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“Visos dainos - Tau vienai”

Šių metų lapkričio 16 dieną Melbourne Lietuvių Namuose įvyko Melbourne lietuvių 
choro “Dainos Sambūris” metinis koncertas. Plačiau apie koncertą - “M.P” psl. 3. 
Romo Beatty nuotraukoje - scena iš koncerto - “Varnių kaimo vakaronė”.

VdKiS^b Lietuvos įvykių apžvalga

Premija dr. Algimantui Taškunui

Paminėtos 
Lietuvos 

kariuomenės 
90-osios 
metinės 

Šiemet, lap
kričio 23-ąją suka
ko 90 metų, kai 
buvo atkurta Lie
tuvos kariuomenė.

Būtent šią 1918 metų dieną išleistas pir
masis įsakymas Lietuvos ginkluotosioms 
pajėgoms, kurį pasirašė tuometis Minis
tras Pirmininkas Augustinas Voldemaras 

Minėdama jubiliejų, šią savaitę Lietu
vos kariuomenė Įvairiuose šalies miestuo
se -Šiauliuose, Druskininkuose, Tauragėje, 
Joniškyje, Marijampolėje, Alytuje, Panevė
žyje, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje - su
rengė šventinius minėjimus. Buvo pagerb
tas žuvusių Lietuvos karių atminimas, vy
ko iškilmingos rikiuotės, konkursai, ka
rinių orkestrų pasirodymai, kariniuose da
liniuose buvo surengtos atvirų durų die
nos, karius ir miestelėnus su švente svei
kino Lietuvos karinių oro pajėgų orlai
viai ir NATO greitojo reagavimo (šiemet 
JAV Karinių oro pajėgų kontingento) 
naikintuvai.

Vilniuje vyko iškilminga karių rikiuo
tė Arkikatedros aikštėje Vilniuje bei pa
radas, kurio metu 800 karių iš visų I ,ietu- 
vos kariuomenės pajėgų pražygiavo Gedi
mino prospektu iki Seimo rūmų. Kaune 
buvo surengtas Kauno ir Ruklos dalinių, 
ginkluotės ir technikos karinis paradas.

“Didysis muzikų paradas”
(ELTA). Šimtus muzikų iš visos Lietu

vos į Vilnių vėl sukvietė tradicinis, jau 
dvyliktą kartą rengiamas “Didysis muzi
kų paradas”. Sekmadienį lapkričio 23 d., 
Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje de
vynių valandų maratoną surengė per 300 
atlikėjų iš Vilniaus, Kauno, Anykščių, Ky

bartų, Molėtų.
Kaip sakė šventę rengiančios Lietuvos 

muzikų sąjungos prezidentas prof. Rim
vydas Žigaitis, per vienuolika gyvavimo 
metų “Muzikų paraduose” dalyvauja visi 
garsiausi Lietuvos muzikai, mielai sutin
kantys pasirodyti vienoje iš pačių garbin
giausių Lietuvos muzikos scenų. Šventės 
metu Filharmonijos scenoje aštuntą kar
tą “Auksinio disko” apdovanojimais buvo 
pagerbti aktyvia ir ryškia menine veikla 
pastaraisiais metais pasižymėję akademi
nės muzikos žanrų atlikėjai

“Šia švente šįmet pažymėsime ir 90- 
ąsias Lietuvos kariuomenės įkūrimo me
tines - Vilniuje, kituose miestuose rengia
muose šventės koncertuose dalyvauti 
pakvietėme ir Krašto apsaugos ministeri
jos meno kolektyvus: Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų bigbendą, Lietuvos ka
riuomenės pučiamųjų orkestrą, karinių 
oro ir sausumos pajėgų orkestrus”, - sakė 
R. Žigaitis.
Užsienio reikalų ministerijoje - 

paroda “Tūkstantmečio diplomatija”
(ELTA). Užsienio reikalų ministerijo

je buvo atidaryta paroda “Tūkstantmečio 
diplomatija”, kuria siekiama apžvelgti 
pagrindinius Lietuvos diplomatijos tikslus 
ir uždavinius įvairiais istoriniais laiko
tarpiais, diplomatinės tarnybos struktū
ros formavimąsi ir veiklos metodus, įgy
vendinant Lietuvos užsienio politiką.

Paroda parengta naudojant istorinius 
dokumentus ir nuotraukas. Joje taip pat 
eksponuojami Lietuvos užsienio reikalų 
ministrams ir valstybės vadovams skirti 
užsienio valstybių apdovanojimai ir do
vanos. Parodoje galima apžiūrėti Lietu
vos diplomatinėse atstovybėse naudotus 
daiktus, įvairius diplomatinę veiklą at
spindinčius eksponatus. Rengti parodą 
padėjo įvairūs Lietuvos archyvai bei
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Lietuvos Mokslų akademijoje Vilniuje, 
lapkričio 14 d., buvo pagerbti užsienyje gy
venantys lietuvių mokslininkai, mokslo 
premijų laimėtojai. Švietimo ir mokslo mi
nistras Algirdas Monkevičius užsienio 
lietuviams mokslininkams įteikė premi
jas už tarptautinio lygio mokslo pasieki
mus ir ryšių su Lietuva stiprinimą. Šiemet 
iš 16 kandidatų speciali komisija atrinko 
5 iškiliausius lietuvių išeivijos mokslinin
kus. pranešė Švietimo ir mokslo minis
terija.

Premija už mokslo patirties, pasįė.- 
kimų sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietuvos 
ir užsienio šalių plėtojimą teko eduko- 
logui, lietuvybės puoselėtojui dr. Algiman
tui Taškūnui. Tasmanijos Universiteto 
mokslo darbuotojui.

Premiją taip pat pelnė filosofas dr. Ignas 
Kęstutis Skrupskclis, Pietų Karolinos uni
versiteto (JAV) profesorius emeritas, dr. 
Romualdas Kašuba, kosminės technikos 
inžinerius, istorikas dr. Bronius Makaus
kas, Lietuvos - Lenkijos santykių istorijos 
tyrėjas, ir lazerinių technologijų specia
listas, Japonijoje dėstantis dr. Saulius 
Juodkazis.

Mokslo premijų tikslas - skatinti išei-

Naujas Seimas pradėjo darbą
Pirmadienį, lapkričio 17 d., priesai

komis darbą pradėjo 2008-2012 m. ka
dencijos Seimas. Sveikindamas busimuo
sius parlamentarus Prezidentas Valdas 
Adamkus ragino nekartoti buvusiojo Sei
mo klaidų. “Apgailestauju, kad būta ne 
vieno atvejo, kai valdžios institucijos lei
do sau paminti Konstituciją ir nepaisyti 
įstatymų”, - sakė jis ir pabrėžė kartosiąs, 
kad toks nerūpestingas požiūris yra ap
gaulingas, nes sukelia visuomenės nepa
sitikėjimą ir nepagarbą valdžios institu
cijoms, net pačiai valstybei.

Vadovaujantis Seimo statutu, pirmąjį 
po rinkimų Seimo posėdį pradėjo vy
riausias pagal amžių išrinktas Seimo na
rys - konservatorė Vida Marija Čigrie- 
jienė. Po sveikinimų, laikydami ranką ant 
Konstitucijos, naujieji Seimo nariai prisie
kė būti ištikimi Lietuvos Respublikai, Šiuo 
metu trys naujo Seimo nariai atsisakė Sei
mo nario mandato, todėl priesaikos ne
davė ir parlamentarais netapo. Tai - kon
servatorius, Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos narys Raimundas Alekna, “Tvar
kos ir teisingumo” atstovas, Vilniaus meras 
Juozas Imbrasas bei Tautos prisikėlimo

Kas sudaro naująjį Seimą?
Didžiausią frakciją Seime turės Tėvy

nės sąjunga-Lietuvos krikščionys demok
ratai, turintys 45 mandatus. Antri liko 
socialdemokratai su 25 mandatais. Pirmą 
kartą rinkimuose dalyvavusi Tautos pri
sikėlimo partija gavo 16 mandatų, bet prie 
jų ketina prisijungti du nepriklausomieji.

15 vietų naujajame Seime turės Ro
lando Pakso partija „Tvarka ir teisingu
mas“, 10 - „Darbo partijos Tjaunimo“ 
koalicija, 11 - Lietuvos liberalų sąjūdis. Li
beralų ir centro sąjunga gavo 8 mandatus,

Dr. Algimantas Taškūnas.

vijos mokslininkus puoselėti lietuvybę, 
siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų 
glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo ben
druomene, aktyviai dalyvautų savo krašto 
lietuvių bendruomenių veikloje ir bendrose 
mokslo programose. Mokslo premijos 
dydis -13,000 litų. □ 

partijos narė Dalia Tamošiūnaitė - Budrė. 
Juos pakeis jų partijos kolegos.

Seimo vadovybė
Renkant numatytą Seimo Pirmininką, 

Tautos prisikėlimo partijos lyderį Arūną 
Valinską, prireikė pakartotinio balsavi
mo. Per pirmąjį balsavimą jam pritrūko 
dviejų balsų, bet antru balsavimu 79 balsa
vo už, 58 - prieš. Kova dėl Seimo Pirmi
ninko posto tesėsi beveik iki vidurnakčio.

Naujojo Seimo Pirmininko Arūno Va
linsko pavaduotojomis tapo Tėvynės są- 
jungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos narė Irena Degutienė ir opozi
cijos atstovė, Darbo partijos frakcijos na
rė Virginija Baltraitiene. Buvęs Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas, kurį Seimo 
pirmininko pavaduotoju pasiūlė opozici
nė Socialdemokratų partijos frakcija, iš
rinktas nebuvo. Už jo kandidatūrą balsavo 
55 Seimo nariai, prieš buvo 60.

Dar neužimtos 3 Seimo vicepirmininkų 
vietos. Pagal Seimo Statutą. Seimo pirmi
ninko pavaduotojų yra ne daugiau kaip šeši.

Socialdemokratų partijos frakcija pa
siskelbė opozicine, bet baigiantis posėdžiui 
prisijungė ir Darbo partijos frakcija. □

Po tris mandatus gavo Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija bei Kazimiros Prunskienės 
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, 
vieną - Naujoji sąjunga. Į Seimą pateko 4 
patys save iškėlę nariai..

Naujajame Seime, iš 141, dirbs 57 
ankstesnių kadencijų parlamentarai. 
Vienintelis Seimo narys, parlamente be 
pertraukos dirbantis nuo pat nepriklau
somybės atkūrimo yra socialdemokratas 
Česlovas Juršėnas, išrinktas šeštai ka
dencijai. LGITIC
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pffi'Ss Trumpai iš visur Kandidatė UNESCO vadovo postui

♦ Lapkričio 16 
d. Afganistano 
prezidentas nu-

■ J stebino savo sąjun-
■L gininkus. kvies-

damas Taliban
■ \>. u lyderį Moham-
■ madOmar atvykti

kos pasitarimams, 
laiduodamas jo asmens saugumą.
Amerikiečiai yra paskyrę 10 milijonų 
JAV dolerių premiją už Taliban lyderio 
galvą. Po poros dienų Taliban vadovybė 
atmetė prezidento kvietimą.
♦ Lapkričio 16 d. Somalijos piratai pa
grobė didžiulį Saudi Arabijos tanklaivį 
“Sirius Star”. Šis 330 metrų ilgio laivas su 
100 milijonų JAV dolerių vertės naftos 
kroviniu ir 25 žmonių įgula buvo pagrob
tas prie Kenijos krantų. Už jį piratai rei
kalauja 25 milijonų dolerių išpirkos.
♦ Lapkričio 18 d. Adeno įlankoje piratai 
pagrobė Hongkongui priklausantį laivą 
“Delight”, plaukiantį į Iraną su 36000 tonų 
kviečių kroviniu. Tą pat dieną Indijos ka
ro laivas “Tabar” nuskandino jį raketomis 
apšaudžiusį piratų laivą. Somalijos ‘Islamo 
teismų” vadovybė pasmerkė piratų veiks
mus, jei jie grobia musulmonų kraštams 
priklausančius laivus.
♦ Lapkričio 17 d. Tel Aviv mieste Izrae
lyje, gatvėje paslėpta bomba sprogdama 
užmušė pravažiuojantį Yaakov Alpcron, 
Izraelio mafiozų šeimos galvą. Šį kartą 
dėl atentato įtariami ne palestiniečiai, o 
žuvusio nusikaltėlių grupės vadovo var
žovai iš kitų dviejų “mafiozų” šeimų.
♦ Dharamsala mieste Indijos šiaurėje 
Dalai Lamos sušaukta Tibeto egzilų vadų 
konferencija nuo lapkričio 17 iki 21 d. 
tarėsi, bandydami nustatyti vieningos

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
muziejai. Ji veiks iki kitų metų vasario 16 
dienos.

