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Mieli Pasaulio Lietuvių Bendruomenės nariai, 
Brangūs Tėvynės Lietuvos Sesės ir Broliai,

Baigiame švęsti vyskupo Motiejaus Valan
čiaus Jubiliejinius metus. Vyskupas savo ge
rais norais ir darbais žadino žmonių kilniau
sius Jausmus ir ragino ieškoti lietuvio bei Lie
tuvos kelio į šviesesnę ateitį.

Šiais neramiais laikais mes ieškome gyve
nimo prasmės, tikrų vertybių derinio ir ypač 
daugiau Tėvynės bei artimo meilės. Lietuvių 
Charta mums tą kelią ir prasmę parodo.

Sveikiname Jus Kalėdų švenčių bei Naujųjų 
2002 Metų proga ir vėl linkime siekti taikos, 
ramybės bei džiaugsmo.

f^sauUa Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

Mieli Australijos lietuviai.

Sveikiname Jus šv. Kalėdų proga. Tegul 
Kūdikėlis Kristus atneša ramybę į Jūsų gyve
nimą ne tik Kalėdų dieną, bet ir kiekvieną die
ną iki sekančių Kalėdų. O tada - susitiksime 
Australijos Lietuvių Dienose Adelaidėje.

Linkime linksmai ir sveikai praleisti Nau
jus Metus ir - sėkmės visuose lietuviškuose 
reikaluose

Australijos LB Krašto Valdyba

Australijos 
Lietuvių 
Jaunimu 
Sųjunya 

ĮALJSJ 
sveikina visus 

šv. Kalėdų proga 
ir linki visiems 
džiaugsmingų 
Naujų Metų.

Juozas Almis Jūragis

PASLAPTINGOJI KALĖDŲ NAKTIS

Kalėdos — — — 
Naktis pilna tylos ir paslapčių.

Staiga palaimos jausmas 

užplūsta sielą sklidinai...

Išeikime į kalnus, 

arčiau dangaus, 

pasižiūrėt žvaigždžių žydėjimo - 
Šventos Nakties stebuklo.

Įvyks kažkas, ko nesuprasi - 
tarsi nematomos galingos rankos 
į aukštį pakylės.
Žvaigždės atsispindės širdy, 

ir į tave pažvelgs

Visatos gilios užburiančios akys.

Tamsa apglėbs ramybės rankom, 
tačiau užmigti nenorėsi, 

lauksi vidurnakčio, 
lauksi šventos valandos, 
kada aukštybėse gieda angelai. 

Ir lengva bus su jais kartu 

giedoti naktyje

“Sveikas, Jėzau, gimusis”.

2001 gruodžio 5

Vilniuje sužibo eglutė
Sostinės gatvės, vedančios į Vilniaus miesto centrą, 

tą vakarą buvo paralyžuotos - susidarė automobilių 
grūstys, autobusai ir troleibusai braškėjo nuo keleivių. 
Tamsos išvargintų vilniečių minios plūdo pasižiūrėti, 
kaip bus įžiebta pagrindinė šalies Kalėdų eglė Katedros 
aikštėje.

Renginio organizatorių duomenimis, Kalėdų eglės 
įžiebimo ceremoniją stebėjo keliolika tūkstančių 
vilniečių. Ši eglė šįmet atrodė itin paslaptingai. Ją juosė 
helio dujų balionų girliandos, kurios lyg puraus sniego 
skraistė dengė šakas.

Šventės pradžią paskelbė penki Arkikatedros bokšto 
laikrodžio dūžiai. Tą akimirką aikštėje prigeso šviesos 
ir pasigirdo Keistuolių teatro aktorių balsai. Jie minią 
linksmino populiariomis dainomis, o vėliau į sceną 
pakvietė Vilniaus merą Artūrą Zuoką įžiebti Kalėdų 
eglės.

Ant šventinės 18 metrų aukščio eglės sušvito net 42 
000 elektros lempučių, suspindo apie šimtą aukso ir 
sidabro spalvų varpelių. Į orą pakilo balionų girliandos. 
Virš Arkikatedros stogo pliūptelėjo fejerverkai.

Įsižiebus eglei Katedros aikštėje, tuoj pat sušvito ir 
eglė prie Rotušės. Tradiciškai užsidegė ir Gedimino 
prospektą bei Rotušės aikštės medžius puošiančios 
girliandos.

Pagrindinė šalies Kalėdų eglė į Katedros aikštę buvo 
atvežta prieš savaitę iš Vilniaus rajono Vbroniškių kaimo 
pensininkės Veronikos Straupienės sodo. Ji augo 30 
metų ir pradėjo liesti elektros laidus, dėl to siaučiant 
vėtroms sodyboje dingdavo šviesa.

V.Straupienė lapkričio pradžioje paskambino į 
Vilniaus savivaldybę ir pasiūlė eglę. Pensininkė net 
nesitikėjo, kad medžiu kas nors susidomės, tačiau 
atvykusi komisija nutarė, jog tai - puikus Kalėdų medis. 
Už eglę V.Straupienė gavo 600 litų. Eglės pirkimo ir 
atgabenimo į Katedros aikštę išlaidas padengė bendrovė 
“Vilniaus vandenys”.

Nors įžiebta pagrindinė Kalėdų eglė, Vilniaus 
savivaldybė dar nesudarė šventinių renginių sąmatos.

Už šios eglės papuošimą elektros lemputėmis 
bendrovei “Scenos techninis servisas” renginio rėmėjai 
pažadėjo sumokėti 30 000 litų. Fejerverkų virš 
Arkikatedros stogo kaina gali siekti apie 7 000 litų.

Ligita Valonytė (“L.r.” korespondentė)
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Gruodžio 5d. nuo piratų kulkos žuvo 
53 metų amžiaus Sir Peter Blake, gar
siausias Naujosios Zelandijos jūreivis, du 
kartus laimėjęs “American Cup” jachtų 
lenktynėse. Jis gynė savo jachtą “Sea- 
master”, brazilų piratų užpultą Amazonės 
žiotyse netoli Macapa miesto. Brazilijos 
policija suėmė keturis piratus, dalyvavusius 
jachtos užpuolime.
♦ Gruodžio 5d. Bonn mieste Vokietijoje 
Afganistano politinės grupės pasirašė su
tartį dėl krašto valdymo, žlugus Taliban 
valdžiai Sudaryta laikina vyriausybė, va
dovaujama paštun genties lyderio Hamid 
Karzai, kuri oficialiai perims Afganistano 
valdymą gruodžio 22 d. Vyriausybė sudary
ta iš 30 asmenų, atstovaujančių įvairias po
litines grupes. Pagrindinės ministerijos (gy
nybos, vidaus reikalų, užsienio reikalų) ati
teko tadžikams, Šiaurės Sąjungos atstovams. 
Dvi moterys įeina į vyriausybės sudėtį.
♦ Buvęs Afganistano prezidentas Rabba
ni yra praradęs visų grupių pasitikėjimą ir 
jis nebeįtrauktas į vyriausybės sąstatą.
♦ Gruodžio 6 d. Taliban lyderis Mu
hammad Omar sutiko užleisti Kandahar 
mietą sukilėliams, jei jam bus leista iš mies
to pasitraukti “neprarandant orumo”. 
Gruodžio 7 d. miestas jau buvo sukilėlių 
rankose, Taliban daliniams masiniai pa
dedant ginklus. Tboj prasidėjo susidūrimai 
tarp dviejų sukilėlių grupių dėl Kandahar 
valdymo. Min. pim. Hamid Karzai adminis
tratorium paskyrė Mullah Nageebullah, 
kuris Kandahar perėmė iš Taliban pagal 
susitarimą. Iš Vakarų atžygiavęs buvęs 
Kandahar gubernatorius Gul Agha užėmė 
dalį miesto ir stengiasi miestą pats valdyti

Bukanto Lietuvos įvykių apžvalga 
——   ............................... ' —__________________________________________

Neturtinės asmens teisės
Lietuvoje įsigaliojo naujas Civilinis 

Kodeksas, kuriame išdėstytos neturtinės 
asmens teisės, tai yra teisė į privatų gyve
nimą bei galimybė ginti savo privatumą 
teisme. Tai daugiausiai liečia viešąją 
spaudą, radiją, televiziją, kur pateikiama 
informacija ne tik apie visuomenėje gerai 
žinomus žmones, bet ir privačių piliečių 
privataus gyvenimo detales. Pvz., neseniai 
teismas pripažino, kad AIDS diagnozės 
paskelbimas (minint žmogaus vardą ir pa
vardę) yra teisių pažeidimas ir priteisė 
nukentėjusiam neturtinės žalos atlyginimą. 
Žurnalistų sąjungos pirm. Rimgaudas 
Eilunavičius mano, kad tokių bylų teisme 
jau daugėja, tačiau kartais “garbės ieško tie 
žmonės, kurie jos neturi”.

Baudos dydis (ar kompensacijos) už 
žmogaus neturtinių teisių pažeidimą nėra 
nustatytos ir neribojamos. Jos priklauso 
nuo pateiktų įrodymų, - kas esi, kokia tavo 
padėtis visuomenėje, kiek turto ar pelno 
praradai per įžeidimą.
Europos žmogaus teisių teismas

Per pastariuosius kelerius metus vis 
labiau išryškėjo skirtumai tarp Lietuvoje 
galiojančių teisinių taisyklių ir principų, 
kuriais vadovaujasi Europos žmogaus teisių 
teismas. Vienas iš šių skirtumų yra Lietu
voje įteisinta praktika nusikaltimu įtariamą 
asmenį įkalinti “prevenciniam tardymui”. 
Kitas - be pakankamo pagrindo vilkinti 
bylos eigą.

Europos žmogaus teisių teismo spren
dimai Lietuvai nėra privalomi ir yra labiau 
rekomendacinio pobūdžio. Tačiau nenorint 
jų ignoruoti, Lietuva jau sumokėjo nemažas 
sumas paliestiems savo piliečiams. Jų tarpe 
yra buvęs min. pirm. Adolfas Šleževičius, 
plačiai pagarsėjęs kaimietis Henrikas (“He- 
nytė”) Daktaras ir Lt. Vienai kaunietei

šiemet pakils iki 80 min. litų.
Pasak “Geonaftos” gen. direktoriaus 

Antano Jaso, naftos paieškos darbų pati 
valstybė neskatina. Be visų kitų mokesčių, 
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♦ Gruodžio 7 d. po sunkių kovų prieš 
paties Osama bin Laden vadovaujamus al- 
Qaeda kovotojus, sukilėliai užėmė Tora 
Bora urvų sritį Baltuosiuose kalnuose. 
Daug al-Qaeda vadovų ir karių žuvo nuo 
JAV bombų. Osama bin Laden ginasi giliau 
kalnuose. Į JAV žvalgybos rankas pateko 
bin Laden įkalbėta vaizdajuostė, kurioje jis 
esą giriasi savo pasiekimais rugsėjo 11 d. 
puolant taikinius JAV
♦ Indų policija Bombėjaus (Mumbai) 
kalėjime tardo Mohammad Afroz, kuris 
mokėsi skraidyti Australijoje. Per tardymą 
Afroz prisipažinęs, kad buvo 20 savižudžių 
grupės narys, turėjęs su kitais pulti svarbiau
sius pastatus Australijoje. Australų žvalgyba 
pareiškė, kad Mohammad parodymais ne
galima tikėti, jis viską išpučia ir pagražina.
♦ Gruodžio 7d. nustatytas pirmas “pami
šusių karvių” ligos atvejis Suomijoje bei 
įtariamas pirmasis ligos atvejis Austrijoje.
♦ Atsinaujino Ebola viruso sukeliamos 
mirtinos ligos epidemija Afrikoje. Gruo
džio pradžioje nuo šios ligos mirė 28 
žmonės Kongo Demokratinėje Respubli
koje, savaite anksčiau 10 žmonių mirė 
Gabone. Nėra jokių veiksmingų vaistų 
prieš šią ligą, sunaikinančią kraujagysles.
♦ Izraelyje ir Palestinoje tebesitęsia nuo
latiniai savižudžių palestiniečių susisprog- 
dinimai žydų rajonuose Jeruzalėje ir 
Haifoje bei Izraelio keršto veiksmai prieš 
palestiniečių taikinius. Gruodžio 7 d. 
Izraelio tankai nukovė keturis palestiniečių 
policininkus. Izraelio min. pirmininkas 
Ariel Šaron žada karinius veiksmus plėsti, 
jei savižudžių palestiniečių užpuolimai 
nesiliaus.

Vyriausybė sumokėjo 100 000 litų, nes jos 
suimtas vyras mirė kalėjime nesurinkus pa
kankamai kaltės įrodymų.

Pasak Teisingumo ministerijos, Stras
būre esančiame teisme Lietuvai buvo ar 
tebėra iškelta apie 300 bylų, nors po pir
minės peržiūros tik dalis jų buvo svarstoma, 
ir tik dar mažesnė dalis bus patenkinta.

Nafta pačioje Lietuvoje
Nors nuolatinio dėmesio centre yra 

“Mažeikų nafta”, šiek tiek naftos yra 
randama ir išgaunama pačioje Lietuvoje, 
ypač Žemaitijoje. Pasak Lietuvos naftos 
ieškotojų pranešimo, Lietuvos naftos ištek
lius eksplotuoja keturios bendrovės, kurių 
valdyme dalyvauja akcinė bandrovė “Geo- 
nafta”. Ji turi 50% “Minijos naftos”, “Gen
čių naftos” ir “Manifoldo” akcijų.

“Manifoldo” bendrovė jau eksploatuoja 
Ablingos naftos telkinį Plungės rajone, ku
riame, specialistų duomenimis, yra apie 80 
-90 000 tonų naftos. Kitas paieškinis grę
žinys Mos t aičiuosc (Plungės rajone) “Ma- 
nifoldui” buvo nesėkmingas. Ten ieškant 
naftos į seisminius tyrimus ir 2.1 km gylio 
gręžimą bendrovė investavo 3 min. litų, 
bet be pasekmių. “Manifoldo” direktorius 
Albinas Žvirbiys pareiškė, kad nuo 1999 
m, kai bendrovė pradėjo veikti, į naftos 
darbus ji jau investavo 16 min. litų, nes naf
tos paieška labai brangi ir rizikinga veikla. 
Patyrusi tokius nuostolius, bendrovė turės 
paieškas sutabdyti, bet kitais metais žada 
gręžti naują gręžinį jau ekploatuojamame 
Vėžaičių (Klaipėdos rajone) naftos telki
nyje. Visų naftos gavyba Lietuvoje užsi
imančių bendrovių investicijos į gavybos 
didinimą ir naujų naftos struktūrų paieškos 
pereitais metais siekė 51.5 min. litų, o

REDAKTORĖJ ŽODIJ
Stovėdama ties Naujųjų 2002-ųjų Metų slenksčiu ir užversdama pasku

tiniuosius šių metų “Mūsų Pastogės” puslapius, norėčiau apžvelgti savo kaip 
redaktorės dar trumpą darbo kelią.

Lietuviškasis Bendruomenės laikraštis Jus, mieli skaitytojai, lankė kas savaitę. 
Galbūt “Mūsų Pastogės” žinios kartais Jus pradžiugindavo, kartais nuliūdindavo, 
kartais sudomindavo ar pastūmėdavo pačius pasisakyti vienu ar kitu aktualiu 
klausimu. Visi Jūsų laiškai redakcijoje buvo labai laukiami, nes tai buvo gyvas 
ryšys tarp mūsų visų - gyvenančių taip toli nuo Tėvynės. Jūsų pergyvenimai, 
mintys ir žinios, išlietos straipsniuose ir laiškuose, turtino “Mūsų Pastogės” 
puslapius ir džiugino skaitytojus. Sunku būtų paminėti visus rašiusiuosius ir jiems 
atskirai padėkoti, nes korespondentų netrūko ir visi jie, rašydami “Mūsų Pastogei”, 
įdėjo daug darbo bei širdies. Todėl paminėsiu tik kai kuriuos.

Kas savaitę pareigingai apie įvykius pasaulyje skyreliui “Trumpai iš visur” 
rašė pats LB Spaudos Sąjungos pirmininkas Vytautas Patašius. Nenuilstantis 
Redakcinės Kolegijos narys Antanas Laukaitis pateikdavo MP aktualius reportažus 
apie sportą ir sportininkus, taip pat apie įdomesnius įvykius iš savo kelionių bei 
susitikimų. Daugelis skaitytojų su nekantrumu kas savaitę laukia ir linksmų Pijaus 
Dulkelės nuotykių, kurių mums negaili dailininkas Stasys Montvidas.

Koks būtų mūsų laikraštis be “Lietuvos įvykių apžvalgos”? Kiekvienas šio 
skyrelio apžvalgininkas, iš bėgančio žinių srauto savaip atrinkdamas įdomesnes ir 
svarbesnes žinias, suteikia skaitytojui galimybę plačiai ir įvairiapusiškai pažvelgti 
į įvykius Lietuvoje. Tai ištikimieji MP pagalbininkai: dr. Algimantas Kabaila, Anskis 
Reisgys, dr. Danius Kairaitis, dr. Vytautas Doniela ir Vincas Bakaitis.

Išsamiais intelektualiais straipsniais nuolat mus apšviesdavo dr. Genovaitė 
Kazokienė, Isolda Poželaitė-Davis AM, dr. Antanas Stepanas AM, Alena Kara
zijienė... Kartais savo rašinių, kurie mus domino savo originalumu bei aktualumu 
atsiųsdavo ir jaunesnės kartos tautiečiai. Tai Andrius Žilinskas, Birutė Prašmutaitė, 
Melisa Savickaitė, Andrius Vaitekūnas, Liuda Apinytė-Popenhagen... Retkarčiais 
apie jaunųjų sportininkų pasiekimus MP informuodavo Jerry Belkus. Apie įvy
kius Bendruomenėje nuolat mums rašė Viktoras Baltutis, Algis Bučinskas, Aldona 
Vyšniauskienė, Lilija Kozlovskienė, Gražina Pranauskienė, Antanas Kramilius, 
Juozas Gailius, Vida Kabailienė, Ramona Ratas-Zakarevičienė, Ramūnas 
Tarvydas... Šiuos sąrašus būtų lengva pratęsti.

Ledus pralaužė ir naujai atvykusieji Sveikintini pirmieji Petro Vegio straips
niai, kurie atveria duris į naujai atvykusiųjų mintis, pergyvenimus, konkrečius 
pasiūlymus. Tai tarsi žvilgsnis iš dabartinės Lietuvos, kuris priverčia mus pagalvoti, 
keistis ir priimti tą gaivaus vėjo gūsį.

