sutelkti tiek mūsų lietuviškos 
bendruomenės narių. “Danos Sesės” pa
dainavo 9 dainas, viena iš jų - “Tarp aly
vų mačiau tavo veidą” - pačios vadovės 
Danos Levickienės harmonizuota. Dainos 
parinktos malonios, švelnios, kai kurios 
ilgesiu persunktos, klausytojai jas nuošir
džiai priėmė ir negailėjo plojimų. Be to, 
pasirodė ir Adelaidės lietuvių teatras “Vai
dila” su trumpu vaizdeliu “Piršlio teismas” 
ir “Lituania” choras padainavo tris dainas. 
Suprizas buvo jaunos fleitistės Sabos San- 
kauskaitės pasirodymas. Ji fleita pagrojo 3 
dalykėlius, akompanavo N. Stapleton.

Kitos dienos rytą iškeltos sodelyje 
vėliavos, pamaldose su savo vėliavomis 
dalyvavo Adelaidės organizacijos. Šv. 
Mišias atnašavo Adelaidės arkivyskupas 
Philip Wilson, pasveikindamas visus pa
maldų dalyvius. Jis priminė ir lietuvių 
tautos kančias ginant savo tikėjimą. Po 
pamaldų vyko vaišės - pietūs. Prie trijų 
ilgų stalų susėdo virš šimto svečių. Vaišėse

Jubiliejinių vaišių dalyviai
Mūsų Pastogė Nr. 48 - 49, 2010.12.15, psl. 3

Liet. Kat. Federacijos pirm. Birutė Kymantienė įteikia Liet. 
Kat. Tarybos pirm. Viktorui Baltučiui dovaną - medelį.

dalyvavo Adelaidės arkivyskupas P Wilson, 
Australijos Katalikų Federacijos pirm. 
Birutė Kymantienė, “Tėviškės Aidų” re
daktorė Marija Augustienė, Adelaidės ALB 
Apylinkės Valdybos ir Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos bei kitų Adelaidės lietuvių or
ganizacijų pirmininkai, LK Centro dar
buotojai ir svečiai. Vaišių metu pasakyta 
daug kalbų ir išreikšta daug linkėjimų. Taip 
pat vyko meninė programa, kurioje vėl 
pasirodė “Danos Sesės”, vaišių dalyviai 
gražiai jas sutiko, o arkivyskupas Philip 
Wilson išvykdamas, nuoširdžiai padėkojo 
Adelaidės lietuviams katalikams už pui
kiai suruoštą jubiliejų.

Gražūs ir prasmingi ark. P. Wilson lin
kėjimai ir visi sveikinimai parodė, kad Ade
laidės Lietuvių Katalikų Centro veikla per 
50 metų palaikė tikinčiųjų religinę ir 
tautinę sąmonę, jungė visus adelaidiškius 
ir teikė jiems įvairias paslaugas.

Adelaidės lietuviai dėkoja visiems 
svečiams, ypač “Danos Sesėms” už ap
silankymą ir gražias, skambias dainas. □
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Į Bendruomenės baruose

“TALKA” stovi ant tvirtų kojų
(Lapkričio 27d. įvyko “Talkos” Sydnėjaus skyriaus metinis narių susirinkimas, į kurį iš 

Melboumo atvyko “Talkos”Direktorių Tarybos Pirmininkas Andrius Bafbata. 
Savo apžvalgoje jis pateikė daug įdomių faktų ir skaičių apie “Talkos” veiklą, o tuo pačiu 
nurodė, kodėlji laikosi stipriai ir savo nariams yra naudingesnė negu įprastiniai bankai. Čia 
perspausdiname jo įdomų ir aktualų pranešimą. Red.)

Ladies and gentlemen,
It is a pleasure to deliver this 

address to members at the 49th 
Annual General Meeting of 
“Talka”.

For the last 2 years now I 
have commenced my report by 
referring to the Global 
Financial Crisis, this year will 
be no different. It has had, and 
is still having, an enormous 
impact on the whole of the 
financial industry. The credit 
union sector including “Talka” 
in particular has performed 
well, in no small part due to the 
reliance on member deposits to 
support loans rather than 
overseas wholesale monetary 
funds. Banks borrow a jja|js “Talkos” direktorių. Iš kairės: Viva Alekna, 
substantial amount of money Andrius Balbata ir Raimondas Muceniekas.
from overseas and then lend ———-------------------------------------------------------
for homes. “Talka” relies totally on 
member deposits.

There has been a general improvement 
in market conditions and overall sentiment 
in the year ended to 30 June 2010. However 
in recent months the disruption we have 
seen stirring from Europe (countries like 
Greece, Spain Italy & Ireland) and

Lietuviški lakštai ir redaktoriaus dosnumas
Gražina Pranauskienė

Šių metų pabaigoje, jau 24 kartą nuo 
leidinio įsikūrimo pradžios, išėjo metinis 
žurnalas “Lithuanian Papers”. Į skaitytojus 
prabyla pirmąja Lietuvos Prezidente ta
pusi moteris. Dalia Grybauskaitė atsako į 
žurnalo leidėjų klausimus, liečiančius 
šalies ekonominę ir politinę padėtį. Pre
zidentė ne tik savo vizitų į užsienį metu 
visokeriopai garsina Lietuvą, be ir siekia 
užtikrintumo, jog ši maža tauta turėtų 
stiprų NATO užnugarį.

Sociologijos mokslų profesorius Ain 
Haas, besidomintis Pabaltijo kraštų mig
racija, apklausė 109 estus, 40 latvių ir 15 
lietuvių. Ši studija nagrinėja trijų kartų at
stovų, gyvenanančių Australijoje, Kanado
je, Vokietijoje, Amerikoje ir kitur, laiki
no bei pastovaus grįžimo į gimtinę rezul
tatus. Haas pateikia skirtingus pavyz
džius: Tasmanijoje gimęs latvių kilmės 
vaikinas Jack Lowe, persikėlė į Latviją 
1998-aisiais, ir net nežada grįžti. Gintau
tas Kaminskas, su tėvais atvykęs į Austra
liją 1964 m.., į Lietuvą grįžęs 2007 m., 2010 
m. metais padarė atvirkščiai parvažiavo į 
Australiją. Profesorius pastebi, jog jaunes
nių kartų atstovai reiškia vis didesnį norą 
apsilankyti, padirbėti, o gal ir pasilikti pro
tėvių žemėje. Haas nuomone, skirtingus 
likimus įtakoja asmeninis apsisprendimas.

Istorikas, profesorius Michael Bennett, 
skaitytojus supažindina su 1771 metais 
Gardine gimusiu medicinos profesoriumi 
Augustu Liudviku Becu. 1803 metais per
organizuotame Vilniaus universitete, Becu 
teko atlikti skiepijimo misiją. Ji tęsėsi ir 
1812 metais, kai Napoleonas pasiekė 
pergalę prieš Rusiją. Nuo tuo laikotarpiu 
Europoje plitusios raupų epidemijos, 
mirdavo kas šeštas žmogus. Tad vien Becu 
dėka buvo išgelbėta nemažai gyvybių. Sė
dint šio universiteto kiemelyje, net sunku
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concerns over the recovery of the US 
economy, have resulted in uncertainty 
across most financial markets as well as 
share markets.

In Australia we are certainly better off 
than most of the world. However the recent 
upward trend in interest rates is obviously 
putting pressure on our borrowing

įsivaizduoti, kas devynioliktojo amžiaus 
pradžioje vyko už storų, kupolais apgaub
tų mokslinės įstaigos sienų.

Tasmanijos Universiteto dėstytojas Matt 
Killigsworth rašo apie Lietuvos liustra- 
cijos procesą. Jo manymu, demokratijos 
stoka buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse, 
tik vilkina procedūras. Jis atkreipia dė
mesį į tai, kad dėl neaiškių priežasčių 
dingusių bylų, liustracijos procesas negali 
būti skaidrus. Mokslininko nuomone, pir
miausiai turėtų įsigyventi pilna dekomu- 
nizaeija. Killigsworth įsitikinęs, jog kol 
nebus atskleisti slaptosios policijos ko- 
laboratoriai, tol nepasitikėjimo vieni kitais 
šešėliai persekios dabartinę, demokratiniu 
keliu žengiančią visuomenę.

Emeritus profesorius Peter Boyce, 
straipsnyje “The Reversal of Whitlam’s 
Recognition”, apžvelgia 1974 metais Aus
tralijos, Gough Whitlam vyriausybės pa
darytą sprendimą juridiškai pripažinti 

.Pabaltijo kraštų inkorporavimą į Sovietų 
psl. 4 

members and when coupled with flat 
local economic conditions, we could expect 
to see some members with loans struggling 
to make loan repayments if rates go higher. 
The other area of concern for young 
members and Talka is the affordability of 
housing. Some economists are talking 
about a “housing bubble” which means 
trouble when the bubble bursts. 
Economists are also saying that our homes 
in Australia are overvalued by between 25- 
35%. House prices have risen by 18% in 
the past year, 50% in 5 years and 165% in 
the past 10 years. Members intending to 
borrow need to be aware of the risks of 
excessive leveraging, should house prices 
fall in the future. (In UK, house prices have 
fallen 20%).

Financial Performance
Our financial performance reflects the 

improved market conditions. We made a 
profit before income tax of $211,000, 
compared to $146,000 last year. These 
results are very pleasing given the economic 
environment. When we framed our budget 
at the start of the financial year, I must admit 
that we were budgeting for around half that 
profit. These strong numbers were achieved 
as a result of our focus on members, who 
continue to enjoy high standards of service, 
no fees and competitive interest rates.

The simple reality is that, in probably 
the most difficult financial environment 
encountered by ‘Talka” in recent times, the 
Society has not only achieved, but over
achieved.

To my mind, there 2 major lessons to be 
learned:

1 The first of the lessons is that we can 
do it. Between the directors and 
management we have the skills and the 
confidence to confront the most difficult 
of situations and deal with them 
appropriately and successfully. It is 
important that you member&Jtnow this if 
and when directors are called upon to make 
difficult decisions as time goes on.

2 The second lesson is even more 
important. Let us not get too cocky or 
overconfident. Many people say that greed 
caused the financial crises. Whilst it played 
a part, in my view, over confidence was the 
root of the problem, especially in USA

Security
Deposits at ‘Talka” up to $1 million per 

member are still guaranteed by the 
government under the continuing Financial 
Claims Scheme. “Talka” is subject to the 
same legally enforceable regulatory 
environment as the banks as set by APRA 
and ASIC as well as the Banking Act 1959. 
Quite simply, what this means for members 
is that your money is safe and secure.

Regulation
Australian banks and credit unions 

continue to be among the most heavily 
regulated in the world. Our regulators 
continue to place heavy reliance on your 
Board’s ability to deliver strong governance, 
set and manage strategic direction, and 
ensure financial and operational stability

Sąjungos sudėtį.
Sydnėjuje gyvenanti knygų iliustrato- 

rė Fiona Katauskas, pristato keletą šmaikš
čių karikatūrų. Ji dosniai dalinasi mintimis 
apie Katausko pavardės tapatinimą su 
graikiška, būtent tai ji ne kartą yra patyrusi 
kitataučių tarpe. Fionos pasakojimas skai
tytojams primins laikus, kai jų lietuviškos 
pavardės mokyklose ar darbovietėse pa
virsdavo neišskiemenuojamomis. Sis 
straipsnis yra taip vadinamų “Naujųjų Aus
tralų” gyvenimo atspindys.

