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Šaunus Jubiliatės pagerbimas

Jubiliatės Cecilijos Protienės, jos šeimos ir Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” kvietimu, 
lapkričio 8 dienų į Sydnėjaus Lietuvių Klubų susirinko virš 100 žmonių. Plačiau apie 
praėjusių šventę skaitykite “M.P.” psl.3.
Nuotraukoje - p. Cecilija Protienė (centre) kartu su artimaisiais ir “Dainos” choristais.

^X'iT Lietuvos įvykių apžvalga
iki šiol deryboms nepritarusios, bet vė
liau nusilcidusios Didžiosios Britanijos 
valdžios elgesį: “Britanija dar kartų pa
demonstravo savo impotenciją”.

Siūlomas užsienio reikalų 
ministras

Lietuvos ambasadorius Didžiojoje Bri
tanijoje Vygaudas Ušackas yra siūlomas j 
Užsienio reikalų ministrus. Tai Eltai pa
tvirtino jį deleguojančios Tėvynės sąjun- 
gos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS- 
LKD) atstovai. Savaitgalį su V. Ušacku 
buvo susitikęs TS-LKD pirmininkas, bu
simasis premjeras Andrius Kubilius ir 
europarlamentaras Vytautas Landsbergis. 
Ministrų kandidatūras dar turi tvirtinti 
Prezidentas.

Anksčiau kaip galimi pretendentai į šį 
svarbų postą buvo minimi šios ministeri
jos valstybės sekretorius Deividas Matulio
nis, sekretorius Žygimantas Pavilionis, par
lamentarai Audronius Ažubalis ir Emanue
lis Zingeris, europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis, taip pat buvęs krašto apsau
gos ministras Česlovas Stankevičius ir 
buvęs užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas.

43 metų diplomatas Vytautas Ušackas 
yra buvęs užsienio reikalų viceministru, 
dirbo Lietuvos ambasadoriumi JAV ir Mek
sikai. Kandidatas j ministrus buvo vyriau
sias derybininkas su Europos Sąjunga.

Naujas ambasadorius prie 
Šventojo Sosto

LR ambasadorius prie Šventojo Sosto 
Vytautas Ališauskas įteikė skiriamuosius 
raštus popiežiui Benediktui XVI. Savo kal
boje popiežius pažymėjo, kad Lietuva turi 
ilgą krikščioniškąją istoriją, siekiančią šven
tojo Kazimiero ir dar senesnius laikus. Jis

ES nepritarė 
Lietuvos 
pozicijai 
(ELTA).

Griežta Lietuvos 
pozicija Europos 
Sąjungos (ES) 
šalims tariantis 
dėl derybų su 
Rusija atnauji
nimo vertinama

įvairiai. Kai kurie Vakarų Europos laik
raščiai rašo, jog Vilniaus nerimas yra su
prantamas, bet esama nuomonių, esą 
naujas partnerystės susitarimas su Rusija 
galiausiai bus naudingas visiems, 'lito tar
pu Lietuvos diplomatai ir toliau tikina 
manantys, jog Prancūzijos sprendimas 
atnaujinti derybas yra klaida.

Atnaujinti dėl konflikto Gruzijoje ati
dėtas derybas buvo nuspręsta po neseniai 
įvykusio ES užsienio reikalų ministrų su
sitikimo, kuriame viešai nepritarimą de
rybų atnaujinimui reiškė tik Lietuva. Lie
tuva pabrėžia, kad Rusija iki šiol ne
įvykdė jai keliamo reikalavimo atitraukti 
karines pajėgas iki pozicijų, buvusių prieš 
karinį konfliktą.

Britų dienraštis “The Guardian” at
kreipia dėmesį, jog Baltijos šalių ir Len
kijos poziciją lemia Rusijos daromas 
spaudimas. “Rusija jas spaudžia įvairiomis 
formomis, ar tai būtų agitacija dėl etninių 
rusų mažumų teisių, prekybos apribojimai, 
“kibernetinis karas”, ar. nuspėjami grasi
nimai nutraukti naftos ir dujų tiekimą. 
Apskritai imant, jie mano, kad naujieji 
Rusijos nacionalistai nori išplėsti savo įta
ką už šalies sienų ir nustatyti įtakos sferas 
kaip ir sovietų laikais. Jos prisijungė prie
ES ir NATO-būtent tam, kad tai sustab- tąip.pat sakė, kad Lietuvių tautos tikėjimas. a« •» MV n* U* »» car «W ae« su tat » na su: <2» * ęs J**
dytų”, - rašo “The Guardian” ir kritikuoja  ----- Nukelta į 2 psL

Europos Sąjunga - 827 mln. kultūros paveldui
Patvirtinta apie 50 kultūros paveldo 

išsaugojimo projektų, kuruos finansuoja 
Europos Sąjungos struktūrinė parama. 
Preliminari atrinktų projektų vertė-826.9 
mln. litų.

Ekspertų darbo grupės sprendimu, į 
sąrašą pateko Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės istoriją menančios pilys ir dva
rai. militaristinio paveldo objektai bei 
labiausiai lankomi muziejai - Palangos 
gintaro muziejus. Palangos botanikos 
parkas, Vaclovo Into akmenų muziejus. 
Valstybinis Kernavės kultūrinis rezerva
tas irki. Paramą taip pat numatyta skirti 3 
objektams iš Jono Pauliaus II piligrimų 
kelio programos: Marijampolės šv. Ar- 
kangclo Mykolo bazilikai ir Marijonų 
vienuolynui, Pažaislio kamaldulių vienuo
lynui ir Tytuvėnų bernardinų vienuolynui.

Lėšų gaus ir 5 į Lietuvos tūkstantme
čio programą Įtraukti dvarai: Plungės 
Oginskių dvaras. Rokiškio dvaras, Paeže
rių dvaras Marijampolės rajone, Šilutės 
Šojaus dvaras ir Užutrakio dvaras.

Paramos sulaukė ir Bernardinų vienuo
lyno ansamblis, taip pat Vilniaus kon
certų ir sporto rūmai, kurie pertvarkomi 
į Nacionalinį kongresų centrą su galimy
be rengti rimtosios muzikos koncertus, 
kitus meno renginius.

ES struktūrinė parama taip pat pa
sieks Palangos botanikos parką, Ginučių 
vandens malūną, Biržų pilies kompleksą, 
Palėvenės buvusio dominikonų vienuo
lyno ansamblį, esamų Klaipėdos pilies 
princo Fricdricho ir princo Karlo bastio
nus, Baublių kompleksą ir kt. kultūros 
paveldo objektus. LGITIC

Sąjūdžio suvažiavimo 20-metis
Šeštadienį, lapkričio 7 d. Vilniuje iš

kilmingai buvo paminėtas Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio (LPS) steigiamojo 
suvažiavimo 20-metis.

Lietuvos nacionaliniame dramos te
atre vykusiame minėjime susirinkusiuo
sius sveikino Prezidentas Valdas Adam
kus, Aukščiausiosios Tarybos - Atkuria
mojo Seimo pirmininkas, Sąjūdžio garbės 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lie
tuvos Laisvės Lygos pirmininkas, buvęs 
disidentas Antanas Terleckas, poetas 
Justinas Marcinkevičius, dvasininkijos 
atstovai, svečiai iš Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Baltarusijos.

Pranešimus apie Sąjūdžio steigiamojo 
suvažiavimo reikšmę, KGB požiūrį į Są
jūdį bei dabartinius iššūkius skaitė moks
lininkas Antanas Kulakauskas, istorikas 
Arvydas Anusauskas, LPS iniciatyvinės

grupės nariai Romualdas Ozolas, Bronius 
Genzelis, Zigmas Vaišvila ir kiti visuome
nės veikėjai.

Seimas ir LPS iniciatyvinė grupė pa
dėkojo sąjūdininkams ir Lietuvos žmo
nėms, buvo įteikti simboliniai Sąjūdžio 
20-mečio medaliai. Tylos minute buvo 
pagerbti jau mirę sąjūdininkai. Šventinę 
nuotaiką praturtino ir spalvinga meninė 
dalis - muzikiniai kūriniai, dainos ir eilės.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis - vi
suomeninis judėjimas, siekęs atkurti 
Lietuvos nepriklausomybę. Pirmasis Są
jūdžio suvažiavimas įvyko 1988 metų 
spalio 22-23 dienomis. Grupės intelek
tualų įkurta organizacija netrukus virto 
plataus masto politiniu pilietiniu judėji
mu, kurį vainikavo 1990 metų kovo 11- 
osios Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimas. LGITIC

Prezidentas domisi naftos gavimu
Kaip praneša ELTA, Prezidentas V. 

Adamkus dalyvauja Azerbaidžano sosti
nėje Baku vykstančiame Energetikos sau
gumo viršūnių susitikime. Susitikimo me
tu jis su kitų valstybių vadovais aptaria 
Kaspijos jūros valstybių energetinį bendra
darbiavimą, jo perspektyvas su Europos 
Sąjunga bei kitus vystomus energetikos 
projektus.

V. Adamkus susitinka su Azerbaidža
no Prezidentu Ilham Alijev, Tiirkijos Pre
zidentu Abdullah Gul, Europos Komisi
jos nariu Andris Piebalgs, taip pat daly
vauja Lietuvos ambasados Baku atida
ryme. Prezidento teigimu, Lietuvai irvisai 
Europos Sąjungai (ES) yra naudinga ak
tyviai plėtoti santykius su Azerbaidžanu, 
ypač energetikos srityje.

Užsienio apžvalgininkai pažymi, kad 
dėl įtakos naftos turtingame Azerbaidža
ne vyksta interesų kova tarp ES ir Rusi
jos. Anot Lietuvos Prezidento, turėtų būti 
pareikšta tvirta politinė valia, nes pati
kimas energijos tiekimas esąs naudingas 
visoms šalims, kurios užsiima importu, 
eksportu ar yra tranzito šalys.

. Kaip vieną iš svarbiausių projektų =V. 
’Aclamkus paminėjo Odessa-Brody- Plock- -

Gdansk naftotiekį. “Šiuo metu tai vienas 
iš realiausių projektų šioje srityje. Turime 
sutelkti dėmesį sėkmingam jo įgyvendi
nimui”, - sakė jis

Azerbaidžano žiniasklaidos paklaus
tas, ar Lietuva yra suinteresuota pirkti 
Azerbaidžano naftą, Prezidentas pabrėžė, 
kad tai priklausys nuo minėto projekto. 
“Kaspijos nafta per naftotiekį pasieks 
Lenkiją ir toliau ji bus perduodama “Ma
žeikių naftos” perdirbimo gamyklai Lie
tuvoje, kuri tada tieks naftos produktus 
kaimyninėms rinkoms. Kitas labai pa
trauklus importo variantas yra termina
las pakrauti naftą ir naftos produktus į 
Klaipėdos uostą su 9 milijonų tonų talpa 
kasmet”, - teigė V. Adamkus.

