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Nauja Australijos LB Krašto Valdyba Baltijos šalims - “politika nesikeis”

Praėjusių metų gruodžio 29 - 31 dienomis Sydnėjaus Lietuvių Klube vyko Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos Suvažiavimas, kurio metu buvo išrinkta nauja 
Aidi Krašto Valdyba. Šių metų sausio 18 dienų Lietuvių Klube susirinkę naujosios ALB 
Krašto Valdybos nariai pasiskirstė pareigomis.
Nuotraukoje-AI.B Krašto Valdyba. Iš kairės: Gintaras .lanulevičius (ryšiai su Bendruo
mene), Augonita Wallis (pirmininkė), TeodorasKolcas (iždininkas), Elė Kains (kultūrinių. 
renginių koordinatorė) ir Aida Abromas (sekretorė ir atsakinga švietimo reikalams).

Lietuvos įvykių apžvalga
Riaušės, 

panašios į 
“Jedinstvo” 

mitingus
Penktadienį, 

sausio 16 d., prie 
Seimo įvyko riaušės. 
Manoma, kad jos bu
vo iš anksto planuo
tos. Tą pačią dieną 
vykusioje spaudos 

konferencijoje policijos atstovai tvirtino,
kad sulaikyti 82 žmonės. Tėvynės sąjun
gos-Lietuvos krikščionių demokratų lyde
ris Premjeras Andrius Kubilius sutinka, 
jog krizės įveikimo plane buvo trūkumų,
bet dėl trūkumų ir galimybių juos taisyti 
Premjeras ketina tartis tik su griežtai at
siribojusiais nuo penktadienį prie parla
mento įvykusių riaušių, išsirutuliojusių iš 
taikiu turėjusio būti mitingo.

“Ekonomikos lėtėjimas, senkančios 
valstybės biudžeto pajamos, privertė mus 
daryti ryžtingus sprendimus, Seime patvir
tinome krizės suvaldymo planą. Sutinku, 
kad ne viską padarėme laiku ir kokybiš
kai, nepavyko visos naštos paskirstyti 
absoliučiai teisingai ir solidariai, ne visus 
sprendimus tinkamai paaiškinome. Supran
tame galimą žmonių nepasitenkinimą ir 
visiškai palaikome žmonių teisę tai 
parodyti taikiuose mitinguose”, - Vyriau
sybės spaudos tarnybos pranešime cituo
jamas Premjeras.

Priminė 18 metų senumo 
sausio įvykius

Tačiau dėl galimybės keisti krizės įvei

kimo priemonių planą Premjeras žada 
tartis tik su tais, kurie griežtai atsiribos 
nuo penktadienį kilusių riaušių. “Kalbė
simės tik su tais, kurie aiškiai atsiribos 
nuo riaušininkų, nuo tų. kurie kelia su
maištį ir kėsinasi į konstitucinę santvarką”, 
- rašoma pranešime.

Pranešime Premjeras pastebi, jog riau
šės, jo manymu, buvo organizuotos, o ne 
spontaniškos, ir jas lygino su prieš 18 me
tų vykusiais “Jedinstvo” mitingais.

“Aiškiai matėme, kad už tų, kurie kėlė 
riaušes, jautėsi tvirtas organizacinis stu
buras, labai panašus į tą, kurį jausdavome 
prieš 18 metų, “Jedinstvos” siautėjimo lai
kais. Matėme kurstymus internete, matė
me organizuotai suvežtus žmones šian
dien, matome panašų riaušių kurstytojų 
braižą visose Baltijos valstybėse”, - rašoma 
pranešime.

“Kurstantieji riaušes sostinėje prie 
Seimo rūmų turės prisiimti visą atsako
mybę”, - sakė Vyriausybės vadovas Andrius 
Kubilius, skubiai sušaukęs pasitarimą su 
teisėsaugos institucijų atstovais.

Anot Premjero, pagal gaunamą pir
minę informaciją, esą vienas pagrindinių 
neramumų iniciatorių - į parlamentą ne
išrinktos partijos “Frontas” lyderis ekspar- 
lamentaras Vilniaus miesto tarybos Al
girdas Paleckis. “Profsąjungų atstovai, 
manau, taip pat turi suvokti, kuo gali virsti 
tokios akcijos tokioje ypač jautrioje 
situacijoje. Tai turi būti rimta pamoka 
visiems”, - sakė A.Kubilius.

Valstybės saugumo departamento 
vadovo Povilo Malakausko teigimu,

Nukelta į 2 psL

JAV politikos žinovas Bruce Jackson 
teigia, kad naujasis JAV Prezidentas Ba
rack Obama Baltijos šalių atžvilgiu lai
kysis tos pačios politikos. Be to, naujo
sios administracijos nariai puikiai pažįsta 
Baltijos šalis, sako jis. Esminių JAV už
sienio politikos pokyčių, kurie darytų įta
ką regionui, esą tikėtis neverta.

“Kiekvienas, paskirtas j aukštas parei
gas Barack Obamos administracijoje, ski
ria daug dėmesio Europai ir gerai pažįsta 
Baltijos šalis. Nemanau, kad jūs sulauksite 
kokių nors permainų”, - Eltai sakė Bruce 
Jackson, vadovaujantis nevyriausybinei 
organizacijai “Project on Transitional 
Democracies”.’’JAV partijos karštai gin
čijasi dėl mokesčių politikos, sveikatos 
apsaugos reformos, centrinės valdžios

Gabrielius Žemkalnis
- Premjero patarėjas

LR Vyriausybės vadovui Andriui Ku
biliui nuo šiol patarinės du nauji kon
sultantai. Vienas jų - Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos Organizacinių 
reikalų komisijos pirmininkas Gabrielius 
Žemkalnis (žiūr. nuotr. dešinėje). Antras - 

—LfAB-'„-Ommtef“'prezidentas Andrius 
Zabulis.

Paskyrimas pasirašytas sausio 19 die
ną. Gabrielius Žemkalnis konsultuos ry
šių su užsienio šalimis srityje, o Andrius 
Zabulis Premjerui patarinės informaci
nės visuomenės reikalais.

Seimo nariai susimažino algas
Seimas pritarė siūlymui sunkmečiu 

15% sumažinti parlamentarų ir ministrų 
atlyginimus nuo vasario mėnesio. Už šį 
siūlymą balsavo 113, prieš - nebuvo, susi
laikė - 2. Pasak Seimo Biudžeto ir finan
sų komiteto pirmininko Kęstučio Glavec
ko, parlamentarų alga mažėja iki 7,000 li
tų ir jie gaus 3,372 litais mažiau.

Toks projektas buvo parengtas atsi

Auga pesimizmas
Lietuvos gyventojų optimizmas dėl 

ekonominės situacijos šalyje sumažėjo 
drastiškai ir pasiekė 2001 metų lygį, tačiau 
pesimizmo dugnas greičiausiai dar nepa
siektas, vertindami naujo Eurobarometro 
tyrimo rezultatus sako specialistai.

Tyrimas rodo, kad per artimiausius 12 
mėnesių ekonominės situacijos pagerė
jimo tikisi tik dešimtadalis lietuvių (Eu
ropos Sąjungos vidurkis - 15%), o net 
60% teigia, kad metai bus blogesni. Anks
čiau tiek mažai optimizmo būta 2001 m. 
rudenį, kai Lietuva išgyveno Rusijos su
keltą ekonominę krizę.

Išrinko 2008 metų Britanijos lietuvį
Suskaičiavus balsavimo rezultatus, pa

aiškėjo, kad Britanijos Metų lietuvio vardo 
labiausiai verta lituanistinės mokyklos 
„Moksliukas“ direktorė Rita Gužauskicnė.

R.Gužauskicnė vadovauja „Moksliu
ko“ lituanistinei ir menų mokyklai, kurioje 
šiemet mokosi 180 mokinių ir dirba dešimt 

vaidmens, kovos su klimato kaita. Tuo tar
pu užsienio politikoje didelių skirtumų 
nėra”, - sakė jis, daug prisidėjęs prie Bal
tijos šalių integracijos į NATO.

Pasak jo, permainų galima laukti tik 
retorikoje. “Teksaso kaubojus pakeis 
Harvardo teisininkai. Barack Obama 
sukritikavo nereikalingą George Bush’o 
konfrontaciją. Jis taip pat išsakė pasiryži
mą dirbti daugiau remiantis daugiaša
lėmis institucijomis, o ne imantis vienaša
lių priemonių”.

Bruce Jackson buvo vienas pagrindi
nių neformalios “Vilniaus dešimtuko” gru
pės kūrimo iniciatorių. Jam už aktyvią veik
lą, prisidedant prie Lietuvos pakvietimo j 
NATO. 2002 m. buvo suteiktas LDK Gedi
mino ordino Komandoro didysis kryžius.

žvelgus į Konstitucinio Teismo 2009 m. 
sausio 15 d. priimtą sprendimą, skelbian
tį, kad Seimo nariai gali sumažinti atly
ginimus ne tik kitos kadencijos parlamen
tarams, bet ir sau, jei valstybėje susiklosto 
itin sunki finansinė padėtis.

Seimo Pirmininkas Arūnas Valinskas 
siūlė atlyginimus susimažinti 50%, bet 
parlamentarai tam nepritarė. LGITIC

Tyrimo autoriai daro išvadą, kad dar 
prieš pusmetį gyventojams problemos 
atrodė susijusios su verslu, finansų insti
tucijomis, makroekonominiais rodikliais, 
o dabar visiems tapo akivaizdu: krizė 
tiesiogiai arba netiesiogiai palies visus. 
Anksčiau maniusieji, kad ateinantys metai 
bus blogesni tik šalies ekonomikai, dabar 
jau galvoja, kad ateitis bus sunkesnė ir jiems 
asmeniškai.

Klausiami apie pagrindines problemas 
lietuviai ir toliau dažniausiai minėjo in
fliaciją (56%), bet gerokai padaugėjo mi
ninčių ekonominę padėtį (nuo 21 iki34%).

mokytojų. Mokiniai šioje mokykloje gali 
rinktis lietuvių kalbos ir muzikos pamo
kas. Profesionali muzikė Rita Gužauskie- 
nė pati moko vaikus dainavimo pagrindų, 
įkūrė vaikų chorą, o prieš pusmetį subūrė 
ir mišrų suaugusiųjų chorą „Gausa“.