„Lietuvos monetos”
Už solidų leidinį “Lietuvos monetos” 

(2006 m.) Vlado Jurgučio premijos lau
reatų diplomai buvo įteikti autoriams 
Arūnui Dulkiui, Juozui Galkui ir Sta
nislovui Sajauskui.

Knygoje “Lietuvos monetos” lietuvių 
ir anglų kalbomis pasakojama apie mo
netų kilmę ir jų kalybos tradicijas, gamy
bos technologiją, šiuolaikinius monetų 
apsaugos požymius, apžvelgiama Lietu
vos numizmatikos istorija nuo karaliaus 
Mindaugo laikų iki šių dienų. Leidinyje 
taip pat pateikiami konkursiniai monetų 
projektai, eskizai ir kita su monetų kūri
mu susijusi istorinė medžiaga.

1997 metais Lietuvos bankas, minėda
mas Lietuvos banko įkūrimo ir lito išlei
dimo 75-ąsias metines, įsteigė Vlado 
Jurgučio premijų, pažymėdamas akademi
ko, profesoriaus, pirmojo 1 Jetuvos banko 
valdytojo V. Jurgučio nuopelnus Lietuvos 
bankininkystei. Premija skiriama už reikš
mingus darbus Lietuvos bankininkystės, 
finansų, pinigų ir makroekonominių tyri
mų srityse. Premijos dydis - 20,000 litų.

Žmogžudystė Šiaurės Airijoje
Praėjusį mėnesį dėl žmogžudystės 

nuteistas kalėti iki gyvos galvos 25 metų 
lietuvis nuteistas papildoma 18 mėnesių 
laisvės atėmimo bausme už užpuolimą. 
Kaip praneša Belfast Telegraph, Mantas 
Pauliukonis buvo nuteistas už latvio A. F. 
nužudymą. Dabar jis nubaustas už tai, kad 
per tų patį konfliktą užpuolė ir kitų imi
grantų, kuris buvo ištrauktas iš automo
bilio, sumuštas, ir suspardytas.

Mūsų Pastogė AAr. Al, 2Q08.ll.26, .psl. 

politinės veiklos gaires santykiuose su 
Kinija. Įvairių sveikatos sutrikimų ka
muojamas Dalai Lama prisipažino, kad 
jam nepasisekė surasti “vidurio kelio” 
derybose su Kinija.
♦ Lenkų archeologas Jerzy Gassowski 
pranešė, kad galutinai nustatyta astrono
mo Mikalojaus Koperniko palaidojimo 
vieta. DNA tyrimai patvirtino, kad 2005 
metais Frombork (Frauenburg) katedroje 
netoli didžiojo altoriaus rasti palaikai bu
vo Koperniko, 1543 mirusio Frombork ka
tedros kanauninko.
♦ Zimbabvėje siaučia choleros epidemi
ja. Ligoninėse streikuoja gydytojai, protes
tuodami prieš vaistų ir įrankių trūkumą. 
Lapkričio 18 d. policija jėga sustabdė 
medicinos personalo bandymą įteikti 
protesto peticiją vyriausybei. Robert Mu
gabe vyriausybė atsisakė duoti vizas bu
vusiam JT gen. sekretoriui Kofi Annan, 
buvusiam JAV prezidentui Jimmy Carter 
bei Nelson Mandela žmonai Graca 
Machel, norėjusiems atvykti į Zimbabvę 
humanitariniais tikslais.
♦ Maskvoje karinis teismas pradėjo 
svarstyti bylą, iškeltą keturiems asme
nims už žurnalistės Anna Politkovskaja 
nužudymą 2006 m Teismas bylą svarsto už 
uždarų durų, nes vienas iš kaltinamųjų yra 
buvęs valstybės saugumo darbuotojas.
♦ Lapkričio 22 d. Pakistano šiaurėje Ta
liban kontroliuojamoje srityje nuo ameri
kiečių orinio puolimo žuvo penki asmenys, 
jų tarpe al-Qaeda teroristinių išpuolių 
planuotojas Rašid Rauf. Dėl laiku susek
to Rašid Rauf paruošto plano susprog
dinti apie 10 transatlantinių keleivinių 
lėktuvų skystais sprogmenimis vaisvande
nių buteliuose dabar kenčia viso pasatdio

' keleiviai, kuriems draudžiama į lėktuvus 
pasiimti skysčių. □

Oro keleivių vis daugiau
i., 2008 metais sausio-spalio mėnesiais į 

, oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 2.2 mln. 
keleivių, tai 20.7% daugiau nei tuo pačiu 

✓pernai laikotarpiu. Daugiausia keleivių 
išvyko j ir atvyko iš Jungtinės Karalystės 
i(306,800, arba 13.6%), Vokietijos 
(230,900, arba 10.3%), Airijos (203,400, 
arba 9%) ir Danijos (189,200, arba 8.4 %).

i Palyginti su 2007 metų sausio-spalio mė
nesiais, daugiau keleivių išvyko į ir atvy- 

ikp iš Airijos, Jungtinės Karalystės. Vo
kietijos, o sumažėjo keleivių į ir iš Dant
ijus. Lietuvos ir užsienio oro bendrovių 
✓lėktuvai per dešimt šių metų mėnesių oro 
.uostuose nusileido ir pakilo 40,100 karti), 
;tąi 13.5% daugiau nei tuo pačiu metu 
praeitais metais.

Lietuvos oro bendrovių lėktuvais per 
dešimt šių metų mėnesių vežta 1 mln. ke

leivių, tai 59.8% daugiau nei tuo metu praė
jusiais metais. Reguliariais skrydžiais vež
ta didžioji dalis keleivių - 522,200.

Svetimos kalbos mokyklose
- Anglų kalba Lietuvoje, kaip ir visoje 

. Europoje, išlieka populiariausia užsienio 
raiba mokyklose. Pagrindinėse ir viduri
nėse mokyklose Lietuvoje šiuo metu 90%. 
mokinių mokosi anglų kalbos, 25% - vo
kiečių, bcvcik5%-prancūzų. Rusų kalbų 
pasirinko per 50% mokinių.

Tai rodo Europos Komisijos (EK) pa
skelbta studija, kurioje yra išdėstyti 2(X)6- 
2007 mokslo metų Europos mokyklų duo
menys. Vienu ar kitu privalomojo mokymo 
etapu anglų kalbos mokosi 90% visų Eu
ropos moksleivių. Antrąja užsienio kalba, 
jeigu jos mokoma, dažniausiai pasirenkama 
prancūzų arba vokiečių kalba.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.
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Lietuvos nuolatinė atstovė 
prie Jungtinių Tautų švietimo, 
mokslo ir kultūros organizacijos 
(UNESCO) ambasadorė Ina 
Marčiulionytė Paryžiuje 
UNESCO būstinėje oficialiai 
pristatyta kaip bendra Baltijos 
šalių kandidatė į UNESCO 
generalinio direktoriaus postą 
2009-2013 metų kadencijai. Tai 
- aukščiausias postas tarptau
tinėje organizacijoje, į kurį Lie
tuva kada nors yra kandida
tavusi.

Ina Marčiulionytė 2004 me
tais buvo išrinkta į Pasaulio pa
veldo komitetų, vėliau du me
tus pirmininkavo šiamkomite-
tui. Dabar ji yra UNESCO Vykdomosios 
tarybos vicepirmininkė, Būstinės komi
teto pirmininkė, Tarpvyriausybinio Kon
vencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės 
komiteto vicepirmininkė. įvairių UNESCO 
darbo grupių vadovė ir narė.

Nuo 2003 metų, kai ji buvo paskirta Lie
tuvos nuolatine atstove prie UNESCO,

Kunigaikščiai - 4 tomų enciklopedijoje
(ELTA). Lietuvos istorijos institutas 

pradėjo rengti keturių tomų “Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės enciklope
diją”. Pirmasis enciklopedijos tomas tu
rėtų pasirodyti jau kitąmet.

Pirmuoju tokio pobūdžio leidiniu Lie- 
tuvoje visuomenei ir istorikams norima 
pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės (LDK) istoriją tyrinėjančių moksli
ninkų šiandienius laimėjimus, pateikti 
naujausią patikimą informaciją apie LDK 
įvykius ir procesus. Enciklopedija rengia
ma kartu su Vilniaus universitetu ir sosti
nės leidykla “Aidai”.

“Galima kalbėti apie savotišką “didįjį 
sprogimų”: Lietuvos istorijos tyrimai per 
pastaruosius dvidešimt metų ne tik atsi
vėrė naujiems metodams bei temoms, bet 
ir, pirmąsyk tokiu mastu, peržengė Lie
tuvos ribas - tapo tikrai tarptautine dis
ciplina. Baltarusių, ukrainiečių, lenkų, vo
kiečių studijos stoja į vieną gretą su lie

“Tūkstantmečio odisėją” Cape Town’e pasitinka 
su Lietuvos vėliavomis ir afrikietiškais šokiais

Aplink pasaulį plaukian
ti ir visus išeivius iš Lietuvos 
vieningai švęsti artėjantį 
Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetį kviečianti 
“Tūkstantmečio odisėja” 
lapkričio 23-ąją, sekmadienį 
pasiekia trečiąjį savo ke
lionės tikslą - Cape Town 
(Pietų Afrikos Respublika) 
uostą. Pasiuntinių iš Lietu
vos sutikimui rengiasi nors 
ir negausi šalies lietuvių l>en- 
dntomenė bei būrys litvakų 
-žydų išeivių iš Lietuvos.

“Tūkstantmečio odi
sėjos” jachtos “Ambcrsail” buriuotojai į 
Cape Town'u atplukdo Lietuvos Preziden
to Valdo Adamkaus laiškų, o taip pat 
Lietuvos žydų bendruomenės laišką, ku
riame PARlitvakai taip pat raginami kar
tu švęsti didįjį Lietuvos vardo Jubiliejų ir 
Lietuvos žydų bendruomenės atkūrimo 
nepriklausomoje Lietuvoje 20-metį. PAR 
gyvena keli šimtai tūkstančių litvakų ir jų 
palikuonių - viena gausiausių litvakų ben
druomenių pasaulyje.

Su dideliu jauduliu ir džiaugsmu “Tūks
tantmečio odisėjos” laukiantys tolimosios 
šalies lietuviai ir litvakai buriuotojus pa
sitinka su Lietuvos vėliava ir tradiciniais 
afrikietiškais šokiais ir muzika. Į susitiki
mą atvyksta ir Lietuvos ambasadorė Iz

Prezidenlas Valdas Adamkus ir Ina Marčiulionytė.

Lietuva buvo išrinkta į Vykdomąją tarybų 
ir 6 UNESCO komitetus. Pernai ambasa
dorė buvo apdovanota DK Gedimino or
dino Komandoro kryžiumi.

Rinkimai į UNESCO generalinio di
rektoriaus postų vyks 35-osios UNESCO 
Generalinės Konferencijos metu, 2009 
metų rudenį. □ 

tuvių darbais”, - sako vienas iš enciklo
pedijos rengėjų, Vilniaus universiteto Is
torijos fakulteto Senovės ir vidurinių am
žių istorijos katedros vedėjas dr. Rim
vydas Petrauskas.

