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IX Tautinė stovykla “KERNAVĖ” (1)

Šių metų sausio 2-10 dienomis vyko LSS Australijos Rajono Sydnėjaus “Aušros” tunto 
suruošia Tautinė Stovykla “Kernavė”. Plačiau apie stovyklą skaitykite “M.R” psl.5.
Brolio Raimondo Vingilio nuotraukoje: Australijos lietuviai skautai Tautinėje Stovykloje 
“Kernavė”.

iJSSĮjs Lietuvos įvykių apžvalga
Piratai 

kėsinasi į 
Lietuvos

laivus
Įsisiautėję So

malio piratai ke
lia grėsmę ir Lie
tuvos laivams. Su 
Lietuvos vėliava 
plaukiojantį laivą 

“Skala” prie Afrikos krantų jau lydi ka
riškiai. Lietuvos karinti) jūrų pajėgų at
stovai ramina žmones, jog pavojaus nėra. 
“Jeigu būtų iškilęs pavojus ir į laivą verž
tųsi piratai, mums būtų pranešta. Prie 
Somalio krantų vykdoma operacija, kuria 
bandoma užtikrinti laivų saugumą”, tvir
tino Karinių jūrų pajėgų karininkas Anta
nas Brencius. Ramina ta mintis, kad pira
tai puola didžiuosius laivus, gabenančius 
brangius krovinius, pvz. suskystintas du
jas. Už grobio išpirkimą piratai pareikalau
ja iš laivo prekių savininkų stambių sumų.

Lietuvos laivas “Skala” gan mažas, tad 
jam didelio pavojaus gal ir nėra. Pavieniai 
lietuviai jūrininkai tarnauja kitų šalių lai
vuose ir jų pavojus šiame regione nemažas.

Praeitais metais prie Somalio krantų 
buvo užregistruota 120 užpuolimų.

Nuo jūros plėšikų yra nukentėję ir 
lietuviai. Prieš dešimtmetį nusikaltėliai 
Pietryčių Azijoje užgrobė Lietuvos kro
vininį laivą “Algirdas”. Tada pasisekė 
jūrininkams išsilaisvinti ir aukų nebuvo.

Prezidentas apdovanojo prof. 
Klaus Schwab

Prezidentas Valdas Adamkus, dalyvau
damas Pasaulio ekonomikos forume Da
vos (Šveicarija), susitiko su forumo vado
vu Klaus Schwab.

Llž nuopelnus Lietuvos Respublikai ir 
už Lietuvos vardo garsinimą Prezidentas 
Valdas Adamkus apdovanojo Pasaulio 
ekonomikos forumo vadovą Klaus Schwab 
ordinu “Už nuopelnus Lietuvai” Komodo
ro kryžiumi.

“Mes labai vertiname jūsų veiklą: jūs 
telkiate pasaulio lyderius ir skatinate 
kartu ieškoti būdų sprendžiant aktualias 
visoms šalims problemas”, - įteikdamas 
apdovanojimą, sakė Lietuvos vadovas.

Dėkodamas už ordiną, Pasaulio eko
nomikos forumo steigėjas pasakė: “Šis 
apdovanojimas yra man didelis paska
tinimas ir ateityje imtis naujų iniciatyvų 
bei tęsti bendradarbiavimą su Lietuva”.

Visiems reikia daugiau laisvos 
prekybos

Tai pareiškė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Vygandas Ušackas dalyvavęs 
Europos Sąjungos (ES) prekybos minis
trų susitikime Briuselyje, kuriame buvo 
svarstomi ES prekybos politikos uždavi
niai pasaulinio ekonominio nuosmukio 
sąlygomis. Ministras pažymėjo, kad lais
vos prekybos išlaikymas ir protekcionis
tinių priemonių išvengimas yra svarbūs 
ES šalių ir pasaulio ekonomikos atgai
vinimo veiksniai. Jei išsikeros tarifų kė
limo ir subsidijų politika - nukentės visi: 
gamintojai ir vartotojai, tad Lietuva pa
sisako už laisvą prekybą.

Ministras taip pat pasisakė už tiksles
nes ES programas, kurios padėtų konku
ruoti smulkioms ir vidutinėms įmonėms 
pasaulio rinkose. Jis taip pat sieks, kad joms 
būtų prieinami trečiųjų šalių ekonomikos 
gaivinimo planuose numatyti finansiniai 
ištekliai, o esant būtinybei - ES rinkos

Nukelta į 2 psl.

Mieli Australijos lietuviai,
Nuoširdžiai sveikiname visus su artė

jančia Vasario 16-ąja - Lietuvos valsty
bės atkūrimo švente. Tai didžiausia ir 
svarbiausia mūsų šventė, kuri kiek
vienam iš mūsų simbolizuoja Lietuvos 
valstybę, Lietuvos įsitvirtinimą pasau
lio žemėlapyje.

Linkime visiems džiaugsmo, sėkmės, 
sveikatos, kiekvienai šeimai gerovės ir 
santarvės, visapusiškos darnos gyvenime, 
o Lietuvai stabilumo ir pasitikėjimo sa
vimi!

ALB Krašto Valdyba

Gabrielius Žemkalnis - apdovanotas
Vilnius, vasario 2 d. (ELTA). PLB 

atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis 
pagerbtas “Lietuvos Tūkstantmečio 
žvaigžde”. Užsienio reikalų ministerijos 
garbės ženklas jam skirias už nuopelnus 
atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir 
puoselėjant jos valstybingumą, už. lietuvių 
išeivijos telkimą ir ilgametį darbą Lietu
vos labui. Apdovanojimą G. Žemkalniui 
įteikė užsienio reikalų ministras Vygaudas 
Ušackas. “Man didelė garite pasveikinti Jus 
80-ties metų jubiliejaus proga ir įteikti “Lie
tuvos Tūkstantmečio žvaigždę”. Didžiuo
jamės ir vertiname Jūsų didžiuli indėlį j 
lietuvybės puoselėjimą ir mūsų šalies vals
tybingumo stiprinimą”, - sakė jis.

Lietuvos diplomatijos vadovas pažy
mėjo G. Žemkalnio nuopelnus atkuriant 
Lietuvos nepriklausomybę, telkiant už
sienio lietuvius ir ilgus metus dirbant 
Lietuvai. “Jūs - geriausias pavyzdys žmo
gaus, kuris klausia, ne ką šalis gali duoti 
jam. o ką jis pats gali duoti savo šaliai”, - 
sakė ministras, primindamas nužudyto 
JAV Prezidento John Kennedy pasakymą.

Garbės ženklu “Lietuvos Tūkstantme
čio žvaigždė”yra apdovanojami Lietuvos 
ir užsienio valstybių piliečiai už ypatingus 
nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, puo
selėjant ir plėtojant tarpvalstybinius san
tykius, ypatingus nuopelnus valstybės tar
nyboje. Šiais metais už nuopelnus garsinant

Laisvės premija - Nijolei Sadunaitei
(Čikaga, vasario 2 d.) Savaitgalį jau 

ketvirtą kartą buvo paskelbtas JAV lietu
vių įsteigtos Laisvės premijos laureatas. Ja 
šiemet tapo nenuilstanti kovotoja už 
žmogaus laisvę ir jo teises Nijolė Sadūnai- 
tė. N. Sadunaitei dėl sveikatos neatvykus 
atsiimti premijos, ji laureatei bus perduota 
vėliau, tačiau susirinkusiems buvo maloni 
staigmena išgirsti įrašytą N. Sadūnaitės 
balsą iš Lietuvos. Laureatė buvo paskelbta 
Čikagos priemiestyje Lemont esančiame 
Pasaulio Lietuvių Centre vykusiame Po
litinių studijų savaitgalyje.

Pirmąja Laisvės premija prieš trejus 
metus buvo apdovanota Sausio 13-ąją prie 
Vilniaus televizijos bokšto I .ietuvos Nepri
klausomybę gynusį ir nuo sovietų tankų 
žuvusi Loreta Asanavičiūtė. Premija įteikta 
jos mamai Stasei Asanavičienei, 2007 m.

LR užsienio reikalų ministras Vygaudas 
Ušackas (kairėje) Gabrieliui Žemkalniui 
įteikia “Lietuvos Tūkstantmečio žvaigždę”.

I Jetuvos vardą tokiu garbės ženklu jau buvo 
apdovanoti olimpinis čempionas ir Jung
tinių Tautų organizacijos (UNESCO) spor
to čempionas disko metikas Virgilijus 
Alekna bei režisierius Arūnas Matelis.

“Lietuvos Tūkstantmečio žvaigždės” 
ženklas įsteigtas 2007 metais Lietuvos 
valstybei ir jos užsienio politikai nusi
pelniusiems asmenims pagerbti Lietuvos 
vardo tūkstantmečio proga. □

I .aisvės premija buvo skirta už tarnybą bei 
darbą Tėvynės labui Baltarusijoje žuvusiam 
Valstybės saugumo departamento pulki
ninkui, diplomatui Vytautui Pociūnui. 
Premija įteikta šeimai.

Pernai apdovanoti du laureatai: JAV I .B 
Niujorko apygardos pirmininkė Ramutė 
Žukaitė -už aktyvią veiklą bei vadovavimą 
Niujorko lietuvių kovai dėl vienintelės 
lietuvių bažnyčios išsaugojimo ir dien
raščio “Lietuvos žinios” vyr. redaktorius 
Valdas Vasiliauskas - už aktualius politi
nius rašinius.

Iki šiol premija buvo teikiama ten, kur 
ji buvo įsteigta - Los Angeles. Tačiau šiemet 
Politinių studijų savaitgalį, o kartu ir Lais
vės premijos teikimą buvo nutarta perkel
ti į Čikagą, kur gausesnė lietuvių bendruo
menė. □
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?SSs Trumpai iš visur Prezidentas pasveikino Australiją

♦ Paliaubos tarp 
Izraelio ir Hamas 
dar vis tebėra pa
vojuje. Vasario 1 d. 
llamas kovotojai 
iššovė bent 10 
raketų iš Gazos 
ruožo j Izraelio 
teritoriją, sužeis- 
dami kelis žmo
nes. Atsakydama j

puolimą, tą pat dieną Izraelio karo avia
cija bombardavo įtariamus Hamas ginklų 
kontrabandos tunelius Egipto - Gazos 
pasienyje.
♦ Vasario 2 d. Zimbabvės Centrinis Ban
kas pravedė valiutos reformą, paleisdamas 
į apyvartą naują dolerį. Šis doleris yra ly
gus vienam trilijonui senųjų Zimbabvės 
dolerių - nubraukti dvylika nulių.
♦ Vasario 2 d. Iranas iššovė į erdve savo 
gamybos satelitą, kuris apskrieja žemės 
rutulį 15 kartų per parą. Satelitą į orbitą 
iškėlė Irano gamybos raketa Safir - 2. Ira
no technikos laimėjimai sukelia nerimą 
pasaulyje, bijantis jų pritaikymo karo 
tikslams.
♦ Indonezijos ir Australijos policija koo
peruoja, bandydama sustabdyti žmonių 
kontrabandą į Australiją. Vasario 3 d. ben
drai veikdama abiejų valstybių policija 
sulaikė kontrabandos laivą Sulawesi salos, 
pietinėje dalyje, su 40 žmonių iš Afga
nistano ir Pakistano, kurie tikėjosi slapta 
pasiekti Australiją. Suimtas jų bandymą 
organizavęs Haji Tahir, indonezas iš Va
karų Timoro. Policijai yra žinoma, kad Ta
hir yra sėkmingai pristatęs į Australiją tris 
nelegalius žmonių krovinius, nors keletas 
kitų jo bandymų nepasisekė.
♦ Atvykęs į Maskvą, Kirgizijos preziden
tas Kurmanbek Bakiyev išgavo iš Rusijos 
prezidento Dimitry Medvedev JAV 2

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
apsaugos priemonės.

