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Juozas Almi® Jūragis

KALĖDŲ REGĖJIMAI

Šventoji Naktis spinduliuoja 
šviesiais padangių žiburiais. 
Kalėdų varpai — 
didingoji šventovių giesmė — 
skamba, budina, pavargusią, įmigusią Žemę...

Virš žmonių papuošimų, blizgučių, 
virš neono šviesų, 
viršum miestų namų daugiaaukščių, 
virš kalnų, dykumų ir pajūrių 
varpų aidas plačiai išsilieja, 
kad išgirstų visi, kad pajustų visi — 
Kalėdos! Kalėdos atėjo! — — —

Užgimimo Žinia 
širdyje gimdo šventę 
ir tau, kuris ja nuoširdžiausiai 
džiaugiesi,
ir tau, kuris jos suprast nepajėgi...

Jei paslapčiai atvertumėm širdis, 
jose gimtų troškimas 
išskaityti, ką rašo 
padangių žvaigždėta knyga. 
Jei sau leistume žvelgti plačiau, 
mūsų akys išvystų 
horizontų naujų ribose 
Dievo šviesą.--- ------

Kas buvai? Kas esi? 
Kas mes esam visi 
prieš stebuklą 
Šventosios Kalėdų Nakties?

Pažiūrėkim aukštyn 
aš ir tu, 
kuris vien į Žemės šešėlius dairaisi, 
pažiūrėkim aukštyn — 
mums Dangus šiąnakt kalba 
stebuklingais žvaigždžių žiburiais.

Paklausykime mes - 
aš ir tu - 
paslaptingų
Kalėdų varpų. — — —

Vilnius (ELTA). Šventės sostinėje prasidėjo 
Kalėdų Senelio iš Laplandijos sutiktuvėmis Vilniaus oro 
uoste. Jis pirmasis lapkričio 28-ąją į sostinę atvežė šventinę 
nuotaiką. Prie “Topo” centro Ukmergės gatvėje tądien buvo 
renkamas “Šauniausias “Topo” Kalėdų Senelis 2003” iš 14 
Lietuvos miestų.

Oficialiai šventė prasidėjo lapkričio 29-ąją dieną Vil
niaus merui Artūrui Zuokui įžiebus Kalėdų eglę Vilniaus 
Katedros aikštėje. Teatralizuotame šviesų ir muzikos rengi
nyje kartu su pagrindine miesto egle įsižiebė ir šventinės 
girliandos bei Europos Sąjungos žvaigždės Gedimino pros
pekte, taip pat kalėdinė eglė Rotušės aikštėje.

Vilniaus Lukiškių aikštėje įsikursianti mugė “Žiemos 
šventė - Kalėdų šalis” taps šių metų švenčių staigmena. 
Čia vilniečiai iki Naujųjų Metų galės paskanauti karšto vy
no ir keptų kaštoną įsigyti kalėdinių dovanų bei suvenyrų, 
pasigrožėti šventiniais apšvietimais. Pačiame Lukiškių aikš
tės viduryjebus įrengta 1200 kvadratinių metrų dydžio čiuo
žykla po atviru dangumi. Pasak kalėdinės mugės rengėjų, 
čia bus įrengta profesionali ledo įranga iš Austrijos, “nebi
janti” permainingų Lietuvos orų, veiks ir Kalėdų radijas.

Vilniaus mokytojų namai žemesniųjų klasių moksleivius 
ir jaunas šeimas kviečia kartu praleisti Kalėdų vakarus 
jaukioje aplinkoje. Čia organizuojami renginių ciklai “Ka
lėdų pasakos prie laužo” ir “Senolių Kalėdos” padės vaikams 
susipažinti su įvairių šalių senomis Kalėdų tradicijomis, 
išmokti kalėdinių giesmių bei burtų.

Gruodžio 20 dieną šv. Jonų bažnyčioje rengiamas 
koncertas, skirtas žmonėms su klausos negalia. Tai pirmasis 
Lietuvos koncertas kurtiesiems, kurio programa bus prista
tyta pasitelkiant gestų kalbą spausdintus giesmių tekstus 
bei pantomimą. Taip pat gruodžio 4 dieną Vilniaus kongreso 
rūmuose našlaičiams, vaikų globos namų ir internato 
auklėtiniams, socialiai remtinų šeimų vaikams bus surengtas 
miuziklas “Snieguolė ir septyni nykštukai” .

Visą gruodžio mėnesį sostinės gyventojai ir svečiai galės 
dalyvauti nemokamuose kultūriniuose renginiuose. Tarp
tautiniame literatūros festivalyje “Literatūrinė sostinės 
žiema” bus kalbama apie žiemos laiką ir žiemiškus kompo
nentus kūryboje bei gyvenime, Kalėdų muzikos festivalis 
Vilniaus miesto bažnyčiose supažindins su įvairių laikotarpių 
lietuvių ir užsienio autorių kalėdiniais kūriniais.

Gruodžio 19 dieną Vilniaus rotušėje iškilmingos ceremo
nijos metu labiausiai Vilniaus miestui nusipelniusioms įmo
nėms, oiganizacijoms, bendrovėms sostinės meras Artūras 
Zuokas jau ketvirtą kartą įteiks Vilniaus miesto apdovano
jimus - Šv. Kristoforo statulėles.

Visiems linkėdamas prasmingų švenčių, Vilniaus 
arkikatedros administratorius kunigas Ričardas Domeika 
pakvietė gruodžio 24 dieną apsilankyti Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje, kur bus aukojamos šv. Piemenėlių mišios, taip 
pat pasimelsti prie neatskiriama Kalėdų dalimi tapusios 
prakartėlės Katedros aikštėje.

“Kalėdų sostinėje2003” rengėjai žadą kad Naujųjų metų 
šventimas sostinėje bus taip pat įspūdingas - pasitinkant 
2004-uosius Vilniaus Rotušės aikštėje bus įrengtas žiemos 
skulptūrų parkas, o naujametę naktį džiugins įspūdingas 
fejerverkas.

Šventinio projekto “Tūkstantmečio šviesa” organizatoriai 
tikina aukščiausią šalies statinį - Vilniaus televizijos bokštą 
- paversią didžiausia Lietuvos kalėdine egle. Girliandomis 
ir moderniomis šviesos instaliacijomis papuoštas televizijos 
bokštas bus įžiebtas gruodžio 25 dieną.

Šventiniai renginiai baigsis sausio 6 dieną teatralizuota 
Trijų Karalių eisena Vilniaus senamiesčio gatvėmis bei 
Katedros aikštėje Senamiesčio teatro rengiamu spektakliu 
“Betliejus”.

Šventę “Kalėdos sostinėje 2003” rengia Vilniaus miesto 
savivaldybė ir visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos 
bei privačios bendrovės. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Italijos policija 
nuo gruodžio pra
džios bando susek
ti. kas sistemingai 
nuodija minera
linio vandens, vai
sių sulčių ir pieno 
butelius ar karto; 
nūs, įšvirkščiam į 
juos acetoną ar ki

tus žalingus skysčius. Daug žmonių ap
sinuodiję atsidūrė ligoninėse. Vien gruo
džio 9 dieną iš dviejų krautuvių Turine ir 
Perugijoje reikėjo išmesti 10 000 minera
linio vandens butelių.
♦ Gruodžio 8 dieną Nigerijoje baigėsi 
Commonwealth’o viršūnių konferencija. 
Daug laiko buvo sugaišta besiginčijant, ar 
pratęsti Zimbabvei taikomas sankcijas dėl 
grubių prasilenkimų su teise bei dėl žmo
gaus teisių pažeidimų. Kelios Afrikos 
valstybės buvo linkę sankcijas nutraukti. 
Zimbabvės prazidentas Robert Mugabe 
užbėgo konferencijos nutarimams už akių, 
paskelbdamas, kad jo vadovaujama valsty
bė išstoja iš Commonwealth’o. Dėl šio 
nutarimo esą kalti D. Britanijos, Australijos 
ir Kanados vyriausybių vadovai.

'♦ Naujojoje Zelandijoje žuvo keturi 
latviai alpinistai, bandę įkopti į Mount 
Cook, aukščiausią N.Zelandijos kalną (3754 
metrų aukščio). Jų kūnai rasti gruodžio 10 
dieną. Žuvusių tarpe yra Teodors Kirsis. 61 
metų amžiaus universiteto dėstytojas, žino
miausias latvių alpinistas, bei jo duktė Evi- 
ja.
♦ Gruodžio 10 dieną JAV ambasadą Bei
rute saugoję Libano kariai sustabdė vyriš
kį, bandantį pro išorinį įėjimą įnešti į am
basadą sprogmenų pilną ryšulį. Suimtas 
asmuo yra libanietis.
♦ JAV vyriausybė paskelbė Irako atsta
tymo projektą. Įvairios firmos kviečiamos 
prisidėti prie $ JAV 18.6 bilijonų vertės 
projekto, kurį dalinai finansuos JAV vy
riausybė. Prie šio pelningo projekto galės

Lietuvos įvykių apžvalga
A.Kubilitis apie 
naujo Prezidento 

rinkimus.
(ELTA). Lietuvos 

Prezidentui Rolandui 
Paksui nesiruošiam 
atsistatydinti. Seimo 
opozicinės Tėvynės są- 
jungos-Lietuvos kon
servatorių frakcijos se
niūno Andriaus Kubi

liaus nuomone, apkalta tampa vienintele ir 
neišvengiama procedūra.

Jis tikisi, kad šią savaitę bus baigtas rengti 
apkaltos tekstas, kurį pasirašys žymiai dau
giau nei 36 Seimo nariai. “Tikiuosi, kad jų 
hus net visi 85. Mano tikėjimą dar labiau 
sustiprina ir Premjero Algirdo Brazausko ana
logiški žodžiai ", - sakė spaudos konferencijo
je A. Kubilius. Jis prognozuoją kad apkaltos 
pagrindu bus ne tik Aloyzo Sakalo komisijos 
išvados. “Kyla klausimas, ar apkaltos pagrin
du netaps ir dabartinė Prezidento veikla, 
atskleidžianti tiek daug melo ir tiek daug 
pastangų skaldyti visuomenę. Ar tai dera su 
priesaikos pasižadėjimu “stiprinti Lietuvos 
Nepriklausomybę. O jeigu Nepriklausomybė 
nėra stiprinama, ar tai nėra išdavystė? ”, - 
svarstė A Kubilius.

Jo nuomone, geriausia būtų, jeigu rimto
sios politinės partijos (socialdemokratai, so
cialliberalai. liberaleentristai ir konservatoriai) 
sutartų, kad naujų Prezidento rinkimų nerei
kia paversti dar vienomis partijų rungtynėmis,
------------------------------------------------------------ Jdmas su savo įkurtos Liberalų demokratų par- 
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Trumpai iš visur
prisidėti tik JAV ir kitų koalicinių valstybių 
firmos. Nebus įsileidžiamos bendrovės iš 
tų valstybių, kurios atsisakė paremti JAV ir 
jos sąjungininkių veiksmus prieš Saddam 
Hussein vadovaujamą Iraką, bei atsisakė 
prisidėti prie Irako atstatymo per Madrido 
konferenciją šių metų spalio mėnesį. JAV 
nutarimas išjungia iš atstatymo projekto 
Prancūzijos, Vokietijos. Rusijos ir Kanados 
firmas.
♦ JAV prezidentas George W. Bush pasi
rašė naują JAV kongreso priimtą įstatymą, 
kuriuo numatomos ekonominės ir diplo
matinės sankcijos prieš Siriją dėl jos ryšių 
su teroristinėmis organizacijomis, bei dėl 
neoficialaus Irako sukilėlių rėmimo. Įsta
tymas numato, kokių veiksmų Sirija turi 
imtis, kad šios sankcijos neįsigaliotų.
♦ Gruodžio 13 d. JAV kariniai daliniai 
apsupo nuversto Irako diktatoriaus Saddam 
Hussein slėptuvę srityje į pietus nuo Tikrit 
miesto. Jis surastas landynėje, molinės 
pirkelės rūsyje. Ginkluotas revolveriu, 
Saddam Hussein pasidavė amerikiečių ka
riams be pasipriešinimo. Beveik para pra
ėjo. iki Saddam Hussein tapatybė buvo 
galutinai patvirtinta genetiniais tyrimais. 
Irako gyventojų dauguma, šiitai ir kurdai, 
džiaugsmingai priėmė žinią apie Saddam 
Hussein areštą, daug kur šaudydami į orą.
♦ Gruodžio 14 d. Briuselyje baigėsi Eu
ropos Sąjungos viršūnių konferencija, ne
galėjusi susitarti dėl naujo ES konstitucijos 
projekto. Nesutarta dėl balsavimo teisių. At
rodo, kad nėra vilčių priimti naująją kons
tituciją prieš įsileidžiant naujas valstybes į 
Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d.
♦ Gruodžio 14 dieną vienas iš svarbiau
sių Hamas lyderių, Abdul Aziz Rantisi, 
kalbėdamas palestiniečių miniai Gazos 
ruože, pažadėjo naują savižudžių susisprog- 
dinimų bangą kovoje prieš Izraelį. Jis pa
smerkė Ženevos taikos planą ir jo autorius 
dėl nuolaidų Izraeliui, nes ten atsisakoma 
nuo pabėgėlių teisės grįžti į buvusias gy
venvietes Izraelyje. □ 

dar labiau gilinančiomis visuomenės konflik
tą. “Geriausia būtų, Jeigu šios partijos sutartų 
paremti vieną kandidatą, geriausiai būtų 
nepartinį ir galintį deramai eiti Prezidento 
pareigas. Reikalingas rimtosios politikos Na
cionalinis susitarimas, kaip gelbėti Lietuvos 
demokratijos perspektyvą ”, - pažymėjo A. 
Kubilius.

A.Brazauskas nemato galimybės
(ELTA). Min. Pirm. Algirdas Brazauskas 

skeptiškai vertina visoms partijoms priimtino 
kandidato į Prezidentus paieškas. “Ne 
partijos renka Prezidentą, todėl skeptiškai 
žiūriu į lai. Vargu ar tai būtų realu ", - interviu 
Lietuvos radijui sakė Premjeras.

A. Brazauskas abejoja, ar partijos rastų 
vieną visiems priimtiną kandidatą. Taip pat, 
jo teigimu, tai būtų visuomenei primestas vie
nas kandidatas, todėl tai sunkiai įsivaizduojama. 
Prezidentas tęs susitikimus su kaimu

(ELTA). Prez. Rolandas Paksas toliau tęs 
susitikimus provincijoje, skandalo dienomis 
tapusius tradiciniais. Prezidento patarėjas Si- 
gutis Jačėnas Eltai paaiškino, kad Prezidentas 
vėl vyks susitikti su žmonėmis. Prasidėjus 
prezidentiniam skandalui. R. Paksas per dvi 
savaites aplankė 10 Lietuvos savivaldybių. Iš 
viso Lietuvoje yra 60 savivaldybių.

Liberaleentristai - Prezidentas ir 
toliau ignoruoja Konstituciją 
(ELTA). Seimo opozicinės Liberalų ir cen

tro frakcijos nuomone, Prez. Rolandas Paksas 
ir toliau ignoruoja Konstituciją. Pasak šios 
frakcijos, slaptas Prezidento R. Pakso susiti-

REDAKTORĖJ ŽODI/
Sveiki sulaukę šv. Kalėdų! Po visų metų kasdieninio ir 

intensyvaus darbo pagaliau galime atsipalaiduoti ir keletui 
savaičių pabėgti nuo įprastos rutinos. Bet prieš užverčiant 
paskutinį “Mūsų Pastogės” numerį, noriu prisiminti ir padėkoti 
visiems mūsų savaitraščio bendradarbiams iš įvairių Aus
tralijos ir Lietuvos vietų už nuolatinį gyvą ryšį su Redakcija. 
Visųjų pastangų dėka “Mūsų Pastogės” skaitytojai buvo gan 
plačiai informuojami apie įvykius bendruomenėse ir dalinai 
apie Lietuvą bei lietuvius pasaulyje.

Kas savaitę skyreliui “Lietuvos įvykių apžvalga” savo
santraukas paeiliui siuntė net penki ištikimieji “M.P.” pagalbininkai-apžval- 
gininkai: dr. Algimantas Kabaila, Vincas Bakaitis, Anskis Reisgys, dr. Danius 
Kairaitis ir dr. yytautas Doniela. Iš nenutrūkstamo žinių srauto rūpestingai at
rinkdami įdomesnes bei svarbesnes žinutes, jie suteikė skaitytojui vaizdą apie 
Lietuvos politinį, kultūrinį, visuomeninį ir sportinį gyvenimą.

Apie įvykius pasaulyje skyreliui “Trumpai iš visur” rašė pats LB Spaudos 
Sąjungos pirmininkas Vytautas Patašius. Aliutės Karazijienės radiniai “Aliutės 
kampelyje" tarsi liepsnelės nušviesdavo mūsų senąją istoriją ir sudomindavo savo 
spalvingumu. Nekantraudami laukdavome ir naujų linksmų Pijaus Dulkelės 
nuotykių. Gaila, kad jie nutrūko, nes mirties angelas amžinybėn pasišaukė šviesios 
atminties talentingą dailininką Stasį Montvidą.

Nenuilstantis Redakcinės Kolegijos narys Antanas Laukaitis kas savaitę skyrelį 
“Kas - kur - kaip?” užpildė aktualiais straipsniais apie sportą apie įdomesnius 
įvykius iš savo kelionių bei susitikimų. Skyreliui “Skautų padangėje” labai gyvus, 
spalvingus straipsnius mums nuolat siuntė veikli jaunesniosios kartos “M.P.” 
bendradarbė Dovilė Zduobienė.

Kultūrinėmis temomis mums nuolat rašė dr. Genovaitė Kazokienė, Isolda Po- 
želaitė-Davis AM, Gražina Pranauskienė, Dana Skorulienė, Jurgis Žalkauskas ir 
kiti. Įvykius Bendruomenėje savo straipsniais nušviesdavo Aldona Vyšniauskienė, 
Viktoras Baltutis, Lolita Kalėda. Ramutis ir Ramona Zakarevičiai, Rita Baltušytė, 
Dalia Didžienė. Janina Vabolicnė, Viltis Kružienė, Lilija Kozlovskienė, Antanas 
Kramilius, Juozas Gailius, Algis Bučinskas, Vida Kabailienė, Liudas Budzinauskas, 
Teodoras Rotcas, Algis Taškūnas, Alis Migus, Gaila Bagdon, Kazys Kemežys, 
Jonė Žalkauskienė. Viktorija Vitkūnienė, Kajetonas Starinskas. Stasė Lipšienė, 
Algis Kairaitis, Martina Reisgienė, Endrius Jankus. Danutė Simankevičienė, Irta 
Mikėnienė, Elvira Šurnienė, Elena Varnienė. Šį sąrašą būtų lengva pratęsti.

Esame dėkingi Elenai Jonaitienei, kuri mums suteikė galimybę atkarpomis 
spausdinti jos biografinį romaną “Likimo blaškomi”.

Gyvais ir aktualiais rašiniais iš Tėvynės “Mūsų Pastogę” praturtino buvęs “M.P.” 
redaktorius Bronius Žalys (Vilnius), dr. Kazimieras Strolys (Baisogala), doc. 
Kazimieras Blaževičius (Kaunas), buvęs “M.P.” redaktorius Vincas Augusti- 
navičius (Vilnius), Tomas Pabedinskas (Kaunas). Pastaruoju metu taip pat 
spausdiname įdomius dr. Ted Reilly įspūdžius iš Lietuvos. “Mūsų Pastogės” 
korespondentų sąrašas ilgas, atleisite, jei čia jis sutrumpintas.