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė - tai 
XIII-XVIII a. gyvavusi Lietuvos valstybė, 
didžiausių plėtrą pasiekusi Algirdo ir 
Vytauto valdymo laikais, pasiekusi net 
Juodąją jūrą. LDK baigė egzistavimų po 
1795 m. Lietuvos - Lenkijos (“Abiejų 
Tautų Respublikos”) trečiojo padalijimo.

Projekto “Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės enciklopedija” pabaiga nu
matoma 2012 metais.

Projektų finansuoja Užsienio reikalų 
ministerija iš Vystomojo bendradarbia
vimo ir paramos demokratijai programos 
lėšų. Lietuvos istorijos institutas nuo 2000 
metų leidžia daugiatomę “Lietuvos is
toriją”. Dvylika jos tomų planuojama 
baigti leisti 2011 metais. □ 

raelyje akredituota Pietų Afrikos Respub
likai Asta Skaisgirytė-Liauškienė, amba
sados patarėja Irena Skardžiuvienė, garbės 
konsulas Alan Brett Smiedt, o taip pat 
PAR su darbo vizitu viešintis Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos sekretorius 
Oskaras Jusys bei Globalios politikos 
departamento direktoriaus pavaduotoja 
Lina Antanavičienė.

Vienas pagrindinių sutikimo organiza
torių, Cape lown’c gyvenantis Gintaras 
Ulevičius sako, kad tautiečių susitikimas ir 
“Tūkstantmečio odisėja” sulaukia vietos 
žiniasklaidos dėmesio, šis įvykis ir Lietu
vos vardas nuskamba ir spaudoje, ir te
levizijoje. Edita Skaraitė,

http://www.1000odiscja.il
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Bendruomenės baruose
59-tas gimtadienis

Alena Karazijienė
“Su tavim aš į pasaulį platų 
Žemės krašto eisiu pažiūrėt, 
Atsigert jaunystės amžinųjų metų 
Iš negęstančios taurės. ”

Per tiek metų Melbourne “Dainos 
Sambūris” nemažai pasaulio pamatė - 
Aus t ra I ijq, Ameriką, Lietuvą - ir iš negęs
tančios taurės pasisėmė jėgų bei jaunystės. 
Padovanodamas mums 59-ąjį metinį kon
certą, jis pradžiugino visus savo jaunatviš
ku gaivumu.

“Nė dienos be dainos”
Taip pavadinę savo koncertą, sam- 

būriečiai mus nukėlė į tuos laikus, kai 
Lietuva tikrai buvo dainų šalis, kai ir Aus
tralijos lietuviai dainuodavo kur tik susi
eidami - pobūviuose, gegužinėse, sve
čiuose. Klausėmės mielų, visiems žino
mų, bet seniai girdėtų dainų : “Iš rytų 
šalelės”, “Oi žiba žiburėlis”. “Kur bėga 
Šešupė”, ir kitų. Keitėsi dirigentės Rita 
Mačiulaitienė ir Gražina Pranąųskicnė, 
dainavo moterys ir vyrai pakaitom ir visi 
kartu, o visus fortepijonu lydėjo Rolandas 
Imbrasas.

Programos paįvairinimui Šarūnas Žie
das paskaitė linksmą kūrinėlį apie prob
lemas gyvenant su moterim. Tas • proble
mas tuoj akivaizdžiai parodė Gražina (Pra- 
nauskienė) atbėgusi su pirkinių krepšiais, 
ir jie dainoje pradėjo aiškintis . Išsiaiški
nęs Šarūnas, matyt, prisiminė kokią seną 
meilę ir išgirdome, chorui palydint, “Su
sitikt tave norėčiau vėlei”.

Spaudos Sąjungos susirinkimas
Vytautas Doniela

LB Spaudos Sąjungos, 
kuri leidžia “Mūsų Pa
stoge”, metinis susirinki
mas įvyko sekmadienį, 
lapkričio 16 d. Sydnėjaus 
Lietuvių Klube. Pirminin
kavo Sąjungos pirminin
kas Vytautas Patašius, sek
retoriavo Vytenis Šliogeris. 
Kadangi LB Spaudos Są
junga yra “incorporated 
Company limited by 
guarantee”, pagrindiniai 
duomenys buvo pateikti 
Direktorių Pranešime 
(Directors’ Report), kurį 
papildė keli smulkios finansinės apys
kaitos lapai.

Kaip turbūt visa išeivijos spaauda, 
taip ir “Mūsų Pastogė” išsilaiko dosnes
nių skaitytojų, tiesiog donorų, pagalba. Pe
reitų finansinių metų bėgyje (2007.07.01 - 
2008.06.30) “Mūsų Pastogės” leidyba kai
navo $70,082. Kasmet mažėjant prenu
meratorių skaičiui, vis mažiau surenka
ma iš normalios prenumeratos, tad ir per 
šį laikotarpį pajamos iš prenumeratos

Šarūnui, o vėliau ir Sauliui Bakaičiui 
dainuojant, prisiminiau jų balsingus tė
vus, ilgus metus dainavusius Sambūryje. 
Dabar dainuoja jau ir trečioji senųjų dai- 
ninkų karta, vis atjaunindama chorą.

Koncerto pabaigoje išgirdome ir dvi 
naujas dainas, kurias tikriausiai girdėsime 
Lietuvių Dienose Sydnėjujc. Paskutinioji. 
“Lietuva - dainų šalis” nuskambėjo itin 
jausmingai ir galingai.

Varnių kaimo vakaronė
Sugrįžę j teatro salę po pertraukos, 

scenos nebepažinome. Variai prie kelio 
aiškiai sakė, kad patekome į Varnių kaimą, 
o ant vartų ir tvorų tupėjo didelės juodos 
varnos (Jūratės Šimkienės kūryba), kurios 
visai nesibaidė klegančių, tautiniais rū
bais pasipuošusių kaimiečių. Atbėgusi 
Gražina visus žiūrovus pakvietė į Varnių 
kaimo vakaronę ir prisidėti prie dainų. 
Prisidėti buvo labai lengva, nes vėl gir
dėjome senas mėgiamas dainas: “Gražių 
dainelių daug girdėjau”, “Kai aš turėjau 
kaime mergelę” ir daugelį kitų. Kai už
dainavo “Augo kieme klevelis”, susigūžiau, 
ar tik neįterps “viens, du, graži Lietuva”. 
Aš nieko prieš skelbti Lietuvos grožį, bet 
labai nemėgstu, kai į gražią liaudies dai
ną įterpiamas teksto, melodijos ir ritmo 
svetimkūnis. (Kaip į gerą tortą įdėti silkės 
sluoksnį). Ačiū dirigentėms, kad paliko 
nesugadintą dainą.

Buvo malonu išgirsti ir labai seną 
prieškarinį “šlagerį”. (Atskirai valgoma 
silkė skonio negadina).

Taip bedainuojant, į kaimą atėjo Anup

LB Spaudos Sąjungos pirmininkas Vytautas Patašius ir 
sekretorius Vytenis Šliogeris.

($35,383) padengė vos truputį daugiau 
nei pusę visų išlaidų. Apie $10,000 buvo 
gauta iš palūkanų ir skelbimų (ypač svei
kinimų bei užuojautų), bet metinis nuo
stolis visgi buvo stambus - $24,436.

Vis dėlto kaip “Mūsų Pastogė” išsi
laiko? Atsakymas paprastas: iš palikimų 
ir aukų, kurių per tą laiką susidarė 
$21,832. Tiksliau, stambi $5,000 suma 
buvo gauta iš melbourniškio a.a. Zigmo 
Augaičio palikimo, po $1,000 iš “Talkos”

ras (Saulius Bakaitis), po dešimties meti) 
grįžęs iš Amerikos, su savo amerikiete 
žmona Dona (Gaylard). “Amerikietis”;pri
tardamas sau gitara, padainavo, kaitfiię- 
čiai ėmė šokti, bet žiūrovai šokti neišdrį
so. Paskui Saulius pradėjo pasakoti kfĮtjls 
Amerikoj matė ir kokius įdomius žmonas 
sutiko. Jis ir mus supažindino su nilk- 
sikiečiu Paulium (Petraičiu), kuris VNtis 
pasveikino ispaniškai ir paskambino Li
lis akordus. Ponas Rolandas (ImbraŠak), 
kuris groja naktiniame klube, paskambi
no džiazo muzikos gabaliuką, o ponaė Al
gis (Klimas) pagrojo gitara. Pats Anupras 
pasigyrė, kad išmoko itališkai dainudtfir 
gražiai padainavo “Santa Lucia”, tik ne
galėjom suprasti ar jis itališkai dainuoja, 
ar lietuviškai. Gavęs nuo žmonos kočėlu 
per kaktą, paskutiniame posme dar pa
siguodė, kad dabar turi “kaktoje guziją”. 
Pasirodžius ispanei šokėjai (Rasai Ru- 
seckaitei), jis bandė prie jos prisisukti, bet 

ir Canberros Liet. Bendr. Sąjungos, po $5Q0 
parėmė Melbourne Katalikių Moterų ir 
Socialinės Globos Moterų Draugijos ir po 
kelis šimtus gauta iš kelių kitų organizą,. 
cijų bei asmenų - kaip jau skelbta “Mūsų 
Pastogės” numeriuose. Gan solidi suma 
susidarė ir iš individualių aukų (po 5, 10, 
25,50,100 ir pan. dolerių), kurias “Mūsų 
Pastogę” mėgstantys skaitytojai pridėjo 
kaip priedą prie prenumeratos. Kaip ma
tyti iš skelbiamų aukų sąrašų, ne vienas 
skaitytojas prideda $35 ir taip savo metinę 
prenumeratą išlygina iki apvalaus $100. 
Pagal gražią tradiciją, savaitraščiui yra 
parenkama aukų ir per ypatingas progas:

Visgi ir dosnios aukos negalėjo pilnai 
subalansuoti metinių išlaidų, todėl at
sirado ir absoliutus metų nuostolis, būtent 
$2,604, kurį teko padengti iš rezervo lėšų.

Apie lėšų klausimą sukosi ir svarbi 
Vytauto Patašiaus pranešimo dalis. Jis 
priminė, kad. augant infliacijai, auga ir 
įvairios būtinos išlaidos, ypač spaustuvė 
ir paštas. Dabartinėse aplinkybėse nera
mumo dar kelia mintis, kad “Mūsų Pa
stogei” gali prisireikti mokėti nuomą už 
patalpas - o juk keliasdešimt metų jomis 
buvo naudojamasi nemokamai Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose ar Klube. Dėl šių prie
žasčių teks griežtai peržiūrėti ir mažinti 

nieko neišėjus atsiprašė žmonos daina. 
Kaimietis Algis (Šimkus) patarė jiems 
nesipykti ir prisidėti prie kaimo vakaro
nės ir išgerti gardaus alučio.

Kai “amerikietę” Dona pareiškė, kad ji 
nori likti Varnių kaime, o ne grįžti į Ame
riką, kilo didelis šurmulys. Kaimo mo- 

t terys tuoj apvilko ją lietuviškais rūbais, o 
‘pačios ėmė dalintis jos atvežtais papuo
šalais. Gražina, pagriebusi lagaminą pa
reiškė, kad išvažiuoja į Ameriką!

Paskui dar tęsėsi dainos ir linksmybės, 
kol Danutė Lynikienė tvirtai pasakė, kad 
jau gana, padėkojo visiems, kurie daly
vavo koncerte ir vakaronėje bei nemato
miems padėjėjams Rimui Strungai (už 

' šviesų ir garso priežiūrą), Savickų šeimai 
(už programų paruošimą) ir Juditai su 
Raimondu Dagiams (už bilietų pardavi
nėjimą ). Ir pakvietė visus pasivaišinti. 
Kažkas nubėgo perkalbėti Gražiną, kad 
neišvažiuotų. □ 

dabartines išlaidas.
Susirinkimo metu Pirmininkas padė

kojo Spaudos Valdybos nariams ir ypač 
redaktorei Daliai Donielicnci, taip pat 
visiems redakcijos ir administracijos tal
kininkams - Sydnėjujc ir kituose mies
tuose - bei savo paslaugas veltui teikian
čiam auditoriui Algiui Milašui.

