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Linksmų Kalėdų švenčių, puikios nuotaikos mūsų savaitraščio skaitytojams ir visiems mieliems 

tautiečiams plačiame pasaulyje linki “Mūsų Pastogės “ Redakcija ir Administracija.
Tegul kiekviena Naujųjų 2007-ųjų Metų diena Jums būna laiminga, prasminga ir kūrybinga. 
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Kalėdos Vilniuje
Katedros aikštėje gruodžio 2 dieną įžiebta kalėdinė 

eglė pradėjo turiningą bei įdomų šventinių renginių ciklą 
sostinėje. Spalvingų akcijų, įdomių koncertų gausa atspin
dės pagrindinę šventinių renginių idėją -’’Pasaulio stebuk
lai slepiasi Vilniuje”.

“Stebuklų Vilniuje daug, tik reikia juos pamatyti ir mo
kėti didžiuotis bei parodyti kitiems”, - pristatydamas ka
lėdinę programą sakė Vilniaus meras Artūras Zuokas. 
Miesto eglės įžiebimo ceremoniją lydėjo originalus, Vy
tauto VLandsbergio režisuotas spektaklis “Geležinis vil
kas”. Scenoje, jungiant skirtingų stilių muziką bei vaidy
binius elementus, buvo pasakojami svarbiausi ir džiugiausi 
Lietuvos istorijos momentai. Renginio režisieriaus VV. 
Landsbergio teigimu, spektaklis pateikia naują požiūrį į 
masinį renginį. “Masinės šventės nebūtinai turi pasižymėti 
tik linksmybėmis. Jų metu galima pagalvoti ir apie pi
lietinės sąmonės ugdymą. Derinant pop kultūrą ir kažką 
visuomeniško, žmonėms galima pasakyti kažką svarbaus. 
Jauniesiems žiūrovams spekaklis bus tarsi maža istorijos 
pamokėlė”, - pasakojo V. VLandsbergis.

Viena svarbiausių šių metų šventinės programos staig
menų - Vilniaus Dublimū dovanojama Kalėdų eglė. 
Gruodžio 7 d. Vilniaus Rotušės aikštėje ir vienoje iš Dub
lino aikščių buvo įžiebti du vienodi, originalūs Kalėdų 
medžiai. Į šventinį renginį Vilniaus ir Dublino miestų aikš
tėse susirinkusius žmones su jungia tiesioginis televizijos 
tiltas. Jo dėka žmonės gali pasveikintivieni kitus, paklausyti 
airių ir lietuvių kalbomis atliekamų kalėdinių giesmių.

Pasak Airijos ambasadoriaus Lietuvoje Donal Denham, 
Dublinas kiekvienais metais gauna 25 eglutes iš viso 
pasaulio. Bet šita, kurią dovanoja Vilnius, yra visiškai uni
kali. Ji ne tik simbolizuoja bendradarbiavimą tarp abiejų 
tautų, bet iryra svarbi jungtis tarp lietuvių bendruomenės 
ir gimtosios šalies”.

Šventinio laikotarpio metu Vilniaus senamiestyje vyks 
daug renginių ir akcijų: floristinių dekoracijų paroda, 

teatralizuoti pasirodymai, šventiniai koncertai, Advento 
vakaras. Trečius metus iš eilės nušvis ir aukščiausia Eu
ropos egle tapsiantis televizijos bokštas. “Kalėdų sostinė
je 2006” metu bus įteikti ii- jau tradicija tapę šv.Kristoforo 
apdovanojimai Vilniui nusipelniusiems žmonėms, or
ganizacijoms ir bendrovėms. Didelė renginių įvairovė į 
šventinį šurmulį sieks įtraukti kiekvieną žmogų.

Džiaugdamasis šventinių renginių gausa, Vilniaus 
arkikatedros klebonas Ričardas Doveika palinkėjo, jog 
šventiniu laikotarpiu džiaugsmą teiktų ne tik materialūs 
dalykai, bet ir bendražmogiškosios vertybės. “Mūsų visų 
sudėtas lašelis pinigų į tuos regimus šventinius ženklus, 
kurie prakalbina žmogaus vidinį pasaulį, - sukuria erdvę, 
kurioje žmogus gali didžiuotis tuo, ką turi: savimi, šalia 
savęs esančiu kitu žmogumi, šeima. Noriu nuoširdžiai 
palinkėti, kad tie ženklai, tie simboliai, kuriuos mes ma
tysime, prakalbintų mūsų vidinį pasaulį, išlaisvintų geni
mą”, - sakė R.Doveika.

Kalėdinių renginių maratonas tęsis iki sausio 7 dienos.

Bitės lenda iš avilių, o miškuose 
dygsta grybai

Neįprastai šilti orai Lietuvoje sujaukė gamtos ritmą. 
Skleidžiasi žiedai ir pumpurai, miškuose dygsta grybai, 
laukuose ganosi karvės, sutriko paukščių migracija. Gam
tininkai prognozuoja, kad vėluojanti žiema augmenijai ir 
gyvūnijai turės neigiamų padarinių, o šilumos tiekėjai 
skundžiasi dėl patiriamų nuostolių.

Šiaulietis gamtininkas Stasys Gliaudys teigia, kad 
sezoniniai klimato pokyčiai - atšilimai ir atšalimai - vyksta 
nuolatos, tai natūralūs gamtos procesai. Tačiau ryškią įtaką 
gamtos procesams daro oro ir vandenynų tarša, miškų iš
naikinimas. Gamtininkas atkreipė dėmesį, kad ruduo kiek
vienais metais vis labiau pasistūmėją į žiemos pusę, o žiema 
susigriebia tiktai vasario arba kovo mėnesiais. Šilti šios 
žiemos pradžios opai paskatino augalų vegetaciją. Sprogsta 
serbentai, agrastai, prabudo žydėti forzicijos, miškuose 
tebedygsta rudeniniai grybai - baltikai, stimabudės, žaliuo-

Juozas Almi® Jūragis

KALĖDŲ BALSAI

Pasiklausykime kitos Kalėdų 
Nepaprastos Nakties balsų. 
Taip skamba muzika aukštųjų sferų. 
Banguoja ji ir leidžiasi žemyn, 
Ir skleidžiasi
Tarp Žemės ir Dangaus ...

Šventa Naktis ir muzika švelni
Pakursto sąmonę 
Šventumą šventės jausti.

Gal ten aukštai
Arfom skambina šviesieji angelai? 
O gal taip negirdėtai atsidūsta 
Tiktai erdvės, tolimos ir plačios?

Praėjo amžiai
Ir štai pamatome - gimėme per vėlai, 
Su mumis jau nebekalba angelai, 
Nors Jėzaus Užgimimas ir mums brangus ...

Bet kaip malonu pagalvoti
Apie Mariją ir jos vaiką, 
Apie Naujagimį, atnešusį į Žemę 
Ramybę, gerą valią, meilę, dvasios darną.

Ištieskime rankas į žvaigždes - 
Gal arfa grojęs angelas, 
Skubėdamas namo,
Matys mus, ženklo laukiančius, 
Pro šalį skris ir mums numes 
Baltą plunksną iš savo sparno.

Ta plunksna bus tik tam skirta, 
Kieno siela kaip angelo balta. — —

kės, voveraitės. Nemiega ežiai ir barsukai, sutriko paukščių 
migracija. Vabzdžialcsiai išskrido, o antys ir gulbės dar 
lūkuriuoja, laukdamos, kol užspaus šalčiai. Jis prognozuo
ja, kad dėl neįprastai šiltos žiemos miškininkams gali tek
ti iškirsti didelius plotus nuo parazitų nukentėjusių 
spygliuočių. Mat nesulaukdami šalnų, parazitai išlieka 
aktyvūs ir sparčiai dauginasi.

Pliusinė gruodžio temperatūra turės įtakos ir kitų metų 
derliui. S. Gliaudys prognozuoja, kad nukentės žiemken
čiai, ypač žieminiai kviečiai. Atšilimas paskatino jų vege
taciją, jie pradėjo augti, bet užsigrūdinti žiemos šalčiams 
nespėjo. Stojus speigui, neužsigriidinę želmenys gali iššalti.

“Visa gamta atsidūrė nežinomybėje”, - sako S. Gliaudys.
Šiaulių bitininkų draugijos “Spiečius” pirm. Aloyzas 

Barkauskas “Šiaulių kraštui” sakė, kad, pašildžius saulutei, 
bitės lenda iš avilio ir išsiruošia paskraidyti. To dar nėra 
buvę. Bitininkas baiminasi dėl vieno: jeigu pavasaris bus 
vėlyvas, bitėms gali pritrūkti maisto.

Užtrukęs ruduo pakoregavo ir žvejų grafikus. Žvejai 
dejuoja, kad vėluoja poledinė žvejyba. LGITIC
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pa'S Trumpai iš visur
♦ Vis tiriamos 
buvusio KGB 
agento Aleksan
der Litvinenko 
nunuodijimo Lon
done aplinkybės. 
Vokietijos polici
ja nustatė, kad 
lapkričio 1 d. su 
Litvinenko susi
tikęs rusų biznie

rius Dimitry Kovtun buvo stipriai paveik
tas radioaktyvių medžiagų bent 4 dienas 
prieš ši susitikimą, jam atvykstant i Vokieti
ją iš Maskvos. Spėliojama, kad Dimitry 
Kovtun buvo arba aktyvus Litvinenko nu
nuodijimo polonijum - 210 suokalbini- 
ninkas arba bent buvęs artimame sąly-tyje 
su nelegaliu radioaktyvaus polonijaus 
pervežimu.
♦ Gruodžio 11 d.kalbėdamasperVbkic- 
tijos televizijos laidą, Izraelio ministras 
pirmininkas Ehud Olmert prasitarė, kad 
Izraelis yra viena iš valstybių, turinčių 
atominę bombą. Į tai tuoj reagavo Izraelio 
gynybos ministras Benjamin Eliezer. Iz
raelio karinio radijo bangomis jis kreipė
si j visus, norinčius pasisakyti šiuo klau
simu, įspėdamas juos liautis kalbėjus “dėl 
Dievo meilės ir dėl Izraelio saugumo”.
♦ Gruodžio 11 d. Gazos mieste ginkluo
ti vyrai užpuolė automobilį į mokyklą at
vežusį palestiniečių prezidentui Mahmoud 
Abbas ištikimo žvalgybos viršininko Baha 
Balousha tris vaikus. Nušauti vaikai buvo 
devynių, šešių ir trijų metų amžiaus. Nu
žudytas ir jų asmens sargybinis, sunkiai 
sužeistas automobilio vairuotojas. Išsi
gelbėjo tik automobilyje pasislėpusi 6 me
tų amžiaus vaikų pusseserė.
♦ Gruodžio 12 d. Gazoje Fatah organi
zacija suruošė protesto demonstraciją dėl 
vaikų nužudymo. Demonstracijos dalyviai

'SKIS“ Lietuvos įvykių apžvalga
Lietuvos 
mokinių 

olimpinis 
festivalis 
Gruodžio 6 d. 

Kupiškio gimna
zijoje iškilmingai 
paskelbta antrojo 
Lietuvos mokslei
vių olimpinio fes

tivalio pradžia. Simbolinį startą jam davė 
festivalio globėjas Prezidentas Valdas 
Adamkus, uždegdamas fakelą ugnimi, 
kurią mokiniai atnešė iš garsiojo disko 
metiko Virgilijaus Aleknos gimtinės.

“Tai. kad šioje akcijoje jau dalyvavo per 
200,000 moksleivių, yra įspūdingas lai
mėjimas. Iš tokių kaip jūs išauga čempio
nai”, - festivalio atidaryme sakė Preziden
tas. Lietuvos olimpinis festivalis pradėtas 
rengti siekiant įsportosąjūdįjtraukti kuo 
daugiau mokinių. Olimpinio festivalio 
programą sudaro trys dalys - sporto šakų 
varžybos, meno konkursas ir ekstremalaus 
sporto varžybos.
Griauti sovietinius daugiabučius

Vilniaus miesto savivaldybė planuoja 
atnaujinti daugiau senų sovietinių daugia
bučių, bet kai kurie politikai siūlo tokius 
pastatus tiesiog griauti. Investicijos į senų 
ir skylėtų, vadinamųjų chruščiovinių dau
giabučių renovaciją reiškia pinigų išmeti
mą į balą, rašo „Lietuvos žinios”. Taip ma
nantys kai kurie valdininkai ir politikai 
sutinka, jog būtina tik viešas paslaugas 
teikiančių įstaigų (ligoninių, vaikų darže
lių, mokyklų) remontas, kad vėjais nebūtų 

buvo palestiniečių Hamas organizacijos 
narių apšaudyti, 4 žmonės sužeisti. Se
kančią dieną Fatah nariai iš automobilio 
ištraukė ir nušovė Hamas organizacijai 
priklausantį teisėją. Gruodžio 14 d. Gazoje 
įvyko eilė ginkluotų susidūrimų tarp Ha
mas ir Fatah narių. Gręsia pilietinis karas.
♦ Gruodžio 12 d. “Geophysical Research 
Letters” žurnale Kalifornijoje paskelbti 
mokslinių tyrinėjimų duomenys nurodo, 
kad pasaulio atšilimas vyksta vis greitė
jančiu tempu. Šis procesas ypač pagreitė- 
siąs po 2025 metų ir apie 2040 metus Ark
tikos sritys vasarą neturės ledo dangos.
♦ Gruodžio 16d.50metųamžiausButano 
karalius Wangchuck paskelbė, kad jis 
abdikuoja savo 26 metų amžiaus sūnaus 
princo Namgycl naudai. Karalius Wang
chuck valdo Butano karalystę nuo 1972 m.
♦ Gntodžio 16 - 17 dienomis Bagdado 
saugioje Žaliojoje zonoje posėdžiavo 250 
įvairių partijų ir grupuočių atstovai, susi
rinkę j “susitaikymo konferenciją”. Irako 
min. pirmininkas Nouri al - Maliki deda 
pastangas įjungti iki šiol opozicijoje liku
sius sunitus į bendrą veiklą. Jis kreipėsi į 
buvusius Saddam Hussein kariuomenės 
narius vėlstoti į Irako karines pajėgas. Irako 
Vyriausybė taip pat leis buvusiems Baath 
partijos pareigūnams dalyvauti krašto 
atkūrime. Konferencijoje nedalyvauja 
įtakingas šiitų dvasiškis Moqtada al - Sadr, 
kurio ginkluoti šalininkai yra atsakingi už 
didelę dalį smurto veiksmų Irake.
♦ Gruodžio 16 d. palestiniečių preziden
tas Mahmoud Abbas paskelbė ankstyvus 
prezidento ir parlamento rinkimus, kaip 
vienintelį būdą užbaigti dabartinį Hamas 
ir Fatah grupuočių konfliktą. Šis pareiški
mas konfliktą tik paaštrino, nes Hamas 
nenori naujų rinkimų. J ie tvirtina, kad jau 
yra gavę palestiniečių mandatą kraštui 
valdyti.

švaistoma šiluma.
Griauti senus daugiabučius namus Sei

me pasiūlė Ūkio ministerijos sekretorius 
Artūras Dainius. Tačiau pirmiausia reikėtų 
pravesti įstatymą, pagal kuriuos seni pastatai 
būtų pripažįstami avariniais. Tada tokių 
namų gyventojai būtų iškeliami ir jiems su
teikiamas turėto ploto šiuolaikiškas būstas.

Paveikė ir lietuvius?
Gali būti, jog Londono viešbutyje 

“Millenium”, kurio bare, kaip įtariama, 
radioaktyviu poloniu-210 buvo apnuody
tas A-Litvincnko. nuodas galėjo paveikti ir 
čia dirbančius lietuvius. Pagal spaudą, 
mažiausiai 2 lietuviai buvo paveikti ne
didelės radiacijos dozės. Tame viešbutyje
dirba ir daugiau Lietuvos piliečių. Ar jie 
buvo paveikti radiacijos ir kokia jų sveika
tos būklė, kol kas nėra aišku.