Vilniaus Kultūros instituto vyresnioji 
mokslinė bendrabarbė, habil. dr. Jūratė Tri- 
lupaitienė, atskleidžia dvi aštuonioliktojo 
amžiaus įžymybes. Ji rašo apie lietuvių- 
lenkų kilmės politiko ir karo vado Tadeuš 

through strong risk management Put 
simply, this is good news to our members 
that we are so closely monitored but bad 
news for us directors with long hours 
required to comply with all regulations and 
standards.

The future
Since the end of the financial year our 

outlook has further improved. In the past 
months of September and October the 
Board has approved additional loans of 
nearly $2 million. This is a sensational 
amount and will add to the profitability in 
2010/11. The future is looking a whole lot 
brighter.

Thank You
As I move towards my closing 

comments, I would like to convey my 
sincere appreciation to many people for 
their service and support. This message of 
appreciation goes to:

You members for your loyalty,
Managers and staff in Sydney Elie, 

Greta and Nada,
And of course my wonderful Board 

colleagues.
Closure

I am confident about the future of 
“Talka” as I mentioned earlier. As the 
number of credit unions is reduced from 
350 in the 1990’s to 90 plus today, ‘Talka” 
has strong fundamentals to prosper by

1 a committed Board
2 capable management
3 a strong financial position
4 excellent asset quality
5 and exceptional membership loyalty 
Thank you members.
“Talka”..... Better than the bank.
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^TALuA^ į
Kosčiuškos gyvenimą (1746-1817). Jo 
ryžtas, valia ir mokėjimas įkvėpti karius, 
Kosčiušką išaukštino mūšiuose prieš Ca
ro okupaciją. Karžygio vardu yra pavadin
tas aukščiausias Australijos kalnas ir ke
letas Jungtinių Amerikos Valstijų miestų.

Mokslininkė taip pat nagrinėja grafo 
Mykolo Oginskio (1765-1833) biografiją. 
Oginskio politinę karjerą apvainikavo tai, 
kad jis du kartus buvo išrinktas lenkų- 
lietuvių parlamentaru Trakuose. Vėliau 
tapo Lietuvos iždininku ir kardininku. At
skleidžiamas ir Oginskio kompozitoriaus 
talentas. Pasirodo jo gyvenamuoju laiko
tarpiu sukurti kūriniai, skambėjo Vienos, 
Londono, Berlyno bei St. Peterburgo sa
kinuose. Nukelta j 9 psL

4

mailto:talka@accas5.net.au


Bendruomenės baruose
Metinis choro “Daina” koncertas Sydnėjuje

Aida Zastarskytė-Abromas

Lapkričio 28 dieną į Sydnėjaus Lietu
vių Klubą susirinko ištikimi “Dainos” 
choro mylėtojai. Proga neeilinė. Vyko 
metinis choro koncertas. Tai paskutinis 
koncertas šiais metais prieš išvykstant j 
Dainų ir Šokių šventę Melbourne. Klubo 
salė pasitiko žiūrovus išpuošta marga
spalviais žiedais, kurie alsavo artėjančia 
vasara. Šių dekoracijų sumanytoja ir au
torė Rasa ir jos vyras Joe Blansjaar.

Koncerto repertuaras buvo įvairus. 
Skambėjo linksmos, nuotaikingos ir rim
tos dainos apie artėjančią vasarą, meilę, 
Tėvynės ilgesį.

Choro moterys pasipuošė ryškiai 
rožinėmis palaidinėmis, kurios dar labiau 
pagyvino dainų skambesį.

Koncerto pradžią paskelbė choro

Choro dirigente Birutė Aleknaite,
, _ -L-....... J, - 1 -J ./■ *

Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos 

Suvažiavimas
Australijos lietuviai katalikai švenčia 

daugiau nei 60 metų nuo įsikūrimo Austra
lijos žemyne. Atlikę dviejų metų darbo kon
traktus, tikintieji kūrėsi ir organizavo į ben
druomeniškas ir katalikiškas organizacijas, 
draugijas. Atvykę lietuviai kunigai atliko sa
vo krikščioniškąją misiją, kartu puoselėda
mi ir lietuvišką kultūrą.

Maloniai kviečiame visus į
Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos XXV Suvažiavimą 

2010 gruodžio 28 d. (antradienį), 830 vai. 
- 10.00 vai. ryto Bendruomenės kamba
ryje, Melbourno Lietuvių Namuose, 44 
Errol Street, North Melbourne.

Suvažiavimo dalyviams pietūs 12 vai. - 
13.30 vaL Melbourne Lietuvių Klube

Suvažiavime dalyvaus garbingas sve
čias iš Lietuvos, Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos Pirmininkas, Kauno Arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius SJ. Kartu su 
juo dalyvaus kunigas Mindaugas Pūkštys.

Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos XXV Suvažiavimas

1. Atidarymas,
2. Invokacija,
3. Prezidiumo ir sekretoriato 
kvietimas,
4. Sveikinimai,
5. Mandatų Komisijos sudarymas,
6. Pirmininkės, iždininkės ir Revizijos 
Komisijos pranešimai,
7. Diskusijos dėl pranešimų ir 
priimimas, apyskaitos tvirtinimas, 

pirmininkė Rasa Blansjaar, kuri trumpai 
apibūdino kiekvieną skambėjusią dainą. 
Koncertą paįvairino choro solistai: Garry 
Penhall, Joe Blansjaar ir prie jų prisijun
gęs Darius Gakas su savo kūrybos dai
nomis. Ypatingai šiltai publika sutiko 
Garry Penhall atliekamą dainą “Rich 
man”. Pasirodo Garry ne tik puikus so
listas, bet ir šmaikštus aktorius. Jo dai
navimą pagyvino žavios ir drąsios pagal
bininkės, tai-dirigentė Birutė Aleknaitė, 
choro gerbėjos Juta Šliterienė ir Elė Kains. 
Atrodo, kad šis jų pasirodymas buvo 
sugalvotas ekspromtu ir jis pavyko.

Nuoširdus ačiū choro vadovei Birutei 
Aleknaitei, akomponiatoriui Wojciech 
Wisniewski, Megan Dunn, kurie įdeda ne 
vieną laisvą minutę prie muzikinės dalies 
ir tą darbą atlieka iš širdies. Kūrybos 
procesas nėra paprastas, tai ilgalaikis 
procesas, reikalaujantis laiko ir diskusijų. 
Ieškoma vis įdomesnių ir įvairesnių dai
nų atlikimo versijų. Šįkart keletui dainų 
“Pasiplūdo antelė” ir “Lietuva brangi” bu
vo pasitelkta choristės Megan Dunn muzi
kinė pagalba. Ji grojo fleita, kurios ste
buklingi garsai suteikė dainoms malo
naus skambesio ir gyvumo. Manau, kad ne 
vienam spurdėjo širdis, kuomet choras 
dainavo “Lietuva brangi”. Beja, šiai dainai 
gerai padainuoti prireikė ne vienos re
peticijos, kad surasti geriausiai skambantį 
dainos variantą.

Tradiciškai po koncerto sekė loterija. 
Prizai buvo įvairūs. Nuo lietuvių dailinin
kų darbų iki lietuviškų saldumynų.

Koncertas baigėsi, visi išsiskirstėme 
geros ir pakilios nuotaikos.

Baigiant noriu padėkoti visiems cho
ristams, dirigentei, akomponiatoriui, mielai

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius S J.

8. Federacijos valdybos ir Revizijos 
komisijos rinkimai,

9. JE Arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ 
žodis.
10. Klausimai ir sumanymai,
11. Padėkos ir Suvažiavimo uždarymas 
giesme “Marija, Marija” ir Lietuvos 
Himnu.
+ Balsavimo teisę turi tik įgalioti 

atstovai ir garbės svečiai.
+ Kiekviena lietuvių katalikiška 

organizacija Australijoje turi teisę atsiųsti 
iki 3 atstovų

+Suvažiavimo metu vyks „Tėviškės 
Aidų“ 55 metų jubiliejinė paroda ir 16-17 
vai. laikraščio būstinėje ekspozicija 18 
Henry Street, Kensington. „Tėviškės 
Aidai“ yra vienintelis lietuvių katalikų 
laikraštis Australijoje leidžiamas ALK 
Federacijos.

Australijos Lietuvių Katalikų
Federacijos Valdyba

Nuotraukoje - Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”.

Koncertui pasibaigus. Iš kairės: Rasa Blansjaar, Megan Dunn, Garry Penhall, Birutė 
Aleknaitė, Wojciech Wisniewski, Darius Gakas ir Joe Blansjaar.

publikai, kuri savo atėjimais i koncertus, 
aukomis ir gerais žodžiais remia ir palaiko 
chorą.

Artėjant vienai is gražiausių švenčių - 
šv. Kalėdoms - linkime visiems choris
tams ir choro gerbėjams stiprybės ir

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame aukotojams už aukas, kurie prisimindami ir pagerbdami 

buvusią ilgametę Sydney “Dainos” choristę a.a. Ceciliją Pratieną 
aukojo chorui:

L..ir R. Daukus - $50, P. ir J. Pullinen - $50, E. Jonaitienė - $50,
L. ir K. Protai-$100, I.Kalėda - $20, J.Burokienė - $50,
E. Kains-$20, R. ir R.Zakarevičiai-$20, M. Kavaliauskienė -$10,
N. Liutikaitė - $20, A. Abercrombie - $20, D. A. J. N. Bieri - $50,
G. ir J. Bliokai - $50, G. ir S. Dryžai - $50, A. Markovski - $50, 
KKalėda - $20, P. Armonas - $20, E. ir V. Stašioniai - $20, 
Engadine Lietuvių Sodyba - $110, P. ir A. Vegiai - $50.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

Pamaldos Australijos lietuviams
Švenčių savaitės metu rytais vyks šv. Mišios su Kauno arkivyskupu Sigitu 

Tamkevičiumi SJ ir kunigu Mindaugu Pukščiu.

Adelaidėje - šv. Kazimiero bažnyčioje, 6 Third Ave. St. Peters, 
gruodžio 25 dieną, 11.00 vai., gruodžio 26 dieną, 11.00 vai.

Melbourne - St. Mary Star of the Sea, 33 Howard St., West Melb ourne, 
gruodžio 27 dieną, 10.00 vai., gruodžio 29 dieną, 8.00 vak, 
gruodžio 31 dieną, 9.00 vai. ir sausio 1 dieną, 830 vai.

Sydnėjuje - St.. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, 
sausio 2 dieną, 1130 vai.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti. 

Sydney Lithuanian Information Centre 
(sue) now offers 

FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE 
LESSONS

www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au
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sveikatos, geros nuotaikos ir pasitikėjimo 
savo jėgomis. Stebuklų, kuriuos galime su
kurti savo rankomis ir padovanoti vieni 
kitiems. Linksmų šventų Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų metų.

Iki susitikimo Melbourne. □

ALKF Valdyba
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Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Jėzui ganus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, 
Štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: 
kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant Jo 
žvaigždę ir atvykome Jopagarbinti. (Mato 2:1).