Kadangi kasmet turi pasitraukti du 
Valdybos nariai, pasitraukiantieji Vytautas 
Patašius ir Vytenis Šliogeris buvo per
rinkti naujai kadencijai. Kiti Valdybos na
riai yra Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys 
ir Vytautas Doniela.

Diskusijų metu buvo prisiminta ALK 
Federacijos per dabartinę ALB Krašto 
Valdybą keliama mintis, kad prie “Mūsų 
Pastogės” būtų prijungta “Tėviškės Aidų” 
dalis, ir kad šis reikalas būtų svarstomas 
ALB Krašto Tarybos suvažiavime. Disku
sijose buvo pastebėta, kad šiuo reikalu 
trūksta tiesioginio kreipimosi su deta
lėmis, ir buvo pabrėžta, kad LB Spaudos 
Sąjunga yra “incorporated Company” su 
atitinkamu savistovumu.

Galiausiai, buvo apsvarstyta ir nutarta 
sekančiais metais paminėti artėjantį “Mū
sų Pastogės” 60 metų jubiliejų. Numatoma 
kad renginys, su menine dalimi, atspindės 
ir šio savaitraščio istoriją. □

LB Spaudos Sąjungos susirinkimo metu.

Lituanistinė mokyklėlė vaikams, gyvenantiems užsienyje
Šių metų lapkričio mėnesį Vilniaus Ozo vidurinėje mokykloje pradeda veiklą virtuali 

lituanistinė mokyklėlė “Mes - Lietuvos vaikai”
Mokyklėlės užsiėmimų metu kviesime mokinukus drauge žaismingai pakeliauti po 

lietuvių kalbos gramatikos šalį, minėti ir švęsti Lietuvos valstybines ir kalendorines šventes, 
skiepysime meilę ir pagarbą Lietuvai, lietuvių kultūrai, kalbai ir istorijai.

Pasaulio lietuvaičiams, dalyvaujantiems įvairiuose konkursuose, viktorinose ir 
žaidimuose, suteiksime galimybę susipažinti ir tarpusavyje pabendrauti lietuviškai. 
Aktyviausių dalyvių lauks įvairūs apdovanojimai. Visus mokslo metus su jumis bendraus 
kompetentingi lietuvių kalbos ir istorijos mokytojai, kurie bus pagalbininkai ir vedliai po 
šių dienų ir praeities Lietuvą. Mokyklėlės veiklą remia LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Daugiau inforamacijos ir registracija:
www.ozomokyklalictuvaiciams.euozomokykla@dclfi.lt
Ozo g. 39, LTo 07171 Vilnius, Lithuania. Tel: +370 61857 580.
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Lietuviai pasaulyje
--t °

Krizė paliečia ir Airijos lietuvius
Kaip praneša Airijos Statistikos Tarnyba, per paskutinius 12 mėnesių daugiau nei 

dvigubai paaugo užsieniečių bedarbių skaičius. Praėjusiais metais bedarbių sąraše dar 
buvo tik 21,000 užsieniečių. Bet šį spalio mėnesį Airijoje jų buvo jau 44,000. Iš viso dabar 
Airijoje užsiregistravo net 252,000 bedarbių - tačiau tarp Airijos piliečių nedarbo mąs
tai auga gerokai lėčiau nei tarp užsieniečių. Kaip gerai žinoma, Airijoje yra ir apie 
100,000 lietuvių. Kaip šita krizė paliečia juos? Apie tai Airijos lietuvių laikraštyje “Sa
loje” rašo Rūta Kusinskaitė. Red.

Baigėsi laikai, kai Airijoje imigrantai, 
net ir nemokėdami anglų kalbos, lengvai 
rasdavo gerai apmokamus darbus. Pasta
ruoju metu net ir didelės kompanijos ma
žina etatų skaičių, atleisdami ne tik imi
grantus, bet ir vietinius, tad ekonominis 
nuosmukis gąsdina visus. Ką darys čia 
gyvenantys lietuviai, bandys išgyventi kri
zę ir laukti geresnių laikų ar susidės daik
tus ir grįš namo į Lietuvą?

Įvairių statybos darbų kompanijai 
„RKTC“ vadovaujantis lietuvis Robertas 
(pavardė žinoma) prisimena, jog kiekvie
nais metais prieš didžiąsias žiemos šven
tes darbo užsakymų išaugdavo vos ne 
dvigubai. Deja, šiais metais kompanija tuo 
pasigirti negali. „Prieš Kalėdas dažnas ai
ris namuose nori padaryti remontą, pa
sitvarkyti aplinką, kad šventės būtų ypa
tingos, todėl mums pats darbymetis prieš 
Kalėdas. Kaip bebūtų gaila, šiemet pa
stebime, jog darbo sumažėjo 30-40%, be 
to, pastaruoju metu maždaug20% nukrito 
kainos už teikiamas paslaugas“, - sko jis.

Robertas pasakoja, kad konkurentai 
airiai tuos pačius darbus atlieka mažes
nėmis kainomis nei jie, nors visada būdavo 
atvirkščiai. „Manau, kad kitais metais bus 
dar sunkiau ne tik statybų, bet ir priva
tiems, komerciniams bei industriniams 
sektoriams. Ypatingai metų pradžioje, kai 
ir įprastai būna darbų sumažėjimas. 
Tikiuosi, kad po dvejų metų ekonominė 
šalies padėtis ims gerėti“, - viliasi jis. Nors 
laikai ne patys geriausi, pašnekovas nežada 
susidėti daiktų ir kraustytis gyventi j Lie
tuvą, jo įsitikinimu - ten situacija ne ge
resnė. „Krizė visame pasaulyje, be abejo, 
tai palietė ir Lietuvą, todėl nemanau, kad 
dabar tinkamas metas grįžti“, - įsitikinęs 
Robertas. Pašnekovas pastebi, kad centri
nis Europos bankas puse procento suma
žino palūkanų procentą, o Anglijos centri
nis bankas - net trimis procentais. Rober
tas įsitikinęs, kad taip siekiama išjudinti 
nekilnojamo turto sąstingį.

Lietuviai grįžta namo
Tarptautinės automobilių pervežimų 

kompanijos „Vainesta“ transporto vadybi
ninkas Mantas Jablonskis teigia, jog eko
nominė krizė jų versle kol kas ypatingai 
nejaučiama. „Patiems pasirodė keista, kad 
šiuo metu padidėjo užsakymų srautas iš 
Airijos. Tiesa, apie 30% klientų sudeda 
visus užgyventus Airijoje daiktus į auto
mobilį ir prašo jį pervežti į Lietuvą. Tai 
patvirtina kalbas, kad netekus darbo, 
susirasti naują darosi vis sunkiau“, - kalba 
M.Jablonskis. Bet jis pastebėjo, kad klien
tų, norinčių automobilius pervežti iš Lie
tuvos į Airiją, vis tik ženkliai sumažėjo. 
„Mano nuomone, tie, kurie kitais metais 
išsilaikys, krizę išgyvens ir vėl stosis ant 
kojų. Esu nusiteikęs optimistiškai, toks 
vaizdas, kad apie krizę daugiau kalbama, 
nei realiai jos yra“, - optimizmo gaidele

Ekonomikos forumas
Tautinių mažumų ir išeivijos departa

mentas bei Tarptautiniai prekybos rūmai 
ICC Lietuva nutarė kitais metais orga
nizuoti pirmąjį Pasaulio lietuvių ekono
mikos forumą. Minėtų organizacijų pasi
rašytame memorandume taip pat numa
tyta bendradarbiauti išryškinant lietuvių 
kilmės verslo lyderius ir ekonomikos eks-
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baigia transporto specialistas.
Mokosi anglų kalbos, kari išliktų

: Vertimų agentūros „Chartered 
Translators Ireland“ vadovas Gintarius 
Petkus taip pat konstatuoja ženklų darbų 
sumažėjimą - vertimų poreikis sumažėjo 
per 60%. „Stipriai sumažėjęs vertėjavimo 
poreikis - matematinis grįžtančių namo į 
Lietuvą atspindys. Išvažiuoja tie, kurie 
nemokėdami kalbos jau nebegali susirasti 
darbo. Dažnas likęs gyventi Airijoje turi 
neblogas anglų kalbos žinias ir sugeba 
susikalbėti su policija, medikais, dažnai ir 
teismuose“, - sako G.Petkus. Tačiau jo 

. teigimu, nėra padėties be išeities, jis ėmėsi 
privačių anglų kalbos pamoki) dėstymo.

„Kaip jau minėjau anksčiau, poreikis 
mokytis anglų kalbos pastaruoju metu 
didžiulis“, - tikina pašnekovas. Jis pasakoja, 
kad jis yra girdėjęs kalbų, kad paskutiniu 
metu iš Airijos išvažiavo per 50% imi
grantų, nors jam atrodo, jog šalį paliko 
trečdalis svetimšalių.

G.Petkus tautiečius ragina nepanikuo- 
!it'ir neskubėti grįžti į I .ietuvą, kur ckono
mine situacija taip pat prasta. „Nors nesu 

'ekonomikos ekspertas, manau, kad po me- 
1 tiį Airijos ekonominė padėtis po truputį 
ims gerėti, o Lietuvoje šviesios ateities 
nematau bent trejus metus. Beje, dabar, kai 

‘kfenta kainos, itin tinkamas metas 
investuoti, ypatingai akcijų versle“, - kalba 
vyras. Vertėjas įsitikinęs, kad krizės šaknys 

iš pradžių lengvai daliję, o vėliau itin 
.sugriežtinę paskolų davimo taisykles 
bankai. Pašnekovas pastebi, kad dabar 
Įlankai vėl lengvina paskolų gavimo 
taisykles. Jo teigimu ir vėl Airijos imi
grantai gali bandyti skolintis iš banko 
automobiliui ar kitam pirkiniui.
Galime laimėti mūšį, bet pralaimėti karą

G.Petkus, turintis ilgametę Airijos 
teismuose vertėjo patirtį, pastebėjo, kad 
šiuo metu ypatingai išaugo lietuvių noras 
prisiteisti įvairias kompensacijas iš savo 
darbdavių. Pašnekovo teigimu, tautiečiai 
sparčiai mokosi iš airių, kurie teismuose 
bylinėjasi dėl kiekvieno cento.

„Suprantu, kad nei vienas nenori būti 
nuskriaustas ar apgautas, bet nuolat be
sibylinėdami teismuose su darbdaviais, 
užsirekomenduosime kaip problemų 
kelianti tauta. IIgainiui nei vienas darbda
vys nenorės į savo kompaniją priimti lie
tuvio, bijodamas, jog bus paduotas į teismą 
ir iš jo bus išreikalauta nemaža pinigų su
ma. Galime laimėti mūšį, bet pralaimėti 
karą“, - vaizdžiai kalba vertėjas.

Baigiant savo pokalbį G.Petkus perspė
ja vis dar dirbančiuosius statybų sekto
riuje, kad dabar bankai daug sunkiau duo
da paskolas Airijoje dirbantiems statybi
ninkams. „Normalu, kad Lietuvos bankai 
nebenori skolinti Airijoje dirbantiems sta
tybininkams. Juk visi žino, kad darbų sta
tybų sektoriuje itin sumažėjo, todėl bai- 

pertus, gyvenančius užsienyje.
Kaip tvirtinama memorandume, „sėk

minga užsienyje gyvenančių tautiečių 
integracija j šalies ekonominį gyvenimą 
turi tapti pirmaeiliu valstybės prioritetu 
ir stipriu impulsu valstybės ir išeivijos 
santykių plėtotei, prisidėti prie integra
lios tautos stiprinimo bei globalios Lietu

vos modelio vystymo“. □
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minamasi, kad darbininkai neišgalės mo
kėti paskolos“, - pokalbį baigia vertėjas.

