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Ainksmų .Kalėdų švenčių, puikios nuotaikos “fffūsų Pastogės” skaitytojams ir visiems 
mieliems tautiečiams plačiame pasaulyje linki "Redakcija ir ^Administracija.

Zegul kiekviena Naujųjų 2005-ųjų Mietų diena ^iims būna laiminga ir prasminga.

Vilniuje — Trys Karaliai
(ELTA). Vilniaus Katedros aikštės prakartėlę šiemet 

pirmą kartą “aplankys” Trys Karaliai. Žmogaus dydžio 
skulptūras iki sausio pradžios sukurs skulptorius Algi
mantas Kesminas. Egzotiškus apdarus karaliams pasiūs 
Vilniaus arkivyskupijos Amatų centro siuvėjos. Puoš
niomis detalėmis jos taip pat papildys pagrindinių 
prakartėlės personažų drabužius.

Kaip Eltai sakė menotyrininkė Sigita Maslauskaitė, 
prakartėlėje vaizduoti Tris Karalius - labai sena tradicija. 
“Kadangi Mato evangelijoje nebuvo nurodyta, kiek 
išminčių aplankė kūdikėlį, iki VI-VII a. ikonografijoje 
kartais buvo vaizduojami 4 ir net 40 karalių. Tradicija 
vaizduoti tris išminčius nusistovėjo tik IX amžiuje, tuo 
metu jie gavo Kasparo, Merkelio ir Baltazaro vardus”, - 
pasakojo menotyrininkė.

Vienas iš Trijų Karalių tradiciškai yra juodaodis, kitas 
panašus į to krašto, kuriame statoma prakartėlė, gyvento
ją, o trečias - rytietiškų bruožų. Taip primenama, kad 
kūdikėlį pagarbinę išminčiai atstovauja viso pasaulio 
tautoms ir tikėjimams.

Ne mažiau svarbios ir dovanos, kurias Karaliai atneša 
kūdikėliui. Auksas simbolizuoja teikiamą pagarbą Jėzui 
kaip karaliui, smilkalai - jo dievystei, o mira, kuri buvo 
naudojama mirusiųjų kūnams balzamuoti, kalba apie 
būsimą Išganytojo kančią, mirtį ir atpirkimą.

Pagal krikščioniškos ikonografijos tradiciją, Vilniaus 
arkikatedros prakartėlėje vyraus raudona, šalia ir balta - 
tikėjimo, vilties ir meilės spalvos.

Katedros aikštės prakartėlė bus pašventinta Šventų 
Kalėdų išvakarėse, vėlų gruodžio 24-osios vakarą.

Centrinę Vilniaus aikštę prakartėlė pirmą kartą papuošė 
per 2001-ųjų Kalėdas. Pagrindines jos figūras - Mariją, 
kūdikį, Šv. Juozapą, tris piemenukus, asilą ir porą avyčių - 
kūrė skulptorius Gediminas Karalius su savo studentais.

Antraisiais metais prakartėlę papildė ikonografiškai 
privaloma jaučio figūra, dar po metų buvo papuošti 
prakartėlės dalyvių drabužiai, šiek tiek pakeista tvartelio 
scenografija. Šiemet per Tris Karalius prakartėlę papildys 
net trys naujos skulptūros. □

Kauną užplos Kalėdų Seneliai
(BNS) Didžiausią metų šventės simbolį - eglutę - 

Kaunui dovanojo viena Garliavoje gyvenanti šeima. “Žmo
nės sakė, jog eglė tiesiog griauna namą, todėl ją paprašė 
nupjauti” - pasakojo Kauno savivaldybės darbuotoja. Ši 
eglė papuošta Rotušės aikštėje.

Per Kalėdas ir Naujuosius Metus Kaune vyks gausybė 
renginių - eitynes surengs Kalėdų seneliai, vyks koncertai, 
bus įšrinktas įsimintiniausias menininkas bei įteiktos 
Gerumo plytos miestelėnams.

Gruodžio 26 dieną Kauno gatves užplūs Kalėdų Sene
liai - jie antrus metus miesto gatvėmis surengs eitynes. 
Šiemet kai kurie Kalėdų Seneliai į renginį planuoja at
skristi parasparniais. Eitynėse per Laisvės alėją nuo tilto į 
Nemuno salą Seneliai dalyvaus ne tik pėsti, bet ir “ratuoti” 
- važiuos visureigiais, senoviniais atvirais automobiliais.

“Tikimės sulaukti apie 200 Kalėdų Senelių, tarp jų bus 
ir svečių iš JAV, Austrijos, Airijos, Jamaikos”, - spaudos 
konferencijoje sakė koncertinės agentūros “Combo” direk
torė Aušra Vyšniauskienė.

Rotušės aikštėje užsienio Kalėdų Senelių grupės ir at
likėjai surengs koncertą - dainuos, gros ir šoks.

Muzikos mylėtojai galės apsilankyti Kauno filharmo
nijoje vyksiančiame tradiciniame koncertų cikle “Nuo 
Kalėdų iki Naujųjų Metų”.

Renginius antrą Kalėdų dieną pradės “Kauno bigben
das” su Neda Malūnavičiūte, vėliau koncertuos Lietuvos 
kamerinis orkestras, Vilniaus kvartetas, Lietuvos nacio
nalinis simfoninis orkestras. Solistė Sabina Martinaitytė 
ir pianistė Audronė Eitmanavičiūtė kvies į muzikinius 
pokštus, o Naujų Metų išvakarėse rengiamas klasikinės 
muzikos koncertas “Valso sūkury”.

Prieš Naujuosius Metus Kaune bus išdalinti apdovano
jimai - gruodžio 29 dieną Rotušėje miestelėnai atsiims 
simbolines Gerumo plytas, o gruodžio 30 dieną Kauno 
Menininkų namuose septintą kartą bus išrinktas įsimin
tiniausias miesto menininkas.

Šventinius renginius Kaune sausio 6 dieną vainikuos 
Kalėdų eglutės užgesinimo šventė, Trijų karalių eisena ir 
eglučių surinkimo akcija. □

Mieli broliai ir seserys 
lietuviai visame pasaulyje!

Suėję prie Kūčių stalo dalinamės duona, pasi
bučiuojame, atleidžiame vieni kitiems prasižengimus. 
Pasižiūrime į savo sąžinę ir pasižadame, kad gyven
sime taip, kaip ji mums diktuoja - neskriausdami 
kitų, su tokia meile, kurios mus moko Tas, kurio gi
mimo dieną švenčiame.

Kristaus gimimo šventė tegul būna toji diena mūsų 
lietuviškame bendruomeniniame gyvenime, kuri bus 
mūsų santaikos ir bendro darbo tęsinys, bei primins 
mums visiems Lietuvių Chartos žodžius:

“Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę”.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos vardu 
linkiu jums sveikatos, geros nuotaikos bei ryžio ir to
liau dirbti lietuviškumo išlaikymui ir Tėvynės Lietuvos 
labui.

Gabrielius Žemkalnis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkas

Bronius Žalys

KALĖDŲ BELAUKIANT

Ateina vėl šventa naktis Kalėdų
Ir tyliai, tylutėliai leidžiasi į žemę —

Gal žvaigždės degs šią naktį danguje,
Gal sniegas kris šaltuos languos gimtinės, 
Bet jausim mes - Kalėdos čia, 
Kalėdos - meilės šventė -
Vėl pas mus atėjo!..

Kai šiandien mums nušvis nauja viltis,
Tirps ledas širdyse
Ir meilė brolio broliui suliepsnos,
Kad ir mažytėm kibirkštėlėm
Ir lenksim savo išdidumą, pašnabždėdami:
- Atleiski, broli, kad pamiršau tave,
Kad pagieža lig šiol širdy slypėjo,
Kad mano išdidumas buvo didesnis už mane.-

Kalėdinė žvaigždutė - tai tiktai simbolis -
Ji dega ne nakties danguj, bet mūsų širdyse;
Išleiskim ją į laisvę,
Kad ji švytėtų meile ir viltim visiems!..

...Tada užgims vėl Kristus
Šią šventąją Kalėdų naktį
Ir meilė švies gimtojoj tėvų žemėj...
Ir kur tik tu bebūtum, sese - broli!..

Vilnius, 2004.10.24
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paSs Trumpai iš visur
♦ Gruodžio 6 d. 
al-Qaeda teroristai 
užpuolė JAV kon
sulatą Jeddah 
mieste prie Rau
donosios jūros, 
Saudi Arabijoje. 
Pavartodami gra
natas ir šaunamus 
ginklus, jie nukovė 

keturis konsulatą saugojusius Saudi sar
gybinius ir įsiveržė į pastatą, paimdami įkai
tais 18 vietinių konsulato tarnautojų. Ame
rikiečiams tarnautojams pavyko pasislėpti 
kitoje konsulato dalyje. Pastatą puolimu 
atsiėmė Saudi tautinės gvardijos kariai, 
padedami amerikiečių marinų. Nukauti 
keturi al-Qaeda puolikai, vienas suimtas, 
bet žuvo ir 5 įkaitai, keletas kitų sužeisti.
♦ Gruodžio 6 d. Rusijos žiniasklaida pa
sigyrė, kad rusų strateginiai bombonešiai 
yra apginkluojami naujo tipo raketomis, 
galinčiomis tiksliai pataikyti į taikinius 
tūkstančių kilometrų atstume. Iki šiol tik 
amerikiečiai turėjo panašius ginklus, o da
bar JAV monopolis esąs sulaužytas.
♦ JAV bandė ištirti priežastis, dėl kurių 
nebuvo iš anksto susektas ir sustabdytas 
2001 metų rugsėjo 11 dienos New York’o 
prekybos centro bokštų bei Pentagono 
užpuolimas. Speciali komisija buvo nuo
monės, kad 15 oficialių JAV žvalgybos 
agentūrų slepia surinktą informaciją viena 
nuo kitos, nesistengia kooperuoti. Gruo
džio 8 ir 9 d.d. abeji JAV Kongreso rūmai 
priėmė įstatymą, pagrindinai reformuojantį 
žvalgybos agentūrų struktūrą. Visų žval
gybos agentūrų kontrolė pavedama vienam 
Valstybės žvalgybos direktoriui.
♦ Po ilgų derybų, Ukrainos parlamentas 
gruodžio 9 d. priėmė konstitucines patai
sas, kurios patenkins tiek opoziciją, tiek 
dabartinį prezidentą Leonid Kučma.
Pravestos opozicijos reikalavimu įneštos 
rinkimų įstatymo reformos, bet kartu ir 
prezidento Kučma siūlomos Konstituci

Anskis 
Reisgys

Prezidentas 
pasirašė 

dekretą dėl 
Vyriausybės 

sudėties
Gruodžio 7 d. 

po kietų keturių va
landų derybų, Pre

zidentas Valdas Adamkus pasiekė savo 
užsibrėžtą tikslą - Ministrų kabinete nebus 
politikų, kurie jam pasirodė nepriimtini, ir 
pasirašė dekretą dėl Lietuvos Respubli
kos Vyriausybės sudėties, kurią sudaro: 

Ministras Pirmininkas Algirdas Myko
las Brazauskas,

. ministrai:
1 .Aplinkos apsaugos - Arūnas Kundrotas
2. Finansų - Algirdas Butkevičius
3. Krašto apsaugos - Gediminas Kirkilas
4. Kultūros - Vladimiras Pudnikovas
5. Socialinės apsaugos ir darbo -

Vilija Blinkevičiūtė
6. Susisiekimo - Zigmantas Balčytis
7. Sveikatos apsaugos - Žilvinas Padaiga
8. Švietimo ir mokslo -

J uozas Antanavičius
9. Teisingumo - Gintautas Bužinskas
10. Ūkio - Viktor Uspaskich
11. Užsienio reikalų - Antanas Valionis
12. Vidaus reikalų -

Gintaras Furmanavičius
13. Žemės ūkio -

Kazimiera Danutė Prunskienė 
Prezidento dekretas įsigaliojo nuo jo
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jos pataisos, siaurinančios prezidento 
teises. Platesnės teisės suteikiamos par
lamentui.
♦ Ukrainos ir užsienio spauda plačiai 
nagrinėja spėliojimus, kad rugsėjo mėnesį 
buvo įvykdytas bandymas nunuodyti Uk
rainos opozicijos lyderį Viktor Juščenko. 
Staiga sunkiai susirgęs, jis tada gydėsi 
Vienos Rudolfinerhaus klinikoje. Gruo
džio 11 d. Viktor Juščenko grįžo į Vieną 
tolimesniems tyrimams. Austrų gydytojų 
nuomone, jis buvęs tyčiniai apnuodytas 
dioksino tipo nuodais. Dioksino koncen
tracija Viktor Juščenko kraujuje ir au
diniuose buvusi 1000 kartų didesnė už 
normalią koncentraciją.
♦ 1983 metais visa Australija džiūgavo, 
kai jachta AUSTRALIA II su kapitonu 
John Bertrand laimėjo prestižines jachtų 
lenktynes prieš amerikiečius varžybose 
dėl Amerikos Taurės.
Gruodžio 10 dieną John Bertrand ir jo 
lietuvė žmona Rasa vėl pateko žiniasklai- 
dos dėmesin, kai 16 metų jaunuolis Mel
bourne pagrobėjo mašiną, Porsche Boxster 
modelio, kartu su miegančia Rasa, kai John 
Bertrand išlipo iš mašinos užmokėti už įpil
tą benziną. Pabudusi Rasa bandė atimti 
vairą iš mašinos grobiko, o už kokio 100 
metrų iškrito iš važiuojančios mašinos. 
Jaunuolis suimtas po 80 minučių pasivaži
nėjimo po Melboumo gatves, pasiekdamas 
160 km/val. greitį, atsitrenkęs į 5 kitus au
tomobilius. Rasa per daug nenukentėjo, tik 
apsibraižė j vairą.
♦ Gruodžio 11 dieną Milano teismas 
nusprendė, kad nors Italijos Ministras 
pirmininkas Silvio Berlusconi buvo įvel
tas j bandymą papirkti teisėją Romoje, 
nebegalima jo teisti, nes peržengta ap
kaltinimui leidžiama laiko riba.
Gruodžio 12 d. Silvio Berlusconi patikė
tinis senatorius Marcelio DeH’Utri buvo 
nuteistas kalėti 9 metus už ryšius su mafija 
ir Cosa Nostra, italų nusikaltėlių organi
zacijomis. □ 

Lietuvos įvykių apžvalga
pasirašymo datos - gruodžio 7 dienos.

Keista pastaba spaudai: “Darbopartijos 
vadovas Viktor Uspaskich informavo, kad V. 
Muntianas vietoj ministro kėdės gaus Seimo 
pirmininko pavaduotojo pareigas”. V. Mun
tianas - tai vienas iš siūlytų kandidatų į 
ministrus, kuris Prezidentui buvo nepriimtinas.

Nesutarė
Anksčiau, Seimo Pirmininkas Artūras 

Paulauskas gruodžio 2 d. “Žinių radijui” 
pareiškė, kad Prezidento V. Adamkaus 
pareiga pritarti Min. Pirm. A. Brazausko 
pateiktai būsimos Vyriausybės sudėčiai.

Prezidentas Valdas Adamkus atsakė: 
“Nuolat palaikau ryšį su Seimo pirmininku, 
todėl jo pasirinktą būdą mane spausti per 
radiją laikau nekorektišku. Puikiai žinau 
Konstitucijos man suteiktas galias ir atsa
komybę tvirtinant Vyriausybę”.

Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos se
niūnas Andrius Kubilius, vertindamas Sei
mo Pirmininko A. Paulausko poziciją Sei
me pareiškė: “Valdančios koalicijos neturėtų 
užsiimti primityviu Prezidento šantažu, o 
Prezidentas tokiam spaudimui neturėtų pa
siduoti, nes, teigdamas Seimui abejotinos 
reputacijos ministrus, valstybės vadovas už 
juos taip pat prisiima dalį atsakomybės. Tos 
atsakomybės visaip kratosi pats ministras 
pirmininkas, tad kodėl ją turėtų prisiimti 
Prezidentas?”

Kaip padėti socialiai 
remiamiems žmonėms

Jau prieš pusmetį Europos Sąjunga 
ragino Lietuvos Vyriausybę pasirūpinti 
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REDAKTORĖJ ŽODIJ
Baigiantis metams visuomet pamąstome apie tų me

tų vaisius. Netrukus Melbourne prasidės Australijos 
Lietuvių Dienos, į kurias sugužės tautiečiai iš įvairiausių 
penktojo kontinento vietovių. Visi jie suveš dvejų metų 
savo nuoširdaus ir pastovaus darbo kraites lietuvybės šven
tei. Pasidžiaugsime ir paragausime išpuoselėtų vaisių iš 
šių kraičių ir su džiaugsmu įvertinsime pastangas juos 
išauginti. Palinkėsime sėkmės ir “gero vėjo” ALD Ruošos 
Komitetui, pagalbininkams ir visiems, kurie dalyvaus 
Lietuvių Dienose..

Metų pabaigoje laikas prisiminti bei padėkoti ir Aus
tralijos savaitraščio “Mūsų Pastogė” bendradarbiams iš įvairių Australijos ir 
Lietuvos vietų už nuolatinį gyvą ryšį su Redakcija. Visų jų pastangų dėka “Mūsų 
Pastogės” skaitytojai buvo gan plačiai informuojami apie įvykius bendruomenėse 
ir dalinai apie Lietuvą bei lietuvius pasaulyje.

Apie įvykius pasaulyje skyreliui “Trumpai iš visur”, rūpestingai atrinkdamas 
žinias, kas savaitę rašė pats LB Spaudos Sąjungos pirmininkas Vytautas Patašius.

Energingasis 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 melboumiškė Danutė Lynikienė ir 
veikli jaunesniosios kartos “M.P.” bendradarbė Dovilė Zduobienė.