Šv. Mato Evangelijoje parašyta, kad Išminčiai, arba trys 
karaliai, keliavo į tolimas nežinomas vietas ieškodami Jėzaus, 
ir Jį suradę, Jam įteikė dovanų, savo krašto brangenybių. 
Dievas, parodydamas mums savo begalinę meilę, mus 
apdovanojo Jėzaus gimimu ir toliau suteikia mums dieviškas 
malones. Šiandien kiekvienos tikinčiųjų bendruomenės 
uždavinys yra pripažinti ir dalintis tomis dovanomis - t.y. 
malonėmis, kurias gavome per savo krikšto sakramentą.

Lietuvių tautos išeivijos istorijoje yra daugybė asmenų, 
organizacijų ir institucijų, per savo krikščioniškus darbus 
pasižymėjusių atsidavimu tarnauti artimo ir mūsų bendruo
menės labui. “Kaip Dievo meilės adresatai, žmonės yra 
gailestingosios meilės subjektai, pašaukti patys būti malonės 
įrankiais, skleisti Dievo meilę ir megzti gailestingosios meilės 
tinklus” (Benedict XVI Caritas in Veritate 5).

Vienas toks asmuo - vienuolė Motina Marija Kaupaitė. 
Įvertinant ir pripažinant jos dvasingumą ir pastangas padėti 
artimui, popiežius Benediktas XVIšių metų liepos mėn. 1 d. 
paskelbė ją palaimintąja. Šis procesas toliau leis Šv. Tėvui 
tęsti bylą jos paskelbimui šventąja. Jos ypatybes apibrėžia 
Gediminas Mikelaitis “..Ji suprato, kad krikščioniškus 
didvyrius iškelia tautos ir visuomenės reikalas. Pirmiausia 
atsiranda būtinybė pažinti dvasiškai alkstantį žmogų, 
pakrikusią bendruomenę. Pažinęs asmuo atranda, jog Dievo 
vaikasjis yra ne vienas-jam priklauso iršeimos bei tautos” 
(“Vienuolystės ir Kultūra”, Draugas, 2010, Nrl90 (35)).

Motina Marija imigravo (Ameriką 1897 m. 1907 m. ji 
tapo vienuole ir įsteigė Šv. Kazimiero vienuolyną. Atsiliepdama 
į Viešpaties kvietimą, bandė paremti lietuvius imigrantus ir 
jų šeimos narius JAV-se perjaunimo švietimą ir labdaringus 
darbus. Jos vienuolynas atidarė mokyklas Čikagoje, New 
Mexico valstijoje ir Buenos Aires, Argentinoje. Šv. Kryžiaus 
ligoninė, pastatyta prie Marija gimnazijos ir Švč. M. Marijos 

- Jįimimo parapijos Marquette Parke Čikagoje veikia iki šios 
dienos dėka seselėms kazimierietėms.

Įvertindami Palaiminotojo arkivyskupo Matulaičio 
įsteigtą Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių 
seserų vienuolyną Mariampolėje, esame dėkingi šioms seselėms, 
kurios tęsė savo misiją JA V-se ir Kanadoje. Prieš 60 metų jos 
įsteigė vaikų darželį Toronte; įsteigė bendrabutį gimnazistėms 
Putname; 1969 m. įsteigė jaunimo stovyklą “Neringą” 
Vermont e, kurioje kas vasarą šimtai lietuviško jaunimo ir 
šeimų stovyklauja. Seselės administruoja senelių prieglaudą, 
“Matulaičio Namai”, bei rekolekcijų centrą (nuo 1944 m.) 
Putname, Connecticut valstijoje.

Šv. Pranciškietės Dievo Apvaizdos vienuolės, kurių 
motiniškas vienuolynas Pittsburge buvo įsteigtas 1922 m., 
rūpinosi jaunimo švietimu savo mokyklose New England 
valstijose. Jos įsteigė mokyklą 1938 m. Vila Zelinoje, Sao 
Paolo, Brazilijoje netoli Šv. Juozapo lietuvių parapijos.

Advento laikotarpiu, kai mes ruošiamės atšvęsti Jėzaus 
gimimo šventę - Kalėdas, turime progą apmastyti, kad Dievo 
Sūnaus - Jėzaus Kristaus atėjimas į šį pasaulį ir Jo misija 
dalintis Dievo ramybės ir meilės dovanomis, kurią katalikų 
Bažnyčia toliau tęsia, nėra baigta. Šv. Paulius rašė 
romiečiams, “Juk kaip viename kūne turime daug narių, ir 
visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, taip ir mes daugelis 
esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui imant - vieni kitų 
nariai. Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. 
Kas turi pranašystės dovaną, tegulja naudojasi, laikydamasis 
tikėjimo; kas dovaną tarnauti - tetarnauja, kas mokyti - 
tegul moko, kas paraginti - tegul ragina; kas dovaną šelpti - 
tegul šelpia dosniai, kas vadovauti - tegul vadovauja 
rūpestingai; kas dovaną gailestingumo darbams - tegul 
pageliu lotiems su džiaugsmu. ” (Rom. 12:4-8).

Kviečiu visus prisiminti savo maldose visus mirusius 
vienuoles ir kunigus, ir visus, kurie šiuo metu aktyviai 
apaštalauja ir atlieka sielovados darbus lietuvių katalikų 
bendruomenėse plačiame pasaulyje.

Šv. Kalėdų palaimos dovana telaimina jus irjūsų šeimos 
narius dabar ir per 2011 metus. Tegul Kristaus gimimo 
dovana jums suteikia drąsos liudyti Krista savo parapijoje 
bei bendruomenėje. Tuo pačiu prisiminkime tikrąją esmte 
tos pirmosios Dievo mums duotos kalėdinės dovanos.

Pagarbiai Kristuje,

Prelatas Edmundas Putrimas
LietuxosV^kupuKonferenajos delegatas 

užsienio lietuvių katalikų sielovadai
-------------------------------------------------------;------------------------------------------------------------------------------ - ----------------------------------’
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Brangūs Australijos lietuviai,
Artėja Šv.Kalėdos - tai viena gražiausių ir 

prasmingiausių švenčių. Šių švenčių išvaka
rėse esame kartu su artimiausiais žmonėmis, 
bet ne vienas mintimis nuklystame pas mylimus 
ir artimus, kurie šiandien toli nuo mūsų. Tyliai 
prisimename iškeliavusius į Amžinybę ir susi
mąstome apie amžinąsias vertybes — Tikėjimą, 
Meilę ir Viltį. Būtent šios žmogiškos vertybės 
stiprina ir palaiko sunkią valandą, padeda nu
galėti ir įveikti sunkumus.

Šie metai kai kam iš mūsų nebuvo lengvi, bet 
įvertinkime išbandymus kaip pamokas, nau
dingas ateičiai. Būkime vieningi - palaikykime 
vieni kitus, pasitikėkime, būkime kantrūs. Su
telkime visas savo jėgas ir gabumus. Atraskime 
naujų galimybių sunkumams įveikti. Bičiuliška 
parama, savitarpio supratimas, kitoks kalbė
jimas - nuoširdesnis, atviresnis, palaikantis. 
Reiklumas ne tik kitiems, bet ir sau. Noras mo
kytis, keistis, tobulėti ir siekti tikslo.

Šv.Kalėdų išvakarėse linkime visiems stip
rybės ir sėkmės. Geros nuotaikos ir pasitikėjimo 
savo jėgomis. Stebuklų, kuriuos galime sukurti 
savo rankomis ir padovanoti vieni kitiems.

Linkime, kad Jus visada gaubtų žmogiškoji 
šiluma, artumas ir pasitikėjimas, o su meile 
tariami žodžiai nuolat sklistų iš širdies į širdį.

Tegu šventų Kalėdų dvasia suteikia Jums, 
ramybės ir meilės, tegu ateinantys metai būna 
viltingi.

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
metų.

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės 
Krašto Vaidyba

Mieli tautiečiai ir mūsų draugai,
Te aplanko Jus artėjančių šventų Kalėdų laimės 

nuojauta, te neišblėsta Šventės džiaugsmas ištisus 
ateinančius metus!

Švęskite, linksminkitės ir būkite laimingi!
Sveikiname Apylinkes ir visų organizacijų narius 

su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais! -
ALB Geeionyo

Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klu
bo Administracija sveikina 
visus Klubo narius ir sve
čius šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga.

Eina metai... Vieni - 
kažką nusineša, kiti - kaž

ką dovanoja. Tegul ateinantys metai Jums ir 
Jūsų šeimoms dovanoja tik džiaugsmą, skaidrią 
nuotaiką, nepakartojamas akimirkas ir laimę. 
Tegul ši Naujųjų Metų laimė būna didelė kaip 
žemė, skaisti kaip saulė ir svarbiausia - tikra. 
Tegul jos užtenka ne tik šioms šventėms, bet ir 
visam gyvenimui. Mielieji, gražių Jums švenčių!

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Administracija

Šv. Kalėdų proga linkime linksmų 
ir gražių švenčių, savo nariams, rė
mėjams ir visai Australijos Lietuvių 
Bendruomenei.

Geriausios sėkmės Naujuose Me
tuose bei prasmingos ir vieningos

nuotaikos lietuviškai veiklai.
Australijos Lietuvių

Fondo Vaidyba

Linkime visiems tau-\jTjr tiečiams linksmų ir nuotai-
kingų Švenčių.

MKV| greito pasimatymoold1 meiboucne 90*0 Australijos Lietuvių Die
nose Melbourne!

ald2010melboume
Ruošos Komitetas

ESTOURS TRAVEL 
linki “Mūsų Pastogės” 

skaitytojams įįfeį 

Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų.
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Nuoširdžiai sveikiname visus “Talkos” narius ir 
klientus Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga. Linkime 
stiprios sveikatos, geros nuotaikos, kūrybingų darbų 
ir daug saulėtų dienų. “Talka ** Sydney

Nuoširdžiai sveikiname visus senjorus - pensi
ninkus Sąjungos narius šv. Kalėdų ir Naujų 2011- 
ųjų Metų proga.

Linkime kuo gražiausių šventinių akimirkų, 
bendravimo šilumos, sveikatos ir stiprybės.

Meibourno Pensininkų 
Sąjungos Valdyba

Mieliems tautiečiams Tėvynėje, 
Australijoje ir visuose pasaulio kraš
tuose, švenčiantiems Kūdikėlio Kristaus 
gimimo šventę - šv. Kalėdas, linkime 
geros, šventiškos nuotaikos.

Viso geriausio ateinančių 2011-ųjų 
metų bėgyje giminėms, bičiuliams ir 
visiems pažįstamiems -

Juta ir Viktoras Šliteriai

Tarpusavio pagarbos, santarvės ir 
tolerancijos Šventoms Kalėdoms ir 
Naujiesiems Metams linkime visiems.

Danutė ir Gabrielius 
Ženikalniai

Sydnėjaus lietuvių Apylinkės narius ir jų šeimas 
sveikiname su šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais 
Metais.