Rcdakcijon skaitmeninių nuotraukų nuolat atsiųsdavo Rita Baltušytė, Lolita ir 
Danny Kalėdos, Joan Songaila. Aktualių nuotraukų negailėdavo Vytautas Vaitkus, 
Ramona Ratas-Zakarevičienė, Dalia Didžienė ir kiti.

Ta pačia proga nuoširdžiai noriu padėkoti ir “M.P.” kompiuterių “daktarui” 
Petrui Viržintui. Šio profesionalaus specialisto dėka laikraščio išleidimas nenutrūko 
per visus metus, nors kompiuteriai gedo ne vieną kartą.

Visiems mieliems “Mūsų Pastogės” bendradarbiams ir skaitytojams noriu 
palinkėti gerumo ir ramybės prie Kūčių stalo, prasmingo džiaugsmo šv. Ka
lėdų rytą, sveikatos, ištvermės ir brandžių darbų ateinančiais Naujaisiais 
2004-aisiais metais.

Dalia Danielienė, MP redaktorė

tijos ir jos skyrių vadovais rodo, kad dešimtą 
mėnesį prezidento pareigas einantis R. Paksas 
ir toliau nesusigaudo, kokie yra tikrieji jo 
darbo prioritetai.

"Pastarųjų savaičių Prezidento veiksmai, 
kai jis į susitikimus su žmonėmis pasiima 
Liberalų demokratų partijos atstovus ir daro 
reklamą šiai partijai, slapta prezidentūroje 
priiminėja liberaldemokratus, rodo, kad 
Rolandas Paksas vis dar nesuvokia esąs visos 
Lietuvos, o ne Liberalų demokratų partijos 
prezidentas ”, - teigė Seimo Liberalų ir centro 
frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis.

Pasak jo, tokiais veiksmais Prezidentas 
nepaiso Konstitucijoje nurodyto reikalavimo, 
draudžiančio prezidentui dalyvauti politinių 
partijų veikloje.

Jurijus Borisovas mano 
“prisijaukinęs” Lietuvos 

Prezidentą”
"Pasakysiu atvirai, Lietuvos Prezidentas 

turėjo būti pati sėkmingiausia mano,. aš 
pabrėžiu - kaip verslininko, investicija. 
Negana to, prisipažįstu, kad už tas investuotas 
lėšas tikėjausi nemažų dividendų ”, - sakoma 
“Lietuvos ryto” straipsnyje, pavadintame “J. 
Borisovas: aš prisijaukinau R. Paksą”.

V.Uspaskich rems R-Paksą
(ELTA). Naujos susikūrusios Darbo par

tijos lyderis Viktor Uspaskich nutarė papildyti 
Prezidento Rolando Pakso rėmėjų gretas. Po 
daugiau nei valandą trukusio pokalbio su 
Prezidentu V. Uspaskich teigė esąs linkęs rem
ti R Paksą su sąlyga, kad šis ryšis atskleistų 

“jau 13 metų valstybėje klestinčios korupcijos 
ir protekcionizmo faktus".

Susitikime su Vilniaus visuomene V.Us
paskich kalbėjo kitaip. Tada jis pareiškė, jog 
visa, kas susiję su Prezidento skandalu, esą 
“amoralu ”. "Tai, kas vyksta Prezidentūroje, 
vyksta Jau 13 metų. Jei R. Paksas su savimi 
nusitemptų kitus, valstybė apsivalytų“, - 
tvirtino V. Uspaskich.
Advokatai negali trumpai paaiškinti

(ELTA). Prezidentui atstovaujančios ad
vokatų kontoros “Baublys ir partneriai” tei
sininkai kritiškai vertina Seimo laikinosios 
komisijos išvadas, kurių esmė - Prezidentas 
Rolandas Paksas buvo ir yra pažeidžiamas.

Tačiau šios kontoros vadovaujantis part
neris dr. Gediminas Baublys Eltai sakė ne
galintis trumpai paaiškinti Prezidentui pa
teikto įvertinimo, kad “Seimo laikinosios ty
rimo komisijos dėl galimų grėsmių nacio
naliniam saugumui išvados kelia abejonių dėl 1 
jų teisinio pagrįstumo ir teisėtumo”.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.

-r... ‘F.
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“Dainos Sambūrio” koncertas “Karūna Lietuvai”
Lapkričio 16 dieną Melbounto lietuvių 

choras “Dainos Sambūris” atšventė 54-tus 
savo gyvavimo metus. Kartu buvo švenčiamas 
ir 750 metų jubiliejus nuo karaliaus Mindau
go karūnacijos.

Trimito garsai sukvietė visus choristus su 
režisiere bei dirigente Birute Prašmutaite ir 
akompanuotoja Zita Prašmutaite į Mclboumo 
Lietusių Namų sceną. Į salę įžengė karalius 
Mindaugas (P.Petraitis) su žmona Morta (G. 
Kymantaitė). Garbingieji svečiai užėmė savo 
vietas ant scenos, kurios viršuje kabėjo di
džiulė karūna, o sienos buvo papuoštos kara
liaus vėliavomis, herbais ir muzikos gaidomis.

Choro “Dainos Sambūris” pirmininkė Da
nutė Lynikicnė pasveikino visus susirinkusius 
ir pranešė, kad choras “Dainos Sambūris” turi 
svečią, kurie prisidės prie šio koncerto. Ji pra
nešė. kad žiūrovai išgirs atbalsius iš III 
Pasaulio lietuvių dainų šventės Lietuvoje, o 
svečiai - tai tautinių šokių grupė “Šokdava” 
(vadovė Dalia Antanaitienė), kuri pašoks tris 
šokius. Programoje pasirodys smuikininkė A 
Bronstein ir akompanuotojas R. Imbrasas. 
trimitininkas J. McCulloch, o rūbų parodos 
organizatorė B. Kymanticnė.

Programą pradėjo nepaparastai įspūdin
ga video juostos ištrauka iš Dainų šventės 
Lietuvoje, kai 18 000 dainininkų iš visos Lie
tuvos ir užsienio, tame tarpe ir “Dainos 
Sambūris”, sudainavo “Kur girios žaliuoja”.

Sekė “Dainos Sambūrio” pasirodymas. 
Choras sudainavo dainas “Gimtinei” ir “Lie
tuva brangi”.. Choristė M. Šidlauskienė krei
pėsi į karalių Mindaugą: "Kai Lietuvą iš visų 
pusių priešai puolė, degino pilis, tu pakėlei 
kalaviją prieš Juos ir sukūrei valstybę. 
Skausmo ašaras nušluostė! Lietuvai... Nuo 
Lietuvos valstybės įkūrimo Lietuva daug 
kentėjo; be t dabar Ji vėl laisva, trispalve 
plevėsuoja. Mes esame tavo vaikai, o tu tėvas

Karaliaus Mindaugo karūnacijos750
metų jubiliejus Geelonge

Geelongo lietuvių senjorų skautų 
“Židinys”, kartu su Geelongo Apylinkės 
Valdyba, suruošė iškilmingą Karaliaus Min
daugo karūnacijos 750 metų minėjimą. Į šią 
šventę susirinko apie šimtas klausytojų ir 
svečių iš visų apylinkių. Geelongui tai 
nepaprastas įvykis. Šventės vedantysis 
pasveikino visus susirinkusius. Buvo įneštos 
vėliavos ir sugiedotas Tautos Himnas.

Šiai dienai pritaikytą paskaitą skaitė LR 
Garbės konsulas Melbourne Andrius Ži
linskas. Paskaita buvo įdomi ir klausytojų 
įvertinta gausiais plojimais.

Kartu su šiuo minėjimu skautų “Židi
nys” šventė savo 20-ties metų veiklos su
kaktį. Šia proga mūsų nepakeičiamas ir 
nenuilstantis tėvūnas s. Liudas Bungarda 
supažindino visus dalyvius su “Židinio” 
istorija ir papasakojo apie nuveiktus darbus 
per dvidešimt metų. Tylos minute buvo 
prisiminti ir pagerbti jau mirę židiniečiai.

Po to sekė sveikinimai. “Džiugo” tunto 
vardu židiniečius pasveikino Australijos 
Rajono Seserijos atstovė vs. Rasa Stat
kuvienė, Melbourno “Dainos Sambūrio” 
vardu - choro administratorė vs. Danutė 
Lynikienė ir dirigentė vs. Birutė Prašmu- 
taitė. Kai kurie buvę ar esantys skauti
ninkai, negalėdami dalyvauti šventėje, 
sveikinimus atsiuntė raštu. Tai s. Loreta 
Tigani, Birutė ir jvs. Vytautas Vaitkai.

Meninės programos dalyje visus links
mino žaviosios “Tembro” dainininkės - 
Birutė Kymantienė ir Rita Mačiulaitienė, 
joms akompanavo talentingasis Rolandas 
Imbrasas. Džiaugėmės išgirdę savo vietinį 
duetą - židiniečius Stasę ir Julių Lipšius. 
Kelias dainas padainavo ir Geelongo choras 

mūsų genties”.
Buvo sudainuota daina “Leiskit į tėvynę”, 

moterų choras padainavo “Visa širdimi”, vyrų 
choras - “Šėriau žirgelį”, o visi kartu - “Tė
viškė” ir “Mano gimtinė”.

Smuikininkė A. Bronštein pagrojo “Lėk 
sakalėli” ir “Žemaitiško daktaro dainą”, 
akompanavo R. Imbrasas. Choro pirmininkė 
padėkojo menininkams ir apgailestavo, kad 
A. Bronštein negali ilgiau pasilikti, nes ji 
groja operoje “Stebuklinga fleita".

Tautinių šokit, grupė “Šokdava" pašoko 
“Aušrelę”, o choristai - Ji Šneideris. J. Janke
vičienė, M. Sodaitienė. V. Rutkauskienė, R. 
Sližys ir Z. Prašmutaite - papasakojo savo 
įspūdžius iš dainų šventės Lietuvoje.

Po pertraukos antrą koncerto dalį pradėjo 
“Šokdava”. kuri pašoko du šokius - “Audė
jėlę” ir liaudies šokių pynę.

Vėl pamatėme video filmo ištrauką, 
kurioje įspūdingai pasirodė vaikų choras iš 
Dainų šventės Lietuvoje. Vaikų buvo tiek daug 
ir jie jausmingai dainavo patriotines dainas. 
Jaunutė A McCulloch anglų kalba papasakojo 
savo įspūdžius iš Lietuvos. Kokia ji buvo 
laiminga, kad močiutė M. Igaunienė nusivežė 
ją į Lietuvą. Lietuva jai labai patiko.

“Dainos Sambūris” sudainavo “Žalias 
kraštas”. “Antkalno mūrai", “Gimtinės upeliai”, 
“Šviesa amžinoji dainos” ir “Atbalsiai Maironio 
žemės”. Choristės M Igaunienė ir D. Didžienė 
papasakojo savo įspūdžius iš Lietuvos.

Toliau sekė tautinių rūbų paroda. Cho
ristės parodė tautinius rūbus iš įvairiausių 
Lietuvos vietovių. Taip pat mamytės su savo 
dukrelėmis, močiutės su savo anūkėliais, 
mažos mergytės - visi su tautiniais rūbais. 
Mergaitės rodė lietuviška aprangą, berniukai 
- lietuviškus baltinėlius (T-shirts). Pasiro
dyme dalyvavo Višo'š kaHOs' - ‘hūb’Ž' 'mė'tūkų 
iki 80 metų ir daugiau.

“Židinio” tėvūnas Liudas Bungarda.
Abi nuotraukos Ritos Mačiulaitienės.

“Viltis”, kuriam dirigavo Aldona Scano, o 
akompanavo Aldo Kovacs.

Geelongo Apylinkės pirmininkas Stasys 
Šutas taip pat pasveikino židiniečius su 
jubiliejumi ir padėkojo jiems už gerai su
organizuotą šventę.

Po gėlių ir šampano įteikimo, šią nuo
stabią šventę baigėme susikabinę rankomis 
ir sugiedodami tradicinę “Lietuva brangi”.

Po to vaišinomės židiniečių pagamintais 
cepelinais, kava ir pyragais.

Židinietis Kajetonas

Lietuvių Namų sceno je - pasirodo “Dainos Sambūris”. Zigmo Augaičio nuotrauka.

Pabaigoje “Dainos Sambūrio” pirm, 
sukvietė visus dalyvius į sceną. Padėkos 
žodžius tarė LR Garbės konsulas Melbourne 
Andrius Žilinskas, PLB pirm. Gabrielius 
Žemkalnis. Apylinkės pirm. Andrius Vaitiekū
nas, Gcclong’o choro “Viltis” dirigentė A. 
Scano ir latvių choro dirigentas V. Bendrups.

Choro pirm. Danutė Lynikienė padėkojo 
visiems dalyviams, kurie prisidėjo prie šio 
koncerto išpildymo ir svečiams. Dėkojo savo 
Komitetui, garso tvarkytojui G. Antanavičiui, 
šviesų operatoriui J. Balčiūnui, kino operato
riui M. Kozlovskiui, dekoratoriams - J.A. 
ŠimkamsirG. Kymantui, modeliams, gausiai 
susirinkusiems žiūrovams ir pakvietė visus į 
kitą salę pasivaišinti kava bei pyragaičiais, o 
taip pat pasidalinti įspūdžiais.

Grįžtant namo dar ilgai skambėjo damos 
žodžiai: Numesk tėvyne, rūbą seną / Kurį 
užvilko svetimi /Ir meilės kerštas tenebūna / 
Tėvvnės ugnimi...

Aldona Vyšniauskienė

Lietuvės, kurios atneša savo širdį delne
Praėjusį penktadienį (lapkričio 28 d.) 

Sydnėjaūs- Universiteto StCphėtr'Roberts 
Lecture Theatre iškilmingai pažymėtas Ben
druomenės lankytojų programos (Commu
nity Visitors Scheme) dešimtmetis ir prista
tyta jubiliejaus proga išleista knyga “Su šir
dimi ant delno" (With My Heart in My Palm).

Tarp 118 apdovanotųjų savanorių ligo
nių lankytojų - 7 lietuvės. Pati pirmoji pri
imti apdovanojimą iš Australijos senėjimo 
reikalų ministrės Julie Bishop rankų buvo 
pakviesta programos veteranė Onutė Kapo- 
čienė. Ceremonijos vedančioji, pristatyda
ma Onutę, pavadino ją slaugytojų žvaigžde. 
Apdovanojimams pasibaigus ji buvo pa
kviesta įteikti ministrei gėlių.

Jadvyga Dambrauskienė apdovanota už 
vienišų senų žmonių lankymą slaugos na
muose per devynerius metus, Nata Liuti- 
kaitė - aštuonerius, Milda Karpavičienė - 
ketverius, Margarita Bimbicnė - dvejus. 
Apdovanotųjų sąraše taip pat buvo trejus 
metus senelius lankanti Margarita Kava
liauskienė ir dvejus - Marija Paltanavičienė, 
tačiau jos iškilmėse nedalyvavo.

Bendruomenės lankytojų programos

Apdovanotos moterys iš kaires: Jadvyga Dambrauskienė, Milda Karpavičienė, Nata Liu- 
tikaitė, Onutė Kapočicnė ir Margarita Bimbicnė., '■ --‘ėJ
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Karalienė Morta (G.Kymantaitė) ir kara
lius Mindaugas (P.Petraitis).

Zigmo Augaičio nuotrauka.

dešimtmečiui skirtoje knygoje, dešimties me- 
tų gėrųjų:samaficčių'staž'ą turintys prb'gra- 
mos dalyviai buvo pagerbti dar ir tame pa
čiame renginyje pristatytame leidinyje “Su 
širdimi ant delno”. Knygos viršelį puošia 
jaudinanti nuotrauka, kurioje matome sene
lį, kažką patikliai šnabždantį Onutei į ausį. 
Ta pati, tik mažesnio formato fotografija,' 
yra ir ant paskutinio viršelio. Gausiai ilius
truotas leidinys supažindina su šešiais žmo
nėmis, ištisą dešimtmetį neapleidžiamiems 
savo tautiečių, vienišos senatvės dienas lei
džiančių slaugos namuose. Onutei kompa
niją knygoje palaiko ukrainiečių, arabų, 
rusų, kinų ir ispanų lankytojai.

Stephen Roberts pastato fojė veikė didelė 
fotografijų paroda. Onutei ir čia skirtas visas 
stendas, o kitas lietuves matėme nuotrau
kose, išdėstytose pagal dalyvavimo lankymo 
programoje metus.

Pasidžiaugti kilnioje programoje daly
vaujančių lietuvių pagerbimu buvo atvykę 
ir Sydnėjaūs Apylinkės pirmininkas Ra
mutis Zakarevičius su žmona Ramona 
(Apylinkės Valdybos vicepirmininke).

inf.
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Kariuomenės Šventė Melbourne
Istorinę lapkričio 23-iąją pavieniai ar bū

reliais slinko “tiesiog marios” žmonių šv. 
Marijos Jūros Žvaigždės bažnyčios link. O 
daugybė jų buvo! Diena iškilminga - tai ne 
paprastas sekmadienis, o KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ.

Lygiai 11 vai. ramovėnų ir šaulių vėliavos, 
trispalvė ir Australijos “Pietų Kryžius” gaubė 
sielovadą kun. Algį Šimkų žengiant prie 
altoriaus iškilmingoms pamaldoms. Savo 
jautriais žodžiais jis įvedė parapijiečius į 
šventišką aplinką, palaimino ramovėmis ir 
visus tikinčiuosius. Susikaupimą pagilino 
Zitos Prašmutaitės vedamo parapijos choro 
išpildomos giesmės, Ritos Mačiulaitienės 
skleidžiami vargonų garsai, prie jų prisidedant 
ir Danutės Levickienės vadovaujamiems “Da
nos vyrams”. Skambėjo visa bažnyčia, o Ritos 
Mačiulaitienės, Birutės Kymanticnės, Bronės 
Staugaitienės ir Birutės Prašmutaitės atlikta 
“Avė Maria” apgaubė visus iškilminga skrais
te. Skaitymus šventės proga pateikė Vladas 
Bosikis ir Marija Gcštauticnė.

Pietumis, kuriuos paruošė darbščiosios 
“bitelės” su nepavargstančia Joana Valaitiene 
priekyje, “alkani tapo pavalgydinti, trokštan
tys pagirdyti”. Dar nespėjus kaip reikiant 
suvirškinti “kareiviškos košės”, teko persikelti 
į auditoriją tęsti šventės minėjimą.

“Senieji vilkai”- Vincas Baltrukonis, asi
stuojant Feliksui Sodaičiui ir Povilui Dargiui, 
palydint fortepiono garsams (grojo Rita Ma- 
čiulaiticnė). padėjo vainiką prie paminklo 
“Žuvusiems už Lietuvos laisvę”. Taip buvo 
pagerbti tie. kurie jau apleido mūsų eiles.

Įnešus vėliavas, įvadą į minėjimą pravedė 
LKVS Ramovės Mclboumo skyriaus pirm. 
Vladas Bosikis OAM. paprašydamas kun. A. 
Šimkaus tarti invokacijos žodžius. Tolimesnei 

• minėjimo eigai tęsti, iškviečiamas Teodoras 
Rotcas su dienai pritaikyta apybraiža. Prele
gentas savo kalboje iškėlė tris jausmus, suda
rančius dienos reikšmę - tai liūdesys, pagarba 
ir pasididžiavimas. (Ištrauką skaitykite MP 
psl. 9). Antroje dalyje sugrįžome į mūsų ka
riuomenės atkūrimą prieš 85 metus ir po to 
vykusias Nepriklausomybės kovas, tuo pa
gerbdami ir atsidėkodami tėvams ir seneliams 
tą nepriklausomybę ginant ir iškovojant. 
Baigdamas prelegentas priminė klausytojams 
5O-tics metų egzistencijos jubiliejų Mclboumo 
ramovėnų skyriui, jo veiklą, pastangas ir įnašą 
į bendruomeninį gyvenimą, tuomi išreikš
damas pasididžiavimą skyriumi, kaip visuo
menine organizacija.

