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ALB Krašto Tarybos Suvažiavimas Sydnėjuje Lietuvoje paminėta Sausio 13-oji

Praėjusių metų gruodžio 29 - 31 dienomis Sydnėįaus Lietuvių Klube vyko Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimas. Apie nutarimus, priimtus ALB 
Krašto Tarybos XXXI suvažiavime, skaitykite “M.P.” psl. 5.
Nuotraukoje - Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimo daly
viai su nauja Australuos lietuvių vėliava.

Lietuvos įvykių apžvalga
Prezidento 

rinkimai vyks 
gegužės 17

Lietuvos Pre
zidento rinkimai 
vyks gegužės 17- 
ąją. Konstitucijo
je numatyta, jog 
eiliniai Preziden
to rinkimai ren

giami paskutinį sekmadienį, likus dviem 
mėnesiams iki kadencijos pabaigos. Taigi, 
kitų metų pavasarį Lietuvos piliečiai 
penkerių metų kadencijai rinks penktąjį 
po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos 
Prezidentą.

2009 m. birželio 7 d. Lietuvoje vyks rin
kimai į Europos Parlamentą. Tokią datą 
savo nutarimu jau nustatė Seimas.

Skolintis iš TVF nereikia
(ELTA). Tarptautiniam valiutos fon

dui (TVF) žiniasklaidoje pareiškus, kad 
Lietuva gali tapti kita Rytų Europos šali
mi, kuriai dėl pasaulinės ekonominės 
krizės prireiks tarptautinės finansinės 
paramos, Lietuvos Vyriausybė pabrėžia, jog 
šiuo melu Lietuvai nėra poreikio skolintis 
iš TVF ar panašių institucijų.

Po gruodžio mėnesį vykusio Tarptau
tinio valiutos fondo misijos vizito I Jetnvo- 
je fondo vadovai priėjo prie išvados, jog 
Lietuvai nėra poreikio skolintis. Tada bu
vo pareikšta, kad Lietuvos valdžios institu
cijos ėmėsi ryžtingų ir tinkamų prevencijos 
priemonių išlaikyti reikalingą stabilumą.

Tačiau, pasak TVF misijos Centrinė je 
Europoje vadovo Christoph Rosenberg. 
Lietuvos padėtis yra gerokai prastesnė nei 
Estijos. “Estija yra mažiausiai pažeidžia
ma iš trijų Baltijos šalių, nes Estijos biu
džetas kelerius metus buvo perteklinis, to
dėl šalis turi daugiau lėšų”.

TVF prognozuoja, kad I .ietuvos ben
drasis vidaus produktas (BVP) šiais me
tais smuktelės “mažiausiai” 2%. Lietuvos 
bankas spalį prognozavo, kad 2009 metais 
BVP sumažės 1.2%.

TVF prognozuoja, kad ateinančiais 
metais Lietuvoje kils recesija, nes šalyje 
mažės vidaus rinkos paklausa bei griežlės 
skolinimasis iš bankų. Taip šalis prisi
jungs prie savo Baltijos kaimynių - Latvijos 
ir Estijos, kuriose jau fiksuojama recesija.

Be to, ir Lietuvoje vartotojų pasitikė
jimo rodiklis gruodį buvo minus 51. Tai 
pats mažiausias pasitikėjimo rodiklis per 
visą tyrimo laikotarpi nuo 2001 m. gegužės. 
Palyginti su lapkričiu, jis sumažėjo 10%.
Suformuota nauja VEKS taryba

Suformuota nauja viešosios įstaigos 
“Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009” 
(VEKS) taryba. Joje nebeliko liberalcen- 
tristo Artūro Zuoko. vadovavusio anks
tesnės sudėties tarybai, tačiau išliko di
džioji dalis ankstesnės tarybos narių. 
Naujoje taryboje dirbs šeši VEKS steigė
jos Vilniaus miesto savivaldybės dele
guoti atstovai. Naujoji tarybai pati išsirinks 
savo pirmininką.

Praėjusių metų pabaigoje VEKS stei
gėjos nutarė, kad iki šiol veikusi taryba, 
kuriai vadovavo liberalcentristas A. Zuo
kas kartu su buvusiu kultūros viceminis
tru Gintaru Sodeika, bus pakeista dėl 
netinkamos VEKS veiklos priežiūros.

“Turime konstatuoti, kad iki šiol vei
kusi taryba, turėjusi užtikrinti “Vilniaus - 
Europos kultūros sostinės” veiklos prie
žiūrą, netinkamai atliko savo darbą. Nuolat 
kildavo viešų įtarimų dėl galimai neskaid
rių veiksmų tvirtinant vienus ar atmetant 
kitus projektus, o susidariusi įtampa ne
buvo naudinga nei įstaigos vadovybei, nei

Nukelia į 2 psl.

Lietuva 18-ąjį kartą pagerbė už šalies 
laisvę 1991-ųjų sausį žuvusiųjų atminimą. 
Sausio 13-oji- Laisvės gynėjų diena.

Šeštadienį, sausio 10-ąją, buvo sureng
tas XVIII tradicinis tarptautinis pagarbos 
įregimas “Gyvybės ir mirties keliu”. Jo trasa 
nusitęsė nuo Antakalnio kapinių iki Te
levizijos bokšto.

Sekmadienį, sausio 11-ąją, Vilniaus 
rotušėje įvyko koncertas, skirtas Lietuvos 
laisvės gynėjų Rolando Jankausko ir 
Virginijaus Druskio 40-osioms gimimo 
metinėms paminėti.

Sausio 13-osios išvakarėse, pirmadienį, 
visi norintys galėjo apsilankyti Seimo rū
muose, kur Parlamento galerijoje buvo 
pristatoma fotografijų paroda “Mes bu
vome ten”. Sausio 13-osios įvykius menan
čiose vietose buvo uždegti Atminimo 
laužai. Jie liepsnojo prie Televizijos bokš
to, prie Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos. Nepriklausomybės aikštėje prie 
Seimo rūmų. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje 
vyko koncertas “In Mcmoriam”, o Vilniaus 
įgulos karininkų ramovėje - tradicinis 
parlamento gynėjų susitikimas.

Sausio 13-ąją. antradienį, žuvusiųjų per 
Sausio 13-ąją it vėlesnę Sovietų Są jungos 
agresiją atminimas buvo pagerbtas iškil
mingame Seimo posėdyje. Prieš tai Ne
priklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų 
buvo uždegtas Atminimo laužas. Vidur
dienį Nepriklausomybės aikštėje buvo 
pakelta valstybės vėliava. Sausio 13-osios

Dainius Kamaitis - Ambasadorius ir N.Z.
LR ambasadorius Dai

nius Kamaitis (žiūr. nuotr. 
dešinėje) gruodžio 11 dieną 
Auckland’e įteikė skiria
muosius raštus Naujosios 
Zelandijos generalguber
natoriui.

Pokalbio metu prisi
mintas LR Prezidento 
Valdo Adamkaus vizitas 
2006 metais, aptarti įvairūs 
dvišalių santykių aspektai.
Pažymėta tautų mainų reikšmė - General
gubernatorius pakartojo ketinimą siekti, 
kad artimiausioje ateityje būtų sudarytas 
susitarimas dėl darbo atostogų progra
mos, kuri vienos šalies jaunimui leistų gy
venti ir dirbti kitoje iki 12 mėnesių.

Dvišalės Lietuvos ir N. Zelandijos pre
kybos apyvarta 2008 m. per tris pirmus 
ketvirčius buvo 75.4 mln. litų. Lietuvos 
eksportuojamų prekių sąraše vyravo che
miniai preparatai, o daugiau kaip pusę 
importo iš N. Zelandijos sudarė vilna.

Regina Narušienė - išeivijos metų žmogus
JAV lietuvių internetinis laikraštis 

„Bičiulystė” ir JAV lietuvių visuomeni
nis komitetas paskelbė „Išeivijos metų 
žmogaus“ konkursą, kur siūlė rinkti nu
galėtoją iš jau atrinkto vieno kandidato- 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
Valdybos pirmininkės Reginos Narušie- 
nės. Kaip ir buvo galima tikėtis, ji ir tapo 
„Išeivijos 2008-ųjų metų žmogumi”. Jos 

aukos buvo pagerbtos Antakalnio kapinė
se. Lietuvos krašto apsaugos savanorių 
pajėgų kariai atidavė pagarbą laisvės 
gynėjams, palaidotiems Alytaus, Kauno, 
Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio kapi
nėse. Pavakare Vilniaus arkikatedroje ba
zilikoje buvo aukojamos Šv. Mišios.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio 
okupacinių režimų nusikaltimams Lie
tuvoje įvertinti kvietė Lietuvos mokyklas 
Sausio 13-ąją dalyvauti pilietinėje akcijoje 
“Atmintis gyva, nes liudija”. Mokyklose 
prie langų mokiniai kartu su mokytojais 
buvo raginami uždegti žvakes. Po atmini
mo akcijos pirmos pamokos metu moky
tojai ir mokiniai pasidalino mintimis apie 
Sausio 13-osios minėjimo reikšmę. Ban
dydama nuversti teisėtai išrinktą ir nepri
klausomos valstybės atkūrimą paskelbu
sių Lietuvos valdžią sovietų kariuomenė 
1991 mctiĮ sausio 13 dieną Vilniuje jėga 
užėmė Televizijos bokštų bei Radijo ir tele
vizijos pastatų. Desantininkams nutraukus 
televizijos ir radijo laidas darbų pradėjo 
Kauno radiofonas ir televizija Sitkūnuose.

Sovietų kariuomenė tuomet neišdrįso 
pulti Aukščiausiosios Tatybos-Atkuriamo
jo Seimo rūmų, kuriuos saugojo dešimtys 
tūkstančių žmonių. Tačiau prie Televizijos 
bokšto nebuvo išvengta aukų -desantinin
kams pradėjus su karine technika važinėti 
po minią ir šaudyti j beginklius žmones 
žuvo 14 ir buvo sužeisti daugiau nei tūks
tantis laisvės gynėjų. □

Raštų įteikimo išva
karėse Dainius Kamaitis 
susitiko su lietuvių ben
druomenės Auckland’e, 
kuriai vadovauja Gerald 
Sharrock, nariais.

Tokijuje reziduojantis 
ambasadorius Dainius 
Kamaitis - pirmasis Nau
jajai Zelandijai akredituo
tas Lietuvos ambasado
rius. Naujoje Zelandijoje 

veikia ir Lietuvos garbės konsulo Jurgio 
Pečiulaičio vadovaujamas konsulatas 
Auckland’e. Ntiujosios Zelandijos amba
sadorius Lietuvai reziduoja Varšuvoje. 
Lietuva ir Naujoji Zelandija diplomati
nius santykius užmezgė 1992 metų sausio 
10 dienų.

(Iietuviams.com)

Apie LR ambasadoriaus Dainiaus Ka- 
maičio susitikimų su Naujosios Zelandijos 
lietuviais skaitykite “M.P.” psl. 9. Red.

kandidatūrą palaikė šimtai tautiečių, at- 
siuntusių žinutes su pavadinimu „Už Na- 
rušienę” iš visų pasaulio kampelių - 
Australijos, Kanados, Pietų Amerikos, 
Airijos, Anglijos, Švedijos, Suomijos, 
Italijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, 
Kazachstano, Rusijos, Ukrainos, Balta
rusijos, Moldovos, Lietuvos ir, žinoma, JAV 
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Gruodžio 19 
d. pasibaigė pa
liaubų susitari
mas tarp Izraelio 
ir Hamas organi
zacijos. Hamas 
vadovybė pareiš
kė nebeatnauji
nanti paliaubų. 
Hamas aktyvistai
nuo gruodžio 20 

d. pradėjo nuolat raketomis apšaudyti 
Izraelio teritorijų, iššaukdami Izraelio oro 
puolimus.
♦ Gruodžio 27 d. Izraelio karo aviacija 
pradėjo intensyvų Gazos ruožo puolimų. 
Raketos ir bombos nukreiptos į Hamas 
taikinius, bet žūva ypač daug civilių pa
lestiniečių, jų tarpe daugvaikų.
♦ Gruodžio 31 d. Rusijos prezidentas Di
mitry Medvedev pasirašė konstitucijos 
pataisos įstatymų, priimtų Dūmos. Prezi
dentui numatyta 4 metų kadencija dabar 
pakeičiama j 6 metų kadencijų.
Pasaulio žiniasklaida spėlioja, kad Med
vedev yra numatęs pasitraukti iš prezi
dento pareigų ir ruošia prailgintų ka
denciją būsimam prezidentui - Vladimir 
Putin.
♦ Gruodžio 31 d. Šri Lankos kariuome
nė po kovų užėmė Kilinočči miestų, bu
vusių tamilų nepficialią sostinę.
♦ Sausio I d. Čekija perėmė iš Prancūzi
jos Europos Sąjungos pirmininkavimų.
♦ Sausio 1 d. Gazprom sustabdė natūra
lių dujų pristatymų Ukrainai, nesusitarus 
dėl dujų kainos. Per Ukrainą dujos vis dar 
siunčiamos Turkijai ir įvairioms Europos 
valstybėms.
♦ Sausio 3 d. Izraelio sausumos karo 
pajėgos įsiveržė į Gazos ruožų, kovoda
mos prieš Hamas aktyvistus.
Vis dar tęsiasi intensyvus Gazos ruožo

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Vilniaus, Europos kultūros sostinės, 
tarptautinei reputacijai. Programa 2009 
metams patvirtinta, nors didžiajai daliai 
renginių finansavimo nebuvo”. - naujosios 
tarybos paskyrimo būtinumą argumentavo 
Vilniaus miesto meras Juozas Imbrasas.

Vilnius yra pirmoji Baltijos šalių sos
tinė, pelniusi prestižiniu laikomą Euro
pos kultūros sostinės statusą. Šiuo titulu 
Lietuvos sostinė šįmet dalijasi su Austri
jos miestu Linz’u.

Bus siekiama bendrauti su 
litvakais

(ELTA). Užsienio reikalų ministras Vy
gandas Ušackas, priėmęs Rygoje reziduo
jantį Izraelio ambasadorių Lietuvai Chen 
Ivri, pareiškė vilt j, kad netolimoje ateityje 
Izraelio ambasada veiks ir Vilniuje. Pir
mojo susitikimo metu ambasadorius Chen 
Ivri pasidžiaugė stiprėjančiais dvišaliais 
abiejų valstybių santykiais ir patikino, kad 
Izraelis yra dėkingas Lietuvai už palaiky
mą ir paramą Jungtinėse Tautose ir Eu
ropos Sąjungoje.

Per pokalbį ambasadorius pateikė 
klausimus, kurie dar nėra išspręsti - tai 
žydų bendruomenės turto Lietuvoje res
titucija bei buvusių Šnipiškių kapinių li
kimas. Ministras patikino, kad naujoji 
Lietuvos Vyriausybė spręs šiuos klausi
mus. Taip pat kalbėta apie Vilniuje 2009 
metų rugpjūčio mėncsįplanuojamą reng
ti Pasaulio litvakų kongresą.

Ministras V.Ušackas atkreipė dėmesį j 
tai, kad Lietuva gerbia ir vertina litvakų 
indėlį į Lietuvos istoriją, kultūrą, todėl, 
anot jo, bus siekiama atkurti prarastą 
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puolimas iš oro. Arabų bendruomenės 
įvairiuose kraštuose rengia triukšmingas 
protesto demonstracijas.
Sausio 5 d. virš 100 Australijos žydų 
bendruomenės narių paskelbė viešų 
protestą dėl šių puolimų.
♦ Sausio 4 d. Lenkija, Vengrija, Rumuni
ja ir Bulgarija skundėsi dėl visiškai su- 
silpnėjusio jų aprūpinimo dujomis, po 
poros dienų skundėsi irTurkija, Graikija 
bei kitos valstybės.
Sausio 7 dieną Gazprom pareiškė, kad 
visiškai nutraukė dujų tiekimų per Uk- 
rainų, kad ukrainiečiai nepasilaikytų du
jų dalies savo reikalams. Europos Są
jungai spaudžiant tiek Rusiją, tiek Uk
rainą, tik sausio 18 d. buvo pasiektas šių 
valstybių susitarimas dėl dujų tiekimo 
atnaujinimo.
♦ Sausio 13 d. Sydnėjujc Mosman prie
miestyje mirė 93 metų amžiaus moterų 
aviacijos pirmūnė Nancy Bird (Mrs. Nancy 
Walton), įsigijusi komercinio lakūno tei
ses 1934 metais. 1997 metais ji buvo 
oficialiai pripažinta Australijos “Living 
National Treasure”.
♦ Sausio 15 d. Šri Lankos kariuomenė 
išstūmė Tamil Tiger sukilėlius iš strategi
nio Jaffna pusiasalio, kuriame sukilėliai 
buvo įsitvirtinę per paskutinius 9 metus.
♦ Sausio 19 d. mirė žinomas britų rašy
tojas John Mortimer, sukūręs “Rumpole of 
the Bailey” romanų seriją remdamasis 
savo, kaip advokato, teisine patirtimi.
♦ Sausio 18 d. Izraelis paskelbė paliau
bas Gazos ruože, nors Hamas neprisidėjo 
prie paliaubų susitarimo.
Per Izraelio puolimus nuo gruodžio 20 
dienos iki sausio 18 dienos žuvo virš 1200 
palestiniečių ir 13 Izraelio karių.
Egiptas prižadėjo dėti visas pastangas 
sustabdyti ginklų kontrabandą iš Egipto į 
Gazos ruožą. □ 

bendrystę su šia, po pasaulį išblaškyta, 
žemiečių dalimi.

