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IX Tautinė stovykla “KERNAVĖ” (2)

Šių melų sausio 2 -10 dienomis vyko LSS Australijos Rajono Sydnėjaus “Aušros” tunto 
suruošta Tautinė Stovykla “Kernavė”. Plačiau apie stovyklą skaitykite “M.R” psl. 5. 
Brolio Raimondo Vingilio nuotraukoje: Australijos lietuviai skautai prie Roplių parko.

Lietuvos įvykių apžvalga

Mieli tautiečiai!
Šiandien minime ypatingą progą - mūsų valstybės atkūrimo dieną - vieną 

įsimintiniausių dati; Lietuvos valstybingumo kelyje.
Priespaudos jungą nusimesti nebuvo lengva. Tačiau nepaisant sudėtingi; sąlygų 

ir mažai valstybei nepalankių aplinkybių, susitelkę iškovojome gimtosios šalies 
laisvę ir nepriklausomybę.

Šiemet minime ir Lietuvos vardo paminėjimo Tūkstantmetį. Tūkstantmetė mūsų 
šalies istorija - tai šaltinis, iš kurio galime semtis išminties ir jėgų išlikti vieningiems 
ne tik džiugiomis, bet ir sunkiomis šaliai akimirkomis. Tik būdami vieningi ir susi
telkę galime tikėtis, kad mūsų ainiai paminės dar ne vieną tokį jubiliejų.

Pasaulio kraštuose gyvenantys lietuviai - neatsiejama tautos ir valstybės dalis. 
Kiekvieno iš Jūsų patirtis yra svarbi ir reikalinga Lietuvai. Permainų Vyriausybė 
sieks plėtoti su užsienio lie tuviais įvairiapusius ryšius.

Džiaugiamės tais, kurie ilgais sovietmečio metais išsaugojo savo šaknis, sekė 
tradicijomis, domėjosi kultūra, puoselėjo lietuvybe, telkė tautiečius, dirbo Lietuvos 
labui. Tikiuosi, kad naujoji karta seks jų pavyzdžiu ir toliau puoselės bendruo
meniškumo jausmą.

Vasario 16-osios proga linkiu.kad neprarastume to ypatingo ryšio su savo kraštu, 
kuris išaugino mūsų tėvus ir protėvius, kuris apdovanojo mus tokia daininga kalba, 
turtinga, didvyriška istorija.

Taip pat norėčiau palinkėti, kad didžiuotumėmės.kad esame Lietuviai-Lietuviai 
iš didžiosios raidės, kilę iš Lietuvos - žemės, kurios vardas su meile skamba mūsų 
lūpose! Vygandas Ušackas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras

Vasario 16-oji 
- prie Horno 

rago
Šeštosios “Tūks- 

tantmcčio odi
sėjos” įgulos bu
riuotojai, garsi
nantys Lietuvos 
vardą pasaulyje, 
Vasario 16 dieną 

ties legendiniu Horno Ragu (Pietų Ameri
kos pietinis iškyšulys) iškėlė Lietuvos tris
palvę. Projekto “Tūkstantmečio odisėja” 
vadovas ir buriuotojų klubo “Ambcrsail” 
valdybos pirmininkas Raimundas Dauba
ras ir Lietuvos buriuotojų sąjungos vice
prezidentas “Tūkstantmečio odisėjos” 
kapitonas Naglis Nasvytis išskrido i Ar
gentiną, kur vasario 14 dieną startavo 
šeštasis odisėjos etapas nuo Horno Rago 
iki Brazilijos.

Į Afganistaną - dar 20
Lietuva į Afganistano Goto provinciją, 

kurios atkūrimo gnipei ji vadovauja, atei
nančią gegužę papildomai nusiųs apie 20 
karių. Tai pranešė krašto apsaugos minis
trės atstovė spaudai Danguolė Bičkaus
kienė. J i teigė, jog šiam sprendimui nebū
tinas atskiras Seimo nutarimas, nes šitaip 
padidinus Lietuvos karių Afganistane 
skaičių jis neviršys parlamento nustatyti; 
ribų, kiek šalies karių gali dalyvauti tarp
tautinėse operacijose. Kaip žinoma, dabar 
{Afganistaną papildomų karių siunčia 
JAV, kartu spausdamos, kad ten stipriau 
prisidėtų ir Europos valstybės.

Lietuvos vadovaujama Goro provin
cijos atkūrimo grupė (PAG) pradėjo veikti 
2005 metų birželio mėnesį, doro PAG, be 
pusantro šimto Lietuvos karių, tarnauja Da
nijos, Kroatijos, JAV kariai, Ukrainos ir 

Gruzijos karo medikai, taip pat Lietuvos ir 
užsienio šalių civiliai specialistai. Iš viso 
per 200 žmonių.

Afganistano pietuose taip pat tarnauja 
Lietuvos kariuomenės Specialiųjų opera
cijų pajėgų eskadronas. Tiksli karių dislo
kacijos vieta ir karių skaičius neskelbiami.

Euro jvedimo data neaiški
Seimo Europos reikalų komitetas ga

limos euro įvedimo datos dar nenurodo. 
Pasak finansų ministro Algirdo Šemetos, 
euro įvedimo datos konkrečiai nurodyti 
neįmanoma, nes tai bus aišku tik šaliai iš
ėjus iš nuosmukio. Lietuvos banko valdy
bos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas 
užtikrino, kad Lietuva toliau vadovausis 
Lito patikimumo įstatymu ir ruošis euro 
įvedimui.

“Negalima atsakyti į klausimą, kada 
Lietuva įsives eurą. Atsakymas toks: kada 
bus sudarytos sąlygos. Kada išėjimo iš 
krizės prognozės yra plaukiojančios per 
visą Europą, vargu ar galima pasakyti da
tą”, - sako Seimo Europos reikalų komi
teto pirmininkas Česlovas Vytautas Stan
kevičius.

Naujas Vilniaus miesto meras
(ELTA). Vilniaus miesto savivaldybės 

taryba, atleidusi iš mero pareigi; Juozą 
Imbrasą ir jo pavaduotoją Artūrą Liud- 
kovskį, naujuoju miesto vadovu išrinko 
konservatorių Vilių Navicką. Buvo paskirti 
ir 3 naujieji vicemerai. J. Imbrasas posėdžio 
ir jo metu priimtų sprendimų nepripažįs
ta ir žada juos skųsti teismui. Vilniui gre
sia dvivaldystė.

V. Navickas teigia, jog projektas “Vil
nius Europos kultūros sostinė” nenukentės. 
„Esame išrinkti,yra pareikšta politinė valia, 
o šou mes nedalyvausime”, - sakė naujasis 
miesto vadovas. Naująją daugumą Vilniaus 

Nukelta į 2 psl.

Mirė poetas Kazys Bradūnas
(ELTA). Vasario 9 d. 

Vilniuje mirė poetas, lite
ratūros kritikas Kazys 
Bradūnas (žiūr. nuotr. de
šinėje). Po 2 dienų jam 
būtų sukakę 92-ieji. Jis yra 
vienas žinomiausių lietu
vių poetų, nors keliasde
šimt metų gyveno išeivi
joje. Siejamas su žeminin- 
kų-lankininkų karta, Kazys 
Bradūnas yra išleidęs be
veik dvi dešimtis poezijos 
rinkinių, kritikos darbų.
1992-aisiais jam įteikta Nacionalinė kul
tūros ir meno premija.

Kazys Bradūnas gimė 1917 m. vasario 
11 d. Vilkaviškio rajone. Jis studijavo 
Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1944 m. 
pasitraukė iš Lietuvos, 1949 m. išvyko į 
JAV Gyveno Baltimorėjc, Čikagoje.

JAV domisi žydų
JAV ambasadorius John A. Cloud, 

susitikęs su Seimo Pirmininku Arūnu 
Valinsku, aptarė ir bendruomeninio žydų 
turto restitucijos klausimą. Ambasadorius 
domėjosi, kokius sprendimus šiuo klau
simu planuoja priimti naujoji Lietuvos 
valdžia. A. Valinskas pabrėžė, kad žydų 
bendruomenėms yra pateiktas pasiūlymas 
sudaryti bendrą darbo grupę kartu su 
Teisingumo ministerijos atstovais šio 
klausimo sprendimui. Seimo Pirminin
kas pakvietė prie jos prisijungti ir JAV 
ambasadorių.

Seimo Pirmininkas taip pat išreiškė

Žemaičių partija - įregistruota
Lietuvos politinių partijų gretas papil

dė Žemaičių partija, deklaruojanti siekį 
įtvirtinti Žemaitiją kaip administracinį 
regioną bei puoselėti “žemaičių kalbą” ir 
identitetą. Po nesėkmingo bandymo praei
tais metais naujosios partijos vadovas bu

Dirbo įvairius darbus, 
vėliau redagavo “Literatū
ros lankus”, “Aidus”, “Drau
go” kultūrinį priedą. Vienas 
aktyviųjų išeivijos kultū
rininkų, knygų sudarytojų, 
redaktorių. Redagavo Vy
tauto Mačernio “Poeziją” 
(1961), kritikos knygą “Lie
tuvių literatūra svetur, 
1945-1967” (1968). K. 
Bradūnas - vienas iš “Lie
tuvių egzodo literatūros 
1940-1990” (1992) sudary

tojų ir redaktorių.
Nuo 1995 metų kartu su žmona Kazi

miera grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje. K. 
Bradūnas yra apdovanotas Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio 
ordinu, nuo 1994 m. yra Lietuvos rašytojų 
sąjungos narys. □

turto grąžinimu
susirūpinimą dėl 2008 metais JAV Kon
greso priimtų rezoliucijų, kuriose Lietuva 
peikiama už nesugebėjimą spręsti žydų 
bendruomeninio turto atstatymo klau
simo, taip pat kaltinama pažeidusi tarp
valstybinį susitarimą su JAV dėl kultūri
nių vertybių apsaugos ir nesugebėjusi 
išspręsti buvusių Šnipiškių žydų kapinių 
klausimo.

Kaip anksčiau pranešta, tarp JAV ir 
Izraelio esant oficialiam “specialiam ry
šiui”, žydų turto Lietuvoje atkūrimo klau
simui Kongresas dėmesį skyrė net ir da
bartinės JAV ekonominės krizės metu. □ 

vęs parlamentaras Egidijus Skarbalius gavo 
Teisingumo ministerijos leidimą registruo
tis. Jo teigimu. Žemaičių partijos įstatuose 
išlaikytos pagrindinės programinės verty
bės: žemaičių identiteto išsaugojimas, 
žemaičių kalbos puoselėjimas ir 1.1. □
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Wai'S Trumpai iš visur
♦ Vasario 7 ir 8 
dienomis Vik
torijos valstijoje 
nuo gaisrų galėjo 
žūti virš 300 žmo
nių. Iki šiol rasti 
181 kūnai, bet 
giminių nuro
dymu yra dingę 
dar apie 120žmo

nių. Policijai sunku atrastižmonių pelenus 
namų griuvėsiuose dėlypač intensyvios juos 
sunaikinusios ugnies. Kova su gaisrais 
tęsėsi visą savaitę. Australijos žmonės 
suaukojo didžiules pinigų sumas sušelpti 
gaisruose nukentėjusioms.
♦ Vasario 7 d. Pakistane Taliban sukilė
lių grupė nukirto galvą lenkui inžinieriui 
Piotr Stanczak, jų pagrobtam pernai me
tais. Jis nužudytas, nes Pakistano vyriau
sybė iki vasario 6 d. vidurnakčio neišpildė 
grupės reikalavimo paleisti suimtus Taliban 
narius. Sukilėliai demonstruoja Stanczak 
nužudymą jų pagamintoje videojuostoje.
♦ Užsienio reikalų ministrės Tzipi Livni 
vadovaujama Kadima partija gavo dau
giausiai balsų vasario 10 d. Izraelio par
lamento rinkimuose, užsitvirtindama 28 
vietas parlamente. Benjamin Netanyahu 
vadovaujama Likud partija turės 27 vietas. 
Abi partijos veda derybas su galimais 
partneriais, kad sudarytų koalicinę vyriau
sybę, turinčią parlamento pasitikėjimą. 
Izraelio prezidentas Shimon Peres turės 
apsispręsti, kuriam iš šių dviejų varžovų 
siūlyti sudaryti ministrų kabinetą.
♦ Vasario 11 d. Taliban kovotojų grupė 
užpuolė tris vyriausybės įstaigas sosti
nėje Kabule. Tuo pat metu užpultos tei
singumo ir švietimo ministerijos bei kalė
jimų departamento pastatas. Pastatai 
apšaudyti ir sprogdinamos bombos. Žuvo 
bent 26 žmonės, 55 sužeisti. Nukauti bent

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
savivaldybės taryboje sudarys Tėvynės 
sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, 
Liberalų ir centro sąjunga, Liberalų sąjū
dis, dalis Nepriklausomos frakcijos na
rių ir socialdemokratai

TT Partijos nutarimai
Beveik 600 “Tvarkos ir teisingumo” 

(TT) partijos narių, suvažiavę į Vilniuje su
ruoštą partijos kongresą, partijos pirmi
ninku slaptu balsavimu vienbalsiai išrin
ko Rolandą Paksą. Kandidatu j preziden- 
tus>;TT iškėlė architektą ir politiką, šios 
partijos frakcijos Seime seniūną, partijos 
pirmininko pirmąjį pavaduotoją Valenti
ną Mazuronį. Kongrese taip pat buvo pa
tvirtintas TT kandidatų sąrašas į Europos 
parlamentą. Dešimtuko pirmuoju eina Ro
landas Paksas.