LGITIC
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pffius Trumpai iš visur
♦ Sausio 18 d. 
Jeruzalė je Izraelio 
min. pirmininkas 
Ehud Olmert su
sitiko su šešiais 
Europos Sąjungos 
lyderiais, jų tarpe 
Prancūzijos pre
zidentu Nicolas 
Sarkozy, D. Brita
nijos min. pirmi

ninku Gordon Brown ir Vokietijos kanc- 
lere Angela Merkei. Sekančią dieną Izrae
lio kariuomenė pradėjo trauktis iš Gazos 
ruožo. Hamas lyderis Ismail I laniyeh pa
reiškė, kad Hamas “atsiekė istorinę per
galę prieš Izraelį”, netekdami tik 48 ko
votojų per 22 dienų kovas. Izraelio tvir
tinimu, Hamas neteko virš 500 karių, gi iš 
viso Gazos ruože žuvo virš 1300 žmonių, 
apie 5500 sužeistų.
♦ Sausio 19 d. žmonių pilnoje Maskvos 
gatvėje veidą kauke pridengęs žudikas nu
šovė žmogaus teisių gynėją advokatą Sta
nislav Markelov. Kartu nušauta libera
laus laikraščio “Novaja Gazeta” žurnalistė 
Anastasia Baburova. Advokatas Markelov 
atstovavo čečėnų šeimai, kuri stengėsi, kad 
jų dukterį nužudęs rusų pulkininkas Juri 
Budanov būtų sugrąžintas į kalėjimą, iš 
kurio jis buvo per anksti išleistas.
♦ Sausio 19 d. vakare Rusijos min. pir
mininkas Vladimir Putin ir Ukrainos min. 
pirmininkė Julija Timošenko pasirašė na
tūralių dujų tiekimo Ukrainai susitarimą.
♦ Sausio 20 d. Washington’e milžiniška 
žmonių minia stebėjo JAV prezidento Ba
rack Obama prisaikdinimą pareigose. De
šimtį minučių anksčiau pareigose buvo 
prisaikdintas JAV viceprezidentas Joseph 
Biden. Priimdamas prezidento priesaiką, 
JAV vyriausias teisėjas John Roberts pa
diktavo priesaikos tekstą, sukeisdamas

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
tarnybos yra nustačiusios galimų provo
kacijos požymių. Saugumo vadovas neat
metė galimybės, jog penktadienį vakarop 
riaušės vėl gali atsinaujinti.

“Visuomet dar prieš tokius įvykius 
įvertiname ir galimų provokacijų prielai
das. Įvykiai ir pradinė informacija rodo, 
kad taip ir atsitiko - provokacijos yra, ar 
jos apgalvotos ir suplanuotos iš anksto, ar 
rengtos spontaniškai, čia jau kitas klau
simas. Kol kas sunku pasakyti”, - sakė 
PMalakauskas.

Riaušių pasekmės
Į Parlamfento rūmus akmenimis, bute

liais, maisto produktais apmėtę bei šauna
mu ginklu apšaudę protestuotojai jau iš
skirstyti. Netoliese liko pavieniai asme
nys, nedidelės jaunimo grupelės. Į Seimo 
rūmus atvyko Seimo Pirmininkas Arūnas 
Valinskas, sukvietęs Seimo vadovybės pa
sitarimą. Seimo kanceliarijos darbuotojai 
apžiūrėjo išdaužytus parlamento langus.

Penktadienį po pietų Vilniaus miesto 
apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį 
tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 283 
straipsnį dėl riaušių prie Seimo. Tyrimas 
pradėtas operatyviai reaguojant (protesto 
akcijos dalyvių veiksmus.

Per neramumus prie Seimo į akį buvo 
sužeistas vienas vyras, viena moteris nete
ko sąmonės. Šaunamu ginklu peršautas Sei
mo rūmų plenarinių posėdžių salės stiklas.

Į mitingą, kuris prasidėjo 12 vai., susi
rinko apie 7,(XX) protestuotojų iš Vilniaus, 
Kauno, Utenos ir kitų miestų. Minia, skan
duodama “vagys”, mėgino veržtis į Seimą, 
į jo langus mėtė sniego gniūžtes, kiauši-

Mūsų Pastogė Nr. 3, 2009.01.28, psl. 2 

vieną žodį, tad sekančią dieną, žurnalis
tams stebint, prezidentas Baltuosiuose 
Rūmuose pakartojo savo priesaką.
♦ Australijos gen. gubernatorė Mrs. 
Quentin Bryce sausio 21 - 22 dienomis 
aplankė australų karius Tarin Kowt sto
vykloje Afganistane. Kaip įprasta “Sau
gumo” sumetimais apie jos vizitą nebuvo 
iš anksto pranešta.
♦ Sausio 20 d. JAV prezidentas Barack 
Obama pradėjo vykdyti savo priešrinki
minius pažadus. Šią dieną jis ėmėsi žygių, 
kad Guantanamo kalinių karinių teismij 
procesai būtų sustabdyti iki gegužės 20 d. 
Stebėtinai, prieš šį nurodymą užprotesta
vo keli šiuo metu teisiami kaliniai, prisipa
žinę organizavę 2001 m. rugsėjo lid. New 
York ir Washington puolimą pagrobtais 
lėktuvais.
♦ Sausio 21 d. didžiulė BHP bendrovė pa
skelbė, kad dėl pasaulinės ekonominės 
krizės ji atleis virš 6000 savo tarnautojų vi
same pasaulyje, iš jų 3400 Australijoje. Visa 
eilė kitų bendrovių, jų tarpe David Jones ir 
CSR, pranešė apie numatomus tarnautojų 
masinius atleidimus. Australija ypač skau
džiai nukentės dėl ekonominės krizės Ki
nijoje, nes drastiškai sumažės jos ekspor
to pajamos.
♦ Sausio 22 d. Kinijos teismas nuteisė 
mirti du asmenis dėl pieno užteršimo mc- 
taninu. Dėl šio užteršimo mirė 6 kūdikiai, 
susirgo apie 300.000, nukentėjo Kinijos 
reputacija visame pasaulyje. Kinijos teis
mas porą kitų kaltinamųjų nuteisė kalėti 
iki gyvos galvos, kiti gavo mažesnes ka
lėjimo bausmes.
♦ Sausio 22 d. JAV senatas patvirtino Hill
ary Clinton paskyrimą JAV valstybės sek
retore (užsienio reikalų ministre), iki šiol 
jos patvirtinimas buvo užkliuvęs, nes keli 
respublikonai senatoriai reikalavo daugiau 
žinių apie jos vyro labdaros fondą. □ 

nius, akmenis, pomidorus, net grietinės 
indelius. Tarp lietuviškų šūkių retkar
čiais pasigirsdavo silpnesnės skanduotos 
“Rusija, Rusija”. Vienas akmuo pataikė į 
žmogų ir sužeidė galvą. Juo tuoj pat pasi
rūpino policija, kuri elgėsi santūriai ir 
mandagiai.

Išmušta dalis Seimo langų. Susprog
dintos kelios dūminės petardos, taip pat 
girdėjosi šūvių. Seimo viduje, prie įėjimų, 
buvo išsirikiavę policininkai su skydais.

Prie parlamento durų su protestuoto
jais stovėjo “Fronto” lyderis Algirdas Pa
leckis. Kelios profsąjungos iš mitingo prie 
Seimo po kiek laiko patraukė link Vy
riausybės, kur taip pat vyko mitingas.

Protestuotojai priekaištavo ir valdan
tiesiems, ir opozicijai. “Protestuoju prieš 
A. Kubilių. Ką bloga padarė? O ką gera? 
Kaip ir A. Valinskas, cirką savo atsivedęs. 
Jei bus kaip Latvijoje, atkreipsim valdžios 
dėmesį, o jei taip nebus, gal ką ir pasakys, ir 
viskas bus tas pats”, - Lietuvos Radijui ir 
Televizijai sakė mitingo dalyvis. Viename 
plakatų matyti priekaištai ir A. Brazauskui.

Protestuotojai taip pat reikalauja nedi
dinti pridėtinės vertės mokesčių tarifų, 
apmokestinti nekilnojamąjį turtą nusta
tant diferencijuotus tarifus pagal jo vertę 
ir paskirtį, nekurti naujų ministerijų, ne
skaidyti ir neprivatizuoti strateginių ša
lies objektų, užtikrinti skaidrumą ener
getikos kainų struktūroje, skubotai neli
beralizuoti darbo santykių bei trišalio 
socialinio dialogo. Teismas suėmė 15 
riaušių prie Seimo dalyvių
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos sixiu- 
da,EUA,BNS,LGrnCir"Bemanlmai”.

Lietuva įklimpusi į 
energijos problemą
Įtakingo britų savaitraščio „The 

Economist“ žurnalistas Edward Lu
cas tvirtina, kad Lietuvos valdžia nuo pat 
Nepriklausomybės atkūrimo nenuveikė be
veik nieko, kad užtikrintų Šalies nepriklau
somybę nuo rusiškų energijos išteklių. Nau
jos atominės elektrinės ir elektros tiltų į Va
karus statybos net nepradėtos, o didelė dalis 
šilumos išleidžiama vėjais per nesandarius 
langus. Klaidinga buvusi ir ankstesnių vy
riausybių politika netaupyti ir nesiruošti 
galimam finansiniam sunkmečiui. Su Ed
ward Lucas kalbasi DELFI žurnalistė Eglė 
□ igrytė Red.

* * *
- Lietuva yra visiškai priklausoma 

nuo rusiškų dujų. Tai atsilieps dar skau
džiau 2010 m, po Ignalinos atominės elek
trinės uždarymo.

-Tuomet bus labai sunku.
- Ar Lietuvos valdžia padarė viską, kad 

to išvengtume?
- Visiškai ne. Tai skandalinga. Kai pir

mą kartą atvažiavau j Lietuvą 1991 m., 
kalbėjausi su Gedimino Vagnoriaus Vyriau
sybės atstovais. Jie tvirtino, kad energeti
koje reikia skubiai ko nors imtis, planavo 
statyti Būtingės terminalą. Sakiau: puiku, 
bet tai - tik pradžia, reikia elektros tilto į 
Lenkiją. Jie žadėjo: taip, pastatysime. Apie 
tai buvo kalbama visus 18 metų. Jei gy
venčiau Lietuvoje, nuolat kritikuočiau to
kį elgesį. Nesvarbu, kuri partija buvo val
džioje, joms nepasisekė nieko įgyvendinti.

Visų pirma svarbu taupyti energiją. Per
kate dujas iš Rusijos, jos kainuoja didžiu
lius pinigus. Dujas naudojate pastatams 
šildyti, taigi viskas išeina pro langus. Pasta
tų šildymas nėra efektyvus. Prabangu kal
bėti apie naujos atominės statybą, kai pir
miausia reikia taupyti tą energiją, kurią 
jau turite. Kiekvienas langas yra grėsmė 
Lietuvos energetikos saugumui.

Būtinas šaltinių diversifikavimas - rei
kia tiesti tiltus į Švediją, Lenkiją ir užsitik
rinti elektros tiekimą, jei jos pritrūks.

Ir nauja atominė elektrinė, jei ją pasta

Vis dar nėra krematoriumo
LR Sveikatos reikalų komitetas krei

pėsi į Vyriausybę, prašydamas apsvarstyti 
galimybę ir skirti lėšų valstybės biudžeto 
finansuojamam krematoriumui steigti. 
Komiteto nuomone, atsiradus kremato
riumui, būtų palengvintas Lietuvos gyven
tojų paskutinės valios įgyvendinimas, at
pigtų ši paslauga, todėl vis daugiau žmo
nių rinktųsi tokią laidojimo formą.

Jau 2007 m gruodžio 20 d. Seimas pri

Dėl palaikų pargabenimo
Žengiami pirmieji žingsniai siekiant 

supaprastinti palaikų pargabenimo iš 
užsienio procedūras.

Sveikatos apsaugos ministerija prade
da tarptautinio susitarimo, reglamentuo
jančio palaikų pervežimą, ratifikavimą. 
Tarptautinis teisės aktas, reglamentuojan
tis palaikų iš Lietuvos ir j Lietuvą adminis
tracines procedūras, įsigalios, jei jį pa
tvirtins Seimas.