Čikagos rungtynes stebėjo virš 
1000 lietuvių

Gruodžio 11d. vakarą, kai Čikagos 
“United Center” arenoje žaidė Šarūnas Ja- 
sikevičius, “Chicago Bulls” ir “Indiana 
Paccrs” komandų rungtynes stebėjo per 
1000dabar į.IAV atvykusių lietuvių. Rau
donais marškinėliais pasidabinę šios antrą 
kartą surengtos “lietuviškos” krepšinio 
šventės dalyviai išsiskyrė iš gausios sirgalių 
minios (rungtynes stebėjo 21.764 žiūrovai). 
Savo keliamu triukšmu, tautinėmis daino
mis bei karštai reiškiamomis emocijomis 
lietuviai privertė atkreipti amerikiečių 
dėmesį ir priminti jiems Lietuvos vardą. 
Balandžio 4 d. vykusi panaši akcija į krep
šinio tribūnas sutraukė per 2000 “trečiosios 
bangos” tautiečių.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

REDAKTORĖJ ŽODI/
Pagaliau Redakcija įsikūrė naujose patalpose “Daina

vos” klube. Visur švaru, nauja ir gražu. Klubo direktoriai 
Redakcijai nupirko naują rašomąjį stalą ir spintelę, už ką 
jiems dar kartą nuoširdžiai dėkojame. Prie sienos dar la
bai trūksta lentynų Redakcijos “turto” susidėjimui bet su 
laiku Klubo direktoriai žadėjo mums padėti. Ant sienos 
jau pakabinti trys Leono Urbono paveikslai (priklausan
tys Klubui). Sydnėjiškė Irena Milašienė dovanojo dardu 
Leono Urbono paveikslus. Taigi, turėsime beveik mažą 
galeriją. Vieną savo tapytą paveikslą atvežė John Abromas, 
o kitą, kuris neseniai buvo premijuotas, jis žadėjo atvežti

vėliau. Taigi, po truputį turtėjame ir mes. Ačiū už tai mūsų geradariams. Kviečiame 
visus, besilankančius “Dainavoje”, užsukti pasižiūrėti ir į “M. R” Redakciją. Mūsų 
darbo valandos truputį pasikeitė. “Dainava” lankytojams duris atidaro 11 vai., 
tačiau Redakcijai jau galite skambinti šiek tiek po 9 vai.

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.

Kiekvienas skyrelio “Lietuvos įvykių apžvalga” apžvalgininkas, iš bėgančio 
žinių srauto savaip atrinkdamas įdomesnes ir svarbesnes žinias, suteikia skaity
tojui galimybę įvairiapusiškai apžvelgti įvykius Lietuvoje. Tai ištikimieji “M.R” 
pagalbininkai-apžvalgininkai: dr. Algimantas Kabaila, Vincas Bakaitis, Anskis 
Reisgys ir dr. Vytautas Doniela.

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

Ypač esame dėkingi nenuilstančiam Antanui I bukaičiui, kuris karts nuo karto 
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 melbourniškė Danutė Lynikie- 
nė ir veiklūs jaunesniosios kartos “M.P.” bendradarbiai: sydnėjiškė Dovilė 
Zduobienė, Jerry Belkus, Kristina Rupšienė.

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 Zaikauskas, 
Algimantas Taškūnas 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 Žalkauskicnė. Viktorija Vitkūnienė. Kajetonas Starinskas. Stasė Lipšienė, 
Algis Kairaitis, Martina Reisgienė, Endrius Jankus, Danutė Simankevičicnė, 
Elvira Šurnienė, Elena Varnienė, Regina Platkauskienė, Juozas Paškevičius, 
Aldona Scano. Šį sąrašą būtų lengva pratęsti.

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

Rcdakcijon skaitmeninių nuotraukų nuolat atsiųsdavo Rita Baltušytė. Joan 
Songaila. Aktualių nuotraukų negailėdavo Dovilė Zduobienė. Vytautas Vaitkus, 
Ramona ir Ramutis Zakarevičiai, Dalia Didžienė. Tadas Žilinskas. Kaja Starinskas, 
Antanas Kramilius, Viva Alekna. Alis Migus, Jerry Belkus ir kiti.

Ta pačia proga nuoširdžiai noriu padėkoti Petrui Viržintui. Šio profesionalaus 
specialisto dėka laikraščio išleidimas nenutrūko pervisus metus. Ačiū ir mielai 
Nijolei Bartkienei, kuri visus metus pareigingai komputeriu surinkinėjo paštu 
atsiųstus laiškus bei straipsnius. Redakcijai persikelti j naujas patalpas padėjo 
labai malonus ir rūpestingas Petras Vegys.

Sveikinu visus mielus “Mūsų Pastogės” bendradarbius ir skaityto
jus su gražiausiomis metų šventėmis, linkėdama prasmingų minčių 
ir ryžto, kuris skatintų iš naujo atrasti, kurti ir tobulėti. Tegul baltoji 
vilties šventė dovanoja Jums dvasinį ramybe, finansine sėkmę, fizinę 
stiprybę darbams atlikti ir užmojams įgyvendinti.

Laimingų Naujųjų 2007-ųjų Metų!
Dalia Doniela, MP redaktorė

“Mūsų Pastogės” Redakcija naujame kambaryje Sydnėjaus Lietuvių Klube 
“Dainava”. Iš kairės: LB Spaudos Sąjungos pirmininkas Vytautas Patašius, 
tekstų rinkėja Nijolė Bartkienė ir“M.P.” redaktorė Dalia Donielienė.

daMJA,BNS,LGITICir“Benianliiuu”.
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Bendruomenės baruose______
Pasisekęs Kariuomenės Šventės 

minėjimas Canberroje
Pagerbdami žuvusiuosius už Lietuvos 

laisvę, sekmadienį, lapkričio 19 dieną, į 
ramovėm) suruoštą Lietuvos kariuomenės 
88-ųjų metų sukakties minėjimą susirinko 
24 tautiečiai. Canberros “Ramovė” sky
riaus pirmininkas ramovėnų vardu pasvei
kinęs susirinkusius, paprašė tylos minute 
pagerbti I-osios Nepriklausomybės aukas 
-žuvusius karius, savanorius, šaulius; ko
munizmo aukas - daugiau nei 20,000 žu
vusių partizanų, Sibiro tremtinius. Vie
tinės Rinktinės žuvusius karius; antrosios 
(atstatytos) Nepriklausomybės aukas ir 
tuos, kurie už Lietuvos laisvę atidavė savo 
gyvybes.

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos pirmininkas Viktoras Martišius 
pasveikino skyriaus ramovėmis, suruošu- 
sius šį minėjimą, ir pasidžiaugė, kad ra
movėnų organizacija dar taip ilgai veikia, 
nes kai kuriose kolonijose jų veikla su
mažėjo ar visai sustojo. Jis sakė, kad vietoj 
paskaitininko pats perskaitys majoro, karo 
gydytojo Gyčio Dominaičio kalbą, pasaky
tą LR Seimo posėdyje.

Prieš tai jis perskaitė absolvento Valdo 
Lukiansko laišką: “Esu labai dėkingas Can
berros lietuvių bendruomenei už suteiktą 
piniginę premiją - 2,000 Australijos do
lerių. “Šis gražus ir dosnus Jūsų bendruo
menės gestas labai maloniai mane nuste
bino. Tai itin reikšminga parama jaunam 
leitenantui pradedant savarankišką gyveni
mą. Prašau, pasitaikius progai, perduoti 
mano nuoširdžią padėką visiems Canberros 
lietuvių bendruomenės nariams. Linkiu 
sėkmės Jūsų asmeninėje ir bendruomeni
nėje veikloje”, - rašo Valdas Lukianskas.

Turbūt Canberros Liet. Bendruomenės 
Sąjungos pirmininkui geresnės progos 
negalėjo būti, kaip Kariuomenės Šventės 
minėjimo metu perskaityti absolvento ka
rininko padėką.

Majoras Gytis Dominaitis savo kalboje 
rašo, kad Lietuvos kariai jau 12 metų 
dalyvauja įvairiose tarptautinėse misijose. 
“Esu karo gydytojas chirurgas, tarnauju 
Lietuvai jau penkiolika metų. Man teko 
pabuvoti penkiose tarptautinėse misijose, 
iš kurių trys buvo Bosnijoje ir Afganist ane. 
Sudėjus visą laiką, tarptautinėse misijose 
praleidau apie penkerius savo tarnybos 
metus. Dabar galiu žvelgti atgal ir lyginti. 
Netapome gerais kariais iš karto, prireikė 
daug laiko, kantrybės, reikėjo išmokti 
tolerancijos, bendravimo su kitų valstybių 
kariais. Tai buvo sunki, bet įdomi patirtis 
besimokant. Įdėmūs NATO senbuvių 

Maloniai kviečiame dalyvauti 
XXIV Australijos Lietuvių Dienų ruošiamoje 

Dainos ir Literatūros
Popietėje,

kuri įvyks penktadienį, gruodžio 29 dieną, 130 vai. p.p. Geelongo Lietuvių 
Namuose, Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Ilill.

Programoje pasirodys solistai:
D. Gakas, V. Burneikytė, J. Kovacs ir L.Tiyani.

Jie išpildys balades, estradines, folklorines ir savo kūrybos dainas.
Dalyvaus ir dainininkų grupės:
“Tembras”, “Kaimas”, “Geelongo Aidai” ir dar ne

girdėtos Melbourne “Mamytės ir Dukrytės”.
Literatūrinę dalį išpildys:
L. Šimkutė, A.Goyelytė, V.Baltutis, B.Prašmu- 

taitė, A.Šimkus, S.Lipšienė ir L.Bungarda.
Išgirsite feljetonus, poeziją ir kitus trumpus kūrinėlius, sukurtus pačių skaitovų. 

Įėjimo kaina: $10.

žvilgsniai sekė mus visur ir visada”, - rašo 
jis.

Kada 2002 metais buvo priimtas po
litinis sprendimas siųsti karius į Afga
nistaną, daugelis abejojo šios misijos svar
ba, nes nebuvo pamiršti skaudūs prisi
minimai iš sovietinio karo laikų. Į Afga
nistaną būvi išsiųsti specialiųjų pajėgų 
kariai ir 4 karo medikai, jų tarpe ir majoras 
Gytis Dominaitis.

Jis rašo: “Sudėtingos pamokos besi
ruošiant, patirtis misijose ir, štai, geras 
rezultatas - savo rankomis įrengėme karo 
lauko stovyklą su visa infrastruktūra, kiek 
vėliau iškilo Lietuvos karo medikų su
kurta karo lauko ligoninė, kuri tapo svar
biu strateginiu objektu, kuris galėjo pa
gelbėti tiek mūsų kariams, tiek ir partne
rių kariams. Mūsų patirtis, kompeten
cija, tolerancija ir aiškus suvokimas tiks
lų, dėl kurių mes atvykome, sukūrė labai 
gerą mūsų karių ir vietinių gyventojų 
bendravimo atmosferą.”

Kada tų pačių metų gale Lietuva buvo 
priimta į NATO jis toliau rašo: “Kaip bu
vo gera matyti Lietuvos trispalvę tarp kitų 
22 valstybių Kabule. Ją iškėlėme savo 
rankomis ir visus mus buvo apėmęs jau
dulys, pasididžiavimas savo valstybe, sa
vo kariuomene.”

Kartu su majoni ir mes didžiuojamės 
dabartine ir buvusia Lietuvos kariuomene, 
o ypatingai šios sukakties proga.

Po to buvo rodomas video filmas “Vie
nui vieni”. įvade, kuris pavadintas “Požiū
ris” buvo pateikta labai įdomi informaci
ja apie partizanus, kuri anksčiau daugeliui 
iš mūsų buvo nežinoma. Filme “Vienui 
vieni” atskleidžiama Lukšų šeimos tra
gedija. partizanų kovos su NKVD čekistų 
daliniais, jų ir stribų žiaurumas, išdavystė, 
partizanų vado Daumanto (Juozo Lukšos) 
ir jo palydovų išvykimas į Vakarus ir ten 
vykusi Daumanto meilės drama. Dau
mantas prisiekė mylėti mylimą moterį ir 
tėvynę, bet meilė tėvynei buvo stipresnė, 
jis jon sugrįžo ir ten žuvo. Atrodo, filmas 
visiems patiko, canberi.škiai pirmieji jį 
pamatė.

Sugiedojus Lietuvos Himną oficialioji 
minėjimo dalis buvo baigta. Iš linksmi) 
veidų ir žmonių pasisakymų buvo galima 
spėti, kad minėjimas pasisekė.

Gardūs užkandžiai, raudonas, baltas 
vynas ir šaltas alus mus visus suartino lyg 
vieną šeimą ir dar ilgai nenorėjome 
skirstytis.

Liudas Budzinauskas

Susirinkusieji į Kariuomenės Šventės minėjimą Canberroje. Tado Žilinsko nuotr.

Skautininko įžodis - Kas? Kada? 
Kur? Kodėl?

Lapkričio 11 dieną „Aušros“ tunto 
skautininkai susirinko sueigai Arvydo ir 
Dovilės Zduobų namuose. Ši sueiga buvo 
ypatinga tuo, kad jos bėgyje sk. v. Kajus 
Kazokas, kuris paskutiniu LSS (Lietuvių 
Skautų Sąjungos) vyriausio skautininko 
įsakymu buvo pakeltas į paskautininko 
laipsnį, davė skautininko įžodį.

Ncskautaujantiems paaiškinti: paskau- 
tininko/ės, skautininko/ės, ir vyresnio/ės 
skautininko/ės laipsniai yra Lietuvių Skau
tų Sąjungos vyriausi skautavimo pažangu
mo laipsniai. Kiti skautininkai pakėlimui 
pristato tuos skautus vadovus, kuriems virš 
18 metų, buvusiems LSS nariais ne trum
piau kaip tris metus, jau turintiems vyres
nio skiltininko/ės laipsnį ir pasižymėju
siems skautų veikloje bevadovaujant 
skautų vienetui ne trumpiau kaip du me
tus ir aktyviai dalyvaujant skautiškoje 
spaudoje. Skautininko/ės ir vyresnio/ės 
skautininko/ės laipsniai skiriasi tik eina
mų pareigų didėjančia atsakomybe, pvz. 
tuntininko ar Australijos rajono (brolijos 
ar seserijos) valdyboje. Pristatymai yra 
įvertinti Australijos brolijos/seserijos vado/ 
ės ir jeigu jie pritaria, Australijos rajono 
vadas siunčia patvirtintus pristatymus LSS 
Tarybai, veikiančiai Amerikoje.

Vadovas, pakeltas į paskautininko 
laipsnį, duoda skautininko įžodį per 

Nuotraukoje iš kairės: s. Kristina Rupšienė, ps. Audrutė Markowskei, ps. Raimundas 
Vingilis, ps. Dovilė Zduobienė, ps. Tomas Jablonskis, s. Laura Belkienė, ps. Edis 
Karpavičius, s. Eglė Garrick, s. Arvvd Zduoba, s. Jeronimas Belkus, ps. Kajus Kazokas.

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

skautininkų sueigą: „Brangindamas savo 
garbę, aš pasižadu tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui, būti pavyzdžiu jaunesnie
siems ir dirbti skautijos gerovei”. Tuomet 
jis turi teisę dėvėti žalią kaklaraištį.

s. Eglė Garrick, buvusi „Aušros“ tunto 
tuntininkė, gražiai pravedė įžodį, primin
dama Kajui, kad jie kartu skautauja jau virš 
40 metų! Štai visi ir prisiminė, kokią di
delę ir svarbią gyvenimo dalį sudarė skau- 
tavimas. Apsupti visų mylimo, ramiai šla
mančio australiško miško, naują paskau- 
tininką sveikino vyčių vadas ps. Edis 
Karpavičius ir dabartinis „Aušros“ tunto 
tuntininkas s. Jeronimas Belkus.

Reikia paminėti, kad paskutiniajame 
LSS vyriausio skautininko įsakyme irgi 
buvo paskelbtas vieno skautininko pakė
limas į aukščiausią vyresnio skautininko 
laipsnį. Sveikiname v.s. Teodorą Rotcą!

Po įžodžio skautininkų būrelis links
mai pasisvečiavo ir pasivaišino. Teko at
sisveikinti (visi tikimės tik trumpam) su 
svečiu sk. v. Steve Markowskei. Šia proga 
mūsų skautiška šeima siunčia sk. v. Steve 
Markowskei ir jo šeimai geriausius lin
kėjimus, broliui Steve iškeliavus koman- 
diruotėn į Irako karo lauką kaip kariuo
menės gydytojui. Geros sėkmės ir laukia
me saugiai sugrįžtančio!