Gyvus ir aktualius rašinius iš Tėvynės mums atsiuntė dr. Kazys Stroįys, doc. 
Kazimieras Blaževičius, buvęs MP redaktorius Bronius Žalys ir kiti.

MP korespondentų sąrašas ilgas, o jų straipsnių tema įvairi bei spalvinga. Vieni 
MP skaitytojai labiau domisi politika, kiti - kultūra, dar kiti - sportu ar visuo
meninėmis temomis. Visiems MP gal ir neįtiks, bet daugumai - bandys. Todėl 
tuoj po Naujų Metų redakcija yra numačiusi pravesti skaitytojų apklausą. 
Klausimai, į kuriuos prašysime atsakyti, bus išspausdinti MP. Kviečiame apklau
soje dalyvauti galimai daugiau skaitytojų. Suvesti rezultatai bus paskelbti “Mūsų 
Pastogėje”. Tada matysime, kokias temas reikia gvildenti plačiau ir giliau, o apie 
ką - rašyti mažiau

Dar norėčiau keliais žodžiais paminėti sunkumus, su kuriais nuolat susiduria 
redakcijos darbuotojai Pirmiausia tai liečia elektroniniu paštu gaunamas žinias. 
Ateinantys tekstai dažnai neturi lietuviškų raidžių, ir tada labai sunku nuspėti, ar 
tai yra pvz. raidė Z ar Ž; S ar Š; C ar Č; E ar Ė; U ar O ir tt. Su panašia problema 
susiduriame skaitydami ranka rašytus rašinius, nes kartais nelengva įskaityti, 
kokia tai raidė, kai minimos pavardės ar vietovių pavadinimai, ypač kai jie nėra 
plačiai žinomi

Taip pat norėčiau pastebėti, kad skelbimai ar pranešimai kartais ateina per 
vėlai, nes laikraštis baigiamas sudėstyti trečiadienį iki pietų. Tokių žinių perdavimo 
redakcijai nepalikite paskutinei minutei

Visiems mieliems "Mūsų Pastogės" skaitytojams norėčiau pa
linkėti. gražių ir linksmų švenčių. Albert Einstein yra pasakęs, kad 
gali būti du požiūriai į gyvenimą: vienas, kad. stebuklų nėra, kitas 
- kad viskas yra stebuklas. Šventų Kalėdų proga linkiu Jums ste
buklo! Tėsldando palaima virš Jūsų namų, darbų ir siekių.

Dalia Donielienė, MP redaktorė

valstybei atitenka 33% naftos gavybos 
pajamų, 43% tenka veiklos sąnaudoms ir 
tik 24% lieka pačiai bendrovei Per 2000 
metus, naftos gręžyba užsiimančios įmonės 
valstybei sumokėjo 95 min. litų mokesčių 
- 8 min. litų daugiau negu pačios uždirbo. 
Nežiūrint sunkumų, naftos gavybos ben
drovės per aštuonis šių metų mėnesius iš
gavo 304400 tonų naftos -beveik tiek pat, 
kiek per visus 2000 metus. Mokslininkų 
teigimu, Lietuvos žemėje gali būti apie 46 
min. tonų išgaunamos naftos. Lietuvai 
priklausančiame jūros šelfe gali būti dar 
apie 30 - 60 min. tonų.

Kauno arkivyskupijai 75
(ELTA). Šiemet sukanka 75 metai kai, 

remiantis popiežiaus Pijaus XI paskelbta 
apaštališkąja konstitucija “Lithuanorum 
gente”, buvo įkurta Kauno arkivyskupija 
ir Lietuvos bažnytinė provincija.

Gruodžio 7 ir 8 dienomis Kaune vyko 
jubiliejui skirtas simpoziumas “Taisykite 
Viešpačiui kelią”. Šiuo renginiu buvo siekta 

sutelkti arkivyskupijos pastoracines jėgas 
- parapijų, atkivyskupijos institucijų, kata
likiškų organizacijų, akademinės visuome
nės atstovus ir aptarti pastoradnės-misiji- 
nės veiklos problemas bei planus.

Svarbiausios arkivyskupijos jubiliejaus 
iškilmės vyko gruodžio 9 dieną. Kauno 
arkikatedroje bazilikoje vyko Eucharistijos 
šventimas, arkivyskupijos konferencijų sa
lėje - minėjimas. Buvo parodytas doku
mentinis filmas apie Kauno arkivyskupijos 
praeitį ir dabartį, dr. Irena Vaišvilaitė 
apžvelgė Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos 
bažnytinės provincijos įkūrimo reikšmę 
Bažnyčiai ir valstybei

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius savo 
pranešime nubrėžė sielovadinės veiklos 
gaires Kauno arkivyskupijoje.

Jubiliejinę programą gruodžio 9 dieną 
užbaigė sakralinės muzikos koncertas 
Kauno arkikatedroje bazilikoje.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, Elta ir Liet grįžimo inf centro biuleteniais.

t .. .41f i . H.M. .n .jiujįši
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BENDRUOMENĖS BARUOSE Kun. Egidijus Arnašius Tasmanijoje

Tautodailės pamoka Sydnėjuje
Gruodžio 1 dieną, šeštadienį, Lietuvių 

Klube, Bankstown’e, įvyko neeilinė lietuvių 
kalbos pamoka.

Kaip jau žinome, šeštadieniais Strath- 
field Mergaičių Gimnazijos patalpose 
lietuvių kalbos mokosi 5 gimnazistai. Šių 
kursų mokytoja - Violeta Kondrotienė.

Lietuvių Klube, Bankstown’e, šeštadie
niais veikia Savaitgalio mokykla. Šiuo metu 
joje mokosi 3 mokiniai. Mokyklos vedėja 
- Jadvyga Dambrauskienė.

Minėtą šeštadienį gimnazistai ir 
Savaitgalio mokyklos mokinukai susibūrė 
ne šiaip sau Neeilinės pamokos pagrindinė 
organizatorė buvo mums visiems gerai 
pažįstama Martiną Reisgienė. Martinos 
pasiūlymas pravesti šiaudinukų varstymą 
buvo mielai priimtas abiejų lietuvių kalbos 
mokytojų.

Atvykę į pamoką, gimnazistai ir 
mokiniai salėje rado jau paruoštą Martinos 
šiaudinukų parodėlę, išaugintą ir 
pradedantį nokti liną, išaugusių avižų ir 
kviečių “pėdus” ir galybę rankdarbiams 
paruoštų šiaudų. Tarp kitko, šiaudus 
Martina pati užsiaugina savo sodelyje. 
Nežinau tik, kur ji išmoko ūkininkavimo 
dėsnių, bet avižos užaugintos brandžios.

Pirmiausia Martina moksleiviams

Tautodailės pamokos dalyviai iš kairės: Vilija Jurkšaitytė, Melissa Belkutė, Natalya 
Lee, Violeta Kondrotienė, Joną thanas Lee, Jonas Lee, stovi iš kairės: Martina Reisgienė, 
Renata Papenhagen, Jadvyga Dambrauskienė. Nuotrauka Danutės Lee.

Po pasaulį... su akordeonu
nelaimes, rūpesčius ir džiaugsmus, joGausėjančią biografinės - siauresne ar 

platesne prasme - literatūros lentyną 
neseniai papildė “Journey to Paradise”. 
Pamatęs nuotaikingą nuotrauką viršelio 
centre, skaitytojas tuoj atpažins, kad tai - 
visada energingas, visuomeniškas, šiame 
žemyne ir galiausiai Gold Coaste sustojęs 
Juozas Songaila. Bet tuoj reikia pastebėti, 
kad savo gyvenimo apybraižą parašė ne 
jis pats, bet jo žmona ir darnaus gyvenimo 
draugė Joan, tiksliau Joan Songaila. Kol 
kas šis biografinis pasakojimas yra 
atspausdintas kompiuteriu, bet jis jau turi 
visus normaliai knygai reikalingus ele
mentus. O autorė paaiškina, kaip šis rašinys 
atsirado: “She was fascinated by the stories 
of his past life as a displaced person. She 
knew this must surety be the best story she 
had ever written... ”

Taigi, iš Juozo pasakojimų darbščioji 
Joan atkuria komplikuotą jo gyvenimo 
eigą, pradedant tėvų (Adolfo ir Darios) 
susitikimu caro laikų Rusijoje, abiejų 
grįžimą ar persikėlimą Lietuvon, Juozo 
vaikystę Kybartuose - ir ankstyvą meilę 
muzikai, šiuo metu gimsta jo nenumal
domas troškimas įsigyti akordeoną ir juo 
groti, groti... Šis noras kaip nenutrūkstan
tis siūlas, vientisai su. . Ivszo laimes ir 

paaiškino, iš kur šiaudas atsiranda, koks 
geriausiai tinka šiaudinukams. Mokiniai ne 
tik girdėjo pasakojimus, bet galėjo pama
tyti šiaudus su varpomis bei grūdais ir dar 
tik nokstančius javus. Tuo būdu mokiniams 
lengviau buvo suprasti ir įsivaizduoti šį 
augimo procesą.

Po įžanginės dalies visi gavo šiaudų, 
adatą su siūlu ir, sekdami vadovę, kaip 
išmanydami varstė šiaudinukus. Iš pat 
pradžių atrodė, kad šiaudai labai maži, 
ploni, o pirštai per dideli! Darbas virte vi
rė. Šiuo metu savo nėriniais gal dar 
neprilygstam Martinos rankų pagamin
tiems, bet kas žino... gavome dek daug ir 
“įkvėpimo”, ir šiaudų, ir dar visi buvome 
apdovanoti Martinos nuostabiai kruopščiai 
pagamintais šiaudinukais.

Laikas greitai prabėgo. Užbaigę rank
darbius, visi dar pabendravo prie vaišių 
stalo, kurį paruošė Jadvyga Dambraus
kienė.

Už šį renginį esame dėkingi Martinai, 
kuri nepagailėjo laiko ir atvažiavo “pa
dovanoti” mūsų vaikams dalelę to, kas yra 
miela ir brangu. Ačiū mokytojoms - 
Jadvygai Dambrauskienei ir Violetai Kon- 
drotienei - kad šis renginys liko įgyven
dintas. Danutė Lee

keliones ar priverstą trankymąsi po pusę 
pasaulio. Kaip akordeonas yra jo gyveni
mo simbolis, taip karo metų ir pokario 
kraustymasis iš krašto į kraštą, iš vietos į 
vietą sudaro konkretų pasakojimo turinį, 
būdingą tai lietuvių kategorijai, kuriems 
likimas lėmė prarasti savo kraštą ir kurie 
stengėsi susikurti nors pakenčiamą egzis
tenciją, apvaldydami neprašytas sąlygas 
savo paties užsispyrimu ir svajonėmis.

Knygos pasakojimas yra platus: ne tik 
paties Juozo kelionių zigzagai, bet ir jo 
plačios giminės priverstinieji išsiskyrimai 
ir susivienijimai Ne tik Juozo Europa, bet 
ir Juozo plati Australija. Taip pat ir ro
mantiškieji aspektai - jausmai gimsta, 
nuslūgsta, vėl gimsta... Tarsi viršūnė -1988 
metai, kai Juozas kaip pramogų pravedė- 
jas atostogų laive “Murray Princess” 
sutinka ateities artimiausiąją Joan. Na, o 
dabartis - abiejų laimingas įsikūrimas 
Gold Coast’e, kur Juozą tebelydi armo
nika ir visuomeniniai ryšiai, nes jis - nenu
ilstantis tenykščių lietuvių seniūnas.

Šios literatūrinės biografijos autorė 
Joan Songaila irgi plačiai pažįstama lie
tuvių tarpe. Ji - aktyvi Gold Coast’o 
seniūnijos narė, ją sutiksi suvažiaviuose, ji

Melbourne lietuvių kunigas Egidijus 
Arnašius lapkričio 25-30 dienomis vėl 
malonėjo aplankyti Tasmanijos lietuvius.

Hobarte kun. E.Amašius laikė šv. 
Mišias Šv. Jono bažnyčioje, po kurių atvyko 
į Kariuomenės Šventės minėjimą. Čia jis 
ne tik išklausė Endriaus Jankaus paskaitos 
apie neįvykusį Lietuvos kariuomenės 
pasipriešinimą rusams 1940 metais, bet ir 
papasakojo apie savo tarnavimą sovietinėje 
kariuomenėje.

Būdamas pietinėje salos dalyje, kunigas 
aplankė tautiečius Petrą ir Magdaleną 
Šiaučiūnus, Stepą ir Betty Augustavičius 
bei Antosę Milinkevičienę. Apsistojo pas 
Tarvydus, kurie kun. Amašių supažindino 
su pietvakarių Tasmanijos kalnais ir žy
miąja elektros jėgaine “The Gordon Power 
Scheme”. Launcestone kunigą prižiūrėjo 
Irena Grant (Vilnonytė), kuri jam sudarė

Kalėdų
(Iš Algirdo Kruzo rašytų novelių rinkinio)

“Žila tiesa kasdien prie tavo durų stovi;
Ji atkakli be ginklo, kaip liepsna rūkuos, 
Tvirta ji iš savęs: visų valdžių pamėldas. 
Apvainikuok jų - būsi tikrasai valdovas."

Plieno šarvais, švino lietumi ir gyvais 
vergų kūnais prisidengusi pilkoji valia žino, 
kad grynos rankos jos nenugalės. Tuomet 
telieka baisus karinis lenktyniavimas, ant 
kurių paslysta ne tik atskirų tautų, bet viso 
krikščioniško pasaulio ateitis. Vadinasi, 
ruošiamasi grumtynėms, kurios vyks tarp 
dviejų labiausiai priešingų ideologijų, tarp 
krikščioniškos kultūros ir ateistinio bei 
kitokio barbarizmo, tarp geros ir piktos 
valios. Arti tokio apokalipsinio masto 
žaidynių mes stovime. “Ir aš esu tvirtai įsi
tikinęs, - rašo Nobelio premijos laureatas 
T.S.Eliot, - kad Europos kultūra negalės 
tverti žuvus krikščionybei. Žlugs krikščiony
bė - dings mūsų kultūra. O tuomet ir vėl iš 
naujo dideliu vargu turėsime pradėti, nes 
kultūros negalima visumoje perimti”.

Tokiomis, taigi, mintimis sutinkame Kū
čių vakarą ir švenčiame didžiąją Užgimimo 
šventę. Ir tikėjimas yra didelis ir karštas, 
kaip tebeveikiąs ugnikalnis. Daugelį metų 
advento metus atžymime toli nuo gimtinės, 

Juozas ir Joan Songailos.

rūpinasi svečiais iš Lietuvos, Lietuvos 
baletu, ir Lt

Gal mažiau žinoma, kad Joan gimė ir 
augo Naujojoje Zelandijoje, ten baigė fi
zioterapijos studijas, o vienu metu, drauge 
su a.a. pirmuoju vyru žurnalistu bei fo
tografu, buvo įsitraukusi ir į spaudos dar-
bą. Bet turbūt visai mažai žinoma, kad.

sąlygas aukoti lietuviškas mišias Apaštalų 
bažnyčioje. Ramūnas Tarvydas

mintys
kurie grubiai išraizgė vagas mūsų veiduose, 
pražildė galvas ir dvasia, rodos, apgaubta 
šydu. Vieniši svetimų žmonių maišatyje ir 
viskas aplinkui ne mūsų ir ne mums.

Išeitum, rodos, niekieno nematomas 
toli toli į dykumas ir kaip kūdikis verktum 
ant svetimo akmens.

“Gal ateity atgis Bernelių šventos Mišios, 
Ir kaip žarijos visos žvaigždės atsigaus, 
Gal širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus 
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus. J’

(B.Brazdžionis)

Kad bent savi arimai, drėgni ir sultingi 
būtų - veidą priglaudęs atsigaivintum 
truputį, nesijaus turn toks vienišas ir niekam 
nereikalingas, pasiguostum ir sielvartais 
pasidalintum Gerai žinome ir aiškiausiai 
suprantame, kokie dideli įvykiai bręsta 
pasaulyje ir esame vieni iš nedaugelio gy
vųjų liudininkų apie piktosios valios vergų 
stovyklas, bet kol kas neturime ir teisių, ir 
reikšmės. Todėl esame tokie jautrūs ir 
neramūs.

Mūsų mintys vis skrenda į Tėviškę ir iš 
tok) šviečia ji mums, tarytumei šviesiausia 
Kalėdų Žvaigždė. Ir nesiliaujame tikėję į 
Gerosios Valios laimėjimą, ramybę, kuris 
atneš Rūpintojėlių Lietuvai kūrybos ir dar
nos Rytmetį 

judrioji Joan buvo vandens sporto mėgėja, 
ir kad buvo laikas, kai ji buvo NZ vandens 
slidžių čempionė (“slalom” ir “tricks” ša
kose). Šiuo metu Joan vėl nukrypo į kūry
binę rašybą. Vėliausias jos kūrinys - kaip 
tik šis patrauklus “Journey to Paradise”.

Vytautas Doniela
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Kalėdos be sniego
Prisiminimai nukelia mus į pirmąsias 

dienas Australijoje ir religines bei tautines 
šventes, kurios buvo švenčiamos Lietuvo
je kitoje, ne tik politinėje, bet ir klimato 
aplinkoje.

Australijoje pradedamas ilgas prieška
lėdinis laikotarpis, specialiai visiems ko
mersantams pasinaudoti artėjančių šven
čių sąskaiton, bandant įpiršti įvairiausių 
pirkinių, kurie reklamuojami prieškalė- 
diniame laikotarpyje. Kasdien primenamas 
likusi^dienų skaičius iki Kalėdų, prime
nama apie dovanas artimiesiems, prime
nama, kad krautuvės atidarytos iki vidur
nakčio ir sekmadieniais, primenama 
pasiųsti sveikinimo korteles, primena
ma..., bet visuose priminimuose nėra To, 
kuris ateina. • ’t-X*1' — •’

Lietuvoje prieškalėdinis laikotarpis 
buvo labai trumpas, vos savaitė ar kita. 
Pradedant Adventu, kai anksti rytais, dar 
prieš aušrą, per sniegą ir šaltį einama į 
rarotų - votivines mišias. Tai buvo ženk
las, kad Kalėdos jau netoli.^1

Kalėdos Lietuvoje buvo švenčiamos net 
tris ar keturias dienas; Visi ūkio darbai 
užbaigti, gyvuliai uždaryti tvartuose, visas 
žemės derlius sukrautas svirno aruoduose, 
miestuose ir miesteliuose gatvėse skuba 
žmonės lyg skruzdės, ruošdamiesi artėjan
čioms šventėms. Ūkininkams tenka atsi
skaityti su samdiniais, kurie Kalėdų metu 
baigia darbo metus. Mokyklos ir įstaigos 
paleidžiamos atostogų net iki sausio 6 
dienos - Trijų Karalių. Tai prieškarinių 
Kalėdų vaizdas Lietuvoje. Šiandien, po 
keletos dešimtmečių ir Antrojo pasaulinio 
karo, Lietuva, išsilaisvinusi ir atgijusi, 
stengiasi atsistoti, siekdama gerovės vi
siems žmonėms.