Susekė ir grąžino iš Airijos 
“T Klaipėdos prokurorų prašymu suim
tas -jaunas šiaulietis, kuris prieš kelerius 
metus ten padarė ne vieną nusikaltimą ir

■ išvyko į Airiją. Tai iš Airijos neseniai par
gabentas 23 metų Marius Stočkus. Beveik 
ąptieš metus šiaulietis buvo nuteistas Airi- 
(joje dėl nepranešimo apie nusikaltimą, o
atlikęs bausmę svetur iškart buvo perduo
tas Lietuvos teisėsaugininkams.

eU Vyras įtariamas didelės vertės svetimo 
uturto vagystėmis Lietuvos pajūryje. Įsi-
■ brovęs į poilsio namų kambarius, iš jų pa
vogė aukso dirbinių, banko mokėjimo 

.'kortelių, skaitmeninės technikos, grynųjų
■ pinigų, dokumentus. Be to, 2004 metais iš 
vienų poilsio namų kiemo įtariamasis 
pagrobė per 50,000 litų kainuojantį au
tomobilį „Merccdez Benz“. Spaudos žinio
mis, tai vienas iš pirmųjų ir jau dažnėjan-
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7 Taliban puolikai.
♦ Vasario 11 d. 790 km, aukštyje virš 
Sibiro orbitoje susidūrė du satelitai. 
American Iridium mobilių telefonų sate
litas susidūrė su rusų ryšių satelitu. Iki šiol 
tai pirmas toks įvykis, bet dėl satelitų gau
sos ateityje jis gali dažniau pasitaikyti.
♦ Vasario 11 d. Zimbabvės ministro pir
mininko pareigose buvo prisaikdintas Mor
gan Tsvangirai, opozicinės MIX’ partijos 
lyderis. Robert Mugabe pasilieka valstybės 
prezidentu. Pusė ministrų kabineto lieka 
Mugabe šalininkų rankose. Priesaikos 
iškilmėse dalyvavo buvęs Pietų Afrikos 
prezidentas Thabo Mbeki, kurio pastan
gomis buvo atsiektas kompromisinis su
sitarimas sudaryti “vienybės vyriausybę”. 
Naujam ministrui pirmininkui iki šiol ne
pasisekė išvaduoti iš kalėjimo suimtus ir 
kankinamus jo partijos darbuotojus. Jų 
išleidimą blokuoja įtakingas kalėjimų 
administratorius.
♦ Vasario 12 d. Australijos senatas priėmė 
42 bilijonų dolerių ekonominio projekto 
įstatymą, kurį pradžioje buvo sulaikiusi 
liberalų opozicija, padedama bepartinio 
Pietų Australijos senatoriaus Nick Xeno
phon. Šis senatorius dabar balsavo už įs
tatymą, kai vyriausybė prižadėjo padidinti 
Murray upe tekančio vandens kiekį, at
perkant iš ūkininkų drėkinimo leidimus.
♦ Vasario 13 d. Hamas organizacija pa
skelbė, kad ji priims Egipto pasiūlymą 
sudaryti 18 mėnesių paliaubų sutartį su 
Izraeliu Gazos ruože, jei Izraelis sustabdys 
Gazos ruožo blokavimą.
♦ Vasario 13 d. Tailando min. pirmininkas
pirmą kartą pripažino, kad į Tailandą lai
veliais iš Burmos atbėgę Rohingya genties 
prieglobsčio ieškotojai būdavo susodinami 
j bemotorius laivus ir išstumiami į jūrą. 
Šimtus tokių pabėgėlių išgelbėjo Indone
zija, kiti pasiekė Andamanų salas. □ 

čių atvejų, kai per tarptautinius policijos 
ryšius Lietuvos nusikaltėliai susekami 
užsienyje ir grąžinami į Lietuvą.

Tūkstantmečio amnestija?
(ELTA) Seime siūlomas amnestijos 

įstatymo projektas - pažymint Lietuvos 
vardo pa-minėjimo tūkstantmečio sukaktį. 
Pagal amnestijos projektą būtų sudaromos 
są-lygos į laisvę išleisti 700 asmenų, o dar 
apie 2,400 asmenų, laikomų laisvės atė
mimo vietose, sutrumpėtų terminuotos 
bausmės laikas.

Įstatymo projektu nuo visos bausmės 
būtų atleidžiami asmenys, kurie yra pada
rę baudžiamuosius nusižengimus, jei baus- 
rųės dar nėra pradėtos vykdyti. Taip pat nuo 
bąusmės siūloma atleisti dalį asmenų, kurie 
yrą padarę nesunkius arba apysunkius ty
činius arba dėl neatsargumo padarytus 
nusikaltimus, jei dėl šių nusikalstamų veikų 

. nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis. 
Asmenims, nuteistiems už sunkius ar labai 
sunkius nusikaltimus, bausmė būtų maži
nama labai nežymiai - ne daugiau kaip 
vienais metais. Pagal projektą, amnestija iš 
viso nebūtų taikoma asmenims, nuteistiems 
daugiau nei 20 metų nelaisvės, kurie padarė 
naują nusikaltimą tuo metu, kai bausmės 
vykdymas už anksčiau padarytą nusikal
timą jiems buvo atidėtas, teismo pripa- 
žiritįėms recidyvistams, ir tt.

Reaguodama į amnestijos projektą, šiuo 
metu Teisingumo ministerija pripažįsta, 
kad nuteistųjų bausmių politikoje yra 
problemų, tačiau Lietuvos vardo tūkstant
mečio paminėjimo proga planuojamoji 
amnestija nesanti geriausias šio opaus 
klausimo sprendimo būdas.
Rengiant upžra/gų naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGmCir “Bernardinai”.

LR UR ministro Vygando 
Ušacko pranešimas

Europos LB pirmininkų 
susirinkime

Ilūttenfeld (Vasario 16 Gimnazija), 
2009 sausio 31 d.

(Tekstas sutrumpintas. Red.)
Į.. .| Natūralu, kad pastaraisiais metais 

pastebimai išaugusi užsienio lietuvių ben
druomenė reikalauja naujų, kūrybiškų 
sprendimų palaikant ir puoselėjant lietu
vybę. [Dabartinė] permainų Vyriausybė 
savo programoje įsipareigojo drauge su 
jumis parengti Globalios Lietuvos stra
tegiją, kurios tikslas - užtikrinti tautos 
vientisumą, užsienio lietuvius pilnaver
tiškai įtraukti į valstybės gyvenimą ir pri
taikyti Lietuvos valstybės politiką globa
lizacijos sąlygoms.

Pradėkim nuo kertinio ir ne vienam lie
tuviui skausmingo klausimo: kaip sudaryti 
palankiausias sąlygas LR pilietybei išlai
kyti? Teigiamų poslinkių yra: štai naujoji 
Pilietybės įstatymo redakcija išsprendė už
sienyje gimusių vaikų pilietybės problemą. 
Todėl šiandien vaikas, kurio bent vienas iš 
tėvų yra 1 Jetuvos Respublikos pilietis, įgyja 
Lietuvos Respublikos pilietybę, nesvarbu, 
ar jis gimė Lietuvos Respublikos terito
rijoje, ar už jos ribų. Tai svarbus žingsnis, 
padarytas Lietuvos valstybės ir vieningos 
lietuvių tautos ateities vardan.

Ne kartą esu sakęs, kad didžiausia klai
da būtų nukirsti pasatdio lietuvius siejan
čius saitus ir įstatymiškai užkirsti kelią 
turėti dvigubą pilietybę asmenims, kurie 
dėl įvairių priežasčių įgijo užsienio vals
tybės pilietybę. Dvigubos pilietybės insti
tuto įteisinimas nepriklausomai nuo LR 
piliečių dabartinės gyvenamos vietos būtų 
svarbus žingsnis stiprinant lietuvių tautos 
vienybę. Tačiau pilietybė - tai dvipusio eis
mo, tai ir teisės, ir pareigos, kelias. Jei Lie
tuvą prisiminsite, kaip, deja, kartais būna, 
lik prisireikus papildomos pašalpos ar pi
gių medicinos paslaugų, nieko gero nebus. 
Ir jūs liksite nusivylę, ir Lietuvoje gyve
nantys tautiečiai bus nepatenkinti. [.,.]

Vienas kelių - stipresnis nei ligi šiol 
jūsų balsas Lietuvos politiniame gyveni
me. Būkim atviri, nėra normalu, kad iš šim
tatūkstantinės užsienio lietuvių bendruo
menės vienoje ar kitoje šalyje balsuoti Sei
mo rinkimuose ateina keli šimtai, geriau
siu atveju tūkstantis-kitas. Praėjusiuose 
Seimo rinkimuose balsavo 10,345 iš, kaip 
spėjama, 700,000 užsienyje gyvenančių 
Lietuvos piliečių. Abejingumas yra bendras 
mūsų priešas. Dalyvaudami rinkimuose jūs 
galite pasiųsti aiškų signalą, kokia turėtų 
būti ta Lietuva, iš kurios nesinorėtų išvykti, 
į kurią norėtumėt grįžti. Pagaliau ir at
skaitomybės už jūsų labui nuveiktus dar
bus daug lengviau reikalauti iš tų, kuriuos 
patys išrinkote.

Kita vertus, manau, kad dabar pats lai
kas teikti siūlymus dėl užsienio lietuvių 
rinkimų į LR Seimą. Džiugu, kad praėjusį 
rudenį Seimo rinkimuose dalyvavo pirmo
ji užsienyje gyvenanti kandidatė - Jurga 
Vidugiricnė iš Airijos. Labai tikiuosi, kad 
jos pavyzdys ateityje susilauks pasekėjų [...J

Permainų Vyriausybė savo programoje 
aiškiai įvardija būtinybę gerinti Lietuvos 
konsulinę tarnybą. Džiugu, kad bendromis 
pastangomis per keletą pastarųjų metų 
pavyko sumažinti biurokratizmą teikiant 
konsulines paslaugas tautiečiams užsie
nyje. Pvz: 1) panaikintas reikalavimas j 
ambasadas atsivežti kūdikius iki vienerių 
metų, kai kreipiamasi dėl vaikų kelionės 
dokumentų; 2) atsisakyta perteklinių doku
mentų ir reikalavimų keičiant pasą; 3) tei
sės aktai šiandien taip pat numato galimybę 
dokumentus pateikti ir gauti paštu.

