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Tegul kiekviena Naujųjų 2006-ųjų Metų diena Jums būna laiminga, prasminga ir kūrybinga.

Bronius Žalys

PIRMOSIOS KALĖDOS

Šalta žiemos naktis Judėjoje-------
Perpildytos Betliejaus miesto užeigos 
(gyventojus valdovas registruoja!..) 
ir neturtingiems pakeleiviams vietos jau nėra!
- Nebent ganyklose, tvartelyje kokiam ?.. - 
patarė kažkas... - Ir Juozapas, sunkia širdim, 
ten savo asiliuką veda,
ant jo - skausmų suremta - žmona Miriam!..

Tą naktį gimė Jis - žmonijos Atpirkėjas - 
suskambo verksmas kūdikio tvartelyje senam!.. 
Aš nežinau ar anuomet padangėse giedojo

angelai, 
ar švietė didelė, nauja žvaigždė, 
bet Jis atėjo į pasaulį,
kad mums į dangų kelią atvertų !..-------

Vėliau Jis sakė mums:
- Dėl jūsų žemėje gimiau, kad savo mirtimi 
ant kryžiaus jus išlaisvinčiau iš nuodėmių

naštos, 
kad jūs galėtumėt pasiekti dangų,

su Dievu būti, būti su manim kartu !..

Tą naktį žėrėjo žvaigždės danguje 
kaip niekad niekada anksčiau !..

Vilnius 2005,

Prieš 100 metų
1905-ji metai. Rusijoje kylanti revoliucinė dvasia yra 

pasiekusi ir Lietuvą. Lietuva netgi inspiruoja revoliucinj 
judėjimą. Atgauta teisė rašyti ir mokyti lietuvių kalba. 
Sužlugo caro valdžios siekis, kaip rašyta generaliniam 
gubernatoriui Muravjovui, jį paginant, kad tai ką pradėjo 
kardu (sunaikinti lietuvių tautą) tikrai užbaigs su “kirilica” 
- rusiško alfabeto raidėmis.

Dr.Jonas Basanavičius rašė, kad vieną rytą jam šovė į 
galvą mintis sušaukti j Vilnių lietuvių suvažiavimą iš visos 
Lietuvos ir nusistatyti lietuvių tautos politinius ir kitus 
reikalavimus. Tą rytą Basanavičius, pasitaręs su P.Vilei
šiu ir J.Kriaučiūnu, 1905 m. spalio 19 d. “Vilniaus Žinių” 
redakcijoje sušaukė Vilniaus lietuvių susirinkimą, kuris 
išrinko 15 asmenų komitetą suvažiavimui organizuoti.

Komiteto atsišaukimas Lietuvoje rado gyvo pritarimo. 
Valstiečiai, parapijos ir kaimai rinko savo atstovus ir 
įgaliotinius j suvažiavimą, iš kurio laukė visų gyvenimo 
opų išsprendimo (Lietuvių Enciklopedija).

Nors ryšių priemonės tais laikais buvo palyginus pri
mityvios, jau po 7 savaičių suvažiavime, vėliau pavadintu 
Didžiuoju Vilniaus Seimu, sušauktame Vilniaus Miesto 
salėje dalyvavo apie 2000 lietuvių ne vien iš Lietuvos, bet 
ir iš įvairių lietuvių kolonijų Rusijoje, Lenkijoje, Ukraino
je, Latvijoje. Kaip po 100 metų poetas Justinas Marcinke
vičius sakė, “dauguma dar šienu kvepiantys”.

Suvažiavimas prasidėjo triukšmingai, ir tik tris kartus 
pareikalavus, kad pirmininkautų dr. Jonas Basanavičius, 
jis tapo suvažiavimo pirmininku 1905 metų gruodžio 4-5 
dienomis. Suvažiavimo nutarimus, priimtus gruodžio 5tą 
prieš pat vidurnaktį spaustuvininkas atsisakė spausdinti, 
nes neturėjo popieriaus, kuris buvo užrakintas sandėlyje. 
Kreiptasi į Petrą Vileišį, kuris parūpino popieriaus ir jo 
spaustuvėje išspausdinti 36,000 nutarimo egzempliorių 
pasklido po Lietuvą.

Iš “Vilniaus Žinių” gruodžio 7 d. 1905 metais:
I-ojo Lietuvių Tautos Atstovų suvažiavimo nutarimai.
Pripažindami, jog dabartinė caro vyriausybė yra pik

čiausiu mūsų priešu; jog dabar prieš tą vyriausybę pasi
kėlė visų rusų valstijos kraštai; jog geresnį gyvenimą gali
ma įgyti tik laimėjus kovą su senąja tvarka, susirinkę 
dalyvavusieji lietuviai nutarė:

I. Šviesa. Vienybė. Kova.
II. Lietuvos autonomija. Seimas Vilniuje. Visuotinas, 

lygus, tiesus ir slaptas balsavimas, neskiriant lyties, tautos 
ir tikėjimo.

III. Lietuviška kalba visose Lietuvos valdžios įstaigose, 
mokyklose, bažnyčiose.

Priėmus nutarimus suvažiavimas baigtas giedant Vinco 
Kudirkos Tautinę giesmę. Giedojo tris kartus!

2005 gruodžio 5-tą Lietuvos nacionalinės filharmonijos 
rūmuose įvyko iškilmingas Didžiojo Vilniaus Seimo mi
nėjimas. Įeinančius svečius pasitiko bronzinė dr .J.Basa- 
navičiaus statula (skulptoriaus G.Jokūbonio kūrinys). 
Dr.J.Basanavičius skaito raštą. Nutarimus? Vasario 16- 
tosios aktą? Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko 
žodžiais, Basanavičius stovi lyg muitininkas, tikrindamas 
ką mes atsinešame savo širdyse.

Įspūdingo renginio metu, scenos fone rodant istori
nius vaizdus, nuotraukas, raštus, asmenis, persipinant su 
muzikine dalimi, kalbėjo Prezidentas Valdas Adamkus, 
Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, istorikas prof. 
Antanas Tyla ir poetas Justinas Marcinkevičius. Tautos 
naikinimas tęsiasi, pabrėžė J. Marcinkevičius, per kitokią 
“kirilicą”, į lietuvių kalbą braunantis (ir mums tai priimant) 
svetimiems įvairių kalbų svetimžodžiams. Scenos fone anų 
laikų rusiškas nurodymas “Lietuviškai kalbėti draudžiama”.

“Prisimindami Amžiaus įvyki, visi susirenkantieji bū
kime dalyviai” - tokiais žodžiais buvome kviesti į iškilmin
gąjį minėjimą. Prisimename ir kitą Amžiaus įvykį - Sąjū
džio suvažiavimą 1988 metais. DrJ.Basanavičiaus žodžiai, 
Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimai yra aktualūs ir šiandien.

Prieš įėjimą į rūmus šaligatvyje įtvirtinta atminimo 
lenta, kurioje parašyta: “PILIETI 1 Šiuose rūmuose 1905 
m gruodžio 5 d. Didysis Vilniaus Seimas pradėjo lietuvių 
valstybinės politikos kultūrą”

Gabrielius Žemkalnis
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patašė Trumpai iš visur
♦ Aštrėja ginčas 
tarp Eritrėjos ir 
Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos. 
Lapkričio pabai
goje Saugumo Ta
ryba grasino imtis 
sankcijų, jei Eri
trėja neatšauks 
suvaržymų Jung
tinių Tautų misijos 

nariams, prižiūrintiems paliaubų vykdy
mą Eritrėjos - Etiopijos pasienyje. Gruodžio 
6 d. Eritrėjos vyriausybė įsakė visiems JT 
misijos nariams, kilusiems iš Europos ir 
Šiaurės Amerikos, per 10 dienų išvykti iš 
Eritrėjos. Šis potvarkis neliečia karių ir 
civilių misijos tarnautojų, kilusių iš Indijos, 
Jordano ir Kenijos.
♦ Gruodžio 6 d. Irano karinis C. 130 
Hercules transporto lėktuvas įkrito j 10 
aukštų pastatą Teherane. Žuvo visi 94 
asmenys, skridę lėktuvu, bei 25 žmonės 
pastate. Dauguma lėktuvo keleivių buvo 
Irano žurnalistai, skridę stebėti karines 
pratybas Irano pietuose. Lėktuvo pilotas 
buvo paprašęs leidimo skubiai nusileisti 
tarprtautiniame Mehrabad aerodrome 
sušlubavus lėktuvo varikliui.
♦ Nežiūrint visų saugumo priemonių, 
Irake nesiliauja teroristiniai puolimai. 
Gruodžio 6 d. dviems teroristėms moterims 
pasisekė įeiti į Bagdado policijos akade
miją pamokų metu ir susisprogdinti. Žuvo 
bent 36 policininkai bei akademijos mo
kiniai, 32 sužeisti Gruodžio 8 d. susisprog
dinęs Bagdado autobuse savižudys užmu
šė 30 žmonių, keliaujančių į Nasiriyah 
miestą Irako pietuose.
♦ Gruodžio 7 d. Ispanijai priklausančio
se Kanarų salose buvo suimtas buvęs 
Kroatijos generolas Ante Gotovina, pa
ieškomas kaip karo nusikaltėlis. 1995 metų

ŠIT 
taikiklyje -

VTEK
Specialiųjų 

tyrimų tarnybos 
(STT) agentai 
nusitaikė j Vy
riausiąją tarny
binės etikos ko
misiją (VTEK) - 

jie pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl VTEK 
nupirktos programinės įrangos. Liudi
ninkais apklausti keli komisijos darbuo
tojai, teigiama, esą įtarimai pareikšti vie
nam programinės įrangos gamintojui. Ko
misijos vadovas Algirdas Meškauskas ap
klaustas nebuvo. Dėl galimai neskaidraus 
tyrimo vykdymo Vilniaus apygardos pro
kuratūra pareikalavo perduoti bylos me
džiagą prokurorams. “Respublikos” šalti
nių teigimu, STT agentus sudominusi su
tartis dėl programinės įrangos kūrimo pas
laugų pirkimo pasirašyta praėjusių metų pa
baigoje. Šią sutartį jau įvertino Valstybės 
kontrolė ir Viešųjų pirkimų tarnyba, ne
radusios pažeidimų. Pasak šaltinių, STT 
agentams įtarimų sukėlė žinia, jog pinigai 
galėjo būti sumokėti anksčiau nei sukurta 
programinė įranga.

Vis daugiau nukenčia vaikai
Statistika rodo, kad vis daugiau Lietu

vos vaikų tampa nusikaltimų aukomis, 
žūsta autoavarijose, nusižudo. Anot Sta
tistikos departamento, per praėjusius pen
kerius metus vaikų skaičius kasmet ma
žėjo vidutiniškai po 25,000. 2005 m. pra
džioje Lietuvojegyveno 746.300 vaikų, jie
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rugpjūčio mėnesį jis vadovavo kroatų 
armijai, atsiėmusiai iš Serbijos mišriai 
apgyventas Kroatijos sritis. Jis kaltina
mas vadovavęs 150,000 sebų ištrėmimui 
iš Kroatijos bei leidęs savo kariams 
nužudyti bent 150 civilių, įskaitant senius 
ir vaikus. Ante Gotovina slapstėsi užsienyje 
svetima pavarde nuo 2001 metų. Ispanija jį 
perduos Hagos tarptautiniam tribunolui.
♦ Oregono Valstybinio universiteto pro- 
fersorius Joseph Stoner gruodžio 8 d. 
Amerikos Geofizinės unijos suvažiavime 
paskelbė savo tyrinėjimų davinius. Jis 
nustatė, kad žemės magnetinis ašigalis 
pradėjo smarkiai slinktis tolyn nuo 
Kanados į Arktiką. Jei jo slinkimo greitis 
nepasikeis, už 50 metų jis gali atsidurti 
Sibiro šiaurėje.
♦ Montrealio mieste Kanadoje 189 
valstybių atstovai tariasi kaip sustabdyti 
žalingus pasaulio klimato pasikeitimus.
♦ Tarptautinės oro susisiekimo bendro
vės yra susirūpinę Nigerijos aerodromų 
saugumu. Kurį laiką Lagos tarptautinis 
aerodromas buvo uždarytas dėl duobių 
nusileidimo take, gi Port Harcourt aero
drome Air France keleivinis lėktuvas 
susidūrė su karvių banda, užklydusią ant 
aerodromo takų. Spalio 22 iš Lagos 
aerodromo pakilęs lėktuvas nukrito ir 
sudužo. Žuvo visi skridę 117 žmonių. 
Gruodžio 11d. prie Port Harcourt audros 
metu nukrito ir sudužo kitas Nigerijos 
lėktuvas. Iš skridusių 110 žmonių gyvi li
ko tik 7. Kai kurie iš išsigelbėjusių mirė 
vėliau ligoninėje.
♦ Nuo 2006 m. sausio 1 d. bus smarkiai 
suvaržytas privažiavimas automobiliais 
prie Australijos parlamento rūmų Can- 
berroje. Saugumo ekspertų nuomone, šių 
rūmų saugumui didžiausią pavojų sudaro 
galimybė, kad teroristai gali juos pasiekti 
su sprogmenimis pakrautais automobiliais.

Lietuvos (vykių apžvalga
sudarė 21.8% visų gyventojų. Pernai mirė 
269 1-17 metų vaikai - 11 vaikų daugiau 
nei 2003-iaisiais. 61% jaunesniojo amžiaus 
vaikų ir apie 75% - 15-17 metų jaunimo 
mirė nelaimingų atsitikimų metu. Daž
niausios mirties priežastys šioje amžiaus 
grupėje buvo žūtys autoįvykių metu bei 
savižudybės (avarijose žuvo 36 jaunuoliai, 
nusižudė 31). Vidaus reikalų ministerijos 
duomenimis, 2004 m. nuo nusikaltimų 
nukentėjo 3,900 vaikų, dauguma jų - 14- 
17 metų berniukai. Kas ketvirtas vaikas iš 
nukentėjusiųjų buvo apiplėštas, kas šeš
tas-apvogtas.

Airijoje sulaikytas lietuvis
Gruodžio 7 d. Airijoje, Roslarės uoste, 

sulaikytas Lietuvos pilietis, kurio auto
mobilyje įrengtoje slėptuvėje policinin
kai aptiko didelį kiekį “ecstasy” tablečių. 
Airijos juodosios rinkos kainomis sulai
kyta narkotikų siunta verta maždaug 1.1 
mln. eurų (beveik 3,8 mln. litų). Automobi
lis “Saab” su lietuviškais numeriais į Airiją 
atplaukė keltu k Prancūzuos uosto Cherbourg 
Buferyje įrengtoje slėptuvėje pareigūnai, 
kurie jau laukė šio automobilio, rado 
113,000 “ecstasy” tablečių. Tyrime daly
vauja Europolo, Airijos, Prancūzijos ir Lie
tuvos pareigūnai. Automobilį vairavęs 
maždaug 30 metų narkotikų kurjeris yra iš 
Kauno. Apytiksliais paskaičiavimais, 
Airijoje narkotikų kontrabandininkai iš to 
būtų gavę apie 300,000 eurų pelno.

Naujas miuziklas
Kauno klube “Oazė” gruodžio 7 d. pri

statytas miuziklas pagal Hanso Kristiano 
Anderseno pasaką “Kiekvienam savo 
vieta”. Šiame projekte kaimo mokyklų 
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REDAKTORĖJ ŽODIJ
Pirmą kartą užbaigėme paskutinį šių metų “Mūsų 

' Pastogės” numerį” ne savuose Namuose, bet laikinai 
nuomojamose patalpose 17 Kitchener Parade, Bankstown.

M Be mūsų savaitraščio, čia kartu glaudžiasi “Talka” ir 
Lietuvių Klubo raštinė. Jaučiamės lygvaikai, palikę tėvų 
namus ir pradėjęnAują gyvenimą. Koks jis bus, kokie bus 
naujieji mūsų Namai, priklauso tik nuo mūsų pačių. Kiek 
savo meilės ir energijos įdėsime juos puošdami ir 
suteikdami jiems gyvybės, kiek juose lankysimės, tokie 
jie ir bus. Tikėkime, kad ateitis bus šviesi. Klubo direk- 

----------------- -------- toriai rūpestingai ir negailėdami savo laiko dirba, kad 
mūsų naujieji Namai būtų patrauklūs ir visi juose noriai lankytųsi. Palinkėkime 
jiems ištvermės ir sėkmės šiame sunkiame ir nedėkingame darbe. O mes nekan
triai lauksime, kada Naujasis Lietuvių Klubas svetingai atvers savo duris.

Metų pabaigoje laikas prisiminti bei padėkoti ir Australijos 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 Apylinkėse 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 Antanas Laukaitis kas savaitę skyrelį “Kas - kur - kaip?” užpildė 
aktualiais straipsniais apie sportą, apie įdomesnius įvykius iš savo kelionių bei 
susitikimų. Skyreliui “Skautų padangėje” gyvus, spalvingus straipsnius mums 
nuolat siuntė melboumiškė Danutė Lynfldenė ir veikli jaunesniosios kartos “M.P” 
bendradarbė sydnėjiškė 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, Nijolė 
Jankutė-Užubalienė, Lidija Šimkutė-Pocienė, dr. Genovaitė Kazokienė, Juozas 
Almis Jūragis, Gražina Pranauskienė, Dana Skorulienė, Jurgis Žalkauskas, 
Algimantas Taškūnas, Kazys Kemežys ir kiti. Įvykius Bendruomenėje savo 
straipsniais nušviesdavo Aldona Vyšniauskienė, Ramutis ir Ramona Zakarevičiai, 
Rita Baltušytė, Vytautas Doniela, Dalia Didžienė, Janina Vabolienė, Viltis 
Kružienė, Lilija Kozlovskienė, Alena Karazijienė, Antanas Kramilius, Juozas 
Gailius, Algis Bučinskas,Vida Kabailienė, Liudas Budzinauskas, Teodoras Rotcas, 
Alis Migus, Gaila Bagdon, Jonė Žalkauskienė, Viktorija Vitkūnienė, Kajetonas 
Starinskas, Stasė Lipšienė, Algis Kairaitis, Martina Reisgienė, Endrius Jankus, 
Danutė Simankevičienė, Elvira Šumienė, Elena Varnienė, Ted ir Jūratė Reilly, 
Regina Platkauskienė, Juozas Paškevičius, Aldona Scano. Šį sąrašą būtų lengva 
pratęsti. . f ;s.