Į krizę buvo vedama sistemingai
Visiems gerai žinomas dainininkas bei 

koncertų organizatorius Darius Mileris - 
Nojus teigia, kad krizė jaučiasi sukilusio
mis vartojimo prekių ir krentančiomis 
nekilnojamo turto kainomis, šlubuojančia 
bankų veikla, apie tai trimituojančia ži- 
niasklaida ir išgąsdintų žmonių gausa.

„Mano kuklia nuomone, į krizę buvo 
vedama sistemingai: bankai dalijo pasko
las j kairę ir į dešinę, po to patys kėlė palū
kanas, Europos centrinio banko vedami. 
Taip sukūrė gausybę nemokių klientų, ku
rie prarado darbus dėl padidėjusių kaštų, 
bankrutavusių įmonių. Suprantu, reikia 
reguliuoti nekilnojamo turto išpūstas kai
nas, bet neperlenkiant lazdos“, - sakė jis.

Pasiteiravus ar pašnekovo verslui turi 
įtakos ekonominė krizė, D. Mileris teigia, 
jog kol kas krizės nejaučia. „Pastaruoju 
metu, kaip tik daug rašau. Galbūt kaž
kiek sumažėjo žiūrovų renginiuose, bet tai 
gali būti dėl kitų meninių dalykų“, - sako 
koncertų organizatorius. Pašnekovas ti
kina, nors ir turintis įvairių idėjų, kol kas 
grįžti į Lietuvą neketina.
Nors ir prarado darbą, į Lietuvą neskuba

Matas Šalčius - didysis keliautojas
(ELTA). Garsaus keliautojo, žurnalisto, 

rašytojo Mato Šalčiaus ekspedicijos Pie
tų Amerikoje keliais galima keliauti skai
tant naują Gerimanto Statinio knygą 
“Pasiklydęs Amazonijoje: Mato Šalčiaus 
klajonių pėdsakais”.

M. Šalčius buvo ryški XX a. pirmosios 
pusės asmenybė. Dar mokydamasis ėmėsi 
žurnalistinės veiklos, rašė straipsnius į 
laikraščius. Baigęs mokslus dirbo moky
toju Žemaitijoje, bet dėl viešų pasisakymų 
prieš carinę valdžią buvo ištremtas iš 
Lietuvos, emigravo per Kiniją, Japoniją į 
JAV. Lietuvai tapus nepriklausoma, Matas 
Šalčius dirbo Lietuvos telegramų agentū
ros ELTA direktoriumi, 1919 m. dalyvavo 
steigiant Šaulių sąjungą. 1925 m. keliavo 
po Vakarų Europą - Angliją, Ispaniją, 
Prancūziją, Portugaliją.

1929 m. lapkritį M. Šalčius su kitu gar
siu to meto keliautoju Antanu Poška lei
dosi į ilgą ir pavojingą kelionę motocik
lu. Keliautojai aplankė Balkanų šalis, 
Egiptą, Artimuosius Rytus. Po ketverių 
metų kelionių M. Šalčius išleido knygą 
“Svečiuose pas 40 tautų”. 1936 m. išvyko į 
Pietų Ameriką, tęsė keliones - aplankė Ar
gentiną, Urugvajų, Braziliją, Boliviją, Či
lę. Paragvajų. 1940 m. susirgęs ūmiu sme
genų uždegimu mirė. Palaidotas Guajara- 
merino mieste Bolivijoje.

2005 m. vasarą šešiolikos Lietuvos ke
liautojų ekspedicija į Boliviją ir Peru nustatė 
apytikslę keliautojo mirties vietą, įrengė 
Mato Šalčiaus atminimui skirtą bareljefą.

G. Stat inio knygoje “Pasiklydęs Amazo-

“Vilko vaikai
Tęsiant Lietuvos kultūros metų Vokie

tijoje programą, Lietuvos ambasadoje 
Vokietijoje buvo surengtas vakaras „Vil
ko vaikai - gimę vokiečiais, užaugę lie
tuviais“. Vakaro metu buvo pristatytas 
kuriamo meninio filmo „Vilko vaikai“ pro
jektas ir atidaryta istorikės Ruth Leisero- 
witz parengta dokumentinė paroda apie 
„vilko vaikų“ gyvenimą.

„Vilko vaikai“ - tai po Antrojo pasau
linio karo Rytprūsiuose našlaičiais likę 
vokiečių vaikai, nuo bado ir persekiojimų 
pabėgę į Lietuvą ir čia užaugę lietuvių 
šeimose be teisės vadintis tikraisiais var
dais ir vartoti gimtąją kalbą. Iš viso po karo 
Lietuvoje buvo atsidūrę apie 40-50,000 
pabėgėlių iš Rytprūsių. Tik po Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje 
likusiems „vilko vaikams“ atsirado gali
mybė susigrąžinti savo tikrąją tapatybę, 
atkurti ryšius su savo šeimomis ir Tėvyne.

Lietuviško maisto parduotuvėje pakal
binta Kristina prisipažįsta visai neseniai 
praradusi du darbus. „Dvi dienas per sa
vaite dirbau parduotuvėje, o kitas dienas 
viešbučio registratūroje. Iš pradžių su
žinojau, kad parduotuvėje per daug dar
buotojų, o pinigų mokėti atlyginimas nė
ra, todėl buvau atleista. Po kelių dienų 
man pranešė, kad viešbutyje galiu dirbti 
tik 10 valandų per savaitę. Per septyne
rius metus gyvenimo Airijoje pirmą kar
tą valstybės paprašiau paramos - bedar
bio pašalpos“. - liūdesio neslėpdama pa
sakoja ji. Pašnekovė tikina jaučianti pablo
gėjusią Airijos ekonominę situaciją ir neri
maujanti, kad ateityje nebūtųdarblogiau.

Deimantė, taip pat pakalbinta parduo
tuvėje, džiaugiasi turinti darbą ir tikisi, 
kad jo nepraras. Moteris tikina savo darbe 
besijaučianti reikalinga. „Nors darbą tu
riu, jaučiu, kad po truputį kyla kainos, 
girdžiu, kad ne vienas prarado darbą ar
ba sumažino atlyginimą - tiesą sakant, tai 
gąsdina“, - atvirauja moteris. Pasiteiravus 
ką darytų, jei vis tik prarastų darbą, mo
teris atsako, jog stengtųsi iš paskutinių, 
imtųsi bet kokių, kad ir smulkesnių darbų. 
Pasak jos, šiuo metu j Lietuvą grįžti būtų 
dar baisiau, nei pasilikti Airijoje. □

Matas Šalčius.
nijoje: Mato Šalčiaus klajonių pėdsakais” 
skelbiami ne tik kelionės įspūdžiai, bet ir 
dokumentinės žinios, biografijos frag
mentai, pažintis su svečių šalių kultūro
mis. “Mūsų ekspedicijos ketinimas buvo 
pajusti tą dvasią, kuria gyveno keliauda
mas po “svietą” lietuvių idealistas. M. 
Šalčiaus biografija - įdomi lyg kelionė, 
kurios metu už kiekvieno posūkio tavęs 
laukia vis nauji netikėtumai ir kuriuos 
įveikęs kartais atrandi save patį”, - sako 
knygos autorius.

Leidyklos “Versus aureus” išleista 
knyga lapkričio 18 dieną buvo pristatyta 
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus 
viešojoje bibliotekoje. □

Atidarydamas renginį, Lietuvos ambasa
dorius Vokietijoje Evaldas Ignatavičius 
pažymėjo, kad „Vilko vaikų“ likimuose 
susiduria dvi XX a. totalitaristinės sistemos 
- nacistinė ir sovietinė. Daugelio šių 
žmonių biografijos - tai įvadas į dramatišką 
XX a. Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 
istoriją. Renginyje dalyvavo įvairiose Vo
kietijos vietose gyvenantys „vilko vaikai“. 
Jie pasakojo savo prisiminimus, šiltai 
atsiliepė apie juos priglaudusias lietuvių 
šeimas ir nuo bado mirties išgelbėjusią 
Lietuvą. Pristatyme taip pat dalyvavo 
Vokietijos kino atstovai, žurnalistai, iš 
Rytprūsių ir Lietuvos kilusių vokiečių 
organizacijų nariai.

Filmo apie „vilko vaikus“ pristatymas 
buvo ketvirtus metus Berlyne rengiamo 
„Baltic Film Festival“ dalis. Šiame festi
valyje pristatomi naujausi Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos režisierių sukurti kino filmai. □
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Į Bendruomenės baruose
Įspūdžiai iš Jubiliejinio Gimtadienio
Aida Zastarskytė - Abromas

Kažkas nusineša melus,
Svaigius kaip jūra ir greitus kaip vėjas.
Kažkas nusineša metus, 
Žalius ir žydinčius kaip vasara. 
Kažkas negrįžtamai nusineša

džiaugsmus,
Skausmus ir lūkesčius,
Neleisdamas sustoti ir palikdamas tik 

vieną kelią
(Gyvenimą...

Šių metų lapkričio 8 dieną Sydnėjaus 
Lietuvių Klube šventėme ponios Cecilijos 
Protienės l()0-to metų jubiliejų.

Ponia Cecilija apie penkiasdešimt me
tų dainavo lietuvių chore “Daina”. Todėl 
jos pageidavimu, choras kartu su Protų 
šeima organizavo šventinį pokylį.

Pagerbti p. C.Protienės į jubiliejų susi
rinko daugiau kaip šimtas žmonių. Ir tai 
natūralu, juk šis gimtadienis neeilinis. 
Garbingo jubiliejaus proga pasveikinti 
ponios Cecilijos atvyko draugai net iš 
Naujosios Zelandijos.

Šimtas metų - daug ar mažai? Istorine 
prasme tik vienas amžius, žmogaus gyve
nime tai laiko tarpas, kuriame telpa įvai
rūs gyvenimo etapai: vaikystė, jaunystė, 
branda, skausmas ir meilė, liūdesys ir 
džiaugsmas, praradimai ir atradimai. Per 
savo gyvenimo kelią ponia Protienė paty
rė ne vieną išbandymą, pasiekė ne vieną 
gyvenimo pergalę, išgyveno daug gražių ir 
malonių akimirkų.

Ponią Ceciliją dauguma lietuvių pa
žįsta kaip puikią šeimininkę, gerą drau
gę, nuostabią mamą, puikią močiutę ir 
promočiutę, lietuvybės puoselėtoją. Jaunys
tėje ponia Cecilija buvo aktyvi sportinin
kė, ilgųjų distancijų bėgimo prizinių vietų 
laimėtoja. Atvykusi į Australiją apsigyve
no Sydnėjaus mieste ir iškart įsijungė į 
lietuvių visuomeninį gyvenimą. Kartu su 
vyru pradėjo dainuoti lietuvių chore 
“Daina”. Ponia Cecilija ne kartąyra sakiu
si, kad sunkiomis gyvenimo akimirkomis 

Šventės metu p. Cecilijai Prntienci (kairėje) netruko nei dėme
sio, nei gėlių, nei dovanų. Dešinėje - Albina Liutackienė.

Visos Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” dainos buvo skirtos Jubiliatei Cecilijai Protienei.

jai padėjo išlikti daina.
Sulaukusi 100-o metų, p. Cecilija atro

do labai šauniai, visada pasitempusi ir 
pasipuošusi, stengiasi nepraleisti nei vieno 
lietuviško parengimo, kuris vyksta Klube. 
Būdama labai šviesaus proto, ji juokauja: 
“Neveltui mano pavardė yra Protas”.

