
MUSU PASTOGĖ
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1.50 2009.1021 Nr. 41 (3164)

Spalio 10 - 18 dienomis Sydnėjuje vykstančiose Vll-osiosc Pasaulio Veteranų Sporto 
Žaidynėse dalyvauja ir nemažas būrys veteranų sportininkų iš Lietuvos. Nuotraukoje 
- lietuvių moterų krepšinio komanda“Svaja” ir Sydnėjaus lietuvių būrelis (už ko
mandos) po laimėtų rungtynių Bankstown ■ Condell Park Basketball Stadium.

VnSiS^s Lietuvos įvykių apžvalga

Kuomi 
labiausiai 

pasitikima?
Pagal “Balti

jos tyrimų" ap
klausų. daugiau 
nei pusė suaugu
sių šalies gyven
tojų (57%) labiau
siai pasitiki Pre

zidente Dalia Grybauskaite. Antras pagal 
pasitikėjimo vertinimų ir toliau lieka Val
das Adamkus. Į labiausiai palikimų vi
suomenės veikėjų dešimtukų pateko ir 
europarlamentaras Rolandas Paksas, 
Vyriausybės vtidovas Andrius Kubilius, 
europarlamentarai Vilija Blinkevičiūlė ir 
Viktor Uspaskich, buvęs Prezidentas 
Algirdas Brazauskas, Seimo nariai social
demokratai Česlovas Juršėnas ir Algirdas 
Butkevičius bei “tvarkietis” Valentinas 
Mazuronis. Per pastaruosius tris mėnesius 
labiausiai padidėjo pasitikėjimas Dalia 
Grybauskaite-net 14%.

“Tūkstantmečio žvaigždė” 
Violetai Urmana

Pasaulinio garso operos solistė Violeta 
Urmana-Urmanavičiūtė už Lietuvos var
do garsinimų apdovanota garbės ženklu 
“Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė”.

Iki lapkričio 6-osios prestižinėje New 
Yorko Metropolitan operoje dainininkė 
atlieka pagrindinį Aidos vaidmenį Giu
seppe Verdi operoje “Aida”. Spalio 24-ųjų 
spektaklis bus tiesiogiai transliuojamas 34 
pasaulio šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Aidos 
partijų V. Urmana-Urmanavičiūtė šiemet 
jau dainavo Vienoje, Milane, Tokijuje ir Ibi 
Avive.

Solistė Metropolitan operoje dar kartų 

pasirodys 2010 metų vasario 23 - kovo 27 
d ienomis Giuseppe Verd i operoje “Atila”. 
2010 metų sausio mėnesį Čikagos ope
roje ji atliks pagrindinį Ibskos vaidmenį 
Giacomo Puccini opero je “Tosca”.

Garsiausiose pasaulio operos scenose 
dainuojanti V. Urmana-Urmanavičiūtė 
gimė Marijampolėje, baigė Lietuvos mu
zikos akademijų. Pradėjusi operos daini
ninkės karjerų kaip mezzosopranas, dabar 
jidainuoja soprano parti jas.

Nauja JAV ambasadorė
Spalio 14 d. 

Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pri
ėmė Jungtinių 
Amerikos Valsti
jų ambasadorės 
Anne E. Derse 
(žiūr. nuotr. deši
nėje) skiriamuo
sius raštus. Dip
lomatinį darbų
JAV valstybės departamente Anne E. 
Derse pradėjo 1981 metais. 2006 metais ji 
buvo paskirta JAV ambasadore Azer
baidžano Respublikoje. Diplomatė taip 
pat yra dirbusi JAV misijoje prie Europos 
Sąjungos, JAV ambasadose Irake,Trinidade 
ir Tobage bei Singapūre. Anne E. Derse 
pakeitė nuo 2006 metų rugpjūčio Vilniuje 
JAV interesams Lietuvoje atstovavusį ir 
jau kadencijų baigusį ambasadorių John 
Albert Cloud.

Vilniuje - dokumentinių filmų 
festivalis

Vilniaus “Skalvijos” kino centre pra
sidėjo šeštasis tarptautinis Vilniaus 
dokumentinių filmų festivalis. Ikispalio 18

Nukelta į 2 psL

Lietuviai Pasaulio Veteranų Sporto Žaidynėse
(3.20 m).Sydnėjuje vykstančiose VH-osiose 

Pasaulio Veteranų Sporto Žaidynėse 
Lietuvos atstovai jau iškovojo nemažai 
medalių.

Aukso apdovanojimus lengvosios at
letikos varžybose 10 km bėgime plentu 
pelnė Gytė Norgilienč (amžiaus grupė 
W35-39 metų), distancijų įveikusi per 37 
minutes ir 9 sekundes.

Birulė Kcršulienė (W60) buvo nepra
lenkiama rutulio stūmime (11.10 m), o 
Jadvyga Putinicnė (W65) taip pat trium
favo savo amžiaus (W(>5) grupės rutulio 
stūmimo rungtyje (10.73 m).

Ketvirta rutulio stūmime (W70) buvo 
Algina Vilčinskienė (8.64 m), penktas 
kūjo metime (M50) - Gintaras Pridotkas 
(40.37 m). Nepasisekė Kaziui Vilčinskui 
(M70) - visi jo bandymai kūjo metimo 
sektoriuje buvo nesėkmingi.

Į šuolių į tolį finalų su penktu rezulta
tu (5.23 m) pateko Saulius Svilainis (M50).

Sidabro medalis vyrų sunkiosios at
letikos varžybų svorio kategorijoje iki 56 
kg atiteko Albinui Vytautui Nausėdai 
(M70).

Dar tris medalius lengvosios atletikos 
turnyre pelnė Lietuvos atstovai.

Du aukso apdovanojimai atiteko 
Sauliui Svilainiui (vyrų M50 amžiaus 
grupė). Jis nugalėjo penkiakovėje (tolis - 
5.35 m/2 vieta, ietis - 42.20 m/4. 200 m - 
25.66 sek./l. diskas - 48.39 m/1, 1500 m - 
5:39.05 sek./2) ir šuoliuose su kartimi

Atvyksta LR konsulinė misija
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su Lietuvos amba

sada Japonijoje organizuoja specialių konsulinę misijų j Australiją, kurios metu 
bus teikiamos konsulinės paslaugos Australijoje gyvenantiems lietuviams.

Misijos metu bus atliekamos šios konsulinės funkcijos:
• priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pasų išdavimo (keitimo). 

Priimant prašymus, bus skanuojamiasmens, pateikusio prašymų, pirštų 
antspaudai;

• priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės;
• priimami prašymai dėl civilinės būklės aktų (Australijoje sudarytų LR 

piliečių santuokų, vaikų gimimo ir kt.) apskaitymo Lietuvoje;
• notarinių veiksmų atlikimas (dokumentų nuorašų tvirtinimas, parašo 

tikrumo patvirtinimas, įgaliojimo patvirtinimas irkt.)
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos ambasados 

Japonijoje atstovai Australijoje dirbs:
SYDNĖJUJE: I Jetuvių Klube. 16-20 Meredith Street, Bankstown 1885.

I-apkričio 7 d. (šeštadienį) nuo 14 iki 18 vai. 
lapkričio 8 d. (sekmadienį) nuo 10 iki 18 vai. 
lapkričio 9 d. (pirmadienį) nuo 10 iki 18 vai.

MELBOURNE: Level 1,123 Church Street, Hawthorn
Lapkričio 11 d. (trečiadienį) nuo 9 iki 18 vai.
lapkričio 12 d. (ketvirtadienį) nuo 9 iki 18 vai.

Išankstinė registracija ei. paštu: consul@lithemb.or.jp
jolanta.vilkauskaite@urm.ll Tel.: +813 3408 5091
Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie kreipiasi dėl Lietuvos Respublikos paso 

išdavimo ar keitimo, turi pateikti šiuos dokumentus:
1. turimą Lietuvos Respublikos pasą;
2. dvi nuotraukas (nespalvotas, dydis 40x60 mm)
Jei planuojate kreiptis dėl kitų konsulinių paslaugų (pvz. notarinių veiksmų, 

Lietuvos Respublikos pilietybės, vaiko gimimo apskaitymo ar pan.), informa
ciją apie būtinus pateikti dokumentus rasite Lietuvos ambasados Japonijoje 
interneto puslapyje www.lithcmb.nr.jp Taip pat galite rašyti mums ei. paštu 
consul@)lilhcmb.or.jp , ir mes suteiksime informaciją apie tai, kokius doku
mentus reikės pateikti.

Sidabrų ieties metime (30.54 m) 
iškovojo Jadvyga Putinicnė (W65).

Svorio metime M70 amžiaus grupėje 
Kazys Vilčinskas buvo šeštas (13.45 m), 
M50 grupėje - Saulius Svilainis - šešias 
(15.00), o Gintaras Pridotkas - devintas 
(14.18; kvalifikacijoje - 14.72 m).

Mažąjį bronzos medalį iškovojo 
sunkiaatletis Kęstutis Kardelis.

Vyriausiųjų atletų gntpėje (65-69 metų 
amžiaus grupė) startavęs lietuvis stūmi
mo veiksmu iškėlė 103 kg sveriančių 
štangų ir nusileidęs tik Ebrahim Pour- 
dejam Khorami (110 kg) iš Irano bei 
prancūzui Jean Pierre Brunet (105 kg) 
tenkinosi trečiąja vieta šioje rungtyje.

Stūmimo veiksmu iškėlęs 75 kg sve
riantį įrankį KKardelis buvo penktas, o 
dvikovėje surinkęs 178 kg jis užėmė ket
virtų vietų ir liko peržingsnį nuo medalio.

Žaidynių medaliais nudžiugino šuoli
ninkai į vandenį bei plaukikai.

Du aukso medalius iškovojo Asta 
Girdauskicnė (40-49 metų amžiaus gru
pė). nugalėjusi varžybose nuo vieno ir trijų 
metrų tramplino.

Aleksandras Zamorskis (amžiaus 
grupė 35-39) iškovojo sidabrą 400 m 
kompleksinio plaukimo distancijoje bei 
bronzą 100 m plaukdamas laisvuoju 
stiliumi, o Mindaugas Šakys buvo trečias 
200 m distancijoje nugara. (Apie kitus 
laimėjimus - kituose “M.P.” numeriuose.
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K!£ Trumpai iš visur “Specialaus gynybos plano Baltijos šalinis nėra”

♦ Rusijos vyriau
sybė bando reabi
lituoti Stalino at
minimą. Rugsėjo 
mėnesj Rusijos 
saugumo organai 
suėmė Pomorskij 
universiteto Ar
changelske istori
jos profesorių 
Michail Suprun.

Konfiskuota visa profesoriaus surinkta 
archyvinė medžiaga apie vokiečių karo 
belaisvių bei vokiečių kilmės Sovietų 
Sąjungos piliečių likimą Arktikos koncen
tracijos stovyklose. Dabar profesoriui M. 
Suprum iškelta byla už “privatumo įsta
tymų pažeidimą” ir jam gresia 4 metų ka
lėjimo bausmė. Suimtas ir istorikui talki
ninkavęs policijos pulkininkas Aleksander 
Dudarijev, kaltinamas piktnaudojęs savo 
tarnybinę padėtį. Pulkininkas parūpino 
40,000 vokiečių, tarp 1945 ir 1956 metų, 
ištremtų į Archangelsko sritį, sąrašą, 
pažymint), kur jie buvo kalinami ir ar iš
liko gyvi.
♦ Australijos karo laivyno patruliai vis 
dažniau sulaiko žmonių kontrabandos 
laivus, bandančius nelegaliai įvežti įvairių 
Azijos konfliktų pabėgėlius į Australiją. 
Sulaikytų pabėgėlių skaičius beveik 
perviršijo Christmas Salos pabėgėlių cen
tro pajėgumą. Australijos ministro pirmi
ninko prašymu Indonezijos karo laivyno 
Indijos vandenyse sulaikytas pabėgėlių 
laivas su 253 prieglobsčio ieškančiais 
tamilais spalio 11d. atplaukė į Merak uostą 
Javos saloje. Tamilai atsisako išlipt i į kran
tą. Spalio 15 d. jie buvo pradėję kelias 
dienas trukusį bado streiką.
♦ Pakistane Taliban grupuotės tęsia tero
ristinių išpuolių bangą. Spalio 15 d. Lahore 
mieste Taliban kovotojai užpuolė dvi poli

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
dienos “Skalvijojc” bus rodomi filmai, su
kurti 2008-2009 metais, pastebėti ir įver
tinti tarptautinių kino festivalių komisijų. 
Tai žinomų režisierių iš Izraelio, JAV, Len
kijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos 
darbai.