Tačiau mano asmeninė patirtis sako, jog 
dar anksti džiaugtis. Tai, kad svečiose šalyse 

ilgesniam laikui įsikuriančių lietuvių ženk
liai pagausėjo, Lietuvos konsulinei tarnybai 
kelia naujus reikalavimus ir iššūkius. Pa
stebime, kad daugėja užsienyje j nelaimę 
patekusių, sulaikytųjų, kalinčių, psichinės 
sveikatos įstaigose užregistruotų Lietuvos 
Respublikos piliečių. Keičiantis ekonomi
nei situacijai, daugėja paklausimų dėl 
pagalbos darbo ar net būsto.

Manau, jog būtina kritiškai peržvelgti 
LR atstovybių sprendžiamų konsulinių 
problemų ir klausimų spektrą. Galbūt kai 
kurių funkcijų reikėtų atsisakyti, o kitas 
perduoti bendruomenėms [...]

Mano nuomone, svarbiausias veiklos 
užsienyje prioritetas - lietuvių kalbos, 
tradicijų, istorijos išlaikymas ir pertei
kimas naujosioms lietuvių kartoms užsie
nyje. LR Vyriausybės Strateginiame komi
tete pritarėme reorganizuojamo Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 2009 m. 
strateginiam veiklos planui. Užsienio 
lietuvių veiklų įgyvendinimui numatyta 
8,940,000 litų. Didžioji dalis šios sumos 
skiriama šeštadieninėms mokyklėlėms.

Manau, kad prioritetas turėtų būti ski
riamas projektams, kurie skatintų savai
minio veikimo potencialą, t.y. sukurtų 
galimybes ugdyti tautinio bendruomeniš
kumo tradicijas. Pavyzdžiui, valstybė turėtų 
remti šeštadieninių lituanistinių mokyk
lėlių kūrimąsi, aprūpindama metodine ir 
mokomąja medžiaga, padėdama parengti 
mokytojus bei skirdama laikiną 3-5 mė
nesių finansinę injekciją.Į...] Bet mokyklė
lėms sustiprėjus, jų išlaikymu daugiau turė
tų rūpintis mokinių tėvai.

Pabaigai keletą žodžių apie institucinį 
atstovavimų. Siekdama geriau koordinuoti 
veiklą, naujoji Vyriausybė ėmėsi konkrečių 
žingsnių, sutelkdama dėmesį į užsienio 
lietuvių problematiką.

Konkrečiai, Min. Pirmininkas Andrius 
Kubilius pritarė mano iniciatyvai sukurti 
Užsienio lietuvių reikalų tarybą, kuriai jis 
vadovaus. Taryba svarstys strateginius su 
užsienio lietuvių reikalais susijusius klau
simus. Joje, kartu su 7 ar8 užsienio lietuvių 
atstovais, posėdžiaus visus jums rūpimus 
klausimus kuruojančių Vyriausybės ins
titucijų vadovai: finansų, švietimo ir moks
lo, socialinės apsaugos ir darbo, kultūros, 
vidaus reikalų, užsienio reikalų ministrai 
bei Kūno kultūros irsporto departamento 
prie LRV generalinis direktorius. Numa
toma, kad Taryba rinksis du-keturis kartus 
per metus. Pirmąjį posėdį pasiūliau sureng
ti iki šių metų gegužės mėnesio, iki vals
tybės institucijos pradės planuoti 2010 me
tų biudžetus.

Kaip žinote, bus pertvarkytas Tautinių 
reikalų ir išeivijos departamentas. Santykių 
su išeivija koordinavimą perims Užsienio 
reikalų ministerija. Naujasis užsienio lie
tuvių reikalų departamentas prie minis
terijos atliks Užsienio lietuvių reikalų tary
bos sekretoriato vaidmenį ir rūpinsis efek
tyviu jums skirtų valstybės lėšų panaudo
jimu. Šiuo būdu užsienio lietuvių interesų 
atstovavimas Vyriausybėje bus pakeltas į 
ministro lygį. Savo ruožtu, išliks ir toliau 
veiks Seiino ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės komisija. Esu tikras, kad imantis šių 
priemonių,' parama ir dėmesys užsienio 
lietuviams nesumažės, o atvirkščiai - bus 
labiau sutelkta, tikslinga, konsoliduota ir 
geriau koordinuojama.

Visų svarbiausia tai, kad Globalios 
Lietuvos kūrimas būtų ne vien Lietuvos 
valstybės, bet ir visų jūsų, užsienio lietuvių, 
projektas, l ik bendra šio didžiulio projek
to „nuosavybė“ užtikrins Globalios Lietu
vos gyvybingumą ir gebėjimą atsiliepti j jūsų 
viltis bei lūkesčius.

Todėl dabar norėčiau pakviesti disku
sijai, kokie turėtų būti Lietuvos politikos 
prioritetai užsienio lietuvių atžvilgiu: ko
kius uždavinius turėtų spręsti valstybė, o 
ką turėtų, galėtų ir privalėtų patys užsienio 
lietuviai; kaip vertinate Globalios Lietuvos 
idėją ir kaip Jūs galėtumėte prie jos pri
sidėti?!...]
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Bendruomenės baruose

XXV ALD SYDNEY 2008

XXV Australijos Lietuvių Dienos

Jaunimo Talentų Vakaras

Jadvyga Dambrauskienė
Šį kartą Australijos lietuvių jaunimas 

žiūrovus pradžiugino įvairia programa, 
kuri prasidėjo šokiu “Marsas”. Jį grakš
čiai sušoko geeloongiškė Miranda Tigani 
irmelbourniškė Judrina Kymantaitė. Visų 
mėgiamas pianistas Darius Pranckūnas iš 
Melbourne pagrojo tris kūrinius: Christop
her Norton “Forcing the Place”, Duke

Šoka Judrina Kymantaitė ir Miranda Tigani.

Artisto Kryžiaus kavalierius
Romas Sadauskas

Ėmęsis pasakoti apie 
Tomą Vaisietą, lyg iš niekur 
nieko, užsigalvojau: kada ir 
kokiomis aplinkybėmis mu
du tapome pažįstami? Tar
kim, su Vincu Kudirka esu 
pažįstamas nuo tada, kai 1944 
metų rugsėjo 1 dienos rytą, 
atvestas į kaimo pradžios 
mokyklėlę, išvydau jį žvel
giantį į mane iš paveikslo ant 
sienos. Paskui mes, visų ke
turių klasių vaikai ir jų mo
kytoja, kasryt pradėdavome 
pirmąją pamoką Tautiška 
giesme, kurią mūsų moky
tojos liudijimu, sukūrė tas 
liesas ir rimtas dėdė iš paveikslo ant 
sienos.

Kažkas panašaus atsitiko ir su Tomu 
Vaisieta, tik gerokai vėliau, 1956 metais, ir 
jau ne kaimo mokykloje, o pačiame Vil
niuje, pačioje gražiausioje-bent jau tada 
taip atrodė - Konservatorijos salėje, kur 
mes, Universiteto studentai, nuo pat pir
mojo kurso įjunkom lankytis. Kas ten bu
vo daugiau, užsimiršo nei tolimas sapnas, 
o tai, kaip išėjo jis - aukštas, lieknas, švie
sia garbanota galva ir spindinčiomis aki
mis, - kaip išėjo į sceną ir kokiais žodžiais 
prabilo, - pamenu kaip dabar. Svarbūs 
buvo ir žodžiai, ir tai, kaip juos ištarė jis, 
tas visai nematytas neapsakomo balso 
artistas.

“- Toli, toli, ten kur saulė teka, yra kal
nuota šalis, tokia graži, kokia ir sapne 
nesivaidena mūsų krašto žmonėms...”

Ir kalbėjo, kone dainuodamas, apie tą 
saulėtą, laisvą šalį, kur sklando arai, mū
suose neregėti paukščiai, tarp jų vienas 
jaunas, tik bandantis skraidyti; pasakojo, 
kaip jį, nepatyrusį skrajoki), vieną nelem
tą kartą kalnuos užklupo audra, nubloš
kė žemėn, kur jis į paspęstus žmonių tink
lus pakliuvo, buvo uždarytas į narvą, lai

Ellington ir Billy Strahorn “Satin Doll” ir 
Aram Chačiaturian “Two Funny Aunties 
Argued”. Sydnėjiškiams gerai pažįsta
ma Jazminą Gakas padainavo dainą 
“Bleeding Love”. Visiems jauniesiems at
likėjams žiūrovai negailė jo plojimų.

Toliau programą tęsė Sydnėjaus 
jaunimas, kuris pastatė spektaklį pagal 
Augustino Griciaus pjese “Ponaitis”. Tai 
dviejų dalių linksmas vaidinimas, kuris 
visus perkėlė į praeitį, kai suaugę kaimo

vaikai išvyksta į miestą ir kaip 
jiems ten sekasi. Spektaklyje 
vaidino Nerija ir Vilija Rupšy
tės, Mantas Zegeris Kalėda, 
Jonathan I .ee, I .ūke Kains, Elvis 
Jaraminas, Ieva Petraitytė, Na
talia Lee, Ernestas Jaraminas net 
ir pats AL Dienų Ruošos Ko
miteto pirmininkas Arvydas 
Rupšys. Spektaklis pavyko, o juk 
visi “aktoriai” prieš jį kiek jau
dinosi, nes nebuvo nė vienos 
repeticijos, kurioje būti) daly
vavę visi vaidmenį) atlikėjai. 
Visus kartus tai vieno, tai kito 
trūkdavo. Nežiūrint to, visi buvo 
puikiai pasiruošę ir išmokę sa
vo roles. Jų lietuvių kalba buvo 
tikrai graži, be akcento, nors 

daugumai atlikėjų ji yra antroji 

Aktorius Tomas Vaisieta.

kytas su antim, vištom, kitais prie vergo
vės pratusiais naminiais paukščiais, kol 
’’mirė Aras, apie kalnus, apie saulę 
svajodamas...”

“-Laisvas gimęs, laisvas augęs, laisvę 
tik ir mylėjo Aras”, - aiškino mums nuo 
scenos artistas ir baigė:

“- Nors penėtute, nors gryno aukso 
būtų tasai jūsų narvas - žmonių vergas ne
bus tas Aras, aukštai mintis jo skraido...”

Artistas nusilenkė ir nuėjo, o žmonės, 
visa puikioji Konservatorijos salė, užuot 
plojusi, - pakilo ir stovėjo kaip vienas 
žmogus be žado...

Ne vieną, tiesiog daugybę kartų per il
gus dešimtmečius teko girdėti, kaip To
mas Vaisieta skaito Krėvę, taip pat ir 
“Dainą apie Arą”, ir vis pagalvodavau tą 
patį: na, ne kitaip, o tik Tomui Vaisietai, 
būsimam savo krašto artistui, didysis 
Krėvė šitą kūrinį sukūrė. O jis, tas artis
tas, savo ruožtu, ir buvo motinos pagim
dytas, kad “Dainą apie Arą” Lietuvai 
skaitytų. Miestų ir kaimų scenose, sody
bose, nuo piliakalnių ir kitų aukštumų, 
visur, kur tik rastųsi klausančių, galinčių 
girdėti, o jų niekada netrūko, kuriems 
suvirpėdavo širdis nuo paskutinių “Dainos

Jaunieji sydnėjiškiai, vaidinę pjesėje “Ponaitis”. Visos nuotraukos Birutės Prašmulaitės.

kalba. Atrodo, kad grupė net susilaukė 
pakvietimo parodyti šį spektaklį ir ki
tuose Australijos miestuose. Tikėkimės dar 
ne kartą pamatyti juos scenoje.

Po pertraukėlės Jaunimo Talentų Va
karo programą tęsė vienuolikametė 
Miranda Tigani iš Geelongo. Pianinu ji 
paskambino savo pačios sukurtą kūrinėlį 
“Rudens ilgesys” ir Čaikovskio sukurtą 
šokį baletui “Sugarplum Fairy”.

Po jos į sceną buvo pakviesta dar vie
na vienuolikametė - sydnėjiškė Clare 
Protas, kuri gražiai ir gracingai judėdama 
padainavo “Tap - Dancing”.

Jaunimo Talentų Vakaras baigėsi duetu 
— kartu dainavo tėvelis su dukra - tai 
Jazminą ir Darius Gakai. Darius dainai 
pritarė skambindamas gitara.

