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Dainų Šventė Geelonge

Praėjusių metų gruodžio 28 dienų Geelong Aris Centre įvyko Australijos lietuvių Dainų 
Šventė. Fausto Sadausko nuotraukoje - dalis jungtinio Australijos lietuvių choro. Plačiau 
apie Dailių Šventę skaitykite “M.H” psl. 3.

A,KteiiSiaLietuvIls įvU^U apžvalga
Dėl Sausio 13 
humanitarinių 

pasekmių 
Ištraukos iš Euro
pos Parlamento na
rio Vytauto Ijinds- 
bergio straipsnio.

Artėja Sausio 
13-osios didžiojo 
susirėmimo metinės. 
Prieš 16 metų Vilniu

je susirėmė SSRS kariuomenė ir I Jetuvos 
pilietinė visuomenė. Svetima kariuomenė, 
kurią tada ir čia sudarė anos šalies prezi
dento tiesioginiame pavaldume veikiantis 
ir operacijai atsiųstas KGBšturmo pada
linys „Alfa". Pskovo desantininkai ir už
silikęs okupacinis garnizonas su papildo
mais padaliniais, užspringo beginklių 
Lietuvos gynėjų krauju ir atsitraukė.

Jų veiksmų - tiesioginės SSRS agresi
jos prieš nepriklausomą Kovo 1 l-osios 
valstybe-rezultatasžinomas. Keturiolika 
žuvusiųjų, šimtai sužeistųjų. Didieji agre
sijos kailininkai neteisti, bemaž nė neap- 
klausti. Bausme atsiėmė keli kolaborantai.
o vienas tik nuteistas Lietuvos teismo pa
spruko j Maskvą ir ten šiltai priglaustas. Ta
čiau dabar svarbu pažvelgti j šio krimina
linio ir tarptautinio nusikaltimo pasekmes.

Seime įregistruotas spaudos jau ko
mentuojamas dokumento projektas, pagal 
kurį parlamentas pavestų Vyriausybei 
kreiptis į SSRS tęsėjos Rusijos vyriausybę 
dėl kompensacijų 1991 m. sausio 13-osios 
agresijos aukoms, lai yra. nužudytųjų lais
vės gynėjų šeimoms ir nukentėjusiums su
žeistiesiems, kurių daugelis liko ir invali
dais, kentės visą likusį gyvenimą.

Tokia normali tarptautinė problemų 
reguliavimo praktika, reikia išdrįsti būti 
valstybe, kuri rūpinasi savo piliečiais ir gina 
pažeistas jų teises. O kad girdima neprita
riančių balsų, tai nieko nauja. Ne sužeistųjų

tie balsai.*
Mąstymai, kad reiktų pirmiau sužino Ii. 

ar Rusijos valdžia leisis į kalbas, grąžina 
mus į pačią Sąjūdžio pradžią. Ar leis? Ar 
neturėsim nemalonumų? Su tokiu nendrių 
lingavimu būtume ir likę žinia kur. Todėl 
svarbiausia - suvokti pareigą ir atsako
mybę, ir tegul tautos atstovai taria žodį, ar 
agresijos aukos turi teise į kaltę paveldė- 
jusios šalies kompensacijas. O toliau - 
Vyriausybė ir kitos pusės atsakymas, 
dialogo pradžia. Tik nereikia Lietuvos 
politikams kalbėli avansu, lyg būtų kokie 
Rusijos neetatiniai ambasadoriai.

Ne visi sutinka, kad skriaudą 
reikia priminti

Premjeras Gediminas Kirkilas nema
no, kad reikėtų iš Rusijos reikalauti žalos 
atlyginimo Sausio 13-osios aukoms. Ar
tėjant tragedijos metinėms konservatoriai 
iškėlė iniciatyvą, kad reikėtų iš Rusijos 
reikalauti kompensacijos nukentėjusiems.

Kaip G. Kirkilas sausio 9 d. stikė Lie
tuvos radijui, 1 .ietuva jau ne kartą kreipėsi 
į Rusiją dėl žalos atlyginimo, tai kol kas 
neturėjo jokio poveikio, be to. “šie klausi
mi periodiškai yra keliami Lietuvos ir 
Rusijos tarpvyriausybinėje taryboje“.

Pabaltijo NATO oro pajėgų 
valdymas Lietuvoje

Lietuva, Latvija ir Estija nuo šios sa
vaitės savarankiškai valdo NATO sankcio
nuotą Baltijos oro erdvės policijos misiją, 
ir Lietuva sieks, kad ši galimybė išliktų 
nuolat. Karmėlavoje įsikūręs Regioninės 
oro erdvės kontrolės ir stebėjimo centras 
nuo pirmadienio tapo vienu iš NATO Va
dovavimo ir pranešimų centrų, kuris turi 
visus įgaliojimus valdyti Baltijos šalių oro 
erdvę patruliuojančius naikintuvus.

“Tai didelis žingsnis į priekį. Nuo šiol 
jau mes patys, o ne Vokietijoje esantis 
Jungtinis oro operacijų centras galės duoti

Nukelta į 2 psl.

PLB kreipimasis dėl dvigubos pilietybės
J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui 
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui ViktoruiMuntianui 
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui

Gerbiamieji,
2006 m. lapkričio 13 d. LR Konstitucinis Teismas nusprendė, kad ateityje jokia grupė 

asmenų negalės turėti ir Lietuvos, ir kitos valstybės pilietybės. Šis sprendimas šokiravo 
daugelį lietuvių, gyvenančių užsienyje, kurie buvo įgiję kitos šalies pilietybę, bet norėjo 
likti ir Lietuvos piliečiais, ar planavo kreiptis dėl Lietuvos pilietybės suteikimo savo 
vaikams, gimusiems svetur. Lietuva kuria įvairias strategijas kaip pristabdyti masinę 
emigraciją bei sudaryti sąlygas užsienio lietuviams grįžti į Tėvynę. Vertimas atsisakyti 
kitos šalies pilietybės norint išlaikyti Lietuvos pilietybę visas šias pastangas neigia, 
griauna. Mūsų žiniomis, daugiau kaip pusantro milijono lietuvių kilmės asmenų gyvena 
Europoje, Amerikos žemyne, Australijoje, Rytų kraštuose ir Azijoje. Per pastaniosius 15 
metų skaičiuojama, kad iš Lietuvos išvyko daugiau kaip 404.0(X) žmonių, tarp jų-bent 
16,000 lietuvių vaikų. Daug vaikų yra gimusių neseniai išvykusiems. Užsienio lietuviai 
sudaro maždaug trečdalį tautos.

Pasaulio Lietuvių Bendmomenė, kuri atstovauja užsienyje gyvenantiems lietuviams, 
apgailestauja, kad Konstitucinis Teismas pasirinko taip siaurai interpretuoti Konstitu
ciją. Konstitucija nedraudžia dvigubos pilietybės, o leidžia ją „atskirais atvejais“, kas. 
interpretuojant plačiau, gali reikšti grupę asmenį). 1928 m. Lietuvos Konstitucija taip pat 
teigė, kad niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis (#10 pirmoji dalis), 
tačiau taip pat skaitome, kad „Lietuvos pilietis tačiau nepraranda savo pilietybės teisių 
patapęs kurio Amerikos krašto piliečiu, jei atlieka tam tikras įstatymo nurodytas parei
gas.” Ši pastraipa kaip tik buvo parašyta atsižvelgiant j tai. kad tuo metu lietuviai masiš
kai emigravo į užsienį. Taigi konstitucinis dvigubos pilietybės precedentas yra.

Konstitucinis Teismas taipogi nusprendė, jog tie Pilietybės įstatymo straipsniai, kurie 
įvardija kai kurias lietuvių kilmės grupes, sudaro diskriminacinį atspalvį, nors pats 
Konstitucinis Teismas pripažįsta, kad konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas 
nepaneigia galimybės įstatyme nustatyti diferencijuotą teisinį reguliavimą tam tikrų as
menų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Aišku, tos kategorijos turi būti 
pateisinamos. 1 Jetuvai atstačius savo nepriklausomybę, ta grupė asmenų, kurie nukentėjo 
nuo okupacijos, turi turėti kokias nors privilegijas atgauti turėtą pilietybę. Kitaip tęsiamas 
okupanto pradėtas tautos nupilietinimas bei suskaldymas. Nejaugi leisime okupacijai 
atskirti visam laikui didelę dalį tautos, vaikus nuo tėvų, gimines nuo giminių? 1997 m. 
Europos konvencija dėl pilietybės (16 straipsnis) pabrėžia, kad „valstybė neprivers 
atsisakyti ar nustoti kitos pilietybės, tam. kad įgyti ar išlaikyti savo pilietybę, jei tas 
atsisakymas ar nustojimas yra neįmanomas ar racionaliai nepriimt inas”. Nors Lietuva šio 
dokumento nėra pasirašiusi, tačiau ji yra Europos dalis ir privalėtų atsižvelgti j tos 
Konvencijos nuostatas. Konstitucija yra gyvas, besivystantis dokumentas ir turi būti 
interpretuojama atsižvelgiant j dabartines sąlygas.