Sesė Dovilė
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Bendruomenės baruose
Choro “Daina” metinis koncertas
Isolda Požclaitė - Davis AM

Choras “Daina” užbaigė 2006 metus 
koncertu gruodžio 3 d. kalėdiškai papuoš
toje Sydnėjaus Lietuvių Klubo “ Dainava” 
salėje. Jei reikėtų dviem žodžiais apibrėž
ti šį choro pasirodymą, tegalėčiau atsaky
ti skoliniu iš muzikinės terminologijos, 
būtent: “CON BRIO.” O choristėms dar 
reikėtų pridėti “ačiū” - už skoningus šali
kus, kurie papuošė jų rūbus.

2006-ieji metai nebuvo palankūs nei 
choro repeticijoms, nei renginių ruošai. 
Choras neteko savo įprastos būstinės - 
Lietuvių Namų. Choristams teko prisiglaus
ti šen ir ten, kol solisto Garty Penhall dėka 
buvo gautos palankios sąlygos repetici
joms RSL klube. Be to, choristų apsilan
kymai Lietuvoje bei kitose svečiose šalyse 
ir įvairūs kiti nenumatyti įvykiai trukdė 
nuoseklias choro repeticijas ir tobulėjimo 
etapus.

Nežiūrint visų kliūčių, metinis koncer
tas žavėjo tiksliais balsų įstojimais ir 
staigiais, netikėtais dainų užbaigimais. 
Dauguma choristų atmintinai jau moka 
dainų tekstą. Tad atkritus reikalui vis 
žvilgčioti į partitūrą, choristų/čių akys kaip 
pakerėtos stebėjo chorvedės. O chorve- 
dėms Birutei Aleknaitei ir Megan Dunn 
(moterų choras) pavyko išvilioti iš jų pui
kiai išbalansuotų frazių perėjimų, kurių 
amplua siekė nuo sodrių forte iki subtilių 
pianissimo aukštųjų gamų gaidų. Choro 
balsų darna glostė klausytojų ausis. Bosai, 
baritonai, tenorai efektingai “tūravojo mur- 
murando” dainose arba sudarė refrenų 
atskambių foną sopranams ir altams. O 
paskui ir patys įstodami praplėtė melodijų 

Pianinu groja Wojccch Wiszniewski, solo 
dainuoja Garry Penhall.

Scenoje dainuoja choras “Daina”. Visos nuotraukos Rainučio Zakarevičiaus.
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svantmą ir spalvingumą.
Kai prisimenu sopranus, lyg ir girdžiu 

aukštą ir tyrą Audrey Gatehouse balsą. 
Netekome tos švelnios, muzikalios daini
ninkės ir choro padėjėjos...Betgi jos vietą 
perėmė kitas aukšto ir malonaus tembro 
sopranas. Yra vilčių, kad ponia Halina 
Gadd prisijungs prie choro kitais metais? 
Kaip būtų malonu išgirsti dvi solistes - 
Viliją Burneikytę ir Haliną Gadd dainuo
jant duetą! Netekome ir ilgamečio choro 
dainininko Juozo Stasiūnaičio, kuris dai
nos meilei pašventė virš penkiasdešimt 
metų. Kokia tai ilga, graži sukaktis.

Solisto Garry Penhall aksominio temb
ro boso-baritono balsas šįkart nustebino 
klausytojus skirtingų žanrų dainomis: 
kompozitoriaus A. Raudonikio “Lieder” 
formato daina “ Švelnumas” dvelkė giliu 
melancholiškumu, ožemaičių liaudies dai
na “ Pempei, pempei” - linksmumu. Garry 
dainavo lietuviškai ir.. .žemaitiškai. Turint 
omenyje, kad lietuvių kalba mokymosi 
sunkumo lentelėje užima net 8-tą vietą iš 
10-ies, Garty pasiryžimas sveikintinas. Be 
to reikėtų pastebėti, kad A. Raudonikio 
dainoje solistas turėjo interpretuoti ketu
rių, penkių ir dar ilgesnių skiemenų žo
džius jam svetimoj kalboj ir lėto tempo 
sudėtingoj partitūroj. Tad ne stebuklas, jei 
tarsena kiek nukentėjo. Už tai antroje 
dainoje, Garty visa “ dūšia” - žestais irvei- 
do, kūno judesių išraiška beižemaičių tar
me pavergė publiką. “Well done and thank 
you, Garry. It was a pleasure to listen to 
you singing in Lithu anian and... in Samo- 
gitian! ” Nuo solisto šposaujančios bravūros 
bei tempo neatsiliko ir choras. O juos akino 
veržtis platyn ir aukštyn Wojccch Wisz- 
niewski palyda pianinu ir dirigentės Biru
tės Aleknaitės staccato mostai.

Muzikė Megan Dunn ne tik kompete- 
tingai groja fleita ir tuo labai paįvairina 
programą, bet jau dalyvauja chorclO me
tų. Jos diriguojamas Moterų choras jaut
riai atliko kompozitoriaus Cechanovičiaus 
dainą “Jūra”.

Man susidarė įspūdis, kad choras “Dai
na” pasiekė naują pakopą savo muzikinė
je raidoje. Apie tai bylojo liaudies dainų 
pynė - “Jūros aidai.” Daina po dainos skli
do į publiką, viena mielesnė už kitą. Tad ne 
stebuklas, kad ir publikoj buvo asmenų, 
kurie savyje kartojo tuos žinomus posme
lių žodžius. Nuotaikingos, širdį kutenan
čios dainos nukėlė klausytojus į tėvynės 
laukus ir gojus. O pianistas ir d irigentė, nei 
sekundei neleisdami Įtampai atsileisti, 
užbūrė publiką crescendo ritmais, harmo
ningų melodijų kartojimu, kurie tai arčiau 
- garsiau, tai toliau - tyliau skambėjo kaip 
meliodijų aidai. Kiek darbo reikia įdėti, kol

Po koncerto solistai ir dirigentės buvo apdovanoti gėlėmis.

pasiekiamas toks darnumas!
Vyrų choras sudainavo mėgstamą mar

šą “ Žygis j Vilnių." Jie pavergė publiką 
savo dikcijos skaidrumu ir skirtingų balsų 
drausmingu susiklausymu.

“Dainos Ansamblio” 12 choristų (6 
moterų ir 6 vyrų balsai) publikai padainavo 
“Lietuva brangi,” kurios žodžiai byloja 
apie išeivių tėvynės ilgesį ir graudena klau
sytojus mylimo krašto vaizdais.

Kompozitoriaus L. Vilkončiaus kanta
tos pobūdžio daina “Neturėk kitos žemės”, 
kurios tekstą sukūrė poetas Justinas Mar
cinkevičius, yra modernios muzikos kū
rinys. Joje solo partiją atliko solistė Vilija 
Burneikytė. Ši daina, kurioje netrūksta 
įdomių pianino įtarpų, nėra lengvai at
liekamas kūrinys. Bosų, baritonų, tenorų, 
kaip ir sopranų ir altų atskirų partijų at
likimas ir moterų - vyrų balsų kaita galėtų 
būti dar kiek darnesnė. Už tai “ Šiaurės 
Pašvaistė” buvo aukšto lygio chorinio dai
navimo pavyzdys. Nors programoje buvo 
net 16 numerių, bet publikai nenustojus 
ploti - ši daina buvo pakartota kaip ir 
žemaitiškoji daina. O šį kartą ir publika 
“padėjo” chorui. Nemažai “žemaičių” 
mušė taktą kojomis.

Pianistas Wojcech Wiszniewski grojo 
pasižymėjusio pianisto ir kompozitoriaus 
Franz Liszt (1811-1886) variacijas iš Giu
seppe Verdi operos “ Rigoletto” (1851). 
Kompozitorius kūryba pasižymi techniš
kai sunkiu atlikimu, tais laikais naujų har
monijų deriniais bei gracingomis muzikos 
vinjetėmis. “Dainos choro” pianisto ir cho
ro padėjėjo bei vedėjo technika yra labai 
aukšto lygio. “Rigoletto”variacijosc irypa- 
tingai sonatoj “Appassionata” (1804) (ap
passionato -ugningas, aistringas, karštas) 
gamų skambinimo greitis -stebėtinas. Kiek 
ugningų, bet ir subtylių, prislopintų garsų 
Wiszniewski išviliojo iš “ Kavai” pianino. 

Nuotraukoje - Toronto (Kanada) šokių grupė “Atžalynas”, kuris savo repertuare turi 
retro stiliaus šokį “Tarp kitko” ir 1930 m. stiliaus šokius, kuriuos galėsite pamatyti 
ALD Muzikos popietėje ir per Naujų Metų balių. Koncertas Melbourne - sausio 6 d.

Meno ir Tautodailės Parodos
Virginia Todd Centre, 9 Clarence Street, West Geelong, 3218.
Meno Paroda bus atidaryta kasdien nuo gruodžio 27 d. iki gruodžio 

29 d., nuo 10 vai. ryto iki 16 vai. vakaro.

O kad mes taip galėtumėm jį išgirsti grojant 
geru fortepijonu!

Kaip ir praeityje, Sydnėjaus choras 
“Daina” apdovanojo tautiečius ir australų 
svečius puikia kalėdine dovana - choristų 
ir solistų pasiekimais įdomioje programoje. 
Už tai esame dėkingi mūsų nepamainomai 
ilgametei dirigentei Birutei Aleknaitei, 
kuri rūpinasi choro pažanga ir, kaip mu
zikos direktorė ir dirigentė, dainų parin
kimu, jų atlikimu ir kitais su choro vadyba 
susijusiais klausimais.

Kalbant apie svečius negalima nepa
minėti buv. "Dainos” chorvedžio Stasio 
Žuko ir žmonos Colette iš Newcastle, kaip 
ir jaunų tautiečių iš Lietuvos Valentino 
Morkūno ir Julijaus Urbučio dalyvavimą 
koncerte ir publikos pilnutėlę salę. Choro 
krikšto motina ponia Grosienė, kuri, deja, 
šiais metais negalėjo dalyvauti koncerte, 
atsiuntė gražų pasveikinimą bei 200 dole
rių auką. Tai prasmingas žestas, kuris, be 
abejo, padės choristams nuvykti į Geelon- 
gą. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Teodoras Rotcas irgi jautriai 
dėkojo chorui už puikų koncertą ir įdavė 
Choro komiteto pirmininkei Jadvygai Bu- 
rokienei baltą voką - tikriausiai ne tuš
čią! O energingoji pirmininkė savo ruožtu 
irgi pasveikino gausiai susirinkusią pub
liką ir tarė užsklandos žodį lietuvių ir ang
lų kalba, nes svečių tarpe buvo ir kitatau
čių. Po to Juta Šliterienė buvo pakviesta 
ištraukti laiminguosius loterijos bilietus.

Koncertas buvo sėkmingas. Pirmoje 
eilėje - tai ansamblio nuopelnas. Betgi 
nereikia pamiršti ir daug darbo (dedančio 
Choro komiteto, kuriam irgi pridera klau
sytojų padėka. O kad publika buvo pa
tenkinta, bylojo nenoras išsiskirstyti. Dau
guma dar norėjo pasidalinti koncerto 
įspūdžiais salėje ar prie kavos puodelio 
“Dainavos” klubo bare. □
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Menas ir kultūra
Dailininkės Akvilės Zavišaitės sugrįžimas

Vos įžengus pro „Akademijos“ galerijos 
duris Vilniaus senamiestyje čia apsilan
kiusius pasitinka dailininkės atvaizdas 
tamsiai mėlyno atlaso fone. Tokius rank
darbius tradiciškai kuria mirusiųjų nuo 
AIDS artimieji ir draugai. Šis darbas - Ak
vilės bičiulio Damien’o, irgi mirusio nuo 
šios negailestingos ligos, mamos kūrinėlis.

Parodą sumaniusi dailininkės mama 
Rita Baltušytė per visą atidarymą prie 
krūtinės spaudė pliušinius žaisliukus - 
tuos pačius, kurie į mus žvelgia ir iš vai
kiškumu spinduliuojančių paveikslų.

„Nusprendžiau pristatyti žaislus, nes 
daugelio artimųjų jau neturiu, todėl pra
dėjau žaisti su lėlėmis. Sydnėjuje laikau 
Akvilės pelenus, o prie jų susodinu jos my
limiausius žaislinius draugus“, - šypsojosi 
tiesiai iš ligoninės po neplanuotos akies 
operacijos į parodą atvykusi R. Baltušytė.

Devynerius metus Akvilės paveikslai 
buvo saugomi Lietuvos Dailės muziejuje, 
puošė privačių namų Amerikoje ir Aus
tralijoje sienas, o vienas („Einant namo“) 
net 17 metų praleido NSW Irrawang'o I ligh 
School bibliotekoje (jai lietuvės darbą 
padovanojo šeši 1989 laidos mokyklos 
abiturientai).

Lidijos Šimkutės 2005-2006 m. poezijos kelias
Lidija Šimkutė

Nepavyko anksčiau 
aprašyti visus 2005 m. 
poezijos skaitymus. Me
tų pradžioje teko poe
ziją skaityti Singapūro 
Meno bei Barossa Vyno 
Festivaliuose, kuriuos 
aprašiau “M.P” tais pa
čiais metais.

Pakeliui į Lietuvos 
“Poezijos pavasarį”, ku
ris vyko gegužės mė
nesį, teko skaityti savo 
eiles Vienoje. Be to, 
buvau pakviesta daly
vauti Linz miesto fes
tivalyje - Linzfest. lai 
malonus sutapimas, nes 
Linz ir Vilnius buvo iš
rinkti Europos sostinėmis 2009 m.

Linz miestas yra “aukštosios” Austrijos 
sostinė, pro kurią teka gražioji Dunojaus 
upė. Miesto istorija prasidėjo, kai romėnai 
pastatė Lentia tvirtove ir ji tapo svarbiu 
prekybos centru. Jau 13-me šimtmetyje ši 
tvirtovė atrodė kaip miestas, bet liktai 15- 
me šimtmetyje, valdant imperatoriui 
Friedrich’ui III, įgijo miesto statusą su vi
somis teisėmis. Nuo 1785m. Linz tapo 
svarbiu kultūriniu centru. Jame gyveno as
tronomas Johannes Kepler, poetas Adal
bert Stiffer ir kompozitorius Anton Bruck
ner. Mieste yra dauj; įdomių istorinių pa
statų: senoji pilis, Šv. Martino bažnyčia 
(pirmą kartą paminėta 799 m.), baroko 
rotušė, XIII a. statyta miesto bažnyčia, 
(vėliau perstatyta 1752 m. -1758 m.), miesto 
aikštė su Šv. Trejybės paminklu, pranciš
konų minaretas, XVI a. „Landhaus” bei 
daug kitų įdomių vietų. Kaip kiti miestai, 
Linz“as nukentėjo nuo įvairių karų.

Po 1938 m. Linz tapo svarbiu industri
jos centru, kuriame yra geležies ir plieno 
gamyklos, azoto įmonė bei kiti industrijos 
fabrikai. Taigi miestas pajėgia skirti ne
mažai finansų kultūrinei veiklai

Neperseniausiai pastatytas lentos mu
ziejus Dunojaus upės pakraštyje. Tai įs
pūdingas, modernios architektūros pa
statas, kuriame vyko ir mano poezijos skai
tymas kartu su aktore. Ji skaitė Christian 
Loidl poezijos vertimus vokiečių kalba, o

Dailininkė Akvilė Zavišaitė su mylimu 
pudeliu Brisiumi

Todėl dailininkės mama nusprendė, kad 
atėjo laikas kūrinius parodyti Lietuvoje, o 
bent dalį, laikomų muziejaus saugyklose 
parduoti arba dovanoti. Dailininkės ma
ma įsitikinusi, kad paveikslas gyvas tik ta- 

Lidija Šimkutė su muzikantais - Helmut Neudlinger ir 
Bernhard Rehn.

aš savo kūrybą pristačiau lietuvių ir anglų 
kalba, kartu su žinomu naujosios muzikos 
atlikėju Helmut Neudlinger-saksofonis
tu (jis yra ir anksčiau pritaręs mano skaito
mai poezijai, Vienoje) ir gitaristu Bern- 
hard Rehn. Po poezijos skaitymų daug 
klausytojų priėjo sakydami, kaip jiem pa
tiko lietuvių kalbos skambesys. Sis poezi
jos skaitymas buvo aprašytas pagrindinia
me to regiono laikraštyje “Die 
Obcrocstereichschen Nachrichten” (geg. 5, 
2005) ir Linzest leidiniuose su pridėtom 
nuotraukom “Nachrichten Linzfest” (Linz, 
geg. 15,2005).