Vakaras baigėsi, bet žiūrovai namo 
skirstėsi nenoromis. Visi maloniai buvo
me nustebinti ir žinome, kad lietuviškai 
kalbanti pamaina yra čia, šalia ir tarp mū
sų. Ačiū mūsų jaunimui už tokį malonų ir 
spalvingą vakarą. □ 

apie Arą” žodžių:
“- Vai jūs, žmonės, pikti žmonės, kam 

jūs nukankinote Arą, visų Arų Arą?! ”
Žodžius apie Arą laisvūną išgirdo 

taip pat ir kiti - už keleto žingsnių nuo 
Konservatorijos dunksoję KGB rūmai. 
Kvietė, kamantinėjo, tardė, surengė viešą 
teismą ir būtų išginę bebaigiantį mokslus 
iš Konservatorijos, jeigu ne keletas senų
jų profesorių - J.Čiurlionytė, J.Siparis ir 
kiti, mūru stoję už busimąjį artistą: “Kam 
reikalingas teatras, jei talentingiausių prie 
jo neprileisim?” Dar sykį prisiminkim - 
1956-ji metai, Vengrijos numalšinimas, 
įvykiai Rasų kapinėse, universitete ir ki
tur. Pats Krėvė buvo ką tik atidraustas, ir 
jo kūryba vieniems buvo visai negirdėta, 
kitiems nelabai priimtina. Vis dėlto jis, 
“visų Arų Aras”, nebuvo į narvą uždary
tas, po metų baigė Konservatoriją ir iš 
karto - į patį svarbiausią Lietuvos teatrą!

Tas vakaras Tomui buvo savotiškas 
krikštas, išbandymų ir dvasinio grūdini
mosi pradžia.

Konservatorijoje šis Dzūkijos šilų 
jaunuolis pateko į didelių teatro meistrų 
(J.Sipario, V.Jurkūno, A.Mackevičiaus) 
rankas, meistrų, kurie sugebėjo savo mo
kiniams perduoti ne tik meistrystę, o ir 
meilę gimtam žodžiui, pagarbą scenai ir 
žiūrovui. Baigdamas mokslus, Tomas 
Vaisieta jau garsėjo kaip senosios lietuvių 
poezijos skaitovas, įvairiuose konkursuo
se laimėjęs ne vieną prizą.

Akademiniame teatre jam jau teko 
kaip lygiam su lygiais vaidinti spektak
liuose su S. Jukna, J.Kavaliausku, N.Naku 
ir kitais senosios kartos korifėjais bei visai 
neseniai sužibėjusiomis žvaigždėmis 
H.Kurausku, ARosenu, A Chadaravičiumi 
ir kt. O koks tada buvo Akademinio teatro 
repertuaras! - Šekspyras, Šileris, Gėtė,

Didžiuokimės Lietuva ir kartu švęskime jos vardo tūkstantmetį!

Turgenevas, Sruoga, Krėvė, garsiosios Jus
tino Marcinkevičiaus istorinės dramos.

Dar neįžvelgiamame Atgimimo prieš
aušryje šis teatras ragino neužmiršti savo 
Tėvynės vardo, skanduodamas žodį “Lie- 
tu-va!”

Po dešimties darbo metų Tomas jau 
nusipelnęs respublikos artistas, daugelio 
konkursų laureatas. Tik jis vienas galėtų 
dabar pasakyti, ką jam reiškė tie pusketvir
to dešimtmečio (ištisas kūrybinis gyveni
mas !) svarbiausiame Lietuvos teatre ir 
kaip pasijuto, kai su visa vyresniąja kartąjį 
turėjo palikti

Ką veikia Tomas Vaisieta dabar? Te
begyvena, tebekuria, tebedirba. Iš gyveni
mo pasitraukus M.Mironaitei ir LNoreikai, 
jis liko bene vienintelis iš didžiųjų lietu
vių klasikinės literatūros interpretatorių. 
Tebevaidina savo paties vieno aktoriaus 
teatre, pasitelkęs Donelaitį, Vaižgantą, 
Mykolaitį-Putiną, Just. Marcinkevičių. 
Apie Krėvę derėtų kalbėti visai atskirai, 
taip talentingai ir nepakartojamai skaito 
jis dzūkų genijaus palikimą.

Tomas Vaisieta vienas iš Lietuvai pa
gražinti draugijos, garbingą tarpukario 
istoriją turinčios organizacijos, atkūrimo 
iniciatorių, savo pilietine nuostata ir kū
rybine veikla tapo vienu jos gaivintojų ir 
vadovų. Kur benuvyktų, žmonės tiesiog 
pamaldžiai nutyla, kai šis artistas išeina į 
sceną - su Vytauto Didžiojo ordinu atlape 
būtinai! Prisiminus, kad Tomo Vaisietos 
tėviškę daugelį metų globoja ir saugo šis 
karžygis, kad ten, Perlojoje, esama Tomui 
skirta muziejaus ekspozicija, be tokio 
ordino Tomo Vaisietos krūtinė nebeįsivaiz- 
duotina. Kitame atlape derėtų toks pat 
svarbus - Artisto ordinas; TomasVaisieta 
visą gyvenimą buvo ir tebėra to ordino ka
valierius. □
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Lietuva iš arti
Lietuvos Tūkstantmetis ir Gardino

miesto aprašymas XV a. atlase
Jurgis Zaikauskas

Tęsinys iš “M.P.” nr. 5.
Jeronimas juokėsi iš jų paprastumo ir 

įrodinėjo, kad tai esą tuščias padavimas, kad 
iš tikrųjų saulė, mėnulis ir žvaigždės yra 
tvariniai, kurias Didysis Dievas papuošė 
dangų žmonių naudai ir įsakė amžina 
ugnimi šviesti.

Po to sutiko kitus žmones, kurie šven
tą mišką garbino ir kuriame aukštas me
dis augo ir jo garbinimu buvo galima tapti 
geresniu. Šiai genčiai jis skelbė mūsų ti
kėjimą ir sakramentus atvėrė. Po to įsakė 
dievų miškelį iškirsti. Tada žmonės su kir
viais subėgo ir nebuvo nei vieno kuris 
šventą medį geležimi paliesti išdrįstų.

Taigi, Jeronimas pirmas, pagriebęs 
dviašmenį, pačio geriausio medžio ka
mienų nukirto. Tada sekė visa daugybė 
žmonių, stropiu tikrumu, vieni geležimis, 
kiti kirviais dievų mišką vertė iš kojų. Pa
galiau prieita viduryje miško seniausią 
ąžuolą, iš visų medžių švenčiausiai gar
binamą. Jis laikytas galingiausiojo dievo 
sostu, ir kurį nukirsti niekas niekados 
nesiryžęs. Po to, kad būtų vienas už kitą 
drąsesni, atsirado vienas drąsuolis, nu
stebindamas savo bendrus, kurie kvailą 
medį nukirsti bijojo. Tada jis, iškėlęs dviaš
menį, dideliu kirčiu medį kirsti pradėjo, 
bet savo blauzdikaulį sutrenkė ir pusgyvis 
žemėn krito. Nustebusi minia ėmė verkti 
ir Jeronimą kaltinti. Jis šventą Dievo bu
veinę įžeisti kėsinęs ir jau vienas buvo 
beišdrisąs panaudoti geležį.

Tada Jeronimas tvirtino, kad tai esą 
demoniškos iliuzijos, kurios nusivylu- 
siems žmonėms akis apdumia. Jis liepė 
pakelti tą, kurį sakėme sužeistą kritusį, ir 
kad jokioje vietoje nerodė sužeidimo. 
Tuoj pat atsinešęs kirvį, padėdamas didelę 
jėgą ir dideliu triukšmu (Jeronimas) par
griovė (medį) ir niekas neatsitiko.

Tame krašte buvo mažai šv. Religijos ir 
daug šventų miškų, kuriuos Jeronimas 
energingai naikino. Didžiulis skaičius mo
terų verkdamos ir dejuodamos pas Vytau
tą (Didįjį Lietuvos Kunigaikštį Vytautą) 
nuvyko ir iškėlė šventų vietų ir naujo 
dievo klausimą, nes jau nežinia esą nei 
kur saulė, nei lietus ir kokioje vietoj die
vai esą, kurie savo buveinės neturi, ir ar 
esą kokios kitos mažesnės vietos, kuriose 
jie turėtų būti garbinami. Ir jas Jeronimas 
norįs sunaikinti, kuris kokius tai naujus 
sakramentus įvesdamas, tėvų papročius 
naikinąs. Tad reikalaujama, kad didžiu
mos religiją uždarinėti neleistų. Pagal tai

Visko matę matys ir “Pragarą
j Vilnių atvežamas naujas italų reži

sieriaus ir scenografo Romeo Castellucci 
kūrinys - trilogija pagal Dante Alighieri 
“Dieviškąją komediją”. Tačiau teatro 
scenoje gyvai bus galima pamatyti tik 
pirmąją jos dalį - “Pragarą”.

Garsaus italų režisieriaus ir jo trupės 
“Societas Raffaelo Santi” kūrinys pir
mą kartą buvo parodytas 2008-ųjų liepą - 
juo atidarytas garsusis Avignon’o teatro 
festivalis Prancūzijoje. “Pragaras” buvo 
sukurtas specialiai Avignon’o Popiežių 
ritmų Garbės kiemo scenai po atviru dan
gum, daug dėmesio skiriant eksperimen
tiniam apšvietimui, garso ir vaizdo techno
logijoms, specialių savaeigių mašinų nau
dojimui. Vėliau spektaklis buvo pritaiky
tas tradicinei scenai, tačiau išliko ne 
mažiau sudėtingas: jame dalyvauja būrys 
įvairaus amžiaus statistų ir specialiai ap-
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nei vyrai, nei moterys negali pernešti nau
jos religijos ir geriau palikti jiems tėvų 
žemę ir laumes, nes tai yra daugumos 
priimtoji religija.

Vytautas buvo sujaudintas tikrų žmo
nių sujudimu ir geriau Kristui negu savo 
liaudžiai neįtikėti norėjo. Atšaukęs laiš
kus, kuriuos provincijų viršininkams bu
vo išsiuntinėjęs, įsakė Jeronimą prisista
tyti ir iš provincijų pasitraukti įsakė.”

Legendas, aprašymus ir autentiškais 
šaltiniais nepagrįstas hipotezes negalima 
lengvai atmesti. Jos turi pagrindus. Nei 
Braunas ir juo labiau Hogcnbergas 
nekeliavo po Europą rinkdami medžiagą 
Cl VITATES. I logenbergas buvo graveris, 
o Braunas - kartografas mėgėjas. Bet štai 
turime Jeronimo istorijos užtarėją — tai 
istorikas Enėjus Silvijus Piccolomini, 
vėliau Popiežius Pijus II (1405-1464). Jis 
domėjosi Lietuva, ypatingai domėjosi 
Lietuvos byla su kryžiuočių ordinu. Jis. 
istorinės knygos „De Lituania” autorius, 
pažinojo Jeronimą Pragictį ir buvo net 
aplankęs jį atgailau jantį Kartūzų vienuo
lyne prie Reino. Jeronimo Pragicčio pa
sakojimus jis užsirašė knygoje.

Knygoje Enėjus Silvijus Piccolomini 
padarė tokią pastabą:

“Jeronimas papasakojo savo istoriją 
Lietuvoje mums ramiu veidu, nė kiek 
neabejodamas, ir prisiekdamas. Kad ver
tas pasitikėjimo, rodė jo rimta kalba, išsi
mokslinimas ir tikėjimas. O mes, ką suži
nojome, nepakeitė užrašėme”. (Scriptores 
RenimPrussicarum IV, Leipzig, 1870).

Melbourne 2009
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mokyti gyvūnai. Paprasta nebus ir žiūro
vams, pirmą kartą susidūrusiems su R. 
Castellucci (gimęs 1960) ir jo trupės ku
riamu teatru. Šįkart Vilniuje pristatomas 
naujas spektaklis sukurtas laisvai interpre
tuojant Dante’s (1265-1321) “Dieviškąją 
komed i ją” - vieną svarbiausių Vakarų civi
lizacijos tekstų.