Kai Lietuvos Konstitucija buvo rašoma, pavojai Lietuvai buvo kitokie, nei šiandien. 
Dabar Isietuvoje mirštamumas pranoksta gimstamumą. Vyksta masinė emigracija ir „pro
tų nutekėjimas”, Lietuvos darbo rinkoje jaučiamas didžiulis darbininkų stygius. Vyks
tantys demografiniai pokyčiai Lietuvai pragaištingi Ar tai atitinka tautos irvalstybės in
teresus? Ar nederėtų saugoti, tausoti Lietuvos piliečius, sudaryti jiems visas galimas sąlygas 
tokiais išlikti? Didelė tikimybė, kad išvykę dirbti ar mokytis ir įgiję kitos šalies pilietybę, 
nenorės jos atsisakyti. Jeigu jie bus priversti rinktis Lietuvos ar kitos valstybės pilietybę — 
yra pavojus, kad rinksis kitos šalies. Jie liks giliai įskaudinti ir įsitikinę, kad Lietuvos vals
tybei jie nei buvo nei kada nors bus reikalingi. Lietuva yra tautinė valstybė. Jikūrėsi lietu
vių tautos pagrindu, o užsienio lietuviai yra neatskiriama tautos dalis. Mums, užsienio 
lietuviams, gyvybiškai svarbu, kad Lietuva neatstumtų tūkstančių savo tautos narių. 
Praradimas saito su Tėvyne mums yra labai skaudus, tačiau mums rūpi ir pačios Lietuvos 
ateitis, jos ekonominė gerovė, jos kultūros klestėjimas ir demografinis saugumas. Nuo
širdžiai tikimės, kad Lietuva suras būdų lietuviams išlaikyti savo pilietinius ryšius suTė- 
vyne arba, jei jie gimę svetur, pilietinius ryšius užmegzti neprarandant gimtojo krašto pilietybės.

Pagarbiai. PLB Valdybos vardu Regina Gytė Narušienė, J.D.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkė

Nagrinės dvigubos pilietybės klausimą
Ministras Pirmininkas Gediminas Kir

kilas sudarė darbo grupę Lietuvos pilie
tybės klausimams išspręsti Į ją įtraukti 
žinomi konstitucinės teisės ir politikos 
mokslų specialistai. Savo išvadas darbo 
grupė turi pateikti iki 2007 m vasario 1 d.

Darbo grupei vadovaus buvęs Konsti
tucinio Teismo teisėjas profesorius Egidi
jus Jarašiūnas. Darbo grupei pavesta iš
analizuoti ir suformuoti Lietuvos piliety
bės sampratą bei pasiūlyti Konstituciją 
atitinkantį šios sampratos teisinio įtvir

tinimo būdą.
Šiuo metu Užsienio reikalų ministras 

Petras Vaitiekūnas pasisako už dvigubą 
pilietybę bei mano, kad taip būtų labiau 
užtikrintos išeivių pilietinės teisės ir pa
reigos Lietuvos valstybės atžvilgiu. „Mes 
matome ateities Lietuvą kaip bendrų 
pilietinių pareigų ir teisių saistomą lietu
vių bendruomenę, politiniu apsisprendi
mu siejančią savo gyvenimą su Lietuvos 
valstybe, nepaisant gyvenamosios vietos”, - 
sakė jis. □
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pffiJSs Trumpai iš visur
♦ Gruodžio 24 
d. Etiopija oficia
liai paskelbė, kad 
ji remia pasaulie
tinę Somalijos Vy
riausybę pilieti
niame kare. Etio
pijos kariuomenė 
pradėjo žemės ir 
oro karo veiksmus 
prieš Somalijos 

musulmonų karines pajėgas. Patyrus sun
kių nuostolių, musulmonų kariuomenė 
gruodžio 28 d. buvo priversta pasitraukti 
iš Somalijos sostinės Mogadišu.
♦ Gruodžio 26 d. Irako Apeliacinis teis
mas patvirtino mirties sprendimą buvu
siam prezidentui Saddam Hussein, lap
kričio 7 d. Irako teismo nuteistam mirti 
pakariant už nusikaltimus prieš žmogiš
kumą. Mirties bausmė buvo įvykdyta gruo
džio 30 d. Gruodžio 31d. ginkluoti Saddam 
Hussein šalininkai su trimis autobusais at
vežė arti 100 pagrobtų šiitų vyrų į Bagda
do Haifa gatvę ir ten juos viešai pakorė, 
keršydami už savo lyderio mirtį.
♦ Gruodžio 27 d. žiniasklaida pranešė, 
kad mirė buvęs JAV prezidentas Gerald 
Ford, sulaukęs 93 metų amžiaus. 1974 m. 
jis perėmė prezidento pareigas iš Richard 
Nixon, turėjusio pasitraukti dėl Watergate 
bylos. 1976 m. G. Ford nedidele balsų per
svara pralaimėjo prezidento rinkimus prieš 
demokr. partijos kandidatą Jimmy Carter.
♦ Gruodžio 29 d. dėl audros Javos jūroje 
nuskendo Indonezijos keleivinis laivas - 
keltas, su 628 žmonėmis plaukęs iš Bor
neo salos į Samarang uostą Javoje. Išsi
gelbėjo tik trečdalis plaukusių, žuvo virš 
400 žmonių.
♦ Perversmo būdu užėmęs Fidži prezi
dento pareigas, komodoras Frank Baini
marama sausio 4 d. iš jų atsistatydino,

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
įsakymą iš Zoknių pakilti naikintuvams”, - 
sakė pulkininkas A.Leita.

Oro erdvės Vadovavimo ir pranešimų 
centro dislokavimas Lietuvoje suteikė ga
limybę greičiau išanalizuoti iš radarų ir 
kitų stebėjimo priemonių gaunamą infor
maciją ir priimti sprendimus, pavyzdžiui, 
įsakyti oro erdvę patruliuojantiems nai
kintuvams pakilti.

2005 m. rugsėjį virš Baltijos jūros pasi
klydo ir į Lietuvos oro erdvę atklydo rake
tomis ginkluotas Rusijos karinių oro pa
jėgų naikintuvas “Su-27”. Centras Vokieti
joje užtruko daugiau kaip 20 minučių, ana
lizuodamas informaciją, kol iš Zoknių bu
vo pagal aliarmą pakelti tuomet oro polici
jos misijoje budėję Vokietijos naikintuvai 
“F4 Phantom”. Vokiečių lakūnai į orą pa
kilo jau po to, kai pritrūkus degalų, Rusi
jos naikintuvo pilotas katapultavosi, o pats 
lėktuvas sudužo Šakių rajone.

2005 m. lapkritį Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos gynybos ministrai nutarė Karmėlavo
je įkurti bendrą trijų valstybių Vadovavi
mo ir pranešimų centrą. Procedūrų derini
mas vyko beveik visus 2006 metus, kol spa
lio mėnesį Baltijos šalių kariuomenių va
dai susitarė dėl tokio centro koncepcijos.

Baltijos šalių sprendimas dėl Vadova
vimo ir pranešimų centro steigimo Kar
mėlavoje yra laikinas - iki 2008 metų, 
kuomet ketinama apsispręsti dėl minėtojo 
centro ilgalaikės perspektyvos.

Savivaldybių rinkimai
Eiliniai savivaldybių rinkimai vyks 

2007-ųjų vasario 25 dieną. Savivaldybių 
tarybos renkamos pagal partijų sąrašus.

Anot BNS užsakymu Rinkos analizės 
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paveiktas Fidži genčių vadų tarybos 
atsisakymo jį pripažinti. Jis grąžino pre
zidento pareigas jas anksčiau ėjusiamRa- 
tu Josefa Iloilo, bet pats ir toliau liko Fi
dži diktatoriumi, paskyręs save Fidži 
ministru pirmininku.
♦ Sausio 7 d. Vatikanas priėmė Varšuvos 
arkivyskupo Stanislaw Wielgus atsistaty
dinimą iš pareigų. Arkivyskupas prisipa
žino, kad komunistų valdymo metais jis 
užverbuotas teikė slaptai policijai žinias 
apie savo bendradarbius. Popiežius Be
nediktas XVI buvo jį paskyręs Varšuvos ar
kivyskupu 2006 m. gruodžio 6 d. Dabar į 
Varšuvos arkivyskupo pareigas laikinai 
grįžo kardinolas Jozef Glemp.
♦ Sausio 8 d. iš pareigų pasitraukė kitas 
Lenkijos dvasiškis, Krokuvos Wawel ka
tedros rektorius kunigas Janusz Bielians- 
ki. Jis irgi prisipažino kadaise buvęs komu
nistų slaptosios policijos žinių tiekėjas. 
Skubiai susirinkusi Lenkijos 45 vyskupų 
konferencija nutarė pareikalauti, kad bū
tų sudaryta speciali komisija patikrinti 
visų I xnkijos aukštųjų dvasiškių ryšius su 
komunistų saugumo organais.
♦ Sausio 8 d. Los Angeles ligoninėje mi
rė 84 metų amžiaus buvusi kino artistė 
Yvonne de Carlo, garsėjusi žavių moterų 
vaidmenimis daugybėje Hollywood filmų.
♦ Sausio 9 d. Rusija staiga nutraukė naf
tos tiekimą Vokietijai ir kitiems Europos 
kraštams, susiginčijusi su Baltarusija dėl 
naftos ir dujų kainos. Rusija paskelbė, kad 
ji tuo nori užkirsti kelią Baltarusijai nele
galiai naudotis nafta, perjos teritoriją tie
kiama Vakarams. Vokietija ir kitus kraštus 
pykina faktas, kad Rusija tiekimą nutraukė, 
jų iš anksto neįspėjusi ir su jais nesitanisi.
♦ Sausio 12 d. Brisbanėje mirė Sir James 
Killen, buvęs Australijos karo laivyno mi
nistras 1969 - 82 metais bei Australijos 
gynybos ministras 1975 - 82 metais. □ 

ir tyrimų grupės (RAIT) atlikta apklau
sa, balsai pasidalintų sekančiai: Algirdo 
Brazausko Socialdemokratų partijai 
(12.6%), Andriaus Kubiliaus Tėvynės 
sąjungai (10.8%) ir Kęstučio Daukšio 
Darbo partijai (10.3%).