Kalėdų rytas - lyg kokia pasaka. 
Dažniausiai laukai padengti balta marška, 
medžiai apšarmoję - pasipuošę snaigėmis, 
stovėjo lyg jaunamartės prieš vestuves. Vai
kams didžiausias malonumas buvo žaisti 
sniege, o jei turėjo pašliūžas, tai baltų laukų 
platybėse vaikai pasklisdavo ir dingdavo 
tolumoje juodais taškais.

Kūčių vakarą šeima susėda prie dvy
likos valgių padengto stalo. Tėvas sunkia 
nuo darbo ranka peržegnoja visus ir 
pradeda laužyti kalėdinį plotkelį, kurį 
paprastai palieka parapijos klebonas, 
lankydamas savo parapijiečius. Tai šventas 
susikaupimo vakaras. Prisimenami šeimos 
mirusieji, kartais jiems vieta paliekama prie 
stalo, jei šeimos narys pasitraukė iš 
gyvenimo prieš savaitę ar keletą dienų. 
Daugir įvairių skirtingose Lietuvos vietose 
buvo Kūčių vakarienės papročių. Po Kū
čių vakarienės uždegdavo kalėdinę eglu
tę, papuoštą įvairiausiais spalvotais po

pierėliais, žvaigždutėmis, obuoliais, saldai
niais, žvakutėmis ir kitais papuošalais. 
Vaikams tai didžiausias ir svarbiausias 
įvykis, kurio nekantriai buvo laukiama, 
skaičiuojant dienas.

Po Bernelių - ankstyvųjų mišių šeima 
grįžta iš bažnyčios. Kalėdiniai pusryčiai 
prie kalėdinio stalo laukia visų. Kalėdų 
dieną nebuvo galima skaityti ar rašyti. 
Svečiuotis irgi pradedama antrą Kalėdų 
dieną.

Gyvenant Australijoje, visa tai liko tik 
prisiminimuose. Australiškas prieškalėdi
nis komercinis šurmulys. Kūčių naktį jis 
nutrūksta ir staiga įsiviešpatauja spengianti 
tyla. Kalėdų rytą saulė karštais spinduliais 
pradeda kaitinti tuščias miesto gatves. Tik 
popietėje prasideda judėjimas; lyg iš sun
kaus miego pakilę tingiai juda žmonės. 
Didžiulė ir visus apėmusi prieškalėdinė 
įtampa nutrūko, lyg sunki našta nukrinta 
nuo pečių ir visi atsidūsta: sulaukėme 
šventų Kalėdų!

Lietuviams sniegas liko toli už metų ir 
laiko ribų; tolimas ir nepasiekiamas, tik 
vaizduotėje grįžta balti laukai, balto sniego 
Kalėdos.

Viktoras Baltutis

Kalėdų Senelis Vilniuje
Šeštadienį, gruodžio 8 dieną, Vilniaus 

savivaldybė pakvietė visus vaikučius į 
Katedros aikštę pasitikti Kalėdų Senelio.

Belaukiantys brangaus svečio vaikai 
galėjo pasiklausyti TELE-BIM-BAM kalė
dinių dainelių, išmokti bendrą dainą ir 
vėliau pradžiuginti ja Kalėdų Senelį.

Raudonu kabrioletu atvažiavęs Kalėdų 
Senelis pasveikino vaikučius ir kartu su jais 
dainavo daineles. Garbingo svečio palyda 
išdalino dovanėles patiems mažiausioms 
vaikučiams, taip pat tiems, kurie parašė 
Kalėdų Seneliui gražiausius laiškus. ELTA

Gruodžio 31: Didysis Varpininkas
Vinco Kudirkos gimimo 143-ųjų metinių proga (1858.1231)

Nedaug mūsų tautiečių yra taip gražiai 
pagerbtų, kaip Didysis Varpininkas - 
Vincas Kudirka. Kaune, tautos panteone, 
Didvyrių alėjoje jo atminimui pastatytas 
biustas, o pavardė įrašyta Knygnešių sie
nelėje tarp labiausiai pasižymėjusių kny
gų skleidimo organizatorių. Miestas, ku
riame jis praleido paskutiniuosius gyveni
mo metus, pavadintas jo vardu - Kudirkos 
Naumiesčiu.

Pirmojo tautinio atgimimo veikėjų tar
pe Kudirka - pirmojo ryškumo žvaigždė: 
aistringiausias tautinio atgimimo šauklys, 
tautinio atgimimo ideologas, sektinas pavyz
dys, kaip reikia dirbti ir aukotis tautos labui

Praėjusio šimtmečio viduryje lietuvybe 
tealsavo tik skurde paskendęs kaimas. Iš 
dvarų ir bažnyčių sklido lenkiškoji dvasia, 
administracinėse įstaigose vyravo rusai, 
miestuose dominavo kitataučiai: rusai 
žydai. Lietuviai buvo pačiame žemiausia
me socialiniame sluoksnyje, lietuvių kalba 
buvo laikoma mužikų, tamsuomenės kalba. 
Todėl netenka stebėtis, kad gimęs lietu
viškoje šeimoje, jaunas Kudirka, patekęs į 
miestą - Marijampolės gimnaziją -gėdijosi 
savo lietuviškos kilmės ir laikė save gente 
lituanus, natione polonus. Anuo metu per 
mokslą, literatūrą, bažnyčią ir bajorišką 
polonizuotą kultūrą buvo peršama mintis, 
kad lietuviai yra lenkų tautos gentis. 
Neatsiliko ir rusifikacijos apologetai - 
atsirado “mokslininkų”, kurie įrodinėjo, 
kad lietuviai yra rusų tautos gentis, tik 
neaišku, kodėl jų kalba neturi nieko bendra 
su rusų kalba.

Kudirkos asmeninis pavyzdys rodo, 
kokioje pavojingoje būsenoje buvo mūsų 
tauta vos prieš šimtą su trupučiu metų, 
veikiama prievartinės rusifikacijos ir 
lenkiškosios kultūrinės ekspansijos. Tikras 
lietuvis, gamtos apdovanotas daugeliu ta
lentų, skvarbiu protu ir logiška mąstysena, 
nepaprastai stiprios valios tik atsitiktinai 
- “Aušros” dėka - nepražuvo agresyvioje 
svetimtaučių apsuptyje. O kiek menkesnio 
intelekto mūsų tautiečių pražuvo?

Prisimindamas tą lemtingą dieną, kada 
į jo rankas pakliuvo “Aušra”, Kudirka vė
liau rašė: “Gaila man buvo tų valandų, 
kurios negrąžinamai išbrauktos iš mano 
gyvenimo, kaip lietuvio, ir gėda, kad taip 
ilgai buvau apgailėtinu pagedėliu...”

Staiga supratęs esąs lietuvis, Kudirka, 
su jam būdinga energija ir entuziazmu, 
pasinėrė į lietuvybės darbą. Kartu su 
bendraminčiais Varšuvoje įsteigė slaptą 
draugiją “Lietuva”, kurios tikslas buvo: 
“Šviesti lietuvių tautą, gaivinti ir kelti jos 
tautinę sąmonę, ugdyti jos literatūrą ir dailę, 
gerinti jos ekonominę būklę ir saugoti lie
tuvių tautą nuo sunykimo...” Koks 

maksimalizmas!
Nustojus eiti “Aušrai” (1886), “Lietu

vos“ draugijos nariai (studentai) svarsto 
galimybę leisti naują lietuvišką laikraštį, 
kuris pratęstų “Aušros” pradėtą darbą. 
Rimtas žurnalo pavadinimas: buvo siūly
tas “Nemunas”, apsistota ties “Varpu”.

1889 m. pradžioje, medikui J.Kaukui 
pradžiai parūpinus pinigų, išleistas pirmas 
“Varpo” numeris. Jį redagavo ir parašė V 
Kudirka, J. Gaidamavičius ir J. Adomaitis - 
Šernas. Pirmame žurnalo numeryje buvo 
apibrėžta jo kryptis. “Varpas” žadėjo pub
likuoti straipsnius, skirtus lietuvybei, o ne 
atskirų partijų interesams, kėlė sau tikslą 
apjungti visus patriotus bendram tautos 
labui. Kudirka visą gyvenimą išliko išti
kimas šiems tikslams. Kudirkos bendra
žygis S.Matulaitis prisiminimuose rašo: 
’’Džiovos kankinamas, išblyškęs, ap
šepusia barzdele, dažnai kosčiodamas, 
atmenu, jis man kalbėjo, kad būtinai rei
kia kelti lietuvių patriotizmą, rūpintis 
tautos reikalais”.

Nepagydomai sirgdamas, Kudirka dir
bo iš paskutiniųjų jėgų, rūsčiai priekaištavo 
inteligentams, kad jie abejingi tautiniam 
reikalui. Nors bendražygių turėjo daug, jam 
visad atrodė, kad jų per mažai BesėHnanti 
mirtis - Kudirka puikiai tai suprato - ir 
begalinis rūpestis tautos reikalais! Kiek 
šiandien turime politikų, kurie bent iš tok) 
būtų panašūs į Kudirką?

Kokia galinga dvasia buvo silpname 
kūne, taikliai pastebėjo Vaižgantas: “Už 
Vinco Kudirkos, kol jis buvo gyvas, ne- 
bematei nė buvusių aušrininkų; lyg jie, 
pavaidinę savo roles, tyčia būtų pasišalinę 
prieš jį iš kelio. Basanavičius, Šliūpas virto 
lyg jo satelitais, o ne jis jų”.

Didysis Varpininkas plušo ir plušo iki 
1899 m lapkričio 16 d. vakaro. Apie 18 vai 
nustojo plakusi Didžiojo Lietuvio širdis. 
Iškeliavo jis Anapiliu, palikęs mums viso 
savo gyvenimo darbus, apvainikuotus 
“Tautine giesme”. Dar gyvas būdamas 
tapo legenda, pavyzdžiu, kaip reikia 
dirbti tautos labui.

Minėdami 143-čias Vinco Kudirkos 
gimimo metines (1858.12.31), pamąsty
kime, kas būtų buvę su mūsų tauta, jei aną 
lemtingą dieną į Varšuvos studento Ku
dirkos rankas nebūtų patekęs pirmasis 
“Aušros” numeris su Jono Basanavičiaus 
atvaizdu? Kas šiandien būtų su Lietuva ir 
mūsų tauta, jei nebūtų buvę Didžiojo 
Varpininko ir “Varpo”? Klausimas retori
nis, tačiau garantuoti, kad Lietuva šiandien 
būtų laisva, negalima.

Kazys Blaževičius
Knygnešio draugijos Kauno sk. pirm.

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Vikaras toks tykus šaltas, 
Miega medžiai apšerkšnoję, 
"tyliai girgžda sniegas baltas, 
Po liesom Punšo kojom. 
Šventė artinas didinga, 
Širdžiai vargdienio jausmingai!

Jau medelis padabintas, 
Blaškosi liepsna žvakučių, 
Kiek žaislų čia pakabinta, 
Ir saldainių, ir žibučių... 
Eglutė - tai Pįjaus menas! 
Kas ten į duris stuksena?

Pijus tyliai sušnibždėjo: 
“Tėti, žiūrėk, kas įėjo! 
Dabar žinom, kas stukseno, 
Tai Kalėdų tikras Senis, 
Mielas iš dangaus svetelis, 
Mūsų vienišoj pirkelėj!”
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“Prieš mane dar ilgas kelias!” 
Įtarė jiems geras Senelis. 
Juos abu apdovanojęs, 
Atsisveikino maloniai;
Pįjui saujon dar {spaudęs, 
Bilietą atgal kelionei...

Stasio Madrido eiės ir piešiniai
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Jurgio Janavičiaus laiškai iš Australijos
Jurgis Janavičius yra meniškų polėkių 

žmogus, apdovanotas gan šakotu talentu. 
Jis pasižymėjo kaip dailininkas, taikliai 
interpretuojantis mus supančios aplinkos 
ir pulsuojančio gyvenimo išpjovas ant po
pieriaus ir drobės. Kurį laiką redagavo 
“Mūsų Pastogės” kultūrinį priedą “Polė
kiai”. Be to, yra parašęs nemažai straipsnių 
spaudai, išleidęs kelis leidinius Australijoje, 
jų tarpe ir “Journey to the Moon” poezijos 
rinkinėlį anglų kalba, o dabar Lietuvoje 
buvo išleistas jo miniatiūrų rinkinys “Tada 
ir mes. Laiškai iš Australijos”. Skoningai 
apipavidalintas ir paties autoriaus gausiai 
iliustruotas platesnio formato 67 puslapių 
leidinys buvo išleistas “lyto alba” leidyklos 
Vilniuje 2001 m., gavus LR Kultūros mi
nisterijos finansinę paramą. Leidinio tira
žas -1 000 egzempliorių. Knygos pristaty
mas įvyko liepos 26 d.Aktorių salėje, buv. 
Sąjūdžio susirinkimų būstinėje, Gedimino 
prospekte 1.

Šios knygos pristatymas įvyks, be abejo, 
ir Lietuvių Namuose Sydnėjuje. O tuo 
tarpu “Mūsų Pastogės” skaitytojams bus 
įdomu sužinoti kelias detales apie knygos 
ištakas, intriguojantį pavadinimą, jos pri
statymą, susirinkusią publiką ir literatūros 
kritikų įvertinimą Vilniuje. Toliau seka 
pasikalbėjimas su autoriumi.

Kokiu tiksiu vykote Vilniun?
“lyto alba” leidykla pranešė, kad spaus

dinsianti mano knygą ir paprašė du kartus 
perskaityti korektūras bei dalyvauti prista
tyme. O dabartinės knygos turinį sudarė 
31 iliustruotas rašinys, kuriuos spausdino 
“Šiaurės Atėnai” nuo 1994 m. Su laikraščiu 
turėjau tokią nerašytą sutartį, kad rašysiu 
apie tai, kas man artima. Australija man 
pažįstama, ji jau virto mano žeme ir šį tą 

i. nusimanau bei žinau apie šį žemyną ir jos 
gyventojus. O redakcija pažadėjo mano

Jurgis Janavičius. AJacovskytės nuotr.

rašinių netaisyti, nebent kur būtų įsivėlusi 
gramatikos ar korektūros klaidelė. Su 
Pranu Morkum, buv. “Šiaurės Atėnų” 
publicistikos skyriaus vedėju, esame geri 
draugai, tad siųsdavau jam rašinius ir 
kiekvieną paįydėdavau savo piešiniais.

Kodėl pasirinkote tokį pavadinimą?
“Tada ir mes” žodžiai paimti iš kadaise 

Kanadoje gyvenusio lietuvio išeivio, poeto 
Balio Rukšos poezijos, kuri man padarė 
didelį įspūdį. Vienas iš jo eilėraščių, kuris 
vadinasi “Ir mes pavasariom”, pasidarė lyg 
ir mano asmeniškas manifestas. Norėčiau 
jį pacituoti:

Klausyk, ir mes pavasariam, kai vėjas
Padvelks pernykščiais lapais ir žole 
Ir iš miškų sugrįžtantis kirtėjas 
Šauks apie pinigus visa gerkle,-

Tada ir mes, kurių kišenės tuščios, 
O širdys pilnos jausmo ir kalbos,- 
Tada ir mes suriksime, kad muštis

Pavasariom į laimę nepabos.
Dar norėčiau paminėti, kad knygos vir

šelių aštrią oranžinę spalvą pasirinkau pats. 
Ji kaip Australijos dykumų žemė. Nors ši 
spalva nėra populiari Lietuvoje, bet paste
bėjau, kad publikai patiko. Knyga yra 
minkštais viršeliais ir šviečia iš tolo kaip 
žiburys. Ojos meninį apipavidalinimą atli
ko Rimvydas Kepežinskas.

Kiek atėjo publikos į pristatymą ir, gal 
svarbiausia, kas buvo prelegentai?

Man jau leidykloje buvo užsiminta, kad 
pristatymo sėkmė, ar nesėkmė pareina nuo 
to, kokie žmonės ateina pakalbėti apie 
leidinį. Į pristatymą atėjo ir kalbėjo Lolita 
Varanavičienė, iškilusis poetas Sigitas Ge
da, Jonas Jurašas - disidentas režisierius, 
kuris padarė karjerą New York’e, Arvydas 
Šaltenis, Dailės akademijos rektorius, Pra
nas Morkus, dabar dirbantis Lietuvos ra
diofone ir meno bei literatūros kritikas Al
fonsas Andriuškevičius. Šios asmenybės yra 
svarbūs kultūros atstovai Lietuvoje. Taip 
pat norėčiau skaitytojams papasakoti apie 
įdomų sutapimą, kuris įvyko per pristaty
mą. Tito metu, kai Pranas Morkus pradėjo 
savo kalbą, pro šalį gatve važiavo preziden
tas Jaques Chirac’as, kuris lankėsi su ofi
cialiu vizitu Lietuvoje. Prezidentas mojavo, 
o Domantas Vildžiūnas nufilmavo ir kal
bėtojus, ir prezidentą. Tą reportažą Doman
tas ketino pavadinti “Tada ir mes ir 
Chirac’as”. O kas liečia publiką, tai tikslaus 
skaičiaus nežinau, bet pailiustruosiu pavyz
džiu. “lyto alba” leidyklos vedėja Lolita 
Varanavičienė į pristatymą atnešė 50 kny
gos egzempliorių. Visi tuoj buvo išparduoti. 
Jei būtų atnešusi 100, tai tikriausiai būtų 
pardavusi 100 ir gal net daugiau. Atsimenu, 
kad salė buvo pilna, žmonės stovėjo laip
tinėje. Kas liečia atgarsius spaudoje, tai 
malonu prisipažinti, kad mano knyga, Jo
lanta ir aš jų sulaukėme būnant dar Lie
tuvoje: žurnalistė Rasa Pakalkienė aprašė 
“Lietuvos žiniose”, Audronė Jablonskienė 
“Respublikoje”, Dalia Jazukevičienė “Vei
de”. Grįžęs Australijon gavau ir žinomo 

literatūros kritiko Sigito Parulskio recenzi
ją, spausdintą “Šiaurės Atėnuose”.