Režisierius sako, kad jo spektaklyje už 
pragaro vaizdinius svarbesnis žmonijos 
nuosmukis, todėl atjausti čia yra ne ma
žiau svarbu nei nuteisti. Žmonijos nuo
dėmės ne vaizduojamos, bet papasako
jamos. Jos sudaro foną kaltės jausmui, 
nuolatiniam žmogaus palydovui. Bausmę 
lydi skausmas, sielvartas ir vienišumas. 
Spektaklyje kuriamas žmonijos portretas, 
kuriame santykius lemia tiek skausmin
gas trūkumo, ilgesio išgyvenimas, tiek ne
paliaujamas žmonių maišymasis. □ 

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM
Sužinojau apie 

naują kultūrinę 
šventę Europoje, 
būtent “Europos 
muziejų naktys.” 
Tad ir Lietuva ne
atsilieka, ir Palan
goje tokia šventė 
buvo surengta. O 
kokie įvykiai ir ko
kia programa vyk
doma? Cituoju ištisai iš dienraščio “ Pa
langos Tiltas”:

“Europos muziejų naktys yra tradici
nis meno renginys, kai įvairių Europos 
miestų galerijose dailės žinovai, kolek
cininkai ir eiliniai meno vartotojai šeš
tadienį - dieną ir naktį - dalyvauja ori
ginaliose parodose, susitinka su dailinin
kais, meno mecenatais ir įvairiais kul
tūrai prijaučiančiais žmonėmis. Šio ren
ginio centras - Paryžius, jį ketvirtus me
tus iš eilės kuruoja Prancūzijos kultūros 
ministerija.”

Tad, jei lankysitės Europoje, mieli 
tautiečiai, gal Jums būtų įdomu pamatyti 
tokį renginį?

O kokia programa įvyko Palangoje, 
Antano Mončio muziejuje - namuose? 
Labai įvairi - ir tai dėka energingos ir su
manios direktorės Loretos Turauskaitės (A. 
Mončio dukterėčios) pastangų.

Iš Švenčionių “Nalšios” muziejaus 
folkloro grupės “Dobilą” 8-nios giedoto
jos, dūdmaišininkas ir pasakorius stebino 
publiką. Tikrai nustebau, nes dūdmaišių 
muziką teko girdėti tik Škotijoje, Bretag

Vilniaus knygų mugėje - Tūkstantmetis
Po dvejų metų pertraukos kartu su 

Baltijos knygų muge vykstanti dešimtoji 
Vilniaus knygų mugė šįmet skiriama Lie
tuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Šį
met sulaukta ir rekordinio užsienio svečių 
skaičiaus - mugėje dalyvaus 88 užsienio 
leidyklos. Praėjusiais metais Vilniaus kny
gų mugėje sulaukta rekordinio skaičiaus 
- 57,800 lankytojų.

Vasario 12-15 dienomis Lietuvos pa
rodų ir konferencijų centre “Litexpo” ren
giama jubiliejinė knygų mugė šįmet skel
bia: “Tiražas - trys milijonai!” ir daugiau 
dėmesio skiria Lietuvos istorijai bei mūsų 
istorinėms kaimynėms - Baltarusijai, Len
kijai ir Ukrainai. Šios trys šalys Vilniaus 
knygų mugėje turi stendus ir plačiai pri
stato savo šalių leidybą.

Pasak rengėjų, per dešimt metų tapusi 
didžiausia knygų muge Baltijos šalyse, 
Vilniaus knygų mugė, kaip mylinti rašy
tojus, lyginama su Leipzig’o (Vokietija) ir 
Goctcborg’o (Švedija) knygų mugėmis, taip 
pat jau gretinama su komercinėmis Lon
dono ir Frankfurto knygų mugėmis”.

Sakoma, kad šįmet pasikeitus mokes
čių politikai nepelnytai nukentėjo leidy
bos sektorius, tačiau žalą Lietuva pajus ne 
šiandien ir ne rytoj - 2010 metų Vilniaus 
knygų mugėje galime pamatyti jau smu
kusią lietuviškų knygų kokybę ir suma
žėjusią jų įvairovę.

Vis dėlto šįmet jubiliejinė mugė nežada 
nuvilti knygų gausa ir grožiu -240 leidėjų 
iš 12 šalių įsikurs trijose parodų salėse ir 
pristatys savo leidybos naujienas. Vieną iš 
didžiausių plotų užims garsioji Frankfurto 
knygų mugė, parengusi Vokietijos nacio
nalinį stendą. Leidėjų teigimu, mugės lan
kytojus ypač dominančios knygų kainos 
šįmet žadamos labai patrauklios, tačiau 
vadinamųjų knygų išpardavimų nebus.

Per keturias mugės dienas lankytojų 
lauks apie 200 kultūros renginių, knygos 
meno ir iliustracijų parodų, svečiuosis 
užsienio ir lietuvių rašytojai, vyks knygų 

ne pusiasalyje Prancūzijoje, ir prie piet
ryčių Pyrėnėjų kalnų Prancūzijoje, ir už jų 
-Ispanijoje. O Lietuvoje - koks malonus 
siurprizas!

Vaikai irgi neatsiliko nuo suaugusių. 
Palangos Stasio Vainiūno, pasižymėjusio 
kompozitoriaus vardu, muzikos mokyk
los moksleiviai drauge su Kretingos Pran
ciškonų gimnazijos mokiniais pradžiu
gino žiūrovus vabzdžių kaukėmis ir savo 
šokiais bei judesiais, inspiruotais pasi
rinkto vabzdžio ir gamtos apraiškoms: 
saulei, vėjui, lietui. Jų renginys “Susispie- 
timas” susilaukė labai palankaus audi
torijos priėmimo.

Muziejuje buvo atidaryta keturių ži
nomų dailininkų, net ir vienos dailininkės, 
Nacionalinės premijos laureatės Dalios 
Kasčiuskaitės, paroda intriguojančiu pa
vadinimu “Kai lietuviai naktį ėjo per 
Europą”. Kaip būtų įdomu pamatyti šią 
parodą!

Dar įvyko režisieriaus Povilo Gaidžio 
mokinių vienaveiksmis Peter Gandke 
spektaklis “Stebėtojų tarybos nario 
sveikinimo kalba”.

Be to, spalio mėnesio pabaigoje įvyko 
Baltarusijos fotomenininko paroda. O 
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klai
pėdos skyrius kvietė į tarptautinę foto
grafijos ir paralelinių meno formų bieana- 
lę “Erozija 2008.”

Gimusi Visagine, Lietuvoje, gabi dai
nininkė - koloratūrinis sopranas - Olga 
Peretiatko yra dvidešimt aštuonerių me
tų ir, anot žurnalo “Veidas”, 2008 m. ji 
dar mokėsi Berlyno H. Eisler konserva
torijoje. Tačiau ji jau spėjo pagarsėti dau
gelyje tarptautinių konkursų. Iš matytij 
nuotraukų, ji yra plona, gražaus veido ir 
gracingų judesių dainininkė. □ 

pristatymai. Rimčiausi istoriniai klausimai 
bus gvildenami “Diskusijų klube”—čia bus 
surengtos penkios diskusijos, kuriose 
tarptautinio masto Lietuvos ir užsienio 
mokslininkai svarstys apie Lietuvos Didž. 
Kunigaikštystės šaknis ir istorines patirtis.

Nors tarp šių metų mugės svečių dide
lių garsenybių nebus, Vilniuje laukiama 
daugiau kaip 30-tics rašytojų iš Argenti
nos, Vokietijos, Lenkijos, Ukrainos, Lat
vijos, Austrijos, Prancūzijos Islandijos, 
Baltarusijos. Daugiausia susitikimų su Lie
tuvos ir užsienio rašytojais vyks šeštadienį, 
“Nekasdienių pasimatymų dieną”.

Vilniaus knygų mugė tradiciškai daug 
dėmesio skiria jauniausiems skaitytojams 
-gražia tradicija tapo kasmetė, tik Vilniaus 
knygų mugėje veikianti kūrybinė studija 
“Tu gali sukurti knygą”. Studijos kuratorė 
dailininkė Sigutė Chlebinskaitė vėl kvies 
kūrybingus vaikus pabandyti sukurti savo 
autorines knygas ir siūlys daugybę įdo
mių idėjų: mokytis rašyti meilės laiškus 
akliesiems skirtu Brailio raštu arba rašyti 
eilėraščius ant beržo tošies ir vaškinių 
lentelių, sukurti judančių vaizdų knygelę 
ir fotoaparatą iš degtukų dėžučių, o mugės 
pabaigoje pakvies į akciją “Nusipirk kny
gą iš ekspozicijos”.

Vilniaus knygų mugėje bus teikiamos 
tradicinės ir naujos premijos už geriausias 
2008 m. knygas. Viena iš naujienų - Jurgos 
Ivanauskaitės kūrybos paveldo centro 
įsteigta premija “Už laisvą, atvirą ir drąsią 
kūrybinę raišką”. Pirmąja šios premijos 
laureate tapo Kristina Sabaliauskaitė, 
parašiusi romaną “Silva Rerum”.

Pirmoji mugės diena vadinasi “Tūks
tantis ir dešimt metų” ir yra skirta Lietuvos 
istorijai ir šalies vardo tūkstantmečiui. 
Kitos trys mugės dienos yra tradicinės - 
“Ilgasis penktadienis”, kuris kviečia mu
gės lankytojus iki 21 valandos, šeštadienio 
“Nekasdieniai pasimatymai”, o mugę už
baigs trumpesnė, bet ne mažiau įspūdinga 
sekmadieninė “Šeimos diena”. □
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IX Tautinė stovykla “ KERNAVĖ” (2)

Savaitės bėgyje vyko įvairūs užsiėmi
mai: jaunesnieji skautai takeliais sekė 
kelionės ženklus, gamino puodelius iš 
molio, važiavo Į roplių parką susipažin
ti su Australijos maloniais ir ne tokiais 
maloniais gyvūnais. O skautai ir patyrę 
skautai/tės savo meninius gabumus iš
reiškė kaldami ir drožinėdami iš akmens 
skulptūras - kaip pvz. žaltys, taurė, kardas, 
kardas įsmeigtas akmenyje, antkapis, irt.t., 
išbandė savo sugebėjimus naudotis

Skautai vykdė įvairias užduotis. dalykas. Jei per savo pamainą

Pamokinti “Sutaro” muzikantų ir dainininkų, skautai linksmai siautė pievoje.

Lidijos Šimkutės naujos knygos 
pristatymas SAWC, Adelaidėje
Elena Varnienė

2008 m. gruodžio 5 dieną Pietų Aus.- 
tralijos Rašytojų Centre (SAWC) įvyko 
Lidijos Šimkutės naujos dvikalbės knygos 
“Mintis ir uola / Thought and Rock” pri
statymas. Poetė, subrendusi svetimoj že
mėj, ncpaveldėjo mūsų tradicinių žymių, 
bet sukūrė savo orginalų stilių. Lidija ge
rai valdo žodį, lietuvišką ir anglišką, kaip 
poetė yra plačiai žinoma Lietuvoje ir ki
tose Europos šalyse.

Renginio dalyviai turėjo garbę ir ma
lonumą sutikti Nobelio premijos laurea
tą J.M. Coetzee - jis ir pristatė naujausią 
Lidijos poezijos knygą. Laureatas kuklus ir 
be pretenzijų, neatrodė, kad laurų vaini
kas-ji būtų paveikęs. Jis trumpai pateikė 
Lidijos biografiją, paminėjo Lietuvos kan
čių grandinę ir pasigėrėjo Lidijos kūryba 
bei asmenybe. Kiekvienas kūrėjas turi 
būti ryški asmenybė. Žmogus, nors ir ka
žin kaip jis priklausytų net nuo mažiau
sių medžiaginio pasaulio įvykių, sava 
egzistencija remiasi į pajėgas savo sielos,

kompasu orientacijos žygyje, kuriame ke
lio stotelių kryptys buvo nurodytos tik 
laipsniais ir metrais.