Pagal dabar galiojančią tvarką, įmonės, 
organizuojančios palaikų gabenimą, bei 
asmenys, besirūpinantys artimųjų palai
kų parvežimu į Lietuvą iš užsienio valsty
bių, Lietuvos Respublikos diplomatinėse 
atstovybėse ar konsulinėse įstaigose turi 
gauti leidimą mirusiojo palaikus parvežti 
į Lietuvą. Toks leidimas išduodamas ne
mokamai, tačiau keblumų kyla tada, kai 
mirusiojo palaikai yra toli nuo konsulinės 

tysite. Ne vien dėl Lietuvos kaltės vėluo
jama. Tai yra jungtinis projektas. Skanda
linga - kartoju, skandalinga nesėkmė, kad 
Lietuvos. Latvijos, Estijos ir Lenkijos po
litikai nesugeba dėl jo susitarti. Vien kalbos 
ir kalbos, kaip buvo dėl „Via Baltica“, ir 
jokio konkretumo.

- Kiek rimti baltarusių ir rusų už
mojai pastatyti po atominę elektrinę Lie
tuvos pašonėje - netoli Astravo bei Kali
ningrade?

- Labai nustebčiau, jei jos iškiltų. Ru
sijos režimui nesiseka rūpintis infrastruk
tūra. Jei panagrinėtumėte Vladimir Pu- 
tin’o nuopelnus tiesiant ar remontuojant 
kelius, statant ligonines, elektrines, rūpi
nantis geležinkeliu, pamatytumėte, kad 
viskas vyko nesėkmingai.

- Ar Rusija gali taikyti spaudimą Lie
tuvai per dujas, pavyzdžiui, nutraukdama 
jų tiekimą ar didindama kainą, kuri ir 
šiaip yra bene didžiausia Europoje?

- Žiūrėdamas į Ukrainą negali būti 
optimistas. Rusija jau taikė ekonomines 
sankcijas Estijai, sustabdė naftos tiekimą 
„Družba“ Lietuvai, Estija nukentėjo dėl 
kiberatakos, kuri galėjo būti suorganizuo
ta iš Rusijos, ir taip toliau. Nėra jokių prie
žasčių, kodėl Maskva negalėtų spausti 
Lietuvos, jei to užsimanytų. Jei Rusija no
ri kautis, ji tam turi daugybę galimybių 
priemonių.

- Nukritus naftos kainoms Rusija 
tebėra galinga, bet nebe tokia turtinga. Gal 
jos politika sušvelnės?

-Ji vis dar turtinga. Nerimavau dėlRu- 
sijos praėjusiame dešimtmetyje - ji jau ta
da darė blogus dalykus. Daugiau pinigų 
reiškia daugiau pajėgumų. Jei šalis ekono- 
miškaisilpnėja,jidarosi neprognozuojama.

Londone ir Vašingtone madinga sakyti 
- naftos kainos krenta, vadinasi, rusai bus 
malonūs. Tuomet sakau: sutinkate, kad jie 
nebuvo malonūs anksčiau? Mano pašne
kovai pripažįsta: taip, buvo problemų. O 
aš jiems: tie išprotėję turtingi gangsteriai 
anksčiau buvo bjaurūs, bet kai taps išprotėję 
nusivylę gansteriai, bus mieli? Tai suveikia.

Pavojus, jog tie gangsteriai sumanys 
padaryti ką nors bjauraus užsienyje, kad 
išspręstų vidaus problemas, yra didesnis 
nei nauda, kurią gauname išleidę mažiau 
pinigų. Nes tai, ko jie gali imtis, daug pi
nigų nereikalauja. □ 

ėmė Žmogaus palaikų laidojimo įstatymą, 
kuriame numatomi krematoriumų steigi
mo ir kremavimo paslaugų teikimo pa
grindai. „Deja, iki šiol nėra įsteigtas nė 
vienas krematoriumas, nors apie kremavi
mo paslaugų būtinumą kalbama daug me
tų. Šiuo metu Lietuvos gyventojai pageida
vę, kad po mirties jų ar jų artimųjų kūnai 
būti kremuoti, vežami į Latvijos kremavi
mo įmones“, - rašoma komiteto kreipimesi.

įstaigos arba konsulato toje valstybėje nėra.
Anot ministerijos, užsienio valstybių 

piliečių palaikų gabenimas iš Lietuvos iki 
šiol apskritai nebuvo reglamentuotas. Todėl 
2008 metų vasario mėnesį Strasbūre Lie
tuva pasirašė tarptautinį susitarimą “Dėl 
lavonų pervežimo”. Prie šio susitarimo yra 
prisijungusi 21 Europos valstybė.

Pagal susitarimą, prisijungusios valsty
bės privalo paskirti instituciją, kurios kom
petencijai priklauso dokumentų išdavimas. 
Toks dokumentas išduodamas tik įsitiki
nus, kad nėra pažeisti epidemiologiniai 
reikalavimai. Susitarimas taip pat reikalauja 
užtikrinti, kad karstuose nebūtų gabenama 
kontrabanda ar kiti draudžiami daiktai.

Numatoma, kad Lietuvoje teisė išduoti 
leidimus palaikų pervežimui bus suteikta 
Valstybinei visuomenės sveikatos priežiū
ros tarnybai. □
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Bendruomenės baruose
XXV AL Dienos Sydnėjuje

Literatūros ir Dainos
XXV AID SYDNEY 2008

Gražina Pranauskienė
Praėjusių meti} gruodžio 29 d. Syd- 

nėjaus Lietuvių Klube įvyko 1 Jteratūros ir 
Dainos Popietė, pavadinta “Spalvų ir me
tų kaita”.

Vos pradėjus rinktis žiūrovams, pritrū
ko kėdžių (o tai jau sėkmingo susibūrimo 
požymis!) Popietės rengėja Jadvyga Dam
brauskienė pasveikino susirinkusius ir pa
dėkojo visiems atlikėjams, kurie atsiliepė i 
jos skelbimų “Mūsų Pastogėje”, mielai su
tikdami dalyvauti šioje Popietėje. 
Programos vedančiosios -jauniausios vieš
nios iš Melbourne - Kazytė Petrulytė ir 
Judrina Kymantaitė, ją kruopščiai pristatė 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Kai uždainavo Londono “Saduto” 
folkloro ansamblio dainininkės Danutė 
Viltrakienė ir Virginija Klibavičicnė, į 
širdis plūstelėjo tėviškės vėjelis. I Jumo
ristinėje dainoje “Ain bernelis per rugic-

Popietės pranešėjos Kazytė Petrulytė (kai
rėje) ir Judrina Kymantaitė.

Duetu dainuoja viešnia iš Londono Jūratė 
Clarke su sydnėjiškiu Garry Penhall. Jiems 
akompanuoja Wojeiccli Wisniewski.

Scenoje - Melbourne “Kaimo” dainininkai.

Popietė

Literatūros ir Dainos Popietės organizato
rė Jadvyga Dambrauskienė.

nų”, prie jų prisidėjo ir žiūrovai - vieni 
niūniavo, kiti kojomis trypė.

Algirdas Šimkus perskaitė šmaikštų 
savo kūrybos feljetoną apie tautybę ir 
dvigubą pilietybę, kuri, ypač šiuo metu, 
mums visiems yra aktuali.

Po įspūdingo Melbourne “Kaimo” 
pasirodymo, j klausytojus prabilo ilgame
tė Lietuvių Bendruomenės veikėja, lite
ratė Alena Karazijienė. Ji vaizdžiai pasa
kojo apie savo mamutę, su kuria taip ir 
nebesuvedė karo metais išskyrė gyveni
mo keliai.

Vėliau sceną užpildė Sydnėjaus folk
lorinis ansamblis “Atspindys”. Nuo jų 
skardžių balsų net sienos ėmė“trūkinėti”.

Rašytoja Nijolė Jankutė, daugelį metų 
išgyvenusi Amerikoje, savo vaizdžia kal
ba apibūdino ir svetimos, ir gimtosios 
žemės grožį.

Antrą Popietės dalį pradėjo Londono 
“Saduto” folkloro ansamblio dalyvė, ta
čiau šį kartą kitokiame amplua, profesio
nali operos dainininkė Jūratė Clarke, ku
ri dainavo kartu su Sydnėjaus lietuvių cho
ro “Daina” solistu Garry Penhall. Jų at
liktos populiarios “Phantom of the Opera”, 
“All I ask of you” ir “Amigos para siempre” 
dainos tick įaudrino publiką, jog “kil
nojosi” Lietuvių Klubo stogas ir teko il
gokai laukti, kol publika šiek tiek aprims.

Išėjus j sceną po tokių audringų ap
lodismentų, man buvo šiek tiek baugu, 
nes, rodės, neturėjau kuom nustebinti... 
Trumpai pristačiau savo neseniai išleistą 
poezijos knygą “Eukaliptų 'tyloj”. Žiūrovų 
akyse išskaičius! liūdesį bei išvydusi aša
ras lengviau atsikvėpiau supratusi, jog 
tėvynės ilgesio tema išeiviams buvo ir teisė ra 
labai opi.

Sydnėjiškiai Darius Gakas ir Edis Ba- 
rila susigraudinusius tuoj pralinksmino 
savo kūrybos dainomis apie Lietuvą. Ko
jos pačios ėmė trypti, o pečiai judėti, kad 

nė vienas nebegalėjom vietoj nusėdėti.
Poeto Juozo Almio Jūragio eiles, 

jam negalėjus atvykti, išraiškingai per
skaitė Irena Dudaitienė. Visi susikaupę 
klausėmės prasmingų gyvenimo tiesų 
apie žmogų bei jo siekį nepasiduoti gy
venimo audroms.

Popietė baigėsi jungtinėmis “Atspin
džio” ir “Kaimo” dainininkų dainomis, ku
rios mintimis sugrąžino į gimtuosius kam
pelius, kur melancholiška melodija plauk
te plaukė per pamiltus ežerus ir sraunias 
upes. Skirstytis tikrai nesinorėjo, nes prisi
pildę vidine šiluma, svaigome įsivaiz
duojamu Lietuvos artumu. Žiūrovų vardu 
dėkojame Popietės organizatorei Jadvy
gai Dambrauskienei, pranešėjoms Kazytei 
Petrulytei, Judrinai Kymantaitei įr žino
miems bei naujiems talentams, turėjusiems 
progos atsiskleisti poezijoje ar dairioje. ’.'.i ' '

“Sutaro” koncertas Canbcrrojc. Tado Žilinsko nuotrauka.