Privalomąjį 4% rinkėjų balsų barjerą 
taip pat įveiktų Artūro Paulausko Naujoji 
sąjunga (4.8%) ir Artūro Zuoko Liberalų 
ir centro sąjunga (4.3%). Netoli reikalau
jamos ribos liktų Kazimiros Prunskienės 
Valstiečių liaudininkų sąjunga (3.8%).

Dauguma Valstiečių liaudininkų rin
kėjų priklauso mažiausiai - iki 300 litų 
vienam šeimos nariui - uždirbančiųjų 
socialinei grupei (9%).

Liberalcentristų rėmėjų gausiausia tarp 
studentiško amžiaus (18-24 metų) res
pondentų.

Ar V.Uspaskich’as dalyvaus 
rinkimuose?

Aštuonis mėnesius Maskvoje gyvenan
tis buvęs Darbo partijos pirm. Viktor Us- 
paskich dalyvaus savivaldos rinkimuose. 
Kėdainiuose posėdžiavusi Darbo partijos 
taryba įtraukė finansinėmis machinaci
jomis įtariamą ir teisėsaugos ieškomą V. 
Uspaskich į partijos rinkiminius sąrašus.

Partijos pirmininkas Kęstutis Daukšys 
Lietuvos radijui neatskleidžia, kurioje apy
gardoje kandidatuos V. Uspaskich, tačiau 
tvirtina, kad buvęs partijos lyderis atvyks į 
Lietuvą dalyvauti rinkimų kampanijoje.

Generalinio prokuroro pavaduotojas 
Gintaras Jasaitis sausio 10 d. vakare 
Lietuvos radijui teigė, kad V. Uspaskich, 
tik atvykęs į Lietuvą, būtų sulaikytas. 
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS,LGITICir“Benuudiiuii”.

Paminėta Sausio 13-oji
Lietuva 16-ąjį kartą pagerbė už šalies

laisvę 1991-ųjų sausį žuvusiųjų atmini
mą. Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena. 
Išvakarėse Seime buvo surengtos Atvirų 
durį} valandos. Visi apsilankiusieji Par
lamento galerijoje galėjo apžiūrėti parodą 
“Liudijimai”.

Vakare atminimo laužai suliepsnojo 
prie Televizijos bokšto, prie Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos. Nepri
klausomybės aikštėje.

Vakare Televizijos bokšto salėje buvo 
surengta literatūros ir muzikos valanda 
“Nerimo mintys”.

Kaip ir kiekvienais metais pagerbiant 
laisvės gynėjų atminimą, Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčioje buvo surengtas koncertas “In 
Mcmoriam”.

Šeštadienį Sausio 13-osios minėjimo 
renginiai prasidėjo iškilmingu Seimo po
sėdžiu. Į Seimo posėdį atvyko ir lemtingą 
Lietuvai naktį žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę giminės ir artimieji, 
įvykių liudytojai, skaudžiai nukentėję, tapę 
invalidais. Parlamento galerijoje buvo 
pristatytas albumas “Piešiu laisvę”. Vi
dudienį Nepriklausomybės aikštėje buvo 
pakelta Valstybės vėliava. Taip pat vidu
dienį įvyko XVI tradicinis tarptautinis 
pagarbos bėgimas “Gyvybės ir mirties 
keliu”. Nuo Antakalnio kapinių bėgikai 
bėgo iki Televizijos bokšto.

Nauji skrydžiai
Oro bendrovė “airBaltic” iš Vilniaus 

ateinantį pavasarį pasiūlys 4 naujus tie
sioginius skrydžius iš Vilniaus į Briuselį, 
Milaną, Romą ir Ciurichą, rašoma 
„airBaltic” pranešime spaudai

“Mūsų tikslas - pasiūlyti kuo daugiau 
tiesioginių skrydžių iš Vilniaus, todėl šios 
keturios naujos kryptys ne tik leis pato
giau keliauti lietuviams, bet ir privilios 
daugiau turistų į Vilnių iš visos Europos. 
Su “airBaltic” pavasarį keliautojai iš 
Vilniaus galės pasiekti jau 16 įdomių 
miestų”, - komentavo planuojamus 
skrydžius “airBaltic” atstovybės Lietuvoje 
vadovas Tadas Vizgirda.

Gaisras Kryžių kalne
Kaip praneša “Šiaulių kraštas”, nese

niai Kryžių kalne kilo didžiulis gaisras. 
Ugnis suniokojo ir apgadino kelis tūks
tančius įvairaus dydžio medinius kryžius 
ir kryželius beveik penkiasdešimties kva
dratinių metrų plote. Antrąsyk per pasta
rąjį dešimtmetį sudegęs Kryžių kalnas 
atrodė tarsi nusiaubtas. Ugnis negailestin
gai suniokojo kalno viršūnėje buvusį ir 
ypač žmonių pamėgtą koplytstulpį su 
rūpintojėliu. Istoriškai vertingą ir į Lietu
vos kultūros vertybių paveldo registrą 
įtrauktą koplytstulpį po gaisro apžiūrėję 
paveldosaugos specialistai sakė kol kas 
negalintys pasakyti, kokia turtinė žala yra 
padaryta. Tačiau žala moraline prasme. 
Kultūros paveldo specialistų žodžiais, yra 
didžiulė.

Daugiau prieš eurą nei už
(BNS). Europos Sąjungos valiutos 

įvedimo Lietuvoje priešininkų yra dau
giau nei norinčių, kad litą pakeistų euras, 
rodo bendrovės “Vilmorus” metų pa
baigoje atlikta apklausa. Jos duomeni
mis, pasisakančių prieš euro įvedimą 
Lietuvoje apskritai yra 39.3%, tuo tarpu 
pritariančių nuomonei, kad euras šalyje 
turėtų būti įvestas, yra 37.8%. Bet 30% iš 
1016 lapkričio 9-12 dienomis apklaustų 
respondentų neturėjo nuomonės dėl euro 
įvedimo.

Tarp euro šalininkų 40.9% mano, kad 
bendroji ES valiuta Lietuvoje turėtų būti 

Vėliau Sausio 13-osios aukos buvo pa
gerbtos Antakalnio kapinėse. Lietuvos 
krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai 
pagerbė Laisvės gynėjus, palaidotus Aly
taus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, 
Rokiškio kapinėse. Tą pačią dieną Sau
sio 13-osios medaliai buvo įteikiami Pre
zidento rūmuose.

Laisvės gynėjų pagerbimo renginiai 
baigėsi koncertu “Kada sūneliai sugrįš" 
sostinės Šv. Kotrynos bažnyčioje bcišven- 
tomis Mišiomis Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje.

Ši šventė primena, kad. bandydama 
nuversti teisėtai išrinktą ir nepriklauso
mos valstybės atkūrimą paskelbusią 
I ,ietuvos valdžią, sovictų kariuomenė 1991 
metų sausio 13 dieną Vilniuje jėga užėmė 
Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos 
pastatą. Desantininkams nutraukus tele
vizijos ir radijo laidas, darbą pradėjo Kau
no radiofonas ir televizija Sitkūnuose.

Sovietų kariuomenė tuomet neišdrįso 
pulti Aukščiausiosios Tarybos - Atkuria
mojo Seimo rūmų, kuriuos saugojo 
dešimtys tūkstančių Lietuvos žmonių. 
Tačiau prie Televizijos bokšto nebuvo iš
vengta aukų - desantininkams pradėjus su 
karine technika važinėti po minią ir šau
dyti į beginklius žmones, žuvo 14 ir buvo 
sužeista daugiau nei tūkstantis laisvės 
gynėjų. LGITIC

Pridėjus šiuos skrydžius su “airBaltic” 
iš Vilniaus bus galima pasiekti jau 16 
Europos miestų. Pavasarį bendrovė pla
nuoja papildyti savo lėktuvų parką dar 
dviem „Boeing 737“ orlaiviais.