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

Kultūrinėmis temomis mums nuolat rašė Isolda Poželaitė-Davis AM, dr. 
Genovaitė Kazokienė, Juozas Almis Jūragis, Gražina Pranauskienė, Dana 
Skorulienė, Jurgis Žalkauskas, Algimantas Ttškūnas, Kazys Kemežys ir kiti. 
Įvykius Bendruomenėje savo straipsniais nušviesdavo Aldona Vyšniauskienė, 
Lolita Kalėda, Ramutis ir Ramona Zakarevičiai, Rita Baltušytė, Vytautas Doniela, 
Dalia Didžienė, Janina Vabolicnė, Viltis Kružienė, Lilija Kozlovskienė, Alena 
Karazijienė, Antanas Kratnilius, Juozas Gailius, Algis Bučinskas, Vida Kabailienė, 
Liudas Budzinauskas, Teodoras Rotcas, Alis Migus, Gaila Bagdon, Jonė Žal- 
kauskienė, Viktorija Vitkūnienė, Kajetonas Starinskas, Stasė Lipšienė, Algis 
Kairaitis, Martina Reisgienė, Endrius Jankus, Danutė Simankevičienė, Irta 
Mikėnienė, Elvira Šurnienė, Elena Varnienė, Ted ir Jūratė Reilly, Nijolė Ažu- 
balicnė, Regina Platkauskienė, Juozas Paškevičius. S j sąrašą būtų lengva pratęsti. 
Esame dėkingi Elenai Jonaitienei, kuri mums suteikė galimybę atkarpomis spaus
dinti jos biografinį romaną “Likimo blaškomi”, kuris su šiuo numeriu ir baigiasi. 
I Gyvais ir aktualiais rašiniais iš Tėvynės “Mūsų Pastogę” praturtino buvęs 
“M.P.” redaktorius Bronius Žalys (Vilnius), dr. Kazimieras Strolys (Baisogala), 
doc. Kazimieras Blaževičius (Kaunas), Tomas Pabedinskas (Kaunas).

Redakcijon skaitmeninių nuotraukų nuolat atsiųsdavo Rita Baltušytė, Lolita 
ir Danny Kalėdos, Joan Songaila. Aktualių nuotraukų negailėdavo Dovilė 
Zduobienė, Vytautas Vaitkus, Ramona Ratas-Zakarevičicnė, Dalia Didžienė, Tkdas 
Žilinskas, Kaja Starinskas ir kiti.

Th pačia proga nuoširdžiai noriu padėkoti Petrui Viržintui. Šio profesionalaus 
specialisto dėka laikraščio išleidimas nenutrūko per visus metus, nors kom
piuteriai gedo ne vieną kartą. Iš visos širdies dėkoju ir Dovilei Zduobienei, kuri 
sumaniai ir rūpestingai šešias savaites redagavo “Mūsų Pastogę”, kai buvau išvykusi 
į Lietuvą. Ačiū ir mielai Nijolei Bartkienei, kuri visus metus atidžiai ir pareigin
gai komputeriu surinkinėjo paštu atsiųstus laiškus bei straipsnius.

Visiems mieliems “Mūsų Pastogės” bendradarbiams ir skaitytojams linkiu, 
kad šv. Kalėdų džiaugsmas sušildytų Jūsų širdis, kad kiekviena Naujųjų Metų 
diena atneštų Jums sėkmę, dovanotų laimę, kad išsipildytų visi Jūsų troškimai ir 
viltys. Būkite sveiki, sotūs ir laimingi!

Dalia Doniela, MP redaktorė

socialiai remiamais žmonėmis. Vyriausybę 
paragino ir Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus, kad tai būtų padaryta skubos 
keliu. Prezidentūros žiniomis, lapkričio 30 
d. LR Prezidentūroje įvyko pasitarimas dėl 
socialinių garantijų socialiai jautrioms 
visuomenės grupėms. Susitikime dalyvavo 
Prezidentūros, Socialinės apsaugos ir 
darbo, Ūkio ir Finansų ministerijų, Vil
niaus miesto savivaldybės, Lietuvos gausių 
šeimų bendrijos “’’Šeimyna” atstovai.

Susitikime buvo aptarta, kaip bus 
kompensuojamas energetinių išteklių 
(elektros energijos, dujų, benzino) kainų 
kilimas socialiai remiamiems gyventojams 
bei nuspręsta, kad pirmasis žingsnis turėtų 
būti valstybės remiamų pajamų, kurias 
nustato Vyriausybės, padidinimas. Tam, 
kad šios kompensacijos pasiektų žmones 
nuo kitų metų sausio 1 d., toks sprendimas 
turi būti priimtas kuo skubiau.

Be to, buvo aptarta didesnės infliacijos 
grėsmė ir to pasėkoje socialinių išmokų 
indeksavimo būtinybė. Visa tai turi apspręs
ti Vyriausybė - ir artimiausiu laiku, nes 

kompensavimo mechanizmas turi veikti 
automatiškai, kad remiami žmonės 
nenukentėtų ir Vyriausybė vėl negaištų 
laiko, kol prims naujus sprendimus.
Apsipirkti lietuviai vyksta į užsienį

Pietų Lietuvos regionų gyventojai vis 
dažniau vyksta apsipirkti į Lenkiją ar oku
puoto Karaliaučiaus sritį - Kaliningrad. 
Ypač padidėjo vykstančių į Lenkiją po 
gegužės mėnesio, Lietuvai ir Lenkijai įsijun
gus į Europos Sąjungą ir panaikinus mui
tų sieną. Prekių kainos tose šalyse dažniau
siai žemesnės. Ekonomiškai kol kas apsi
moka ten vykti stambesniems apsipirki
mams, pvz. baldų - į Lenkiją ir ypač į toli
mesnius regionus nuo Lietuvos sienos, kur 
kainos dar žemesnės.

Kainų skirtumas tarp Lietuvos ir Kara
liaučiaus kur kas didesnis. Tačiau vykstant 
iš Lietuvos (ir ES) teritorijos į užsienį - Ka
raliaučių, suvaržymai dideli. Nors ir didelis 
kainų skirtumas benzinui, cukrui, degtinei, 
bet šių prekių įvežimas į Lietuvą ribotas. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spauda, 
ELTA, BNS ir LGHC biuleteniais.
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Bendruomenės baruose
v

Kariuomenės Šventė Canberroje
Liudas Budzinauskas

Gražią sekmadienio popietę (lapkričio 
21 d.) nemažas canberriškių būrys (35) 
susirinko į ramovėnų ruošiamą 86-ųjų 
Lietuvos Kariuomenės metinių minėjimą. 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Są
jungos pirmininkas buvo nustebintas to
kiu skaitlingu dalyvių skaičiumi. “Ra
movės” pirmininkas Liudas Budzinauskas 
pasveikinęs susirinkusius, pradėjo minė
jimą šiais žodžiais:

“Nuliūdo kapais apsiklojus Tėvynė 
Ir motinos išverkė šviesias akis
Bet sūnūs, kuriuos karo šmėkla nuskynė 
Deja, iššaltųjų kapų neatgis”.
Jis sakė, kad tikrai mūsų savanoriai 

seneliai iš kapų neprisikels, bet dėka jų 
pralieto kraujo -jų iškovota laisvė prikėlė 
naująją kartą naujam, laisvam gyvenimui. 
Priminė, kad visų mūsų pareiga nepamirš
ti praeities, nes išjos ne tik mokomės, bet 
semiamės naujųjėgų ateities užmojams. 
“Su pagarba ir dėkingumu prisiminkime 
I-osios Nepriklausomybės aukas, prisimin
kime komunizmo aukas - kankinius, he
rojiškai žuvusius partizanus, Sibiro trem
tinius, II-osios Neprikausomybės aukas ir 
visus kitus, žuvusius už Lietuvos laisvę, ir 
atsistojimu bei tylos minute juos pagerb
kime”, -sakė L.Budzinauskas

LB Sąjungos pirmininkas Viktoras 
Martišius, pasveikinęs ramovėnus - šio 
minėjimo suruošėjus - įteikė skyriaus 
pirmininkui Liudui Budzinauskui ALB 
Krašto Valdybos pirmininkės Lolitos Ka
lėdos iš Lietuvos atvežtą knygą “Lietuvos 
kariuomenė”.

“Ramovės” pirmininkas, padėkojęs už 
dovaną ir parodytą pagarbą ramovėnams, 
sakė, kad šią knygą paliks bibliotekoje, 
kad visi galėtų skaityti.

Svečias prelegentas Juozas Gailius savo 

paskaitoje vaizdžiai apibūdino įvykius nuo 
Lietuvos kariuomenės įsteigimo (1918 m.) 
iki antrosios Nepriklausomybės atstatymo 
(1991 m.). Taip pat perskaitė savo puseserės 
Eleonoros Gailiūtės tragiškus jos šeimos 
įvykius ir prisiminimus iš partizanų kovų 
laikotarpio:

“(...) Per pirmąją okupaciją buvome net 
iš namų pasitraukę, nes tęvas, Petras Gai
lius, buvo šaulys ir Lietuvos savanoris. 
Antrosios okupacijos metu, 1944 m. vy
resnysis brolis Viktoras (gimęs 1923 m.) 
nėjo j sovietinę kariuomenę, o įstojo į 
partizanų būrį. 1945 m. balandžio mėn. jis 
su draugais, Antanu Jokubausku ir Petru 
Kisnieriumi, slėpėsi kaimyno Viktoro Ber- 
žinsko pirtelės pastogėje. Buvo išduoti ir 
stribų apsupti. Broliui metus granatą, stri
bai atsitraukė. Viktoras su sužeista ranka 
ir veidu, kartu su Petru Kisnieriumi spėjo 
pabėgti. A. Jokubauską stribai suėmė gyvą. 
Tardymo metu A. Jokubauskas pasakė, kas 
buvo kartu. Tada mūsų namuose buvo pa
daryta tokia krata, kad jokio daikto nebe
liko savo vietoje. Suėmė tėvą ir seserį Eleną. 
Tardė Viduklėje. Tėvui liepė surasti sūnų. 
Tėvas nesiruošė atvesti sūnaus, todėl nu-

Juoz.as Gailius. Tado Žilinsko nuotr.

Canberriškiai Kariuomenės Šventės minėjime. Tado Žilinsko nuotrauka.

tarėme pasitraukti iš namų. Išsiskirstėme 
po vieną pas gerus žmones. Stribai nugriovė 
ir išvežiojo pastatų medžiagas, pašarus, 
gyvulius, daiktus. Tėvas ir sesuo Elena išėjo 
pas brolį Viktorą, į partizanų būrį. (...) 
1948 metais gyvenant Burneikos ūkyje, 
susipažinome su Stasiu Raliu. Jis buvo 
laiškanešiu ir partizanų ryšininku. Jis, iš
siaiškinęs, kas mes tokie, ėmė mane kal
binti, kad tapčiau partizanų ryšininke. Aš 
sutikau. Iš Stasio Ralio gaudavau užduotis 
ir jam perduodavau atsakymus. Stasiui 
Raliui daviau priesaiką ir pasilikau sau 
žuvusios sesers partizanės, Elenos Gailiū
tės, slapyvardį “Našlaitė”. Sesuo Elena 1945 
m. kartu su broliu Viktoru ir tėvu buvo 
Virtukų miške, netoli Lyduvėnų. Ten buvo 
stribų ir NKVD kariuomenės apsupti. 
Tėvas išvedė pagrindinį būrį. Brolis Vik
toras ir dar 10 kovotojų pasiliko pridengti 
atsitraukimą. Visi jie žuvo. Kartu žuvo ir 
trys smerginos, slaugiusios sužeistuosius. 
Viena iš jų buvo mano sesuo Elena. S. Ralys 
priklausė “Gulbės” būriui. Jis buvo visų 
ryšininkų viršininku.Praradusi savo seserį 
ir brolį, visas jėgas skyriau pagalbai parti

zanams:rūpinausi, kad būtų pavalgę ir 
apskalbti, nešiojau korespondencijas, 
platinau atsišaukimus, nešiojau vaistus ir 
tarsliavą(...) S. Ralį suėmė, bet jis nei vieno 
neišdavė, o kiti per tą laiką žuvo. Tada ir 
mano veikla nutrūko”.

Minėjimo pabaigoje buvo rodoma vaiz
dajuostė “Kol kardas guls ant peties”. Joje 
susirinkusieji matė Lietuvos Karo akade
mijos kariūnų keturių metų įtemptą pa
siruošimą ir apmokymą būti užgrūdintais 
vadais. Filme kalbėtojas komentavo: 
“Karys, nežinantis savo krašto istorijos, yra 
silpnas karys, o karininkas, nežinantis savo 
šalies praeities, yra blogas karininkas ir 
negali būti vadu”.

Vaizdajuostės turinys labai tiko šio 
minėjimo paskirčiai, ypač canberriškiams, 
nes jų nutarimu, 2001 metais buvo paskirta 
$2000 premija kariūnui, geriausiai baigu
siam 4 metų Karo akademijos kursą.

Sugiedojus Lietuvos Himną, oficialioji 
minėjimo dalis buvo baigta, Po to vaišino
mės skaniais Helenos užkandžiais prie 
vyno, alučio, neskubėjome į namus, dar 
ilgokai šnekučiavomės. □

Melbournas: žengiame linksmai.
Dunda, trankosi perkūnai, blykčioja 

žaibai... - tai tokias liūdnas žinias skelbė 
Melboumo meteorologijos biuras, prana
šaudamas orą savaitgaliui. Bet rūstusis 
Perkūnas atlyžo, pasigailėjo lietuvių karių- 
veteranų ir pasiuntė saulutę su savo ma
loniais spindulėliais apgaubti karžygius jų 
iškilmingą dieną -Kariuomenės Šventę.

Ankstyvą sekmadienio rytą šyptelėjo 
saulelė horizonte, švystelėjo pro dar pro
tarpiais danguje"pasirodžiusius debesėlius 
ir atskleidė savo spindulius, sušildydami jau 
senstelėjusius buvusių karių kaulus. Susi
kaupę dienos rimtimi, tai važiuoti, tai pėsti 
traukė tautiečiai į Šv. Marijos Jūros Žvaigž
dės bažnyčią šventės pradžiai - iškilmin
goms pamaldoms. Gausus būrys draugų, 
artimųjų, pažįstamų ir prijaučiančių pager
bė įnešamas tautines, ramovėnų ir šaulių 
vėliavas atsistojimu, o parapijos choras (dir. 
Z.Prašmutaitė) lydėjo eiseną rimties gies
me. Šv. Mišias šiai dienai klebonas A. Šim
kus paskyrė ypatingai tiems, kurie žuvo 
kovose už tėvynę, už mūsų šviesesnę ateitį, 
jautriais žodžiais prisimindamas tuos, kurie 
jau apleido mūsų eiles. Ne vieną širdį dil
gino kvietimas prašyti Visagalio malonės 
tiems, kurie jau yra Jo karalystėje ir pa: 
laimos tiems, kurie seka Jo pėdomis.

Jau ir pietų metas. Eilutėmis pristoję 
prie stalelio laukėme “darbščiųjų bitelių” 
(o jų net nesuskaičiuosi), kad jos su šypsena 
pavalgydintų alkanus, gi trokštantiems 
pagirdyti - irgi nebuvo užmiršta. O skanu
mėlis tų patiekalų - dar ir dabar laižausi 
kaip “katins pieną paliejęs”. Įknibęs į gar
dumynus net nepastebėjau, kad tubūt ir ačiū 
kaip reikiant nepasakiau. Na jau sotūs (ir 

“gerklė pavilgyta”) traukiame j salę ofi
cialiajai daliai-juk MINĖJIMAS.

Tradiciškai minėjimo programa prasi
deda su pagarba žuvusioms už Lietuvos 
laisvę. Vainiką prie paminklo padėjo Teo
doras Rotcas, jam asistavo Feliksas Sodaitis 
ir Vincas Lukaitis. Šią pagarbos išraišką 
lydėjo Rita Mačiulaitienė su rimta forte- 
piono garsų skleidžiama muzikine ištrauka. 
Ant scenos stovinčią Laisvės statulą supo 
tautinės, ramovėnų ir šaulių vėliavos.

Minėjimą atidarė E. Šidlauskas, pirmoje 
eilėje pranešdamas liūdną žinią, kad il
gametis skyriaus pirmininkas Vladas Bo- 
sikis, staiga sunkiai susirgęs, minėjime 
dalyvauti negalėsiąs, bet galime būti už
tikrinti, kad tiek širdimi, tiek ir mintimis 
jis esąs su mumis. Invokacijai pakviestas 
kun. Algis Šimkus dar kartą priminė šios 
dienos svarbą ir Viešpaties malonę minė
jimo dalyviams. Bendravardis Algis Šim
kus- Australijos Liet. Fondo pirmininkas 
- pakviestas dienos paskaitai, atskleidė, kad 
patsai “nebuvęs kareivėliu”, bandysiąs pa
teikti savo mintis apie kariuomenę iš “kitos 
pusės”. Savo kalboje prelegentas aiškino 
kariuomenės vaidmenį bendruomenėje, tai 
yra valstybėje, “tada ir dabar”. Sugrąžinęs 
mus trumpam į praeitį, netgi grįžęs į gilią 
senovę, palygino kariuomenės įtaką ir jos 
reikšmę su dabartimi, taip sakant “moder
niuoju gyvenimu”, vistik prieidamas prie tos 
pačios išvados: tiek tada, tiek dabar kariuo
menė buvo ir yra reikalinga. Jei jos veikla, 
anot prelegento, gal ir pasikeitė savo būdu, 
tai yra ginklais ir su jais surišta strategija, 
betgi visais atvejais ji buvo, yra ir bus dalis 
mūsų bendruomenės, mūsų tautos, mūsų 

gyvenimo. Bendrai kalbant, į šį junginį 
reikia žvelgti kaip į nepakeičiamą kūno dalį 
- nuolatinę apsaugą nuo išorinių blogybių. 
Čia ir buvo iškeltas kario vardas: kas jis, 
kodėl jis toks yra? Ypač svarbu, kad šian
dien pažvelgtume giliau į kario reikšmę, pri
simintume jo auką ne tik ant tėvynės aukuro, 
bet ir mūsų gerovei, mūsų ateičiai. Susijau
dinęs prelegentas kvietė visus čia esančius 
tarti didelį ačiū kariui, išreikšti tinkamą 
pagarbą tiems, kurie savo veiksmais tiesė 
mums.kelią į šviesesnį rytojų.