Kaip tradicija, sekė sveikinimai ramovė
nų. atšventusių jubiliejinius gimtadienius: 
Povilas Dargis (85 metai). Zigmas Poškaitis 
(80 metų) ir “jaunasis” Juozas Leknius (75 
metai). Vėliavų išnešimu užbaigiama oficia

Ir Hobarte...
Kas būtų sapnavęs, kad po 85 metų at

kūrus Lietuvos kariuomenę, šis įvykis bus 
švenčiamas tokiame pasaulio užkampyje kaip 
Tasmanija. Nors kadaise čia gyveno gana daug 
karininkų ir kareivių, tarnavusių Lietuvos 
kariuomenėje. Dabar vieni išvyko į “sotesnes 
lankas“.o likusieji iškeliavo į Anapilį arba į 
tą vietą, kuri skirta seniems kariams. Liko 
“jaunesnieji“, kurių amžius sukasi apie 80 
metų. Į kariuomene jie papuolė dažniausiai 
per prievartą, apgavystę arba vedami patrio
tiškumo. Tačiau jie visi kartu paminėdavo 
Kariuomenės Šventę nuo pat pirmų įsikūrimo 
dienų, prisimindami tas baisias dienas, pra
leistas fronte.

Aš buvau įpareigotas pravesti minėjimą, 
nes mūsų pirmininkas Juozas Paškevičius, 
atitarnavęs Apylinkės Valdyboje 33 metus ir 
sulaukęs 81 metų, tikriausiai užsitarnavo šiek 
tiek poilsio. Paskaitoje buvo prisiminti Lietu
—--------------------------------------------------- .----- švenčių. '
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lioji minėjimo dalis.
Minėjimo dalyvių taip laukiama, meninė 

dalis prasidėjo katutėmis, kai scenoje pasirodė 
visuomet besišypsanti pranešėja dr. Aldona 
Butkutė. Na, ir sučiulbo paukštužėliai, kai 
mūsų “lakštingalėlės” Rita ir Birutė su daina 
“Siūbau lingau.atpalaidavo vaizduotę ir ją 
dar daugiau nuspalvindamos “Brangiausiomis 
spalvomis”. Gi kanklių ansamblis, vadovau
jamas Stasio Eimučio, perkėlė žiūrovą “Pilkais 
keliais” į gimtąjį kraštą kurį apibūdino Al
dona Butkutė, kanklėms pritariant deklamuo
dama “Yra šalis”. Kaip malonu prisiminti tė
vų namus ir tą “lietuvaitę”. Skrieja mintys, 
skriejome ir mes su panelės Butkutės pateikta 
“Einu per žemę...” Iškeliavome tam, kad 
galėtume parašyti “gromatėlę”, p kaip tai da
ryti mums “pračiulbėjo žaviosios lakštingalos” 
- Birutė ir Rita. Nenurimo ir Stasys Eimutis 
su savo kanklininkais - jie prisijungė prie 
“paukštyčių”, neleisdami užmiršti, “kad ne 
auksinės vasaros”.

“Dunda, trankosi perkūnai...” - ar tai oro 
pakita. O ne. tai scenon žygiuoja “Danos vy
rai”. Bando trypti “Ramovėnų maršui" į taktą 
ir dalis žiūrovų, bet apstulbo, kai įtarpan 
nusileido jau nebe dvi, o trys lakštingalos - 
prie Birutės ir Ritos prisijungė Bronė Staugai- 
tięnė ir išvedė mus “Lietuvos laukais”. Kelio
nė ne per ilga, “Danos vyrai” stabteli poilsiui 
“Už Raseinių ant Dubysos”. Ne vieni jie 
keliauja, juos lydi nepamainomi palydovai- 
“čiulbuonėliai” - šį kartą jau keturios “gies
mininkės”- Rita, Bronė ir dvi Birutės 
(Kymantienė ir Prašmutaitė). Bet laikas bėga 
ir saulutė leidžiasi, tai ir mūsų šaunieji ka
reivėliai, “Danos vyrai”, su “viršila” Dana 
priešakyje išžygiuoja iš scenos. Ne, neišžy
giuoja, bet išskrenda kaip tas “Aras”...

•mi ■■IrtaipdarvicnaMclboumoramoVėnųreh- 
giama šventė artėja prie saulėlydžio. Mcl
boumo skyriaus 50-mečio proga savo svei
kinimus perdavė LR Garbės konsulas Mel
bourne Andrius Žilinskas. Apylinkės Valdy
bos pirmininkas Andrius Vaitiekūnas. Jų šil
tus žodžius parėmė Melboumo Katalikių Mo
terų Socialinės Globos Draugijos pirmininkė 
Jonė Žalkauskicnė OAM ir iš tolimojo Sydnė- 
jaus LKVS Ramovės Sydnėjaus skyriaus pir
mininkas Antanas Kramilius OAM.

Pranešėja dr. Aldona Butkutė ramovėnų 
vardu padėkojo už sveikinimus, dalyviams - 
už programos išpildymą, techniniams talki
ninkams - Giriui Antanaičiui (garsai) ir Juo
zui Balčiūnui (šviesos), pianino virtuozui Ro
landui Imbrasui, palydint “lakštingalėles” į 
dainų šventę ir jos metu, o ypač - tėvynainiams 
už gausų apsilankymą į minėjimą. Tautinė 
giesmė nuaidėjo visame Melbourne ir, vis tik, 
teko skirtis... Kariūnas

vos kariai, tarnavę caro kariuomenėje, ir jų 
pastangos sukurti lietuviškus dalinius po įvy- 
kurios revoliucijos Rusijoje. Buvo paminėti 
jų pasiekimai, nelaimės ir kai kurių dalinių 
tragedijos.

Taigi, paminėjom lietuvius karius, žuvu
sius karo lauke, mirusius nuo žaizdų ir išse
kimo nelaisvėje, ir tuos, kurie buvo laimingi 
nes sulaukė garbingo amžiaus ir mirė nuo 
senatvės. Taip pat paminėjome lietuvius ka
rius. tarnaujančius dabartiniuose taikos pa
laikymo operacijose Irake ir Afganistane.

Oficialus minėjimas baigtas Tautos Him
nu. Sekė Apylinkės susirinkimas. Pasveiki
nome visus tautiečius, gimusius lapkričio mė
nesį: A. Nuncz, J.Paškevičių, p.Petraiticnę, 
A Taškūną ir B.Šikšnių. Palinkėjome visiems 
ilgiausių metų.

Prie kavutės, arbatos ir suneštų “skanės
tų“ pabendravome porą valandų. Kadangi 
tai buvo paskutinis mūsų suėjimas šiais me
tais. palinkėjom vieni kitiems malonių Kalėdų

Endrius Jankus

Ir Adelaidėje...
Adelaidės LRVS Ramovės skyriaus lei

dyba yra labai pareiginga savo darbuose. Tad 
ir šį kartą Lietuvos kariuomenės atkūrimas 
buvo gražiai paminėtas š. m. lapkričio 15 
dieną pradedant Adelaidės lietuvių radijo 
valandėle 9 vai. ryto, kai savo gražias mintis 
perdavė skyriaus sekretorius Antanas Šerelis. 
Kalbos pabaigoje jis pabrėžė "kad ir nebe
daug mūsų paliko, bet esame ramūs, kad 
mūsų tradicijos bus tęsiamos, jei ne čia, šia
me svetingame krašte, tai ten, prie Neries ir 
Nemuno. Mes ramūs ne vien dėl to, kad mus 
vadina "ramovėnais". LietuviųNamųbiblio- 
tekoje pavarči us dabartini o "Kario " žurnalo 
puslapius, tikrai darosi ramu, matant mūsų 
jaunosios kartos augančią kariuomenę. Vyrai 
gražiai nuaugę, aprengti puikiomis unifor
momis, moderniai apginkluoti. Širdyje ty
liai prašome "Viešpatie, padėk jiems ir apsau
gok juos, kadtųginklų daugiaujiems neberei
kėtų taip sunkiai ir brangiai apmokėtai lais
vei ginti".

Ir Canberroje...
Kariuomenės šventės minėjimas įvyko 

sekmadienį, lapkričio 23 dieną Lietuvių 
Būstinėje. Susirinko 23 tautiečiai. Pagal 
Canbcrrą ir kasmet dėl mirties mažėjančio 
tautiečių skaičiaus, tai geras būrys. Dauguma 
jų senyvo amžiaus žmonės, kurie praeityje ir 
taip pat šiais metais atėjo pagerbti žuvu
siuosius už Lietuvos laisvę. Jų širdyse liepsno
jančio pagarbos jausmo tą dieną pasitaikęs 
stiprus lietus neužgesino.

Minėjimą pradėjo Canberros “Ramovė” 
skyriaus pirmininkas Liudas Budzinauskas. 
Pasveikinęs susirinkusius, jis priminė, kad 
šiandien - lapkričio 23 dieną - sueina lygiai 
85 metai nuo Lietuvos kariuomenės įkūrimo. 
Sakė, kad daugelis iš mūsų buvome dar ne
gimę, kada mūsų tėveliai, proseneliai kovojo 
dėl Lietuvos laisvės. Jų ryžto ir pralieto krau
jo dėka buvo pastatyti stiprūs nepriklauso
mos valstybės pamatai, kurių ir galingoji 
Raudonoji imperija per 50 metų nepajėgė 
sugriauti. Todėl su pagarba ir dėkingumu 
prisiminkime nepriklausomybės, komunizmo 
aukas, herojiškai kovojusius ir žuvusius 
partizanus, kankinius, Sibire mirusius trem
tinius. II-osios Nepriklausomybės atstatymo 
aukas. Taip pat prisiminkime daugel metų 
mūsų “Ramovė” skyriaus šeimininkę a.a. 
Sofiją Budzinauskicnę iratsistojimu bei tylos 
minute juos pagerbkime.

Apylinkės Valdybos pirmininkas Viktoras 
Martišius pasveikino skyriaus ramovėmis, 
suruošusius šį minėjimą, ir perskaitė iš 
Lietuvos Karo akdemijos gautą laišką, ku
riame dėkojama Canberros Lietuvių Bendruo
menės Sąjungai už piniginę premiją geriau
siam 2003 m. Karo akademijos absolventui. 
Pasak kariūnų bataliono vado mjr. Gintaro 
Lukošiaus, šiemet juo tapo leitenantas Da
rius Bernotas. Laiške rašoma: "Jisyra atsa
kingas ir turi neabejotiną autoritetą tarp 
kariūnų. Puikų sugebėjimą vadovauti D. 
Bernotas įrodė, kada jam buvo patikėta vesti 
pradinio karinio rengimo kursą, eiti batalio
no vado pavaduotojo pareigas. D. Bernoto 
lyderio savybės išryškėjo jau studijų Karo 
akademijoje pradžioje. 2001 metais, kaip 
vienas iš pažangiausių ir labiausiai sportiš
kų kariūnųjis buvo atrinktas atstovauti Ka
ro akademijai Austrijoje vykusioje tarp
tautinėse taikos palaikymo pratybose 
"Cooperative Best Effort"'. Kadangi kariūnas 
gerai mokėsi ir mokėjo anglų kalbą, 2002 
metais jis buvo pasiųstas vieną semestrą 
studijuoti JAV Virdžinijos Karo Institute.

When's the last time you went to 
www.AUS.org ?
The young'uns have been busy! AUS

Sekmadienį, lapkričio 16 d., 10 vai. ryto 
buvo pakeltos vėliavos Lietuvių Namų sode
lyje, o 10.45 - Liet. Katalikų Centre. Čia su
sirinkusiems žodį tarė Ramovės skyriaus 
pirm. L. Budreiką gražiai prisimindamas ne 
tik karius, bet ir visus taurius lietuvius, žu
vusius už Lietuvos laisvę. Užbaigęs kalbą 
pakvietė visus pagerbti jų atminimą tylos 
minute. Sugiedotas Tautos Himnas. Organi
zacijų atstovai, palydint vargonams, nešė savo 
vėliavas į bažnyčią prie altoriaus.

Šv. mišias atnašavo kun. J. Petraitis, savo 
pamoksle taip pat primindamas kariuomenės 
svarbą. Pasimeldėme už visus žuvusius, 
kovojant dėl nepriklausomybės. Choras, 
vadovaujamas N. Stapleton, itin jautriai 
sugiedojo “Kovoj jūs jau žuvot mielieji ka
riai”, o auką atnešė Adelaidės Apylinkės pirm. 
J. Grigonytė ir ramovėnas J. Lenktys.

Po pietą prieš nuleidžiant vėliavas, brvo 
padėtas vainikas ant paminklo Lietuvių Namų 
sodelyje, sugiedotas Tautos Himnas ir “Mariją 
Marija".

E. Varnienė

Stropaus vaikino studijų rezultatai nustebi
no net JAV dėstytojus, kadangi buvo gerokai 
aukštesni už bendrą instituto vidurkį. Ab
solventų išleistuvių ceremonijos metu Kraš
to apsaugos ministras Linas Linkevičius Da
rių Bernotą apdovanojo kardu. Šiam absol
ventui b uvo skiria A ustralijos Canberros Lie
tuvių Bendruomenės Sąjungos premija ”.

Canberros “Ramovė” skyriaus pirminin
kas padėkojo Canberros Liet. Bendruomenės 
Sąjungos V-bos pirm. Viktorui Martišiui, kad 
šis premijos projektas, kurį labai entuzias
tingai rėmė Canberros ramovėnai, buvo įgy
vendintas. Ir šiandien, minint kariuomenės 
sukaktį, džiaugiamės jos rezultatais.

Liudas Budzinauskas perskaitė Tarptau
tinės Komisijos Nacių ir Sovietinio Okupa
cinių Režimų Nusikaltimams Lietuvoje Įver
tinti raštą: “Lietuvos kariuomenės likvida
vimas 1940-1941”. Tai Komisijos kruopščiai 
paruošta įdomi, bet kartu skaudi davinių 
santrauka, kaip Maskvos sąmokslu NKVD 
etapais neutralizavo ir likvidavo Lietuvos ka
riuomenę. Štai keletas eilučių iš to rašto: 
“Vakarų Europos šalių pavyzdžiu organi
zuota Lietuvos kariuomenė buvo materialiai 
ir moraliai sužlugdyta ir sunaikinta, įtrau
kiant Ją į totalitariniais principais organi
zuotos sovietinės armijos sudėtį. Pirmosios 
sovietinės okupacijos padariniai Lietuvos 
kariuomenei: Lietuvos kariuomenė, 1940 m. 
birželio 1 d. turėjusi 28 005žmones, iš jų 1728 
karininkus, buvo likviduota. Tarnybai Rau
donosios armijos 29-ajame teritoriniame 
korpuse palikta apie 12 000 kareivių ir ka
rininkų. Į lagerius ir kalėjimus buvo išvežta 
414 karininkų (neskaitant į atsargą išėjusių 
karininkų iki Lietuvos nepriklausomybės 
netekimo), iš jų 195 žuvo: įskaitant žuvusius 
ir nužudytus karininkus Vokietijos - SSRS ka
ro pradžioje (24 karininkai), žuvusiųjų kari
ninkų buvo ne mažiau, kaip 220žmonių".

L. Budzinauskas sakė, kad skaudu skai
tyti, kaip mūsų graži ir šauni kariuomenė buvo 
sunaikinta. Po to buvo rodoma vaizdajuostė: 
“Gėlė ant tako”, kuri labai tiko šio minėjimo 
paskirčiai. Tai labai gerai paruošta, doku
mentiniais senais ir dabartiniais kino kadrais 
užpildyta vaizdajuostė, apimanti Lietuvos 
egzistencijos kovą nuo 1963 metų iki II-osios 
Nepriklausomybės atstatymo. Ji labai patiko 
žiūrovams.

Sugiedojus Lietuvos Himną oficialioji 
minėjimo dalis buvo baigta.

Toliau pokalbiai tęsėsi prie skanių Hele
nos sumuštinių ir kinietiškų gardumynų, 
kavos, vyno ir alučio. L. B.
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MĖNULIS ŠYPSOSI BALTAI 
MŪSŲ TĖVYNEI

Kokia graži balta mūsų tėvynė, 
Sniegu apklota užmigusi rami, 
Ir apsigaubus spindinčiais 

žvaigždynais,
Tokia nežemiška, šventa ir nuostabi.

Mėnulio veidas šypsosi eglutei, 
Kalėdų sniego nulenktam šakutėm, 
Pušų viršūnėm, sniego patalams, 
Visai tėvynei ir jos baltiems laukams.

Eglutė talkininkams
Sydnėjaus Lietuvių Klubas jau pasi

puošė Kalėdinėmis eglutėmis, sužibo spal
votos žvakutės, sublizgo kalėdiniai papuo
šalai. Jau ir čia prasideda taip pamėgti 
prieškalėdiniai renginiai (X-mas parties).

Vienas pirmųjų tokių renginių įvyko 
sekmadienio popietę - gruodžio 6 dieną. 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos D-ja sukvietė savo talkininkus ir 
pagalbininkes prie užkandžių stalo pasi
dalinti prabėgusių metų įspūdžiais ir pa
siekimais. Reikia pasidžiaugti, kad prie 
ligonių lankymo prisideda ne vien Drau
gijos narės, bet ir mūsų tautiečiai, kurie 
gyvena arčiau slaugos namų ar ligoninių. 
Iš jų tarpo reikia paminėti p.p. Andriukai
čius ir p.p. Kramilius, kurie apsilankydami 
kaimynystėje esančiuose slaugos namuose, 
ne tik pradžiugina mūsų tautiečius, bet kar
tu sutaupo laiką toliau gyvenančioms Drau
gijos narėms. Džiaugiamės savo tarpe turė
damos Onutę Kapočicnę, kuri visą tautiečių 
lankymą koordinuoja palaikydama ryšį ir 
su ligoninėmis bei slaugos namais, ir su 
Draugijos narėmis.

Apsilankę mūsų Sodyboje Engadine 
gėrimės gražiais, spalvingais gėlynais, tvar
kinga Sodyba. Praėjusiais metais džiaugė
mės apylinkės savivaldybės įvertinimu ir 
laimėta premija už gražiausią sodą visoje 
apylinkėje. Visa tai nuveikta mažo Sodybos 
gyventojų būrelio dėka, kurie daug valan
dų pašvenčia gėlynams ir tvarkai palaikyti. 
Birutei Vaitkienei niekad netrūksta naujų 
idėjų, o jas įgyvendinti pagelbsti Dana 
Jancy, Sodybos seniūnė Aleksandra Stor
pirštienė ir Onutė Dobbs. Airišką praktiš
ką pagalbą nuolat teikia Vytautas Vaitkus 
ir naujieji sodybos gyventojai David Fraser 
ir Gary Kelly. Nepamirštamos yra Sodybos

Apžvelgė d r. G.Kazokienės knygą
Australijos sostinės dienraštis “The 

Canberra Times” lapkričio 22 d. laidoje 
(Panorama, psl. 7) išspausdino šio laikraš
čio korespondento, Australian National 
University meno istorijos profesoriaus 
Sasha Grishin straipsnį, kuriame aptariama 
dr. Genovaitės Kazokicnes knyga “Lithu
anian Artists in Australia, 1950-1990”.

Pradžioje prof. Grishin bendrai pastebi, 
kad, tarp pokario imigrantų menininkų, jau 
Europoje “turėjusieji vardą” pasirinko Ame
riką. Gi atvykusieji į Australiją dalinai čia 
ir brendo. Prof. Grishin nurodo dr. Kazo
kicnes knygos informacinę vertę Australi
jos meno istorijai ir nuosekliai supažindina 
sujos apimtimi bei turinio išdėstymu.