„Air Baltic Corporations” („airBaltic”) 
yra uždara akcinė bendrovė, įkurta 1995 
metais. Latvijos valstybei priklauso 52.6 %, 
SAS - 47.2 % akcijų. 2005 metais „air
Baltic” pervežė virš vieno milijono kelei
vių. 2006 m. per devynis mėnesius ben
drovė pasiekė 420.6 mln. Lt apyvartą - 
38% didesnę nei 2005 m. Taip pat per šį 
laikotarpį bendrovė uždirbo 16.45 mln. Lt 
konsoliduoto pelno. (pagal DELFI)

Gaisro padarinius ir aplinkybes ti
riantys pareigūnai dar negalėjo tiksliai 
pasakyti, nuo ko užsiliepsnojo Kryžių 
kalnas. Tiriamos dvi gaisro priežastys: 
mediniai kryžiai užsiliepsnojo nuo už
degtos ir be priežiūros paliktos žvakės ar
ba Kryžių kalnas padegtas tyčia. Šiaulių 
rajono meras Raimundas Jakutis įsitiki
nęs, kad policijos postas prie Kryžių kal
no tikrai nepadėtų išvengti gaisrų. “Kol 
patys žmonės neįsisąmonins, kad žvaku
tes reikia deginti kapuose, o ne čia, prob
lemos neišspręsime”, - teigė meras ir 
pareiškė, kad prie Kryžių kalno bus už
drausta prekyba mažais mediniais kry
želiais. Be to, rudenį patvirtintos taisyk
lės bus papildytos punktu, draudžiančiu 
deginti žvakes. ELTA, LGITIC 

įvesta, kai tik šalis atitiks Maastrichto 
kriterijus, 11.2% teigė, jog tai turi būti 
padaryta 2009, 21.9 % - 2010 metais, 
17.2% mano, kad euras turėtų būti įvestas 
dar vėliau.

Lietuva planavo įsivesti eurą nuo kitų 
metų pradžios, tačiau Europos Komisija 
2006 metų gegužės mėnesį nusprendė, kad 
Lietuva tam dar nepasirengusį nes vidu
tinė metinė infliacija truputį viršijo ša
lims kandidatėms taikomus reikalavimus. 
Šiuo metu realiausia euro įvedimo data 
Lietuvoje laikomi 2010 metai.

ELTA, LGITIC
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Bendruomenės baruose
Dainų Šventės įspūdžiai

Alena Karazijienė

Danutė Lynikienė visai teisingai per 
lietuvišką radijo valandėlę pasakė, kad 
žiūrovų visur buvo daug, net labai daug; o 
kas nebuvo, tai ir negali suprasti, kokios 
buvo nuotaikos, kaip reagavo žiūrovai, 
kam daugiausiai plojo, kam spontaniškai 
pritarė, o kur truputį ir snustelėjo, nes keli 
renginiai buvo, švelniai tariant, ilgoki.

Manęs paprašė aprašyti Dainų Šventę. 
Negalėčiau pasakyti, ar ji buvo ilga ar 
trumpa, bet man neprailgo ir buvo gaila, 
kai ji pasibaigė. Neketinu patiekti skaity
tojams šios šventės programos - ją dar 
galima gauti iš rengėjų - tik pasidalinsiu 
savo įspūdžiais.

Visų pirma, jau kelinti metai visiems 
choristams yra kėdės, ir jiems nereikia ke
lias valandas scenoje stovėti. Antra-daug 
mikrofonų visiems balsams. Trečia - du 
geri pranešėjai lietuviškai ir angliškai. 
Ketvirta-dainos!

Kaip jau įprasta, po Australijos ir Lie
tuvos himnų pirmoje dalyje pasirodė atski
ri chorai. Šalia Sydnėjaus “Dainos”, Ade
laidės “Lituanijos”, Melbourne “Dainos 
Sambūrio” ir Geelongo “Vilties”, dainavo 
irMelbourno vyresnės skautės. 22 sesės tai 
jau gražus moterų choras, ir ne tik skai
čiumi.

Koncertą pradėjo Sydnėjaus “Dainos” 
choras galinga “Neturėk kitos žemės” dai- 
na. Pagal programą tai turėjo būti antroji 
daina, bet Birutė Aleknaitė gerai padarė iš 
karto parodžiusi visą savo choro galybę ir 
iš karto padariusi didelį įspūdį. Publika 
net atsipalaidavo, kai pasigirdo gerai mums 
žinoma, mūsų mėgiama ir savo laiku daug 
/ašarų išspaudusi “Lietuva, mano šiaurės 
pašvaistė”.

Vyresnės skautės pasirinko dvi parti
zanų dainas, savo melodija artimas roman- 
įsams, bet turiniu artėjančias prie liaudies 
Ikaro dainų, kalbančių ne apie kovą, bet 
tapte meilę ir ilgesį. Vieną iš jų harmoniza
vo D. Levickienė. Kaip pamatėme, Danutė 
ILevickienė, išsibarsčius “Danos vyrams”, 
nenustojo vadovauti dainoms.

Pagal australišką paprotį, būtinai reikia 
aprašyti moterų rūbus.Sydnėjiškių žalios 
palaidinės atrodė labai santūriai, o vyresnės 
skautės buvo visai juodos. Kaip kontrastas 
adelaidiškės pasirodė baltais rūbais, papuoš
tais zanavykių prijuosčių tulpių raštais.

Adelaidės “Lituania” buvo mažiausias 
choras, tik 7 moterys ir 4 vyrai, įskaitant 
dirigentą J. Pocių. Bet bravo adelaidiškiai, 
kad vis dėlto atvažiavo ir įsijungė į bendrą 
šventę. Tikimės, kad kitais metais jūsų bus 
daugiau. “Lituania” dainavo Baumilo ir 
Bražinsko kompozicijas, fortepijonu pri
tariant dirigentui.

Melbourno “Dainos Sambūrio” mote
rys vilkėjo juodai su plonais juodai gėlėtais 
švarkeliais ir atrodė labai oriai, o vyrai pa
sipuošė raudonom “varlytėm”. Man labai 
patiko “Balto lino gyvenimas”, o patys dai
nininkai atrodo labiausiai džiaugėsi dai
nuodami “Vakaruškas”, tikrai labai nuotai
kingą dainelę. Melbournas turi dvi diri
gentes, Ritą Mačiulaitienę ir Gražiną Pra- 
nauskienę ir net tris akompaniatorius: Ritą, 
Rolandą Imbrasą ir Zitą Prašmutaitę, bet 
rmatydama, kaip sydnėjiškiai myli savo 
VVojcicchą ir geelongiškiai savo Aldo, aš 
įmanau, kad mes savuosius akompaniato- 
rrius per mažai vertiname.

Paskutinis pirmoje dalyje pasirodė 
CGeelongo “Vilties” choras; jų elegantiškos 
mnoterys smėlio spalvos sijonais ir šviesiai 
žaliom palaidinėm. Ar jis gerokai padidėjęs, 
ar man tik taip pasirodė? Kartu su dirigen

te Aldona Scano ir akomponiatorium Aldo 
- net 30 žmonių. Įdomu, kad jie savo 
programai pasirinko D. Levickienės har
monizuotą romansą ir Aldonos Scano 
harmonizuotą liaudies dainą, tuo pabrėž
dami ir mūsų vietinių žmonių kūrybiš
kumą.

Sugrįžus į salę po pertraukos, scenoje 
jau sėdėjo Melbourno kanklininkų grupė 
su savo vadovu Stasiu Eimučiu, tačiau 
kanklių muzikos teko palaukti, nes pir
miausia buvo įteiktos pereinamos kanklės 
sekančių Lietuvių Dienų rengėjui - Syd
nėjaus bendruomenei.

Pasigirdus švelniai kanklių muzikai, 
salėje neliko jokio šnibždė jimo, jokio kos- 
telėjimo ar šlamėjimo. Prie kanklininkų 
prisidėjo mūsų mėgiamas duetas “Tem
bras” - Birutė Kymantienė ir Rita Mačiu- 
laitienė su viena liaudiško stiliaus (“Gro- 
matėlė”) ir viena tikra liaudies daina (“Siū
bai! lingau paukštelis”). O tada į sceną su
ėjo visas jungtinis choras. Neskaičiavau, 
kiek jų buvo, bet labai gražiai atrodė. Ir, 
turiu pasakyti, nežiūrint paskirų chorų mo
terų aprangos įvairumo ir elegancijos, ji 
negali prilygti tautinių rūbų spalvų har
monijai. Tos dzūkiškos, suvalkietiškos, 
kapsiškos, zanavykiškos, žemaitiškos ir 
aukštaitiškos prijuostės su savo saulutė
mis, tulpėm, dryžiais ir dobiliukais pir
moje dainininkių eilėje buvo kaip paveiks
lų galerija, kur galėjai paganyti akis. Prie 
jungtinio choro prisijungė ir vyresnės 
skautės, dar vis juodos, bet kukliai pasi
slėpusios už juodo fortepijono.

Nei Lietuvių Dienų leidinyje, nei Dainį) 
Šventės programoje nėra parašyta, kas 
organizavo Dainų Šventę, o vertėjo ir pa
rašyti, nes suorganizuota labai gerai ir 
abidvi organizatores, Aldoną Scano ir Stasę 
Lipšienę verta pagirti. Antroje dalyje jung
tinis choras keitėsi su vyri) ir moterų cho
rais, keitėsi dirigentai ir akompaniatoriai.