Liudas Budzinauskas

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos Valdyba savo veiklos metus 
pradėjo “Sutaro” koncertu, kuris įvyko 
sausio 4 dieną Lenkų Klube O’Connor. 
Koncerte apsilankė apie 60 tautiečių,jų 
tarpe Sydnėjaus AL Dienų Ruošos Komi
teto pirmininkas Arvydas Rupšys iršve- 
čias iš Geelongo Liudas Bungarda. 
Canberros Liet. Bendruomenės Sąjungos 
pirmininkas Jonas Mockūnas, pasveiki
nęs susirinkusiuosius, padėkojo Arvydui 
Rupšiui už “Sutaro” muzikantų atvežimą 
j Canberrą. Arvydas Rupšys yra ‘‘Sū’taro” 
gastrolių Australijoje vadovas. Po toipir- 
mininkas paprašė klausytojų šiltabpa- 
sveikinti folklorinės grupės “SutarasLva- 
dovą Antaną Foką bei grupės dalyvius - 
smuikininkų Eimantą Gurską ir klarne
tistą Saulių Balsį. moizuii

“Sutaro” vadovas Antanas FokaS pa- 
sveikino canberiškius, uždavė kęliafetiji- 
moristines nusies ir pasakė, kad įjėlfyię- 
noje kalboje yra pamėgdžiojamįgjįyjįlįų, 
paukščių balsai, ir žemaičiai - tęlęjftįta- 
lentinga tauta - sugalvojo tokį-pąjpųg- 
džiojimą dainoje “Mes gcrižcmaičįąj’.’ą

“Su ta daina mes ir pradėsimpĮsavo 
koncertą, o jūs mums padėkite”, -pąprąšė 
jis. Salėje pasigirdo gyvulių ir.pąplfšęių 
garsai. Atrodė, kad esi ne salėjęįjjįįtyzįc- 
maičio ūkininko sodyboje. , ...

“Dabar pagrosime vieną iš pępūjįa- 
riausių dainų - “Dzinguliukus”, ąįįkę va
dovas. “Kad gautųsi pilnas orkestyj^, jūs 
savo metaliniais barškalais turite.prįsi- 
dėti”. Barškėjo mašinų raktai, šaukšteliai, 
stiklinės ir tikrai dzindziliukai triukšmin
gai nuskambėjo, ne vienam sukeldami 
skanaus juoko. “Sutaro” vyrai balsfflgi: Jie 
ne tik groja ir valdo po kelis instrumen
tus, bet taip pat gražiai dainuoja liaudies

Rašytoja Nijolė Jankutė.

dainas. “Sutaro” vadovas Antanas ne tik 
puikiai groja armonika ir būgnu, bet 
moka įtraukti žiūrovus į savo programą, 
todėl koncertas pasidaro įvairus ir nenuo
bodus. Jų muzika linksma, smagi, skamba 
darniai atliekant įvairiais instrumentais 
rageliais, skudučiais, lamzdeliais ir įvai
riais barškalais. Klausėmės daug įvairių 
melodingų liaudies dainų apie alų, meilę 
sūrį, ąsotėlį, ubagus, taip pat gražių 
tradicinių polkų ir valsų.

“Ar žinote, kas yra sutartinė”, - klausė 
Antanas Fokas. “Sutartinė yra daugiabal
sė daina, bet, pagal mokslininkus, sutar
tinė yra kai vienas dainuoja, o kitas tmkdo. 
Kartu su jumis, pasidalinę į dvi grupes, 
sudainuosim sutartinę “ Titmba umbrasa””, 
- pasiūlė jis. Vieni dainavo tųmbą umbra
sa, o kiti - oi lylia, oi tylią, ir dainą nu- 
skamabėjo melodingai.

Po sutartinės Antanas pasakė, kad 
viena iš senų gražiausių liąųdics dainų 
yra "Šiaudų batai, šakaliniai padai”. Mu
zikantai kvietė žiūrovus; į sąįėą vidurį pa
miklinti kojas. Suėjo nemažas skaičius 
porų ir, prie linksmos muzikos, su daina 
ir šypsena smagiai sukosi sūkuryje.

Sekė daina apie romansą. “Kas yra 
romansas?” - vėl juokais klausė Antanas. 
Paskui paaiškino, kad romansas yra mei
lės daina, kai žmona išeina pas kaimy
ną. Pabaigai sekė daina “Uždainuokim 
atsistoję, atsisėdę, atsigulę, apsikabinę.”

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos pirmininkas Jonas Mockūnas 
visų vardu padėkojo “Sutaro” vadovui 
Antanui Fokui ir gmpės dalyviams už 
gražų koncertą. Sigita Gailiūnaitė nuo 
lietuvių bendruomenės jiems įteikė do
vanėles.

Prie užkandžių ir kavos puodelio dar 
keletą valandų dalinomės įspūdžiais. □

Musų Pastogė Nr. 3, 2009.01.28, psl. 3

3



Bendruomenės baruose
Vienas vardas Lietuva

Elena Varnienė

“Lietuva” - tai vardas, kuriuo di
džiuojamės, vardas, kuris vienija”. 2008 m. 
spalio 5 dieną Klaipėdoje startavusi 
“Tūkstantmečio odisėja” išjudino po visus 
kraštus išsisklaidžiusius lietuvius, pa- 
kviesdama visus tautiečius atšvęsti tūks
tantmeti vienu metu visame pasaulyje.

Australijoje - Adelaidė buvo buriuo
tojų pasikeitimo vieta, tad adelaidiškiai 
gruodžio 19 d. nekantriai laukė ir ruošėsi 
sutikti iš Lietuvos atskrendančius bu
riuotojus. Ir štai, labai punktualiai, aero
uoste, Adelaidės Apylinkės Valdyba iš
vysta 11 augalotų, šviečiančiais veidais, 
malonios išvaizdos vyrų. Tuoj glėbes
čiuojamės ir šiltai sveikinamės kaip su il

“Vienas vardas Lietuva” gaivina australų
meilę protėvių žemei

Rita Baltušytė

Tęsinys iš MP nr. 1-2.
Joseph Blansjaar lietuviu „tapo“ per 

žmoną Rasą Žižytę. Antra po buriavimo jo 
laisvalaikio aistra - meilė ehorinei mu
zikai. Jis yra garsaus Australijoje vyrų 
choro narys, bet spėja ir dalyvauti Syd- 
nėjaus lietuvių choro „Daina“ veikloje. 
Vietos lietuvius ypač žavi Joseph solo at-

Aktorė Nijolė Narmontaitė ir adclaidiškė 
Regina Veress.

Jaunasis melbourniškis Rimas Siman- 
kevičius jachtoje.
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gai nematytais broliais. Kapitonas Naglis 
Nasvytis pasveikina visus, fotografuoja
mės, juokaujame ir su pasamdytu autobu
siuku vežame į viešbutį nusiprausti bei at
sigaivinti, o patys skubame į Lietuvių 
Namus, kur vykdome “didžiąją” ruošą 
priimti svečius.

Regina Vercss, Adelaidės Apylinkės 
Valdybos vedėja kultūriniams renginiams, 
išpuošė stalus kaip tik išmanė, iškepė 
vyne išmarinuotus kengūrų kepsnius, 
paruošė ožkienos ir emu mėsos skanėstus 
ir vis dejavo, kad nepavyko gauti kroko
dilo mėsytės, nes reikėjo iš anksto už
sakyti. Susėdusius svečius ir atvykusius 
tautiečius šiltais žodžiais pasveikino Ade
laidės Apylinkės Valdybos pirm. Elena 
Varnienė ir visi pakėlė taures į buriuotojų 

liekama lietuvių liaudies daina „Ulijona“.
Lietuvos tūkstantmečio pasiuntinių 

oficialiam sutikimui aikštėje prie Jūrei
vystės muziejaus Joseph net parengė 
bukletus su lietuviškų dainų tekstais, kad 
publika galėtų drauge dainuoti.

Visas keturias dienas, kol 40 kvadra
tinių metrų ploto Lietuvos trispalvė ple
vėsavo Sydnėjaus centre, Joseph ištisai 
prie jos atvažiuodavo savo sunkvežimiu 
su priekaba - reikėjo atgabenti iš Lietu
vos atsiųstas naujas bures, 12 Adelaidėje 
chemiškai išvalytų ir paštu Joseph adresu 
atkeliavusių miegmaišių ir tiek pat labai 
šiltų kombinezonų. Tų kombinezonų 
prireiks VI etape apiplaukiant pavojin
gąjį Horno ragą. Tai atliks kapitonų įgula, 
vadovaujama Lino (Linkaus) Ivanausko. 
Jis vienintelis žygio dalyvis, kuris „Amber
sail“ neapleido nuo Klaipėdos ir neapleis, 
kol į ją nesugrįš.

Lietuvių buriuotojų J.Blansjaar įteik
tą „Tūkstantmečio odisėjos“ šampano 
butelį jis sakė laikys kaip brangiausią re
likviją visą gyvenimą.

Joe Blansjaar ir Algio Dičiūno pastan
gomis suremontuotas (bent tam kartui) 
jachtos elektros generatorius. Naglis Na
svytis pasakojo, kad plaukiant iš Adelai
dės „Ambersail“ buvo pavirtusi laivu 
vaiduokliu. Pakeliui sutikti laivai vieni 
kitiems pranešinėjo, kad plaukia laivas be 
šviesų, o lietuviams per garsiakalbį pri
minė jas įsijungti. Teko griebtis prožek
torių pagalbos.

Australijos Lietuvių Bendruomenė 
„Tūkstantmečio odisėjos“ šauklius nu
stebino, kad yra tokia didelė - žaliajame 
kontinente priskaičiuojama apie 10,000 
lietuvių kilmės piliečių.

Sunku nusakyti visus lietuvių buriuo
tojų viešnagės proga užplūdusius jaus- 

_ mus. Pasak IV etapo kapitono, jis taip

“Ambersail” įgula susitikime su Adelaidės lietuviais.

sveikatą.
Pasivaišinus, svečiai parodė atsivežtą 

filmą, aplankė mūsų muziejų, padarė 
interviu su ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybos pirmininke ir kitais tautiečiais, 
o po to visi kcitėmės įspūdžiais ir kal
boms nebuvo galo.

Sekmadienį, gruodžio 20 d., Lietuvių 
Namuose buvo pietūs su Kalėdų Senio 
atvykimu. Tautiečių - pilni namai, visi 
norėjo išvysti tuos atvykusius narsuolius.

Savaitgalio mokyklos vaikučiai atliko 
programą su keliais tautiniais šokiais. 
Jiems svečiai gausiai plojo. Kalėdų Senelis 
su krepšiu dovanų suteikė daug džiaugs
mo vaikučiams, o svečiai turėjo atsakyti į 
daugelį tautiečių klausimų, nes visi domė
josi jų kelione. Dažnai girdėjosi šūktelėji
mai: “Vienas žodis - Lietuva”.

Prasidėjo laukimas “Ambersail” jach
tos. Ryt... poryt... nelaimė... stiprūs vėjai 
blaško jachtą pirmyn, atgal, negalima 
nustatyti tikro laiko, rodės, kad niekad 
nesulauksim jos atvykstant. Šešios paros 
prie interneto nieko aiškaus nepasako, tik 
pirmą Kalėdų dieną gaunam tikrą atvy

Jachta “Ambersail” ir jos įgula atsisveikina su Sydnėjiiin.

susijaudinęs nebuvo nuo pirmųjų Sąjū
džio mitingų. Pakili nuotaika, ilgesys ir 
pagarba staiga kitomis spalvomis su
žėrėjusiai tėvynei apėmė daugelį.