V Ušaekas paragino Europos Komisi
ją siekti, kad treciosiose šalyse būtų pa
naikintas valstybės kišimasis į ekonomi
ką: intelektinės nuosavybės pažeidimai ir 
tarifiniai prekybos barjerai.
Aiškėja “Leo LT’ patikimumas

Ankstesnė Lietuvos vyriausybė forsavo 
“Leo LT” kaip nacionalinį investuotoją, 
kuriam bus patikėta net atominės elektri
nės statyba, tuo aprūpinant I Jetuvą ir ki
tas Baltijos šalis energija. Tuo tarpu Eu
ropos Sąjungos vadovybė įžvelgė neiš
aiškinto privataus kapitalo užmačias, ku
rios veiks ne žmonių gerovei.

Naujas ūkio ministras Dainius Kreivys 
anksčiau teigiamai įvertinęs nacionalinio 
investuotojo bendrovės “Leo LT” parengtą 
veiklos strategiją, greit pareiškė, kad šis 
dokumentas kelia nemažai abejonių. 
“Pristatyta darbinė medžiaga paliko ne
atsakytų klausimų”, teigiama Ūkio minis
terijos pranešime spaudai. “Leo LT” pa
teiktoje medžiagoje nepakankamai skirta 
dėmesio įsijungimo į UCTE problema
tikai, ypatingai šių jungčių finansavimo 
klausimams. Be to projektų finansavime 
akcentuojama ilgalaikių tarifų politika”.

Ministro teigimu, strategijoje daugiau 
dėmesio turėtų būti skiriama visos elek
tros energijos gamybos, tiekimo ir skirs
tymo grandinės efektyvumo didinimui.

“Pristatytoje medžiagoje nėra įvertinti 
vartotojų interesai bei atsižvelgta į Vals
tybės kontrolės išvadas dėl energijos kai
nų pagrindimo”, - ministerijos pranešime 
cituojamas D. Kreivys.

Musų Pastogė Nr. 5, 2009.02.11, psl. 2 

bilijonų dolerių paskolą jo valstybei.
Tuoj po šio susitarimo, vasario 4 d. Kir
gizijos prezidentas pareiškė, kad jo vy
riausybė uždarys amerikiečių karo avia
cijos bazę Kirgizijoje. Manas bazė yra 
vienintelė amerikiečių bazė Centrinėje 
Azijoje. Jos reikšmė vis didėjo, sunkėjant 
susisiekimui su Afganistanu per Pakistaną.
♦ Vasario 4 d. Somalijos piratai gavo JAV 
3,200,000 dolerių išpirką už jų rugsėjo 
mėnesį pagrobtą I Jkrainos laivą “Faina”. 
Pradžioje piratai reikalavo 20 milijonų 
dolerių už šį tankais ir kita ginkluote pa
krautą laivą ir 20 žmonių įgulą.
♦ Vasario 5 d. 56 metų amžiaus ame
rikietė Jennifer Figge atplaukė į Chaca- 
chahare salą prie Trinidado, pirmoji 
moteris, perplaukusi Atlantą. Ji pradėjo 
savo plaukimą sausio 12 d. iš Cape Verde 
salų prie Afrikos, pailsėdama ją lydin
čioje jachtoje.
♦ Vasario 7 d. dėl karščių, siekusių virš 
46 laipsnių Celsijaus, Melbourne mieste, 
visoje Viktorijoje prasidėjo gaisrai, patys 
siaubingiausi visoje Australijos istorijoje. 
Per dvi dienas nuo gaisrų žuvo bent 96 
žmonės, sudegė 750 gyvenamų namų, 
visiškai sunaikinti keli maži miesteliai. 
Ligoninėse guli bent 80 smarkiai apdegu
sių žmonių. Įtariama, kad kai kurie gaisrai 
buvo tyčia piktadarių sukelti. Gaisrai siau
tė ir NSW valstijoje, bet žmonių aukų ne
buvo. Tuo tarpu Queensland valstija ken
tė nuo didžiulių ciklono sukeltų potvynių.
♦ Vasario 8 d. 13 km. ilgio lytis atskilo 
Eric ežere JAV su 135 žmonėmis. Visi jie 
išgelbėti, panaudojant sraigtasparnius, žu
vo tik vienas žmogus.
♦ Vasario 8 d. multimilijonieriaus Rupert
Murdoch motina Dame Elisabeth Murdoch 
savo namuose Sydnėjuje atšventė savo 100- 
ąjį gimtadienį, apsupta beveik 560 svečių 
ir giminaičių. □

Premjero nuomone, paaiškinus kaip bus 
įgyvendinti jungčių su Lenkija ir Švedija 
naujos atominės jėgainės statybos projek
tai, dokumente turi būti finansinis planas, 
kuris lemtų ilgalaikę tarifų politiką.

Eurokomisarė Dalia Grybauskaitė 
paskelbė džiugią žinią Lietuvai - Briuselis 
nutarė, kad skirs pinigų energetikos 
jungtims: Baltijos šalių elektros tiltui su 
Švedija “Swedlink” - 175 mln. eurų (345 
mln. litų). Tokiu būdu Lietuva įsijungs į 
Vakarų energetikos tinklą ir elektros 
energija bus pigesnė. Atkris valstybei ir 
“Leo LT” machinacijos, o ši galės palaiky
ti konkurenciją su Vakarų energetika.

Ekonominės krizės pojūtis 
Lietuvoje

Tikslių davinių gauti neįmanoma, ta
čiau įvairios apklausos rodo, jog nuosmu
kį žmonės jaučia įvairiai: 48% šalies gy
ventojų teigė jau pajutę ekonomikos 
lėtėjimo pasekmes, dar 27% asmeniškai 
krizės nejaučia, tačiau darbe jau susiduria 
su lėtėjančių ekonomikos alsavimu. Kas 
dešimtas respondentas krizės dar niekaip 
nepajuto, o 15% negalėjo atsakyti į šį 
klausimą. Betarpiškai su nemaloniomis 
ekonomikos lėtėjimo pasekmėmis dažniau 
susidūrė moterys, 26 - 55 m. amžiaus, ne
turintys aukštojo išsilavinimo, žemesnių ir 
vidutinių pajamų atstovai.

Greito ekonomikos atsigavimo šalies 
gyventojai nesitiki - tik 4% apklaustųjų 
mano, kad krizė baigsis per pusmetį, 16% 
tikisi ekonomikos atsigavimo jau po metų, 
21% mano sunkmetį užsitęsiant dvejus 
metus.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS,LGITlCir “Bernardinai".

(Vilnius, sausio 26 d.) Prezidentas 
Valdas Adamkus pasveikino Australijos 
Generalinę Gubernatorę Quentin Bryce 
nacionalinės šventės-Australijos Dienos 
proga. Pažymėjęs, kad šiandien Lietuvą ir 
Australiją vienija bendromis vertybėmis 
ir interesais grįstas bendradarbiavimas. 
Prezidentas atkreipė dėmesį, jog abi ša
lys yra aktyvios tarptautinių organizaci
jų bei misijų dalyvės, remiančios taiką, 
gerovę ir darnią plėtrą ne tik savo regio
nuose, bet ir už jų ribų.

Lietuvos Prezidentas išsakė viltį, kad 
abi valstybes bei visuomenes susies dar 
intensyvesni politikos, ekonomikos, moks
lo ir kultūros ryšiai. Prezidento nuomone,

Lietuvos paroda atkeliavo į Londoną
Sausio pabaigoje Londone buvo ati

daryta Lietuvos vardo tūkstantmečio 
kilnojamoji paroda “Lietuva: kultūra ir 
istorija”. Iki vasario 13 d. paroda veiks 
vienoje iš Londono katalikų mokyklų 
(Bishop Challoner Catholic Collegiate 
School), kurioje mokosi daugiau nei 1400 
mokinių, iš jų beveik 70 lietuvių. Kilno
jamąją parodą parengė Lietuvos dailės 
muziejus, bendradarbiaudamas su Už
sienio reikalų ministerija.

Ekspozicija aprėpia visą Lietuvos 
valstybės istoriją, išryškindama pagrin
dinius politinius bei kultūros istorijos 
įvykius, pradedant pirmuoju Lietuvos 
vardo paminėjimu 1009 m. Kvedlinburgo 
(Vokietija) šv. Scrvacijaus vienuolyno 
analuose ir baigiant Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimu ir valstybės įstojimu j 
Europos Sąjungą bei NATO.

Centrinė parodos dalis išryškina pa
grindines Lietuvos istorijos epochas - 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, carinės 
Rusijos okupaciją, tarpukario Respubli
ką, nacistinę ir sovietines okupacijas bei 
nepriklausomybės atkūrimą. Paroda

Finansų ekspertė kritikuoja
Europarlamcntarė doc. Margarita 

Starkevičiūtė teigia, kad nuolatinis kal
bėjimas apie tai, kaip Lietuvai yra blogai, 
susijęs su “tam tikrų postų dalybomis”. Ji 
taip pat aštriai kritikuoja Lietuvos ne
gebėjimą įsisavinti Europos lėšų. “Iš 12 
didelių projektų, kuriuos Lietuva ketino 
finansuoti Europos Sąjungos (ES) lėšo
mis, paruošti - tik du. Iš taip išgarsintų 
milijardų eurų elektros tinklui, liko tik 
175 mln. eurų (elektros tiltui į Švediją 
“Swedlink”) ir tai - tik dėl to, kad Lietuva 
jokių projektų nėra paruošusi. ES yra 
numačiusi lėšų užimtumui skatinti, bet ir 
vėl - nėra paruošta projektų”, - teigė M. 
Starkevičiūtė. Ekspertė piktinosi, kad tuo 
metu, kai čekai, ispanai, daugybė kitų ša
lių pasirašinėjo sutartis su Europos in

Kaltinimai kauniečiui jau pasauliniai
“Lietuvos rytas” praneša, kad kaunietis 

Andrius Augimas - dabar jau JAV FBI 
(Federal Bureau of Investigation) taiki
nyje ir nepasirodė Bankroto teisme Či
kagoje (JAV), kur nagrinėta viena iš dau
gybės jam iškeltų bylų. Prieš kelerius me
tus A. Augūnas Lietuvoje gyrėsi turtais ir 
įtakingais ryšiais. Buvęs Lietuvos teniso 
federacijos prezidentas dabar priverstas 
slapstytis nuo sukčiavimu jį kaltinančių 
kreditorių, išsibarsčiusių po visą pasaulį ir 
reikalaujančių grąžinti beveik 100 mln. 
JAV dolerių. Vienam JAV bankui jis sko
lingas apie 25 mln. JAV dolerių, kuriuos 
gavo butų statybai. Tačiau darbai nutrauk
ti, o pastatai - areštuoti.

Bylinėjimasis su kreditoriais - ne vie

prie to prisidės ir sustiprintas diplomatinis 
atstovavimas - 2008 metais Australijai 
akredituota Lietuvos ambasada. “Lietuvą 
ir Australiją jau daugelį metų sieja ir glau
dus istorinis ryšys - aktyvi Australijoje 
įsikūrusių lietuvių bendruomenė”, - pažy
mėjo Prezidentas.

Naudodamasis proga V. Adamkus pa
kvietė Australijos Generalinę Gubernatorę 
apsilankyti Lietuvoje 2009-aisiais ir kartu 
paminėti.svarbią mūsų valstybei datą. “Man 
būtų labai malonu parodyti Jums Lietuvą 
ir kartu išsamiai aptarti naujas iniciatyvas, 
prisidėsiančias prie Australijos ir I .ietuvos 
dvišalių santykių plėtojimo”, - teigiama 
Prezidento laiške. □ 

papildoma vizualine informacija - gra
žiausių Lietuvos peizažų, architektūros 
šedevrų ir kitais vaizdais.

Pasak rengėjų, viena iš pagrindinių 
šios parodos funkcijų - ne tik pristatyti 
Lietuvos valstybės istoriją bei kultūrą, bet 
ir priminti apie Lietuvos vardo tūkstant
mečio jubiliejų. Lietuvą, kaip šalį turinčią 
gilias valstybingumo šaknis bei siekian
čią tūkstančio metų istoriją, atspindės ir 
parodą lydėsiantis informacinis leidinys. 
Siame leidinyje lankytojai atras visą paro
dos stendų informaciją, jis bus dalijamas 
parodos metu.