Skyriaus Valdybos vardu Albinas Miški
nis pasveikino garbaus amžiaus sulaukusius 
ramovėnus, o Rita Mačiulaitienė, atstovau
dama sergantį skyriaus pirmininką, prisegė 
Ramovės nario ženklelį naujajam ramo- 
vėnui - dvasios vadovui kun. Algiui Šimkui. 
Oficialioji dalis baigėsi vėliavų išnešimu.

Nors ir buvo pranešta 15 minučių per
trauka, bet pranešimas neįsigaliojo. Revo
liucija! - “valdžią perėmė” dailioji lytis su 
pranešėja dr. Aldona Butkute. Auditorija 
nepyko, nes “Aldonikės” šypsena ir didžiau
sius ledkalnius išlydo. O kai dar “čiulba, 
ulba paukštužėliai”, tai norėsi, nenorėsi, bet 
akys spokso scenon lyg bandydamos iš 
kaktos iššokti. Na ir “pragydo vieversėliai” 
-sceną padabino Melboumo “lakštingalė
lės” - Rita Mačiulaitienė ir Birutė Kyman- 
tienė. Užsisvajoję sugrįžome su jomis į 
namus - “Gimtinės Aidai” priminė gūžtą, 
kurią likimo verčiami turėjome apleisti. O 
jų “Siūbau, lingau” privertė ne vieną, jau 
antrą pavasarį pasiekusį, ir pasiūbuoti ir 
palinguoti (na, o lygsvarai išlaikyti, tai dar 
ir su kojyte patrepsėti). Gimtine tu mano 
brangi, tėvyne tu mano miela - jau sugrįžo
me mintimis į tavo prieglobstį, nes mus ten 
kviečia Stasio Eimučio kanklininkai, žo

džiais ragina, prižada Birutė ir Rita, kad aš 
“Sugrįšiu”, o kad mūsų ten laukia, vaizdžiai 
pasako “Stoviu aš parimus”. Dar ilgai sva
jojame ir prisimename laukus ir girias, upe- 
lius ir ežerėlius, nes ten mus lydi kankli
ninkų atliekama “Liaudies dainų pynė”.

“Juodbėriai galvas aukštyn, Vilko 
maršą drožkit kojom”... - ne, tai ne juod
bėrėliai drebina Lietuvių Namų grindis, bet 
į sceną įžygiuojantys “Danos Vyrai”. Apsi
rikote, gerbiamieji, galvodami, kad tai 
kažkokie “seniai dainoriai”. One, gal žils
telėjęs plaukas ant galvos, gal kartais ir 
“mėnuliukas” pakaušyje šviečia, bet audrų 
vėtyti ir mokyti ąžuolai nepalinkę - žings
nis, nors šiek tiek sulėtėjęs, bet toks pat 
tvirtas kaip “tada”, rikiuojasi vyrai kaip mū
ro siena, tik... paklusti vistik turėjo! Ir ne 
bet kam, bet... moteriai! Mostelėjo balta 
rankute “seržantas” Dana Levickienė, žiob
telėjo vyrų lūpos ir giliai iš krūtinių pasigirdo 
“Ramovėnų maršas”. Žygiuot, tai žygiuot, 
bet poilsis taip pat reikal ingas. O kur geriau, 
jei ne ten kur “šlama šilko vėjas”. Baigiasi 
vargai, laikas atsidusti, tad važiuojame na
mo, pas tėvelius, pas “geltonkasę” ir atpasa- 
kojame savo džiaugsmą “Mano kaimo daina”.

Nutilo dainos, nutilo muzikos garsai. Pa
budome iš savo svajonių, grįžome į dabartį. 
Melboumo Apyl. vardu žodį taręs Andrius 
Vaitiekūnas pasakė tai, ko mes patys ne- 
spėjime pasakyti - “Ačiū Jums, ramovėnai...”

Kariūnas
P.S. Šia proga norėčiau visų minėjimo 

dalyvių vardu palinkėti mielam Vladui 
Bosikiui kuo greičiau pasveikti, keltis iš 
patalo ir sugrįžti j mūsų eiles, nes “be Tavęs 
vakarai bus nuobodūs, be Tavęs nebus 
sodžiuje dainų...”.
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Bendruomenės baruose
Geelongo skautai paminėjo

spaudos atgavimą
2004 metai Lietuvoje buvo paskelbti 

Kalbos ir knygos metais. Lietuvoje Kalbos 
ir knygos diena yra švenčiama gegužės 7 
dieną. Geelongo “Židinio” vadovybė su
rengė 100 metų nuo spaudos atgavimo ju
biliejinį minėjimą, bei šventę.

Spalio 23 d., šeštadienį Geelongc iš
kilmės prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo kun. Algirdas Šimkus. Pamoksle 
buvo prisimintas ir Šv. Kazimieras - vie
nintelis Lietuvos šventasis. Jaunimą žavė

Iš k: Birutė Kymanticnė ir Rita Mačiulaitienė.

jo Šv. Kazimiero jaunystė ir skaistybės 
branginimas. 1948 m. popiežius Pijus XII 
paskyrė jį visos lietuvių jaunuomenės glo
bėju. Per pamaldas giedojo Birutė Ky- 
manticnė ir Rita Mačiulaitienė, vargonais 
palydėjo Rolandas Imbrasas.

Po pamaldų visi susirinkome į dabar
tinius Lietuvių Namus Pettitt Park ir pra
dėjom Spaudos atgavimo minėjimą. “Ži
dinio” kancleriui negalėjus dalyvauti, 
programą pravedė židinietis Kajetonas.
Buvo įneštos vėliavos ir sugiedotas Lietu
vos Himnas. Šiai šventei pritaikytą paskai
tą skaitė svečias iš Melboumo - LSS Aus
tralijos Rajono Vadas v. skautininkas Hen
rikas Antanaitis. Tai buvo labai įdomi ir 
išsami paskaita, šiltai įvertinta klausytojų, 
kurių susirinko virš 60.

Meninės programos pradžioje pasirodė 
neseniai persiorganizavusios Geelongo 
tautinių šokių grupės: senjorų “Linas” ir 
jaunųjų “Gegutė”. Jos puikiai pašoko po 
kelis šokius. Grupių vadovai - Loreta 
Tigani, Regina Bindokienė ir Jonas Saka
lauskas. Linkime jiems sėkmės Tautinių 
Šokių Šventėje per Lietuvių Dienas! To
liau, mus žavėjo “Tembras”, susidedantis 
iš Birutės Kymantienės, Ritos Mačiulai-

Nuotraukoje - pasirodo jaunieji Geelongo šokėjai.

tienės, Stepo Levickio bei pianisto Ro
lando Imbraso. Jie tiesiog užbūrė publiką. 
Būtumėm galėję jų klausytis dar ilgai, bet, 
kaip sakoma, gero dalyko po truputį.

Žodį tarė Geelongo Apylinkės Val
dybos pirmininkas Stasys Šutas. Jis pa
sveikino “Židinio” vadovybę už suruoštą 
minėjimą, įvertindamas “Židinio” įnašą į 
Bendruomenės veiklą.

Padėkos žodį tarė ir pats “Židinio” tė
vūnas s. Liudas Bungarda. Geelongo skautų 
“Židinio” vardu nuoširdžiai padėkojo 
kun. Algirdui Šimkui už pamaldas ir gražų 
pamokslą, broliui Henrikui - už įdomią 

paskaitą, sesėm Birutei ir Ritai - už tokias 
skambias giesmes ir dainas, Rolandui - už 
piano solo ir akompanavimą, broliui Stepui 
- už gražias dainas (tikimės, kad tai nebus 
jo pirmas ir paskutinis pasirodymas Gee- 
longe). Tėvūnas nepamiršo padėkoti šo
kėjams bei jų vadovams. Išreiškė padėką ir 
pietų ruošėjoms. Tai židinietės sesės Genė 
Valaitienė, Meilutė Bidokienė, Birutė 
Šutienė ir Regina Saldukienė.

Jubiliejinis minėjimas buvo baigtas vi
siems susikabinus rankomis ir sudainuo
jant “Lietuva brangi”.

Židinietis Kaja

* *

Paskutinės žinutės
Premijos už meno kūrinius:
Iš Vinco ir Genovaitės Kazokų Vaizduojamojo Meno Fondo 
už tapybos arba grafikos kūrinį lietuviška tematika - $700. 
už skulptūros arba keramikos kūrinį lietuviška tematika - $700.

Sudėjus visų kitų meno rėmėjų paskirtus pinigus, numatytos šios 
premijos:

Tapyba - grafika - $400; $300.
Skulptūra - keramika - $400; $300.
Fotografija - $400; $300.
Mišrios technikos meno darbai - $200 ; $150; $100.
Jaunimo (12 -18 m.) darbai - $250; $150; $100.
Vaikų (iki 12 m.) darbai - $50; $50.
Thutodailės darbai kalėdine tematika bus įvertinti dviem premijom po $100.
Šių premijų mecenatai yra: Australijos Lietuvių Fondas, ALB Krašto Valdyba, 

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga, Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Melbourne Asociacija, Melburno Socialinės Globos D-ja.

Dėl dailės parodos kūrinių draudimo
Draudimo kainoms pakilus iki dangaus, pasidarė praktiškiau samdyti nuolatinį 

prižiūrėtoją, todėl visos meno parodos dabar reikalauja, kad dailininkai pasirašytų 
“Indemnity Form” (apdraudimas nuo bausmės), kuri nuima nuo rengėjų atsakomybę 
dėl kūrinio sužalojimo ar vagystės. Daugumos dailininkų namų draudimas padengia 
nuostolius, net jeigu jų kūriniai laikinai yra ne namie.

Turime pabrėžti, kad parodos laikotarpiu, šalia nuolatinio prižiūrėtojo, visą laiką 
budės dar du žmonės, ir bus dedamos visos pastangos, kad kūriniai būtų saugūs.

Atidengiamos Al-Klaidos paslaptys
Sužinota, kad Al-Klaida bus labai intriguojantis vaidinimas, taikomas suaugusiųjų 

publikai, kuri orientuojasi, kas vyksta pasaulyje. Tikrai vaidinimas bus ne mažiems 
vaikams, bet subrendusiems bus į ką pažiūrėti ir apie ką pagalvoti.

Ateikite - nesigailėsite!

„Sutaro“ koncertai
Po Lietuvių Dienų „Sutaras“ koncertuos: 

Melbourne - sausio 2 d., 2005
Adelaidėje - sausio 9 d.
Canberroje - ■ sausio 15 d.
Sydnėjuje - sausio 16 d.

Sausio 20 dieną „Sutaras“ išskrenda į Lietuvą iš Sydnėjaus.

Kaip jau sako antraštė, tai yra paskutinės žinutės spaudoje apie Lietuvių Dienas.
Daugiau reikalingos informacijos rasite ALD leidinyje ir ALD skelbimų lentoje 

Lietuvių Namuose Melbourne, o tuo tarpu, tikėdamiesi sulaukti didžiulio būrio mielų 
svečių iš visos Australijos (o gal net viso pasaulio), linkime visiems geros kalėdinės 
nuotaikos, laimingos kelionės į Mclboumą ir entuziazmo bei ištvermės labai turiningoje 
savaitėje.

Iki pasimatymo!
_______;_ ALD rengėjai
Mūsų Pastogė' Nf. 49-50, 2004,12.17, psl. 4

Stasiui Kukui - 80
Lapkričio 27 dieną, šeštadienį, Stasio 

ir Colette Žukų namuose, giminių ir ar
timų draugų tarpe atšventėm Stasio 80 me
tų jubiliejų.

Jauni, atvykę į tolimą Australiją, ra
minome save, kad tai tik laikinai ir kad kai 
Lietuva bus laisva, sugrįšim kaip paukš
čiai į savo mielą gimtą kraštą. Kas galėjo 
žinoti, kad mes, tuomet pilni vilties, 
belaukdami praleisim čia savo jaunystę ir 
net sulauksim senatvės.

Dabar mūsų Lietuva laisva, bet mūsų 
šaknys jau per giliai įaugę j šį kraštą ir 
mums per vėlu iš naujo kurtis. Užtenka 
pasidžiaugti, kad mūsų tėvynė yra laisva ir 
ten galim be baimės važiuoti kada norim.

Mūsų Stasys, nors dar ne visai atsiga
vęs nuo nelemtos slogos, kaip visada bu
vo linksmas ir džiaugėsi matydamas gerus 
draugus, kurie jo niekad nepamiršta. Susi
rinko ne tik lietuviai, bet ir vokiečiai, aus
tralai bei giminės. Visiems jis dėkojo už 
apsilankymą, dovanas, nuoširdžius sveiki
nimus, kurie atėjo net iš Lietuvos, Sydnė
jaus ir iš draugų, kurie negalėjo atvykti.

Stasys, labai rimtai pasižiūrėjęs į savo 
žmoną Colette, tarė: “Tu buvai mano 
gyvenimo ramstis, visada rūpestinga, mylinti, 
nenuilstanti, geriausia mano gyvenimo 
draugė. Esu tau labai dėkingas. Jei ne tu, 
tikrai nebūčiau sulaukęs tokio gražaus 
amžiaus".

Stasys perpjovė jubiliejinį tortą ir

Nuotraukoje - Stasys Žukas.

užpūtė žvakutes, o mes jam sudainavom 
ilgiausių, laimingų ir sveikų metų. Šam
panas putojo ir burbuliavo taurėse, net no
sis kuteno.

Stasys patenkintas ir linksmas pravedė 
kelias lietuviškas dainas, o paskui draugas 
iš vokiečių choro visus linksmino malonia 
akordeono muzika.

Buvo malonu matyti mūsų brangų 
buvusį choro dirigentą tokioje geroje 
nuotaikoje. Tad visad būk toks linksmas, 
linkint Tau dar daug daug gražių gimta
dienių.

Benigna

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44-50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Thrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?
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IMenas ir kultūra
“Anoj pusėj ežero”

Pulgis Andriušis 
1907.03.18 - 1970.12.19

Isolda Poželaitė-Davis
“Retas kas suabejotų, kad Pulgis Andriu

šis išeivijoje buvo pats lietuviškiausias ir 
originaliausias rašytojas. Ir apskritai visoje 
mūsų literatūroje jo vieta neginčijamai ryš
ki irreikšminga.” (A.Zubras)

Šiais dviem sakiniais A. Zubras tiksliai 
apipavidalino Pulgio Andriušio įnašą į 
lietuvių išeivių ir tėvynės literatūrinį lo
byną; O miniatiūrų rinkinyje “Anoj pusėj 
ežero” rašytojas pasiekė lyrinės kūrybos 
su istorinėm užuominom apogėjų. Nenuos
tabu, kad Pulgis Andriušis laimėjo už jį 
Raudonojo Kryžiaus premiją 1947 metais.

Išskyrus pačią paskutinę apysaką “Grįžk 
į Sorento”, kurios veiksmas jau vyksta 
Vokietijoje, visose kitose atsiskleidžia pui
ki Lietuvos panorama prie Gilio ežero ir 
tenykščių tautiečių kalba bei gyvenimas.

Nedidelio formato apie 100 puslapių 
rinkinys susideda iš aštuonių trumpučių 
apysakų po maždaug keturis puslapius ir 
vienos ilgėlesnės - apie septyniolika pus
lapių “Penkių beržų kronikos”, kuri api
formina rinkinio tematiką. Joje yra pa
vaizduoti įvairūs senovės momentai, dau
giausiai karo ir kovų scenos. Tačiau auto
rius neprisilaiko griežtos istorinės raidos. 
Nesigilindamas į istorinius įvykius, pasi
tenkina jų impresionistine vinjete. Jam 
daugiau rūpi palyginti žmonių kovas su 
beržų grumtynėmis audrose, t.y. simbolinę 
tautos kovą su priešais iš šiaurryčių:

“...perkūno suvirinti - nelygioje kovoje 
krito du beržai savo kęstom šakom apglėbdami 
žemį, iš kurios gelmių tiek amžių maitinosi”. 
(Psl. 23.)

Kiek toliau apysakoje autorius palygi
na beržus su kovojančiais karžygiais, kurie 
ten, po jų šaknų, buvo palaidoti:

“Įtempę juodas šaknų gyslas, atmušdami 
kirčius, apsipylę žaibų kibirkštim, krenėdami 
penki beržai laikė iš žiemių šalies užgriuvu
sias galybes. . .Kautynių laukas buvo nusėtas 
šakų ir pripustytas žirgumynų bei žalių žvil
gančių lapų, pačiame gyvenimo vasarvidyje atsi
skyrusių su savo gimtosion šakom”. (Psl. 22.)

O paskutinėje šio rinkinio apysakoje 
“Grįžk į Sorento” - baisus tramvajaus 
džiržgėjimas Berlyne, primena autoriui 
penkių beržų kovą su audromis prie 
gimtojo “Aštrakalnio, kur kažkuomet vyrai 
stojo geležis prieš geležį”. (Psl. 100.)