O kur dar netikėti susitikimai seniai 
nesimačiusių ar net kadaise pasimetusių 
draugų. Kaip pavyzdžiui, „Auros“ meno 
vadovės Birutės Letukaitės ir „Ambersail“ 
jūreivio Kazio Stasiūno, kurie kadaise 
drauge darbavosi Kauno dirbtinio pluoš
to kombinate. Aktorė Nijolė Narmontai
tė, kuriai šį kartą teko jūreivio (asociacijos 
“Buriuotojų klubas Ambersail” prezidento 
Pauliaus Kovo) žmonos vaidmuo, sakė 
maloniai nustebusi, kad tiek daug vyres
nio amžiaus tautiečių Australijoje yra 
malėją televizijos spektakliuose ir sutiko 
kaip seną pažįstamą. Pasak Raimondo 
Daubaro, įvykių Sydnėjuje buvo tiek, kad 

kimo datą - Kalėdų naktį jie tikrai bus 
čia. VistĮ bendru nutarimu - susitinkam 
uoste antrą Kalėdų dieną 11 vai. ryto. Ten 
pasitinkam atplaukusią įgulą ir išlydime 
savo jau gerokai pamiltus buriuotojus.

Džiaugiamės, kad nors šie, pabuvę il
giau, turėjo progos padraugauti su ken
gūromis, koalomis ir kitais Australijos 
gyvūnėliais, aplankyti mūsų garsiąsias 
vynines, artimiau susipažinti su Adelaidės 
lietuviais ir net australais, kaip Peter 
Myers, kuris, buvęs uosto muitininkas, sa
vo gerais patarimais ir patarnavimais la
bai palengvino Valdybos darbą. Ryšį su 
atplaukiančiais palaikė Romas Pocius, 
padedant p. Dičiūnui. o kaip mes sutikom 
“Ambersail” jachtą - rasite kitoje kores
pondencijoje.

Gaila buvo atsiskirti su pirmąja atvy
kusia įgula, savaitės bėgyje labai susigy- 
venom ir pamilom juos. Kapitonas Nag
lis Nasvytis ir visa įgula - malonūs ir 
brangūs Lietuvos sūnūs - paliko mums 
neišdildomą įspūdį, davė gražių minčių, 
kaip atšvęsti mūsų Lietuvos vardo tūks
tantmetį. Ačiū jiems ir gero vėjo! □ 

atrodė, jog ne keturios dienos, o kelios 
savaitės čia praėjo.

IV šauniosios jachtos etapas buvo itin 
sėkmingas, nors ir teko praleisti Melbur
no uostą, kad būtų „pasivytas grafikas“. 
Palei Australijos krantus lietuvius lydėjo 
palankūs (nors ir labai besikeičiantys) vė
jai. Tokio pat palankaus vėjo Lietuvos 
pasiuntiniams palinkėjo ir Joseph Blans
jaar išlydėdamas juos į Naująją Zelandi
ją. Trumpame atsisveikinimo žodyje jis 
prašė atsiminti, kad Australijoje, kaip ir 
visame pasaulyje, jauni ir seni tautiečiai 
sėdės prie kompiuterių ir stebės jų kelio
nę internetu. Paskutinį kartą nuskambėjo 
ir aidu nuo Sydnėjaus dangoraižių sugrįžo 
buriuotojų šūkis „Vienas vardas-Lietuva“ 
ir lietuviška trispalvė tarytum pamojo „Su
die, Sydnėjau“. ū
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Bendruomenės baruose

XXV ALD SYDNEY 2008

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
Lietuvos Baleto Bičiulių

X jubiliejus
Nijolė Jankutė

Australijos Lietuvių Dienos ir visa, 
ką jų plati programa parodė, buvo pati 
geriausia ir brangiausia Kalėdų dovana 
ne tik Sydnėjaus, bet ir visos Australijos 
lietuviams. Ojų linksmi būriai suplūdo 
iš visų tolimiausių žemyno pakraščių, 
nekalbant jau apie gausius svečius iš pa
čios Lietuvos, iš kitų Europos kraštų.

Be to, šias Dienas apvainikavo ir jach
ta “Ambersail”, plaukianti aplink pasau
lį Lietuvos tūkstantmečio proga. “Amber- 
sail” pasiekė Sydnėjaus uostą Naujųjų 
Metų išvakarėse!

Vartydama skoningą ir turtingą ALD 
programos leidinį, pilną įvairių meno - 
dainos - tautodailės - šokio sambūrių ir 
jų vadovų nuotraukų bei veiklos infor

Kalėdų dieną - pajūry. Iš kairės: Petras Skirmantas (sėdi), Voi- 
cceh Žuromskas, Ramona Ratas - Zakarevičienė, Lina Puodžiu- 
kaitė ir Kristina Gudžiūnaitė.

Prisiminus Sąjūdžio laikotarpį
Lidija Šimkutė - Pocienė

Tęsinys iš “MJB” nr. 50 (2008).
Sovietiniu autobusu dainuodami važia

vome iš Vilniaus Vakarų Lietuvos link. 
Aplankėme Lietuvos mokytojų tėvo Tomo 
Ferdinando Žilinsko kapą ir Veiverių 
bažnyčią. Apžiūrėjome rašytojo Kazio 
Borutos („Baltaragio malūno“ autorius) 
muziejų. Toliau važiavome į V. Pietario 
gimtinę, išvydome apgriuvusią Šnirpūnų 
sodybą, kurioje 1910 m. buvo suvaidintas 
pirmasis lietuviškas spektaklis Suvalki
joje - Keturakio „Amerika Pirtyje“. Iš ten 
traukėme į Paežerius (Vilkaviškio rajonas), 
kur gimė Vincas Kudirka. Aplankėme Ku
dirkos tėvų ir sesers bei Rimšų giminių 
kapus. Neužmirštamas susitikimas su 
Kudirkos klėtelės muziejaus kūrėju Stasiu 
Ankevičiumi. 16 metų išbuvęs lageriuose 
ir tremtyje Sibire, aštuoniasdešimtmetis 
stebino savo gyvastingumu. Karšiai ir su 
meile jis pasakojo apie Vincą Kudirką ir 
su pačiu brangiausiu eksponatu - paties 
Kudirkos smuiku pagrojo Lietuvos him
ną. Sujaudinti, pakiliai nusiteikę, privažia
vome Rimšų sodybą. Pievelėje papietavo
me atsinešę ąsotį kaimiško pieno iš šei
mininkės, apžiūrėjome skulptoriaus, 
„Vargo mokyklos“ autoriaus, memorialinį 
kambarį.

Toliau kelias vedė j Rasų arba Pilkų 

macijų, noriu ypač šnektelėti apie vieną 
jų - Lietuvos Baleto Bičiulius. Tai jau 
dešimtį metų čia gyvuojanti baleto my
lėtojų draugija, vadovaujama energingos 
balerinos Ramonos Ratas ir architekto 
Jurgio Zaikausko.

Lietuvos Baleto Bičiuliai yra sutelkę 
net 80 narių. Šios draugijos renginiais, 
kuriuose rodomi Lietuvos baleto ir 
pramoginių šokių “Žuvėdra” filmai, jau 
seniai grožisi Sydnėjaus lietuviai. O šio
se ALDienose galėjome pasigėrėti čia 
atvykusiais Lietuvos baleto mokyklos 
šokėjais Kristina Gudžiūnaitė irVoicech 
Žuromsku bei Lina Puodžiukaitc, Kauno 
išraiškos šokio mokyklos “Aura” šokėja.

Na, ir buvo kuo pasigėrėti! Grakštūs 
šokėjai nepagailėjo žavių momentų iš 
“Don Kichoto”, “Silfidės”, “Amazonės”.

Voicech Žuromskas 
prajuokino su “Char
lie”, primindamas 
senuosius Čarlio 
Čaplino filmus, o 
Lina Puodžiukaitc 
perkėlė mus, nors 
trumpam, į Lietuvą 
šokdama nepamirš
tamąjį šokį “Lietu
va”.

Pasigėrėtinai įdo
mios buvo ekrane 
projektuojamos įvai
rių baletų, išraiškos 
šokių ištraukos, kaip 
“Šokio garbei”, “Mie
gančioji gražuolė”, 
“Waking dreamer”.

Be Lietuvos šo
kėjų pasirodė ir 
australai, Kathryn 
Haley ir John Pickup. 
Čia įdomu paste
bėti. kad australe 
choreografė Karen 
Kerkhoven kurį lai- 

piliakalnį, Rasytės ir Aistės upelių santa
koje, kurią Basanavičius taip vaizdžiai 
aprašė „Aušroje“. Netoliese ir Dr. Jono 
Basanavičiaus gimtinė - Ožkabalių kai
mas. Sodyboje tik tvarto galas išlikęs, bet 
Lietuvos patriarcho garbei stovėjo vieni
šas koplytstulpis. Gėlių puokštė ir vaini
kai puošė koplytstulpį. Gėlėmis ir vai
nikais išpuošti ir kiti mūsų tautos didvy
rių paminklai ir kapai, kurių lankymas ir 
prisiminimas sovietmečio priespaudos 
me tais buvo beveik nelegalus, nerekomen
duotinas. Tačiau Lietuva jų nepamiršo.

Kita išvyka buvo į Šiaulius su tautos 
gerbiamu ir mylimu poetu Justinu Mar
cinkevičium ir miela jo žmona Genute. 
(Džiaugiuosi, kad ir su jais nenutrūko ry
šys ir po to tenka viešėti jų namuose.) 
Dalyvavome energingo patrioto inžinie
riaus Vaclovo Vingrio suorganizuotoje 
Šiaulių kalbos šventėje. Tūkstančiai žmo
nių suplūdo į Saulės laikrodžio aikštę. 
Visus pasitiko prasmingi Jono Jablonskio 
žodžiai: „ Kalboje tauta pasisako, kas 
esanti.“ Šaulio paminklą puošė trispalvės 
vėliavos ir žali vainikai. Vilniaus teatro 
aktoriai įspūdingai skaitė, interpretavo 
lietuviškos knygos pradininkus - Martyną 
Mažvydą, Simoną Daukantą, Antaną 
Strazdelį, Žemaitę, Šatrijos Raganą... 
gražiai suvaidintas iškilus Barboros 
Radvilaitės paveikslas. Po to - dainos ir

Pirmoje nuotraukoje - Voicech Žuromskas ir Kristina Gudžiūnaitė šoka “les Sylpbides, 
pas de deux). Antroje nuotraukoje Voicech Žuromsko šokis “Charlie”.

ką darbavosi Kaune 
su “Auros” šokėjais. 
Širdingų ir vertų 
plojimų susilaukė 
garsusis Lietuvos 
baleto atstovas ir 
choreografas Petras 
Skirmantas. Gausiai 
publikai jis papasa
kojo apie sklandžiai 
užmegztą Baleto 
Bičiulių ir Lietuvos 
valstybinės baleto 
mokyklos bendra
darbiavimą. Be to, 
Lietuvos baleto 
šokėjai dalyvaus ir 
Australijos Baleto 
kultūrinio projekto 
programose. Jie taip 
pat gavo gerą progą pašokti Sydnėjaus 
Operos rūmuose.