Riaušės prie Seimo
Penktadienį, sausio 16 d. prie Seimo 

rūmų profesinių sąjungų surengtas mi
tingas, j kurį atėjo apie 7,000 žmonių, 
baigėsi riaušėmis. Atmosfera taikiai pra
sidėjusiame mitinge įkaito, kai agresyviai 
nusiteikę protestuotojai pradėjo veržtis į 
Seimą. Į parlamento langus iš pradžių 
pasileido tik sniego gniūžtės, vėliau ir 
akmenys, buteliai, kiaušiniai. Išdaužyta apie 
30 parlamento langų. Nuo protes-tuotojų 
nukentėjo ir prie Seimo rūmų esantis 
Sausio 13-osios memorialas, su-niokotas 
Seimo fontanas.

Iš pradžių stebėję situaciją, policijos 
daliniai veiksmų ėmėsi, kai minioje pačių 
protestuotojų buvo paleisti dūminiai už
taisai. Minia parlamentą šturmuoti bandė 
kelissyk, tačiau policija ją sulaikė ir at
stūmė. Iš viso dėl neramumų prie parla
mento pareigūnai sulaikė 151 asmenį. 
Nustatyta, kad 54 iš jų buvo neblaivūs.

Keli šimtai protestuotojų su vėliavomis 
ir plakatais nuėjo prie Vyriausybės. Čia jie 
išsakė savo reikalavimus, kaltino Premje
rą dėl katastrofiškos ekonominės šalies 
padėties, reikalavo atšaukti nepamatuotai 
priimtus sprendimus, dar labiau skurdi
nančius mažiausiai uždirbančius žmones.

Mitingai, kuriose protestuotojai kėlė 
socialines problemas, buvo organizuoti ir 
kitur-Šiauliuose, Naujoje Akmenėje, Ma
rijampolėje, Radviliškyje, Kelmėje. Tau
ragėje, Visagine, Panevėžyje, Alytuje, 
Kaune ir Klaipėdoje.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGITICir “Benianlimti”.

Lietuvai nereikia baimintis dėl rusiškų dujų?
Tikimybė, kad Lietuva ateityje gali 

patekti į panašią situaciją, kokioje dabar 
atsidūrė dujų negaunančios kitos Euro
pos valstybės, labai mažai tikėtina, įsiti
kinęs Europos Komisijos atstovybės Lie
tuvoje vadovas Kęstutis Sadauskas.

Jo teigimu, Rusija vargu ar rizikuotų 
Karaliaučiaus srities gyventojų gerove, 
kuriems dujos tiekiamos per Lietuvą. Be 
to. Rusijos energetikos milžinas “Gaz
prom” yni suinteresuotas parduoti dujas 
brangiai mokančiai Lietuvai, nes dujų mo
nopolininką jau dabar slegia skolų našta. 
Tuo tarpu “Lietuvos dujos” teigia, kad 
dabar susidariusi situacija net savotiškai 
naudinga Lietuvai, nes dėl didesnio tran
zito per Baltarusiją padidėjo dujų slėgis 
pasienyje.

Kaip žinoma, dėl Ukrainos ir Rusijos 
ginčo dujų tiekimas j Europą tranzitu per 
Ukrainą labai sumažėjo. Lietuva sunku
mų nepatyrė, nes j Lietuvą rusiškos dujos 
ateina per Baltarusiją. Per Lietuvą tranzi
tu dujomis aprūpinamas ir Karaliaučius.

“Būtų labai radikalu ir nesuprantama, 
kad būtų nutrauktas dujų tiekimas ir mi
lijonas Kaliningrado gyventojų būtų pa
likti be dujų. Pagrindinės šiluminės jėgai
nės Kaliningrade kūrenamos dujomis”, - 
Eltai sakė Europos Komisijos atstovybės 
Vilniuje vadovas.

Anot K. Sadausko, labai svarbus yra ir 
Rusijos ekonominis interesas - Rusija 
suinteresuota parduoti dujas Lietuvai, nes 
“Gazprom” jau dabar turi daugskolų.

“Gazprom” skolos siekia keliasdešimt 
milijardų dolerių, jie jas turės grąžinti, to

„Ambersail”
(lietuviams.com) Sausio H dieną 9 vai. 

45 min. (vietos laiku) aplink pasaulį 
plaukianti „Tūkstantmečio odisėjos“ jach
ta „Ambersail“ LTU 1000 prisitvirtino 
Naujojos Zelandijos uoste Auckland’e. 
Lietuvos vardo tūkstantmečio šventės 
kviesliai aplankė jau šeštąją lietuvių ben
druomenę, kurią nuo Lietuvos skiria ne 
tik tūkstančiai kilometrų, bet ir 11 valan
dų laiko skirtumas.

Kapitono Naglio Nasvyčio vadovauja
mą ketvirtąją „Ambersail“ įgulą su tris
palvėmis pasitiko Auckland’e gyvenančių 
ir turistaujančių lietuvių būrys. Keletas jų 
vilkėjo tautiniais rūbais. Buriuotojus svei
kino Lietuvos garbės konsulas Naujojoje 
Zelandijoje Jurgis Pečiulaitis, vyresniosios 
kartos emigrantai iš Lietuvos, jaunimas. 
Kaip ir kituose uostose, kuriuose „Amber
sail“ jau spėjo apsilankyti, taip ir šioje 
tolimoje šalyje netrūko netikėtų susitiki
mų su tautiečiais. Įgula paminėjo susitiki
mą su lietuvaite Roberta, kuri šiuo metu 
dviračiu keliauja po Naująją Zelandiją, 
taip pat susitikimą su lietuviu iš 
Washington’o, kuris trispalvę Auckland’o 
krantinėje pastebėjo atsitiktinai.

Sutikimo krantinėje metu Auckland’o 
lietuviams buvo perduotas Lietuvos Pre
zidento laiškas, kviečiantis Lietuvos var
do tūkstantmetį švęsti vieningai visiems 
kartu. Po to buriuotojai ir visi susirinku
sieji pakviesti į Nauj. Zelandijos Lietuvių 
Bendntomenės Valdytos sekretorės Dalios 
Kubiliūtės ir jos vyro Gerald Sharrock’o 
namus. Ši šeima ypatingai prisidėjo prie 
„Ambersail“ sutikimo Auckland’e orga
nizavimo. Jų namuose keletą valandų bu
vo žiūrėti buriuotojų atplukdyti vaizdai iš 
Lietuvos, dalintasi įspūdžiais apie jau 
vykusius susitikimus su tautiečiais, 64-ąjj 
gimtadienį švenčiančiam įgulos nariui 
Kaziui Stasiūnui visi susirinkusieji daina
vo „Ilgiausių metų! “.

Auckland’e baigėsi IV-asis Odisėjos 
etapas, kurio metu kapitono Naglio 
Nasvyčio vadovaujama įgula Indijos ir 
Ramiuoju vandenynais plaukė nuo Adc- 

dėl ieškos rinkų. Rusija yra labai priklau
soma nuo Europos - Europa yra pagrin
dinė ir patikimiausia dujų pirkėja”, - teigė 
K. Sadauskas.

Pasak Europos Komisijos atstovybės 
vadovo, dėl konflikto su Ukraina Rusija 
labai nukentės, nes susvyravo jos, kaip pa
tikimos energijos tiekėjos, įvaizdis. Be to, 
Europa gali imti aktyviau svarstyti apie 
alternatyvius energijos šaltinius, o tai 
Maskvai nėra naudinga. Kita vertus, šis 
konfliktas iškėlė klausimų ir dėl Ukrai
nos, kaip tranzito valstybės, patikimumo. 
Europos Sąjunga esą kol kas nesprendžia, 
kasyt a kaltesnis, tačiau abejonių kyla dėl 
abiejų pusių pareiškimų.

K. Sadausko teigimu, net ir kraštutiniu 
atveju, jei dėl Rusijos ir Baltarusijos ginčo 
dujų tiekimas Lietuvai kada nors sutrik
tų, Lietuva kurį laiką galėtų naudotis 
rezervu, esančiu Inčiukalnio dujų saugyk
loje Latvijoje.’’Lietuvos dujų” atstovė 
spaudai Sigita Petrikonytė-Jurkūnienė 
Eltai sakė, kad susitarimai dėl dujų iš 
Latvijos saugyklos yra pasirašyti ir galio
jantys. “Pagal susitarimus daliniam aprū
pinimui iš Latvijos pusės yra numatyti tam 
tikri kiekiai”, - sakė “Lietuvos dujų” atstovė, 
tačiau konkrečių skaičių nenurodė, mo
tyvuodama su tarties konfidencialumu.

Pasak jos, nutrūkus dujų tranzitui per 
Ukrainą daugiau dujų imta tiekti per Bal
tarusiją, o tai išėjo į naudą Lietuvai. “Galiu 
konstatuoti, kad Lietuvoje prie sienos yra 
net didesni slėgiai nei sutartiniai, o tokia 
situacija mums yra gera”, - Eltai sakė ji.

(Pagal ELTA)

- Auckland’e

“Ambersail” Auckland’e.
laidės iki Auckland’o. Iš viso šio etapo metu 
per 15 plaukimo parų įveiktos 2,627 
jūrmylės.

Planuojama, kad penktąjį Odisėjos eta
pą Auckland - Wellington - Punta Arenas 
(Argentina) „Ambersail“ pradės po jachtos 
remonto ir profilaktikos darbų sausio 15 
dieną. Penktajai „Ambersail“ įgulai vado
vaus „Tūkstantmečio odisėjos“ buriavimo 
programos vadovas kapitonas Simonas 
Steponavičius. Šioetapo melu „Ambersail“ 
aplankys dar vieną Naujosios Zelandijos 
lietuvių bendruomenę Wellington’e.

Nuo plaukimo aplink pasaulį pradžios 
2008 metų spalio 5 dieną jau praėjo dau
giau nei trys mėnesiai. Lietuvos buriuoto
jai nuplaukė daugiau nei 18,000 jūrmylių 
(per 33,000 kilometrų) ir aplankė lietuvių 
bendmomenes Vokietijoje, Kanarų salose. 
Pietų Afrikos Respublikoje. Australijoje ir 
Naujojoje Zelandijoje. Iki gimtųjų krantų, 
kuriuos „Ambersail“ planuoja pasiekti š. 
m. liepos 6-ąją, dar liko daugkelio ir daug 
susitikimų su tautiečiais visame pasauly
je. Per 9 kelionės mėnesius 120 Lietuvos 
buriuotojų iš viso apiplauks 5 žemynus, 
aplankys daugiau ne r 24 pasaulio lietuvių 
bendruomenes devyniolikoje šalių. □
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Bendruomenės baruose
XXV AL Dienų Sydnėjuje 

AtidarymasXXV ALD SYDNEY 2008 
t”SSSSSS!SS”1

Aida Zastarskytė-Abromas

Galvoju apie žmogų, 
Apie jo paskirtį ir vietą 
Pasaulio sąrangoj,
Ir būna taip, kad ak tiesiog svaigsta. 
Tiesiog svaigsta
Jo pergalėm iratsiekimais, 
Kad rankoj jo kūrybinė galia 
Yra beribė, begalinė...

Ir man vaidenasi- 
Žmogus, esi tu dievas, 
Mirtingas dievas ribota sa vo prigimtim, 
Bet amžinas dvasia, 
Galįs pratęsti savo būtį 
Darbais, kūryba, vizija toliau 
Už žemės, už visatos, 
Už laiko ir erdvės ribų, 
Už amžinybės... 

Taip rašė apie žmogaus galias Vincas 
Kazokas, buvę ilgametis “Mūsų Pastogės” 
redaktorius. Jis savo eilėraščiuose aukš
čiausiai vertino žmogų, žmogų kūrėją, o

Hon Amanda Fazio MLC.

Sydnėjaus lietuvių folkloro ansamblis “Atspindys”.

Šventiniam paradui išsirikiavo įvairių Australijos lietuvių sporto klubų atstovai.

ypač išeivijos kūrėjus.
Saulėtą iršiltą gruodžio 27 dienos anks

tyvą popietę lietuviai, iš įvairių Australijos 
miestų, suvažiavo Į Bankstown krepšinio 
stadioną, kur įvyko iškilminga Australijos 
Lietuvių Dienų Sydnėjuje atidarymo ce
remonija.

Atidarymo šventės režisierė Rasa 
Blansjaar jau nuo rytmečio plušo salėje. 
Juk kaip svarbu visiems dalyviams nuro- 
dytivietas, išbandyti mikrofonus, patikrin
ti garsą. Jaudinosi visi: ir organizatoriai, ir 
Šventės dalyviai. Rasa Blansjaar su vyru 
Joe buvo ir dekoracijų autoriai. Idėja buvo 
pagaminti tokias dekoracijas, kad didžiu
lė salė nors kiek alsuotų lietuviška dva
sia. Manau, visi žiūrovai gali patvirtinti, kad 
tai pavyko įgyvendinti. Pasijutome tarsi 
lietuviškoje sodyboje.

Šventę pradėjo sportininkai, iškilmin
gai įžygiavę į salę. Plaikstėsi įvairių lietu
vių sporto klubų vėliavos, patvirtinančios, 
jog sportinis sąjūdis Australijos lietuvių 
tarpe stiprus.

Atidarymo Šventėje dalyvavo ir gar
bingi svečiai, tarp kurių buvo senatorė 
Concetta Fierravanti - Wells, kuri atstovavo 
opozicijos lyderiui Mr M. Turnbull MP, 
Ilon Amanda Fazio MIX?, atstovaujanti 
NSW Premjerui Mr Nathan Rees MP. 
Australijos Krašto Valdybos pirmininkė 
Birutė Prašmutaitė.

Buvo perskaitytas Lietuvos Prezidento 
Valdo Adamkaus sveikinimas XXV Aus
tralijos Lietuvių Dienų proga. Sveikinime 
sakoma: “Simboliška, kad Jūsų sambūris 
vyksta kartu su Lietuvos vardo paminėji
mo Tūkstantmečio aušra. Patekėjus 2009 
metų pirmosios dienos saulei. Jūs būsite 
pirmieji visame pasaulyje, kurie pasveikin
site j naują valstybės Tūkstantmetį įžen
giančią Lietuvą ir jos žmones”. Kartu su 
Jumis noriu, kad lietuvybė ir gražios tra
dicijos visuomet vienytų ir telktų po visą 
pasaulį pasklidusią mūsų tautą. Nuošir-

XXV Australijos Lietuvių Dienų ir 58-osios Sporto Šventės Atidarymo svečiai ir žiūrovai.

Šoka svečiai iš Lietuvos baleto Kristina Gudžiūnaitė ir Voicech Žuromskas.

džiai linkiu visiems Aus
tralijos Lietuvių Dienų 
dalyviams ir svečiams 
šilto ir atviro bcndlravimo 
ir tvirto tautinio susitel
kimo!”

Po oficialių kalbų ir 
sveikinimų prasidėjo 
šventinė programa. Pro
gramos vedėjai, šių eilu
čių autorė ir Edis Kar
pavičius pristatė ne tik 
vietinius saviveiklinin
kus. bet ir visą puokšte 
svečių, atvykusių iš Lie
tuvos bei Londono. Šven
tinę - koncertine progra-
mą pradėjo Londono lietuvių liaudies dai
nų ir šokių grupė “Saduto”. Jų nuotaikin
gas lietuvių liaudies šokis - pasveikinimas 
visus nuteikė šventiškai ir smagiai. Šios 
grupės vadovė Ligita Paulauskaitė. “Sadu
to” jungia įvairaus amžiaus ir įvairių pro
fesijų žmones. Visus juos vienija meilė lie
tuviškai dainai ir šokiui. 2008 metų pabai
gai “Saduto” atvyko į Sydnėjų, o po Naujų 
Metų išvyko į Naująją Zelandiją.