Prezidentas taip pat išsakė viltį, kad 
Azerbaidžanas bus suinteresuotas prisi
jungti prie geležinkelių projekto “Vikin
gas” ir pritars tam, jog traukinys pasiektų 
Baku. Tokiu būdu Lietuva galėtų tapti 
vartais Azerbaidžano verslininkams į 
Europą. Prezidentas sakė tikįs, kad dvi
šaliai santykiai bus aktyviau plėtojami ir 
kitose srityse, pavyzdžiui, kultūriniuose ir 
studentųmainuose. . _ .. ,. „ _
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Po.oši'us Trumpai iš visur
♦ Lapkričio 9 d. 
Vokietijos polici
ja suėmė i Frank
furtu atskridusią 
Rose Kabuya, 
Ruandos prezi
dento Paul Kaba
ma protokolo še
fę. Ji suimta Pran
cūzijos teismo pa

geidavimu, įtariama įsivėlusi į 1994 metų 
.sąmokslą nužudyti tuometinį Ruandos 
prezidentą, iššaukusį masines žudynes 
Ruandoje. Protestuodamas prieš areštą, 
Ruandos prezidentas ištrėmė Vokietijos 
ambasadorių ir žadėjo suimti 23 prancūzų 
pareigūnus Ruandoje.
♦ Ruandos kaimymystėje Kongo Respub
likos šiaurės rytinėje dalyje tęsiasi kovos 
tarp vyriausybės kariuomenės ir Laurent 
Nkunda vadovaujamų sukilėlių. Tarptau
tinės organizacijos maitina virš 135 000 
žmonių pabėgėlių stovyklose, kuriose da
bar pradėjo plistic holeros epidemija. Lap
kričio 12 d. JT pajėgų viršininkas Kongo 
šiaurėje kreipėsi į JT Saugumo Tarybą atsiųs
ti jam dar 3000 taikos palaikymo ka-rių, nes 
su dabar turimais 17000 karių jis nepajėgia 
apsaugoti civilių nuo vyriausybės karių bei 
sukilėlių plėšikavimo ir prievartavimo.
♦ Keletą metų užsitęsusios Rusijos gam
tosaugininkų pastangos gelbėti Baikalo 
ežero vandenis nuo juos nuolat teršiančių 
didžiulio popieriaus fabriko atliekų ga
liausiai atnešė vaisių. Lapkričio 11d. fab
riko vadovybė paskelbė, kad fabrikas 
sustabdys savo darbą ir bus atleisti 1400 
darbininkų.
♦ Lapkričio 11 d. Adeno įlankoje gink
luoti piratai bandė pagrobti danų laivą. 
Danams į pagalbą su motorinėmis valtimis

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
visada padėjo jai išlaikyti ir sustiprinti 
savo tapatumą sunkiais priespaudos lai
kotarpiais.

Ambasadorius prisiminė popiežiaus 
Jono Pauliaus II kelionę į Lietuvą 1993 me
tais, minėjo svarbius Lietuvai pokyčius, įvy
kusius nuo to laiko.Vytautas Ališauskas - 
trečiasis ambasadorius, atstovaujantis Lie
tuvai prie Šventojo Sosto. Jis keičia nuo 
2004 metų šias pareigas ėjusį buvusį už
sienio reikalų ministrą Algirdą Saudargą.

Sveikatos priežiūra - prasta
(ELTA). Europos sveikatos priežiūros 

sistemų vertinime (“Euro Health Consumer 
I ndex”) Lietuva gavo 24-tą vietą iš 31. Lie
tuva aplenkė savo kaimynę Latviją, tačiau 
vis dar atsilieka nuo sparčiai reformas 
įgyvendinančios Estijos. Palyginus su 2006 
ir 2007 metais, Lietuva yra įvertinta šiek 
tiek geriau. Tuomet tyrime Lietuvai buvo 
skirta ganažema 26-ta vieta.

'tyrimo ekspertai pažymėjo, kad Lie
tuvoje ypač prastai įgyvendinama elektro
ninė sveikatos priežiūros sistema, kurios 
našumas turi būti gerokaipadidintas.

Tyrimo vadovas dr.Johan Hjertqvist 
sakė, jog vienas pagrindinių uždavinių 
Lietuvai - kova su kyšiais gydytojams. Ki
tas ekspertas pažymėjo, kad Lietuvoje tin
kamai sprendžiami klausimai, susiję su pa
cientų teisėmis ir sveikatos priežiūros in
formacijos sistema, tačiau būtina daugiau 
dėmesio skirti reikalams, susijusiems su 
prieinamumo, rezultatų ir vaistų tiekimo 
sritims.

Kaip geriausiai atitinkanti vartotojų 
poreikius šiemet pripažinta Nyderlandų 
sveikatos priežiūros sistema, toliau eina 
Danija, Austrija, Liuksemburgas ir Švedija.
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atskubėję jūreiviai iš D. Britanijos fregatos 
HMS Cumberland per susišaudymą nuko
vė du piratus ir privertė juos trauktis.
♦ Lapkričio l2d.Somalijoje“Islamoteis- 
mų” sukilėliai be kovos užėmė strateginį 
Mcrca uostą 70 km. atstume į pietvakarius 
nuo Somalijos sostinės Mogadišu. Jie 
slenka link sostinės.
♦ Lapkričio 12 d. Kandahar mieste Af
ganistane du vyriškiai su motociklais už
puolė 15 mergaičių, ėjusių į mokyklą ir iš 
vandeninių pištalietų šlakstė jų veidus 
rūgštimi, jas nudegindami Taliban valdymo 
laikais moterims buvo draudžiama mokytis. 
Tą pat dieną Afganistane per du savižudžių 
užpuolimus žuvo bent 24 civiliai ir vienas 
amerikietis karys, sužeisti bent 114 civilių.
♦ Lapkričio 13 d. prasidėjo gaisrai pieti
nėje Kalifornijos dalyje, greit apėmę pla
čias sritis Los Ageles kaimynystėje. Eva
kuoti dešimtys tūkstančių žmonių. Dažnai 
miestų gyventojai ugniagesių pažadinami 
viduryje nakties ir turi vos keletą minučių 
laiko, kad pabėgtų nuo naujai įsiliepsnoju
sios ugnies jūros. Sudegė tūkstančiai namų.
♦ Lapkričio 13 d. Izraelis sustabdė kuro 
ir maisto pristatymą Gazos ruožui, nes Ha
mas apšaudė transporto kolonas. Dėl kuro 
stokos nustojo veikti Gazos elektros stotis. 
Lapkričio 15 d. Hamas raketomis apšaudė 
Izraelio teritoriją. Izraelio krašto apsaugos 
ministras Ehud Barak įtikino savo kolegas 
min. pirmininko Ehud Olmert vadovauja
mame ministrų kabinete nereguoti j apšau
dymą vėl okupuojant Gazos ruožą. Hamas 
pažadėjo sustabdyti apšaudymą raketomis, 
jei Izraelis nepids iš oro jo kovotojų.
♦ Lapkričio 16 d. Irako vyriausybė priėmė 
nutarimą patvirtinti naują karinį susitarimą 
su JAV. Amerikiečių karinės pajėgos pasi
liks Irako teritorijoje iki 2011 m. pabaigos.

Romoje sulaikyti lietuviai
Kaip praneša lietuviams.com , per 

slaptą operaciją Romoje su įkalčiais 
sulaikyti keli lietuviai narkotikų kurje
riai, tarp kurių yra ir viena moteris. Rei
kalas sukosi apie narkotikų kanalą iš 
Turkijos į Italiją per Lietuvą.

Trisdešimtmetė lietuvė moteris Italijos 
pareigūnams prisipažino, kad tą patį va
karą ji turėjo išskristi j Turkiją, kur turėjo 
įsigyti dar 6 kg kokaino. Kad viskas būtų 
sklandu, gaujos nariai įkaitu paėmė moters 
4 metų dukrą ir ją išsivežė su savimi. Vėliau 
pareigūnai ją surado ir išlaisvino.

Populiarumas
(ELTA). Vėliausioje nuomonės apklau

soje Europos Komisijos narė Dalia Gry
bauskaitė didina atotrūkį tarp savęs ir 
Prezidento Valdo Adamkaus, kuris ir to
liau liko antrojoje pozicijoje.

Spalio mėnesį jaipalankumą pareiškė 
78% apklausos dalyvių. Prezidentui V. 
Adamkui - 63% Daugiau nei pusė suau
gusių Lietuvos gyventojų spalį pasitikėjo 
socialinės apsaugos ir darbo ministre Vi
lija Blinkevičiūte - 55%. “Tautos prisikė
limo partijos” lyderiu Arūnu Valinsku - 
54% ir buvusiu Policijos generaliniu ko
misaru Vytautu Grigaravičiumi - 50%.

Per mėnesį labiausiai-11% - sumenko 
A Paulausko vertinimas, 7%sumažėjo pa
sitikėjimas K. Prunskiene, 6% - V. Blinke
vičiūte, 5% - Č. Juršėnu bei R. Paksu.

Tbrto reikalai
Į Lietuvą iš JAV atvyko Žydų komiteto 

tarptautinių reikalų atstovas rabinas 
Andrew Baker derėtis dėl nuosavybės 
grąžinimo. Pasak Teisingumo ministerijos, 
turto grąžinimo procesas bus vykdomas 
2009-2020 m.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA,BNS,LGffiCir“Bemardiiiai”.

Lietuviškos veiklos 
problemos

Viktoras Baltutis
Mūsų lietuviška veikla Australijoje 

prasidėjo, kai pirmasis lietuvis išlipo šia
me tolimame ir svetimame krašte. An
trosios, taip populiariai vadinamos, bangos 
lietuviai (DP), atvykę į šį kraštą nerado 
didesnės organizuotos veiklos, išskyrus 
Australijos Lietuvių Draugiją Sydnėjuje, 
kuri vegetavo neišvystydama reikšmin
gesnės veiklos. Teko pradėti nuo pat pa
matų: suburti lietuvius - suorganizuoti 
bendruomenę, nustatyti jai veiklos gaires, 
lėšų veiklai palaikyti telkimą, o vėliau net 
patalpas susirinkimams ir įvairiems ren
giniams. Visa tai pareikalavo daug laiko, 
darbo, ištvermės ir pasišventimo.

Kas šiandien gali pilnai įvertinti ar 
suprasti tuometinį lietuvių pasiryžimą 
išlikti lietuviais, išlaikyti lietuvių kalbą, 
tradicijas, kurios primintų paliktą kraštą, 
kuris liko toli, bet toks gyvas ir brangus, 
nors tolimas, per visus sovietinės oku
pacijos metus nepasiekiamas, lyg koks 
pasakų pasaulis? Pasiryžimas ir užsispy
rimas nugalėjo daugybę kliūčių: įsteigtos 
organizacijos, meno vienetai, net lietuviš
ka savipagalba lietuviškai bendruomeni
nei ir visuomeninei veiklai palaikyti, 
Australijos Lietuvių Fondas ir privati lie
tuviška finansinė kooperatinė kredito 
draugija “Talka”. Daug dėmesio skirta 
jaunimo auklėjimui, lietuvybės išlaikymui: 
savaitgalio mokyklos, skautai, ateitinin
kai, sporto klubai, chorai, tautiniai šokiai 
ir kl. Septintasis ir aštuntasis dešimtme
čiai pasiekė apogėjų: žydėjo visa lietuviš
ka veikla: nuo pat pradžios mokyklos 
pirmaklasių iki ramovėnų veteranų karių 
organizacijos. Visai plačiai ir gaivališkai 
veiklai finansus parūpino patys lietuviai. 
Nuo pat pirmųjų dienų įvestas solidaru
mo mokestis ir Lietuvio Pasas: pradžioje 
10 šilingų, vėliau 5 doleriai, o šiandien 
vargu ar kas juos prisimena, nekalbant

Apie M. K. Čiurlionį ■
Naujausiame režisieriaus Romo Lilei

kio dokumentiniame filme “Dangaus 
šešėlis” atskleidžiamos šimtą metų ne
viešintos garsiausio lietuvių menininko 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875- 
1911) ir jo šeimos paslaptys.

Filme kalbinti žinomi giminės atsto
vai - daugiausia menininkai, mokslinin
kai, medikai - bando prisiliesti prie gar
siausio savo giminės atstovo M. K. Čiur
lionio asmenybės, jo ryšio su žmona Sofija 
Kymantaite, nelabai aiškių ligos ir mirties 
priežasčių, įvertinti dabartinį ryšį tarp 
Čiurlioniu giminės atstovų. M. K. Čiurlio
nis buvo vyriausias iš devynių vaikų - pen
kių brolių ir keturių seserų - šeimos.