Šitas beržų kovos prisiminimas su
teikia autoriui naujų jėgų ir jis vėl stoja į 
kovą už buitį ir suranda šeimai saugią, kad 
ir laikiną gūžtą bombų sugriautame Ber
lyne. Apysaka baigiasi prasminga mintimi: 
“Algiuk, einam namo! Ir mes jau turim 
namus - apkabino Sirgėda savo sūnų stoties 
valgykloje, kurksiantį ant lagaminų. ”

Kitos aštuonios apysakos yra lyg “Kro
nikos” chromatinių temų vystymas, t.y. 
aukštaitiško kampelio, prie Gilio ežero, 
gamtos ir jos gyventojų buities atkūrimas. 
Abu elementai yra autoriaus leitmotyvas, 
kuris jungia apysakas, 'tačiau vienose gam
ta yra pagrindinė aktorė, kaip “Snaudalis 
dirvonėlyje”, “Santa Lucia” ir“ Naktis pa
rugėje”. Kitose, gamtos aprašymas duoda 
tiktai tą specifinį, savitą, aukštaitiško kai
mo foną, kuriame autorius išryškina žmo
nių darbus, vargus, bėdas ir džiaugsmus. 
Andriušis audžia jų buitį sodrių spalvų raš
tais ir vaizdžiai perduoda jų filosofinę 
mąstyseną. Be to, saikiai panaudoti tarmiš
ki išsireiškimai, pastabos bei replikos mo
nologų ir dialogų įtarpuose, leidžia skai
tytojui pasmaguriauti to krašto lietuvių 
kalbos spalvingumu:

- Nešėggminkit, kelio, mergos!
- Ajai, gi” - kurma ravan kirbinė basų 

merginų (“Beržatiltis”, psl. 56.)
- Untanai, ja kur gi tu, ar ažmigai un 

naščių?” - rėkia iš užu kanapių moteriškas 
balsas. (“Beržatiltis”, psl. 53.)

- Aš, matai, kaip taspūgžlys*! išmestas 
ant panuovalio*?: žiobčioju, žiobčioju, 
gaudydamas orą - sakydavo Mykolą — 
Nebemisliju, kad dar įžiobčiočiau į devintą.

*1 nedidelė žuvelė dygiais pelekais. *2 
pakilesnis pievos kraštas prie ežero. (“Ne
įleido” psl. 90.)

Kaip jau yra minėta paskiros apysakos 
išplečia, niuansuoja “Penkių beržų kro
nikos” temų varijantus. Tad apysakų tema
tiniai bruožai yra panašūs, nors tarp jų nė
ra glaudžių ryšių. Visgi jos lyg viena iš ki
tos išplaukia savo geografine vietove - 
prie Gilio ežero ir jo aplinkos, laiko atžvil
giu - ryto, dienos, vakaro ir nakties metu, 
bei orų kaita: saulei šviečiant, lietui lyjant 
ar ūkui apgaubus gamtovaizdį.

Apysakos yra įdomios ir lengvai “skai
tosi”, betgi man įsiskverbė širdin jų tri
julė: “Snaudalis dirvonėlyje”, “Santa Lu
cia” ir “Naktis parugėje”. Koks jų žodin
gumas ir stiliaus vientisumas! Stebėtina!

Pirmoje apysakaitėj “Snaudalis dirvo
nėlyje” autorius aprašo įvairius augalus ir 
augalėlius Gilio ežero pakrantėse. Pulgis 
Andriušis labai mėgsta ir dažnai naudoja 
daiktavardžių mažybines ir malonybines 
formas. Pas menkesnio talento autorių toks 
“persaldinimas” veda į tematinį nuobo
dumą ir lėkštumą. Ne pas Pulgį! Anaiptol! 
Nors apysakoje yra suminėta apie 20 rūšių 
augalų, bet autorius kaip geras režisierius 
juos įveda į sceną, duoda pasireikšti ir vėl 
leidžia pasitraukti. Taip ir norisi nufilmuo
ti tą nepaprastą žolelių, čiobrelių ir gėlių 
kaleidoškopinį “kadrilių”. Pulgio vaiz
duojamas mikrokosmas yra suasmenintas 
-jo augalėliai ir vabzdžiai turi žmogiškų 
ypatybių ir ryškių bruožų. Štai, kad ir šios 
dvi citatos is “Snaudalis dirvonėlyje” gerai 
iliustruoja jų savimonę, išpuikimą ar men
kavertiškumą:

“Per visą mielą vasarą, kaip per pasilinks
minimų salę praūžia puošnios žibuoklės, 
ištaigios laukų lelijos, prašmatnūs gegužės 
rakteliai. Praskamba triukšmingai, su svai
ginamais kvapais gražuolės, lydimos visos 
sparnuotų peteliškių ir širšelių gaujos. O 
snaudalis, su pirmais šnekučiais, sulai te
kant, iš po žemių iškišęs galvą, dingsta iš šio 
Dievo pasaulio tik rudenio darganoms įsisiū
bavus. Tai lyg moteris, kurią pamiršta laikas,

Juozą*s Almąs Jūragis
KALĖDŲ VARPAI PASIŽIŪRĖJAU
Kas ramią vidurnakčio tylą nuaudžia Neištūrėjau. Pasižiūrėjau
Mums širdį raminančiais tonais? Pro vyšnios šaką,
Ne vėjas ten palmių viršūnėse siaudžia, 
Ne ošiančio miško vargonai,

Kaip upė teka.

Tai skamba ir gaudžia paslaptingai rimtai Upė tekėjo
Šventųjų Kalėdų varpai. - - Kaip jai reikėjo - 

Pro vyšnios šaką
Ilgai žiūrėjau.

O žvaigždės didžiulės - erdvių kandeliabras - Pasigėrėjau,
Padangėj liepsnodamos žėri, 
Ir šviečia mėnulis virš bokštų, sidabro

Pasigėrėjau...

Žibėjimą skaistų pažėręs, Liepsnojo upė,
Kalėdų varpai iškilmingu balsu Ten saulė braidė,
Šventei budina širdis visų... vandeny rašė 

Auksinėm raidėm...

Sušvinta ant stalo plotkelės baltumas, Karklus lingavo
Šarmotų Kalėdų šviesumą priminęs, Vėjai apsukrūs,
Ir persmelkia sielą ūmus toks graudumas - Maudės merginos
Kur dingot palaimintos Kūčios tėvynės? 
Ir prataria lūpos: skambėkit ilgai,

Kaip saulės dukros.

Šventieji tėvynės Kalėdų varpai. - - Jos spinduliavo 
Šviesos miraže, 
Saulė jų kūnus

Mintis atgaivina varpų tų gaudimas, Auksu nudažė...
Aidai praeities stebuklingi,

Čiulbėjo paukščiai,Aidai iš Betliejaus, kur kūdikiu gimė
Pasaulio valdovas galingas... Skraidė plaštakės,
O žvaigždės taip spindi virš žemės visos Ilgai žiūrėjus,
Ir sielą pripildo verpetais šviesos. — Apraibo akys...

1956.12.12 2001.07.27

tai mūsų dirvonėlių matuzalis. ” (“Snaudalis 
dirvonėlyje”, psl. 27.)

Kokie tai šaunūs aktoriai, cirko akro
batai ir drovios šiokiadienio būtybės! Jie 
domina skaitytoją savo liliputiškomis iš
monėmis ir būdingumu:

“Irisus kaimynus savo ūgiu prašoka kiš
kio kanapė ir, negalėdama pasigirti spalvų 
puošmenomis, stengiasi nustebinti savo 
lengvabūdiškumu, nerūpestingai išmėtyto
mis gležnutėmis šakelėmis ant kurių supasi 
dryžos terbelės... Rimtasis gyslotis, tvirtai pa
siklojęs ant šėmės savo sultingus lapus.. .lyg 
ir abejoja, ar nepakenks jo orumui lenkty
niauti su nerimtąja svidre.. .Neužauga bal
tasis dobiliukas šventai įsitikinęs, kad jį pa
stebės kam reikia ir prie pat žemės prisigūžusį, 
aprasojusį auksiniais medaus karolėliais, 
įsikvepinusį gražuolį...Tarytum užpakalyje 
stovį žiūrovai, pakalnės žolynai stiepiasi ant 
kojų pirštų, tempia kaklus, kelia galvas, 
sprogdina akis, kumši nykščiais vienas kitam 
į pašones, stojasi ant kojų nuospaudų, idant 
geriau pamatytų savo linksmintoją saulę, 
margaspalves šokėjas peteliškes ir aistringas 
dainininkes bites.” (“Snaudalis dirvonėly
je”, psl. 29-30.)

Antroje apysakoje “Santa Lucia” au
torius aprašo Gilio ežero gyvūnėlius. Si 
lyrinė apysaka yra padalinta į dvi dalis: 
pirmojoje yra aprašyti gyvūnėliai ežero 
paviršiuje. O antrojoje - ežero dugne:

“ Kaip stiklinus deimantas, rėžia ežero 
paviršių niekingas raudonas vabalėlis, ne
palikdamas nė menkiausios brydės, sakytum, 
jis plauktų per spanguolinį kisielių: dar ne
spėjo pasislinkti į priekį, o jau vanduo kaip 
Raudonojoj jūroj paskui žydus vėl užsirau
kia.” (Psl. 37.)

“Ežero dugne, iš nuskendusių miškų tank
mės, pro ašutinius gojus, palmių ir paparčių 
bromus, dumblialaiškiais apsodintas aikštes, 
nukarusias šilų garbanas... skaisčiu sidabru 
išsimuša burbulų poteriai ir galvotrūkčiais 
bėga į viršų. Tai vėžys apsivertė ant kito šono 
minkštajame dumblo migyje!” ( Psl. 39.)

Apysaka - literatūrinis deimančiukas, 
kuriame Pulgio būtybės turi žmogiškų ydų 
ir nuopelnų. Ežero aprašymai nėra negyvi 
žodžiai - juodos raidės ant balto popieriaus 
lapo. Šitas mikrokosmas kvėpuoja gyvy
bingumu. Jo gyventojai gali būti žiaurūs, 
karingi, meilūs, drovūs ir smalsūs begėdžiai 

smalyžiai. Jie visi domina skaitytoją ga
baus režisieriaus fantastiškai inscenizuo
toje scenoje.

Paskutinės trijulės apysakoje “Naktis 
parugėje” autorius su nepalyginamu meis
triškumu atkūrė nuotaikingo vakaro prie
blandą ir vėliau naktį parugėje rie Gilio 
ežero krantų. Pulgis pagauna ir smulkiai 
apibūdina įvairius garsus: šlamėjimus, 
šiugždėjimus ir subtiliausius virptelėjimus 
šito kosmoso koncerte. Jo milžiniškas 
orkestras groja nuostabią žemės simfoniją.

“Iš anapus rūko marių, nuo Pagraibiškio 
atbėga trumpas, sausai medinis klanktelėji- 
mas. Tai Musteikis užšovė priemenę slanks
teliu ir nuėjo gulti į seklyčią, kur nuo balkių 
kvepėjo džiovinti čiobreliai, kmynai irpelynos.

- Klan!-pritarė šimtais balsų ežeras Giįys 
savo užuolankų, paliūnių ir paupių lūpomis.

- Klan! - užgyrė Musteikėlio žygį drėg
nosios Pagraibiškio paskliūndos. Tiktai uo
das naktibalda nepritaria geriems darbams, 
ir ties paausiu vedžioja maldaujančią gai
dą, ieškodamas už save didesnių kvailių. Tai 
verksminga giesmė pikto elgetos, kuris, ne
spėjęs įsikibti grobio, jau pakeičia gaidą ir 
pradeda zirzti storu pergalingo lėbautojo bo
su, nenujausdamas, kad po trumpos akimir
kos jis bus su gėda nustumtas nuo puotos 
stalo.” (Psl. 60.)

Baigdama dar norėčiau pastebėti, kad 
rinkinėlio “Anoj pusėj ežero” apysakos 
man primena tautos raidos etapus. Pirmoji 
apysaka “Penkių beržų kronika” yra savo
tiškas įvadas ir nušviečia blykstelėjimais 
tautos praeities momentus. Pradedant an
tra ir baigiant aštunta apysakaite yra vaiz
duojamas pirmasis Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimas kaime, o devintasis apsa
kymas, “Grįžk į Sorento” išryškina Lietuvą 
palietusio Antrojo pasaulinio karo pasek
mes ir išeivijos vargus.

Ir vėl Pulgis Andriušis paliečia istorinį 
įvykį, kuris mūsų tautą išmušė iš įprastų 
gyvenimo vėžių ir privertė grumtis kaip 
tuos beržus, už išsilaikymą. Betgi, kaip ir 
daugumas išeivių, autorius tikėjo kad pa
sitraukimas nebus ilgas ir grįžimas j gim
tąjį kraštą neužtruks. Todėl ir apysakaitės 
pavadinimas “Grįžk į Sorento” bei dainos 
žodžių įtarpai suponuoja autoriaus sugrįži
mo ilgesį ir viltį. □

Pastogė Nr. 49-50, 2004.12:17, psl. 5
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Broliai ir seserys Kristuje:
“Mes norėtume pamatyti Jėzų” (Jono 12:21).
Bažnyčiai besiruošiant Pasaulio Jaunimo 

Dienoms Koine, Vokietijoje, 2005 m. rugpjūčio mėn., 
Popiežius Jonas Paulius II pasirinko temą: “Mes 
norėtume pamatyti Jėzų” (Jono 12:21). Mes dažnai 
ieškome ir norime pamatyti Jėzų Kristų toli nuo savęs, 
pamiršdami, kad Jis yra su mumis, ypač Eucha
ristijoje, o taip pat ir visuose kituose Sakramentuose, 
Šv. Rašte, mūsų parapijose, sąjūdžiuose, bendruo
menėse ir šventėse.

Tepaliečia jus, jūsų šeimos narius, parapijas bei 
lietuvių bendruomenes Kūčių vakaro šventumas ir 
Kalėdų dienos viltingas džiaugsmas su visais mūsų 
lietuviškais papročiais. Teatpažįstame mes visi Kristų, 
mūsų Viešpatį ir Išganytoją, kaip didžiausią pasaulio 
dovaną.

Kristaus Gimimo šventės proga, sveikinu jus, 
brolius ir seseris lietuvius, išblaškytus po 35 pasaulio 
kraštus. Linkiu, kad visus jus paliestų Kalėdų šventės 
dvasia, o palaima lydėtų jus ateinančiais metais ir 
atsispindėtų jūsų bendruomenių veiklose.

Linksmų Šv. Kalėdų ir palaimintų 2005 metų!
Jūsų Kristuje,

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Kalėdų Senelio būstinė ir paštas tolimoje Laplandijoje

Šią įdomią nuotrauką Redakcijai atsiuntė kaunietė profesorė dr. Vita Lesauskaitė, kuri neperseniausiai lankėsi 
Rovaniemi mieste vykstančioje gerontologų konferencijoje. Rovaniemi yra Suomijos Laplandįjos sostinė. Šalia 
miesto yra įsikūrusi Kalėdų Senelio būstinė, kuri turi oficialų Kalėdų Senelio paštą, Į kurį per metus ateina keli 
milijonai laiškų. Pašto darbuotojai nykštukai stengiasi įjuos atsakyti. Per “Santa Claus Office” teritoriją praeina 
Poliarinis ratas, kuris pažymėtas ant žemės. Rovaniemi sniegas iškrenta spalio mėnesį, o nutirpsta tik gegužės. 
Žiemą neretai būna net 40 laipsnių šalčio. Nuotraukoje - prof. Vitai Lesauskaitei Kalėdų Senelis ant kaklo kabina 
elnio skambalėlį. Dešinėje matosi suomių profesoriai gerontologai jau su varpeliais ant kaklų.

Gerbiamieji,
Artėjančios šventės teikia progą Jus pasveikinti bei 

padėkoti redakcijai bei administracijai už reguliarų 
“Mūsų Pastogės”siuntimą, nors aš nebesu oficialiose 
išeivijos lietuvių sielovados pareigose.

Nuoširdus ačiū ir džiugaus Kristaus gimtadienio 
bei palaimos Jūsų prasmingame darbe!

Vyskupas Paulius A. Baltakis OEM

May the Spirit of the land be with you throughout 
the coming year.

Andrew Refshauge 1UP
Deputy Premier, Minister for Education and 

Training,Minister for Aboriginal Affairs 
Member for Marrickville

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 2005- 
ųįų 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. Kreditu D-Ja Talka

Kūdikėlio Kristaus gimimo šventėje, sveikiname 
ir dėkojame mūsų rėmėjams, spaudos darbuotojams, 
korespondentams, radijo pranešėjams ir plačiajai 
bendruomenei už moralinę ir materialinę paramą 
metų bėgyje, linkėdami Jums sveikatos, tyro džiaugs
mo Šventose Kalėdose ir visokeriopo gėrio Naujuose 
2005 metuose.

Choro “Daina ” dirigentė
Birutė Aleknaitė ir Vaidgba

-Sveikiname visus tautiečius su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais 2005-siais metais!

Laukiame Jūsų Australijos Lietuvių Dienose. Li
kit sveiki, drūti ir laimingi. Džiaugsmingų Jums 
švenčių!

ALB Melbourno Apylinkės V-ba

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba nuoširdžiai 
sveikina visus savo narius bei organizacijas, chorą 
“Viltis”, tautinių šokių grupę “Linas” ir “Gegutės” 
mažuosius, skautų “Židinį” ir “Šatrijos” Tuntą, bei 
jų nepailstamus vadovus.

Linkime gerai ir linksmai praleisti šv. Kalėdų 
šventę ir geros sėkmės Jūsų darbuose sekančiais 
metais! Jūsų

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

Viso geriausio ateinančių 2005-ųjų metų 
bėgyje giminėms, bičiuliams ir visiems pažįs
tamiems -

LR Garbės generalinis konsulas, Sydney 
Viktoras Šliteris ir Juta Šiiterienė

Brangūs Australijos lietuviai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus gražiausių švenčių 

- šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Tegul šv. 
Kalėdų naktį angelas aplanko Jūsų namus ir 
širdis, dosniai apdovanodamas šiluma, 
džiaugsmu ir santarve. Lai ateinantys metai 
būna kupini didelių siekių ir svajonių, turtingi 
šypsenom, meile ir prasmingais darbais. Būkite 
sveiki ir laimingi ateinančiais 2005-aisiais 
metais!