Jis taip pat pabrėžia, kad dr. Kazokienės 
studija atveria iki šiol nebuvusias galimy
bes tolimesniems tyrimams apie imigrantų 
įnašą Australijos menui bei kultūrai aps
kritai. “|The book] also brings home the 
enormous extent to -which the richness and 
depth in Australian art is the result of our 
multicultural heritage ”,

Prof. Grishin nesutinka su vienu apiben
drinimu, kuris knygoje yra susietas su
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Mėnulis šypsosi miškui ir trobelėm 
Šerkšnoj liepsnojančiom deimantų 

ugnelėm, 
Nykiai šviečiantiems langams, 
Ant stalo žvakėm ir žmonėms, kurių 

maldoj nušvitę akys...

Šventų Kūčių džiaugsmingai pradžiai, 
Ištroškusiam gurkšnio gaivaus vandens, 
Kad nuplauti kenčiančią tėvynės dvasią, 
Mėnulio veidas šypsosi, nors jo veide — 
Skausmu ir ašarom paplūdę akys...

Neseniai Sydnėjaus Universiteto Stephen 
Roberts Lecture Theatre už aktyvią veiklą 
lankant ligonius buvo apdovanota Drau
gijos narė Onutė Kapočienė. Rankose ji 
laiko knygą “With My Heart in My Palm”, 
kuri buvo išleista Community Visitors 
Scheme 10-mečio proga.

patikėtinės: Tamara Vingilienė, Martina 
Reisgienė, Nata Liutikaitė, Dana Jancy ir 
Nijolė Chart, kurios savo neapmokamu ad- 
mininstraciniu darbu sutaupo Sodybai ir 
Draugijai daug lėšų.

Popietės pabaigoje Draugijos pirminin
kė Julija Lašaiticnė pasidžiaugė, įvertino ir 
padėkojo visiems šiems mūsų pagalbinin
kams. Sodybos patikėtinėms ir Draugijos 
narėms, palinkėdama stiprybės ir ištvermės 
ne tik sekantiems metams, bet ir ateityje.

D.S.

Lietuvos gamta ir žmonių būdu. Pasak dr. 
Kazokienės, lietuvių menininkų darbai esą 
antihedonistiniai, su stipriais mitologijos 
ryšiais, ir tai esą slopina spalvų skalę. Bet 
Grishin’ui - “this image of Lithuanians as 
a mob of depressed wowsers... is in contrast 
with the Lithuanian artists I know”. Gal
būt būtų buvę svarbiau, pasak jo, iškelti 
Čiurlionio bei vokiečių meno mokyklų 
įtaką. Kitoje plotmėje, jį šiek tiek nuvilia 
iliustracijų kokybė, nes jos nepakankamai 
perduodančios pačių kūrinių savitumą.

Recenzijos pabaigoje prof. Grishin pa
stebi, kad dr. Kazokicnė lyg esanti prisirišu
si prie dabar jau nemadingos pažiūros, kad 
menas turi ryšį su biologine bei etnine 
kilme, ar net su gyvenamąja vietove.

Sasha Grishin buvo artimas a.a. dr. An
tano Stepano - lietuvių meno mėgėjo bei 
rinkėjo-pažįstamas. Prieš maždaug ketve
rius metus jis atidarė dr. Stepano Canberroje 
surengtą šiuolaikinės Lietuvos miniatiū
rinio meno parodą. Tarp kitko, prof. Grishin 
yra didelis Mikalojaus Čiurlionio gerbėjas. 
Šioje recenzijoje jis jį vadina genijum.

Kazys Kemežys

Ted Reilly: įspūdžiai Lietuvoje 
Tęsinys, 
pradžia MP Nr. 40

Which all brings me 
back to matters of Time, 
and how to tell the time.
Now, in English we have 
the glorious confusions

of three o 'clock in the afternoon, three p.m. 
and even fifteen hundred hours, not to mention 
a quarter to three and two-forty five.

No wonder my students in Druskininkai 
were a tad confused, it’s all so irrational.
There’s something else as well. The mental 
clock docs not work in the same way for both 
languages. In English, 2:30 p.m. is half-past 
two, while in Lithuanian it is half-three. It’s 
rather like the Irish way of telling time, which 
is effusive, rather than scientific. Now, if I 
tried to be a natural scientist and looked out 
for the Sun in the sky in order to tell the time, 
it would be rather pointless. The cloud cover 
is such that I cannot see the sun, and if not 
careful, I would confuse north-south, and 
hence east-west: better to look for which side 
the mosses arc growing on an oak tree. It’s a
generally bright day, but no sun. How did the 
natives cope before the advent of mechanical 
civilization? Well, at least they didn’t have to 
wony about fixing worn-down alarm clocks 
or replacing batteries. Old Gaidys and flocks 
of clattering blackbirds would have reminded 
farmer Jonas the cow needed milking. Nature 
has its own battery of clocks and wake-up 
calls. The Town Hall clock sounds out nine 
strokes. It’s tea-time in Geelong.

Later, I’m warmly greeted by Vimdą and 
Aninas Kairys, who had been out to Australia 
not so long ago visiting Stasys & Trish Šutas, 
and on a previous occasion had shown Jūratė 
around Kaunas and district. They have 
something special in mind, and we head off 
towards Raseiniai in the heart of Žemaitija. 
We stop to visit the larger-than-life monument 
to the local partisans who fought against the 
Reds and Germans in the wash-up to the first 
war. Later, we stop off a simpler cairn 
commemorating those who gave their lives 
in the final stages of the second war. They 
had kept up the fight over the period 1941 - 
1953, only to be betrayed by London. Before 
doing too much else, we called in at the 
recently-opened Karpynė complex which 
features some well-appointed restaurants and 
coffee house, motel-style units and holiday 
apartments: things for the kids to do, and 
fishing for Dads. The meal was delicious, and 
a glass of Spanish red wine did not go astray.

Then we headed off into the deep 
countryside, and Aninas took us to the site of 
the Mačiulis family farm by the Dubysa River. 
There the prelate-poet Maironis was bom, and 
now, even though it’s early winter, and with 
the sun now shining, I came to appreciate what 
he was writing about in his oft-quoted poem, 
“Už Raseinių ant Dubysos”: in his boyhood 
summers it must have been a gloriously 
peaceful spot. I’m wondering how Šimkus 
managed to find a tunc that fitted the words 
so well. Vanda sings the first verse, then says 
that busloads of Japanese tourists come to 
gawk: it won’t be long until walking path 
signs will appear in Japanese, like around the 
Bronte house in Yorkshire. After the failure 
of the 1863 uprising, the family moved just a 
few kilometres, to a flat, wind-blasted site, a 
shift which would have made the memories 
of lūs birthplace all the sharper. We keep 
moving and stop off at the Koplyčia in Šiluva, 
a small township that doesn’t exist on the map 
in my guidebook Kaunas-in-your-pocket. 
Probably it was a sacred site before being 
incorporated into Church rituals, but the 
original building dates from 1475 and 
commemorates the appearance of the Virgin 
to some simple shepherds. The central altar 
is built over a rocky outcrop, the tower 
reaching up at least 80 metres from the base, 
supported by four massive columns, each four 
metres in diameter. The inscriptions, like most 
of those in the churches hereabouts, such as 

the monastery at Dubysa, are in Polish, as this 
district was conscientiously polonised by 
authorities during the latter centuries before 
independence.

, After all this sightseeing, Aninas wanted 
to stop off again at Karpynė for a quiet coffee 
and a something to eat. I couldn’t disagree, 
being the mere passenger. So, I chose Čigonų 
Akys, which turned out to be two nice crepes 
swimming in chocolate sauce. I’ll have to 
conscientiously starve myself for the rest of 
the week! And so, we bade farewell to our 
waitresses, Edita and Ingrida, who begged us 
to let Australia know just how fine their 
establishment is. A nice smile and excellent 
cuisine work wonders. I’ll leave you to find 
out all about this establishment by checking 
the website: www.karpyne.lt It’sonly about 
twenty minutes leisurely drive out of Kaunas 
and half-way to the coast from Vilnius. We 
headed back, as it was getting dark at four 
o’clock and we each had other things to do. 
A friendly farewell, and next week I’m off to 
Riga! I promise to take the bus, not the train, 
and to phone when I get back - then they’re
gone into the gathering gloom. Only five 
o’clock and it’s dark already.

Eating in Kaunas
Kaunas is replete with a full range of 

places to eat, as though eating were a national 
passion. It is. In each kavinė, užeiga and 
baras, food insinuates its way into one’s 
consciousness and onto a plate. Now one 
would expect that each kavinė would serve 
coffee. They do, but the varieties of service 
can be breathtaking. In one, a hole in the 
comer at an art gallery, the coffee is so thick 
and granular that I need to use a toothpick 
afterwards. Half of the coffee is left behind in 
a black pool at the bottom of my cup. At 
Karpynė, just off the Al at Gabšiai, it is thick 
and pure liquid, the best I’ve tasted since 
leaving Australia. Būt kavinės also serve food. 
At Moneta, which my guidebook improperly 
disparages, we were greeted warmly by the 
hostess and treated to an excellent light 
luncheon. The surroundings may be 1980s 
Geelong, but pleasant company, good service 
and the passing parade were more than 
enough to distract me from any critical 
assessment. As I left she intimates - [have an 
uncle in Adelaide - but the name is unfamiliar. 
We smile, and I promise to return, which I 
did quite happily a few wet days later.

I tried looking up užeiga in my short 
dictionary, but the word wasn’t there, just as 
the many branches of BemeliųUžeiga didn’t 
exist when my guidebook was printed. The 
best I can come up with on the basis of adding 
už and eiga together is “a coming into”, or 
“welcoming”, place: the French word from 
which I guess it’s modelled, restaurant, 
doesn’t quite match it in emotive connotation. 
So, the Bernelių Užeiga, just around the 
comer on Valančius Street is just the warm 
place to settle in and spend an hour or two. 
Regina Vosylienė, the English language 
teacher from Marijampolė, first introduced me 
to this place. The ambiance is folkloric without 
being forced and it’s doing a roaring trade 
with the art crowd who have their small 
galleries in Senamiestis - and there are two 
other branches around town. Likewise, 
Konrado Užeiga, is a comfortable place, just 
a few yards down an a''ey off the main 
pedestrian walkway. The best of the lot must 
be Žalias Ratas, just off Laisves Alėja. I had 
to pick my way through a few obscure wet 
courtyards, the entrance was on the other side 
of the fence, but the locals flock there. There 
was a mixed lunch-time clientele of business
academics. stylish mothers with stylish ski
clad kids, school and university students: the 
friendly staff, all dressed in folk costume, is 
drawn from the local student population. For 
less than ten dollars, I was able to have a light 
lunch, including two beers and a coffee.

Tęsinys kitame MP numeryje
‘.MūsųRasJogė.Nr.. 50-52, 20Q3ę 12 J 9,,psb5
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Kunigo Valeri jaus Rudzinsko iš Nemunaičio nuotrauka “Nemunas žiemą”.

Brangūs lietuviai,
Sveikinu visus Šv.Kalėdų sulaukus ir linkiu 

sveikų, džiugių ir prasmingų ateinančių metų!
Tikiu, kad Kalėdos atneš ramybę ir susi

taikymus, o Naujieji metai — darną ir pasitikė
jimą mūsų Tėvynėje. Tikiu, kad lietuvio, kur 
jis begyventų, meilė savo kraštui niekada 
neišblės. Tikiu, kad bendro tikslo siekimui ne
trukdys skirtingos pažiūros, o mūsų valstybės 
ir bendruomenės gerbūvis visada bus svarbes
nis už asmeniškus siekimus.

Gabrielius Žemkalnis
Pasaulio Liet Bendruomenės Valdybos pirmininkas

Visiems tautiečiams linkime 
laimingai ir saugiai sulaukti šven
tų Kalėdų ir atsigauti kūnu bei 
dvasia. O naujaisiais metais tiki
mės darnaus bendravimo ir ben
dradarbiavimo.

Lietuvių Dienų 
Komiteto nariai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname 
visus Sąjungos narius ir jų šeimas. Geros nuotai
kos visiems.

Bendraukime, dirbkime lietuvybės labui.
Canberran Liet. Bendruomenės 

Sujungus Valdyba

Lietuvos Valstybingumo, Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo metai jau baigiasi.

Sveikiname visus tautiečius šv. Kalėdų proga ir 
linkime laimingų Naujųjų Metų!

Linkime Australijos sportininkams gražios šventės 
Geelonge! LINKSMŲ ŠVENČIŲ visiems!

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

—JĮĮĮljjjįįj= Kalėdų švenčių ir Naujųjų 2004-
ųjų metų proga sveikiname visus 

TALKOS narius, jų šeimas ir visus lietuvius plačiame 
pasaulyje. Linkime visiems geros sveikatos, stiprybės 
bei sėkmės asmeniniame gyvenime ir prasmingų 
darbų lietuvybės labui

Liet. Kooperat. Kreditą D-Ja Taika

Bičiuliams linkim laimingų metų:
„Kad visko būtų / Gausu kaip reta - 
Ir duonos kūnui / Ir dvasiai maisto, 
Ir ko tik akys / Ir ausys geistų!”

Melbourne Entuziastės
(su Bernardo Brazdžionio pagalba )

Mūsų Pastogė Nr. 50-52, 2003.12.19, psl. 6

Mieliems tautiečiams Tėvynėje, Australi
joje ir visuose pasaulio kraštuose, švenčian
tiems Kūdikėlio Kristaus gimimo šventę — šv. 
Kalėdas, linkime geros, šventiškos nuotaikos.

Viso geriausio ateinančių 2004-ųjų metų 
bėgyje giminėms, bičiuliams ir visiems pažįs
tamiems -

LR Garbės generalinis konsulas, Sydney 
Viktoras ŠUteris ir Juta Šiiterienė

Kalėdos — šeimos šventė. Nemažai lietuvių, 
gyvenančių Australijoje, paliko savo artimuo
sius Lietuvoje. Linkiu visiems nepamiršti savo 
šaknų, prisiminti savo artimą, nepagailėti ge
ro žodžio, šypsenų.

Būkime dar geresni ir dosnesni vienas ki
tam dėmesio. Linkiu visiems stiprios sveikatos, 
santarvės ir šilumos kiekvieno namams.

Linksmų Jums šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!
Andrius Žilinskas

LR Garbės konsulas, Melbourne

Sveikinu visus Australijos bei viso Pasau
lio lietuvius su mums brangia, ramybės ir tai
kos švente - šv. Kalėdomis.

Lai šv. Kalėdos pripildo kiekvieno mūsų 
širdį niekad nesibaigiančia artimųjų meile, su
teikiančią kiekvienam daug džiaugsmo ir lai
mės. Taip pat kiekvienoms linkiu, kad ateinan
tieji Naujieji 2004-ieji Metai būtų prasmingi, 
pilni ryžto, gerų norų bei tikro gyvenimo 
džiaugsmo mums visiems ir mūsų tėvynei 
Lietuvai.

Janina Vabolienė O AM
LR Garbės konsule, Adelaide

Tegu Kalėdinis Kūdikėlis at
neša ramybę ir džiaugsmą, o 
Naujieji Metai suteikia visoke
riopą asmeninę laimę - ALF 
nariams, rėmėjams, Australijos 
LB nariams ir visiems lietuviams 
Lietuvoje bei išsisklaidžiusiems
po platųjį pasaulį.

Australijos Lietuvių Fondo
Valdyba

Šv. Kalėdos. Kas gali būti gražiau ir pras
mingiau už Tikėjimą, Meilę ir Viltį.

Nuo vaikystės mintyse matome balta staltiese 
padengtą stalą, kalėdaičius, žvakes, girdime pa
čių artimiausių žmonių palinkėjimus, atsipra
šymus ir sveikinimus. Viskas prasideda nuo 
šeimos: tėvų židinio ir vaikų klyksmo. Metams 
bėgant susėdimas už Kūčių stalo tampa vis pras
mingesnis, paslaptingesnis. Lauktas.

Australijos lietuviams šis Kalėdų metas ypač 
svarbus: puošdami namus ir savo širdis dar 
spėjom pagalvoti ne tik apie savo artimuosius, bet 
ir apie tolimosios Tėvynės žmonių geresnį gy
venimą. Nusiųstas sveikinimas ar nedidelė do
vanėlė artimam lietuviui - tai gerumas ir dėmesys 
parodytas kitam, tai pagarba ir orumas puose
lėjant tautišką identitetą. Prie drobe dengto stalo 
akimirkai užmiršime kasdienius vargus ir nuo
skaudos, laušime Kūčių plotkelę ir su meile šir
dyje prisiminsime tuos, kurie paliko mus šioj že
mėj, kurie negali būti kartu su mumis. Suskam
bus Kalėdiniams varpams ištiesime ranka kitam, 
ištarsime gražius žodžius sutiktam ir mintyse 
palydėsim praėjusiuosius metus bei su skaisčia 
viltimi žvelgsime į naujos ateities paslaptį.

ALB Krašto Valdyba sveikindama visus su 
artėjančiomis Sv. Kalėdomis linki dvasinio įkvė
pimo, tvirtybės ir palaimos ateinančių metų dar
buose. Lai gerovės ir laimės Šv. Kalėdos Jums 
teikia. Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia. O 
daugiausia - sveikatos, giedriausių dienų, šei
myninės laimės ir metų ilgų.

ALB Krašto Valdybai 2003 metai buvo pilni 
gražių sumanymų ir darbų. Būdami Sydnėjuje, 
stengėmės apimti visą kontinentą ir visus jame 
gyvenančius lietuvius. Artimai bendradarbiavo
me su 35 pasaulio lietuvių kraštų bendruome
nėmis bei Lietuva. Buvom ir giriami, ir kritikuo
jami Sutinkant šv. Kalėdas norėtųsi pasidžiaug
ti, kad metai buvo turtingi, kad atlikta daug 
gražių darbų.

Stovint ant Naujųjų Metų slenksčio, noriu pa
dėkoti visoms Australijos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių valdyboms, seniūnijoms, lietuvių orga
nizacijoms ir klubams, mūsų partneriams, rė
mėjams, bičiuliams, o ypač visiems Krašto Valdy
bos kolegoms už nuoširdų darbą bei indėlį dirbant 
savanorišką darbą einant mūsų protėvių pramintu 
tautiniu keliu ir puoselėjant lietuviškas tradicijas 
Australijoje. Pakelkime simbolinę taurę už naujus 
darbus ir svajones.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais ir sveikinimais
Lolita Kalėda

ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Mieliems Sydnėjaus Lietuvių Klubo nariams ir 
visiems tautiečiams Australijoje linkime linksmai 
praleisti Kalėdų šventes. Daug laimės, stiprios svei
katos, kūrybingų ir prasmingų darbų lietuvybės 
baruose ateinančiuose Naujuose 2004 Metuose.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdy
ba nuoširdžiai sveikina mūsų bendruomenės na
rius Šv.Kalėdų ir Naujų Metų proga.

Linkime džiaugsmingų švenčių, laimingų bei 
sėkmingų Naujų Metų ir darnaus lietuviško darbo 
ateinančiuose metuose.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai 
sveikiname, linkėdami džiaugsmo ir sveikatos, mū
sų nuolatinius rėmėjus, mecenatus ir visą Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenę, kurios nariai skaitlingai da
lyvauja mūsų renginiuose, suteikdami mums stipry
bės ateities darbuose.

Sydney lietuvių choras “Daina”
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Sveikiname sulaukusių šv. Kalėdų mūsų narius, 
ypač negalios paliestus slaugos namuose ir ligoni
nėse, linkėdami Jums stiprybės ir sveikatos žen
giant į Naujuosius Metus.