Gyvais ir aktualiais rašiniais iš Tėvynės “Mūsų Pastogę” praturtino doc. 
Kazimieras Blaževičius (Kaunas), VDU Ryšių su užsieniu darbuotojai. Labai 
naudingabuvo medžiaga, kurią Redakcijai reguliariai siuntė LGITIC vadovas 
Žilvinas Beliauskas.

Redakcijon skaitmeninių nuotraukų nuolat atsiųsdavo Rita Baltušytė, Joan 
Songaila. Aktualių nuotraukų negailėdavo Dovilė Zduobienė, Vytautas Vaitkus, 
Ramona Ratas-Zakarevičienė, Dalia Didžienė, Tadas Žilinskas, Kaja Starinskas, 
Antanas Kramilius ir kiti.

Ta pačia proga nuoširdžiai noriu padėkoti Petrui Viržintui. Šio profesionalaus 
specialisto dėka laikraščio išleidimas nenutrūko per visus metus. Ačiū ir mielai 
Nijolei Bartkienei, kuri visus metus pareigingai komputeriu surinkinėjo paštu 
atsiųstus laiškus bei straipsnius. Redakcijai persikeliant į laikinas patalpas pama
tėme, kokie rūpestingi ir paslaugūs yra “naujieji ateiviai” - Aušra ir Petras Vegiai.

Visiems mieliems “Mūsų Pastogės” bendradarbiams ir skaitytojams 
linkiu malonių atostogų. Tegu gėris ateina pas Jus, o kūrybinės mintys 
atskrieja kaip paukščiai. Tegul idėjos virsta prasmingais darbais ir 
Kalėdų šventė įžiebia dar vieną naują viltį. Laimingų 2006-ųjų!

Dalia Doniela, MP redaktorė

moksleiviai dainuoja kartu su garsiais Lie
tuvos atlikėjais Jurga Šeduikyte, Luku 
Pačkausku, Hokšila. Jaunieji talentai ir 
muzikos žvaigždės šį miuziklą parodys 
Alytaus, Kėdainių, Panevėžio, Radviliškio, 
Klaipėdos ir Vilniaus jauniesiems žiūro
vams. Projektą “Dainuokime kartu” Almos 
Adamkienės labdaros ir paramos fondas 
kartu su fondu “Consummo” rengia jau an
trus metus.
“Žuvėdra” - pasaulio čempionė

Geriausia Lietuvos komanda - Klaipė
dos “Žuvėdra”. Šio šokių ansamblio titulų 
kolekcija - įspūdinga: Skaistės ir Romal- 
do Idzelevičių auklėtiniai po 5 kartus į 
tėvynę parvežė pasaulio ir Europos čem
pionatų auksą, o ant planetos pirmenybių 
garbės pakylos užlipa jau 11 metų iš eilės. 
Gruodžio 7 d. “Žuvėdros” šokėjai iš Muen- 
cheno (Vokietija) grįžo su penktuoju 
(ketvirtuoju iš eilės) pasaulio čempionato 
auksu. Lietuvą jau daugiau nei dešimtmetį
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garsinantį kolektyvą Klaipėdoje pasveiki
no gausus gerbėjų būrys.

Klaipėdoje - paroda “Mano 
prakartėlė”

Vaikų išmone ir kūrybingumu spindu
liuoja Klaipėdos Prano Domšaičio galerija. 
Čia atidaryta Klaipėdos moksleivių darbų 
paroda “Mano prakartėlė”, pristatanti per 
pusšimtį Kalėdų simbolių - prakartėlių, 
kurias sukūrė net 200jaunųjų autorių.

Evangelinius herojus vaikai lipdė iš mo
lio, plastilino, piešė, karpė, mezgė, darė iš 
augalų, šieno. Skaičiuodami medžiagų 
įvairovę komisijos nariai net pametė skai
čių, skelbia dienraštis “Vakarų ekspresas”.

Prakartėlių konkursas surengtas P. 
Domšaičio 125-ųjų gimimo metinių proga. 
Išeivijoje gyvenęs ir kūręs dailininkas pats 
rinko prakartėles, turėjęs didelę jų kolek
ciją, kuri karo metu dingusi.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS,LGHICir “Bernardinai”.
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Bendruomenės baruose
Kur daina - ten šypsena,

o kur “Sambūris
Alena Karazijienė

Melboumiškiai jau pripratę, kad “Dai
nos Sambūrio” koncertai būtų su paįvairi
nimais, tad rinkomės spėliodami, ką gi jie 
šį kartą sugalvojo. O sugalvojo jie, ir taip 
mums padainavo Rita Mačiulaitienė ir 
Žydrūnas Strazdauskas, kad mums reikia 
“atsigert jaunystės amžinųjų metų iš gy
venimo taurės”.

Po Danutės Lynikienės įžanginių žodžių 
įsceną atėjo Judrina (9 m), Benita (11 m) 
ir Viktorija (3 su puse m). Judrina ir Benita 
scenoje jau ne naujokės, o Viktoriją prisi
menam iš ALD atidarymo kaip “ mergytę 
su kengūra”, bet tada ji nebuvo “oficialus 
programos numeris”. Šį kartą, atėjus į sce
ną, ji ryžtingu žingsniu nuėjo prie fortepi
jono, užsiruopštė ant suoliuko ir susikau
pusi, vienu piršteliu padavė toną. Tai buvo 
mums ženklas, kad ji pasiruošusi būti ne 
tik dainininkė, bet ir dirigentė. “Du gaide
liai” nuskambėjo stipriai ir galingai.

Birutė Prašmutaitė (nebe choristė, nebe 
dirigentė, bet ar gali kas nors visai atsiskirti 
nuo “Sambūrio” tiek metų jame išbuvęs!) 
savo skambiu ir gražiai moduliuotu balsu 
mus užtikrino, kad “ bus meilės ir dainų”. 
Bet argi galima dainuoti apie meilę be ad-

Spaudos padėtis
Vytautas Doniela

LB Spaudos Sąjungos, kuri leidžia “Mū
sų Pastogę”, šių metų susirinkimas įvyko 
sekmadienį, lapkričio 27 dieną - dar Syd- 
nėjaus Lietuvių Klubo patalpose, kurios 
sekančią dieną formaliai atiteko naujiems 
šeimininkams. Tą sekmadienio popietę ir 
vakarą į Klubą rinkosi - gan gausiai, bet 
atsisveikinimui-ilgamečiai Klubo lanky
tojai. Juk keliasdešimt metų šis Banks- 
towne įsikūręs Klubas buvo pagrindinis 
Sydnėjaus lietuvių centras - ne tik rengi
niams, bet ir susirinkimams, posėdžiams, 
pokalbiams prie baro, ir taip toliau. Apie 
šį “lūžį” turbūt bus rašoma ir daugiau.

LB Spaudos Sąjungos susirinkimą pra
vedė jos pirmininkas Vytautas Patašius. Pa- 
stebėdamas šios išsikraustymo dienos 
reikšmę Sydnėjaus lietuviams, jis pakvietė 
minutės susikaupimu prisiminti, kad per 
metus atsiskyrė dar trys Sąjungos ir AL 
Bendruomenės veiklūs nariai: Jonas Mei
liūnas, Vytautas Deikus, Povilas Baltutis.

Perskaičius praėjusių metų susirinki
mo protokolą (anglų kalba, nes Sąjunga yra 
“Ltd”), pirmininkas išreiškė padėką ar
timam “Mūsų Pastogės” darbuotojų ratui: 
Tai- darbšti redaktorė Dalia Donielienė, 

Paskutinį vakarą prieš uždarant Sydnėjaus Lietuvių Klubą bare susirinko nemažai 
tautiečių. Aliaus Migaus nuotrauka.

' - ten staigmena 
resato? Tai ir atsidaro šaunus adresatas, 
pabučiavo rankytę, pabučiavo žanduką, o 
Birutė ir toliau dainavo gražiai apvaidin- 
dama.

Skambėjo daina po dainos, kartais dai
nuojamos mums įprastinės grupės (Birutė 
Prašmutaitė, Birutė Kymantienė ir Rita 
Mačiulaitienė), kartais ne tiek įprastinės 
(Rita ir Žydrūnas), o kartais ir visai naujos 
(Laima Ray, Aldona Urbonavičienė, Kazys 
Zdanius ir Šarūnas Žiedas).

Spausdintoje programoje vieton dainos 
pavadinimo kai kur buvo prašyta “Trise”, 
“Keturiese”, “Aštuoniese”. Dvi dainas su 
pavadinimais dainavo šešiese: Gražina 
Pranauskienė, Lina Didžytė, Bronė Stau- 
gaitienė su dukra Gabriele ir - labai malo
nu ir netikėta - Rūta Žiedaitė-Lansell su 
dukra Daniele. O “Aštuoniese” parodė, kad 
dauguma choristų ir mažoje grupėje savo 
balsais gali pasididžiuoti. Čia dainavo Jo
nė Žalkauskienė, Žydrūnas, Birutė ir Gi
lutis Kymantai, Rasa Statkuvienė, Viktoras 
Savickas, Irena Beatty ir Rimas Šližys.

Dvi dainas padainavo visas choras, ir čia 
turėjom progos pamatyti naująsias choro 
dirigentes Ritą Mačiulaitytę ir Gražiną 
Pranauskienę. Paskutinę tos dalies dainą, 
“Žiema, žiema”, dainavo Gražina ir Rita, 

tekstų rinkėja Nijolė Bartkienė, ekspedi
toriai Nijolė ir Algis Bučinskai, Redakcinė 
Kolegija, Spaudos Sąjungos Valdyba, gau
sus nuolatinių ir retkartinių bendradarbių 
bei fotografų būrys. Pirmininkas atkreipė 
dėmesį ir į tai, jog “Mūsų Pastogei” stipriai 
padėjo jos platintojai Renata Urmonienė 
(Adelaide), Juozas Gailius (Geelong), 
Feliksas Sodaitis (Melbourne). Be to, didelė 
padėka ilgamečiam sąskaitybos auditoriui 
Leonui Milašui ir stringančių Redakcijos 
kompiuterių gelbėtojui Petrui Viržintui.

Pimininkas paminėjo jau nuolat pasi
kartojančią liūdnesnę žinią, būtent, kad 
sumažėjo prenumeratorių skaičius.

Dažnokai atkeliauja žinia apie buvusių 
nuolatinių skaitytojų bėdas su regėjimu ir 
kitomis senatvės ligomis, o iš giminaičių 
ar slaugos namų - apie tautiečio galutinį 
atsiskyrimą. Šiuo metu “Mūsų Pastogė” re
guliarių prenumeratorių turi 662, iš jų - 32 
užsienyje. Valstijomis pasiskirsto: NSW - 
260, Vic -175, S. A. - 78, Qld - 42, ACT - 
33, W.A. -16, Tas - 15, N.T - 1.

Pristatydamas “Mūsų Pastogės” finan
sinę padėtį, pirmininkas atkreipė dėmesį į 
dabar jau įprastą faktą, kad surenkama 
prenumerata padengia vos daugiau kaip 
pusę laikraščio leidybos išlaidų. Šiek tiek 
yra gaunama už skelbimus, užuojautas ir 
pan. Todėl didelė parama yra doleriai,

“Dainos Sambūrio” koncertas (bendras vaizdas salėje).

o joms pritarė akordeonu 
Žydrūnas, elektrine gitara 
Stefutė Mačiulaitytė ir barš
kalais Rolandas Imbrasas.

Visos dalies klausėmės su 
didžiausiu susidomėjimu, net 
įprastiniai koncertų “šneko- 
riai” nė žodžio nepratarė, nes 
dauguma dainų buvo ne
girdėtos arba labai seniai 
girdėtos ir skambėjo kažkaip 
kitaip. O atlikėjų, akompa
niatorių (Zita Prašmutaitė, 
Rita ir Rolandas) ir pranešėjų 
(Danutė Lynikienė, Gediminas 
Statkus ir Dalia Didžienė) 
įvairumas kaustė dėmesį.

Pradėjus antrą koncerto 
dalį pastebėjome, kad šio to 
pasimokyta ir iš paskutinės 
Dainų Šventės Melbourne: vy
rų chorui dainuojant, moterys galėjo sė
dėti, o moterų chorui dainuojant, sėdėjo 
vyrai, dirigentėms grakščiai parodžius, ka
da kam sėsti, kada stoti. Pradžioje jie taip 
ir dainavo pakaitomis vyrai ir moterys, 
tarsi ir vėl lenktyniaudami ir nepasiduo
dami vienas kitam savo balsų skambumu 
ir niuansavimu. Vyrų dainose lyg ir buvo 
daugiau entuziazmo, o moterų - daugiau 
švelnumo ir subtilumo. Vėl keitėsi diri
gentės ir akompaniatoriai.

“Rimtą” dainavimą paįvairino “buvo 
gera gaspadinė”, kai dainuoti su choru atėjo 
du solistai: Birutė Kymantienė - pasakotoja 
ir Žydrūnas su nuometu, dainavęs false tu.

Klausytojų veiduose įsižiebusi šypsena 
neišblėso ir per visą likusią bendrojo choro 
koncerto dalį, taip patvirtindama Jūratės 
Šimkienės gražiai apipavidalintą koncerto 
pavadinimą, žiūrintį į mus iš scenos.

Koncertas baigėsi paskaitytais garbės 

kuriuos kaip auką prideda prenumerato
riai, ir didesnės sumos, kurias retkarčiais 
atsiunčia ALB Apylinkių Valdybos bei 
organizacijos. Galiausiai, padėtį gelbsti 
palikimai. Vienas iš jų, būtent sydnejiškės 
a.a. Avos Saudargienės, buvo toks solidus, 
kad kaip terminuotas banko indelis jis 
dabar palūkanomis kasmet sustiprina 
“Mūsų Pastogės” finansus ir išties prieš porą 
metų laikraštį išgelbėjo nuo liūdnesnių 
perspektyvų. (Šių metų Sąjungosfinansinė 
ataskaita buvo išspausdinta “M.P.”nr. 47.) 
“Mūsų Pastogės” leidėjai tikisi, kad ir 
ateityje organizacijos, prenumeratoriai bei 
skaitytojai nelinksmą padėtį supras ir 
savaitraštį parems jau įprastu būdu.

Pagal Spaudos Sąjungos Statutą, 
kiekvienais metais turi pasitraukti du 
Valdybos nariai - bet juos galima perrinkti. 
Per šį susirinkimą šitaip buvo perrinkti 
Vytautas Patašius ir Vytenis Šliogeris.

Iš LB Spaudos Sąjungos kitos veiklos 
tenka paminėti, kad jos Valdyba buvo

■ Mūsų

Dainuoja iš kairės: Birutė Kymantienė, Birutė 
Prašmutaitė ir Rita Mačiulaitienė.

konsulo A. Žilinsko ir Apylinkės V-bos 
pirm Br. Zumerio ir gyvais Gelongo cho
ro, latvių choro ir Danos Levickienės svei
kinimais. Scena pražydo gėlėmis, o visi 
koncerto svečiai buvo pakviesti pasivaišinti 
Sambūrio dainininkių - kurios yra ir pui
kios šeimininkės - paruoštomis vaišėmis.

Turiu pastabą dėl spausdintos progra
mos. Iš pirmo žvilgsnio “Keturiese”, “Aš
tuoniese” atrodo originalus sumanymas, 
tačiau kas parsinešė programą namo ir 
norėjo dar kartą pažiūrėti ir prisiminti, 
kurios dainos labiausiai patiko, kažin ar 
galėjo prisiminti visų dainų pavadinimus? 
O tokią programą kada nors suradus cho
ro archyve - ką ji pasakytų?

Gerai, kad bent prie dviejų dainų buvo 
pažymėta muz/harm D. Levickienės (juk 
tai mūsų Dana), bet aš manau, kad ir kiti 
kompozitoriai nusipelnė būti paminėti

□
paprašyta ką nors daryti su vienu Sydnė
jaus Lietuvių Klubo kambariu - sandėliu, 
kuris buvo pilnas lietuviškos spaudos. Tą 
gausybę sudarė Australijos lietuviški 
laikraščiai, žurnalai, įvairūs leidiniai ir t.t, 
kuriuos čia atgabeno kelios organizacijos, 
mirusių spaudos mylėtojų vaikai ar anūkai 
ir šiaip asmenys, tikėdamiesi, kad jų rin
kiniai kada nors tiks archyvams. Keturi 
Valdybos nariai (Vytautas Patašius, Vytenis 
Šliogeris, Anskis Reisgys, Vytautas Do
niela) stipriai paplušėję atrinko pilnus ar 
kiek įmanoma pilnus komplektus, ypač 
jau įrištuosius, ir supakavę išsiuntė per 
transporto firmą Išeivijos Institutui prie 
Vytauto Didžiojo Universiteto Kaune. 
Susidarė 275 kilogramai, kurie apima 
turbūt apie 90% Australijoje išleistų 
lietuviškų periodinių ar dalinai periodinių 
leidinių. Tokiu būdu Tėvynės archyvuose 
ilgiems metams liks užfiksuota, ką veikė 
Australijoje atsidūrusi tautos dalis.