Po poezijos skaitymo teko su draugais 
viešėti pas to krašto žinomą poetą Walter 
Pilar. Su juo susipažinome Lietuvoje prieš 
keletą metų per “Poezijos pavasario” 
šventę. Waiter su žmona gyvena savotiš
kame sename name, kuris pasižymi sa
vininko (jis yra ir menininkas) egocentrišku 
skoniu. Iki vėlaus vakaro, net paryčių 
mezgėsi įdomūs pokalbiai, juokai bei 
rimtesni apmąstymai prie vaišių, vyno 
gurkšnojimo bei įvairiausių pačio savi
ninko daryti) naminių likerių išbandymų, 
viską palydint pikantiškais komentarais.

Tame pačiame festivalyje dalyvavo 
naujosios muzikos grupė iš šiaurės Lietu
vos “Sutartinės-Party”. Grupės vadovai - 
talentingi muzikantai - Linas Rimša ir 
Linas Paulauskas.

(Bus daugiau)

Dailininkės Akvilės Zavišaitės parodos atidarymas.

da, kai susiranda šeimininkus. Juo labiau, 
kad Australijoje kūrusius Akvilės paveiks
luose ryškiai juntami ir lietuviški motyvai. 
Pavyzdžiui, didžiulis (230x125 cm, popie
rius, anglis pastelė, 1988 m.) paveikslas 
apjuostas lyg ir vandeninės marihuanos 
pypkės vamzdžiais, kuriuose matyti gelto
ni gintaro burbulai, gintarėlį matome ir 
liūdnojo portreto akyje. Tikriausiai, tai 
simbolizuoja menininkės vaikystę - Nidoje 
praleistas vasaras.

Paroda sulaukė ypač gausaus būrio 
lankytojų - jau per atidarymą galerija bu
vo sausakimša, dalyvavo ir Gabrielius bei 
Danutė Žemkalniai. Iš viso per dvi savaites 
Akvilės paveikslų pasižiūrėti atėjo beveik 
pusantro tūkstančio žmonių. Pasak „Aka
demijos“ galerijos darbuotojų, tai negirdė
tas lankytojų skaičiaus rekordas. Ypač 
didelį susidomėjimą paroda kėlė jaunimui.

Nors renginio organizatoriai tvirtino 
girdėję ir skeptiškų atgarsių, esą Zavišaitė 
buvusi labai jauna ir jos talentas nespėjęs 
subręsti, tačiau nepabijojo pripažinti, kad 
jauna autorė itin originali ir neįtelpa j jo
kią tradicine lietuvių tapybos tėkmę. Ši 
paroda - talentingos dailininkės sugrįži
mas į tėvynę per savuosius kūrinius.

Per parodos atidarymą Vilniaus Dailės 
akademijos prorektorius Arvydas Šaltenis 
teigė, kad apmaudu, jog menininkei kadai
se taip ir nepavyko įstoti į pagrindinę Lie
tuvos dailės ugdymo įstaigą: „Deja, tik 
dabar pradedame matyti, kad Zavišaitė yra 
lietuviškosios dailės istorijos dalis. Jeigu 
paveikslai nuoširdūs - visai nesvarbu, kokio 
amžiaus žmogaus jie tapyti, jie visados turi 
teisybės ir gėrio grūdą. Matant paveikslus 
neįmanoma nepastebėti, kad kokia nepa
prasta bei tikra buvo jaunos moters lyrinė 
ir tragiška nuojauta. Dailininkei būdingas 
manieringumas bei tragiškumas atsisklei
džia sodriais tamsiais tonais, kuriuose spal
vos švyti tarsi vitražai. Tai neįprasti ir 
vertingi kūriniai. Kai menininkų nelieka, 
mes juos atrandame per kūrybą, deja, 
dažniausiai per vėlai.“

Dailininkės mama mano, jog ko gero 
tai gali būti paskutinė tokia gausi (38 dar
bai) Akvilės kūrybos paroda. Dalis paveiks
lų parduota, keli padovanoti, du didelio 
formato darbai ir mažesnieji jų „broliai“ 
keliaus atgal į Australiją. Ilgos kelionės 
trapiems, daugiausia pastele ant drobės 
atliktiems, darbams neišeina į naudą.
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Aukos “Mūsų Pastogei” Mrs. J. Vingrienė 
A. Malinauskas

VIC
WA

$ 5.00
$ 15.00

L. Pukys NSW $ 15.00 E. Šidlauskas VIC $ 10.00
Mrs. O. Leverienė NSW $ 5.00 H. Lenk VIC $ 15.00
J. Zinkus NSW $ 20.00 Z. Augaitis VIC $ 35.00
I. Venclovas NSW $ 45.00 Mrs. M. Tamašauskas VIC $ 10.00
Mrs. E. Jonaitienė NSW $ 5.00 Mrs. V. Koženiauskienė VIC $ 35.00
J. Paškevičius TAS $ 15.00 Mrs. N. Kanlvilienė TAS $ 15.00
V Vaitkus VIC $ 15.00 J. A. Jūragis NSW $ 35.00
T. Rotcas NSW $ 35.00 I.Taunys SA $ 35.00
Mrs. G. Savickaitė- Mrs. I. O’Dwyer VIC $ 20.00
Fletcher NSW $ 35.00 V. Augustinavičius Lietuva Lt 60.00
J. Mikševičius NSW $ 10.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
V. Kauneckas 
Mrs. V. Lynn

NSW
NSW

$ 10.00
$ 35 00

“Mūsų Pastogės” administracija

Akvilė Zavišaitė MANO PUSSESERĖS.
Lapkričio mėnesį Akvilės paroda iš 

Vilniaus turėjo persikelti į Klaipėdos 
„Baroti“ galeriją, tačiau dėl netikėtų 
aplinkybių jos teko atsisakyti.

Tačiau tai nereiškia, kad Akvilės kūry
ba bus pasmerkta užmarščiai: šiuo metu 
kuriama internetinė jos darbų galcrija- 
svetainė. Tokio dalyko labai pasigedo 
parodos Vilniuje lankytojai, ypač jaunes
niosios kartos menu besidominti publika. 
Internete šalia paveikslų ir atsiliepimų 
apie juos bei informacijos apie dailininkės 
gyvenimą ir kūrybą, bus galima rasti ir jos 
motinos sudarytą laiškų, paveikslų bei 
atsiminimų knygą „Akvilė“. Parodos metu 
buvo išgraibstyti paskutinieji, netyčia Vil
niuje užsigulėję beveik prieš dešimtmetį 
išleistos šios knygos egzemplioriai.
(Pagal Rimos Jūratės to paties pavadini
mo rašinį, „Lietuvos žinios”, 2006.09.19).

P.S. Akvilės parodos „Akademijos“ 
galerijoje organizatoriai ir asmeniškai Rita 
Baltušytė nuoširdžiai dėkoja tuo metu 
Lietuvoje viešėjusiai melbourniškei Danai 
Binkienei, kuri parodos atidarymo ir už
darymo dalyvius vaišino garsiaisiais savo 
darbo pyragėliais su spirgučiais. Jų raga
vusieji vis dar nepraranda vilties sužinoti 
receptą. □
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“Juk kūdikis mums gimė! Sūnūs mums duotas; 
... Jo vardas bus ... Ramybės Kunigaikštis”.

(Iz9:5) 
Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Siunčiu nuoširdžiausius Kalėdinius sveikinimus 
Jums ir visiems kitiems, besidarbuojantiems lietuviš
kose parapijose, misijose, bendruomenėse ir organi
zacijose, pašvenčiantiems savo laiką ir jėgas katali
kams trisdešimt šešiose pasaulio šalyse.

Kalėdų slėpinyje Dievas apsireiškė žmonijai per 
savo Sūnų Jėzų Kristų - “kūdikis mums gimė, sūnus 
mums duotas” (lz 9,5). Per Kristų, kuris yra Dievo 
dovana žmonijai, mes galime rasti kelią sugrįžti į 
Dievo namus. Iki šios dienos Bažnyčia dalinasi šia 
dovana per Eucharistiją. Jonas Paulius II rašė: “Baž
nyčia gavo Eucharistijos dovaną iš Kristaus, mūsų 
Viešpaties, kuria Jis dovanoja save patį, savo šventą 
žmogiškąją prigimtį ir taip pat savo išganingosios 
misijos dovaną (Ecclesia de Eucharistia, II sk.)”. Ir 
savo kalėdiniame apmąstyme 2005 m. popiežius Be
nediktas XVI sakė: “Kalėdos yra šviesos ir ramybės 
šventė, tai yra vidinės nuostabos ir džiaugsmo diena, 
kuri apima visą kūriniją, nes Dievas tapo žmogumi”.

Lietuviškos Kalėdų tradicijos tedžiugina jus, teat
neša dieviškų dovanų jums visiems ir tiems, kurie 
yra brangūs jūsų širdžiai! Tegul Kalėdų slėpinio šviesa 
visuomet palieka jūsų širdyse ir jūsų namuose! Te
gul Kristaus meilė ir Jo dieviškas spindesys pasilieka 
su jumis per šias Šv. Kalėdas ir per visus ateinančius 
Naujuosius Metus.

Kristus gimė! Skubėkime Jį pagarbinti!
Prelatas Edmundas Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas 
užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Kalėdų Švenčių proga sveikiname 
Fondo narius, rėmėjus ir visus Aus
tralijos lietuvius. Tegul kūdikėlis Jė
zus pripildo Jūsų širdis gyvenimiško 
džiaugsmo ir laimės, o Naujieji Me

tai tebūna visokeriopai sėkmingi.
Australijos Lietuvių Fondu 

Vaidyba

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos na
rius ir Jų šeimas sveikiname šventų Kalėdų proga ir 
linkime sėkmingų bei laimingų 2007 metų.

Canberros Liet. Bendruomenės 
Sųjunyos Vaidyba

Kalėdų švenčių proga mūsų 
nariams ir klientams linkime 

daug džiaugsmo ir laimės, o taip pat sėkmės ir geros 
sveikatos ateinančiais Naujaisiais Metais.

“Talka ” Melbourne

Nuoširdžiai sveikiname vi-
sus “Talkos” narius ir klientus 
Šv. Kalėdų ir Naujų 2007 Metų

proga. Linkime stiprios sveikatos, geros nuotaikos,
kūrybingų darbų ir daug saulėtų dienų.

“Taika” Sydney

Brangius tautiečius Sydnėjuje, Australijoje ir 
Lietuvoje šv. Kalėdų ir Naujųjų 2007 Metų proga 
nuoširdžiausiai sveikina ir įvaizdžios ateities linki

ALB Sydnėjaus
Apylinkės Valdyba

Sveikiname mūsų narius, ypač negalios paliestus 
slaugos namuose, sulaukus šv. Kalėdų ir linkime 
Jums stiprybės ir sveikatos žengiant į Naujuosius 
Metus. Sydnėjaus Ramovėnų vardu

Antanas Kramllius
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Lietuvos miške. Kunigo Valerijaus Rudzinsko iš Nemunaičio nuotrauka.

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

Viso geriausio ateinančių 2007-ųjų metų 
bėgyje giminėms, bičiuliams ir visiems pažįs
tamiems -

LR Garbės generalinis konsulas, Sydney 
Viktoras Šiiteris ir Juta Šiiterienė

Sveikiname visas Australijos lietuvių šeimas 
su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
2007 Metais.

Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems geros 
sveikatos, gausaus vaišių stalo ir visų troškimų 
išsipildymo.

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas, Melbourne

Nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų artimuo
sius Jv. Kalėdų proga.

Lai Kalėdų šventės Jums atneša džiaugsmo 
ir ramybės ir lai kiekvieną Jūsų 2007-ųjų me
tų gyvenimo dieną laimina Aukščiausiasis.

Janina Vabolienė OAM
LR Garbės konsule, Adelaide

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

Sydnėjaus liet, choras “Daina”

Sveikiname mielus Geelongo liet, bendruomenės 
narius, ALD Ruošos Komitetą, visas organizacijas 
bei jų vadovus Šv. Kalėdų proga. Sėkmės ir sveikatos 
Naujuose Metuose linkime visiems. Laimingos kelio
nės atvykstantiems į AL Dienas Geelonge!

ALB Eeeionyo Apylinkės V-ba

Mieli tautiečiai,
Sielos ramybės, tyro džiaugsmo, susikaupi

mo, laimės ir kaskart atgimstančios vilties lin
kime Jums Šventų Kalėdų proga.

Tegul artėjantys 2007-ieji bus sėkmingi ir 
kūrybingi dirbant Lietuvos ir pasaulyje gyvenan
čių lietuvių labui!

'Tikėkite stebuklais ir patys juos kurkite!
Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės Valdyba

Australijos Liet. Bendruomenės 
Krašto Valdyba

Sveikina visus Australijos lietuvius Kalėdų 
bei Naujų Metų proga ir linki visiems laimės, 
bičiulystės bei pagarbos vienas kitam ir Tėvynei 
Lietuvai.

Mieli Klubo nariai ir svečiai, baigiasi 2006-ieji. 
Šiemet Sydnėjaus lietuvių bendruomenės gyvenime 
atsirado naujas, o kartu ir taip gerai pažįstamas 
vardas “Dainava”. Kartu su nauju vardu atsimainė 
ir Lietuvių Klubas.

Dėkojame nariams už kantrybę belaukiant nau
jo Klubo atidarymo ir didelis ačiū už gausų lanky
mąsi. Šiais metais riboti žmogiški ištekliai dar ne
leido įgyvendinti visų planų plėtojant lietuviškąją 
kultūrinę veiklą, tačiau tikimės su Jūsų pagalba šią 
sritį itin išplėsti ateinančiais metais.

Tad sveikiname visus su Šv. Kalėdomis ir Naujai
siais Metais. Linkime geriausios kloties - ir iki 
pasimatymo “Dainavoje”!

Sydnėjaus Lietuvių Klubo
“Dainava” Valdyba
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Malonių šv. Kalėdų ir sveikų, laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems mieliems draugams, giminėms bei 
pažįstamiems.

Janina ir Viktoras Ratkevičiai

Kūčių vakarų, besiklausant kalėdinių giesmių, pri
siminsime savo mielas šeimas Adelaidėje, sesutę Lenutę, 
dukterėčias Birutę, Aldoną ir jų šeimas, mielas drauges 
Kliaudiją ir Viktoriją bei gimines Lietuvoje, Emiliją, Juo
zą, Lilijaną, Grožvylę ir jos šeimą. Taip pat prisiminsime 
draugus ir pažįstamus Australijoje, Lietuvoje, JAV ir 
Kanadoje ir minėsime juos geni žodeliu.

Tegul 2007-ieji metai dovanoja Ju ms Taikos, Ramybės 
ir Džiaugsmo valandėlių!

Madeleine, Greg, Fiona, Pali, Isolde, 
Remy, Lee and little Miles

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

Lėtutė ir Antanas Kramiliai

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

Vytautas Patašius

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname šventų 
Kalėdų proga ir linkime laimingų Naujųjų 2007-ųjų Metų.

Irena ir Algis Dudaieiai

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

Cecilija, Laima ir Kęstutis Protai

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

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

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

Veronika ir Aleksas Kaminskai

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

Tamara ir Benius Vingiliai su šeima

Sveikinu visus brangius draugus ir mielus gimines su 
Šventomis Kalėdomis ir Naujais Metais, linkėdama daug 
geros sveikatos ir geros laimės, ir džiaugsmo 2007 metams!

Regina Smilgevičienė

Šventų Kalėdų ir Naujų Metų šventėse sveikiname 
gimines, draugus ir pažįstamus, linkėdami geros sveikatos, 
sėkmės ir Dievo palaimos.

Eleonora ir Eduardas Margan - Marganavičiai

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2007-jų Metų 
linkime artimiesiems ir prieteliams.

Nijolė ir Irvis Venclovai ir šeima

Šv. Kalėdų proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 
Naujųjų 2007-ųjų Metų linkiu visiems Australijoje ir 
Lietuvoje.

Kazimieras Butkus

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2007 -ųjų 
Metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Irena ir Viktoras Bagdonavičiai

Šv. Kalėdų proga sveikinu savo artimuosius, draugus 
ir gimines Australijoje ir Lietuvoje, linkėdama tyro 
džiaugsmo Kalėdose, sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo 
Naujuose 2007 Metuose.