Skaičiau ją. Kritikas Riralskis taikliai 
apibūdino Jūsų kūrybą. Tad pacituosiu:

“JJanavičiaus miniatiūrų stilius jaukus, 
nes jis tikrai - miniatiūrinis, lakoniškas, mi
nimalistinis arba dar- metoniminis (meto
nimija ym žodžio pakeitimas kitu, remiantis 
sąvokų artimumu) ir dėl tokio stiliaus apie 
šiuos laiškus galima kalbėti kaip apie meno 
kūrinius. Perkrovimo, puošybos elementų, 
plepumo atsisakymas juos kilsteli į estetinę 
dimensiją. O istorijos, kurias autorius pasa
koja, leistų jam plėstis į storumą (knygos 
puslapių atžvilgiu).

Kita vertus, neteisinga miniatiūroms 
primetinėti kitokio žanro galimybes. Ir ne dėl 
to tos istorijos vertingos. Kaip jau minėta, jose 
yra labai ryškios žmogaus likimo, žmogaus 
gyvenimo šioje žemėje žymės, ryškios, įstrin
gančios ir gal dėl to - artimos. Kartais su 
tragiškumo priespalviu (išeinantys draugai), 
dažnai - su subtiliu jumoru, bet niekados 
nesuteptos moralizuojančiomis išvadomis ir 
apibendrinimais.

Ir dar toks keistas įspūdis (jie, įspūdžiai, 
turi savybę būti klaidingi), kad iš šios plony
tės, vos per šešiasdešimt puslapių knyge
lės apie Australiją galima sužinoti kur 
kas daugiau nei iš valandinės TV laidos 
“Discovery ” kanalu. ”

Svarus knygos įvertinimas. Ar dar turi
te kokių komentarų?

Norėčiau padėkoti visiems, prisidėju- 
siems prie mano knygos leidybos vienu ar 
kitu būdu: LR Kultūros ministerijai, “lyto 
alba” leidyklai ir jos vedėjai Lolitai Varana
vičienei, Rimvydui Kepežinskui, Gedimi
nui Kavaliauskui, “Šiaurės Atėnų” redak
torei Jūratei Visockaitei, Pranui Morkūnui 
ir Antanui Gailiui. Taip pat visiems prele
gentams ir spaudos recenzentams, prista
tymą filmavusiam Domantui Vildžiūnui ir 
mano žmonai Jolantai

Ačiū už pasikalbėjimą.

Isolds Poželaitė-Davis AM

Lietuvos šviesuoliai
Lietuvoje menininkai tiek pat pasimetę 

modemiškame mene, kiek politikai politi
koje - “viskas galima”. Dauguma dailininkų 
laikosi nuostatos, kad modernusis menas 
atkėlė vartus į tokias teritorijas, kur nėra 
vertinimų kriterijų, kur“gerai tas, kas išeina”. 
Berijus meno galerijas, užtvindytas masinių 
instaliacijų potvynio, pajunti širdy liūdesį, nes 
nesimato jokių pastangų sukurti ką nors in
dividualaus. Nerandi talentų. Žinoma, talen
tai niekad gausiai nesimėtė, bet šiuo metu 
vizualiniame Lietuvos mene juntama didelė 
mažakraujystė. Besaikis, nekritiškas “globa
linio”, ty. amerikietiško meno sekimas su
prantamas aklai, vien tik atkartojant matytas 
formas, drąsius iššūkius, ypač liečiančius 
erotines, anksčiau buvusias “tabu” temas.

Todėl su nerimu laukiau parodos Lie
tuvos Dailininkų rūmuose, kurioje buvo 
mano paskirtos premijos už geriausius 
darbus lietuviška tema. Ir nenusivyliau, nes 
gerų premijuotinų darbų atsirado daugiau 
negu premijų, kurių buvo tik dvi

Pirmiausia gal aptarsiu mums neįprasto 
žanro menininką, kurį vadina “tckstiliniu” 
menininku, kas manyje sukelia fabriko, 
fabrikinės gamybos sąvokas. Tačiau šiuo 
atveju, nieko nėra toliau nuo tiesos, nes 
dailininkas Feliksas Jakubauskas savo 
mediumu pasirinko ne medį, akmenį ar po
pierių, bet audinį. Tinkamo, gražaus lietu
viško termino šiai meno rūšiai apibūdinti 
aš nesuradau, nes “audėjas” arba “audėjas 
menininkas” man atrodo per daug susijęs 
su mūsų liaudies audėjų sąvoka, ištikimai 
sekančių grynai tradicinį audimą. Gal mūsų 
kalbininkai, labai prašomi, ir nebodami 
žygįo į Europą, galėtų paaukoti kiek laiko 
ir nukalti puikų lietuvišką žodį “audėjams 
menininkams” arba “kilimų menininkams”

Feliksas Jakubauskas gimė 1949 m.

Vilniaus Meno akademiją baigė 1976 m 
Jau tada jį stipriai traukė audimo menas ir 
jis, gavęs stipendiją, išvažiavo į Vengriją, 
kur 1980 m. Budapešte Pritaikomojo meno 
akademijoje baigę tekstilės fakultetą. Taigi, 
jis yra dvigubai diplomuotas dailininkas. Iki 
šių metų suruošė virš tuzino personalinių 
parodų, dalyvavo vietinėse ir tarptautinėse 
parodose (virš 100) įvairiuose kraštuose: 
Vengrijoje, Suomijoje, Danijoje, Ispanijoje, 
Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Rusijoje, 
Austrijoje, Vokietijoje, Slovakijoje, Belgi
joje, o taip pat ir JAV, Kanadoje bei Japo
nijoje. Jakubausko kilimai puošia mūsų 
Prezidentūrą ir ministerijas. Jo darbai yra 
dovanojami aukštiems užsienio svečiams 
bei diplomatams. Tai kas ten tokio ne
paprasto?

Jakubausko darbai užburia žiūrovą dau
geliu atžvilgių, bet visų pirmiausia tuo, kad 
jie turi emocinę galią skleisti iš savęs rami
nančią harmoniją. Visi kilimai skaidrūs, ly
riški, skamba švelniai, tarytum klausytu- 
meis ramios, kuklios lietuviškos liaudies 
dainos. Tokios sukauptos dvasinės jėgos au
torius pirmiausia pasiekia per kompoziciją, 
kuri yra stropiai išieškota ir per nuosaikiai 
parinktas spalvas, kurios kukliai glaudžiasi 
viena prie Ūtos, tarytum sutartinam tyliam 
dainavimui Parodoje matyti kilimai visi bu
vo abstraktai tačiau harmoninga emocija 
buvo jų tikrasis turinys, stipriai veikiantis 
žiūrovo jausmus. Įvairių siūlų pasirinkimas 
suteikia audiniui nepaprastą faktūrą, nes 
derinant vilnonius, šilkinius, lininius bei sin
tetinius siūlus ir keičiant audimo techniką, 
išgaunami faktūriniai netikėtumai, tarytum 
orkestre keičiant tempus bei moduliuojant 
mažorines ir monetines dermes.

Esu girdėjusi iš audėjų pasakymą, kad 
laukia audimo pabaigos kaip gimstančio 

kūdikio, nes nežino, kas iš tikrųjų bus. Bet 
Jakubauskas man parodė savo audimo 
būdą. Pasirodo, jis aiškiai žino, kas bus, nes 
prieš pradėdamas audimą, jis tiksliai nu
tapo būsimą kūrinį ant drobės ar storo po
pieriaus lygiai tokio pačio dydžio, koks bus 
kilimas. Užmetant metmenis ši tapyba yra 
įdedama į stakles. Toks dvigubas tapybos - 
audimo būdas yra lėtas ir sudėtingas proce
sas. Didelis 2-3 metrų kilimas reikalauja 
metų ar ir dar ilgesnio darbo laiko, todėl 
ir kainos siekia dešimtis tūkstantių JAV 
dolerių. Galime pasigirti, kad vienas meno 
gerbėjas iš Australijos, p. J.Žalkauskas, yra 
įsigijęs Felikso Jakubausko kilimą.

Kita premija buvo paskirta grafikei Evai 
Labutytei. Jos darbai - didžiausia priešin
gybė EJakubausko darbams. Jie tuomsyk 
perkelia žiūrovą į istoriją, į praeitį, nes Eva 
atskleidžia mums pražuvusią prūsų gentį, 
skalvius, kurių palikuone ji save laiko. 
Labutytė gimė 1938 m Šilutės rajone, 1967 
m baigė Vilniaus Dailės alademiją, dėstė 
Vilniaus Pedagoginėje mokykloje. Suruošė 
12 personalinių parodų Lietuvoje ir užsie
nyje. Be to, dalyvavo daugelyje grupinių pa
rodų. Įdomu, kad kelios jos personalinės pa
rodos buvo pavadintos: “Prūsų atminimui” 
(Lenkijoje), “Lietuvninkų žemė” (Klaipėdo
je) ir “Lietuvninkų ir prūsų žemėj” (Vilniuje).

Labutytė dažnai dirba ciklais, kur vysto, 
plečia pasirinktą mintį. Nors jos kūrybą 
galime laikyti istorine, tačiau čia nerasime 
jokių gamtovaizdžių, įvykių, mūšių ar griū
vančių pilių. Ji atsirenka pavienius objek
tus, pvz. knygos lapą, archeologinį prūsų 
radinį, baltų ženklą, paminklinį krikštą ir 
pan. Pasirinktus objektus ji pateikia įvai
riausiose mistinėse kombinacijose.

Bendras Labutytės kūrybos požymis yra 
tamsus, gal net niūrus koloritas, kurį ji labai 
subtiliai moduliuoja, išgaudama visą mono- 
duoninę spalvų gamą. Taip pat nuosaikumai

Iš kairės: Eva Labutytė, dr. Genovaitė Ka- 
zokienė ir Feliksas Jakubauskas prie vieno 
iš jo kilimų.

geometrinėse linijose, veiksmo nedasakymas 
sukuria paslaptingą potraukį, kuris stumia 
žiūrovą į vidų, į praeitį, į gūdų, praėjusį laiką. 
Labutytė; išstudijavusi prūsų kultūrą, dažnai 
naudojasi išlikusių istorinių žemėlapių 
gabalėliais, o taip pat ir iki šių dienų išsau
gotais prūsų senojo tikėjimo antkapiniais 
paminklais - krikštais. Labutytės grafikos 
darbai sustabdo žiūrovą ne vien dėl estetikos, 
bet ir dėl brandaus turinio, dėl gūdžios ne
lemtos būties, sugniuždžiusios prūsų gentis.

Nors abu minėti laureatai reiškiasi abs
trakčiai arba pusiau abstrakčiai, skirtingose 
medžiagose, naudoja visai skirtingą kolori
tą, tačiau juos abu jungia lietuviško priklau
somumo pojūtis, jie abu turi savo individua
lų veidą, svorį tiek kūrinių formoje, tiek tu
rinyje. Ir tai šiuos laureatus skiria nuo būrio 
instaliaci ninku ar kitų aklų “modernizmo” 
sekėjų. Genovaitė Kazokienė
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Mieli Broliai, Sesės Kristuje,
Kalėdas - Kristaus gimtadienį pradedame švęsti šeimoje, prie Kūčių stalo, 

dalindamiesi meilę, susitaikinimą ir vienybę simbolizuojančią plotkelę. Dievo su 
žmonija ir žmonių tarpusavio susitaikinimo šventė negalėjo turėti prasmingesnių 
išvakarių, kaip Kūčios. “Jei neši dovaną prie altoriaus, - sako Kristus - ir jei ten 
prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atneštą auką prie altoriaus, eik 
pirmiau susitaikink su broliu ir tik tada, sugrįžęs aukok savo dovaną” (Mt. 5:23).

Vykdydami šį Kristaus įsakymą, prieš einant į Bernelių Mišias pagarbinti mūsų 
Išganytoju ir Broliu tapusio Dievo Sūnaus, mes pirmiausiai apglėbiame vienas kitą, 
atsiprašome ir atleidžiame metų bėgyje patirtas skriaudas ir nesusipratimus, 
pamirštame skirtingas ideologines ir politines pažiūras, priimame vienas kitą tokiais 
kaip esame. Tik tada, susitaikę tarpusavyje, mes skubame į bažnyčią, nešame Dievui 
pagarbinimo, padėkos, geros valios auką - nuoširdų pasiryžimą vieningai darbuotis 
dėl šviesesnės savo pačių ir tautos ateities. Prie Kūčių stalo sėdame ne vien kaip 
paskiros šeimos, susitaikinimo vakarienėje dalyvauja visa tauta: gyveną tėvynėje ir 
po visą pasaulį išsisklaidę jos vaikai. Šeimų ir tautų gyvenime yra daug neužgydytų 
žaizdų, reikalingų išganingos Kalėdų malonės, nešančios meilę, kur viešpatauja 
neapykanta; atleidimą - kur įžeidimas; šviesią viltį - kur neviltis.

Kalėdos yra universali visos žmonijos meilės ir vilties šventė. Dievo Sūnaus 
įsijungimą į žmonijos istoriją savo būdu švenčia visas pasaulis. Net žmonės save 
laiką netikinčiais, šią dieną stengiasi būti geresni, vienu ar kitu būdu nori išreikšti 
meilę savo artimui: pasikeičiama sveikinimais ir dovanomis, aplankomi ligoniai 
bei vieniši seneliai, aukojama labdaringoms organizacijoms, karų metu padedami 
ginklai. Jei žmonės, net ir nepažįstą Kristaus, jo gimtadienį stengiasi būti geresni, 
pajėgia išeiti iš savo asmeninių interesų akiračio, ar tai neliudija šv. Rašto teigimo, 
kad tarp Kristaus ir žmonijos yra gyvybinis ryšys, kad “Jis yra neregimojo Dievo 
atvaizdas, visos tvarinijospirmgimis” (kor. 1:15).

Pranašas Izaijas Kristų pavadino Emanueliu - “Dievas su mumis”. Tikėjimu 
pagrįstas žinojimas, kad Kristus, Dievo Sūnus, per įsikūnijimą įsijungęs į žmonijos 
istoriją, pasaulio daugiau nepalieka, skatina mus viltingai žvelgti į ateitį, pasitikint 
Dievo malone džiugiai darbuotis dėl krikščioniškesnio rytojaus kūrimo visai 
žmonijai. Džiugių ir viltingų šv. Kalėdų ir Dievo palaimintų Naujųjų 2002 metų 
linkiu Jums visiems, mieli Broliai, Sesės Kristuje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

Visiems mūsų gerbiamiems Bibliotekos lan
kytojams, geradariams, bičiuliams nuošir
džiai linkime giedriai džiugių Kalėdų švenčių 
ir laimingų ateinančių 2002-ųjų Naujųjų Metų, 
to paties linkėdami ir tolimam, bet nuoširdžiai 
artimam ir brangiam Gimtajam kraštui.

Melbaurna Lietuvių Biblioteka

Mielus ramovėmis ir šaulius bei jų arti
muosius Australijoje ir Tėvynėje šv. Kalėdų 
proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime džiu
giai praleisti šventes.

Naujieji 2002 Metai tebūnie Jums pilni 
šviesios ateities ir ramybės.

LKVS ‘‘Ramovė’’
Melboumu skyrius

Sveikiname Australijos Lietuvių Skautų 
Vadiją, židiniečius, skautų vyčius ir vyres
niąsias skautes bei visus skautus ir skautes 
tuntuose su šv. Kalėdomis ir linkime skautiš
kai prasmingų Naujųjų Metų

Skautų  Židinys 
“Liepsnojanti Lelija ”

Sveikiname visus dainuojančius ir mylin
čius lietuvišką dainą šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga, linkime sveikatos, stiprybės ir 
sėkmės asmeniniame gyvenime.

Sydnėjaus lietuvių choras
“Daina”

Nuoširdžiai sveikiname visus Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo narius ir jų šeimas sušv. Kalė
domis, o Naujieji 2002 metai tebūna pilni lai
mės, stiprios sveikatos, visokeriopos sėkmės, 
gerų norų ir prasmingų darbų.

Sytinejaus Liet. Klubo Vaidyba

Mieliems tautiečiams Tėvynėje, Aus
tralijoje ir visuose pasaulio kraštuose, 
švenčiantiems Kūdikėlio Kristaus gimimo 
šventę - Kalėdas, linkime geros, šven
tiškos nuotaikos.

Viso geriausio ateinančių 2002-ųjų me
tų bėgyje giminėms, bičiuliams ir visiems 
pažįstamiems -

LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje 
Viktorą* Šiiteri* ir Juta SHterienė

Danguje sužibusi Kalėdų žvaigždė 
pranešė pasauliui džiugią naujieną - 
gimė Kristus. Tegul žvaigždė nukrinta į 
kiekvieno širdį, atnešdama džiaugsmą 
ir gėrį. Sveikinu visus lietuvius, išsi
barsčiusius Australijoje.

Vienybės ir damos kiekvieno širdžiai 
ir namams! Linkiu linksmų Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų!

Andrius Žilinskas
LR Garbės konsulas Melbourne

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 2002-ųjų metų 
proga sveikiname visus Melboumo Pensininkų 
Sąjungos narius, jų šeimas ir visus lietuvius 
plačiame pasaulyje. Linkime visiems džiaugs
mingų šv. Kalėdų ir geros sveikatos Naujuose 
Metuose.

Melbourne Pensininkų Sųjunyo* 
Vaidyba

Šv. Kalėdų proga sveikiname 
Australijos Lietuvių Fondo na
rius ir jo rėmėjus bei visus 
Australijos lietuvius. Naujuose 
2002-uose metuose linkime vi
siems geriausios sėkmės.

ALF Vaidyba

* x x 1 1 * 
♦LIETUVIU* 
• D I E N O S ♦ 
*2 0 0 2 ♦ 
♦ADELAIDĖ*

Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai sveikiname 
visą Australijos Lietuvių Bendruomenę, linkė
dami giedrių ir linksmų švenčių.