Visų mėgstamos “Stotys” vyko miš
riomis grupėmis, kurias sudarė skautai 
nuo mažiausio iki didžiausio. Tikslas - 
kad visi dirbtų kartu kaip viena komanda 
- stipresnis ar patyręs padėtų silpnes
niam bei jaunesniam. Vienos užduotys 
reikalavo daugiau mąstymo - kaip ge
riau padaryti, kad tiksliau pavyktų, pvz.:

“Labirintas”, “Voratinklis”, “Ki
biras vandens rate”, “Raidė A”. 
O kitos užduotys buvo pagrįs
tos tuo, kad kuo greičiau ir sklan
džiau komanda dirba, tuo ge
riau pasiseka.

Viena pavakarį, po ypatingai 
karštos dienos, atvyko folklo
rinė kapelija “Sutaras”. Jie pa
grojo, padainavo dainas ir, kai 
Saulius pradėjo vesti ratelius bei 
žaidimus ant pievos, jaunimas 
(ir ne jaunimas!) linksmai siautė

Stovyklavimo metu nauji bei 
jauni skautai ir skautės su en
tuziazmu visur dalyvavo ir mo
kėsi. Brolis Lukas davė įžodį 
(raudono šlipso), o jauniausi- 
sesės Vika ir Adelina su broliu 
Tomu gavo baltus kaklaraiščius.

Sargyba stovykloje - rimtas 

kuri apvaldo laiką ir mintį. Ši dvasinė būtis 
ir sudaro asmenybės esmę.

Pabėręs gražių pagyrimų I ūdijai, J.M. 
Coetzee aptarė pristatomą eilėraščių 
rinkinį “Mintis ir uola”. Jis pabrėžė, kad 
knygos eilėraščiai yra “nepaprasto skaid
rumo, parašyti tarsi pasaulio atsivėrimo 
būsenoje, kai poetinė įžvalga kyla staiga, 
kaip skriejantis paukštis”. J.M. Coetzee 
pasigėrėjo lakoniška Lidijos Šimkutės 
poetine raiška - minties ir vaizdo blyksniu.

Knygos antraštėje paminėtas prasive
riančios paslapties ir tylos bei erdvės 
pojūtis, lietuviškos etninės atminties są
lytis su Vakarų ir Rytų kultūrų patirtimi 
kaip ryškūs poetės Lidijos Šimkutės ly
rikos bruožai.

Mūsų poezijoje visos žinomos formos 
turi lygias teises ir poetas gali iš jų pasirink
ti tą, kuri jam atrodo tinkamiausia. Lidija 
linkusi į minties poeziją:

“NEONO KLYKSMAI 
apakina 

išvargintą upę 
žmonės sustoję 

gyveninio greitkelyje

Sargyba stovykloje rimtas dalykas. Visos nuotraukos Raimondo Vingilio.

nepastebėjai ir nepa- 
gavai puolikų - per 
rikiuotę teko atlikti 
baudą: pvz. eiti pritū
pus “žąsele”.

Mums pasisekė - 
sumažėjus gaisro pavo
jui, galėjome kūrenti 
laužus. Todėl džiau
gėmės, kad šiais me
tais galėjome dainuoti, 
pasirodyti ir šūkius 
šaukti (net aidas gir
dėjosi) prie tikrų lau
žų po atvirum dangu
mi. Išmokome naujų 
žaidimų prie laužo! ................

•j: -n i /i 'ix' Stovykloje skautai davė įžodžius.* Palapines/skilčių J!_______
pavadinimai laikėsi viduramžių laikotar
pio temos. Broliai pasirinko pavadini
mus: ’’Riteriai”, “Šauliai”, “10 tūkstančiai”. 
“Patrankos”, “Juodasis Maras”, o sesės: 
“Baltija” “Mergelės”, “Taurės”, “Pilys”.

Tvarka skautams yra savaime aiškus 
dalykas, tad inspekcija vyko ne visuomet 
prieš tai pranešus. Tvarkingiausios buvo 
sesės skautės “Mergelės” (Kotryna, Clare 
ir Caitlyn) ir jauniausi broliukai “Riteriai” 
(Lukas ir Tomas).

*Kad atsigautume po karštų dienų, 
(pora dienų temperatūra viršijo 40C), ke
lis kartus po pietų nuvažiavome į paplū

Surask man darbą 
duok man gryno oro 
palikite paukščiams 

erdvės. ”
Lidijos Šimkutės 

poezijoje persipina 
emocija su mąstymu. 
Pirmenybė atdiduo- 
dama minčiai. Knygos 
pristatymo metu Li
dija skaitė savo eiles 
lietuvių ir anglų kalba 
pakaitomis su sūnu
mi 1 .imt. Tarp skaity
mų. o kartais jsipin- 
dama į poezijos eiles, 
iš Sydnėjaus atvykusi 
kompozitorė/muzikė 
Margely Smith nuo
stabiai pritaikė savo 
sukurtas kompozijas 
klarneto garsais, kurie paryškino ir pra
turtino eilėraščių mintis. Po knygos pri
statymo Lidija padėkojo John Coetzee bei 
Margery Smith ir įteikė savo mamos išaus
tą kaklaraištį - laureatui, o gintarinę sagę 
- muzikei.

Po to visi buvo pavaišinti užkandžiais 
ir vynu Peter Dennis iš MacLarcn Vale 
dėka. Gaila, kad Lidija Šimkutė knygą 
pristatė prieš pat Kalėdas. Daugelis 
pakviestųjų negalėjo atvykti dėl įvairių 
prieškalėdinių koncertų ir kitų pasirody
mų ar įsipareigojimų. Visižinome, kad šis 
mėnuo yra labai perkrautas įvairiausiais 
renginiais ir susitikimais. 

dimį pasimaudyti gaivinančioje jūroje!
Brolio Kajaus Kazoko ir pastovaus jo 

pavaduotojo brolio Algio Milvydo iš 
Brisbanės prakaitas nenuėjo veltui. Kar
tu su Žydrūno ir Hani tėvų iš Melbourno 
pagalba, stovyklos maistas vėl pasiekė 
viršūnę.

Nuoširdžiai dėkoju stovyklos vado
vams. padėjėjams ir virėjams už įdėtas 
pastangas, darbą ir rūpestį. Be jūsų stovyk
la nebūtų buvusi tokia sėkminga stovykla.

Sesė Kristina
“Kernavės” stovyklos viršininkė

Nuotraukoje iš kairės: Margery Smith, Linas Pocius, Lidija 
Šimkutė ir .John M. Coetzee.

Esu pastebėjusi, kad moterys poetės 
šiais laikais jau neturi tokios opozicijos iš 
vyrų pusės kaip būdavo anksčiau. Tokias 
drąsuoles moteris vyrai kritikuodavo, 
išjuokdavo arba eksploatuodavo jų ta
lentą. Tenka sveikinti Lidiją Šimkutę, kad 
ji ryžtinga, kad nebijo kritikos ir išreiškia 
tas giliai glūdinčias mintis savo pasirinkta 
forma, kuri senesnei kartai ne visada 
suprantama. Tikiuosi, kad jaunesnioji kar
ta nepajus tos meninės tuštumos, nes iš
kyla naujos jėgos - jų samprotavimai bei 
reagavimas padeda gyvuoti eilėms, kurios 
sušvinta grožio kibirkš timis. □
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Užsienio lietuvių reikalai - posėdis
Išeivijos hei dabartinių emigrantų reikalai rūpi ir patiems užsieniečiams, ir Lietuvos 

vadovams. Akiems pusėms aktualūs klausimai buvo aptarti neseniai įvykusiame Europos 
lietuvių bendruomenių vadovų posėdyje Hūttenfeld’e, kuriame savo pažiūrų išreiškė ir LR 
Užsienio reikalų ministras Vygandas Ušackas. Vėliau Bendruomenių vadovai pateikė savo 
pasiūlymus Prezidentui Valdui Adamkui, Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui ir Sei
mo Pirmininkui Al ūnui Valinskui. Red.

Nors suvažiavime pripažįstama, kad 
konsulinės paslaugos po truputį eina ge
ryn (pavyzdžiui, norint gauti asmens gimi
mo liudijimą nebereikia atvežti naujagi
mio į konsulatą), visgi dar esama taisytinų 
dalykų. Siūloma, kad būtų atsisakyta biu
rokratinio reikalavimo versti į lietuvių 
kalbą oficialius dokumentus sudarytus 
populiariomis vietos kalbomis (anglų, vo
kiečių, prancūzų). Taip pat prašoma pra
dėti teiktielektronines konsulines paslau
gas, t. y. suteikti galimybę užsisakyti ir gau
ti reikiamas pažymas ar kitus dokumentus 
elektroniniu būdu (internetu).

Suvažiavime nebuvo pamirštas pilie
tybės klausimas. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkė Regina Narušienė 
pabrėžė, jog yra siekiama prigimtinės tei
sės į Lietuvos pilietybę, kuri yra garantuo
jama Lietuvos Konstitucijoje.

Susitikime diskutuota užsienio lietuvių 
politinio aktyvumo klausimu. Nors pri
pažinta, kad bendruomenės pačios turėtų 
aktyviau žadinti tautiečių dalyvavimą 
Lietuvos rinkimuose, tačiau prašoma įkur
ti atskirą rinkiminę apygardą, skirtą vien 
svetur gyvenantiems užsienio lietuviams. 
Taip pat prašoma suteikti galimybę balsuo
ti internetu, nes šis balsavimo būdas esąs 
itin patrauklus Europos jaunosios kartos 

lietuviams ir neabejotinai padėtų padi
dinti jų politinį aktyvumą.

Atsižvelgdami į tai, kad 2009 metais 
labai sumažėjo (37%) Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento (TMID) ski
riamos lėšos, susirinkusieji siūlo per
svarstyti prioritetinių veiklos sričių 
rėmimo tikslingumų ir efektyvų lėšų 
panaudojimą. Akcentuota, kad visais 
atvejais pirmenybė turėtų būti teikiama 
lituanistiniam švietimui, lietuviškų 
mokyklėlių veiklai ir lietuviško žodžio 
sklaidai.

Bendruomenių vadovai taip pat išreiš
kė pageidavimą, kad projektų finansavi
mui prašant lėšų iš jau minėtojo TMID, 
nebūtų reikalaujama atsiskaitymo doku
mentų vertimo iš populiarių Europos kal
bų (pavyzdžiui, anglų, vokiečių, prancūzų) 
į lietuvių kalbą. Siūloma pripažinti doku
mentus išdavusiosc valstybėse naudojamų 
formų doku mentus.

Suvažiavime dalyvavęs Užsienio reikalų 
ministras Vygandas Ušackas pristatė 
projektą „Dėl valstybės politikos užsienio 
lietuvių atžvilgiu“, kuriame išskiriami du 
lygmenys: politinis strateginis ir institu
cinis administracinis. Politiniu strategi
niu lygmeniu siūloma įsteigti Tarybą, kuri 
veiktų aukščiausiu lygiu. Ji būtų sudaryta

Suvažiavimo dalyviai su LR Užsienio reikalų ministru Vygandu Ušacku (centre).

iš Užsienio reikalų. Švietimo ir mokslo, 
Kultūros, Finansų, Socialinės apsaugos ir 
darbo. Vidaus reikalų ministrų. Kūno 
kultūros ir sporto departamento ir 8 lie
tuvių bendruomenių atstovi). Taryba būtų 
pavaldi Ministrui Pirmininkui.

Tačiau administraciniu instituciniu 
požiūriu Užsienio lietuvių departamentas 
taptų tiesiogiai pavaldus Užsienio reikalų 
ministrui.

Suvažiavimas nutarė supažindinti visas 
pasaulio lietuvių bendruomenes su šiuo 
projektu ir paprašyti pateikti pastabas bei 
klausimus dėl užsienio ministro V.Ušacko 
pateikto TMID reorganizacijos projekto 
per 30 dienų.