Linkime linksmų švenčių bei geriausios sveikatos, 
sėkmės, laimės ir kad 2011-ieji metai atneštų Jums 
taiką bei ramybę šeimose ir bendruomenėje.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba

..... .. -

Šv. Kalėdų proga sveikiname visus Pietų Austra
lijos lietuvių bendruomenės narius ir linkime pras
mingų Švenčių bei sėkmingų, sveikų ir gera žadan
čių Naujųjų 2011-ųjų Metų.

ALB Adelaidės Apylinkės 
Vaidyba

Ateinančių Kalėdų proga linkiu 
visiems draugams, kad Jūsų širdyse bū
tų ramybė, taika ir džiaugsmas. Ir kad 
būtų linksmiau negu man.

Aliutė Karazijienė

Kalėdų švenčių proga sveikiname 
visus gimines bei pažįstamus ir linkime 
linksmų švenčių bei geriausių Naujų 
Metų.

Vida ir Algis Kabailai 
su šeima

Linkime linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Metų visai mūsų gimi
nei ir draugams.

Onutė ir Algis Kapočiai

Visiems Sydnėjaus Lietuvių Sodybos gyventojams, 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos rė
mėjams, bičiuliams ir visiems geros valios tautie
čiams Australijoje ir visame pasaulyje linksmų šv. 
Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų linki

Mieli draugai, brangūs tautiečiai,
Nuoširdžiai sveikiname ir linkime 

laimės, stiprybės, vilties šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga.

Tamara ir Benius Vingiliai
su šeima

Džiaugsmingų Kalėdų švenčių, lai
mingų, sveikatingų Naujųjų 2011 Metų

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų visiems mieliems draugams ir pažįstamiems 
linki - Longinas Pukys

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname 
šventų Kalėdų proga ir linkime laimingų 2011-ųjų 
Metų. Irena ir Algis Dudaičiai

Sveikiname mielus draugus bei pažįstamus šv. 
Kalėdų proga ir linkime laimės, sėkmės bei geros 
sveikatos Naujuose 2011 Metuose.

Marina ir Laurie Cox su šeima

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų, sveikų Nau
jųjų 2011 Metų mieliems bičiuliams ir visiems 
tautiečiams linki

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Šventų Kakėdų proga sveikiname mielus gimi
nes, draugus, artimuosius, bendradarbius ir 
pažįstamus Australijoje, Lietuvoje ir Amerikoje. 
Linkime, kad Naujieji Metai atneštų visiems laimę, 
gerą valią, ramybę, taiką, vieningumą ir Dievo 
palaimą.

Jadvyga ir Petras Burokai

Visus gimines ir tėvynainius sveikiname su šv. 
Kalėdomis ir linkime džiaugsmingai  jas praleisti.

Gi sulaukę Naujų 2011-ujų Metų būkite lai
mingi ir sveikatingi

Ona Grosas ir anūkai
Vilija, Arūnas ir Jolita

Sydnėjaus Lietuvių Matarų 
Socialinės Globos Brauyija linkime draugams ir pažįstamiems iš arti ir toli.

Martina ir Anskis Reisgiai su šeima

Sveikinu brangius gimines ir draugus su Kalė
domis ir Naujais Metais. Linkiu visiems sveikų ir 
laimingų Naujų Metų bei malonių švenčių.

Regina Smilgevičius

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų šventėse svei
kiname gimines, draugus ir pažįstamus, linkėda
mi stiprios sveikatos, geros nuotaikos ir vilčių 
išsipildymo.

Edvardas, Eleonora
Margan - Marganavičiai

Sveikiname visus Canberros Lietuvių Bendruo
menės Sąjungos narius ir jų šeimas bei artimiuosius 
su šv. Kalėdomis ir linkime daug džiaugsmo, laimės 
ir geros sveikatos 2011 metams. Dėkojame, kad pa
laikėte mūsų bendruomenės veiklą ir lauksime jūsų 
2011 metų renginiuose.

Canberros Liet. Bendruomenės
Sųjunyos Valdyba

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2011-ųjų 
Metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Irena Bagdonavičienė su šeima

Šių metų gruodžio 4 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube vyko Kalėdinė eglutė Klubo narių vaikams (žiūr. nuotr. viršuje). 
Programėlę vaikučiams sumaniai ir linksmai pravedė Elė Kains (nuotr. centre). Ritos Kriaučiūnaitės nuotrauka.

Sveikiname su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2011 
Metais, linkime linksmų švenčių, sveikų ir sėkmingų 
ateinančių metų visiems artimiesiems, giminėms ir 
pažįstamiems.

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Visus mielus draugus ir pažįstamus sveikinu šventų 
Kalėdų proga, linkėdama ramybės Jūsų namams, paki
lios nuotaikos, besipildančių svajonių, daugiausiai 
sveikatos, giedriausių dienų ir stiprių ateinančių Naujų 
2011 Metų!

Jadvyga Dambrauskienė
iš Engadinės

Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir džiaugsmingų, laimin
gų bei sėkmingų Naujų 2011 -ųjų Metų visiems draugams 
ir pažįstamiems linki

Venclovų šeima

Gaudžia angelų trimitai, jų garsai praneša Jo atėjimų 
ir kartu skleidžia taiką ir ramybę žmonijai...

Šv. Kalėdų proga sveikiname savo artimuosius, drau
gus ir pažįstamus, sveikiname tėvynainius Lietuvoje ir 
plačiame pasaulyje, linkime, kad toji taikos ir ramybės 
žinia skverbtųsi giliai į mūsų širdis ir veiksmus.

Naujieji 2011 Metai tebūnie visų mūsų norų ir vilčių 
išsipildymas bei tęsinys.

Greta, Ben ir Andriukas Fletcher 
Marguerita ir Teodoras Rotcai

Uždekime žvakes ir tyliai pasimelskim 
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos su tyluma susėskim 
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma ir į kasdienę būtį 
Ateidami visi - savi ir svetimi, 
Uždekime širdy po šventinę žvakutę, 
Pasidalindami šviesa ir ugnimi...
Artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Svetlana 

Korsakienė sveikina Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Administraciją, darbuotojus, narius ir lankytojus bei visą 
plačią lietuvių bendruomenę.

Dėkoju visiems lietuviškų patiekalų valgytojams už 
paramą praėjusiais metais ir linkiu, kad ateinančiais me
tais niekada nesijaustumėte alkani - Svetlana ir lietu
viški patiekalai visada laukia Jūsų!
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Iš Redakcijos pašto
Įbristai iš Lietuvos Australijoje

“Australija. Gražiausiame pasaulio 
pakraštyje po tamsiai mėlynu dangumi 
Jūsų laukia raudona žemė, išsaugojusi lau
kinę nuotykių dvasią ir sukūrusi kosmopo
litišką civilizaciją.”

Tokiu iššūkiu Kauno egzotinių kelio
nių biuras “Grūda” viliojo turistus apsi
lankyti mūsų antroje tėvynėje Australijoje.

Pasėkoje šito, neseniai Adelaidės Lie
tuvių Namuose viešėjo grupė turistų, atvy
kusių iš Lietuvos. Ši grupė, susidedanti iš 
16 keleivių, iki atvykimo į Adelaidę jau dvi 
savaites važinėjo po Australija ir po to žada 
dar dvi savaites praleisti iki ekskursijos 
pabaigos.

Pasirinktas kelionės maršrutas yra am
bicingas: Vilnius, Sydnėjus, Mėlynieji Kal
nai, Tasmanija, Melboumas, Great Ocean 
Road, Kengūrų sala, Barossa Valley, Ade
laidė, Alice Springs, Caims, Sydnėjus, Vil
nius.

Kol kas keliauninkai yra patenkinti

Kaip žinome ir suvažiavimuose mato
me, geelongiškis Edward (Ted) Reilly yra 
nuoširdus lietuvių draugas, be to ir Jūratės 
vyras. Žinome taip pat, kad  jis yra literatū
ros žinovas, o patsai - ir poetas.

Susipažinęs su lietuvių kalba, Ted su
manė rašyti, kurti lietuviškai. Be pretenzijų, 
jis atsiuntė Redakcijai savo darbą, kurį čia 
ir spausdiname.

Australai pramoksta lietuviškai, o dabar, 
mūsų skaitytojams, - štai, eilėraštis lietu
viškai.

Sveikiname mielą Ted ir linkime jam 
kūrybinės sėkmės naujai pasirinktoje 
kryptyje.

Red.

Gold Coast lietuvių bendruomenė

Lithuanians gathered at the end of November, 2010 for a barbeque at the home of the 
new seniūnai of the Gold Coast Lithuanian Community, Algis and Sandra Bernaitis 
(centre back). In front of Sandra is Juozas Songaila (retiring seniūnas). Third from 
the right of the middle row is Maria Atkinson (sekretorė). On the right is Joan Songaila 
(retiring sekretorė). Seated second from the right of the front row is the Ladies’ leader, 
Regina Smilgevičienė. Regina and her late husband, Jurgis, first formed the Gold Coast 
Lithuanian Community 30 years ago.

Gerbiama Australijos 
Lietuvių Bendruomene,

Išeivijos idėjų centras, besiruošiant 
Europos krepšinio čempionatui 2011, 
inicijuoja projektą “Parodykime Europai, 
kad esame tikra krepšinio tauta”. Tikslas 
-paskatinti lietuvius parodyti kaip stipriai 
Lietuvoje yra kultivuojama ši sporto šaka 
ir kokių įdomių variantų žaidžiant krepšinį 
galima sugalvoti

Pridedame nuorodą, kurioje yra pri
statomas naujas krepšinio variantas rūpimus klausimus. Linkėjimai

____ Išeivijos idėjų centras
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savo kelione, bet skundžiasi šaltu oru, 
ypAč Tasmanijoje. Esą galvoję, kad Austra
lija yra šiltas kraštas, o merginos apgailes
tauja dar neturėję progos išbandyti savo 
bikini maudymosi kostiumėlius.

Kauno kelionių agentūros “Grūda”, 
kuri surengė šią ekskursiją, direktorė Bi
rutė Kalkienė ir gidas geografas Rytas 
Šalna teigia, kad šie keliautojai mėgsta 
nuotykius ir jau dalyvauja ne pirmoje ke
lionėje. Jie daugumoje yra pasiturintys 
verslininkai, daktarai ir keli mokytojai.

Direktorė Birutė, kuri keliavo kartu, 
laiko šią kelionę populiaria ir žada kitais 
metais vasario mėnesį vėl surengti panašią 
ekskursiją ir aplankyti kitas Australijos 
lietuvių bendruomenes, ne tik Adelaidės. 
Direktorė mano, kad atostogų kelionės į 
Australiją turės pasisekimą Lietuvoje, nors 
ir nėra pačios pigiausios (apie 30,000 litų 
vienam asmeniui).