------------------------------- .......
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Bendruomenės baruose
„Daina“ metus užbaigia 

Kalėdų giesmėmis
Į paskutines dvi 2005 metų repeticijas 

Sydnėjaus lietuvių choras „Daina“ rinkosi 
ne Sydnėjaus Lietuvių Klube (iš dalies dėl 
tos paprastos priežasties, kad jo nebėra), o 
Lidcombe bažnyčioje.

Paskutiniai du „Dainos“ pasirodymai 
besibaigiančiais metais taip pat vyko Lid
combe St. Joachim’s bažnyčioje, kurią 
lietuviai vis dar tebelaiko savo parapija. 
Lapkričio 20 dieną „Daina“ giedojo mi
šiose, kuriose su lietuviais susitiko Syd
nėjaus kardinolas George Pell (vargonavo 
Ramutis Zakarevičius), o gruodžio 25 
dieną gaivino tautiečių širdis kalėdinė
mis giesmėmis, kurias vargonais palydėjo 
Justinas Ankus.

„Aš manau, kad praėjusieji metai buvo 
labai sėkmingi chorui, labai daug nuvei
kėme, su kavinėmis ir visa kita, na, argi 
ne?“ - pasakė „Dainos“ Valdybos pirminin
kė Danutė Ankienė, paprašyta apibūdinti 
2005-sius choro požiūriu. Danutė žino, ką 
sako, ji su choru - jau daugiau kaip ket
virtį amžiaus. Ypač pavykusiu ji laiko me
tini choro koncertą. Chore jai viskas patin
ka ir neprisiminė nieko, kas neigiamai 
veiktų nervus.

“Dainos“ dirigentė Birutė Aleknaitė ir
gi panašiai atsiliepė apie savo „vaikus“ (ji 
taip vadina choristus), išskyrus, kad gal bū
tų geriau, jei žmonės nepraleidinėtų re
peticijų be rimtos priežasties, nes paskui 
juos reikia mokinti iš naujo...

Paklausta apie naujai susikūrusį mini 
chorą - „Dainos“ ansamblį, ji paaiškino, 
kad tai nėra koks absoliutus vienetas, ja
me gali dalyvauti visi, kas nori (ir gali dar 
kartą per savaitę papildomai rinktis į 
repeticijas mokytis sunkesnių muzikos 
kūrinių). Ji priminė, kad 2005 metais 
„Daina“ surengė tris kavines Sydnėjaus 
Lietuvių Klube (patys prisimename, kad 
jos praėjo labai sėkmingai): „Kavinė“, „X- 
mas in July“ ir „Pavasario aidai“.

Kavinių idėja užsimezgė pianisto Woj
ciech Wisniewski galvoje kaipo choro

Sydnėjaus Lietuvių Klubo naujienos
Prieš keletą savaičių buvo užverstas 

dar vienas Sydnėjaus lietuvių bendruo
menės istorijos puslapis. Bankstowno 
Lietuvių Klubas, buvęs bendruomenės su
sibūrimo centru ne vienai lietuvių kartai, 
lapkričio 27 dieną buvo galutinai užda
rytas. Klubo Valdybos vardu noriu padė
koti visiems nariams, kurie negailėdami 
savo jėgų ir laiko padėjo pasiruošti Klu
bo uždarymui.

Taip pat didelis ačiū visiems apsilan
kiusiems „Paskutiniame pasispardyme“ ir 
atėjusiems į Klubą paskutinį sekmadienį 
prieš jo uždarymą. Buvo džiugu matyti tiek 
daug tautiečių neabejingų bendruomenės 
reikalams.

Nuo lapkričio 27 dienos Klubo admi
nistracija, „Mūsų Pastogės“ redakcija ir 
„Talkos“ darbuotojai apsistojo laikiname 
biure Kitchener Pde, Bankstowno centre. 
Nors naujosios patalpos ir ankštokos, ta
čiau, kiek teko girdėti, „Pastogės“ darbuo
tojai tikrai šauniai įsikūrė ir yra paten
kinti naująja darbo vieta. Neteko girdėti 
nusiskundimų ir iš „Talkos“ atstovų. Na, 
o Klubo Valdybos nariams naujosios 
patalpos ko gero rūpi mažiausiai.

Šiuo metu visas dėmesys skiriamas kuo 
spartesniam naujojo Klubo įrengimui. Ten 
dabar darbuojasi kontraktoriai, įrenginė- 
jantys pakabinamąsias lubas bei oro 
kondicionavimo sistemą. Kol kas visi 

dainininkų palinksminimas, na, programą 
berengiant buvo nutarta pasiūlyti bilietų 
ir „pašaliniams“. Ant kabliuko „užkibo“ 
nuo 100 iki 140 asmenų. Kadaise prisie
kusi, kad lietuvių choras dainuos tik lie
tuviškas dainas, dabar dirigentė kitos nuo
monės, kadangi publika, anot Birutės, 
pasiilgusi įvairumo.

Pats Voicekas lietuvišką muziką (ir mū
sų chorą) vertina labai aukštai. Choras ne 
ką mažiau vertinąjį, taip pat ir kitus „imi
grantus“-grynakraujus australus: Audrey 
Gatehouse, Megan Dunn, Garry Penhall, 
Kay Summers.

Paklausti, kas juos „privertė“ dainuoti 
su lietuviais, visi kaip vienas tvirtino, jog 
meilė dainai, o taip pat (nesijuokit!) ma
lonumas bendrauti su lietuviais. Audrey Į 
chorą pateko per pažintį su ilgamečiu da
bar jau į pensiją išėjusiu choristu David 
Fraser; Megan, kuri norėjo dainuoti chore, 
bet ne bažnytiniame, „protekciją“ padarė 
draugė, dirbusi su Birute Aleknaite; Gany 
dainuojant ir grojant Birutė išgirdo NSW 
parlamento rūmuose po priėmimo Lietu
vos ir kitų šalių priėmimo į Europos Są
jungą proga; Kay pas lietuvius atvedė Ste- 
vas Kryžius, pats „naujai gimęs“ lietuvis, 
prieš kelerius metus atradęs savo šaknis 
(gaila, šiemet nelabai sėkmingai susi
klosčius aplinkybėms, judviejų chore pa
sigedome).

„Dainos” ansamblio repeticijos, ku
rioms vadovauja choro numylėtas akom
paniatorius Voicekas, šeštadieniais arba 
pirmadieniais vyksta Garry Penhall ir 
Albinos Liutackienės namuose. Čia an
samblis pasirengė ir koncertui Burwood St. 
Paul’o anglikonų bažnyčioje, skirtam 
surinkti lėšų Voiceko kelionei į tarptauti
nį pianistų konkursą Ispanijoje (beje ir de
ja, ten jis nepateko į antrą turą, tačiau yra 
labai patenkintas įgytu patyrimu).

Baigiant senuosius, dera pasiklausti ir 
apie ateinančių metų planus.

Pasak Birutės, repeticijas atnaujinsime 

darbai vyksta sklandžiai, taip kaip ir buvo 
planuota. Nepamirškite, jog vis dar lau
kiame pasiūlymų, kaip pavadinti naująjį 
Klubą. Siųskite juos paštu, faksu ar 
elektroniniu paštu. Dabartinį Klubo biu
ro adresą ir telefonus rasite paskutiniame 
„Mūsų Pastogės” puslapyje.

Noriu priminti, jog Klubo nariai bei 
lietuviškosios organizacijos, kurioms 
reikalingos patalpos lietuvių bendruo
menės reikmėms, turėtų kreiptis į Valdy
bą. Parūpinsime pačias tinkamiausias 
patalpas Jūsų renginiams.

Na, o kol naujasis Klubas atvers duris, 
noriu Jus visus pakviesti praleisti savait
galio popietę ir susitikti su draugais Banks
towno Lenkų Klube. Tikriausiai net ne
reikia rašyti, jog šis Klubas įsikūręs kitoje 
gatvės pusėje nuo mūsų buvusio Klubo 
pastato. Įprasta visiems vieta, patogi ma
šinų stovėjimo aikštelė, poker mašinos, 
panaši į lietuviškąją lenkų virtuvė ir Klu
bo šeimininko pono Jono vaišingumas 
tikrai Jūsų nenuvils.

Tiesa, Valdybos vardu visus Lietuvių 
Klubo narius ir šiaip gerus žmones noriu 
pasveikinti su artėjančiomis Šventomis 
Kalėdomis! Daug laimės Jums ir iki 
susitikimo naujajame Lietuvių Klube 
Meredith Street!

Petras Vegys,
Sydnėjaus Liet. Klubo Valdybos narys

„Dainos“ choras švenčia 50 metų jubiliejų. Dirigentas - Justinas Ankus.

„Dainos“ ansamblis (iš kairės): Jonas Barila, Darius Gakas, Albina Liutackienė, 
Ričardas Bukis, Wojciech Wisniewski (sėdi), Garry Penhall, Vilija Burneikytė, Birutė 
Aleknaitė, Kęstas Protas, Megan Dunn. Abi nuotraukos autorės.

vasario mėnesį. Kur? Dar neaišku. Naujame 
Klube surengsime kelias kavines. Svarbiau
sias tikslas - gerai pasiruošti Dainų Šven
tei Geelonge, kur, kaip žinia, vyks 24-sios 
Australijos Lietuvių Dienos. Rugpjūtyje 
norėsim surengti ypatingą metinį „Dai
nos“ koncertą. Yra planų nuvykti padai
nuoti su Orange vyrų choru,70 balsų stip
rumo. “Dainos” chore - 40 balsų, praverstų 
vienas kitas papildomas tenoras, bet jų 
trūksta visame pasaulyje. Norėtume nuva

Padėka
“Mūsų Pastogės” leidėjai ir Redakcija nuoširdžiai dėkoja Socialinės Globos 

Moterų Draugijai Melbourne už $500 auką.
Be savos spaudos Bendruomenė nebebūtų Bendruomenė, todėl parama 

spaudai yra parama saviesiems.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Etninio radijo vadovai

Viktorijoje susikūrusioje Etninio Radijo Taryboje yra net dvi lietuvės: Irena Stumbras 
ir Irena Vilnonytė - Grant. Nuotraukoje iš kairės: Irena Stumbras, Sev Ozdowski, 
IrenaVilnonytė-Grantir.GcorgeZangalis. -> > ■ v sk

žiuoti į Brisbanę, bet kol kas niekas ne
kviečia. Dėl tos pačios priežasties atsisaky- 
ta sumanymo padainuoti Perth’o lietu
viams...

Baigdama esu įgaliota perduoti Biru
tės padėką už sėkmingą darbą choro 
Valdybai, solistams, choristams, Voicekui 
ir - labai svarbu - bendruomenei, kuri atei
na į koncertus. Visiems linkime linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.
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Wlenas ir kultūra
The Merry Wives of Windsor

The Rockdale Opera Company
Isolda Poželaitė-Davis AM

Šią linksmą operą pagal W. Shakes
peare komediją, Hermann Mosenthal 
libretą, Ron Popenhagen išverstą į anglų 
kalbą, ir kompozitoriaus Otto Nicolai 
(1810-1849) muziką, režisavo Ron Po
penhagen “The Rockdale Opera Com
pany” pastatyme, Rockdale rotušėje, 
2005m. lapkričio 19,20,26,27 dienomis.

Kompozitorius Nicolai yra parašęs ir 
daugiau itališko stiliaus operų iš XIX a. 
pradžios, kurios prilyginamos jaunojo 
Giuseppe Verdi (1813-1901) operoms. 
Tačiau Nicolai operos, išskyrus “Die 
lustigen Weiher von Windsor”, jau seniai 
nebestatomos. O ši dar vis tebedžiugina 
publiką kaip ir Giuseppe Verdi komiška 
opera “Falstaff” ta pačia tema. Reikėtų 
dar pridurti, kad kompozitorius Otto 
Nicolai buvo “Wiener Philharmoniker” 
koncertų steigėjas ir kad ši jo operetės 
premjera, kurios jis, deja, nebesulaukė, 
įvyko Karališkoje Berlyno operoje 1849 
metais.

Nicolai komiška-fantastinė opera yra 
trijų veiksmų ir septynių scenų. Tad gan 
ilgokas pastatymas. Pagrindines ir an
trines solo arijas dainuoja net dešimt 
solistų. Tad solo arijų atlikimui reikia 
nemažai gerą balsą turinčių dainininkų, 
kaip ir penkiolikos choristų. Jei operose

Žalias varpelis
Nijolė 

Jankutė

Nei šiokia, 
nei tokia toji sa
vaitė tarp Kalė
dų ir Naujųjų 
Metų: šventa
dieniška nuotai
ka dar kabo ore, 

kaip lengvutis debesėlis, bet kasdienybė 
jau birbina mašinų ir autobusų dūdas, 
kaukši tūkstančiais skubančių žingsnių, 
rūksta fabrikų kaminais...

Man patinka tas laikas. Dienos būna 
tokios grynos, o saulė, vos užsiritusi ant 
stogų, atrodo kaip blizgantis ledo burbu
las. Namai tebėra prikvipę cinamonais ir 
keptais obuoliais, o džiūstantį eglutė vi
soje blizgučių puošnybėje kalba apie se
niai bematytus miškus, neišsipildžiusius 
sapnus ir pamirštus troškimus. Tačiau 
gražiausi šitos keistos savaitės vakarai. 
Tokie mėlyni ir trapūs, kaip japoniškas 
porcelianas... Kaip sidabriniai varvekliai..

Vieną tokį vakarą sėdėjau prie eglutės 
ir žiūrėjau pro langą. Temo greitai, negai
lestingai Raudonus vakarus užspaudė 
žalsvi šalčio pirštai, o gatvėje graudžiai 
girgždėjo sniegas po praeivių kojomis. Bet 
kambary buvo jauku ir kvepėjo eglutė. 
Patenkinta permečiau ją akimis ir įjungiau 
lemputes.

Mano žvilgsnis užkliuvo už naujojo 
žaisliuko. Giliai tarp eglutės šakų pasislė
pęs, jis lėtai sukosi ant sidabrinio siūlo, 
mėtydamas mažučius šviesos kiškučius. 
Panorau jį dar kartą apžiūrėti. Tokių dai
lių pūsto stiklo varpelių ne visada gaust 
Ir taip pigiai! Tik 95 centai! Gal todėl, kad 
pirkau tuoj po Kalėdų, ir mano varpelis 
tūnojo visų užmirštas tarp tuščių dėžučių 
Browley & Bell importo skyriuje.

Įkišau ranką pro eglutės spyglius ir 
atsargiai pasitupdžiau jį ant delno. Dailiai 
išlenkti žalsvi varpelio šonai blizgėjo

Ron Popenhagen.

kartais yra atleidžiama aukšto lygio 
solistams nesugebėjimas gerai suvaidinti 
savo rolę, tai komiškose operose su kal
biniais įtarpais gera vaidyba yra, kaip 
romėnai sakydavo, “conditio sine qua 
non.” Kodėl? Kadangi tokio tipo pa
statymas tampa lėkštas ir nesąmojingas. 
Čia ir pasirodė režisieriaus Ron Po
penhagen sugebėjimas įdiegti solistams 
ir choro dainininkams gerų vaidybinių 

plonyčiais sidabriniais raštais. Lengvutės 
linijos lūžinėjo kabliukais ir kampais, tai 
pabirdamos į taškučius, tai susiliedamos į 
grakščias spirales, tarytum arabiškas rai
des.

- Jis turėtų žaismingai skambėti! - 
pagalvojau ir atsargiai pajudinau.

Ir varpelis prabilo! Atrodė, kad suby
rėjo šimtas ploniausių ledo žvakelių, kad 
nulašėjo permatomi lašai, kad kažkur la
bai toli sutraliavo mažytis paukštelis...

Sužavėta judinau varpelį pirmyn - at
gal, pirmyn-atgal dar kartą, ir dar kartą, 
ir dar kartą...

- Gana, jau gana! Sustok gi! Aš nekur
čia! - staiga man už nugaros prašneko 
skambus balsiukas.

Krūptelėjau ir apsisukau, paleisdama 
varpelį. Kambarys buvo tuščias. Tik, iš 
kažkur atklydę, maloniai svaigūs kvepalai 
sukuteno nosį.

- Ne ten žiūri! - nekantriai prašneko 
balsiukas. - Žvilgterėk į dešinę. Nebijok, aš 
ne vaiduoklis.

Nedrįsdama pajudėti, pakreipiau akis 
ir ant sofos atramos pamačiau mažytę 
mergytę. Tikriau ne mergytę, bet panelę. 
Nors mano galva atsisakė tikėti tuo, ką 
rodė akys, bet... ant sofos atramos tikrai 
sėdėjo ji, ne didesnė už pieštuką, sukeitusi 
ilgas kojas ir sukišusi rankas į citrininiai 
gelsvo palto kišenes.

- Užsičiaupk! - subarė ji mane, - atrodai 
juokingai..

Sakau - aš ne vaiduoklis.
Nežinojau, kad buvau išsižiojusi, ne

jutau ir kada susičiaupiau, tačiau žinau, 
kad negalėjau ištart nė menkiausio garso.

- Sėskis! - skardžiu balsiuku paliepė 
mažoji viešnia.

Aš klusniai nusileidau ant sofos, 
gniauždama suprakaitavusius pirštus.