Specialioji programa šiemet skiriama 
Berlyno sienos griuvimo 20-mcčiui. “Ber
lyno sienos” programoje bus parodyti šeši 
įvairių tautybių režisierių filmai, kuriuose 
užfiksuotas vienas svarbiausių XX a. is
torinių įvykių - Berlyno sienos griuvimas, 
simboliškai žymėjęs Šaltojo karo pabaigą 
bei Rytų ir Vakarų pasaulių jungimąsi.

Specialioji programa “Lūžio karta 
lietuvių dokumentikoje. 1989-1994” pri
statys 9-ajame dešimtmetyje į lietuvių ki
ną atėjusios režisierių kartos Šarūno Bar
to, Arūno Matelio, Audriaus Stonio, Al
gimanto Maceinos, Artūro Javdokimovo 
dokumentinius debiutus.

„Sodros” reprezentacijai - 
milijonas litų

Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę su
krėtė žinia, kad Seimas ir “Sodra” repre
zentacijai turi vienodas sumas - milijoną 
litų per metus. “Seimas, aukščiausia vals
tybės institucija, tai ir įvairios delegaci
jos, kurios atvyksta į Seimą. Mes reprezen
tacijai turime vieną milijoną, tuo tarpu 
“Sodra” turi irgi reprezentacijai vieną 
milijoną. “

Seimo Pirmininkė piktinosi, kad tuo 
metu, kai “Sodros” biudžetas iš tikrųjų 
labai deficitinis ir ten priimami tokie 
sprendimai kaip pensijų mažinimas ir 
panašiai, “reprezentacijai sau galima skirti 
______________________________________ .da,EUA,BNS,IX}lTICir“Bemanlinai”.

Mūsų Pastogė Nr. 41, 2009.10.21, psl. 2

cijos mokyklas ir Pakistano Federalinės 
policijos būstinę. Kelias valandas trukusio
se kovose žuvo bent 15 policininkų, keli 
civiliai ir 9 puolikai. Gi Kohat vietovėje 
Taliban savižudyssu automobiliu trenkė į 
policijos būstinę ir susisprogdino, užmuš
damas 10 policininkų.
♦ Spalio 16 d. Pešavar mieste Pakistane 
Taliban susprogdino bombą, užmušdami 
bent 11 žmonių..
♦ Spalio 17 d. Pakistano kariuomenė 
pradėjo didžiulį puolimą prieš 12,000 Ta
liban kovotojų, įsitvirtinusių kalnuotoje 
Pietį) Vaziristano srityje. Puolimui sutelk
ta apie 30,000 karių, remiamų tankais, 
artilerija ir karo aviacija. Prieš kovos 
veiksmų pradžią iš šios srities pabėgo apie 
90,000 civilių.
♦ Spalio 16 d. Sydnėjuje pasibaigė 11 
mėnesit) įnikusi byla prieš penkis asmenis, 
kaltinamus suokalbiu ruošti teroristinius 
išpuolius Sydnėjuje. Pas kaltinamuosius 
buvo rasta daug ginklų, sprogmenims ga
minti medžiagos, įvairių numatyti) taikinių 
planų. Keturi iš suimtųjų teismo metu buvo 
atsisakę duoti parodymus, visi penki lai
kėsi iššaukiančiai ir nepripažino teismo 
autoriteto. Dvylikos žiuri narių visi penki 
buvo pripažinti kaltais.
♦ Spalio 18 d. Pishecn mieste Pakistano 
pasienyje, sunitų gyvenamoje srityje, Irano 
Revoliucinės Gvardijos karininkai suruo
šė susitikimą su vietiniais sunitų ir šiitų 
lyderiais. Per pasitarimą susisprogdino 
savižudys sunitas, užmušdamas 29 asme
nis, jų tarpe du Revoliucinės Gvardijos 
generolus.
♦ Spalio 18 d. Australijos patrulinis lai
vas I IMAS Pirie sustabdė dar vieną žmo
nių kontrabandos laivą, pasiekusį Ash
more Reef Australijos vandenyse. Laive 
buvę 39 prieglobsčio ieškoję pabėgėliai ir 
3 įgulos nariai nuvežti į Christmas salą. □ 

vieną milijoną!”
Tačiau „Sodros“ aiškinimu, I mln. litų 

išleista profesinei šventei surengti, užsienio 
delegacijoms priimti, šimtamečiams 
sveikinti, vizitinėms kortelėms gaminti ir 
leidybai.

Automobilių skandalas
Spaudoje kilo triukšmas pastebėjus, 

jog iš parlamentinei veiklai skiriamų lėšų 
sau automobilius nuomoja net 87 Seimo 
nariai. Dalis parlamentarų su nuomos 
bendrovėmis yra sudarę išperkamosios 
nuomos sutartį. Tai reiškia, kad dalį 
automobilio kainos padengia mokesčių 
mokėtojai ir ilgainiui automobilis atiteks 
politikui.

Per mėnesį tokia nuoma siekia nuo 
2,000 iki 3,000 litų. Tuomi padidėja 
pajamos, nes eilinis Seimo narys, neva
dovaujantis jokiam komitetui, komisijai ar 
pakomitečiui, per mėnesį į rankas gauna 
apie 5,200 Lt dydžio algą.
Pargabentas Henrikas Daktaras

Nuo Lietuvos teisėsaugos Bulgarijoje 
besislapstes Kauno nusikaltėlių vadeiva 
Henrikas Daktaras pargabentas į Lietuvą. 
Jis įtariamas sunkių ir labai sunkių 
nusikaltimų padarymu.

Henriką Daktarą sulaikė Bulgarijos 
kriminalinės policijos pareigūnai, pagal 
Lietuvos pareigūnų pateiktą informaciją, 
prisidedant Jungtinės Karalystės, Nor
vegijos, Ispanijos ir Europolo pareigū
nams. Aktyviai prie šių policinių prie
monių prisidėjo ir Lietuvos policijos 
attache Huropolc.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

(ELTA). Naujasis NATO vadovas 
danas Anders Fogh Rasmussen pripa
žįsta. jog konkrečių gynybos planų Bal
tijos valstybėms nėra, tačiau pabrėžia, kad 
jos ginamos pagal kolektyvinės gynybos 
principus. Pasak jo. teritorinė gynyba yra 
aptarta penktajame Washingtono sutar
ties straipsnyje, kuriame užtikrinti kolek
tyvinės gynybos principai. “Kolektyvinė 
gynyba yra realybė”. - pabrėžė jis.

Su NATO vadovu Aviacijos bazėje 
Šiauliuose susitikusi Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pažymėjo, kad tradicinės gy
nybos planus turi lik keturios NATO na
rės, Baltijos valstybės tokių planų neturi. 
Prezidentė pažymėjo, jog Lietuva yra su
interesuota, kad būtų praplėstas gynybos 
suvokimas. “Lietuva palaiko ir kartu su 
kitomis Baltijos šalimis siūlo išplėsti gy
nybos koncepciją. Strategija turi būti at

Pokylis Valdui Adamkui
Kaip praneša „I .ietuvos rytas”, apie 

350 šventiškai pasipuošusių lietuvių, 
susirinkę Pasaulio Lietuvių Centre Čika
gos priemiestyje Lemonte.pagerbė kaden
ciją baigusį Prezidentą Valdą Adamkų.

“V. Adamkus tarp mūsų augęs. Jautė
me, kad reikėtų mums visiems padėkoti 
jam ir poniai Almai už darbą Lietuvoje”, - 
kalbėjo Lietuvių Fondo Tarybos pirmi
ninkas Rimantas Griškelis.

Susirinkusieji atsistoję Adamkums su
dainavo “Ilgiausių metų”. Bilietas į pokylį 
kainavo 100 dolerių,ogarbės svečiaiauko- 
jo mažiausiai po 200 dolerių. Buvo tikima

Seime - 35 milijonieriai
Kaip praneša BNS, remiantis „Valsty

bės žiniose” paskelbtomis 2008 metų 
politikų, valstybės tarnautojų, pareigūnų 
turto ir pajamų deklaracijomis, 35 da
bartinio Seimo nariai (iš 141) gali save 
vadinti milijonieriais.

Turtingiausiu Seimo nariu 2008-aisiais 
metais buvo dabartinis curoparlamenta- 
ras ir Darbo partijos (DP). kurios “juodo
sios buhalterijos” byla nagrinėjama teis
me. lyderis Viktor Uspaskich. Jo turtas ir 
piniginės lėšos siekė 72.55 mln. litų. Dar 
turtingesnė -jo žmona Jolanta Blažytė, ku
rios turtas ir piniginės lėšos siekė 89.64 
mln. litų. Kartu Uspaskichų šeimos tur
tas ir pajamos siekia 162.19 mln. litų.

Per metus bene daugiausiai frakcijų 
pakeitęs ir šiuo metu frakcijos „Viena 
Lietuva” nariu esantis Valdemaras Valkiū-

Pasaulyje giedotas himnas - plokštelėje
Penktadieni, spalio 9 dieną, Lietuvos 

Nacionaliniame muziejuje įvyko „Tūks
tantmečio odisėjos“ kompaktinės plokš
telės „Tautiška giesmė - aplink pasaulį“ 
perdavimo ceremonija. Plokštelė ypatin
ga savo vaizdais, kuriuose užfiksuota dau
gelių lietuvių bendruomenių „Tautiškos 
giesmės“ giedojimas šių metų liepos 5 
dieną, kai į Klaipėdos uostą sugrįžo jach
ta „Ambersail“.

Renginyje dalyvavo kadenciją baigęs 
Prezidentas Valdas Adamkus. Jis yra vienas 
iš pagrindinių šio projekto globėjų. Iš
plaukiant jachtai „Ambersail“ Prezidentas 
įteikė Lietuvos Respublikos vėliavą, kuri 
kartu su visomis įgulomis apkeliavo visą

Kas trečias lietuvis turi viršsvorio
(Irt). Per 30 metų nutukimas Lietuvoje 

padidėjo tris kartus, teigia Nacionalinės 
sveikatos tarybos pirmininkas Juozas 
Pundzius. Seime pristatydamas metinį 
pranešimą jis teigė, kad gyventojų nu
tukimas lemia širdies ir kraujagyslių 
mirt ingu mo pokyčius.

„Kas trečias Lietuvos gyventojas turi 
viršsvorį, kas penktas yra nutukęs“, - 
apgailestavo tarybos pirmininkas. Pasak 

naujinta, nes grėsmių daugėja, jos įvairios, 
ir kartais gerokai grėsmingesnės negu 
teritorinė ataka. Dabartinio globalaus 
pasaulio sąlygomis Lietuva aktyviai 
dalyvaus diskutuojant ir keičiant NATO 
ateitį jos koncepcijoje”, - pabrėžė Pre
zidentė.

Kadaise derantis dėl Washingtono 
sutarties - NATO steigiamosios chartijos, 
kolektyvinės gynybos įsipareigojimą 
įtvirtinantis 5-tas straipsnis buvo sufor
muluotas taip, kad Europos valstybės 
sąjungininkės gautų patikinimą, jog JAV 
pasižada ginti jų saugumą, ir tuo pat metu 
jo sąlygos būtų priimtinos JAV Kongre
sui ir plačiajai visuomenei. Nuo to laiko 
valstybėms sąjungininkėms teko derinti 
5-to straipsnio įgyvendinimą atsižvel
giant j sąlygų pokyčius pačiame Aljanse 
ir už jo ribų. □ 

si per pokylį surinkti 10,000 dolerių, bet 
Amerikos lietuviai net ekonomikos nuosmu
kio metu sugebėjo paaukoti daugiau kaip 
12,500 dolerių. Šie pinigai nukeliavo į nau
jai įkurtą Adamkų stipendijų fondą, skirtą 
remti aplinkosaugos mokslų studentus.