2002-ji metai tebūna visiems sėkmingi, lai
mingi ir pilni gražių pasiryžimų. Linkime taip 
pat visiems sėkmingai ruoštis naujųjų metų 
gale įvyksiančioms Australijos Lietuvių Die
noms Adelaidėje ir kviečiame visus kas tik gali 
jose dalyvauti.

ALŲ Ruošos Komitetą*

ALB Sydnėjau* Apylinkė* Vaidyba 
nuoširdžiai sveikina visus Bendruomenės 
narius šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Linkime džiaugsmingų švenčių, laimingų 
Naujų Metų ir darnaus lietuviško darbo atei
nančiais metais.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjun
gos Valdyba sveikina visus Bendruomenės na
rius su šv. Kalėdomis ir su Naujaisiais Metais.

Canberra* Lietuvių
Bendruomenė* Sųjunyo* Vaidyba

Sveikiname Geelongo Sąjungos Klubo na
rius ir jų šeimas su šv. Kalėdomis ir Naujai
siais Metais.

Jūsų veikla per paskutinius 30 metų atvėrė 
širdis didžiajai Dievo meilei bei labdaros dar
bams. Padėkime ir ateityje geriems padidinti 
jų džiaugsmą, o klystantiems ištieskime pa
galbos ranką.

Geelonyo Lietuvių Sųjunyo*
Klubo Vaidyba

Linkime Lietuvių Klubo nariams ir lietuvių 
bendruomenei šventiškos nuotaikos minint 
Jėzaus Kristaus atėjimą šion žemėn, ir saulė
tų dienų ateinančiuose metuose.

Melbourne Liet. Klubo Vaidyba
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Mielus Sydnėjaus pensininkų Įdubo narius 
ir apskritai visus pensininkus lietuvius, kur 
jie bebūtų, sveikiname šv. Kalėdų proga, lin
kime linksmų švenčių ir geros sveikatos Nau
juose Metuose.

Sydnėju* pen*!n!nkų klubo 
“Nerinya” Vaidyba

Sveikiname visus tautiečius šv. Kalėdų 
proga. Linkime visiems geriausių Naujųjų 
Metų ir lauksime visų ateinančių metų gale 
Australijos Lietuvių Dienose Adelaidėje.

Linksmų švenčių!
ALB Adelaidė* Apylinkė* Vaidyba
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Visiems geriems žmonėms - senovinis 
kalėdinis linkėjimas: "Žemynėle, Žiedkelėle, 
pakylėk mūsų rankų darbus!"

Melbourne Entuiiarrtėn

Sveikiname visus Australijos lietuviškų mo
kyklų mokinius ir jų šeimas šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga, linkėdami stiprybės ir kan
trybės moksle.
Sydnėjauufliet. Savaitgalio mokykla

Mieliems prieteliams, draugams ir giminėms 
Australijoje ir Lietuvoje linkime gražių Kalėdų 
Švenčių ir sėkmingų, sveikų Naujųjų 2002-jų Metų.

Irena ir Algis Milašai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname 
visus mūsų bičiulius ir gimines.

Cecilija Protienė ir Birutė Nagulevičienė

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2002- 
jų Metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Bagdonavičių šeima

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2002-ųjų Metų proga 
sveikinu visus linkėdamas geros sveikatos ir Die
vo palaimos.

Zigmas Augaitis
• }

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų bei sveikų 
Naujųjų Metų linki visiems

Jadvyga ir Alfas Viliūnai su šeima

Gimines, draugus ir visus tėvynainius nuošir
džiai sveikiname ir linkim linksmų šv. Kalėdų, 
sveikatingų, laimingų ir geriausių Naujųjų Metų.

Ona Grosienė,
Viląja, Arūnas ir Lolita Burneikiai

Kai suskardens šventos nakties varpelis, 
Eglaičių šakos žvakėm sumirgės, 
Jo atėjimui ruošk širdies kertelę, 
Sugrįžtančiam per skausmą užmaršties.
To linkime visiems savo draugams ir giminėms 

čia bei Lietuvoje.
Onutė ir Algis Kapočiai

Visiems draugams ir pažįstamiems Naujųjų 
Metų proga nuoširdžiausiai linkiu pajaunėti, 
pagražėti ir praturtėti per arklių bei šunų lenktynes 
ar gaidžių peštynes.

Genovaitė Kazokienė

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2002 
Metų mieliems bičiuliams ir visiems tautiečiams 
linki -

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Sveikiname visus tautiečius su šv. Kalėdomis ir 
linkime laimingų Naujųjų 2002-jų Metų.

Angelė ir Stasys Montvidai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname 
gimines, bičiulius bei pažįstamus Australijoje, 
Lietuvoje ir kituose kraštuose esančius, linkėdami 
sveikatos, laimės, geros nuotaikos bei giedrių dienų!

Viltis Bružienė ir Petras su šeima

Šv. Kalėdų proga geros sėkmės, sveikatos ir 
laimingų Naujųjų 2002-ųjų metų linkiu visiems 
Australijoje ir Lietuvoje.

Kazimieras Butkus

Laima ir Vytenis Šliogeriai linki artimiesiems 
ir pažįstamiems linksmų šv. Kalėdų ir sveikų bei 
sėkmingų Naujųjų Metų!

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų visiems mieliems draugams ir pažįstamiems 
linki - Longinas Pukys

Draugus ir prietelius sveikiname šv. Kalėdų 
proga ir linkime laimingų Naujųjų Metų.

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų bei švie
sių Naujųjų 2000-ųjų Metų nuoširdžiai linkiu mie
liems draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems.

Vytautas Patašius

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus 
Australijoje ir Lietuvoje šv. Kalėdų proga ir linkime 
sveikų ir laimingų Naujųjų Metų.

Veronika ir Aleksas Kaminskai

Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga, nuoširdžiai linkime šviesių, laimingų, 
džiaugsmo ir vilties kupinų Naujųjų Metų!

Salomėja Grybienė su šeima

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname 
šventų Kalėdų proga ir linkime laimingų 2002-ųjų 
Metų. Irena ir Algis Dudaičiai

Visiems bičiuliams ir pažįstamiems širdingai 
linkiu gražių šv. Kalėdų ir laimingų 2002 Naujųjų 
Metų. Elena Jonaitienė

Sveikiname mielus gimines ir draugus su šv. 
Kalėdomis ir Naujais Metais. Linkime, kad 2002 
metai būtų linksmi, sveiki ir sėkmingi.

Jurgis ir Regina Smilgevičiai

Laimingų šv. Kalėdų ir Naujųjų 2002-jų Metų 
linkime artimiesiems ir prieteliams -

Nijolė ir Irvis Venclovai ir Marytė Švedienė

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus svei
kiname su Kalėdų šventėmis ir linkime daug laimės, 
sveikatos, sėkmės Naujuose 2002-uose Metuose.

Birutė ir Ignas Bieliūnai 
Linda ir Dean Wollaston

Sveikiname visą giminę, draugus ir pažįstamus 
su šventom Kalėdom ir laimingais Naujais Metais, 
linkėdami tvirtos sveikatos ir šviesių gyvenimo 
dienų. K. ir E. Jonušai

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkime lamingų Naujųjų Metų.

Onutė Maksvytienė ir
Izabelė Daniškevičienė

Bičiulius, draugus,bendradarbius sveikiname su 
šv. Kalėdomis.Naujieji 2002-ji Metai tesuteikia 
geros sveikatos, laimės, ramybės! Nuoširdžiai linki

Martina ir Anskis Reisgiai
Liuda ir Ron Popenhagen

Sveikinu visus gimines ir draugus šv. Kalėdų 
proga ir linkiu linksmų bei dainingų Naujųjų Metų.

Birutė Prašmutaitė

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
širdingai linkiu gražių šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų. Vytautas Deikus

Visiems, su kuriais mus suvedė gyvenimo keliai, 
linkime linksmai praleisti šv. Kalėdas ir sėkmės bei 
geros sveikatos Naujuose 2002 Metuose -

Nijolė ir Algis Bučinskai

Nuoširdžiausi linkėjimai ir geriausi sveikinimai 
šv. Kalėdų ir Naujųjų 2002-jų Metų proga visiems 
bičiuliams, draugams ir pažįstamiems Australijoje 
ir Lietuvoje. Visokeriopos sėkmės!

Jadvyga ir Juozas Dambrauskai

Nuoširdžiai sveikinu mielus draugus ir pa
žįstamus šv. Kalėdų proga ir linkiu laimingų 
Naujųjų Metų.

Valentina Saikus

Daug laimės ir sėkmės švenčių proga linkime 
visiems draugams ir pažįstamiems -

Birutė Aleknaitė ir Vincas Binkis

Linksmų šventų Kalėdų, laimingų Naujųjų Metų 
linkime šeimos nariams, draugams bei pažįs
tamiems.

A. Mauragis, Nijolė, Kastytis Stašioniai

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki visiems draugams, pažįstamiems, veikėjams 
ir organizacijoms

Marina ir Laurie Cox
Ona Osinienė

Visus bičiulius ir gimines sveikiname šv. Kalėdų 
proga, linkėdami daug laimės ir džiaugsmo -

Algis ir Vida Kabailai

Sveikinu mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir linkiu visiems laimingų Naujųjų 
Metų. * Milda Bukevičienė su šeima

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujųjų 2002-jų Metų proga, lin
kėdami stiprios sveikatos, laimės ir sėkmės 
darbuose.

Tamara ir Benius Vingiliai su šeima

Renata ir Alius Migai sveikina visus savo 
draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga, linkėdami visokeriopos sėkmės darbe ir 
asmeniniame gyvenime.

Mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus 
nuoširdžiausiai sveikiname šv. Kalėdų proga ir 
linkime laimingų Naujųjų Metų.

Edna ir Albinas Giniūnai

Džiaugsmingų bei linksmų šv. Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujųjų 2002-jų metų linkime visiems 
artimiesiems, draugams ir pažįstamiems.

Danutė ir Jurgis Karpavičiui

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
po visą pasauli išsisklaidžiusiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems linki -

Antanas Šutas

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname 
visus mielus draugus, pažįstamus bei gimines 
Australijoje ir Lietuvoje. Linkime visiems geros 
kloties Naujuose Metuose

Janina ir Viktoras Ratkevičiai

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2002- 
ųjų Metų visiems draugams ir pažįstamiems 
Australijoje ir Lietuvoje linki

Lėta ir Antanas Kramiliai

Mielus gimines, draugus ir pažįstamus sveikinu 
su šv. Kalėdomis ir Naujais Metais. Linkiu sveika
tos ir asmeninės laimės

Teodora Sturaitienė

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga visus savo 
artimuosius ir draugus nuoširdžiai sveikiname, 
linkėdami stiprios sveikatos ir viso geriausio.

Feliksas ir Monika Sodaičiai
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Lietuva iš arti
Kas emigruoja dabar?

Saulė Pauliuvienė (Vilnius)
Statistika negailestinga

Išankstiniai Lietuvos gyventojų surašy
mo duomenys rodo, kad šalyje gyvena ne
pilnai 3.5 mln. gyventojų, arba gyvena 5% 
mažiau, nei buvo surašyta per 1989 m. gyven
tojų surašymą. TUomet Lietuvoje gyveno 
3 674 802 nuolatiniai gyventojai. Per dvy
lika metų gyventojų sumažėjo 184 000.

Net ir turint omenyje, kad šalyje gimsta 
mažiau žmonių nei miršta, kad iš Lietuvos 
išvyko, pasak statistikų, apie 50 000 bu
vusios Sovietų Sąjungos kadaise čia gyve
nusių karininkų su šeimomis, o dar sovie
tiniais metais gyventojų skaičius šalyje buvo 
dirbtinai padidintas bene 15 000, net ir 
įvertinant faktą, jog keli tūkstančiai gy
ventojų galėjo “likti už borto” kaip vadi
namieji šiukšlynų žmonės, daugiau kaip 
100 000 žmonių Lietuvoje jau nėra.

Kur jie? Atsakymas vienas - užsienyje. 
Emigravę, dirbantys ilgiau kaip metus - 
legaliai ir nelegaliai, išvykę su turistinėmis 
vizomis ir ne grįžę į Lietuvą, nutekėję į kitas 
valstybes ar jose vedę, perkėlę į kitas šalis 
savo verslą, sukūrę bendras įmones...

Kol kas Lietuvoje niekas neskaičiavo, 
kokie žmonės palieka įprastus savo darbus 
ir išvyksta dirbti bei gyventi į kitas šalis. Ne
žinia, koks jų amžiaus vidurkis, išsilavini
mas, profesija. Kol tokių duomenų nėra, 
galima tik trinti rankas, kad nebėra nevykė
lių, arba apgailėti, kad “nuteka protai”, ta
čiau veikiausiai tiesa yra paprasta: išvyksta 
visokių žmonių - ir talentingų, ir mažiau 
talentingų, bet jie neabejotinai darbštūs.

Mėgstama kurti mitus ir teigti, esą su 
senųjų emigrantų banga (jie išvyko iš Lie
tuvos per Antrąjį pasaulinį karą) pasitraukė 
šalies inteligentija, bet tarp pirmųjų šių die
nų nepriklausomos Lietuvos emigrantų, 
buvusi tik saujelė inteligentų, o didžioji 
dauguma išvykėlių - svieto perėjūnai, ne
sugebėję įsitvirtinti gimtinėje ir trypę lie

Musulmonai Lietuvoje
Nors pastarųjų mėnesių pasauliniai 

įvykiai - vis karingesnė įtampa tarp JAV 
bei Izraelio iš vienos pusės ir musulmonų 
kraštų iš kitos - Lietuvos beveik nepalietė, 
lietuviai prisimena, kad musulmonų nuo 
seno yra ir jų tarpe. Ir būtent šis sugyve
nimas visada buvo taikus ir abipusiškai 
naudingas. Iš tiesų, 1997 metais Lietuvos 
bankas išleido šaunią proginę 50 litų mo
netą “Karaimai ir totoriai Lietuvoje - 600 
metų”, o ši sukaktis buvo pagerbta ir dau
geliu kitų renginių, ypač sostinėje ir Vil
niaus krašte. Šešių šimtų metų sukaktis - 
todėl, kad DLK Vytautas juos Lietuvon 
pirmą kartą atsigabeno 1397 metais. Tenka 
pastebėti, kad totoriai ir karaimai - nors 
visi kadaise kilę iš Krymo bei pietų Rusijos 
stepių prie Dono ir Volgos - keliais atžvil
giais skiriasi. Karaimų religijoje yra stiprių 
judaizmo elmentų (net jų religiniai raštai 
yra hebrajų kalboje), bet totoriai yra tradi
ciški musulmonai, priklausą sunitų sektai.

Kaip rašo bostoniškė “Lietuvių Encik
lopedija” (L31, psl 344), “į Lietuvą Krymo 
totorius atgabeno DLK Vytautas kaip ka
ro belaisvius ir kolonistus. XIV a. pabai
goje ir XVa. pradžioje Aukso Ordoje vyks
tant kovoms tarp pretendentų į chano sos
tą, chanas Tochtamišas rado prieglaudą 
pas Vytautą Lietuvoje, kuris jam ir jo sū
nums padėjo kovoti su kitais pretendentais 
į Aukso Ordos sostą. Vytauto kišimasis į 
Aukso Ordos vidaus reikalus sudarė pato
gias sąlygas totoriams apsigyventi ir tikro
joj Lietuvoj. Vytautas apgyvendino kartu 
su Tochtamišu atbėgusius totorius apie 
Bakus, Alytų, Semeliškes, Butrimonis irkt. buvo atleisti nuo įvairių prievolių valstybei, 

ločiau jie turėjo eiti karo prievolę, kaip ir
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tuvių vardą ravėdami švedų braškių laukus, 
mazgodami anglų lėkštes, skindami ispanų 
apelsinus, auklėdami vokiečių vaikus ir 
reketuodami tautiečius saulėtuose Pietų 
Europos kraštuose, kitaip tariant, dary
dami gėdą laisvai Lietuvai.

Braškių skynėjų laikai praėjo
Oficialūs duomenys rodo, kad šiuo me

tu daugiausiai lietuvių gyvena JAV. Nuo 
kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių 
gyvena Rusijoje, Kanadoje, Brazilijoje, 
Argentinoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokie
tijoje, Australijoje, Latvijoje, Ukrainoje, 
Moldavijoje. Buvusiose sovietų respubli
kose gyvenantys lietuviai naujų tautiečių 
nesulaukia, jų nedaug ir Pietų Amerikos 
šalyse. Tiro tarpu Vakarų Europos šalyse ir 
JAV kasmet sutraukia po kelis ar kelias
dešimt tūkstančių lietuvių, tačiau patys 
lietuviškų bendruomenių senbuviai pripa
žįsta, kad po 1990 m. iš Lietuvos išvykusių 
emigrantų banga per pastaruosius metus 
yra jau bene trečioji

“Braškiu augintojų ir statybininkų laikai 
jau praėjo. Dabar į užsienį išvažiuoja išsi
lavinę ir konkrečių tikslų turintys žmonės. 
Dažniausiai tie tikslai - ne tik patenkinti 
materialinius poreikius, bet ir siekti karjeros 
ar tobulinti profesines žinias”, - sakė “Vei
dui” JAV Lietuvių Bendruomenės atstovė. 
Anksčiau vengę naujųjų emigrantų dėl jų 
materialistinio požiūrio į gyvenimą ir 
greitos sėkmės ieškojimo (“sovietinio 
mąstymo”), senieji emigrantai į dabar at
vykstantį jaunimą pradeda žvelgti kaip į 
būsimą Lietuvos elitą, po keliolikos metų 
grįšiantį į tėvynę, ir su juo sieja tikrojo ša
lies ekonomikos atsigavimo ženklus.

“Gerai, kad jauni žmonės renkasi tarp 
sėslaus gyvenimo po studijų savo šalyje ir 
kelionių , susijusių su būsima profesija. Jeigu 
jie dešimt metų pagyvens užsienyje, tai bus 
naudinga jiems patiems - praplės akiratį,

50 litų proginė moneta (1997).

vietoves. Bakuose jau nuo 1397 Vytauto 
buvo įkurdinti ir karaimai, čia atvežti kaip 
karo belaisviai. Vytautas totorius paėmė 
savo globon; už tai jie ištikimai tarnavo 
jam ir vėliau kitiems did. kunigaikščiams.