- Nesijaudink ir nemanyk, kad kliedi, - 
išdykėliškai mirktelėjo man keistoji gra
žuolė. -Aš tikra! Žiūrėk!

Ji pasiėmė prie šono gulėjusį neįtikėti
no mažumo rankinuką, atidarė ir, ištrau
kusi vos įžiūrimą pudrinę, ėmė pudruotis.

- Ar kada girdėjai ką nors apie

Nuotraukoje - scena iš operos “The Merry Wives of Windsor”.

įgūdžių. Nors operos sąstatas gan kom- 
petetingai dainavo ir suvaidino savo ro
les, tačiau balsiniu lygiu ir puikia vai
dyba išsiskyrė Deborah Johnson (Mrs 
Page). Murray Dahm (Falstaff) ir Claire 
Egan (Anne Page) turinti puikiai ap
valdytą, malonaus tembro, skaidrų sop
raną. Peter Hunt (Mr Page) pasižymėjo 
puikia vaidyba. Jo besikeičiančios veido 
išraiškos ir gestai paryškino situacijų 
srautą.

Dvidešimt dviejų muzikantų orkes
tras pakluso dirigentės Ingrid Sakurovs 
batutai. Deja, Rockdale rotušės salės 
bloga akustika, orkestro vieta toje pa
čioje plotmėje, kaip ir publikos vietos 
(be grindų nuožulnumo) ir aukštas diri
gentės siluetas, tvyrojęs per visą operą 
prieš publiką, užgožė vietomis solistų 
balsus. Režisieriaus bandymas solistus 
grupuoti tai į vieną, tai į kitą scenos pusę 

besipudruojančias dvasias? Ne! Tai matai.. 
- raminančiai kalbėjo.

- Pudrinė aiškiai auksinė. Rankinukas 
aligatoriaus odos, - nenoromis registravo 
mano išpūstos akys.

Tuo tarpu grakščioji panelė dar kartą 
žvilgterėjo į veidrodėlį, kuris buvo ne 
didesnis už žiedo akį, įmetė pudrinę atgal 
į rankinuką ir, kritiškai permetusi mane 
savo rimtomis akimis, tarė:

- Taigi, negaištant laiko, prie reikalo!
Aš vis dar neatgavau žado, ir mano 

veidas, turbūt, buvo tobulas žioplos nuo
stabos paveikslas, nes mažoji viešnia žvel
gė su užuojauta:

- Iš tikrųjų! Argi aš taip baisiai atrodau! 
O gal mano kojinė susisukusi? - staiga 
paklausė ji ir, vieną po kitos ištiesdama 
dailias kojas, apžiūrinėjo jas nuo smailių 
batukų iki švelnių kelių.

Tas jos gestas buvo toks neapsakomai 
moteriškas ir kartu toks juokingas, kad ma
no išgąstis nuslūgo kaip polaidžio sniegas.

- Ne, ne! - sušnabždėjau, giliai at
sikvėpdama, -jūsų kojinės tvarkoj,panele. 
Tikrai. Tik, kai jūs atsiradote, taip... na 
netikėtai, tai aš...

- Netikėtai? - pertraukė mane viešnia. - 
Kaipgi netikėtai? Juk pati mane pasišau
kei. Be to, šiandien suėjo lygiai šimtas me
tų nuo paskutinio mano apsilankymo pas 
žmones, nes Vakarinė stovi lygiagrečiai su 
mėnuliu, vakaro mėlynumas toks pat sod
rus, o ant tavo lango kabo septyni vienodo 
ilgumo varvekliai, taigi...

- Pasišaukiau? Aš? Jus? - net su
mikčiojau iš nustebimo.

- Kaip tu nesusigaudai! - nekantriai 
išskėtė rankas mano viešnia. - Juk skam- 
binaižaliuoju varpeliu. Ir dar kaip! Maniau, 
kad sudaužysi Atsiprašau, bet pačios tokie 
gremėzdiški judesiai..

- O... varpelis... - vapėjau, vis negalėdama 
atsikvošėti

- Taip. Varpelis, - tarytum vaikui ji karto
jo man. - Bet, kaip matau, nieko nebus, 
plačiau nepaaiškinus. O maniau, kad 
dvidešimto amžiaus moterys tokios gud
rios, apsukrios... 

ir choristų pasirodymus taip kompo
nuoti, kad būtų išvengtas susigrūdimas 
ilgoje, bet gan siauroje scenoje, ypatingai 
per scenos vidurį, suteikė galimybę 
geriau girdėti operos sąstatą.

Trečiajame veiksme opera pasiekia 
kulminacinį tašką. Gero apšvietimo dė
ka sužibėjo Ron Popenhagen kūrybiš
kos kaukės, šokių figūros, bendras sce
nos ploto apvaldymas, o su vis greitė
jančios muzikos palyda, režisierius pa
brėžė situacijų fantastiškumą ir humorą.

Malonu taip pat pastebėti, kad jauna
sis Darius Popenhagen, lietuvių kalbos 
ir 10-tosios klasės moksleivis, seka 
motinos Liudos Apinytės ir tėvo Ron 
Popenhagen pėdomis. Jis jau nedidelės 
rolės aktorius, kurią buvo suvaidinęs 
“The Merry Wives of Windsor” W. 
Shakespeare spektaklyje, University of 
Kansas JAV pastatyme. □

Mažoji panelė paniekinančiai numojo 
rankute, sužvangindama auksines 
apyrankes, plonytes tartum blizgančius 
plaukelius.

- Taigi, dėmesio! Kad nereikėtų man 
kartoti, nes ir taip mažai beliko laiko.

Čia ji patraukė palto rankovę ir 
žvilgterėjo j žirnio dydžio laikrodėlį.

- Aš esu Išsipildančio Troškimo fėja, - 
tęsė ji, - ir gaunu leidimą patenkinti vieno 
žmogaus norą kas šimtą metų. Žinoma, jei 
atitinkamai susidėsto visos sąlygos, kaip 
pavyzdžiui, varpelio skambėjimas, mėnu
lio ir Vakarinės nuotolio santykis, bei visi 
kiti sutapimai, kuriuos jau minėjau ir ku
rių dar ne. Bet tas ir nesvarbu. Šį vakarą, 
kaip matai, viskas stovi tobuloj pusiausvy
roj, ir esu pasirengusi išpildyti tavo troš
kimą.

Iš susijaudinimo tegalėjau pasakyti tik 
vieną apskritą ir tuščią O!

- Nesinervink. Šaltai, šaltai, - maloniu 
balseliu ramino mane fėja. - Ne tu pirma, 
ne tu paskutinė... Per tiek šimtmečių pri
sižiūrėjau visokių charakterių ir išpildžiau 
visokių norų. Atsimenu, Liudviko XlV-ojo 
dvare viena dama... Būtum girdėjusi jos 
troškimą! O la la!

Mažoji fėja atsilošė į sieną, užmetė ko
ją ant kojos ir sukikeno.

- Ji panaši į Rūtą Lee, tik tamsiaplau
kė, - pagalvojau, - o tas miniatiūrinis pal-

• tukas - tikras Givenchy kūrinys...
Lyg atspėjusi mano mintį fėja šyptelėjo:
- Teisingai. Givenchy kopija. Mėgstu 

rengtis pagal madą, nors jūsų šimtmečio 
drabužiai baisiai nemoteriški: per daug 
nutrumpinti, nukarpyti, suprastinti Kad ir 
tokioje linijoje, kur čia gali nujausti paslap
tį? Švelnumą? Trapumą? - ir papūtusi 
lūputes, fėja pabraukė delnu per elegantiš
ką palto skverną.

- Oho!- pagalvojau, - girdėtų tai 
Givenchy...

- Kas kita buvo devynioliktojo amžiaus 
drabužiai! Linija švelni, mezginiai, klostės 
ir stručio plunksnos! Būtum mačiusi

Nukelta į 10 psL
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“Visiems kurie jį priėmė, jis davė galią tapti 
Dievo vaikais - tiems, kurie tiki jo vardą” (Jono 
1:12).

Broliai, seserys Kristuje,
Šv. Kalėdų dienos Evangelijos ištrauka ragina 

mus priimti Jėzų ne vien Kalėdų laike bet stengtis, 
kaip krikščionys ir Dievo vaikai, “visuose dalykuose 
ieškoti Dievo; visų pirmą patikti Dievui; viską daryti 
didesnei Dievo garbei; visur liudyti Dievą“, kaip 
aiškina Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matu
laitis.

Jėzus atėjo į šį pasaulį kaip mažas kūdikėlis 
ir miela yra atšvęsti Jo garbei Kalėdų šventes. Tačiau 
tas kūdikėlis ... “yra viešpats“ (Luko 2:11). Taigi 
pripažinti Jėzų kaip mūsų Dievą ir Išganytoją reika
lauja iš mūsų daug daugiau negu tik džiaugtis Dievo 
įsikūnijimu vieną dieną per metus. Priimdami Jėzų 
ir pripažindami, kad esame jo vaikai, įsipareigojame 
vis keistis, atnaujinti “dvasią, kad galėtume suvokti 
Dievo valią - gerą, tinkamą ir tobulą“ (Romiečiams 
12:2).

Artėjančios Jėzaus gimimo švenčių dienos te
atneša meilę tiems, kurie jos trokšta, tesuteikia pa
guodą ir paramą vargstantiems ir vienišiems. Dievo 
įkvėpimas geriems darbams teaplanko visus geros 
valios žmones. Palaimintų Šv. Kalėdų ir Naujų metų!

Su pagarba Kristuje,
Prelatas Edmundas Putrimas

Mielus tautiečius Sydnėjuje, NSW valstijoje ir 
visoje Australijoje šv. Kalėdų proga nuoširdžiausiai 
sveikiname.

Naujieji 2006-tieji tebūna Jums taikos ir ramybės 
metai.

ALB Sydnėjaus Apylinkės
Valdyba

Broliams ir sesėms, skautams vyčiams, vyresnėms 
skautėms ir visiems skautininkams plačiame 
pasaulyje ir tėvynėje linkime linksmų, džiaugsmingų 
šv. Kalėdų.

Naujieji 2006 metai tebūnie pilni broliškos meilės, 
sugyvenimo ir toliau tarnauti Dievui, Tėvynei, 
Artimui.

Sydnėjaus skautų vyčių 
“Geležiniu vilko” būrelis

, S>v. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname 
visus Sąjungos narius ir jų šeimas. Geros nuotai
kos visiems.

Bendraukime, dirbkime lietuvybės labui.
Canberms Liet. Bendruomenės 

Sųjunyas Valdyba

Seasons Greetings from all of us at LEBA 
(Ethnic Media) and Best Wishes for the New Year!

LEBA

Visiems Sydnėjaus Lietuvių Sodybos gyvento
joms, Socialinės Globos Moterų Draugijos rėmė
joms, bičiuliams ir visiems geros valios tautie
čiams Australijoje ir visame pasaulyje linksmų Šv. 
Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų linki

Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai 
sveikiname, linkėdami tyro džiaugsmo ir sveikatos, 
mūsų rėmėjus ir visą Sydnėjaus lietuvių bendruo
menę, kurios nariai skaitlingai lankydami mūsų 
renginius palaiko mus gyvus, žengiant į Naujus 
Metus ir ateities darbus.

Sydnėjaus liet, choras “Baina”
■ ■■■ ■' - - ■ ■- - ____________________________________ —
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Sydnėjiškiai šiauriausiame Europos taške Norvegijoje

Šias įdomias nuotraukas iš savo kelionių “M.P.” redakcijai atsiuntė Sydnėjaus Lietuvių Klubo direktorius Alis 
Migus. Neperseniausiai jis su žmona Renata ir sydnėjiškiais draugais - Nijole ir Kastyčiu Stašioniais - keliavo po 
Skandinaviją. Jų kelionė prasidėjo Paryžiuje. Sekė Vokietija, Belgija, Danija, Švedija, Suomija ir Norvegiją. Galutinis 
kelionės tikslas buvo pasiekti šiauriausią Europos tašką - Nordkap iškyšulį, esantį šiaurės Norvegijoje. Statūs 
uolėti iškyšulio krantai yra 307 metrų aukščio. Nuotraukoje (kairėje) - Alis ir Renata stovi prie obelisko, žyminčio 
šiauriausią Europos tašką. Nuotraukoje (dešinėje) - Renata prie moters su vaiku skulptūros, esančios tame pačiame 
iškyšulyje. Tradiciškai vyrai šiame krašte daugiausiai yra žvejai, o moterys su vaikais nuolat ant kranto laukia savo 
grįžtančių vyrų. Dar ir dabar tuose kraštuose yra išlikusi graži senoviška tradicija neuždangstyti tamsoje langų, 
palikti degančią lempą, kad paklydę žvejai ar keleiviai rastų kelią į namus. □

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

Viso geriausio ateinančių 2006-ųjų metų 
bėgyje giminėms, bičiuliams ir visiems pažįs
tamiems -

LR Garbės generalinis konsulas, Sydney 
Viktoras ŠUteris ir Juta Šiiterienė

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, 
Kūrybinio impulso naujiems pradėti, 
Lengvos laimės rankos, stiprios sveikatos 
ir džiugios šventinės nuotaikos 
Linkiu Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2006 metų 
proga.

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas, Melbourne

Žvelgdama su viltimi į šviesesnį rytojų, 
sveikinu Australijoje bei visame Pasaulyje 
gyvenančius lietuvius su šventomis Kalėdomis 
ir ateinančiais Naujaisiais Metais.

Lai Kalėdų šventės atneša džiaugsmą ir 
ramybę, o ateinantys 2006-ji būna kupini 
naujų pasiryžimų, prasmingų darbų ir meilės 
savo artimui bei Tėvynei Lietuvai.

Janina Vabolienė O AM
LR Garbės konsule, Adelaide

Mieliems Sydnėjaus Lietuvių Klubo nariams ir 
visiems tautiečiams Australijoje linkime linksmai 
praleisti Kalėdų šventes. Daug laimės, stiprios svei
katos Naujuose 2006Metuose. Prasmingų ir kūrybin
gų darbų lietuvybės labui Naujose Klubo patalpose!

Su nekantrumu laukiame vėl pasimatyti naujose 
Klubo patalpose.

SydnėjausLietuvių Klubas'

Nesvarbu, kaip toli esame išsisklaidę, ne
svarbu, kad matomės retai. Svarbu, kad Kalėdų 
naktį mūsų visų akys yra nukreiptos į tą pačią 
žvaigždę. Ir ne vien tiktai Kalėdų naktį, o visada, 
nes toji žvaigždė yra ir Geroji Viltis, ir Lietuva, 
ir tikrosios vertybės.

Sveikiname Šv. Kalėdų progai
Gabrielius Žemkalnis

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas

ALB Kraštu Vaidyba
Sveikina visus Australijos lietu

vius Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
ir linki visiems laimės, bičiulystės ir

pagarbos vienas kitam ir Tėvynei Lietuvai.

Kalėdų švenčių proga mūsų 
nariams ir klientams linkime 
daug džiaugsmo ir laimės, o

taip pat sėkmės ir geros sveikatos ateinančiais Nau
jaisiais Metais.

“Talka”

Kalėdų Švenčių proga sveikiname 
savo narius ir rėmėjus, ir linkime vi
sokeriopos sėkmės 2006 metais.

Australians Lietuvių 
Fondo Vaidyba

Sveikiname sulaukusius Šv. Kalėdų mūsų na
rius, ypač negalios paliestus slaugos namuose ir 
ligoninėse, linkėdami Jums stiprybės ir sveikatos 
žengiant į Naujuosius Metus.

Sydnėjaus ramovėnų vardu
Antanas Kramilius
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Giminėms, draugams, chorui “Daina” ir visiems 
tėvynainiams linkime džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų, 
sveikatingų 2006 Naujųjų Metų.

Ona Grosienė
Vilija, Jolita ir Arūnas Burneikiai

Šventų Kalėdų proga linkiu draugams bei pažįstamiems 
malonių, sveikų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.

Valentina Barkus

Mielus bičiulius ir bendradarbius sveikiname šv. 
Kalėdų proga. Ateinančiais metais linkime tvirtos 
sveikatos, laimės ir ramybės.

Martina ir Anskis Reisgiai

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų metų 
visiems mieliems draugams ir pažįstamiems linki

Longinas Pukys

Švelniai iš rankų laužkite plotkutę, 
Iš gėrio taurių gerkit atgaivos.
Šventoj nakty prie balto stalo Kūčių,
Visiems atėjusiems palaimą dovanos.

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

Visus brangius gimines ir bičiulius nuoširdžiai 
sveikiname šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Daug vilties 

Nuoširdžiai sveikiname visus tautiečius su Šv. ir geros sveikatos linkime,
Kalėdomis ir Naujaisiais 2006-aisiais Metais! Vida ir Algis Kabailai

Tegul šventos Kalėdos atneša laimę ir ramybę, o
Naujieji Metai pasibeldžia su viltimi ir džiaugsmu.

ALB Melbourno Apylinkės
Valdyba

(Gražina, /Merija, Rimas ir Brunius]

Linkime linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų visiems Geelongo Apylinkės nariams, visoms 
organizacijoms ir jų vadovybėms!

Sėkmės, energijos, geros sveikatos 2006-aisiais!
ALB Geelonya Apylinkės

Valdyba

Linkime visiems, visiems gražiausių Kalėdų švenčių 
ir sveikatos bei visokeriopos palaimos Naujuose 
Metuose.

Viliūnų šeima

Visiems bičiuliams ir pažįstamiems linkiu gražių šv. 
Kalėdų ir laimingų, sveikų Naujųjų 2006 Metų.