Sydney ramovėnų vardu 
Antanas Kramilius

Linkime visiems džiaugsmingų švenčių, laimin
gų Naujųjų Metų ir darnaus lietuviško darbo atei
nančiais metais.
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Brolius ramovėnus,jų artimuosius ir visus tėvy
nainius Australijoje ir plačiajame pasaulyje Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveiki
name ir linkime sveikatos ir ištvermės tarnaujant 
tėvynės labui. Viešpaties aureolė tegaubia Jus ateities 
darbuose ir Jo palaima tebūnie su Jumis.

“Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina/ ir 
šviesa ir tiesa jūs žingsnius telydi... ”
LKVS “Ramovė" Melbourno skyrius

Per jūres, marias, per vandenynus tiesiame bro
lišką kairę sesėms vyresnėms skautėms, broliams 
vyčiams, sesutėms skautėms bei broliukams skau
tams Australijoje, Lietuvoje ir plačiame pasaulyje 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Sėkmė ir pakili 
skautiškoji dvasia telydi jūsų darbus tarnaujant 
Dievui, Tėvynei ir Artimui,

Sydnėjaus skautų vyčių 
‘“Beiežinio Vilko "■ būrelis ‘

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2004 Metų proga, sveiki
name visus Melbourno Pensininkų Sąjungos narius 
ir visus lietuvius pasaulyje. Linkime visiems geros 
sveikatos, pakilios nuotaikos ir džiaugsmingo bendra
vimo. Melbourno Liet.

Pensininkų Sųjunyos Vaidyba

Visiems mūsų gerbiamiems Bibliotekos lanky
tojams, geradariams, bičiuliams nuoširdžiai lin
kime giedriai džiugių Kalėdų švenčių ir laimingų 
ateinančių 2004-ųjų Naujųjų Metų, to paties 
linkėdami ir tolimam, bet nuoširdžiai artimam ir 
brangiam Gimtajam Kraštui.

Melbourno Lietuvių Biblioteka

Tad už naujus, už Viltį, Gėrį, / Už svaigų nerimą širdžių, 
Už ateitį, kuri mums žėri. /Po užgimimo tyrumu.

To linkime visiems savo draugams ir giminėms čia bei 
Lietuvoj. Onutė ir Algis Kapočiai

Lidija ir Juozas Alinis Juragiai atėjus šventėms 
sveikina brangiuosius savo giminaičius/tes ir mielus, širdžiai 
artimus arti ir toli gyvenančius draugus/cs. Sveiki, sulaukę 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų. Mes atveriame savo širdis ir džiau
giamės šventėse artimumu su visais. Viešpatie, duok mums 
tyras širdis ir šventą džiaugsmą Kalėdose. Duoki visiems 
labai gerus Naujus Metus be ligų, be sunkumų, ramybę šir
dims nešančius. Leiski, Viešpatie, savo saulei kiekvieną valan
dą palankiai ir palaimingai nušviesti mūsų gyvenimo takus.

Mielus bičiulius ir bendradarbius sveikiname Šv. Kalėdų 
proga. 2004 - uosc metuose linkime tvirtos sveikatos, laimės 
ir ramybės. Martina & Anskis Reisgiai,

Popenhagen šeima

Linksmų šv. Kalėdų, sveikų ir laimingų 2004 Metų linki-
me mūsų giminėms ir draugams.

Jurgis ir Regina Smilgevičiai

Visus gimines, draugus ir prietelius sveikiname su šv. 
Kalėdomis, linkėdami linksmai jas praleisti, o Naujieji Metai 
telydi visus gera sveikata. Monika ir Feliksas Sodaičiai

Mieli broliai, sesės,
Diiaugiuosi proga galėdamas jus pasveikinti šioje 

dviguboje - Dievo meilės ir viltingos ateities šventėje.
Nors Kalėdas švenčiame jau 2003-čią kartą, tačiau kas

met šių paslaptį-Dievo Sūnaus įsijungimą į mūsų gyvenimą 
-išgyvename su šviežiu džiaugsmu ir nauja viltimi, tikėdami, 
kad rytojaus dieną pasaulyje pajusime daugiau Betliejaus 
Kūdikio apreikštos meilės, tiesos ir socialinio teisingumo.

Kalėdos yra nuolatos besitęsianti dvasinė tikrovė Įsi
kūnijęs Dievo Sūnus, per krikštą ir kitus sakramentus 
įsijungdamas į žmonių gyvenimą be paliovos plečia savo 
mdilės, taikos ir teisingumo karalystę, kuria naujas tautų 
kultūras, rašo naujos žmonijos istoriją.

Nors daugelis bando Kristų išstumti iš viešojo gyvenimo, 
ypač iš mokyklų ir įstatymo leidimo, ir šiandien, gal būt 
labiau nei bet kada, pasaulis klaidžioja moralinės nakties 
tamsoje, tačiau Kalėdų žvaigždė mums viltingai primena, 
kad žmonija nėra Dievo palikta savo pačios likimui, ir kad 
savo tarpe turime Emanuelį — Įsikūnijusį Dievo Sūnų.

Sinajaus kalne Dievas, pateikdamas žmonijai lai
mingo gyvenimo taisykles, kalbėjo: “nedaryk kitam to, ko 
nenori, kad kiti tau darytų”. Šiandien, Kalėdose, mūsų Iš
ganytoju ir Broliu tapęs Dievo Sūnus mus kviečia: “mylė

kite viens kitą, kaip 
aš jus myliu".

Džiugaus išgyve
nimo Dievo meilės ir 
viltingų Naujųjų 
2004 metų linkiu 
jums visiems, mieli 
Broliai, Sesės Kris
tuje.

Vysk. Paulius 
A. Baltakis OFM

Šv. Kalėdoms artėjant, sveikiname mielus gimines, 
draugus, bičiu-lius, pažįstamus ir geros valios praei-vius, 
linkėdami visiems ramybės ir džiaugsmo. Tuos, kurių 
nebegalime pasveikinti, prisitnin-sime prie Kūčių stalo.
Aliutė ir Gediminas

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname gimines ir 
draugus Australijoje ir Lietuvoje. Linkime visiems geros 
sveikatos. Linkime, kad mūsų vaikai, anūkai ir proanūkai 
matytų Lietuvą, išlaikiusią Nepriklausomybę ir lietuviš
kumą. Vida ir Algis Kabailai

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų, sėkmingų bei 
linksmų Naujųjų 2004 Metų linkime mūsų draugams, 
pažįstamiems ir visiems bendradarbiams.

Renata ir Alis Migus

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

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname šventų 
Kalėdų proga ir linkime laimingų 2004-ųjų Metų.

Irena ir Algis Dudaičiai

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2004-ųjų Metų 
linkime artimiesiems ir prieteliams

Nijolė, Irvis, Rasa, Markus ir Audrė Venclovai

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų bei šviesių Nau
jųjų Metų nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, bendra
darbiams ir pažįstamiems. Vytautas Patašius

Tyli šventa naktis ateis į mūsų žemę, /Ir žvaigždės vėl 
mirgės—/Kaip ir prieš tūkstančius metų kadais... / O žemė 
dar labiau alks ir trokš - / Ramybės bei taikos. 
Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!
Su geriausiais linkėjimais

Lolita, Danny ir Mantas Kalėdos

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu visus, linkė
damas geros sveikatos ir Dievo palaimos.

Zigmas Augaitis

Nuoširdžiausiai sveikiname visus Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga, linkėdami sveikatos ir visokeriopos sėkmės.

Jadvyga ir Alfas Viliūnai su šeima

Šv. Kalėdų varpų garsais sveikiname mūsų gimines 
Lietuvoje, Kanadoje, Amerikoje ir visus geros valios lie
tuvius, linkėdami jiems tyro džiaugsmo ir tos Dievo dova
nos - sveikatos žengiant į Naujuosius Metus.

Antanas ir Lėtutė Kramiliai

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

Izabelė Daniškeyičienė, Onutė Maksvytienė, 
Ramutė ir Vijoleta su šeimomis

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

Cecilija Protienė

Šv. Kalėdų proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 
Naujųjų 2004-ųjų Metų linkiu visiems Australijoje ir- 
Lietuvoje. Kazimieras Butkus

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 2004-ųjų Metų proga, linkėdami stiprios 
sveikatos, laimės ir sėkmės darbuose.

Tamara ir Benius Vingiliai su šeima

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2004-ųjų 
Metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Irena Bagdon ir šeima

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems širdingai 
linkiu gražių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

Vytautas Deikus

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

Marina ir Laurie Cpx

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

Veronika ir Aleksas Kaminskai

Džiaugsmingų bei linksmų šv. Kalėdų švenčių ir laimin-
gų Naujųjų 2004-ųjų metų linkiu visiems artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiems.

Jurgis Karpavičius

Bičiulius, prietelius, draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga nuoširdžiai sveikinu, prašydamas Apvaizdos malonės 
Jus apgaubti taikos ir ramybės aureole.

Naujiesiems 2004 Metams linkiu Jums sveikatos, sėkmės 
ir saulėtų dienų. Teodoras J. Rotcas.

•._________‘~ ___________ 2________ ' ________ 2______ *

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

Longinas Pukys

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų, sveikų Naujųjų metų 
linkime visiems draugams, pažįstamiems bei giminėms 
Australijoje ir Lietuvoje.

Janina ir Viktoras Ratkevičiai

Palinguoki vėjau, eglutės šakelę, sušlamėki vėjau, gi
minėms, draugams, visiems tėvynainiams ir chorui “Daina” 
linksmų šv. Kalėdų, džiaugsmingų ir sveikatingų Naujų 
2004 Metų. Ona Grosienė,

Vilija, Arūnas ir Jolita Burneikis

Sveikiname visą giminę su šv. Kalėdom ir laimingais 
Naujais metais, linkėdami tvirtos sveikatos ir šviesių gyve
nimo dienų. K. & V. Jonušai

Visiems bičiuliams ir pažįstamiems širdingai linkiu gra
žių šv. Kalėdų ir laimingų 2004 Naujųjų Metų.

Elena Jonaitienė

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2004 metų 
mieliems bičiuliams ir visiems tautiečiams linki -

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Sveikiname visus gimines ir prietelius su šv. Kalėdom 
ir linkime visiems gerų 2004-ųjų Metų!

Vytautas ir Kastutė Jurskiai

Šeimos nariams, giminėms, draugams bei pažįstamiems 
linkime linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

A. Mauragis, N. ir K. Stašioniai

Linksmų šv. Kalėdų, gerų, dosnių, visus lūkesčius iš- 
pildančių Naujųjų Metų, mieliesiems draugams ir pažįs
tamiems linki Salomėja Grybienė ir šeima

Šv. Kalėdų proga sveikinu savo artimuosius, draugus ir 
gimines Australijoje ir Lietuvoje linkėdama tyro džiaugsmo 
Kalėdose, sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo Naujuose 2004 
metuose. Ona Meiliūnienė
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Lietuva iš arti
Profesija: Kalėdų Senelis

Milda Augustinaitytė, Vilnius

Suskamba mobilusis -telefonas. Kalėdų 
Senelis, apsuptas vaikučių, iš savo raudono 
švarko atlapo išsitraukia telefoną ir greitai 
užsirašo kito užsakymo valandą ir adresą. 
Tada toliau tęsia pasaką, sektą mažiesiems.

Septynmetis Vaidas, apkvaitęs nuo Sene
lių gausos, šią žiemą staiga suabejojo, ar iš 
tiesų egzistuoja Kalėdų Senelis. "ŠiemetJau 
keturi Seneliai buvo: vienas mokykloje, vie
nas pas sesę darželyje, šiandien vienas turi 
ateiti ir dar muzikos mokyklėlėje bus", - 
abejingai skaičiuoja mažasis. “Kurisšiandien 
ateis-taip pat netikras, Vaikų tiek daug, kad 
tikras Kalėdų Senelis pas visus nespėja".

Ar Kalėdų Senelis spėja pas vaikus ir kiek 
kartų per žiemą juos aplanko, priklauso nuo 
tėvelių kišenių gilumo. Norėdami savo atža
loms suteikti džiaugsmo pamatyti Senelį, su
augusieji prieš žiemos šventes ima ieškoti net 
laikraščių reklaminiuose puslapiuose. “Kalė
dų Senelis ir Snieguolė aplankys jūsų vaikus” 
parašyta mokamame skelbime. Šalia nurody
tas telefonas ir papildomos paslaugos: Kalėdų 
Senelis ir liaudiška kapela. Kalėdų Senelis ir 
Teletabis. Kalėdų Senelis ir žonglierius.

Žemiškųjų Senelių ir vaikučių bendra
vimas paremtas abipuse nauda: Seneliais 
dirbantys žmonės užsidirba nemenko pinigė
lio. o vaikučiai gali už ausų patampyti savo 
mylimą herojų.

Pcršvenčių dienas Kalėdų Seneliai gauna 
apie 4-10 darbo užsakymų. Tai apie 500-1000 
litų pelno per dieną.

Viename Vilniaus Antakalnio dvylika- 
aukščių gyvena dvidešimt penkerių metų ak
torius Mindaugas. Jis - vienas iš daugelio 
nepasiturinčių aktorių, studentų ar šiaip be
darbių, prieš Kalėdas ir Naujuosius Metus 
imančių dirbti Kalėdų Seneliais.

“Nė vienas iš gero gyvenimo Kalėdų Se
neliu netapo ”, - sako režisierė Svajonė. kartu 
su Seneliais vaidinanti Pepę llgakojinę. “Jie 
žiemos švenčių sezono labai laukia, nes gerai 
užsidirba”. Žinoma, tarp jų yra ir nedidelė 
dalis žmonių. Kalėdų personažais tampančių 
savo malonumui.

Kalbinti vyresni žmonės, iš bėdos tapę 
Seniais. - tikri pesimistai. Kaip susitarę visi 
aiškina, kodėl ėmėsi vaidinti Senelį: "Iš ko 
daugiau gyventi, jei nėra pinigų ".

Atsiranda ir įvairių Senelių programų: jei 
norite, jis pastovės ant galvos. Noritc-paseks 
pasaką, pagros armonika ar pažongliruos. O 
gal tiesiog pabus prie eglutės kaip jos papuo
šalas. Tik sumokėkite.

Kalėdų Seneliai taip pat buriasi į savotiš
kus susivienijimus. Ne kiekvienas gali dirbti

Aušros Vartų atlaidai
(ELTA). Neseniai baigėsi Vilniuje visą sa

vaitę trukę tradiciniai Aušros Vartų Gailes
tingumo Motinos didieji atlaidai. Tikintieji iš 
visų Vilniaus parapijų ir įvairių Lietuvos kam
pelių meldėsi Aušros Vartų koplyčioje ir Šv. 
Teresės bažnyčioje, dalyvavo seminaruose, 
konferencijose, koncertuose, susitikimuose.

Dabartinis Aušros Vartų Švč. Mergelės 
Marijos. Gailestingumo Motinos paveikslas 
XVII a. nutapytas nežinomo tapytojo ant ąžuo
linių lentų, laikantis Šiaurės Europos tapybos 
aliejumi technologijos. Marija nutapyta pagal 
Nyderlandų dailininko Martin de Voss (1532- 
1603) sukurtus atvaizdus, kurie paplito per 
Nyderlandų graverių raižinius. Paveikslą 
apdengus puošniais gėlėmis kalstytais auk
suotais sidabro aptaisais, jis labai skyrėsi nuo 
įprastinių renesansinių ir barokinių Dievo 
Motinos atvaizdų, tad dažnai buvo vadinamas 
ikona, nors nei savo kompozicija, nei tapy bos 
technika šis paveikslas su ikonomis nieko 
bendra neturi. Priėjo meldėsi ir stebuklinga
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Kauno liberaleentristai nusiteikę pakarto
ti pernai vykusią akciją ir Kalėdų Senelio 
drabužiais aprengti šalia M.Žilinsko galeri
jos stovinčią skulptūrą. Priminsime, kad 
pernai vykusi liberalų akcija “Didžiausias 
Kalėdų Senelis” buvo užregistruota Lietu
vos rekordų agentūros “Factum”.

Vaivos Lesauskaitės nuotrauka.

vienas: neturi ryšių. Tokius etatinius Senelius 
ima vienyti Kalėdų Senelių agentūros. Pa
skambini laikraštyje nurodytu telefonu, pa
sakai prie telefono sėdinčiai moteriškei, kokio 
norėtum Senelio, ir lauki jo atvykstančio pas 
vaikučius. Tuo tarpu tos agentūros adminis
tratorė pagal pateiktus reikalavimus atrenka 
Senelį ir išsiunčia jį linksminti mažųjų. Agen
tūros už užsakymų reguliavimą ir tvarkymą 
ima 25% Kalėdų Senelio honoraro.

Mindaugas sako mieliau einąs “scncliau- 
ti”, į įstaigas, vaikų darželius ir mokyklas,bet 
ne į namus. “Stengiuosi tokių užsakymų imti 
kuo mažiau. Pusę energijos išeikvoji, kol 
“prisijaukini” tėvus, kol išsigandusius vaikus 
iš spintos iškrapštai", - apie Senelio kasdie
nybę pasakojo Mindaugas. Jis tvirtina, kad 
šiais laikais niekas nepuola samdytų Kalėdų 
Senelių sodinti prie vaišių stalo. Atidirbai 
valandą - ir būk mielas išeiti. “Per penkerius 
metus tokio darbo yra tekę išgerti tris taures ”, 
- prisimena aktorius. Vaikų “eglutė” laikoma 
vykusia, jeigu ja susižavi tėveliai.

Suaugusiųjų vakarėliuose, kai užsakymas 
gaunamas iš firmų, Senis virsta humoristu. 
Suaugusiems labiausiai patinka juokai apie 
pažįstamus asmenis. Darbuotojus taip pat 
paperka ir Senelis, per dantį traukiantis firmos 
veiklą bei vadovybę.

Savo darbo techniką Seneliai priversti kas
dien tobulinti: užsakymų kiekvienais metais 
nemažėja, tačiau pačių Senelių vis daugiau.

paveikslo galia tikėjo ir katalikai, ir unitai, ir 
stačiatikiai. Apie 1671 m. pastačius medinę 
koplyčią saugančią paveikslą nuo lietaus, vėjo 
ir piktadarių. Aušros vartus lankė vis daugiau 
tikinčiųjų, o jai sudegus, 1711-1712 m. buvo 
sumūryta nauja mūrinė koplyčia. Nežymiai 
rekonstruota 1828 m., ir šiandien ji saugo 
garsųjį paveikslą. Kaip žmonių pamaldumo 
išraiška, paveikslo Švč. Mergelės Marijos 
galva buvo vainikuota karūnomis, koplyčios 
sienos viduje buvo nukabinėtos sidabriniais 
votais. o 1828 m. išorėje, ant frontono, atsirado 
invokacija “Mater Misericordiae” - “Gailes
tingumo Motina”. 1927 m. popiežiaus Pijaus 
XI dekretu Aušros Vartų Marija buvo vaini
kuota auksinėmis karūnomis. Tai reiškia, kad 
šis Aušros Vartų Gailestingumo Motinos 
paveikslas yra oficialiai pripažintas stebuk
lingu. Stebuklais garsėjanti Aušros Vartų 
Marija yra neįkainojama istorinė ir religinė 
relikvija. Šių metų Aušros Vartų Gailes
tingumo Motinos didžiųjų atlaidų programa 

labai turtinga ir įvairi. □

Dauguma už atsistatydinimą
57.3% apklaustų Lietuvos gyventojų 

mano, kad Prezidentas Rolandas Paksas 
turėtų atsistatydinti dėl viešumon iški
lusių faktų apie jo aplinkos ryšius su 
įtartinos reputacijos asmenimis.