Ona Mciliūnicnė

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų, sėkmingų, 
linksmų ir pozityvių Naujųjų 2007-ųjų Metų linkime mū
sų draugams, pažįstamiems irvisiems bendradarbiams.

Renata ir Alis Migai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2007 - jų Metų proga sveikinu 
visus, linkėdamas geros sveikatos ir Dievo palaimos.

Zigmas Augaitis

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

Longinas Pukys

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

Valentina Barkus

Sveikiname mielus bičiulius ir visus tautiečius šv. Kalė
dų proga ir linkime laimingų Naujųjų 2007 Metų.

Birutė ir Vytautas Vaitkai

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

Ankstyva Newcastle lietuvių kalėdinė gegužinė
Sveikinu draugus ir pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir 

linkiu laimės bei geros sveikatos Naujuose 2007-uose 
Metuose.

Milda Bukevičicnč ir šeima

Sveikiname šeimos narius, gimines, draugus ir 
pažįstamus su Šv. Kalėdom ir linkime laimingų Naujųjų 
2007-ųjų Metų.

Nijolė ir Kastytis Stašioniai 
ir šeima

Visiems bičiuliams ir pažįstamiems linkiu gražių šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2007 Metų.

Elena Jonaitienė

Šių metų gruodžio 10 dieną į Speers Point Park’e organizuotą kalėdinę gegužinę susirinko Newcastle gyvenantys 
lietuviai ir svečiai. Nuotraukoje kairėje - bendras gegužinės vaizdas. Nuotraukoje dešinėje - iš kairės: sydnėjiškis 
Ramutis Zakarevičius, Audronė ir Peter Jory, kuris yra “Newcastle Herald” redaktorius. Priekyje - jų sūnus Dominikas 
ir jo draugas Bailey. ____________________________________________

Mielus gimines, draugus ir pažįstamus Lietuvoje ir 
Australijoje nuoširdžiai sveikinu šv. Kalėdų ir Naujųjų 
2007-ųjų Metų proga, linkėdama geros sveikatos, nes gera 
sveikata atneša laimę ir džiaugsmą.

Janina Kalgovicnė su šeima

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus “Kas - kur - kaip” sky
relio skaitytojus, savo artimuosius ir draugus Australijoje, 
Lietuvoje ir kitur, linkėdamas linksmų švenčių, o 
artėjančiuose Naujuose Metuose visiems daug laimės, 
sveikatos ir sėkmės gyvenime.

Antanas Laukaitis

Mielus bičiulius ir bendradarbius sveikiname šv. Ka
lėdų proga. Ateinančiais metais linkime tvirtos sveika
tos, laimės ir ramybės.

Martina ir Anskis

Pakelkime taurę už graži; gyvenimą, 
Už meilę ir taiką, šeimas ir draugus. 
Kurie dar jauni ir kurie jau pasenome - 
Visiems tegul spindi žvaigždėtas dangus.

Aliutė ir Gediminas

Sveikinu mielus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga ir linkiu laimės, sėkmės ir geros sveikatos Naujuose 
2007 Me tuose.

Vincas Augustinavičius
Buvęs “Mūsų Pastogės” redaktorius

Telydi šv. Kalėdų džiaugsmas ir ramybė.
Te ateinantys metai būna laimingi.
Te pildos viltys ir troškimai, svajos ir lūkesčiai.
Linkime visiems savo draugams.

Onutė ir Algis Kapočiai

Sveikiname mielus draugus bei pažįstamus šv. Kalėdų 
proga ir linkime laimės, sėkmės bei geros sveikatos 
Naujuose 2007 Metuose.

Marina ir Lauric Cox 
su šeima

All ofus at Crime Stoppers appreciate your support 
during the past year and extend to you The Seasons 
Greetings. Thank you so much!!

Happy New Year. Leigh Trinh
Multilingual Project Officer

Lietuvos nepriklausomųjų ra
šytojų sąjunga nuoširdžiai sveikina “Mūsų 
Pastogės” Redakciją ir visus leidinio skaitytojus artė
jančių šv. Kalėdų bei Naujųjų Metų proga, linki svei
katos, stiprybės ir sėkmės po Dievo palaimos ženklu.

Tuo pačiu primename, kad skubiai laukiama Australijos 
lietuvių literatų kūryba, skirta poezijos almanacho TEN, 
SIDABRO VINGY... VIII tomui (2007-osios žiemos 
poezija, skirta B.Brazdžionio 100-mečiuipaminėti). Prie 
kūrybos būtina pridėti autoriaus nuotrauką ir prisistatymą 
almanacho skaitytojams.

Siųsti skubiai elpaštu: vlabur@gmail.com
LNRS valdybos pirmininkas Vladas Buragas
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Lietuva iš arti Šiauliams svečiai naudingi
Naujieji

Kultūros ministerijoje gruodžio 11 d. 
buvo paskelbti devyni Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatai. Na
cionalinę premiją pelnė fotomenininkas 
Vytautas Balčytis už pastarųjų metų kon
ceptualių fotografijų ciklus “Peizažai”, 
“Vilniaus vaizdai” ir “Lietuvos miesteliai”.

Pirmą kartą Nacionalinių premijų 
teikimo istorijoje šį garbingą apdovano
jimą pelnė net du menotyrininkai. Muzi
kologas Jonas Vytautas Bruveris apdova
notas už Lietuvos muzikinio teatro istori
jos studiją “Lietuvos nacionalinis operos ir 
baleto teatras”. Menotyrininkė Nijolė 
Lukšionytė-Tolvaišienė Nacionalinę pre
miją pelnė už kūrybišką istorinės atmin
ties žadinimą ir Lietuvos architektūros 
paveldo aktualizavimą veikaluose “Anta
nas Vivulskis” ir “Vilniaus architektai 
1850-1914”.

Po ilgos pertraukos Nacionalinę pre
miją pelnė ir architektūros srities atsto
vas - architektas Saulius Juškys, įvertin
tas už šiuolaikinės architektūros ir isto
rinės aplinkos dermę kuriant Panevėžio 
G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliote
kos rekonstrukciją ir interjerus, taip pat 
paminklą Romo Kalantos aukai įamžinti 
“Aukos laukas” Kaune.

Dailininkas Rimvydas Kepežinskas ap
dovanotas už meistrišką grafikos meninę 
raišką knygų iliustracijose bei plakatuose 
ir kaligrafijos puoselėjimą.

Skulptorius Rimantas Sakalauskas 
Nacionalinę premija pelnė už istorinių ir 
sakralinių erdvių simbolinį įprasminimą 
Kretingos bažnyčioje ir Kryžių kalno vie-

Lietuviams vaistai - kaip saldainiai
Europoje lietuviai pirmauja ne tik pa

gal savižudybių skaičių ir išgertą alko
holio kiekį. Europiečius lietuviai stebina
me dar ir tuo, kad labai mėgstame “valgy
ti” vaistus, vitaminus, maisto papildus ir 
kitus preparatus, kuriuos mums gražiai 
pasiūlo reklama.

Klaipėdos laikraščio “Vakarų ekspre
so” teigimu, pernai Lietuvos gydytojai 
vaisių išrašė daugiau nei milijonui savo 
pacientų, o patys sau vaistų “pasiskyrė” 
1.6 milijono žmonių.

Medikai vis dažniau stebisi pačių žmo
nių neatsakingumu, savo sveikatos nesau
gojimu. Dabar lapo normalu, kad vaistus 
gali rinktis tarsi saldainius ar makaronus. 
Todėl medikai liūdnai juokauja greitai 
daugiau nieko neveiksiantys, tik gydysian
tys pažeistas pacientų kepenis.

“Net ir vitaminų žmogus negali pirkti 
savo nuožiūra - juos turi paskirti šeimos 
gydytojas. Apie kitus vaistus net neverta 
kalbėti. Nesistebiu, kai ateina pacientai, 
patys save “nusigydę” - netinkamai pa
rinktų vaistų ar netinkamų dozių pažeis
tomis kepenimis”, - “Vakarų ekspresui” 
sakė šeimos gydytoja Danguolė Vitkienė.

Visagalė reklama, gydytojos žodžiais, 
žmones paverčia nemąstančiomis būty
bėmis. Prisiklausę liaupsių maisto papil
dams, jie išleidžia šimtus litų, nors šitaip 
sau nepadeda, nes liga jau būna per toli 
pažengusi ir būtinas rimtas gydymas, kurį 
gali paskirti tik gydytojas.

“Dabar žmonės vartoja vitaminus į 
kairę ir į dešinę”, nors jų visai jiems nerei

Kaune - “Kalėdų informacijos centras”
Nuo gruodžio 12-osios iki Trijų Karalių 

Kauno regiono turizmo informacijos cen
tais ketvirtąkartą taps “Kalėdų informacijos 
centru. Akcijos metu centras teiks lan
kytojams informaciją apie Kauno mieste ir
-------------------------------------------------------------------------------------Kalėdoms skirtų suvenyrų ir atvirukų.
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laureatai
nuolyno ansamblyje.

Rašytojas Kęstutis Navakas Naciona
line premija apdovanotas už dabarties 
būsenų elegantišką išraišką lyrikoje ir ese
istikoje eilėraščių rinkiniuose “Žaidimas 
gražiais paviršiais”, “Atspėtos fleitos” ir esė 
knygą “Gero gyvenimo kronikos”.

Nacionalinė premija paskirta Prancū
zijoje gyvenančiai ir visame pasaulyje kon
certuojančiai lietuvių pianistei Mūzai Ru- 
backytci už profesinį meistriškumą, na
cionalinės kultūros propagavimą pastarų
jų metų koncertine ir visuomenine veikla.

Žymus fleitistas profesorius Algirdas 
Vizgirda Nacionaline premija įvertintas už 
2002-2006 metų konceptualias koncertų 
ir kompaktinių plokštelių programas, 
kūrybiškas iniciatyvas, “Kuršių nerijos” 
festivalio įgyvendinimą.

Pasak Nacionalinių kultūros ir meno 
premijų komisijos pirmininko Valentino 
Sventicko, neįprastas dalykas šįmet buvo 
tai, kad jokios teatro kūrėjo kandidatūros 
komisijai nepateikė joks Lietuvos dramos 
teatras ar teatro institucija. Pažymėtina, kad 
viena premija po ilgos pertraukos suteikta 
architektui ir ne t dviem menotyrininkams.

Kultūros ministras Jonas Jučas sakė, 
jog ministerija yra gavusi siūlymų didinti 
Nacionalinės premijos dydįir šis siūlymas 
bus svarstomas formuojant kilų metų 
biudžetą, tačiau šių metų laureatai turės 
pasidžiaugti ankstesnio dydžio premijomis 
- po 42,500 litų. Nacionalinės premijos bus 
tradiciškai įteikiamos Nepriklausomybės 
dienos-Vasario 16-osios išvakarėse.

ELTA. LGITIC

kia. Būna, ateina pacientas, iškamuotas 
alergijos. Ieškome priežasties, teirauja
mės, gal laiko šunį ar katiną. Galų gale 
paaiškėja, kad jis pusę metų geria vitami
nus. Kito paciento šlapime randame 
vitamino C. Pasirodo, jis kasdien susilei
džia sau po šešias ampules šio vitamino...” 
- stebėjosi gydytoja.

Apie tai, kad pavojinga patiems pa
siskirti antibiotikus, o juo labiau jais gir
dyti vaikus, gydytojai spaudoje kalba nuo
lat. Tačiau naudos iš to - maža. Vis tiek 
kai kurios mamos, sunegalavus atžaloms, 
“konsultuojasi su vaistininku”.

D. Vitkienė pabrėžė, kad vaistinėje 
žmogus vaistus perka vadovaudamasis 
simptomais, nors realiai nežino, kas jam 
yra. Juk vaistininkas tiki paciento žodžiu, 
bet jo neapžiūri. “Būtina griežtinti įsta
tymus, kad vaistai nebūtų pardavinėjami į 
kairę ir j dešinę. Tačiau kol farmacininkai 
labiau suinteresuoti savo verslu nei žmo
nių sveikata, tik patys žmonės gali sau 
padėti - atsakingiau žiūrėdami į savo 
sveikatą”, - pabrėžė ji.

Vis dažniau viešai pasigirsta istorijų, 
kai žmonės apsinuodija pavartoję elemen
tarių be recepto parduodamų vaistų nuo 
peršalimo. Neseniai viena vilnietė, išgė
rusį “Teraflu”, kurį jai rekomendavo vais
tininkė, neteko sąmonės ir vėliau atsidū
rė ligoninėje. Pasirodo, “Teraflu”, kaip ir 
kiti panašūs mišiniai, kuriuose daugpseu- 
doefedrino, neigiamai veikia kraujospū
dį, širdį, todėl gali būtipavojingi.

(“Vakarų ekspresas”, Klaipėda)

Lietuvoje vyksiančius švenčių renginius, 
akcijas. Čia bus galima sužinoti apie 
kalėdines, naujametes ekskursijas po 
Lietuvą bei keliones į užsienį. Taip pat šiuo 
laikotarpiu centre bus galima įsigyti

Beveik prieš trejus metus Baltijos ša
lių oro erdvės apsaugos misiją pradėję 
NATO kariai pagyvino Šiaulių aptarna
vimo sferą, tačiau uždirbtą pelną įmonės 
vertina skirtingai.

Viešbučio „Šiaulių krašto Medžiotojų 
užeiga“ direktorė Jūratė Kasperavičiūtė 
pasakojo, kad kariai jos vadovaujamame 
viešbutyje - dažni svečiai. Jie paprastai 
užima didžiąją dalį viešbučio kambarių. 
Ji teigė, kad smarkiai jaučiasi kiekvienos 
tautos mentalitetas, todėl reikia pritaiky
ti ir meniu, ir prisitaikyti prie svečių po
reikių. “Viešbučiai sparčiai pajuto klientų 
antplūdį. Miesto aptarnavimo sektoriui- 
didelis pagyvėjimas - manau, jie pas mus 
palieka pakankamai daug pinigų“, - kal
bėjo viešbučio direktorė. Jos žiniomis, 
kariai džiaugiasi Šiauliuose suteiktomis 
paslaugomis ir kainomis. Miesto viešbu
čiai taip pat privesti konkuruoti tarpusa
vyje dėl karių apgyvendinimo - su karių 
atstovais deramasi, siekiama juos pritrauk- 
li nuolaidomis.

2004 m. kovą į pirmąją misiją Lietuvo
je atvykę belgų kariai apsigyveno didžiau
siame Šiaulių viešbutyje „Šiauliai“. Čia 
taip pat gyveno danų, o dar iki gruodžio 
pradžios - ispanų kariai. Neseniai viešbutį 
palikusius ispanus administratorė pava
dino ramiais šeimos žmonėmis, mat juos 
čia nuolat lankydavo žmonos, draugės. 
Paprastai čia apsistoja 75 - 90 žmonių.

Restorano „Kapitonas Morganas“ 
direktorė Renata Scdlauskienė sakė, kad 
prieš beveik porą metų į Šiaulius atvyku
sių karių antplūdį maitinimo įstaigos pa
juto, tačiau tikina, kad užsieniečiai nėra 
tokie išlaidus, kaip iš pirmo žvilgsnio gali 
atrodyti. Anot jos, kariai dažniausiai geria 
bokalą alaus, tačiau problemų dėl alko
holio padauginimo niekada nepasitaikę. 
Anglų kariškiai, pasak direktorės, išsisky
rė savo temperamentu ir geriamo alkoho
lio įvairove. Atvykėlius labiausiai vilioja 
jautienos ir vištienos patiekalai.

Direktorė mano, kad karius traukia ne 
tik europietiška virtuvė ir geras aptar
navimas, bet ir faktas, kad visos restorane 
dirbančios padavėjos moka angliškai. 
„Viena mūsų padavėja labai gerai kalba 
ispaniškai, tai ispanų kariai visus tuos ke
lis mėnesius buvo euforijoje, nes padavėja 
su jais nuolat bendraudavo ispanų kalba“, - 
prisiminė ji. „Ispanai buvo labai šaunūs 
vyrai - labai kultūringi, mandagūs. Va su

Kultūros šaltiniai internetu
Visuomenei atverta nauja internetinė 

Lietuvos kultūros šaltinių saugykla, kurio
je pristatomas sukauptas bei susistemin
tas lituanistinis paveldas. “Pagaliau varto
tojams, visuomenei tapo prieinama dide
lė svetainė, sistema, skirta lituanistiniam 
paveldui, nacionalinėms kultūros ver
tybėms. Tai didžiausia tokio pobūdžio 
saugykla internete”, - pristatydamas naują 
informacinę sistemą www.aruodai.lt 
teigė Lietuvos istorijos instituto darbuoto
jas Vykintas Vaitkevičius.