Programoje buvo ir nemažai staigme
nų. Viena iš jų, tai baleto šokėjai Kristina 
Gudžiūnaitė ir Voicech Žuromskas iš 
Lietuvos. Jie yra M.K.Čiurlionio meno 
mokyklos studentai, bet jau spėjo laimėti 
keletą tarptautinių apdovanojimų. Jų 
mokytojas, žinomas Lietuvoje ir Europoje 
baleto primarijus Petras Skirmantas. An
tra staigmena - Kauno “Auros” šiuolai
kinio šokio trupės šokėja Lina Puodžiu- 
kaitė ir jos mokytoja bei šio teatro įkūrė
ja Birutė Letukaitė. Linos šokis “Lietu
va” buvo be galo grakštus, didingas ir 
emociškas. Manau, po jos pasirodymo ne 
vienas mintimis nuskridome į savo gim
tinę. Ir trečia staigmena - jau gerai pažįsta
ma tautiška kapelija “Sutaras”, vadovau
jama Antano Foko. Ši kapelija prieš 
ketverius metus jau lankėsi Australijoje, 
Lietuvių Dienose Melbourne. Linksmai, 
nuotaikingai ir žaismingai grojama kapc- 
lijos muzikantų muzika užkrėtė smagia

Dalis Dmdono lietuvių ansamblio “Sadute” narių.

nuotaika ne vieną žiūrovą.
'Toliau matėme jaunuosius Sydnėjaus 

“Sūkurio” šokėjus, vadovaujamus Kristi
nos Rupšienės. Lietuvių liaudies auten
tiškas dainas padainavo Sydnėjaus lietu
vių folkloro ansamblis “Atspindys”.

Koncerto pabaigoje pasirodė Sydnėjaus 
mišrus choras “Daina”, vadovaujamas 
Birutės Aleknaitės.

Šis atidarymo koncertas buvo netradi
cinis, įvairus svečių iš Lietuvos bei Londo
no pasirodymais. Už tai esame dėkingi 
ALD Ruošos Komitetui, Baleto Bičiulių 
Būrelio pirmininkei Ramonai Ratas - 
Zakarevičienei ir, žinoma, visiems Austra
lijos lietuviams, kurie dalyvavo Šventėje 
kaip svečiai ir dalyviai. Džiugu, kad ALD 
tradicija tęsiasi.

Ir kaip LR Prezidentas savo sveikini
mo laiške rašė,“Istorija liudija, kad tik 
būdami išvien, tautinėje santalkoje ir 
santarvėje sugebame atsisipirti visoms 
grėsmėms ir drąsiai stojame žmogiškųjų, 
tautinių ir valstybinių vertybių gynybon. 
Ši jėga mus lydėjo Lietuvos laisvės bylos 
kelyje, šios jėgos vedami kuriame Lietuvos 
ir savo vaikų ateitį.”

Programos pabaigoje sugiedoję Lie
tuvos himną išskubėjome į Lietuvių Klu
bą, kur vakarop įvyko Susipažinimo 
Vakaras, užsitęsęs iki paryčių. , □

Mūsų Pastogė Nr. 1 -2, 2009.01.21, psl. 3

3



Bendruomenės baruose
“Ambersail” jachta Adelaidėje
Viktoras Baltutis

Lietuvos buriuotojų sąjungos idėja - 
švenčia n I Lietuvos 1000 metų vardo is
torijoje paminėjimą 2009 liepos 6, pagar
sinti jos vardą kelione apie pasaulį, ap
lankant išeivijos lietuvių bendruomenes. 
Šią idėją įgyvendinti susibūrė 120 buriuo
tojų, kurie pasiryžo aplankyti 22 išeivijos 
lietuvių liendruomenes.

“Volvo 60” sportine jachtą nupirko iš 
vieno olando Raimondas Daubaras. 
Jachta patobulinta ir pavadinta “Amber
sail”. Lietuvos buriuotojų sąjunga nu
sprendė ja apiplaukti visą pasaulį-37,000 
jūrmyles. Surasti kelionės rėmėjai: Te
levizija 3, Swcdbank, ERGO, “Lietuvos 
rytas” ir Radio centras. Be to, visą įgtdą 
sudaro gana pasiturintys ir galį nuo viso
kiausių įsipareigojimų atitrūkti žmonės. 
Jų tarpe yra gydytojų, architektų, žurna
listų, dailininkų ir kitų profesijų asmenų.

Jachta “Ambersail” Adelaidės North Haven prieplaukoje.

Vienas vardas Lietuva” gaivina australų 
meilę protėvių žemei

Rita Baltušytė

Sunku pasakyti, kas labiau apstulbo: ar 
jaunas Brisbanės gyventojas Scott Kasota 
Sydnėjaus centre atpažinęs ant jachtos 
stiebo plevėsuojančią didžiulę lietuvišką 
trispalvę, ar „Ambersail“ IV etapo kapi
tonas Naglis Nasvytis, pamatęs Lietuvos 
vėliavą, ištatuiruotą ant Scott’o rankos.

Pokario išeivio iš Lietuvos Petro Ka
sotos (Kašėtos?) anūkas (dirbantis sporto 
klube asmeniniu treneriu) Scott’as ne
moka nė žodžio lietuviškai ir nebuvo net 
girdėjęs nei apie „Lietuvos tūkstantmečio 
odisėją“, nei apie Sydnėjujc tą dieną pa
sibaigusias 25-sias Australijos Lietuvių 
Dienas. Tačiau žino, kur jo šaknys!

Paklaustas, kaip susitikimas su “Amber
sail” komanda jį paveikė, Scott’as pareiš
kė, kad iki šiol Lietuva įtini buvo kaip 
senelio pasakų šalis, o dabar tapo realybe 
ir jis su savo pusbroliu Adrianu vos grįžę 
namo pirks bilietą liepos mėnesiui, kad 
galėtų dalyvauti Lietuvos vardo tūkstant
mečio iškilmėse. Kartu keliaus ir judviejų

Scott Kašėta rodo ištatuiruotą Lietuvos vėliavą.
IV įgulos kapitono Naglio Nasvyčio nuotrauka.
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Kruopščiai paruošę kelionės planą, ją 
pradėjo 2008 m. spalio mėn. iš Klaipėdos 
uosto. Tai ilga ir daug drąsos, pasiryžimo 
ir rizikos reikalaujanti kelionė, Sudarytas 
planas keisti jachtos įgulas 11 kartų. Ne
minėsiu visų etapų.

Trečiojo etapo Cape Town - Adelaidė 
kapitonas buvo Tauras Rymonis. Šis eta
pas labai sudėtingas, pilnas nepalankių 
vėjų ir audrų. Numatyta į Adelaidę at
plaukti kelios dienos prieš Kalėdas. Deja, 
audroms ir vėjams blaškant, numatytu 
laiku atplaukti į Adelaidę jiems nepavy
ko. Adelaidiškiai jachtos laukė dar prieš 
Kalėdas, o Kūčioms ir Kalėdoms jachtos 
jau laukė Melbourne lietuviai. Deja, jach
ta Adelaidę pasiekė liktai Kalėdų dienos 
vakare. Trečiojo etapo įgulą pakeisti 
buriuotojaiAdclaidėn atvyko gruodžio 19. 
Jie dalyvavo gruodžio 21 Adelaidės 
Savaitgalio mokyklos Lietuvių Namuose 
suruoštoje eglutėje. Kūčių vakarienėje ir 

Kalėdų dieną apsilankė 
Adelaidės lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos 
pamaldode. Juos visus 
nuoširdžiai sutiko Ade
laidės lietuviai.

AI J3 Adelaidės Apy
linkės Valdyba, vadovau
jama Elenos Varnienės 
bei specialiai pakviesti 
Romas Pocius ir Pctcr 
Mycr labai gražiai suor
ganizavo jų pasitikimą. 

Kadangi jachta vėlavosi.

merginos - „grynakraujės“ australes.
Sausio 1 d. jis atėjo į oficialią „Amber

sail“ sutikimo ceremoniją prie Australi
jos jūreivystės muziejaus, kur drauge su 
kokiais 500 žmonių išklausė oficialių 
sveikinimo kalbų, o paskui šoko - trypė su 
Londono lietuvių tautinių šokių grupe 
„Saduto“, pritarinėjo vilniečių „Sutaro“ 
ka pelijai.

Kapitonas Naglis Nasvytis sakė, jog po 
šio susitikimo jis pajuto dar didesnę žy
gio “Vienas vardas Lietuva” atsakomybę ir 
netgi gėdą, kad kartais namuose mes 
nevertiname to, ką turime, nesirūpiname 
kaip atrodome pasauliui.

Lietuvos vėliavą išsitatuiravęs vaikinas, 
kaip ir daugelis šio didžiausio Australi
jos miesto svečių, įskaitant “Ambersail” 
komandą, norėjo pamatyti įspūdinguosius 
naujametinius Sydnėjaus fejerverkus. Ne
žinau, kaip jiems pasisekė, bet I .ietuvos 
buriuotojai, dalyvavę Australijos I .ietuvių 
Dienų uždarymo pobūvyje Bankstowno 
priemiestyje, kur jie oficialiai įteikė 
Prezidento Adamkaus sveikinimo raštus

Sydnėjaus ir Melbourne 
lietuvių bendruomenėms, 
prie Operos rūmų iki 
vidurnakčio nesuspėjo, 
tačiau h' iš Darling I larbour 
vaizdas buvęs neblogas.

Pasak N.Nasvyčio. jį ir 
jo komandą maloniai nu
džiugino australų draugiš
kumas ir geranoriškumas.

“Atrodė, kad po šviesų 
fejerverko vyko antras - 
gerumo fejerverkas: nepa- 
žjstamižmonės vieni kitus
- ir mus - sveikino, glė
besčiavo, bučiavo, linkėjo 
geriausių dalykų, - sakė jis.
- Kaip ir per Kūčių vaka-

Jachtos “Ambersail” HI ir IV Įgulos ir Adelaidės lietuviai su LR Prezidento Valdo Adam
kaus ir Australijos Lietuvių Bendruomenės vėliavomis.

tad ir atvykusi nauja įgula praleido šešias 
dienas Adelaidėje. Jie aplankė apylinkes, 
susiliko su kai kuriais lietuviais ir jų šei
momis, dalyvavo kalėdiniuose renginiuose.

Jachtai atvykus, gruodžio 25-osios 
vakare Adelaidės lietuviai juos pasitiko 
tik sekančią dieną. Prie jachtos, kuri buvo 
sustojusi North Haven prieplaukoje, su
sirinko gražus būrys Adelaidės lietuvių. 
Įvyko dovanų “pasikeitimas”. Adelaidės 
Apylinkės Valdybos pirmininkė Elena 
Varnienė įteikė simbolines australiškas 
dovanas - atvykusios įgulos kapitonui Tau
rui Rymoniui koalą ir aborigenų muzikos 
instrumentą didgcridoo. Jachtos vadovai 
perskaitė LR Prezidento Valdo Adamkaus 
sveikinimą ir parodė — išskleidė vežamą 
Prezidento vėliavą, sugiedotas Lietuvos 
himnas. Po to vyko vaišės, gražioje prie
plaukos kavinės verandoje.

Naujoji įgula su kapitonu Nagliu Na- 
svyčiu gruodžio 26 d. apie antrą valandą 
po pietų pakeitė jachtos įgulą ir palikę 
krantinę pradėjo ketvirtą jachtos etapą. 
Kadangi jachta vėlavosi, tad atsisakyta 
aplankyti Melbourno lietuvius, o vykta 
tiesiog į Sydnėjų, bandant jį pasiekti dar 
Lietuvių Dienoms nepasibaigus. Visi su 
šūkiais “Gero vėjo”, jachtai palinkėjo 
sėkmingos kelionės.

Adelaidės lietuviai džiaugėsi galėdami 
sutikti apie pasaulį plaukiančius ir Lictu- 

Sydnėjiškis Joseph Blansjaar (antras iš kairės), IV įgulos kapitonas Naglis Nasvytis (tre
čias iš kairės) ir dalis įgulos.

rienę Adelaidės Lietuvių Namuose, taip 
ir tarp nepažįstamų australų nesijautėme 
esą vieniši, nors ir neįsivaizduojamai toli 
nuo tėvynės”.

IV etapo kapitonas prašė pažymėti, kad 
jis ypač liko sužavėtas ir trečiuoju fejer
verku, skirtu vaikams. Jo žiežirbos Sydnė
jaus padangėje paskutinę metų dieną 
sutviska 21 valandą.

Darling Harbour - didžiulis pramogų

ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos pirmi
ninkė Elena Varnienė su jachtos “Amber
sail” įgulos dovana.

vos vardą garsinančius buriuotojus. Gaila, 
kad Australijos žiniasklaida Adelaidėje 
šio apsilankymo viešai nepaminėjo, nors 
vienas iš įgulos narių sakė, kad Vilniuje 
prieš išplaukiant buvo sudaryta kelių as
menų grupė specialiai garsinti kelionę 
apie pasaulį ir iš anksto informuoti visų 
aplankomų vietovių žiniasklaidą. Gal tai 
reikėjo padaryti adelaidiškiams? □ 

kompleksas pačioje Sydnėjaus širdyje, 
mėgstamas vietos gyventojų ir neaplen
kiamas gausių miesto svečių: čia yra ko 
pasižiūrėti, pradedant milžinišku ak
variumu, kur rykliai tau virš galvos plau
kioja, Australijos gyvūnų pasauliu, abo
rigenų kultūros centru, įspūdingais tarp
tautiniams susitikimams skirtais rūmais, 
baigiant gausiais atrakcionais vaikams bei

Nukelta į 5 psL
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Bendruomenės baruose
Sugrįžimas į vaikystę

NUTARIMAI, 
priimti ALB Krašto Tarybos 

XXXI Suvažiavime
XXV ALD SYDNEY 2008

Aida Zastarskytė-Abromas

ALD Sydnėjuje programa skelbė, jog 
gruodžio 27 d., po pietų Lietuvių Klube 
įvyks vaidinimas vaikams. Dvi savaites iki 
ALD pradžios prie Lietuvių Klubo pui
kavosi spalvinga iš lėlių padaryta reklama, 
kviečianti visus vaikus į vaidinimą.

Jau keli metai mažus lietuvaičius į savo 
režisuotą spektaklį kviečia Dana Gailiū- 
nienė. Man pačiai prieš ketverius metus 
teko dalyvauti šiame vaidinime Melbourne 
ir vaidinti traukinį. Programa “Seku, seku 
pasaka” - tai teatralizuotas dviejų veiksmų 
vaidinimas vaikams. Pirmoje dalyje, lėlių 
spektaklis, o antroje dalyje lietuviškos dai
nelės, žaidimai su Ledinuku, Senio Šalčio 
anūku. Šios programos sumanytoja Dana 
Gailiūnienė yra pati spektaklio režisierė ir 
aktorė, lėlių gamintoja ir dekoracijų au
torė. Vienas žmogus keliuose amplua, bet 
kaip pati Dana sako, jeigu ėmiausi pada
ryti darbą, tai darau viską iš širdies. Tiesa, 
kas buvo šiame vaidinime, gali patvirtin
ti, kad viskas padaryta profesionaliai. Ir, 
žinoma, neapseita be ištikimų Danos pa
galbininkų, kurie eilė metų padeda Danai. 
Scenos darbininkas I anginas Pukys, garso 
operatorius Kęstutis .Ankus, bilietų par
davinėtojai Lėta ir Antanas Kramiliai.

Po lėlių spektaklio atvažiavo traukinys 
ir visus mus nuvežė į kitą salę, kur stovėjo 
papuošta eglutė. Čia šokome ir dainavome 
daineles apie eglutę, Kalėdas.

Viskas vaikams: vaidinimas, lėlės, dai
nos, šokiai ir netgi baltos rogės, kuriomis 
atvažiavo Ledinukas. Kiek džiaugsmo bu
vo vaikams, juk kai kurie iš jų net nežino, 
kas tos rogės ir per ką jos važiuoja. Na ir 
kas, kad nėra sniego, vis tiek jomis važinė-

‘‘Vienas vardas Lietuva”...
Atkelta iš 4 psl.

užeigomis išnikusiems ir ištroškusiems.
Vienam įgulos nariui - Adomui Šab

levičiui pasitaikė ir beveik reali galimybė 
susitikti su rykliu akis į akį. Sydnėjaus uos
to nedidelėje įlankoje, jis panėręs po 
vandeniu narpliojo variklio įsuktą jachtos

Linas Ivanauskas ir adelaidiškis Peter 
Meijeris.

- Simonas Steponavičius ir Algis Dičiūnas.