(Kaip jau žinoma, PLB pirmininkė 
Regina Nantšienė prieštarauja minčiai, kad 
TMID būtų pajungtas Užsienio reikalų 

ministerijai, ir siūlo, kad šis departamen
tas būtų tiesiogiai pavaldus Lietuvos 
Vyriausybei. Šiame kontekste kartais 
panašiai kalbama apie Išeivijos reikalų 
ministeriją. Manoma, kad opozicijos turbūt 
sukels ir ministro V Ušacko sumanymas 
įvesti dvilypumą, būtent, kad užsienio 
lietuvių klausimus svarstytų bei spręstų ir 
speciali Taryba, irTMIDcpartainentas.)

Red. pastaba: Atkreipiame dėmesį, 
kad neseniai įvykęs ALB Krašto Tarybos 
Suvažiavimas priėmė tokių rezoliucijų:

“L Suvažiavimas visapusiškai remia 
Pasaulio LB Valdybos pastangas paveikti 
LR Seimų ir Vyriausybę, kad užsienyje gyve
nančių lietuvių reikalams būtų įsteigtas 
atskiras departamentas, tiesiogiai pavaldus 
Lietuvos Vyriausybei.” □

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP”nr,5.

Mišiškių 
triušiai

Kai Gedimino 
draugas Palionis

mus pakvietė atvažiuoti pas jį į Mišiškių 
kaimą, mes su džiaugsmu sutikom.

Važiavome per Birštoną iki Punios. 
Punioj jau turėjom adresą moteriškės, su 
kuria lauko ir miško keleliais nuvažiavom 
pas Palionius.

Sekančią dieną nuvažiavom pažiūrėti 
Alytaus, o grįždami sustojom ir užlipom į 
Punios piliakalnį, kur kažkada stovėjo 
garsioji Margirio pilis. Vakare dar nuėjom 
pasivaikščioti iki Nemuno. Už jo garsusis 
Punios šilas su aukščiausia Lietuvoje egle. 
(Deja, dabar jau jos nebėra.) O aplinkui 
ramybė. Kitą dieną vėl pasivaikščiojom 
prie Nemuno ir “ganėm triušius”. Palioniai 
laikė daug triušių, kurie gyveno daržinėj. 
Per dieną jie griaužia žolę kieme, o juos 
gano maždaug tokio pat didumo šuniukas 
Bitė. Jie visi geri draugai, bet jeigu Pa
lionienė paliepia Bitei suvaryti triušius 
“namo”, jis juos iš visur iškrapšto ir suva
ro į daržinę. Aš nusistebėjau, ar ne per 
mažai čia jiems kieme žolės. Palionienė 
sako: “O, aš juos pavakare paleidžiu pa
siganyti į mišką”. Už tvoros eina papras
tas pravažinėtas kelias, o tuojau už jo - 
tankus lapuočių miškas, kurio pakraš
čiuose pilna sodrios žolės. “Tai kaip, ar jie 
nepabėga paskui?”, - paklausiau. “Ne, 
pažiūrėkit”. Palionienė atidarė vartus ir 
išvarė triušius į mišką. Iš karto jie dingo 
žolėse. Po kokios valandėlės mes nuėjom 
prie vartų, Palionienė suplojo rankomis ir 
staiga triušiai sustojo ir pastatė ausis - iš 
žolės tik jų ausų galiukai kyšojo. Palionie
nė dar du kartus suplojo, ir visi triušiai
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subėgo j kiemą. Palionienė turėjo ir kito
kių. angorinių triušių, kurie nesiganė su 
visais. Tuos triušius ji kirpo, verpė siūlus ir 
mezgė megztinius.

Po kelerių metų, kai į Australiją iš Pa
nevėžio buvo atvažiavęs “Pynimėlio” vaikų 
ansamblis, mes vaikščiojom parke prie 
kapitono Cook’o namelio ir aš jiems pasa
kojau apie Palionių triušius. Bepasako
dama ir aš du kartus suplojau. Ir staiga - 
iš viso parko “Pynimėlio” vaikai subėgo 
prie savo vadovo! Pasirodo, tokssuplojimas 
buvo jų vadovo ženklas visiems subėgti. 
Drausmingi vaikai.

Nida
Dar nuo sovietmečio laikų visokios 

institucijos ar įmonės turėjo vilas ar 
namelius įvairiose vasarvietėse. Ten galėjo 
vasaroti jų tamautojai.Tokia tvarka liko ir 
nepriklausomybę atgavus. Dukterėčia Do
vilė per Mokslų akademiją gavo Nidoje 
du kambarius: sau su draugėm ir mudviem 
su Gediminu. Tas rajoniukas vadinosi 
Skruzdynė, nors skruzdėlių tenai nebuvo. 
Visai netoli nuo mūsų vasarnamio buvo “To
mo Mano namelis”. Ten seniau vasarodavo 
vokiečių rašytojas Thomas Mann, o dabar 
yra įruoštas jo muziejus. Namelis stovi ant 
kalno su vaizdu į marias. Aplinkui au
gančios pušys vėjo taip išlankstytos, kad 
atrodo kaip šimtus kartų padidinti bonzai 
medžiai

Nidoje yra labai daug lankytinų vietų. 
Aplankėm senas kapinaites prie bažny
čios. Apėjom visus paminklus, daugiausia 
vokiškus su suvokietintom lietuviškom 
pavardėm. Kai kurie paminklai iš XIX 
amžiaus, bet prižiūrėti, sutvarkyti. Įdo
miausi, žinoma, buvo senieji krikštai, to
kie savotiški lyg kryžiai, lyg dviejų dimen
sijų skulptūros su gyvulių ar augalų mo
tyvais. Jie statomi kojų gale. Dauguma jų 
buvo restauruoti seno kuršių palikuonio 
Jonušo. Nuėjom ir pas Jonušą. Jis tuo 
metu statė dorę - senovišką kuršių laivą. 
Jis prie to laivo ir gyveno mažame skulp
tūromis papuoštame namelyje. Kitą kar

tą atvažiavusi jau mačiau dorę plaukiojan
čią mariose.

Aišku, užlipom į Parnidžio kopą ir siau
tėjom po smėlį kaip maži vaikai. Akį trau
kė begalinis smėlio kalnynas, o čia pat po 
kojom - marios. Tačiau didesnį įpūdį 
mums paliko pilkosios kopos tarp Juod
krantės ir Pervalkos. Jos kai kur apaugu
sios pilkomis kietomis viksvomis, bet 
daugiausia tik smėlis. Tų kopų daug, lyg 
banguojanti jūra, ir lipi aukštyn ir žemyn, 
aukštyn ir žemyn. Ir nežinai po kuriuo 
kalneliu guli užpustytas Karvaičių kai
mas. Užlipus ant aukščiausios kopos, 
matėsi ir marios, ir jūra.

Į Nidą važiavau kiekvieną kartą bū
dama nepriklausomoje Lietuvoje. Kas 
kartą atrasdavai: naujų įdomybių. Su 
Dovilės draugėmis ėjom į pajūrį ieškoti 
pajūrinės zundos. Tai labai reta, nykstanti 
pajūrio gėlė, auganti kopose. Kur tik ji 
išdygsta, pastatomos lentos, prašančios 
vasarotojų jų neskinti ir nenaikinti. Su
radom bent kelias, gražiai žydinčias. 
Nusifotografavom. Sekančią dieną vėl 
nuėjom dar kartą jomis pasidžiaugti. Deja, 
vieną radome nuskintą, o kitą net su vi
som šaknim išrautą. Tiesiog verkti 
norėjosi

Kai į sporto šventę buvo atvažiavę mū
sų Algis ir anūkas Saulius, neperspėjau jų, 
kad Parnidžio kopa yra prie pat Rusijos 
sienos, ir vaikinai įsismaginę nuėjo ir nu
ėjo - per sieną, į Rusiją. Be leidimų, be 
pasų, be jokių dokumentų. Gerai, kad jų 
niekas nesulaikė. O aš tada su jais nėjau, 
nes man labai skaudėjo koja ir jau kelios 
dienos labai šlubavau.

Nidos vorai
Paskui kitais kartais važiuodavau į 

Nidą su Rimute, ir apsistodavom pas 
Mizgirį. Mizgiris Nidoje turėjo gintaro 
muziejų, o tame pačiame kieme ant ma
rių kranto buvo pastatęs “menininkų 
namelį” - salę parodoms ir dirbtuvę vasa
rą atvažiuojantiems menininkams. Virš 
dirbtuvės yra du kambariai apsigyvenimui. 
Rimutė Mizgiriui buvo padariusi kai ku
riuos archeologinius patarnavimus, ir 

Mizgiris pasiūlė jai vieną kambarį pava
saroti. Ten buvo vietos dviem, tai ji pakvietė 
mane. Aš, žinoma, su džiaugsmu sutikau.

Palėpės kambariukas buvo karštas, o 
langas aptrauktas plonu voratinkliu. 
Mizgiris atsiprašė ir tuoj norėjo voratink
lį nuimti, bet Rimutė jį sulaikė: “Juk Nida 
garsi savo vorais; o be to voratinkliai su
laikys uodus ir muses ir mes langą visą 
laiką galėsim laikyti atdarą.” Taip ir liko. 
Susipažinom su pastogės kaimynėmis. Tai 
buvo trys jaunos menininkės iš Telšių. Jos 
visos trys dirbo su gintaru ir sidabru - 
papuošalus ir dekoratyvinius kūrinėlius.

Mes dvi senutės pamažu nueidavom 
ligi jūros, pasimaudydavom ir pamažu 
grįždavom. Lankom muziejus - neįsivaiz
davau, kad tokiame “kaime” gali būti tiek 
daug muziejų. Miestelio pakrašty yra 
žvejo buities muziejus. Viduje žvejo namų 
apyvokos daiktai, o kieme daugybė vė
trungių iš įvairių kaimų. Kiekvienoje yra 
inkorporuotas savo kaimo simbolis. Nido
je muziejų tikrai daug, ir juos visus aplan
kėme. Vakarais eidavome {koncertus evan
gelikų bažnyčioje.

Nuėjome į mišką, kur prieš 25 metus 
buvo Rimutės archeologinių kasinėjimų 
stovykla. Pakeliui priėjom naują katalikų 
bažnyčią. Nepatiko ji man - per daug 
moderniška ir visai nesiderino prie Nidos 
stiliaus. Nepatiko man ir keliaaukštės 
vasarvietės, nors ir buvo stengtasi jas pri
taikyti Nidos namų stiliui.

Kai priėjom kasinėjimų vietą, pama
tėm, kad per tiek metų viskas buvo apau
gę mišku, kasinėjimų nė ženklo. Vis dėlto 
Rimutė atpažino vieną pušį ir pagal ją 
atkūrė visos stovyklos planą.

Vieną dieną grįžusios iš pasivaikš
čiojimo, menininkų namelyje radome 
didelį sujudimą : dailininkės ruošėsi savo 
parodos atidarymui. Salėje nuostabaus 
lengvumo sidabriniuose voratinkliuose 
suposi gintaro gabalėliai, ant plonyčių va
lų tartum ore kabėjo gintaro papuošalai, 
ant staliuko akį traukė iš sidabro siūlų 
supinti ažūriniai arbatos indeliai.

Tęsinys kitame MP nr.
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Sydnėjuje - svečiai iš Lietuvos
Kovo 1 dienos ryte iš Adelaidės į 

Sydnėjų atskrenda Lietuvos Olimpinio 
Komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas 
ir šio komiteto generalinis sekretorius 
Vytautas Zubernis.

Abu Lietuvos Olimpinio Komiteto va
dovai į Adelaide atskrido atšvęsti jubilie
jinį 20-mctį nuo to laiko, kai 1988 metais 
pirmą kartą j IlI-sias Pasatdio Lietuvių 
Sporto Žaidynes Adelaidėje buvo atskri
dęs gausus būrys Lietuvos jaunų spor
tininkų, kuriems vadovavo Artūras Povi
liūnas. Šventėje, be svečių iš Lietuvos, 
dalyvavo Amerikos, Kanados ir gausus 
būrys mūsų sportininkų. Šios žaidynės, 
kiek pamenu, praėjo labai gražiai, iškiliai. 
Tai buvo pradžia gražaus bendravimo tarp 
pasaulio lietuvių ir Lietuvos sportininkų. 
Tas bendravimas tęsiasi ir iki šios dienos. 
Australijos lietuviai sportininkai labai 
gražiai ir sėkmingai dalyvauja Lietuvoje 
rengiamose pasaulinėse sporto šventėse ir 
visuomet yra labai gražiai bei broliškai 
priimami.