Prieš tapdamas Lietuvos Prezidentu 
Valdas Adamkus ilgai dirbo JAV aplin
kos apsaugos agentūroje ir yra apdova
notas Amerikos gamtosaugos aukso 
medaliu. Būtent dėl savo laimėjimų ap
linkosaugos srityje V. Adamkus šį kartą 
buvo atskridęs į Čikagą, kur yra gyvenęs 
beveik 50 metų. □ 

nas - antras pagal sukauptus turtus Seimo 
narys. J is deklaravo turėjęs 36 mln. litų tur
to ir piniginių lėšų. Socialdemokratas, Au
dito komiteto pirmininko pavaduotojas 
Bronius Bradauskas pernai turėjo 18.35 
mln. litų turto ir piniginių lėšų. Jo žmona 
Danguolė turėjo 1.94 mln. liti). Bendras šei
mos turtas ir pajamos siekė 20.3 mln. litų.

Seimo narių liberalo Kęstučio Glavec
ko ir konservatorės Rūtos Rutkelytės šei
ma 2008-aisiais turėjo 11.9 mln. litų pini
ginių lėšų ir turto. Didžioji dalis šios sumos 
priklauso R.Rutkelytci-9.5 mln. litų, tuo 
tarpu K.Glavecko dalis šeimos biudžete 
sudarė 2,3 mln. litų.

Socialdemokrato Jono Jagmino šei
mos turtas siekia 10,2 mln. litų.

Likusiųjų Seimo narių milijonierių 
turtas siekė mažiau nei 10 mln. litų. □ 

pasaulį, aplankė 26 lietuvių bendruome
nes ir sugrįžo į gimtuosius krantus. Pre
zidentas nuoširdžiai dėkojo rėmėjams, ku
rie rėmė projektą, ir tiems, kurie jį įvykdė.

2008 metais spalio 5 dieną startavusi 
jachta LTU 1000 „Ambersail“ per devynis 
mėnesius aplankė 26 pasaulio lietuvių 
bendruomenes ir pakvietė tautiečius gar
siai ir išdidžiai švęsti Lietuvos vardo tūks
tantmetį. „Tūkstantmečio odisėjai“ pakvie
tus, 2009 m. liepos 5 d. 21 vai. „Tautiška 
giesmė“ skambėjo visame pasaulyje. Iš 
„Tautiškos giesmės“ giedojimo aplink 
pasaulį akimirkų, užfiksuotų 52 pasaulio 
vietose ir Lietuvoje, sukurta ir DVD for
matu įamžinta unikali „Tautiškagiesmė“.

jo, neramina ir vidutinės gyvenimo truk
mės rodikliai. Vyrai gyvena žymiau trum
piau nei moterys. Moterų gyvenimų truk
mė net 11.3 metų ilgesnė nei vyrų.

„Kasmet Lietuvoje mažėja gyventojų 
skaičius. Šių metų pradžioje Lietuvoje 
gyveno 3,358,000 gyventojų. Lietuvos 
populiacija, kaip ir visame pasaulyje, 
senėja“, - sakė Nacionalinės sveikatos 
tarybos primininkas. □
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Bendruomenės baruose
Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas

Vytautas Daniela
Metinis ALB Sydnėjaus Apylinkės 

susirinkimas įvyko spalio 11 d. Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo salėje. Dalyvaujančių na
rių šiemet buvo žymiai daugiau nei per
nai, kai net buvo sunkoka išrinkti Apylin
kės Valdybą.

Susirinkimą atidarė Valdybos pirmi
ninkė Albina Liutackienė. Rimties minute 
pagerbus Amžinybėn iškeliavausius Apy-

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmi
ninkė Albina Liutackienė.

Melboumo Liet. Klubo susirinkimas

Nuotraukoje - Melbourne Lietuvių Klubo metinio susirinkimo metu.

Šiemet Melbourne Lietuvių Klubo 
metinis susirinkimas įvyko rugsėjo 20 
dieną. Pirmininkavo Klubo pirmininkas 
dr. Andrius Kaladė, sekretoriavo dr. 
Aldona Butkutė.

Savo metiniame pranešime pirminin
kas paaiškino, kad metų bėgyje sunkumų 
netrūko, tačiau pavyko juos nugalėti ir 
Klubas veikė bei buvo valdomas sėkmin
gai. Buvo pagerinta Jubiliejinė salė ir 
pasiruošta (įskaitant ir gerai veikiantį ba
rą) įvairiems numatytiems renginiams, jų 
tarpe ir metų gale vyksiančioms Austra
lijos Lietuvių Dienoms. Buvę ir kitų 
sumanymų kaip Klubo veiklą pagerinti ir 
išplėsti, ypač efektyviau išnuomojant 
Klubo patalpas, tačiau tam reiktų papil
domų savanorių. Buvo iškeltas siūlymas, 
kad Klubui reikia apmokamo sekreto
riaus arba vadybininko, tačiau kol kas 
pritarimo nesulaukta. Bet galbūt laikui 
bėgant tai bus neišvengiama. Pirmininkas 
taip pat pastebėjo, kad pakėlus restorano 
nuomą, Klubas išvengė finansinių nuo
stolių. Naujų išlaidų sudarytų oro kondi
cionieriaus pagerinimas bei kiti būtini ir 
dabar brangūs remonto darbai, todėl 
patalpų išnuomavimui tikrai reikės skirti 
daugiau dėmesio.

Klubo finansinę padėtį plačiai paaiš
kino iždininkas Gediminas Statkus. Pa
kėlus restorano nuomą, Klubas finansi
nius metus galėjo užbaigti su nedideliu, 
bet visgi poros tūkstančių dolerių pelnu. 
Taip pat pakilo Klubo komercinis įver
tinimas: ankstesnė trijų ir pusės milijono 
dolerių vertė šiemet pakilo iki beveik 

linkės narius, pirmininkė susirinkimui pir
mininkauti pakvietė Anskį Reisgį, pro
tokoluoti - Aidą Zastarskytę - Abromicnę. 
Siūlymų keisti dienotvarkę nebuvo.

Pereitų metų susirinkimo protokolas 
(perskaitė Albina Liutackienė) buvo pri
imtas be pataisų. Ta proga, ALB Krašto 
Valdybos pirmininkė dr. Angonita Wallis 
pranešė, kad netrukus Sydnėjuje ir Mel
bourne lankysis LR Užsienio reikalų mi
nisterijos misija, kuri užsiims LR pasų 
reikalais. [Sydnėjaus LietuvitĮ Klube ši 
misija priims susidomėjusius lapkričio 7- 
8-9 d.d. Žiūr. šios MP psl. L]

Metiniame Valdybos pranešime pir
mininkė Albina Liutackienė pabrėžė, jog 
šis laikotarpis buvęs gausus įvykiais. Pa
eiliui sekė Sydnėjuje vykstančios Aus
tralijos Lietuvių Dienos, “Ambcrsail” 
sutikimas, Vasario 16-osios minėjimas, 
vizituojančio aktoriaus Tomo Vaisietos 
renginiai, Motinos Diena, tragiškojo 
Birželio minėjimas. Didžiulė ir nuoširdi 
padėka priklauso daugeliui geranorių 
pagalbininkų, kurie savo žiniomis, suma
numu ir vienokiu ar kitokiu darbu prisi
dėjo prie to, kad įvykių bei renginių gran
dinė vyktų sklandžiai ir sėkmingai. Dė
kodama. pirmininkė išvardijo daug as- 

penkių milijonų dolerių.
Vėliau Klubo pirmininkas dar pri

dūrė, kad Klubo finansinę padėtį iš tiesų 
reikia stebėti akylai, nes apie piniginius 
sunkumus girdima ir iš kitų klubų. Jo 
siūlymu, šalia nepriklausomo auditoriaus 
buvo atkurta sava stebėtojo pobūdžio 
Revizijos Komisija, į kurią buvo išrinkti 
Bronė Staugaitienė, Vytas Šalkūnas ir 
Daną Levickienė.

Naujos Valdybos rinkimai įvyko sklan
džiai, nes, pasisiūlius senosios Valdybos 
daugumai, kandidatų nepritrūko. Į naująją 
Valdybą išrinkti:

Andrius Kaladė (93 balsai), Paulius 
Petraitis (70), Linas Kaladė (68), Viva 
Alekna (54), Vytautas Krivickas (50), 
Gediminas Statkus (50) ir Jieva Arienė 
(tęsianti savo kadenciją).

Sumanymų metu, pasiūlyta garbės 
lentoje įamžinti Klubo kūrėją Vytą Aniu- 
lį, kalbėta apie architektų J. Žalkausko ir 
A. Klimo mintis dėl pastato bei patalpų 
gerinimo ir atitinkamus planus. Paminėta, 
kad patarimų davęs ir valstybinis sveikatos 
inspektorius.

Susirinkimo pabaigoje pirmininkas 
padėkojo “ūkvedžiui” Alfredui Augustinui, 
savo darbštiems Valdybos nariams (ypač 
Rimui Strungai), visus metus prie baro 
dirbusiai Rūtai Kemešytei ir visiems pri- 
sidėjusiems prie sėkmingo Klubo išlai
kymo. Savo ruožtu, susirinkimo nariai bu
vo dėkingi Klubo Valdybai už ilgų valandų 
pasiaukojantį darbą - taip pat ir visiems, 
kurie Valdybai padėjo savo fiziniu darbu 
bei patarimais. Susidomėjęs

Susirinkimo metu išrinktos į ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybą (iš kairė): Loreta 
Šarkauskaitė - Grybauskienė, Jadvyga Burokienė ir Greta Savickaitė Fletcher.

menų, o kai kurios pavardės - kaip dažni 
pagalbininkai — net kartojosi, pvz. Joe 
Blansjaar. Jadvyga Dambrauskienė, 
Teodoras Rotcas, Birutė Aleknaitė, Ra
mona ir Ramutis Zakarevičiai, Rymantė 
Geli, Kristina Rupšienė, Gintaras Janu- 
levičius ir tt. Pasak pirmininkės, visų 
pagalbininkų neįmanoma išvardinti, bet 
padėka priklauso visiems.

Detalų finansinį pranešimą padarė 
Valdybos iždininkė Danutė Lee. Pagrin
diniai duomenys tokie: Valdyba perėmė 
$4,413 bei atskirus terminuotus indėlius, 
o per metus pajamų turėjo $5,170. Stam
biąsias pajamas sudarė ALFondo parama 
$1,000 “Ambersail” sutikimui. ALDienų 
pelnas iš likučių, nario mokestis bei au
kos ir palūkanos iš indėlių. Didžiąsias iš
laidas sudarė “Ambcrsail” sutikimas, mi
nėjimai ir narių mokesčio dalis ALB Kraš
to Valdybai. Kadencijos gale Valdybos 
kasoje lieka $3,358 bei du terminuoti 
indėliai: $7,000 ir $1,000. Tokiu būdu, 
nauja Valdyba perima $11,358. Šią ap
skaitą patvirtino Kontrolės Komisija (Vy
tautas Patašius, Anskis Reisgys, Vytenis 
Šliogeris), pastebėdami, kad Valdybos iž
dininkė savo darbą atliko be priekaištų.

Kaip priedą prie iždininkės praneši
mo, Teoodoras Rotcas pateikė SLIC’o 
apyskaitą, nes nors SLIC’as savo darbuo
se tvarkosi autonomiškai, finansinius as
pektus prižiūri Apylinkės Valdyba. Šiuo 
metu SLIC’o kasoje yra $3,857.