Dana Gailiūnienė su katinėliu ir gaideliu.

jo Marija, Emilija ir kiti vaikai. Deja, vaikų 
buvo tiek, kad per daug mano rankų pirš
tų. Bet nesvarbu, buvo tėvai, seneliai. Su 
mumis kartu šoko Antanas Fokas, ir jo ka- 
pelijos vyrai, klubo direktorė Jadvyga Bu- 
rokienė, Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkė Albina Liutackienė, ALB 
Krašto Valdybos pirmininkė Birutė Praš
inu taitė, Melbourno choro dainininkė Zi
ta Prašmautaitė ir kt. Ir mes, suaugusieji, 
valandai tapome vaikais. Visi kartu 
žaidėme žaidimus, šokome, juokėms, 
kartojome dainelių žodžius. Visiems bu
vo smagu ir linksma. Mes grįžome į savo 
nerūpestingą ir spalvotą vaikystę. Kažin, 
ar kada gali tai padaryti, net mintimis? O 
kai vaidinimas ir šokiai baigėsi, Dana vi
sus pakvietė puodeliui kavos su pyragais, 
kuriuos, beje, pati iškepė. Visi buvo 
laimingi, atsipalaidavę. Choro “Daina” 
solistas Gerry Penhall sakė, tai nuostabu, 
kad viena moteris, kaip burtininkė pa
mojavusi burtų lazdele, mus visus valan
dai pavertė vaikais. □ 

virvę ir įsipjovė pirštą. Vandeniui aplinkui 
paraudonavus, Adomui australų pasitei
ravus, ar neprisišauks jo kraujas ryklių, šie 
nuramino, jog atidžiai stebės, kad plėšri! - 
nai per arti nepriplauktų... Remonto 
prireikė ne „Ambersail“ jachtai, o buri
niam laivui priklausančiam Joseph Blans- 
jaar. kuris drauge su Australijos 7 kanalo 
televizijos žurnalistais gruodžio 31 turėjo 
pasitikti buriuotojus Tasmanijos jūroje.

Pora valandų atviroje jūroje palaukę 
Lietuvos tūkstantmečio šaukliai buvo 
pasitikti ir j uostą palydėti išsinuomotu 
kateriu, o Adomas į nukentėjusią jachtą 
buvo pristatytas vandens taksi.

Tas epizodas įgauna beveik simboliš
ką prasmę, kai žinai, kad buvęs Australi
jos karinių pajėgų kapitonas, pats aistrin
gas buriuotojas Joe Balnsjaar „Tūkstant
mečio odisėjos“ labui Australijos krante 
darbavosi nuo pat projekto pradžios. Tai jo 
dėka „Amebrsail“ galėjo prisišvartuoti Jū
reivystės muziejaus p rieplaukoje, naudo
tis muziejaus patogumais ir jo darbuoto
jų paslaugomis, o pačiame muziejuje gau
siems lankytojams buvo demonstruoja
mas trumpas dokumentinis filmas apie 
šią pilietinę lietuvių akciją ir tūkstantme
tę Lietuvos istoriją.

Beje, Darling Harbour uoste „Amber
sail“ prisišvartavo prie tos pačios prie
plaukos, kurios kita pusė - nuolatinė vie
no muziejaus eksponato, karinio kreise
rio, vieta. Tarnaudamas Australijos laivyne 
Jo Blansjaar buvo jo kapitonu.

„Be šių žmonių mūsų žygio atkarpa 
Australijoje nebūtų galėjusi būti tokia 
sėkminga kaip dabar, - sakė Naglis Na- 
svytis ir „Tūkstantmečio odisėjos“ vienas 
iniciatorių bei kranto tarnybos koordi-

(Nutarimų tekste žodis “Suvažiavimas” 
reiškia “XXXIAustralijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos Suvažiavimas, įvykęs 
Sydnėjuje 2008 m. gruodžio 29-31 dienomis“)

1. Suvažiavimas visapusiškai remia 
Pasaulio LB Valdybos pastangas paveikti 
LR Seimą ir Vyriausybę, kad užsienyje gy
venančių lietuvių reikalams būtų įsteig
tas atskiras departamentas, tiesiogiai pa
valdus Lietuvos Vyriausybei.

2. Suvažiavimas įpareigoja naująją 
ALB Krašto Valdybą sudaryti komisiją 
paruošti dabartinio ALB Statuto pakeiti
mo projektą.

3. Suvažiavimas, suprasdamas ryšio su 
latvių ir estų bendruomenėmis Australijo
je palaikymo svarbą, siūlo naujajai ALB 
Krašto Valdybai imtis iniciatyvos atkurti 
federalinę Australijos Baltų Tarybą (Baltic 
Council of Australia).

4. Nusprendus, kad ALB Archyvas lik
tų Australijoje, Suvažiavimas, dėkodamas 
už jo ilgametį darbą, kreipiasi į p. Viktorą 
Baltutį, kad jis nors laikinai pasiliktų 
ALB Archyvo vedėju. Suvažiavimas pra
šo naująją ALB Krašto Valdybą kuo sku
biau surasti šiam darbui tinkamą asmenį 
ir kreiptis į atitinkamas Lietuvos institu
cijas ir Australijos Lietuvių Fondą at
lyginimo reikalu.

Jachtos “Ambersail” sutikimo šventėje Londono folkloro grupės “Saduto” šokėjai šoko 
kartu su visais susirinkusiais.

natorius Raimundas Daubaras. „Tie 
žmonės“ - tai beveik savaitę Adelaidėje su 
žmona Regina IV etapo įgulą globojęs ir 
III etapo buriuotojus pasitikęs olandas 
Peter Meijer, o Sydnėjuje - Joe Blansjaar 
ir Australijos karinio laivyno kapitonas 
Algis Dičiūnas bei jo brolis Rimas.

Peter, buvęs muitininkas, padėjo lie
tuviams trumpiausiu keliu sutvarkyti vi
sus formalumus. Jo buvusiems kolegoms 
Atlantą ir Indijos vandenyną įveikę lie
tuviai padarė tokį įspūdį, kad išlydėda^

5. Suvažiavimas įpareigoja naująją 
ALB Krašto Valdybą tęsti, tobulinti ir vis 
atnaujinti ALB interneto svetainę.

6. Suvažiavimas įpareigoja naująją 
ALB Krašto Valdybą išsiuntinėti atstovams 
šio Suvažiavimo protokolą trijų mėnesių 
laikotarpyje.

7. Imant dėmesin praeities nesklan
dumus, Suvažiavimas įpareigoja naująją 
ALB Krašto Valdybą išsiuntinėti būsimo 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimo nariams 
dokumentaciją mažiausiai 10 dienų prieš 
Suvažiavimo pradžią.

8. Suvažiavimas rekomenduoja nau
jajai ALB Krašto Valdybai atgaivinti ALB 
Švietimo Tarybą.

9. Suvažiavimas remia norą atgaivinti 
lietuvių kalbos mokymą brandos atestato 
lygyje ir skatina ALB Apylinkių Valdybas 
remti lietuviškų mokyklų atkūrimą bei 
stiprinimą.

10. Suvažiavimas ragina ALB Apylin
kes bei Seniūnijas 2010-ais metais pa
minėti ALB 60-ties mc tų jubiliejų.

Nutarimų komisijos nariai:
dr. Vytautas Doniela ir 

Janina Vabolicnė
Prezidiumo pirmininkas: 

dr. Kazys Zdanius
(Apie KTSuvažiavimą - kituoseMPnr)

mi jie (tikriausiai, pirmą kartą kengūrų 
žemės istorijoje) įteikė didžiulį garsiojo 
australiško Bundabcrg romo butelį.

Peter’io draugė Adelaidės Lietuvių 
Namų šeimininkė Regina Nasvyčio įgulą 
pakvietė bendrų su vietos lietuviais šv. 
Kūčių, vežiojo po Pietų Australijos 
vynuogynus ir kitas lankytinas vietas. Pora 
automobiliu pasivijo „Ambersail“ Syd
nėjuje ir išlydėjo j Naująją Zelandiją.

'tęsinys kitame MP nr.
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Iš Redakcijos pašto Juozas Alinis Jūragis

Miela Redaktore, sveikiname Jus ir visus “M.P.” bendradarbius su šv Kalėdomis. 
Tikime, kad ateinančių savaičių gražios atostogos atneš visiems naujos energijos 
toliau sėkmingai redaguoti “M.P”. O po Naujų Metų sutikimo linkime visiems linksmų 
ir sėkmingų 2009 metų. Renata ir Alis

Kūčių vakarą ir Šv. Kalėdų dieną 
būsime kartu su Jumis mūsų mintyse, 
širdyse ir maldose. Dėkojame už Jūsų 
draugystę, ryšius, laiškus, gerą žodį ir 
paramą.

Linkime Jums visiems sveikų, laimingų 
ir darbingų Naujųjų 2009 Metų!

Vytautas ir Gražina Kamantai
Grand Rapids Michigan, 2008 Kalėdos

Gerb. p. Redaktore,
Sveikinimai su šv. Kalėdomis ir Nau

Mielieji draugai,
Seni ištirps lyg vandeny, ateis Kalėdos, 

ateis Nauji -
Ir girs, ir teis, ir skausno bus,

ir džiaugsmo bus, 
Ir vis tik laikas nuostabus...
Su šv.Kalėdomis ir Naujaisiais Metais! 

Linkime sielos ramybės, tyro džiaugsmo, 
artimųjų šilumos ir meiles, stiprios svei
katos, susikaupimo, laimės ir kaskart 
atgimstančios Vilties!

Nuoširdžiai Leeka ir Jumbo

Mieli “Mūsų Pastogės” darbuotojai,
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2009 metų pro

ga linkime Jums ištvermės nebaigtiems 
darbams užbaigti, kūrybinio impulso - 
naujiems pradėti, lengvos laimės rankos, 
stiprios sveikatos ir pakilios šventinės 
nuotaikos.

Su nuoširdumu
Melbourno Pensininkų Sąjunga

Mūsų Pastogė Nr. 1 - 2, 2009.01.21, psl. 6

jaisiais Metais.
Su geriausiais linkėjimais

Dainius Kamaitis

Nuoširdžiai sveikiname artėjančių 
švenčių proga.

Greta, Ben ir Andriukas

Gerb. Redaktore,
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazi

jos bendruomenės vardu noriu pasveikinti 
su šv. Kalėdomis ir palinkėti Jums asme
niškai, visai kūrybinei grupei. Jūsų šei
moms, artimiesiems bei draugams svei
katos ir svajonių išsipildymo Naujaisiais 
Metais.

Laišv. Kalėdų angelai apgaubia ramy
be, džiugesiu, meile. Linkiu malonaus 
pabendravimo mylimų žmonių būryje per 
šv.Kalėdas. Augutė Vaičiulienė

VISIEMS, KURIE ŠIRDĮ TURI

Dievo žvaigždės Žemėn žiūri. 
Visiems, kurie širdį turi 
Skelbia giesmės angelų 
Garbę Viešpaties pažintą 
Ir ramybę, kuri plinta 
Kada širdyje tylu ...

Lenkiam galvas prieš Kūrėją, 
O sieloj šviesos gausėja, 
Ir džiaugsmu suplaks širdis: 
Dievas mūsų Broliu gimė, 
Žemėj blogio įtūžimą 
Meilė dieviška ardys ...

Dievui Tėvui lenkiam galvas ... 
Kaip Betliejaus žilos kalvos 
Šviesą pajunti, širdie!
Dievas mūsų Broliu gimė 
Naują erą mums nužymi 
Ėdžios. Kūdikis. Žvaigždė. -

Mielieji pasaulio lietuviai,
Sveikinu Jus gražiausių metų švenčių proga. Tegu Kalėdų šiluma pripildo 

Jūsų širdis genimo ir vilties, o namus - meilės, šviesos ir jaukumo.
Tikiu, kad ateinantys, Lietuvos Tūkstantmečio, metai bus įsimintini mums 

visiems. Minėsime neeilinį valstybės jubiliejų ir prisimindami mūsų šalies istoriją 
žengsime į naują valstybės tūkstantmetį.

Jūsų dėka mūsų šalies vardas skamba įvairiausiuose pasaulio kampeliuose - 
Jūs garsinate Lietuvą pasaulio tautose.

Kad ir kur būtume, kurkime mūsų valstybę drauge.
Gražių, viltingų ir prasmingų Naujųjų - 2009-ųjų metų!

Vygandas Ušackas
Lietuvos užsienio reikalų ministras

Didžiai gerbiamai Redaktorei,
Prasmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų

Metų linki Reda Kiselytė
Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos 

bibliotekos vedja

Prasmingų bei gilių Šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Metų!!!

Linkime, kad šios šventės nebūtų 
kitokios formos kasdienybės stresų tąsa, o 
gražiausių, Dievo įkvėptų norų išsipil
dymas.

Dideli dalykai prasidėjo mažame, 
nereikšmingame Betliejuje. Jie gali vykti 
ir Papilėje, Kaltinėnuose, Naujamiestyje, 
Paberžėje, Antalieptėje ar Didžiasalyje.... 
“Nes Dievui nėra negalimų dalykų”.

Juozas Dapšauskas
Krikščionybės žiniasklaidos 

tarnybosvadovas 
www.tikiu.lt vyr. redaktorius

Mielieji ALB Apylinkių ir N. Zelandijos 
LB pirmininkai, mieli bendradarbiai,

ALB Krašto Valdybos vardu linkiu 
laimingų šv. Kalėdų ir prasmingų bei įdo
mių Naujųjų 2009 Metų, ypatingai šven
čiant Lietuvos vardo paminėjimo tūks
tantmetį. Tegul kūdikėlis Jėzus toliau 
atneša ramybę j jūsų gyvenimą. Ačiū už jū
sų bendradarbiavimų per paskutinius 
dvejus metus.

Kad per šias šv. Kalėdas: kiekviena 
svajonė taptų pražydusia gėle, kiekvienas 
skausmas - tolima žvaigžde, kiekviena 
ašara-šypsena.

Tiems, kurie keliauja į Sydnėjų, lai
mingos kelionės ir iki pasimatymo Aus
tralijos Lietuvių Dienose.

Tegyvuoja mūsų lietuviškos širdys!
Birutė Prašmutaitė

ALB Krašto Valdybos 2007-2008 m.
pirmininkė

Kai prie palaimos šaltinių 
Savo dvasią atgaivinę 
Mes dėkosim už metus, 
Kurie baigia jau praeiti, 
Didindami amžiaus kraitį, 
Dievas duos metus kitus.

Duos mums naują gerą viltį, 
Leis dvasia aukštyn pakilti 
Saulėj meilės Amžinos, 
O išdrįsę įtikėti 
Ims leliją ar erškėtį - 
Tai, ką Dievas dovanos - 
Ir skirtumo nežinos ...

Mielieji,
Šv. Kalėdų ramybė ir Naujųjų metų 

laukimo šviesa tegul suteikia stiprybės 
ateinančių metų darbams ir siekiams. 
Tegyvena Jūsų šeimoje darna, tebūnie 
atviros Jūsų namų ir širdies durys visiems 
šilumos reikalingiems.

Išsaugokite po krislelį kalėdinio džiu
gesio ir vilties kiekvienai ateinančių metų 
dienai. Gražių Jums švenčių!

Jūsų Irena Degutienė
LR Seimo pirmininko 

pirmoji pavaduotoja

.Juoda naktis. O žemėj balta balta...
Nuo Mūšos lig Šešupės spindi žvaigždės.
Pro naktį didelę, pro juodą ir pro šaltą
Iš tolimų skliautų šviesi giesmė ataidi.

(B. Brazdžionis)
Su nuoširdžiais Kalėdiniais sveikini

mais
Lietuvių grįžimo į tėvynę 

informacijos centras

Kad butų Šviesu, gera ir 
ramu Jūsų namuose ir 

širdyse per Šv. Katodas.

Kad net ir su tais. kurie 
toli, mintyse būtumėt 

kartu.

komanda
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Iš Redakcijos pašto
Mielaip. Daliai ir komandai,

linkime daug laimės, džiaugsmo ir 
geros sveikatos! Dana, Andrius, 

du Raimundai ir Viva 
(“Talka” Melbournas)

Sveikinu “Mūsų Pastogę” ir visus dar
buotojus su šv. Kalėdom. Linkiu gražių, 
ramių, sveikų ir darbingų N. Metų.

Su linkėjimais
Nina Kontvilienė

Miela p. Redaktore,
linkiu Jums ir šeimai gražių Kalėdų 

švenčių, Naujieji gi Metai tebūnie Jums 
dosnūs ta pačia energija, kuria Jūs galite 
didžiuotis aplankydama mus su taip 
laukiama “Pastoge” Taip - dėka Jūsų 
(žinoma, irp. Donielos) ji visada laukiama.

Taigi, sėkmės ir toliau.
Jadvyga Viliūnicnė

Linkiu visiems “Mūsų Pastogės” ben
dradarbiams linksmų švenčių ir laimingų, 
nuotaikingiĮ Naujųjų Metų.

Pagarbiai
Vytautas M. Didelis

Gerb. “Mūsų Pastogė”,
Šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikiname 

redakcijos darbuotojus.
S.L.M.S.G.D-ja

Poniai Redaktorei ir Redakcinei Ko
legijai linkiu geros sveikatos ir linksmų 
švenčių.

Eduardas ir Eleonora Margan- 
Marganavičius

Mielieji Canberros Liet. 
Bendruomenės Sąjungos 
nariai,

Už lango vėl Kalėdos. Ketvirtosios 
mūsų Kalėdos su Jumis.