Parodos “Lietuva: kultūra ir istorija” 
atidaryme dalyvavo Lietuvos diplomati
nės bendruomenės Londone atstovai; 
Lietuvos draugai Jungtinėje Karalystėje, 
savivaldos, švietimo valdymo atstovai, 
lietuvių bendruomenės nariai.

Lietuvos tūkstantmečiui skirta paro
da - tai tęstinis projektas, pristatytas 
Helsinkyje, Taline, o iš Londono keliau
siantis j Briuselį, Paryžių ir kitus Euro
pos miestus, taip pat JAV, Kanadą, Japo
niją ir Izraelį. □ 

vesticijų banku dėl lėšų smulkiajam vers
lui skatinti, Lietuvoje - dalintas! postais, ir 
tik dabar yra niošiama sutartis.

Europarlamcntarės nuomone, išpūs
tos yra ir kalbos dėl išskirtinai blogos 
Lietuvos biudžeto padėties. “Biudžeto 
padėtis pablogėjo visose Europos Sąjun
gos šalyse. Planuojama, kad neigiama 
tendencija išliks ir 2009 metais. Finansų 
ministrai sutarė, kad dėl nepalankių są
lygų gali būti viršyta ES stabilumo ir au
gimo pakte įtvirtinta iki 3% nuo bendrojo 
vidaus produkto (BVP) leidžiamo deficito 
riba”, - sakė M. Starkevičiūtė. “Lietuvai 
planuojamas biudžeto deficitas šiemet - 
3.5%, tuo tarpu, pavyzdžiui. Airijai - 
13%.”, - priminė ji Europos Komisijos sau
sį atliktą ekonominį vertinimą. LGITIC 

nintelė A. Augūno problema. Artimiausiu 
metu jo laukia teismo procesas Vokietijoje. 
Šios šalies prokuratūra jau baigė tirti ir 
teismui perdavė vieną didžiausių Vakarų 
Europoje baudžiamųjų bylų. A.Augūnas 
kartu su dar 7 lietuviais, 9 vokiečiais ir 
vienu Rusijos piliečiu kaltinamas organi
zavęs apie 700 mln. eurų vertės cigare
čių kontrabandą, įkūręs nusikalstamą 
susivienijimą, plovęs pinigus ir klastojęs 
dokumentus.

Tiriant šią bylą buvo apklausta beveik 
4,000 asmenų, patikrinta net 2,000 
bendrovių. Su šia cigarečių kontrabanda 
vokiečių pareigūnai sieja ir daugybę 
nužudymų, kurie iki šiol dar nėra pilnai 
išaiškinti. □
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Bendruomenės baruose
XXV Australijos Lietuvių Dienos

XXV ALD SYDNEY 2008
Dainų Šventė

Šventę įvyko dvi repeticijos. Ir kaip gali 
nepaminėti nuostabių moterų, kurios 
ruošė choristams pusryčius pirmoje 
repeticijoje. Tai Onutė Kapočienė su sa
vo pagalbininkėmis Ele Stasiūnaitiene, 
Regina Šatkauskiene, Benigna Zakaraus- 
kaite, Dana Svaldcniene, Janina Kalgo- 
vicnc. Jų pagaminti sulcptinukai tirpo 
burnoje. Antrąją repeticijų dieną į 
Bankstown Town Hall atskubėjo geroji 
Onutė Dobbs, kuri vaišino ištroškusius 
kava. Kiekvieną kartą, kai prisimenu šias 
moteris, mąstau, kiek žmogus turi geru
mo savyje ir noro padėti.

Ir taip atskubėjo gruodžio 28-oji - 
Dainų Šventės diena. Visi skubėjome į 
Bankstown Town Hall. Vartėme Dainų 
Šventės programėlę, su nekantrumu 
laukdami koncerto pradžios. Šios prog
ramėlės sudaryto jai - Jadvyga Burokienė 
ir Jadvygos sūnus Petras Burokas.

Koncerto pranešėjai - Lana Venckienė 
ir Aistis Bieris - skelbia koncerto pra
džią. Dainos gražesnės viena už kitą. Ir ta
da chorai pražydo gražiausiomis spalvo
mis ir skambiausiais balsais. Pasirodo 
Melbourne “Danos Sesės” su vadove Dana 
Levickiene. Išgirdome labai melodingas, 
žymių Lietuvos autorių dainas. Geelongo 
mišrus choras “Viltis”, nors ir negausus, 
bet vieningas su Aldona Scano priešakyje 
ir toliau saugantis meilę chorinei dainai. 
Kitas choras - Melbourne “Dainos Sam
būris”, kuriam diriguoja aistringa Gra
žina Pranauskienė. Jos dirigavimas už
dega norą dainuoti visus. Kita šio choro

Aida Zastarskytė-Abromas
Su didžiuliu nekantrumu ir jauduliu 

laukėme Dainų Šventės Sydnėjuje. 
Organizatoriams ir koordinatoriui - tai 
didelis ir atsakingas darbas. Šeimininkus 
neramino mintis, ar pavyks sklandžiai 
organizuoti renginį, ar suvažiuos visi 
chorai, ar pakankamai susirinks žiūrovų j 
koncertą. Žinoma, niekada nebūna taip, 
kad viskas vyktų tobulai.

Iš pradžių buvo daug rūpesčių, prob
lemų. Eiliniam žiūrovui, svečiams, da
lyviams, nežinantiems užkulisinio darbo 
atrodo, kad viskas ėjo kaip sviestu pa
tepta. Bet, žinau, kiek jaudulio, emocijų 
teko išgyventi šventės koordinatorei Jad
vygai Burokienei. Visi rūpesčiai gulė ant 
jos pečių. Daug bemiegių naktų turėjo ir 
choro “Daina” vadovė Birutė Aleknaitė. 
Nuoširdus ačiū šioms moterims, nes jos 
buvo pagrindinis Dainų Šventės variklis.

Šventė prabėgo kaip viena žavinga 
akimirka. Dabar, kai viskas praeityje, 
galime ramiai pasakyti - Šventė pavyko. 
Padarytas didžiulis darbas, kurį galime 
palyginti su lietuviška žiema ir pavasa
riu, kuomet po šalčio ir šalto nuovargio 
atkeliauja taip lauktas šiitas, pavasari
niais žiedais kvepiantis pavasaris. Rū
pesčiai, problemos kaip maža smulkmena 
užsimiršta, nes prieš akis tai, dėl ko buvo 
stengtasi ir laukta.

Visi chorai Šventei ruošėsi labai 
atsakingai, net suvažiavus į Sydnėjų prieš

Nuotraukoje iš kairės: solistai Garry Penhall ir Tara Williams, tautiškos kapelįjos iš 
Lietuvos“Sutaras” vadovas Antanas Fokas ir Megan Dunn.

Padėka
Prabėgo Australijos Lietuvių Dienos Sydnėjuje. Buvo daugjaudulio, emocijų, 

gražių ir malonių akimirkų. Iš visos širdies norime padėkoti žmonėms, kurie 
savanoriška pagalba prisidėjo prie sklandesnio darbo Lietuvių Klubo bare ir 
virtuvėje. Įtemptomis minutėmis jų rankos buvo didžiulė parama.

Nuoširdus ačiū Rožytei Vaičiulevičiūtei iš Tasmanijos, kuri negailėjo savo 
vakarų ir plušo virtuvėje. Onutei Kapočienei ir JaninaiKalgovienei už geranorišką 
pagalbą bei vertingus patarimus. Povilui Šliogeriui (Klubo direktoriui), 
atskubėjusiam į virtuvę, kai ėmė stigti darbo rankų. Ventai Protaitei (Klubo 
direktorei), kuri su entuziazmu ir šypsena darbavosi virtuvėje ir bare. Vytui 
Burokui, Dan Bieri, Maniui Zcgcriui - Kalėdai, Alex Karp, Melissai Belkutei ir 
Dariui Gakui už sąžiningą darbą bare. Garry Penhall (Klubo direktoriui) už 
rūpestingą ir atsakingą darbą bare ir virtuvėje. Kiekvieno iš jūsų pagalba mums 
buvo labai reikalinga! Ačiū jums visiems!

Klubo Administracijos ir virtuvės vardu atsiprašome visų Šventės dalyvii; ir 
svečių už nenumatytus nesklandumus, patirtus nesusipratimus.

Dėkojame, kad lankotės Klube. Visada esate laukiami!
Lietuvių Klubo menedžeris Jeronimas Beikus ir 

virtuvės šeimininkė Alvyda Auglys

Nuotraukoje - mišrus Australijos lietuvių choras.

Nuotraukoje - dalis chorisčių. Visos nuotraukos Richard Monk.

dirigentė Rita Mačiulaitienė, jos diriga
vimas atydus ir rūpestingas. Sydnėjaus 
choro “Daina” dirigentė Birutė Aleknaitė 
jautėsi kaip tikra šeimininkė, nors, manau, 
širdyje ji jaudinosi už visus labiausiai.

Daug gražių ir jaudinančių dainų 
skambėjo koncerte. Įsūdingai skambėjo 
daina “Nuo Birutės kalno”, solo atliko 
latvių profesionali daininkė Tara Williams. 
Kaip didžiulė jėga nuvilnijo Jungtinio 
mišraus choro dainuojamos dainos. 
Publika šiltai sutiko Antano Foko “Daina 
Vilniui”. AFokas yra dainos autorius ir 
pats dirigavo šiai dainai. Ją pagyvino 
varpų skambesys, o Sydnėjaus choro 
“Daina” solistas Garry Penhall taip atliko 
solo partiją, lyg pats vaikščiotų Vilniaus 
senamiesčio gatvėmis. Pakiliai nuskamėjo 
daina “Lietuva - dainų šalis”, “Keleiviai” 
ir kitos. Visų Šventėje dalyvavusių chorų 
dainuojamos bendros dainos apie Lietu
vą, gimtinę skambėjo dar gražiau ir 
emociškiau, nes tik per dainą gali išsakyti 
savo ilgesį, jaudulį tėvų ir protėvių že
mei. Tik dainoje gali nuskristi į savo gim
tinę, sugrįžti į jaunystę. į prisiminimus.

Koncerto metu didžiulė staigmena vi
siems buvo atvykusių “Ambcrsail” jūreivių 
pasveikinimas ir pakvietimas sutikti 
atplaukusią jachtą.

Po koncerto nuskubėjome į Lietuvių 
Klubą “Dainava”, kur įvyko iškilminga 
chorų vakarienė. Mus pasitiko muziki
niais simboliais išpuošta salė ir žaismin
gai paserviruoti stalai. Idėjos sumanytoja 
Lana Venckienė, o jai padėjo Onutė Dobbs, 
Elė Kains, Petras Kains, jaunasis Vytautas 
Burokas iš Lietuvos. Vakarienės metu įvy
ko loterija, kurios pagrindinis prizas - 
Margaritos Kavaliauskienės dovanota, 
lietuviškai aprengta lėlė. Rūbelius, išsiu- 
vinėjimus padarė pati Margarita. Ačiū 
Margaritai už šią vertingą dovaną. O 
loterijos laimėtoja tapo Elė Kains, kuriai 
ir atiteko lėlė.

Ačiū Alvydai ir Gintarui Augliams už 
paruoštą skanią lietuvišką vakarienę. 
Vaišinomės ir įvairiais pyragais, kuriuos 
Mepė choro moterys ir choro gerbėjos.

Šventė baigėsi. Belieka pasakyti didelį 
lietuvišką ačiū visiems Šventėje dalyva
vusiems chorams, jų vadovams, dirigen
tams, akompaniatoriams, pranešėjams, 
solistams, organizatoriams, visiems geros 
valios žmonėms, kurie padėjo, kad ši Dai
nų Šventė Sydnėjuje būtų kiekvienam iš 
mūsų ilgai įsimintina.

Ką gi. Kanklės perduotos Melbournui. 
Todėl sakome iki naujų susitikimų po 
dviejų metų Melbourne! □

Dainų Šventės kanklės perduotos Melbournui. Nuotraukos centre iš kairės: Rita Mačiu
laitienė, Rolandas Itnbrasas, Gražina Pranauskienė ir Dana Levickienė.