38.5%apklaustųjų mano, kad Prezi
dentas neturėtų atsistatydinti. 4.2% res
pondentų į klausimą neatsakė.

Tai rodo apklausa, kurią gruodžio 4- 
7 dienomis naujienų agentūros BNS už
sakymu tyrimų grupė RAIT.

Tuo tarpu praėjusio mėnesio RAIT 
apklausa, atlikta praėjus vos savaitei nuo 
skandalo pradžios, rodė, kad R.Pakso at
sistatydinimui pritartų 41 % apklaustųjų. 
56% - nepritartų.

Naujausio RAIT tyrimo duomenimis, 
R_Paks0 atsistatydinimo reikalauja dau
giausia 20-29 ir 30-39 metų amžiaus gru

Kun. A.Saulaitis apie lietuvius Pietų Amerikoje
Tomas Pabedinskas. Kaunas (VDU) 

specialiai “Mūsų Pastogei”

Spalio 17 d. Lietuvių išeivijos institute 
kun. Antanas Saulaitis skaitė paskaitą „Lie
tuvių bendruomenės Pietų Amerikoje: savo 
tapatumo išsaugojimas bei komunikacija su 
kitomis kultūromis". Tačiau šį susitikimą 
vargu ar galima apibūdinti žodžiu „paskaita”, 
kuris paprastai reiškia daugiau ar mažiau 
oficialią iš anksto parengtą kalbą. Tuo tarpu 
A. Saulaitis jau pirmaisiais savo žodžiais, 
kuriais pradėjo susitikimą pabandė ištrinti 
ribą skiriančią pranešėją nuo klausytojų. „ Čia 
nėra žmoni ų, čia tik mes susirinkom ” - ištarė 
kunigas, pradėdamas savo pasakojimą apie 
lietuvių gyvenimą Pietų Amerikos šalyse. 
Susirinkusiesiems skaidrių pavidalu A Sau
laitis parodė daugybę savo nuotrauką darytų 
nuo 1968 iki 1993 m., kuriose buvo matyti 
lietuvių gyvenimo išeivijoje akimirkos.

A. Saulaičio pasakojimas taip pat buvo 
tarsi trumpų, vaizdingų istorijų rinkinys. 
Kiekvienos skaidrės komentaras tuo pačiu 
virsdavo ir tiksliu kokio nors lietuvių gyve
nimo aspekto Pietų Amerikos šalyse apibū
dinimu. Pavyzdžiui, klausytojai galėjo suži
noti, kaip Antanas Mockus, Kolumbijos sos
tinės Bogotos meras, vietos gyventojus išmokė 
vaikščioti pėsčiųjų perėja. Šalyje, kur pasak 
A. Saulaičio. apskritai sunku įvesti kokią nors 
tvarką ar priversti laikytis taisyklią lietuviui 
pavyko tai padaryti klounų pagalba, kurie 
dirbo gatvėse prie pėsčiųjų perėjų. Tačiau tą 
vakarą daugiausiai dėmesio buvo skirta išei
vių pastangoms išsaugoti lietuvybę vietinių 
kultūrų sukurtoje aplinkoje ir kalbėta apie 
lietuviškos kultūros židinius - lietuvių ben
druomenes. A. Saulaitis pastebėjo, kad lietu
viai Pietų Amerikos šalyse išsiskiria ne tik 
šviesia odą kuri būdinga ir kitiems atvykė
liams iš Europos ar Šiaurės Amerikos, tačiau 
ir savo kruopštumu, polinkiu į meną. Kuni
gas teigė, kad miestuose, kuriuose gyvena 
milijonai žmonių, lietuvių šeimas dažnai 
rasdavo pagal gėles, auginamas prie jų namų 
arba šalia stovinčius bičių avilius. Jis tvirtino, 
kad lietuviai išeivijoje gerą vardą užsitarnavo

Kalėdos Klaipėdoje:
(ELTA). Kalėdų šventes Klaipėdoje pa

puoš ledo skulptūros, naujas muzikinis 
vaidinimas Teatro aikštėje, originali “linkė
jimų eglė” ir moksleivių rankomis pagamin
tų eglučių giraitė Atgimimo aikštėje.

Gruodžio 6 dieną Teatro aikštėje sužibo 
80 000 lempučių padabinta eglutė. Šven
tinėje eglės įžiebimo ceremonijoje skambėjo 
linksma muzika, žaidė šviesos, liejosi dai
nos, o padangę nutviekė spalvingi fejerver
kai. Pavakare Atgimimo aikštėje buvo ati
daryta šventinė kompozicija “Kalėdinių lin
kėjimų eglė”.- 6.35 m. aukščio šventinė 

pių (atitinkamai 65 ir 67%), įgiję aukštąjį 
išsilavinimą (68%) respondentai, kurių 
mėnesio pajamos vienam šeimos nariui 
siekia 801-1000 litų.

Daugiausia R.Pakso atsistatydinimui 
nepritariančių asmenų - 60-69 metų ir 
vyresnių kaip 70 metų amžiaus grupėse 
(49 ir 51%), turinčių tik pradinį išsilavi
nimą (47%) ir kurių mėnesio pajamos 
- iki 400 litų.

Prezidento atsistatydinimo šalininkų 
daugiausia yra 30 000-190 000 gyven
tojų turinčiuose miestuose, R.Pakso rė
mėjų - gyvenvietėse iki 2000 gyventojų.

R.Pakso atsistatydinimui pritaria 
58% vyrų ir 57%. moterų, nepritaria 
37% vyrų ir 39%. moterų.

Tyrimo metu apklausti 1053 Lietu
vos gyventojai, kurių amžius 16-74 metai.

dėl savo darbštumo, mokslo siekimo, dėl to, 
' kad vertina šeimyninį gyvenimą. Susirin

kusieji išgirdo ne vieną pasakojimą apie lie
tuvių norą išsaugoti savo tautinę kultūrą 
išreikšti Lietuvos laisvės siekį. Pavyzdžiui A. 
Saulaitis parodė fotografiją kurioje matomas 
La Platos upės žiočių slėnyje stovintis lie
tuviškas kryžius. Jis taip pat pasakojo, kaip 
plaukdami laivu per 200 km. plotį siekiančias 
šios upės žiotis tarptautiniuose vandenyse 
lietuviai trumpam iškėlę Lietuvos vėliavą 
sugiedojo savo šalies himną. Lietuvių puose
lėjamos tautinės kultūros išraišką vertina ir 
vietiniai gyventojai - apie 10 000 žiūrovų 
susirinko į koridos areną pasižiūrėti lietuvių 
tautinių šokių.

Vis dėlto tai, kad lietuviški šokiai buvo 
šokami koridos aikštėje, rodo ir skirtingų 
kultūrų sąveiką, kuri aiškiai juntama ir kitose 
lietuvių gyvenimo Pietų Amerikoje srityse. 
Nepaisant visų pastangų išlaikyti tautinę 
kultūrą trečiosios kartos lietuvių išeivių 
palikuonys, pasak A. Saulaičio, jau pradeda 
porimti ir vietinių gyventojų papročius, 
gyvenimo būdą. Jaunimas švenčių metu savo 
namuose jau dainuoja braziliškas dainas, 
tačiau išėję į gatvę dar traukia ir lietuviškas, 
taigi lietuviškumas vis dar laikomas vertybe, 
kurią verta viešai rodyti ir ja didžiuotis.

□

kompozicija su pritvirtintomis plokštėmis, 
ant kurių miesto gyventojai gali rašyti 
šventinius linkėjimus. įdomiausi linkėjimai 
ir sveikinimai bus skelbiami.

Ledo skulptūrų miestas per Kalėdas įsi
kurs Teatro aikštėje. Šį projektą pristato 
Klaipėdos jaunųjų menininkų grupė “Žuvies 
akis”. Ši grupė gausiomis ledo skulptūromis 
pagyvins ir papuoš Teatro aikštę, kurioje ne 
tik žibės didžioji Kalėdų eglė, bet bus ro
domas ir naujas muzikinis spektaklis. Kalė
dinį muzikinį vaidinimą “Po tūkstančiu 
žvaigždžių” stato Klaipėdos Pilies teatras, 
vadovaujamas režisieriaus Alvydo Vizgir
dos pagal Sigito Gedos pjesę. □
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Irgi per
Kalbėdamas Melbourne Kariuomenės 

Šventės proga, sydnėjiškis Teodoras J. 
Rotcas prisiminė šį įvykį. Spausdiname 
kalbos ištrauką. Red.

Laikas - Kalėdos 1944 metais. Vieta - 
bevardė vietovė Rytų fronte.

Jau po vidurnakčio. Patikrinęs lauko 
sargybas, paspaudęs rankas, palinkėjau 
“Sveiki sulaukę šv. Kalėdų”, sugrįžau įkūtę, 
kurioje prisiglaudėme slėpdamiesi nuo vėjo 
nešamų snieguolių. Aplinkui tyla, bet jau
čiame, kad ji yra apgaulinga, atseit “tyla 
prieš audrą”. Pasieniais sugriuvę kareivėliai 
bando ilsėtis - juokingas tas poilsis, kai 
snaudi lyg zuikis - atvirom akim. Viduryje 
ant suplaktos aslos kažkas tai padėjo eglės 
šakutę ir šalia jos degantį žvakigalį. Mintys 
krypo į namus, nes juk Kalėdos! Šią dieną 
praeityje, ir dar net netolimoje, šventėm sa
vųjų tarpe. Kur jie dabar, ką jie daro? Susi
kaupimą pagilino pasklidęs niūniavimas 
kalėdinės giesmės “Tyli naktis”...

Dar nespėjom užbaigti niūniavimo, kai 
lauke pasigirdo nieko gero nežadantys garsai 
- savotiškas švilpimas, ūžesys ir tuojau 
sekantys griausmai, sprogimai. Supratome, 
kad tai yra priešo ’’katiušų - Stalino vargo
nų” preliudas - uvertiūra į operą “Netrauk 
katės už uodegos...” Angelų skelbiama “Ra
mybė ant svieto...” staiga virto pačių velnių 
keliama orgija - pragaras. Sprukotnc iš kū
tės, skriejome kaip “pelės iš degančio svir
no” į jau iš anksto numatytas vietas, rausė- 
mės kaip kurmiai į žemę, laukdami pirmo
sios antpuolio bangos. O ji atėjo - pilkšvi 
šešėliai užliejo visą akiratį. Tai štai tau, 
žmogau, ir Kalėdos - paradoksas ir “Tyliai

Kalėdas...
nakčiai” ir “Ramybei ant svieto.. ’’ Na, ir pra
sidėjo... Žodžiais negalima aprašyti tą su
maištį, triukšmą, riksmą ir šauksmus, spro
gimus, kulkosvaidžių, lyg to “niekuomet 
nepailstančio genio” kalenimas... ir taip apie 
porą valandų - laikas nebeskaičiuojamas. Į 
parytį, per dūmus, ūkanas bandanti pra
siskverbti saulutė tik nedrąsiai žvelgė į tą 
suniauktą žemelę, kurią pats Viešpats Die
vas sukūrė žmogui ir gyvūnijai gyventi. 
Aprimus kautynėms, išgabenus sužeistuo
sius, išėjome mes, paskutiniai kuopos “mo
hikanai”, visi keturiolika (tai tik tiek beliko 
iš pradinės mūsų kuopos laidos), rinkti sa
vuosius žuvusius. Radome jų penkiolika, iš 
jų penki buvę sargybiniai, kuriuos dar taip 
neseniai sveikinau “sulaukus Šv. Kalėdų”... 
Kokia gyvenimo ironija...

Jau tada žinojome, kad teks “nešti ku
dašių” iš šios vietovės, bet vis tik nenorėjo
me palikti savo brolius, ginklo draugus, gu
lėti “plyname lauke”. Pastebėjome, kad kū
tės, kurioje sutikome šventąją naktį, vietoje 
beliko tik didžiausias krateris, duobė, o iš 
pastato (jeigu jį taip galėjai pavadinti) tai 
“nei garso, nei kvapo”... Nutarėm palaidoti 
tuos penkiolika tame, pačio likimo išraus
tame kape. Neturėjome nei laiko, nei me
džiagos sukalti karstus, tai palaidojome juos 
taip “kaip stovi” - kas suvyniotas į antklodę, 
kas į palapinės “skvemelį”... Užpylėmejuos 
dar likusiais žemės grumstais, trupinėliais, 
viduryje sužėrdami šiokį tokį gauburėlį, 
atseit antkapį. Vietoje kryžiaus galvūgalyje 
įsmeigėme durtuvu “padabintą “ šautuvą, 
ant jo buožės uždėję šalmą. Taip mes pali
kome juos ten... kažkur tai... O mes tie dar 
per stebuklą išlikę keturiolika, slinkome lyg

“primušti šuniukai prispaudę uodegą į tar
pukojį” į saugesnę vietą... ką reiškė man, 
aštuoniolikmečiui “pienbemiui”, tas pergy
venimas, kai štai šitomis dviejomis rankomis 
žėriau žemę ant tų, kurie, galbūt, Savo krū
tinėmis priėmė man skirtą kulką (ta kulka 
su mano vardu ant jos mane vis tiek pasivijo, 
bet šiek tiek vėliau - po keturių mėnesių...). 
Užsklendžiau savo jausmus giliai širdyje. 
Sakoma, laikas gydo visas žaizdas. Taip! 
Gydo, gal tikriau pasakius tik apgydo, bet 
jų nepanaikina - jų paliktas randas, nuo
spauda palieka visam gyvenimui. Tylėjau, 
tik dabar, po 59 metų, iškėliau tuos jausmus 
į viešumą. Gal ir nebūčiau to daręs, jei ne 
dabartis, kai “padangėmis raitosi dūmai”, 
kai visokie bušai, blėrai, binladenai, Hu
seinai, šaronai, arafatai, mahatyrai (ar dar 
kaip kitaip jie vadinasi) spjaudosi ugnies 
liežuviais, kai pagalvoji, kad sekančias 
Kalėdas, kaip 1944-siais, gali tekti vėl raus
tis kaip kurmiams po mūsų šventąją žemelę 
-jeigu dar rasime tos žemelės sveiką lopi
nėlį, kurion galėtume raustis... Ar neteks 
mums liūdėti, kai mūsų vaikus ir vaikaičius 
“apmunduruos kareivėlio uniforma” ir pa
siųs ten, iš kur dažnai ir nebegrįžtama...

Teodoras Rotcas

Aldona Prižgintaitfe

TIK UŽMERKSIU AKIS

.Tik u įmerksiu akis 
ir aš rogėmis skrisiu 
ten kažkur — — 
per akliausias pūgas 
į namus — — 
kur manęs tebelaukia 
vainiku puoštos durys 
su šviesa — — 
už langų užleistų...

Tik užmerksiu akis 
ir vartus aš praversiu 
ilgesingai ištiesus 
rankas — — 
laiptais greitai užbėgus 
kristalinį varveklį 
ir stikle sidabrines gėles 
alkanais savo pirštais 
paliesiu - — —

Tik užmerksiu akis... 
viskas bus taip kaip buvę... 
susirinkę sėdėsim 
prie gausaus Kūčių stalo. 
Svies eglutė kampe;
klegesy lėkštę kas 
su šližikais išties...
ir už lango naktis žaizdas metų 
pamažu, pamažu užpustys...

Elena. Jonaitienė
Likimo blašJcomi

Tęsinys, pradžia MPNr. 13 .
- Vaikai, vaikai! Tau rūpi tik vaikai! 

Kodėl nesakai, kad mes visi toliau nebe- 
galim! Manai, kad labai malonu minti kažin 
kiek kilometrų pedalus ir maldauti kiekvie
noj gryčioj!

- Niekas ir nesako. Bet iki šiol nesi- 
skundėt.

- Nes iki šiol sekėsi, o dabar nebesiseka.
Nuovargis, nusivylimas, pyktis lėtino 

žingsnius, lenkė galvas. Praėjo vieną kaimą 
nesustoję. Kai pasiekė kitą, saulė jau buvo 
nusileidusi, tamsa tirštėjo. Eiti į kiemus ne
drįso, bet prie kiekvienos sodybos stabte
lėdavo, tikėjosi palankaus ženklo.

- Pilnas namas pabėgėlių! Evakuoti iš 
miesto! Giminės užėmę daržinę! - perspė
davo.

- Dana, mėginkim mudvi! - paragino Al
dona, keldama Dainelę iš vežimo. - Duok 
ranką. Linuk! Eik su mama, Meilute! Jūs, 
vyrai, palaukit.

Paėjusios su vaikais į priekį, stoviniavo 
prie vienos kitos sodybos ir vis nedrįso pa
sibelsti. Kai pagaliau pabeldė į vienas duris, 
jas pradarė senas, sulinkęs žmogelis. Pa
žiūrėjo į ateives ir be žodžių užtrenkė duris, 
prie kitų durų išėjusi šeimininkė barėsi:

- Manote, kad įmanoma visus priglausti! 
Ištisas miestas atslinko šiuo keliu, ir vis dar 
norite rasti vietos.

Kitoje sodyboje atsakymas skambėjo dar 
šiurkščiau:

- Užtenka mums vokiečių benamių! Ne
turime vietos svetimšaliams.

Kol kaimą perėjo, visiškai sutemo. Pa
vargę vaikai verkšleno. Moterys stabtelėjo 
vienkiemyje. Duris atidarė jauna moteriškė. 
Aldona pradėjo kalbėti, bet moteris per
traukė:

- Žinau, žinau. Jūsų vyrai prašė anksčiau, 
ar ne? Daržinėje jau apsistojo viena šeimyna, 
bet matau, kad ir jūs su vaikais toli nenuei

si!. Užteks šiaudų visiems, tik susitvarkykit 
tylomis, netrukdykit vieni kitiems. Ir jie pa
vargę, nori pailsėti. Parduoti aš nieko netu
riu, bet gal rytoj gausit pieno krautuvėlėj, 
netoli nuo čia.

Iki šiol neteko nakvynviete dalytis su 
kitais, bet vieni kitiems neužkliuvo ir ne
trukdė. Anksčiau apsistojusi šeima jau mie
gojo, o lietuviai buvo taip nuvargę, kad, su
radę neužimtą kupetos pusę, griuvo į šieną 
ir tuoj užmigo. Tik Matas pasiliko lauke sau
goti arklio ir įsitaisė vežime tarp ryšulių. Visi 
miegojo taip giliai, kad iš ryto negirdėjo, 
kaip atsikėlė pirmiau apsistoję pabėgėliai ir 
išvyko.

- Jei oras ir toliau bus toks gražus, galė
tume pabandyti nakvoti lauke, - ieškodamas 
išeities, kad, atėjus pavakariui, vėl nereikėtų 
taip vargti dėl nakvynės, pasiūlė Vytautas. - 
Kur daugiau medžių nebūtų sunku suremti 
kokią lapinę suaugusiems. O vaikams už
tektų vietos vežime. Virš galvų ištemptume 
antklodėlę, gulėtų kaip palapinėj.

Pasiūlymas atrodė priimtinas. Oras buvo 
tikrai šiltas, žemė sausa, ilgai nemačiusi lie
taus. Po Vytauto pasiūlymo nuotaika page
rėjo ir eiti pasidarė lengviau.

Praėjus kelis kaimus, kelias pasuko ir 
vingiuodamas kilo aukštyn per mišrių me
džių mišką. Prie aukštų, tiesių pušų kamienų 
glaudėsi vešliai susprogę lapuočiai, žemę 
dengė žalios samanos. Suprato, kad eina per 
miškingos Bavarijos aukštumos papėdes, tai 
kylančias aukštyn, tai žemėjančias. Gy
venviečių nesimatė, miškas tankėjo.