Jau ketvirtosios? Labai sunku patikėti. 
Atrodo, dar vakar laikėme baigiamuosius 
mokyklos egzaminus Šiaulių Juliaus Ja
nonio gimnazijoje. Oi, puikiai prisimenam, 
kaip mudvi krykštaudamos išbėgom iš 
paskutiniojo istorijos egzamino... Daiva 
klausė manęs: „ Ar jauti? Jau viskas! 
Viskas!”

Paskui sprendėm sunkiausią, bet patį 
svarbiausią, ateitį nulenkiantį klausimą - 
kur stoti? Žinojau, jog pasiliksiu Šiau
liuose, o specialybę pasirinkti nebuvo sun
ku, supratau, ko noriu. O Sigita, dar neš
dama dokumentus, svarstė, kuo būti. 
Galiausiai apsisprendė.

Pradėjus studijuoti, iš tolimos šalies, 
Australijos, atkeliavo netikėta ir be galo 
maloni žinia. Mus tolesniame gyvenimo 
kelyje nusprendėte paremti Jūs, Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariai. 
Naujiena atskriejo kaip tik tada, kai mums 
trūko šiltos mokyklos aplinkos, kurią te
ko palikti atvėrus universiteto duris ir pra
dėjus naują, savarankišką gyvenimo etapą.

Šis etapas baigsis jau visai greit, po vie
no semestro abi su Daiva gausime baka
lauro diplomą. O aš dar ir šiandien, po 
ketvertų metų, klausiu savęs: „Kuo būsiu 
baigus universitetą?“ Net neįtariu, kur ma
ne vėjai nuneš? Studijuoju tokią specia
lybę, kurią baigusi, galiu būti beveik bet 
kuo. Teorinės žinios puikios, dabar teks 
pritaikyti jas praktikoje. Ekonominė ana
lizė, valdymo sprendimai, bankininkystė,

Miela p. Redaktore,
Daug ko nespėjom, daug ko nespėsim,- 
Skuba vis metai, eina ir eina...
Atima viską, viską jie duoda:
Laimę ir skausmą, ilgesį, džiaugsmą...
Po kalėdine eglute linkime Jums rasti 

pačių brangiausių dovanų: sveikatos, 
stiprybės, naujų minčių ir šypsenų - švie
sių, švelnių...

Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos bendruomenė

Gerbiamieji,
Ačiū už gražų, įdomų savaitraštį. Lin

kiu malonių švenčių ir sėkmingų Naujųjų 
Metų. Pagarbiai

Danutė Simankcvičicnč

Gerbiamieji,
Sveikiname Jūsų laikraščio Redakciją 

ir skaitytojus su šv. Kalėdomis ir artėjan
čiais Naujaisiais Metais.

Linkime daug giedrių, šviesių akimir
kų, sėkmės, sveikatos ir džiaugsmo ar
tėjančiais 2009-aisias metais.

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro
Tarybos pirmininkas

prof. dr. Vytautas Bieliauskas
Valdybos pirmininkas

prof. dr. Jonas Račkauskas

Visiems “Mūsų Pastogės” 
bendradarbiams,

Sveikinu su šv. Kalėdom linkėdama 
geros sveikatos bei darbingų dienų. Ačiū 
už Jūsų pasiaukojimą spaudai ir ben
druomenei. Su gražiausiais linkėjimais

Viltis Kružienė

draudimas, finansai, vadyba - visi keliai 
atviri. Gal.kursim savo verslus?

Kol žengėme pirmuosius žingsnius 
aukštojo išsilavinimo link, mūsų ateitis 
rūpėjo ne tik mums bei mūsų šeimoms, 
mokytojams, tačiau ir Jūsų bendruome
nei. Nuostabu yra žinoti, kad nepažįsta
miems žmonėms rūpi mūsų gerovė, mūsų 
studijos ir mūsų pasiekimai. Už skirtas 
stipendijas kokį tūkstantį kartų suvaži- 
nėjom maršrutu universitetas-namai, su- 
simokėjom už bendrabučio kambario 
nuomą, kompiuterį, mokymuisi reikalin
gas priemones, knygas. Pinigėlius panau
dojome ten, kur mums labiausiai jų reikė
jo, ir tada, kai labiausiai jų trūko.

Jūsų sprendimas skirti stipendijas 
privertė susimąstyti, kad gerus darbus 
galima daryti ir nepažįstamiems žmonėms, 
kad kiekvienas netikėtas dėmesys kitam 
yra didžiulė dovana ir laimė. Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjunga mums 
suteikė ne tik paramą, bet ir privertė pa
tikėti, kad gyvenimas nėra toks sudėtin
gas. Kiekvienais metais, įgydamos vis 
daugiau patirties, bręstame, tvirtėja ir 
mūsų požiūris į Jūsų suteiktą dovaną: pa
rama tampa vis prasmingesnė.

Visada prieš Kalėdas mes prisimena
me, kad stebuklai egzistuoja. Ir tie stebuk
lai dažniausiai aplanko, kai ateina balta 
žiema, kai pasirengiame sutikti Naujuo
sius Metus, naujas gyvenimo akimirkas, 
naujus žmones, naujus iššūkius, naujas 
svajones... Šventųjų Kalėdų su Jumis 
išvakarėse kviečiame kiekvieną sugalvoti 
po mažytę svajonę, po mažytį norą.. Jie 
būtinai išsipildys! Nuoširdžiai dėkojame 
ir sveikiname nuostabių švenčių proga,

Daiva ir Sigita
(Šiauliai)

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ‘Dainava’?
Meredith Club & Function Centre?

Pasaulio istorikai rašo kronikas, kad 
žmonija iš istorijos pasimokytų ir neda
rytų tų pačių klaidų. Deja, niekas nepa- 
simoko ir klaidos kartojasi. Dėl to aš visai 
nesistebiu, kad Sydnėjaus lietuvių ben
druomenė nepasimokė iš praeities kas 
liečia Sydnėjaus Lietuvių Klubą.

Buvo padaryta didžiausia klaida, kada 
tuometiniai Klubo direktoriai sugalvojo 
buvusį East Terrace Klubą padidinti tuo 
metu, kai klubų populiarumas pradėjo 
smukti, iš banko paimtos pusės milijono 
paskolos procentai pakilo iki 18% ir 
prieš akis - bankrotas. Visi išminčiai iš 
Klubo Valdybos dingo. Laimė, kad Klubo 
nariai savo paskolomis Klubą išgelbėjo.

Naujos Klubo Valdybos visokiais bū
dais bandė gerinti Klubo pajamas. Surado 
profesionalą Klubo vedėją, bandė disko, 
bandė ‘theatre restaurant’ ir visokiais ki
tais būdais bandė pritraukti žmones iš gat
vės . Deja, niekas nepadėjo pagerinti Klubo 
finansinės padėties..

Bankstown priemiesčio dviejų kilo
metrų aplinkoje yra daugybė klubų, su 
kuriais mes turime konkuruoti. O Banks- 
town’o apylinkėje liko labai mažai lietu
vių. Čia gyvena 30% musulmonų, kurie 
negeria alkoholio ir į klubus neina, 30% 
azijiečių,kurie dauglošia, bet mes negali
me konkuruoti su Casino, kurio autobu
sas paima juos iš namų ir prasilošusius 
paiveža namo.

Bendrai paėmus, mūsų Klubo egzis
tencija skurdo iki tokio taško, kad turė
jome jį parduoti. Kad pardavėme Klubą - 
nebuvo tragedija. Tragedija įvyko, kai pa
sirinkome Klubo tęstinumą vėl Banks
town priemiestyje. Nekaltinkime tuome
tinės Valdybos. Jie visuotiniame narių 
susirinkime pateikė savo planus (žinoma 
su ultimatumu, kad jeigu jų planų nepri
imsime, jie atsistatydins). Susirinkimas 
planą priėmė.

Kas dieną Sydnėjaus lietuvių bendruo-

Sveiki,
rašau laiškutį iš Lietuvos, noriu 

paprašyti atspausdinti mano trumpą 
padėką Lolitos ir Danny Kalėdų šeimai.

Nuoširdžiai dėkoju Lolitai ir Danny 
Kalėdoms, svetingai atvėrusiems savo 
šeimos duris ir priėmusiems mane Syd- 
nėjuje: už nuostabias atostogas, įsiminti
nas šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šventes, 
vaišingumą, nuoširdų rūpestį ir man skir-

Laba diena,
p. Birute Prašmutaite,

„Tūkstantmečio odisėjos” vardu no
rėtume nuoširdžiai padėkoti visiems 
Australijos lietuviams, kurie prisidėjo prie 
gražios ir reikšmingos šventes tiek Lie
tuvai, tiek lietuviams Australijoje orga
nizavimo.

Džiaugiamės, kad projekto „Tūkstant
mečio odisėjos “Vienas vardas - Lietuva” 
siekius palaiko toks gausus Australijos 

Dėl 2008 m. konkurso mokslo premijoms
Pranešame, kad skelbiamas konkursas Mokslo premijoms lietuvių kilmės 

užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems 
mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, (toliau vadinama - konkursas) gauti. Kviečiame 
užsienio šalių lietuvių bendruomenes teikti siūlymus dėl kandidatų mokslo premijoms 
gauti. Šalyse, kuriose lietuvių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti 
pavieniai mokslininkai savo iniciatyva. Konkurse gali dalyvauti mokslo laipsnį ir (ar) 
pedagoginį vardą turintys LR piliečiai ilgiau nei trejus metus nuolat gyvenantys užsienyje 
bei lietuvių kilmės asmenys pateikę krašto lietuvių bendruomenės išduotą užsienio lietuvių 
kilmę patvirlinantįpažymėjimą..

Premijos dydis -13 000 Lt. Detalesnę informaciją apie konkursą galima rasti Švietimo 
ir mokslo ministerijos interneto svetainėje, adresu http://www.smm.lt/naujienos/ 
konkursai.htm. Paraiškos ir dokumentai priimami iki 2009 m. vasario 28 d. ei. paštu: 
ausra.gribauskiene@smm.lt arba faksu +370 5 2190100.
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menė vis mažėja, ir mes įsitikinome, kad 
registruotą Klubą negalime išlaikyti, bet 
turėti lietuvių namus kur nors netoli nuo 
geležinkelio stoties būtų labai pravartu.

Kuomet pardavę senąjį Klubą turėjo
me tris su puse milijono, galėjome rasti 
puikų namą. Aš nieko nekritikuoju, kas 
buvo praeity, tačiau man labai gaila, kad 
dabartiniam mūsų Klubui aš nematau 
ateities. Buvusių direktorių svajonė, kad 
paėmus profesionalą Secretary Manager, 
jis padarys stebuklus. Stebuklą jis padarė - 
per trumpą laiką Klubo finansai žiauriai 
sumažėjo ir, su turimo kapitalo rizikingu 
investavimu, Klubo egzistencija yra tragiš
koje padėtyje. Mano pasiūlymas -parduo
ti Klubą kaip galima greičiau (jeigu rasi
me pirkėją). Kaip anglai sako, “count your 
losses and walk away”.

Parduoti Klubą siūlau dėl to, kad 
nematau kitos išeities. Žinoma, gal ki
tiems šis mano pasiūlymas atrodo didžiau
sia kvailystė, bet jeigu aš pažadinau ir 
kitus pagalvoti dėl Klubo ateities, tai vis 
dėliojau šis tas pasiekta.

Mano pasiūlymo neatmeskite nepa
galvoję kaip tie išminčiai, kurie sugal
vojo senąjį East Terrace Klubą padidinti. 
Kai per direktorių posėdį turėjo būti 
priimtas paskutinis sprendimas - pristatyti 
ar ne - ir kai aš pasakiau, kad tas projek
tas yra per didelis mūsų finansams, jie iš 
manęs pasijuokė ir nedavė daugiau man 
kalbėti.

Sydnėjaus lietuvių bendruomenė nors 
ir mažėja, bet yra dar labai veikli ir būtų 
tragedija, jeigu neturėtume jokių lietu
viškų namų.

Vincas Binkis

P.S. Vincas Binkis Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo vargus žino labai gerai. Jis dvejus 
metus dirbo kaip Klubo Secretary Manager 
ir 13 metų buvo Klubo valdyboje.

Birutė Aleknaitė

tą laiką, supažindinimą su lietuvių ben
druomene, Australijos kultūros prista
tymą, kengūrų paieškas, išvykas į Mėly
nuosius Kalnus, įspūdingas stalaktitų 
olas, džiungles, išskirtines vandenyno 
pakrantes bei daugelį kitų puikių vietų, 
kurias pamačiau Lolitos ir Danny dėka.

Pagarbiai,
Rūta Jakaitytė

Vilnius

lietuvių būrys. Dėkui Jums už nuostabų 
Lietuvos buriuotojų sutikimą Adelaidėje 
bei neapsakomą Naujųjų 2009 - Lietuvos 
vardo tūkstantmečio metų sutikimo šven
tę Sydnėjujc!

Nuoširdžiausi linkėjimai iš Lietuvos!
Pagarbiai,

Gražina Kapkovičiūtė
“Tūkstantmečio odisėja. Vienas 

vardas-Lietuva” 
koordinatorė ryšiams su pasaulio 

bendruomenėmis

Sydney Lithuanian Information Centre ( SL1C ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au
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Lietuviai pasaulyje
Emigrantai - Kalėdų Seneliai

LR ambasadorius Naujojoje Zelandijoje

Valdonė Savulionytė
Kaip ir kasmet, pereitų metų pabaigoje 

kitose šalyse dirbantys lietuviai į gimtinę 
atsiuntė daugiau pinigų. Svetur didžiąsias 
metų šventes švenčiantys lietuviai pinigus 
artimiesiems siunčia kaip dovanas arba 
paramą. Per didžiąsias metų šventes atsi
sėsti prie bendro stalo su artimaisiais ir 
padėti dovanėlę po Kalėdų egle galimy
bių neturintys emigravę šeimos nariai li
kusiems tėvynėje vietoj atviruko siunčia 
ten uždirbtų pinigų.

Milijardais litų per metus skaičiuoja
mi emigrantų pinigai j Lietuvą siunčiami 
ne tik per šventes. Vis dėlto tiksliai nega
lima suskaičiuoti, kokia visų perlaidų iš 
užsienio į Lietuvą dalis yra emigrantų pi
nigai. Be to, ne visus pinigus ir ne visi 
emigrantai siunčia per bankus, piniginių 
perlaidų kompanijas ar paštą - dalį jie 
kartu su lauktuvėmis ir dovanomis atsive
ža patys, perduoda per pažįstamus ar vai
ruotojus.

Kasmet - po atlyginimą
Norvegijoje šeštus metus dirbantis 

Saulius Morkis pasakoja, kad į Lietuvą per 
didžiąsias metų šventes jam ne visuomet 
pavyksta grįžti, todėl jau ketvirtą gruodį 
jis sako siunčiantis savo vieno mėnesio 
atlyginimą čia likusiems tėvams.

„Metų pabaigoje darbovietė išmoka 
premiją, kuri yra mėnesio atlyginimo dy
džio, ją kasmet šventėms parvežu arba 
siunčiu į mamos sąskaitą“, - pasakojo jis 
dienraščiui “Lietuvių žinios”. Jis teigia, 
kad tarp jo pažįstamų tokia praktika esan
ti gan dažna - kelios dešimtys tūkstančių 
litų siunčiami ne tik sotesniam Kūčių sta
lui, dovanoms, daiktams įsigyti, bet ir už 
šildymą susimokėti.

„Ne kasmet visiems čia dirbantiems 
tautiečiams pavyksta atitrūkti nuo darbų 
ir parvažiuoti pas tėvus, pasimatyti su 
Lietuvoje gyvenančiais draugais, giminai
čiais. Todėl net jeigu kitu metų laiku fi
nansinės paramos šeimai nesuteikia, metų 
pabaigoje jie siunčia pinigus tarsi kom
pensaciją, kad patys negali įteikti dovanų“, 
- samprotauja S.Morkis.

Kalėdas paverčia švente
Bankų analitikai laikosi nuomonės, 

kad emigrantų pinigai skatina ūkio plėtrą, 
tačiau jų vaidmuo šalies ekonomikai nėra 
labai reikšmingas. Vis dėlto nenuginčija
ma, kad kai kurioms šeimoms atsiųsta

Tarnyba Irake jau baigta
Lietuvos kariai baigė 

dalyvavimą tarptautinėje 
operacijoje “Irako laisvė” 
(“Iraqi Freedom”).

Lietuvos karių būrys 
LITCON-10 misiją ope
racijoje “Irako laisvė” 
baigė šių metų liepos 
mėnesį, o daugiau Lie
tuvos karių būriai į ją 
nebuvo siunčiami. Dau
gianacionalinių pajėgų 
štabuose buvo likę tar
nauti keturi Lietuvos kariai tarnybą baigė 
šių metų gniod j.