M. K. Čiurlionio giminės palikuonys 
neslepia, kad iš Varėnos kilęs garsusis 
kompozitorius ir dailininkas šeimoje vi
sada buvo dievinamas, nors talentingos 
buvusios ir jo jaunesniosios seserys, ypač 
sesuo Jadvyga Čiurlionytė, nedrįsdavusi 
rodyti savo muzikinės kūrybos, tik slap
čia ją skambinusi fortepijonu.

Čiurlioniu giminės kilmė, pasirodo, ir
gi ne lietuviška. Pasak D. Karužaitės-Za- 
kienės, didžiausia paslaptimi giminė lai
kė tai, kad M. K. Čiurlionio senelis buvęs 
vengrų kilmės ir vaikų nuostabą sukelda- 
vęs savo keistu elgesiu-į kaimą atjoda
vęs asilu, nosį pasibalnojęs mėlynais aki
niais. Taip pat ir Čiurlioniu pavardė bu
vusi pasiskolinta iš vietos dzūkų, kaip la
bai gražiai skambanti, o tikroji pavardė 
buvusi visai nelietuviška. .

D. Karužaitės sūnus K. Zakys atsklei- 

apie jų mokėjimą. Buvo įvestas mokestis 
nuo renginių. Visos tos pajamos buvo 
naudojamos lietuviškos veiklos reikalams.

Šiandien darosi vis sunkiau finansuoti 
lietuvišką veiklą. Kas privalo ją remti, kad 
ji neužgestų, kad ji tęstųsi? Gal Austra
lijos Lietuvių Fondas, kuris kas metai be 
prašymų privalėtų skirti Apylinkės Val
dybų veiklai finansuoti nustatytą sumą? 
Žinau, kad tai nepatiks Fondo viršinin
kams, nes jie siekia antro milijono, nesiim
dami jokios iniciatyvos lietuviškos veik
los dirvonus “patręšti”, nors gerai žino, kad 
nederlingoje dirvoje menkas derlius.

Lietuviška veikla reikalauja lėšų, kurių 
jaunesnioji karta neparūpina ir. be to, men
kai vertina visą lietuviškos veiklos tęstinu
mą, ką parodė keletas labai neveiksmingų 
jaunesniosios kartos Apylinkės Valdybų.

Dabartinė Apylinkės Valdyba bando 
šiek tiek lietuvišką veiklą pajudinti - at
gaivinti, bet tam reikia lėšų, kurios įga
lintų Valdybą suruošti patrauklesnius 
renginius ir minėjimus. Valdybos nariai, 
ypač pirmininkas/ė, išleidžia nemažai sa
vo asmeniškų lėšų, kurių niekas jiems 
nekompensuoja. Bandyti vesti kiekvieno 
telefono panaudojimą ar nuvažiuoto 
kilometro išlaidas būtų nelengva sąskai
tyba, pareikalaujanti nemažai laiko. Per 
paskutinį Adelaidės Lietuvių Apylinkės 
susirinkimą siūliau Valdybos pirmininkui/ 
ei suteikti be atskaitomybės porą šimtų 
dolerių, bet susirinkusiųjų tarpe atsirado 
prieštaraujančių: girdi, kai aš dirbau nei 
cento neėmiau ir pan. Tokia galvosena 
apsunkina veiklos vyksmą ir parodo, ko
kia didelė praraja yra tarp “anuomet” 
veikusių ir šiandieninės realybės, kurią 
suprasti ne visi pajėgia.

Norint, kad mūsų bendruomeninė veik
la tęstųsi ir bujotų, reikia morališkai bei 
finansiškai ją remti. Kitu atveju ji vegetuos 
ir pamažu visiškai jos neliks, nes jaunes
nioji karta mūsų veikla nesidomi.

Žinau, kad sulauksiu priekaištų, jog 
nevertinu jaunųjų veiklos, bet priekaištus 
priimsiu, nes esu įsitikinęs, kad jei nėra 
ko vertinti, tad ir nevertinama, o tiesą pa
sakyti yra kiekvieno žurnalisto prievolė, 
nes tuščių pagyrų pylimas ant sustojusio 
lietuviško malūno rato vargu arjį išjudins.

dokumentinis filmas 
džia ir labai romantizuotos M. K. Čiurlio
nio meilės S. Kymantaitei šešėlinę pusę - 
esą kai menininkui buvo labai sunku gy
venti Peterburge, kur ir pašlijusi jo sveika
ta, vėliau jam gydantis Pustelniko nervų 
ligoninėje žmona jo nelankiusi, nepalai
kiusi sunkiu metu ir tuo sukėlusi Čiurlio
niu šeimos šaltumą Sofijos atžvilgiu. Ta
čiau neįmanoma paneigti didelės M. K. 
Čiurlionio meilės Sofijai, ypač atsisklei
dusios jo laiškuose mylimajai. Taip pat yra 
išsaugoti abiejų vestuviniai žiedai, kuriuos, 
Konstantinui mirus, visada nešiojusi Sofi
ja, gražiai užauginusi ir judviejų dukrelę.

Vienas iš M. K. Čiurlionio giminės pa
likuonių medicinos profesorius G. Žu
kauskas paneigia nusistovėjusį įsitikini
mą, kad M. K. Čiurlionis visą gyvenimą 
buvęs keistas, turėjęs psichikos sutriki
mų, mat šių laikų vertinimu tokių nuola
tinio streso ir nepriteklių sukeltų sutriki
mų turi dažnas žmogus ir tai nėra laiko
ma psichine liga. O ir mirė M. K. Čiurlio
nis visai nuo kitos ligos - būdamas silpnos 
sveikatos jis išėjęs iš ligoninės palatos, 
peršalęs, susirgęs plaučių uždegimu ir po 
pusantros paros palikęs šį pasaulį.

Šįmet “Studijoje 2” sukurtas R. Lileikio 
filmas “Dangaus šešėlis” - tai dviejų dalių 
nespalvota juosta su spalvotais M. K. Čiur
lionio tapytų paveikslų intarpais. Filme 
galima pamatyti M. K. Čiurlionio paveikslų 
eskizų, paties dailininko fotografuotų 
nuotraukrj iš Krymo, retų menininko bro
lių ir seserų nuotraukų, rankraščių ir laiš
kų reprodukcijų. □
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Bendruomenės baruose________
Šaunus Jubiliatės pagerbimas
Vytautas Doniela

Sulaukti šimto metų - didžiai retas 
įvykis. Kaip tik tokią nuostabią sukaktį 
atšventė sydnėjiškė Cecilija Valančiūnai- 
tė - Protienė. Kartu džiaugėsi, sveikino, 
linkėjo, dainavo šeimos nariai bei gausūs 
svečiai, kurių tą dieną, šeštadienį, lapkričio 
8-tą, jubiliatės pagerbimo pietums Sydnė- 
jaus Lietuvių Klube susirinko virš 120.

Linksmai nusiteikusius sveikintojus, 
svečius iš arti ir toli, vos vos galėjo sutal
pinti Klubo stalai, kuriuos beje reikėjo už
sisakyti iš anksto - juk ponia Cecilija yra 
sydnėjiškiams gerai pažįstama, visų mė
giama ir gerbiama asmenybė. Iš tiesų, ji 
yra vienas iš Sydnėjaus lietuviško gyveni
mo ramsčių. Gyvybingai mėgstanti dainą, 
ji keliasdešimt metų buvo viena iš pagrin
dinių dainininkių “Dainos” chore, kartu 
su visais savo šeimos nariais - juk ir jos 
vyras a.a. Povilas Protas buvo vedantis 
tenoras, kaip dabar tą dainos tradiciją tę
sia sūnus, baritonas Kęstutis Protas.

Iškilmingus pietus ponios Cecilijos pa
gerbimui organizavo tam tikslui susida
ręs komitetas, visai prideramai susikūręs 
iš “Dainos” vadovų bei narių. Nenuosta
bu, kad numatytoji bei spontaniškai pasi
pildami programa taip pat vyko dainos 
bei muzikos ženkle. Bet pradžiai rimtą 
nuotaiką suteikė gausūs gautieji sveiki
nimai, kurių, dėl laiko, buvo perskaitomi 
įspūdingieji. Taigi, raštu sveikino Di
džiosios Britanijos, karalienė Elzbieta 
Antroji, Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus, Australijos Ministras Pirmi-

Cecilijai Protienei (centre) jubiliejinę savo pačios nuaustą juostą 
užrišo darbščioji mūsų tautodailininkė Martina Reisgienė (kairėje) 
ir Jonas Barila.

Lictuvių Klubo bare prieš prasidedant Šventei. Sėdi pirma iš kairės Cecilija Protienė. 
Stovi iš kairės: ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkė ir choro “Daina” pirmi
ninkė Albina Liutackienė ir ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos narė Alvyda Auglienė.

Visų gerbiama ir mylima Jubiliatė Ceci
lija Protienė.

ninkas Kevin Rudd, Fed. Opozicijos at
stovas Tony Abbott, Australijos General- 
gubernatorė Quentin Bryce, New South 
Wales Gubernatorė Prof. Marie Bashir, 
New South Wales Premjeras Nathan Rees, 
artimesnieji parlamento nariai, Banks- 
towno merė Tania Mihajluk (per Elę Kains 
perduodama gėlių puokštę) ir taip toliau. 
Tuoj ar vėliau prisijungė vietinių organi
zacijų atstovai: Antanas Laukaitis, Anta
nas Kramilius, Martina Reisgienė, Tamara 
Vingilienė, Jonas Barila, ir vėlgi taip to
liau - kartais žodžiu, kartais netgi daina, 
kartais įteikdami dovaną.

Jei sveikinimai vyko daugmaž forma- 
lumo rėmuose, 
šventei linksmo 
spalvingumo tei
kė-kaip pridera 
veteranės daini
ninkės jubiliejui- 
ilgiau užtrukusi 
dainingojijos da
lis. Duetu kelias 
dainas - vėliau 
įpindami humoro 
bei įtraukdami 
kitus svečius - 
atliko Gary Pen
hall ir Joe Blans- 
jaar, dar kitu 
duetu- jubiliatės 
sūnus Kęstutis su 

“Dainos” dirigen
te Birute Aleknai
te. Galiausiai, vi-

sas “Dainos” choras, akompanuojant 
Voicechui Wisncwskiui, sudainavo - ga
lima sakyti, iš širdies gilumos - kelias pa
čios jubiliatės pasirinktas dainas. Šventę 
gražiai pranešinėjo Aida Zastarskytė- 
Abromienė.

Ponios Cecilijos pagerbimo pietus ten
ka laikyti vienu nuotaikingiausių ir sėk
mingiausių įvykių Sydnėjaus tautiečių 
gyvenime. Tai buvo ypatinga šventė su 
dvigubu rezultatu - šis renginys ne tik su
teikė malonumo šventės dalyviams, bet 
kartu buvo parodytas nuoširdus dėkin
gumas bei pagarba poniai Cecilijai, kuri 
apie 60 metų buvo kūrybinga bendruo
menės narė, veikli bendradarbė, dainos 
bei spaudos rėmėja, visuomet prisimena
ma kaip linksma ir paslaugi asmenybė, 
giedrios nuotaikos pavyzdys, išeivijos 
metais ištikimai likusi savo tautiečių rate.

* * * '
Šventės metu buvo pristatyti ir svar

biausi ponios Cecilijos gyvenimo įvykiai:
Cecilija Valančiūnaitė - Protienė gimė 

1908 m. lapkričio 11 d. Utenos apskrities 
Vyžuonų valsčiaus Galelių kaime, ūkinin
kų šeimoje. Turėjo du brolius ir sesutę.