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!
Mūsų Pastogė Ni. 5, 2009.02.11, psl. 3
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| Lietuva iš arti
Lietuvos Tūkstantmetis ir Gardino

miesto aprašymas XV a. atlase

Lietuvos Tūkstantmečio dainų 
šventė “Amžių sutartinė”

Jurgis Zaikauskas
Skaitant XI amžiaus Qucdlinburgo 

analų įrašą, paminėtą prof. dr. Alfredo 
Bumblausko straipsnyje (“Mūsų Pastogė” 
Nr. 51-52, 2008.12.19), kur aprašoma 
kaip šv. Brunonas buvo nužudytas lietu
vių žemėse, prieš akis iškyla - ilgas ir sun
kus krikščionybės kelias Lietuvoje, kol 
krikščionybė prigijo ir lietuviai apsi
krikštijo.

Lietuvos kartografijos XV amžiaus 
Gardino miesto, panoraminis piešinys ir 
aprašymas mini labai panašų įvykį, tačiau 
ne lokį tragišką, kai Jeronimas Pragietis 
(vienuolis, karaliaus Jogailos nuodėm
klausys) karaliaus Jogailos buvo pasiųstas 
į I Jetuvą skleisti krikščionybę. Jeronimas 
Pragiškis galėjo lengvai susilaukti šv. 
Brunono likimo.

Georg Braun (1541-1622), kilęs iš 
Koelno miesto susirašinėjo su keliau
jančiais po Europą pirkliais, domėjosi 
kartografija ir senoviškais atlasais. 
Susipažinęs su Hogenbergu. Muencheno 
graveriu, abu išeido CIVITAT1S ORBIS 
TERRARUM šešiuose tomuose, kur pa
rodyti pasaulio žinomiausi miestai.

Lietuvą reprezentuoja du miestai. 
Pirmas vardu VERA URBIS IN 
LITAVIA GRODNAE ir kitas VILNA 
LITHUANIAE METROPOLIS. Abu 
panoraminiai piešiniai yra nepaprastai 
svarbūs istorikams - architektams, o ap
rašymas antroje piešinio pusėje - labai 
įdomus savo istorinėmis detalėmis.

Kodėl Gardino miestas gavo tokią 
garbę patekti j svarbiųjų Europos miestų 
atlasą - neaišku. Mums lietuviams Gar
dinas istoriškai gerai žinomas. Jame gy
veno ir mirė Lietuvos Kunigaikštystės 
hetmonas Kazimieras Sapiega, Lietuvos 
pramonės kūrėjas Antanas Tyzcnhausenas 
išvystė Gardine stiprią pramonę, senais 
laikais Gardine veikė Lietuvos karininkų 
mokykla.

Gardino vaizdas rodo istorinį Kara
liaus Žygimanto Augusto ir Maskvos 
pasiuntinių susitikimą. Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštystės kariuomenė pavaiz
duota puikiai aprengta ir apginkluota. 
Puošniai atrodanti 9 žmonių grupė su 
Žygimantu Augustu priekyje įspūdingai 
išsiskiria iš visų kitų dalyvaujančiųjų su
sitikime. Du karifti apginkluoti šauna
mais ginklais, vienas su lanku, kiti—ietimis 
ir kardais. Nemuno pašlaitėje pavaizduo
ta pilis ir karališkieji rūmai. Visame mieste 
vyksta gyvas žmonių judėjimas, kareiviai 
ir raiteliai procesija traukia pilies linkui, 
pirkliai paupyje iškrauna prekes, odinin
kai dirba prie upės kranto, kareiviai ir rai
teliai užimti kariniais pratimais. Gyvena
mieji namai, dauguma mūro statybos.

Kas gi buvo Jeronimas Pragiškis? Štai 
pilnas panoraminio vaizdo aprašymas. 
Aprašymas pateiktas lotynų kalba (jį išver
tė į lietuvių kalbą mclboumiškis Antanas 
Bakaitis 1974 metais):

“Lietuva yra plačiai žinomas, mažiau 
mokytas kraštas, iš rytų pusės saugomas 
pelkių ir miškų. Jos sostinė yra Vilnius, 
Vyskupijos miestas, tokio dydžio kaip 
Krokuva su visais priemiesčiais. Po to 
seka arčiausias save verte Gardino mies
tas prie Kronos upės arba kaip dar vadina 
Nemuno upės. Gardinas dalimi statytas 
kalne, dalimi lygumoje, pagal to krašto 
papročius. Jame namai daugiausiai stovi 
vieni prieš kitus, nedaugelis statyti iš 
plytų, ir daugiausiai iš paprastų statybinių
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medžiagų.
Dabar miestas yra aptvertas mūrine 

siena, gynybos vartais ir sustiprintais 
bokštais. Miestas turi gynybos igulą, 
karališkuosius rūmus, pastatytus kalne, 
kurie teikia buveinę karaliui.

Micsteyra trys mūrinės šventyklos, vi
sos kitos - medinės, viena skirta lenkams 
ir dvi gudams, kuriuose specialiu ritualu 
šventos aukos yra atliekamos. Abi gudų 
šventyklos turi apskritą formą, iš plytų 
statytos, ir yra priemiestyje. Varpinę jie 
stato ne pačioje šventykloje, bet prieš 
bažnytini įėjimą, kad daugiausiai būtų ma
toma. lai medinis pastatas, remiamas rastų 
bei stulpų ir sukryžiuotų medžių su tarpais 
užkištais akmenimis. Iš to viso išaugo 
varpinė, iš kurios šaukiama susirinkti į 
pamaldas. Panašiai pastatytos atramos, 
kurios palaiko medinį tiltą, jungiantį su 
anapus Nemuno esančiu krantu. Geraisias 
1567 metais Šviesusis D. Žygimantas Au
gustas Lenkijos Karalius, Lietuvos Didysis 
Kunigaikštis, Rusijos, visos Prūsijos. Ma
zovijos ir Žemaičių Viešpats ir Paveldė
tojas šiame mieste turėjo susitikimą, ku
riame Didžiojo Maskvos Kunigaikščio 
pasiuntinys atvyko su tūkstančiu dviem 
šimtais vyrų puošniausiais parėdais pasi
puošusiais ir neapsakančiais turtais ir 
duoklėm nešančiais. Jiems kaime, už mies
to ribų, buvo paskirta ir atitverta viela, ku
rioje jie pastatė palapines bei karines 
stovyklas ir buveines, ir iš kurios jiems be 
lenkų leidimo neleista buvo išeiti. Ten su 
prašmatnumu ir neįtikėtinu pasididžia
vimu turkų, totorių irValakijos kalbėtojai 
sueidavo. Lenkijos karalius juos išimtinai 
po atviru dangumi ir įvairiuose vielose 
priimdavo.

Stebėtina ir besakyti kokia daugybė 
netikrų dievų ir prietarų miestelėnai ir 
visa plati Lietuva buvo apnuodyta iki 
krikščionybės tikėjimas ir vardas prigijo. 
Jeronimas Pragiškis, Jogailos Lenkijos 
karaliaus pasiųstas j Lietuvą skelbti krikš
čioniškąjį tikėjimą, pranešė, kad sutiko 
lietuvius, kurie garbino žalčius, o taip pat 
šeimos galvas - tėvus, kurie laikė žalčius, 
gulinčius šiene, kampe, kuriems davė 
maistą ir aukojo aukas. Jeronimas įsakė 
juos visus sunaikinti, j aikštę išvarytus vie
šai sudegintu Jų tarpe buvo vienas (žaltys) 
išrinktas vyresniuoju ir prie ugnies pri
artinus jokiu būdu neįstengta sudeginti.

Po šių, jis sutiko gentį, kuri garbino 
šventąją ugnį, amžina ugnimi vadinama. 
Šventyklos turtą prižiūrėjo, jo nevengdami, 
kunigai. Juos klausdavo patarimo apie 
sergančių gyvenimą,ojie nakčia besišildy- 
dami prie ugnies, rytą duodavo tikintiems 
atsakymus, tvirtindavo matę sergančiojo 
šešėlį prie šventos ugnies ir stengėsi mir
ties ar gyvenimo ženklus įmatyti. Sergan
čiųjų ligonių veidus, tai nugarą prieš ugnį 
žiūrėdavo ir pranašaudavo mirtį, įrodinė
davo ir jų daiktais pasirūpinti patardavo.

Jeronimas įrodė visa tai esant apgavys
te ir, įtikinęs žmones, sunaikino švento
vę. ugnį užgesino ir krikščioniškus papro
čius įvedė. Tai atsiekęs, atrado kitas gentis, 
kurios saulę garbino ir reto didumo gele
žinį kūjį garbino. Paklausti šventikai, ko 
vertas ir ką atsiekia tas garbinimas, atsakė, 
kad kadaise ilgą laiką nebuvo galima 
matyti saulės. Koks tai galingas karalius 
paėmęs uždarė j saugiausią bokšto kalė
jimą. Milžiniška jėga didžiulis kūjis su
laužęs bokštą, saulę išvadavo ir žmonėms 
padovanojo. Todėl jis yra gerbtinas įrankis, 
nes per jį mirtingieji atgavę šviesą.

Tęsinys kitame Ml’ nr.

Lietuva - dainų 
šalis. Tokia ji laiko-

C ma nuo seno. Pirmie-
* g * ji metraščiai, dar

neištarę Lietuvos 
vardo, bet paminėję 

baltų gentis, ir XIX-XX a. istoriniai šal
tiniai. svetimšaliai keliauninkai ir savi 
atgimstančio tautinio sąjūdžio šviesuo
liai atkreipė dėmesį į lietuvių tautos 
dainingumą bei jos gyvenimą nuolat 
palydinčios liaudies dainos grožį. Iki šiol 
tūkstantmetės dainos tebeskamba Lie
tuvos kaime, ir niekas kitas taip nepertei
kia lietuvio pasaulėjautos, kiek nostal
giško charakterio, subtilaus grožio ir gė
rio suvokimo, kaip daina.

Nenuostabu, kad turime Dainų šventę. 
Ją simboliškai galima būtų prilyginti 
karūnai, telkiančiai ir vienijančiai visos 
šalies kuriančius žmones - dainininkus, 
šokėjus, instrumentinės muzikos atlikė
jus. liaudies meistrus, aktorius, kompozi
torius, rašytojus, choreografus, dailinin
kus. režisierius - mėgėjus ir profesiona
lius menininkus. Įžvelgiama ir’Dainųšven
tės bei senųjų Graikijos olimpinių žaidy
nių dvasios, didingumo, masto parale lė.

Pirmoji Dainų šventė surengta 1924 m. 
Kaune, kur susirinko 3,000 dalyvių ir 
10,000 žiūrovų. Per 85 metus ji išaugo j 
įspūdingą kultūros sąjūdį.

Dainų šventė 1 .ietuvoje surengiama kas 
ketveri metai. Jos programą sudaro pa
matinės dalys - Folkloro diena, kurioje 
visa geografine ir žanrine įvairove išsi
skleidžia tradicinė kultūra,Ansamblių va
karas, teatralizuota, stilizuota forma pa
teikiantis liaudiško prado programą. Šo
kių diena - jos pagrindas profesionalių 
choreografų sukurtos ir didelėje aikštėje 
gražiausius raštus išrašančios šokių kom
pozicijos ir Dainų diena, į vieną milžiniš
ką chorą suburianti per 15,000 daininin
kų, atliekančių harmonizuotas liaudies 
dainas, lietuvių profesionaliosios muzikos 
aukso fondo ir šiuolaikinių autorių vo
kalinę muziką. Išskirtinė jos ypatybė - 
dainavimas a cappella. Šventės programą 
papildo Liaudies meno paroda, naciona
linio instrumento - Kanklių popietė, pu
čiamųjų orkestrų koncertai ir paradai, 
mėgėjų teatrų spektakliai, profesionalio

Prezidento rinkimai artinasi
Pagal Seimo patvirtintą nutarimą. 

Prezidento rinkimų pirmasis ratas vyks 
gegužės 17 dieną. Antrasis ratas planuo
jamas kartu su Europos Parlamento (EP) 
rinkimais birželio 7 dieną.