Romas Urmonas, Adelaide

E. Reilly, Geelong

PALANGOJ DAINA-LR/D/E

Mergelė dainuoja, kol bangos rieda, 
žuvėdra atsako su daina.
Pušys liūdi, o debesiai ašaruoja, 
laivas atsako su daina.
Sirenos garsuoja, o ereliai skrenda, 
močiutės rauda.
Amžinai teka keliai, 
senos tautos raudą. 
Dabar rami, motina liuluoja, 
ir kūdikis dainuoja.
Dabar ramybė, melskimės, 
ir angelai atsakys su daina.
Alleluia Alleluia

“Trikrepšis”, kuris Lietuvoje yra nauja 
idėja, tačiau labai pradedamas pamėgti 
ypač mūsų jauniausių lietuviukų vaikų.

http://www.iicentras.com/sportas/ 
skaityt i/244

Tikimės, kad šis krepšinio variantas 
paplis po daugumą pasaulio šalių. Taip pat 
turinčių idėjų, minčių, ar tiesiog noro 
išbandyti šį naują krepšinio variantą savo 
bendruomenėse bei mokyklėlėse galite 
kreiptis į IIC adresu: info@iicentras.com 
suteiksime visas įmanomas informacijas į

Australijoje - grupė “Pamarys” iš Lietuvos

Liaudiškos ir pramoginės muzikos grupė “Pamarys” (žiūr. nuotr. viršuje) iš Klai
pėdos koncertuos Australijoje: Melbourne - sausio 2 dieną, Canberroje - sausio 8 
dieną ir Sydnėjuje - sausio 9 dieną (2011 m.).

Gerb. Redakcija,
Šiuo laišku kreipiamės į visas Lietuvių 

tautos bendruomenes, esančias ir veikian
čias įvairiose užsienio šalyse.

Mes esame Londone dirbanti leidybos 
kompanija Agatha Press. Pagrindinė mūsų 
veiklos sritis yra grožinė literatūra. Prakti
ka parodė, kad esame labai reikalingi lie
tuvių rašytojams. Jų vis daugiau kreipiasi į 
mūsų įmonę. Todėl džiaugiamės, galėda
mi pristatyti lietuvių kūrybą pasaulyje ir 
prisidėdami platinant jų išleistas knygas 
įvairiose šalyse. Tikimės, kad jiems būsime 
labai naudingi ir neapvilsime jų lūkesčių.

Vieniems dirbti sudėtinga, todėl ieško
me bendraminčių, kurie geranoriškai su
tiktų su mumis bendradarbiauti. Ar Jus 
domintų straipsniai, interviu, lietuviškų

Rašo Sibiro tremtinių atžala. Dėl origina
lumo kalba netaisyta. Red.

Sveiki,
Jūs rašote, Sergejus Morkevičius.
Neseniai aš parašė jums. Aš ieškojau 

mano giminaičių. Mano giminaičiai rado!
Man buvo išsiųstas iš Regina Osgood

Socialinis elektroninių išteklių tinklas eLIBRARY.LT
Šių metų gruodžio 2 d. mokslinei 

elektroninei bibliotekai eLIBRARY.LT 
(www.elibrary.lt) suėjo šešeri metai. Bib
lioteka užsirekomendavo kaip socialinis 
lietuviškų elektroninių išteklių tinklas.

Per šešerius mokslinės elektroninės 
bibliotekos eLIBRARY.LT veiklos metus 
prirašyta daugybė straipsnių, informaci
nių pranešimų, pasisakymų, nuomonių ir 
linkėjimų.

Mokslinėje elektroninėje bibliotekoje 
eLIBRARY.LT yra per 94,000 skirtingo 
formato ir dydžio failų įvairiomis kalbo
mis. Jų apimtis siekia daugiau kaip 186 
GB. Biblioteka turi daugiau kaip 31,000 
nuolatinių skaitytojų, jie čia lankėsi per 
700,000 kartų. Skaitytojai prie bibliotekos 
jungiasi ištisą parą iš 115 šalių, esančių 
visuose žemynuose ir laiko juostose. Gau
siausiai jų sulaukiama iš Europos, Azijos 
ir Centrinės Rusijos dalies, mažiau iš 
Šiaurės ir Pietų Amerikos, Tolimųjų Rytų 
ir Pietų Azijos šalių. Pagausėjo lankytojų 
iš JAV vidurio valstijų bei Vakarų Europos.

Mokslinę elektroninę biblioteką 
eLIBRARY.LT sudaro lietuviškų išteklių 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų mokesčio 
(Tax deductible). Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

knygų vaikams ir suaugusiems pristaty
mas, ar galėtumėte pagelbėti juos rekomen
duodami lietuvių išeivijos spaudai? O gal 
galima būtų ir elektroniniu paštu išsiun
tinėti žmonėms, kurie galbūt domisi lie
tuviška kūryba, ir pageidautų gauti nau
jienas? Tokiu būdu žmonės sužinotų apie 
lietuvių autorių naujai pasirodžiusias kny
gas, kurias galima įsigyti per didžiausias 
pasaulio intemetines parduotuves lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Jei manote, kad galėtumėte su mums 
bendradarbiauti, ar turite kokių idėjų, 
nekantriai lauksime Jūsų atsakymo.

Nuoširdžiausi linkėjimai iš Londono.
Jūratė Svaldenienė

Agatha Press Ltd
www.agathapress.co.uk 

info@agathapress.co.uk

pranešimą. Ji-Aldonos, sesuo mano senelis 
dukra. Aldona gyvas. Ji yra 83 metų. Ji turi 
dukrą, sūnų ir anūkus.

Aš esu labai laimingas.
Dėkoju jums už jūsų pagalbą ir linkiu 

jums viso ko geriausio. Pagarbiai,
Sergejus Morkevičius

bazė, moksliniai ir žiniasklaidos leidiniai, 
bibliotekų ir lietuviškos žiniasklaidos 
nuorodų galerijos. Biblioteka nuolat pil
doma įvairiais leidiniais, garso irvaizdo įra
šais, mokslinių ir praktinių konferencijų 
ištekliais. Šiuo metu vieni iš populiariausių 
išteklių yra elektroninė Korano versija, 
pasaulio tautų išminties rinkiniai, istori
nės knygos, Lietuvos universitetų magis
trantų darbai, kiti įvairūs projektai

Dėkojame visiems, kurie visus šešerius 
metus buvo kartu su mumis, palaikė, 
suprato, rėmė ir tikėjo bibliotekos sėkme. 
Tikime mokslinės elektroninės biblio
tekos eLIBRARY.LT ateitimi, nes jos 
duomenų bazės ir toliau gausins išteklius, 
plės lietuvišką socialinį tinklą.

Kontaktinis asmuo:
Algirdas Aušra, direktorius 

VšĮ „Baltijos visuomeninis 
informacinių technologijų ir švietimo 

centras“
Tel: 8 5 248 1536, fax: 8 5 248 1629, 

mob. tel: 8 69916184.
E-mail: info@elibrary.lt 

www.elibrary.lt
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Menas ir kultūra________________
Henriko Sliterio meno paroda

ir mano nuotykiai Sydnėjaus didmiestyje
Edis Lipšys, Melbourne

Iš gero draugo Henriko Šliterio Syd- 
nėjuje gavau laiškelį, kviečiantį aplankyti 
jo meno parodą. Kvietimas papuoštas 
trimis spalvotais jo tapytais gamtovaiz
džiais ir nurodo, kur ir kada paroda įvyks. 
Henrikas pasiūlė man atitrūkti nuo 
Melboumo arktinio oro bei slegiančios 
kasdienybės ir atvykti padėti prižiūrėti 
parodą.

Henrikas pasitiko mane oro uoste ir 
netrukus atsidūrėme prie jo namų. Dzin- 
gulingu varpelis ir vartus atveria besišyp
santi, graži, linksma bei miela jo žmona 
Antoinette. Aiškiai esu gerų draugų glo
boje. Pakvimpa kava. Sėdam pasidalinti 
naujienom, prisiminimais. Jų namas er
dvus, šviesus, modemus, ne taip seniai Hen
riko suprojektuotas, atnaujintas ir persta
tytas. Po kavos - ir vynelis su užkandžiais. 
Palengva pasaulis tampa mielesnis, atsi
leidžia slegianti kasdienybė.

1970 m Henrikas baigė architektūrą 
B.Arch. (Hons) NSW Universitete, Syd- 
nėjuje. Neseniai metęs savo įdomų, sėkmin
gą profesinį užsiėmimą, energingai ėmėsi 
kitos savo didžiosios meilės - grynojo me
no, tapybos ir skulptūros. Universitete 
Henrikas klausėsi Harry Seidler, Peter 
Koller, James Gleeson paskaitų. Būdamas 
18-metis jaunuolis lankė Julian Ashton 
Sydney Rocks piešimo klasę, vėliau mokė
si Swiss Cottage Meno Mokykloje Londo
ne, o prieš kelis metus dirbo garsaus skulp
toriaus Tom Bass studijoje.

Pasidairęs po Henriko namus paste
biu,. kad.kiękyipnai;siena, bet koks kam
pelis papuoštas kokiu nors menišku

Lietuviški lakštai ir redaktoriaus dosnumas
Atkelta iš 4 psL

Trilupaitienė patvirtina, jog Lietuvoje 
klesti mokslinių atradimų metai Daugy
bė anksčiau neprieinamų istorijos pusla
pių, šiandien vartomi daug sparčiau, o ir 
išvadas daryti lengviau, nes tyrimų infor
macijos tikrai pakanka.

“Mokslo Lietuvos” žurnalo redaktorius 
Gediminas Zemlinskas, pasakoja apie 
buvusį Islandijos ministrą pirmininką Jon 
Baldvin Hannibalsson. 2001-ųjų metų ko
vo 10 dieną Lietuvos Vyriausybė jam įtei
kė Lietuvos Santarvės ordiną už tai, jog 
1990 metais Islandija tapo pirmąja pa
saulio valstybe, pripažinusią Lietuvos atsi
skyrimą nuo Sovietų Sąjungos.

Jon Baldvin brolis Amor Hannibalsson, 
trumpoje “Island’s Role in Lithuania’s 
Independence” apžvalgoje rašo, kaip klos
tėsi to meto įvykiai ir kodėl kai didžio
sios pasaulio galiūnės tik sekė įvykių eigą, 
Islandija parėmė Lietuvos apsisprendimą.

Knygų apžvalgos skyrelyje nagrinė
jamos Helmuto Šabasevičiaus “A Concise 
History of Lithuanian Ballet” (2009), 
Mečislovo Jučo “The Battle of Grunwald 
(Žalgiris)” (2009) ir Genovaitės Kazokas 
“Musical Painter: M. K Čiurlionis” (1875- 
1911). Pastaroji magistrės laipsnio stu
dija susilaukia teigiamų atgarsių tiek 
Lietuvoje, tiek Japonijoje, tiek kitose pa
saulio šalyse.

Ilgametis “Lithuanian Papers” leidėjas 
Algimantas Taškūnas primena, jog žurnalą 
galima įsigyti adresu:

Lithuanian Papers,
PO Box 777,
Sandy Bay, Tasmania, 7006,
Australia
arba 

daikteliu, skulptūra ar paveikslu. Daugu
ma tų meniškų darbų - paties Henriko su
kurti Daug tų darbų yra iš senesnių laikų 
ir todėl aišku, kas šis užsiėmimas yra il
gametė Henriko meilė. Ant sienų kabo 
įvairūs Henriko tapyti šeimos portretai: ir 
žmonos Antoinettes, ir dukrelės Sophie, kai 
ji dar buvo kūdikis, vėliau jauna mergaitė 
ir po to - jauna moteris. Kabo ir egzotiški, 
spalvingi vaizdai iš Afrikos - iš tų laikų, 
kai Henrikas Lagos mieste (Nigerija) dirbo 
architektu. Palei ilgą sieną rikiuojasi visa 
eilė gamtovaizdžių. Tai vėliausieji Henri
ko darbai iš iškylos į Flinders Ranges, Pie
tų Australijos raudonąsias dykumas, kur 
kadaise - prieš milijoną metų - buvo vi
duržemio jūros, bet dabar ten vien tik 
saulėje kepantys raudoni Australijos kal
nynai ir raudono smėlio dykumos, nes pa
sikeitė klimatas. Ne taip seniai tose vie
tose vokietis Hans Heysen ir mūsų visų 
mėgiamas aborigenas Albert Namatjira bei 
jo giminaičiai lankėsi ir savotiškas akva
reles kūrė. Paklausiau Henriko, ar ten ir 
mūsų laikų emigrantai, šaunieji meninin
kai Eva Kubbos ir Henrikas Šalkauskas 
klajojo. Jis sakėsi apie tai negirdėjęs.