Jauna Cecilija persikėlė gyventi į Kau
ną. kur aktyviai darbavosi Šaulių organi
zacijoje. Būdama 19-kos metų pradėjo 
dainuoti “Šančių šaulių” chore ir nuo to 
laiko, pervisą gyvenimą, nesiskyrė su daitia.

Jaunoji Cecilija taip pat buvo aistrin
ga sportininkė 100 metrų distancijoje

Andrių lydi sėkmė
Jaunas sydnėjiškis 

golfininkas Andrius 
Bclkus vis dažniau 
minimas sporto pusla
piuose. Žemiau spausdi
name kelias ištraukas 
apie jį iš Fairfax Com
munity Newspapers:

“Westfields Sports 
High School’s Andrius 
Belkus has no trouble 
getting into the swing of 
things.

The 16 - year - old 
from Chipping Norton is 
one of the finest young 
golfers in the state, 
recently finishing third 
in the Jack Newton 
International.

Cabramatta Golf 
Course is his home away 
from home.

He spends several 
hours each week walking 
up and down the fair
ways making every effort 
to perfect his strokes.

His resume is full 
achievements.

He has represented the South West 
Schoolboys team, NSW Combined High 
Schools honour team and was also 

of many fine

ALB Krašto Valdyba gavo žinią, kad du mūsų n 
Bendruomenės nariai buvo pagerbti LR apdo-',,n 
vaitojimais - Lietuvių Kariuomenės Kūrėjų 
Savanorių Medaliais - už nuopelnus buriant ir ' 
stiprinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugą.

Nors pavėluotai, tačiau norime su pasidi
džiavimu pasveikinti Antaną Kramilių O AM ir Juozą 
Krikščiūną. Te meilė Lietuvos dega mūsų širdyse! -,t>

ALB Krašto Valdyba

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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laimėjo antrą vietą, prizines vietas užėmė 
ir 200 bei 400 metrų distancijose. Cecilija 
atstovavo ne vien savo kaimui ir valsčiui, 
bet ir įžymiam Kauno šaulių sporto klu
bui “Kovas”. Už nuopelnus klubui, taip 
pat sporto pasiekimus ir darbštumą Šan
čių šaulių vado Žvinakio buvo apdova
nota Šaulių ordino žvaigžde.

Šiame klube ji susipažino sų Lietuvos 
kariuomenės leitenantu Povilu Protu, su 
kuriuo susituokė 1934 metais. Patriotiškai 
nusiteikusi šeima susilaukė sūnaus Kęs
tučio ir dukrelės Birutės.

Karui baigiantis Protų šeima pasitraukė 
j Vokietiją, o 1949 metais jie atvyko į Aus
traliją ir apsigyveno Sydnėjaus mieste. Iš 
karto abu pasinėrė į visuomeninį gyveni
mą, bet niekada nepamiršo ir dainos.

1954 metais įsikūrus “Dainos” chorui, 
abu tapo jo nariais, o vėliau ir abu balsingi 
Protų vaikai Kęstutis ir Birutė.

Senatvėje ja rūpinasi sūnaus Kęstučio 
šeima, jau suaugę ir gražiai lietuviškai 
kalbantys anūkai Venta ir Antanas ir du 
proanūkiai.

Ji ne kartą yra sakiusi, kad gyvenime jai 
labai padeda daina. Sulaukusi garbingo 
amžiaus jubiliatė ir dabar retai praleidžia 
Sydnėjaus lietuvių renginius.

* * *
“Mūsų Pastogės”Redakcija bei LB Spau

dos Sąjungos Valdyba linki gerbiamai Ju
biliatei Cecilijai Protienei geros nuotaikos, 
stiprios sveikatos ir dar daug saulėtų dienų.

Andrius Balkus (dešinėje) su savo treneriu Matt Dowd ir 
Cabramattos jaunių čempionate laimėta taure (Photo FCN).

selected in the NSW junior squad and 
Western Sydney Academy of Sports.

His most recent success was at 
Cabramatta Golf Course where he was 
crowned the club’s junior champion.

(Michael Chammas)
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Į Lietuva iš arti
Užsienyje krizė... metas grįžti į Lietuvą?

Zita Čepaitė, Anglija

Ziniasklaidos priemones užplūdo pra
nešimai apie pasaulinę ekonominę krizę, 
augantį nedarbą, infliaciją, žlungantį verslų 
ir kitus baubus. Lietuviai, gyventi į Angliją 
atvykę tuomet, kai darbų buvo j valias, kai 
bankai lengva ranka dalijo paskolas, vis 
augo minimalus atlyginimas, o maistas 
buvo palyginti pigus, šį rudenį susiduria su 
kitokia realybe ir iš naujo svarsto, kur gy
venti. Grįžimas į Lietuvą daugeliui atro
dytų patrauklus dalykas, tačiau klausimas, 
kaip finansų krizė atsilieps Lietuvos eko
nomikai, verčia neskubėti daryti sprendimo.

Prognozuojama, kad Anglijoje iki me
tų pabaigos nedarbas gali ištikti apie du 
milijonus darbuotojų, o iki 2010 metų 
pabaigos bedarbių skaičius pasieks netgi 
trijų milijonų ribą. Tai reiškia, kad tūkstan
čiai viešojo sektoriaus darbininkų praras 
darbo vietas per ateinančius dvejus metus. 
Darbininkai jau šiandien jaučia spaudimą 
ir pablogėjusią situaciją, nes pragyvenimo 
išlaidos išaugo, infliacija aukščiausia per 
pastaruosius šešiolika metų, pakilo maisto, 
kuro kainos, pasunkėjo būsto paskolų 
grąžinimo sąlygos. Nedarbui augant vis 
dažniau pasigirsta siūlymai apriboti imig
raciją iš ne Europos Sąjungos šalių. Visa 
tai rodo, kad mažėjant darbo vietų, imig
rantai gali labiausiai nukentėti.

Metas grįžti?
Lietuvoje kartais pasvarstoma, kad ši 

krizė yra pats tinkamiausias momentas 
žmones paskatinti grįžti į Lietuvą. Ar taip 
yra? Lietuvių grįžimo į tėvynę informaci
jos centro direktorius Žilvinas Beliauskaš 
abejoja, ar per kelerius metus padėtis 1 ,ie- 
tuvoje pasikeitė taip, kad pritrauktų daug 
emigrantų. Grįžtančiuosius labiau traukia 
bent jau minimalus socialinis užnugaris: 
tėvai, butas, giminės, pažįstama aplinka, 
įprasta kultūra ir suprantama kalba.

“Yra tokių svarstymų apie Lietuvos 
ekonominę padėtį, kurie tarsi ir teikia vil
ties -kad mūsų bankai skandinaviški, kad 
finansinė krizė juos mažiau palies. Tačiau 
ar iš tiesų yra taip, kaip tikina mūsų eko
nomikos analitikai, tikrai nežinia”, - 
neskuba prognozuoti ateities Ž.Beliauskas.

Kokia padėtis Lietuvoje?
Lyginant šiuos ir 2005 ar 2006 metus, 

galima teigti, kad susirasti darbą Lietu
voje yra sunkiau. Tačiau Lietuvos darbo 
biržos pateikiami duomenys - gana opti
mistiški: Lietuvoje šį rugsėjį įregistruota 
20,400 laisvų darbo vietų (rugpjūtį - 
16,100, 2007 metų rugsėjį -26,200).

Visgi pasigirsta ir rūstesnių signalų. 
Kanados specialistų sudarytame besivys
tančių ekonomikų finansinės rizikos są
raše Lietuva užima aštuntą vietą. Kana
dos komercinio banko „Royal Bank of 
Canada“ investicijų padalinio sudarytu 
reitingu siekiama įvertinti, kokia gali
mybė, kad jose pasikartos Islandijos kra
chas. Kanados specialistai pabrėžia, kad 
rizika Baltijos šalyse -didelė, nes šios vals
tybės, kitaip nei Vakarų Europa ar JAV, 
esą nepajėgios skirti pakankamai lėšų 
bankams gelbėti.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos 
centras pasirengęs suteikti informaciją 
tiems, kas domisi mokesčiais, pilietybės 
įstatymu, licencijų išdavimu, užsienio dip
lomo pritaikymo Lietuvoje ir kitokiais 
klausimais. “Aišku, kartais išeiviai yra pri- 

Ukrainoje bus įamžinti LDK kunigaikščiai
Podolės Kameneco (Ukraina) miesto gaikštystės kunigaikščių Karijotaičių at- 

valdžia nusprendė įamžinti miesto įkūrė
jais laikomų Lietuvos Didžiosios Kuni- statyti paminklą. Šiame projekte aktyviai 
_____________________________________dalyvauja ir Lietuvos ambasada Ukrainoje. 
Mūsų Pastogė Nr. 46, 2008.11.19, psl. 4

sikūrę visokių mitų, pavyzdžiui, neseniai 
sužinojau, jog Airijos lietuviai tiki, kad 
jeigu vaikas išvažiuodamas mokėsi an
troje klasėje, grįžęs po penkerių metų 
turės eiti į tą pačią antrą klasę, nesvarbu, 
kad Airijoje ėjo į mokyklą. Taigi jei tokie 
mitai sulaiko žmones nuo grįžimo, mes 
stengiamės juos išsklaidyti”, - sako 
Ž.Beliauskas.

Lietuvių kalbos mokymasis auga
Ar lietuviai išvyksta iš JK, niekas 

duomenų neturi, galima remtis tik pa
stebėjimais ir netiesioginiais įrodymais, 
pavyzdžiui, ar sumažėjo moksleivių li
tuanistinėse mokyklose? Londono rytuo
se įsikūrusios mokyklos “Moksliukas” li
tuanistinio skyriaus vadovė Gytė Eismun- 
tienė sakė, kad šį rudenį į jų mokyklą atėjo 
neregėtai daug naujų mokinių. “Mums teko 
suformuoti keturias papildomas klases, 
dabar vien lietuvių kalbos besimokančių 
vaikų yra 150”,-sakė G.Eismuntienė.

Ji sakė tikros priežasties, kodėl kilo 
toks susidomėjimas lietuvių kalbos mo
kymusi, nežinanti ir galinti tik daryti prie
laidas. “Mes davėme užpildyti mokiniams 
anketas, kodėl jie nori mokytis lietuvių 
kalbos, nes nuo to priklauso, kokį kursą 
pasiūlysime vaikui - tiems, kurie planuoja 
grįžti, esame parengę sudėtingesnę prog
ramą, kad Lietuvoje neturėtų kalbos 
problemų. Ir daugvaikų nurodė, kad gal
būt grįš į Lietuvą”, - pasakojo G.Eismun
tienė. Ji sakė girdėjusi, kad kitose litua
nistinėse mokyklose mokinių susirinko 
kiek mažiau nei pernai, bet artai susiję su 
tuo, kad tėvai išvyko j Lietuvą, ar kad at
sirado didesnė lituanistinių mokyklų 
pasiūla, jos nuomone, galima tik spėlioti.

Teks apsispręsti
Vieni žmonės analizuoja savo galimy

bes palikti vis didesnių ekonominių bėdų 
krečiamą Jungtinę Karalystę ir važiuoti į 
Lietuvą, bet dauguma linkę dar palūkėti ir 
pažiūrėti, kaip reikalai klostysis čia.

JK lietuvių sąjungos pirmininkė Živi
lė llgūnaitė pasakojo, kad į ją kreipėsi 
lietuvis, kurį atleido iš darbo, ir jis įtarė, 
kad atleistas dėl to, jog yra nevietinis. 
Ž.Ilgūnaitė paskambinusi pasikalbėjo su 
darbdaviu ir išsiaiškino, kad atleidimo 
priežastis visai kita. Mat lietuvis nebuvo 
užsiregistravęs darbuotojų registre, o pa
gal taisykles ta registracija yra būtina.