Kovo 13 diena - paskutinė diena, 
kuomet partijos ir pavieniai asmenys gali 
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) 
pateikti dokumentus apie kandidatais į 
prezidentus siekiančius tapti pretenden
tus. Balandžio 17d. VRKskelbs kandida
tais į prezidentus įregistruotų asmenų są
rašą ir prasidės prezidento rinkimų agi
tacijos kampanija. Planuojama, kad nau
jasis Prezidentas prisieks liepos 12 dieną.

Partijos oficialiai kol kas neskuba 
atskleisti savo kandidatų į prezidentus. 
Konservatorių lyderis premjeras Andrius 
Kubilius ne kartą yra sakęs, jog siūlys

Įsteigta V. Kudirkos idealų grupė
Vienuolika Seimo Tėvynės sąjungos- 

1 .ietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) 
frakcijos narių įkūrė Vinco Kudirkos - 
vieno žymiausių nacionalinio išsivadavi
mo judėjimo dalyvių, jo ideologo ir va
dovo, “Varpo” kūrėjo ir leidėjo - idealais 
besivadovausiančią grupę.

Tarp svarbiausių grupės tikslų - stip

sios kūrybos renginiai, šventės dalyvių 
eitynės. Ji nuolat atsinaujina.

Lietuvos, drauge su kaimyninių Balti
jos šalių - Estijos, Latvijos, Dainų švenčių 
tradicija nuo 2003 metų tapo UNESCO 
pripažinta Pasaulio nematerialiosios 
kutūros paveldo vertybe.

Dainų šventė “Amžių sutartinė” yra 
18-oji. Ji - neeilinė, nes, kaip visuotiniau
sią nacionalinės kultūros išraiška, pasi
rinkta svarbiausiu Lietuvos vardo Tūks
tantmečio minėjimo akcentu. Šventės pa
vadinimas atspindi prigimtinį lietuvių tau
tos darnos jausmą -žmonių tarpusavyje ir 
su juos supančia aplinka, gamta, - kuris 
bene tobuliausiai įsikūnijo senosiose 
unikaliose lietuvių polifoninėse giesmėse 
-sutartinėse, kaip ir gebėjimą sutarti, kuris 
gelbėjo ją pačiuose sudėtingiausiuose 
valstybės istorijos skersvėjuose.

I Jepos 1-6 dienomis Vilniuje ir Kaune 
vyksiančiuose šventės renginiuose daly
vaus per 40.000 žmonių. Ji prasidės pro
fesionaliosios kūrybos renginių ciklu, ku
ris simboliškai atkuria Lietuvos kelią nuo 
senosios baltiškosios iki šiuolaikinės 
vakarietiškosios kultūros. Folkloro diena 
skirta įvairialypei Žemės semantikai. An
samblių vakaras ir Šokių diena atsklei
džia ciklinio ir istorinio laiko tėkmę. 
Parengtos Moksleivių dainų dienos, 
modernizuoto folkloro, teatrų ir kitos 
naujos programos.

Šventės kulminacija - Dainų diena. 
Didžiulėje, specialiai pastatytoje Vingio 
parko estradoje 18,000 dalyvių dainuos 
gražiausias buvusių Dainų švenčių dainas 
ir naujus Tūkstantmečiui skirtus kūrinius.

Dalyvauti Dainų šventėje - didelis 
kiekvieno žmogaus, puoselėjančio nacio
nalinę kultūrą troškimas. Peršvenlę atsi
skleidžia šalies esmė - dalyviai pasipuo
šia tautiniais rūbais, juos vienija daina ir 
šokis, pasididžiavimas savo valstybe. Ne
nusakomą emocinio bendrumo jausmą 
drauge su dalyviais išgyvena ir dešim
teriopai daugiau į renginius skubančių, 
žiniasklaidos kanalais ją stebinčių žiūrovų 
- kone visa Lietuva.

Lietuvos liaudies kultūros centras 
www.daiiiusvcntc.lt

www.llkc.lt

partijai paremti eurokomisarės Dalios 
Grybauskaitės kandidatūrą, jei ji sutiks 
dalyvauti prezidento rinkimuose.

Opoziciniai (tradiciškai A Brazausko) 
socialdemokratai į suvažiavimą renkasi 
kovo 7-ąją. Tuomet numatyti partijos 
vadovo rinkimai. Teigiama, jog partijos 
pirmininkas gali būti ir partijos kandida
tu į Prezidento postą. Valdančioji Tautos 
prisikėlimo partija (TPP) tarsis vasario 
22-ąją. Prezidento posto gali siekti šios 
partijos pirmininkas Seimo vadovas Arū
nas Valinskas.

Opozicinė (Rolando Pakso) partija 
„Tvarka ir teisingumas“ nusprendė, kad 
kandidatas bus tvirtinamas vasario 8 die
ną partijos kongrese. Opozicinės (Viktor 
Uspaskich’o) Darbo partijos taryba spren
dimą žada paskelbti vasario 10 dieną. □ 

rinti valstybės ir tautos gyvybingumą sie
kiant pažaboti monopolistus ir didinti ūkio 
konkurencingumą, energetinę Lietuvos 
nepriklausomybę, panaikinti LEO sandorį, 
kontroliuoti strateginius ūkio objektus.

Grupė užsibrėžia rūpintis aplinkos ap
sauga, puoselėti nacionalinę kultūrą ir 
švietimą, stiprinti lietuvybę. LGITIC
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^frautu* ^atfaitįfėje
IX Tautinė stovykla

Šių metų sausio 2 d. Australijos lietu
viai skautai iš Sydnėjaus, Melbourno, 
Brisbanės, Adelaidės, Gcelongo, Ilobarto 
ir iš Lietuvos rinkosi į IX Tautinę Stovyklų 
“Kernavė”, kuri vyko “Camp Kariong”.

Šiais metais Lietuva švenčia 1000-metį. 
Ta proga stovyklos pavadinimas parinktas 
“Kernavė”, kuri viduramžiais buvo pir
moji Lietuvos sostinė ir iš kurios XIII 
šimtmetyje valdė kunigaikštis Traidenis.

Skautai/tės nurodytas palapines patys 
statėsi. Gerai, kad skautiškai vieni kitiems 
padėjo ir darbas buvo greitai atliktas, nes 
artėjo lietus!

Vėliavų nuleidime buvo pristatyti sto-

Po pirmo laužo, kad visi greičiau susipažintų, pravesti žaidimai.

Prisiminus Sąjūdžio laikotarpį
Lidija Šimkutė - Pocienė

Tęsinys iš “MJR” nr. 3.
Teko tarti žodį vėliavą pakeliant Tra

kuose per Vytauto Didžiojo mirties me
tines, spalio 27 d. Dabar tenka stebėtis, kaip 
tuo metu man išsiliejo tokios pernelyg 
pakilios kalbos, matyt, natūraliai išsiver
žusios iš tos aukštos įtampos patriotinės 
aplinkos. Cituoju:

“Negaliu atsistebėti mūsų gyvenimo 
atsitiktinumais. Ar tai atsitiktinumas ar 
lemtis, kad Šiandieną ir aš-Lietuvos dalis, 
nors ištremta į tolimą Australijos žemyną - 
stoviu tarp jūsų, išgyvenu tą patį, ką jūs 
visi. Nors antra vertus, juk išgyvename vis
ką savaip. Tai mūsų asmenybių irtautųpa- 
našumai, bet drauge ir unikalūs skirtumai.

Ta unikali Dievo dovana išskiria ir mūsų 
tautą, mūsų protėvių kalbą ir tą stebuklą, 
kuris lemties sparnais apgaubė Lietuvos že
mę. O gal tai angelo sparnai - Dievo pa
siuntiniai, kylantys kartu su trispalvės vė
liavos pakilimu į ūkanotą dangų, į kurį 
nuo vaikystės dienų pakeliam akis ir su 
viltimi meldžiamės savo pasirinkta ar iš
mokta malda'.

Tikiu į Dievą Tėvą Visagalį
Tikiu į Lietuvos žmones
Jų ryžtingumą ir ištvermingumą 
Tikiu į Trakų pilies garbingumą 
Vytauto mirties nemirtingumą 
Trispalvės vėliavos kilnumą 
Žmonių pakilimą
Ir stebuklingą tautos iš numirusių 
prisikėlimą ir amžiną gyvenimą. ” 
Lapkričio 12 d. buvau pakviesta daly

vauti Jonavoje, pagerbiant dr. Joną Ba
sanavičių ir sugrąžinant Basanavičiaus 
vardą pagrindinei Jonavos gatvei. Kalbė
jau šiais žodžiais:

“Dr. Joną Basanavičių galime vadinti 
išeiviu. Nuo jaunystės metų didžiąją gyve
nimo dalį jis išgyveno svetur: 1873-1880

44 KERNAVĖ” (1)
vykios vadovai. Iš Lietuvos: adjutante - Vai
va Juškevičiūtė, Seserijos vadovė - Justė 
Briedytė, užsiėmimų vadovas - Povilas 
Valaitis ir savi: Brolijos vadovas - Rimas 
Kazokas, Vyresnių skaučių bei užsiėmimų 
vadovė - Belinda Hornas.

Po pirmo laužo, kad visi greičiau su
sipažintų, pravesti žaidimai.

Pirmomis dienomis vyko statybos: sto
vyklos vartai, pastovyklės vartai jų puo
šimas ir kiti įrengimai, tt. Per vieną dienų 
(nenumatytai greitai) skautai spėjo pasta
tyti trejus vartus (vienų net su bokštu), du 
suolelius, sūpuoklę ir indaujų.

Sekmadienio ryte, po apsitvarkymo, 

metais - Maskvoje, o po to net 25 metus - 
Bulgarijoje. Keletą kartų buvo išvykęs į kitas 
Vakarų Europos šalis. Jis rašė, kaip stovė
damas ant Dunojaus upės ar Juodosios jū
ros kranto, stebėjo pirmąsias kregždes, 
skrendančias Lietuvos link. Kregždės nešę 
jo sveikinimą gimtinėn. O atsakymo jisai 
laukdavo iš paskutiniųjų gervių, atskren- 
dančių iš Lietuvos. Trisdešimt trejus metus 
jis ilgėjosi Tėvynės.

Skaudu, kad buvo laikas Lietuvoje, kai 
nuo jo buvo nusigręžta, stengiamasi jį pa
miršti, išsižadėti. To žmogaus, kuris, atrodo, 
visa širdimi atsidavęs dirbo Lietuvos labui. 
Mano tėvai ir kiti išeiviai, per karo prievartą 
palikę Lietuvą, su gimtosios žemės sauja 
išsinešė ir jį savo širdyje, ir liko ištikimi jo 
idėjomis. Jį nuolat pagerbdavome jam skir
tuose renginiuose bei kitomis progomis. 
Minint .Aušros" išleidimo 100-ąsias me
tines, išeivijoje buvo išleista dr. Basana
vičiaus .Aušros“ faksimile, bei kiti jo raštai. 
Džiaugiuos šiandieną, kad ir Lietuvoje jis 
iškyla kaip atgimimo žvaigždė, nurodanti 
ateities kelią. Ir aš, gyvendama tolimoje 
Australijoje, galbūt tos pačios žvaigždės pa
veikta, išsaugojau tai, kas brangiausia - 
gimtąją kalbą ir ją, kaip neįkainojamą 
relikviją įdiegiau savo vaikams. ”

Vėliavos pakėlimo iškilmėse Jonavoje 
tariau:

“Mieli Lietuvos žmonės. -Štai jau trečią 
kartą aš viešai kreipiuosi į Jus. Pirmą kartą 
prabilau steigiamajame Sąjūdžio suva
žiavime Vilniuje, po to - Trakuose, o dabar, 
prieš atsisveikindama su Lietuva, trečią, 
mitologiškai simbolinį sykį kreipiuosi į Jus 
Jūsų atgimimo ir tautinės vėliavos pakė
limo proga.