Už šiuos, ypač nepamirštamus, mo
mentus reikia dėkoti energingiems ba
leto entuziastams Ramonai Ratas - Zaka-
revičienei ir Jurgiui Žalkauskui bei vi
siems Lietuvos Baleto Bičiuliams. Ne
galima pamiršti ir Bičiulių dešimtojo ju
biliejaus leidinuko, kuriame šalia prog
ramos, trumpi aprašai bei ryškios nuo
traukos supažindina žiūrovą su svečiais 

vaišės. Kitą rytą prieš grįždami į 
Vilnių dar pavažinėjome po 
Šiaulių apylinkes, apvaikščio
jome garsųjį Kryžių kalną. Už
sukome į buvusį, Australijoje gy
venančių Janavičių šeimos dvarą 
Aleksandri joje. (Teko ilgai susira
šinėti ir protapiais sueiti su įdomiu 
a.a. rašytoju Vytautu Janavičių, ir 
kiek mažiau su broliu Jurgiu. 
Vytauto rinktinius raštus išleido 
LRS leidykla. 2004m.).

Su kompozitorių sąjungos at
stovais teko nuvažiuoti ir į Druskininkus, į 
Čiurlionio rudens šventę, kuri įspūdingai 
prasidėjo prie M. K. Čiurlionio skulptū
ros. Buvusiame Čiurlioniu namelyje skam
bėjo Čiurlionio muzika - grojo ir dainavo 
įžymūs atlikėjai. Vakare vyko koncertas 
salėje. Druskininkuose dar aplankiau ten 
gyvenančius poetus Vytautą Bložę ir Nijolę 
Miliauskaitę. Pastarosios jau nėra tarp 
gyvųjų - liūdna netektis poezijos pasaulyje.

Šį auksinį rudenį teko patirti ir sukre
čiančių įvykių: apsiginklavusi sovietų 
armija ir milicija marširavo Vilniaus 
gatvėse. Nebuvo duotas leidimas Laisvės 
1 -ygai organizuoti mitingą Gedimino aikš
tėje rugsėjo 28 d„ bet žmonės rinkosi. Mi
nia šaukė - „okupantai! “, bandė prasiverž
ti pro eilėmis išrikiuotą kariuomenę. 
Kariškiai puolė beginklius piliečius, ypač 
jaunuolius, mušė guminėmis lazdomis, kai 
kuriuos suėmę tempė į automobilius, išve
žė ir įkalino - sako, tik tmmpam laikui. Ma
čiau, kaip kariuomenė vaikė žmones, susi
rinkusius apie badaujančio Petro Cidziko 
palapinę - Cidzikas skelbė reikalavimą

Nuotraukoje iš kairės: Lina Puodžiukaitc (“Auros” šokėja iš 
Lietuvos), Birulė Lėtu kaitė (“Auros” vadovė) ir aktorė Nijolė 
Narmonlaitė per Naujų Metų balių su Sydnėjaus lietuviais.

šokėjais bei choreografais. Be to, šią 
Australijos Lietuvių Dienų dalį nuo
taikingai paįvairino Lietuvos tautinė 
kapelija “Sutaras” ir tautinių šokių grupė 
“Saduto” iš Londono.

Tad, dar kartą “valio” Lietuvos Baleto 
Bičiuliams! O už labai patrauklius XXV 
-jų ALD ir “Balet Live” leidinius ačiū 
“Mūsų Pastogės” redaktorei Daliai Do- 
nielienei irdail. Leekaibcijos dukrai Gi
gai Gruzdeff. □ 

išlaisvinti politinius ir sąžinės kalinius. Jis 
išbadavo 32 dienas - iki spalio 29 d.

Tais metais pirmą sykį po okupacijos 
Vėlinės buvo paskelbtos laisva diena, nors 
žmonėms reikėjo atidirbti šeštadienį. 
Mirusiųjų kultas labai stiprus Lietuvoje, 
palyginus su vakarų kraštais ir su JAV ar 
Australija. Tą dieną išvydau pirmąjį sniegą 
Lietuvoje. Šaltis skverbėsi krūtinėn, tarsi 
intensyvindamas tos dienos išgyvenimą. Su 
giminėmis aplankėme artimųjų kapus, o 
vėliau nuvažiavome j Rasų kapines. Ten 
buvo susirinkę daugybė žmonių, ne retas 
su ašarom akyse. Vaizdas neapsakomas: 
tviskėjo milijonai žvakių atėjusiųjų ranko
se ir padėtos prie kapų, mirgėjo gėlių žie
dai, puokštės ir vainikai. Iš garsiakalbių 
sklido gedulinga muzika. Padėjau ir aš gė
lių puokštes prie Čiurlionio ir Basanavi
čiaus antkapinių paminklų. Grįžau pėsčio
mis per krentantį sniegą ir apsnigtas gat
ves. Ta viską apgaubianti baltuma, ta snie
go skraistė teikė ramybę ir žadino viltį.

Tęsinys kitame MP nr.

Musų Pastogė Nr. 3, 2009.01.28, psl. 5
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Kas - kur - kaip?
buvo perduotas Šventės rengimo trofėjus

Antanai ir Šventės vėliava.
Laukaitis Sporto Šventės uždaryme dalyvavo tuo

metu Sydnėjuje buvęs jachtos “Ambersail” 
jūrininkas Paulius Kovas ir jo žmona, 
Lietuvos teatro ir televizijos aktorė Nijolė

58-oji Lietuvių Sporto 
Šventė Sydnėjuje

Tęsinys iš MP nr. 1 - 2.
ALKAS Valdyba įsteigė naujas dova-

nas (neseniai mirusio mūsų sportininko

Narmontaitė. Kabai gražiais žodžiais jie 
abu pasveikino mūsų sportininkus, palin
kėdami jiems geriausios sportinės sėkmės 
ir pakvietė dalyvauti jubiliejinėje 1000- 
mečio šventėje Lietuvoje, gražiai atsto
vaujant Australijos lietuviams sportinin-

atminimui): Don Atkinson vardo - vy-
kams. Paulius Kovas, kaip pats sakė, buvo

rams, ir jo žmonos. ALFAS garbės narės
' tiesiog sukrėstas, pamatęs savo pavardės

Marijos Atkinson, vardo - merginoms. 
Šias dovanas pirmą kartą už gražius 
pasirodyrtius laimėjo vyrų grupėje - Syd- 
nėjtis ir merginų grupėje - Melbournas. <

“Kovas" sporto klubą Sydnėjuje. taip toli
nuo Lietuvos. Ji pagerbdami “Kovo” va

ldovai savobendrapavardžiui įteikė “Ko- 
klubo marškinėlius, o abiems - Šven- 

■Jtęs suvenyrus. Iš karirės: Paulius Kovas, aktorė Nijolė Narmontaitė, dr. Angonita Wallis ir Sporto Šven
tės vadovas Gediminas Sauka.Gražiausiai pasirodžiusios komandosir 

klubo dovaną gavo Hobarto “Žaibas”. ?
’ •’ 2009 metais 59 - oji Sporto Šventė įvyks 
Gceldrige. Lietuvių sporto klubui “Vytis”

ten Vykusiame “Ambersail” jachtos ir jū- 
Yfcivių sutikime, krantinėje dalyvavo la- 
Jbąidaugmūsų tautiečių ir svečių. He visų 
Jl!itų, kurie bus atskirai aprašyti, Austra-

Lietuvių sporto klubų “Kovas” ir “Varpas” krepšininkės.

lijos sportininkų vardu kalbėjo ALIAS 
atstovas I .ietuvai Antanas Laukaitis gražiai 
pasveikindamas visus, o kapitonui Nagliui 
Nasvyčiui ir jachtos žygio vadovui Rai
mundui Daubarui įteikdamas suvenyrines 
Sporto Šventės dovanas, Už tai jie visiems 
mūsų sportininkams nuoširdžiai padė
kojo ir pakvietė atvykti į Pasaulio lietuvių 
sporto švente.

Atstovų metinis posėdis
Šventės metu ALFAS Valdyba buvo 

sušaukusi tradicinį metinį visų Australi
jos lietuvių sporto klubų atstovų susi
rinkimą, kuriame dalyvavo: A. Bogušaus- 
kas ir A. Talanskas (Adelaidė). G. Sauka ir 
T. Jablonskis (Sydnėjus), Br. Stanwix, P. 
Stanwix ir R. Vaičiulevičius (Hobarto “Žai
bas”), J. Petraitis (Hobarto “Perkūnas”), 
A. Wiasak ir L. Koszela (Geelong), J. 
Belkus, E. Karpavičius, A. Šepokas ir A. 
Laukaitis (ALFAS Valdyba).

Susirinkimą atidarė ALFAS pirminin
kas J. Belkus. Minutės tyla ir atsistojimu 
jis paprašė pagerbti visus mirusius mūsų

sportininkus.
Vėliau iždininkas E. Karpavičiaus 

perskaitė finansinį pranešimą, aptarė 
praėjusių metų susirinkimo protokolą. 
Sporto klubų atstovai kalbėjo apie savo 
veiklą, aptarė tas pačias bėdas, būtent - 
finansines, naujų narių ir komandų trū
kumą ir nedidelę vyresniųjų paramą. 
Plačiai buvo apatarta būsima kelionė į 
Lietuvą. Iždininkas paskelbė paskutinį 
terminą iki kada reikia (norintiems vykti 
j Pasaulio lietuvių sporto žaidynes) su
simokėti depozitą. Plačiai buvo diskutuo
tas naujų ALFAS garbės narių rinkimas. 
Buvo pasiūlyta naujų pakeitimų dėl 
rinkimų, tačiau buvo palikti tie patys 
ALFAS Valdybos duoti pasiūlymai.

Atstovai iškėlė Mclbourno “Varpo” 
klausimą. Buvęs vienas iš didžiausių mū
sų lietuvių sporto klubų, kur jaunimo 
veikla ir dabar graži, jau kelintas kartas j 
Sporto Šventę atsiunčia tik po kelis spor
tininkus. (Šį kartą dalyvavo tik 5 krepši
ninkai). Tęsinys kitame MP nr.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “Ml>” nr.5.

Nuosavybės 
problemos
Turint auto

mobilį, tarp Kau
no ir Kačerginės buvo gal pusvalandis ke
lio: palei Nemuną, per Aleksoto tiltą, 
Marvelę, šone paliekant Žemės Ūkio 
Akademiją - ir jau esi Kačerginėje. Tai,iš 
Kauno dažnai nuvažiuodavau, nors ir 
valandai, kitai. Pats namas dar neatrodė 
pasikeitęs, bet jau buvo kalba, kad reikia 
įtaisyti artezinį šulinį.