„Kartais manoma, kad jau esame 
Europos Sąjungoje ir darbo leidimo ne
reikia, todėl į reikalavimą užsiregistruoti 
kai kas yra numojęs ranka. Tačiau tokie 
reikalavimai yra ir jų laikytis reikia, nes 
dabar, aišku, labiausiai ir kentės tie, prie 
kurių galima prisikabinti. Be to, tiems, 
kurie buvo apsileidę ir neišmoko angliš
kai; irgi bus sunkiau, nes darbdavys turės 
daugiau galimybių rinktis“,-sako Ž.Ilgū- 
naitė. Ji teigė, kad jos minėtu atveju viskas 
baigėsi sėkmingai, nes lietuvis užsiregis
travo registre ir galėjo grįžti į darbą.

Kol kas anksti spėlioti, kaip susiklos
tys išeivių iš Lietuvos likimai ekonominių 
sukrėtimų metu. Tačiau atrodo, kad ši kri
zė padės žmonėms apsispręsti, ar visomis 
išgalėmis kabintis į gyvenimą JK - moky
tis kalbą, bandyti susigaudyti įstatymų ir 
politinėje sistemose, mokytis ir kelti savo 
kvalifikaciją, ar grįžti į Lietuvą ir vėlgi viso
mis išgalėmis stengtis įsitvirtinti gimtojoje 
šalyje.

(“Infozona”, Anglija.lt)

minimą ir centrinėje miesto dalyje pa-

“Draugui” netrukus 100 - bet teks persikelti
Sekančiais 2009 metais Čikagos “Drau

gas” - seniausias iki šiol leidžiamas JAV 
lietuvių dienraštis - švęs savo 100 metų 
gyvavimo sukaktį. Bet iki tol teks išspręs
ti didelę naujai susidariusią patalpų prob
lemą. Tėvų marijonų pastatą Čikagoje, 
kuriame 50 metų įsikūręs lietuvių dien
raštis ir jo spaustuvė, savininkai žada 
parduoti.

Vyksta dienraščio derybos su vienuo
liais marijonais, ieškoma kitų patalpų 
redakcijai ir spaustuvei.

Kadaise vienuoliai marijonai buvo lie
tuviška religinė institucija. Bet kaip rašo 
“Draugas”, dabar vienuolių marijonų va
dovybėje nėra likę nė vieno lietuvio. Tačiau 
manoma, kad bus susitarta ir bus leista 
“Draugui” pirkti pustuščius namus.

Katalikiškas savaitraštis “Draugas” 
buvo įsteigtas lietuvių kunigų draugijos 
1909 m. liepos 27 d. Wilkes-Barre mieste 
Pennsilvanijos valstijoje, siekiant suma
žinti kitų anksčiau įsteigtų lietuviškų laik
raščių kairuolišką įtaką. 1913 m “Draugas” 
persikėlė į Čikagą ir 1916 m. pradėjo eiti 
kaip dienraštis.

Tėvai marijonai nuostolingą “Draugą” 
perėmė 1918 metais ir per daugelį metų 
finansiškai ir savo darbais prisidėjo prie 
laikraščio išlaikymo. 1958 m. laikraštyje 
dirbo 11 vienuolių marijonų, tais pačiais 
metais dienraštis ir spaustuvė įsikėlė į 
dabartines patalpas.

“Dabar ne tik lietuvių marijonų nebe
liko “Drauge”, bet iš viso marijonų gretos 
išretėjo taip, kaip ir kitų dvasiškių šiais

Tūkstantmečio odisėja“ kirto pusiaują
Lapkričio 5 d. vi

durdienį Lietuvos lai
ku „Tūkstantmečio 
odisėjos“ antrojo 
etapo įgula Atlanto 
vandenyne jachta 
„Ambersail“ kirto 
pusiaują. Iš kapitono 
Audrius Jasinsko 
vadovaujamos įgulos 
narių ekvatorių yra 
tekę kirsti tik vienam 
- visą „Tūkstantme
čio odisėją“ plauk
siančiam vairininkui 
Linui Ivanauskui.

Kirsdama pusiau
ją „Ambersail“ įgula laikėsi 480 m. senumo 
buriavimo tradicijos ir surengė plaukimo 
per ekvatorių šventę. Jos metu iš įgulos 
narių buvo išrinktas Neptūnas, kuriuo ta
po vairininkas Linas Ivanauskas, o jo pa
lydovu „Ambersailiumi“ tapo kitas įgulos 
naiys Mindaugas Baltrūnas. Žaliu apdaru 
pasidabinęs Jūrų valdovas kiekvieno pir
mą kartą pusiaują kirtusio įgulos nario 
klausinėjo apie „Tūkstantmečio odisėjos“ 
misiją, plaukimo tikslą.

„Pagal tradiciją, plaukimo per pusiaują 
metu pasirodžiusiam Neptūnui man ir 
likusiai įgulai teko raportuoti, kur ir kodėl 
plaukiame bei prašyti leidimo tęsti kelionę. 
Įnoringasis jūrų valdovas kiekvienam liepė 
prisistatyti, prašė pademonstruoti šokio 
sugebėjimus. Jachtai plaukiant pasvirus, tai 
buvo gan sudėtingas pratimas“, - pasakojo 
kapitonas Audrius Jasinskas. Anot jo, jūrų 
valdovas visai „Ambersail“ įgulai priminė, 
kad žmonės teršia vandenį, pildami į upes 
ir jūras viską, kas papuola. Todėl dabar, 
kertant ekvatorių, atėjo skolų grąžinimo 
metas. Kiekvienam buvo liepta gerti sūrų 
vandenyno vandenį. „Įgulai atlaikius visus 
išbandymus, Neptūnas pripažino, kad 
jachtos „Ambersail“ įgula jam vis dėlto 
patinka ir visiems davė leidimus kirsti 
ekvatorių kada norės ir kiek norės kartų. 
Vėliau įvyko įgulos narių, dar nė karto ne
plaukusių per pusiaują, krikštynos - kiek

laikais. (...) Nenuostabu, kad likusieji 
marijonai nori parduoti jiems nuostolin
gą pastatą, kuriame stovi tuščias vienuo
lynas ir kuriame laikosi jiems dabar sve
timos kalbos laikraštis, nepajėgiantis pri
sidėti nei prie savo patalpų išlaikymo”, - 
rašo “Drauge” Donatas Januta.

Autoriaus duomenimis, pačiame savo 
žydėjime “Draugas” turėjo apie 21,000 
skaitytojų. Prieš 20 metų jų buvo 8,000, o 
šiandien - tik 3,000. “1958 m. buvo nau
dinga turėti didelę ir brangiai išlaikomą 
spaustuvės įrangą. Šiandien to nereikia, 
laikraštį galima spausdinti bet kur, ir dar 
pigiau. Reikia susitaikyti su tuo, kad 
marijonai vis tiek parduos tą pastatą. (...) 
“Draugas” irgi turėtų gauti tinkamą dalį 
lėšų iš marijonų pastato pardavimo, ku
ris atspindėtų ir lietuvių, ir marijonų įna
šą”, - rašo dienraštis.

Šiuo metu dienraštyje dirba apie 12 
žmonių: 4 spaustuvėje, 2 administracijoje 
ir 6 redakcijoje. Kasdien pasirodo 12 
puslapių apimties “Draugo” numeris, o 
šeštadieniais laikraštis išeina su 8 pusla
pių priedu “Kultūra”.

Redakcija planuoja leisti visą “Draugo” 
laikraščio kasdienę laidą internete. Dabar 
veikiančioje internetinėje dienraščio lai
doje galima perskaityti tik kai kuriuos 
laikraščio skyrius ir atrinktus straipsnius. 
Su visa internetine laikraščio laida tiki
masi patenkinti didžiausius prenumera
torių nusiskundimus - kad dažnai laik
raštis tik po savaitės ar vėliau pasiekia 
skaitytojus, ypač Lietuvoje. □ 

Nuotraukoje: Neptūnas - Linas Ivanauskas (dešinėje) ir jo pa
lydovas Mindaugas Baltrūnas.

vienam iš jų ant galvos teko po gerą kibirą 
Pietų Atlanto vandens. Kiek vėliau viršum 
Pietų Atlanto pirmą kartą pasigirdo vien
balsis įgulos šūksnis „vienas vardas - Lie
tuva“, - pasakojo „Tūkstantmečio odisė- 
jos“antrojo etapo kapitonas Audrius Jasins
kas. Pirmą kartą ši pusiaujo kirtimo tradici
ja rašytiniuose šaltiniuose paminėta 1529 m

Perplaukus ekvatoriaus zoną, jachtos 
„Ambersail“ įgulai sunkumai toli gražu 
nesibaigs. Už pusiaujo Lietuvos buriuotojai 
jau susidūrė su priešpriešiniais vėjais.

1993 -1995 m. žygį „Su laisvės vėliava 
aplink pasaulį“ sėkmingai įvykdė jachta 
„Laisvė“, kurios kapitonui Ignui Miniotui 
šios kelionės metu pusiaują teko kirsti 
keturis kartus. Jis teigia, kad pietiniame 
pusrutulyje jachtos „Ambersail“ įgulą 
pasitiks priešpriešiniai šiaurės-vakarų 
krypties pasatai. „Pietinė Atlanto vande
nyno dalis irgi nedžiugins. Ten būdingi 
stiprūs pietvakariniai vėjai, kuriuos argenti- 
niečiai vadina „pampero“. Šie audringi 
vėjai būna labai netikėti - atsiranda tarsi iš 
niekur, gali staigiai „paguldyti“ jachtą ant 
šono, o įgulos darbą apsunkinti smarkio
mis liūtimis. Tokių vėjų neįmanoma nu
matyti ir meteorologinės prognozėmis, 
todėl įgula jiems visada turi būti pasi
ruošusi“, - tvirtino Ignas Miniotas.