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas, Melbourne

Šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų Metų 
proga sveikinu visus Australijoje gyvenančius 
bei po platųįų Pasaulį pasklidusius Lietuvos 
dukras ir sūnus.

Lai Kalėdų šventės atneša džiaugsmą ir 
ramybę, o ateinantys 2005-ji metai būna pilni 
laimės, gerų norų ir nepalūžtančios meilės 
gimtajam kraštui, Lietuvai.

Lietuvai Tėvynei - stiprybės.
Janina Vaboiienė OAM

LR Garbės konsule, Adelaide

Žvelgiant į šviesesnį ir ramesnį rytojų, šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 2005 Metų proga skautus vyčius, vyresnes 
skautes, brolius ir sesutes Australijoje, tėvynėje ir 
plačiame pasaulyje, bei jų artimuosius nuoširdžiai 
sveikiname ir tiesiame kairę broliškam sugyvenimui.

Skautų vyrių “Geležinio Vilko” 
būrelis, Sydney

ALB Krašto Valdyba, sveikin- 
dama visus su artėjančiomis Šv. 
Kalėdomis, linki dvasinio įkvė- 
pimo, tvirtybės ir palaimos atei- 
nančių metų darbuose. Lai Šv. 
Kalėdos Jums suteikia gerovės ir 

laimės. Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia. O dau
giausia - sveikatos, giedriausių dienų, šeimyninės 
laimės ir metų ilgų.

Stovint ant Naujųjų Metų slenksčio, norime pa
dėkoti visoms Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkių Valdyboms, Seniūnijoms, lietuvių organi
zacijoms ir klubams, mūsų partneriams, rėmėjams, 
bičiuliams, o ypač visiems Krašto Valdybos kolegoms 
už nuoširdų darbą bei indėlį dirbant savanorišką dar
bą einant mūsų protėvių pramintu tautiniu keliu ir 
puoselėjant lietuviškas tradicijas Australijoje. Pakel
kime simbolinę taurę už naujus darbus ir svajones.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais ir sveikinimais 
Australijos Lietuvių Bendruomenės

Krašto Vaidyba

Sveikiname ALF narius, rėmė
jus ir visus Australijos lietuvius šv. 
Kalėdų proga. Naujuose Metuose 
linkime visokeriopos sėkmės.

Australijos Lietuvių 
Fondo Valdyba

Mielus tautiečius Sydnėjuje, Australijoje ir visus, 
išsisklaidžiusius pasaulio platybėje, šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 2005 Metų proga širdingai sveikiname ir 
linkime džiugių ateities valandų

ALB Sydnėjaus
Apylinkės Valdyba

Brolius ramovėnus, šaulius, jų artimuosius ir 
visus tautiečius išeivijoje, Australijoje ir Amerikoje 
bei tėvynainius gimtojoje žemėje, šv. Kalėdų ir Naujų
jų 2005-ųjų Metų proga nuoširdžiausiai sveikina ir 
linki ramios ir taurios ateities

LKVS “Ramovė” 
Melbourne skyrius
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname 
visus Sąjungos narius ir jų šeimas. Geros nuotai
kos visiems.

Bendraukime, dirbkime lietuvybės labui.
Canberras Liet. Bendruomenes 

Sąjungas Vaitigba

Sulaukus šv. Kalėdų, sveikiname mūsų narius, 
ramovėmis ir šaulius, ypač negalios paliestus slaugos 
namuose ir ligoninėse, linkėdami Jums stiprybės ir 
sveikatos žengiant į Naujuosius Metus.

Sydney ramovėnų ir šaulių vardu
Antanas Kramiiius

Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga ir linkime laimės, sėkmės bei geros sveikatos 
Naujuose 2005 Metuose.

Marina ir Laurie Cox

Mieliems Sydnėjaus Lietuvių Klubo nariams ir 
visiems tautiečiams Australijoje linkime linksmai 
praleisti Kalėdų šventes. Daug laimės, stiprios svei
katos Naujuose 2005 Metuose. Prasmingų ir 
kūrybingų darbų lietuvybės labui Naujose Klubo
patalpose!

Sgdnėjaus Lietuvių Klubas

Jau metai keičias, naujos dienos švinta, 
Nauji darbai vėl beldžias į duris.
Te laimė, džiaugsmas, šviesios mintys 
Aplanko Jus Šventų Kalėdų dienomis, 
Te švenčių snaigė, saule spindinti, puri, švelni 
f Jūsų šypsančias akis įkris...
Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais visus Australijoje 

ir Lietuvoje gyvenančius draugus ir pažįstamus sveikina
Lolita, Danny ir Mantas Kalėdos

Naujų Metų proga visiems draugams ir bičiuliams 
nuoširdžiausiai linkiu, kad žvarbūs vėjai nenupūstų, blogi 
liežuviai neapkalbėtų ir piktos akys nenužiūrėtų.

Genovaitė Kazokienė

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ visiems mieliems draugams bei 
pažįstamiems linki

Longinas Pukys

Sveikinu draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linkiu laimės bei geros sveikatos Naujuose 2005 Metuose.

Milda Bukeyičienė su šeima

Mielus draugus ir pažįstamus sveikinu Sv. Kalėdų ir N. 
Metų proga. Visiems linkiu geros sveikatos.

Janina Kalgovienė su šeima

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname mielus 
draugus ir pažįstamus bei gimines šiame krašte ir Lietuvoje, 
linkėdami visiems sėkmės, geros sveikatos, džiugių ateities 
dienų.

Janina ir Viktoras Ratkevičiai

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

Vytautas Deikus

Kas gi nelaukia šv. Kalėdų!? Visiems savo bičiuliams 
linkime ramybės ir linksmybių, džiaugsmo ir poilsio, 
susikaupimo ir pramogų - visko, ką atneša Kalėdos ir 
visokių gėrybių, kurias žada Naujieji metai.

Aliutė ir Gediminas

Viešpačiui laiminant, štai ir vėl nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus ir pažįstamus šventose Kalėdose ir 
Naujuose Metuose - linkime geros sveikatos ir sėkmės.

Eduardas ir Eleonora Margan - Marganavičiai

Su Šv. Kalėdų varpų garsais sveikiname mūsų gimines 
Lietuvoje, Kanadoje, Amerikoje ir visus geros valios 
lietuvius, linkėdami jiems tyro džiaugsmo ir tos Dievo 
dovanos - sveikatos Naujuose Metuose.

Antanas ir Lėtutė Kramiliai, 
Ona Meiliūnienė

Ramių šv. Kalėdų ir daug sveikatos 2005 metams 
linkime giminėms ir draugams

Jurgis ir Regina Smilgevičiai

Brangius draugus, artimus, visus tautiečius bei 
pažįstamus nuoširdžiai sveikiname Šv. Kalėdų proga ir 
linkim, kad Naujieji Metai lydėtų visus su meile, gera 
sveikata ir kantrybe.

E M. Sodaičiai su šeimomis

Visiems bičiuliams ir pažįstamiems širdingai linkiu 
gražių šv. Kalėdų ir laimingų 2005 Naujųjų Metų.

Elena Jonaitienė

Mielus draugus ir pažįstamus sveikiname su šv. 
Kalėdom! Naujieji Metai tebūna pilni laimės, geros 
sveikatos ir sėkmės!
Martina & Anskis Reisgiai ir Popenhagen šeima

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2005-ųjų Metų proga sveikinu 
visus, linkėdamas geros sveikatos ir Dievo palaimos.

Zigmas Augaitis

Nuoširdžiausiai sveikiname gimines, draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga.

Naujiesiems 2005 metams linkime sveikatos ir ramių 
džiaugsmingų valandų po Viešpaties malonės skraiste.

Teodoras ir Marguerita Rotcai

Giminėms, draugams ir visiems tėvynainiams linkime 
džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų, sveikatingų 2005 Naujųjų 
Metų. Ona Grosienė,

Vilija, Arūnas ir Jolita Burneikiai.

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2005-jų Metų 
linkime artimiesiems ir prieteliams.

Nijolė ir Irvis Venclovai ir šeima

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus 
gimines, bičiulius ir pažįstamus.

Vida ir Algis Kabailai su šeima

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

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų bei šviesių 
Naujųjų Metų nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, 
bendradarbiams ir pažįstamiems.

Vytautas Patašius

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

Cecilija, Laima ir Kęstutis Protai

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2005 -ųjų 
Metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Irena Bagdon ir šeima

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

Veronika ir Aleksas Kaminskai

Linkime visiems gražių Kalėdų švenčių ir labai 
laimingų Naujųjų Metų.

Jadvyga, Alfas, 
Ginta ir Vida Viliūnai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus 
gimines, bičiulius ir pažįstamus.

Vida ir Algis Kabailai su šeima

Dieviškojo Kūdikėlio gimimo dienos proga džiaugs
mas telydi Jus šiandien ir visuomet!

To linkime visiems draugams ir giminėms čia ir
Lietuvoje. Onutė ir Algis Kapočiai

Sveikinu draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linkiu laimės bei geros sveikatos Naujuose 2005 Metuose.

Valė Stanevičienė

Šv. Kalėdų proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 
Naujųjų 2005-ųjų Metų linkiu visiems Australijoje ir
Lietuvoje. Kazimieras Butkus

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų, sėkmingų bei 
linksmų Naujųjų 2005-ųjų Metų linkime mūsų draugams, 
pažįstamiems ir visiems bendradarbiams.

Renata ir Alis Migus

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime laimės, stiprybės ir 
vilties visiems šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Tamara ir Benius Vingiliai su šeima

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2005 Metų 
mieliems bičiuliams ir visiems tautiečiams linki -

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname šventų 
Kalėdų proga ir linkime laimingų Naujųjų 2005-ųjų Metų.

Irena ir Algis Dudaičiai

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

Izabelė Daniškevičienė, Onutė Maksvytienė,
Ramutė ir Vijoleta bei jų šeimos

Sveikiname gimines su šventom Kalėdom ir laimingais 
Naujaisiais Metais, linkėdami tvirtos sveikatos ir daug 
šviesių gyvenimo dienų.

K. & V. Jonušai

Sveikiname šeimos narius, gimines, draugus ir 
pažįstamus su Šv. Kalėdom ir linkime laimingų Naujųjų 
Metų. N. ir K. Stašioniai
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Lietuva iš arti
Kaip malonu...

Isolda Poželaitė - Davis AM
Švietimas
Cituoju iš Ju

liaus Janonio gim
nazijos Šiauliuose 
gauto laiško: “La
bai džiugu pranešti, 
jog šiais metais yra 
išrinktas aktyvus 
mokinių seimas. Vi
si mokiniai kupini 
naujų idėjų ir pasi
ruošę jas įgyvendinti.

Dabar mes ruošiame kandidatus į Lie
tuvos moksleivių parlamento rinkimus, ku
rie iš pradžių vyks mokykloje, po to mieste, o 
vėliau ir visoje Lietuvoje. ”

Štai kur skaitlingiau L.R. Seimo rin
kimuose balsuojančios Lietuvos ateitis!

Vilnius. “ES ( Europos Sąjungos ) 
“Socrates” programos koordinavimo pa
ramos fondas 2004.10.23-26 dienomis 
surengė tarptautinę konferenciją “ES 
Grundtvig Suaugusiųjų švietimo progra
mos kultūrinių bendradarbiavimo projek
tų rezultatų sklaida.”

Malonu, taip pat, pranešti tautiečiams 
Australijoje ir tuometinei ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybai, aukojusiems finan
sinės paramos “Socrates” moksleivių pro
jektui vykdyti Lietuvoje, kad projekto 
vykdytojai, Juliaus Janonio gimnazijoje 
Šiauliuose, labai sėkmingai pravedę pro
jekto pirmąją dalį, gavo finansinę paramą 
iš Vyriausybės tęsti projektą 2004/2005 
metais. Dosni auka - atnešė pozityvius 
rezultatus!

Kaunas. Garbaus amžiaus profesorius 
rašo iš Kauno: “.. .Net ir paskaitas sėkmin
gai skaitau, už tai mane vis dar laiko univer
sitete. Čia daug padeda kalbų mokėjimas ir 
bendravimas su kolegomis užsienyje. Nauja 
ir tai, kad jau antrą kartą pas mane studi
juoja studentas magistrantas iš Šveicarijos. 
Tai jau antras atvejis.”

Vilnius + Kaunas = dvipolis. David 
East teigia “Financial Times” - Didž. 
Britanijos leidinyje, “kad Vilnius ir Kaunas 
tampa investicijų centrais Rytų ir Vidurio 
Europoje.”

Archeologija
Archeologai, atlikę tyrinėjimus vienoje 

Plungės miesto dalyje, “ nustatė sensacingą 
faktą - Plungė stovi ant akmens amžiaus 
gyvenvietės.”. Apie tai byloja rasti titnago 
dirbiniai. Ateityje visos iškasenos bus per
duotos Plungės muziejui.

Muzika
Vilnius. Stasio Vainiūno namai pra

dėjo septintąjį kūrybinės veiklos sezoną. 
Pereitais metais įvyko nemažai muzikinių 
renginių ir septynios parodos. Be pagarsė
jusių suaugusių parodų, įvyko ir “kurčiųjų 

Nuotraukoje — Juliaus Janonio gimnazijos Šiauliuose aktyvus mokinių seimas.
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ir silpnai girdinčių vaikų parodos. O 2004 
metais jau įvyko liutnininkės (lutenist - plays 
the lute) Elenos Čičinskaitės koncertas. 
Jaunoji liutnininkė studijuoja muziką Pavijos 
(Italija) konservatorijoje”.

Venecija Venecijos bienalėje - 48- ame 
šiuolaikinės muzikos festivalyje Orchestra 
della Toscanna grojo Vykinto Baltako kū
rinį “Poussla”. (Nepavyko atspėti pavadini
mo prasmės).

Vilniuje “Gaidos” festivalyje (pagrin
dinėjo tema: muzikos ir teatro jungtis), įvyks 
trylika koncertų. Didžiąją Jų dalį sudaro 
nauji lietuvių kompozitorių opusai.”

Klaipėda. “Marių klavyrai” - 12 tame 
naujos muzikos festivalyje vyraus klaipė
diečių muzika. Autoriniai koncertai bus 
surengti jubiliejus švenčiantiems muzikams 
pagerbti: Jonui Domarkui ir Jonui Pau- 
likui.

Olandija. Nacionalinės premijos 
laureatas kompozitorius Vytautas Bar
kauskas buvo pakviestas pristatyti savo 
kūrybą trečiajame tarptautiniame kame
rinės muzikos festivalyje Olandijoje.

Festivalis “Muzikos ruduo” keliaus per 
visą Lietuvą ir pristatys šiuolaikinę lie
tuvišką kompozitorių kūrybą.

Šokis
Vilnius. Choreografai Andrius Katinas 

ir suomė Maria Saivosalmi sukūrė 2003 m. 
kompoziciją “Mėnesieną” o dabar kom
poziciją - duetą “Euridikė” pagal Franz 
Schubert, Antonin Dvožak bei XX a. 
pradžios čigonų muziką.

Kaunas. Kauno šokio teatras “Aura” 
pastatė pagal Jean Genet knygą “Vagies 
dienoraštis” baletą. “Pastatyme gvildenamos 
žmogiškos greta einančios priešybės. Siūloma 
pažvelgti blaiviai į pasaulį, kurio mes nelinkę 
matyti, įsižiūrėti į save - atskleisti savo pačių 
gelmes, suvokti pagundas ir tabu. ”

Keramika
Vilnius. “Jau šeštus metus keramikai bu

riasi į simpoziumą ir sukurtus darbus ekspo
nuoja ‘Vilniaus dienų’ metu. Parodos tema - 
‘Miesto laikas’”. Kritikė Laima Krcivytė 
rašo, kad "Atidus stebėtojas čia ras ne vien 
būtąjį, esamąjį ar busimąjį, bet ir daugybę 
kitų laikų: istorinį, mitologinį, asmeninį ir 
bendruomeninį, kasdieninį ir šventinį irt.t.”

Kaunas. Kauno Architektų namuose 
vyksta trijų jaunų tekstilininkių paroda 
‘Balta’. “Baltos spalvos dominantė kuria 
sterilumo, aiškumo, tiesos įspūdį. Dėmesys 
skiriamas medžiagai, faktūros niuansams, 
ažūriškumui, archetipinių nuorodų paieš
kai.” Iš straipsnio aiškėja, kad kūrėjos 
atskleidė savo darbuose tekstilės subtilumą 
ir prapla tino jos kūrimo akiračius.

Teatras
“Sicilijoje, Taormina mieste buvo suteik

tas prestižinis prizas - už naująją Europos 
teatro realybę.” Šį apdovanojimą yra gavę 
abu svarbiausi Lietuvos režisieriai - Ei
muntas Nekrošius ir Oskaras Koršunovas.

Metų moteris - Vilija Blinkevičiutė
Žurnalo „Stilius“ jau 

šeštą kartą surengtuose rin
kimuose skaitytojai iš pen
kiolikos labiausiai Lietuvai 
nusipelniusių ir gražiais dar
bais šalies vardą pasaulyje 
garsinusių moterų išskyrė 
Viliją Blinkevičiūtę. Šiuo 
metu ji yra paskirta sociali
nės apsaugos ir darbo minis
tre.

Šeštadienio (gruodžio 4 
dienos) popietę j Vilniaus 
Rotušę, pagerbti 2004 metų 
Lietuvos moterį, susirinko 
daugiau nei 200 svečių - 
politikos, verslo, meno, žinia- 
sklaidos atstovų.

Ministrę pasveikino Lie
tuvos Prezidentas Valdas
Adamkus su žmona Alma, 
Premjeras Algirdas Brazaus
kas su žmona Kristina ir Sei
mo Pirmininkas Artūras Paulauskas su 
žmona Jolanta.