Pastebėjau, kad metams bėgant, vyres
niesiems dirigentams pasitraukus ir atėjus 
jaunesniajai kartai (kaip ir turi būti), pra
dėjo mažėti komplikuotų kantatų tipo 
dainų, bet pradė jo mažėti ir liaudies dainų. 
Šios šventės antroje dalyje buvo tik ketu
rios liaudies dainos, ir tos pačios kai kur 
netekusios savo lyriškumo ir švelnumo. 
Daugumos dainų (įskaitant liaudies), jei ne 
pati vedamoji linija, tai bent akompa
nimentas buvo labai greitas, kapotas, kur 
buvo vienas skiemuo, dabar atsirado trys- 
keturi. Tai aranžuotojų, ne dirigentų iš
mistas, bet dirigentai tokias pasirenka. Toks 
jau šių dienų skonis: kad tik greičiau, kad 
tik linksmiau. Su skausmu galvoju apie 
“Kaimo” dainuotą dainą per Literatūros 
popietę, kur motulė sako: “Kai tu manęs 
neteksi, visas dainas užmirši”. Liūdna 
pranašystė, bet turbūt teisinga. Kai kurios 
dainos, pavadintos liaudies dainomis, buvo 
tiesiog populiarios dainelės.

Gražu, kad net 7 dainos buvo sukurtos 
ar aranžuotos Viktorijos lietuvių: 4 - Da
nutės Levickienės (man ypatingai patiko 
“I .ietuva, mano žeme gimtoji”, kur gražiai 
išsiskyrė altų pritarimas), i - Mečio Ky
manto, 1 - Aldonos Scano ir 1 - liaudies 
dainų pynė kanklėms - Stasio Eimučio. 
Australiečių kompozicijos kaip tik ma
žiausiai pasižymėjo tuo kapotumu.

Koncertas buvo įvairus, chorai labai 
gerai pasidavė svetimiems dirigentams. 
Buvo matyti, kad jiems malonu dainuoti, ir 
buvo justi, kad visiems malonu klausyti.

Po visų padėkojimų ir apdovanojimų 
jungtinis choras dar užtraukė paskutinę 
dainą ir visa publika prisijungė: “Žemėj 
Lietuvos ąžuolaižaliuos...” □

Po koncerto buvo apdovanoti chorų dirigentai ir akompanuotojai.
Visos nuotraukos Ramučio Zakarevičiaus.

Kelios atošvaistės iš 2006 metais įvykusių
Australijos Lietuvių Dienų Geelonge

Prieš dvejus metus, baigiantis XXIII 
Lietuvių Dienoms Melbourne, išgirdau, 
kad sekančios Lietuvių Dienos 2006 me
tais įvyks Geelonge, Viktorijoje. Tikrumoje, 
pagal nusistovėjusią tvarką, tais metais jos 
turėjo būti Sydnėju je. Tačiau, užsiėmę sa
vo naujos Klubo būstinės statyba, sydnė
jiškiai teisinosi negalėsiantys tinkamai 
pasiniošti ir pasiprašė “atostogų”. Padėtį 
gelbėti pasisiūlė Geelongas. ’lai jaukus, 
nedidelis Viktorijos miestas, apie 70 km į 
pietus nuo Melbourno. Lietuvių ten gyve
na nedaug. Girdėjosi komentarų: ar pa
jėgs ši negausi lietuvių kolonija jau antrą 
kartą- LD ten jau vyko anksčiau - priimti 
šimtus tautiečių, suorganizuoti ir sklan
džiai pravesti tradicinius renginius ir kon
ferencijas? Visos abejonės išsisklaidė, kai 
pernai lapkričio mėnesį mane pasiekė 
liuksusinis ir gražiai iliustruotas pakvie
timas į Lietuvių Dienas Geelonge su iš
samia jų programa ir informacija apie 
apsigyvenimą tame mieste.

Gruodžio 27 d. Lietuvių Dienų ir kartu 
Sporto Šventės atidarymo iškilmes pra
dėjo Geelongo Bendruomenės pirminin
kas Stasys Šutas, stebint keliems šimtams 
žiūrovų. Neminėsiu atskirų renginių ir jų 
turinio; apie tai pasakojo šių melų sausio 2 
dieną SBS radijo lietuviškoje laidoje 
Melbourno “Dainos Sambūrio” adminis
tratorė Danutė Lynikienė. Tikiuosi, kad 
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atsiras kvalifikuotų žmonių tinkamai 
aprašyti ir įvertinti visus renginius ir mūsų 
spaudoje. Noriu tik paminėti vieną ma
loniai man į akį kritusi dalyką: tarp dauge
lio skaičiaus iš visos Australijos suvažia
vusių lietuvių matėsi ypatingai daug viso
kio amžiaus vaikų. Buvo be galo gražu 
matyti, kaip gyvai tie vaikai “dalyvavo” 
renginių programose mėgdžiodami atli
kėjus scenoje, kartu su jais dainuodami ir 
šokdami. Pagalvojau sau: yra vilties, kad 
lietuviai Australijoje dar ne greitai išmirs.

Klausinėdama žiūrovus, kas jiems 
Lietuvių Dienų programoje labiausia 
patiko, sužinojau, kad daugumai didžiau
sią įspūdį paliko Jaunimo talentų pa
sirodymas. Taip pat Tautinių Šokių Šven
tė, kurioje kartu su visomis Australijos 
lietuvių tautinių šokių grupėmis pasirodė 
kanadiečių grupė “Atžalynas”, - iš viso gal 
400 šokėjų. Sėdėdama tą vakarą balkone, 
juokiausi, kai šalia manęs atsiradę keli 
trijų ar ketverių metų vaikai energingai 
trypčiodami bandė imituoti šokėjus sa
lėje. Tokio gražaus vaizdo man niekada 
nėra tekę matyti.

Reikia pasakyti: lietuviškesnių Lietu
vių Dienų neįmanoma suruošti. Garbė ir 
didelė padėka Geelongui! Sydnėjui, kuris 
ruoš sekančias 2008 metų Dienas, teks 
rimtai pasitempti.

Elvira Šurnienė
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Bendruomenės baruose Kalėdų Eglutė Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”

Praėjusių metų gruodžio 23 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” įvyko Kalėdinė 
Eglutė Klubo narių vaikams ir anūkams. Alio Migaus nuotraukoje - dalis Eglutės dalyvių.

Šaunus jubiliejus Melbourne

2007 m. Melbourne liet, organizacijų veiklos 
Kalendorius

Sausis
2- 10 d.d. Rajoninė skautų “Žilvino” stovykla Eumcrella Anglesea. Svečių

diena sekmadienį, sausio 7 d.
26 d. Australijos diena.

Vasaris
3 d. LietuvlškaMokykla-pamokosLictuviųNamuoscirVictorianSchool

of languages Carlton.
Kavas

4 d. Šv. Kazimieras: “Džiugo” tunto Kaziuko mugė.
11 d. Vasario 16 ir Kovo 11 Šventė: ruošia Apylinkės Valdyba.
17 d. “Gintaro” tautinių šokių 50 m. jubiliejinis balius, 6 vai. (Jub. salėje).
18 d. Katalikių Moterų Draugijos popietė (Jub. salėje).
25 d. Socialinės Globos Moterų D-jos metinis susirinkimas (Jub. salėje).

Balandis
8 d. Velykos (Klubas uždarytas).

15 d. “Džiugo” tunto šventė.
Gegužė

13 d. Motinos Diena. Ruošia Lietuviška Mokykla (Jub. salėje).
20 d. Katalikių Moterų Draugijos popietė (Jub. salėje).

Birželis
11d. Karalienės Elžbietos II gimtadienio savaitgalis.
14d. Gedulo ir Viitiesdiena.
20 d. “Gintaro” kelionė j Lietuvą.

Liepa
6 d. Valstybės šventė

29 d. ALB Melbourne Apylinkės metinis susirinkimas (Teatro salėje).
Rugpjūtis

19 d. Katalikų Moterų Draugijos metinė šventė (Jub. salėje).
Rugsėps

9 d. Tautos Šventė: šv. Mišios, St. Mary’s Star of the Sea, West Melbourne.
16 d. Australijos Lietuvių Fondo metinis susirinkimas (Bendruomenės

kambaryje).
24 - 30 d.d. “Fringe Festival”, Melbourno Lietuvių Klube.

Spalis
1-14 d.d. “Fringe Festival”, Melbourno Lietuvių Klube.
21d. Katalikių Moterų Draugijos popietė (Jub. salėje).
28 d. Socialinės Globos Moterų Draugijos popietė (Jub. salėje).

Lapkritis
3- 4 d.d. Kapų lankymas (Vėlinės).

6 d. Melbourno “Cup Day”.
18 d. “Dainos Sambūrio” metinis koncertas (Teatro salėje).
25 d. Kariuomenės Šventė ir Lietuviškos mokyklos užbaigimo šventė

(Teatro salėje).
Gruodis

1 d. “Džiugo” tunto iškyla, Yarra Bend Park.
2 d. 2008 m. organizacijų veiklos Kalendoriaus sudarymas.

24 d. Kūčios: ruošia Melbourno Apylinkės Valdyba.
25 d. Kalėdos.
31d. Naujųjų Metų balius.

TeliaSonera skatina emigravusius Lietuvos 
gyventojus grįžti į tvynę

Didžiausia Skandinavijos bei Baltijos 
šalių regiono telekomunikacijų kompani
ja „TeliaSonera“ Lietuvoje pradeda vyk
dyti projektą „Kryptis - namo“, kuriuo 
siekia paskatinti emigravusius Lietuvos 
gyventojus grįžti į tėvyne. Be to, „Telia
Sonera“ ragina Lietuvos visuomenę, 
valdžios, verslo bei nevyriausybines orga
nizacijas aktyviau vykdyti emigrantų 
susigrąžinimo veiklą.