Organizacijų pranešimuose SLIC’o 
vadovė Ramona Zakarevičienė pasidžiau
gė, kad SLIC’as yra sulaukęs iš viso apie 
83,000 lankytojų iš 45 kraštų ir gavęs 
daug pagyrimų už lietuvių kalbos pamo
kas. Kaip svarbiems bendradarbiams, ji 
padėkojo Petrui Viržintui, Isoldai Pože- 
laitei-Davis AM, Ramučiui Zakarevičiui, 
Gretai Savickaitei-Fletcher, “Mūsų Pa
stogės” redaktorei ir tt. ir pastebėjo, kad j 
programą įsijungs Martyna Reisgjenė.

Savaitgalio mokyklos vedėja Jadvyga 
Dambrauskienė pranešė, kad mokykla jau 
atgaivinta, bet mokinių skaičiaus pasto
vumo sunku tikėtis. Mokykla šventė 
mokslo metų pabaigą, dalyvavo Eglutėje, 
Motinos Dienos minėjime. Naudingi bus 
naujai gauti 13 žodynų. Vedėja dėkojo 
pagalbininkėms ir Apylinkės Valdybai.

Pranešimą apie “Dainos” choro veiklą, 
vietoj išvykusios pirmininkės Rasos 
Blansjaar, pateikė Aida Zastarskytė- 
Abromienė, pastebėdama, kad choras yra 
svarbi lietuviškosios veiklos dalis ir ak
tyviai dalyvauja praktiškai visuose Ben
druomenės renginiuose, kartais ir pamal
dose. Choras taip pat surengė p. Cecilijos 
Protienės 100 metų pagerbimą. Dabar visi 
kviečiami j “Dainos” renginį lapkričio 1 
dieną. Į šią popietę kvietė ir trumpą pra
nešimą dariusi palyginti naujos grupės 
“Atspindys” vadovė Kristina Rupšienė. 
“Atspindys” pasirodo vis dažniau, o nese-_ 

mai dainavo ir Canberrojc.
Prieš Apylinkės Valdybos rinkimus, į 

Mandatij Komisiją buvo išrinkti Kęstas 
Protas ir Jonas Zinkus. Vėliau kilus klau
simui, kiek narių renkama į Valdybą (nes 
rinkimų lapeliuose buvo eilutės septy
nioms pavardėms), buvo nustatyta, kad 
įrašomos ne daugiau kaip penkios pa
vardės, bet įrašyti galima ir mažiau.

Artėjant rinkimams kilo šiek tiek 
nereikalingų karštų ginčų besiaiškinant, 
kas turi ir neturi teisę kandidatuoti, ko
kio dokumento reikia, kai salėje nėra 
paties kandidato ir tt. [Reikia tikėtis, kad 
per bet kokius kitus ateities rinkimus 
šios paprastos taisyklės bus visų supran
tamos iš anksto.]

Kandidatų siūlymo metu, kandidatavo 
visi esančios Valdybos nariai (Albina 
Liutackienė, Danutė Lee, Margarita Bim
ba. Rymantė Geli) ir Steve Kryžius. Iš 
toliau siūlomi, kandidatų atkrito trys pa
vardės, nes. pagal statutą, kandidatuoti 
gali lik susimokėjusieji nario mokestį, o dėl 
nesančių reikia raštiško sutikimo. Tokiu 
būdu tolesniais kandidatais tapo Gre-ta 
Savickaitė-Fletcher, Loreta Šarkauskaitė - 
Grybauskienė ir Jadvyga Burokienė. Rin
kimų metu kandidatuoti atsisakė Danutė 
Lee.

Balsavimą pravedus lapeliais. Mandatų 
Komisija paskelbė šiuos rezultatus (pagal 
gautų balsų skaičių): 

Greta Savickaitė-Fletcher 48
Jadvyga Burokienė 
Loreta Šarkauskaitė-

38

Grybauskienė 37
Albina Liutackienė 19
Margarita Bimba 19
Rymantė Geli 18
Steve Kryžius 18
Atsisakius Albinai Liutackienei, Mar-

garitai Bimba ir Rymantei Geli, Valdybon 
buvo išrinkti: Greta Savickaitė - Fletcher, 
Jadvyga Burokienė, Teorėta Šarkauskaitė 
- Grybauskienė ir Steve Kryžius, su teise 
Valdybą papildytipenktuoju nariu.

Revizijos Komisijos pareigas sekan
čiai kadencijai sutiko eiti tie patys asme
nys: Vytautas Patašius, Anskis Reisgys, 
Vytenis Šliogeris.

Bendrai, šis metinis susirinkimas ne
pasižymėjo ramumu ir santūrumu. Link su
sirinkimo pabaigos įvyko netikėtas inci
dentas. Vienas susirinkimo dalyvis salės 
priekyje politiškai įžeidžiančiu vardu 
pavadino kelias moteris iš Lietuvos, kurios 
Bendruomenėje yra veiklios darbuotojos. 
Du susirinkimo nariai paprašė/pareika- 
lavo viešo atsiprašymo. Atrodo, kad atsi
prašymo pobūdis įžeistųjų neįtikino.

Po šio incidento, klausimams bei 
diskusijoms skirtu metu pasisakymai tar
si nutrūko ir jų nebebuvo. Susirinkimas 
užbaigtas Tautos Himnu. □
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| Lietuva iš arti

Dauguma pritaria dvigubai pilietybei
(www.DELFI.lt). Daugiau nei du 

trečdaliai Lietuvos gyventojų neprieš
tarauja. kad Lietuvoje būtų įteisinta dvi
guba pilietybė, rodo DELFI užsakymu 
atlikta gyventoji) apklausa. Apklaus;) atli
ko „Spinter tyrimai” liepos 8-17 dienomis.

Kai kurie pritartų, kad du pasus tu
rėtų tik tie žmonės, kurie paliko Lietuvi) 
iki Nepriklausomybės paskelbimo. Tiesa, 
visi išeiviai - ir emigravusieji iki 1990 m., 
ir Kvykusieji vėliau - vertinami panašiai: 
beveik pusė apklaustųjų teigė juos ver
tinantys teigiamai.

Dauguma respondentų prisipažino, kad 
palikti Lietuvą juos priverstų ekonomi
nės priežastys.

Kaip rodo apklausos rezultatai, dvi
gubai pilietybei linkę pritarti net 72.3% 
gyventojų. Dar 6.3% suliktų, kad tokia 
galimybė būtų numatyta tik tiems asme
nims, kurie Lietuvą paliko iki Nepri
klausomybės paskelbimo 1990 m. Kas 
dešimtas apklaustasis nepritartų tokiems 
pakeitimams.

Konstitucijos 12 straipsnis numato, 
kad „išskyrus įstatymo numatytus atski
rus atvejus, niekas negali būti kartu Lie
tuvos Respublikos ir kitos valstybės pi
lietis”. Prezidentas Valdas Adamkus, tei
giamai įvertinęs galimybę išeiviams turėti 
du pasus, siūlė rengti referendumą dėl 
Konstitucijos keitimo.

Diskusijos dėl dvigubos pilietybės ki

Į Žemaitiją - su vertėju
Skuodo rajono savivaldybės taryba 

oficialiai nusprendė, kad per posėdžius 
turi būti.kalbama žemaitiškai. Skuodo 
rajono meras Stasys Vainoras “Lietuvos 
žinioms” patvirtino, jog rajono taryba yra 
surašiusi oficialias taisykles, kad per 
posėdžius žemaičiai privalo kalbėti 
žemaitiškai. Norintieji šnekėti kita kalba 
turi pasirūpinti vertėju - jis gali būti ir iš 
pačių tarybos narių.

Bet taisyklėse taip pat pažymėta, jog 
dokumentai pildomi valstybine (lietuvių) 
kalba.

Daugelio 'Žemaitijos miestų tarybų 
posėdžiuose skamba sklandi žemaitiška 
tarmė. “Kalba, ne tarmė, - pataiso garsus 
žemaičių kietabarzdis Antanas Kontri
mas, savo rekordais garsinantis pasaulyje 
ne tik Žemaitiją, bet ir Lietuvą. - Kalba 
gyva tik tuomet, kai ji vartojama. Išsi
kovojome, kad ant 'Telšių riboženklio 
puikuotųsi žemaitiškas miesto pavadi
nimas. Tikri žemaičiai miesto savivaldy
bėje skatinami kalbėti sava kalba - kurią 
gavo su motinos pienu.”

Žemaitiškos taisyklės
Skuodo meras prisimena, kad dėl to

kio tarybos sprendimo buvo kilęs triukš
mas, tačiau jis greitai nurimo. Galiausiai 
išsiaiškinta, jog tai nepažeidžia nei Lietu
vių kalbos, nei kitokio įstatymo. “Tokie jau 
mes, žemaičiai, esame - stengiamės iš
saugoti tai, ką turime unikalaus”, - priduria 
Stasys Vainoras.

Meras pabrėžia, kad šį rajono tarybos 
sprendimą teigiamai vertina užsienio 
svečiai - jiems patinka, kaip žemaičiai 
puoselėja savo kultūrą. “Daugelis tarybos 
narių turi žemaičių pasus ir į savo tautybę 
žiūri rimtai. Kai svečiai išvažiuoja, mes 
greitai pereiname prie savo kalbos”, - 
pasakoja meras.

Rajono vadovas patikina, kad žemai
čiai skatina ir kitų tarmių atstovus, at
vykusius į Skuodo rajono tarybos posėdį, 
kalbėti gimtąja tarme. Jo nuomone, svar
bu, jog kiekvienas atkreiptų dėmesį į savo 
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lo KonstiluciniamTeismui išaiškinus, kad 
nuostata „atskiri atvejai“ reiškia, jog įs
tatymu gali būti nustatyti tik labai reti, 
išimtiniai atvejai, kai įgyjant kitos valstybės 
pilietybę išsaugoma ir I .ietuvos pilietybė.

Pagal Pilietybės įstatymą, asmenys, 
iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos 
pilietybę ir ištremti ar pasitraukę 1940 m. 
birželio 15 d. - 1990 m. kovo 11 d. oku
pacijų metu, gali turėti du pasus. Tas pats 
galioja ir jų vaikams, vaikaičiams bei 
provaikaičiams. Be to, Lietuvos pilietybę 
gali gauti emigrantų vaikai, gimstantys 
užsienyje ir automatiškai tampantys 
atitinkamos šalies (Airijos. JAV ir pan.) 
piliečiais, bei kai kurie kiti asmenys.

Dauguma emigruotų dėl ekonominių 
priežasčių

Dauguma žmonių emigrantus - tiek 
tuos, kurie Iš Lietuvos išvyko iki 1990-ųjų, 
tiek „naujuosius“ - vertina teigiamai arba 
bent jau neutraliai. Tiesa, ankstesnių kar
tų išeiviai vertinami truputį palankiau 
(atitinkamai 48% ir 46.3%). Neigiamai 
emigrantus vertina atitinkamai 2.6% ir 
4.1 % respondentų.

62.8% apklaustųjų nurodė, kad emig
ruoti iš Lietuvos juos galėtų priversti 
ekonominės priežastys, 9.5% savo emig
raciją sietų su bendra atmosfera valsty
bėje, 4.7% - su nepakankamomis savi
raiškos galimybėmis, o 3.4% prisipažino, 
jog sutiktų tapti „meilės tremtiniais“. □ 

tarmę, gautą su mamos pienu. S. Vainoras 
užsimena, kad Lenkijoje yra regionas, ku
rio gyventojai vadina save kašubais: “Jie 
jau išsikovojo teisę vartoti savo kalbą per 
oficialius renginius. Mokyklose net vyksta 
gimtosios kalbos pamokėlės. Kašubai - 
savotiški Lenkijos žemaičiai.”