Anksčiau „Stiliaus“ skaitytojai Metų 
moterimis yra išrinkę sportinių šokių 
kolektyvo „Žuvėdra“ vadovę Skaistę Idze- 
levičienę, verslininkę Agnę Zuokienę, pa
saulinio garso solistę Violetą Urmana- 
vičiūtę-Urmaną, olimpinę čempionę šaulę 
Dainą Gudzinevičiūtę ir LR Prezidento 
V.Adamkaus žmoną Almą Adamkienę.

Ministrei buvo įteikta menininko Vy
tenio Antanavičiaus sukurta Auksinė 
kurpaitė. Ją Vilija Blinkevičiutė žadėjo 
pirmadienį neštis į darbą ir pasidžiaugti 
kartu su kolegomis.

(ELTA). Pirmą kartą Lietuvos politi
nio gyvenimo istorijoje ministras Viktor 
Uspaskich turi didesnę politinę galią ne
gu Premjeras Algirdas Brazauskas, mano 
Seimo narys ekonomikos profesorius Kęs
tutis Glaveckas. “Jeigu praėjusioje kaden
cijoje Premjeras Algirdas Brazauskas savo 
kišenėje turėjo Seimo daugumą, tai šioje - jis 
pats sėdi aritmetinės daugumos, kurią valdo 
Viktor Uspaskich, kišenėje”, - sakė spaudos 
konferencijoje prof. K. Glaveckas, progno
zuodamas kitais metais galimus didelius 
konfliktus. Pasak jo, akivaizdu, kad dėl to 
A. Brazausko įtaka kitais metais mažės ir 
daugelio klausimų priėmimas Vyriausybėje 
vyks ne pagal Premjero, o pagal V.Uspas- 
kich’o, K.Prunskienės ir kitų realios dau
gumos ministrų norus.

K. Glavecko teigimu, yra tikimybė, kad 
kitų metų pabaigoje, atsiradus daugeliui 
konfliktų, A. Brazauskas gali pasitraukti. 
“Kitais metais Premjeras bus pavargęs irjam 
atsibodus kariauti su visais, gali pasakyti, 
kad atsistatydina”,- prognozavo jis.

Jo nuomone, kitais metais Vyriausybės 
laukia sunkių kompromisų laikas, nes, anot 
jo, akivaizdu, kad didžiulis konfliktas vyks 
ir tarp ministerijų. "Galima aiškiai numatyti 
sunkiai pasiekiamus kompromisus dėl pi
niginių srautų (ES paramos ir valstybės 
biudžeto lėšų) paskirstant juos tarp Ūkio,

Klaipėdoje daug mišrių vedybų
(ELTA). Klaipėdoje pastebimai padau

gėjo lietuvių santuokų su užsieniečiais. 
Vien pirmąjį praėjusių metų pusmetį 
Klaipėdoje susituokė tiek pat užsieniečių 
ir lietuvių porų, kiek per visus 2002 metus.

Klaipėdos metrikacijos skyriaus 
duomenimis, klaipėdietės išteka už vo
kiečių, rusų, britų, amerikiečių, italų ir 
ukrainiečių. Kai kurios sutuoktiniais pa
sirinko Kinijos, Graikijos, Turkijos, Indi
jos, Kongo ir Jungtinių Arabų Emyratų 
piliečius. Metrikacijos skyriaus darbuotojai

Nuotraukoje - Vilįją Blinkevičiūtę sveikina Premjeras 
Algirdas Brazauskas.

Lietuvos metų moteris taip pat gavo 
dovanų įrėmintą ateinančio penktadienio 
žurnalo „Stilius“ viršelį. „Arčia aš?“-sa
vo nuotrauką išvydusi maloniai nustebo 
VBlinkevičiūtė. „Smagu ir malonu žiūrėti į 
savo portretą. Jame aš tikrai gražesnė nei 
gyvenime“, - juokėsi ministrė.

Apžiūrėję portretą svečiai nutarė, kad 
Vilija Blinkevičiutė jame labai primena 
pasaulinio lygio žvaigždę garsią ispanų 
operos dainininkę Montserrat Caballe.

Pastaruoju metu nuomonių apklausose 
ministrėVilija Blinkevičiutė yra viena iš 
populiariausių Lietuvos asmenybių.

(Pagal “L.r.”)

Politiniai klaustukai
Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijų iš vie-
nos pusės ir likusių ypatingai svarbių svei
katos apsaugos, švietimo ir mokslo, kultūros 
bei vidaus reikalų sistemų finansavimo”.

Prof. K.Glavcckas mano, kad iki to 
laiko gali būti pakeista Konstitucija ir įves
ta vicepremjero pareigybė. Jo nuomone, šį 
postą gali užimti Darbo partijos atstovas. 
Realiausiu kandidatu jis laiko Viktorą 
Muntianą. Šiuo metu V.Muntianui yra 
duotas Seimo vicepirmininko postas.

* * *
Kaip praneša ELTA, Premjeras Algir

das Brazauskas taip pat pritaria, kad Vy
riausybėje būtų įvesta vicepremjero parei
gybė, tačiau neatskleidžia, ką norėtų maty
ti šiame poste. A.Brazauskas jau stebėjosi, 
kodėl Lietuvos Konstitucijoje iki šiol neį
teisinta vicepremjero pareigybė. “Jei būtų 
tokia iniciatyva, manau, kad mūsų Vyriau
sybė palaikytų tokią idėją”, - pažymėjo jis.

Kaip vėliau jis aiškino žurnalistams, at
siradus vicepremjero postui, būtų lengviau 
dirbti. A.Brazausko teigimu, vicepremjero 
pareigybė yra įteisinta daugelyje Europos 
šalių. Kai kuriose valstybėse, ypač kur dirba 
mažumos Vyriausybė, šį postą užima opo
zicijos atstovas. Pasak jo, Lietuvoje pakaktų 
vieno vicepremjero. Anksčiau neoficialiai 
buvo kalbama, kad vicepremjeru tikisi tapti 
Darbo partijos pirm. Viktor Uspaskich.

sako, jog užsieniečiams savo ranką ir šir
dį jos dažniausiai atiduoda norėdamos 
įsikurti svečioje šalyje.

Lietuvaičių neatbaido net gerokai už 
jaunamartes vyresni vyrai. Užpernai auk
so žiedus Klaipėdoje sumainė 99 metų 
amerikietis ir 58 metų lietuvaitė. Būna ir 
atvirkščiai. Pernai klaipėdietis vedė 24 me
tais vyresnę užsienietę.

Vien iki gruodžio šiemet Klaipėdoje 
jau susituokė 1,152 poros, iš jų kiek mažiau 
nei pusė yra mišrios. □
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Lietuviai pasaulyje
Išleista PLB istorijos knyga

PLB Valdyba ir PLB Fondas išleido 
Lietuvoje gražią, turiningą ir gausiai 
nuotraukomis iliustruotą 436 puslapių 
knygą “Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
1949-2003”. Knygoje apžvelgiama PLB 
pradžia, jos veikla per pusę šimto metų, 
seimai, valdybos, kultūros ir jaunimo 
kongresai, įvairūs renginiai, leidiniai, ir 35 
kraštų Lietuvių Bendruomenių istorijos 
apybraižos. Knygos sudarytoja ir moksli
nė redaktorė - Lietuvos istorijos instituto 
bendradarbė dr. Vitalija Stravinskienė.

Knygą platina Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Fondas. Kaina - 20 JAV 
dolerių (įskaitant knygos persiuntimą paš

tu į namus). Čekius rašyti LITHUANIAN 
WORLD COMMUNITY FOUNDATION 
vardu ir siųsti adresu:

Lithuanian World Community
Foundation,
PO Box 140796,
Grand Rapids MI 49514-0796, USA.
Reikia pridėti siuntėjo vardą, pavardę 

ir adresą, kuriuo pasiųsti knygą.
Knygą galima taip pat užsisakyti PLB 

Atstovybėje Vilniuje, Lietuvoje, arba pas 
PLB Fondo iždininką Juozą Luką, adresu: 
622 Tremont Court NW, Grand Rapids MI 
49504

PLB Fondo informacija

Lietuvių centras Airijoje
Užsienio lietuvių katalikų sielovados 

delegatas prelatas Edmundas J. Putrimas 
lankėsi Dubline, Airijoje, 2004 m. gegužės 
ir spalio mėn. Ten jis tarėsi su Airijos 
vyskupų konferencija, Dublino arkivys
kupu D. Martin, Lietuvos ambasados 
atstove L Bričkovskiene ir vietiniais 
lietuviais. Buvo nutarta steigti lietuviams 
katalikams sielovados centrą Dubline.

Sielovados centras bus įsteigtas pa
skirtoje parapijoje centriniame miesto 
distrikte. Paskirtas kunigas iš Lietuvos 
aptarnaus lietuvius Dubline, o kitas - lietu
vių bendruomenes Airijoje.

Spalio 23 d. Dublino prokatedroje 
pirmą kartą buvo atnašautos Mišios lie
tuvių kalba. Po Mišių buvo pasitarimas su 
lietuviais veikėjais iš Dublino, Bray 
Portlaoise, kitų miestų, Lietuvos diplo

matine atstovybe, naujai įsikuriančia Airijos 
lietuvių laikraščio “Saloje” redakcija.

Lietuvos ambasados Dubline žiniomis, 
šiuo metu yra per 20,000 lietuvių, gyve
nančių Airijoje, ir apie 4,000 - Dublino 
mieste. Rugsėjo mėnesį buvo pradėta šeš
tadieninė lituanistinė mokykla Lietuvos 
ambasados patalpose.

Gegužės 6 d. Lietuvos atstovybėje įvy
ko Airijos Lietuvių Bendruomenės stei
giamasis posėdis, kuriame dalyvavo vie
tiniai lietuviai, Bendruomenės pradininkas 
Linas Jakučionis, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos Londone klebonas kun. Petras 
Tvarijonas ir PLB Valdybos narys prel. 
Edmundas Putrimas. Šiuo metu ALB yra 
oficialiai registruojama Airijos valdžios 
įstaigose.

Prel. Edmundas J. Putrimas

Džiaugiasi Vokietijos kalėjimu
Į Lietuvą buvo parvežtas 45 metų 

Aurelijus Simaška, kuris Klaipėdoje bus 
teisiamas vadinamoje “Jūros” byloje. Kaip 
buvęs “Jūros” komercijos direktorius, jis 
yra kaltinamas turto iššvaistymu stambiu 
mastu. “Jūra” buvo susieta su didžiulio 
Lietuvos žvejybos laivyno “dingimu” ir 
milijoninėmis skolomis jūrininkams dėl 
neišmokėtų atlyginimų.

Prieš grąžinant į Lietuvą, A. Simaška 3 
metus ir 8 mėnesius kalėjo Vokietijoje, 
nubaustas už cigarečių kontrabandą ir mo
kesčių nemokėjimą. Vokietijos pareigūnai 
nutarė už pavyzdingą elgesį kalėjime 
Aurelijų Simašką paleisti į laisvę ir per
duoti Lietuvai.

Iš Vokietijos kalėjimų A.Simaška atsi
vežė gerus prisiminimus. Ten jis pradėjo 
lankyti vokiečių kalbos bei kompiuterijos 
kursus. Vėliau jis paprašė, kad į jo kamerą 
būtų perkeltas vokietis. Bendraudamas su 
juo, kaunietis tikėjosi dar labiau patobu
linti kursuose pramoktos vokiečių kalbos 
įgūdžius. Išmokęs greitai skaityti A.Simaš
ka per dieną sugebėdavo perskaityti po

Nuotraukoje - automobilių lenktyninin
kas, buvęs Europos kroso čempionas Au
relijus Simaška, vėliau kalėjęs Vokietijoje.

vieną vokišką romaną. Netrukus beveik 
visos kalėjimo bibliotekoje buvusios kny
gos buvo perskaitytos.

Nors jau tuomet prižiūrėtojai stebė
josi itin daug skaitančiu lietuviu, kitas 

kauniečio prašymas juos dar labiau pri
bloškė. A.Simaška pareiškė norįs studi
juoti Vokietijos istoriją ir paprašė pateik
ti papildomos literatūros.

Po kelių mėnesių kaunietis jau galėjo 
diskutuoti apie Vokietijos istoriją. Kartais 
jis mokindavo ir neakivaizdžiai istoriją 
studijuojančius prižiūrėtojus.

Daugelis vokiečių kontrolierių pradėjo 
pagarbiau elgtis su lietuviu, susidomėju
siu jų kalba ir istorija.

Be knygų skaitymo, kaunietis daug 
sportavo ir dirbo. Kiekvieną rytą kalėji
mo stadione jis bėgdavo kelių kilometrų 
krosą, žaidė krepšinį, kilnojo svarmenis.

Vakarais kalinys eidavo į darbą - ne
didelėje spaustuvėje klijuodavo knygų 
viršelius. Nors buvo mokama palyginti 
nedaug - tik 2 eurai už valandą, tačiau šių 
pinigų užteko telefono skambučiams į 
Lietuvą ir papildomam maistui nusipirkti.

Kas mėnesį A.Simašką aplankydavo 
žmona Lina. Su ja buvo leidžiama susitik
ti kalėjimo kavinėje, tačiau pasimatymai 
negalėjo trukti ilgiau kaip tris valandas.

Kalinys grįžo patenkintas.
Pagal “L.r.”

Lietuvis - NATO poste
Lietuvos atstovas, brigados generolas 

Algis Vaičeliūnas artimiausius trejus me
tus vadovaus Estijoje įkurtam koledžui 
BALTDEFCOL, kuris yra NATO švieti
mo sistemos dalis. A. Vaičeliūnas beveik tris 
metus vadovavo Lietuvos Karo akademijai.

Iki šiol įvairios trukmės mokymo kur
sus BALTDEFCOL yra baigę apie 50 Lie
tuvos karininkų.

Bendra trijų Baltijos šalių tarptautinė 
karinio mokymo įstaiga BALTDEFCOL 
atidaryta 1999 m. vasario mėnesį. 2000-ųjų 
vasarą pirmajai klausytojų laidai, kurioje 
buvo ir aštuoni Lietuvos karininkai, įteikti 
baigimo diplomai.

Baltijos gynybos koledže studijuoja Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokieti
jos, Norvegijos, Danijos, Suomijos, Švedi
jos, Bosnijos ir Hercegovinos, buvusios Ju
goslavijos Respublikos Makedonijos, Ser
bijos, Juodkalnijos, Gruzijos,'Ukrainos ir 
Rumunijos karininkai it civiliai tarnauto
jai. Studijos koledže vyksta anglų kalba, jų 
metu koncentruojamasi į NATO štabų ir 
operacinio planąvimo procedūras. BNS

“Lithuanian Papers”, Nr. 18
Lietuviškoje spaudoje dažnai išskaitome 

užuominas, kad mūsų laikraščiuose turėtų 
būti viskas rašoma tik gimtąja kalba. Gal 
todėl skaitytojų skaičius yra labai ribotas? 
Palyginimui, “Lithuanian Papers” leidžia
mas anglų kalba, tokiu būdu sutraukda
mas Lietuva besidominčius skaitytojus. Jų 
skaičius 29 pasaulio šalyse pranoksta net 
3000!

Kokios gi vėliausiame Nr. 18 temos at
kreipia į save skaitytojų dėmesį? Prof. 
Leslie Holmes, straipsnyje “Lithunia’s 
Prospects after Joining NATO and the 
EU”, nagrinėja šalies įstojimo į NATO po
slinkius ir ateities perspektyvas. Moksli
ninkas konstatuoja 2003 m. balandžio 
mėnesio referendumo rezultatus, kur 64% 
Lietuvos piliečių (iš 91% balsavusių) pa
laikė įstojimą į NATO. Jo nuomone, toli
mesnė Lietuvos ateitis priklausys nuo pa
čios Lietuvos apsisprendimo žengti rytų ar 
vakarų kryptimi.

Prof. Antano Tylos studija “The Struggle 
for Lithuanian Press” (vertė Gintautas 
Kaminskas) pažymi lietuviškos spaudos 
draudimo panaikinimo 100-metį. Spaudos, 
draudimo laikotarpiu (1963-1904) Rusijos 
imperija vykdė asimiliacijos politiką, ku
rios tikslas buvo sunaikinti lietuvišką są
moningumą. Tačiau daugybė gyvybe rizi
kuojančių knygnešių, slapta gabendami ir 
platindami knygas tautiečių tarpe, padėjo 
išsaugoti gimtąją kalbą nuo asimiliacijos.

“Presidential Crisis in Lithuania” (auto
rė T. Palubinskas) nagrinėja dabartinę 
Lietuvos politinę padėtį. Grįždama prie 

2003 m. rinkimų ir Rolando Pakso pergalės 
prieš Valdą Adamkų. 2004 m. balandžio 6 
d., Prezidentas Paksas, apkaltintas ryšiais 
su Rusijos tarptautine kriminalistų grupe, 
keliančia grėsmę Lietuvos tautiniam sau
gumui, nušalinamas nuo pareigų.

Ginta T. Palubinskas apibūdina kaip 
laimėjęs ankstyvuosius rinkimus Valdas 
Adamkus, įžengia į antrąją prezidenta
vimo kadenciją. Kaip ir pirmosios kaden
cijos (1998 - 2002) metu, Adamkus toliau 
tęsia NATO ir Europos Sąjungos ryšių stip
rinimo politiką.

Dr. Christian Wcllmann straipsnis 
“SHIP: Focus on Conflict and Co- 
Operation in the Baltic Sea Region” aprašo 
“Schleswig-Holstein Institute for Peace 
Research” (SHIP) veiklą. Šis, 1995 m. 
įkurtas mokslinių tyrimų institutas, glau
džiai bendradarbiauja su Baltijos regiono 
šalimis. Tarp kitų klausimų, SHIP paliečia 
iš Kaliningrado per Lietuvą gabenimo 
tranzito problemas. Buvusi Mažosios Lie
tuvos teritorija tebėra politinės įtampos 
tašku. Wellmann pastebi, kad nacionalis
tinė neapykanta vieni kitų atžvilgiu tik ap
sunkina rekonstrukcijos procesą.