„TeliaSonera, būdama Baltijos šalių 
telekomunikacijų rinkos lydere, yra suin
teresuota regiono ekonomine gerove bei 
jaučia pareigą prisidėti prie darnaus jo 
vystymosi. Aktyvių gyventojų emigracija 
tapo aštria problema ne tik verslui, bet visai 
visuomenei, todėl “TeliaSonera” siekia 
konkrečiais veiksmais prisidėti prie jos 
sprendimo“, - sakė telekomunikacijų ben
drovės “Omnitel” prezidentas Antanas 
Zabulis, kuris nuo 2007 m. sausio 1 d. 
papildomai eis ir “TeliaSonera” atstovo 
Lietuvoje pareigas.

Vienerių metų trukmės projektas 
„Kryptis - namo“ apima dvi priemones. 
„TeliaSonera” įsipareigojo skirti 100,000 
litų stipendiją mokslininkui, kuris savo
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iniciatyva jau yra grįžęs ir dirba Lietuvoje. 
Be to, kompanija įsteigė 20.000 litų premi
ją bet kuriam fiziniam arba juridiniam 
asmeniui Lietuvoje „už didžiausią indėlį j 
emigravusių gyventojų susigrąžinimą arba 
piliečių išlaikymą Lietuvoje“.

Pagal projekto nuostatas, į stipendiją 
gali pretenduoti mokslininkai, į Lietuvą 
grįžę nuo 2003 metų pradžios iki 2006 
metų pabaigos bei užsienyje dirbę ilgiau 
nei 12 mėnesių. Kandidatus vertins ir 
stipendiją skirs atrankos komisija, kurią 
sudaro Lietuvos mokslo, visuomeninių ir 
valstybinių organizacijų atstovai iš Lietu
vos mokslo tarybos, Lietuvos mokslinin
kų sąjungos, Žinių ekonomikos forumo, 
Užsienio lietuvių mokslo forumo, Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministerijos. Į komisijos 
sudėtį savo narius taip pat delegavo „Telia
Sonera“ ir Švedijos ambasada. Stipendiją 
numatoma skirti 2007 m. balandį

Kartu su mokslininkais tarp emigrantų 
yra iš esmės visų visuomenės sluoksnių ir 
veiklos sričių žmonių. Todėl premijai „už 
didžiausią indėlį į emigravusių gyventojų 
susigrąžinimą arba piliečių išlaikymą 
Lietuvoje“ „TeliaSonera“ subūrė atskirą 
atrankos komisiją. Jos užduotis - stebėti 
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Vincas ir Mary Lukaičiai neperseniau
siai atšventė 55-ąjį laimingos ir produk
tyvios santuokos jubiliejų.

Nuo jų santuokos, kuri įvyko 1951 
metais „Mūsų Pergalės Mergelės“ baž
nyčioje, Camberwell rajone,Melbourne, jie 
užaugino ir išmokslino 6 vaikus ir turi 18 
vaikaičių ir du provaikaičius - iš viso 26 
naujus Australijos lietuvius.

Įžymus Imigracijos Ministras Arthur 
Calwell, kuris prižiūrėjo pokario Baltijos 
šalių migraciją, galėtų didžiuotis Vincu ir 
Mary Bukaičiais, suteikusiais Australijai 
26 australus!

Vincas susipažino su Mary McDonald, 
kuri tuo metu buvo medicinos sesuo, savo 
brolio Stasio Lukaičio vestuvėse „Mūsų 
Pergalės Mergelės“ bažnyčioje. Camber
well rajone. Mary yra šeštos kartos aus
trale, nes jos protėviai atvyko į Australiją 
su pačiu pirmuoju laivu.

Vincas atvyko į Australiją 1949 m. su 
laivu „Svalbord” iš pokarinės Vokietijos 
kaip asmuo be pilietybės iš Buxtehude ir 
buvo nukreiptas į migrantų stovyklą 
Bathurst’e.

Būdamas aštuoniolikos metų ir Aly
taus miškininkystės studijų kursantas, 
Vincas pabėgo iš Lietuvos 1944 m., kai 
rusai antrą kartą okupavo Lietuvą. Jis 
Vokietijoje buvo paskirtas į Luftwaffe 
parašiutininkų apmokymus.

Jis sėkmingai pragyveno karą ir tik še
šis mėnesius gyveno labai prastose sąly
gose Amerikoje kaip karo stovyklos ka
linys ir buvo išleistas kaip pabėgėlis be 
pilietybės. Jį iš kalėjimo išleido jo 21-ojo

Lietuvoje vykstančius procesus bei suda
ryti sąrašą institucijų, organizacijų arba 
privačių asmenų, kurie savo veikla prisi
deda prie emigrantų grįžimo į Lietuvą ar
ba piliečių išlaikymo šalyje. Iš šių kandi
datų komisija išrinks bei 2007 m. gruodžio 
mėn. paskelbs, kam skiriama premija.

Komisijoje dirbs gerą reputaciją pel
nę visuomenėje garsūs įvairių veiklos 
sričių atstovai - Algimantas Čckuolis, 
Voldemaras Chomičius, Leonidas Dons- 
kis, Halina Kobeckaitė, Gitanas Nau
sėda, Romas Sakadolskis, Virginijus Sa
vukynas.

„Šiuo projektu ‘TeliaSonera” siekia ne 
tik konkrečiomis priemonėmis prisidėti 
prie emigrantų grįžimo į tėvynę. Savo pa
vyzdžiu kompanija ragina Lietuvos verslą, 
valdžią, visuomenines organizacijas bei 
privačius asmenis aktyviau įsitraukti į 
emigrantų susigrąžinimo veiklą. Tokios 
veiklos nauda yra akivaizdi“, - pabrėžė 

gimtadienio dieną.
Vincas atvykęs į Australiją dirbo 

, Jimna ” pagal valstybės kontraktą Quecns- 
Iand‘c sodindamas pušeles. Vėliau jis 
persikėlė į Melbourną ir dirbo kaip lėk
tuvų elektrikas ir dar vėliau - kaip žemė
lapių sudarinėtojas Viktorijos miškų 
Įmonei ikipensijinio amžiaus. Dešimt me
tų Vincas dirbo ir antrą darbą: išvežiojo 
pieną su arkliu po Šiaurinį Balwyn‘o ra
joną, kad išlaikytų ir išmokslintų savo 
didelę šešių vaikų šeimą.

Mary toliau dirbo med. sesute 
„Cotham” klinikoje Kew rajone.

1962 m. Vincas ėmėsi sporto ir tapo 
„Old St. Kevins“ atletų klubo nariu. Bū
damas 45 metų laimėjo “cross countiy" 
lenktynės, nubėgdamas 16 kilometrų per 
60 min. Dar kurį lai-ką po to, jis vis dar 
mėgo bėgioti.

Vincas grįžo į Lietuvą 1988 metais 
susitikti su savo motina ir seserimi, kurių 
jis nebuvo matęs nuo 1944 m.

Įvairiom progom Vincas buvo labai 
aktyvus Lietuvių Bendruomenės narys. Jis 
buvo “Džiugo” tunto tėvų komiteto nariu, 
Lietuvių Katalikų Parapijos prezidentu, 
Ramovės nariu ir Katalikų Bendruome
nės bei Lietuvių Klubo nariu.

Vincas ir Mary vis dar gyvena savo 
namuose Rytų Kcw rajone, kuriuose daž
nai juos aplanko vaikai ir vaikaičiai 
Džiaugiasi gera sveikata, kuri, jų manymu, 
yra todėl, kad jie niekada neturėjo savo 
nuosavos mašinos.

Mes linkime jiems dar daug ilgų ir 
linksmų metų. Juozas Bukaitis

„Omnitel” prezidentas Antanas Zabulis.

Daugiau informacijos apie projektą 
„Kryptis - namo“ galima rasti internete 
adresu:
www.tcliasonera.com/dcstinalionhomc

Asmuo kontaktams:
Aistis Zabarauskas
Projektų direktorius, „Integrity PR“
Tel: 8 687 40380
E-mail: alstis@intcgrity.lt

Pranešimas “Dainos” choristams
Choristai, jų šeimos nariai ir drau

gai kviečiami penktadienį, sausio 19 
d., 630 vai. vakare, dalyvauti vaka
rienėje Liet. Klube “Dainava”. Už va
karienę kiekvienas susimoka pats. Pa
sidalinsime įspūdžiais apie praėjusią 
Dainų Šventę Geclonge.

<
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Šventės ir po jų...
Kalėdos svetur
Ispanijoje - bendros Kalėdos
Madride įsikūrusioje Lietuvos am

basadoje buvo surengta Kalėdų eglutė čia 
gyvenantiems lietuviams. Pasak ambasa
doriaus Mečio Laurinkaus, ambasadoje 
veikia šeštadieninė lietuvių mokykla, tad 
jos lankytojai daugiausiai ir buvo šventės 
dalyviai. “Nemažai mūsų lietuvių moterų 
yra ištekėjusios už ispanų, kurie mielai 
mokosi lietuvių kalbos, lanko šią mokyk
lėlę”, - sakė ambasadorius. “Visi kartu 
linksminosi kalėdiniame vakarėlyje, o am
basados skirtas Kalėdų Senelio dovanas 
gavo, žinoma, tik mažieji”.