Šiuo metu Lietuva tęsia dalyvavimą 
NATO Irako saugumo pajėgų mokymo 
misijoje Irake. Joje dalyvauja penki Lie
tuvos kariai.

Lietuvos kariai tarptautinėje operaci
joje “Irako laisvė” pradėjo dalyvauti prieš 
penkerius metus, primena Krašto apsau
gos ministerija. 2003 m. balandį į operaciją 
išvyko keturi karo medikai ir dešimt lo
_____________________________________ joje “Irako laisvė”.
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parama mažų mažiausiai Kalėdas gali 
paversti švente, per kurią nieko netrūksta.

Jau kelerius metus iš eilės oficialios 
migrantų perlaidos Lietuvoje sudaro 2-4% 
bendrojo vidaus produkto. Metų pabai
goje iš užsienio dažniau siunčiamos nuo 
kelių šimtų litų iki kelių dešimčių tūks
tančių litų sumos - tai ne tos sumos, ku
rios būtų investuojamos, tarkime, į nekil
nojamąjį turtą.

Bankų analitikai mano, kad valstybė 
išloštų skatindama migrantų perlaidas. 
Štai Indijoje, kur migrantų perlaidų suma 
yra didžiausia pasaulyje, vyriausybė yra 
panaikinusi perlaidų apmokestinimą.

Prieš šventes - aktyviau
Kaip “Lietuvių žinias” informavo Lie

tuvos pašto atstovė Jurgita Čepulytė, per
nai prieššventiniu laikotarpiu paštu siun
čiamų pinigų kiekis, palyginti su praėju
siais metais, beveik nepasikeitė. J Lietuvą 
daugiausia perlaidų siunčiama iš Airijos, 
Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Italijos. 
Iš Lietuvos daugiausia siunčiama į Rusiją, 
Didžiąją Britaniją, Ukrainą.

Nuo gruodžio 1 iki gruodžio 16 dienos 
pašto perlaidomis į Lietuvą atsiųstos pa
našios sumos pinigų kaip ir tuo pačiu 
metu pernai. Tuo tarpu iš Lietuvos išsiųsta 
per 20% daugiau perlaidų nei pernai 
minimu laikotarpiu“, - teigė J.Čepulytė.

Jos pateiktais duomenimis, gruodžio 
mėnesį, palyginti su kitais metų mėne
siais, paštu piniginių perlaidų paprastai 
padaugėja apie 10-15%, o vidutinė siun
čiama suma - apie tūkstantis litų.

Lietuvos banko duomenimis, emigrantų 
pinigai (gautos darbo pajamos ir privačių 
asmenų perlaidos) per visus metus pernai 
sudarė daugiau nei 3.5 mlrd. litų. Ketvir
tąjį praėjusių metų ketvirtį šių pinigų buvo 
dukart daugiau nei pirmąjį metų ketvirtį.

Per pirmus tris šių metų mėnesius gau
tos darbo pajamos ir privačių asmenų 
perlaidos viršijo 715 mln. litų, o antrąjį 
metų ketvirtį - 737 mln. litų ir pirmąkart 
per pastaruosius penkerius metus suma
žėjo, pernai tuo pačiu laikotarpiu jos sie
kė 913 mln. litų.

Statistikos tarnyba „Eurostat“ skelbia, 
kad Europos Sąjungos mastu Lietuva yra 
viena iš daugiausia gyventojų per metus 
dėl emigracijos ir mirtingumo praradu
sių šalių. Šiais metais Lietuvoje gyventojų 
mažėjimo rodiklis buvo 4.8 vienam tūks
tančiui gyventojų. (“L.Ž.”) 

gistikos specialistų, 
vėliau JAV vadovau
jamoje tarptautinėje 
stabilizavimo opera
cijoje vienu metu dau
giausiai dalyvavo 130 
Lietuvos karių.

Per ketverius metus 
nuo operacijos “Irako 
laisvė” pradžios daugiau 
kaip 750 Lietuvos karių 
prisidėjo prie JAV ir 
“norinčiųjų koalicijos” 

deklaruojamo tikslo užtikrinti saugumą ir 
kurti tinkamas są-lygas, kad Irakas taptų 
stabilia valstybe. Lietuvos pajėgi) išvedi
mo ceremonijoje Bagdade daugianacio
nalinių pajėgų štabe dalyvavo Lietuvos 
kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas 
brigados generolas Algis Vaičeliūnas (žiūr. 
nuotr. viršuje). Generolas savo kalboje 
padėkojo koalicijos partneriams, vadams ir 
Lietuvos kariams už bendradarbiavimą ir 
pasitikėjimą kartu dalyvaujant o peraci-□

Gruodžio 10 dieną Naujosios Zelan
dijos lietuviai turėjo malonumą susipažinti 
su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi 
Japonijai. Australijai, Filipinams, o dabar 
ir Naujajai Zelandijai, Dainiumi Kamai- 
čiu. apie kurį buvo plačiai aprašyta “Mūsų 
Pastogėje”.

Neformalus, bet jaukus susitikimas su 
vakariene buvo suruoštas Auckland’e, 
Naujosios Zelandijos Lietuvių Bendruo
menės sekretorės Dalios Kubiliūtės na
muose.

Susitikime dalyvavo virš 30 žmonių.

Iš kairės: LR Garbės konsulas N. Zelandijoje Jurgis Pečiulaitis, NZ LB sekretorė 
Dalia Kubiliūtė, ambasadorius Dainius Kamaitis, NZ LB pirmininkas Gerald 
Sbarrock, NZ LB komiteto nariai John Muk ir Alina Banionytė.

Ambasadorius Dainius Kamaitis (centre) susitikime su Nauj. Zelandijos lietuviais.

Pianistė - kylanti žvaigždė
Įtakingas Didž. Britanijos dienraštis 

„The Times“ puikiai - keturiomis žvaigž
dutėmis iš penkių - įvertino Londone 
reziduojančios lietuvių pianistės Eveli
nos Puzaitės rečitalį Londono Wigmore 
koncertų salėje. Koncertą surengė Kirck- 
man muzikos draugija, rėmė Lietuvos am
basada Jungtinėje Karalystėje.

Apie sekmadienį, sausio 4-ą vykusį 
koncertą “The Times” rašo: „...jauna lie
tuvių pianistė Evelina Puzaitė savo reči
talį pradėjo kovingu Schumann’o Sonatos 
Nr. 2 g-moll atlikimu. Buvo gaivu klausy
tis pianistės sukurtos tvinksinčios emo
cinės kūrinio įtampos, maksimaliai pertei
kiant jo lakų vaizdingumą, techniškai 
lengvai įveikiant kūrinio pianistinius 
iššūkius. Tačiau atliekant Prokofjevą ir 
Debussy Puzaitėje slypintis gladiatoriškas 
konkursų nugalėtojas išniro į paviršių 
galbūt pernelyg negailestingai, nore Kodaly 
„Marošeko šokių“ barbariškumo klausytis 
buvo tikras malonumas”.

Rašydamas apie „gladiatorišką kon
kursų nugalėtoją“, dienraščio apžvalginin
kas užsimena, kad Evelina Puzaitė, be 
daugelio konkursų, laimėjo pirmąją pre
miją prestižiniame Rubinstein’o kon
kurse Paryžiuje.

Evelina Puzaitė išsiskiria kaip itin 
muzikali ir jautri atlikėja, įvaldžiusi itin 
rafinuotą ir niuansuotą atlikimo manierą. 
Prieš kelerius metus laimėjusi ilgalaikį 
kontraktą su įrašų kompanija „Landor 

Dalia Kubilifitė Naujosios Zelandijos 
lietuvių vardu LR ambasadoriui padova
nojo N. Zelandijoje gyvenusio menininko 
Rudi Gopo biografiją.

Ambasadorius Dainius Kamaitls pa
dėkojo už priėmimą ir pažadėjo stiprinti 
ryšius tarp Naujosios Zelandijos lietuvių 
ir Lietuvos Respublikos bei apsilankyti 
N. Zelandijoje nors vieną kartą per me
tus. Tad lauksime, kad 2009 metais jis vėl 
suteiks mums gerą progą susieiti ir 
maloniai pabendrauti.

Minvydas Palubinskas

Evelina Puzaitė.

Records“, atlikėja turi vis daugiau gali
mybių pasirodyti svarbiausiose Londono 
salėse - Wigmore, Barbican bei South-bank 
Centre.

„Groti Wigmore salėje man visuomet 
yra išskirtinė garbė“, - sako pianistė. „Ši 
salė turi tiesiog idealią akustiką forte
pijoniniams rečitaliams, be to išsiskiria 
puikia atmosfera, tad kiekvienas rečitalis 
čia yra nepakartojamas“.

Evelina Puzaitė (g. 1982) fortepijonu 
groti mokėsi Čiurlionio meno mokykloje, 
vėliau Lietuvos muzikos akademijoje. 2001 
metais ji laimėjo Baltijos šalių stipendiją 
studijuoti Londono Guildhall muzikos ir 
dramos mokykloje. Evelina Puzaitė yra 
daugybės konkursų laureatė, šiuo metu 
pianistė intensyviai koncertuoja Jungti
nėje Karalystėje bei dėsto Blackheath 
konservatorijoje.

(lietuviams.com)
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Lietuva iš arti____________
2009 metų biudžetas

Lietuvos kultūros sostinė 2009 - Plungė

Apvaliais skaičiais, 2009 metų Lietu
vos biudžete numatoma, kad valstybės 
pajamos sudarys 20 milijardų litų, prie 
kurių prisideda 5.5 milijardo litų iš 
Europos Sąjungos paramos. Išlaidos iš 
valstybės biudžeto sieks 27 milijardus litų 
ir bus 371 mln. litų didesnės nei 2008 
metais. Valstybės biudžeto deficitas suda
rys 1.5 milijardo litų. “Kitų metų ekono
minės prognozės pasikeitė. Dabar progno
zuojama, kad 2009 metais recesija vietoje 
minus 1.5% sieks minus 4.8%”, - paaiški
no Premjeras Andrius Kubilius.

Daugiausia pajamų į 2009 m. valstybės 
biudžetą numatoma gauti iš pridėtinės 
vertės mokesčio - 9,337 mln. litų, arba 
apie 38.5%. visų valstybės biudžeto paja
mų. Iš gyventojų pajamų mokesčio nu
matoma surinkti 4,906 mln. litų, arba apie 
20.2% visų pajamų, o akcizų - 3,992 mln. 
litų, arba apie 16.5% pajamų. 2009 m. 
padidinus akcizo tarifus cigaretėms, alko
holiui, degalams, numatoma, kad valsty
bės biudžetas papildomai gaus apie 690 
mln. litų.

Iš pelno mokesčio planuojama gauti 
2,896 mln. litų, arba 11.9% valstybės 
biudžeto pajamų.

Vilnius ir Austrijos Linz konkuruos kultūringai
Po Naujų Metų Europos kultūros 

sostinėmis tapę Vilnius ir Austrijos mies
tas Linz planuoja ne vieną literatūros, 
teatro, kino, muzikos, vizualiųjų menų 
projektą įgyvendinti kartu.

Vienas iš bendrų renginių - Europos 
kultūrą siekianti atspindėti speciali kino 
programa “Kertant Europą”. Vilniuje tai 
specialioji Šiaurės šalių kino forumo “Sca- 
norama” programa apie lai, kas iš tiesų 
vyksta Europoje šiandien ir dabar. Linz 
mieste - tai kino festivalis, kuris 2009 
metais orientuotas į jaunus menininkus. 
Lietuvoje ir Austrijoje rodomų filmų siu
žetai provokuos kultūriškai kirsti visą 
senąjį žemyną, taip suvienydami du Eu
ropos kultūros sostinių kino festivalius.

Aukštutinės Austrijos žemės muziejus, 
Valstybinis Austrijos muziejus ir nacio
nalinis Lietuvos dailės muziejus sutelkė 
jėgas pristatydami bendrą projektą - tarp
tautinę dailės parodą “Gamtos ilgesys. 
Europos peizažai” kitų metų kovo 12 
dieną. Parodoje Europos kraštovaizdžių 
įvairovė atskleidžiama įvairiais aspektais: 
kultūrinių tradicijų, geografinio krašto
vaizdžio, dailininkų kūrybos originalu
mo ir kt. XVI-XX a. pradžios peizažo ta
pybos kūriniuose vaizduojami charakte
ringi kraštovaizdžiai ir vietovės nuo Ad
rijos iki Šiaurės jūros, nuo Britų salyno iki 
Vengrijos lygumų.

Dviejų kultūros sostinių Vilniaus ir 
Linz’o erdves bendrais koncertais sujungs

Linz (Austrija) senamiestis.

Socialinei apsaugai 2009 m. biudžete 
planuojama skirti 3,134 mln. litų. Palygin
ti su 2008 metais, numatomi asignavimai 
didesni 352 mln. litų. Švietimui, įskaitant 
aukštąsias mokyklas, valstybės biudžetas 
skiria 2,837 mln. litų, arba 121 mln. litų 
daugiau negu 2008 metais.

Sveikatos apsaugai 2009 m. biudžete 
planuojama skirti 2,175 mln. litų, arba 519 
mln. litų daugiau nei pernai. Poilsiui, kul
tūrai ir religijai planuojama skirti 713 
mln. litų. Gynybai valstybės biudžeto pro
jekte numatoma skirti 1,363 mln. litų arba, 
palyginti su 2008 metais, 137 mln. litų 
mažiau.

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsau
gai 2009 metų valstybės biudžeto projekte 
numatoma 2,193 mln. litų, arba, palyginti 
su 2008 metais, 203 mln. litų mažiau.

Ekonomikai 2009 m valstybės biudžeto 
projekte numatoma skirti 6,184 mln. litų.

Savivaldybių biudžetų pajamos iš visų 
pajamų šaltinių ir be bendrosios dotacijos 
kompensacijos valstybės biudžetui suda
rytų 7,465 mln. litų. Savivaldybių biudže
tams savarankiškosioms funkcijoms vyk
dyti bus skiriama 72.3 % gyventojų pajamų 
mokesčio įplaukų (2008 metais - 66.3%).

tarptautinis muzikinis projektas “Sostinės 
vandens muzika”. Pasirodymus Vilniuje, 
Neries krantinėje, ir Linz’e rengs Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos bei Linz’o 
Anton Bruckner muzikos, teatro ir šokio 
universiteto studentai, dėstytojai.

Tarp kitąmet įgyvendinamų teatro 
projektų išsiskiria vieno žymiausių Suo
mijos dramaturgų ir režisierių Kristian 
Smeds spektaklis “Tikrasis gyvena Suo
mijoje”. Tai 4 Europos valstybių projek
tas, kurį kartu įgyvendina ir finansuoja 
abi Europos kultūros sostinės, partneriai 
iš Belgijos ir Suomijos. Spektaklį kurti 
padeda lietuvių scenografe Jūratė Pau- 
lėkaitė bei tarptautinė aktorių, šokėjų, 
muzikantų komanda. Šiame kritiškame 
projekte tyrinėjamos šiandienos ES pilie
čių mintys ir viltys. Spektaklio premjera 
Vilniuje numatoma nigsėjo 25 d.

Vilnių ir Linz’ą vienys ir literatūrinių 
mainų projektai. Renginys “Vilnius skaito 
Lincą” vyks vasario 12-15 d. jubiliejinėje 
Vilniaus knygų mugėje ir bus analogiškas 
Austrijoje vyksiančiam renginiui “Linz 
skaito Vilnių”, kurio centre bus poetas, 
eseistas ir vertėjas Tomas Venclova.

Abi Europos kultūros sostines suvie
nys ir specialieji projektai, vienas iš jų - 
savotiškos rungtynės, siekiant išsiaiškin
ti, kuri iš jų yra tikroji kultūros super
žvaigždė. Austrijoje planuojama įgyven
dinti projektą “Linz versus Vilnius”. Su
kvietus ekspertus iš Lietuvos ir Austrijos,

bus surengti penki vakarai, 
kurių kiekvienas skirtas vis 
kitai temai. Atskirtos kultū
ros sritys - literatūra, istorija, 
virtuvė ir kalba - iškeltos ant 
pedestalo atskleis netikėtų 
dalykų apie abu miestus ir leis 
ištirti, kuris iš jų daugiau dė
mesio skiria kultūrai. Jei ne 
kultūrinėmis, tai finansinėmis 
pajėgomis Vilnius beveik dvi
gubai nusileidžia Linz’ui.

Austrai Europos kultūros 
sostinės renginiams įgyven
dinti skiria 70 mln. eurų (apie 
240 mln. Lt), o programai 
“Vilnius - Europos kultūros 
sostinė 2009” per 2008-2009 
metus numatyta 105 mln. litų.

LGITIC

Lietuvos kultūros 
sostinės titulą iš Za
rasų perima Plungė. 
Šis Žemaitijos mies
tas nacionaliniame 
konkurse “Lietuvos 
kultūros sostinė 
2009” nurungė 16 
Lietuvos miestų ir 
miestelių.