Dr. Kazys Kemežys, straipsnyje “Lithu
anian Oil”, paliečia opią Lietuvos naftos 
perdirbimo problemą. Po nepriklauso
mybės 1990 m. paskelbimo, gilesni naftos 
telkiniai aptikti ir pačioje Lietuvoje. Šiuo 
metu šalyje darbuojasi netketurios įmonės: 
“Minijos nafta”, “Geonalfa”, “Genčių 
nafta” ir “Manifoldas”. Paskaičiuota jog 4.5 
milijonų tonų siekiantys naftos rezervai, 

sudarytų ateinančių dešimties metų at
sargas. Tačiau Baltijos pakrantės užteršimo 
problemos toli gražu nesprendžiamos.

Ludvika Apinytė-Popenhagen skaityto
jams yra gerai pažįstama iš publikacijų apie 
Eimuntą Nekrošių ir lietuvišką teatrą. 
“Nekrošius: Europe’s Theatre Innovator” 
pasakoja apie 1977 m. kūrybinę veiklą 
pradėjusį ir šiandien aukštai tebevertinamą 
šiuolaikinį režisierių. Nekrošius išgarsėjo 
Šekspyro, Čechovo ir Kristijono Donelai
čio interpretacijomis Lietuvos ir žymiausių 
pasaulio teatrų scenose.

Dainoros Urbonienės memuarų ištrau
ka iš “Siberia through the Eyes of Child” 
(Gintauto Kaminsko vertimas) grąžina į 
vaikystės pasaulį. Bamaulo platybėse ir 
Talmcnkos šaltyje išgyventas alkis, netik
rumas dėl rytojaus, artimųjų netekties iš
gyvenimas ir sudaro memuarų pagrindą. 
Kadangi ši knyga nėra pilnai išversta į anglų 
kalbą, negalime išsamiau supažindinti su 
Dainoros patirtimi ištrėmime.

Thsmanijos Universiteto “Lietuviškų 
Studijų Draugijos” pastoviai skiriama sti
pendija šiais metais atiteko studentei 
Madeleine Shuey. Ji domisi Baltijos Di
lema”, susijusia su 1974 m. įvykiais, kai 
Gough Whitlam vadovaujama Australijos 
vyriausybė pripažino nelegalią Baltijos ša- 
1 ių okupaciją kaip dejure.

Gregory Jordan studija “The Spiritual 
Economy” žvilgteli į sovietinio režimo su
formuoto žmogaus pasąmonę. Autorius 
1980-1987 m. laikotarpyje vadovavęs “Ka
linių draugų” grupei, gerai supranta ką 
reiškia būnant ištremtyje gauti nepažįs
tamųjų laiškus. Grupės nariai pastoviai ra

šydavo įkalintiesiems. Tie laiškai, pasiekę 
tolimiausius Sibiro kalėjimus, nusivylu
sioms padėdavo pasijusti žmonėmis!

Paskutiniai “Lithuanian Papers” pusla
piai skiriaminaujų knygų apžvalgai. Irene 
Žemaitaitis apibūdina Kate Elizabeth 
Gross ir Darien Jane Rozentals “Letters 
from the Outside”. Leidinys atspindi 1980 
m.s Tasmanijoje susikūrusios “Kalinių 
draugų” grupės veiklą. Knygą išleido Tas
manijos Universiteto “Lietuviškų Studijų 
Draugija”, o jos kaina $ 19.00 (plius $3.00 
persiuntimas Australijoje ir $5.05 į kitas 
pasaulio šalis). *

Prof. Vytautas Doniela apžvelgia dr. 
Kazio Kemežio išleistą knygą “A Painter 
of Rare Introspection”. Ji supažindina su 
dailininko Leono Urbono asmeniniu 
gyvenimu ir kūryba. Nuotrupos iš dieno
raščių ir dailės iliustracijos atskleidžia 
neeilinio talento vidinį pasaulį ir kūrybinius 
apmąstymus. Leidinį (kaina su persiunti
mu $20.00) platina:

Dr. Kazys Kemežys
P.O. Box 194
Curtin, ACT 2605 Australia
Gi norintys įsigyti 18-ąjį “Lithuanian 

Papers” numerį (su persiuntimu A $7.00 
arba US $8), ar “Letters from the Outside”, 
prašom rašyti adresu:

Algimantas Taškūnas,
P.O. Box m
Sandy Bay 7006
Tasmania
Australia
Email: A. Taskunas@utas.edu.au

Gražina Pranauskienė

Pastogė Nr. 49-50, 2004?12.17, psi: 9

9

mailto:Taskunas@utas.edu.au


Lietuviški viščiukai australiškai
Neseniai, po mėnesio viešnagės Lietu

voje, namo grįžo Lietuvos Garbės gcn. 
konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris. Jis 
papasakojo apie gerėjantį gyvenimą Lie
tuvoje, milžiniškas statybas, ypač Vilniuje, 
ir šypsodamasis paminėjo, kad Lietuvoje 
(Kaune) darosi populiarūs ant žarijų kep
ti viščiukai. Viktorą mes pažįstam kaip jau
nystėje buvusį gerą sportininką (rugby 
league), vėliau - skautą, biznierių, gene
ralinį konsulą ir nepavargstantį lietuvybės 
veikėją. Tačiau mažai kas žino, kad jis yra 
Ir puikus virėjas. Skautų stovyklose jis 
būdavo pagrindinis virėjas, o namuose jis 
ir žuvis, ir dešras rūko, net skanią lietuviš
ką juodą duoną kepa. O namuose ruošiant 
vaišes, žinoma padedant žmonai Jutai, 
daugumoje maistą paruošia jis.
t Jau kuris laikas Viktoras savo kulina
rinius sugebėjimus perkėlė į Lietuvą. Pra
sidėjo lietuviškų viščiukų kepimas ant ža
rijų, pridedant australiškų prieskonių. Kar
tu su Viktoru šį biznį pradėjo ir Kaune ve
da buvęs imtynininkas, o dabar “Kleomis” 
firmos ir Girstupio priemiestyje esančio 
turgaus savininkas Kleopas Minelga, kuris 
Sydnėjaus olimpiados metu lankėsi čia.

Kauno dienraštis “Laikinoji sostinė” 
išspausdino pasikalbėjimą su K. Minelga 
ir abiejų savininkų (Viktoro ir Kleopo) net 
dvi nuotraukas įdėjo. Straipsnyje rašoma 
apie iš tolimos Australijos atkeliavusias 
maisto gamybos tradicijas ir toli nuo Lie
tuvos gyvenančius žmones, savo gimtinei 
padarančius daugiau, nei čia gyvenantys 
tautiečiai.

Į 2000 m. olimpiadą Sydnėjuje suva
žiavo daug sporto aistruolių iš viso pasau
lio, o tarp jų buvome ir mes, lietuviai, - 
pasakoja Kleopas. Be sporto mes stengė
mės pamatyti ir Australijos įžymybes, su
sipažinti su vietos.gyventojais ir jų pap
ročiais. Kaip verslininkai stengėmės 
įžvelgti tai, ko nėra Lietuvoje, ką galima 
naudingo parvežti į savo šalį. Pažintis su 
Garbės gen. konsulu Viktoru Šliteriu ir 

kur - kaip?
olimpiniu attache Antanu Laukaičiu leido 
pamatyti Australiją ir jos virtuvę iš arčiau. 
Jie buvo labai malonūs mums ir daug 
padėjo svečiuojantis Australijoje. Vieno 
susitikimo metu Viktoras pavaišino mus 
Sydnėjuje populiariais viščiukais, kepa
mais ant žarijų. Jie buvo labai skanūs, todėl 
iš karto ir pamėgome juos. Taip gimė mintis 
į Lietuvą atvežti jų kepimo įrangą ir krosnis. 
V. Šlitcrio pastangomis du įrengimai buvo 
nuvežti į Kauną. Čia Kleopo pastangomis 
buvo įrengtas pirmas kepimo pavilijonas 
ir prieš metus atidarytas Girstupio preky
bos centre. Viščiukai, kurie pristatomi iš 
Kaišiadorių paukštyno, yra marinuojami 
pagal specialų receptą, o iš uosio, ąžuolo, 
beržo ir juodalksnio pagamintas anglis 
pristato bendrovė “Žagra”.

Bizniui sėkmingai klestint, po metų 
buvo atidarytas dar vienas, paviljonas 
Šilainių priemiestyje prie “Maxima” pre
kybos centro. Po Viktoro pasisakymų per 
radiją ir aprašymo spaudoje, šie “Liuks” 
viščiukai pasidarė tokie populiarūs, kad 
net eilutės prie jų pardavimo susidaro. 
Numatoma, kad jau kitais metais jais 
gardžiuosis ir kitų (didesnių) miestų gy
ventojai. Tad “skanaus” ir iki pirmo para
gavimo kitais metais.

Oranžinė svajonė sutrypta
Lapkričio 28 d. Estijos sostinėje Taline 

įvyko “FIBA Europe” krepšinio vykdo
mojo komiteto posėdis, kuriame buvo 
sprendžiama, kam teks rengti 2007-ųjų 
metų Europos vyrų krepšinio pirmenybes. 
Kandidatėmis buvo Ispanija, Lenkija ir 
Lietuva. Kone vienbalsiai buvo nuspręsta 
rengimą atiduoti Ispanijai. Kaip rašo 
dienraštis “Ekstra žinios”, Lietuvos krep
šiniui buvo parodyta špyga ir oranžinė 
svajonė sutrypta. Be Lietuvos krepšinio 
vadovų, šiame posėdyje dalyvavo ir labai 
gražiai Lietuvą pristatė krepšinio legen
dos - Arvydas Sabonis ir Šarūnas Marčiu
lionis. Gi anksčiau Premjeras Algirdas Bra
zauskas, išsiųsdamas Vyriausybės vardu 
paraišką “FIBA Europe” organizacijai pa
reiškė pritarimą ir paramą, rengiant šias 
pirmenybes Lietuvoje 2007 m. Anksčiau, 
lankantis šios organizacijos atstovams, 
buvo parodytas jau dabar garsus “Siemens” 
stadionas bei kitos vietos Kaune, Panevė-

Andriukas - kylanti golfo žvaigždė
It has been a marvellous year of golf for 

Andrius Belkus. Since 2000 he has been 
carving up golf courses all over Sydney and 
beyond with a drive to rival Tiger and the 
good looks of Aussie young gun Adam Scott. 
Driuks, as he is affectionately called, 
commenced 2004 with his selection into 
Westfield Sports High School and its 
inaugural golf program based at Liverpool 
Golf Club. This he continues to combine 
with participation in the Cabramatta Golf 
Club Juniors Program and his ongoing 
membership of our very own Sydney 
Lithuanian Golf Club. Andrius does indeed 
live and breathe golf with rarely a day 
passing that he is not slogging it out on the 
course with his trusty clubs. His dedication 
and tenacity has delivered a number of 
outstanding achievements over the past 
twelve months. With the Lithuanians, 
Driuks surpassed all expectations by 
winning the Lithuanian Club Champion
ship, the Matchplay Championship and the 
Kostas Bagdonas Scratch Shield for Best 
Gross Score at the Club Championship, the 
first golfer in our club’s 21 year history to 
accomplish such a feat. Just when we 
thought Andrius had run out of steam, he 
went on to blitz the field at our recent 
annual weekend away at Port Stephens, 
taking out the ‘A Grade’ event held over 
two days at Horizons Golf Course, building 
upon his already formidable record. His 
success, however, is not restricted to our 
humble social club, having made it a habit 
to appear regularly amongst Sydney’s 
sports pages. Over four weeks in October, 
Driuks overcame an impressive group of 

žyje ir Šiauliuose, kur bus pastatyti stadionai 
žaidynėms (gaila, kad jie dar ten nestovėjo). 
Taline vadovai visai nesidomėjo tuo, kad 
Lietuva yra Europos krepšinio čempionė, 
kad Lietuvoje krepšinis yra tautinis spor
tas ir, ne taip kaip Ispanijoje, Vyriausybė 
remia ir garantuoja žaidynių sėkmę. To 
buvo per maža ir Ispanija gavo 2007 me
tais, o Lenkija 2009 metais rengti varžy
bas. Lietuvai buvo pasiūlyta rengti varžybas 
2011 metais.

Po ilgų svarstymų Lietuvos krepšinio 
federacijos prezidentas Vladas Garastas

Andrius Belkus, 12 years old.

possible future golfing stars to become the 
Cabramatta Golf Club Junior Champion 
Nett Winner for 2004. In addition, Andrius 
scaled November with the ultimate cherry 
on top of any golfer’s game - a hole-in-one. 
Even more remarkably, he pulled this off 
on the 16“' at Cabramatta, the same hole 
where he had achieved a holc-in-one in 
20031 Though still unable to partake in the 
spoils of the 19lh hole (where everyone is 
seemingly a “winner”), Andrius Belkus is 
nonetheless a name to watch out for in the 
coming years. Congratulations and best of 
luck Driuks!

The Sydney 
Lithuanian Golf Club

sutiko, nes nesutikus dabar, vėliau vėl 
reikėtų varžytis su kitomis valstybėmis ir 
nebūtų garantijos, kad laimės.

Lietuva bus pirmoji iš buvusių Sovietų 
Sąjungos valstybių, gavusi rengti tokias 
žaidynes. Tokias žaidynes Lietuva buvo 
surengusi 1939 metais Kaune. Kaip sakė 
Vladas Garastas, per tą laiką bus pastaty
tos visos salės ir tuo pačiu Lietuvos rink
tinė pasiruoš 2012 metų olimpiadai.

2009 metų žaidynėms vykstant Len
kijoje, Lietuvos kaimynystėje, daug krepši
nio mėgėjų važiuos į Lenkiją. □

Elena. Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)

Aplenkęs žemyno kampą, laivas įplau
kė į Didžiosios Australijos Įlankos vande
nis. Aukštų, stačių uolų pakrantės nuo 
smalsių akių rūpestingai slėpė žmonių 
gyvenimo ženklus, atrodė, kad jie artėja 
prie negyvenamosios salos! Oras pakito, 
atšalo, papūtė žvarbūs ašigalio vėjai. Aldo
na dar labiau sirgo negu kelionės pradžio
je ir tik retkarčiais prisijungdavo prie iš 
denio stebinčiųjų visai nepažįstamą že
myną, turėjusį tapti savu. Aldonai regėjosi, 
kad šios įspūdingos atšiaurios uolos tarsi 
skverbėsi įjos atmintį, norėdamos užgožti 
kitą vaizdą - žydinčių Neapolio įlankos 
pakrančių, kur liko jos kūdikis, apleistas, 
beveik išduotas. Kažkada ji svajojo apie šį 
naują kraštą, apie naują gyvenimą. Darbas, 
jaukūs namai, draugiška šeima turėjo už
slopinti preities prisiminimus, suteikti 
viltį, giedrią ramybę. Bet ji nesugebėjo at
sivežti visų trijų savo vaikų, ir aštrus netek
ties skausmas temdė svajones.

Kai pusę žemyno apiplaukęs laivas vėl 
pakeitė kryptį, iš Tasmanijos jūros jį 
pasveikino šilti pavasario vėjai. Čia, kitoje 
pasaulio pusėje, buvo pavasaris, nors Ita
liją paliko rudenį. Tais metais jie prarado 
žiemą, nes iš vienos vasaros persikėlė į kitą. 

Užsirašęs į neakivaizdinius radijo inžine
rijos kursus, po dvejų metų išlaikė egza
minus ir gavo radijo techniko pažymą. 

_______ _____ ._________________________ Pasibaigus sutarčiai, gavo darbą radijo 
Pastige'\ir.''4ti-5G, 2004.12.17, psl.10

Kai laivas įplaukė j Sydnėjaus Jacksono 
uostą, virš galvų švietė jau beveik vasaros 
saulė. Dabar net ir sergantys bei nusiminę 
keleiviai išėjo į denį pasigėrėti vešlia įlan
kų ir salelių žaluma, ryškiais namų stogais, 
gėlynais, nusileidžiančiais tiesiai į vandenį, 
pilną burlaivių, motorlaivių ir keltų. To
lumoje iškilo tiltas, keleivių matytas laive 
vaizdajuostėse ir knygų iliustracijose. Tik 
dabar, po kobalto mėlynumo dangumi, jis 
atrodė dar aukštesnis ir didingesnis. Gal šis 
tiltas jungė ne tik uosto krantus, bet ir dar 
kažką daugiau? Gal praeitį su ateitim? Ar 
širdgėlą ir viltį?

- Atvykome, - ištarė Vytautas.
- Ar čia pasiliksime? - pasiteiravo 

Linukas.
-Tikiuosi, sūnau.

Post scriptum
Per kelis mėnesius Bathursto skirsty

mo stovykloje, Vargalai apsigyveno Sale 
mieste, Viktorijos Valstijoje. Pagal imi
gracijos sutartį Vytautas dvejus metus dir
bo Sale ligoninės katilinės prižiūrėtoju. 

stotyje. Vėliau, šeimai persikėlus į Mel- 
boumą, jis tęsė neakivaizdines studijas ir 
įsigijo radijo inžinieriaus diplomą. Dar 
vėliau, išlaikęs keletą egzaminų Teisės 
fakultete, gavo jam įdomų patentų revi
zoriaus darbą. Pagaliau, kai jau galėjo 
nebesirūpinti kasdieniu šeimos gerbūviu, 
1963 metais susirgo kaulų vėžiu ir mirė.