Gausiausia lietuvių bendruomenė Is
panijoje yra susibūrusi Andalūzijos regio
ne, Almerijos provincijoje. Oficialiomis 
žiniomis, čia gyvena arti 6000 lietuvių, 
tačiau, ambasadoriaus teigimu, manoma, 
kad jų maždaug 20% daugiau. Iš viso, ofi
cialios statistikos duomenimis, Ispanijoje 
gyvena 15,000 lietuvių, bet iš tikrųjų šis 
skaičius gerokai didesnis. Almerijos pro
vincijoje esantis Campoquemoso mieste
lis - šios provincijos centras, kuriame lie
tuvių bendruomenė itin gausi. Daugiausia 
lietuvių dirba šiltnamiuose, kurie užima 
didžiulius plotus, mūsų tautiečių netrūks
ta ir viešbučiuose, kavinėse, restoranuose.

“Per Kalėdas lankiausi šiame regione, 
šventėme kartu su tautiečiais”, - sakė M. 
Laurinkus. “Lietuviai čia vertinami kaip 
darbštūs žmonės, iš visų emigrantų tarp 
vietinių gyventojų jie gerbiami bene la
biausiai. Čia įsikūrę ypač daug jaunų šei
mų, turinčių po kelis mažus vaikus, jau 
gimusius Ispanijoje.”

Pasak M.I-aurinkaus, Kūčių vakarą lie
tuviai daugiausia prie šventinio stalo sėdo 
su šeimomis: šeimininkės stengėsi pagal 
lietuvišką tradiciją Kūčių vakarienei pa
gaminti 12 patiekalų. Dauguma dalijosi iš 
Lietuvos atsiųstu kalėdaičiu, moterys bu
vo išsikepusios kūčiukų. Ispanės, paraga
vusios šio patiekalo, jį gyrė, jos pačios nie
ko panašaus per Kalėdas negamina.

“Pirmąją Kalėdų dieną keli šimtai lie
tuvių išsinuomojo kavinę ir surengė bendrą 
kalėdinį vakarėlį”, - pasakojo ambasado
rius. “Susinešė kalėdinių vaišių, dainavo 
lietuviškas dainas, linksminosi. Buvo pa
rengę meninę kalėdinę programą, net tikrą 
eglę pasipuošė”.

Londone meldėsi lietuviškoje 
bažnyčioje

Lietuvos ambasadoriaus Didž. Britani
joje Vygaudo Ušacko teigimu, daug čia 
gyvenančių lietuvių šventėms sugrįžo į 
Lietuvą: bilietai į visus lėktuvų reisus buvo 
išpirkti jau nuo gruodžio 17 d. iki sausio 
pradžios. Tie, kurie neišvyko į gimtinę, 
šventė Didž. Britanijoje. Vien Londone yra 
4 šeštadieninės mokyklos, iš viso šalyje jų 
veikia dvylika. “Ambasadoje surengėme 
kalėdinę eglutę Londono lietuviškų mo
kyklų dalyviams, vaikus apdovanojome 
dovanėlėmis. Vaikaisurcngč koncertą, kartu

Pritruko jurų kiaulyčių
Prieš Kalėdas jūros kiaulytės dingo iš 

Kauno gyvūnėlių parduotuvių vitrinų - 
juk jos yra gyvas kitų metų simbolis. 
Parduotuvių tinklo “Kika” atstovė teigė, 
jog Kaune jūros kiaulytės išpirktos iki 
vienos, keletas šių gyvūnėlių dar buvo 
užsilikę kituose miestuose.

“Kika” per mėnesį importuoja į Lietuvą 
apie 60 jūros kiaulyčių, kurios paskirstomos 
į42parduotuves. Šie gyvūnėliai visada buvo 
populiarūs, ypač prieš Velykas ir Kalėdas. 
Jie kainuoja nuo 27 iki 37 litų ir nerei
kalauja daug priežiūros, todėl dažnai 
perkami vaikams.

Kauno bendrovei “įdomus” taip pat 

su tėveliais pasilinksmino”, - pasakojo 
V.Ušackas.

Pirmąją Kalėdų dieną nemažai Lon
done gyvenančių lietuvių atėjo į šv. Ka
zimiero bažnyčioje aukojamas šv. Mišias. 
Prie šios bažnyčios klebonas Petras Tve- 
rijonas subūręs gana gausią lietuvių ben
druomenę. Kituose regionuose, pasak V. 
Ušacko, šios bendruomenės nėra vienin
gos, lietuviai tarp savęs nelinkę daug ben
drauti. “Rytų Londono gyvenvietėje Dock
land kunigas P.Tverijonas prieš savaitę šv. 
Mišias lietuviškai aukojo pirmą kartą. Lan
kėmės ir Dockland lietuvių mokykloje, 
kurioje mokosi 80 vaikų,” - sakė VUšackas. 
“Kartu su kunigu prieš šventes daug važi
nėjome po įvairius miestus, bandėme su
burti tautiečius, su jais daug bendravome”.

Per Kalėdas lietuviai meldėsi Nottingham 
miesto Marijonų koplyčioje, po šv. Mišių 
daugelis susitiko ir šventė lietuvių klube 
“Židinys”.

Vokietijoje - irgi eglutė
Vokietijoje daugiausia lietuvių gyvena 

Hesseno žemėje. Čia yra pati gausiausia 
mūsų tautiečių bendruomenė. Statistika 
teigia, kad iš viso Vokietijoje gyvena per 
15,000 lietuvių, bet manoma, kad jų esama 
kelis kartus daugiau.

Berlyne įsikūrusioje Lietuvos ambasa
doje irgi neapsieita be kalėdinės eglutės: ji 
buvo skirta prie ambasados veikiančios 
sekmadieninės mokyklos lankytojams. Visi 
vaikai gavo kalėdinių dovanėlių ir buvo 
palinksminti Kalėdų Senelio.

Norvegijoje - įvairūs renginiai
Norvegijos lietuvių bendrija paprastai 

gruodžio pradžioje rengia kalėdinį kon
certą ir vakaronę, kur dalyvauja kviestinė 
meninė grupė iš Lietuvos. Šiemetiniame 
renginyje koncertavo „Keistuolių teatras“.

Bendrijos rengiamo vakaro metu vaikus 
aplankė Kalėdų Senelis. Šiuo renginiu 
Norvegijos lietuviams dažniausiai ir pra
sideda pasiruošimas tikroms Kalėdoms. Į 
2006-ųjrj palydų vakaronę buvo susirinkęs 
tikrai nemažas būrys lietuvių, kaip teigia
ma, jis kasmet vis gausėja.

Ilgiau Norvegijoje gyvenančių lietuvių 
nuomone, norvegų ir lietuvių pasirengimo 
šventėms ir jų sutikimo papročiai skiriasi, 
juos greičiausiai lemia katalikiškos ir 
protestantiškos tradicijos skirtumai.

„Norvegijoje nėra „rimties ir susikau
pimo”. Dauguma darbo įstaigų gruodžio 
mėnesį organizuoja „julebord”, kur ap
sirengiama turbūt puošniausiai per me
tus, valgomas tradicinis Kalėdų maistas - 
ribbe (šoninė su keptais lašiniais), 
pinnekjott (plėšyti virti šonkauliukai), taip 
pat - gravlaks (specialiai pūdyta lašiša). 
Dažniausiai geriamas gliogas - specialus 
desertinis vynas su riešutukais ir razinomis, 
prie maisto - baltasis ir raudonasis vynas, 
taip pat - vietinė norvegiška degtinė - 
akkevitt. Neretai išgeriama gana nemažai, 
vadinamuoju skandinavišku-rusišku 
stiliumi, kai geriama retai, bet po daug“, - 
pasakoja D. Bansevičius.

(Pagal Lietuvos spaudą)

nepavyko įsigyti norimo jų skaičiaus. 
Įmonė dar lapkričio pradžioje teiravosi 
zoologijos prekių parduotuvėse, kur ga
lėtų nusipirkti 90 šių graužikų. Jiems 
pasiūlyta vienintelė išeitis - pirkti jas už
sienyje.

Jūros kiaulytė tiesiogiai negali būti 
sutapatinama su kitų metų simboliu kiau
le, nes tai yra graužikas, tolimas voverės 
giminaitis. Švelnaus kailiuko, maždaug30 
centimetrų ilgio keturkojai gyvūnėliai kilę 
iš Pietų Amerikos, inkai juos laikė kaip 
naminius gyvūnus mėsai. Jūros kiaulytė
mis jie praminti dėl to, kad atvežti iš už 
jūrų ir kvykia kaip kiaulytės. (“K.d.”)