Totoriai sudarė nelyginant atskirą vi
suomenės sluoksnį. Nors jie ir neturėjo 
savo atskirų savivaldybių, bet nebuvo ba
jorų priklausomybėje, o buvo tiesioginėje 
DLK žinioje ir turėjo didesnių teisių,*negu 
valstiečiai. Jiems buvo duota žemės, ir už 
tai jie turėjo eiti į karą. Jie neturėjo tokių 
plačių teisių bei privilegijų, kaip žydai, bet 
buvo žymiai geresnėje padėtyje negu vals
tiečiai. Tarp Lietuvoje įsikūrusių totorių 
žemdirbių buvo taip pat ir totorių kuni
gaikščių, murzų palikuonių, laikomų ly
giais su bajorais. Jie turėjo teisę įsigyti že
mės nuosavybės ir su ja laisvai elgtis. Totoriai

Gyventojų skaičius (tūkst):

19391959 1970 1979 19892001

Gyventojai renkasi miestus (proc.)

išmoks kalbų ir grįžę ne iš knygų žinos, koks 
yra pasaulis. Kita vertus, suprantama, kad 
valstybė tuos dešimt metų turės išsiversti be 
naujų idėjų, jaunų protų ir, žvelgiant prag
matiškai, praras mokesčių mokėtojus”, - 
sako Vokietijoje gyvenanti Juostė, prieš 
trejus metus atvykusi į šią šalį tobulinti 
kalbos ir gilintis į literatūrą. Thčiau, pasak 
jos, kol yra galimybių, nėra šeimos, vaikų, 
nuolatinio darbo ar kitų dalykų, kurie jauną 
žmogų “pririštų” prie gimtos valstybės, 
galima krautis patirtį kitose šalyse.

Nori išvykti elitas
Kol Lietuvoje nėra tikslių duomenų 

apie emigruojančius - ar ilgam, ar trum
pam- lietuvius, telieka tenkintis visuome
nės apklausomis, kurios rodo, kad iš Lie
tuvos norėtų išvykti anaiptol ne bedarbiai 
ar savo vietos Lietuvoje nesugebantys rasti 
žmonės. Tokios išvados peršasi pervertus 
Atviros Lietuvos Fondo parengtą studiją, 
kuri atlikta norint įvertinti, kokia bus Lie
tuvos socialinė ir demografinė struktūra 
įstojus į Europos Sąjungą ir dar plačiau 
atsivėrus jos darbo rinkoms.

Tyrimas parodė, kad iš Lietuvos ketina 

bajorai. Todėl ir jie buvo įrašyti bajorų sąra
šuose stoti į karą. Karan jie stodavo nesi- 
maišydami su bajorais, bet savo atskirais 
daliniais, vadovaujamais savo atskirų vė
liavininkų bei raitininkų kapitonų”.

Gyvendami atskiromis, paprastai už
daromis bendrovėmis, totoriai etniškai 
išliko Lietuvoje iki dabartinių laikų, nes jie 
stengėsi vedybomis nesimašyti su vietos 
gyventojais. Prieškarinėje Lietuvoje toto
riai kaip musulmonai turėjo tris parapijas: 
Kaune, Raižiuose (Butrimonių valsčius, 
Alytaus apskritis) ir Vinkšniuose (Suvalkų 
Kalvarijos valsčius). Dar daugiau totorių 
gyveno ir tebegyvena Vilniaus krašte - apie 
8 000. Svarbi jų mečetė buvo Lukiškėse, 
dabar perkelta į Nemežės kaimą netoli 
Vilniaus. Čia musulmonų bendrijai vado
vaujantis Jonas Aleksandravičius teisėtai 
didžiuojasi, jog 1991 m. sausio 13 d. prie 
Vilniaus TV bokšto žuvusi Loreta Asana
vičiūtė yra totorių kunigaikščio Asano 
palikuonė, taip pat musulmonė. Ji palai
dota drauge su kitomis tos skausmingos 
nakties aukomis, Antakalnio kapinėse.

Savotiškas musulmonų centras yra 
Kaune, kur 1930 metais, minint Vytauto 
Didžiojo 500 metų sukaktį, totoriams buvo 
pastatyta tradicinio stiliaus mečetė. Ji yra 
Totorių gatvėje, šalia Vytauto prospekto, 
dabartinio Ramybės parko pakraštyje. 
Liūdnas buvo šios mečetės likimas soviet
mečiu, kaip puikiai prisimena viena dabar 
Sydnėjuje gyvenanti kaunietė D.D. (ji augo 
ir užaugo priešais mečetę!). Vienu metu 
mečetėje buvo apgyvendinta milicininko 
šeima, vėliau jos langai buvo užmūryti ir 
patsai pastatas atiduotas cirkui, kitu metu 
ten buvo kino studijos sandėlis, dar kitu 
laikotarpiu - patalpos bibliotekai ir it 

išvykti 41.3% asmenų iki 24 metų, 23.9% 
- iki 34 metų amžiaus. Kuo žmonės vy
resni, tuo mažiau ketinimų vykti gyventi į 
kitą šalį. Tarp norinčių išvykti daugiau yra 
moterų (63%), nesusituokusių asmenų 
(57.8%). Daugiausiai baigusių aukštąjį 
mokslą (52.2%) ir užimtų (54.3%) žmonių. 
Iš jų net 29% yra tarnautojų - aukščiausios 
grandies vadovų, 19.4% darbdavių arba 
savarankiškų darbuotojų. Sprendžiant iš 
tyrimo, išvykti gyventi į užsienį norėtų ne 
menkiausias, o pagal pajamų skalę didžiau
sias pajamas gaunantys asmenys.

Kvalifikuotos darbo jėgos išvykimas iš 
šalies neabejotinai turi daugiau minusų nei 
pliusų, jeigu į šį procesą žiūrėsime nepai
sydami vieno ar kelių žmonių šeimos, o vi
suomenės irvalstybės interesų. Išvykę dirbti 
į užsienį migrantai grįš su nauja patirtimi 
ir darbo įgūdžiais, tačiau didesnis migrantų 
skaičius gali turėti skaudžių padarinių 
valstybės ekonomikai - sumažėja pajamų 
vienam gyventojui ar, pvz., sumažėja žmo
nių, galinčių mokėti mokesčius. Be to, rei
kia įvertinti tai, jog “kvalifikuota darbo jė
ga” gali ir negrįžti. Siek tiek paprasčiau tuo
met, kai išvyksta nekvalifikuoti darbuotojai 
-valstybei tai naudinga jau vien dėl to,kad 
tokiu būdu, nors ir dirbtinai, sumažinamas 
nedarbo rodiklis ir sprendžiama nedarbo 
problema. Kai į užsienį drauge su darbuo
toju išvyksta gyventi ir šeimos nariai, su
mažėja socialinių išmokų poreikis, tačiau 
drauge iškeliauja ir šeimos pajamos, gautos 
pardavus nekilnojamą turtą, ir santaupos.

KelioDės tik prasideda
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą gali

ma tikėtis, kad natūralia gyventojų migra
cija bus vadinamas toks procesas, kai tarp 
Lietuvos ir kitų ES šalių migruos nuo 150 
iki 300 000darbuotojų. Vieniju svetur apsi
gyvens ilgiau, kiti tik keliems mėnesiams, 
tačiau ir Lietuvoje perspektyvos kvalifikuo
tam darbuotojui dirbti gerai apmokamą 
darbą bus kelis kartus didesnės nei šian
dien. Po kelerių metų lietuviai, dirbantys 
ir gyvenanatys Berlyne ar Paryžiuje, nebus 
vadinami emigrantais, jie dirbs lygioje erd
vėje su Lietuvoje gyvenančiais tautiečiais.

Pagal “Veidą” (sutrumpinta)

Nepriklausomybės atstatymo metu mečetė 
buvo jau labai apšiurusi, tačiau per porą 
kartų Kauno savivaldybės lėšomis ji buvo 
neblogai restauruota.

Dabar mečetė yra grąžinta totoriams ir 
joje vyksta musulmonų apeigos. Per di
džiąsias šventes čia matyti svečių - net 
pastebimai turtingų svečių - iš tolimų 
egzotiškų šalių. Vytauto laikų tolerancija, 
išlikusi ir sustiprinta dabartinėje Lietuvoje, 
palengvėle deda pagrindus gražiam ir 
taikingam Lietuvos bendravimui su visai 
kitokių tradicijų pietų kraštais. VDn.

Totorių mečetė Kaune.
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Lietuviai pasaulyje_________ _
Laiminga pasakos herojė iš Kauno

Lietuvių katalikų sielovada išeivijoje

Graži 2001 metų Astos Buziliauskaitės 
pasaka tęsiasi. Lapkričio 17 d. Miami, 
“Level” teatre ji buvo išrinkta prestižinio 
pasaulinio konkurso “Ford Supermodel of 
the World” nugalėtoja. Astai bus pasiūlytas 
250 000 dolerių vertės kontraktas dirbti 
trejus metus “Ford” agentūroje New 
York’e. Tokio lygio konkursą Lietuvos 
atstovė laimėjo pirmą kartą.

“Prasižiojau, bumą prisidengiau ranka 
ir... taip, taip, apsiverkiau”, - prisiminė 
džiaugsmingas akimirkas Miami “Level” 
teatre kaunietė moksleivė. ‘Verkiau ilgai ir 
negalėjau patikėti savo laime. Beje, kai 
paskambinau iš Amerikos, mano pergale 
nepatikėjo net mama.. ”

Priminsime, kad vėlyvą rugpjūčio 26- 
osios vakarą tuomet dar penkiolikametė 
Kauno “Nemuno” vidurinės mokyklos 
dešimtokė Asta Buziliauskaitė Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodelyje tapo 
manekenių grožio renginio “Ford Super- 
model of Lithuania” nugalėtoja ir gavo 

< teisę dalyvauti pasaulinio konkurso “World 
Supermodel of the Work!” rinkimuose JAV, 
Miami. Po keliasdešimt minučių švytinti ir 
vis dar negalinti patikėti savo laime 
mergina sutiko rugpjūčio 27-ąją - savo 
šešioliktojo gimtadienio dieną.

Prestižiniame konkurse dalyvavo 38 
šalių atstovės: JAV, Vokietijos, Australijos, 
Jungtinės Karalystės, Tanzanijos, Zimbab
vės, Danijos, Kroatijos, Kanados, Belgijos, 
Brazilijos, Austrijos, Taivano, Malaizijos ir 
kitų. Daugeliui merginų, kaip, beje, ir Astai 
tai buvo pirmoji kelionė į užsienį.

“Ford” Lietuvoje atstovaujančios agen
tūros “Modilina” savininkė Jolanta Sa
dauskienė ir Asta Buziliauskaitė vyko 
“Lufthansa” aviakompanijos lėktuvu.

“Skristi nebijojau ir netgi sėdėjau prie 
lango”, - jaunatviškai didžiavosi ABuzi- 
liauskaitė, kuri ir viešbutyje nakvojo pirmą 
kartą gyvenime. “Lėktuve nepatiko maistas. 
Nustebau, kad viešbutyje nereikia pasikloti 
lovos, o kambarį sutvarko patarnautojos”.

“Ji “laukinukė”, vaikščiojantis sapnas, 
linksma ir naiviai nuoširdi”, - ABuziliaus- 
kaitę apibūdino Jolanta Sadauskienė. ‘Tuo 
sužavėjo ne tik merginas, bet ir komisijos 
narius, svečius. Ateina, “Labas, aš esu Asta” 
- angliškai, visiems iš eilės paduoda ranką 
ir sako tą pačią frazę. Naktį viešbutyje žiū
ri vaikišką filmą “Kaip Grinčas pavogė 
Kalėdas”, o po konkurso pasidžiovė balko
ne visus drabužius, kuriuos... nupūtė vėjas. 
Drabužiai, žinoma, nenukrito ant žemės, o 
ant kito pastato stogo. Asta pusnuogė sė
dėjo viešbučio kambaryje, o aš priverčiau 
darbuotojus lakstyti ir ieškoti drabužių... ”

“Taip, buvau išties mėgstama. Kodėl? Gal 
sužavėjau paprastumu, linksmumu? Niekas 
neištarė mano pavardės, todėl vadino Asta 
Bi arba Asta Pasta. Tiesa, man itališkas 
patiekalas pasta nepatiko”, - pasakojo 
renginio nugalėtoja.

Prieš konkursą merginos filmavosi, mo
kėsi taisyklingai vaikščioti ir rengėsi pres

Norėjo nušokti nuo varpinės
Policijos pareigūnai perdavė žmogui mobi-BNS. Neseniai Lietuvos ambasadoriu

mi Italijoje paskirtas Edminas Bagdonas 
lapkričio 29 d. įkalbėjo atvykėlį iš Lietuvos 
nešokti nuo bažnyčios varpinės Neapolyje.

Romoje reziduojančiam ambasadoriui 
EBagdonui rytą paskambinę Italijos teisė
saugininkai pranešė, kad Lietuvos piliečiu 
prisistatantis, peiliu ginkluotas vyras gra
sina nušokti nuo varpinės stogo Neapolio 
centrinėje aikštėje.

Savižudybe grasinantis vyras varpinės 
viršūnėje išbuvo nuo lapkričio 28 d. vakaro. 
Jis kėlė vienintelį reikalavimą - “sujungti jį 
su Lietuvos ambasadoriumi arba konsulu ”. 

tižiniam renginiui. Kaunietė nustebo, kad 
visos konkurso merginos buvo labai drau
giškos, išskyrus visų nemėgstamą “pasikė
lusią” ir uždarą vokietaitę Reeka Struck. 
Viename viešbučio kambaryje Asta gyveno 
su iškart tapusia jos geriausia drauge belge. 
Lietuvaitė puikiai sutarė ir su amerikiete, 
ir su malaiziete.

Merginas griežtai saugojo apsaugos 
darbuotojai, aplink jas šokinėjo agentūrų 
direktoriai, atstovai ir nuolat kartojo “vai
kai”, “vaikai”. Merginoms griežtai uždraus
ta vartoti narkotikus, alkoholinius gėrimus, 
rūkyti. Beje, vieną merginą užklupo rū
kančią, kilo nemenkas skandalas. Beje, po 
renginio nevyko karalienės balius ir dalyves 
iškart išvežė ilsėtis į viešbutį.

Renginį “Level” teatre stebėjo apie 200 
žymių bei turtingų svečių, daugybė žurna
listų, du JAV Senato nariai, konkurso glo
bėjas - Miami meras Nilsen Kasdin. Taip 
pat daug žinomų manekenių: Jerri Hali, 
Stephanie Seymour, Velasquez. Beje, dau
gelis žymių amerikiečių sėdėjo VIP ložėje, 
o bilietai kuklesnėse vietose kainavo po 
200 dolerių.

“Daugelio agentūrų direktoriai iš anksto 
prognozavo, kad Asta turipuikias galimybes 
nugalėti”, - sakė “Modihnos” vadovė. “Ži
nau, kad Asta jau Kaune susižavėjo “Ford” 
atstovė Europai Iris Miner, tačiau pergale 
tikrai negalėjau patikėti. Filmavau beveik visą 
konkursą. Nuo vaizdo kameros pakeldavau 
akis, kai skelbdavo į tolesnį turą patenkančias 
merginas: “Aha, Asta pateko į penkioliktuką 
- gerai. Aa, jau į dešimtuką - puiku. Oho, 
Asta jau penketuke -fantastika!

Iš pradžių skelbė penktosios vietos lai
mėtoją (geriausia Astos draugė - belgė), po 
to - ketvirtosios (serbė), trečiosios (austra
le)... Liko dvi: amerikietė ir lietuvė. Beje, 
amerikietės Amandos seneliai-lietuviai, tad 
buvo savotiškas lietuviškas finalas”, - šypso
josi Jolanta Sadauskienė. “Po ilgos pauzės 
paskelbė, kad antrąją vietą iškovojo Amanda. 
Stebiu Astą. Pauzė, viskas vyksta tarsi 
sulėtintame filme. Vaikas viską suvokė tik po 
kelių sekundžių: prasižiojo, delnais dengėsi 
veidą, akyse - ašaros, tuo metu salėje garsiai 
sako “Lithuania”, stojasi ir audringai ploja 
žiūrovai. Beje, Asta verkė beveik dvi dienas...”

Kas - dabar?
“Asta bus labiausiai "stumiamas”, rek

lamuojamas “Ford” modelis. Žinoma, ji ne
gaus 200 000 dolerių: dalis pinigų bus atskai
čiuota už skrydžius, fotografams, kitus mo
delių biznio dalykus”, - aiškino “Modilinos” 
šefė. ‘Tačiau ji turi puikią galimybę per trejus 
metus padaryti fantastišką karjerą. Prieš 
Kalėdas - į New York’ą, pirmasis pristatymas 
pagrindiniams “Ford” klientams.”

“Viena mano didelė svajonė išsipildė”, - 
laiminga atsiduso Asta Buziliauskaitė. 
“Tačiau turiu ir kitą svajonę - noriu tapti 
medike, noriu padėti kūdikiams išvysti die
nos šviesą. Modelio darbas bus tik mano 
laisvalaikis, malonumas, svarbiausia - 
mokslai”. Darius Sėlenis (“Kd.”) 

liojo ryšio telefoną.
“Kalbėjomės rusiškai Iš pradžių jis pri

sistatė Nikolajumi vėliau - Fedia iš Visa
gino”, - pasakojo ambasadorius.

“Nikolajus - Fedia” pasiteiravo ambasa
doriaus apie orus Lietuvoje, kas šiuo metu 
yra Lietuvos ministras pirmininkas, suži
nojo Visagino telefono kodą. Vyras teigė, 
jog Italijoje “ilsėjosi”, ir baiminosi būsiąs 
policininkų nušautas.

Po pokalbio su ambasadoriumi, tą pačią 
popietę vyras policijos buvo įkalbėtas nu
lipti nuo varpinės. Jis nugabentas į ligoninę.