Trejetas - tai dar nėra užbaigta mito
loginė formulė, bet tai paslapties ženklas, 
kaip ir trispalvė vėliava, dar daug ką žadanti. 
Ji suteikė Lietuvos žmonėms vilties, tačiau 
ji dar tik rodyklė į tai, kas turėtų būti ir ko

Sudaromas AL Dienų Melbourne (2010) 
Ruošos Komitetas

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba skelbia, kad yra sudaromas Melbourne 
2010 m. vyksiančių Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Komitetas.

ALD Ruošos Komiteto pirmininke sutiko būti Rita Mačiulaiticnė.
Norintieji įsijungti į Ruošos Komiteto darbą prašomi susisiekti su Rita

Mačiulaitiene tek: 0425704890 arba c-mail: ritamaciulailis@yalwo.com.au
Paulius Kabaila,

ALB Melbourno Apylinkės Valdybos pirmininkas

vyko estafetė. Buvo 
sudarytos 5 grupės, 
kurios turėjo atlikti 
septynias įvairias 
užduotis. Tai - mor- 
zės signalizacija, 
vandens perneši
mas, audeklo ap
vertimas (kol ko
manda stovi ant 
jo!) ir t.t. Po pietų, 
brolis Dailius pri
statė įdomių isto
rinių faktų apie tai 
kas vyko prieš lūks- 
tantį metų, kai 
Lietuva oficialiai 
pirmų kartų buvo 
paminėta rašyti
niuose šaltiniuose. 
Perspėta įsidėmėti 
faktus, nes vakare 
vyks “trivija”-viso
kių klausimų varžy
bos!

Dažnai prieš pietus, kad vakare prie 
laužo būtų lengviau, vyko “dainavimas”, 
kuriame ne tik dainos žodžius bet ir jų 
prasmę aiškinomės. O po pietų - sportas 
bei žaidimai.

Nors sekmadienį stovykla ir buvo pa
siruošusi priimti svečius, tačiau sulaukė 
tik vienos viešnios. 1 stovyklą atvyko Ra

siekia Lietuva. O kad tai įvyktų, aš noriu 
tarsi angelo sparnais apgaubti Jus čia 
susirinkusius ir pakėlus akis į dangų prabil
ti kartu su Jumis:

Tėvyne mūsų
Kuri esi mumyse ir aplink mus
Iš kurios mes atėjom
Ir į kurią mes sugrįšim
Teesie Tavo valia
Ir teišsipildo Tavo žmonių norai ir viltys 
Tegul būna Tavo žmonėms skani jų 
Kasdieninė duona
Dabar ir visados
Per prabėgusius ir ateinančius
Amžius.”
Netrukus užgniaužė širdį Didžiosios 

Spalio socialistinės revoliucijos 71-osios 
metinės. Ta proga vėl gatvėse buvo iškabinti 
plakatai ir vėliavos. Mane sukrėtė, kad 
raudonosios vėliavos kabėjo greta trispal
vių, ir supratau, kad reali padėtis yra kol 
kas labai neaiški, kad dar sunku numaty
ti, kaip viskas susiklostys.. Ne be reikalo 
tautos gerbiamas kardinolas Vincentas 
Sladkevičius per mišias sugrąžintoje Ka
tedroje tikintiesiems prabilo: „Pasėtasgrū
das ir po sniegu auga, bet mesjo nematome, 
kol pavasarį jis gėle pražysta. Mes turime 
išmokti laukti.“ Kelias j siekiamą tikslą 
nebuvo lengvas ir, deja, susiklosčiusi padė
tis toli gražu ne tokia, kokios tikėjomės. 
Atsimenu, tuo metu laikraštyje „Gimtasis 
kraštas“ užtikau prof. V Landsbergio atvirą 
laišką redakcijai, kurio dalį pacituosiu:

“Pajutome ką reiškia viešai sakyti ką 
galvoji, laikyti rankose savo vėliavą, giedoti 
savo himną. Dalykai tartum paprasčiausi, 
kiti tą seniai turi ir gal net nepastebi, o mums 
buvo didžiausias vertybių atgavimas. Pa
sijutome ar bent pradėjome jaustis vėl 
žmonėmis, ne pastumdėliais. Pareikalavo
me istorinio ir visuomeninio teisingumo,

Skautės prie tik ką pastatytos “indaujos”.
Abi nuotraukos brolio Raimondo Vingilio.

jono vadijos atstovė sk. Rasa Statkuvienė 
iš Melbourno.

Iškilmingoje rikiuotėje sesė Rasa pa
sveikino visus septyniasdešimt stovyk
lautojų ir Australijos Rajono vardu įteikė 
prisiminimui dovanas iš Lietuvos atvy- 
kusiems - sesėms Vaivai, Justei ir broliui 
Povilui. Sesė Kristina

nuskriaustųjų išteisinimo ir nuostolių atly
ginimo, pareikalavome savarankiškumo 
mūsų tiek iškentėjusiai ir išvargusiai Res
publikai^..^ Turime išgelbėti Lietuvos 
gamtų ir savo sielas, nes kitaip nebus žmo
gaus verto gyvenimo tame kadaise gražiame 
žemės lopinėlyje, kurį mums lėmė istorija ir 
likimas. Štai ką supratome, ir todėl telkia- 
mės, imamės už rankų, juntame kito petį ir 
su viltimi žvelgiame į ateitį..

Grįžusi į namus užtikau Pietų Austra
lijos dienraštyje (“The Advertiser”, 
1989.02.18.), kad per 100,000 lietuvių 
pasirašė peticiją, remiančių Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio programą, kurioje 
reikalaujama laisvės Lietuvai: “Tegul būna 
tokia Lietuva kokios nori žmones. Mūsų 
tikslas - laisva Lietuva. Mūsų likimas - 
Lietuva. Tegul Dievas ir visi geros valios 
žmones mums padeda.”

Neišvengiamai pagalvoji, kodėl Lietuvos 
gyvenimas klostosi ne taip, kaip tuomet 
siekta. Daugybė žmonių vėl tapo apatiški, 
nusivylę. Irmanskaudu, kad šiuo metu Lie
tuvos tauta nepareiškia solidarumo tibe- 
tiečiams, kurie kovoja už savo nepriklausomybę

Žiūrint atgal, praėjus dvidešimčiai me 
tų nuo Sąjūdžio, akivaizdu, kad Lietu
vos žmonės patyrė ir išvydo daug klaidų 
bei korupcijos. Teko nusivilti valdžia. Su
prantama, sovietų pėdsakai ir įsišaknijęs 
sovietinis mentalitetas paliko randus tau
tos dvasioje. Tai ryšku ypač valdžios sluoks
niuose, ir sunku numatyti, kaip laikas išgy
dys ir atstatydins tai, kas sudarkyta, kas 
Lietuvos žemėje išgrobstyta. Teikia vilties 
tai, kad yra daugšviesių, savo tautų mylinčių 
žmonių ir tarp užimančių atsakingus 
postus. Tikėkimės, kad jų donimas ir meilė 
savo kraštui reikšmingai paveiks ateinan
čias kartas, ateitį. □
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Iš Redakcijos pašto
Gerbiama Redaktore,

Su didžiuliu susidomėjimu skaitau 
“M.P.” ir su malonumu ieškau aprašymų 
iš švenčių ar kitų renginių, vykstančių mū
sų lietuviškoje bendruomenėje. Šįkart ir aš 
norėčiau pasidalinti mintimis apie jau 
seniau įvykusi renginį - Kūčių vakarienę.

Viena gražiausių metų švenčių yra 
Kalėdos. Taip jau įprasta, kad lietuviai 
Kalėdų išvakarėse susirenka prie Kūčių 
stalo. Šįkart Kūčių vakarienė vyko 
Sydnėjaus Lietuvių Klube. Į ją susirinko 
daugiau kaip 100 žmonių, jų tarpe lietu
viai, australai ir netgi mačiau kelis azi

Iš kairės: Aida Aitrumas ir Klubu virtuvės šeiminin
kė Alvyda Auglys prie keturių simbelinių žvakių.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Karalienė 
Margaretė
Danijos kara

lienė Margaretė su
savo vyru ir sosto įpėdiniu tada lankėsi 
Lietuvoje, ir Vytautas, kaip Seimo Pirmi
ninkas, jai ruošė iškilmingus pietus. Jis 
buvo parūpinęs pakvietimus ir man su 
Gediminu, bet Gediminas atsisakė eiti, nes 
neturėjo juodo kostiumo ir savo pakvieti
mą perleido Bodil. Dar turėjom laiko 
pasilsėti, išsimaudyti ir pasipuošt i. Rimutės 
sūnus mus nuvežė j Vyriausybės rūmus 
Žvėryne.

Kviestieji svečiai būriavosi apatiniame 
vestibiulyje prie plačių laiptų. Kai kurie 
veidai buvo pažįstami iš spaudos ar te
levizijos. bet jų tarpe buvo tik vienas tikras 
pažįstamas - Jurgis Dvarionas. Tvarkdariai 
(ar liokajai) pranešinėjo kieno eilė eiti į 
viršų. Paskutiniai, kurie pasikėlė tais 
gražiais plačiais laiptais ir buvome mes 
trys: Jurgis, aš ir Bodil.

Viršutiniame vestibiulyje mūsų laukė 
Vytautassu Gražina, karalienė Margaretė, 
jos vyras, kronprincas ir dar keli dignito
riai. Vytautas mus po vieną pristatė, gražiai 
pasisveikinom ir nuėjom į pokylių salę. 
Ten suradom savo stalą, bet aplinkui bu
vo svetimi žmonės ir niekas mumis nesi
domėjo ir nebandė kalbinti. Atėjo prie 
savo stalo karalienė, buvo tostai, kalbos, 
vaišės. Aš niekuomet neatsimenu, kur aš 
ką valgau - turbūt buvo geros vaišės. Pas
kui kavai ir pyragaičiams nusileidom 
apačion į sodą. Ten kažkaip visi jautėsi 
laisviau, persimesdavo vienu kitu žodžiu.
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jietiškus veidus. Sulaukėme ir netikėtų 
svečių, ansmblio “Saduto” iš Londono.

Salė puikavosi šventiškai paserviruo- 
tais stalais. Baltos staltiesės, degančios 
žvakės suteikė vakarienei jaukumo ir 
šilumos. Vakarienė prasidėjo ansamblio 
“Saduto” padainuotomis lietuviškomis 
adventinėmis giesmėmis. Laikydami po 
žvakutę kaip vieningumo simbolį, svečiai 
jas sudėjo ant stalų. Maloniai išklausėme 
Aidos Abromas paskaitymą apie keturias 
adventines žvakes, kurios simbolizuoja 
Tikėjimą, Ramybę. Meilę ir Viltį. Visi šie 
dalykai yra labai svarbūs žmogaus gyve

nime. Šiandieniniame informa
cijų ir technologijų pasaulyje 
dažnai užmirštame apie esmi
nes žmogiškas vertybes, todėl 
susėdę Kūčių vakarą galime ra
miai apmąstyti tai, kas svarbiau
sia žmogaus gyvenime.

Kunigas Jonas Stankevičius 
pašventino maistą, virtuvės šei
mininkė Alvyda Auglys padėko
jo visiems susirinkusiems. Sulau
žę ir šeimyniškai pasidalinę ka
lėdaitį, sėdome valgyti vakarie
nę. Ant stalo puikavosi, kaip ir 
pridera, trylika patiekalų ir netgi 
kūčiukai su aguonų pienu.

Visos šventės ateina ir praei
na, bet geri prisiminimai ir 
įspūdžai išlieka ilgam. Noriu 
padėkoti Kūčių vakarienės orga
nizatoriams. virtuvės šeiminkei 
Alvydai, ir tikiuosi vėl susitikti 
kitais metais.

Svečias (A. K.)

Prie manęs priėjo rimtai atrodantis vyriš
kis ir pakvietė mane eiti su juo. “Ką aš 
padariau?” - paklausiau. “Nieko. Karalienė 
Margaretė nori su jumis pasikalbėti”. 
Karalienė buvo labai maloni ir mokėjo 
kalbėti su žmonėmis. Paklausė, kaip man 
sekasi Australijoje, ar aš dažnai atvažiuo
ju; pasakė, kad jos sūnus atlieka praktiką 
viename Australijos ūkyje; paklausinėjo 
apie lietuvius skautus Australijoje - aiš
kiai buvo pasiruošusi. Paskui tas pats 
žmogus atsivedė ir Bodil. Jai tai buvo dar 
didesnis įvykis negu man, nes visi danai 
įsimylėję savo karalienę. Bodil ją buvo 
daug kartų mačiusi per iškilmes ir skautų 
šventes, nes ji visų Danijos skaučių vado
vė, tačiau ji niekad nebuvo sutikusi kara
lienės iš arti, o dabar net pasikalbėti teko!