(statymų nepažeidžia
Valstybinės kalbos komisijos pirmi

ninko pavaduotoja Jūratė Palionytė 
priminė, kad šiuo metu galioja 1995 me
tų valstybinės kalbos įstatymas. “Jį 
verktinai reikia keisti, - pabrėžė kalbinin
kė. - Įstatyme rašoma, kad oficialūs 
valstybinių įstaigų renginiai, sesijos, 
suvažiavimai turi vykti valstybine kalba. 
Turima omenyje lietuvių, o ne užsienio 
kalbą. Tačiau kiekviena tarmė yra lie
tuviška, todėl ją galima vartoti ir per ofi
cialius renginius.”

J. Palionytė pažymėjo, jog Valstybinės 
kalbos įstatymas tik mokytojus įpareigoja 
kalbėti mokykloje taisyklingai gramatiš
kai. Bet tokio įpareigojimo reikia tam, 
kad vaikai mokėtų taisyklingai šnekėti ir 
rašyti. Tarmiškai kalbančių vaikų moky
tojams nederėtų gėdyti.

“Taisyklingumo reikalavimai taikytini 
pedagogams. Su vaikais jie turėtų ben
drauti valstybine kalba, tačiau neturėtų 
ignoruoti tarmės. Gauname daug nusi
skundimų, kad mokytojai dažnai nepaiso 
tokių valstybinės kalbos vartojimo tai
syklių”, - sakė pašnekovė.

Patriotas
Visi Telšių miesto valdininkai puikiai 

kalba ir bendrine lietuvių kalba - tuo 
įsitikinęs kietabarzdis Antanas Kontri
mas. Tačiau valstybinę kalbą kiekvienas 
vartoja tik tuomet, kai tai būtina. “Jei ži
nau, kad pašnekovas dzūkas ar aukštaitis 
manęs nesupras, kalbu lietuviškai. Tačiau 
sulietuvėjusiam žemaičiui tyčia “užmetu” 
kuo sunkesnių žemaitiškų žodelių. Tik 
įsivaizduokit - ateina žmogus ir aiškina, 
jog yra tikras telšiškis, o sveikinasi saky
damas: “Laba diena”, - piktinasi žemaitis.

A. Kontrimo nuomone, Lietuva netau-

Kaip malonu...
Isolde Ira Poželaitė - Davis AM

“Šiaulių kraš
tas” penktadienį, 
2009 m. balandžio 
24 dieną kultū
riniame priede 
paskelbė mecena
tų aprašymus. 
Radau gražių pa
vyzdžių: Bajorai 
Gos, kurie “...gyve
nimą atidavė kraš
to švietimui ir kultūrai. Įkūrė tikrą ano 
meto lietuviško teatro, literatūros oazę. 
Įsitraukę į lietuvybės platinimą, bajorai 
negailėjo pastangų, šviesdami krašto 
žmones, remdami mokyklas... Jų pėdsa
kai iki šiol menami Kriukių apylinkėse: 
čia 40 metų gyvuoja Lietuvoje žinomas 
mėgėjų teatras, tęsiantis senas tradicijas.”

Gintaras Žilėnas yra Sidabravo me
cenatas - geradarys. Sidabravas yra Rad
viliškio rajone. „Krašte nerasi žmogaus, 
kuris vienaip ar kitaip nebūtų sulaukęs 
ūkininko G. Žilėno paramos... Tarp 
paskutinųjų jo dovanų Sidabravui - be
maž 8 hektarų nuosavo miško plote

“Draugui” -100"
2009 m. liepos 12 d. šimtmetį pami

nėjo Čikagoje lietuvių leidžiamas dien
raštis “Draugas”, lai seniausias be per
traukos leidžiamas periodinis leidinys už 
Lietuvos ribų. “Draugas”, pradėtas leisti sa
vaitraščiu, po kclerių metų tapo dien
raščiu. Toks išliko iki šiol.

Iš Čiurlionio galerijos Čikagoje į 
Vilnių atkeliauja šiai sukakčiai pami
nėti skirta paroda.

Parodoje - įvairių metų „Draugo” 
pirmųjų puslapių nuotraukos. Tad nors 
parodos tikslas papasakoti apie šiais me
tais šimtmečio sulaukusį „Draugą”, paro
dos lankytojai pastebės, kad „vartydami” 
parodoje rodomus leidinio puslapius, 
kartu „perskaitysime” ne tik „Draugo” 
istoriją, bet ir prisiminsime svarbiausius 
mūsų tautos ir pasaulio įvykius.

Parodos organizatoriai - „Draugo“ re
dakcija. Čiurlionio galerija Čikagoje, Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamentas ir 
LR Ministro Pirminko tarnyba - tikisi, kad 
Lietuvos žiūrovui bus įdomu iš arčiau su
sipažinti su užsienyje leidžiamu lietuviš
ku laikraščiu, kuris šimtą metų buvo 
ištikimas Lietuvos laisvės, krikščionybės ir 
lietuvybės idealams.

soja savo kalbų, tarmių ir tarmelių. Šian
dien jau maža leisti kalbėti sava kalba. 
Būtina skatinti, džiaugtis tuo, kad žmo
gus yra savitas.

“Peržengęs savivaldybės slenkstį pa
sisveikinu su jaunomis poniutėmis že
maitiškai. Tos atsako lietuviškai: “Laba 
diena, kaip jums šiandien sekasi?” Iro
nizuoju: “Oho. kokios jūs mokytos.” 
Pasirodo, įgijusios aukštąjį mokslą jos 
pamiršo savo kalbą. lokiems žmonėms 
galiu į akis pasakyti: durnas ir glušas tu, 
žmogau, būsi, jei užmirši kalbą, kurią ga
vai su motinos pienu”, - karščiuojasi 
kietabarzdis.

Gerbi žmogų - gerbk jo kalbą
Daugybę pasaulio šalių su Guinness 

rekordų šou dalyviais išmaišęs A. Kon
trimas per televiziją sako kalbėdavęs 
žemaitiškai. Tekstas būdavo derinamas iš 
anksto, tad vertėjams nekildavo jokių bė
dų. Dabar A. Kontrimas jau planuoja į 
tokius renginius vežtis žemaitiškos atri
butikos, nors anksčiau ant jo marškinė
lių puikavosi užrašas “Lietuva”.

Paklaustas, ką daryti miesto valdi
ninkams, kurie į Žemaitiją atvyko nese

pradėtas rengti parkas su keliomis pa
vėsinėmis, skalda nubarstytais takais, 
kabamuoju tiltu ir lauko estrada.“

Kita mecenatė yra šiaulietė ponia 
Bronė Urbonavičienė, kuri ... „ pernai 
.Bėdų turguje* pamatė nelaimės ištiktus 
vaikus, pasiskambino, susižinojo, skyrė 
10,000 litų, šiemet - vėl 2,000 litų.“ Ojos 
valgyklų tinkle „Pas Bronelę“ alkani ir 
vargstantys taip pat pamaitinami.

Antanas Mikalajūnas iš Kalifornijos 
taip pat šelpia jaunimą. Jis yra Kelmės 
rajono garbės pilietis, kuris įsteigė „ J. 
Greičiūno gimnazijoje informacijos cen
trą ir premiją geriausiam gimnazistui. O 
Šiaulių apskrityje mecenato vardą įam
žino Karalienės Mortos premija talen
tingiausiam jaunimui.“ Be to, jis paramos 
duodavo ir kitoms mokykloms ir gimna
zijoms, kurios pasiremontuodavo net ir 
pastatus, įsigydavo technikos ir kitos 
reikalingos aparatūros moderniai moky
mo sistemai. Deja, jis mirė, nebesulaukęs 
balandžio mėnesį savo 95 gimtadienio.

Tačiau ir Australijos mecenatai nebu
vo pamiršti. Paminėti tik trys: a.a.Vladas 
Morkys, Kazimieras Butkus ir Isolde Ira 
Poželaitė-Davis AM. Ojų yra ir daugiau. 
Gal apie tai kitą kartą pasidalinsime 
žiniomis. □

DRAUGAS
Sulaukėme 100 metų!
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Paroda „Draugui-100" buvo atidaryta 
2009 m. spalio 14 d. (trečiadienį) Lietuvos 
Respublikos Ministro Pirmininko tar
nybos rūmų 2 aukšto fojė (Gedimino pr. 
11, LT-01103 Vilnius). Ji veiks iki lapkri
čio 4 d. □ 

niai ir nėra tikri žemaičiai, A. Kontrimas 
kategoriškai atsako: “Jeigu žemaičių kal
ba Žemaitijoje tiems žmonėms yra 
problema, vadinasi, jie negerbia šio kraš
to. O jei negerbi, velniam čia lendi? Anks
tesnis Telšių meras nebuvo žemaitis, bet 
labai mylėjo žemaičius, daug prisidėjo 
prie mūsų kultūros ir kalbos puoselėjimo.”

Patriotas A. Kontrimas neabejoja, kad 
anksčiau Žemaitija buvo nusidriekusi iki 
pat Nevėžio. Tačiau dabar jau ir telšiškiai 
kasdien vis prasčiau kalba žemaitiškai, o 
apie šiauliškius jis net nenorįs kalbėti. A. 
Kontrimas pabrėžia, kad geriausiai že
maitiškai “rokounas” Plungėje ir Skuode: 
“Mus stumia jūros link. Greitai bus 
pliumpt! - ir neliks žemaičių.”

“Ek, vakalieli, un medarne, parnešk 
onžoulinių šakalių, prakork ubladie. Pra
šome išversti”. - egzaminuoja žemaitis 
“Lietuvių žinių” žurnalistą. Tačiau gavęs 
gana tikslų vertimą suklūsta. Sužinojęs, 
kad “vertėjas” kilęs iš Pasvalio, paaiš
kina: “Tamsta esi iš žiemgalių - žemaičių 
galo...”

(Alvydas Januševičius,
“Lietuvos žinios”)
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Bendruomenės baruose_____
Popietė su Žemės poetu

Šių metų 
rugsėjo 27 die
ną “Dainavos” 
klube Sydne
jaus lietuviai 
susipažino su 
žymiu išeivijos 
ir Lietuvos poe
tu Kaziu Bradū- 
nu, t.y. jo kūry
ba, nes poetas 
š.m. vasarį iš 
Vilniaus iškelia
vo Amžinybėn. 
Kaip Kudirką.

Renginio pravedėjo Ni
jolė Jankutė.
Maironį, Brazdžionį vadiname tautos 
žadintojais ir šaukliais, taip Bradūnui tin
ka Žemės poeto vardas, ir jo poezija, kaip 
sako literatūros žinovai, yra tarsi poetinė 
archeologija. Šiam poetui Žemė - tai 
Lietuvos žemė, genties istorija, piliakal
niai, protėviai, tautos tarytum grūdo kil
mė iš žemės, iš nebūties į istoriją. Bra- 
dūno poezija - tai rugius sėjančio, duoną 
raikančio žemdirbio ranka, kuri, grėsmei
kilus, balnoja žirgą ir piliakalnyje uždega kasdienybėje.

Pianinu groja Ramutis Zakarevičius. Šalia jo Dana Skorulienė.

Užmirštieji kariai
Lapkričio mėn. paprastai švenčiama 

Kariuomenės Šventė. Prisimenam jos 
įkūrimą atgavus nepriklausomybę po 
Pirmo pasaulinio karo, prisimenam did
vyriškas kovas tą nepriklausomybę įtvir
tinant. Kalbame apie įvairius jos padali
nius: armiją, laivyną, aviaciją, ir apie jų 
tragišką sunaikinimą Lietuvą okupavus 
sovietams ir vokiečiams.

Tačiau mūsų kariuomenė nesidavė 
sunaikinama. Ji atgimė kaip legendinis 
paukštis feniksas, pakilęs iš savo pelenų. 
Jauni vyrai ir moterys - nepriklausomy
bės kovų dalyvių vaikai - išėjo j miškus ir 
į pogrindį kovoti su viską gožiančia 
sovietine santvarka. Jie stengėsi apginti 
žemdirbius nuo priverstinų prievolių, 
sutrukdyti kolūkių steigimą ir sulaikyti 
rusus kolonistus, užimančius išvežtųjų 
lietuvių ūkius..