Lietuvių emigracija, prasidėjusi XIX 
amžiaus pabaigoje, tebesitęsia iki šių dienų. 
Pagal apytikrius oficialius duomenis, Va
karuose gyvena milijonas su viršum, o Ry
tų kraštuose - apie 300 000 lietuvių kil
mės žmonių. Ankstyvieji išeiviai, atsidūrę 
svetimoj kultūrinėj - socialinėj aplinkoj, 
tuoj pradėjo burtis į savišalpos draugijas 
(Šv. Juozapo, Šv. Jurgio, Šv. Kazimiero ir 
kt), davusias pradžią lietuviškų parapijų 
ir mokyklų steigimui. Pačios pirmosios 
lietuviškos parapijos buvo įkurtos šiose 
šalyse: JAV - 1887m. (Hazelton, PA). 
Australijoje - 1888m. (Adelaide koplyčia). 
Škotijoje - 1897m. (Glasgow Šv. Kazimiero 
draugija ir koplyčia). Anglijoje - 1901m. 
(Londone). Kanadoje - 1907m. (Montre- 
alyje). Brazilijoje - 1936 m. (San Paulo). 
Argentinoje - 1942m. (Buenos Aires). 
Urugvajuje - 1953m. (Montevideo). Vėliau 
parapijų skaičius augo, ir vien JAV 1941 
m. jau buvo 124 lietuviškos parapijos.

Dėl demografinių procesų lietuvių, 
lankančių savas parapijas, skaičius nuolat 
mažėja ir daugelis lietuviškų parapijų 
tampa dvikalbėmis angliškomis arba 
ispaniškomis iryta aptarnaujamos “vieti
nių”, lietuviškai nekalbančių kunigų. Ne 
viena lietuviška parapija yra uždaroma ar
ba sujungiama su vietinėmis - teritorinė
mis parapijomis. (Pavyzdžiui, iš 1941 me
tais buvusių 124 lietuviškų parapijų, JAV 
šiuo metu veikia tiktai 75-kios).

Ne visi fiziškai nuo savų parapijų nutolę 
lietuviai nutraukia ryšius su lietuviškomis, 
katalikiškomis bendruomenėmis. Pavyz
džiui, išsikėlę iš Čikagos centro rajonų, 
1989 m. Čikagos priemiestyje Lemonte 
įkūrė Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio misiją, o pensijon pasitraukę 
tautiečiai - Šv. Kazimiero misiją St.

JAV Lietuvių Bendruomenei - 50 metų

JAV LB 50-čio minėjime Jaunimo Centre, Čikagoje, meno ansamblis “Dainava”, diri
guojamas Dariaus Polikaičio, ir Genės Razumienės vadovaujamos kanklininkės.

Šių metų antroji spalio pusė (8-14 d.d.) 
buvo skirta JAV Lietuvių Bendruomenės 
50 metų sukakčiai. Renginių buvo daug

Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte ir 
kitur prie Čikagos vyko organizaciniai 
posėdžiai, vėliau - iškilminga vakarienė.

Pagrindinis minėjimas buvo surengtas 
šeštadienį, spalio 13 dieną, Jaunimo Centro 
Čiurlionio galerijoje. Jame gausiai dalyvavo 
Amerikos lietuviai ir nemažai oficialių 
svečių iš Lietuvos, jų tarpe LR ambasa
dorius Vygaudas Ušackas, Seimo vicepir
mininkas Artūras Skardžius, vysk. Jonas 
Kauneckas. Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Bronius Nainys. Jo tema: “Bendruomenė 
ir Lietuva”. Plačioje meninėje programoje 
tarp kitų pasirodė Čikagos meno ansamblis
Dainava” ir tautinių šokių ansamblis 

‘Grandis”. Sukakties proga žymenimis.
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Petersburg Beach, Floridoje, bei Sun City, 
Arizonoje. Kitos, mažesnės JAV rytinio 
pakraščio bendruomenės, kaip Juno Beach 
-Jupiter, arba Daytona Beach ir Sunny 
Hills, organizuoja pamaldas, pasikviesda- 
mos pensijon išėjusius lietuvius arba ame
rikiečius kunigus.

Naujos - “trečiosios bangos” lietuviai 
imigrantai dėl įvairių priežasčių tik pama
žu jungiasi į lietuviškų bendruomenių 
religinį bei kultūrinį - visuomeninį gyve
nimą. Tačiau yra ir viltingų reiškinių. Pvz. 
Londono (Anglijos) Šv. Kazimiero para
pijoj dalyvaujančių sekmadienio pamal
dose 85% yra naujieji imigrantai, o Čika
gos Marquette Park rajono Švč. Marijos 
Mergelės Gimimo lietuvių parapijos baž
nyčia lietuviškų mišių metu vėl pilna!

Šiuo metu lietuviškos parapijos ir 
misijos yra sekančiose užsienio šalyse: 
Jungtinėse Amerikos Valstijose - 75 pa
rapijos ir 3 misijos. Kanadoje -8 parapijos 
ir 4 misijos. Didžiojoje Britanijoje - 1 
parapija ir 4; misijos. Pietų Amerikoje - 4 
parapijos ir 3 misijos. Australijoje - 1 
parapija ir 3 misijos.

Be to Baltgudijoje veikia Rytų Lietu
voje gimusio ir Kauno Kunigų seminarijoje 
studijavusio Gardino vyskupo Aleksandro 
Kaškevičiaus globojamos dvi lietuviškos 
parapijos, o Karaliaučiaus srityje 2-jose 
lietuviškose parapijose ir 18-oje katalikiškų 
centrų darbuojasi Telšių vyskupijos kuni
gai. Estijos sostinėje Taline lietuvius ap
tarnauti atvyksta kunigai iš Biržų, o Latvi
joje lietuvius aprūpina lietuviškai kalbantys 
latvių kunigai. Vengrijoje - Budapešte 
veikia Lietuviška misija, kurią aptarnauja 
vengras diakonas Tibor Teszar.

Iš vysk. Pauliaus Baltakio
“Vyskupo informacija”

Nuotrauka X Tamulaičio

buvo apdovanotos veikliausios ilgametės 
JAV išeivijos organizacijos: lietuvių Skau
tų Sąjunga, ateitininkai, Tautinis Šokių 
Institutas, Lietuvos Vyčiai, Liet Fondas.

Sekmadienį, spalio 14 dieną, po iškil
mingų pamaldų koncertavo iš Lietuvos 
atvykęs choras “Ąžuoliukas”. Į koncertą 
susirinko virš 1 000 klausytojų.

Savaitės metu buvo surengti keli 
linksmo pobūdžio vakarai, susitikimai ir 1.1

Penkiasdešimtmečio proga buvo išleisti 
du leidiniai. Tai - Jūratės Budrienės reda
guotas platus informacinis leidinys apie 
JAV Lietuvių Bendruomenės apygardas bei 
apylinkes, ir Broniaus Nainio knyga “Lie
tuviai ir lietuvybė”, kurioje apibūdinama 
Lietuyiu Bendruomenės nueito kelio 
reikšmė ir tikslai. MP int
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Kas-
Antanai 
Laukaitis

Su šv. Kalėdomis sveikinu visus Šio 
skyrelio skaitytojus, savo artimuosius, 
draugus Australijoje, Lietuvoje ir kitur 
užsienyje, linkėdamas ateinaniiuose Nau
juosiuose Metuose visiems daug laimės, 
sveikatos ir sėkmės visame kame!

Australijos Uluru ir Lietuvos 
Puntukas

Viena iš žinomiausių ir daugiausiai tu- 
ristų lankomų vietų yra vidurio Australi- kuo greičiau panaikinti pagonybę, šį 
joje esanti Ayers Rock, dabar jau turinti akmenį suskaldyti ir iš jo gabalų statyti
aborigenų vardą Uluru. Ši uola yra 450 km 
į pietų vakarus nuo Alice Springs. Čia vie
tos gyventojai aborigenai gyveno jau prieš 
22 000 metų. Visos aplinkinės vietovės yra 
aborigenų šventos vietos, turinčios savo 
tradicijas, ir yra ypač jų garbinamos. 1873 
metais europietis W Goose, keliaudamas 
apie tas vietas pamatė milžinišką raudoną 
uolą ir pavadino ją Ayers Rock. Tik vėliau 
australai pripažino aborigenams šių vie
tovių šventumą, oficialiai uolos vardą pa
keitė į Uhiru ir perleido jų žinion. Visasšis 
didžiulis rajonas yra vadinamas Raudo
nuoju Centru, kuris australams yra taip 
svarbus, kaip vokiečiams Black Forest ar 
amerikiečiams Grand Canyon.

Uhiru uola yra pats didžiausias pasauly 
monolitas, turintis aplinkui 9 km ilgio. Jis 
yra 335 metrų aukščio. Saulei tekant ir 
leidžiantis ši milžiniška raudonai rudą uola 
turi nepaprastai gražias spalvas, kurias gali 
pamatyti ir jomis pasigėrėti tik būdamas 
tea Aplink uolą esantys urvai ir pati uola 
apačioje jau prieš daug metų yra dekoruota 
aborigenų meno piešiniais.

Lietuvos Puntukas
Jeigu Australijoje, kaip pasakoja le

gendos, piktosios dvasios prieš tūkstantį 
metų numetė Uhiru uolą, tai Lietuvoje irgi

kur - kaip?
yra legenda, kad mažesnį akmenį velnias 
nešė ir išmetė, o mūsų žinomas poetas 
Antanas Baranauskas savo “Anykščių 
šilely” rašė, kad velnias su tuo akmeniu 
norėjo sudaužyti Anykščių bažnyčią. Tačiau 
iki pusiaunakčio nespėjęs tai padaryti, jį 
numetė ties šventaisiais Anykščių šilelio 
ąžuolais.

Mokslininkai ir tyrinėtojai nustatė, kad 
jau prieš 2 000 metų žmonės lankė šią vietą 
ir šį akmenį. Puntuko nugaroje yra maž- 
daug5 cm skersmens skylių ir manoma, kad 
tai padarė akmens amžiaus žmonės, ten 
degindavę aukas dievams. Kai Lietuvo
je atsirado krikščionybė, tai vadovai norėjo 

bažnyčias. Tačiau, kaip pasakoja žmonės, 
tuos vyrus, kurie norėjo sunaikinti šį ak
menį, užpuolė visokiausios nesėkmės ir 
darbai buvo nutraukti Vardas, kaip sako 
vietiniai gyventojai yra buvusio karo vado 
Puntuko, kuris žuvo ten bekariaudamas ir 
buvo ant šio akmens sudegintas.

Pagal mokslinius duomenis, šį didžiulį 
akmenį iš Skandinavijos atnešė ledynai Jo 
svoris yra maždaug 265 tonos ir buvo jis 
ledynų atneštas maždaug prieš 12 000 me
tų. Per šimtus ir tūkstančius metų Puntu
kas pamažu trupa ir tam daug įtakos turi 
šaltis bei drėgmė. Pasirodo, kad šio mil
žino vidurys yra tuščias ir ateityje akmuo 
gali net suskilti.

1943 metais skulptorius Bronius Puo
džius su kitais savo padėjėjais atskėlė dalį 
Puktuko šono ir čia iškalė Lietuvos herojų 
- “Lituanica” lakūnų, nugalėjusių Atlantą 
ir žuvusių Vokietijoje - Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno atvaizdus bei testamentą.

Puntukas Lietuvoje yra viena E didžiau
sių šio krašto atrakcijų, ypač lankomas 
jaunimo ir moksleivių.

Sveikiname
Daugelis, ypač Sydnėjaus lietuvių, gerai 

atsimena olimpiados metu čia buvusį 
Lietuvos olimpinės grupės vadovą Algirdą

Alodas Raslanas

Raslaną. 
Visuomet 
besišyp- 
s a n t i s, 
labai rū
pestingas, 
Zarasuose 
gimęs 45 
metų spor
tininkas, 
yra žino
mas dar ir 
kaip moks
lininkas, 
1987 me
tais gavęs 
daktaro 

laipsnį. Neseniai Vilniaus Pedagoginia
me universitete apgynęs habilitacinį dar
bą, jis gavo habilituoto daktaro laipsnį. Jis 
yra paskelbęs 35 mokslinius darbus, išlei
dęs 8 mokslinius metodinius leidinius bei 
10 publikacijų, skaitęs pranešimus 6-se 
tarptautinėse konferencijose.

Savo jaunystėje doc. dr. Algirdas Rasla
nas buvo geras sportininkas ir atstovavo 
Lietuvai irklavime. Prieš keletą metų, kai 
Brisbanėje vyko pasaulinės senjorų sporto 
varžybos, jis su Lietuvos komanda labai 
gerai pasirodė. Neseniai pasikeitus 
Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departa
mento vadovybei, jis ir toliau liko genera
linio direktoriaus pavaduotoja

Sveikiname ir mes Tave, Algirdai
Olimpinės naujienos

Tarptautinis Olimpinis Komitetas vėl 
įspėjo 2004 m. Atėnų olimpiados rengimo 
komitetą, kad jie labai vėluojasi su dau
guma olimpinių pasiruošimų. Didelį susi
rūpinimą kelia olimpinių pastatų užbai
gimas laika Tai teniso, žirginio sporto, sta
lo teniso, gimnastikos, plaukimo, dviračių 
sporto ir kiti įrengimai. Baiminamasi, kad 
dėl pastatų neužbaigimo laiku, gali būti 
sunkumų vykdant kontrolines varžybas. 
Tiesiog dramatiškas reikalas yra su dalyvių 
apgyvendinimu: trūksta vietų oficialiems 
vadovams, žurnalistams, svečiams. Dar 
nėra parengtas bilietų pardavimo planas
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PAPILDYMAI
Gruodžio 26 d. - Registracija pra
sidės 1 vaL p.p. ir tęsis iki 8 vaL vakaro, 
Southern Cross Club, Pitman St., 
Greenway.
Gruodžio 27 d. - šv. Mišios praside
da 10 vaL ryto Holy Family bažnyčio
je, 167 Bugden Ave, Gowrie.

Gruodžio 28d. (penktadienį) ir 31 
d. (pinnadienį) - Golfas.

Vida Sadauskas
Reng. Kom. sekretorė

visoms varžyboms. Padėti policijai palai
kyti tvarką numatoma skirti dar ir 7 000 
uniformuotų kareivių. Yra sunkumų gau
ti savanorių olimpiados padėjėjų, nes dau
gelis nori, kad jiems būtų apmokėta. Yra 
kviečiami savanoriai net iš kitų kraštų, 
ypač graikiškai kalbantys. Iš Australijos 
jau pasisiūlė padėti 500 savanorių.

Tarptautinis Olimpinis Komitetas at
metė siūlymus Atėnų olimpiadoje 2004 
metais padidinti sportininkų ir atskirų 
varžybų skaičių. Iš viso šioje olimpiadoje 
varžysis 10 504 sportininkai, tai 456 ma
žiau negu buvo Sydnėjuje. Atėnuose pa
didės moterų sportininkių skaičius. To 
pareikalavo televizijų kompanijos. Buvo 
atmesta mišrių dvejetų varžybos stalo 
teniso ir lauko teniso rungtynėse. Pirmą 
kartą imtynėse dėl keturių esamų meda
lių varžysis ir moterys, o vyrų skaičius bus 
sumažintas. Futbolo ir vadensvydžio var
žybose dalyvaus papildomai po dvi ko
mandas. Pirmą kartą moterys dalyvaus 
fechtavimo kardais varžybose. Sumažės 
dalyvių bokso varžybose ir bus panaikinta 
sunkiausiojo svorio kategorija. Sumažės 
džiudo, šaudymo iš lanko ir kanojų slalo
mo dalyvių skaičius. Lengvojoje atletikoje 
pakeitimų nebus. Atėnuose nebus naujų 
sporto šakų, o prašymas į olimpiadą įvesti 
rugby buvo atmestas. Vėliau gali būti įvesta 
virvės traukimo šaka, nes šis sportas buvo 
1900 ir 1920 metų olimpiadose. □

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

įganys, pradžia AfPNt 1-49
“Ale, aš turiu jų daugiau. Mano baltasis 

triušis naktį pavirto į “motiną” triušienę. 
Finam žemyn, aš tau parodysiu.”

“Kaip tai galėjo atsitikti? Kiek dabar 
tu jų turi?. Ar jie visi balti?” - nieko 
nelaukus klausinėdamabėgau su juo žemyn 
į skalbyklą*’***

. Ten, narvelyje, radom krūvą ružavai 
baltų kamuoliukų. Visi prisiglaudę prie 
motinos ramiai miegojo. Pamačius mus, ji 
pasukinėjo savo ilgas ausis lyg pasigirdama 
savo šeima.

Triušių šeimai užaugti ilgai netruko. 
Vieną vakarą mums raunant pakelėje žolę, 
Romas manęs paklausė:

“Ar tu nenorėtum poros triušiukų?”
“Koks klausimas? Žinoma norėčiau,”

- apsidžiaugus, nedrąsiai pabučiavau jam į 
skruostą.

“Nesmurglink man veido. Ti juk žinai, 
kad aš nemėgstu mergaičių.”

“O... "tylėk... Aš tau tik norėjau padė
koti. Kitu atveju niekada nebūčiau tavęs 
bučiavus, nes aš irgi nekenčiu berniukų.”

Mano tėtis padare jiems narvelį ir taip 
aš tapau išdidi dviejų triušių savininkė.

Maži triušiukai augo kas dieną. Jiems 
reikėjo vis daugiau maisto. Po pamokų 
mudu abudu bėgdavom į pakeles ieškoti 
žolės, bet ne visuomet rasdavom pakan
kamai

Netoli nuo mūsų, palei tą patį vieškelį, 
vietiniai vokiečiai turėjo daržus. Už tvoros 
matėsi augančios morkos, kopūstai ir 
salotos.

“Tik pasižiūrėk į juos, Ale. Mūsų triu
šiai tikrai skaniai juos kramtytų.”

“Ką tu man pasakoji niekus?”
“Nevaidink tokiąžioplę. Tūžmai ką aš 

tau sakiau,” - šypsodamasis jis man atsakė.
“Ar tu tikrai galvoji, kad niekas mūsų 

nepagaus vagiant morkas?” - suabejojau aš.
“Einam, Ale, pamėginkim nors pora jų 

išrauti.”
Aš tylėjau. —
“Baile... Tū bijai...” - kušino mane 

Romas.
“Aš tau įrodysiu, kad nebijau,” - jaus

damasi įžeista tuoj atrėžiau.
Taigi, tą vakarą saulei leidžiantis už 

kalnų, nardu ėjom aplinkui daržus, ieško- 
darni tvoroj skylės, per kurią galėtume įlįsti. 

“Tie vokiečiai užrakino visus vartus. 
Matjas šimts tas morkas,”- šaipėsi Romas.