Paskui Vytautas pasodino mus į tokį 
namo didumo limuziną, ir šoferis mus 
parvežė namo.

Kitą dienų vaikščiojom po Danijos 
vėliavomis išpuoštą miestą. Kartą turėjom 
sustoti ir praleisti karalienės kortežą, tai 
dar kartą į ją pažiūrėjom. Mieste važinėjo 
Danijos dovana - raudonojo kryžiaus 
autobusiukas. Nuėjom į Danijos dizaino 
parodą ir į specialiai atvežtą Danijos ka
ralienės karikatūrų parodą. Jos aukštas 
ūgis ir nenustojanti rūkti cigaretė buvo 
pagrindinė karikatūrų tema.

Apžiūrėjom sausio 13-tosios barikadų 
likučius ant tilto per Nerį ir prie Seimo 
rūmų ir Antano Mončio skulptūrų paro
dą, atvežtą iš Paryžiaus. Pictavom pas 
Vytautą ir Gražiną, o Vytautas labai daug 
pasakojo apie politinę padėtį. Kai mes 
vėliau paklausėm, kodėl jis tiek daug kal
bėjo apie politiką, jis atsakė, kad jam rytoj 
reiks sakyti kalbą ir čia buvo gera anglų 
kalbos repeticija. Su Gražina ir Bodil 
nuvažiavom į Aušros Vartus ir televizijos 
bokštą - muziejų su apačioje pastatytais 
kryžiais.

Važiavom ir į Rumšiškes, Trakus, Me

Kūčios Sydnėjaus Lietuvių Klube. Abi nuotraukos Audros Puišienės.

Gerbiama Redaktore,
Neseniai mačiau labai įdomų dramos 

teatro pastatymą. Sydnėjaus Festivalio 
proga Baltarusijos Laisvasis Teatras 
žiūrovams parodė eilę ištraukų iš praėju
sių metų Kūčių vakare mirusio anglų 
dramaturgo, poeto ir rašytojo Harold 
Pinter kūrybos. Šis Laisvasis Baltarusi) 
Teatras yra avangardinis ir pasižymi savo 
stilistiniu perdavimu. Turiu prisipažinti, 
kad man kartais sunku buvo susigaudyti. 
Labai būtų įdomu šio teatro pastatymus 
palyginti su Oskaro Koršunovo laisvojo 
teatro pastatymais.

Kaip rašoma programoje, Baltarusijos 
Laisvasis Teatras buvo įkurtas 2005 m. 
pradžioje su tikslu parodyti tautiečiams 
nccenzūruotus dramos veikalus, aplen
kiant prezidento Aleksandro Lukošcnkos 
autoritarinę valdžią, kuri įvairiomis prie
monėmis neleido viešai pasireikšti skir
tingoms nuomonėms bei politinei opozi
cijai.

Šis teatras veikia slaptai visoje Balta
rusijoje. Žiūrovai tik per privačius šalti

dininkus, Naująją Vilnią prie bėgių ir va
gonų, kur būdavo surenkami ešalonai 
tremčiai, į Verkius, Valakampius ir Tur
niškes, vaikščiojom Vingio parke. Mano, 
kaip turistų vadovės, idėjos ir jėgos be
veik išsisėmė ir, po trijų savaičių išlydė
jus Bodil, pasijutau absoliutus skuduras.

Mikis Balčius
Ne visuomet važiuodavau į Šventąją, 

archeologinių kasinėjimų pažiūrėti. Su 
pussesere Rimute ir viena klasės drauge 
nuvažiavom paatostogauti. Apsistojom 
buvusioj archeologinių kasinėjimų vieto
je, kur dar stovėjo Rimutės vagonas. Mie
gamųjų vietų kiek tik nori, maža virtuvėlė 
su būtiniausiais reikmenimis, kieme prie 
pušies mažas bakelis su vandeniu, o mau- 
dyklė-visa Baltijos jūra. Gyvenk ir norėk, 
jei nesi labai išrankus.

Vieną pavakarę nuėjom į svečius pas 
Mikj Balčių. Tas Mikis, tai buvęs berniu
kas. kuris atkreipė savo mokytojų dėmesį 
į melioratorių iškastą akmeninį kirvuką. 
Nuo to kirvuko prasidėjo daug meti) trukę 
Šventosios kasinėjimai. Dabar Mikis jau 
buvo pusamžis vyras, dirbo vandens bokšto 
pečkuriu ir niekad nenustojo domėtis ar
cheologija ir visokiom senienom. Savo bu
te jis turėjo nuostabų muziejų - ne tiek 
archeologijos, kiek visokių antikinių da
lykų, knygų, albumų. Vien jo senoviškų 
atviručių galėtų pavydėti bet koks mu
ziejus. Paraginau, kad jis bent katalogą 
sudarytų. Rimutė sakė, kad ji jau seniai 
jam apie tai kalba, bet jis vis atidėlioja. O 
ten tikrai dideli lobiai ir juos verta pa
viešinti.

Skautų stovyklos
Mano draugė Stefa, labai veikli skautė 

organizatorė, atsikėlusi gyventi j Lietuvą 
iš Cleveland’o (JAV), buvo mane kvietusi j 
skautų stovyklą prie Ūlos upės. Bodil irgi 
buvo malonu prisiminti mūsų jaunas die
nas, bet aš nelabai norėjau klaidžioti ir 
ieškoti ir ieškoti tos stovyklos, tai papra
šiau giminaičio, ir jis, pasiėmęs savo vai
kus, mus nuvežė. Pakeliui sustojom prie 

nius sužino, kada bus rodomas veikalas. 
Jie paimami ir atvežami j slaptoje vietoje 
rodomą spektaklį. Teatro darbuotojams, 
aktoriams, jų šeimų nariams ir draugams 
buvo grasinama, kai kurie buvo sumušti, 
atleisti iš darbų, suimami bei kalinami. 
2007 meti) vidury per vieną tokį pasiro
dymą, policija apsupo teatrą ir suėmė apie 
50 žmonių.

Man šio teatro pastatymas buvo tarsi 
naujas patyrimas gyvenime. Spektaklis vy
ko Penrith Entertainment Centre, kuris 
yra tikrai puikus ir modernus. Tą vakarą 
buvo “Being I larold Pinter” veikalo prem
jera. Pasibaigus spektakliui Baltarusių 
Bendruomenė aktoriams ir visiems žiū
rovams, norintiems dalyvauti, padarė 
priėmimą. Tarėjau malonumą susipažinti 
ir pasikalbėti su vienu iš aktorių. Tada ir 
pagalvojau, kad ir ten diktatūra jau prade
da braškėti, jeigu toks teatras galėjo čia 
atvykti. Grįždami namo aktoriai dar nu
mato gastroliuoti Švedijoje. Nežinia, arpo 
tokių gastrolių grįžti namo bus saugu, bet 
laikas parodys.

Vytenis Šliogeris

Pirčiupio Motinos paminklo, kurį būtinai 
reikėjo Bodil parodyti ir papasakoti jo 
istoriją, užsukom į senoviškąjį Zcrvynų 
kaimą, pamatėm keletą Čiurlionio kelio 
skulptūrų ir susiradom stovyklą. Stovyk
loje pasikalbėjom su skautais, papasako
jom, kaip mes jaunystėje stovyklavom ir 
apie buvusią tautinę stovyklą Pažaislyje. 
Paskui kartu su jais papietavom.

Grįžtant užpuolė lietus su ledais bei 
perkūnija, ir labai džiaugiausi, kad aš ne 
pati vairuoju.

Po kelerių metų, man būnant Kačer
ginėje. su Vytautu ir vaikais nuvažiavome į 
skautų stovyklą prie Nemunaičio (už 
Alytaus). Vytautą apvainikavo ąžuolų 
vainiku, o kadangi nebuvo jo žmonos 
Gražinos, tai man teko antrasis paruoštas 
vainikas. Stovykla buvo labai didelė, 
apvaikščiojom įvairius rajonus. Susitikau 
skautes, kurios buvo dalyvavusios 1938-ųjų 
metų tautinėje stovykloje. Pasijutome kaip 
senos pažįstamos.

Dar po kelerių metų su Vytautu, 
Gražina ir jų anūkais važiavome j skautų 
stovyklą prie Platelio ežero. Stovykla buvo 
labai didelė, 1200 skautų, suskirstyta ra
jonais, kiekvienas su savo “burmistru” ir 
savivaldybe. Aplankėm visus rajonus. 
Paukštyčių ir vilkiukų rajonas kiekvieną 
dieną turėjo parinktą temą užsiėmimams. 
Taip pasitaikė, kad tą dieną jie buvo 
“Australijoje” - visur Australijos gyvūnų 
paveikslai, bumerangai. Pasakiau, kad aš iš 
Australijos, papasakojau apie gyvenimą 
tenai, apie lietuvius skautus Australijoje. 
Gailėjausi, kad neturiu koaliukų.

Didelį įspūdį man padarė “neįgaliųjų 
skautų” rajonas. Ten stovyklavo jaunimas 
vežiojamose kėdėse, negalintys kalbėti, 
ncvaldantys rankų ar kojų. Kiekvieną iš jų 
globojo - vežiojo, maitino, maudė ir kalbino 
- bent keli vyresnieji skautai ir skautės, 
apsiėmę tą daryti pervisą stovyklą. Tačiau 
ir kiti stovyklautojai nuolat su jais 
bendravo; nesijautė jokio išskirtinumo.
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Padėka
Mirus Juozui Korsakui 

(1924.03.09 - 2009.01.24), nuošir
džiai dėkoju visiems, užjautusiems ir 
padėjusioms man šiomis liūdnomis 
ir sunkiomis dienomis, bei dalyva
vusiems laidotuvėse.

Savo vyro prisiminimui aukoju 
“Mūsų Pastogei” $100.

Žmona Svetlana Korsakas

Nuotraukoje - Svetlana ir Juozas 
Korsakai.

Širdingas ačiū
visiems, prisidėjusiems prie sėkmingo “Sutaro” koncerto Melbourno Lietu

vių Namuose: Melbourno Lietuvių Klubui, Klubo atostogų metu atidariu
siems Klubą ir barą bei neėmusioms nuomos mokesčio. Daliai ir Martynui 
Didžiams, Rasai ir Edžiui Lipšiams, Andriui Vaitiekūnui - svetingai pri- 
ėmusiems “Sutaro” muzikantus j savo namus, Aldonai Butkutei su draugėmis, 
pantošusioms skanius pietus, Birutei ir Zitai Prašmutaitėms - už pyragus ir 
kavą po koncerto, Melbourno Apylinkės Valdybai - už dovanas “Sutaro” 
muzikantams, Rimui Strungai ir Mykolui Kozlovskiui, tvarkiusiems garsą ir 
apšvietimą, Daliai Didžienei ir Vidai Rutkauskienei, budėjusioms prie durų.

Dar kartą-širdingas ačiū!
Melbourno Entuziastės

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
maloniai kviečia narius atšvęsti

Lietuvos Nepriklausomybės Šventę ir 
Canberros Lietuvių Bendruomenės 

60-mečio jubiliejų
dalyvaujant pietuose, kurie įvyks sekmadienį, kovo 1 dieną, Canberra Club, 

West Row, Canberra City. Galima rinktis nuo 12.30 vai. p.p., 1 vai. pradžia.
60-mečio jubiliejaus proga žodį tars p. Viktoras Martišius. 

Meninę dalį išpildys Melbourno folkloro ansamblis “Kaimas”.
Seks pietūs. Prašome registruotis pas Barbarą Šilinis tek: 6288 6283 iki 

antradienio, vasario 24 dienos.