Elena Jonaitienė

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų, sėkmingų bei 
linksmų Naujųjų 2006-ųjų Metų linkime mūsų draugams, 
pažįstamiems ir visiems bendradarbiams.

Renata ir Alis Migai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname mielus 
draugus, pažįstamus ir gimines, linkėdami visiems sėkmės, 
geros sveikatos ir daug džiugių akimirkų.

Jadvyga, Vytautas,
Mykolas ir Petras Burokai

Sveikiname šeimos narius, gimines, draugus ir 
pažįstamus su Šv. Kalėdom ir linkime laimingų Naujųjų 
2006-ųjų Metų.

Nijolė ir Kastytis Stašioniai 
t u > ................... ir šeima

Mielus gimines, draugus ir pažįstamus Australijoje ir 
Lietuvoje sveikinu su šv. Kalėdom ir Naujais Metais.

Visiems linkiu geros sveikatos ir įvairių žemiškų 
gėrybių.

Janina Kaigovienė su šeima

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname 
mielus draugus, pažįstamus bei gimines. Linkime visiems 
geros sveikatos ir visų troškimų išsipildymo.

Janina ir Viktoras Ratkevičiai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2006-ųjų Metų proga sveikinu 
visus, linkėdamas geros sveikatos ir Dievo palaimos.

Zigmas Augaitis

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2006 Metų 
linkime bičiuliams ir visiems tautiečiams.

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Šv. Kalėdų proga sveikiname visame pasaulyje esan
čius gimines ir draugus, kuriuos pasiekia “Mūsų Pastogė”, 
linkėdami, kad sektųsi gyvenime ir darbuose, kad 
džiaugsmas dažnai lankytų ir kad neskaudėtų!

Aliutė ir Gediminas Karazijos

Mielus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su 
šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais - linkime geros 
sveikatos. Te išsipildo visi Jūsų troškimai.

Eduardas ir Eleonora Margan-Marganavičius

Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga ir linkime laimės, sėkmės bei geros sveikatos 
Naujuose 2006 Metuose.

Marina ir Laurie Cox

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

Veronika ir Aleksas Kaminskai

Sveikiname gimines ir draugus su Šv. Kalėdom ir 
Naujais Metais. Linkime visiems sveikų ir laimingų 2006 
metų, ir malonių švenčių.

Jurgis ir Regina Smilgevičiai

Mieliems draugams ir pažįstamiems nuoširdžiausiai 
linkiu, kad dar iki šių metų paskutinio vidurnakčio gerieji 
aitvarai spėtų iškratyti aukso maišą ant Jūsų stogų.

Genovaitė Kazokienė

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2006 -ųjų 
Metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Irena Bagdon ir šeima

Šv. Kalėdų varpų garsais sveikiname mūsų gimines 
Australijoje, Lietuvoje, Amerikoje, Kanadoje bei visus ge
ros valios lietuvius ir jų draugus australus, kurie aukojasi 
dėl lietuvybės, linkėdami jiems tyro džiaugsmo ir sveika
tos žengiant į Naujuosius Metus.

Lėtutė ir Antanas Kramiliai

Šv. Kalėdų proga sveikinu savo artimuosius, draugus 
bei gimines Australijoje ir Lietuvoje, linkėdama tyro 
džiaugsmo Kalėdose, sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo 
Naujuose 2006 metuose.

Ona Meiliūnienė

Su krintančiom snaigėm siunčiame kalėdinius 
linkėjimus iš Stirnių kaimo prie Vilniaus, mūsų giminėms 
ir draugams karštojoje Australijoje.

Jurgita ir Algis Karazijos

Šv. Kalėdų proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 
Naujųjų 2006-ųjų Metų linkiu visiems Australijoje ir 
Lietuvoje.

Kazimieras Butkus

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

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname šventų 
Kalėdų proga ir linkime laimingų Naujųjų 2006-ųjų Metų.

Irena ir Algis Dudaičiai

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

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

Tamara ir Benius Vingiliai su šeima

Taikos ir ramybės šventės proga sveikinu gimines, 
draugus bei koleges Australijoje, JAV ir Tėvynėje.

Drauge su sveikinimais reiškiu padėką “Mūsų Pasto
gės” redakcijai, “SLIC” svetainės vadovybei ir visiems as
menims, kurie man padėjo palikti mūsų buvimo Australijoje 
pėdsaką.

Sveikinu ir dėkoju “Sydney Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijos Valdybai”, Canberros ALB Apy
linkės Valdybai ir bičiuliams, parėmusiems Lietuvos 
mokyklas finansine parama ir vertingos literatūros 
siuntomis.

Sveikų, laimingų šv. Kalėdų, sėkmingų Naujųjų Metų.
A? Isolde Poželaitė - Davis AM

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

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

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2006-jų Metų 
linkime artimiesiems ir prieteliams.

Nijolė ir Irvis Venclovai ir šeima

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus buvusio šio skyrelio 
skaitytojus, savo artimuosius ir draugus Australijoje, 
Lietuvoje ir kitur, linkėdamas linksmų švenčių, o atei
nančiuose Naujuose Metuose visiems daug laimės, 
sveikatos ir sėkmės gyvenime.

Antanas Laukaitis

Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 2006 Metų proga, tepasiekia visus gimines ir 
pažįstamus plačiame pasaulyje.

Teodoras ir Margarita Rotcai

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

K. ir V. Jonušai

Sveikinu draugus ir pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
linkiu laimės bei geros sveikatos Naujuose 2006-uose 
Metuose.

Milda Bukevičienė 
ir šeima

ELNIO DEVYNIARAGIO ŠVENTĖ (gruo
džio 21 d.) arba žiemos saulėgrįžos pradžia. Pagal as
tronominį kalendorių žiemos solsticija įvyks gruodžio 
22 dieną. Ikikrikščioniškais laikais mūsų protėviai bus 
turėję savitas žiemos saulėgrįžos apeigas. Tas saulės 
stabtelėjimas horizonte būdavo švenčiamas keletą die
nų. Kai kas iš prosenovinių apeigų išliko iki mūsų dienų 
kaip tradiciniai lietuviškų Kūčių ir Kalėdų papročiai.

_ ____________________ _
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Lietuva iš arti
Po angelo sparnais

Kauno miesto Laisvės alėjos rytinėje 
dalyje lyg ant platformos, trijų pakopų 
granitų blokų, iškilusi šventovė. Tai Sv. 
Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčia. Ji 
savo kolonų, arkų didingumu, griežta for
mų simetrija, šalmo pavidalo kupolais 
puošia miesto centrą.

Ši bažnyčia yra lietuvių tautos, Lietu
vos valstybės istorinių įvykių akmeninė 
liudininkė ir dalyvė. Tai buvęs Rusijos im
perijos Kauno tvirtovės stačiatikių karių 
soboras (katedra), statytas ir Įrengtas 1891 
- 1895 m. Projekto autorius ir statybos 
darbų vykdytojas - karo inžinierius, pa
pulkininkis Konstantinas Limarenko. 
Šiame statinyje jis įkūnijo iš skirtingų lai
kotarpių perimtas ir tranformuotas bizan- 
tiškos architektūros ir meno tendencijas. 
Vidinę soboro erdvę dekoravo dailininkai 
iš Sankt Peterburgo, griežtai laikydamiesi 
cerkvės kanonų. Viso pastato dekore išskir-
tinai gausu graikų, arba dar vadinamo karių, 
kryžiaus motyvų.

1895 m. rugsėjo 17 d. pastatas konsek
ruotas šventųjų apaštalų Petro ir Povilo so-
boru (Petropavlovskij sobor) ir buvo pa
valdus Rusijos imperijos karinėms žiny
boms iki 1915 m. rugpjūčio 17 d. Tą dieną 
po sunkių vienuolikos parų kautynių Vo
kietijos kariuomenė užėmė Kauną. Vo
kiečiai išvežė varpus, nuo mažųjų kupolų 
nuplėšė cinko skardą. Russische Sobor 
(Rusų soboro) vadinto pastato centre bu
vo pastatytas lauko altorius, prie kurio 
įvyko pamaldos kaizerinės Vokietijos 
kariams, išpažįstantiems katalikų ir 
evangelikų tikėjimą.

1919 m. liepos 25 d. LR Ministrų Tary
bos nutarimu Ruskij sobor buvo pripažin
tas valstybės nuosavybe ir atiduotas Kauno 
įgulai. Pirmuoju Šv. Mykolo Arkangelo 
Kauno Įgulos bažnyčios rektoriumi tapo 
kunigas I artilerijos pulko kapelionas Bro
nius Bumša. Nuo 1919 m. pabaigos iki 
1929 m. gegužės 20 d. su pusmečio per
trauka bažnyčios rektoriumi buvo vyr. karo 
kapelionas Antanas Palubinskas. Jo pa
reigas perėmė kunigas Vladas Mironas, 
Vasario 16-osios akto signataras, vienas 
iškiliausių lietuvybės žadintojų, politikas. 
1934 m. Krašto apsaugos ministerijos lė
šomis bažnyčia buvo remontuojama. Už
dažyti slaviški užrašai ir tapyba pilonuose, 
perdengti kupolai. Dailininkas V. Didžio
kas, savitai atlaikydamas bizantišką stilių, 
apsidėje nutapė siužetą “Kristus - gerasis 
ganytojas”. Tuomet bažnyčios sumos centre 
giedojo šešiasdešimt choristų. Bažnytinės 
muzikos koncertuose dalyvaudavo žymiau
si operos solistai. 1938 m. bažnyčioje buvo 
įrengti E. Walker firmos vargonai.

1938 m. vasarį Šv. Mykolo Arkangelo 
Kauno Įgulos bažnyčios rektoriumi buvo 
paskirtas kanauninkas, Karo ligoninės 
kapelionas Adolfas Sabaliauskas.

1940 m., Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, bažnyčia nustojo būti Lietuvos 
kariuomenės sielovados centru ir veikė 
rektorato teisėmis. Tais metais bažnyčios 
rektoriumi buvo paskirtas kunigas sale
zietis Bronius Paukštys.

1942 m. sausio 1 d. Šv. Mykolo Arkan
gelo bažnyčios rektoriumi tapo garbės 
kanauninkas, savisaugos dalinių karo ka
pelionas J. Meškauskas. Artėjant frontui, 
jis pasitraukė į Vakarus.

1944 m. bažnyčios rektoriumi vėl buvo 
paskirtas kanauninkas Adolfas Sabaliaus
kas. Nepaisant antrosios okupacijos kola
borantų intrigų ir pokario metų sunkumų, 
bažnyčioje vyko pamaldos. Be rektoriaus, 
dar tarnavo trys kunigai, vargonininkas, 
choro dirigentas ir kt.

1950 m. kovo 2 d. pasirašytas Šv. Myko-
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lo Arkangelo bažny
čios parapijos steigi
mo dekretas. Pirmuo
ju klebonu tapo buvęs 
gimnazijos ir karo 
belaisvių ligoninės 
kapelionas kunigas 
Rapolas Liukas. Kle
bonai dažnai keitėsi. 
Jais buvo skiriami 
energingi, atsidavę 
tarnystei kunigai: 
profesorius, prelatas P 
Tamulevičius, rašyto
jas, poetas V. Švogžlys, 
J. Preikšas, P. Lapė, 
kanauninkas N. Čėsna 
ir J. Vaičeliūnas, pas
kutinis okupacinio 
laikotarpio klebonas.

LTSR Ministrų 
Taryba priėmė nuta
rimą Šv. Mykolo Ar
kangelo bažnyčioje 
įsteigti Dailės muzie-
jaus filialą. Bažnyčios inventorių perėmė 
Kauno, Šakių, Kulvos bažnyčios. Kareivių 
į aikštę išmestus altorius kunigas parsivežė 
į Santakos Kristaus Karaliaus bažnyčią 
Alytaus rajone.

1955 m. pertvarkytoje bažnyčioje įsi
kūrė Vitražo ir skulptūros galerija. 1978 
m. ant kupolų buvę kryžiai pakeisti spalvo
to stiklo bumbulais -vėjarodėmis. 1987 m. 
galerijoje buvo 1227 eksponatai. Tarp jų 
“kalėjo” ir Laisvės statula.

1991 m. kovo 28 d. sprendimu Kauno 
miesto deputatų taryba Šv. Mykolo Ar
kangelo bažnyčią grąžino Kauno arkivys
kupijos kurijai. 1991 m. rugsėjo 17 d. virš 
kupolų buvo vėl iškelti kryžiai.

Po trisdešimties metų pertraukos, 1992 
m. birželio 9 d., Sekminių dieną, vėl sugaudė 
Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčios 
varpai. Nepriklausomybės aikštėje kunigas 
Ričardas Mikutavičius aukojo šv. Mišias 
Lietuvos Respublikos savanoriams, šau
liams, policininkams. Kauno įgulos kape
lionas Alfonsas Bulotas pašventino komen
dantūros vėliavą. Žmonės ovacijomis lydėjo 
LR karių paradą. Skambėjo “Aleliuja”, 
giesmės, tremtinių dainos.

Prasidėjo bažnyčios atgaivinimo darbai. 
Konservuota blogos būklės sienų bizantinė 
tapyba, bažnyčia pasipildė nauja įranga ir 
aukštos meninės vertės meno kūriniais. 
Paskliautėjė 99 metus kabėjęs carinės ir 
dabartinės Rusijos valstybių herbas - dvi
galvis erelis - pakeistas baltu Šventosios 
dvasios paukščiu. Tikinčiųjų talkomis, jų 
ir miesto lėšomis kunigas R. Mikutavičius 
įgyvendino savo pamoksle išsakytą viziją: 
“Šventovėje viskas privalo kalbėti, nors 
žodžių nėra - harmonija, dizainas, garsai, 
šviesa.”

1996 m. rugpjūčio 10 d. Šv. Mykolo Ar
kangelo bažnyčia arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus dekretu paliekama rektora
tu, suteikiant pirmumo teisę Lietuvos ka
riuomenei. Šv. Mykolo Arkangelo(Įgulos) 
bažnyčia yra Dievo namai ir kartu mūsų 
kariuomenės, mūsų valstybės džiugių ir 
liūdnų sukakčių minėjimo vieta. Tęsiant 
tradicijas, vyksta bažnytinės muzikos 
koncertai, aktorių pasirodymai, nuolat 
veikia parodos.

Šį rudenį Šv. Mykolo Arkangelo (Įgu
los) bažnyčia šventė 110 metų jubiliejų. 
Šventiniai renginiai, pavadinti “Po angelo 
sparnu”, prasidėjo rugsėjo 29 d. Bažnyčioje 
buvo aukojamos šv. Mišios vaikams. Po jų 
vaikai piešė angelus, kuriuos vėliau kartu 
su balionais paleido į dangų. Vaikų dieną 
užbaigė vaišės - Kauno AVDŠR šauliai 
padėjo išdalyti vaikams šventinį tortą.
psk 8

Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia Kaune, Laisvės alėjoje.

Rugsėjo 30 - ji buvo skirta jaunimui. Šv. 
Mišias kartu su Šv. Mykolo Arkangelo baž
nyčios rektoriumi ir karo kapelionu Tomu 
Karklių jaunimui aukojo pranciškonas 
brolis Astijus Kungys, giedojo Kretingos 
bažnyčios sakralinė grupė. Po to Nepri
klausomybės aikštėje Kauno įgulos kari
niai daliniai, VRM I pulko kariai ir Kauno

Prisikėlimo bažnyčioje - Tautos panteonas
Labiausiai prisidėjusiems prie Lietu

vos prisikėlimo rengiama amžino poilsio 
vieta Kauno Kristaus Prisikėlimo bažny
čios kolumbariume, kuris šiuo metu bus 
įkurtas šventovės rūsio patalpoje. Šiame 
Tautos panteone bus saugoma iki 30 urnų 
su kremuotų žmonių palaikais, o tradi
ciškai karstuose galės būti palaidoti vos 
keli iškilūs žmonės - jiems palikta vietos 
prie bažnyčios sienos. Baigta atstatyti 
Prisikėlimo bažnyčia buvo pašventinta ir 
atverta tikintiesiems praėjusiais metais 
per Šv. Kalėdas, tačiau rūsio patalpos ir 
šventorius dar laukia savo eilės. Maždaug 
1000 kvadratinių metrų rūsio patalpose 
vykstančius statybos ir apdailos darbus 
apžiūrėjo Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius ir Kauno miesto 
meras Arvydas Garbaravičius. S. Tamkevi- 
čiaus teigimu, pagal pirminį sumanymą 
mirusiesiems turėjo atitekti visas rūsys, 
tačiau vėliau nuspręsta kolumbariumui 
skirti tik trečdalį patalpos. Manoma, kad 
Prisikėlimo bažnyčią aplankys ne vienas 
tūkstantis žmonių. Pasak S. Tamkevičiaus, 
būtų ne visai tikslinga rodyti lankytojams 
tik mirusiųjų urnas.

Likusioje rūsio dalyje bus įrengta 
ekspozicija apie Bažnyčios bei Lietuvos 
prisikėlimo kelią, bendruomenės salėje 
lankytojai galės pamatyti filmą, čia taip 
pat galės rinktis tikintieji ir pan. Nusi
leidimas į rūsio patalpas bus pritaikytas 
neįgaliesiems.