Ši saugykla apima visų lietuvių etni
nės kultūros sričių - kalbos, folkloro, 
etnologijos, archeologijos bei istorijos 
šaltinius ir išsamiai pristato lietuvių kul
tūrinį paveldą. Čia galima susipažinti su 
Lietuvos istorija, tradicijomis, pasiklau
syti pasakų, liaudies dainų, pažiūrėti fil
muotą medžiagą.

“Sistemoje sukaupti ištekliai yra labai 
įvairūs: pradedant nuo vyžų darymo, 
žvejybos priemonių gamybos, senovinių 
receptų, baigiant puikiausiomis pasako
mis, raudomis, sutartinėmis, priežodžiais. 
Todėl čia kiekvienas - nuo studento, mo

arbatpinigiais tai liūdniau - čia nelabai. 
Ispanų kariai iš pradžių gerdavo tik is
panišką vyną, tačiau vėliau perėjo ir prie 
alaus”. Kitų šalių kariai rinkdavosi lie
tuvišką alų, tačiau vengdavę stiprių alko
holinių gėrimų. Pasikeitus kariams, čia 
kol kas lankosi žymiai mažiau belgų. Nors 
kavinė sulaukė didelio užsieniečių dėme
sio, direktorė taip pat tvirtino, kad užsie
niečiai neišlaidus.

Grožio salono „Aurora“ direktorė Ok
sana Donelaitė - Dūdienė sakė, kad j 
Šiaulius atvykus kariams, stipriai padau
gėjo vyrų klientų ir pelno. Per dieną čia 
kirptis užsuka 4-5 kariai. „Karių dėmesį 
užsitarnavome tuo, kad truputėlį mokame 
angliškai“, - teigė direktorė, tačiau patikino, 
kad lietuviai aptarnaujami taip pat gerai 
kaip ir kariai. Nusikirpti vyrui Šiauliuose 
kainuoja 18-30 litų. „Sunkiausia buvo su 
turkais, nes Turkijoje kerpa suaugę vyrai. 
Į jaunas merginas iš pradžių jie žiūrėjo la
bai nepatikliai ir nedrąsiai“. Tačiau, anot 
jos, dosniausi ir linksmiausi klientai buvo 
britai, norvegai - santūrūs, o su ispanais 
kilo daugiau keblumų, mat jie labai mažai 
kalbėjo angliškai.

Karių antplūdį pajuto ir Šiauliuose 
įsikūrusios valymo paslaugas teikiančios 
įmonės. UAB „Vilniaus Lavestina“ Šiaulių 
filialo direktorė Dalia Rimienė pasakojo, 
kad kariai nešė skalbti apatines kelnaites, 
apatinius marškinėlius, džinsus, unifor
mas, megztukus, nosinaites. Vyrams koji
nės buvo ne tik išplautos, bet ir visos iki 
vienos išlygintos.

Beje, kalbama, kad kariškiai - lobis 
angliškai pramokusiems taksistams.

Išaugusios pajamos aptarnavimo sekto
riuje ir papildomos galimybės ateityje - 
tokią Zokniuose tarnaujančių karių nau
dą įžvelgia Šiaulių prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų generalinis direktorius Ri- 
mundas Domarkas. „Atvažiuoja žmonės, 
viešbučiai užimti, valgo pas mus - pinigus 
palieka ir tai yra gerai“, - sakė jis. Anot jo, į 
rekonstruotą Aviacijos bazę Zokniuose 
galima pritraukti keleivių arba krovinių 
srautus. Nors nuo NATO misijos pradžios 
praėjo jau daugiau nei pustrečių metų, šis 
laikotarpis, anot R.Domarko, per trum
pas pastebimam ekonomikos augimui. 
Tačiau postūmis tam esą galėtų atsirasti 
kariams nesikeičiant kas keletą mėnesių ir 
Šiauliuose įsikūrus kaip namuose.

Mindaugas Jackevičius, DELFI 

kinio, mokytojo iki mokslininko - gali rasti 
sau įdomių dalykų”, - sakė V.Vaitkevičius.

“Sistema yra labai patraukli ir lanksti, 
todėl prie paveldo kaupimo gali prisidėti 
kiekvienas. Žmogus, net ir nebūdamas 
specialistas, bet turėdamas išteklių ir no
rėdamas juos parodyti, gali papildyti 
sistemą, siūlyti savo duomenis: galbūt 
senelių ar tėvų pasakojimus, įdomias 
nuotraukas, galų gale visa, ką tik jis mano 
esant svarbu ar reikalinga”, - teigė A.Vait
kevičius.

Lituanistikos paveldo informacinė 
sistema pradėta kurti 2003 metais, įgy
vendinant bendrą Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto, Lietuvių kalbos ins
tituto, Lietuvos istorijos instituto ir Ma
tematikos ir informatikos instituto pro
jektą, kuri finansavo Lietuvos valstybinio 
mokslo ir studijų fondas. Per trejus metus 
buvo sukurti saugyklos struktūros mat
menys, atlikti informacinės sistemos kū
rimo darbai, į elektroninę terpę perkelti 
duomenys. Šiomis dienomis naujoji sis
tema tapo prieinama ir lankytojams.

(Pagal BNS)
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Lietuviai pasaulyje
“La Scala” žvaigždė - Violeta Urmana-

Urmanavičiutė

Lietuviškoji Čikaga - naujomis akimis

Milano “La Scala” teatro sezoną 
gruodžio 7 d. vakarą įspūdingai pradėjo 
Giuseppe Verdi operos “Aida” premjera. 
Pagrindinę Aidos partiją pirmą kartą 
dainavo pasaulinio garso lietuvių operos 
solistė Violeta Urmanavičiūtė-Urmana.

Savo vaidmenį Violeta Urmana išpildė 
su dideliu pasisekimu. Po pagrindinių ari
jų jai buvo pakartotinai plojama, netrūko ir 
publikos atsistojimų. Tokia sėkme džiau
gėsi ir pati solistė.

Naują “Aidos” spektaklį po daugiau 
kaip 20 metų pertraukos “La Scala” sceno
je pastatė legendinis italų teatro ir kino 
režisierius 83 metų Frank Zeffirelli, spek
takliui sukūręs ir senojo Egipto ženklų 
kupiną scenografiją. Brangiausi bilietai į 
premjerinį “La Scala” sezono atidarymo 
spektaklį kainavo 2,000 eurų (beveik 7,000 
litų). Bilietai į visus vienuolika šios ope
ros premjerinių spektaklių, teatro prane
šimu, buvo parduoti per 24 valandas.

Violeta Urmana sako, kad Aida yra 
vienas iš svarbiausių jos, kaip soprano 
partijų atlikėjos, debiutas operos scenoje, 
apie kurį svajojusi nuo pat soprano karje
ros pradžios. Jai tai jau ketvirtasis debiu
tinis pagrindinis soprano vaidmuo šiais 
metais po Lady Macbeth Londono kara
liškojoje operoje “Covent Garden”, Elž
bietos operoje “Don Carlo” Turine ir Nor
mos vaidmens Dresdeno “Scmperoper” 
teatre.

Nuo pat pirmojo pasirodymo “La Scala” 
scenoje 1994 metais Richard Wagner’io

Nerimas dėl dvigubos pilietybės netekimo
Išeivijoje gyvenantys lietuviai negali 

atsigauti nuo Konstitucinio Teismo nuta
rimo, pagal kurį praktiškai nebeįmanoma 
gauti dvigubos pilietybės. Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės komisijos posė
dyje nutarta parengti rezoliuciją, kuria 
politinių šalies lyderių būtų prašoma ini
cijuoti diskusiją dėl referendumo orga
nizavimo, kad Konstitucijoje būtų įtvirtin
ta galimybė Lietuvos piliečiams turėti dar 
ir kitos valstybės pilietybę, rašo dienraštis 
“Lietuvos žinios”.

Šių metų lapkritį KT išaiškino, kad 
būtina mažinti grupę asmenų, galinčių 
pretenduoti į dvigubą pilietybę, nes dabar 
tokia pilietybė yra plačiai paplitęs reiš
kinys, o turėtų būti itin reta išimtis. KT pri
pažino,kad Konstitucijaiprieštarauja lie
tuvių kilmės asmenims Pilietybės įstaty
me padaryta išimtis turėti dvigubą piliety
bę. Prieštaraujančia Konstitucijai pripa
žinta ir įstatymo nuostata, kad iš asmens, 
norinčio susigrąžinti Lietuvos pilietybę, 
nereikalaujama atsisakyti turimos kitos 
valstybės pilietybės.

Šis KT nutarimas praktiškai užkirto

Iš Redakcijos pašto
Pamokslas Europai ir Azijai

2006.05.05 prie Kryžių kalno ... vysk. 
Eugenijus Bartulis palaimino Kryžiaus 
žygio „Mcškuičiai-Golgota“ dalyvius, 
pasiryžusius su 60 kg Kryžiumi ant pečių 
pėsčiomis 4,300 km per Lietuvą, Balta
rusiją, Ukrainą, Vengriją, Austriją, Italiją 
ir Šventąją Žemę nugabenti į Golgotą.... 
Kryžnešiai ir vėliavnešiai, statulėlių ne
šėjai ir maldininkai pradėjo žygį.

Dažnai skambėjo ne tik bažnyčių var
pai, bet ir žmonės, išėję į bažnytkaimių 
gatves, atsitraukę nuo traktoriaus ir sunk
vežimio vairo, išlipę iš autobusų ir leng
vųjų automobilių, pasirodę iš tarpuvar

Violeta Urmana-Urmanavičiūlė.

operoje “Die Walkuere” Violeta Urmana 
periodiškai dainuoja šiame garsiausiame 
Italijos operos teatre, o šių metų pradžioje 
čia buvo surengusi kamerinį dainų vakarą.

Savo intensyvų 2006 metų operinį ir 
koncertinį grafiką V. Urmanavičiūtė-Ur
mana užbaigs gruodžio 29 dieną dainuo
dama Leonorą Giuseppe Verdi operoje 
“Likimo galia” Muenchene.

2007 m. Violeta Urmana debiutuos 
Amelijos vaidmeniu G. Verdi operoje 
“Kaukių balius” Florencijoje, o 2010 m. 
planuoja dainuoti Odabelą retai statomo
je G. Verdi operoje “Atila” New York’e.

kelią už Atlanto gyvenantiems tautiečiams 
ar jų vaikams gauti LR pasą neatsisakius 
JAV ar kitos šalies pilietybės. Pagal galio
jusį Pilietybės įstatymą lietuvių kilmės as
menys, jų vaikai ir vaikaičiai galėjo gauti 
Lietuvos pilietybę ir išsaugoti valstybės, ku
rioje gyvena, pasą. “Mes prarandame treč
dalį Lietuvos, išbraukiame juos iš savo 
tautos. Turbūt svarbiausias šios komisijos 
darbas-sudaryti prielaidas dėl Konstitu
cijos pakeitimo”, - pareiškė Seimo narė 
Dalia Teišerskytė.

Tačiau norint Konstitucijoje įteisinti 
dvigubos pilietybės galimybę, reikėtų su
rengti referendumą. Komisija nusprendė 
jau šią savaitę parengti ir priimti rezoliuciją, 
prašančią prezidento Valdo Adamkaus, 
Seimo pirmininko Viktoro Muntiano ini
cijuoti diskusiją dėl Konstitucijos keitimo 
ir referendumo rengimo.

Vėliausiomis žiniomis, naujoms disku
sijoms dėl dvigubos pilietybės pritaria Pre
zidentas V. Adamkus. Teigiamai jau pasisa
kė ir Seimo Pirmininkas Viktoras Muntia- 
nas. Ypatingai pritarė jungtinė LRSeimo 
ir JAV LB atstovų komisija, (pagal BNS) 

čių, perlipę namų slenksčius, kėlė nuo 
galvos kepures, klaupėsi ant kelių ir laistė 
ašarodami, bučiavo mūsų nešamą Kryžių...

Kiekvieną dieną, kartais net ir dusyk, 
nes dažniausiai perdien atsidurdavome 
trijose skirtingose bažnyčiose. Kryžnešiai 
dalyvaudavo šv.Mišiose, atlikę išpažintį, 
eidavo šv.Komunijos, su Kryžiaus ir Švč. 
Sakramento garbinimo giesmėmis, su 
malda įžengdavo ir išeidavo bemaž iš 
kiekvienos bažnyčios ir katedros... Šv. 
Žemėje tikėjomės daugiau pakeliauti su 
Kryžiumi, bet mums neleido, todėl daug 
kur jį nešėme per miškus ir žvyrduobes, 
saulės kepinamus vynuogynus, kalnus ir

Čikagos apylinkėse gyvena nemažai 
Amerikos lietuvių, tarp jų daug iš “tre
čiosios bangos”. Šis, vienas didžiausių 
Amerikos miestų, dar XIX amžiuje buvo 
lietuvių traukos centras. Čia yra pastatyta 
nemažai lietuviškų bažnyčių, mokyklų, 
veikia Jaunimo Centras, kuriame orga
nizuojamos parodos, koncertai, veikia 
šeštadieninė lituanistinė mokykla. Pasau
lio Lietuvių Centre, Lemonte taip pat 
vyksta įvairūs kultūriniai renginiai, veikia 
lituanistinė mokykla, jaunimą traukia 
naujai pastatyta sporto salė. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus organizuoja 
nemažai renginių, palaikančių lietuvybę. 
Tad Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenan
tys lietuviai tikrai yra išlepinti renginitĮ ir 
koncertų, kurių kartais net neįmanoma 
suspėti visų aplankyti. Norintys užkąsti 
lietuviško maisto, taip pat nesiskundžia: 
gausu lietuviškų kavinių ir restoranų. 
Kiekvienam pagal skonį.

O kokie lietuviški renginiai ir kavinės 
populiariausi Čikagos apylinkėse? To pa
klausėme kelių “naujųjų” lietuvių.

Karolina Savickaitė: Kartais ateiname 
su draugais į parodas, prieš tai buvom fo
tografijos parodoje. Kartais apsilankome 
klubuose. Esu buvusi „Kunigaikščių 
užeigoje”, „Smilgoje”, „Magnolijoje”. La
biausia patiko „Magnolijoje”, nes ten 
visiškai kitokia atmosfera. Ten labai pri
mena Lietuvą. Fortepijono muzika, visa 
aplinka, kokybiškas maistas.

Agnė Mickutė ir Lina Račkauskaitė: 
Laisvalaikiu sportuojame, lankomės pa
rodose, klubuose, restoranuose. Iš lietuviš
kų restoranų dažniausiai lankomės „Ku
nigaikščių užeigoje”.

A.B.: Kai turiu laisvo laiko, būtinai 
einu į kokius nors renginius. Susitinku su 
draugais, dukra. Nesiskundžiu, kad butų 
sunku integruotis į Amerikos bendruome
nę ar trūktų renginių.

Man labiau patinka rimtesni renginiai, 
kai atvažiuoja operos solistai, dainuo
jančios poezijos atlikėjai, žymūs aktoriai.

Žaviausia Airijos lietuvaite
Airijos lietuvių laikraščio „Saloje“ 

skaitytojai išsirinko žaviausią lietuvaitę. 
Nuo balandžio mėnesio laikraštyje buvo 
spausdinamos Airijoje gyvenančių lietu
vių merginų nuotraukos - trečius metus 
gyvuojančio leidinio redakcija organiza
vo „Žaviausios Airijos lietuvaitės foto 
konkursą“.

„Konkurse dalyvavo daugiau šimtas 
merginų“, - sakė laikraščio „Saloje“ vyr. 
redaktorius Rolandas Augutis. Pastik jo, 
džiugu, kad šis konkursas sulaukė tokio 
didelio Airijoje gyvenančių lietuvaičių 
susidomėjimo. Foto konkurso nugalėtoją 
ir prizininkes išrinko laikraščio „Saloje“ 
skaitytojai. Tik jų balsai lėmė rezultatą.