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ RASTOGĖSTRENUMERATĄ?

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. tel.: 0414 747 292 arba Jadvygai Burokicnei 
tel.: (02 )9522 8275. Galite įsigyti ir Lietuvių Klube darbo dienomis.

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų vasario 1 dieną po sunkios 

ligos mirė Rimo Milašo žmona Shanye (54-erių metų amžiaus). Liūdesyje liko vyras, 
dukros ir artimieji.

Nuoširdžiai užjaučiame Onutę Maksvytienę, mirus broliui Aliui
Daniskevičiui. Užuojautos žodžius tariame ir poniai I 
Izabelei Daniškevičicnei, netekus mylimo sūnaus.

Janina ir Viktoras Ratkevičiai

In memoriam
Atsisveikinant su 

Halina Statkuviene
Su liūdesiu ir skausmu širdyje tariame 

nuoširdžiausius atsisveikinimo žodžius 
mūsų nepailstančiai Bendruomenės vei
kėjai ir ilgametei Melbourno Katalikių 
Moterų Draugijos pirmininkei Halinai.

Halina Jurevičiūtė Statkuvienė gimė 
1921 metais balandžio 21 d. Viekšniuose.

Baigusi Viekšnių gimnaziją, išvyko stu
dijas tęsti Vilniaus Akušerių Mokykloje. 
Jos pasirinktoji akušerės ir gailestingo
sios sesers profesija mums rodo, kad jau 
nuo pat jaunystės Halinos meilė ir noras 
padėti artimui stipriai liepsnojo jos širdyje 

1942-aisiais metais užbaigusi studijas, 
Halina sugrįžo į Žemaitiją ir pradėjo dirb
ti Mažeikių Apskrities Ligoninėje, kur 
susipažino su savo busimuoju vyru Stasiu 
Statkum. Deja, neilgai jiems teko ligoni
nėje bendradarbiauti, nes karo audrų 
sūkuryje - 1944-aisiais metais-abu turėjo 
apleisti brangiąją Tėvynę ir išvykti į Vo
kietiją. Toli nuo savo mylimų šeimų ir ar
timųjų - Schncidcmūhl miestelyje - jie 
susituokė. Abu dirbo geležinkelių stovyk
loje, o vėliau persikėlė į Hanau DP sto
vyklą. Abu dirbo stovyklos ligoninėje. Čia 
jiems gimė sūnelis Gediminas ir dukrelė 
Dalia.

Pagaliau 1950-aisiais metais su pir
mąja emigrantų banga Statkų šeima pa
siekė Australiją. Kaip ir daugelis kitų 
emigrantų, jie čia įsikūrė, vėliau susilaukė 
antros dukrelės Rūtos.

Pasklaidę mūsų spaudos archyvinius 
lapus, tuoj matome, kad nuo pat pirmųjų 
dienų Australijoje Halina aktyviai daly
vavo mūsų visuomeniniame gyvenime. 
Matėme ją mokinančią šokti tautinius 
šokius, organizuojančią jaunimo stovyk
las ir koncertus, matėme ją prisidedančią 
prie Socialinės Moterų Draugijos bei 
Parapijos organizacijų ir darbų. Visur su 
malonia šypsena ir entuziazmu. Kur gi jos 
nebuvo?

Negaliu nepaminėti jos didžiulės mei
lės savo šeimai ir anūkėliams - kiekvienas 
jai buvo nepaprastai artimas ir meilus - ji 
džiaugėsi jų pasisekimais ir kartu per
gyvendavo nesėkmes. Kiekvienais metais 
ji nekantriai laukdavo šv. Kūčių vakaro, 
kad galėtų gražioje nuotaikoje padendrau- 
ti su visa šeimyna ir pasidalinti kalėdine 
plotkele. Taip pat nekantriai laukė ir 
anūkėlių vestuvių (prieš iškeliaujant j dan
giškuosius namus). Jos noras išsipildė - ji 
sulaukė vienų vestuvių ir atšventė pasku- 
tinias Kūčias su savo mylima šeimyna.

Antroji Halinos didžiulė meilė buvo Ka

talikių Moterų Draugija, kuriai ji vadova
vo yirš 30 metų. Taip pat I lalina dalyva
vo būrelyje, kuris netrukus įsteigė Drau
giją. Būrelis buvo pasirinkęs gyvenimo 
šūkį-žengti „tiesos ir meilės“ keliu. Taip 
ji ir žengė visą savo gyvenimą. Su meile ji 
visiems padėjo, kas tik prašėsi pagalbos. 
Ta meilė labai stipriai pasireiškė kai 
Lietuva atgavo nepriklausomybę. Halina 
nedelsdama ėmėsi organizuoti maisto ir 
rūbų siuntas į Lietuvą našlaičiams bei 
daugiavaikėms šeimoms, nes juk jiems gi 
buvo sunkiausia.

Apie savo ligą Halina niekuomet 
nekalbėdavo, užklausta atsakydavo: „kaip 
matai, taip yra”, „kitamgal blogiau”, „taip 
ir turi būti”.

Mielas Gediminai, mieloji Dalia ir Rū
tele, jūsų skausmo valandoje Katalikių 
Moterų Draugija nuoširdžiai užjaučia jus 
ir jūsų šeimas, gimines bei artimuosius.

Mieloji Halina, nors susilaukei Lietu
vos ir Australijos apdovanojimų už savo 
darbus, karūnos niekada nenešiojai. Kaip 
visuomet, prie darbo tu buvai pirmoji, o 
namo, kai viską sutvarkydavai - pasku
tinioji. Tu mums visiems dalinai patį bran
giausia turtą pasaulyje - meilę. Tavo nuo
širdumas palietė mus visus, tu palikai 
didžiulę neužpildomą spragą ne vien tik 
Katalikių Moterų Draugijos eilėse, bet ir 
mūsų Bendruomenėje.

Tegu Dangiškoji Globėja Švenčiausioji 
Marija ir toliau tave globoja. O Sutvėrėjas 
tave laimina. Ilsėkis ramybėje!.

Iki pasimatymo, brangioji Halina.
Aldona Butkutė

Brangiai kultūrininkei

Halinai Statkuvienei
išėjus į Dausas, visiems pasitikusiems giminėms ir draugams reiškiu gilią

užuojautą. Genovaitė Kazokienė
P.S. Jos prisiminimui “Mūsų Pastogei” skiriu $ 100.

At A Aliui Daniskevičiui
staiga mirus, nuoširdi užuojauta motinai Izabelei Daniškevičienei, seseriai 

Onutei Maksvytienei, sūnui Romui ir visiems giminėms bei artimiesiems.
Irena ir Algis Dudaičiai

Buvusiam Sydney “Kovo” sportininkui

A t’A Aliui Daniskevičiui
mirus, reiškiame gilią užuojautą giminėms ir artimiesiems.

EŽYS ir draugai

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

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. 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 tek: (02) 9727 3131 arba e-mail: 
kramilius@optusnet.com.au Antanas Kramilius

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudą!
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Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
Nepriklausomybės Šventės minėjimas Melbourne įvyks sekmadienį, vasario 

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

Visus kviečiame gausiai dalyvauti.
ALB Mclbourno Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

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

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

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

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

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

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Klubo darbo valandos:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privatūs renginiai.
Šermenys pagal reikalą gali būti rengiami bet kurią dieną.

Klubo restoranas “The Little Onion” dirba:
antradieniais — penktadieniais:

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

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

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

Korių žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais,
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Pranešimas Geelong’o ir Apylinkės lietuviams
Nepriklausomybės Šventės-Vasario 16-osios minėjimas 
yra ruošiamas sekmadienį, vasario 22 dieną, 12 vai. Lietuvių Namuose, l’ettitt 

Park, Beauf'ord Avenue, Bell Post Dili.
PROGRAMOJE:

Nepriklausomybės Akto skaitymas, vėliavų įnešimas, himnas.
Sveikinimai: Apylinkės Valdybos pirmininko Stasio Šuto, I Jetuvos Garbės 

generalinio konsulo Andriaus Žilinsko.
Meninėje dalyje: pasirodys svečiai - viešnios iš Melboumo - “Danos Sesės” ir 

choras “Viltis”, tautinių šokių grupė “Gegutė - Linas”.
Pietūs - $10. Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

Geelong’o Apylinkės Valdyba

MUGE/TURGUS lietuviškų produktų įvyks Lietuvių Klube 

sekmadienį, vasario 22 dieną, ir taip pat kartu su Kaziuko Muge 
sekmadienį, kovo 8 dieną. Jei kas turi ar nori ką parduoti - prašom prisidėti. 
Stalai - po $10. Juos užsisakykite Klube arba pas Ventą Protaitę tel.: 0410 
679244 ar Jadvygą Burokienę tel.: 9522 8275.

Užgavėnių blynai / Pancake Tuesday 
Antradienį, vasario 24 dieną, Alvyda keps blynus pietums ir vakarienei. Palai
kykite lietuviškus papročius ir atsiveskite j Klubą visą šeimą.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

J better than the bank
From01»2E009

TERM DEPOSITS:
3 mth. 4.6%
6 mth. 4.6% 

withdrawn X 12 mth. 4.5%

C?

Visus, visus, visus kviečiame į

Vasario 16 d. kelionę - pikniką.
Kur važiuosime? Vyksite ir pamatysite! Tai nedidelė paslaptis. 

Ši išvyka yra skirta Nepriklausomybės Dienai paminėti.
Išvyksime pirmadienį, vasario 16 dieną, 10 vai. ryte nuo Sydnėjaus Lietuvių
Klubo. Kelionės kaina - $30. Pageidautina aprangoje turėti lietuvišką akcentą.

Mūsų šūkis “ Vienas vardas - Lietuva”.
(Pasiimkite maudymosi kostiumus, bus galimybė pasimaudyti) 

Norintieji vykti į šią kelionę praneškite Elei Kains tel.: 97910186.

Come one, come all! Come along and celebrate
Lithuanian Independence Day - Vasario 16

“Magical Mystery” bus trip Monday February 16. Leaving the Lithuanian Club 
“Dainava” at 10 a.m. Cost $30. Wear anything Lithuanian.

All are welcome. Ph: .9791 0186 Ele Kains.

LOANS:
Mortgage secured 
for home purchase, 
KSSSs" 0.69%
WE CHARGE NO FEES

p.a.

Melbourne 03 9328 3466 
Adelaide 08 8362 7377 
Sydney 02 9782 0082 

Fax 03 9328 4957
Email: talka@access.net.au

Lietuvos Tūkstantmečio renginys: 
Aktoriaus Tomo Vaisietos

programa
“ PASIKALBĖJIMAS
SU LIETUVA”-

Australijos lietuviams 
PASIRODYMŲ TVARKARAŠTIS: 
Melbourne - sekmadienį, kovo 15 d. 
Adelaidėje - sekmadienį, kovo 22 d. 
Canbcrroje - šeštadienį, kovo 28 d. 
Sydnėjuje - sekmadienį, kovo 29 d. 
Smulkesnę informaciją rasite sekan
čiuose laikraščio numeriuose.

Renginio koordinatoriai

Sydnėjaus liet. Savaitgalio mokykla
kviečia vaikus į pirmą pamoką, kuri įvyks šeštadienį, vasario

14 dieną, 11 vai. ryto Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Po užsiėmimų įvyks tėvų susirinkimas, kuriame bus apta

riami būsimų mokslo metų reikalai.
Jadvyga Dambrauskienė, Savaitgalio mokyklos vedėja

AL Dienų leidinukų atspausdinta papildomai
XXV AL Dienų Sydnėjuje Ruošos Komitetas papildomai užsakė 30 AL Dienų 

leidinukų. Norintieji gali nusipirkti “Mūsų Pastogės” Redakcijoje. Kaina $5.

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 Lietuvių Klube vyks pietūs su svečiu. Norinčius dalyvauti prašome 

užsiregistruoti pas Danutę Ankienę tel.: 98712524 arba Antaną Kramilių tek: 
97273131 irsumokėtiuž pietus $25. Parapijos Taryba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

T.cidėjo, 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: wTnKusers.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 leidėjij nuomone 
Prenumerata metams S65.

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

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

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