Kolumbariumas įsikurs koplyčios pa
talpoje, esant poreikiui, jį bus galima 
išplėsti, tuomet jame tilptų dar 30 urnų. Ką 
laidoti Tautos panteone - galės siūlyti ir 
tikintieji. Kauno arkivyskupo nuomone, 
svarbu, kad siūlomo laidoti žmogaus įsi
tikinimai “derintųsi” su Katalikų Bažny
čia. Šiais metais statybos darbams Prisi
kėlimo bažnyčioje iš viso buvo skirta 5.25 
mln. litų. 4.3 mln. gauti iš valstybės biu
džeto, 400,000 litų skyrė Kauno miesto, 
100,000 - Vilniaus miesto savivaldybės. 
300,000 litų - žmonių aukos, 150,000 li
tų įvertinti bendrovės “YIT Kausta” sta- 

AVDŠR šauliai surengė įvairių konkursų 
jaunimo komandoms, lauko scenoje grojo 
krikščioniškos muzikos grupės.

Spalio 1 d. daugiausia dėmesio buvo 
skirta šeimoms ir policijos pareigūnams, 
šventusiems savo profesinę šventę - Angelų 
sargų dieną. Po šv. Mišių, kuriose giedojo 
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos ka
rininkų ramovės vyrų choras “Aidas”, Ne
priklausomybės aikštėje buvo pristatoma 
policijos pareigūnų ir karinių dalinių 
technika, miestelėnai galėjo apžiūrėti 
Lietuvos šaulių sąjungos istoriją ir veiklą 
pristatančius stendus. Visą dieną veikė 
“Mykoliuko” mugė, lauko scenoje koncer
tavo įvairūs kolektyvai. Vakare kauniečiai 
buvo pakviesti stebėti įspūdingo reginio - 
Gyvojo kryžiaus. Karinių dalinių kariai ir 
Kauno AVDŠR šauliai su degančiomis 
žvakutėmis rankose iš iš keturių pusių 
atžygiavo prie Šv. Mykolo Arkangelo 
(Įgulos) bažnyčios ir apstojo bažnyčią ratu. 
Taip buvo pagerbti žuvusieji, už Lietuvos 
laisvę kovojusieji kariai ir Lietuvos pilie
čiai. Šventę vainikavo fejerverkas.

Bažnyčios jubiliejaus renginiai baigėsi 
sekmadienį, spalio 2-ąją. Iškilmingas šv. 
Mišias aukojo Kauno arkivyskupas me
tropolitas Sigitas Tamkevičius, kariuo
menės ordinaras Eugenijus Bartulis, vys-
kūpąs Juozas Preikšas ir kunigai, giedojo 
solistė R. Preikšaitė ir mišrus choras “Le- 
liumai”. Po šv. Mišių koncertavo Karinių 
oro pajėgų pučiamųjų orkestras, vakarop 
pristatyta Popiežiaus Jono Pauliaus II 
meditacija “Priešais juvelyro parduotuvę” 
apie santuokos sakramentą.

Paruošė Aušra Garnienė

Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune.

tybos darbai, kuriuos ji atliko nemoka
mai. Didžiąją dalį rūsio patalpų ketinama 
baigti įrengti dar šiais metais. Lauko 
inžinerinių tinklų bei šventoriaus aplinkos 
sutvarkymui reikia dar 5.6 mln. litų. Yra 
žinoma, kad Valstybės investicijų prog
ramoje Prisikėlimo bažnyčiai numatyta 
skirti 4 mln. litų. Apie milijoną litų kitais 
metais pasiruošusi skirti ir Kauno miesto 
savivaldybė. Jei finansavimas bus sklan
dus, visus darbus numatoma užbaigti kitų 
metų rudenį.

Kauno miesto mero įsitikinimu, Pri
sikėlimo bažnyčios gyvavimo palaikymui 
bus reikalingas nuolatinis savivaldybės 
bei valstybės rėmimas. Tautos prisikėlimą 
bei ryžtą laisvei ir nepriklausomybei sim
bolizuojanti Kristaus Prisikėlimo bažny
čia buvo pradėta statyti prieš 76 metus, 
tačiau po ilgų negandų metų ir užtrukusių 
atstatymo darbų tik prieš metus ji buvo 
pašventinta ir tarnauja tikintiesiems. Per 
šias Šv. Kalėdas, gruodžio 26 dieną, 
visuomenei bus pristatytas dokumentinis 
filmas, pasakojantis apie Prisikėlimo 
bažnyčios istoriją nuo pat jos pastatymo 
idėjos. LGITIC
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Lietuviai pasaulyje
Iš Mažosios Lietuvos senųjų laikų
Pagal lenkų istorikų tyrinėjimus vien 

Mažojoje Lietuvoje, kuri dabar priklauso 
Kaliningrado sričiai, 1734 m. gyveno apie 
100,000 lietuvių, o Karaliaučiuje 1875 m. 
- dar apie 700 “suvokietintų lietuvių”. Be
je, XVIII a. viduryje Karaliaučiuje buvo 
apie 50,000 gyventojų. Lietuvninkų Mažoji 
Lietuva anksčiau dar buvo vadinta Prūsų 
Lietuva arba tiesiog Lietuva; vokiečių ži
noma kaip Klein Litauen, Preussisch 
Litauen, Litauen ir pan. Bene pirmą kartą 
šis vardas Kleinlittaw pasirodė Prūsijos kra
nininko Simon Grunau tarp 1517 m. ir 
1526 m. parašytame veikale Preussische 
Kronik. Vėliau jis kartotas prūsų istoriko ir 
kranininko Lukas Davis apie 1576 m. pa
rašytoje Preussische Chronik, dar vėliau 
1795 m. vartojamas jau ir kartogramų - F. 
L. Guessefeld’o ir kitų. Mažoji Lietuva su
sideda iš seniau minimų Nadnivos, Skal
ves ir Pilsoto sričių, o Tvankstą (pavadini
mas istorinės mūsų pilies, kurios vietoj če
kų karaliaus Otokaro II garbei, dalyvavusio 
ordino žygiuose prieš prūsus, 1255 m. įkur
tas Karaliaučius) sudaro Semba, Notanga, 
Š. Varmė ir Š. Barta. Geografiniu požiūriu 
į ją įeina Priegliaus upynas bei Nemuno, 
Minijos ir Danijos (Danės) žemupiai.

Nors visas tas plotas 1422 m. Melno 
taikos sutartimi buvo atskirtas nuo LDK 
(kuriai liko Sūduva, arba Užnemunė, ir 
Žemaitija), tačiau jis iki 1701 m. priklausė 
Prūsijos kunigaikštystei, kuri Olivos tai
kos 1660 m. sutartimi buvo unijinės Lietu
vos - Lenkijos valstybės vasalitete (sic!). 
Tik nuo XVII a. pab. iki 1871 m jau priklausė 
savarankiškai Prūsijos karalystei, kuri įtei
sino 1701 m. Frydrichą III Karaliaučiaus 
katedroje karūnavus pirmuoju karaliumi Prū
sijoje Frydrichu I, o iki 1918 m. - Vokieti
jos reichui ir iki 1945 m. - Vokietijai. Po 
Antrojo Pasaulinio karo šiaurinė šio ploto 
dalis 1946 m. Potsdamo konferencijoje 
atskirta dirbtine (potsdamine) linija nuo 
lenkų valdomos buvusios Rytų Prūsijos 
dalies ir iki būsimos taikos konferencijos 
(sic!) pavesta valdyti Sovietų Sąjungai.

D. Grybauskaitė - iškiliausia ES komisarė
Už Europos Sąjungos biudžetą bei 

finansinį programavimą atsakinga ko
misarė Dalia Grybauskaitė paskelbta ES 
daugiausia nuveikusia Metų komisare. Tai 
įvyko per iškilmingą vakarienę Egmonto 
rūmuose, kur buvo susirinkę pora šimtų 
aukštų Briuselio pareigūnų. Dalia Gry
bauskaitė taip pat gavo piniginę premiją, 
kurią tradiciškai paaukos labdarai.

Komisarė prisipažino, jog priėmimų ir 
iškilmingų renginių nemėgsta: „Į juos einu 
tik tada, kai visiškai neišvengiama. Ka
dangi buvau nominuota, reikėjo dalyvauti 
ir pirktis papildomą vakarinį drabužį“.

Komisarų bei kitų iškiliausių ir įtakin
giausių Europos asmenybių rinkimus 
penktąsyk rengiančio savaitraščio „Euro
pean Voice“ speciali komisija Dalią 
Grybauskaitę dar lapkričio viduryje iš 25 
Komisijos narių atrinko į penketuką. Iš šio 
penketo Metų komisarą rinko savaitraščio 
„European Voice“ skaitytojai. Šis savait
raštis taip pat renka Europai daugiausia 
nusipelniusį Metų valstybės vadovą, dip
lomatą, europarlamentarą, verslininką, 
žurnalistą. Iš viso kasmet nominuojamos 
50 iškiliausių asmenybių.

Šalia vokiečio Gunter Verheugen. kuris 
pernai pelnė Metų komisaro titulą, belgo 
Louis Michel, airio Charlie McCreevy ir 
suomio Olli Rehno, Dalia Grybauskaitė 
buvo vienintelė naujųjų ES šalių narių 
atstovė ir vienintelė moteris.

„Vien tai, jog iš naujųjų narių esu tik 
vieną; mane džiugino. Nominacija rodė ne 

Dabar Mažoji Lietuva ir Semba vadinama 
Kaliningrado sritimi. Išimtis tik Klaipėdos 
kraštas, vienintelis po Melno taikos 1422 
m. likęs teutonų ordinui, Versalio taikos 
sutartimi atskirtas nuo Vokietijos reicho ir 
šiandien priklausantis Lietuvai.

Vokiečių ordino nuo XVIII a. vidurio 
valdomos Prūsijos žemės (kaip Modenos 
vyskupas, t.y. popiežius Grigalius IX, 1230 
m. sausio 18 d. bule paragino teutonų 
ordiną užgrobti pagoniškąsias prūsų 
žemes) 1466 m. buvo padalytos. Pamarėlį 
ir Varmiją aneksavo Lenkijos ir Lietuvos 
valstybė ir buvo pradėta vadinti Karališkąja 
Prūsija, nes priklausė bendram karaliui. 
Likusioji dalis su Karaliaučiumi kaip 
sostine nuo 1525 m. vadinta Prūsijos ku
nigaikštyste, tačiau buvo Lietuvos - Len
kijos vasalitete. Tik XVII a. ji tapo sava
rankiška - elektoriškąja Prūsija. Žygimanto 
Augusto regalinio antspaudo žyminys 1551 
m. skelbė jį kaip Sigismundus Augustus Dei 
gratia rexPoloniae, magnus duxLituaniae, 
Russiae, Masoviae, Samogitiae, t. y. val
dančiu Prūsiją. Būtent Lenkijos karalius ir 
Lietuvos Didysis kunigaikštis Žygimantas 
Senasis 1525 m. palaimino savo seserėną 
Albrechtą kaip Prūsijos kunigaikštį, kuris 
jam prisiekė kaip vasalas. Albrechtas buvo 
paskutinis vokiečių ordino paskirtas ma
gistras. Jis 1525 m. priėmė reformatoriaus 
Liuterio tikėjimą ir iki 1527 m. liuteroniz- 
mą Prūsijoje paskelbė oficialia religija. 
Žygimantui Augustui reziduojant Vilniuje 
vyko prabangūs pokyliai ir šventiniai tur
nyrai. Draugiškus santykius su juo palaikė 
nemaža Lietuvos didikų - Goštautai, Kęs- 
gailos, Radvilos etc. Albrechtas Brande- 
burgietis buvo kilęs iš Hohenzolernų 
dinastijos, tačiau buvo Žygimanto Senojo 
sesers Sofijos sūnus, t. y. Žygimanto Augus
to tikras pusbrolis, iš motinos pusės tę
siantis ir gediminaičių dinastiją.

Būtent šiuo laikotarpiu Karaliaučius 
tapo tikru Šiaurės Europos mokslo ir kul
tūros bei lietuvių raštijos centru, o Albrech
tas pats rūpinosi lietuvių ir lenkų kalbos 

Dalia Grybauskaitė.

tik mano asmeninį politinės ir profesinės 
veiklos pripažinimą. Tai, jog naujos ne
didelės valstybės atstovas yra gerai ver
tinamas, man labai svarbu. Aš Briuselyje 
vis dėlto atstovauju Lietuvai ir čia esu 
matoma kaip savotiškas mūsų šalies 
simbolis“, - sakė Dalia Grybauskaitė.

Nuopelnai, už kuriuos D.Grybauskai- 
tė buvo įtraukta į penkių kandidatų sąrašą, 
jai pasirodė įdomūs: „Buvau įtraukta ne už 
rezultatą, o už procesą, už pastangas mo
dernizuoti ES biudžetą“.

Edita Urmonaitė,

Nuotraukoje - Karaliaučius - dabartinis Kaliningradas.

puoselėjimu. Pabėgę nuo reformacijos 
persekiojimo Lietuvoje S. Rapolionis, A. 
Kulvietis, J. Zablockis, M. Mažvydas, B. 
Vilentas ir daugelis kitų sudarė būrį švie
suolių Karaliaučiuje. Jie pradėjo rengti 
lietuviškas knygas, kunigavo lietuviškose 
parapijose Prūsijoje. Nuo pat Karaliaučiaus 
universiteto įsteigimo 1544 m. čia buvo 
daug studentų iš Lietuvos. Lietuviškos 
protestantiškos pamaldos Karaliaučiuje 
buvo laikomos jau nuo 1523 m. pirmiausia 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje. O 1587 m. 
birželio 11d. joje lietuvių kunigu buvo 
įšventintas Bretkūnas ir čia klebonauda
mas jis lietuvių kalba parašė giesmių kny
gas, Postilę ir Liuterio biblijos vertimą į 
lietuvių kalbą. Yra žinoma, kad per 1603 
m. marą Karaliaučiuje mirė 1300 lietuvių. 
Archyvuose iki 1941 m. dirbęs W. Falken- 
hahn apskaičiavo, kad Bretkūno laikais 
vien Karaliaučiuje lietuvių galėjo būti apie 
3500, t. y. 10% gyventojų. Lietuvių pamal
dos Šv. Elžbietos bažnyčioje buvo laikomos 
iki 1807 m., kaip nurodo Liudvikas Rėza, 
kuris 1800-1807 m. buvo Friedrichsburgo 
tvirtovės įgulos kunigas ir čia išrūpino lie
tuviškas pamaldas. 1802 metais Karaliau
čiaus universitete įsteigta studentų korpo

Netekome Rimvydo Šilbajorio
savaitraščiai “Šiaurės Atėnai” bei “Literatū-Eidamas 80-uosius metus, gruodžio 3 

d. JAV mirė vienas žymiausių literatūros 
kritikų, išeivijos literatūros tyrinėtojų 
Ohio Universiteto slavų literatūrų ir kalbų 
profesorius Rimvydas Pranas Šilbajoris.

Literatūros prof. Rimvydas Šilbajoris 
- puikiai savo iškiliais darbais žinoma 
asmenybė ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio 
literatūrinei bendruomenei. Gimė 1926 m. 
sausio 6 d. Kretingoje, mokėsi Kretingos 
progimnazijoje. Baigiantis karui, 1944 m. 
kartu su tėvais pasitraukė iš Lietuvos, 
gyveno JAV, nuo 1963 m. profesoriavo 
Ohio Universitete. Rimvydas Šilbajoris 
parašė daugiau kaip šimtą straipsnių 
literatūros klausimais. Savo literatūrolo
ginius darbus skelbė lietuvių ir anglų kal
bomis. Išleido šias knygas: “Russian 
Versification: The Theories of Traediakovskij, 
Lomonosov and Kantemir” (1968); 
“Perfection of Exile” (1970), “Žodžiai ir 
prasmė” (1982), “Netekties ženklai” 
(1992). Redagavo “Second Conference on 
Baltic studies” (1970), “Lituanistikos Ins
tituto Suvažiavimo darbai” (1973). “Ar
chitecture of Reading” (1976), “Mind 
against the Wall” (1983). Rimvydas Šilba
joris yra vienas iš solidžios studijos “Lie
tuvių egzodo literatūra (1945 - .1990)” 
redaktorių. Drauge su prof. Violeta Keler
tiene redagavo išeivijos kultūros mėnraštį 
“Metmenys”, bendradarbiavo tęstiniame 
Kauno Vytauto Didž. universiteto leidinyje 
“Darbai ir dienos”, jo įžvalgius straipsnius 
skelbė-žurnalas ^‘Mietai” ir kultūriniai _______________ ______________

racija “Littuania”, kurios nariai save vadino 
lietuviais iš Mažosios Lietuvos.

Kalbant apie senesnius laikus, N. Vė
lius į baltų mitologiją (prūsų, lietuvių, lat
vių), žvelgė kaip į visiems seniesiems bal
tams bendrą sistemą. Pasak M. Gimbutie
nės. žinių apie senąjį lietuvių ir baltų tikė
jimą aptinkama rašytiniuose šaltiniuose 
nuo I a. iki XIX a.; didelė šių žinių dalis 
surinkta Manhardo knygoje Letto - 
Preussische Goetterlehre (Lietuvių - prūsų 
dieviškasis mokymas, 1936). J.P. Mallory 
savo knygoje “In search of Indo - Europeans” 
(1994) pažymi, kad “šiandien yra suskai
čiuojami šeši milijonai šnekančių dvejomis 
išlikusiomis Rytų baltų kalbomis, lietuviai 
ir latviai”. Didžioji dalis, atstovaujančių 
vakarinių baltų kalboms, senieji prūsai, iš
nyko apie 1700 m. XIX a. vokiečių archeo
logas ir kalbininkas A. Bezzenberger, de
rindamas archeologijos, kalbos ir geologi
jos duomenis, priėjo išvadą, kad baltai 
rytiniame Baltijos jūros krante gyvena 
bent nuo vėlyvojo akmens amžiaus. Dėl jo 
darbų įtakos XX a. pr. kalbininkai baltų 
prokalbės skilimą į vakarų ir rytų baltų 
tarmes (prūsų ir lietuvių bei latvių) nukėlė 
į V a. pr. Kr. Rasa Gečaitė, “Aušra” 

ra ir menas”. Daug dėmesio savo darbuose 
skyrė Lietuvoje skelbiamai liet, literatūrai 
- parašė iškilių darbų apie Janinos 
Degutytės, Juditos Vaičiūnaitės, Jono 
Aisčio, Marcelijaus Martinaičio, Sigito 
Gedos, kitų lietuvių literatūros klasikų 
kūrybą, 2004 m. išleistus atskira knyga 
“Poezijos skaitymai”.