Šio gražaus jubiliejaus proga ponia C. 
Protienė gavo nemažai sveikinimų iš 
svarbių žmonių, politikų. Karalienės Elž
bietos Il-osios, LR Prezidentas Valdas 
Adamkaus savo sveikinime akcentavo p. 
C.Protienės indėlį į lietuvybės ir tautiš
kumo puoselėjimą, paminėjo, jogjis pui
kiai prisimena p.Cecilijos šypseną, kuo
met lankėsi 2000 m. Sydnėjuje. Beje, tai 
p'irmas LR Prezidento sveikinimas Aus
tralijos lietuvei. Toliau sekė sveikinimai 
nuo Australijos politikų: ministrų pirmi
ninko Kevin Rudd, opozicijos lyderio 
Abbot, vietinio parlamentaro, Bankstowno 
merės, kuri atsiuntė jubiliatei puikią gėlių 
puokštę, ir kt.

Sveikino p. Ceciliją jos artimi draugai, 
pažįstami, bendražygiai. Nuotaikingas 
Antano Kramiliaus sveikinimas išjudino 
publiką. Antanas užtraukė linksmą ir 
pavasarišką dainą “Ramune, baltą tau”. 
Antanas Laukaitis pasidžiaugė p. Cecilijos 
jaunystės sportiniais pasiekimais ir pa
linkėjo tvirtos sveikatos. M.Reisgienė 
išaudė puikią juostą, kuri buvo užrišta ir 
padovanota solenizantei.

Po iškilmingų pietų sekė koncertas. 
Choro ir solistų dainos, buvo parinktos 
pagal gerbiamos C.Protienės pageidavimą. 
Skambėjo širdžiai artimos irmielos dainos, 
primenančios jaunystės dienas. Dainų 
skambesį paįvairino poezijos posmai. 
Puikus Gariy Penhall ir Joe Blansjaar due
tas sužavėjo publiką, o Birutės Aleknai
tės ir Kęsto Proto duetas priminė p. Ceci
lijai jos jaunystėje dainuojamą su vyru 
dainą “Miškų gėlė”.

Paskutinė choristų daina buvo “Kelei
viai”, ja ir baigėsi koncertinė programa. 
Po jos visi prisipylėme taures šampano ir

užtraukėme “Il
giausių metų”. Lin
kėjome solenizan
tei sveikatos, ener
gijos, tvirtybės nepa
siduoti metų naštai 
ir džiaugėmės p. 
Cecilijos ilgaamžiš
kumu.

Šventė baigėsi. 
Noriu pasidžiaugti 
choristais, kurie la
bai atsakingai ir ge
ranoriškai ruošėsi 
šiam renginiui. Bu
vo įdėta nemažai 
darbo, kad viskas 
vyktų sklandžiai. 
Buvo ir jaudulio,

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

AL Dienų svečiai - D. Britanijos Londono liet, 
folkloro ansamblis “SADUTO”

Nuo 2005 metų gyvuojantis ansamblis 
savo žiūrovams ir klausytojams siūlo 
folklorinį šokį ir dainą. Šokį, kuris nebu
vo kurtas specialiai scenai, kurį kūrybin
gi mūsų senoliai šoko ir paliko kaip di
džiulį palikimą. Šokis, nors išėjęs iš savo 
natūralios aplinkos - šeimos, kaimo ben
druomenės susiėjimų, šoktas pirkiose, 
laukuose, dabar perkeltas į miesto aplin
ką, net keliamas į sceną, neprarado sąyo 
prasmės ir žavesio. Ansamblio repertuare 
nemažai žaidimų ir ratelių, mielai ratuo
jama kartu sužiūrovais renginių metu,,,}

Į ansamblį susirinko Londone gyve
nantys lietuviai iš įvairių Lietuvos kam
pelių, todėl čia skamba visų etnografinių 
regionų dainos. Stengiamasi jas dainuoti to 
krašto tarme, kad jos išlikti} tokios, kokios 
buvo užrašytos ir išsaugotos, dainuotos 
mūsų močiučių.

Atsisakoma stilizuoto, dailininkų šti- 
kurto, laikmečio mados diktuojamo kos
tiumo. Ansamblis renkasi artimą liau
diškam, XIX a. dėvėtam, valstiečių išei
ginį rūbą atkartojančiam kostiumui, 
aprangą, atspindinčią įvairius regionus. 
Turtingą drabužių kolekciją perdavė anks
tesnė D. Britanijos lietuvių karta. Įsigyjant 
kostiumus ansambliui taip pat talkina Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamentas.

„Saduto“ ansamblis auga savo narių 
skaičiumi ir plečia repertuarą, dalyvauja 
vis įvairesniuose renginiuose.

Folkloro ansamblio vadovė Ligita 
Paulauskaitė, veiklą kuruoja Onutė Dob- 
rovolskienė.

nes tai pirmas toks renginys, kurį or
ganizavo choristai.

Gimtadienio išvakarėse choro vyrai ir 
moterys sustumdė stalus, sunešė kėdes. 
Ačiū Sydnėjaus Apylinkės V-bos pirminin
kei Albina i Liutackienei už suorganizuotą 
LR Prcz. Valdo Adamkaus sveikinimą p. 
C.Protienei, Megan Dunn už spalvingus bi
lietus į švente. Jadvygai Dambrauskienei 
už žydinčias gėles, kurios papuošė ir pa
gyvino sceną, Natai Liutikaitei už svečių 
susodinimą prie stalų, Onutei Kapočicnci 
už tirpstantį burnoje Žagarėlių pyragą ir 
surinktas aukas chorui, Veronikai Ka
minskienei už šimtamečio ąžuolo šakas. 
Dariui Gakui už nuoširdų riipinimasį sa
lės apšvietimu ir mikrofonais. Ačiū cho
ro dirigentei Birutei ir akompaniatoriui 
Woiciech. Visų ir nesuminėjau, bet kiek
vieno iš mūsų indėlis yra labai didelis ir 
svarus. Visi choristas prisidėjo, kad ši šven
tė būtų graži ir įsimintina. Sakome didelį 
ačiū ir mūsų rėmėjams, kurie vietoj do
vanų p. Cecilijai aukojo chorui “Daina”.

Kviečiame apsilankyti ansamblio 
svetainėje adresu www.sailuto.com

XXV Australijos Lietuvių Dienose da
lyvaus šie “Saduto” šokėjai:

Ona Dobrovolskicnė, Ligita Paulaus
kaitė (ansamblio vadovė), Kostas Mali
nauskas, Gražina TFilikauskienė, Dalia 
Krapauskicnė, Virgis Lcvarauskas, Nijolė 
Stanislauskicnė, Arūnas Dagys, Irena 
Paškcvičicnė, Kazimiera Urbonienė, Bi
rulė Gelumbauskicnė, Rolandas Ilckys, 
Virginija Klibavičienė, Kris Last, Danutė 
Viltrakienė, Jūratė Clarke, Zita Cistovicnė, 
Gintarė Malinauskaitė, Onutė Stakelienč, 
Andrius Kasparavičius, Irmantas Vasi
liauskas, Alvydas Slanina.

* * ❖
Folkloro ansamblis “Saduto” pirmas 

viešas pasirodymas Sydnėjuje įvyks 
antradienį, gruodžio 23 dieną, pietų metu 
Martin Place (tarp Pitt Street ir Castle- 
reagh Street).

Ansamblis “Saduto” pasirodys:
gruodžio 27 dieną, 1 vai. p.p., per Atida

rymą Bankstown Basketball Stadium,
gruodžio 28 dieną, 4 vai. p.p., Lietuvos 

Baleto Bičiulių Popietėje BankstownTown 
Hall.

gruodžio 29 dieną, 2 vai. p.p. Dainos ir 
Literatūros popietėje (dainuos dvi ansamb
lio dainininkės) Lietuvių Klube.

gruodžio 29 dieną, 6.30 vai. p.p. Tauti
nių Šokių Šventėje Bankstown Basketball 
Stadium

Maloniai kviečiame visus gausiai daly
vauti šiuose renginiuose.

Nauja knyga apie 
Lietuvą

Neseniai University of Queensland 
Press anglų kalboje išleido naują knygą 
apie keliavimą aplink Lietuvą. Ji vadinasi 
“From Russia with Lunch: A Lithuanian 
Odesscy” by David Smiedt. Kaina $23.95

Rašytojas David Smiedt gimė Pietų 
Afrikoje, bet dabar gyvena Australijoje. Jo 
senelis Moscs Dibobis išbėgo iš Lietuvos 
1925 m. į Pietų Afriką. 1959 m. David 
Smiedt vedė žydų kilmės lietuvaitę.

Knygoje aprašyta apie caro laikų po
gromus ir apie tremtinių gyvenimą 1940- 
1950 melais Sibire. Rašytojas, kuris ke
liavo į Lietuvą atrasti savo šaknis, su 
humoru rašo apie gražias lietuviškas vietas 
ir miestus.

Šios knygos recenziją galima rasti 
laikraštyje “The Age”, lapkričio 15 d.

Jūratė Reilly
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I Kas gi Australijos, Adelaidės ir ypač 
Sydnėjaus lietuvių tarpe nežino ar nėra 

{girdėję Dičiūnų pavardės, 'lai dvynukai 
Įbroliai Algis ir Rimas. Pasibaigus karui. 
Jie su tėvais atvyko j Australiją ir apsigy- 
jveno Adelaidėje. Čia baigę vidurinius 
mokslus pačiais aukščiausiais pažymiais, 
turėdami didelį palinkimą jūrai ir jūri
ninkystei, bandė įstoti į Karo laivyno 
akademiją, tačiau anų laikų labai aštrios 
anglosaksų tradicijos neleido svetimtau
čiams, ir dar ne su angliška pavarde, įstoti
į šią akademiją. Tai brolių nepalaužė. 
Anglijoje jie baigė Karo laivyno mokyklą. 
Šią mokyklą jie baigė aukso medaliais ir 
tai jiems atvėrė duris ir j Karo akademiją,

Brolių Dičiūnų jachta “OTAGO”.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

TVys kryžiai
Vienas iš Vil

niaus simbolių, 
trys kryžiai ant

Bekešo kalno, sovietinės valdžios buvo 
nugriauti. Dabar jie jau buvo atstatyti ir 
stovėjo virš Vilniaus akinančiai balti, iš 
tolo matomi ir tartum šviečiantys visam 
Vilniui. Pažiūrėjus iš arti atrodė, kad jie 
atstatyti didesni negu buvo - tokie balti, 
tokie nauji. Aplinkui žemė dar ruduoja. 
Kryžiai dar nejaugę į aplinką, dar nepa
sidarę savi.

Gi čia pat netoli atkasta duobė, kurio
je buvo užkasti susprogdinti senieji kry
žiai. Tie kryžiai dabar suguldyti atkastos 
duobės šlaite; jie papilkėję, aplūžę, su iš
lindusia armatūra. Bet tų senųjų išniekin
tų kryžių papėdėje pridėta gėlių ir dega 
žvakelė. Ir ant suoliuko, pastatyto šlaituko 
apačioje, prisėda žmonės ir susimąsto...