Asmuo kontaktams: Edita Skaraitė
e-mail: edita@ambersaii.lt
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Bendruomenės baruose

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

ALB XXXI Krašto Tarybos Suvažiavimas
2008 m. gruodžiu 29 - 31 d.d.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas, 16-20 Meredith Street, Bankstown
LAIKINA DARBOTVARKĖ

Pirmadienis, gruodžio 09 d.
8.30 vai. Registracija: susipažinimas prie kavutės
Pirmasis posėdis: 9.00 vai. -13.00 vai.
9.00 vai. 1.1 Sesijos atidarymas
1.1.1 Prezidiumo, Sekretoriato, Mandatų ir Nutarimų Komisijų rinkimai 

ir pareigų pasisiskirstymas
1.1.2 Sveikinimai Suvažiavimui
1.1.3 Invokacija:kun. Algis Šimkus
1.1.4 Sveikinimas: LR Garbės gen. konsulas Andrius Žilinskas
1.1.5 ALB Krašto Tarybos XXX Suvažiavimo Protokolo patvirtinimas
9.30 1.2 ALB Krašto Valdybos veikla
1 .2.1 ALB Krašto Valdybos pranešimas: Birutė Prašmutaitė, pirmininkė
1.2.2 2006 ALB Tarybos rezoliucijos
1.2.3 ALB Krašto Valdybos finansinė ataskaita: Andrius Vaitiekūnas, 

iždininkas
1.2.4 ALB KV Kontrolės Komisijos pranešimas: Algis Šimkus O AM
1.2.5 ALB Garbės Teismo pranešimas: Janina Vabolienė OAM
1.2.6 Klausimai, diskusijos ir pasiūlymai nutarimams ateities veiklai
1.2.7 Pranešimų priėmimas

10.30 vai. Kavutės pertrauka

11.00 vai. 1.3 Organizacijų pranešimai
1.3.1 Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (AI JS): Audrius Skeivys, 

pirmininkas
1.3.2 ALSpaudosSąjunga: Vytautas Patašius, pirmininkas
1.3.3 ALB Krašto Archyvas: Viktoras Baltutis, vedėjas
1.3.4 Australijos Lietuvių Fondas: Algis Šimkus OAM, pirmininkas
1.3.4 AL Fizinio Auklėjimo Sąjunga (ALFAS): Jeronimas Belkus, 

pirmininkas
1.3.5 ALSkautų Sąjunga: v.s. Henrikas Antanaitis, Rajono Vadas
1.3.6 SBS Radijas: Rymantė Geli
1.3.6 AL Katalikų Federacija: Birutė Kymantienė, pirmininkė
1.3.7 Diskusijos: “Mūsų Pastogės” ir “Tėviškės Aidų” ateities 

perspektyvos
1.3.8 Klausimai, diskusijos ir pasiūlymai nutarimams ateities veiklai
12.15 vai. 1.4 Australijos Lietuvių Dienos 2010 metais
12.45 vai. ALB Tarybos Suvažiavimo nuotrauka

13.00 vai. Pietūs

Antradienis, gruodžio 30 d.
Antrasis posėdis 9.00 vai. - 13.00 vai.
9.00 - 9.30 vai. 2.1 Garbės narių paskelbimas ir padėkos raštų įteikimas
930 -10.30 vai. 2.2 ALB Apylinkių pranešimai
2.2.1 Adelaide: Elena Varnienė (pirm.) - atstovauja vice-pirm.
2.2.2 Brisbane: Algis Milvydas
2.2.3 Canberra: Jonas Mockūnas
2.2.4 Geelong: Stasys Šutas
2.2.5 Gold Coast: Juozas Songaila (raštu)
2.2.6 Hobart: Rožė Vaičiulevičiūtė
2.2.7 Melbourne
2.2.8 Perth
2.2.9 Sydney: Albina Liutackienė
2.2.10 Klausimai, diskusijos ir siūlymai nutarimams ateities veiklai

10.30-11.00 vai. Kavutėspertauka

11.00 -11.30 23 Valdybų bei atstovų rinkimai
2.3.1 ALB Krašto Valdyba 2009-2010, Sydnėjuje
23.2 Krašto Kontrolės Komisija, Sydney
23.3 ALB Garbės Teismas
2.3.4 PLB Seimo Lietuvoje atstovai - 4
23.5 Rinkimų rezultatų paskelbimas
1130-12.15 vai. 2.4 Lietuvos 1000-mečio paminėjimas Australijoje
2.4.1 Diskusiniai būreliai
12.15-13.00 vai. 2.5 .Švietimas ir lietuvių kalbos mokyklos Australijoje
2.5.1 Diskusijos irpasiūlymai nutarimams ateities veiklai

13. 00 vai. Pietūs

Garbingas jubiliejus Geelonge
Geelongo lietuvių choras 

“Viltis” kelis kartus per metus 
atsipalaiduoja švęsdamas cho
ristų gimtadienius.

Spalio 30-tą, trumpai pare
petavę, sėdome prie gražaus 
suneštinio stalo atšvęsti nese
niai praėjusių gimtadienių.

Nors visi kartu linksmi
nomės, šis vakaras buvo skirtas 
mūsų mielai Reginai Skėrienei, 
kuri šventė savo 90-ties metų 
jubiliejų!

Tarp svečių buvo ALB Gee
longo Apylinkės Valdybos pir
mininkas Stasys Šutas su žmo
na Tricia ir Sofija Obcliūnicnė.
Prie Onutės iškepto gražaus torto Reginai 
užgiedojome “Ilgiausių metų”. Choro 
vardu jubiliatę pasveikino Aldona, o Susan 
Saunders (choro administratorė) įteikė 
nuostabią orchidėją ir šampano.

Regina yra draugiška, gabi, įdomi, 
jaunatviškų pažiūrų moteris, su tikiu “zest 
for living”. Ji yra ilgametė choristė, kuri 
labai myli linksmas, romantiškas dainas. 
Regina ne tik dainuoja, bet ir ne kartą yra 
parodžiusi savo gabumą vaidybai. Turi 
rašytojos gyslelę. Jos salionėlio sienas 
puošia nuostabūs kilimai-jos pačios ran

kų darbas. Regina, kaip ir mes visi, myli 
bei didžiuojasi savo šeima: dukra Irena, 
žentu Reg. anūkais ir proanūkais, sese Vile 
su šeima Lietuvoje.

Malonu su Regina bendrauti - jos 
šypsena ir gera nuotaika pagyvina choro 
veiklą ir mus pralinksmina! Sakome Jai 
triskart valio!!!

“Sveikinam, linkime metą ilgiausių, 
Stiprybės, sveikatos kuo nuostabiausios, 
Daina te skamba, giesmė te liejas, 
Te džiugina Širdį lygAtpirkėjas. ” 
Geelongo choras „Viltis” dalyviai

Susirinkę Geelongo choristai su Jubiliate.

Sveikiname musų gerbiamą

Janiną VaGotienę
brandaus gimtadienio dienoje, linkėdami gausios palaimos ateičiai.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Trečiadienis, gruodžio 31d.
Trečiasis posėdis: 9.00 vai. -12.30 vai.
9.00 vai. 3.1 Queensland Book and DVD Project (in English)

Guest speaker Eve Wicks
10.00 val. -12.30 val. 3.2 ALB Krašto Tarybos Nutarimai
10.00 vai. 3.2.1 Suvažiavimonutarimų pristatymas ir svarstymas

10.30 vai. Kavutės pertrauka ų .
nu-'

11.00 vai. 3.2.2 Suvažiavimo nutarimų svarstymas
12.30 vai. 3.23 Nutarimų paskelbimas
12.45 vai. 33 Suvažiavimo uždarymas

Prezidiumo pirmininko/kės žodis
Lietuvos Himnas

13.00 vai. Pietūs t.

Pasiūlymai dlakualjoma:
Ryšių palaikymas tarp ALB Krašto Valdybos ir Apylinkių Valdybų
ALB Svetainės atnaujinimas ir išlaikymas
Ištekliai (resources) - kaip ir kur surasti bei finansuoti
Naujų narių verbavimas į Apylinkių Valdybas
Telkimas lėšų veiklai paremti
Ko vyresnė karta nori iš Apylinkių Valdybų veiklos
Kaip vaikams padėti lietuvių bendruomenėje
Pasiūlymai sekančiam AL Dienų Komitetui .; j/()
ALB Statutas ir ką jis reiškia mūsų Bendruomenės veikloje
Apylinkių Metinių susirinkimų pravedimai
ALB pirmininkų suvažiavimas 2010 m.
Rinkimas solid ammo mokesčio ir atsiskaitomybė
Ryšių palaikymas su PLB Valdyba ir TMID
Vidurinės kartos ir jaunimo verbavimas į Bendruomenės veiklą
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Iš Redakcijos pašto
Dar truput; dėl Sydnėjaus Apylinkės susirinkimo

Susirinkimą atidarė ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos pirmininkė Greta 
Savickaitė-Fletcher ir pakvietė susirinki
mui pirmininkauti Vytenj Šliogerį ir sek
retoriauti Aidą Zastarskytę-Abromas. 
(Aida susirinkimą kruopščiai aprašė 
“M.R”Nr43).

Vytenio ramus ir švelnus charakteris 
atsispindėjo visame susirinkime: niekas 
nesiginčijo, net mūsų buvusios Valdybos 
iždininkas mūsų neišbarė (kaip kad infor
maciniame susirinkime). Už buvusios Val
dybos pranešimus ir jų įdėtą darbą susi
rinkusieji padėkojo plojimais.

įdomus buvo Ramonos Zakarevičie
nės pranešimas dėl SLIC. Ramona ir Ra
mutis įdėjo daug darbo įsteigiant Syd
nėjaus lietuvių internetinę svetainę. Tai 
didelis nuopelnas skleidžiant lietuvybę 
pasauliui. Linkiu jiems nepavargti.

Jeigu devynioliktame šimtmetyje Lie
tuvos ūkininkas nežinojo, kas dedasi kita
me kaime, nebent nuvažiuodavo į turgų 
arba į malūną, taišiandien mes sužinome 
kas atsitiko kitame pasaulio gale tą pačią 
valandą. Tačiau kas liečia Australijos lie
tuvių bendruomenes, be mūsų perijodi- 
nių savaitinių laikraščių - “Mūsų Pa
stogės” ir “Tėviškės Aidų” - mes atsidur-. 
tume devynioliktame šimtmetyje. Tik dė
ka šių laikraščių, šiandien mes žinome, 
kas vyksta lietuvių bendruomenėse ir net 
sužinome apie Lietuvos politiką.

Asmeniškai aš nusivyliau, kad niekas kultūrą svetimame krašte.
nepadėkojo “M.P” Redaktorei ir Admi- Lietuvis pagonis (V.B.)

Sydney Lithuanian Information Centre (SLIC) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP’nr.5.

Mėlynės
Pagrindinis 

užsiėmimas Pa- 
šekščiuose - tai

grybavimas ir uogavimas tame puikiame 
miške. Pastebėjau, kad uogaujama labai 
drausmingai. Visi vaikai renka j savo krep
šelius, o grįžus iš uogavimo, Saulius uo
gas pasveria ir užrašo, kiek kas surinko. 
Juos užrašus jis veda visą vasarą, o rudenį 
paskelbia “soclenktynių nugalėtoją”. Ka
dangi aš soclenktynėsc nedalyvavau, tai 
mano uogos dažniau keliaudavo j burną, 
o ne j krepšelį. Mažas Jurgiukas, pastebė
jęs, mane paskundė: “Močiute, ji valgo!” 
Ašjam paaiškinau, kad Australijoje mėly
nės neauga, tai man galima ir pavalgyti. Po 
kelių valandų rinkimo Jonė šūktelėjo: 
“Valgome! ” Aš pagalvojau, ką gi mes val

gysim, kad ji nieko neatsinešė valgyti.
Pasirodo, tai buvo signalas, kad jau galima 
rinkti ir valgyti uogas.

■ Nuėjome ligi Aiseto. Verutės ir Apa- 
• liūtės sodybos nebėra, jos vietoje kažko
kios įmonės poilsio namai su telefonu!

i Kito telefono Pašekščiuosc nėra.
(IO.ij. Prieš grįždami j Kauntį dar paskutinį 
(įkartą pagrybavom, o važiuodami vis šen 

ten sustodavompagrybauti. Vienoj tokioj 
vietelėj sutikom du vokietukus, keliau
jančius su kuprinėm. Jie, pasirodo, buvo 
specialiai atvažiavę dalyvauti Baltijos ke
ly, o dabar ekskursavo po Lietuvą.
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nistracijai.
Nors mes turime lietuviškas radijo va

landėles, bet nedaug kas jas klauso. Mūsų 
spauda - tai ir yra bendruomenių širdis. 
Per spaudą mes galime pasisakyti, pakri
tikuoti, pasiginčyti, o tai ir šiek tiek išju
dina mūsų bendruomenę. Todėl kiekvieno 
lietuvio pareiga prenumeruoti, skaityti ir 
remti mūsų spaudą.