Profesoriaus literatūrologiniai darbai 
akivaizdžiai liudija, jog Rimvydas Šilbajoris 
niekada nenutraukė kultūrinių ryšių su 
Tėvyne. Išeivijos literatūros kritikas Vladas 
Kulbokas pabrėžė, jog “Rimvydas Šilba
joris daugiau negu kuris kitas yra pateikęs 
lietuviškų knygų aprašymų angliškai kal
bančiam ir skaitančiam pasauliui. Ištisus 
dešimtmečius jis tai darė įspūdingam fo
rume - Oklahomos Universiteto leidžia
mam reprezentaciniame žurnale “World 
Literature Today”. Kone kiekviename šio 
leidinio numeryje vis būdavo viena ar dvi 
Rimvydo Šilbajorio recenzijos, aptarian
čios kurią nors reikšmingesnę grožinės 
lietuvių literatūros knygą, išleistą svetur ar 
Lietuvoje”.

Rimvydas Šilbajoris kelerius metus 
dėstė literatūrą atkurtame Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete. Rimvydo Šilbajorio 
nuopelnai lietuvių literatūrai buvo įvertin
ti valstybiniu lygiu - 1999 m. profesorius 
buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio 
ordinu. LGITIC
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Druskininkai 
garsėja

Prieš kelias savai
tes Sydnėjuje atsisveikinome su čia gy
venusiu ir aštuonerius metus prie olim
pinių bei kitų statybų dirbusiu Rimu 
Kuckailiu, jo žmona Lina bei jų sūnum 
Kęstu su šeima. Tai labai nuoširdūs ir 
malonūs dzūkai iš Alytaus. Jie kaip spe
cialistai, turėdami savo darbdavių iškvie
timą dirbti pas juos, buvo gavę oficialų 
Vyriausybės leidimą pasilikti Australijoje. 
Tačiau tiek metų nebuvus Lietuvoje, tė
viškės meilė ir savųjų pasiilgimas nulėmė 
sprendimą grįžti į Lietuvą, nors prieš iš
vykdami jie nebuvo tikri, kad ir vėl ne
atsiras Australijoje.

Rimas Kuckailis, sutvarkęs savo rei
kalus Alytuje, apsistos gražiajame Drus
kininkų kurorte, kur su savo statybininku 
broliu yra numatę statyti didelį kurortinį 
namą svečiams ir, jeigu seksis, gyventi bei 
verstis bizniu.

Paskutiniu metu Druskininkai virto 
tiesiog statybininkų miestu. Griaunami 
seni pastatai ir jų vietoje išdygsta puikūs 
modernūs rūmai. Jau atsinaujino beveik 
visos sanatorijos. Vasarą, kai aš ten bu
vau, jau stigo vietų atostogaujantiems. 
Atsirado gana daug naujų viešbučių ir jų 
vis dar statoma. Baigiami pastatyti du 
pramogų centrai Greitai bus dar ir trečias. 
Didžiausia šalyje “Eglės” sanatorija visų 
savo gydyklų sumoderninimui investuoja 
per 10 mln. litų. Labai modernus yra 
sveikatos ir poilsio centras “Vilnius”.

Greitai bus įrengtas ir Druskininkų 
vandens parkas su 5000 kvadratinių metrų 
baseinu, kur bus galima mėgautis jūros 
bangomis. Sunku man šiandien būtų ir 
įvardinti visas modernias naujoves, kurios

Žalias varpelis
Atkelta iš 5 psl.
mane su tokia skrybėle... - ir abiem ran
kom ji apvedė aplink savo galvutę didžiu
lį kreivą ratą. - Tai ne šita juokinga dėžu
tė be charakterio! - Ir pasipiktinusi fėja 
sudavė spriktu į savo kakavinę, koketiškai 
ant galvutės tupinčią kepuraitę.

- Ach, vėl užsiplepėjau, - staiga subruz
do ji ir dūrė dailiu piršteliu į mano pusę. 
Kruopščiai manikiūruotas nagelis blizgėjo 
skaisčiu “Revlon” laku.

-Taigipradėsim Dėmesio! -skubėjo fėja, 
- kol suskaičiuosiu iki septynių, apsigalvok, 
ko nori. Atsimink - išpildysiu vieną troš
kimą, bet, - čia mano mažoji viešnia vikriai 
atsistojo ir pagrasė, - jokių kvailų norų, kaip 
maišas aukso arba Anglijos karalienės 
karūna! Ko neišsigalvoja tos moterys 
kartais... - truktelėjo pečiais susiraukusi.

-Vienas!
Aš dar ne visai tikėjau savo akimis ir 

ausimis. Spoksojau į fėją, nežinodama ko 
norėti

- Paltukas - Givenchy. Rankinukas ir ba
tai - aligatoriaus odos. Kažin, kur randasi 
tokie mažyčiai aligatoriai? - kvailai galvojau.

-Du!
-Kokia ji elegantiška! - žavėjausi 

patylomis.
-Trys!
- Trys??? Ko norėčiau? Ko labiausiai 

norėčiau?
- Keturi! Penki! - negailestingai skaičiavo 

fėja, užlenkdama pirštukus.
- Pinigų? Ne, ne. Sakė - tik ne aukso 

maišo... Grožio? Ne. nerimtas troškimas, 
pagaliau, jei staiga tapčiau gražuole, kaipgi 

Tų kvepalų tebeieškau po visas miesto 
parfumerijas. Veltui.. Nė vienas kvapas nuo 

pasiaiškinčiau saviškiams. Kas manim Shalimar iki Hypnotique neprilygsta ma- 
... į . .Įil.Lžla, —m—r. ... .'žlugins fėjos flakonėlio aromatui.. □
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jau yra ir greitu laiku bus Druskininkuose. 
Žinomas pasaulinis žurnalas “Newsweek” 
paskelbė 10 geriausių pasaulio kurortų, į 
kuriuos pataria nuvykti. Čia yra įtraukti ir 
Druskininkai, kaip geriausias balneologi
jos (mineralinių vandenų gydyklų) kurortas 
Europoje.

Druskininkuose yra įrengtas puikus 
Sporto centras, kuris ateityje bus plečia
mas. Numatoma įrengti olimpinio rengi
mo centrą, sutvarkyti K Dineikos parką, 
buvusius sveikatos rūmus. Norima, kad 
geriausi Lietuvos sportininkai, o krepši
ninkai jau tą daro, prieš pasaulines ar 
olimpines žaidynes ruoštųsi ir treniruo- 
tųsi ne svetimose valstybėse, bet Druski
ninkuose. Jau 2006 m. Pasaulio jaunimo 
orientacinio sporto varžybos vyks Druski
ninkuose.

Į šį, jau pasauliniu virstantį kurortą, 
eilę metų pretenzijas reiškė kaimynai 
baltarusai, visaip įrodinėdami, kad Drus
kininkai priklauso Baltarusijai. Tačiau 
istorija sako kitaip. Čia daug piliakalnių 
ir senųjų lietuviškų sodybų liekanų. Ties 
Druskininkais buvo labai svarbi vieta pe
reiti Nemuną. 1311 m. kryžiuočiai nuga
lėjo Vytenį ir 1378 m. puolė Kęstutį, nes 
tai buvo Lietuvos žemės. Dar sovietiniu 
susitarimu Druskininkai, Švenčionys ir 
Šalčininkai buvo palikti Lietuvai, nors to 
laiko sovietinės Lietuvos atstovai, net ran
kai nesudrebėjus, lengvai perdavė Balta
rusijai Vytauto Didžiojo tėvoniją Gardiną, 
Ašmeną, Lydą, Breslaują ir kitas istorines 
Lietuvos žemes.

Išvykstant mieliems Kuckailiams, pa- 
linkėjom jiems daug sėkmės.Jeigu nutars 
pasilikti Lietuvoje ir įsikurs Druskinin
kuose, pakvietė apsilankyti ir pailsėti 
gydomajame kurorte, pataisyti sveikatą.

Jo nepalaužė nei KGB
Šių metų Pasaulio lietuvių sporto 

šventėje Vilniuje paradinės eisenos metu 
Lietuvos vėliavą nešė nusipelnęs ir gar- 

tikėtų? Kas mane beatpažintų?
-Šeši!
Sėdėjau, kaip ant žarijų. Kažkur giliai, 

slaptame širdies kamputyje glūdėjo visas 
tūkstantis troškimų, tačiau negalėjau atsi
minti net vieno vienintelio... Aš buvau pa
nikoj. Į nosį lindo, kuteno ir maloniai svai
gino fėjos kvepalai O tas kvepėjimas! Nieko 
daugiau nebegalėjau galvoti..

- Septyni! šaltai pasakė fėja.
- Kvepalų! - sušukau jai įkandin, vos 

bežinodama ką sakau.
Fėjos juokas nuskambėjo pabiriais stik

lo karoliukais.
- Tai bent moteriškumas! - kikeno ji, 

imdama iš rankinuko blizgantį buteliuką, 
ne didesnį už pusę degtuko.

- Palauk, palauk! - sušukau nusiminusi, 
bet fėja mostelėjo rankute ir žengė eglutės 
pusėn. Mano delne jos kvepalų flakonėlis 
beatrodė lyg obuolio sėkliukė.

- Palauk! - kartojau nusiminusi
Bet fėja skubėjo.
- Iki pasimatymo! - šūktelėjo per petį, - 

2070-aisiais!
Springau pykčiu ir ašaromis. Juoksis dar 

ta nenaudėlė! Musė ta! Apgavikė!
- Sustok! - rėkiau, o ašaros jau bėrėsi per 

veidus. Bet mažosios burtininkės nebebuvo. 
Tik ant sidabrinio siūlo švelniai suposi 
mano žalias varpelis. Prišokusi papurčiau 
jį abiem rankom. Nė garso! varpelis tylėjo - 
jo vidury nebuvo jokios šerdies...

Negali būti! Sapnuoju! Žinoma, sap
nuoju! - kartojau, vartydama trapų žaisliu
ką, bet mano rankos kvepėjo labai gerais 
kvepalais...

bingas irklavimo sporto veteranas Vladas 
Česiūnas. Daugiau nei 13 metų atstovavęs 
tuometinei Lietuvai, jis buvo SSSR čem
pionas. 1972 m. jis tapo Muencheno olim
piados dvivietės irklavimo čempionu, bu
vo “Dinamo” sporto sąjungos direktoriu
mi ir treneriu. Vėliau jo gyvenimas tapo 
tragiška odisėja.

1979 m jis vyko su specialistų ir tre
nerių grupe į pasaulio baidarių ir kanojų 
irklavimo varžybas Vokietijos Duisburgo 
mieste. Pasibaigus šioms varžyboms V. 
Česiūnas negrįžo namo ir dingo kaip į van
denį. Tuo metu, po Muencheno olimpiados, 
aš viešėjau pas savo gimines Muenchene, kur 
gyveno žinoma veikėja bei visuomeninin
ke A. Grinienė (mano giminių artima 
draugė) ir daugiau lietuvių. Vieną dieną ji 
pakvietė mane į svečius ir pasakė, kad šį 
vakarą turi atvykti žinomas Lietuvos 
sportininkas V Česiūnas, kuris nutarė 
negrįžti į Lietuvą. Ji jam labai padėjo 
pasilikimo reikaluose. V. Česiūno laukė ir 
daugiau žinomų to meto lietuvių veikėjų, 
atvykusių iš Amerikos. V. Česiūnui buvo 
pažadėta piniginė pašalpa, darbas “Lais
vės” radijo studijoje, butas ir kt. Jis buvo 
užsiminęs, kaip yra ruošiami sovietiniai 
atletai ir apie užkulisinius jų paruošimus 
žadėjo parašyti knygą. Tas turbūt ir buvo 
svarbiausia sovietiniam saugumui. Tą 
vakarą beveik iki paryčių laukėme šio 
žmogaus, tačiau jis neatvyko. Vėliau p. A 
Grinienė pasakojo, kad jis gatvėje buvo 
pagrobtas sovietinių agentų ir diploma
tiniu automobiliu nuvežtas į Frankfurto 
oro uostą. Ten jam svetima pavarde buvo 
nupirktas bilietas. Prieš tai buvo užlai
kytas Aerofloto lėktuvas. V. Česiūnas ma
tyt buvo apmarintas, nes mažai suvokė, kas 
darosi aplink.

Grįžus į Lietuvą prasidėjo buvusio 
čempiono kančios. Jis buvo ilgai tardomas, 
paguldytas į psichiatrinę ligoninę, jam bu
vo leidžiami kažkokie vaistai ir vis buvo 
tardomas. Buvo iškelti 3 kaltinimai: už 
Tėvynės išdavimą, už dezertyravimą, nes jis 
turėjo kapitono laipsnį, kuris buvo atimtas, 
ir už neregistruotą medžioklinį šautuvą. 
Kratos metu iš jo buto dingo daug vertin
gų daiktų, buvo išlaužtos buto durys. Buto

Padėka
Viktorijos Universiteto vardu reiškiu gilią padėką Adelaidės Lietuvių Namų 

bibliotekininkėms už $1,037.50 paramą dr. Genovaitės Kazokienės stipendijų 
fondui. Pinigai surinkti už knygos “Lithuanian Artists in Australia 1950 -1990 
platinimą. Pagarbiai

Gražina Pranauskienė

Iš Redakcijos pašto
Iš kelionių...

Kaip minėta “M. P” Nr. 47, melbour- 
niškis Reno Čėsna sušalo Laplandijoje, bet 
sušilo Berlyne. Nuotraukoje dešinėje - 
Reno prie atstatytų Brandenburgo vartų.

Gerb. p. Redaktore,
Man labai patiko Nijolės Jankutės 

rašinys “Susigrąžinkime lietuvišką žodį” 
(“M.P.” nr. 45). Lengvai pripažindamas, 
kad ir išeivijos žodyne pilna įvairiausių 
anglicizmų ar tiesiog angliškos sakinių 
darybos, visgi norėčiau atkreipti dėmesį į 
du dalykus, kurie į mūsų tarpą atkeliauja 
beskaitant Lietuvos spaudą. Pirmiausia, 
Lietuvoje dar tebesitęsia senas rusiškas 
įprotis rašyti pvz. “5 tūkst. 235”, o ne 
paprasčiau “5,235”. Gal verčiau laikykimės 
vakarietiškos rašybos? Antra, Lietuvos 
spaudos nenoras nurodyti pirmųjų vardų, 
asmenį pristatant kaip pvz. “J. Jonaitis”. 
Ar tai Jonas, ar Jurgis, ar Juozas ir t.t..? 
Tarp kitko, Vakaruose net nemandagu 

vėliau jam niekas negrąžino. Gyveno su 
žmona ir dviem dukrom vieno kambario 
bute. Prieš teismo pabaigą jis turėjo pa
rašyti viešą pareiškimą apie savo nusi
kaltimą apgailestaudamas ir sakydamas, 
kad jokių pretenzijų neturi. Tai ir gal skam
bus čempiono vardas jį išgelbėjo nuo ka
lėjimo, bet jo sveikata ir psichika buvo 
palaužta.

Šią vasarą šį garbingą žmogų sutikau 
Vilniuje. Malonu, kad galėjau padėti 
įsikurti Sydnėjuje jo dukrai Veronikai, ku
ri su vyru Vytautu Zubemiu gyveno šalia 
manęs. Jie čia ir dukrelės susilaukė. Da
bar jie grįžo į Lietuvą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
Vladas Česiūnas pradėjo dirbti Muitinės 
departamente, buvo apdovanotas Vyčio 
Kryžiaus ordinu ir šiais metais, kaip jis man 
atsisveikinant sakė, jau išeina į užtarnautą 
pensiją.

Ar žinote?
• Kad kalėdinė eglutė atkeliavo iš 

Vokietijos, kur pirmosios kalėdinės eglu
tės buvo pradėtos puošti VII amžiuje.

• Kūčios be mėsos - tai tradicija, kilusi 
dar pagonybės laikais. Seniau ant Kūčių 
stalo turėjo būti neporinis valgių skaičius, 
nes tai galėjo turėti įtakos busimajam 
derliui Paskui imta gaminti 12 valgių vaka
rienė, nes tiek buvo apaštalų. Visada būda
vo dedama lėkštutė ir nelauktam svečiui 
Po staltiese turėjo būti padėta šieno, kaip 
ėdžiose, kuriose gulėjo gimęs Jėzus. Ilgai 
buvo laikomasi papročio palikti ant stalo 
valgius per naktį, kad gruodžio 24 dieną 
atėjusios mirusių vėlės galėtų pasivaišinti.

• Kalėdų giesmės pradėtos giedoti 
XIII a. šalia prakartėlės. Po 100 metų jos 
virto jau atskiromis giesmėmis, šlovinan
čiomis Jėzaus gimimą.