Konkurso “Lie
tuvos kultūros sostinė 
2009” vertinimo ko
misija geriausiu pri
pažintam projektui 
“Plungės kultūrinio 
turizmo maršrutai - 
nuo savitumo iki globalumo” skyrė 91.82 
taško iš 100 galimų. Antrąją vietą užėmė 
Anykščių projektas “Anykščiai: Lietuvos 
tūkstantmečio abiturientų kūrybos sam
būris kultūros mieste”, trečias liko Drus
kininkų projektas “Žvaigždžių sonata”. 
Laimėjusiam projektui įgyvendinti finan
savimą skiria Kultūros ministerija.

Pretendentų į Lietuvos kultūros sostinę 
paraiškas vertinusios komisijos pirmi
ninkas. kultūros istorikas Vytautas Bal
čiūnas pažymėjo, kad Plungės projektas - 
labai svarbus ir vertingas, nes jis ne tik pa
teikia visuomenei įspūdingą menų šventę 
kunigaikščių Oginskių sukurtame kultū
ros mieste, bet ir atskleidžia istorinius 
kultūros kelius, per šimtmečius susieju
sius Plungę, Beržorą, Platelius, Žemaičių 
Kalvariją ir kitus šio regiono miestelius.

“Visos Lietuvos visuomenės dėmesio 
vertas ne tik Plungės kultūros paveldas - 
Oginskių sukurtas europinis parkas, jo 
centre esantys įspūdingieji rūmai - mūsų 
lietuviškasis Versalis, bet ir kiti objektai, 
kuriuos patraukliais renginiais aktuali
zuos 2009 m. Lietuvos kultūros sostinė”, - 
pabrėžė V. Balčiūnas.

Plungė 2009 metais nuo birželio iki 
lapkričio visuomenei pristatys tris kultū

“Vilnius - Europos kultūros sostinė” - apkarpomas

Ekonominės krizės akivaizdoje siūlo
ma koreguoti Vyriausybės patvirtintą 2009 
m. nacionalinės programos “Vilnius — 
Europos kultūros sostinė 2009” biudžetą. 
Kitiems metams šiai programai buvo nu
matytas daugiau kaip 67 mln. Lt biudže
tas, tačiau jį siūloma mažinti 12%. Meno, 
kultūros ir visuomeniniams renginiams ir 
projektams numatoma 49.72 mln. Lt su
ma mažėtų iki 43.8 mln. Lt, rinkodaros ir 
komunikacijos pinigai - 12.3 mln. su
mažėtų iki 10.8 mln. Lt. administravimo 
išlaidos-5.34 mln. mažėtų iki 4.7 mln. Lt.

“Galutinis sprendimas priklauso Sei
mui ir Vilniaus miesto savivaldybei tvir
tinant kitų metų biudžetą”, - sakė “Vilnius 
- Europos kultūros sostinė 2009” direktorė 
Elona Bajorinienė.

Nors kelis milijonus kainuosiančios 
2009 m sutiktuvės gruodžio 31 -ąją Vilniu
je vyks kaip ir numatyta, mažinant finan
savimą siūloma atsisakyti kai kurių kitų 
metų renginių, pirmiausia tų, dėl kurių įgy
vendinimo tebevyksta derybos arba kurių 
vykdytojai iki galo neaiškūs. Be to, būtų ne
skelbiami kai kurie suplanuoti konkursai.

Konkrečiai siūloma kitų metų liepos 
mėnesį Vilniuje nerengti didžiausio pa
saulyje keliaujančio elektroninės muzikos
festivalio “Creamfields”, taip pat atsisaky
ti Aleksandro Skriabino simfoninės 
poemos “Prometėjas” atlikimo atviroje
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Nuotraukoje - Oginskių rūmai Plungėje.

rinio turizmo maršrutus - muzikinį, reli
ginį bei kultūrinį maršrutą po pramonės 
industrijos objektus.

Muzikinis maršrutas kvies į tradicines 
miesto šventes: 11-ąjį tarptautinį pučia
mųjų orkestrų festivalį ir 4-ąjj tarptautinį 
Mykolo Oginskio festivalį, kurį papildys 
keli nauji projektai.

Kultūrinio maršruto kelias drieksis per 
daugybę muzikinių pasirodymų, parodų 
atvirose erdvėse ir netradicinėse vietose- 
sovietinio palikimo gamyklų teritorijose, 
senajame Plungės vandens bokšte, prie 
Gandingos piliakalnio ir kitur.

“Religinis maršrutas” apims Lietuvos 
menininkų stovyklos-plencro surengimą 
Pakutuvėnuose-vietovėje, kuri garsėja 
Šv. Antano Paduviečio šventove ir Susitai
kinimo sodyba. Lankytojai galės aplankyti 
senąsias XVIII a. Plungės medines ba
rokinio stiliaus bažnyčias Gintališkėje, 
Beržore, Plateliuose, Gegrėnuose, Alsė
džiuose. Šiose bažnyčioje bus rengiami 
sakralinės muzikos koncertai, rengiami 
poezijos skaitymai. Taip pat vyks ekskur
sijos dviem Plungės vietovėse esančiais 
Kristaus Kančios keliais. Numatoma 
šventė ir žemaičių krikšto 600 metų 
jubiliejaus proga. (Pagal Lietuvos spaudą) 

erdvėje, atsisakyti laikino parodų ir kitų 
renginių paviljono prie Baltojo tilto, 
daugiakultūrinio projekto su Islandijos 
menininkais, sumažinti renginių skaičių 
diskusijų klube “Europos kavinė”, dvigubai 
mažiau negu numatyta meno projektų su 
kitomis Europos kultūros sostinėmis. Taip 
pat numatoma atsisakyti konkurso “Mano 
kiemas - meno kiemas”. Žmonių progra
mos fondo, Teatro ir šokio fondo bei Kino 
fondo projektų. Renginių skaičius nuo 
skelbtų 900 turėtų sumažėti iki 800-850.

Taip pat siūloma atsisakyti turizmo 
programos, kuriai buvo numatyta skirti 1.5 
mln. Lt. Siūloma Lietuvai nedalyvauti 
aštuoniose tarptautinėse parodose už
sienyje, atsisakyti turizmo sektoriui skirtų 
reklaminių priemonių gamybos bei rek
lamos turizmo giduose.

Kultūros, meno ir viešosios infrastruk
tūros objektų plėtrai ir rekonstrukcijai 
2008-2009 m. numatyta beveik 189 mln. 
Lt. Už šias lėšas planuojama pastatyti 
Nacionalinę dailės galeriją, rekonstruoti 
Menų spaustuvę, Vilniaus dailės akade
mijos centrą “Titanikas”, Šiuolaikinį meno 
centrą, Nacionalinę filharmoniją, didžiau
sių Vilniaus teatrų pastatus ir įrangą, 
sutvarkyti parkus, senamiesčio skverus, 
pritaikyti neįgaliesiems įvairius kultūros 
objektus. . LGITIC
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Antanai 
Laukaiti*

Kas - kur - kaip?

58-oji Lietuvių Sporto 
Šventė Sydnėjuje

Praėjusiais metais - nuo gruodžio 26 d. 
iki sausio 1 d. - kartu su Australijos Lie
tuvių Dienomis Sydnėjuje vyko mūsų jau 
58-oji Sporto Šventė. Joje dalyvavo spor
tininkai iš Adelaidės - klubas “Vytis”, 
Melbourne “Varpas”, Gcclongo “Vytis”, 
Brisbanės “Baltija”, I lobarlo “Žaibas” ir 
“Perkūnas”, ir Sydnėjaus “Kovas”. Buvo 
varžomasi vyrų, merginų, jaunių ir jaunu
čių krepšinyje, tinklinyje, golfe, stalo ir 
lauko teniso bei biliardo varžybose.

Oficialus Šventės atidarymas, kartu su 
Lietuvių Dienų dalyviais, Lietuvos baleto 
šokėjais, Londono lietuvių folkloro an
sambliu “Sadulo”, “Sutaro” ansambliu iš 
Lietuvos bei dideliu skaičiumi žiūrovų, 
dalyvaujant Australijos politiniams atsto
vams ir Australijos Lietuvių Bendruome

ALFAS garbės nariai per Australijos 1 Jetuvių Dienų ir Sporto Šventės Atidarymą.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Antalieptė
Po kelių dienų 

iškeliavau į dar 
vieną savaran

kišką kelionę, šį kartą be Gedimino. Mūsų 
buvusi virėja Magdutė Baltrušaitytė gyve
no Antalieptėje. Ji ten daug metų buvo 
klebono Jatulio šeimininkė. Jo mirties tre
čiose metinėse ji suruošė prisiminimo vai
šes ir į jas pakvietė tėtę su Eliute ir mane.

Tėtę, Eliutę ir dar jų draugą Algį vežė 
dr. Kęstutis, širdies ligų specialistas, kuris 
nuolat prižiūrėdavo tėtę, o aš turėjau sek
ti jo automobilį. Pakeliui atsilikusi pakly
dau ir, kai prie kelio išsišakojimo rodyklė 
rodė tik j Daugpilį, pagalvojau, kad manį 
Daugpilį nereikia, ir pasukau kita kryp
tim. Po kokio kilometro paklausiau žmo
nių, kur tas kelias veda. Pasirodo - į Mo
lėtus, o ten man irgi nereikėjo, tai grįžau j 
Daugpilio kelią. Ir vėl išsišakojimas, ir iš 
viso jokio ženklo. Paklausiau sustojusio 
sunkvežimio vairuotojų, o jie tik rusiškai. 
Bandžiau rusiškai ir aš. Išaiškino, kad man 
reikia važiuoti tuo keliu “do Utenasa”. Va
žiuodama tuo keliu turėjau kiek rūpesčio, 
kai mano benzino rodyklė rodė O. o ben
zino kolonėlės ženklas rodė, kad dar 15 km 
reikia važiuoti. Bet šiaip taip privažia
vus kolonėlę radau ten sustojusį Kęstu
čio automobilį ir laimingai juos nusekiau 

radijo mėgėjas, o kitas mėgėjas Kaune yra 
Rasos vyro Rolando draugas. Taigi, per 
radiją Jonė pasakė, ko jai reikia, o kartu 
pasakė ir apie mane.
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nės vadovybei, prasidėjo, kai į didžiąją 
krepšinio salę įžygiavo Šventės sporti
ninkai. nešdami Šventės, tautines ir klu
bų vėliavas. Įspūd is buvo labai vaizdingas 
ir gražus. Žygiuojantys palydėti audringais 
plojimais. Sportininko priesaika ir Prezi
dento Valdo Adamkaus gražus sveikinimas 
buvo perskaityti lietuviškai ir angliškai.

Po oficialaus atidarymo ir sveikini
mų, sugiedojus Australijos himną ir išne
šus vėliavas bei išžygiavus sportininkams, 
prasidėjo ypatingai graži meninė progra
ma. pasirodant 1 .ietuvos, Anglijos ir mūsų 
meninėms jėgoms ir chorams. Atidarymas 
baigtas sugiedant Lietuvos himną. Po to 
sekė pirmosios merginų ir vyrų krepšinio 
varžybos.

Sportinės varžybos
Kaip visuomet, populiariausias lie

tuvių tarpe buvo krepšinis. Džiugu, kad 
šeimininkai labai gražiai salėje tvarkė 
maisto ir atsigaivinimo bufetą, taip pat 
pasirodė didelis skaičius jaunių ir jaunu
čių. Tai labai graži “Kovo” ateitis.

Jaunių (iki 18 metų) varžybas laimėjo 
I lobartas, veteranų - Sydnėjus. merginų - 
Syd nėjus ir vyrų -1 lobarto “Žaibas”.

Merginų baigiamosios rungtynės jvy- 

j Antalieptę.
Po iškilmingų mišių nuėjom su Eliute 

pasivaikščioti prie Šventosios ir kabančio 
tilto, o iš ten į parapijos salę vaišių. Nie
kas negali prilygti klebonų gaspadinių ir 
kaimo šeimininkių išmanumui, kai jos 
prigamina mišrainių, mėsos, žuvies ir py
ragų. Tėtė sėdėjo apsuptas kunigų bei mo
terų (spindinti Magdutė šalia) ir turėjo 
labai dėmesingus klausytojus savo pa
sakojimams. nes niekas ir norėdamas 
nebūtų galėjęs išsirangyti iš užstalės. 
Pasibaigus vaišėms padėkojom Magdutei 
ir dar nuėjom į kleboniją pakalbėti su 
apylinkių klebonais.

Grįžtant kurį laiką sekiau Kęstučio 
automobilį, bet paskui jie pasuko į Kauną, 
o aš į Pašckščius pas pusseseres Jone ir 
Julytę. Kaip buvo smagu pačiai vienai 
važiuoti! Plentu visai drąsiai, o įsukus j 
kaimo keliukus kiek atsargiau, nes ant 
storai žvyru užpiltų kelių automobilis po 
truputį slidinėjo. Ne prie kiekvieno kelio 
atsišakojimo buvo rodyklė, tai apsi
džiaugiau pamačiusi ženklus j Šnėriškes 
ir j Pašckščius.

Pašekščiai
Kai kitą dieną iš Kauno atvažiavo Jo

nės duktė Rasa su vyru ir atsivežėjGe
diminą, jie jau žinojo, kad aš laimingai 
pasiekiau Pašekščius. “Kaip?”, - nustebau. 
“Mes per radiją išgirdom”. Pasirodo, Jo
nei reikėjo kažko atvežti iš Kauno. Tele
fono Pašekščiuose nėra, bet yra vienas

ko tarp Sydnė
jaus “Kovo” ir 
Melbourne “Var
po”. kurios ko
mandą sudarė net 
trijų kitų klubų 
merginos. Po 
gražios kovos 
pergale išplėšė 
kovietės. Vyrų 
baigmėje susitiko 
“Kovo” iri lobar
to “Žaibo” vyrai. 
Pirmąjį puslaikį 
labai gražiai žai
dė koviečiai, vie
nu metu net ves
dami 10 taškų, 
tačiau antrajame

Atidarymo metu įneštos vėliavos.puslaikyje jie pasi
metė, o gal pavar
go, labai blogai mėtė baudas - iš galimų 
13-kos įmesdami tik 3, o daug geriau 
susižaide ir stipresni, pelnytai laimėjo 
“Žaibo” krepšininkai.

Po krepšinio varžybų buvo sudaryta 
visų žaidėjų bendra rinktinė (gaila, varžy
bų vadovai nesiteikė spaudai duoti nei 
žaidynių, nei rinktinių rezultatų, nors bu
vo prašyti). Šių rinktinių dalyviai birželio 
mėnesį važiuos į Lietuvą dalyvauti Pasaulio 
lietuvių jubiliejinėje sporto šventėje.

Jaunių krepšinio varžybas laimėjo Ho- 
barlo “Žaibas”, antroje vietoje palikę ko- 
viečius, kurie ir amžiumi buvo jaunesni.

Veteranų varžybas laimėjo “Kovas”.
Tinklinio mišrių komandų varžybas 

laimėjo koviečiai.
Golfo varžybas “Men’s champion” 

laimėjo A. Bclkus (“Kovas"), “Singles with 
handicap” - .1. Petraitis (I lobarto “Per
kūnas”). Moten/-M. Čerkesas (“Kovas”). 
Klubų varžybas - “Kovas”.

Teniso varžybas vyri) tarpe laimėjo J. 
Wilson (“Kovas”), moterų R. Šutas 
(Geelongas). Stalo tenisas: vyrų tarpe 
laimėjo G. Bernotas (“Kovas”), moterų -

Į Pašekščius važiuodavau kiekvieną 
kartą būdama Lietuvoje, tenai švęsdavo- 
me Jonines, tenai vežiau visus, kam no
rėjau parodyti nuostabų gamtos kampelį 
- ir anūkus, ir Algį, ir kitus svečius.

Vieną vasarą vakare laukėm atva
žiuojant Bronės Staugaitienės su Gabrie
le ir jos draugu Martynu. Ėmė niauktis, 
pradėjo lyti, sutemo. Galvojom, kaip 
Bronė tamsoje mus suras, bet jau visai 
vakare ji atvažiavo, truputį paklaidžiojus. 
Jonė tuoj visiems davė nakvynes (ta jų 
pastogė, kur ir mūsų Algis su Sauliuku 
miegojo, gali sutalpinti neribotą skaičių 
jaunimo), ir praleidome labai malonų 
ramų vakarą.

Kitą rytą su Brone ir Jone grybavom, 
maudėmės Aisctc, uogavom. Mūsų vaka
ro pramoga pasirūpino pats dangus: kilo 
tokia audra, kad užgesinom visas šviesas 
ir pusantros valandos pro langą stebėjo
me fantastišką dangaus žiežirbyną.