Jau buvo gan tamsu, kai einant namo 
staiga atsiminiau

“Aš mačiau vieną išlaužtą lentą daržo 
tvoroje iš kapinių pusės.”

“Manai tu pralįst?” - tai sakydamas 
apžiūrėjo mano užpakalį.

“O kaip tau bus, kvaileli?”
“Pamatysi kaip pralįsia Eikše,”- apsi

sukęs, pasileido bėgti atgal
Aš pasekiau.
Kai įbėgom į kapines, jau buvo tamsa 

Eidama tarp kapų pagalvojau apie dvasias 
ir mane nukrėtė šiurpas.

“Romai, aš einu atgal namo.”
“Bailė. Ko tu dabar bijai? Dvasių ar vo

kiečių? Cha, cha...” - jis vėl pradėjo iš 
manęs šaipytis.

“Kaip tu drįsti mane pavadinti baile?

Aš nieko nebijau,” - atrėžiau drebėdama 
kaip epušės lapas.

“Na tai įrodyk mare Nuvesk prie tos 
skylės tvoroje.”

“Jeigu taip nori, tai sek paskui mane,”- 
ir taip pasileidau link daržo, norėdama jam 
įrodyti savo drąsą.

Buvo ramus vakaras. Aukštai danguje 
žibėjo tūkstančiai žvaigždžių, o tarp jų 
mėnulis, kuris apšvietė kapines. Tamsūs 
parmnklų šešėliai pynėsi vienas su kitu ir 
aš pasijutau tarsi klajojanti mirusiųjų 
mieste, apsupta nenusakomų paslapčių.

Pagaliau mes radom skyle ir per ją 
įlindom. Aplink rūpestingai prižiūrėti ža
liavo vokiečių daržai. Greitai prisikišom 
savo maišus kas papuolė po ranka, apsisu- 
kom lėkėm lauk.

Staiga išgirdau keistą triukšmą. Flip 
flap, flip flap... Kurį sekė dar keistesnis 
klyksmas, o iš už paminklo kažkas pakilo į 
viršų ir dingo tarp eglių.

“Numirėlio siela mus vejasi,” - sušuko 
Romas, ir lyg pamišęs pasileido bėgti-

Aš bėgau paskui jį. Ant pečių tempda
mi pilnus maišus, mes lėkėm griuvinėda
mi, užkliūdami už antkapių, kol pagaliau 
pasiekėm vartus.

Kai atsidūrėme už jų, abudu buvom iš 
baimės suprakaitavę. Saugi pasijutau tik 
grįžus atgal į skalbyklą. Ten priešais triušių 
narvą numečiau maišą.

“Žiūrėkit, triušiai Tai buvo pirmas ir 
paskutinis kartas, kai aš dėl jūsų vogiau,” - 
bariau nekaltus gyvulėlius, lyg tai būtų jų 
kaltė.

“Nebūk kvaila, Ale. Ar nematai, kaip 
skaniai jie graužia morkas. Rytoj naktį vėl 
eisim,” - Romas manęs nepaleido taip 
lengvai

“O ne... Ne aš... Man užteko vieno kar
to,” - ginčijausi su juo, purtydama galvą

Staiga ant peties pajutau sunkią mamos 
ranką

“Ale, kur jūs gavot tas morkas?”- 
užrėkė ji ant manęs.

Nuleidus galvą įbedus akis į grindis, 
stovėjau pilna gėdos, lyg žado netekus.

“Romai ar ir tu praradai savo atmintį?”
- užriko mama ir ant jo.

Bijodami prisipažinti, abu stovėjom lyg 
mietą prariję.

“Jūs esat du jauni chuliganai... Tin
gėdami paeiti toliau pakele ir paieškoti 
daugįau žolės, apvogėt vokiečių daržą Ale, 
kokią tu man darai gėdą?” barės ji, 
voždama man per veidą

“To man tik betrūko. Vagilka mano šei
moje. Komunistė, kuri negerbia svetimo 
turto,” - siuto ji toliau

Tą vakarą aš atsiėmiau viską kas man 
priklausė, ir dar su kaupa Nesvarbu ant 
kurio šono mėginau suktis, visur skaudėjo. 
Romo likimas buvo panašus.

Kitą dieną kai grįžau iš mokyklos, 
narvelyje nebebuvo vieno triušio. Ieškojau 
visur, bet niekur negalėjau jo rasti. Nusi
minus, vis dar pikta ir skaudi, išdrįsau 
paklausti mamos:

“Negaliu niekur rasti vieno savo triušio. 
Gal matei jį kur nors?” -kreipiaus įjąužuo- 
dus mėsos kvapą puode.

Nuo pirmos dienos kažkaip nujaučiau 
savo triušių likimą bet netekus jų taip 
staigiai, pasileidau į ašaras.

“Reikėjo juos abu kartu papjauti. Kodėl 
to nepadarei?” - bhoviau toliau, bėgdama 
į lovą be vakarienės.

(Basdaagjn)
Mūsų Pastogė Nr. 50-52,2001.12.17, psl.10
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Kalėdų eglutė Sodyboje
Gruodžio 10 d. Sydnėjaus Lietuvių 

Sodybos seklyčioje sublizgo nuostabiai 
originali Kalėdų eglutė. Ant dailiai pa
dengtų stalų degė plaukiojančios žvakutės, 
kur jos žibėjo melsvo stiklo taurėse.

Susirinkus visiems Sodybos gyven
tojams, Sodybos patikėtinėms ir Sydnėjaus 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos Drau
gijos Valdybai, trumpa malda buvo pa
minėti Sodybos mirusieji. Vėliau, skaniai 
užvalgius, patikėtinių vardu senus ir naujus 
Sodybos gyventojus sveikino Tamara 
Vingilienė. Moterų Soc. Globos D-jos 
pirmininkė Julija Lašaitienė pasidžiaugė 
gražiu stalo papuošimu, Sodybos sodelio 
gražumu ir gyventojų santara. Sekė do
vanėlės nuo “Kalėdų Senelio” didiesiems 
Sodybos darbininkams: Olgai, Danutei,

Birutei ir Vytui. Sodybos seniūnė Olga 
Storpirštienė pagyrė savo pagalbininkus, 
prisidedančius prie Sodybos aplinkos pa
gražinimo ir tvarkos palaikymo.

Buvo aptartos Sodybos problemos dėl 
saugumo ir naujos šeimininkės radimo. Po 
keturių metų gražaus ir intensyvaus darbo 
seklyčioje ir Moterų Soc. Globos D-jos ren
giniuose, Danutė Jancynori pailsėti. Šias 
pareigas išbandyti sutiko Vacys ir Anja 
Liūgos. Kalėdų eglutė užsibaigė su kava, 
arbata ir visokiais skanumynais. Padėkoję 
už skanias vaišes ir palinkėdami vieni 
kitiems linksmų švenčių ir sveikatingų 
Naujųjų Metų, svečiai pamažu išsiskirstė. 
Gi sodybiečiams liko užpūsti žvakutes, 
viską sutvarkyti, paskui atsipūsti, o gal kiek 
ir prisnūsti. D.S.

Aukos “Musų Pastogei”
J.Muščinskas NSW $ 15.00 Roma Eskirtas VIC $ 45.00
Alfredas Vitkūnas SA $ 10.00 M.Kemėšienė VIC $ 5.00
Algis Kairaitis VIC $ 7.50 Mrs. Irena O’Dwyer VIC $ 5.00
E.Svirklienė NSW $100.00 Mrs. Ina Šimaitis VIC $ 5.00
J.Paškevičius TAS $ 5.00 V.Vaseris QLD $ 10.00
B.Šikšnius TAS $ 5.00 Mrs. E.Belkus NSW $ 10.00
I.Norvydienė VIC $ 5.00 V.Martišius ACT $ 50.00
Geelongo Lietuvių Sąjungos Mrs. E.Judickas NSW $ 20.00
Klubo Valdyba VIC $150.00 AKalpokas NSW $ 5.00
Z.Vičiulienė NSW $ 15.00 KBagdonas QLD $ 25.00
T.& B. Vingiliai NSW $ 20.00 R. Pome ringas QLD $ 25.00
I. & ADudaičiai NSW $ 10.00 N.Kantvilienė TAS $ 5.00
AMalinauskas WA
Socialinės Globos Moterų

$ 10.00 T.Sturaitienė, ; NSW $ 50.00
Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Draugija Melbourne
-

VIC r. $250.00 “Mūsų Pastogės” administracija

| stovyklų marš..
Kaip jau anksčiau minėjau, skautų 

“Aušros” tunto, Sydnėjuje, rengiama 
vasaros stovykla tikrai įvyks Camp Kariong, 
netoli Gosford’o. Patikrintomis žiniomis 
stovykla prasidės penktadienį, 2002 metų 
sausio 4 dieną ir baigsis didžiuoju laužu 
šeštadienį, sausio 12 dieną.

Registracijos ir kitų smulkmenų rei
kalais suinteresuotieji prašomi kreiptis į

sesę Audrutę Markovtskei, telefonu:
(02) 8902 1031 artimiausiu laiku.
Linkiu mūsų jauniesiems atitrūkti nuo 

miesto triukšmo ir džiaugsmingai praleisti 
laiką tyroje gamtoje brolių ir sesių skautų 
globoje.

Iki pasimatymo stovykloje prie lauželio.

Vienišas Vilkas

mūšy visy refalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductable)
Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tirint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui teL (03) 9578 4319.

Pagerbdami a.a. Kostą Bagonavičlų (7.12.01) MP aukojo:

AirR.Migus $50 J. ir A Viliūnai $20
J. ir P. Pullinen $30 E.Jonaitienė $20
J.Ivinskienė $20 V.Ratkevičius $20
Ona Meilūnas $20 Vytautas Doniela $20
Lėta ir AKramilius $10 Genovaitė Kazokienė $20
M.Bukevičius $20 PDaukienė $10
V Patašius $30 M.Švedienė $10
O.Maksvytienė $10 Z.Vičiulienė $10
Elė Kains ir šeima $10 I. ir N.Venclovas $50
VDeikus $10 R. Venclovas $10
D.Skorulienė $20 VBinkis $50
B. ir I.Bieliūnai $10 B.Aleknaitė $20
VPetrauskas $10 Alex Solio, Elena Todero $20
A ir M.Reisgiai $20 Tania PortelH $20
Eva Kubbos $30 I. irADudaičiai $20
V ir G.Bakaičiai $20

' .'■'".••t-'

In memoriam 1 is#
■ #

' ■ • ‘ \ ■■

Pagerbdami
a.a. dr. Kostų Bagdonavičių,

vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $50.
Danguolė ir Anninas Šepokai

Mūsų brangiam šeimos draugui
A+A Kostui Bagdonui

mirus Sydnėjuje, liūdesio valandoje nuoširdžiausiai užjaučiame žmoną, sūnų 
bei artimuosius ir draugę liūdime.

Nąjolė ir Vytas Šalkūnai su šeima
“Nedaugelį pavasarių nuskynėme.
Nedaug ir nemažai.
Nedaugelį senų dienų be skausmo minime,
Kaip milžinai.” B.Brazdžionis

į.. s.j:i p

Mielam bičiuliui 1 <
a.a. Kostui Bagdonui,

po ilgos ligos iškeliavus į Amžinybę, skaudžią netektį pergyvenančius žmoną 
Ireną ir sūnų Viktorą su šeima labai nuoširdžiai užjaučiame.

A. ir G. Karazijos, J. ir P. Mičiuliai,
N. Brnžėnaitė-Paronetto, V Vaitiekūnienė

Dr. Kostui Bagdon-Bagdonavičiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Irenai, sūnui Victor bei jo šeimai ir 

kartu liūdime.
Irena ir Algis Milašai

Iš mūsų tarpo Amžinybėn iškeliavus
A+A Kostui Bagdonui,

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Irenai, sūnui Viktorui ir jo šeimai. 
Nuoširdžiai liūdime netekę “Pulkos ratelio” draugo, o jo atminimui “Mūsų 
Pastogei” aukojame $120.

Petras Armonas, Algis Bučinskas, Juozas Dambrauskas 
Henrikas Stošius, Vytas Stelemekas ir Vitas Račiūnas

tv

a.a. Kostui Bagdonui,
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai dr. Irenai, sūnui Viktorui su 

šeima ir artimiesiems. '
Valentina Barkus

Laima ir Rita bei jų šeimos

Mielam jaunystės draugui
a.a. Kostui Bagdonavičiui,

mirus, žmonai Irenai, sūnui Viktorui su šeima reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime

Vincas ir Genovaitė Bakaičiai
Vera Juozapavičienė (Gold Coast)

Mirus
a.a. Kostui Bagdonavičiui,

žmonai Irenai, sūnui Viktorui ir šeimai gilią užuojautą reiškia
Sydnėjaus Lietuvių Golfo Klubas

a.a. Kostui Bagdonavičiui,
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Irenai, sūnui Viktorui su šeima ir 

kartu liūdime.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Drauguos Valdyba

Mirus
a.a. Kostui Bagdonavičiui,

gilią užuojautą reiškiame žmonai Irenai, sūnui Viktorui ir jo šeimai
Laima ir Kęstas Protai

-a

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200
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Vasario 16-tos minėjimas Sydnėjuje
įvyks sekmadienį, vasario 17 <L (2002 metais).

Kviečiame dalyvauti su visa šeima. Bus įdomi ir linksma šventė, kuri patiks 
ir jauniems ir seniems. Ši Vasario Šešioliktosios šventė turės temą:

“Lietuvos pasiekimai per paskutinius dešimt metų”.
Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į mūsų bendruomenės jaunuolius ir 

lietuvišką jaunimą apskritai.
Minėjimas prasidės šv. Mišiomis ir po to vyks Sydnėjaus Lietuvių Klube, 

Bankstown’e nuo 1 vaL p.p. Smulkiau apie minėjmą bus pranešta vėliau.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia visas Sydnėjaus lietuvių organizacijas 

prisidėti prie šio linksmo 2002-tųjų Vasario 16-tos šventės minėjimo. Šiam tikslui 
įgyvendinti, sausio mėnesio pradžioje Sydnėjaus Apylinkės Valdyba planuoja 
surengti visų lietuvių organizacijų vadovų susirinkimą

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

■ Kviečiame sutikti Naujuosius Metus i 

s Melbourne Lietuvių Namuose, 44 Errol Street, North Melb.
□ Plokštelių CD muzika, perduodama per modernius įrengimus ’
“ Gėrimai “Baro” kaina, valgiais pasirūpiname patys

Patalpos atidarytos nuo 8 vai. vakaro. Įėjimas - $5. >
i Stalus užsisakyti pas “Baro” vedėją savaitgalio Baro valandomis arba pas: S 
| ZAiigaitį teL: 9889 4721, P.Kviecinską tel.: 9744 4270, mob. 04257 51262 | 
I 3 Melbourne Lietuvių Klubo Valdyba |

Melbourne “Džiugo” tunto stovykla 

įvyks 2002 m. sausio 3- 9 dienomis 
labai gražioje australų skaučių sto
vyklavietėje, esančioje Britannia 
Park, Yarra Junction.
Praneša

v.s. D.Lynikienė, tuntininkė

Dėl prenumeratų
Sydnėjuje atstovauju sekančią spaudą: 

iš Lietuvos - “Kario” žurnalą, “Lithuanian 
Weekly” (anglų kalboje), priimu prenume
ratą ir už “Tremtinį”. Australijoje - “Tėviš
kės Aidus”, Amerikoje - “Pasaulio Lietuvį”.

Ateina metų pabaiga, būkite malonūs 
ir susimokėkite laikraščių prenumeratas. 
Čekius prašome išrašyti laikraščių vardu.

Money ordeis - A Kramilius vardu, 83 
Queen St, Canley Heights, NSW 2166.

Antanas Kramilius

^4 D it SVeHtlHtS ~ moterys> turite būti dėkingos daugeliui gyvūnų.
? -Už ką?
^OtfOllOS' “ Lapė atiduoda savo kailį jūsų apykaklėms, audinė - 

paltams, krokodilas - odą rankinukams, gyvatė - batams, 
galiausiai visuomet atsiranda koks nors asilas, kuris už visa 
tai sumoka.

Mūsų Pastogė Nr. 50-52,2001.12.17, psi. 12

Tel.: (02) 9708 1414 Fax.: (02) 9796 4962 
www.lithuanianclub.org.au

pirmininkas Alins Migus vicepirmininkas Gintaras Jannlevičins 
sekretorius Laurie Cox iždininkas Denis Straitis (Stasiūnaitis)

DARBO VALANDOS: 
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
Antradieniais uždaryta.

Sekmadieniais nuo 5.00 vaL iki 6.00 vaL

LINKSMOJI VALANDA
Visi gėrimai - tik pusė kainos!

Gruodžio 16 d. (sekmadienį) 2.00 vaL

KALĖDU EGLUTE
Dalyvaus ir Savaitgalio mokykla.

Gruodžio 24 d. (pirmadienį), 7 vai po pietų

KŪČIOS
Rgistruotis Klubo raštinėje iki gruodžio 20 dienos. 

Kaina $ 20, vaikams iki 12 metų - nemokamai.

feat's fate &atty
Norintieji dalyvauti šauniame Nauju Metų baliuje 

skubiai skambinkite į Lietuvių Klubą. 
Bus: nuostabi muzika 

durų prizas 
loterija 

kviestinių šokėjų pasirodymas.
Laukiame atsiliepimų tik 7 dienas nuo laikraščio išleidimo datos. 

Jei nesurinksime pakankamo skaičiaus žmonių, baliaus neorganizuosime.

Dėl 2002 metų Renginių Kalendoriaus Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ruošia Sydnėjaus lietuvių bendruomenės 

Renginių Kalendorių 2002-tiems metams.
Maloniai prašome visas Sydnėjaus lietuvių organizacijas kuo greičiau ALB 

Sydnėjaus Apylinkės Valdybai pranešti apie savo planuojamus renginius 2002-ais 
metais, kad tarpusavyje būtų galima suderinti visų mūsų veiklą.

Prašome rašyti paštu, ar per e-mail, arba pasiųsti fax’ą.
Australian Lithuanian Community - Sydney
PO Box 669 EPPING NSW 1710
Email: Vildvba@optushome.com.au
PH/FAX 02 9876 3239 Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams pranešame, kad2002 metų MP numeris 1-
2 išeis pirmadienį, sausio 14 dieną. Red.

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. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Donielienė

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, 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 $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandijoje oro paštu $105.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis.

I jetuviškoms otganizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. - 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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