• Kalėdaičio (plotkelės) laužymas per 
Kūčias turi priminti, kaip Jėzus dalinosi 
duona per paskutinę vakarienę. Kalėdai
čiai atsirado Karolio Didžiojo valdymo"“ 
laikais VIII - IX a. Tai buvo plonyčiai kvie
tinių miltų paplotėliai

• Kalėdų Senelis atsirado XX a. pra
džioje, o jo prototipas buvo vyskupas iš 
Azijos miesto Miros, kuris savo turtą da
lijo vargšams. . □

pristatyti moterį kaip “J. Jones”, o ne kaip 
“Jane Jones”. Ir savojoje išeivijos spau
doje pagerbkime nors moteris, rašant 
pilnus jų vardus.

Su pagarba, Vaclovas D.
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Kristaus Karaliaus šventė
Kaip buvo skelbta spaudoje, lapkričio • 

20 dieną Sydnėjaus lietuvius aplankė 
Sydnėjaus arkivyskupas kardinolas George 
Pell AC ir atlaikė šv. Mišias St. Joachim’s 
bažnyčioje. Koncelebravo kun. Jonas 
Stankevičius ir Fr. Michael, kardinolo 
palydovas.

Mišių metu giedojo choras “Daina”, 
kuriam dirigavo Birutė Aleknaitė, var
gonavo dr. Ramutis Zakarevičius. “Panis 
Angelicus” giedojo Garry Penhall ir Vilija 
Burneikytė. Skaitymus atliko Kristina 
Rupšienė. Auką atnešė jos dukrelės Emi
lija ir Nerija su jaunąja Lee.

Eminencija pamoksle užsiminė, kad 
lankydamasis Lietuvoje aplankė šventas 
vietas - Aušros vartus, Kryžių kalną ir kt. 
Ant arnoto švietė Aušros vartų Marijos 
portretas. Danutė Ankienė, lydima Rup- 
šaičių ir Lee, po pamaldų įteikė kardino
lui Aušros vartų paveikslą su įrašu. Emi
nencija palaukė, kol galingai nuskambėjo 
“Apsaugok Aukščiausias”. Daugiau nei 
šimtas parapijiečių susirinko į Parapijos 
salę, kur dosnios parapijos moterys buvo

Sydnėjiškiai ir kardinolas George Pell AC prie vaišių stalo Parapijos salėje.

“Dainos”chore
Užbaigus šių darbingiausių metų ru

giapjūtę, “Dainos” choristai su savo tal
kininkais paskutinį kartą susirinko Lie
tuvių Klube lapkričio 25 d. vakare atšvęsti 
darbų pabaigtuves.

Prie skaniai paruošto Darijos vaišių 
stalo susėdo choristai ir jų rėmėjai. Trar 
dicinę maldą sukalbėjo Antanas Krami
lius. Tylos minute buvo pagerbti mirę 
choristai ir choro rėmėjai.

Birutė Aleknaitė padėkojo daininin
kams ir ypač Klubo pirmininkui Aliui 
Migui už patalpas ir pagalbą. Valdybos 

paruošusios vaišes.
A Kramilius pasveikino kardinolą ir 

pakvietė sukalbėti maldą. Vaišių metu 
kardinolą Sydnėjaus lietuvių bendruome
nės vardu pasveikino Apylinkės Valdybos 
vicepirmininkas Arvydas Rupšys.

Kardinolas maloniai prisiminė savo ap
silankymą Lietuvoje ir pasidžiaugė gavęs 
progą pabendrauti su Sydnėjaus lietuviais. 
Kardinolas padėkojo kun. Jonui Stanke
vičiui, patarnaujančiam lietuviams. Pri
minė, kad 2008 m. Sydnėjuje vyks Pasaulio 
Jaunimo Kongresas. Susidomėjimas Syd- 
nėjumi yra labai didelis, sakė kardinolas. 
Jau dabar yra užsakyta 40,000 vietų, lau
kiama atvykstant apie 80,000 dalyvių ir 
svečių.

Esame dėkingi tautiečiams už soli
darumą ir gausų apsilankymą pamaldose, 
už arbatėlę - nors ir kuklią, bet nuošir
džią. Ypač dėkingi chorui “Daina”, dirigen
tei Birutei Aleknaitei ir solistams už gie
dojimą. Tai buvo diena, kuria galime 
pasididžiuoti, kad esame gyvi ir dar mūsų 
yra nemažai. Kor.

pirmininkė Danutė Ankienė Valdybos 
vardu išreiškė padėką Birutei ir jos tal
kininkams už pagalbą.

Rodos, valgių ir išgėrimo buvo apsčiai, 
bet “Dainos” choro pobūdyje trūko dainų, 
pasigirdo vienas balsas, bet ne iš tos ope
ros, tai nerado pritariančių...

Ką gi, susirinksime gruodžio 16 d., 
7.00 vai. vakaro St. Joachim’s bažnyčioje, 
Lidcombe, repeticijai pakartoti kalėdines 
giesmes. Prašome choristus atsinešti 
religines gaidas. Fr. John Alt prašo maši
nas statyti gatvėje, nes bažnyčios mašinų 
stovėjimo aikštelėje jos gali būti užblo
kuotos parapijiečių. Kor. A.K.

In memoriam
A'v’A Ona Marta Borchertaitė - 

Barzdienė
Apniūkusią lapkričio dieną Klaipėdą 

pasiekė liūdna žinia - tolimojoje Aus
tralijoje, Sydnėjuje, užgeso Klaipėdos 
krašto dukra Ona Marta Borchertaitė- 
Barzdienė. Šios lietuvininkės gyvenimo 
vingiuose atsispindi visi skaudūs XX 
amžiaus Klaipėdos krašto politiniai ir 
ekonominiai įvykiai.

Ona Marta gimė 1912 m. balandžio 1 
dieną Gvildžių dvaro savininkės Urtės 
Krežiūtės - Gvildienės antroje santuokoje 
su Endriumi Borchertu.

Mergaitė užaugo ir brendo aplinkoje, 
kurioje skleidėsi stiprus lietuvybės žiedas 
ir slėpininga Vydūno dvasia. Vaikystėje ją 
supo lietuviškojo jaunimo dainos ir Joni
nių laužai ant gretimo Gvildžių piliakal
nio. Į atmintį įsirėžė 1923 metų sausio 
įvykiai. Tai jos motina Urtė Borchertienė 
priglobė sukilimo dalyvius ir parodė 
jiems kelią j Klaipėdą. Kaip daugelio 
lietuvininkų vaikai, Ona Marta mokėsi 
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje.

1939-1940-ieji metai ir vėlesni įvykiai 
negailestingai pakeitė visos šeimos ir ar
timųjų gyvenimus.

Jos tėvas - Endrius Borchertas, žymus 
lietuvininkų politikos ir visuomenės vei
kėjas, verslininkas, buvęs Klaipėdos di
rektorijos pirmininkas, nacių suimtas ir 
ištremtas iš gimtojo krašto, po karo 1945 
metais NKVD vėl suimtas ir nuteistas 
kalėti, 1957 metais mirė ir palaidotas Ka
zachstane, Karagandoje.

Jos motina - Urtė Borchertienė su 
sūnumi Reiniu 1949 metais ištremta į 
Sibirą, 1951 metais mirė Ust-Abakane, ten 
ir palaidota. Paleistas iš tremties brolis 
emigravo į Vokietiją, ten mirė 1993 metais, 
palaidotas Muenchene.

Ona Marta Borchertaitė, 1932 metais 
ištekėjusi už Alfonso Barzdžio, Lietuvos 
aviacijos, vėliau - pasienio tarnybos ka
rininko, 1941 metais priėmė lemtingą 
sprendimą - emigruoti iš Lietuvos. Tik taip, 
pasinaudodama sausio 10 d. pasirašyta 
sutartimi, galėjo ištraukti iš NKVD kalė
jimo suimtą vyrą ir išvengti tėvų likimo.

A^A Onai Barzdienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiu Jūratę, Nijolę, Arvydą ir jų šeimas.

aukoju “Mūsų Pastogei” $50.
Lili Sipavičienė

Ona Marta Borchertaitė - Barzdienė

1949 metais Barzdžių šeima emigravo 
iš DP stovyklos į Australiją, apsigyveno 
Brisbanėje, vėliau - Sydnėjuje. Toli nuo 
Gimtinės užaugo trys vaikai, subrendo 
penki anūkai. Vos Lietuvai atkūrus Ne
priklausomybę, Ona Marta Barzdienė 
skubėjo į Gimtinę - Gvildžius. Sunku 
įsivaizduoti, ką ji jautė, vietoj gražios, rū
pestingai prižiūrėtos tėvonijos pamačiusi 
sukežusius pastatus ir apšnerkštą kiemą. 
Vandens gurkšnis iš Gimtinės šulinio 
nenumaldę troškimo dar kartą ją aplan
kyti. Nebespėjo. Metų našta ir klastinga 
liga buvo greitesnės.

Ona Marta Borchertaitė-Barzdienė 
mirė Sydnėjuje 2005 m. lapkričio 18 d. 
Jos pelenai palaidoti Rookwood Memorial 
Gardens and Crematorium (lietuvių sek
cijoje), greta 1972 m mirusio vyro pelenų.

Jos prisiminimą ir lietuvybę, išlaikytą 
per visą dvidešimtąjį amžių, liko ištikimai 
saugoti vaikai Nijolė Stelmokienė (Či
kagoje), Jūratė Ivinskienė ir Arvydas 
Barzdys (Sydnėjuje) su šeimomis.

Doc. dr. Arūnė Arbušauskaitė
Klaipėda

24 Lithuanian language lessons now available on CD!
A suitable gift for the whole family, useful gift for friends overseas or in Australia. 

Priced only at $25 per CD! That’s 24 Lithuanian language lessons for just over $1 each! 
Fantastic bargain!

To place your order for the 24 LLL CD, please phone, e-mail or write to
Ramona Ratas Ph.: (02) 4333 6241 or Mobile: 0412062753.
E-mail: info@slic.org.au or LLLinfo@slic.org.au
Post to: Australian Lithuanian Community - Sydney Inc - SLIC, P.O. Box 374, 

Epping NSW 1710, Australia
(Larger orders of 10+ placed by all Australian Lithuanian Community organisations 

cany a special offer discount of 20% rebate to the organisation.)

LR Generalinis konsulatas Melbourne 
nedirbs nuo 2005 m. gruodžio 23 dienos iki 2006 m. sausio 16 
dienos.

Paskutinė darbo diena 2005-aisiais metais bus gruodžio 22 d.
Skubiu atveju skambinkite tek: (03) 9808 8300

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas Melbourne

A^A Onai Barzdienei
mirus, skausmo valandoje giliai užjaučiu dukras Nijolę Stelmokienę, Jūratę 

Ivinskienę, sūnų Arvydą Barzdį ir jų šeimas.
Milada Bukevičienė

Aukos “Mūsų Pastogei”
V. Jonušys NSW $ 5.00 Mrs. J. Palaitis NSW $ 15.00
V Koženiauskienė VIC $ 25.00 J. Rakauskas NT $ 5.00
E. Margan- VVaitkus NSW $ 10.00
Marganavičius VIC $ 15.00 Mrs. M.Tamašauskas Vic $ 10.00
J. Smilgevičius Qld $ 10.00 E.Šidlauskas Vic $ 5.00
J. Viliūnienė NSW $ 10.00 O. Meiliūnienė NSW $ 15.00
T. Žukauskienė Qld $ 35.00 J. Mikševičius NSW $ 10.00
V. Pošiūnas VIC $ 25.00 J. Šatkauskienė NSW $ 10.00
V. Kauneckas NSW $ 5.00
N. Kantvilienė TAS $ 10.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
A Grikšelis VIC $ 35.00 “Mūsų Pastogės” administracija
V Lazauskas VIC $ 5.00

, i, u i /.... . .. <,Mūsų£{&iQgė. Ne.49.z5.0,20.0542X4,pslJUL..
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
SUITE 16,17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN

Tel.: (02) 9708 1414 Fax.: (02) 9796 4962
E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

“Aušros” tuntas kviečia skautus į

“Alaušo” stovyklų,
kuri vyks nuo sausio 3 dienos iki sausio 8 dienos Camp Kariong 
stovyklavietėje, Kariong, NSW.

Registracijos reikalais prašome kreiptis į:
tunto iždininkę Dovilę Zduobienę, tel.: 9980-9004,
arba stovyklos viršininką Algį Kapočių, tel.: 0418-419-194.
Svečius ir tėvus su mažais vaikučiais kviečiame apsilankyti Aguonyčių ir 

Gintarėlių dienų - šeštadienį, sausio 7 dieną. Vaikučiams bus paruošta 
įdomi programa. Iki pasimatymo stovykloje! “Aušros” Įimto Vadija

Brisbane Baltija Sports Club
is proud to proseni the

£§0^20(25 
at

South Logan's League Club
Daws Park Jana St, West End

ALB Melbourne Apylinkės valdyba ruošia

Raųjųjų nfetų sutikimą,
kuris įvyks Lietuvių Namuose gruodžio 31 d., 8 vai. vakare.

Bus šalti užkandžiai, veiks baras, gros muzika. Įėjimo kaina - tik $10.
Norinčius prašome užsirašyti pas Neriją Žemkalnytę mob.: 0438 876 693 

arba Bronių Zumerį mob.: 0421257 423.
Lauksime visų iš arti ir toli, drauge sutikti Naujuosius Metus!

Ftmuwe uvs bmd

rS&j/acAfat

- wlmmw-
on

Saturday. Dacamber 31,2005 
from ?.30pm

Dear Artist,
You are invited to enter MOMENT 

AT BEACH competition.
Please note there is no entry form for 

MOMENT AT BEACH competition.
Please pass this on to those who may be 

interested in entering the competition and 
attending the opening.

See you at the opening, invite family and 
friends! Kind Regards,

Irina Markovsky
Art Moment Gallery, 99 Curlewis St., 

Bondi Beach, NSW. 2026

ph: 93654999, 0411695089
irinam@tpg.com.au

Dėmesio Sydnėjaus lietuviams
Plotkeles - kalėdaičius galite įsigyti pas Danutę Ankienę. Tel.: 9871 2524, arba po 

pamaldų gruodžio 11d.
Šv. Kalėdų Mišios vyks gruodžio 25 d. Giedos choras “Daina”. Kviečiame visus ir 

visų religijų tautiečius atšvęsti Kristaus gimimo šventę kartu.
Gauta žinia, kad į Australiją atvyksta prelatas Edmu ndas Putrimas. Lietuvos Vyskupų 

konferencijos delegatas rūpinsis užsienio lietuvių sielovada. Prelatas E. Putrimas Sydnė- 
jeje praves rekolekcijas kovo 11-12 dienomis.

Sekančių metų pamaldų tvarkaraštis bus paskelbtas vėliau. Toliau lietuviams patarnaus 
kun. Jonas Stankevičius. Praneša Parapijos Taryba

Sydnėjaus “Talka” persikėlė
Nuo šeštadienio, 2005 m. gruodžio 3 dienos, “Talka” dirba laikinose patalpose: 
Suite 16, 17 Kitchener Parade, Bankstown 2200, Ph/Fax 9796 8662.
Laikinose patalpose “Talka” dirbs kiekvieną šeštadienį (ne sekmadie
niais), nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

“Talkos” Sydnėjaus skyriaus vadovė Elė Šatkauskas

Pranešimas “Dainos “ choristams
Sekanti choro repeticija įvyks gruodžio 16 dieną, 730 vai. St. Joachim’s bažnyčioje, 

Lidcombe. Choristus prašom atsinešti bažnytines gaidas.
Klebonas prašo mašinas statyti gatvėje, nes bažnyčios mašinų stovėjimo aikštelė tą 

vakarą reikalinga parapijos žmonėms. “Dainos” Valdyba

“Mūsų Pastogė” persikėlė
Nuo šeštadienio, 2005 m. lapkričio 26 dienos, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba 
laikinose patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai korespondenciją prašome siųsti įprastiniu pašto dėžutės adresu:

P. O. Box 550. Bankstown, NSW 1885.
Telefono ir fakso numeriai išlieka tie patys:

tel.: (02) 9790 2319, fax: (02) 97903233.
Prieš siunčiant redakcijai faksą prašome paskambinti, nes faksas būna išjungtas.

2006 metais Redakcija pradės dirbti sausio 9 d. Pirmas dvigubas 
“Mūsų Pastogės” numeris išeis sausio 18 dieną.

Dalia Doniela, MP redaktorė
Kviečiame visus visus - jaunus ir senus, mažus ir didelius į 

ruošiamą

Kūčių vakarienę,
kuri įvyks š. m. gruodžio 24 dieną (šeštadienį) 8 vai. vakaro Adelaidės Lietuvių
Namų salėje.

Kaina: suaugusiems (vienam asmeniui) - $25, vaikams iki 14 metų - $10.
Registruotis Lietuvių Namų virtuvėje pas Reginą:

tel.: 9080 8362 4931, mob. tel.: 04 1053 3904

Gruodžio 31 dieną, šeštadienį, Adelaidės Lietuvių Namuose ruošiamos 
2006-ųjų metų sutiktuvės.

Kaukių Balius
PROGRAMOJE: gyva muzika, Kalėdų Senelis ir Snieguolė, šokiai loterija, 

geriausios kaukės prizas, šalti ir karšti patiekalai, desertai, gėrimai.
Kaina: vienam asmeniui - $65, vaikams iki 14 metų - $15.
Vietas užsisakyti Lietuvių Namų virtuvėje arba skambinant Reginai: 

tel.: 9080 8362 4931, mob. tek: 04 1053 3904
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Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.usersJjigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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