Išdrįsau paklaustų kodėl paveiksluose 
nematau nei vienos avies (kaip pas Hans 
Heysen) ir nei vieno medelio (kaip pas 
Albert Namatjira)? Henrikas kantriai 
paaiškino, kad ten, kur jis keliavo, buvo 
vien dykuma-nesimatė jokio gyvio, augalo, 
žmogaus, net ir dykumų driežo. Tai tau! 
Pastebėjau, kad viename paveiksle skrai
do erelis, bet nedrįsau paklausti, iš kur jis 
atsirado? (Šį paveikslą vėliau nusipirko 
Palaitis.)

Henrikas per tas vietoves keliavo su

Saulius Bakaitis.

Lithuanian Studies Society,
1501 Riverside Road,
Burbank, CA 91506-3027, USA.
Kaina Australijoje $7.00, o kitose ša

lyse US $8.00. Galima susimokėti asmeni
niu čekiu, pinigine perlaida (money order), 
banko perlaida (bank draft) arba grynais.

Turime ir naują “Lithuanian Papers” 
platintoją. Tai Melbourne gyvenantis Sau
lius Bakaitis.

Jeigu kreipsitės elektroniniu paštu: 
saulbak@optusnet.com.au arba telefonu: 
(03) 9874 1931, paskutinį ir dar vieną 
buvusį numerį, galėsite įsigyti už $7.00.

Taip pat, jeigu tapsite žurnalo prenu
meratoriumi, 24-asis “Lithuanian Papers” 
numeris jums kainuos tik $3.00.

Paskutinis redaktoriaus pasiūlymas 
galimybė įsigyti 3 “Lithuanian Papers” 
numerius už $3.00. Pigiau nebūna!

□

Nuotraukoje - Henrikas Šliteris parodoje prie savo darbų.

vietiniu žinovu. Jis gerai susipažino su tų 
vietovių istorija ir tai padarė įtaką jo 
paveikslų meninei išraiškai. Norėtųsi 
daugiau apie tai pasikalbėti, bet reikia 
ruoštis parodai.

Henrikas turi savo meno gerbėjų. Jis 
dažnai kuria pagal užsakymus. Jo darbai 
yra išsklaidyti po pasaulį. Šie naujieji dar
bai bus išstatyti pardavimui Art Sydney 
parodoje. Art Sydney - komercinė vieta, 
kurioje galima kiek pigiau darbus nusi
pirkti iš pačio menininko. Tai Henrikui 
nauja, neišmėginta vaga. Vienas dalykas 
yra kurti darbus, o visai kitas - meno 
kūrinius pristatyti kaip prekę.

Stojame j darbą. Paveikslus reikia iš
rūšiuoti ir paruošti parodai: juos reikia 
įrėminti, supakuoti kelionei j galeriją, yra 
eilė ir kitų darbelių. Būdamas architektu 
ir planuotoju, turėdamas savo vietos 
galerijoje išmatavimus, taip pat išmata
vimus kiekvieno paveikslo, kiekvienos 
skulptūros, jis rūpinasi išdėstymu, nes 
viską tenka atlikti pačiam - nuo plaktuko 
ir vinelės paveikslui pakabinti iki apšvie
timo. Henrikas nuo vėlyvo vakaro iki 
ankstyvo ryto ruošiasi, rūpinasi, bruzda, 
kad tik viskas sklandžiai praeitų.

Sydney Art - milžiniška komercinė 
paroda, kuri tęsiasi keturias dienas. Parodos 
rūmai - didžiulė industrinė salė, gal 
kilometro ilgio ir apie 300 metrų pločio. 
Salė padalinta išilgai (gal šešiomis) eilė
mis, kuriose yra atitvertos parodos vie
telės, prieinamos iš vienos atviros pusės 
plataus tako. Priešingoje tako pusėje - nau
ja eilė kitų galerijų. Kiekvienas meninin
kas arba galerija turi savo plotelį, tris sie
neles, kur gali savo meno kūrinius paka
binti, o ketvirta pusė yra atvira publikai. Tų 
vietelių turbūt buvo apie šimtą. Dalyvavo 
menininkai iš visų Australijos valstijų, net 
iš Naujosios Zelandijos. Tokiose parodose 
yra ir kavinukės, barai muzika.

Staigmena parodoje buvo ta, kad mu
ziką parūpino ne kas kitas, bet Melboumo 
Disc Jockey extraordinaire „Tommy Zee“ 
Zdanius, kurį daug kas iš mūsų Melbourne 
mielai prisimena iš tų laikų, kai jis pra
vesdavo „Jazz at Litho House“.

Menas yra įvairus ir turbūt pritaiky
tas kiekvienam skoniui bei kišenei. 
Nuostabu, kiek yra menininkų, kiek ga
bumų, grožio, įvairumo. Tai - ir tapyba, 
skulptūra, keramika, fotografija, kompiu
teriais atlikti darbai įvairūs spausdiniai 
(serigrafika, ofortai, lino raižiniai, lito
grafija), rankdarbiai ir kt. O mūsų Henri
kas - tarsi milžinas tarp nykštukų. Rami, 
tvirta, meniška oazė tarp kartais triukš
mingų kaimynų.

Henriko paveikslai tapyti akriliniais 
dažais ant drobės. Stilius - 

impresionistinis. Ant baltos drobės meni
ninkas pina savo meniškus burtus. Paveiks
las niekada nėra visiškai užbaigtas, net 
kūrėjo akyse bedirbant jis visą laiką kei
čiasi. Užbaigtas jis keičiasi pagal žiūrovo 
nuotaiką, skonį, supratimą. Pagaliau jis 
atsiskleidžia per akis žmogaus, kuris į jį 
žiūri.

Kartais parodos lankytojas sustoja pa
sikalbėti su Henriku, nes atpažįsta nuta
pytą vietovę iš savo klajonių po dykumas. 
Kitas pasiteirauja apie nutapytas vietoves 
ar apie meną apskritai. Žinoma, Henrikas 
tuoj pat paaiškina, kur keliavo, kur yra ta 
ar kita vietovė, kuo ji reikšminga ar šiaip 
įdomi. Vienas kitas meno mėgėjas susi
gundo, nuperka tą paveikslą ir džiaugiasi 
radęs savo perlą.

Parodoje apsilankė ir saujelė lietuvių. 
Malonu buvo vėl susitikti su Vyteniu 
Šliogeriu, Pajauta ir „Blondie“ Pullinen, 
Danium ir Gennie Kairaičiais, Jasonia 
Palaitiene ir kt. Žinoma, buvo ir visa gru
pė Henriko giminaičių bei artimesnių 
draugų. Antoinette, dukrelė Sophie ir jos 
vyras Felipe visaip prisideda, o Robertas 
Baužė - senas Henriko meno gerbėjas kaip 
uolos atrama.

Paroda baigiasi. Parduotus meno kūri
nius reikia išsiuntinėti pirkėjams. Tam 
vietoje yra suorganizuota speciali paslau
ga. Reikia supakuoti parsivežti neparduo
tus darbus - mat menas tokiu atveju yra 
prekė. Didesnė dalis Henriko meno darbų 
parduota, dalis grįžta namo, du darbai 
keliauja Adelaidės link, kur jie jau paža
dėti privačiai galerijai naujai parodai.

Norint pamatyti šios parodos nuotrau
kas ir kitus Henriko darbus arba sužinoti 
apie Henriko architektūrą ir meninę 
istoriją, prašome apsilankyti jo elektro
ninėje svetainėje wwwhenrikas-teris.com

Susitarus galima apsilankyti Henriko 
namuose ir asmeniškai apžiūrėti jo dar
bus. Galima jam rašyti e-mail:

hateris@iinet.net.au arba paskam
binti tel: (02) 9362 9889.

Sydnėjuje gyvenant pas Henriką nu
vykti yra lengva ir patogu, ypač jei diena 
saulėta. Pasigauni Ferry iš Circular Quay, 
kuri pasuka pro Sydney Opera House link 
Rose Bay ir po kokių 20 minučių išlipi 
pasiekęs Double Bay prieplauką. Tada palei 
smėlėtą įlankos krantą, pro žuvėdrų būrį, 
pro vandenyje žvejojančius pelikanus ir 
vieną kitą naminę antį, kurios nardo 
įlankoje, netrukus atsirasi prie Henriko 
namo vartų. Tada - dzingulingu - paskam
binkit varpelį...

O aš lieku dėkingas Henrikui už 
draugystę ir ne taipjau ramiai bet įdomiai 
praleistą laiką. □
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Gražina Pranauskienė
Šių metų gruodžio paskutinę savaitę į 

Melboumą sugužės lietuviai iš Australi
jos, Amerikos, Lietuvos ir kitų pasaulio 
šalių. Australijos Lietuvių Dienų (ALD) 
tradicija, prasidėjusi 1960ais, kas du metai 
tęsiasi Sydnėjuje, Melbourne ar Adelaidė
je. ALD yra taip pat ruošė Canberros bei 
Geelongo lietuvių bendruomenės.

Pavarčius Židrūno Strazdausko sukur
tą intemetinę svetainę www.ald2010.org 
matosi, kiek daug organizatoriai bei gru
pių vadovai įdėjo darbo ruošiant šią 
tautišką šventę. Tačiau pagrindine sraig
telių tepėja ir sukėja yra aktyvi Melbour
ne lietuvių bendruomenės narė Rita 
Mačiulaitienė. Padedama sekretorės 
Danguolės Juškos, iždininkės Vilios 
Dukas ir 20-ties ALD Ruošos Komiteto 
narių, ji Australijos Lietuvių Dienas ruošė 
paskutinius dvejus metus.

Pradedant Atidarymu ir baigiant 
Klaipėdos liaudiškos ir pramoginės 
“Pamario” grupės koncertu, renginiai tę
sis iki 2011 sausio 2 dienos.

Gruodžio 27 dieną, 10 valandą, visi 
kviečiami į Australijos Lietuvių Dienoms 
ir Sporto Šventei skirtas šventas Mišias, o 
1330 į Atidarymo ceremoniją Melbourne 
Sports and Aquatic Centre, Albert Park.