Sovietinė propaganda tuos kovotojus 
vadino banditais ir skelbė, kad tai yra 
lietuvių su lietuviais klasių kova. Bet 
partizanai kovojo ne su broliais lietu
viais, o su gerai organizuotais ir ginkluo
tais sovietinės kariuomenės ir milicijos 

kovos laužą. Kazys Bradūnas buvo kuklus 
poetas, visų lietuvių džiaugsmui palikęs 
ypatingus eilėraščius. Jo poezija - amži
nojo žemdirbio daina, kurioje aidi 
krikščioniškos kultūros garsai, perpinti 
priešistoriniais gamtos garbinimo tonais.

Kazys Bradūnas gimė 1917 m. Su
valkijoje, Kiršų kaime. Bradūno Žemė - 
Kiršų kaimas, pro kurį ėjo Kauno, Vilka
viškio. Virbalio. Karaliaučiaus istorinis 
plentas, tekėjo Širvintos upė, bangavo 
Alvito ežeras. Nuo pat vaikystės gamto
vaizdis buvo Bradūno gyvybinė erdvė - 
jauki, artima, prasminga savo vardais, 
žmonėmis ir jų buitimi. Pirmasis pasauli
nis karas giliai įsmigo vaikiškon Kazio 
sąmonėn kaip vargingos vaikystės atmi
nimai. Dar labiau nepamirštami paliko 
gamta, kaimiečių kalba ir senelės pasako
jimai apie jos pačios pergyventą 1863 m. 
sukilimą. Artimas sąlytis su gimtojo kai
mo žmonėmis, su jų dainomis, giesmėmis, 
papročiais poetą tvirtai pririšo prie Že
mės. kuri, anot jo, buvo antroji žmogaus 
pusė, ne filosofiškai išmąstyta, o pajusta

Su rašytiniu žo
džiu Bradūnas susi
pažino pradžios mo
kykloje, skaityda
mas Maironio “Pa
vasario balsus”, anot 
jo, “gražiausią knygą 
visame pasaulyje!" 
Lankydamas Vil
kaviškio gimnaziją 
būsimas poetas susi
pažino su kūriniais 
garsiųjų pirmosios 
Nepriklausomybės 
laikotarpio rašytojų, 
kaip Vydūno, Tumo 
Vaižganto ir to meto 
jau nųjų poetų kūryba 
- Miškinio, Braz
džionio. Aisčio. 
Greitai ir jis pats 
ėmė kurti. O studi
juodamas Kaune, 
Vytauto Didžiojo 
universitete, jau 
spausdinosi “Židi
nyje”', “Naujoje Ro
muvoje”, “Ateityje”. 
1943 m. baigęs litua
nistikos studijas 

daliniais, kuriems, de ja, padėjo ir kai kurie 
lietuviai, vadinami stribais arba skrebais.

Lietuvoje šie metai yra ne tik Lietu
vos vardo tūkstantmetis. Jie yra paskelb
ti ir Laisvės Kovotojų Metai, nes suėjo 60 
metų nuo Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio 
deklaracijos, paskelbtos 1949 m. vasario 
16 d.

Ši deklaracija lyginama su 1918 m. 
vasario 16-tos deklaracija, kai okupacijos 
sąlygomis tauta paskelbė savo siekius - 
Nepriklausomybę.

Partizanai patys buvo susiorganizavę 
ir drausmingi kaip kariuomenės daliniai, 
bet su tuo skirtumu, kad užnugaryje jie 
neturėjo karo lauko ligoninės ir jokia 
virtuvės gurguolė jiems ncatveždavo 
karšto maisto.

Dabar, kai minim Lietuvos kariuomenę, 
šie kariai - partizanai dažniausiai būna 
užmiršti.

Prisiminsime juos Melbourne lapkričio 
8 dieną. Renginio programoje dalyvaus 
G.Žemkalnis, D. Didžienė, “Kaimas”, Br. 
Staugaitienė, Š. Žiedas ir G. Zdanienė.

A .K. 

Kazio Bradūno poezijos skaitovai iš kairės: Aida Zastarskytė - Abro- 
mas, Arvydas Rupšys ir Margarita Kavaliauskienė.

Vilniuje, Kazys 
Bradūnas išleido 
eilėraščius apie 
sostinę “Vilniaus 
varpai”, o 1944 
m. - “Pėdos ari
muos”. Deja, su
grįžusių sovietų 
cenzūra knygą 
sunaikino dar 
spaustuvėje.

Pasitraukęs į 
Vakarus, moky
tojaudamas Mūn- 
chen’o lietuvių 
gimnazijoje, Bra
dūnas išspausdi
no šiuos savo poe
zijos rinkinius: 
“Svetimoji duona”, “Apeigos” ir “Maras” 
(1945 - 48 m.). Greit jam prigijo “žeminin
ko” vardas, nes Bradūnas. kaip ir kiti mū
sų ryškieji išeivijos poetai - Nagys, Nyka 
Niliūnas, Jasmantas- tebelaikė tvirtą ryšį 
su Žeme, t.y. Lietuva.

Emigravęs į Ameriką, Bradūnas su 
šeima (tarp kitko poeto žmona taip pat 
vardu Kazė) apsigyveno Baltimorėjc. dir
bo sunkų fizinį darbą, bet. nežiūrint pra
gyvenimo rūpesčių, parašė poezijos rin
kinius “Devynios baladės”, “Morenų ug
nis”. Persikėlęs j Čikagą ir nuo fizinių dar
bų atsipūtęs redaguodamas “Draugo” 
dienraščio kultūrinį priedą, poetas berte 
pabėrė puikią poeziją: “Sonatos prie fu
gos: susitikimai su Čiurlioniu”, “Donelai
čio kapas”, “Pokalbis su karalium”. 
“Alkana kelionė”. Gi išsilaisvinusi Lietu
va išleido jo “Įaugus Nemuno upyne”, “Prie 
vieno stalo”, “Duona ir druska”.

Be šio mums pasigėrėti palikto poezi
jos turto Bradūnas yra suredagavęs lietu
vių kultūrai svarbius raštus, kaip to meto 
dar jaunų poetų kūrybos rinkinį “Žemė”, 
žurnalą “Literatūros lankai” ir galbūt 
ateičiai svarbiausią veikalą “Lietuvių eg
zodo literatūra.”'laipuošnus leidinys, api
mąs kultūrinę išeivijos veiklą nuo 1945 iki 
1990 m. Tikrai reikia lenkti galvą poetui 
Bradūnui ir šio leidinio koautoriui a.a. prof. 
Šilbajoriui, 1992 m. padovanojusiems jau 
laisvai Lietuvai šią nepakartojamą dovaną.

Ši Bibliotekos Bičiulių Būrelio su

How hard
When I was asked to organise the New 

Year’s Eve Ball for the next Švente, I 
thought, “Sure, why not Find a venue, book 
a band, how hard can it be?”

And it may not have been hard at all if 
I had just gone away and done it. But then 
I spoke with a few people from different 
communities about what they would like.

One of the most important things for 
nearly everyone was the venue.

It needs to be somewhere big enough 
that we could all be together. Younger 
community members also wanted 
somewhere where they could get away from 
the prying eyes of their parents but still sec 
the fireworks. And older members wanted 
somewhere with no stairs and where they 
could get away from the noise.

In relation to the ‘noise’, a few people 
wanted a traditional Lithuanian band. 
Some wanted a DJ. Others wanted a covers 
band. All talked about music you can dance 
to, but I suspect each group has a different 
thing in mind.

Surprisingly, food was not such a big 
deal. Most people said that they had to eat 
before they went anyway because the meal 
doesn’t usually come out before 8.30 or 9.00 
o’clock. Then, when it docs arrive, it is 
often less appealing than what was hoped 
for.

Acouplc of people asked if there could 
be different priced tickets depending on 
whether or not you wanted a meal. Others 
thought that finger food or a light supper— 

rengta popietė buvo maloni ir vertinga 
ptižintis su Kazio Bradūno kūryba. Jis buvo 
ne tik vienas iš ryškiausių talentingosios 
išeivių kartos poetų, bet ir tos kartos liki
mų liudininkas. Nežiūrint Lietuvos prara
dimo, vėl atradimo žiaurios istorijos bė
gyje, Bradūno poezija skleidė ir tebesklei
džia viltį, ramybę, giedrą. Galbūt geriau
siai poetas save išreiškė rašydamas:

“Visi čia esame iš grumsto ir iš dvasios, 
Visų vienoda pabaigos dalia. 
Bet aš renku dar tavo pabertąsias
I Jetuviškojo žodžio uogeles...”
Norisi pasakyti, ilsėkis, poete, Lietuvos 

žemėj. Ilgai negalėjai jos pasiekti, sakei: 
“Aš ieškau mano protėvių dausų, balto 
vėlių suolelio...” Pagaliau pasiekei, atgulei 
po jos velėna palikdamas mums savo 
nemarią kūrybą.

Bibliotekos Bičiulių Būrelis džiaugė
si gražiu poezijos mylėtojų būreliu, atvy
kusiu susipažinti su šio poeto kūryba ir 
ypač dėkoja mieliems jo eilėraščių skai
tovams: Aidai Zastarskytci - Abromas, 
Arvydui Rupšiui ir Margaritai Kavaliaus
kienei. Jie puikiai perdavė poeto-žemės 
artojo - puoselėtojo - gynėjo mintis.

Nuoširdi padėka Ramučiui Zakare
vičiui, kuris niekada neatsisako garsiųjų 
kompozitorių piano muzika paryškinti 
poezijos žodį. Ir labai didelis AČIŪ 
veikliajai Bibliotekos bičiulei Danai 
Skorulicnci bei jos padėjėjoms Pajautai 
Pullinen ir Nijolei Jankutei. Pini ja

can it be?
would be better than a full meal, 
particularly if that would help keep the 
prices down.

Drinks seemed to be much more 
important to people than food. Cheap and 
plentiful seemed to be the main themes.

All inclusive packages where drinks 
were included in the ticket price were 
(almost) universally condemned as being 
unfair. Beer drinkers would be subsidising 
wine drinkers. Non-drinkcrs would be 
subsidising both beer and wine drinkers. 
And spirits drinkers would probably miss 
out all together. Those expecting to drink 
a lot seemed to be the only ones who 
thought packages were a good idea.

Accessibility was also a concern for 
most people I talked with. If I can find a 
place that’s got off-street parking, is near 
train and tramstops and is walking distance 
to Errol Street, I will be in business.

Meeting as many of the expectations of 
the Community members while keeping the 
ticket prices low enough to be appealing 
is the real challenge. It’s probably also 
important that we don’t send the 
Organising Committee broke in the 
process. Everyone may have to 
compromise a bit so that no-one is left out.

I take my hat off to everyone who has 
done this job in the past and promise that I 
will never complain about anything again 
at a New Year’s Eve Ball.

Dennis Gaylard
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Kas - kur - kaip?
Antanaa 
Laukaitis

Jonas Penkaitis ir 
dviračiai

Prieš keliolika metų Sydnėjuje su 
šeima gyveno Jonas Penkaitis. Jaunystėje 
jis aktyviai dalyvavo sportinėje “Kovo” 
veikloje, buvo skautas ir dirbo su jauni
mu. Baigęs mokslus ir įsigijęs buhalterio 
specialybę (chartered accountant), tapo 
oficialiu patarėju biznio reikalais. Jonas 
persikėlė gyventi į kurortinį Nowra mies
telį, kur gražiai įsikūrė. Jis nepamiršo 
lietuviško gyvenimo bei sportinės veiklos 
ir šiandien atidžiai stebi mūsų ir Lietuvos 
sportinį gyvenimą.

Neturėdamas dabar galimybių aktyviai 
dalyvautinuo jaunystės mėgiamiame krep- 
šinyje ir tinklinyje. Jonas Penkaitis pamė
go ir aktyviai įsitraukė į dviračių sportą. 
Jis nuoširdžiai pataria, kad žmonės, 
nežiūrint kokio amžiaus bebūtų, įsi
trauktų į dviračių sportą, nes jis labai 
naudingas sveikatai.