Kurį laiką, kelias kopęs į kalną, staiga 
pasisuko, ir prieš keleivių akis netikėtas 
reginys: iš medžių išniro pilkų akmenų pi
laitė siaurais saulėj blizgančiais spalvoto 
stiklo langais ir į dangų kylančiais grakščiais 
bokšteliais, vijokliais apaugusiom sienom.

Visi iš nuostabos sustojo ir negalėjo pa
tikėti, kad nesapnuoja.

Pilaitė atrodė tarsi iš operos dekoracijų 
ar pasakų knygų: mažytė, .fantastiška, čia pat 
stovinti ant uolų pjedestalo, bet nepasie
kiama, pasislėpusi šakų ir lapų tankumyne, 
negyvenama, pilna paslapčių...

. - Sustokim čia! - užsigeidė Aldona.
- Dėl Dievo meilės, juk čia nieko nėra! - 

ramino žmoną Vytautas, - jokio upeliuko, 
jokio tekančio vandens.

- Turi būti vandens, jei stovi pilis! Ga
lėtume prieiti arčiau, gal net įeiti pasižiū
rėti...

- Nekalbėk niekų, - barėsi Vytautas. - Ne 
laikas iškyloms. Geriau pagalvokim, kur šią
nakt nakvosim.

- Kodėl negalėtume čia? Tik vieną naktį...
- Aš tai jau nenorėčiau čia nakvoti, - įsi

terpė Dana, - gali vaidentis tokioj vietoj. Bi
jočiau tamsoje.

Aldona turėjo nusileisti. Tačiau ji taip 
atkakliai maldavo nors trumpam stabtelėti 
toje pasakiškoje vietoje, kad kiti trys suau
gusieji pagaliau sutiko. Vaikai buvo sužavėti. 
Kas gyvena toje pilyje? - puolė klausinėti 
Linukas.

- Gal dabar niekas nebegyvena. Gal mie
gančioji gražuolė tebėra neišvaduota. O gal 
vakaro pokylio laukia princas, vėliau suradęs 
stiklinę Pelenės kurpaitę...

- Tik pažiūrėk į tą mažą langelį aukštai 
bokšte. Kaip užlipa tenai?

- Gal viduj yra apskriti laiptai, žinai to
kie, kuriais lipti ratuku... Tas langelis tikriau
siai Rapuncelės. Atsimeni, pasakojau apie 
ją. Ji turėjo ilgus plaukus, kuriuos supindavo 
į kasą ir ja nusileisdavo žemyn per langą. 
Vieną kartą...

- Princas kasą pagavo, užlipo į bokštą ir 
ją išvadavo iš piktos pamotės raganos... - 
užbaigė pasaką berniukas.

Broliuko susidomėjimas patraukė ir Dai
nelės dėmesį. Ji pasakų dar nežinojo ir kal
bėti tik pradėjo, bet dabar stovėjo šalia mo
tinos išputusi akutes. Net Meilė liovėsi bė
giojusi, sustojo, ėmė klausytis ir pati pasa
koti. Aldona nusivedė visus tris toliau nuo 
tako ir pasisodino į minkštą žolę. Motina^ 
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priminė tai vieną, tai kitą pasakų motyvą, 
vailmį Hąųsėsi, ąišking,japil^ę, VisikgtBri 
pamiršo ir laiką, ir vietą, kur jie esą.

- Dėl Dievo meilės, ar nemanai, kad turė
tume užkąsti, jei jau privertei čia sustoti? - 
grąžino į tikrovę nekantrus balsas.

Po pietų dangus apsiniaukė, artinosi lie
tus. Buvo aišku, kad turi atsisakyti minties 
nakvoti lauke. Kai perėjo mišką, kelias įsi
jungė į platesnį vieškelį. Juo traukė minia 
pėsčiųjų. Vieni tempė lagaminus ir ryšulius, 
kiti stūmė daiktais pakrautus dviračius, vai
kų ir kitokius vežimėlius. Šen bei ten ir var
gani arkliukai traukė vežimus, panašius į 
jų, - pilnus ryšulių, rakandų ir vaikų. Visi 
judėjo ta pačia kryptimi. Matyt, buvo pabė
gėliai iš kokio išgriauto miestelio, kaip jų 
matytas Ebersmūnde.

Lietuviai įsiliejo į lėtai slenkančių žmo
nių upę. Netoliese dvi moterys stūmė vai
kišką vežimėlį, su kaupu prikrautą ir tvar
kingai apdengtą languota skara. Palikusi 
saviškius, Aldona pasivijo moteris ir kurį 
laiką ėjo šalia, nedrįsdama prakalbinti. Tik 
vienai į ją atsisukus, paklausė, iš kur eina ir 
kas atsitiko.

- Jūs ne iš Lobenbacho? Tai turbūt ir ne
žinot. Nebėra jo! Viskas dega. Viskas iš
griauta. O kiek žmonių...

Nebaigusi sakinto, moteris užsidengė 
ranka bumą kad užgniaužtų aimaną.

- Nepradėk, Hildc, - perspėjo antroji, vy
resnė, moteris. - Verksmas nepagelbės. Mes 
gyvos.

- Žinau, mama, - patikino Hildė ir dar 
atkakliau stūmė vežimėlį.

Aldona ir toliau ėjo drauge. Moterys pa
pasakojo apie naktinį bombardavimą, paver- 
tusį miestelį griuvėsių krūva, apie artėjan
čios priešų kariuomenės grėsmę. Kas galėjo, 
traukėsi. Joms geriau negu daugeliui, jos turi 
kaime giminių. Ir tas kaimas jau visai neto
li, už kelio dešinėje matomo kalnelio. Ten 
ir ketinančios laikinai prisiglausti.

Tęsinys kitame MP N r.
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Antanas 
Laukaitis

kur - kaip?

Nauja lietuviška šeima
Praėjusią savaitę, atostogaudamas Fidži 

saloje, lietuvišką šeimą sukūre Sydnėjujc ge
rai žinomas sportininkas, “Kovo” Valdybos 
narys ir skautas vytis Viktoras Šliteris (jnr.) 
su Sydnėjuje studijuojančia kauniete Ievute 
Pašukevičiūte.

Grįžus į namus, jauniesiems siurprizinj 
sutikimą suruošė jaunojo tėvai - Juta ir Vik
toras Šliteriai bei sesutė Daina Tėvai tra
diciškai pasveikino jaunuosius su duona, 
druska bei lietuvišku gėrimu ir palinkėjo 
jiems daug laimės ir sutarimo šeimyniniame 
gyvenime. Sutikime daugumoje dalyvavo 
jaunosios poros draugai - jaunimas.

Sveikindamas jaunuosius, sukūru
sius gražią lietuvišką šeimą, linkiu 
jiems daug laimės tolimesniame gyve
nime, nepamirštant mūsų lietuviško gy
venimo ir tradicijų.

Mokykim vaikus lietuviškai
Jau ne vieną kartą gavau užklausimą ir 

net pasiūlymą, kad reikia “Mūsų Pastogėje” 
(vesti savaitinį skyrelį, kuriame pastoviai 
būti) spausdinamos labai paprastos ir trum
pos lietuvių kalbos pamokėlės nemokan
tiems ar mažai mokantiems lietuviškai vai
kams. Nors dabar kai kur dar veikia savaiti
nės lietuvių kalbos mokyklėlės, tačiau jų 
mažėja. Nepalyginsi su anais, ankstyvesniais 
laikais, kai mes savaitgaliais vesdavom savo 
vaikus ar anūkus į tuometines gana dideles 
savaitgalio lietuviškas moky klas. Neturėjom 
tada automobilių, bet po sunkios darbo sa
vaitės tėvai traukiniais ar autobusais vežda- 
vo vaiKus) tasmiokyklėlėsro patys kur nors

pavėsyje laukdavo kelias valandas kol baig
sis pamokos. Dabar yra geros susisiekimo 
priemonės, o per vaikų pamokas galima sau 
gražiai pasibūti Lietuvių Namuose ar Klube, 
tačiau, pavyzdžiui didžiajame Sydnėjuje. 
atsiranda tik mažas skaičius tėvų, norinčių 
atvežti savo vaikus mokytis lietuviškai. 
Kodėl gi taip yra? Ogi vien tik dėl to, kad 
žmonės jau per gerai gyvena ir yra “susirgę” 
tinginio liga lietuviškiems reikalams. Daug 
kas iš mūsų, vyresniųjų, pateisindami sako: 
"Kam gi reikia tuos vaikus varginti ir dar 
mokyti juos lietuvių kalbos, nes su ja niekur 
toli nenueisiTai yra klaidingas galvoji
mas. Dirbdamas ir bendraudamas su jauni
mu. aš gerai žinau, kaip jie nori nuvažiuoti 
ir pamatyti savo tėvų ar senelių gimtines ir. 
pabuvę ten, jie stebisi bei didžiuojasi, kad 
yra lietuviškų atžalų vaikai. Jau ne vienoje 
spbrtd švėhtėjė ar jaunimo stovyklose“ Lie

tuvoje pabuvę, mūsų jaunuoliai atsiveža 
pačius geriausius įspūdžius. Ir kaip jie džiau
giasi, jei Lietuvoje su savo artimaisiais, 
giminėmis ir naujais draugais gali susikal
bėti lietuviškai. Vieną kartą buvęs žinomas 
mūsų sportininkas, abiejų inteligentų lie
tuvių tėvų neišmokytas kalbėti lietuviškai, 
net su piktumu apkaltino juos, kad jam 
atėmė džiaugsmą kartu bendrauti ir lietu
viškai dainuoti su naujais lietuviais draugais.

Prisimenu, kai mano dukros nuvažiavo 
į Lietuvą ir, susitikę su močiute (mano ma
ma), kuri tuo metu jau buvo akla, ją net 
pravirkdė, kai gražiai su jomis susikalbėjo 
lietuviškai. Ji pasakė, kad tai didžiausia 
anūkių dovana, kad gali su jomis, nors ir 
nematydama, lietuviškai kalbėtis.

Šiuo metu Australijoje mes turime dvi 
didžiąsias jaunimo organizacijas - skautų 
ir sportininkų. Visame Vakarų pasaulyje 
skautai buvo ir dar yra lietuvybę daugiausiai 
išlaikanti organizacija. Tačiau jau ir pas mus 
anglų kalba labai sparčiai pakeičia lietuvių 
kalbą sueigų, stovyklų ir paprasto bendra
vimo metu. Aš gerai suprantu, kad į skautų 
eiles ateina nemažai mišrių šeimų ir visai 
lietuviškai nemokančių skautukų. Sunku 
yra viską pravesti tik lietuviškai, tačiau bū
tinai reikia vaikus išmokyti bent šiek tiek 
suprasti ir mokėti nors kelis paprastu lietu
viškus žodžius. Kas iš to, kad vaikai iš
moksta dainuoti lietuviškas skautiškas dai
nas, bet, kiek aš žinau, beveik visai nežino 
dainos žodžių prasmės. Aš anksčiau siūliau 
ir vienerius metus Sydnėjaus skautų stovyk
loje nemokantiems lietuviškai kalbėti kiek
vieną dieną buvo pravedamos lietuvių kal
bos pamokėlės. Aš, kaip senas skautas ir 
skautas vytis, kreipiuosi ir prašau mūsų 
skautų ir vasaros stovyklų vadovybės į 
dieninę programą įvesti ir lietuvių kalbos 
pamokėles, lietuviškai nekalbantiems vai
kams. kad jie žinotų bent kasdieninius mūsų 
kalbos žodžius ir išsireiškimus.

■ Su špdftiriihkais yra gal ir'Blbgiati, nes 

visi sportiniai ir žaidybiniai išsireiškimai yra 
angliški. Tačiau didžioji mūsų jaunų sporti
ninkų dalis yra skautai, tad, jei jie lietuviškai 
nors šiek tiek išmoks skautų stovyklose, tai 
lietuviškai kalbės ir sportininkai.

Grįžtant atgal prie lietuvių kalbos sky
relio pradedantiesiems “Mūsų Pastogėje”, 
aš manau, kad tai būtų labai sveikintinas ir 
svarbus dalykas. Tėvai ar seneliai, skaityda
mi šį laikraštį ir radę šiame skyrelyje papras
tus buitinius žodžius ar išsireiškimus, pri
taikys mažai mokančiam ar visai nemokan
čiam lietuvių kalbos jaunimui, ir visai be 
jokio vargo galės jiems paaiškinti ir pamo
kyti. Anksčiau buvo siūloma įvesti “Mūsų 
Pastogėje” skyrelį anglų kalba, tačiau tai gal 
ir nėra labai svarbu, nes anglų kalba mūsų 
jaunimui yra ir kitų leidinių. Tačiau panašūs 
skyreliai pradedantiems mokytis lietuvių 
kalbą buvo dar ir yra kai kuriuose mūsų 
lietuviškuose laikraščiuose ar žurnaluose.

Šiuo reikalu anksčiau buvo truputį kal
bėta su Sydnėjaus savaitgalio mokyklėlės 
mokytoja Jadvyga Dambrauskiene. Ji ne
buvo priešinga ir galėtų tokį skyrelį reda
guoti. Taigi, manau, kad susitarus su “M.P.” 
redaktore ir pradėjus šį darbą, būtų padary
tas didelis darbas mūsų vaikų bent pradi
niam lietuvių kalbos mokymui.

Sportiniai milijonieriai
Neseniai Sydnėjuje pasibaigė pasaulio 

rugby (union) varžybos, kur baigiamosiose 
rungtynėse australai trimis taškais pralai
mėjo anglams, tapusiems pasaulio čem
pionais. Šių rungtynių herojus buvo anglas 
J. Wilkinson, kuris, likus 30 sekundžių iki 
rungtynių pabaigos ir rezultatui esant ly
giam. įspyrė sviedinį pro vartus, pelnyda
mas 3 taškus. Šie trys taškai ir nulėmė šias 
svarbias rungtynes. Iki šiol per metus J. 
Wilkinson gaudavo 5 milijonus dolerių, o 
dabar po šio laimėjimo jo uždarbis pakils
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S.Štombergas - 2003 m. Europos krepšinio čempionų komandos kapitonas
Kazys Blaževičius (Kaimas), 

specialiai “Mūsų Pastogei”

Didžiajame sporte gerų rezultatų pasiekia 
tik fanatikai. Krepšinyje tokiu fanatiku yra 
Saulius Štombergas.

Saulius gimė 1973 m. gruodžio 14 d. Pagal 
įvairius informacijos šaltinius, jo ūgis 202- 
204 cm. svoris apie 100 kg. Krepšinio žaidimo 
pagrindų Saulius pramoko Klaipėdos “Nep
tūne”.

Perspektyvų jaunuolį 1991 m. “Žalgirio" 
treneriai pakvietė į “Žalgirio” dublerių ko
mandą. Tada jam buvo 17 metų. 1993 m. Sau
lius perėjo į Kauno “Atletą”, kuriame žaidė 
iki 1996 m. pabaigos. 1996-1997 metų sando
ryje pusę metų Saulius žaidė Kinijoje, Šan
chajaus Rytų klube, kur tapo sirgalių numy
lėtiniu ir buvo pripažintas vienu geriausiu 
legionieriumi Kinijoje. “Atlete” atsisklaidė 
Sauliaus krepšininko talentas, prasidėjo jo 
kelias į didįjį sportą. Lietuvos krepšinio rink
tinėje jis pradėjo žaisti 1993-siais ir štai jau 
10 metų, kai jis žaidžia visose Lietuvos rink
tinės varžybose.

Svarbiausius laimėjimus krepšinio aikšte
lėse Saulius pasiekė žaisdamas “Žalgiryje” bei 
Lietuvos rinktinėje. Profesionalo karjerą jis 
pradėjo “Atlete”, kuriame greitai tapo pripa
žintu lyderiu. “Atleto” vadovybė savo lyderį 
už gerą pasirodymą Atlantos olimpinėse žai
dynėse apdovanojo poilsiniu kelialapiu įMa- 
jorką ir sudarė galimybę pusę metų žaisti Ki
nijoje - ruoštis sunkiam, bet gerai apmoka
mam legionieriaus darbui.

Per savo sportinę karjerą Saulius pasiekė 
tiek laimėjimų, kad juos sunku išvardinti. 
Todėl apsiribosime paminėdami tik pačius 
svarbiausius: tris kartus LKL čempionas; si
dabro medalis 1995 m. Europos čempionate; 
bronzos medalis 1996 m. Atlantos olimpiado-
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je; Europos taurė (Saportos taurė) 1998 m.; 
NEBL parodomosios taures laimėtojas 1999 
m.; Eurolygos čempionas 1999 m.; Italijos 
taurės finalininkas 2000 m.; Europos taurės 
(Saportos taurės) finalininkas 2000 m.; ULEB 
Eurolygos finalininkas Ispanijoje 2001 m.; 
Turkijos čempionas 2002 m.; Europos čem
pionas 2003 m.

Atlantos olimpiada buvo pirmoji, kur Sau
liui teko atstovauti Lietuvai preciziškiausiose 
varžybose. Saulius rinktinės sudėtyje sužaidė 
8-rias rungtynes ir. pelnė 56 taškus.

Europos taurės finaliniame susitikime iš
ryškėjo Sauliaus, kaip krepšininko, svarbiau
sios savybės: judrumas, greitis, sugebėjimas 
atitrūkti nuo savo “angelo sargo” ir patogios 
pozicijos radimas varžovų krepšio atakai.

“Žalgiriui” ir Sauliui ypač sėkmingi buvo 
1999-tieji - laimėta Eurolygos taurė! Euro
lygos varžybose lietuvių krepšininkų tarpe 
rezultatyviausias buvo Saulius. Jis pelnė 290 
taškų. Eurolygos varžybose Sauliaus “žvaigž
dė” tiek blizgėjo, kad FIFA finalinių rungtynių 
reklaminiam plakatui pasirinko Sauliaus puo
limo fazėje atvaizdą.

Pasibaigus Eurolygos varžyboms. 49 krep
šinio žurnalistai iš 20 šalių sudarė simbolinę 
Europos krepšinio rinktinę. į kurią pateko 
Saulius. “Žalgirio” treneris Jonas Kazlauskas 
tada buvo išrinktas geriausiu treneriu Euro
poje. Po Eurolygos varžybų turėti savo gretose 
Saulių troško daug garsių Europos klubų. 
Geriausias sąlygas pasiūlė italų “Kinder”. Žais
damas “Kinder” sudėtyje Saulius tapo Itali
jos taurės varžybų sidabro medalio laimėtoju.

Sauliaus sportinių trofėjų kolekcijoje vieną 
garbingiausių vietų užima 2000 m. Sydnėjaus 
olimpiadoje iškovotas bronzos medalis. Labai 
nedaug trūko, kad tas medalis būtų tauresnio 
metalo... Žaidimas olimpiadoje Sauliui susi
klostė sėkmingai. Ypač sėkmingos jam buvo 

-labai svarbios rungtynės dėl bronzos medalių 
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“Lietuvos ryto” išleisto leidinio viršelyje - 
lietuviai krepšininkai - 2003 m. Europos 
čempionai. Priekyje-komandos kapitonas 
Saulius Štombergas su iškovota taure.

su Australija, kurias Lietuva laimėjo rezultatu 
89:71,o Saulius pelnė Baugiausias taškų - 28.

2003 m. Lietuvos krepšiniui ypatingi tuo, 
kad po daugelio metų trečią kartą laimėti Eu
ropos krepšinio čempionų aukso medaliai. Per 
visą čempionatą mūsų komanda nepralaimėjo 
nei vienų rungtynių! Pusfinalyje nugalėjusi 
Sydnėjaus olimpiados vicečempionus pran
cūzus, mūsų komanda užsitikrino teisę 
dalyvauti Atėnų olimpiadoje 2004 m. Lietuva 
tapo vienintele valstybe Europoje, kuri Atėnų 
olimpiadoje ketvirtąkartąkausis del olimpinio 
apdovanojimo!