Tremtiniai
Tautinį atsparumą kėlė Sibiro tremčių 

vieši prisiminimai ir suaktyvėjusi sugrį
žusių tremtinių globa. Su viena tokia ak
tyvia tremtine, Jadvyga Bieliauskiene, ir 
man teko susidurti. Ji, pati tremtyje iš
buvusi 12 metų, dabar vadovavo Politinių 
kalinių ir tremtinių globos gnipci. Šalia 
labai reikalingo šalpos darbo, ji dirbo la
bai svarbų dokumentacijos darbą - rinko, 
užrašinėjo ir filmavo tremtinių pasako
jimus. Į vieną tokį apklausinėjimą ir aš nuva
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Kas - kur - kaip?
Antanas įgydami laivyno karininko - inžinieriaus 
Laukaltla specialybę. Nekalbėsiu apie jų sėkmingų

darbą Australijos laivyne, kuris vėliau 
juos atvedė ir į Sydnėjų, kur abu yra karo 

Broliai Bičiūnai laivyno komandorai.
jūroje -Abu broliai ir Sydnėjaus lietuviškame

gyvenime yra gerai žinomi. Algis, sukūręs 
Jįęffljtišką šeimą su žmona Kristina, gra
žiai dirbančia mūsų socialiniame moterų 
daliję, augina du sūnus ir dvi dukras, ku- 
fipjgerai kalba lietuviškai. Dukra Daina 
Mena geriausių mūsų krepšininkių. Ji 

scrimi dalyvauja skautų veikloje, 
ilkbulbroliai ne vieną kartą savo paskaito- 

• miš'džiugino mus.
•rrirkVicngungis Rimas yra didelis jachtų 

plaukiojimo mėgėjas ir specialistas. Pra- 
1 džioje jis buvo nusipirkęs mažesnę, o jau 
Jycli metai turi įsigijęs buvusią lenktyninę 

’ ’jhtSną - laivą - OTAGO. Į šią jachtą jis 
jdįįųyisą savo širdį ir jūrininko gyvenimą.

a /diaim Kelionė j Norfolk salą

žiavau kartu su ja ir video operatorium 
Gyčiu Vildžiūnu. Aplankėme buvusią gai
lestingąją seselę, miške slaugiusią parti
zanus. Stebino tos malonios suvargusios 
senutės atlaidumas: “ir kankino, ir sunku 
buvo, bet ką... jau seniai buvo... ką čia 
bepyksi...”
i,,,; Bieliauskienė (Australiją jau buvo pa
siuntusi virš 90 šalpos reikalingų asmenų 
adresų.o prieš išvažiuojant atnešė dar 194 
adresus.. Ne visiems reikėjo šalpos, bet 
Bieliauskienė pabrėžtinai ragino jiems 
parašyti Kalėdų ar gimimo dienos proga.

Apgiedokime Prūsijos žūtį 
^a@al dar nebuvo atėjęs laikas teatre 

parodyti partizanų kovas, bet Mataičiai, 
atidėję į šalį tautosaką, paruošė renginį 
apie Prūsų kovas dėl nepriklausomybės.

Su Jonu ir Laime nuvažiavę į Rum
šiškes, klojimo teatre pamatėme renginį: 
“Apgiedokime Prūsijos žūtį; gedulo mi
šios Baltų karžygių atminimui”. Tai jau vi- 
saikitokio tipo Mataičių renginys.bet taip 
pat kruopščiai paruoštas, kaip ir kiti. Ten 
girdėjome senąsias giesmes ir metrašti
ninko bei sakytojų pasakojimus, paimtus 
iš 1326 m. Dusburgicčio kronikos.

Rumšiškėse sutikome ir Vytautą. Su 
juo ir su Česlovu Kudaba grįžau į Vilnių. 
Važiuojant automobiliu į Vilnių, aš bu
vau kaip koks užmirštas krovinys užpa
kalinėje sėdynėje. Vytautas ir Kudaba kal
bėjo tik apie Sąjūdį ir jo planus. Kudaba 
pasakė, kad atiduos partijos bilietą, bet 
Vytautas patarė to nedaryti: “Mums reikia, 
kad partijos viduje bū tų kas dirba Są
jūdžiui”. Sąjūdis pasitikėjo Kudaba, ir 
niekas jam dėl partijos narystės priekaiš
tų nedarė.

Ne visiems taip pasisekė. Gedimino Pe-

dinis brolių Dičiūnų tiks
las buvo ir yra su ja nu
plaukti j Lietuvą. Jie nori 
apsilankyti savo gimtaja
me Kaune, iš kurio dar 
visai maži vaikai su tėvais 
(tėvas - buvęs husarų pul
ko viršila) išvažiavo. Dėl 
kariškų tarnybų jiems ne
buvo galimybių anksčiau 
ilgesniam laikui palikti 
darbą, tačiau dabar, pasi
keitus sąlygoms ir sumo
derninus jachtą, broliai 
numato kitais metais nu
plaukti su ja į Lietuvą,

Jachtos išmėginimui 
buvo pasirinkta kelionė j 
Norfolk salą. Tai 16,000 km 
kelionė į vieną pusę. Jai va-
dovavo brolis Rimas, vėliau tuos 16,000 km 
lėktuvu grįžęs namo. Kelionei atgal 
vadovavo jau antras brolis Algis. Ši ke
lionė buvo ne vien tik jachtos išmėgini
mas, be t kartu plaukė ir specialistai - moks
lininkai - įvairių retų paukščių stebėto
jai. 12-kos dienų kelionė buvo pavadinta 
“2008 Australian Sea Bird Expedition”. 
Pagrindinis mokslininkų tikslas buvo 
stebėti ir filmuoti labai retus paukščius. 
Kad priviliotų paukščius arčiau, jie j 
pririštą maišą pridėdavo maltos vištienos, 
įmesdavo jį j jūrą ir atskridusius paukš
čius galėdavo nufotografuoti iš arti. Dar 
jie pildavo ir žuvies taukų, kurie taip pat 
priviliodavo paukščius. Mokslininkų dar
bas buvo gana sudėtingas ir reikalaujantis 
daug kantrybės. Kelionė ir ekspedicijos 
paukščių stebėjimas bus kartu su nuotrau
komis plačiai aprašytas “Australian 
National” žurnale.

Grįžtant namo jachtai 6 dienas vado
vavo Algis, padedant dviems jūrininkams, 
iš kurių vienas plaukė apie pasaulį. Kelio
nė j namus buvo pusiau rami, kaip sakė 

dagoginio instituto studijų draugas Pa
lionis, baigęs Pedagoginį institutą, soviet
mečiu dar baigė lituanistiką Vilniaus uni
versitete. Jampasiūlė aspirantūrą, jeigu jis 
stos į komunistų partiją. Jis įstojo ir nie
kam blogo nedarydamas sulaukė nepri
klausomybės. O dabar jis skundėsi, kad jo 
buvę draugai jo šalinasi ir kaltina už tą 
partiją, tarytum jis būtų tėvynę išdavęs.

Amerikiečiai išdrįsta
Ateinančios laisvės nuotaikos pasie

kė ir Amerikos lietuvius, kurie taip bijo
davo ryšių su okupuota Lietuva. Cleve- 
land’o vyrų oktetas atvažiavo koncertuoti 
į Lietuvą. Lietuva juos pasitiko išskėsto
mis rankomis, koncertas vyko Operos 
rūmuose su sveikinimais ir prakalbom, 
žmonių buvo pilna. Oktetą ne labai seniai 
buvau girdėjusi Melbourne, jos daininin
kus pažinojau, tai nuėjau pasikalbėti į 
užkulisį. Jie buvo labai susijaudinę, kad 
pagaliau dainuoja Lietuvoje!

Pajautos slėnis
Didžiausia Kernavės įžymybė - tai jos 

piliakalniai. Su Laime ir Jonu važiavome 
tiesiai prie bažnyčios ir nepastebėjome, kad 
pravažiavę miestelį, atsidūrėme ant aukš
čiausiojo piliakalnio, vadinamo Pilies 
Kalnu. Bažnyčia gražiai sutvarkyta, šven
toriuje yra naujų, istorinio stiliaus statu
lų, o zakristijoje klebonas, nepasitikėda
mas archyvais, saugoja senus bažnytinius 
dokumentus.

Už bažnyčios stovi XVIII amžiaus 
aštuonkampė medinė koplytėlė. Jos rąstai 
sutvirtinti rankų darbo vinimis.

Šalia bažnyčios buvusioje klebonijoje 
dabar yra etnografinis muziejus, o aikštė
je prie bažnyčios naujai pastatyta klebo
nija, kaip pilaitė. Mums atrodė, kad jos 
balkonas pastatytas specialiai popiežiaus 
vizitui, kad jis iš ten galėtų kalbėti miniai.

Jachtos kapitonas Algis ilsisi.

Algis, nors ir pūtė 7-nių balų vėjas. Ši 
bandomoji kelionė įrodė, kad jachta 
tinkama ilgai kelionei. Visą kelią atlaikė 
gerai ir jokių problemų nebuvo. Su tokia 
jachta galima plaukti aplink pasaulį. Ji 
yra paruošta plaukimui aplink Cape 
Horn, taip pat nepalankiomis Ramiojo 
vandenyno 45 - 55 paralelėmis (latitude) ir 
į Lietuvą. Jachta yra 46 pėdų ilgio, 6 tonų 
svorio, o stiebo aukštis yra 19 metrų. Trum
pesnėms distancijoms ja gali plaukti 11 
žmonių, bet dėl maisto reikalavimo irvietos 
stokos, įgulos reikia mažiau. Geriausiai 
kai yra keturižmonės, tačiau ją gali valdyti 
ir vienas patyręs jūrininkas.

Kaip pasakojo grįžęs namo Algis, 
pagrindinis jų tikslas yra su ta pačia jach
ta apiplaukti pasaulį. Atplaukus į Klai
pėdą numatomi keli kelionės variantai: 
pirmas palikti jachtą ten 4-riems mėne
siams (žiemos metu), po to plaukti toliau; 
antras - pabūti Lietuvoje mėnesį, po to 
plaukti toliau. Žinoma, tie planai, nuplau
kus į Lietuvą, gali pasikeisti.

Tęsinys kitame M1‘ nr.

Deja, to vizito Kernavė taip ir nesulaukė.
Piliakalniai aukšti ir statūs, tai tik j 

vieną jų užlipom. Vaizdas nuo piliakalnio 
toks, kad nesinori atitraukti akių - apa
čioje platus slėnis, o už jo Neris. Prieš 10 
metų vykdyt i kasinėjimai parodė, kad ant 
piliakalnių buvo gyvenama - atrastos 
pastatų liekanos, ugniakurai, puodų šu
kės. Nusileidome įslėnj, kuris dabarvadi- 
namas Pajautos slėniu. Per šimtmečius 
buvo pasakojama, kad ten senovėje buvęs 
miestas. Net XVI a. privilegijoje, kai to 
miesto nė ženklo nebuvo likę, pasakyta, 
kad “klebono laukas ten, kur žemai prie 
Neries buvo senovinis miestas”.

Iki pat mūsų amžiaus vidurio ten buvo 
dirbami laukai, bet kadangi slėnis buvo 
klampus, atėjo melioratoriai, o su jais ir 
bėdos: pradėjo griūti piliakalnių šlaitai.

Prieš trejus metus su melioratoriais 
atvažiavo ir archeologai ir pamatė eks
kavatorių išverstas žemės krūvas, ojose - 
rąstų ir lentų nuolaužas! Melioratorius 
tuoj pakeitė archeologai ir surado, kad, 
atkasus nuo pusės iki dviejų metrų sto
rumo sluoksnį, yra puikiausiai užkonser
vuota senoji viduramžių Kernavė: miestas 
su pagrindine, beveik trijų metrų pločio 
gatve ir nuo jos atsišakojančiomis šalu
tinėmis gatvėmis. Gatvės grįstos akmeni
mis arba mediniais rąstais. Vienoje pusė
je išklotas medinis šaligatvis. Iš abiejų pu
sių stovėjo gyvenamieji namai, aptverti 
tvoromis. Iki šiol jau buvo surasta virš 1000 
amatininkų dirbinių arba jų liekanų.

Mums pasisekė, kad Pajautos slėnyje 
tuo metu vyko kasinėjimai, bet turistai 
kaip mes gali pamatyti tik mažą dalelę 
buvusio miesto, nes radiniai tuojau kon
servuojami, o ištyrinėti ploteliai nufotogra
fuojami ir užkasami.

Tęsinys kitame MP nr.
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Tūkstantmečio sveikinimas
2009 m. Lietuva minės savo vardo rašytiniuose šaltiniuose paminėjimo tūkstantmetį. 

Šia proga kviečiame išeivius, gyvenančius atokiausiuose pasaulio kampeliuose, pasveikinti 
Lietuvą garbingo tūkstantmečio proga. Nufilmuokite (kaip įmanoma aukštesnės koky
bės) ir atsiųskite mums į DVD laikmeną įrašytus nuoširdžius sveikinimus ir prasmingus 
linkėjimus savo mylimai šaliai, tautiečiams. Jūsų atsiųsti vaizdiniai sveikinimai nuo 
lapkričio pabaigos bus transliuojami per LTV, LTV2 ir LTVWorld.