Bųdatria tenai, buvau nuėjusi į Dievo- 
galą, mūsų buvusį ūkelį, kur dar tebegy
veno senoji nuomininkė Budrienė su šei
ma. Aplink gyvenamus ir ūkinius pastatus 
buvo Kačerginės automobilių lenktynių 
žiedas; viskas aptverta aukštomis tink
linėmis tvoromis su vartais. “Tai kaip jūs 
percinat per tą lenktynių kelią?” - pa
klausiau. “Palaukiam, kai niekas neva
žiuoja ir einam”. Pasikalbėjom apie grą
žinamas nuosavybes, Vytauto vardu aš ją 
užtikrinau, kad Vytautas jos nenuskriaus 
ir suras kur jai gyventi-ūkio jie taip ar
taip neturėjo, tik tą namuką su sklypeliu ir neteko, nes jis su tėte tuoj įsivėlė į karš- 
aplinkui, o jos duktė dirbo Kačerginės-fils politinius ginčus, o jo palyda visą lai- 
pašte. (Kaip vėliau paaiškėjo, jos duktė/i-ką ragino jį važiuoti, nesjau buvo vakaras 
turėjo kitokius planus ir, suklastojusi ir jo jau seniai laukė, berods, Bitėnuose, 
dokumentus, Vytautui padarė daug nema- . s Pasikalbėti teko tik su jo seseria, ir su ja
lonumų.) paskui ne mažai metų palaikiau ryšį
____________________________________ laiškais.
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Praėjus 4 metams, kartu su Kauno ap
skrities viršininku, nuvažiavome j savo 
ūkelį . kurį dar vis vadiname Dicvogala. 
Užlipome ant kalno, kur dar mūsų žemė. 
Vaizdas nepaprastai gražus, net lenktynių 
žiedo tvora jo per daug negadina. Atrodė, 
kad yra vilties, jog Kauno savivaldybė 
pastatys tiltelį, kuriuo galima bus pasiekti 

' sklypo dalį prie upelio žiedo viduryje. Tuo 
metu dar atrodė, kad nuosavybės klausimą 
galima bus teisingai išspręsti.

Tačiau ir dar po trejų metų Dievogalos 
' klausimas nebuvo išspręstas. Galų gale 
Vytautas atgavo ūkelį be to centrinio 
Sklypelio su namuku.

Valteris Banaitis Kačerginėje
-I1 Kačerginėje buvo keli įsimintini ivy- 
' kiai. Vieną dieną, kai buvom Kaune pas 
tarmę, iš Kačerginės paskambino I iliutės 

įtinus: “Skubiai atvažiuokit - Kačerginėje 
'y/a Valteris!” Aišku, tuojau nuvažiavome. 
‘Buvo ne tik Valteris Banaitis iš Vokietijos, 

• ir jo sesuo, Leonas Stepanauskas, Jurgis 
^Dvarionas ir daugybė žmonių, kurių pa- 
ftMrdžių dabar negaliu prisiminti. Valteris, 
'Vienas iš mano buvusių kavalierių, pasi- 
;rodo, buvo labai svarbus asmuo, ir įvai
rios organizacijos jį visur tampė ir negalėjo 
juo pasidalinti. Na. pasisveikinom su juo 

“kaip seni draugai, bet paprastai su juo 
-jiSšikalbėti ir senus laikus prisiminti taip

Partizanų kryžius
Po kelių dienų Kačerginėje turėjo bū

ti neįprastas renginys: partizanų atmini
mui pastatyto kryžiaus šventinimas. Aš 
nuvažiavau į Kačerginę. Iškilmės turėjo bū
ti 4 vai. Tėtė jaudinosi ir mošėsi. nes turė
jo pasakyti kalbą, o jis savo kalbas mėg
davo gerai apgalvoti.

Pašventinimas vyko labai tradiciškai: 
kryžius buvo papuoštas vainikais, aplin
kui vėliavos, mergaitės tautiniais rūbais 
nešė vainikus, buvo choras, buvo dekla
macijos, buvo daugybė kalbų. Tėtės kalba 
buvo gera, bet kalbų iš viso buvo perdaug. 
Pasibaigus kalboms iš žiūrovų tarpo į ratą 
iššoko vidutinio amžiaus truputį jgėrusi 
moteriškė ir ėmė šaukti, kad toks pa
minklas ir iškilmės tai tikrųjų partizanų 
paniekinimas. “Ir kodėl tas kryžius pasta
tytas čia, ant sklypo, kurio niekam nereikia? 
Kodėl ne ten (parodė į kitą gatvės pusę), 
kur partizanai buvo sumetami ir išnieki
nami? Aš eidama į mokyklą juos kiekvie
ną dieną matydavau tengulinčius. Bet ne 
- tie sklypai priklauso Akademijai - ji už 
juos gaus gerą pinigą!” Paskui ji kreipėsi 
tiesiog j tėtę: “Ir kodėl jūs nė vienu žodžiu 
nepaminėjot .lankos Poderio, mano tėvo? 
Juk jūs jį gerai atsimenat?! "Tėtė pasipur
tė: “Aš tokio žmogaus nepažįstu". Kiti 
žmonės Poderio dukrą nusitempė į šalį. 
Pamažu šurmulys nutilo, kunigas pašven
tino kryžių. Aš nuėjau prie Poderytės, pa
sisakiau, kas esu ir paaiškinau, kad tėtė 
nenorėjo Poderio atsižadėti, tik mes niekad 
Jankes vardo nebuvom girdėję. Mums jis 
visuomet buvo Jonas Poderis, ir mes jį labai 
mėgom ir gerbėm. Poderytė nusiramino.

Nuo to laiko praėjo 14 metų, tas kryžius 
ir dabar te bestovi, bet kitoje gatvės pusėje, 
kur dabar jau pastatyta ir Kačerginės 

bažnytėlė, yra paminklas žuvusiems par
tizanams.

Nutautėjimo problema
Ne vien užsienyje gyvenantys lietuviai 

dejuoja dėl savo vaikų nutautėjimo. Tą pa
čią problemą turi ir Lietuvoje gyvenantys 
kitų tautybių žmonės. Mūsų marčios tėvas, 
kilęs iš labai senų laikų rusų kolonistų, 
visuomet laikė save lietuviu, taip pat ir jo 
broliai. Tačiau jo sesuo ir jos duktė Nilą 
laikė save rusėmis ir tą visuomet pabrėždavo.

Nilą dar sovietmečiu buvo atėjusi pas 
mane j Vytauto butą su savo vyru. Abudu 
puikiausiai kalbėjo lietuviškai, bet ji, vie
nintelė iš Jeršovų giminės, staiga pareiškė: 
"Bet jūs žinot, kad mes rusai! ” “Nu, tai ir 
būkit”, sakau. Ir daugiau to klausimo ne
lietom. Paskui, viešėdama Australijoje, Nilą 
vėl dideliame lietuvių susirinkime pareiš
kė: “Aš esu rusė”. Ir vėl niekas nereagavo. 
Dabar, po tiek metų, Nilą man pasiskun
dė: “Mūsų sūnūs nenori būti rusais. Jie 
sako, kad jie save laiko lietuviais”. Pa
galvojau, kad nieko nuostabaus-juk jie jau 
5 ar 6 karta nuo rusų kolonizatorių atvy
kimo, o dažniausiai tik moterys - šiuo 
atveju Nilos mama ir Nilą - per kartų kar
tas stengiasi išlaikyti savo tautybę.

Susidūrėmirsu greitesne tautybės kaita. 
Kelionei į Šventosios archeologinius kasi
nėjimus Rimutė buvo gavusi Mokslų Aka
demijos autobusiuką su šoferiu. Važiuojant 
pro Riečę, šoferis mums pasakė: “Čia ma
no gimtinė... Įsivaizduokit sau, aš esu pa
skutinis lenkas mūsų šeimoje. Mūsų sūnus 
sakosi, kad jis lietuvis”. Dar pabėdavojo. 
kaip jo tėvui širdį skauda, kad anūkas nori 
būti lietuvis. Kažkodėl paklausiau apie šo
ferio seneli. “A senelis taidar buvo lietu
vis.” O mūsų šoferis, matai, jau paskutinis 
lenkas šeimoje! Tęsinys kitame MP nr.
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Iš Redakcijos pašto In memoriam
Gerb. Redakcija,

“Mūsų Pastogėje” (2008.12.16) Nr. 50 
perskaičiau p. Janinos Vabolienės OAM 
laišką Redakcijai ryšium su mano “Pri
siminus Sąjūdžio laikotarpį” straipsniu.

Ji pamini radijo laidoje panaudotą 
mano interviu su Lietuvos užsienių rei
kalų ministru Juozu Urbšiu. Bet jai as
meniškai buvo įteikti pokalbiai su Kar

Premijos užsienio lietuviams mokslininkams
Švietimo ir mokslo ministerija, kaip ir 

kasmet, vėl kviečia teikti kandidatūras 
lietuvių mokslininkų dirbančių užsienyje, 
kurie būtų verti specialios premijos. Pa
raiškas jai gauti gali teikti užsienio lietu
vių bendruomenės. Jei šalyje bendruome
nės nėra - savo kandidatūras teikti gali 
pavieniai mokslininkai.

Kandidatuojantieji nebūtinai turi tu
rėti Lietuvos pilietybę, svarbu, kad būtų 
lietuvių kilmės. Tačiau reikia, kad užsienyje 
būtų pradirbta ne trumpiau nei trejus metus.

Konkursas skelbiamas 5 premijoms:
- Premija už pastarojo dešimtmečio 

pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperi
mentinės plėtros veikloje humanitarinių 
ir socialinių mokslų srityse; 

Stipendijos užsieniečių lituanistinėms (baltistikos) 
studijoms Lietuvoje 2009 - 2010 m. m.

Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursus dėl valstybinių stipendijų sky
rimo užsieniečiams, atvykstantiems lituanistinėms ir (ar) baltistikos studijoms Lietuvos 
aukštosiose mokyklose 2009-2010 mokslo metams pagal Lietuvos Respublikos pasira
šytas tarptautines sutartis ir susitarimus. Šios stipendijos gali būti skiriamos 1-2 semestrų 
lituanistinėms ir (ar) baltistikos studijoms (iki 10 mėnesių). Pasirinkę šias studijas, 
užsieniečiai turi galimybę ne tik pramokti lietuvių kalbos, bet ir susipažinti su lietuvių 
literatūra, Lietuvos istorija, etnokultūra, ekonomika, Lietuvos socialiniu ir politiniu 
gyvenimu, daugiau sužinoti apie Baltijos šalis, jų kultūrą.

Švietimo mainų paramos fondas, Aukštojo mokslo programų skyrius,
Geležinio Vilko g. 12, LT - 01112, Vilnius, Lietuva 

Tel: +370 5 2498189 fax: +370 5 2497137
e-mail: akadcminiaimainai@smpf.lt http://www;snipf.ll/scholarsliips

Didžiausia Lietuvos šypsena - naujametinė dovana 
pasaulio lietuviams

“Tūkstantmečio odisėja” 2009-ųjų - Lietuvos vardo tūkstantmečio proga pasveikino 
po visą pasaulį pasklidusius lietuvius ir padovanojo jiems didžiausią Lietuvos žmonių 
šypseną. Lietuvių bendruomenėms beveik penkiasdešimtyje šalių išsiuntinėta daugiau 
kaip 14,000 besišypsančių tautiečių nuotraukų. „Tūkstantmečio odisėjos“ šypsena - tai 
vienybės ir tautiškumo simbolis ir bene gausiausias kada nors sukurtas fotosveikinimas.

“Džiaugiamės sukūrę nuoširdžiausią sveikinimą - didžiąją Lietuvos šypseną. Tikime, 
kad užsienyje esantiems lietuviams ji bus brangi, visus mus suvienys ir apjungs, garsins 
mūsų didįjį Jubiliejų ir Lietuvos vardą. Tai yra svarbiausia “Tūkstantmečio odisėjos” 
misija. Greitai ir lengvai pasiekti visas įmanomas šalis, visą pasaulį visus jame gyvenančius 
tautiečius mums leidžia šiuolaikinės technologijos - didžioji Lietuvos šypsena kurta 
internete ir keliauja elektroniniu paštu”, - sako projekto organizatoriai.