Abu Lietuvos Olimpinio Komiteto va
dovai, j Sydnėjų atvyksta specialiai pri
siminti ir paminėti Žaidynių 20-metį. Ta 
proga bus pagerbti ir apdovanoti vetera
nai sporto darbuotojai, kurie per visą tą 

Sydnėjaus skautų „Aušros“ tuntas 
ruošia tradicinį maistą

Kaziuko Žliūgei,
kuri įvyks sekmadienį, kovo 8 dieną. Kviečiame visus

apsilankyti Kaziuko Mugėje, kuri šiais metais vyks Lietuvių Klube, Bankstowne. 
Jau tikriausiai pasiilgote skanių dešrelių su pačių skautų gamintais kopūstais,
ir įprasti} baronkų rinkių! Tą dieną Klube kartu 
vyks lietuviškų gaminių TURGUS. Skautų valgykla 
veiks nuo 12:30 vai. (Klubas dirba nuo 12 vai.) 
Pagardžiaukime kartu, pabendraukime kartu!

Iki pasimatymo Mugėje!

laiką dirbo su mūsų lietuviškuoju sportu 
ir dar ir šiandien padeda Australijoje 
išlaikyti lietuvišką sporto dvasią.

Bendras pagerbimas įvyks sekmadienį, 
kovo 1 dieną, 3 vai. po pietų, Lietuvių Klu
be, Bankstowne. Po oficialios dalies, 
sveikinimų ir sportininkų pagerbimo 
numatyta neoficiali vakarienė, kurioje ga
lės dalyvauti visi norintieji ir kartu su 
svečiais pabendrauti.

Šio renginio vadovai ir šeimininkaiyra 
ALBAS Valdyba ir Sydnėjaus lietuvių 
sporto klubas KOVAS. Koordinatoriai su 
svečiais yra Lietuvos olimpinis atstovas, 
buvęs LR Garbės gcn. konsulas Viktoras 
Šliteris ir ALBAS atstovas I letuvai Antanas 
Laukaitis.

Šio susitikimo rengėjai maloniai kvie
čia visus buvusius ir dabartinius spor
tininkus, sporto rėmėjus ir veteranus at
vykti Į Lietuvių Klubą kovo 1 dieną ir 
kartu su svečiais dalyvauti prisimenant 
jau prieš 20 melų įvykusias III Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynes.

Kovo 2 dieną, 5 vai. p.p. Antano 
Laukaičio namuose, 18 Miller Ave., 
Ashfield vyks sudėtinis su svečiais atsi
sveikinimo piknikas. Kas gali, prašomi 
atvykti. Rengėjai

In memoriam
A<-A Antanas Ramanauskas

1923.0224 - 2008.12.19
Prieš pačias Kalėdų šventes vėl su 

liūdesiu palydėjom į amžinybę mūsų 
bendruomenės narį Antaną Ramanaus
ką. Jis buvo vienas iš pirmųjų lietuvių, 
apsigyvenusių Brisbanėje. Antanas buvo 
kilęs iš Šiaulių miesto. Augo gausioje 
šeimoje: turėjo dvi seseris ir keturis bro
lius. Brolis Mykolas, įstojęs į partizanų 
gretas, žuvo kovoje su okupantais. Anta
nas, būdamas dar jaunas, pasitraukė į 
Vokietiją. Kaip ir visi benamiai, matė 
daug vargo ir skurdo. Vėliau išmokęs 
vairuoti, dirbo prie sunkvežimių trans
porto.

1948 metais Antanas atvyko j Aus
traliją. Čia gavęs panašų vairuotojo dar
bą, pradėjo pamažu kurtis. Vienas iš 
pirmųjų lietuvių įsigijo savo pastogę. Pas 
Antaną rinkdavosi jauni viengungiai pa
silinksminti ir pasivaišinti po sunkių dar
bo dienų. Lietuvių Klubo dar neturėjo
me. Po kiek laiko Antanas gavo gerą dar
bą Brisbane Courier Mail spaustuvėje, 
kur dirbo iki išėjimo į pensiją.

Antanas buvo ramaus būdo žmogus, 
religingas, nerūkė, mėgo bendrauti su 
lietuviais. Lankydavosi visuose lietuviš
kuose renginiuose. Jis ilgėjosi Lietuvos ir 
svajojo ateityje nuvažiuoti į Tėvynę. Ilga 
kelionė jį baugino. Mėgo gamtą, ypač 
paukščius. Turėjo prisijaukinęs būrį ba
landžių, kuriems davė vardus ir kaip savo 
vaikus maitino, o balandžiai jį atpažin
davo. Savo šeimos ir artimųjų čia netu
rėjo. Daug laisvų valandų praleisdavo 
teismo salėse ir Parlamento namų galeri
joje, sekdamas dienos įvykius.

Sunki vėžio liga pakirto Antano dar

Antanas Ramanauskas.

gana stiprų kūną ir sveikatą. Kol jėgos lei
do, gydėsi namuose, prižiūrimas nuošir
džių draugų. Praėjusių metų gruodžio 19 
dienos ryte ramiai atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Laidotuvės vyko Nudgee kapinių 
bažnyčioje. Į laidotuves susirinko gražus 
būrelis taulicčių.Atsisveikinimo žodį ta
rė Genė Navickienė. Ji apibūdino Antano 
Ramanausko vienišą gyvenimo kelią, ku
ris nebeleido jam aplankyti savo artimųjų 
I Jetuvoje. Kvietė susirinkusius su širdies 
malda palydėti Antaną į Viešpaties Na
mus. Velionis palaidotas Nudgee kapinių 
lietuvių skyriuje.

Toli nuo ošiančių Tėvynės ąžuolų 
ilsėkis ramybėje, Antanai.

Regina Platkauskicnė

Lietuvos Tūkstantmečio renginys: 
Aktoriaus Tomo Vaisietos

programa
“ PASIKALBĖJIMAS
SU LIETUVA”-

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

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). 1 .aukiu jūsų skambučių:

tek: (02) 9727 3131 arba e-mail:
kramilius@optusnet.com.au

Antanas Krantilius

SBS Radio - Lithuanian
The many voices of one Australia 

Sydney 97.7 fm 5.00 pm, Tuesdays 
Melbourne 93.1 fm5.00pm, Tuesdays

National 3 pm Tuesdays, 
Frequencies:
Adelaide 106.3 fm,
Adelaide Foothills 95.1 fm
Brisbane 93.3 fm,
Canberra 105.5 fm,
Hobart 105.7 fm.
Perth 96.9 fm.

A'frA Aliui Daniškevičiui
mirus, reiškiu gilią užuojautą motinai Izabelei Daniškevičiėnci, sūnui Rober

tui, seseriai Onutei Maksvytiėnei ir jos šeimai.
Gražina Grybaitė

Minis mylimai sesutei

At A Margaritai Flackett,
nuoširdžiai užjaučiame brolį - buv. ilgametį ir nenuilstanti ALB Sydnėjaus 

Apylinkės Valdybos pirmininką Teodorą Rotcą ir jo dukrą Margueritai bei visus 
artimuosius. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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

“Aušros” tunto ilgamečiu! rėmėjui

A j? A Adolfui Jablonskiui
mirus, žmonai Aldonai, “Aušros” tunto skautams - sūnui Tomui ir anūkui 

Todd bei visai Jablonskių šeimai reiškiame gilią užuojautą.
Sydnėjaus “Aušros” tuntas

AtA Adolfui Jablonskiui
mirus, giliai užjaučiame žmoną Aldoną, sūnų Tomą su šeima bei visą Jablonskių 

giminę ir kartu liūdime.
Arvyd ir Dovilė Zduobos

A‘r A Adolfui Jablonskiui
mirus, žmonai - “Židinio” narui Aldonai ir visai šeimai bei' artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą. U1> Sydnėjaus skautų “Židinys”

;‘iu. iirq
A4hA Adolfui Jablonskiui w

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai - buvusiai ilgametei “Mūsų Pastogės’1 ’ 1 
darbuotojai Aldonai Jablonskienei, jos šeimai ir artimiesiems.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba
ir “Mūsų Pastogės” Redakcija

______________________________

AOA Aliui Daniškevičiui
mirus, širdingai užjaučiame motiną Izabelę Daniškevičienę, seserį Onutę 

Maksvyticnc, sūnų Robertą ir visus artimuosius. „j
Tamara ir Benius Vingiliai

Brangiai ir darbščiai narei Editai Bertašienei 
minis, giliai užjaučiame seserį Martą, geriausią draugę Daną ir visą šeimą bei 
artimuosius.

Melbouruo Socialinės Globos Moterų Draugija
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Renkamas AL Dienų Melbourne (2010) 
Ruošos Komitetas

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

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

Mačiulaitienė tel.: 0425704890 arba e-mail: ritamaciulaitis@yahoo.coin.au
Paulius Kabaila,

ALB Melbourne Apylinkės Valdybos pirmininkas

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 Melbourne folkloro ansamblis “Kaimas”.
Seks pietūs. Prašome registruotis pas Barbarą Šilinis tek: 6288 6283 iki 
antradienio, vasario 24 dienos.

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

Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill.
PROGRAMOJE:

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

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

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

Geelong’o Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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 O^ion,, 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, tol.: 9782 0079, arba mob. 0422 655 902

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

MUGE/TURGUS lietuviškų produktų įvyks Lietuvių Klube 

sekmadienį, vasario 22 dieną. Taip pat kariu su Kaziuku Muge 
sekmadienį, kovo 8 dieną. Jeigu kas turi ar nori ką parduoti - prašome 
prisidėti. Stalai-po $10. Juos užsisakykite Klube arba pas Ventą Protailę 
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 į Klubą visą šeimą. Palaikykite 
savo Klubą ir savo sveikatą. Lauksime gausaus skaičiaus valgytojų.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

AFFORDABLE LOANS
HOMES UNITS 
RENOVATIONS 
INVESTMENTS 
EXTENSIONS 
RE-FINANCING

5
 From 01/03/2009

.65%
WSMVtf CHARGE
AM FEES AT AH!

Lithuanian Co-operative Credit Society “Talka” Ltd.

TERM DEPOSITS: 
3mth. 4.1% p.a. 
6 mth. 4.1% p.a. 

12mth. 4.0% p.m

It is easy to become 
a Talka member and 
to enjoy the benefit 
of better loan and 

deposit rates. 
Everyone can!

come talk to us

—wt/...... . ... U <- ...—
'‘~***J*****

better than the bank

LIETUVA — tai jausmas, kad esame kartu. 
Švęskime visi Lietuvos 1000-metj.

Kaziuko Mugė Melbourne
įvyks sekmadienį, kovo 1 dieną, 1 vai. po pietų Mclbourno Lietuvių Namuose.
Melbourne skautų “Džiugo” tuntas kviečia visus gausiai dalyvauti Kaziuko 

Mugėje, kur galėsite nusipirkti baronkų, bulkučių, išmėginti laimę loterijoje, 
pabendrauti ir padainuoti su skautais.

Laukiame visų!
Melbourne “Džiugo” tuntas

Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio 
mokykla

ieško mokytojos, kuri galėtų dirbti Sydnėjaus lietuvių 
Savaitgalio mokykloje šeštadieniais.

Dėl platesnės informacijos skambinti Jadvygai
Dambrauskienei tel.: 9709 3814.

Jadvyga Dambrauskienė, Savaitgalio mokyklos vedėja

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

Sydney Lithuanian Information Centre I SLIC ] now offers 

FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 

www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

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 j 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 Idėtuvių Klube vyks pietūs su svečiu. Norinčius dalyvauti prašome 

užsiregistruoti pas Danutę Ankieuę tel.: 98712524 arba Antaną Kramilių tel.: 
9727 3131 ir sumokėti už pietus $25. Parapijos Taryba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wwwusers.bigpond.com/mpastogc 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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

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