Užduočiai palengvinti - kelios užuominos:
• Filmavimo vieta: pagalvokite, kokia yra miesto, kuriame gyvenate, “vizitinė 

kortelė” - pastatas, architektūros paminklas ar pan., kurią atpažintų visas pasaulis.
• Prisistatymas. Mums įdomu, koks Jūsų vardas, kiek laiko gyvenate išeivijoje, 

kelintos kartos išeivis esate ir pan.
• Sveikinimo trukmė - iki 30 sekundžių.
• Laikmena-DVD.
• Sveikinimus siųskite adresu:

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija,
S. Konarskio g. 49, LT - 03123 Vilnius, Lietuva

• Nepamirškite ant voko užrašyti ‘Tūkstantmečio sveikinimas” bei ant DVD 
nurodyti savo vardą, pavardę bei kontaktinį telefono numerį.

Dėl papildomos informacijos teiraukitės e-mail: anonsai@lrt.lt

Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
maloniai kviečia narius į 

tautiškos kapelijos “Sutaraš” koncertą 
kuris įvyks 2009 m. sausio 4 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. 

Lenkų Klube, David Street, Turner 
Užkandžiai bus parūpinti.

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

Members of the Canberra Lithuanian Community Association 
are cordially invited to a concert by

Lithuanian Folk Music Band “Sutaras”
to be held on Sunday, 4 January 2009 at 2 pm 

at the Polish Australian White Eagle Club, David Street, Turner. 
Light refreshmentswill be provided.

Please advise Barbara Šilinis by Tuesday, 9 December 
if you wish to attend by telephoning 6288 6283. •

“Talkos” Sydnėjaus skyriaus

metinis narių susirinkimas
įvyks sekmadienį, lapkričio 30 dieną, 330 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube 

(buv. bibliotekos patalpoje). Maloniai kviečiame dalyvauti.
Elė Kains, “Talkos” Sydnėjaus skyriaus vadovė

Melbourne parapijiečių dėmesiui
Pranešame, kad š.m lapkričio 30 dieną., sekmadienį, 1 vai. p.p., Melbourne 

Lietuvių Namuose šaukiamas

Melbourno Lietuvių Parapijos metinis susirinkimas
Laukiame visų parapijiečių apsilankymo.

Melbourno Parapijos Taryba

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariai 
maloniai kviečiami dalyvauti

Kalėdiniame Pobūvyje
kuris įvyks šių metų gruodžio 14 dieną, sekmadienį, 1230 vai. p.p. 

Yowani Country Club, Northbournc Avenue, Lynehani.
Apie dalyvavimą prašome pranešti Barbarai Šilinis, tel.: 6288 6283 iki 

antradienio, gruodžio 9 dienos.

Members of the Canberra Lithuanian Community Association are cordially 
invited to a

Christmas Function
to be held on Sunday, 14 December 2008 at 1230 p.m

at Yowani Country Club, Northboume Avenue, Lyneham 
Please advise Barbara Šilinis by 

Tuesday, 9 December if you wish to attend by telephoning 6288 6283.

Melbourno Lietuvių Darželio ir Mokyklos 
mokslo metų baigimo šventė

įvyks sekmadienį, gruodžio 14 dieną, 1 vai. p.p., 
Melbourno Lietuvių Klube.

Programoje - darželio ir mokyklos vaikų pasirody
mas. Darželio vaikai pašoks tautinius šokius. Ateis Ka
lėdų Senelis. (Prašome tėvus atsinešti nedidelę dovanėlę 
savo vaikams, kad Kalėdų Senelis galėtų išdalinti.)

Maloniai kviečiame vaikus, tėvus, močiutes ir senelius, tetas ir dėdes, draugus 
atvykti į šią prieškalėdinę šventę

Melbourno pensininkų dėmesiui
Kviečiame atvykti į pensininkams ruošiamus Kalėdinius pietus, kurie 

įvyks antradienį, gruodžio 9 dieną, 12 vai., Lietuvių Namuose.
Norinčius dalyvauti kartu, prašome užsirašyti paskambinant Irenai Vilkišienei

tek: 9819 5103. Pensininkų Sąjunga

ALB Gcclongo Apylinkės Valdyba praneša, kad tradicinė

metų užbaigimo iešminė (bbq)
įvyks sekmadienį, lapkričio 30 dieną, 2 vai. p.p. Pettitt Park. Iešminė bus 

rengiama kartu su sporto klubu “Vytis”.
Maistas Bendruomenės nariams, susimokėjusiems nario mokestį, irvaikams 

bus veltui. Kitems - $10. (Nario mokestis yra tik $5). Gėrimus atsineškite savo, 
(byo). Kvie2iame visus dalyvauti.

Apylinkės Valdyba

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 

kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000

STOPPERS

1 8OO 333000
E-M-.

remia Crime Stoppers

XXV AL Dienų Sydnėjuje (2008) 
Ruošos Komitetas 

maloniai kviečia visus į

XXV ALD SYDNEY 2008 Raųįų metų Balių
gruodžio 31 dieną (trečiadienį), 8 vai. vakaro, 
erdvioje l.a Luna Lounge salėje, 178 Eldridge 
Rd., Condell Park (7 min. važiavimo nuo Lie
tuvių Klubo)
Bilietai: $60 asmeniui, 1111

jaunitniui iki 17metiį'- $45.
PROGRAMOJE: trijų patieksiu Makarienė, 
“lengvi” gėrimai, “Sutaro” muzikantai iš Lie
tuvos, DJ. Gėrimus bus galima nusipirkti vietoje 
-veiks baras. -jibi;
Bilietus ir stalus prašome užsisakyti iš anksto, 
nes vietos ribotos. il>iH
Prašome susisiekti su Elena ErzikovI tel: (02) 9610 2540

e-mail: jerzikov@bigpond.uet.au

ALFAS invites all
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend

58th Australian Lithuanian
Sports Festival

to be held in Sydney from the 27th - 31 st December, 2008 
For further information: j ,
Gediminas Sauka, 9630 7232 after 6.00 p.m. Mon - Fri and all weekend. 
Tom Jablonskis, 9579 5954 after 6.00p.m. Mon - Fri and all weekend, 
tom.jablonskis@gmail.coin
Jason Jablonskis. 0413 047195 7.30 a.m. - 7.30 p.m.
Peter Burokas. 0424 725 106.
Robertas Liutackas on E-mail: krliuiackas@yahoo.com.

Minis

Aft A Pajautai Daukienei,
reiškiu nuoširdžią užuojautą dukrai Pajautai, sūnui Ridui, jų šeimoms ir vi- . 

siems artimiesiems. Irena Bagdonavičienė
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2009 Low Cost Airfares to Vilnius
2009 airfares to Vilnius start from $1,770 + taxes.

These fares are valid for all stations at the same price.
Now is already high time to hook yoiir'flights for next year’s travel to 

Lithuania and other European Cities.
To secure your flights in time please contact our staff 

Dial 1800 888 386 for vour free call to Estours TYavci.

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW2518

Tel: (02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@cstours-travel.com.au

Website: www.cstours-travcl.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

LITHUANIAN CO OPERATIVE 
CREDIT SOCIETY "TALKA" LTD 

TERM DEPOSITS 
franiwi 1108 

3 month - 6% 
6 month - 6% 

12 month ■ 6%
Term deposits may be withdrawn in full 

or In part before maturity. In such case 

0.5% will be paid on the withdrawn sum

SECURED LOANS
Fiwoviaa

HOME PURCHASE
RENOVATIONS —

EXTENSIONS < »5 /o

INVESTMENTS

no APPucAnou pees or charges of any mho

’/.i

:.-U

KT

9'1
'..c

lai-

T

MELBOURNE 03 9328 3466 

ADELAIDE 08 8362 7377 

SYDNEY 02 9782 0082

talka@access.net.au

Kviečiame visus Australijos 
skautus dalyvauti 

n.... LSS Australijos Rajono
’ b Sydnėjaus „Aušros“ tunto 

ruošiamoje
Im. - 2009 Tautinėje Stovykloje

„Kernavė“
• i„ - minint Lietuvos vardo 1000 

metų jubiliejų!
? uStovykla vyks po I Jetuvių Dienų, 

nuo sausio 2 d. iki sausio 10 d. 
Kariong, NSW.

Stovyklos kaina: $40/asme- 
„ niui/dienų-$160max. Šeimoms 
m bus duodama nuolaida.

Prašome registruot is pas savo 
Iį vietovės tunto atstovus:
, Sydnėjuje - Kristina Rupšienė, 
’ ”tel.: (02) 9894 8658; e-mail:

coxrupsys@bigpond.com
Melbourne - Elena Tamašaus
kas, tek: 0417 053 404; c-mail: 
ejtamasauskas@hotmail.com 
Rimas Strunga, c-mail: 
rimas.strunga@gmail.com 

Adelaidėje - Antanas Pocius, 
tel.: 0408 282484; c-mail:
tanyp@pocius.com

Filmas apie Šiluvą
Sekmadienį, lapkričio 30 dienų, Sydnėjaus Lietuvių Klube bus rodomas filmas apie 

neseniai Šiluvoje įvykusį jubiliejų - Svč. Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų sukaktį.
Pasižymėkite šių datą kalendoriuje ir ateikite į Lietuvių Klubą. Parapijos Taryba

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

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

Tbrgelis pradės veikti pasibaigus mišioms, nes pernai pamatėm, kad iš bažnyčios 
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 stalą. 
Stalus paruoš Entuziastės. Jums tik ateiti, išsidėlioti, parduoti ir ... pirkti. Kad 
žinotume kiek stalų reikia paruošti, prašome pranešti apie savo dalyvavimą Lilijai 
Kozlovskicnei (8707-0347) arba Alenai Karazijienei (9338-2172).

Lauksime skambučių. Melbourno Entuziastės

x|z Maloniaikvjęčiame svečius iš visos Australijos
miestų ir miestelių į

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

■..i.i.i ...i Bankstown Town Hali, kampas Chapel Rd. ir
Rickard Rd!"”' ' ■

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Didelis AČIŪ! Algiui ir Gary, išeinantiems Klubo šefams už jų puikų 
patarnavima ir skanų maistą Lietuvių Klube.

Klubo restoraną “THE LITTLE ONION” (pakeistas 
vardas iš “ Cafe Europa“) perima mums visiems gerai žinoma skanaus 
Lietuviško maisto virėja ALVYDA AUGLIENĖ.
Restoranas dirba:

trečiadieniais — šeštadieniais:
pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

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

Skambinkite: ALVYDAI tel.: 9782 0079, arba mob. 0422 655 902

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

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

- Kaip ir kasmet. Lietuvių Klube bus ruošiamos tradicinės 

Kūčios Maistą paruoš Alvyda.
Kaina asmeniui - $25. Vietas prašome užsisakyti iki 
ketvirtadienio, gruodžio 18 dienos, Klubo Administracijoje.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Dėmesio!
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkės Albinos Liutackicnės 
tel.: (02) 9747 1179, c-mail: inaliut@yahoo.com.au

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

Suinteresuotus prašome kreiptis į pirmininką Arvydą Rupšį tel.: 9894 8658, 
e-mail: coxrupsys@optus nct.com. au

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

kalnų. Šiais metais dar išeis tik 4 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Šventiniai sveikinimai bus paskelbti paskutiniame šių metų “Mūsų Pastogės” 

numeryje, kuris numatomas atspausdinti trečiadienį, gruodžio 17 dieną, kad 
skaitytojai šventinį numerį spėtų gauti dar prieš Kalėdas. Primename, kad laikas 
siųsti juos jau dabar. Iš patirties žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų 
pasiuntimą atidėlioja, todėljų 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: ww3v.users.bigpond.com/mpastoge 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje 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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