Žaviausios Airijos lietuvaites titulą 
iškovojo daugiausia skaitytojų simpatijų 
sulaukusi 23 metų Vilma Griciūtė iš Drog
heda, County Louth, antrą vietą užėmė 19- 

slidžius takus. Nešėme siauromis Jeruza
lės gatvėmis, kai Kryžiaus keliams įdomiai 
vadovavo Panevėžio vysk.Jonas Kaunec- 
kas su visa grupe, atkeliavusia iš Egipto. 
Jie ėjo kartu su mumis Šv. Miesto gatvėmis. 
Aplankėme Jeruzalę, Taboro kalną, Kaną, 
Tabghą, Betliejų, Tiberijadą, Karmclį Naza
retą, Ein Karint, Kafamaumą, Jordaną...

Reikia stebėtis, kaip maldininkai galėjo 
pusę metų nuo ryto iki vakaro giedoti 
giesmes, kalnus, kalbėtiROŽINĮ, mąstyti. 
Visą pusmetį šiems lietuviams maldinin
kams aukojau šv.Mišias, sakiau pamokslus, 
klausiau išpažinčių. Dėkoju visiems už 
maldas, už gerumą, džiaugiuosi ištverme...

Kun. K.Ambrasas SJ (sutrumpinta)
Mūsų 

Patiko, kai buvo atvažiavusios „Trys 
panteros”. Norėčiau pamatyti rimtesnių 
atlikėjų. Kartais lankausi ir lietuviškose 
kavinėse bei restoranuose. Esu buvusi 
„Euro restorane”, „Kunigaikščių užeigo
je”, kuri patiko savo tematika ir gerai 
reprezentuoja Lietuvą. „Smilga” ir „Rūta” 
- daugiau kavinės nei restoranai.

Broliai Vytautas Vladas ir Arūnas 
Raščiai: Mes lankėmės Dainų šventėje, 
„Delfinų” koncerte. Labai mėgstame Sta- 
no atliekamas dainas. „Delfinai”-patige
riausia Lietuvos grupė. Nusipirkome be
veik visus „Delfinų” diskus. Kartais va
žiuojame pietauti į „Kunigaikščių užei
gą”, ji mums labiausiai patinka iš visų 
lietuviškų restoranų. Dar mėgstame už
sukti į krautuvėlę „Lietuvėlė”, kurioje 
mėgstame apsipirkti.

Norbertas Martinkus: Laisvalaikiu aš 
daugiausia žiūriu televizorių. Žmona ver
da valgyti, o aš žiūriu TV laidas. Kadangi 
neseniai sirgau, tai beveik nebesilankau 
lietuviškuose renginiuose. Neskaitau 
knygų ar laikraščių, nes akyse viskas lie
jasi. “Matau - graži mergelė, prieinu ar
čiau - balta kumelė,” - taip anksčiau, ma
no vaikystėje juokaudavo Lietuvoje. Ma
no amžiuje sunku kur nors keliauti, bet 
gegužines vykstančias Pasaulio Lietuvių 
Centre visada aplankau. Neseniai netoli 
mano namų atidarė „Kunigaikščių užeigą”, 
ten nuėjęs pasijuntu lyg koks kunigaikš
tis. Kadangi seniai gyvenu Amerikoje, tai 
esu pripratęs prie amerikietiško maisto, 
bet nėra nieko geriau už maistą, pagamin
tą namuose.

Kleopatra Šimkienė: Beveik niekur 
nevaikštau, nes operavo koją. Bet į gegu
žines atvažiuoju, nes labai nusibodo sė
dėti namuose. Kavinėse dabar nesilankau, 
nes beveik šešis mėnesius niekur neinu.

Skaitau laikraščius. Labai patinka 
„Amerikos lietuvis”, mėgstu skaityti Nai
nio straipsnius.

Dalia Kavaliauskienė, JAV
(“Amerikos Lietuvis”, Nr. 48)

Vilma Griciūtė.

metė Lina Lukauskaitė iš Dublino, trečią - 
17-metė Oksana Kremcnčuckaja iš 
Mullingar, County Westmeath.

Laimėtojai Vilmai atiteko generalinio 
konkurso rėmėjo - „Vėjas LTD“ - įsteigtas 
500 eurų piniginis prizas. Foto konkurso 
nugalėtojos ir prizininkių taip pat laukė ir 
profesionali foto sesija.

Trečius metus leidžiamas laikraštis 
„Saloje“yra populiarus tarp lietuvių, kurių, 
remiantis Statistikos departamento duo
menimis, Airijoje šiuo metu gyvena dau
giau nei 120,000. Dvisavaitinis laikraštis 
leidžiamas 5,000 egzempliorių tiražu, jis 
platinamas didžiuosiuose Airijos miestuose 
bei Šiaurės Airijoje. □

Pastogė Nr. 50 - 51, 2006.12.20, psl. 9

9



Žvilgsniai j Lietuvą po penkerių metų
Nijolė

Jankutė

Tęsinys iš MP nr. 
45.

Diana Glem- 
žaitė lankė vyres
nę klasę, todėl 
pažinau tik “iš 
matymo”. Diana buvo išgirtoji gimnazi jos 
poetė; gimnazijos vakaruose skaitydavo 
savo kūrybą.

“Mano Dievas užmerkė akis, ir tamsa 
taip sunki, taip sunki... Jei negrįšiu, nemi
nėki! blogai, nes ir mes esam žmonės, gal 
tik ne visiems suprantami...”, - rašė Diana 
anais, jau sunkiai beįsivaizduojamos grės
mės laikais, kurie dar taip neseniai praėjo...

Vakare mano pusbrolio šeimoj tuos 
laikus “pergrumuliuojam”. Pusbrolis, gi
męs už to Baikalo, prisimena skurdžią 
vaikystę su anekdotišku humoru. Jo sūnus 
ir dukra gyvai įsijungia į mūsų kalbas. Esu 
maloniai nustebinta, kad šis jaunimas ne
sibodi “senių sibiriniais pergyvenimais”, o 
juos komentuoja ir diskutuoja iš “jaunos” 
perspektyvos.

Kaune karštis nesiliauja. Vakarais de
besys kregždžių nardo daugiabučių pa
langėm tartum mėlynos šaudyklės. Niūrūs 
cemento blokai atgyja, nes jų pastogės pil
nos kregždžių lizdų. Tvyt-tvyt nardo ir siu
va Kauno kregždės visai kaip tos urvinės 
Karalių Slėny prie Nilo...

Gera turėt giminių ir draugų kiekvie
name mieste - žinai, kad pavedžios po 
žymesniąsias vietas, neleis pasiklysti. 
Pasiklysti galima ir mažame mieste, jei jis 
600 - 700 metų “senukas” ir jo gatvės nemi- 
brėžtos modemiška liniuote. O Kaunas, 
vis dėlto, senukas - tik žvilgtelk į jo pili, į 
Vytauto Didžiojo bažnyčią (ji neseniai 
pasipuošė nauja, labai smailia bokšto 
kepure).

Be tetos turėjau čia dar dvi vadoves -

IšRedakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Antanas Laukaitis savo skyriuje “Kas - 
kur - kaip?” (“M.P.” nr. 49, 2006.12.13), 
kuris paliečia Sydnėjaus Lietuvių Klubą 
“Dainava”, rašo: “Trys Klubo vadovai 
(manager and two supervisors) yra portu
galai...” Man labai įdomu, iš kur jis gavo šią 
informaciją? Klubo menedžeris yra kilęs 
iš Čilės. Būdamas mažas su tėvais emigra
vo į Australiją. Save laiko Čilės kilmės 
australu. Visi trys (ne du) supervisorial 
yra australai.

Antanas taip pat apgailestauja, kad 
baro tarnautojai yra ne lietuviai. Menedže
rio, supervisor’ių ir baro darbuotojų vietos 
ilgą laiką buvo skelbtos spaudoje, bet, 
deja, nebuvo gauta atsiliepimų nė iš vieno 
lietuvio. Gėrimo skonis liks tas pats, ar jį 
pilstys lietuvis ar ne lietuvis. Daug svar
biau, kad aptarnavimas yra greitas, man
dagus, su šypsena ir patenkina kliento pa
geidavimus.

Ligi šiol iš narių ir svečių girdėjome tik 
pozityvius pasisakymus apie puikų profe
sionalų aptarnavimą. Perskaitykite V. B. 
aprašymą apie Klubo atidarymo pokylį ir 
pasikalbėkite su choro “Daina” chorvede 
bei choristais, kurie Klube lankosi kiek
vieną penktadienį.

Antanas nepamini, kad nuolatinė rašti
nės darbuotoja yra lietuvaitė, prieš pora 
metų atvykusi iš Lietuvos. Antroji (laikina) 
raštinės darbuotoja yra ištekėjusi už lietu
vio. Ji yra aktyvi sporto klubo “Kovas” na
rė, ilgus metus darbavosi Valdyboje. Virtu
vės patarnautoja taip pat yra neseniai iš 
Lietuvos atvykusi lietuvaitė. 

puseserę ir mirusios klasės draugės dukrą. 
Taigi su jomis Kauną ir apvaikštinėjau, 
nežiūrint karščių.

Kauno, kaip laikinosios sostinės, gar
bės dienos jau praeity. Smarkiai nustelbė ji 
tikrasis Sostas - Vilnius. Bet man Kaunas 
kažkaip jaukesnis, pažįstamesnis, nors 
lankiau jį, kaip ir Vilnių, keletą kartų (net 
blogos atminties sovietmety po dramatiš
ko Kalantos susideginimo). Tačiau Kaunas 
man ryškesnis vaikystės prisiminime, kai 
tėvai mane iš provincijos nusivežė Į šitą 
“didmiestį”. O kokie milžiniški buvo Pie
no Centro rūmai! Kokie fantastiški žaislai 
vitrinose! O ant kalno, aukštai, aukštai 
statoma Prisikėlimo bažnyčia, kuriai “ply
tas” - rausvus ženkliukus po 50 centų uo
liai klijavau įknygelę...

Anų, tolimųjų laikų Kauną galima pa
žint skaitant Hypatios Yčaitės prisimini
mų knygą “Springtime in Lithuania”. Tai 
su meile, humoru ir nuoširdumu nutapytas 
šis 1920 - 1944 metų miestas. Tas laiko
tarpis, autorės tiksliai įvardintas, ir buvo 
pavasaris: atkovotas darbui, sėjai, augimui, 
džiaugsmui, deja, per trumpas ir nespėjęs 
išnokti...

Dabar lėtai vaikštinėju Laisvės alėja, 
bandydama atsiminti ir įsiminti. Gigan
tiškas Soboras (Įgulos bažnyčia), blizgan
tis bonių danga ir langų vitražais, tartum 
apledėjęs kalnas; trumpai apkirptos Lais
vės alėjos liepos (pusseserė aiškina, kad 
miesto meras norįs jas iškirsti ir pasodint jų 
vieton mažesnius medelius). Kodėl, kaip 
sakoma, “taisyt, kas nepagedę?”

Toliau į kitą pusę - miesto sodas ir teat
ro rūmai. “Čia 1920 m. gegužės 15 d. įvyko 
Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmasis po
sėdis: paskelbta Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo deklaracija. Seimui pirmi
ninkavo rašyt. Gabrielė Petkevičaitė - Bitė”, 
paaiškina teatro sienoje įmūryta lenta. 
Mane apima maloni nuostaba - juk aš 
mačiau čia minimą žymią I „ietuvos moterį

Toliau Antanas rašo: “Atidarius naują 
Klubą vadovai sakė, kad jis yra australų 
klubas...” Tai absurdiškas išsireiškimas. 
Gal Antanas malonės skaitytojams pra
nešti, kurie “vadovai” jam tai sakė. Ypač 
aš, asmeniškai būdamas Klubo sekreto
rium, norėčiau tai sužinoti.

Toliau vėl vargšai portugalai nukenčia. 
Jeigu žmonės, ypač jaunimas, nesupranta, 
ką reiškia stilizuota “Vytis”, lietuviškas 
gintaras bei lietuviški papuošalai ir lėlės, 
aprengtos tautiniais drabužiais, tai su se
nomis fotografijomis apkabintos sienos 
tikrai jų supratimo nepagilins.

Kas liečia lietuvių menininkų paveiks
lus, nemažai jų yra iškabinta. Ar reikia 
daugiau visas sienas perkabinti - tai yra 
skonio reikalas.

Ne man duoti pamoką apie žurnalizmą 
ilgamečiu! žurnalistui. Prisipažįstu, kad 
apie žurnalizmą mažai žinau. Bet gyveni
mas yra geras mokytojas - žinau, kad jeigu 
rašai j spaudą ar kalbi atvirame forume, 
pirmiausiai turi patikrinti žinių šaltinį.

Gerbiamas Antanai, jeigu nori sužino
ti apie Klubą, teiraukis Klube ir neklau
syk nuogirdų iš žmonių, kurie neatskiria ir 
nenori atskirti teisybės nuo fantazijos.

Su pagarba
Kęstutis Protas

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

ALJS

Prisikėlimo bažnyčios vidurinė nava. Vytauto bažnyčia Kaune.

gyvą, ne tik mokyklos vadovėlių nuotrau
kose. Tą kart turėjau būt labai maža, bet 
įspūdis paliko, nes aš jos bijojau... “Duok 
rankytę, pasisveikink! ”, - ragino mama, o aš 
žliumbdama nemandagiai pasitraukiau. 
Nes Bitė man atrodė baugiai: baisiai ne
graži, kuprota, rūsti! O dabar brangus man 
šis prisiminimas...

Aplink teatrą-Lietuvos muzikų biustai: 
Sasnauskas, Šimkus, Naujalis, Mikas Pet
rauskas. O toliau, ant naujai iškloto grin
dinio, didžiulės granito raidės: ROMAS 
KALANTA. Pakraščio žolėje - rudo ak
mens liepsnų liežuviai...

Grįžtu pro
Karo muziejų

Ir po daugelio metų šis pastatas atrodo 
modernus, tik reikia naujo tinko. Būtinai 
sustoju prie liūtų - visais laikais, visų vaikų 
numylėtų muziejaus statulų. Apkabinu 
vienoju metalinę galvą. Kaip gerai, kad jūs 
čia tebesat, liūtai, ir tu, j fontaną įbridęs, 
pasakų nykštuke!

Antanas Kramilius (Sydney) Redakci
jai atsiuntė savo korespondenciją su Di
džiosios Britanijos karalienės Elizabeth 
II sekretoriatu. Pagal priimtą diplomati
nę konvenciją, tekstus spausdiname be jo
kių pakeitimų. Red.

To Her Majesty Queen Elizabeth II 
Buckingham Palace
I .ondon
Your Majesty and Prince Philip,

Wit h my limited English and our hearts 
burning with gratitude to You Majesty and 
Prince Philip wish to thank You most 
sincerely for the historic visit to Lithuania, 
the country where I have seen first day light 
in my life.

Thanks to Internet we were fortunate to 
watch every step of Yourself and Prince 
Philip in Lithuania from Australia. I wish 
I could find printable word for the 
Australian media in Sydney. Not a whisper. 
At times like these I ask myself what made 
me go to Australia instead of England.?

Your speach to the Lithuanian 
Parliament was a pearl. No other visitor of 
some statue dared to speak in such a detail 
about the suffering of Lithuanians in those 
50 years of Soviet Russian ocupation. Their 
excuse, to mention communist crimes may 
offend the former KGB officer Putin... It 
took the brave Queen of England to tell the 
world what the “liberators” done to my 
country. How can 1 find words to express

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba praneša tiems, kurie 
užsisakė, kad Kūčios vyks sekmadienį, gruodžio 24 d., 4 vai. p.p Melbourne Lie
tuvių Namuose. Gražina Kymantaitė, sekretorė

Muziejaus bokšte trispalvė, kaip ir 
mano vaikystės atsiminimuose. Tik ne
skamba varpai ir ncatžygiuoja laisvės kovų 
invalidai. Turbūt, nebėra tos iškilmingos 
ceremonijos. Čia pat ir nepriklausomybės 
kovose žuvusiems paminklas. Karštai ple
vena amžina ugnis. “Redde quod debesį” 
Taigi. Jie atidavė viską net skolingi ne
būdami, o mes gyvename skolų nebodami...

Nors vidury miesto, bet ramu šiame 
atminimų sodely. Su tyliai žvelgiančiais 
didžiųjų lietuvių biustais: Daukantas, Ba
sanavičius, Kudirka, Maironis, Vileišis, 
Putvys, Martynas Jankus. Netoliese ir at
minimo lenta pirmajam šimtui knygnešių:

“Čia vienas tik šimtas įamžintas mūsų, 
Kur gimtąjį raštą gabeno iš Prūsų, 
O buvo ne šimtas, o tūkstantis šimtas, 
Kur knygomis gynė nuo caro tėvynę... ” 
Retai begalvojant, kaip neaprėpiamai 

didelė Žodžio galybė!