Kitą dieną vėl išsigiedrijo, ir dar dvi 
dienas atostogavom- maudėmės, gryba
vom. uogavom, vaikščiojom, nuėjom ir 
prie buvusios Verutės ir Apaliutės sody
bos, kur dabar yra kažkokios įmonės 
vasarvietė ir vienintelis tos apylinkės te
lefonas. Jonė ir Bronė susidraugavo ir 
palaiko ryšį iki šiol.

Paskutinį kartą į Pašekščius važiavau su 
nuotykiais. Vieną penktadienio vakarą 
Julytės duktė Eglė su savo bendradarbiu 
Gyčiu atvažiavo manęs pasiimti į Pa
šekščius. Vos pasiekus Vilniaus pakraš
čius, Eglės automobilio vairas pradėjo 
rūkti. Gytis mobiliuoju pasišaukė draugą, 
kad atvažiuotų su stora virve. Eglė dėl 
savo automobilio per daug nesirūpino, 
sako “Paimsim Vyto (jos vyro) automo
bilį - dar geresnis”. Kai privažiavom prie 

R. Vaičiulevičiūtė (I lobarto “Žaibas”),jau
nių-J. Wilson (“Kovas”).

Biliardas: vyrų tarpe laimėjo St. Šutas 
(Geelongas), dvejetas - P. Burokas ir D. 
Kalėda (“Kovas").

Apdovanojimai
Po pagrindinių rungtynių gruodžio 31 

dieną Krepšinio stadione įvyko laimėto
jų apdovanojimai ir Šventės uždarymas. 
Tradiciškai įžygiavus visiems sportinin
kams. kuriuos vedė Šventėje dalyvavę 
ALFAS garbės nariai, atsisveikinimo žodį, 
padėkodamas visiems sportininkams už 
dalyvavimą ir rengėjams (“Kovui”) už 
gražų Šventės pravedimą, tarė ALFAS 
pirmininkas J. Belkus. Jis kartu su “Kovo” 
pirmininku G. Sauka laimėtojams įteikė 
dovanas. Dovanos taip pat buvo įteiktos ir 
geriausiai pasižymėjusiems ir naudin
giausioms Šventės dalyviams. Už jaunių 
krepšinį - R. Clark (Adelaide), merginų 
krepšinį -1.. Šepokas (Sydnėjus), senjorų 
krepšinį - A. Milvydui (Brisbane), vyrų 
krepšinį-L. Hoban (Adelaide), merginų 
krepšinį-D. Dičiūnas (Sydnėjus).

Tęsinys kitame MP ur.

Eglės namų, pamatėm, kad Vyto auto
mobilio nėra, o turėjo būti, nes Vytas bu
vo išvažiavęs j konferenciją Rygoje trau
kiniu. Paskambino į Rygą, ir Vytas jai 
pasakė, kad automobilis yra pas meistrą, 
nes yra remontuojamas ir vargu ar jau bus 
pataisytas, (Tas Vytas toks visažinantis. Net 
kai mes pasakojame apie Australiją, jis 
netiki ir sako: “Jūs man nesakykit, aš vis
ką žinau”.) Gyčio draugas mus visus nu
vežė pas meistrą. Eglė paklausė, ar au
tomobilis jau pataisytas, o meistras pasa
kė. kad ten nieko taisyti nereikėjo, Vytas 
tik atvežė jį pasaugoti. Tačiau meistras Eg
lės nepažinojo ir atsisakė jai duoti auto
mobilį. Laimei, meistras pažinojo jų duk
rą Liepą. Bet Liepa gyveno Telšiuose. Eg
lė paskambino 1 depai, Liepa paskambino 
meistrui, ir galų gale mes turėjom ratus.

Pašckščius pasiekėm beveik vidurnak
tį. Ten radom Julytę su Saulium ir dar 
pavakarojom, o Eglė nuėjo į savo namus.

Pusryčiavom visi kartu, ir Eglė papa
sakojo, kaip pernai jie su Gyčiu kasinė
dami atrado ne labai senas Pašekščių 
kapinaites. Archeologai, mat. vis šen ten 
pakasinėja, tikėdamiesi ką nors atrasti. Tos 
kapinaitės buvo XIX - XX amžiaus, bet 
seniai nenaudojamos ir visai apleistos, o 
žmonės jau buvo laidojami Ignalinoje. Jie 
tas kapinaites sutvarkė, išryškino kapus, 
ir Eglė suorganizavo kaimo gyventojų ir 
net valsčiaus talką jas aptverti ir pares- 
tauruoti dar išlikusius kryžius. Visas kai
mas noriai atėjo padėti.

Išėję pasivaikščioti su Julyte ir Sau
lium, suradom tas kapinaites miške. 
Gėlėmis papuoštas švietė naujas kapas - 
vieno iš tų pernykščių talkininkų. Pašekš
čiai vėl turėjo savo kapinaites.

Tęsinys kitame MP nr.
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Dar vienas musų bendruomenės narys 
iškeliavo į Anapilį

A. a. Romas Pilypas Kairys, gimęs 
1936 m. kovo 1 d. Klaipėdoje, mirė 2008 
m. lapkričio 24 d. Palaidotas lapkričio 28 
d. Kingston Lawn Cemetery.

Jis buvo Teresės ir Pilypo Kairių vie
nintelis sūnus. Su žmona Dawn užaugino 
tris dukras, susilaukė penkių anūkų.

Romas daug metų dirbo Cinko fab
rike. Išėjo j pensiją anksti, būdamas 60- 
ties metų. Nors lietuvių bendruomenės

susirinkimuose mažai pasirodydavo, bet 
buvo veiklus narys. Bendruomenės sene
liams, nebeįstengiantiems aptvarkyti sa
vo namų, be jokio atlyginimo padėdavo, 
kaip ir visiems kitiems.

Pakirstas vėžio, Romas pamažu silpo, 
kol amžinai užmerkė akis. Paliko liū
dinčius šeimos narius ir pažįstamus.

Ilsėkis ramybėje, Romai.
Endrius Jankus

Tautinių šokių grupės “Gintaras” įkūrėjai

A'u’A Halinai Statkuvienei
minis, giliai užjaučiame dukras Dalią - ilgametę “Gintaro” vadovę, Rūtą, sūnų 
Gediminą bei jų šeimas, netekus brangios mamos, močiutės ir anytos.

Mclbourno “Gintaras”

Žinios iš Hobarto lietuvių bendruomenės
Mažėjant Hobarto lietuvių bendruo

menės narių skaičiui, mažėja ir minėjimų 
skaičius. Taip ir neįstengėm paminėti 
Kariuomenės šventę ir prisiminti karius, 
kurie atidavė savo gyvybes tautos labui. 
Bet tokias pačias problemas turi latvių ir 
estų bendruomenės.

Šį kartą Latvių Bendruomenės 
pirmininkė Ieva Saulis apsiėmė gruodžio 
13 dieną Vokiečių Klube suorganizuoti 
suneštinę Pabaltiečių kalėdinę šventę. 
Susirinko gausus būrys pabaltiečių - apie 
60-70. Maža saliukė pasidarė netgi ankš
ta, bet šventiškai nusiteikę dalyviai į tai 
nekreipė dėmesio ir “traukė” kalėdines 
giesmes angliškai. Išskyrus vieną - “Tyli 
naktis”, kurią kiekviena bendruomenė 
dainavo savo kalboje. Toks mišinys, pri

tariant pianistui, nuaidėjo visai neblogai.
Jauna latvaitė pagrojo fleita, o mūsų 

Apylinkės pirmininkės dukra-kanklė
mis. Kiekvienos tautybės atstovai papa
sakojo apie savas kalėdinių švenčių tra
dicijas. Pasirodo kad pabaltiečių tradi
cijos skiriasi mažai.

Buvo gausi suneštinė įvairių tautinių 
patiekalų vakarienė. Susirinkusieji net 
nevaliojo viską “sudoroti”. Sekė loterija 
su daugybe įvairių fantų. Loterija buvo 
skirta išlaidoms padengti.

Taigi, susitikom su išsisklaidančiais 
bendruomenės nariais, pabendravom 
keletą valandų ir pasidalinom vargais bei 
rūpesčiais.

Pagarba organizatoriams.
Endrius Jankus

Kaip trūksta Tavo šypsenos - 
Lyg nuostabiausios dovanos, 
Gerų akių ir žodžių nuoširdžių, 
Kuriuos dažnai dalindavai mums Tu...

Melbourne Pensininkų Sąjungos ilgametei garbės narei

A'f A Halinai Statkuvienei OAM 
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame dukras Dalią ir Rūtą, sūnų 
Gediminą, seserį Jadvygą Petraitienę, jų šeimas, gimines ir draugus.

Mclbourno Pensininkų Sąjunga

Iškiliai lietuvei

A^A Halinai Statkuvienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras Dalią ir Rūtą, sūnų Gediminą, jų šeimas ir 
visas Mclbourno Katalikių Moterų Draugijos nares.

Mclbourno Socialinės Globos Moterų Draugija

Padėka
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba nuoširdžiai dėkoja Australijos Lietuvių 

Fondui už paramą sutinkant “Ambersail” įgulą.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Ir dar viena siela ii mūsų tarpo 
Išėjo pas Tave, o Viešpatie, 
Ten poilsio surasti.

Minis ilgametei Katalikių Moterų Draugijos pirmininkei

AtjA Halinai Statkuvienei, 
reiškiame gilią užuojautą vaikams -sūnui Gediminui, dukroms Daliai ir Rūtai, jų 
šeimoms, giminėms ir artimiesiems. Liūdime kartu.

Mclbourno Katalikių Moterų Draugija

Mūsų mylimo tėvelio, senelio ir prosenelio advokato Vlado 
Požėlos, gimusio prieš 130 metų Steigvilių kaime prisi
minimui, aukojame 130 dolerių “Mūsų Pastogei”.

Jo dukrų a.a. Lcnutės ir Isolde ir jų šeimų Australijoje bei 
giminaičių Lilijanos ir Grožvylės Šiauliuose vardu

Isolde

A t? A Halinai Statkuvienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiu dukras Dalią ir Rūtą, sūnų Gediminą bei jų šeimas ir 
seserį Jadvygą Petraitienę.

Adolfas Vaičaitis

A^A Halinai Statkuvienei
mirus, užjaučiame vaikus, gimines ir artimuosius.

Petras Šiaučiūnas ir šeima

Padėka
Mirus a.a. Adomui Bartkui, nuoširdžiai dėkoju visiems, 

užjautusiems ir padėjusioms tuo liūdnu ir sunkiu metu.
Nijolė Bartkus

Aukos “Mūsų Pastogei”
A. Burneikis QLD $ 10.00 E. Judickas NSW $ 35.00
J. Povilėnas NSW $ 35.00 V. Viliūnaitė ACT $ 50.00
V. Šeštokas VIC $ 35.00 D. Gailiūnienė NSW $ 50.00
N. Ramanauskas VIC $ 20.00 E. Karblane VIC $ 15.00
E. Šilas VIC $ 15.00 D. Gordon SA $ 35.00
E. Margan- J. Mikševičius NSW $ 15.00
Marganavičius VIC $ 45.00 I. O’Dwyer VIC $ 20.00
R. Reisgys QLD $ 10.00 J.Kirša VIC $ 100.00
D. Binkis VIC $ 20.00 A. Gabas VIC $ 5.00
O. Grosienė NSW $ 65.00 H. Lenk VIC $ 35.00
O.ir A. Kapočiai NSW $ 15.00 V. Koženiauskas VIC $ 25.00
W. Bilkus VIC $ 70.00 A. Liubinas VIC $ 15.00
E. Belkienė NSW $ 20.00 E. Šidlauskas VIC $ 5.00
J. Kalgovienė NSW $ 10.00 D. Simankevičius VIC $ 35.00
J. Paškevičius TAS $ 15.00 J. Žalkauskas VIC $ 20.00
A. Marašinskas NSW $ 30.00 G. Pasiczynskyj SA $ 35.00
R. Smilgevičienė QLD $ 15.00 L. Bungarda VIC $ 20.00
A. Gripekelis VIC $135.00 J. Vabolienė SA $ 5.00
V. Kružienė VIC $ 7.00 J.irV. Juška VIC $ 35.00
J. Mickienė NSW $ 20.00 E. Sasnaitis VIC $ 50.00
K Butkus NSW $ 70.00 S. Meiliūnas VIC $ 70.00
N. Kantvilas TAS $ 15.00 E. Mcnsonas NSW $ 35.00
J. Barila NSW $ 15.00 E. J. Reilly VIC $ 5.00
J. Zinkus NSW $ 5.00 A.P Šurna VIC $ 35.00
O. Meiliūnienė NSW $ 15.00 J. Babarskas WA $ 35.00
V. Kauneckas NSW $ 10.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Z. Vičiulienė NSW $ 15.00 “Mūsų Pastogės” Administracija

Aci>A Halinai Statkuvienei
iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame dukras Dalią ir Rūtą, sūnų 

Gediminą, sesę Jadvygą, jų šeimas ir artimuosius.
Vladė, Arūnas, Jonas, Loreta, Paulius, Kristina Petraičiai

Mirus Melbourno Katalikių Moterų Draugijos narei

A'frA Viktorijai Jablonskienei,
reiškiame gilią užuojautą sūnui Henrikui Antanaičiui, jo žmonai Daliai, anūkams, 
giminėms ir artimiesiems. Liūdime kartu.

Melbourno Katalikių Moterų Draugija

Ir kodėl šiandien taip dvelkia tuštuma? 
Na, štai prie mūsų stalo ir vėl laisva vieta. 
Atrodo, dar taip neseniai kalbėjom ir svajojom, 
Bet netikėtai, nelauktai - gyvenimas sustojo...

Melbourno Pensininkų Sąjungos ilgametei garbės narei

A'frA Viktorijai Jablonskienei 
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame sūnų Henriką Antanaitį su šei
ma, gimines ir draugus.

Mclbourno Pensininkų Sąjunga

Padėka
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja 

Socialinės Globos Moterų Draugijai Melbourne, parėmusiai “Mūsų 
Pastogės” leidimą $500 auka šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Mūsų Pastogė Nr. 1 -2, 2009,01.21, psl. 11
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Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
Iš ankstopranešame, kad Nepriklausomybės Šventės minėjimas Melbourne 

įvyks sekmadienį, vasario 15 dieną, 2.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Klubo 
Koneertų salėje su menine programa.

Visus kviečiame gausiai dalyvauti.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: coiilactiis@litliiianianclub.org.au 
vvww.litliuanianclub.org.aii

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

Klubo restoranas “The Little Onion” dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 530 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 Petrų Buroką mob. tel.: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Deja...
Prislėgtos visos bendruomenės mylimos, gerbiamos ir atrodė, kad 

nepalaužiamos Halinos Statkuvienės mirties, Melbourno Katalikių Moterų ir 
Socialinės Globos draugijos atideda vasario 1 d. planuotą “Draugijų popietę” 
vėlesniam laikui, kai galėsime su meile, bet be ašarų prisiminti Haliną.

Melbourno moterų draugijos

Airfares To Vilnius & Other EU Cities
Discounted airfares to Vilnius and to other European Cities are starting 

from $1,300.00 + taxes. Be early, there will be a high demand for 
these low cost airfares.

To secure your Hights in time please contact us soon. 
Dial 1800 888 386 for your call to Estours Travel 

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corriinal East NSW 2518

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

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

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams
Iš Perth’o į Sydnėjų atvyksta kun. dr. Alfonsas Savickas. Rekolekcijos prasidės 

šeštadienį, vasario 28 dieną St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Uždarymas su pamaldomis įvyks sekmadienį, kovo 1 dieną.
Po pamaldų numatyti pietūs su svečiu. Dėl platesnės informacijos skambinkite

Danutei Ankienei tol.: 98712524. Parapijos Taryba

Reta proga
Iš Tasmanijos gauta paskutinė 2008 m. “Lithuanian Papers” laida. Jie leidžiami 

vadovaujant dr. AlgimantuiTaškūnui OAM, Lithuanian Studies Society at the University 
of Tasmania. “Lithuanian Papers” galite gauti pas mane (kaina $7) arba užsisakyti trejiems 
metams (kaina $10). Laukiu jūsų skambučių tel.: (02) 9727 3131 arba e-mail: 
kramilius@optusnet.com.au Antanas Kramilius

Į KOsųPĄSTOCt

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

kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000
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Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Unregistered Migration Agents
Migration agents must be registered by the Migration Agents Registration Authority 

(MARA) if they wish to provide immigration assistance in Australia. It is an offence for 
anyone in Australia to provide immigration assistance while not registered.

To check if a migration agent is registered, visit www.mara.com.au.
If you have information about an unregistered migration agent, you can telephone 

1800 009 623. Information provided will be treated in the strictest confidence.

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith SL, Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, P.O. Box 550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5,6 egz. - 
$10. ir 1.1. “MP” Administracija

“MŪSl| Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pati, priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietį) laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

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: 3nnv.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 - S 140.00. N.Zelandijoje oro paštu SI 15.00. 
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.

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW 2204.
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