Jono patarimai pradedantiesiems: 
įsigykite kaip aš pirmąjį $1000 vertės 
dviratį, nors buvo siūlomi ir $2000 ar 
$3000 vertės dviračiai. Prie to dar reika
lingi priedai: šalmas, specialūs batai su 
tam tikra sąvaržėle, siauros kelnės, piršti
nės, vandens butelis ir kitos smulkmenos. 
Visa tai kainuoti) dar apie $1000. Prieš 
pradėdami važinėti, išmokite taisyklingai

Vytautas Karazija “Laiškai draugams” 
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.R” nr. 40.

Aš perku motociklą
Šiandien aš nusipirkau motociklą. Na, 

jis man priklauso, bet aš dar negaliu juo 
važinėti, nes... ne, leiskite pirmiau pap
asakoti, kaip čia yra perkamas moto
ciklas.

Motociklą nusipirkti Balyje yra taip 
pat lengva, kaip nusipirkti sportinius 
marškinėlius. Bet kol jį nusiperki, atsiran
da su visokių netikėtumų. Pasirenkant sa
vo “žirgą” susiduri su lyties ir asmeninės 
padėties klausimu. Visą mėnesį aš važi
nėjau išsinuomotu “Mio” - vienu iš ma
žesniųjų automatinių motociklečių Ba
lyje. Jis mažas, ne labai galingas, ir aš 
jaučiuosi, kaip dramblys ant dviračio, bet 
praktiškas, pigus važinėti ir gana judrus. 
Niekam nerūpi, kokia priemone tu va
žinėji, kol ta priemonė yra nuomojama, 
bet kai tik pasakai, kad ketini pirkti 
motociklą, pažiūra visiškai pasikeičia. 
Kalbu su draugu:

- Aš ketinu nusipirkti “Mio”.
- Ar savajaipemūanm?
- Ne, ne, man pačiam.
Draugas minutę patyli:
- Kodėl tu nori pirkti moterišką 

tociklą?
- Na, žinai, jis pigus, lengvai valdomas 

irmmm...
- Gerai sakai, bet tai mergaičių mo

tociklas...
Aš kurį laiką pagalvoju ir nutariu, kad 

aš nesileisiu įtaigojamas žmonių, kurie 
viską skirsto pagal nustatytas kategorijas 
ir tikriausiai nori mane paerzinti. Juk tai 
mano pinigai, ar ne? Mano teisė pasi
rinkti, ar ne? Aš einu į Yamaha krautuvę, 
kurioje puikuojasi įvairiausi motociklai. 

mo-
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sėdėti ant dviračio, kad 
nepažeistute užpakalinių 
kaulų. Taip pat reikia iš
mokti kojomis taisyklingai 
minti pedalus, kad nebūtų 
pažeistikojų raumenys. Pra
ėjus maždaug 6 mėnesiams 
pradėsite pakankamai gerai 
ir taisyklingai važiuoti dvi
račiu. Tuomet galite įsi
jungti į mėgėjų dviratininkų 
grupę. Tada jūs išmoksite ir 
suprasite, kad važiuodami 
grupėje, maždaug pusės 
metro atstumu nuo priekyje 
važiuojančio, sutaupysite 
apie 20% savo energijos, ne
gu važiuodamas didesniu 
atstumu.

Kai Jonas Penkailis 
pradėjo reguliariai važinėti 
dviračiu, savaitgaliais jis su 50 - 60-ties 
dviratininkų grupe nuvažiuodavo apie 50 
kilometrų.

Savo klube jis priklauso lėtesnei gru
pei, kuri kas savaitę nuvažiuoja apie 150 - 
250 kilometrų. Jonas keliasi 6 vai. ryto ir, 
prieš pradėdamas darbą, apie valandą 
važiuoja dviračiu. Stipresnieji per savaitę 
nuvažiuoja po 500 kilometrų, o pasaulio 
čempionas Lance Amstrong vien treni
ruodamasis per metus nuvažiuoja apie 
30,000 kilometrų.

Jonas mano, kad dviračių sportas ir 
varžybos yra labai įdomios, suteikia fizinį 
ir dvasinį pasitenkinimą. Įsijungęs į dvira
čių sportą Jonas dalyvauja ir taip vadina
mose “Džiaugsmo ir malonumų” varžy
bose. Jos vyksta nuo Brisbanės iki Gold

Kai kurie atrodo nepaprastai impozan
tiški. Prieš mane atsiranda pardavėjas.

- Taip?
- Aš noriu pirkti motociklą
Pardavėjas, eidamas prie galingiausio 

begemoto, kuriam apvirtus be krano 
nepakeltum:

-Štai šitas labai...
- Ne. ne, aš noriu automatiško.
- O, jūsų pembantu?
- Galbūt ir jinai kartais pavažiuos...
- Jūs norite pasakyti, kad tai jums? 

Kodėl jūs norite moteriško motociklo?
Aš išeinu. Laikas gerai pagalvoti. Ką 

man reiškia dar du milijonai rupijų? Aš 
nusipirksiu tikrą motociklą - vyrišką. 
Man juk reikia, kad jis būtų ir didesnis ir 
stipresnis, ar ne? Aš važiuoju į kitą krau
tuvę, jau nebe taip pasitikėdamas savimi, 
nes aš vis dėlto važiuoju išnuomotu 
“Mio”, kuris, būkim atviri, yra mergaičiij 
motociklas... Nuvažiuoju į Hondos krau
tuvę. Mane pasitinka pardavėja.

- Aš noriu pirkti motociklą.
- Puiku. Štai “Tigras”, kuris šiandien 

nupigintas...
- Ne, ne, aš noriu automatiško...
- O, jūs norite savo mergaitei?
Aš jau pradedu pykti:
- Ne, tai man. Aš norėjau pirkti “Mio”, 

bet...
- Ar tai jusupembantu ?
Aš minyse pradedu kartoti raminančią 

mantrą:
- Ne, motociklas yra man. Aš noriu 

didesnio negu “Mio”, bet aš noriu auto
matiško. Dėl to. Kad aš. Nemoku, važiuoti. 
Ne automatišku. Motociklu!

Mantra man nieko nepadeda, nes aš 
girdžiu, kaip aš griežiu dantimis. Parda
vėja matyt nutaria, kad aš esu gėjus:

- Štai šitas “Vario” modelis būtij kaip 
tik jums.

- Man? Kaip tik? Bet jis rausvas!
- O, aš maniau....

Šiose varžybose dalyvauja 
apie 15,000 dviratininkų. 
Dalyvaujant tokiose varžy
bose reikia būti atsargiam, 
nes važiuojant 40 km / vai. 
greičiu ir nukritus, galima 
stipriai susižeisti.

Jonas labai džiaugiasi, 
kad Lietuvos dviratininkai, 
ypač merginos, yra pasiekę 
labai aukštus olimpinius ir 
pasaulinius laimėjimus ir 
kad dviračių sportas Lietu
voje labai populiams.

Tad sėkmės Tau, Jonai, 
pamėgtame dviračių sporte!

Baigdamas pasakoti apie 
save, Jonas paprašė, kad 
jei vairuodami savo auto
mobilį pamatysite važiuo
jant grupę dviratininkų, 
būkite jiems tolerantiški, 
kantrūs, nes vieną dieną

Coast, nuo Sydnėjaus iki Wollongong ir gal ir jūs prie jų prisijungsite, 
apie Melboumą.

ALFAS invites all 
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend 

59th Australian Lithuanian
Sports Festival

to be held in Geelong from the 27th - 31st December, 2009.
For further information contact your local Australian Lithuanian Sports Club 
Committee or Geelong ’’Vytis” email: geelongvytis@oplusnet.com.au
Secretary Lucy Koszela Ph: 03 5278 7485, email: eddiek@pipeiine.com.au 
President Alex Wiasak Ph: 0411 806 284

ALFAS kviečia 
visus Australijos lietuvių sporto klubus dalyvauti 

59-oje Australijos Lietuvių 
Sporto Šventėje, 

kuri vyks Geelonge, gruodžio 27-31 dienomis.
Dėl platesnės informacijos susiriškite su vietiniu Australijos lietuvių sporto klubo 
komitetu arba su Geelongo ’’Vytis” email: geelongvytis@oplusnet.com.au 
Sekretorius Lucy Koszela Ph: 03 5278 7485, email: eddiek@pipeline.com.au 
Pirmininkas Alex Wiasak Ph: 0411 806 284

Nuotraukoje-Jonas Penkaitis važiuoja dviračiu.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

-Aš imsiu tą raudoną.
- Bet raudonas greičiau...
- Kaip tik dėl to aš jo ir noriu...
Galų gale, nustačius mano, kaip mo- 

tociklisto, socialinę padėtį (turbūt 
priešpaskutinėj vietoj), mes pagaliau 
prieinamprie paties pirkimo-pardavimo. 
Tas užtrunka penkias minutes.

-Taigi, aš imu šitą.
-Jūs turite KITAS?
- Tūriu.
-Jūs mokate dabar?
- Taip.
Tai ir viskas. Aš turiu naują motociklą. 

Jis man bus pristatytas po valandos. 
Žinoma, aš juo dar negalėsiu važinėti, nes 
registracijos numeriai bus tik po dviejų 
savaičių. Aš gi negaliu erzinti patrulių, 
važinėdamas be numerių ir nuosavybės 
dokumentų. O Mėlynoji knyga ar Juodoji 
knyga, įrodanti mano nuosavybę, bus 
atsiųsta tik po dviejų ar trijų mėnesių...

Bet aš cinu ir pasigirtu draugui:
- Ei, aš ką tik nusipirkau motociklą.
-Ką tu pirkai?

□

- “Vario”
- Ko gero nusipirkai rausvą?
- Ne, raudoną.
- O, gaila. TU žinai, kad raudonuosius 

visuomet greičiausiai pavagia. Ar tau 
krautuvėje nepasakė?

Dabar prisimenu, kad pardavėja sakė: 
“Bet raudonas greičiau...”

- A, gal ir sakė... bet aš maniau... a, 
nesvarbu...

-Bet šiaip ar taip, tu pirkai automa
tinį. Kodėl tu pirkai moterišką motociklą?

Tai va. Nežiūrint lengvos pašaipos, aš 
turiu naują motociklą, ir man nesvarbu, 
ką žmonės sako. Aš padariau sprendimą ir 
man nerūpi, kad po dviejų savaičių aš 
važinėsiu mėgiamiausios vagių spalvos 
moterišku motociklu. Manęs visai ne
liečia tokie kvaili kategorizavimai. Aš 
elgiuosi kaip aš noriu. Pasikarkit su savo 
komentarais!

Bet ateinančią savaitę aš gal pasi
mokysiu važiuoti ne automatiniu mo
tociklu, galbūt aš net pakeisiu savo mo
tociklą į stipresnį “Tigrą”... (Bus daugiau)
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Lietuvos Baleto Bičiuliai / Friends of Lithuanian Ballet
Maloniai kviečia visus sydnėjiškius ir mclbourniškius pažiūrėti gražų, 

romantišką, naujausią Lietuvos baleto pastatymą -videofilmą -

“La Bayadere”,
kuriame matysite šokančius Miki Hamanaka, Nerijų Jušką ir 

Lietuvos baletą su orkestru.
“La Bayadere” filmas bus rodomas:
1. Sydnėjaus Lietuvių Klube ‘Function Room’, 16-20 Meredith Street, 

Bankstown, sekmadienį, spalio 25 dienų, 2.00 - 4.15 vai p.p.
Kontaktas: (02) 4333 6241 Ramona Ratas.
2. Mclbourno Lietuvių Klube, Jubiliejinėje salėje, 44-50 Errol Street, Nth.