Lietuvių, norinčių savo nusišypsoti savo tautiečiams visame pasaulyje dar labai daug. 
Jie savo nuotraukas gali siųsti iki 2009 metų liepos 6 dienos, kada švęsime Lietuvos vardo 
tūkstantmetį. Tikimasi, kad “Tūkstantmečio odisėjos” šypsena bus įregistruota kaip 
gausiausias fotosveikinimas ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio rekordų knygose.

Sveikinimą nuo mūsų visų pasaulio lietuviams 2009 m. - Lietuvos vardo 1000- 
mečio proga žiūrėkite čia: http://www.impartner.lt/odiseja_sveikinimas/

Asmuo kontaktams: Edita Skaraitė, “Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas - Lietuva”
Atstovė ryšiams su visuomene, Tel. 8 5 2400 460 e-mail: edita@ambersail.lt

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

vadovaujant dr. Algimantui Taškūnui 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 Kramiiius

Buvo didžiulė garbė susipažinti su Halina StatliUViene. 
Deja, gyvenimo gija nutrūko ir Halina iškeliavo Amžinybėn. Ji išliks mūsų atmintyje 
kaip nuoširdi, geranoriška ir puiki moteris.

Reiškiame gilią užuojautą dukroms, sūnui ir jų šeimoms.
Aida ir Jonas Abromai

dinolu V. Sladkevičiumi, Tėvu Stanislo
vu iš Paberžės, kun. R. Mikutavičiumi ir 
kitais, kurie, kiek žinau, nebuvo panau
doti (nei jų ištraukos); todėl apgailestavau 
savo minėtame straipsnyje. Maniau, kad 
lietuvių radijo klausytojams šie pokalbiai 
būtų buvę įdomūs.

Pagarbiai,
Lidija Šimkutė - Pocienė

- Premija už pastarojo dešimtmečio 
pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperi
mentinės plėtros veikloje fizinių, biome- 
dicinos ir technologinių mokslų srityse;

- Premija už viso gyvenimo nuopelnus 
mokslui ir pasiekimus humanitarinių ir 
socialinių mokslų srityse;

- Premija už viso gyvenimo nuopelnus 
mokslui ir pasiekimus fizinių, biomedi- 
cinos ir technologinių mokslų srityse;

- Premija už mokslo pasiekimų ir pa
tirties sklaidą.

Premijos dydis -13,000 litų.
Paraiškos ir dokumentai priimami Iki 

vasario 28 dienos eL paštu:
ausra.gribauskiene@smm.lt arba 
faksu +370 5 2190100.

Eulogy for my grandfather Alfredas Vitkūnas
[1926 - 2008]

My grandfather, Alfredas Vitkūnas, was 
bom in Kaunas on May 10"' in 1926 whilst 
Lithuania was independent. His father 
Marijonas Vitkūnas was a Colonel in charge 
of the Communications Battalion in the 
Lithuanian army. He was always telling me 
about the two medals my great-grandfather 
Marijonas had been awarded. Towards the 
end of World War II, the Vitkūnas family 
fled to a refugee camp in Germany. It was 
there at Eichstatt High School that he met 
the current president of Lithuania, Valdas 
Adamkus. He was fond of telling me how, 
whilst at the 2006 Presidential reception 
at Melbourne I Jthuanian I louse. President 
Adamkus just rang him up out of the blue 
one night on my mother’s mobile for a chat 
about the good old days. After the war, my 
grandfather came to Australia as a refugee 
and worked as ashuntcr and porterwith the 
Adelaide Railways, and later in its 
Superannuation office. He then sponsored 
his parents and younger brother Jurgis to 
join him He was always telling me stories 
about how he had a governess and servants 
whilst growing up and how beautiful his 
mother Ona was. I wasn’t able to say 
Dėdukas when I learnt to speak, but as my 
motherwas always talking about herTėtė, I 
obviously decided that that’s what my sister 
Anita & I would call himl

“Would you like an Anticol, David?” 
Those are my first memories of our 
grandfather, Tėtė. He was always chewing 
them to clear his blocked nose. For as long 
as I can remember, he was always well 
prepared medically for any situation and, 
before it became fashionable, carried a 
bottle of water in his black shoulderbag. 
After our family’s long annual drive from 
Geelong to Adelaide, through Hamilton. 
Mount Gambier, over the Adelaide Hills 
and finally, the steep descent into the City 
of Churches, we would arrive to a warm 
welcome. Tėtė, who was married to his 
second wife Viktulė at that time, was always 
delighted to sec us and they loved spoiling 
us. Then off we'd go and slay with our 
grandmother Liuda, Tėtė’s first wife, who’d 
spoil us some more. WhcnTete asked what 
it was that I was interested in at the time, be 
it dinosaurs, turtles, basketball, cars, and 
finally (no surprises here), girls, he was 
always ready and willing to listen to what I 
had to say. Much to my delight as a child, 
the dinosaur or model car I liked at the time, 
always somehow ended up under the tree 
each Christ mas (express post from the North 
Pole,of course!!).

So as the years flew by and the seasons 
changed, we would always find something 
to talk about. Even a week before his death, 
he was a keen political observer, always 
quick to share his opinions on current world 
events, or explain what it was like for him 
growing up in Lietuva or bcingascout. He’d 
also ask about how his great-grandson Oliver 
was progressing, as I was Oliver’s godfather. 
When we were in Adelaide, he’d proudly 
show my sister Anita and me around the 
museum at Adelaide’s Lietuvių Namai 
when he worked there. He was even prouder 
to receive a Padėkos Raštas from the 
Lithuanian Government for his work at the 
museum My grandfatherwas always the first 
to congratulate me when I’d got a good grade

at school and university, or even if I’d 
achieved something trivial at the Geelong 
Lithuanian Saturday school that my parents, 
Ted and Jura bragged about (as all parents 
do!). He was just so proud of whatever I 
wanted to do in life and instilled a belief in 
me that I could do or be anything. Every 
Šventė that he was able to attend he would 
be there cheering the Geelong team VYTIS 
on from the sidelines, applauding even my 
bad passes or a missed basket, always 
providing encouragement and support. He 
also acted and sang in the choras. His 
favourite song was Aras and I think that he 
probably identified with the wounded eagle 
in the song that wants to die in his 
homeland. I also remember being moved 
to tears at the 1998 Šventė in Geelong when 
he read his long poem about Christmas in 
Siberia at the Literature evening with his 
friend Genė. Inour weekly chatsTėtė would 
always offer me his opinions and thoughts, 
drawing on his vast life experiences of 82 
years and giving advice only a grandfather 
can give.

As my eyes well up with tears of sadness, 
1 think of the great times we shared and the 
fun we had together. Through these shared 
experiences, for some reason I have found 
myself developing similar habits to Tėtė’s. 
Sometimes I’ll wake up at 11 on weekends, 
cat some eggs and some porridge for lunch 
at about 3 o’clock, then cook dinner at 10 at 
night and fall asleep watching the telly. 
Punctuality was never Tėtė’s forte, but 

when we saw each other, time seemed to 
stand still. He would always do his best to 
look after me, even though he struggled with 
his bad leg and later a stick and walker.

When we last met, it was my turn to 
look after him. Over lunch we talked about 
politics and sport, and much to his and my 
delight, he was able to finally meet my 
girlfriend Alison. He’d heard so much about 
her, had seen her photos and talked to her 
on the phone. So my grandfather had his 
favourite meal, just as he’d had for as long 
as I’d known him: grilled fish, a lemon tea 
and a garden salad. Maybe a shot of brandy 
to finish off the meal Again, time stood štilį 
like it always did. Before we left, he offered 
me his last Anticol. He was a very loving 
and generous grandfather.

Rest In Peace, try grandfather. You will 
be greatly missed by our whole family.

Love Always,
Your grandson David Reilly

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS”PRENUMERATĄ?
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Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
Nepriklausomybės Šventės minėjimas Melbourne įvyks sekmadienį, vasario 

15 dienų, 2.30 vai. p.p. Melbourne Lietuvių Klubo Koncertų salėje su menine 
programa.

Visus kviečiame gausiai dalyvauti.
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybė Šventė Hobarte
Nepriklausomybės Šventę Hobarte paminėsime šeštadienį, vasario 14 dienų, 

3 vai. po pietų, Vokiečių Klube, 30 Bowden St., Glenorchy. Po minėjimo bus 
suneštinės vaišės. Taip pat bus renkamas pakeltas nario mokestis.

Vėliavos pakėlimas įvyks pirmadienį, vasario 16 dienų, 11 vai., prie Drau
gystės Sienos, 188 Collins Street, Hobart.

Raginame visus tautiečius gausiai dalyvauti abiejuose renginiuose.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@liihuanianclub.org.au 
www.litliuaniaiiclub.org.au

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

Klubo restoranas ‘ JT11C Little Onion” dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

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

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

Vasario 16-oji Sydnėjuje
Nepriklausomybės Šventė Sydnėjuje bus minima sekmadienį, vasario 15 

dienų, 2 vai. po pietų, Sydnėjaus Lietuvių Klube.
PROGRAMOJE: paskaita, choras “Daina” ir kt.
Bus renkamas solidarumo mokestis.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Australijos 
Lietuvių 
Fondui
aukojo:

a.a. O. Zamoiskienės atminimui 
vietoj gėlių
$20 - B. Prašmutaitė ($3255)

a.a. Halinas Statkuvienės at
minimui 
$60 - Z. Pranckūnas ($740)

a.a. Marijos Vaitkienės atmini- Valdybos vardu dėkoju už aukas.
mui vietoj gėlių Audrius Balbata,
$20 - B. Prašmutaitė ($3235) ALF iždininkas

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, vasario 15 dienų, 11.30 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Parapijos Taryba

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams
Iš Pcrth’o j Sydnėjų atvyksta kun. dr. Alfonsas Savickas. Rekolekcijos prasidės 

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

Danutei Ankienei tek: 98712524. Parapijos Taryba

Mirfltcullural performances t'l toese Festival

Children's entertaimient
COMMUNITY LIFE FAMILY MUCTIOJt-TURAL HARMONY NATION

NATION AL MULTICULTURAL FESTIVAL UNITES 170 COUNTRIES
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Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais,
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Jau galite įsigyti

Australijos XXV Liet. Dainų Šventės DVD
DVD profesionaliai padarė mums gerai pažįstamo Algio Pluko anūkas 

Richard Monk. DVD susideda iš dviejų dalių.
Šis DVD - labai gražus prisiminimas kiekvienam Dainų Šventės choristui, 

taip pat tai gera dovana giminėms ir draugams. Kaina $25.
Skambinkit Richard Monk mob. tek: 0414 747 292 arba Jadvygai Burokienei 

tek: (02 )9522 8275. Galite įsigyti ir Lietuvių Klube darbo dienomis.

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St, Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pie tų.

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, Banks town NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

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

“MŪSU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų 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: mpastogc@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Rcisgys, 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 melams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokami) 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, MarrickviUe, NSW 2204.
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