Aldona, vos atvykusi į Australiją, buvo 
paguldyta į ligoninę. Jai išoperavo tulžį. Po 
operacijos netrukus atsigavo, tik vis dar 
sielvartavo dėl Saulučio mirties. Po trejų 
metų, kai 1953 gimė dukrelė Eglė, ji nusto
jo kasnaktį girdėti kūdikio verksmą. 
Aldonai, kaip motinai, auginančiai vaikus, 
nereikėjo sudaryti darbo sutarties. Vos išė
jusi iš ligoninės, ji gavo mokytojos darbą 
privačioje katalikiškoje gimnazijoje Sale 
mieste. Ir ji užsirašė į Melboumo Univer
siteto Humanitarinių mokslų fakultetą 
neakivaizdinėms studijoms. Jas baigė 
bakalauro laipsniu. Vėliau, kai šeima 
persikėlė gyventi į Melbourną, ji perėjo 
dirbti į valstybines mokyklas ir toliau stu
dijavo. Po kurio laiko gavo padagogikos 
mokslų diplomą ir sėkmingai mokytojavo 
iki senatvės. Praėjus dvejiems metams po 
Vytauto mirties, ji ištekėjo už lietuvio 
architekto ir persikėlė gyventi į Sydnėjų.

Vienuolika metų Vargalai neturėjo jo
kios žinios iš Lietuvoje pasilikusių namiš
kių, nors daug kartų apie juos teiravosi ir 
siuntė laiškus. Jau buvo ir viltį praradę, kai 

1956 metais susilaukė laiško iš Dagių. 
Aldonos tėvai ir jauniausias broliukas liko 
gyvi. Po ilgų mėnesių slapstymosi jie grįžo 
j Šiaulius ir apsigyveno Adolfinos namuke. 
Adolfina mokytojavo pradžios mokykloje, 
o Pranas vadovavo batsiuvių cecho biblio
tekėlei. Vytenis tapo matematikos dėstyto
ju Vilniaus universitete, nors studijuoda
mas buvo du kartus pašalintas iš universi
teto dėl tėvo praeities. Į savo namus Pane
munėje Dagiai sugrįžti nebegalėjo. Varga- 
lams pasitraukus iš Lietuvos, namuose 
pasiliko Elzė su dukryte. Netrukus Vytauto 
tėvai prievarta buvo iškeldinti iš savo ūke
lio ir, neturėdami kur prisiglausti, atvažia
vo į Panemunę. Kai okupantai išvežė Juozą 
ir jo žmoną, Felicija pasiėmė jų našlaičius 
vaikus ir augino Panemunėje. Elzė ištekėjo 
ir persikėlė gyventi į kolektyvinį ūkį provin
cijoje.

Aldonos brolis Algimantas dar Vo
kietijoje vedė lietuvaitę studentę ir taip pat 
emigravo į Australiją. Tapo inžinerijos pro
fesoriumi. Dauguma Vokietijoje sutiktų 
pažįstamų emigravo į kitus kraštus. Dana ir 
Matas pasiliko gyventi Vokietijoje. Elvyra 
su vyru ir dukrele emigravo į Kanadą. 
Aldona su ja susirašinėjo iki tol, kol Elvy
ra tragiškai žuvo automobilio katastrofoje. 
Išsikėlusi į Stuttgartą, Aldona su Sugintu 
daugiau nesusitiko. Jis vėliau emigravo į 
Ameriką.

PABAIGA
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2005 m. lietuviškų renginių Melbourne

KALENDORIUS
Sausis

2-9 Australijos rajono skautų ir skaučių stovykla, Gilwell Park
29 ALB Melburno Apylinkės gegužinė (Chelsea, 12 vai. p.p.)

Vasaris
13 Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo minėjimas (ruošia Apylinkės 

Valdyba, Teatro Salėje)
20 Katalikių Moterų Draugijos metinis susirinkimas (Jubiliejinėje Salėje) 

Kovas
6 Kaziuko mugė (ruošia “Džiugo” Tbntas)

Balandis
10 Soc. Globos Moterų D-jos metinis susirinkimas (Jubiliejinėje Salėje)
24 “Danos Vyrų” koncertas (Teatro Salėje)

Gegužė
1 Katalikių Moterų Draugijos popietė (Jubiliejinėje Salėje)
7 Pabaltiečių Korporacijų Šventė (Lietuvių Namuose)
8 Motinos Dienos minėjimas (Teatro Salėje)

29 “Moterų koncertas” (Teatro Salėje)
Birželis

18 Mišios už mirusius šaulius ir ramovėnus
19 Gedulo ir Vilties Dienos minėjimas (Katro Salėje)

Liepa
10 Valstybės Šventės minėjimas (Teatro Salėje)
31 ALBMelboumo Apylinkės metinis susirinkimas

Rugpjūtis
13 Katalikių Moterų Draugijos metinė šventė (Jubiliejinėje Salėje)

Rugsėjis
11 Tautos Šventė (mišios)
18 Austrai. Liet. Fondo metinis susirinkimas (Bendruomenės Kambaryje)
25 Melboumo Lietuvių Klubo metinis susirinkimas (Jubiliejinėje Salėje) 

Spalis
16 Socialinės Globos Moterų Draugijos popietė (Jubiliejinėje Salėje)
23 Katalikių Moterų Draugijos popietė (Jubiliejinėje Salėje)

Lapkritis
20 “Dainos Sambūrio” metinis koncertas (Teatro Salėje)
27 Kariuomenės Šventės minėjimas (ruošia “Ramovė”, Teatro Salėje)

Gruodis
3 “Džiugo Umto” metinė iškyla
4 Parapijos Mokyklos mokslo metų užbaigimas (Katro Salėje)

31 Naujų Metų Balius (Jubiliejinėje Salėje)
Sausis (2006) 2-8 “Džiugo” Tbnto stovykla

XXIII Australuos Lietuvių Dienų

PROGRAMA.
Melbourne, 2004m. gruodžio 27 d. - 2005m. sausio Id.

Gruodžio 26d„ sekmadienis__________________ ___________ _____________
10 vai. - 5 vai. Sportininkų registracija: Lietuvių Namuose

Gruodžio 27d., pirmadienis____________ ~______________________________
9.15 vai. Bažnytinės muzikos koncertas: Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės

bažnyčioje.
10.00 vai. Iškilmingos šv.Mišios: Šv.Marijos Jūrų Žvaigždės

bažnyčioje.
1.30 vai. ALD ir Sporto Šventės atidarymas: MSAC Show Court.
7.00 vai. Melbourno teatro mėgėjų spektaklis „ Al-klaida”: Lietuvių

Namuose, Katro salėje.
9.00 vai. Susipažinimo vakaras: Lietuvių Namuose.

Gruodžio 28d.,
8.30 vai.

10.00 vai.
10.30 vai.

12.00 vai.

2.00 vai.
5.30 vai.

Vėlai vakare

antradienis_____________________________________________
Dainų Šventės repeticija: Hawthorn Town Hall.
Mokytojų konferencija: Lietuvių Namuose, bibliotekoje. 
Inžinierių-Architektų Sąjungos konferencija „Vilniaus 
architektūros rytojus”: Lietuvių Namuose, Jubiliej. salėje.
Popietė vaikams „Stovi pasakų namelis”: Lietuvių 
Namuose, Teatro salėje.
Dailės ir Tautodailės Parodų atidarymas: Horti Hali. 
Dainų Šventė „Visa širdim”: Hawthorn Town Hall.
Jaunimo pasilinksminimas: Lietuvių Namuose.

Gruodžio 29d„ trečiadienis.
8.30val. - lval.

3.00 vai.

7.30 vai.

Vėlai vakare

ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (pirma diena): Lietuvių 
Namuose, Teatro salėje.
Žodžio ir Muzikos popietė „Literatų Užeiga”: Lietuvių 
Namuose, Jubiliejinėje salėje.
Jaunimo vakaras „Labas vakaras, Melburne! ”: Lietuvių
Namuose, Teatro salėje.
Jaunimo pasilinksminimas: Lietuvių Namuose.

Gruodžio 30d., ketvirtadienis___________________________________________
8.30 vai. Tautinių Šokių Šventės repeticija: MSAC Show Court.
8.30val. - lval. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (antra diena): Lietuvių

54th SPORTO ŠVENTĖ
Melbourne, 27 December 2004 - 1 January 2005

8.00 a.m.
10.00 a.m.

1.30 p.m.

7.30 (Doors Open)

Sunday - 26"' December.............................................
12.00 p.m. - 5.00 p.m. Registration at Lithuanian House

Monday - 21'h December..........................................
Sports Information Meeting at Lithuanian House 
Sports Mass - St Mary Star of the Sea Church 
Opening Ceremony - Melbourne Sports & Aquatic 
Centre, Basketball Show Court.

9.00 p.m. (Official Start) Susipažinimo Vakaras at Lithuanian House
Tuesday 28'h December...................................................................................
10.00 a.m. Tennis - Fawkncr Park
1.00 p.m. Golf at Eastern Golf Club, Doncaster

Wednesday 29lk December..............................................................................
9.00 a.m. ■ Billiards at Lithuanian House
9.00 a.m. Table Tennis at Melbourne Sports & Aquatic Centre

■ 6.00 p.m. Sport Club Delegates Meeting at Lithuanian House
Thursday 30,h December.................................................................................

7.30 a.m. Golf - Eastern Golf Course, Doncaster
Friday 31“ December......................................................................................
Not set. Men’s Representative Game
Not set Closing Ceremony
8.00 p.m. New Year’s Eve Ball

Saturday 1“ January.......................................................................................
12.00 p.m. Recovery BBQ - Yarra Bend Park, Fairfield

Venue Addresses:
Basketball, Volleyball, Table Tennis........ Melbourne Sports & Aquatic Centre

(MSAC) Aughtie Drive, Albert Park.
Tennis............................. _..........................Fawkner Park, 65-67 Toorak Road West,

South Yarra.
Golf...................................—...............•„... Eastern Golf Club, 473 Doncaster Road, .

Doncaster.
Billiards......................................................Lithuanian House, 44 Enol Street

North Melbourne.
Opening Mass............................................St Mary Star of the Sea, Cnr Howard &

Victoria Streets, West Melbourne.
Susipažinimo Vhkaras................................ Lithuanian House, 44 Errol St,

North Melbourne.
New Year’s Eve Ball...................................Moonee Valley Racecourse, Celebrity

Room.

10.30 vai.
1.00 vai.

2 val.-4.30val.

5.30 vai.

Vėlai vakare

Namuose, Teatro salėje.
Šv. Mišios: Lietuvių Namuose, Jubiliejinėje salėje..
Australuos Lietuvių Katalikų Federacijos suvažiavimas:
Lietuvių Namuose, Teatro salėje.
“Lietuvos Baleto Bičiulių” popietė: Lietuvių Namuose,
Jubiliejinėje salėje.
Tautinių Šokių Šventė „Ant tėvelio dvaro” ir ALD 
uždarymas: MSAC Show Court.
Jaunimo pasilinksminimas: Lietuvių Namuose.

Gruodžio 31d., penktadienis........._______________ ___ ____ ____ ___________
8.30val. - 12val. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (trečia diena): Lietuvių 

Namuose, Katro salėje.
1.30 vai. Sporto Šventės uždarymas: MSAC Show Court.
8val.- Ival.nakties Naujų Metų Sutikimas: Moonee Valley Racecourse 

Celebrity Room.

2005 m. sausio 1d., šeštadienis—____
12.00 vai. Atsisveikinimo gegužinė: Yarra Bend Park, Fairfield.

RENGINIŲ ADRESAI:
Lietuvių Namai: 44 Errol St., North Melbourne.
Šv. Marjjos Jūrų Žvaigždės bažnyčia: Cnr. Howard St.&Victoria St, West Melbourne.
Melbourne Sports and Aquatic Centre (MSAC): Aughtie Dr., Albert Park.
Hawthorn Town Hall: Cnr.Burwood Rd.& Glenferrie Rd., Hawthorn.
Horti Hall: 31 Victoria St., Melbourne.
Moonee Valley Racecourse Celebrity Room: McPherson St., Moonee Ponds.

PARODOS VYKS:
• Dailės paroda - Horti Hall, gruodžio 28-31 dienomis, nuo lO.OOval. iki 5.00val..
• Kutodailės paroda - Lietuvių Namuose, gruodžio 28-31dienomis, nuo lO.OOval. 

iki 5.00val.

PS. XXIII Australijos Lietuvių Dienų programą anglų kalba galite rasti intemetinėse 
svetainėse:

• Sydnėjaus Lietuvių Informacinio Centro (SLIC) - www.slic.org.au
• Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos - www.aljs.org

ALD informacįja

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Svtčlų Diena • Plrmadientt Sausio 3-^ia 2005
Svočiai kviečiami po pelų pasimelsti. į pavados Žygį ir j laužo užkūrimą.

Stovyklautojų kainos (tu GST)
Pirmas Sėtinos narys $160
Antras šeimos na^s S130
Trečias šeimos narys $100
Ketvirtos r lowmsnts šeunoe narys $75

Skambinkite dėl daugau informacijos:
Adetotfė ps. Antanas Pbcvs (06) $2943607 arba 0408 262 *84
Melburnas va Dana Lynfcenė (03)98465663
Sydnėjujė ps. Arvyd Zdooba (02)99809004

Žentoiac* www.skautaMuttraHaxsrg

LSS Dainučio - Krauso 
Rajoninė Skautų Stovykla
Kur GbwH PM. Seoul Carrp. Gemtxcok. \fctow 
Kada: Sauso 2-9 2C05

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

tSS 0>M>i>3 - Krauss RsjwiMt StovyMss KcmSMM

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.

ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus į

54-q Sporto Šventę,
kuri įvyks š. m, gruodžio 27-31 dienomis Melbourne.

54-osios Sporto Šventės šeimininkai - Melbourno sporto klubas “Varpas”. 
Iki malonaus pasimatymo 54-ojoje Sporto Šventėje Melbourne.

Su sportiškais linkėjimais,
ALFAS Valdyba

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus 
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai
tel.: 0414 218 633.
Restoranas nedirbs:
gruodžio 25 ir 26 dienomis, taip pat sausio 1 ir 2 dienomis

Mokytojai kviečiami konferencijon!
Ateinančių Australijos Lietuvių Dienų metu, kaip įprasta, ruošiama Australijos Lietuvių 

Mokytojų Konferencija, numatoma š. m. gruodžio 28 dieną, antradienį, 10 -12 vai. ryte, 
Melbourno Lietuvių Namų Bendruomenės salėje, Errol Street, North Melbourne. 
Kviečiami dalyvauti visi buvę ir dabar dirbantys lietuvių kalbos mokytojai bei kiti lietu
višku švietimu besidomintys asmenys.

Mielus kolegas prašome nedelsiant atsiliepti į šį kvietimą, pranešti apie savo dalyvavi
mą ir pasiūlyti temas diskusijoms. Taip pat norėtume sužinoti, ar atsirastų norinčių pakal
bėti kuriuo nors rūpimu klausimu. Gavę atsiliepimus, galėsime sudaryti atitinkamą 
programą. Jūsų atsiliepimų laukią rengėjos - Rūta Kenny ir Jieva Arienė. Rūtos adresas: 
1/12 Coventry Street, Montmorency, Vic. 3094.

Tel: (03) 9431 4852 Jievos tel: (03) 9850 6412. Jieva Arienė

Kalėdų Eglutė
Klubo narių vaikams (iki 12 metų) gruodžio 
19 dieną, 230 vai. p.p.
PROGRAMOJE:
Kalėdų Senelis 
Dovanos
“Sūkurio” jaunesniųjų šokėjų pasirodymas

Vaikus prašome užregistruoti Klubo Raštinėje iki gruodžio 5 dienos.
Registracijos kaina - $5 šeimai.

Po šokių -
LINKSMOJI VALANDA- HAPPYHOUR-5 6 vai. p.p.

Sydney Lithuanian Information Centre [5LIC] 
website can be found at: 

www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au
Kūčios - gruodžio 24 dieną, 730 vai. vakaro.
Kaina suaugusiems - $25, jaunimui nuo 12 iki 18 metų - $20, 

vaikams iki 12 metų - veltui.
Vietas prašome užsisakyti Klubo Raštinėje iki gruodžio 19 dienos.

A4?A Marijai Vailionienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui Antanui, sūnui Juozui, seserims Adelei 

ir Jadzei bei jų šeimoms.
Gold Coast lietuviai

Mirus

A4?A Antaninai Pranckūnienei
nuoširdžią užuojautą vyrui Jeronimui reiškia

ALB Newcastle Apylinkės Valdyba

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Thsmania................................................................. .
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Thursdays e-mail: litconmelb@bigpond.com

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

“Mūsų Pastogės” loterijos laimėtojai
Aukso monetą laimėjo bilietas Nr. 1060 -P. Armonas, Fairfield, NSW.
Liet. 50 Lt sidabro monetą laimėjo bilietas Nr. 1297 - K.A. Pakalnis, Roseville, NSW.
Liet. 10 Lt monetą laimėjo bilietas Nr. 1790-Mrs. V. Kaye, Ashcroft, NSW.
Liet. 10 Lt monetą laimėjo bilietas Nr. 1922-J. Mickienė, Yagoona, NSW.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

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

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $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.

Mūsų Pastogė Nr. 49-50, 2004.12.17, psl. 12

12

http://www.skautaMuttraHaxsrg
mailto:slc@lithuanianclub.org.au
http://www.lithuanianclub.org.au
http://www.slic.org.au
mailto:info@slic.org.au
mailto:jvabolis@senet.com.au
mailto:litconmelb@bigpond.com
http://www.AUS.org
mailto:mpastoge@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge

	2004-12-17-MUSU-PASTOGE_0001
	2004-12-17-MUSU-PASTOGE_0002
	2004-12-17-MUSU-PASTOGE_0003
	2004-12-17-MUSU-PASTOGE_0004
	2004-12-17-MUSU-PASTOGE_0005
	2004-12-17-MUSU-PASTOGE_0006
	2004-12-17-MUSU-PASTOGE_0007
	2004-12-17-MUSU-PASTOGE_0008
	2004-12-17-MUSU-PASTOGE_0009
	2004-12-17-MUSU-PASTOGE_0010
	2004-12-17-MUSU-PASTOGE_0011
	2004-12-17-MUSU-PASTOGE_0012