Melbourne, sekmadienį, lapkričio 1 dieną, 2.00 - 5.00 vai p.p.
Kontaktas: (03) 9874 5250 Jurgis Zaikauskas.
Vaišinsime kava ir pyragaičiais, veiks loterija. Įėjimas - su auka -paremti 

Lietuvos baleto artėjantį 85-tą jubiliejų 2010 metais.
Visij labai maloniai laukiame!

Sydnėjaus pensininkų dėmesiui
Su apgailestavimu pranešame, kad dėl susiklosčiusių nepalankių aplinkybių 

Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubas “Neringa” turėjo nutraukti tolimesnę klubo 
veiklą ir išregistruoti klubą iš NSW valdžios įstaigų. Stasys Norvilaitis

In memoriam
A‘frA Povilas Petras Mičiulis

1922.01.25 - 2009.0927

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperatinė Kredito

Draugija “Talka” 
2009 m. spalio 24 dieną, 
šeštadienį, 1.00 vai. p.p. 

Lietuvių Namuose, 44 Errol Street,
North Melbourne, 

šaukia

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖ:
L Susirinkimo atidarymas.
2. Balsavimo Komisijos sudarymas. 
3.2008 metinio susirinkimo protokolas.
4. Pranešimai:

Veiklos
Atskaitomybės 
Statutinis 
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas.
6. Speciali rezoliucija.
7. Valdybos rinkimai (renkami 3 nariai).
8. Auditorių patvirtinimas.
9. Valdybos atlyginimo nustatymas.
10. Pelno paskirstymas.
11. Sumanymai ir pasiūlymai.
12. Susirinkimo uždarymas.

Metines apyskaitas galima gauti viso
se “Talkos” įstaigose ir susirinkime.

Canberros Liet. Bendruomenės 
Sąjungos nariams

Visuotinis metinis 
narių susirinkimas 

įvyks sekmadienį, spalio 25 d., 2 vai. 
p.p. Lietuvių Būstinėje, 114 Mailland 
Street, Hackett. Prašome narius 
dalyvauti.
DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Atsiprašymai.
3. Mintsiųjų pagerbimas.
4. Praėjusių metų metinio visuotinio 
susirinkimo protokolo skaitymas.
5. Pirmininko pranešimas.
6. Iždininko pranešimas.
7. Sekretorės pranešimas.
8. Renginių koordinatorės pranešimas.
9. Sąjungos Revizijos Komisijos 
pranešimas ir ataskaita dėl 2008 m.
10. Organizacijų Revizijos Komisijos 
pranešimas.
11. Mandatų Komisijos rinkimai.
12. Sąjungos Valdybos rinkimai.
13. Revizijos Komisijos rinkimai.
14. Klausimai ir pasiūlymai.
15. Susirinkimo uždarymas.
Po susirinkimo dalyviai kviečiami pa
silikti ir pabendrauti prie vaišių.

Sekretorė, Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos Valdyba

It is difficult to encapsulate 87 years in 
a few words. To try to remember and 
celebrate the wonderful life of a human 
being who made such an impact on so 
many people. My father was a very 
determined man. A man who succeeded 
despite whatever lil'c thr ew at him. Dad was 
a teacher in Lithuania - however in 
Australia, in the late 1940s, his 
qualifications were nor recognised. And, 
with English as a second language, dad 
had to find other means of support. His 
determination to succeed no matter what 
the odds drove him to go into business for 
himself. He built his own home with his 
own hands. He befriended the young 
players of the Essendon Football Club, 
meeting them in a nearby park where dad 
used to exercise, and succeeded in 
encouraging them to play basketball as 
part of their football training regime. Dad 
ended up becoming a member of the 
Essendon Football Club, and he supported 
the Club right up to his death. I can only 
wonder what could have been had his 
qualifications been recognised?

Dad was passionate about life. He loved 
singing, and took lessons, surprising his 
teacher, who said that dad had a 
remarkable voice for a person his age. Dad 
loved the Melbourne Lithuanian Parish 
Choir, and later joined the Melbourne 
Lithuanian Choir (“Dainos Sambūris”), 
and his proudest moment was when he 
graduated to the role of soloist.

My father was a doer, a giver not a 
taker. Anything that was his was yours. He 
was a founding member and supporter of 
the Melbourne Lithuanian Club. He was 
an active member of the Lithuanian 
Community in Melbourne. He belonged to 
the Lithuanian Academic Organisation 
“Romuva”. He was also a great supporter 
of the Mount Waverley Community. Dad’s 
first business was a Service Station in 
Mount Waverley. The Service Station was 
legendary. Everyone knew my father and 
vice versa. My father helped many, in 
many ways. He employed many 
individuals, especially those who were 
down on their luck. Dad always had an 
open door and an open heart.

Dad’s picture-framing business 
brought many benefits to the Lithuanian 
Community. Dad for many years framed 
the awards given to VCE students on their 
graduation for studying the Lithuanian

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, lapkričio 1 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Po šių pamaldų bus lankomi lietuvių 
kapai Rookwood kapinėse. Pasistenkite iš anksto sutvarkyti artimųjų kapus.

Pas Danutę Ankienę galite užsisakyti kalėdaičius (kalėdines plotkcles), skambin
kite tel: 9871 2524.

Katalikų Kultūros Draugija

Melbourne Lietuvių 
Klubui aukojo:

a-a Pauliaus Mičiulio atminimui:
Po $100 - Jone Mičiulis, Šalkūnų šeima, 
Zigmas ir Mėta.
Po $50- anon., Roma Eskirtaitė, J. Kirncr.
Po $40 - R. ir V. Mačiulaitis, Savickai. 
$30-V. Petraitienė.
Po $20 - R. ir G. Statkai, J. ir J. Žalkauskai,

Povilas Petras Mičiulis.

language as part of their curriculum. He 
donated his time and effort to what he 
believed to be a worthwhile cause. Dad 
loved water. He loved boating, fishing, 
water-skiing. There are many shared 
memories from Port Fairy to Lakes 
Entrance to Eildon, Yarrawonga and 
Echuca.

My father was a great son. A great 
student. A great sportsman. A great 
basketbailer. A great provider. A great 
father. A great stepfather. A great father- 
in-law. A great grandfather. Above all else, 
to me he was a great friend and the 
ultimate teacher. My father taught me the 
art of completion. Finishing whateveryou 
start to the best of your ability. This simple 
principle helped make dad successful in 
life and business.

The saddest day was nine years ago 
when a series of multiple strokes took 
away father’s speech and his ability to 
communicate. That was the cruellest blow 
of all because dad had such an infectious 
personality. He loved to sing, to talk, to 
converse, to debate, to tell a story, a joke, a 
yam.

My final living memory of my father, 
just weeks ago. was of dad holding my hand 
and singing his favourite song with great 
gusto, “Udrio daina”, from opera “Pilėnai”. 
Then a hug, a kiss, and a wave goodbye with 
tearful eyes.

May my father now and forever rest in 
Peace with all those who went before him 
and all those who will go after him.

Eugene (Jeff) Mičiulis

V.T. Pošiūnas, Z Prašmutaitė, Pr. Švam- 
barys, M. Igaunienė, D. ir R. Baltučiai, P. 
Bistonas, B. Kymantienė, Laima Ray, D. 
Lynikicnė, A. ir G. Karazija, V. Pumputis, 
L. Kozlovskicnė, M. Kozlovskis.
Po $10 - R. Kenny, B. Prašmutaitė, J. 
Vaitkus, E. Šidlauskas.
Viso surinkta $970.

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Gediminas Statkus

ATITAISYMAS. “M.P.” nr. 39, psl. 7, atspausdintame pranešime apie Povilo Petro 
Mičiulio mirtį per klaidą atspausdinta: Žvirgzdinų šeima, turėjo būti Zvirzdinų šeima.
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Visus dainos ir šokio mylėtojus iš anksto kviečiame į koncertą

puobas"
Programoje dalyvaus: Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”, ansamblis 
“Atspindys”, jaunimo šokių grupė “Sūkurys”.
Koncertas įvyks Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” sekmadienį, lapkričio I 
dieną, 3val. p.p. Veiks lietuviška loterija.

Bilieto kaina - $15. Senjorams - $10, vaikams - nemokamai.

Kviečiame Melbourne ir Geelongo lietuvius prisiminti

LIETUVOS PARTIZANŲ KOVAS
Melbourne Lietuvių Namuose sekmadienį, lapkričio 8 d., 2 vai. po pietų

*
Visi, kuriems yra brangus Tėvynės pasipriešinimas okupantams ir begalinės 

partizanų aukos, ateikite į minėjimą ir atokvėpį prie kavos puodelio.
Kviečia Melbourno Entuziastės

Faustas Sadauskas
EMBODIMENT

Recent sculptures in Australian Marble 
10th - 31st October 2009

Opens 10th October, 2.30-5 p.m.
KAZARI collector, 450 Malvern Road, Prahran.

Ph.: (03) 9510 2528. www.kazarigallery.com

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contaclus@Iithuaniaiiclub.org.au 
3vww.lithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba naujas šefas Antonio.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Kiekvieną sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

Klubo narių dėmesiui
Primename, kad su metų viduriu atėjo laikas susimokėti ir atnaujinti 
Klubo nario mokestį. Kaina - $5. Išduodamos nario kortelės.

MauJI Klubo direktoriai:
Viktoras Šiileris - Pirmininkas, tel.: 9498 2571.
Angonita Wallis - Pirmininko pavaduotoja, tel.: 0413 990 760.
Garry Penhall - Sekretorius.
Birutė Magylė - Iždininkė. Elė Kains - Iždininkės padėjėja.
Romas Kalėda - Ūkvedys.

Klubo Valdytoja - Suzanuc Fairhall, tel.: 9708 1414.

Airfares To Vilnius & Other EU Cities
Discounted return airfares to Vilnius and to other major European Cities 

start from $1,180.00 + taxes.
These fares are valid for travel until September 2010.
The sales of these airfares end on 31 October 2009.

To secure your flights in time please contact Estours.
Dial 1800 888 386 for vottr free call to Estours Travel

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

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

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

Pranešimas - kvietimas
Sekmadienį, lapkričio 22 d., Melbourno lietuvių choras 

“Dainos Sambūris” švęs 60-ties metų gyvavimo jubiliejų.
Maloniai kviečiame buvusius choristus prisijungti vienai 

dainai ir kartu paminėti šį svarbų jubiliejų.
Melbourno “Dainos Sambūrio” Valdyba

MELBOURNE CUP
.. TUESDAY NOVEMBER 3RO

' A v. j

’ ENJOY A SPRING FLING AND RACE FEVER 
‘A Complirnentary drink on Arrival’ 

fLunch at Tables for Eight’.
J '

PRIZES for Best Hats, Best Tie, Sweeps and 
Lucky Lady/ Lucky Man

POETRY Reading, KARAOKE andtheįGREAT 
■ RACE’

^Bling for sale a|the MINI MARKETS* > 
SHOP till you drop.
PARTY till you stop.

Book real soon and arrive at noon

$50 a head. Phone Suzanne to book 9708 1414.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 

nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turi pasiekti Valdybą ne vėliau kaip spalio 27 dieną. Nominacijos pateikiamos 
raštu, su bent dviejų Sąjungos narių beisiūlomo kandidato parašais.

Valdybos adresas: P. O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinę Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vice

pirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Vytenis Šliogeris, nariai - Antanas 
Laukaitis ir Anskis Reisgys.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartiniai Valdybos nariai-Antanas Laukaitis ir 
Anskis Reisgys - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. Jie yra sutikę vėl 
kandidatuoti.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Pranešimas Melbourno pensininkams
Lapkričio 10 dieną, antradienį, vietoje pietų bus išvyka į gamtą - Badgers 

Creek. Tai labai graži vieta, esanti 70 km nuo Melbourno. Gausite pietus. Kaina - 
$10 asmeniui. Autobusas išvyksta nuo Lietuvių Namų 9 valandą ryto.

Užsiregistruoti pas Ireną Vilkišienę, tel.: 9819 5103.
Melbourno Pensininkų Sąjungos Valdyba

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
www.austlb.org
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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. 
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Prenumerata metams $65.

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

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
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