Aš neįsivaizduoju, ktiip mūsų bendruo
menės egzistuotų be lietuviškos spaudos. 
Šiandien kaikas kritikuoja mūsų bendnio- 
menę ir sako: neina į bažnyčią, neateina į 
Klubą, nedalyvauja renginuose. Tiems kri
tikams patariu nueiti į lietuvių kapines. 
Ten pamatysite, kur ilsisi mūsų didžiausi 
veikėjai patriotai. Jie negali atsikelti, o aš 
stebiuosiu, kad dabartinė mūsų bendruo
menė dar pajėgia suruošti visus tautinius 
kultūrinius renginius.
'Kas antri metai surengiame Lietuvių 
Dienas. Tai yra didžiulis kultūrinis ren
ginys. Taip pat kas metai vyksta Sporto 
Šventės, turime labai aktyviai veikiančius 
skautus.

„k Žinoma, įmūsųSydnėjaus lietuvių ben
druomenę įkrito keli brilijantai iš Lic

it štuvos, kurie pagyvino mūsų bendruome
nės veiklą. Manau, kad ir kitose lietuvių 
bendruomenėse jų atsirado. Mūsų vargs
tanti bendruomenė jus vertina ir gerbia.

Nežinau, kas gali teisti žmones, kurie 
virš 70 metų puoselėja lietuvių kalbą ir

Mokslo metų pradžia
Važiuodami iš Pašekščių pastebėjom, 

kad automobiliai visi užsidegę pažibin
čius. Paklausiau, kodėl. Saulius sako: “Ne
žinau. Turbūt Sąjūdis pasakė užsidegti lem
putes, tai visi ir klauso”. Paskui jis vis dėlto 
garaže paklausė apie lemputes ir grįžo visai 
susigėdęs: “Tai gi poryt rugsėjo 1-oji, moks
lo metų pradžia! Kaip aš ir užmiršau!”

Pirmomis mokslo metų dienomis visi 
automobiliai važinėja su pažibinčiais, nes 
vaikai, praleidę vasarą kaimuose, būna 
visai atpratę nuo miesto judėjimo ir pavojų. 
' . Rugsėjo pirmąją nuėjom į Laisvės Alė- 
ją. Dabar tai pėsčiųjų gatvė, o tą dieną ji 
buvo pilna grupelių vaikų. Mergaitės ru
dom uniformom su juodom prijuostėm, 
berniukai mėlynais kostiumais. Beveik 
visi, mergaitės ir berniukai, nešėsi gėlių 

‘ puokštes savo mokytojams. Pirmaklasius, 
"ir’gi uniformuotus, į mokyklas vedė ma

inos. Mergyčių plaukuose įrišti kaspinai 
didesni už jas pačias.

Norėjom pamatyti pirmokų priėmi
mo ceremoniją, tai užėjom j “Aušros” ber
niukų gimnaziją. Deja, ceremonija jau bu- 
Vff pasibaigusi. Pasikalbėjom su direk
tore. Dabar gimnazijoj yra 1000 mokinių; 
tai yra “profilinė” mokykla su sustiprin
tu piešimu. J i vadinasi “Aušros” gimnazija 
-ne berniukų. “Aušros” mergaičių gimna
zija dabar vadinasi “Maironio”.

1 Po kclcrių metų, jau Nepriklausomoje, 
pastebėjom, kad rugsėjo 1-ą visur iškeltos 
vėliavos. Nejaugi tai mokslo metų pra
džiai? Ne! Tą dieną iš Lietuvos galutinai 
išėjo sovietinė kariuomenė.

Vytauto Didžiojo Universiteto 
atidarymas

_  Galvėje pamatėmirvyresnių jaunuolių

Miela Redakcija,
Mes, 36 narių grupė iš Lietuvos, spalio 

12-27 dienomis dalyvavome Vilniaus 
Gedimino technologijos universiteto 
(VGTU) Kokybės vadybos centro organi
zuotoje stažuotėje N. Zelandijoje ir Austra
lijoje. Kelionės tikslas buvo susipažinti su 
vietinių kompanijų pasiekimais vadybo
je bei investicine politika, susipažinti su 
miestų architektūra bei infrastruktūra. 
Mūsų grupės lyderis buvo pats VGTU 
rektorius Romualdas Ginevičius.

Aucklande mus pasitiko ir toliau 5 die
nas šefavo LR Garbės konsulas Naujoje Ze
landijoje Jurgis Pečiulaitis. Mes nuošir
džiai jam dėkojame už sugaištą laiką, paro
dytą mums dėmesį, už jo pasakojimus apie 
savo šalį, gyventojus, gamtą. Buvo labai 
malonu pabendrauti su išeivijos lietuviais, 
išgirsti iš pirmų lūpų, kaip gyve-nimas juos 
nubloškė j tokią tolimą Lietuvai šalį.

Per likusias 9 dienas mūsų grupė ap
lankė Sydnėjų, Ayers Rock ir Cairns. 
Buvome sužavėti nepakartojama Austra
lijos gamta - tropiniais atogrąžų miškais, 
vešlia augalija, didžiausiomis pasaulio 
uolomis. Turime pripažinti, kad mus nu

Nuotraukoje-grupė iš Lietuvos N. Zelandijoje. Rotorua mieste, pas maoriusTe Puia.

būrį - ncuniformuoti, bet irgi su gėlėm. 
Paklausėm kas jie. “Mes Vytauto Didžiojo 
Universiteto studentai. Šiandien teatre 
įvyks oficialus Universiteto atidarymas”.

Nuėjome ir mes į Vytauto Didžiojo 
Universiteto atidarymo iškilmes Valsty
bės Teatre. Scenoje sėdėjo Universiteto 
atkūrėjų grupė, o prie vėliavos studentas ir 
studentė tautiniais rūbais. Jiems buvo 
įteiktos senojo universiteto studentiškos 
kepuraitės. Paskui buvo kalbos, sveikini
mai, deklamacijos ir Bingelio choras, 
visiems išspaudęs ašaras su “Lietuva 
brangi”. “Gaudcamus igitur” giedojo visas 
teatras. Naujų pradedančių studentų bu
vo 170. Kalbėjusiųjų tarpe buvo Vyt. 
Doniela, P. Zunde ir lietuvaitė iš Punsko.

Iškilmių pabaigoje visus naujuosius 
Vytauto Didžiojo Universiteto studentus, 
išsisklaidžiusius po visą teatrą, pakvietė 
atsistoti, ir jie visi davė priesaiką sąžinin
gai mokytis ir dirbti Lietuvos labui.

Iš Vilniaus Universiteto nebuvo nei 
kalbos, nei sveikinimo. Aišku, Vilniuje tą 
pačią dieną vyko Vilniaus Universiteto 
“initium semestri” iškilmės, bet vieną 
Žmogų vis dėlto galėjo pasiųsti j Kauną. 
(Paskui “žinantieji” paplctkavojo, kad 
Vilniaus Universitetas į Kauno Universi
tetą žiūri kaip į konkurentą!).

“Aušros” gimnazijai 100 metų
Nežinau, kaip jie suskaičiavo 100 me

tų, atrodo, kad nuo Kražių gimnazijos, 
kurios tradicijas perėmė “Aušra”.

Kaip ten bebūtų, bet sekančią dieną 
mes vakare vėl buvome teatre, “Aušros” 
gimnazijos 100 metų minėjime. Atrodė lyg 
turėtų būti abiejų “Aušrų”, bet viskas kon
centravosi j buvusią mergaičių, dabar 
“Maironio” gimnaziją.

Minėjimas buvo labai įspūdingas. Tau
tiniais rūbais pasipuošusios vyresnės mer

stebino ir australų gyvenimo tempas. Nors 
mums gidas ir pasakė šūkį, kurio laikosi 
vietiniai gyventojai: “Take it easy, don’t 
worry”, negalėjome priprasti prie jo.

Mums, europiečiams, buvo nelengva 
persiorientuoti iš pasiutusio gyvenimo 
tempo į atpalaiduojantį, neskubų, never
čiantį jaudintis gyvenimo ritmą.

Norėtume nuoširdžiai padėkoti po
nams Daliai ir Vytautui Donieloms, kurie 
surado laiko ir sutiko kartu su mumis pa
vakarieniauti. Gal triukšmingas restora
nas ir nebuvo pati tinkamiausia vieta 
tokiam susitikimui, bet ši miela pora at
sakė j mums rūpimus klausimus, visus 
gnipės narius apdalino suvenyrais ir šio 
laikraščio naujausiais numeriais.

Sugrįžom į darganotą, vėjuotą, rudeniš
ką Lietuvą, o mūsų mintys vis dar klajoja 
po rojų šioje žemėje - jūsų kontinentą. 
Parsivežti suvenyrai, daiktai, mums dar 
ilgai primins Naujoje Zelandijoje ir Aus
tralijoje sutiktus žmones, šiltą klimatą, 
sodrią augmeniją, švclniakailius žvėre
lius. Mes norime tikėti, kad tai buvo 
mums pirmoji, bet ne paskutinė kelionė į 
dvi tokias tolimas šalis.

Grupės vardu Violeta Vaitaiticnč

gaitės laikė ištiesusios vainiką Maironiui 
per visą sceną, o mažos mergytės pašoko 
pasveikinimo šokį - kepurinę. Scenos gi
lumoj trys vėliavos: Lietuvos trispalvė, se
noji “Aušros” ir dabartinė “Maironio” gim
nazijos. Priekyje uniformuotų pirmakla
sių būrelis su žvakutėmis, scenos pakrašty 
staliukas, o prie jo keli man nežinomi žmo
nės (gal mokyklos direktorė, švietimo 
ministerijos atstovai) ir mūsų buvusi is
torijos mokytoja, auklėtoja ir tuntininkė 
Paulina Spūdienė! Ji visuomet buvo mė
giama mokytoja, atkentėjusi tremtį Sibire, 
dabar per minėjimą išskirtinai pagerbta. 
Buvo leista pasisakyti visų laidų atstovėms. 
Mūsų, 1938-1ų m. laidos, vardu kalbėjo ar
cheologijos daktarė Rimutė Rimantienė, 
mokytoja Elytė Krukauskaitė ir aš. Sa
kiau, kad mes buvome pati laimingiausia 
laida : su nuostabiais mokytojais, pačia
me Lietuvos žydėjime, be karo grėsmės ir 
nelaimių.

Po oficialiosios dalies trijų vėliavų ve
dama eisena nužygiavo į senąją “Aušros” 
gimnaziją. Klasės buvo paskirstytos įvairių 
laidų susitikimams. Aišku, neapsiribojom 
vien savo laida ir sutikom daug senų pa
žįstamų. Daug veidų išplaukė iš atminties 
rūko, bet ne visi tebeturėjo pavardes. Klau
santis gyvenimo istorijų, daug kur girdė
josi Sibiro vietovių pavadinimai, bet nuo
taika buvo optimistiška: “Na, buvau, bu
vo baisu, dabar viskas praėjo, o šiuo mo
mentu vėl esame tos buvusios nerūpes
tingos gimnazistės”. Dariau daug nuotrau
kų prie senosios “Aušros” vėliavos, bet vi
soms norinčioms neužteko filmo.

Iš gimnazijos visos klasės draugės 
susirinkom pas Laimę, nes niekaip 
negalėjom baigti dalintis įspūdžiais ir 
prisiminimais.

Tęsinys kitame MP nr.

6

http://www.slic.org.au
mailto:LLLinfo@slic.org.au


Iš Redakcijos pašto
Ir aš prisimenu 

Gražiną Didelytę
Perskaičiusi įdomų Lidijos Šimkutės 

straipsnį „Prisimenu Gražiną Didelytę... 
„Mūsų Pastogėje“ nr. 43, kuriame autorė 
prisimena savo draugystę su gabiąja 
menininke, nuostabių „ex libris“ kūrėja, 
noriu ir aš a.a. Gražiną prisiminti, žvelg
dama į jos man sukurtą „ex libris“ puo
šiantį man brangias knygas.