Gruodžio27-30 dienomis, GAI J ,F,RY- 
SMITH patalpose vyks Meno Paroda 
„Kita pusė”. Parodos atidarymas - 
gruodžio 27 dieną, 18 valandą. Pagrin
dinis $3000 prizas atiteks geriausiam 
parodos darbui „Bird’s Gallery” remia an
trąjį prizą - tai galimybė šioje galerijoje 
surengti dviejų savaičių trukmės asme
ninę parodą. Įsteigtas $500 žiūrovų pri
zas, atiteks populiariausiam darbui, kurį, 
balsavimo būdu, išrinks publika. Parodos 
kuratorė Brigita Lastauskaitė.

Tomis pačiomis, 27-30 dienomis, 
Lietuvių Namuose vyks 5-18 metų am
žiaus vaikų ir jaunuolių darbų paroda. 
Parodoje „Ugnis, vanduo, žemė, oras” 
matysime iš įvairiausių perdirbtų ir nau
dotų medžiagų pagamintus eksponatus. 
Už šį renginį atsakinga Julia Siman- 
kevičienė, įdėjo daug pastangų, kad 
sudominti ir įkvėpti jaunuosius meni
ninkus.

Gruodžio 28-30 dienomis, Lietuvių 
Namuose bus pristatyta Tautodailės Pa
roda. Matysime įvairiausių austų, siuvi
nėtų, kaltų, lietų ir kitokių dirbinių. Gro- 
žėsimės gintaro ir aukso papuošalais, o 
kai ką galima bus nusipirkti. Parodą ruo
šia Roma Eskirtas ir Dalia Didžienė.

Gruodžio 28 dieną, 14 valandą Lie
tuvių Namuose numatomame renginyje, 
turėsime progos sugrįžti į 1950-1960-uo- 
sius metus, kuriuos Literatūrinės Popietės 
organizatorė Dana Baltutienė, pavadino 
“Auksiniais lietuviškos kultūros puose
lėjimo metais”. Popietės metu skambės 
kanklių muzika, Vytauto Mačernio poezi
ja, Melbourne ir kitose Australijos valsti
jose gyvenančių ir kuriančių poetų bei 
rašytojų žodis.

Tą pačią dieną, 19 valandą, dalyviai ir 
svečiai rinksis į tradicinę Šokių Šventę. Ją 
sudarys dvi dalys: „Diena Lietuvoje” ir „Va
karas Lietuvoje”. Šios šventės metu šoks 
Los Angeles lietuvių grupė “Spindulys” 
(vadovė Danguolė R. Varnienė) bei Fi
ladelfijos “Žilvinas” (vadovė Estera Was- 
hovsky). Šokiams pritars Klaipėdos 
liaudiškos ir pramoginės muzikos grupė 
“Pamarys”. Iš vietinių grupių pasirodys 
Sydnėjaus “Sūkurys” (vadovė Kristina 
Rupšienė), Adelaidės “Žiburėlis” (vadovė 
Rūta Sankauskienė), Geelongo “Linas” 
(vadovė Loreta Tigani) ir Melbourne 
“Gintaras” (vadovė Zita Šukytė). Laukia
moje šventėje dalyvaus vaikučiai ir kiti, 
dar nepaminėti internete. Šokių Šventę,

XXVI-osios Australijos Lietuvių Dienos beldžiasi į duris

Australijos Lietuvių Dienų (2010) Ruošos Komitetas. Iš kairės sėdi: Rita Mačiulaitienė, Justinas Rutkauskas, Vilią Dukas, Audrius 
Balbata, Danguolė Juška, Valentinas Mačiulaitis. Iš kairės stovi: Roma Eskirtas, Dalia Didžienė, Zita Šukytė, Dana Baltutienė, 
Gražina Pranauskienė, Dana Binkis, Zita Prašmutaitė, Aldona Gaylard, Julija Simankevičius, Bronė Staugaitienė, Dona Gaylard. 
Trūksta Brigitos Lastauskaitės ir Ramonos Ratas-Zakarevičius.

vyksiančią Melbourne Sports and Aquatic 
Centre, koordinuoja Zita Šukytė.

Neabejojame, jog gruodžio 29-ą nuo 
1230 iki 1430 besitęsianti popietė, taps 
viena iš labiausiai aplankytų. Danos 
Binkienės Lietuvių Namuose ruošiama 
Lietuviškų Patiekalų Šventė „Į storumą“- 
duos peno ir kūnui ir dvasiai! Skambūs 
“Pamario” muzikos garsai padės geriau 
virškinti ir po stalu miklinti norinčias 
šokti kojas. Pasirodys ir Edžio Lipšio va
dovaujami “Kaimo Dainininkai”. Jų atlie
kami kūriniai primins jaunystės dienas, kai 
daina liedavosi per kraštus ir niekas dau
giau nerūpėjo, tik pasilinksminimas kai
mo gryčioje.

Gruodžio 29-31 dienomis Lietuvių 
Namuose posėdžiaus Krašto Tarybos 
Suvažiavimo delegatai. Jie, kaip visada, 
svarstys lietuvybės tęstinumo tolimajame 
žemyne klausimus.

Tą pačią dieną 19 valandą pasima
tysime Jaunimo Talentų Vakare, kuriame 
išryškės iki 35 metų amžiaus grupėje 
besivaržančios žvaigždės. Susidomėję, bet 
negalintys ar nedrįstantys dalyvauti, pra
šomi persiųsti vakaro organizatorei Al
donai Gaylard vaizdajuostę.

Gruodžio 30-ą, 19 valandą, St Mary 
Star of the Sea bažnyčioje paskęsime 
chorinės, solinės bei instrumentinės muzi
kos garsuose. Šioje šventėje dalyvaus 4 cho
rai: Sydnėjaus „Daina“ (vadovė Birutė Alek
naitė, akompaniatorius Wojciech Wis
niewski), Geelongo „Viltis“ (vadovė Aldo
na Scano, akompaniatorius Aldo Kovacs), 
Melbourne „Danos Sesės“ (vadovė ir 
akompaniatorė Danutė Levickienė) ir Mel
bourne „Dainos Sambūris“ (vadovės Rita 
Mačiulaitienė ir Gražina Pranauskienė, 
akompaniatorius Rolandas Imbrasas).

Dainų ir Muzikos Šventėje pasirodys 
“Pamarys”, kurio dalyviai Pranas Mačer
nis, Juozas Staniulis, Vida ir Vytautas Zele- 
niai taip pat atliks solinius numerius. Kiti 
vakaro solistai: Viva Alekna, Megan Dunn, 
Stepas Levickis ir Wojciech Wisniewski 
Pranešinės - Dalia Antanaitienė, o renginio 
koordinatoriai - Gražina Pranauskienė, 
Dona Gaylard ir Valentinas Mačiulaitis.

♦ ♦♦
XXVI-ųjų Australijos Lietuvių Dienų 

metu bus ir daugiau renginių. Gruodžio 26- 
31 dienomis, jau šešiasdešimtą kartą vyks 

Sporto Šventė. Įvairių Australijos valstijų 
sportininkai Melbourne Sports and 
Aquatic Centre rungtyniaus krepšinio, 
orinio, tinklinio, stalo teniso, biliardo, 
lauko teniso bei šachmatų varžybose.

Gruodžio 28 dieną, 830-10.00 Lietuvių 
Namuose posėdžiaus Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos XXV-ojo Suvažia
vimo dalyviai Jo metu sveikinimo žodį 
tars Jo Ekselencija, Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius SJ.

10 valandą Lietuvių Namuose rinksis 
architektai ir inžinieriai, kuriuos buria 
architektas Jurgis Zaikauskas. Specialis
tus bei prijaučiančius, gitara linksmins 
Algis Klimas, o apie savo unikalų ekolo
ginį namą Smilgių kaime pasakos Dana 
Baltutienė.

Gruodžio 28 dieną, 1530, Lietuvių 
Namuose vyks Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos posėdis.

Gruodžio 30 dieną, nuo 14 vai. iki 
1530 vai. Lietuvių Namuose pasirodys 
Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto 
teatro baleto šokėjai Eglė Špokaitė ir 
Martynas Rimeikis. Tikimės pasimokyti 
baleto technikos subtilybių, atskleistų 
jaunų ir gabumais spinduliuojančių tė
vynės žvaigždžių.

Naujuosius metus sutiksime Ultima 
Function Centre (Cm. Keilor Park Drive 
and Ely Court, Keilor).

Balių organizuoja Bronė Staugaitienė. 
Kas sekmadienį iki gruodžio 19 dienos ją 
sutiksime Lietuvių Namuose ir įsigyti 
bilietus į šį nepakartojamą paskutinės 
metų nakties palydėjimą. Už bilietus taip 
pat galima susimokėti susisiekiant su 

Mirus ilgametei ir labai vertinamai musų Bendruomenės narei

A^A Cecilijai Profile ne i,
gilią užuojautą reiškiame sūnui Kęstučiui marčiai Laimai anūkei Ventai anūkui 

Antanui ir jo šeimai bei visiems artimiesiems.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Mirus buvusiai ilgametei choristei

A'frA Cecilijai Protienei,
reiškiame užuojautą choro “Daina” choristui Kęstučiui Protui, jo šeimai ir 

visiems artimiesiems.
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

Brone telefonu: (03) 9842 5220 arba paš
tu: 9 Argus Crescent, East Doncaster, 
Vic. 3109.

Pokylio metu ne tik valgysime šaltus ir 
karštus patiekalus, bet taip pat ir iki lubų 
kelsime šampano taures ir linkėsime vieni 
kitiems gerų 2011 metų!

Pirmą 2011-ųjų metų dieną pasima
tysime lešminėje gražioje Flagstaff 
Gardens vietovėje. Šį susibūrimą ruoš ir 
dešreles čirškins Melbourno sporto 
klubas “Varpas”.

Australijos Lietuvių Dienas apvainikuos 
Klaipėdos “Pamario” grupės koncertai 
2011 metų sausio 2 dieną, 14 valandą, jie 
publiką linksmins Melbourno Lietuvių 
Namuose, sausio 8 dieną - Canberroje ir 
sausio 9 dieną - Sydnėjuje.

Kol suaugę dar ilgai aptarinės prabė
gusias šventes, vaikai, jaunimas ir suaugę 
krausis kuprines ir skubės į Gihvell Park 
Gembrook stovyklą. Ten skautaus nuo sau
sio 2-os iki 9-os, džiaugdamiesi “Miško 
garsais” ir pritardami “Pamario” melodijoms.

Visą XXVI-ųjų Australijos Lietuvių 
Dienų informaciją rasite tinklapyje:

http://www.ald2010.org/
Melbourno Lietuvių Namų skelbimų 

lentose bei lietuviškoje spaudoje. Jeigu 
neturite interneto ir nebegalite skaityti, 
kreipkitės į ALD Organizacinio Komiteto 
pirmininkę Ritą Mačiulaitienę. Ji tikrai 
viską žinos!