Pusfinalio varžybose su Prancūzija, kuri 
buvo nugalėta rezultatu 74:70, rezultatyviau
sias buvo Saulius - 22 taškai. Finale, kuris 

vyko Stockholmc “Globus” arenoje ant iš Lie
tuvos atvežto parketo grindų, ispanai buvo 
nugalėti rezultatu 93:84. Į šią istorinę pergalę 
mūsų sportininkus atvedė rinktinės vyr. 
treneris Antanas Sireika su savo pagalbinin
kais. Europos nugalėtojai Kaune buvo sutikti 
labai iškilmingai, sportininkai ir prie pergalės 
prisidėję asmenys buvo pagerbti valstybiniais 
apdovanojimais ir piniginėmis premijomis. 
Sauliui tai buvo jau antrasis valstybinis ap
dovanojimas už įžymius pasiekimus krepšinio 
arenose. Po čempionato krepšinio specialistai 
sudarė simbolinę Europos rinktinę, į kurią 
pateko du lietuviai: Šarūnas Jasikevičius, 
pripažintas naudingiausiu varžybų žaidėju, ir 
komandos kapitonas Saulius Štombergas.

Š. m. gruodžio 14 d. viena ryškiausių mū
sų krepšinio žvaigždžių - Saulius Štomber
gas švęs savo 30 - mėtį. Iš tų 30 metų aktyviam 
sportui skirta daugiau nei pusė gyvenimo, o 
profesionaliajam -10 metų. Pasiekta daugybė 
įspūdingų pergalių, garsinusių Lietuvą pa
saulio krepšinio arenose. Ir šiandien Saulius 
garsina Lietuvą ne vien kaip pirmo ryškumo 
krepšinio žvaigždė, bet ir kaip sporto arenos 
džentelmenas, kuris niekad nesiginčija su 
teisėjais, nekonfliktuoja su varžovais ir nepikt
naudžiauja kamuoliu.

1997 m. Saulius vedė studentę Simoną. 
Abu jaunavedžiai, užaugę dorose lietuviškose 
šeimose, savo gražiausią gyvenimo dieną pra
ėję ritualiniu jaunavedžių keliu, apsilankė By
tauto Didžiojo karo muziejaus Knygnešių 
skverelyje, padėjo gėlių prie istorinių pamink
lų ir pasisėmė stiprybės naujam gyvenimui.

1999 birželio 29 d Štombergams gimė duk
rytė, kuriai abu tėvai vienbalsiai parinko Sau
lės vardą. Tad sveikindami mūsų garsųjį krep
šininką Saulių Štombergą 30-ojo gimtadienio 
proga, palinkėkime jam sportinės sėkmės ir 
taiklios rankos, o visai trijų “S” šeimynėlei - 
darnaus, gražaus ir saulėto gyvenimo. □
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Kas - kur...
Atkelta iš 10 psL
iki 11 milijonų ir Karalienė suteiks jam 
aukštąjį “Sir” titulą.

J. Wilkinson nėra pats daugiausiai pini
gų gaunantis sportininkas. Amerikietis 
pasaulio golfo čempionas Tiger Woods per 
metus iš golfo uždirba apie 70 mln. dolerių. 
Greitu laiku jis ves švedę modelį, tai pinigų 
tikrai netrūks. Krepšininkas Michael Jordan 
per metus gauna apie pusę milijardo dolerių. 
Tarp kitko, jis turi ir savo “Falcon 900”, 
kainavusį 12 mln. dolerių.

Milijardierius yra ir kitas krepšininkas 
Shaquille O’NeaL Jis turi specialų lėktuvą 
su ypatinga studija. Taip pat turi “Gulf
stream 5”. kainuojantį 30 mln.. 40 metrų 
ilgio laivą “Bombardier” ir kita.

Turtingų sportininkų posakis yra: “Be 
lėktuvo tu niekas”. Todėl ir žinomas, buvęs 
pasaulio teniso čempionas, P. Sampras turi 
modemų “Cessna”, kainuojantį 226 mln. do
lerių, golfininkas Gr. Norman tik nuomoja 
lėktuvą ir per metus už jį moka apie 6 mln. 
dolerių. Pasaulio čempionas.-automobiliu 
lenktynininkas M. Schumacher turi lėktuvą, 
kainavusį 14 mln. dol. - “Challenger 601”. 
Tenisininkas A. Agassi turi lėktuvą “Aerojet”, 
kainavusį 8 mln. dol. Lėktuvo skraidymas 
ore kainuoja mažiausiai 10 000 dol. per 
valandą.

Kita turtingų sportininkų pramoga yra 
automobiliai. Tenisininkas A. Agassi yra 
didelis automobilių kolekcininkas. Jis turi 
įprotį po kiekvieno žymesnio turnyro nusi
pirkti automobilį. Dabar jis jų turi apie 40 

Geelongo lietuvių sporto klubas “Vytis” 
kviečia visus į

53-čiq Sporto Šventę
26/12/2003 10.00 - 7.00 vai. p.p. - klubų registracija Lietuvių Namuose.

Bell Post Hill.

27/12/2003 10.30 vai. - Atidarymo pamaldos St. Peter and Paul Church, 
Mercer St., Geelong.
12.00 vai. p.p. - pietūs Lietuvių Namuose.
2.30 vai. p.p. - Sporto Šventės Atidarymas The Arena Annex, 
Baxter Rd., North Geelong.
Po Atidarymo krepšinio rungtynės.
7.30 vai. p.p. - Susipažinimo Vakaras Lietuvių Namuose.

28/12/2003 9.00 vai. - bilijardo varžybos Lietuvių Namuose.
Krepšinis ir tinklinis The Arena Annex.
5.00 vai. p.p..- sporto klubų atstovų susirinkimas Lietuvių 
Namuose.

29/12/2003

/

7.30 vaL - golfo varžybos Geelong Golf Club. Ballarat Rd.. 
North Geelong.
9.00 vai. - teniso varžybos Hamlyn Park Tennis Courts, Carey 
St., Hamlyn Heights.
Krepšinio ir tinklinio varžybos vyks The Arena Annex.
5.00 vai. p.p. - ALJS rengia Jaunimo Vakarą.

30/12/2003 7.30 vaL - golfo varžybos Geelong Golf Club. 
Krepšinio ir tinklinio varžybos vyks The Arena Annex.

31/12/2003 Krepšinis ir tinklinis.
11.00 vai. - rinktinės komandų krepšinis.
2.30 vai. p.p. - Sporto Šventės Uždarymas.
7.30 vai. p.p. - Naujų Metų Balius, Geelong West Town 
Hall, Cnr. Pakington and Albert St., Geelong West

1/1/2004 12.00 vaL p.p. - Atsisveikinimo lešminė Lietuvių Namuose.

Maloniai kviečiame visus į

Tlaujų HTefų Saitų, 
kuris įvyks Geelong West Town Hall,

Cnr. Pakington & Albert Streets, Geelong West 
Įėjimas - $25, jaunimui iki 18 metų - $15 

BYO
Bilietus ir stalus užsisakyti pas Liuciją - 

tol.: 0352 787485 ar per e-mail: lucyk@barwonwater.vic.gov.au

ir jų vertė yra apie 8 mln. dolerių. Penkis 
brangius automobilius turi tenisininkė M. 
Hingis. Tenisininkė J. Capriati turi prestiži
nį “Lexus” automobilį, kuris yra taip įtai
sytas, kad jį pavogti neįmanoma. Be lėktuvų 
ir automobilių milijonieriai sportininkai 
pinigus išleidžia daug kur kitur. Garsusis 
anglų futbolininkas D. Beckham yra labai 
didelis brangenybių mėgėjas. Jis yra ap
sikarstęs brangiais aukso, platinos ir brili- 
jantiniais papuošalais. Krepšininkas M. 
Jordan, būdamas labai menko išsilavinimo, 
pasamdė specialius mokytojus ir, sumokėjęs 
apie 3 mln. dolerių, mokėsi taisyklingos 
laikysenos, tinkamo apsirengimo ir gražaus 
bendravimo su žmonėmis. Jis rūko cigarus, 
kurių dėžutė (10 vnt.), kainuoja 4 000 do
lerių Per mėnesį jis nusiperka apie 50 kos
tiumų (vieno kaina 5 000-10 OOOdol.).

Iš pasaulyje sudaryto turtingiausių spor
tininkų sąrašo po šešis yra tenisininkai ir 
krepšininkai, boksininkai, amerikietiško 
futbolo ir beisbolo žaidėjai, automobilių 
“Formulės 1” atstovai, futbolininkai ir ma
žiau kitų sporto šakų.

Linksmų ir džiaugsmingų šv. Kalėdų 
švenčių linkiu visiems šio skyrelio skai
tytojams, mano artimiesiems ir drau
gams Australijoje, Amerikoje ir Lietu
voje. O Naujieji Metai tegul būna Jums 
laimingi ir sėkmingi

Sveikinu visus 53-iosios Australijos 
Lietuvių Sporto Šventės Geelonge ren
gėjus, vadovus ir sportininkus, visiems 
linkėdamas daug ir gražaus pasisekimo.

Bilijardo finalai Geelonge

Su apdovanojimais stovi iš kairės: Pranas Saldukas, Michael Watach, Edis Koszela ir 
Vytautas Bindokas.

Bilijardo žaidimas (eight ball) tarp 
lietuvių yra labai mėgiamas. Yra varžomasi 
net ir per sporto šventes. Geelongiškiai taip 
pat neatsilieka. Svarbiausia, kad rezultatai 
priklauso ne nuo fizinio pajėgumo, bet nuo 
asmeniško sugebėjimo. Žaidžia “jaunimas”, 
būdami net aštuoniasdešimties! “Chebra” 
susirenka trečiadienio ir penktadienio va
karais. Kartais sueina virš tuzino. Tuomet 
užsimezga kalba apie antro stalo pirkimą. 
Choro “Viltis” repeticijos vyksta kiekvieną 
ketvirtadienio vakarą ir per pertrauką, žiū
rėk, bilijardo stalas jau apgultas ir chorve
dei Aldonai Scano sunku juos nukrapštyti 
nuo jo. “Pagrasino”, kad gal reikės stalą par
duoti...

Metų bėgyje vyko bilijardo varžybos, o 
neseniai pasibaigė finalai. Vienetus žaidė 
A ir B grupėse, dvejetai buvo sudaryti bur

Ar reikia draugų?
Ai Lietuvai reikia draugų užsienyje? 

Aišku, kad reikia. Ir dar maloniau, kad yra 
Lietuvos bičiulių, kurie darbuojasi tyliai, 
nesigarsindami ir triūsia ten, kur paramos 
reikia labiausiai.

Štai, ACN neseniai pradėjo spausdinti 
naują lietuvišką maldaknygę Lietuvos ka
reiviams. Pirmykštė maldaknygė buvo iš
leista dar prieš Sovietų okupaciją ir ji jau 
niekur negaunama. Naujoje maldaknygėje 
bus kasdieninės maldos, bus maldos už ko
vos draugus, už šeimą ir už visą pasaulį. 
Bus visų sakramentų paaiškinimai. Žodžiu, 
bus suglaustas tikėjimo vadovėlis.

O kas gi ta ACN? Tai - “Aid to the 
Church in Need”, tarptautinė katalikų šal
pos organizacija “Bažnyčia varge”. Ją prieš 
56 metus įsteigė olandas kunigas Weren
fried van Straaten, O. Pracm., vėliau pagar
sėjęs kaip “Lašinių kunigas” (Bacon priest). 
Jis savo šalpos darbą pradėjo karo nunio
kotoje Vokietijoje, vėliau padėjo sovietų 
užimtai Rytų Europai, ir pagaliau ACN pa
sklido po visą pasaulį. (Daugiau apie ACN 
Intemet’e: www.aidtochurch.org)

ACN veikla visada buvo daug platesnė 

tų keliu. A grupės laimėtoju tapo Michael 
(Mykoliukas Vatašius) Watach, įveikęs Pino 
Scano rezultatu 3:1. B grupėje Pranas Sal
dukas įveikė Vytautą Bindokąrezultatu 3:1.

Dvigubus laimėjo Edis Koszela su Vy- 
tautu Bindoku, įveikę Pino Scano ir Praną 
Salduką rezultatu 3:1.

Po varžybų vyko linksmoji dalis. Tai tro
fėjų įteikimas ir vaišės. Vertingus trofėjus 
parūpino Michael, o Pino padovanojo sie
ninį laikrodį. Ačiū jiems. Visus laimėtojus 
pasveikino Geelongo Apylinkės pirminin
kas Stasys Šutas, pasidžiaugdamas, kad šie 
Lietuvių Namai yra aktyviai lankomi.

Buvo išreikšta padėka Genutei, Meilutei 
ir Stasei už maisto paruošimą ir Vytautui 
(“Mariakui”) - už aprūpinimą gėrimais. 
Sėkmės ateinančiais 2004-aisiais!

Bilijardistas Kajetonas

ir gilesnė, negu vien materialinė parama. 
Kunigo Werenfried’o darbai prieš komuniz
mų pastatė dvasinę sieną. Kuri Įvairiais Gu
dais priešinosi ateizmui. Keturis dešimt
mečius kunigas Werenfried be atvangos 
garsino Lietuvos Bažnyčios persekiojimą ir 
vargus. 1990 metais, vos atgavus nepriklau
somybę, ACN Ispanijoje atspausdino ir 
Lietuvoje išplatino knygutę lietuvių kalba. 
“Dievas kalba savo saikams: Tekstai iš Šven
tojo Rašto”. Ši 96 puslapių dailiai iliustruo
ta knygutė davė labai gerą Šventojo Rašto 
santrauką: 48 puslapiai buvo iš Senojo Tes
tamento, likutis - iš Naujojo Testamento.

Dabar spausdinama lietuvių kareivių 
maldaknygė vėl bus, be abejo, tokios pačios 
aukštos kokybės. Leidėjams ji kainuos po 
$10 už egzempliorių.

Parodykime savo solidarumą Lietuvos 
kareiviams ir “užfundykime” jiems bent vie
ną maldaknygę. Tai padaryti lengva - siųs
kite savo auką šiuo adresu:

ACN Australia
P.O. Box 6245
BLACKTOWN, DC NSW, 2148.

ir pažymėkite “Christmas gift for Lithu
anian soldiers’ prayer book”.

Algis Taškūnas

Minis

A^A Algiui Saukai,
gilią skausmo valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą mamai Stefanijai, broliui 

Gediminui, sesutėms Ligitai ir Marijai, dukrai Teresei, sūnui Jurgiui, jų šeimoms, 
giminėms ir pažįstamiems.

Sydnėjaus Lietuvių Golfo Klubas

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams bus laikomos Kalėdų rytą - 11.30 vai. 

St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Šv. Mišias aukos kun. Jonas Stankevičius, giedos 
choras “Daina”, vadovaujamas Birutės Aleknaitės. Kviečiame visus Sydnėjaus ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti pamaldose ir kartu pasimelsti. Parapijos Taryba

Sydney Lithuanian Information Centre (SLIC) website can be found at: 
www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au
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ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus į

53 Sporto Šventę,
kuri įvyks š.m. gruodžio 27-31 dienomis Geclonge.

Šios Sporto Šventės šeimininkai - Geelongo sporto klubas “VYTIS”.
Primename sporto klubams sumokėti ALFAS Valdybai S30 metinį mokestį.
Iki malonaus pasimatymo 53-ioje Sporto Šventėje Geclonge.
Su sportiškais linkėjimais - ' ALFAS Valdyba

KŪČIOJ ADELAIDĖJE
Tradicinė Kūčių vakarienė ruošiama gruodžio 24 d., 
trečiadienį, 7.15 vai. vakare, Lietuvių Namuose, 6-8 
Eastry Street, Norwood.
Norintys dalyvauti yra prašomi užsiregistruoti pas
Petrų Andrijaitį tel.: 8362 4931, arba
Jūratę Grigonytę e-mail: Jurate.Grigonis@csa.gov.au 
darbo tel.: 8112 1526, iki gruodžio 17 dienos.
♦♦Kaina - $15 asmeniui. Vilkams iki 12m - veltui.**

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Kviečiame visus „Aušros“ tunto skautus į ’’Dariau® ir Girėno“ 
stovyklų, kuri įvyks sausio 4-11 dienomis (2004), Camp Kariong, NSW. 
Prašome kreiptis į tunto registratorę Dovilę Zduobienę (9980-9004) dėl regis
tracijos lapų. Laukiame visų stovykloje!

Šia proga, visus „Aušros“ tunto skautus, jų tėvus, padėjėjus ir rėmėjus svei
kiname su Kalėdų šventėmis ir linkime visiems sveikų ir skautiškų Naujų Metų!

We invite all Sydney „Aušros“ Tunto scouts to attend ”DariaUS ir 
Girėno“camp which will occur 4th to lltb January, 2004 at Camp 
Kariong, NSW. Please contact the registrar. Dovilė Zduoba (9980-9004), for 
further information and registration forms. We look forward to seeing you at the 
camp!

De wish all „Aušros“ scouts, their parents, supporters and sponsors a Merry 
Christmas and a healthy and happy New Year!

„Aušros“ Tunto Vadija

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail:-slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vaL vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Klubas bus uždarytas:
Pirmą Kalėdų dieną - gruodžio 25 d.
Naujų 2004 Metų dieną - sausio 1 d.

Kūčios ♦
Trečiadienį, gruodžio 24 d., 7 vai. p.p.
Bus tradicinė Kūčių vakarienė, įskaitant vyną 
ir gaiviuosius gėrimus.
Kaina: suaugusiems - $25,

vaikams nuo 12 iki 18metų-$20 
vaikams iki 12 metų - veltui.

rjuUaonu tr jų svečių dėmesiui.

Melbourne “Džiugo” tunto 
skautų bei skaučių stovykla

įvyks - 2004 m. sausio 3-10 dienomis Bell Park, Nyova - Lang Lang, važiuojant
South Gippsland Highway.

Kviečiame jaunimą ir šeimas su savo vaikais prisijungti ir pastovyklauti kartu 
su skautais. Budėkime! V.s. Danutė Lynikienė, tuntininkė

Artėja Kalėdos. Ką padovanoti 
savo artimiesiems ir draugams?
Geriausia dovana yra knyga - ypač knyga apie Australijos 

lietuvių kūrybingumą. Tai - dr. Genovaitės Kazokienės neseniai 
išleista knyga “Lithuanian Artists in Australia. 1950-1990”

Šią knygą galite įsigyti Adelaidės, Mclboumo ir Sydnėjaus 
Lietuvių Namų bibliotekose. Knygos kaina - $39.50.

lietuvių kultūrinės veidas tęstinumas Austrijoje
mūsų visų reik olas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051.
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek: (03) 9578 4319.
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LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

The annual Lithuanian language and culture
Winter Course

at Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania.
Two weeks course from January 13 till January 27, 

2004. Intensive Lithuanian language classes daily. 
Lithuanian language at three levels: level for beginners, 
advanced level and intermediate level, cultural lectures in 
the afternoons, various leisure activities, trips & weekend 
excursions. Participants from all over the world!

If you are interested, please visit our new website: 
www.vdu.lt/LTcourses/

Feel free to contact me if you have any questions or would like to receive the course 
leaflets, etc. Ugnė Mišeikytė

Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams pranešame, kad 2004 m. MP nr. 1-2 į spaus
tuvę bus atiduotas sausio 20 d., o į paštų išsiuntimui pristatytas sausio 21 dienų. Red.

Musų 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: mpastogc(a;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 $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N Zelandijoje oro paštu $115.00. 

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

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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