Ačiū, Gražina, už tokią dovaną.
Ilsėkis ir būk prisiminta Vėlių suo

lely! Nijolė Jankutė

Nuotraukoje dešinėje - Gražinos Didelylės 
sukurtas ex libris Nijolei Jankutei

Gerb. Redaktore,
Prieš pora savaičių, per lietuvišką SBS 

radijo valandą, gerb. Gabrielius Žemkal
nis savo apybraižoje minėjo, kad Biršto
ne vyko užsienio lietuviams skirtas se
minaras apie žiniasklaidą. Tą seminarą 
surengė Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas.

Po to skaičiau Lietuvos spaudoje bei 
internete, kad tas seminaras buvo skirtas 
“užsienio lietuvių bendruomenių infor
macijos darbuotojams”. Jis tęsėsi tris 
dienas (spalio antroje puseje) ir jame

dalyvavo atstovai net iš 23 kraštų.
Būtų įdomu sužinoti, ar ten dalyvavo 

(ar buvo kviesti) atstovai/ės ir iš Australi
jos lietuvių ziniasklaidos? Pavyzdžiui, ar 
apie tą seminarą žinojo (konkrečiai, ar 
buvo kviestas) atstovas/ė ir iš “Mūsų 
Pastogės”?

Supagarba, J. Rinkus

Redakcija atsako: Apie šiame laiške 
minimą seminarą nieko nežinojome ir 
jokio kvietimo - tiesiogiai ar per tarpinin- 
ką-nebuvome gavę.

Gerb. Cecilijos Protienės jubiliejaus proga Sydnėjaus
lietuvių chorui “Daina” aukojo:
D.Jancy- $50 KADičiūnai- $100
AStorpirštienė - $10 G. A. Augliai- $50
I.Daniškevičienė- $65 L. A Kramiliai- $20
Dr.R.Zakarevičius - $20 N.Matulic- $10
R.Baltušytė- $50 Šliogeriai- $10
J.Mickienė - $20 Dr.Bogušaitė - $100
E. Jonaitienė- $50 Papildomos aukos chorui "Daina’':
M.Kavaliauskienė - $20 Vaitkai- $25
T.G Bliokas - $25 O.Grosienė - $100
P.Z. Andriukaičiai - $10 I.Poželaitė - Davis AM - $25
V.Patašius - $50 E.Kains - $10
VRatkevičius- $20 Visų choristų vardu nuoširdžiai dėkojame
Dr. Barkus- $50 už aukas.

Vietoj gėlių a.a. Daivos Labutytės - Bieri prisiminimui 
chorui “Daina” aukojo:
R.I. Kalėdos - $20 K.L.V. Protai - $30
R.R.Zakarevičiai- $20 A O. Kapočiai- $20
R.C.Nance - $50 E.V.Stasiūnaičiai - $20
A.L. Kramiliai - $10 Anonimas- $5
J.P Pullinen-;
J.N.Liutikas-

$20
$20

Viso aukų- $215.
Visų choristų vardu nuoširdus ačiū:

A^A Onai Zamoiskienei
užbaigus šią žemiškąją kelionę, reiškiame gilią užuojautą sūnui Augiui 

Zamoiskiui, Fondo atstovui Adelaidėje.
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Mirus ilgametei Sydnėjaus Moterų Draugijos bendradarbei ir narei

Aif A Pajautai Daukienei,
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame dukrą Pajautą, sūnų Ridą ir jų

šeimas. Draugijos Valdyba ir patikėtinės

Mirus šviesaus atminimo

AA Pajautai Daukienei,
reiškiu nuoširdžią užuojautą dukrai Pajautai, sūnui Ridui ir visiems arti

miesiems. Danutė Skorulicnė

Negrįžtamai išėjus j Amžinybę

A‘u’A Pajautai Daukienei,
nuoširdžią užuojautą dukrai Pajautai, sūnui Ridui ir jų šeimoms reiškia

Irena ir Algis Dudaičiai

aukojame “Mūsų Pastogei” $30.

Mirus

AvA Pajautai Daukienei,
giliai užjaučiame dukrą Pajautą, sūnų Ridą ir visus artimuosius.

aukojame “Mūsų Pastogei” $50.
Protų šeima

A^A Daivai Bieri
apleidus šį pasaulį, giliausią užuojautą reiškiame vyrui Dan, sūnui Aisčiui, jo 

šeimai bei visiems artimiesiems ir budime kartu.

Vi^į^įėlių auk°jamc “Mūsų Pastogei” $50.
Gružauskų šeima

Mirus

At A Daivai Labutytei Bieri,
nuoširdžiai užjaučiu vyrą Dan, sūnų Aistį, brolį Vidą ir visus artimuosius.

aukoju “Mūsų Pastogei” $50.
Cecilija Protienė

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Adas Oamskienės atminimui
$50 - M. Juškienė ($60)

a.a. Povilo Dargia atminimui
$10 - B. Prašmutas ($3215)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

Aukos “Mūsų Pastogei” vietoje gėlių pagerbiant
AlrA Daivą Labuty tą - Bieri.

Po $20 - Laima ir Vytenis Šliogeriai, Ramona ir Ramutis Zakarevičiai, Nata ir Jurgis 
Liutikai, Pajauta ir Juhani Pullinen.
Po $50 -Vincas Binkis ir Nijolė Vaičiurgytė.
$40 - Guoda ir Jurgis Bliokai.
$10 - Lėta ir Antanas Kramiliai.

Aukos “Mūsų Pastogei”
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V. Tarvey NSW $ 70.00 A. Kairaitis VIC $ 40.00
J. Janavičius NSW $ 5.00 A. Kramilius NSW $ 6.00
B. Gražienė ACT $ 20.00 I. Arienė VIC $ 5.00
J. Repševičius WA $ 20.00 M. Didžys VIC $ 20.00
P. Repšys VIC $ 35.00 K. Brazaitis - Čėsnaitė VIC $ 50.00
S. Gustafson NSW $ 15.00 L. Tupikas NSW $ 5.00
I. Mikus NSW $ 35.00 B. Prašmutaitė VIC $ 20.00
A Auglienė NSW $ 5.00 D. Ragauskas VIC $ 20.00
R. Špokas NSW $ 70.00 M. Prašmutas VIC $ 20.00
P Šiaučiūnas TAS $ 70.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
E. Vailokas. NSW $ 35.00 “Mūsų Pastogės”Administracija
B. Wunderlich NSW $ 5.00_
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Kariuomenės Šventė Canberroje
LKVS “Ramovė” Valdyba praneša, kad Lietuvos kariuomenės 90-ųjų metų 

sukakties minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, lapkričio 23 dienų,2 val.p.p. 
Lietuvių Būstinėje, Hackett, šia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos V-bos sekretorės Sigitos 
Gailiu naiiės žodis.
4. “Lietuvos kariuomenė šiandien”-atsargoskapitonės Lolitos Kalėdos 
paskaita, kurių perskaitys Liudas Budzinauskas.
5. DVD dokumentinis filmas “Nesulaužyti Priesaikos”.
6. Tautos Himnas.
7. Užkandžiai su gėrimais.
Canberros ramovėnai kviečia visus skaitlingai dalyvauti minėjime.
Išgirsite Lolitos Kalėdos įdomias mintis apie dabartinę I .ietuvos kariuomenę, 

apie kurių mažaižinoma ar rašoma. Taip pat filme pamatysite Tauro Apygardos 
partizano Juozo Armonaičio odisėjų.

LITHUANIAN CO-OPERATIVE 
CREDIT SOCIETY "TALKA" LTD 

TERM DEPOSITS

3 month * 6% 
6 month - 6%

12 month - 6%
Term depos'rts may be withdrawn In full 

or In part before maturity. In such case 

0.5% will be paid on the withdrawn sum

Kviečiame visus Australijos 
skautus dalyvauti

I SS Australijos Rajono 
Sydnėjaus „Aušros“ tunto 

ruošiamoje
2009 Tautinėje Stovykloje

„Kernavė“
- minint Lietuvos vardo 1000 

metų jubiliejų! 
Stovykla vyks po 1 jetuvių Dienų, 
nuo sausio 2 d. iki sausio 10 d.
Kariong, NSW.
Daugiau informacijos seks sekan
čiuose “M.P.” numeriuose.

SECURED LOANS
Fr»WJOS

HOME PURCHASE

RENOVATIONS w
EXTENSIONS f.57o

INVESTMENTS

NO APPLICATION FEES OR CHARGES OF ANY KINO

MELBOURNE 03 932S 3466 

ADELAIDE 08 8362 7377 

SYDNEY 02 9782 0082 

talka@access.net.au

“Talkos” Sydnėjatt.s skyriaus 

metinis narių 
susirinkimas
įvyks sekmadienį, lapkričio 30 

dienų, 3.30 vai. p.p. Sydnėjaus 
Lietuvių Klube (buv. bibliotekos 
patalpoje). Maloniai kviečiame 
dalyvauti.

Elė Kains, “Talkos” Sydnėjaus 
skyriaus vadovė

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Restoranas dirba:
trečiadieniais — penktadieniais:

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

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

Skambinkite: Algiui tek: 0417 674 599; Gary tel.: 0400 401 703;

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

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

KLUBO NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS 
(Annual General Meeting) įvyks šeštadienį, lapkričio 22 dieną, 11 vai. ryto, 
Lietuvių Klube.

Lietuviškų gaminių MUGĖ - TURGUS
Sekmadienį, lapkričio 23 dienų, nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p.
Norintys prekiauti prašomi skambinti:
Jadvygai Burokienei tek: 9522 8275, Ventai Protaitei tek: 9968 3479
Turguje galėsite nusipirkti lietuviškos duonos, rūkytos žuvies ir produktų iš 
Kėdainių fabriko: krienų, agurkų, grybų, juodųjų serbentų uogienės ir kitų 
produktų. Lauksime Jūsų apsilankymo. Nepamirškite, kad bus šakočių ir 
bulkučių. Lietuvių Klubo Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Nauja informacija
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkės Albinos Liutackienės
tek: (02) 97471179, e-mail: inaliut@yahoo.com.au

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

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

Tiirgelis pradės veikti pasibaigus mišioms, nes pernai pamatėm, kad iš bažnyčias 
atėję žmonės jau daug ko nebegavo nusipirkti.

Tai yra namudininkų turgelis, taigi viskas, kas parduodama, yra gaminta na
muose : kepiniai, eglutės dekoracijos, atvirutės, papuošalai, rankdarbiai.

Pelnas, kaip paprastai, lieka pardavėjams, išskyrus po $5 Klubui už stalų. 
Stalus paruoš Entuziastės. Jums tik ateiti, išsidėlioti, parduoti ir... pirkti. Kad 
žinotume kiek stalų reikia paruošti, prašome pranešti apie savo dalyvavimų Lilijai 
Kozlovskienei (8707-0347) arba Alenai Karazijienei (9338-2172).

Lauksime skambučių.
Melboumo Entuziastės

Maloniai kviečiame svečius iš visos Australijos 
miestų ir miestelių į

Dainų Šventės Koncertą
Antradienį, gruodžio 30 dienų, 6.30 vai. vakaro, 
Bankstown Town Hali, kampas Chapel Rd. ir 
Rickard Rd.

XXV ALD SYDNEY 2008
“»wiSwiSi«S

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

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

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

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 5 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje, kuris numatomas atspausdinti trečadienį, gruodžio 17 dienų, kad 
skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti dar prieš Kalėdas. Primename, kad laikas 
siųsti juos jau dabar. Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų 
pasiuntimą atidėlioja, todėl jų sveikinimai Redakciją pasiekia per vėlai.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 15 dienos! MP Redakcija

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02)9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.coin/inpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - S140.00. N.Zelandijojc oro paštu $115.00. 
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. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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