PS. Kadangi internete pateikta infor
macija gali keistis, nepatingėkite ją daž
niau pasitikslinti. Neužilgo laukiamos Aus
tralijos Lietuvių Dienos skverbsis j lietuvy
bės ištroškusias širdis! □
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Australijos Lietuvių Bendruomenės 

.............XXXII Krašto Tarybos 
™HJgk Suvažiavimas

2010 m. gruodžio 29 - 31 d.d. 
Melbourne Lietuvių Klubas,

" 44 Errol Street, North Melbourne.
DARBOTVARKĖ:

Gruodžio 29 d. (trečiadienis). Pirmasis posėdis 9.00 - 13.00 vai.
8.30 vai. Registracija: susipažinimas prie kavutės.
9.0 vai. 1.1 Suvažiavimo atidarymas
1.1.1 Invokacija, Sigitas Tamkevičius. Kauno arkivyskupas ir Lietuvos 

Bažnyčios vadovas.
1.1.2 Prezidiumo, sekretoriato, Mandatų bei Nutarimų Komisijos 

rinkimai ir pareigų pasiskirstymas.
1.1.3 Raštiški sveikinimai Suvažiavimui.
1.1.4 ALB Krašto Tarybos XXXI Suvažiavimo Protokolo patvirtinimas.
9.30 vai. 12 ALB Krašto Valdybos veikla
1.2.1 ALB Krašto Valdybos pranešimas, dr. Angonita Wallis.
1.2.2 2008 ALB Krašto Tarybos rezoliucijos
1.2.3 ALB Krašto Tarybos finansinė ataskaita, Martyna Reisgienė OAM (raštu).
1.2.4 ALB KV Kontrolės Komisijos pranešimas,Vytenis Šliogeris (raštu), 

- Feodoras Rotcas.
1.2.5 ALB Garbės Teismo pranešimas, Janina Vabolienė OAM.
11.00 vai. 13 Organizacijų pranešimai
1.3.1 Australijos Jaunimo Sąjunga (AUS).
1.3.2 ALSpaudos Sąjunga, dr. Vytautas Doniela (raštu), Teodoras Rotcas.
1.3.3 ALB Krašto Archyvas, Viktoras Baltutis, vedėjas.
1.3.4 Australijos Lietuvių Fondas, Algis Šimkus OAM, pirmininkas.
1.3.5 AL Fizinio Auklėjimo Sąjunga (ALFAS), Saulius Balnionis, 

pirmininkas.
1.3.6 Skautų Sąjunga. ; ąį
1.3.7 AL Katalikų Federacija, Birutė Kymantienė, pirmininkė.
1.3.8 SBS lietuviška Radijo valandėlė, Rymantė Geli, producer (raštu).
1.3.9 Klausimai, diskusijos ir pasiūlymai nutarimams ateities veiklai.
12.15 vai. Australijos Lietuvių Dienos 2012 metais 

Diskusijos apie AL Dienų ruošą ir 2012 ALD vietovės nustatymas. 
13.00 vaL Pietūs.
Gruodžio 30 d. (ketvirtadienis. Antrasis posėdis 9.00 - 13.00 vai. 
9.00 - 1030 vai. 2.1 ALB Apylinkių pirmininkų pranešimai 

" 211.1"“ '‘Adelaidė, Antanas Pocius. •
2.1.2 Brisbane, Algis Milvydas.
2.1.3 Canberra, Rasa Mauragienė, atstovaus Sigita Gailiūnas.
2.1.4 Geelong, Stasys Šutas.
2.1.5 Gold Coast, Sandra ir Algis Bernaitis (raštu)
2.1.6 Hobart, Mindaugas Kozikas (raštu), Juozas Paškevičius.
2.1.7 Melbourne, Dennis Gaylard.
2.1.8 Perth, nežinomas.
2.1.9 Sydney, dr. Ramutis Zakarevičius.
2.1.10 Klausimai, diskusijos ir pasiūlymai nutarimams ateities veiklai.
10.30 - 11.00 vai. Kavutės pertrauka.
1.2.6 Klausimai, diskusijos ir pasiūlymai nutarimams ateities veiklai.
1.2.7 Pranešimų priėmimas
10.30 vai. Kavutės pertrauka.
11.00 - 1130 vai. 22 Valdybų bei atstovų rinkimai
2.2.1 ALĘ Krašto Valdybos 2010-2012 m
2.2.2 Krašto Kontrolės Komisijos.
2.2.3 ALB Garbės Teismo.
2.2.4 PLB Seimo Lietuvoje atstovo.
2.2.5 Rinkimų rezultatų paskelbimas.
1130 - 1230 vai. 23 Švietimas ir liet, kalbos mokyklos Australijoje
2.3.1 Diskusijos ir pasiūlymai nutarimams ateities veiklai.
13.00 vaL Pietūs.
Gruodžio.31 d. (penktadienis). IFečiasis posėdis 9.00 - 1.00 vai. 
9.00 - 1030 vai. 3.1 Pasiūlymai diskusijoms

• Inkorporuotų Apylinkių teisės ir pareigos santykiuose su Krašto Valdyba.
• Garbės Teismas.
• Australijos Lietuvių Archyvas.
• Bendruomenių nufilmuotą ir įrekorduotą paveldą laikyti National Film 

and Sound Archyve.
• Naujų emigrantų iš Lietuvos statusas Australijoje - pilietybės klausimas.
• Australijos lietuvių ryšiai su Lietuva - Garbės konsulų klausimas.
» Australijos Lietuvių Dienos.
• Solidarumo mokestis.

3.1.1 Diskusijos ir pasiūlymai nutarimams ateities veikiat
10.30 vai. Kavutės pertrauka.
11.00 -13.00 vai. 32 ALB Krašto Tarybos nutarimai
3.2.1 Suvažiavimo nutarimų pristatymas ir svarstymas.
12.30 vaL 32.2 J, Nutarimų paskelbimas. , ,
12.45 vai. 323 Suvažiavimo uždarymas
Prezidiumo pirmininko/kės žodis.
Lietuvos Himnas.
Krašto Tarybos Suvažiavimo nuotrauka / >
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Gruodžio 26 d. (Sekmadienis)
10 am - 6 pm Sporto klubų registracija (Melb. Liet. Klubas, Nth. Melb.)

Gruodžio 27 d. (Pirmadienis)
10 am
1.30 pm

6.00 pm
7.30 pm

Gruodžio 2B d. (Antradienis)
8 - 2pm
8.30 am

Atidarymo šv. Mišios (St. Mary Star of the Sea bažnyčia) 
ALD ir Sporto Šventės Atidarymas (Melbourne Sports and 
Aquatic Centre, Albert Park
Meno Parodos Atidarymas (Smith Gallery, Nth Melb.) 
Susipažinimo Vakaras (MLK)

Tautinių šokių repeticija (MSAC) 
ALKF Suvažiavimas (MLK) 
Sport <is
Architektų ir inžinierių paskaita (MLK) 
Tautodailės Parodos Atidarymas (MLK) 
Literatūros Popietė (MLK) 
Tautinių Šokių Šventė (MSAC)

10 am
11 am
1.30 pm
7 pm

Gruodžio 29d. (Trečiadienis)
9 am
10 -12 pm

Krašto Tarybos Suvažiavimas -1 - (MLK)
Jaun. Talentų repeticija (MLK)
Sportas
Jaunimo Meno Paroda (MLK)
„Į storumą” - Lietuviškų patiekalų šventė (MLK)
ADS AGM (MLK)
Jaunimo Talentų Vakaras (MLK)

11.30 am
12.30-2.30 pm
3.30 pm
7 pm

Gruodžio 3Od. (Ketvirtadienis)
8 am -12
9 am

1 Oam -12 
2pm
7 pm 

Gruodžio 31
9 am

Chorų repeticija (St Mary Star of the Sea bažnyčia)
Krašto Tarybos Suvažiavimas - 2- (MLK)
Sportas
FLB repeticija (MLK)
Lietuvos Baleto Bičiulių Popietė - FLB - (MLK)
Dainų ir Muzikos Šventė (St Mary Star of the Sea bažnyčia) 

(Penktadienis)
Krašto Tarybos Suvažiavimas - 3 - (MLK)
Sportas
ALD ir Sporto Šventės Uždarymas/rinktinė (MSAC)
Naujų Metų Balius (Ultima Function Centre, Keilor)

2 pm - 5 pm
8 pm

Sausio 1 d. (Šeštadienis)
12 noon • lešminė, Flagstaff Gardens

Sausio 2 d. (Sekmadienis)
2 pm „PAMARYS” koncertas (MLK)

Australijos lietuvių skautų Rajoninė stovykla
Sausio 8 d. “Pamarys” koncertuoja Canberroje.
Sausio 9 d. “Pamarys” koncertuoja Sydnėjuje.

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 club 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 seeingyou all in Melbourne.

Saulius Balnionis, ALFAS President
Justinas Rutkauskas, Melbourne “Varpas” President

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.anstlb.org

, ,.Musų.Pastogė Nr. 48 - 49, 2010.12J5, psl.ll
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kės Valdyba organizuoja

vakarienę

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Sydnėjaus Katalikų Kultūros Draugija1 BOO 333 OOO
2009 metais Redakcija pradės dirbti pirmadienį, sausio 10 dieną. 
Pirmas “Mūsų Pastogės" numeris pasirodys sausio 19 dieną.

Dalia Doniela, MP redaktorė

Kūčios - gruodžio 24 d., penktadienį,

5 vai. vakaro.
Kaina - $30.
Prašome registruotis iki gruodžio 19 dienos Klubo 
raštinėje tek: 97081414

Melbourno Lietuvių Namuose gruodžio 24 dieną, 
penktadienį, 5 vai. p.p.

Kaina suaugusiam - $25, vaikam iki 10 metų - veltui 
Prašome užsisakyti vietas pas Liliją Kozlovsldenę 
tek: 8707 0347 iki gruodžio 17 dienos.
Vietos yra ribotos, todėl nedelskite su lėtu užsakymu.

Kviečiame visus į Australijos Rajono stovyklą

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

Gihveil Park, Gembrook, Viktorijoje.
Melways Ref. 299 EL
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 

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

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

Talka IS better than the bank

3 mth

STOPPERS
Musų Pastoge is a 
proud supporter of 

Crime Stoppers.
Mūsų Pastogė” remia 

Crime Stoppers.

Jau galite įsigyti bilietus
Sekmadieniais, gruodžio 5 d., 12 d. ir 19 d. Mel

bourne Lietuvių Namuose, 1 vai p.p. -2.30 vai p.p., 
—t -- - bus galima įsigyti bilietus į visus ald2010melboume

įurne aoto rengtus Kviečiame bilietus nusipirkti iš anksto.
Bilietai taip pat bus parduodami ald2010melboume laikotarpyje Mel

bourne Lietuvių Namuose ir per įvairius renginius.
Bilietų kainos:

f

Tautinių Šokių Šventė - $20/$10 
FLB Baletas - $15
Naujųjų Metų Balius - $75

S

i

Literatūros Popietė - $12 
Jaunimo Talentų Vakaras- $12 
Dainų/Muzikos Šventė - $20

i

—
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas
Trečiadieniais - ketvirtadieniais - nuo 12.00 vai. - iki 8.00 vai. 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 vai. vakaro

Pietūs - nuo 12.00 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė- nuo6vai.p.p. iki8vai.p.p.
Šeštadieniais - nuo 12 vai. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. iki 6 vai. p.p.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai vakaro).

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

2010 metais Klubas uždaromas po Kūčių vakarienės 
(gruodžio 24 dieną)
2011 metais Klubas atidaromas trečiadienį, sausio 5 dieną,

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, 1130 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,

f
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AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. 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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $80.

Užsienyje oro paštu - $160.00. N.Zelandijqje oro paštu $125.00.
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

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

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

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 -24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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