Tęsinys kitameMP Nr.

my thanks to You Majesty?
You would not believe Your Majesty, 

that after 16 years of Independent 
Lithuania the KGB files are still being 
locked up there. I ring time ago I remember 
reading that England gave the Russians 
during the war some 393 ships for which 
they never paid, or at least said thank you.

In closing I and my wife Julie wishing 
You Majesty good health and Lords 
Blessings in every step of Your life. I am 
enclosing Australian Lithuanian Weekly 
who reported most of your visit in 
Lithuania, including Your speach in the 
Seimas. Faithfully Yours

Antanas V Kramilius

Buckingham Palace 
28th November, 2006 

Dear Mr Kramilius,
The Queen wishes me to write and 

thank you for your letter and its enclosures, 
following Her Majesty’s and The Duke of 
Edinburgh’s recent Tour to the BalticStates.

The Queen and His Royal Highness 
were touched by the warm welcome they 
received in I .ithuania, and were pleased to 
hear that you were able to follow their visit 
via the Internet.

The message of good wishes which you 
and your wife kindly sent is greatly 
appreciated, and I am to thank you very 
much for writing.

[Parašas] Janifer Gordon Lennox
Lady-in-Waiting
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In memoriam
ASA Povilas IXIiaura

Povilas Niaura gimė 1919 metų rugsėjo 
4 dieną Anykščiuose, mirė 2006 m. 
lapkričio 18 dieną Latrobe ligoninėje, 
Tasmanijoje.

Besitraukiant vokiečių kariuomenei iš 
Lietuvos, Povilas buvo prievarta paimtas 
darbams. Po karo atsidūrė Vakarų Vokie
tijoje. Į Australiją Povilas Niaura atplaukė 
su pirmu transportu 1947 m. lapkričio 27 
dieną. Buvo paskirtas darbams į Goliath 
Portland Cemento fabriką - Railton Tas
mania kartu su būriu lietuvių, keliais lat
viais ir estais (apie 30 vyrų grupė).

Povilas buvo aukštas ir stiprus vyras. 
Pirmus du metus skaldė akmenis su 5 kg 
sveriančiu kūju akmenų skaldykloje. 
Vėliau buvo perkeltas į statybininkų gru
pę, kuri važinėjo po Tasmaniją ir apdeng
davo naujų statybų rėmus bei stogus asbes
to lakštais. Prieš Olimpines žaidynes Mel
bourne 1956 m., Povilas su kitais staty
bininkais buvo pasiųstas apdengti vieno 
olimpinio pastato stogą. Povilas turbūt 
buvo vienintelis “dypukas”, kuris pasiliko 
dirbti paskirties vietoje iki pat pensijos, 
išdirbdamas Cemento fabrike 36 metus.

Povilas su žmona australe išaugino sū
nų ir dukrą.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, abu

AS? A Arvydui Barzdžių!
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Ericai, sūnums Justin ir Christopher, 

seserims Jūratei Ivinskienei ir Nijolei Stelmokienei bei jų šeimoms ir kartu 
liūdime.

Stasė Sagaticnė, Evaldas ir Dalius

Netekus mylimo brolio

A S? A Arvydo Barzdžių, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame Jūratę ir Nijolę bei jų šeimas.

Ona Maksvyticnė
Vytautas Patašius

su žmona aplankė gimines Lietuvoje.
Povilas mėgo ūkininkauti. Įsigijęs ūke

lį, laisvalaikį praleisdavo augindamas 
gyvulius. Dirbo kol leido sveikata. Prieš 
porą metų sveikata sušlubavo.

Liūdesyje liko žmona, vaikai, šeši 
anūkai, o taip pat penkios seserys ir du 
broliai Lietuvoje. Perėjęs “Kryžiaus kelius” 
ilsėkis ramybėje, Povilai.

Endrius Jankus

Atsisveikinant
Šiandien susirinkome palydėti Joną 

Kedį, žinomą ne tik Australijoje, bet ir už 
jos ribų. Nuo ko čia pradėti ir kur pa
baigti?..

Velionis Jonas Kedys - visuomeni
ninkas, žurnalistas - gimė 1914 m. birželio 
25 dieną Ilgiškių valsčiuje, Marijampolės 
apskrityje. Baigęs Rygiškių Jono valstybinę 
gimnaziją, mokėsi Alytaus Aukštojoje 
Miškų Mokykloje. Toliau studijavo Vil
niaus Universitete Ekonomikos fakultete.

Apie jo veiklą Lietuvoje būtų galima 
parašytiknygą. Alytuje Jonas Kedys įsteigė 
miškininkų sporto būrelį, buvo moko
mojo šaulių būrio tarybos pirmininkas.

Baigęs Miškų mokyklą dirbo Jūrės, 
Jurbarko ir Vilniaus urėdijose. Reiškėsi 
Šaulių Sąjungos veikloje, buvo uždarytas į 
kalėjimą iki atėjo vokiečiai 1941 m.

Jo veikla nepatiko ir Gestapui. Besi
lankant Panevėžyje su sporto komanda 
“Šarūnu”, buvo vokiečių areštuotas.

Pasitraukęs iš Lietuvos į Vokietiją nuo 
antrojo raudonųjų antplūdžio, 1946 metais 
įstojo į Erlangeno Universiteto Filosofijos 
fakulteto ekonomikos skyrių. 1949 metais 
baigęs Universitetą į Australiją atvyko 
įsigijęs ekonomisto diplomą.

Apie Jono plačiašakę veiklą bendruo
menėje nuolat buvo rašoma Australijos 
lietuvių spaudoje. Ji daugeliui iš mūsų yra 
žinoma. Didelę dalį savo gyvenimo Jonas 
Kedys buvo pašventęs redaguojant ir 
leidžiant žurnalą “New Digest Internat
ional”, anglų kalba, kovai su komunizmu. 
Buvo surinkti kalnai enciklopedinės me
džiagos apie komunizmo grėsmę pasauliui 
ir nu-sikaltimus žmonijai. Jonas Kedys sun-

su Jonu Kėdžių

kiai išgyveno, kai atgimusioje Lietuvoje Vy
riausybėje ir toliau liko komunistai, tik 
persivilkę naujomis suknelėmis. Dar ir šian
dien dabartinė Lietuvos Vyriausybė laiko 
užrakinusi KGB archyvines bylas. Su šiuo 
skauduliu Jonas paliko šią ašarų ir kraujo 
primirkusią mūsų gimtinę Lietuvą.

Sydnėjaus likusių šaulių ir ramovėnų 
vardu reiškiu gilią užuojautą Velionio Jo
no dukrai Danutei, jos šeimai ir broliui 
Leonui Lietuvoje.

Tau, mielas drauge ir bendradarbi 
Jonai, lai gerasis Dievas būna gailestingas 
Amžinybėje ir už gerus darbus suteikia Tau 
užtarnautą atpildą.

Ilsėkis ramybėje.
Antanas Kramilius

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų gruodžio 5 dieną Vilniuje mirė 

Adelaidėje gyvenęs Bronius Rainys. Jis buvo aktyvus mūsų Bendruomenės 
narys, ypač lietuviškoje scenoje.

A S? A Arvydui Barzdžių!
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sesutėms Jūratei ir Nijolei, sūnums 

Justinui ir Kristofer, giminėms ir artimiesiems.
Tamara ir Benius Vingiliai,

Guoda ir Jurgis Bliokai

Ai? A Arvydui Barzdžių!
minis, reiškiame gilią užuojautą seserims Jūratei ir Nijolei, jų šeimoms ir 

artimiesiems. Marina ir Lauric Cox

aukojame “Musų Pastogei” $50.

A'uA Arvydui Barzdžių!
mirus, giliam skausme likusiems - seserims Jūratei ir Nijolei, sūnums Justi

nui ir Kristofer bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.
SLMSG Draugijos ir Lietuvių Sodybos patikėtinės

TALKA - SYDNEY
Paskutinė darbo diena šiais metais - šeštadienis, gruodžio 16 d. 

2007 metais Sydnėjaus skyrius pradės dirbti šeštadienį, sausio 13 d. 
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082. P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Mirus mylimam broliui

AS? A Arvydui Barzdžių!,
nuoširdžiai užjaučiame Jūratę Ivinskienę, šeimą ir gimines.

Irena ir Viktoras Bagdonavičiai

Lietuvos Baleto Bičiuliai (FLB) maloniai visus kviečia Į

fialeto Popietę - panines Vtogtamą
per XXIV Australijos Lietuvių Dienas, Geelong Lithuanian Community Centre, 

Pettit Park, Beauford Avenue, BELL POST HILL, VIC,
Šeštadienį, gruodžio 30 dieną, 1.30 - 4.00 vai. p.p.

• FLB Globėjo ir Pirmininko sveikinimai 2.00 vai.
Po to programoje pasirodys kviesti artistai ir bus rodomas filmas.

• Dainininkės -

• Akomponistas -
• Piano Solo -
• Šokio filmas -
• Pranešėjos -

Aida Gogelytė - Petrulienė
Janelle Kovacs
Aldo Kovacs
Eglė Andrejevailė
Lietuvos Baleto Žvaigždės
Ramona Ratas ir Jovita Starinskas

Įėjimas nemokomas! Maloniai praleiskit laiką! 
Susitikite draugus! Susidraugaukit su naujais! 

(Servuojami gėrimai)

Mirus mylimam broliui

AS? A Arvydui Barzdžių!,
nuoširdžią užuojautą reiškiu Jūratei ir Nijolei bei visiems artimiesiems.

Danutė Skorulienė

A S? A Bronei Linas
mirus, nuoširdžiai užjaučiame visą šeimą, gimines ir draugus.

Jumbo ir Olga

AS? A Jonui Binkauskui,
mirus Lietuvoje, netekties valandose nuoširdžiai užjaučiame brolį - “Dainos” 

choristą Vincą Binkį ir liūdime kartu su Jo artimaisiais.
Choro “Daina” dirigentė ir choristai
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Skautų stovykla “Žilvinas” vyks Eumarella

Scout Camp, Great Ocean Road, Anglesca, Victoria. Melways 
ref. Map 196 K2.

Kainos stovyklautojams: $190, $150-antram šeimos nariui,
$90 - trečiam ir kitiems šeimos nariams.

Svečių diena - sekmadienis, sausio 7 d., nuo 2 vai. Visi kviečiami atvykti.
Dėl kitos informacijos kreipkitės į savo tuntininkus arba į stovyklos viršininką 

s.v. Rimą Strungą tel.: 0416 184148

DAIHA fA
LITHUANIAN CLUB

16-20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: slc@lithuanianclub.org.au

www.lithuanianclub.org.au

Lietuvių kalbos Mokytojų Konferencija
Kviečiami visi esami, buvusieji bei suinteresuoti lietuvių kalbos mokytojai ir 

tėveliai j Mokytojų Konferenciją, kuri įvyks per XXIV Australijos Lietuvių Dienas 
ir LVI Sporto Šventę Geelong’e - gruodžio 28 dieną, 2 vai. po pietų, salėje šalia 
Geclongo Lietuvių Namų, Pettitt Park, Bcauford Avė., Bell Post Hill.

Gerbiami mokytojai ir tėveliai, prašome gausiai dalyvauti, nes bus gera proga 
susipažinti ir pasidalinti savo idėjomis ir rūpesčiais lietuvių kalbos mokyme 
Australijoje.

RSVP Irena Luscombe,
P.O. Box 7021, West Geelong, 3218. e-mail: i_luscombe@yahoo.com

Lietuviai myli dainą ...
apdainuoja kasdieninius džiaugsmus ir vargus; motinėlę 

sengalvėlę, tėvelį, mergelę ir bernelį, liūliuojančią jūrą, gilius 
ežerus, žalius laukus ir tamsius miškus, seną ąžuolą, svyruojantį 
berželį, vienišą pušelę, rūteles, bijūnėlius, alyvas, žibutes, 
lelijėles, ramunėles, rožes...

Maloniai kviečiame į Geelongą 2006 m. gruodžio 28 d., 
kada suvažiuos chorai iš Adelaidės, Melbourno ir Sidnėjaus,

ir kartu iškilmingai atšvęs XXIV Australijos Lietuvių Dainų Šventę
Ford Theatre, Geelong Performing Arts Centre, 6.30 v.v.

Išgirsime melodingai ir nuostabiai skambančias dainas, kurios mus nuneš i gimtuosius 
laukus prie gintaro jūros ir pasigrožėsim spalvingais tautiniais rūbais apsirengusius 
choristus. Lauksime!

Mondays are tafe 
student and Bankstown Centro 
shopping centre staff days. We are 
offering a pie (with sauce), a 
schooner of beer or glass of wine and 
a game of Pool for only $4. TAFE 
students and shopping centre staff 
simply bring their student ID passes

or their work name badge to the club to receive this great deal.
Wednesday niyhts - family Trivia night where the 

whole family can enjoy an evening of Trivia with professional host from FAME 
Trivia, prizes to be won throughout the night. Trivia is free for participants, it 
commences at 7:30 pm. Children welcome.

Thursday niyhts - Pool competition, all welcome to 
register, must be over 18 years. Pool competition commences at 7:30 pm, 
prizes awarded to winners, cost $2 per person.

Friday nights - entertainment from 7 pm, soloists 
performing popular Latin, POP and modern Rnb and Jazz dance tracks.

Saturdays - from 1pm registrations commence for Tempt
ation Poker tournament. This commences Saturday, Dec. 2"d. $25,000 in 
prizes to be won, the tournament commences at 2 pm, entry fee is free.

Visus kviečiame į XXIV ALD

Tautinių Šokių 
Šventę,

kuri įvyks šeštadienį, gruodžio 30 dieną, 
6 vai. vakaro Geelong Arena, Victoria St. 
North Geelong.
Nuotraukoje - Šokių Šventės koordinato
rė Loreta Čižauskaitė-Tigani su šokėja 
Miranda.

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto. 
Restorano - kavinės “Europa” šeimininkai Algis ir Garry taip 
pat lauks Jūsų kiekvieną dieną nuo 12 vai. iki 2.30 p.p. ir nuo 5.30 vai. p.p. 
iki 9 vai. vakaro.
December Specials (Wed - Fri; Lunch & Dinner):

• Flathead Fillet with chips and salad - $12.
• Chicken Schnitzel with chips and salad - $ 12.
• Rump Steak with chips and salad - $12.

Kviečiame visus narius ir jų vaikus ar anūkus į gruodžio 23 dieną, 
šeštadienį, “Dainavoje” vyksiančią

&gtutę
Klubo narių vaikams.
Programoje-daugpramogų ir,žinoma, dovanos!
Renginio pradžia - 2 vai. po pietų.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Raujų HTetų balius Geelong’e
Naujų Metų sutikimo balius įvyks Geelong West Town Hall, 153 Pakington 
Street, Geelong West - 7.30 vai. vakaro.
Stalo dydis -10 ar 16 vietų.
Bileto kaina: $30-suaugusiems, $15-jaunimui iki 18 metų.

Gėrimus ir valgius reikia atsinešti savo (BYO everything)
Bilietus užsisakyti pas Liuciją Koszelą tel.: (03) 5278 7485, 
eddiek@pipelinc.com.au iki gruodžio 20 dienos.

LR Generalinis konsulatas Melbourne 
nedirbs nuo 2006 m. gruodžio 22 dienos iki 2007 m. sausio 29 d. 
Paskutinė darbo diena 2006-aisiais metais bus gruodžio 21 d.

Telefonas pasiteiravimui: (03) 9819 5515
Skubiu atveju skambinkite tek: (03) 9808 8300 

Andrius Žilinskas, LR Garbės gen. konsulas Melbourne

Prašo pagalbos. Melbourno 
tautinių šokių grupė “Gintaras” prašo jūsų pagal
bos. Ieškome filmų, video juostų ir nuotraukų, ku
riuose šoka “Gintaras” (nuo 1956 m. iki dabar).

Skambinkite Snieguolei Žcmkalnicnei 
tel: (03) 98120550

2007 metais Redakcija pradės dirbti pirmadienį, sausio 8 d. Pirmas 
dvigubas “Mūsų Pastogės” numeris išeis sausio 17 dieną.

Dalia Doniela, MP redaktorė
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ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zclandijojc oro paštu SI 15.00. 
Organizacijų infoimaciniai 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 - S25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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