Vidaus politika 2006-aisiais
Tėvynės sąjungos pirmininko, Seimo 

vicepirmininko Andriaus Kubiliaus ver
tinimu, 2006 m. buvo apsivalymo metai. 
Ateinančiais metais stebuklų ir ypatingų 
permainų jis nesitiki, tačiau mano, kad 
Lietuvos politiniame gyvenime bus ma
žiau populizmo. A. Kubilius prognozuo
ja, kad ir toliau matysime pereinamojo - 
pokomunistinio laikotarpio pabaigos ar
tėjimo ženklų. Politikas mano, kad per 
savivaldos rinkimus ryškės konservatorių 
ir socialdemokratų lyderiavimas. Nors jis 
taip pat neatmeta, kad abiejų partijų, ir ypač 
socialdemokratų, lauks nemaži iššūkiai.

Apie 2006-uosius politinius metus, 
2007-ujų metų perspektyvas ir laukiančius 
darbus su Tėvynės sąjungos lyderiu, Seimo 
vicepirmininku A. Kubiliumi Naujųjų metų 
išvakarėse kalbėjosi Eltos žurnalistė.

ELTA: Kaip vertinate besibaigiančius 
2006-uosius politinius metus?

A KUBILIUS: Praėję metai buvo reikš
mingi tuo, kad Lietuva žengė panašiu ke
liu, kuriuo prieš metus ar porą pradėjo 
žengti mūsų kaimynė Lenkija. Lietuva 
šiek tiek atsilieka, bet tendencijos yra 
panašios. Jas įvardinčiau kaip pakankamai 
ilgą ir skausmingą atsisveikinimą su po
komunistinės nomenklatūros domina
vimo laikotarpiu. Didžiausias įvykis šia 
prasme yra Algirdo Brazausko pasitrau
kimas. Lygiai toks pat pokomunistinės 
epochos produktas yra Viktor Uspaskich 
ir visa Darbo partija. Šito mito žlugimas 
taip pat yra reikšmingas. Pokomunistinės 
epochos produktas yra ir ta neaiškių ir 
neskaidrių ryšių ir interesų grupių veikla, 
kurią pamatėme Valstybės saugumo de
partamento (VSD) veiklos tyrimo metu. 
Atsiskleidė tikrai gilios problemos ne tik 
VSD, bet ir visuomenės grupių bei valsty
bės pareigūnų veikloje, kuri akivaizdžiai 
rėmėsi ne konstituciniais, o nomenkla
tūrinių ryšių principais.

Šie trys įvykiai, mano įsitikinimu, ge
riausiai atskleidžia 2006 m paveikslą. 2006 
m. pavadinčiau apsivalymo metais. Tai 
nereiškia, kad dar nebuvo išsivalyta, bet kai 
kas buvo iššluota į pakraščius. Tapo aiškiau 
matomos bendros mūsų politinio gyveni
mo tendencijos. Lietuvos politiniame gy
venime visus 16 metų vyko gnimtynės tarp 
Rytų ir Vakarų. Rytų tradicijai atstovavo 
pokomunistinė nomenklatūra, sugebėjusi 
pakankamai stipriai įsitvirtinti ir taiklusis 
aplink A. Brazausko figūrą. Vakarų tra
dicija ateina su Lietuvos vis gilėjančia in
tegracija į europinį gyvenimą, ir ši integ
racija neišvengiamai veikia ir veiks Lie
tuvos politinį gyvenimą ir visą politinę 
kultūrą bei politinę sistemą. Šiais metais 
įžvelgiau vis stiprėjančios Vakarų politi
nės kultūros tradicijos požymių.

Sardinės tampa silkėmis
Venezuelos lietuviams tik atvykus į 

Venezuelą pirmiausiai teko susipažinti su 
vietiniu maistu, tradicijomis ir klimatu. 
Agurkai kitokio skonio, neįmanoma rau
ginti, pūna, uogos - tik vynuogės, vėliau 
atsirado braškės, iš pažįstamų daržovių - 
tik bulvės be krakmolo, morkos ir burokai, 
kopūstai, svogūnai ir pomidorai, kiti lyg 
kelmai, kai kurie net po kilogramą vienetas, 
vaisiai visai ne tie: avokadai, papajos, nis- 
pero, guanabana, parchita, ajį quimbombo 
ar okra, panašūs į bananus platano ir to- 
pocho, caimito, visokių spalvų pupelės. O 
kadangi Venezuela buvo Ispanijos kara-
lystės kolonija, čia liko labai daug ispaniš
kų maisto papročių.

Gerai, kad visuomet buvo gaunamos 
eglutės iš Kanados ar JAV. Buvo galima 
papuošti namus ir kvėpuoti eglių kvapu. 
Vietoj sniego - ištempta medvilnės vata. 
Jei nebūdavo tikrų eglučių, buvo galima 
suieškoti gerai išsišakojusią sausą medžio 
šaką. Ją apvynioti lemputėmis ir užtepti

ELTA: Ar tai, Jūsų nuomone, reiškia, 
kad 2007 m. virš Lietuvos bus žydras 
dangus?

A. KUBILIUS: Dangus dar nebus žyd
ras. Stebuklų nebūna, mūsų politinio gy
venimo, mūsų politinės sistemos, visuo
menės mentaliteto transformacija vyksta 
sunkiai Tai yra susiję su kartų kaita, stebuk
lingų pagreitinimo receptų tikrai neatra- 
sim, bet yra natūralūs, objektyvūs proce
sai, kuriuos privalome matyti, privalome 
įžvelgti ir jais pasidžiaugti bei juos skatinti 

Kažkokių ypatingų permainų gal ir ne
pamatysime, be t pamatysime vis labiau ryš
kėjančių europinę partinę sistemą ir jos 
esminius blokus - dešinėje konservatyvųjį, 
kairėje socialdemokratinį, galbūt kažkas 
išryškės ir liberalaus veikimo srovėje. Kaip 
kažkada mokęsis fizikos dėsnių, tikiu, kad 
gyvenime yra labai daug dėsningo vyksmo, 
sąlygoto žymiai gilesnių ir didesnių pro
cesų negu vieno ar kito asmens buvimas 
kokio nors lyderio pozicijose. Ir tie objek
tyvūs dėsniai dar labiau atsiskleis 2007 m. 
Manau, kad matysime dar daugiau žmo
nių aktyvumo siekiant tiesos ir teisingumo, 
ir politikų uždavinys bus tuos visuomenės 
procesus matyti ir juos skatinti.. ....

ELTA: Kokius konkrečius darbus 
Lietuvai numatytumėte 2007 m.?

A. KUBILIUS: Kiti metai prasidės na
cionalinio saugumo ir Valstybės saugumo 
departamento reikalų tvarkymu, ir ne tik 
personalijų, bet ir tolesne tiesos paieška. 
Tai sunkiai vyksta, bet aš tikiuosi, kad ir 
prezidentas Valdas Adamkus ryžtingai stos 
į reikalaujančių tiesos pusę. Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos komitetui tu
rės būti pateiktos garsiosios pažymos, ir 
komitetas galės tęsti galimos korupcijos ir 
neskaidrių ryšių tyrimą. Ypač žiemos sezo
no metu turėsime daug dėmesio ir energijos 
skirti energetikos reikalams. Bandysim 
stumti į priekį, nepaisant Vyriausybės pa
kankamai aiškaus oportunistinio abejingu
mo, aukštojo mokslo reformą.

Yra daug sričių, kuriose norėtųsi matyti 
spartesnes permainas, bet pačią bendriausią 
tendenciją galime įvardinti kaip didėjantį 
žmonių norą tiesos ir teisingumo valstybėje. 
Tas siekis tikrai reikalaus ir iš politikų 
pergalvoti savo laikyseną. Tie, kurie 
nesugebės atliepti tokiam siekiui, galų gale 
turės trauktis į politikos pašalį.

Kitais metais ir toliau matysime perei
namojo - pokomunistinio laikotarpio pa
baigos artėjimo ženklų. Žinoma, pokomu
nistinė nomenklatūra su permainomis ne
norės lengvai susitaikyti. Tačiau vėl galiu 
paraginti prisiminti konkrečius kaimyni
nės Lenkijos raidos įvykius ir atitinkamai 
projektuoti, kaip kas klostysis Lietuvoje. Ir 
tai įvyks neišvengiamai □ 

lygiai plakto balto muilo ir prieš muilui 
išdžiūstant sukabinti papuošalus. Teko ir 
man taip daryti kai gyvenau lygumose.

Dėl žuvų nebuvo problemų, tik silkių 
nebuvo, reikėjo perdirbti sardines, kad 
atrodytų kaip silkės. Džiovinti) grybų buvo 
galima gauti italų parduotuvėse, spanguoles 
gaudavome kanutėse su želė, tam, kad pri
dėti prie kepto kalakuto, o mums tiko ki
sieliui. Aguonas pirkdavome iš ypatingos 
importinių prekių krautuvės ar gaudavo
me iš keliautojų į Lietuvą ar Vokietiją.

Tačiau net ir dabar nėra lengva surengti 
Kūčias. Gruodžio 17 d., Caracas’o ir Ma-
racay miestų lietuviai susirinko Licee Fran
cais de Caracas mokyklos valgomajame. 
Viskas iš anksto buvo papuošta kalėdiniais 
motyvais - staltiesės, žvakutės, o eglių 
šakos skleidė savo kvapą. Patys sunešėme 
iš anksto suderintus patiekalus. Laiką 
praleidome smagiai, ramiai bičiuliškame 
lietuvių būryje... Maria Elena Šulcas
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Iš Redakcijos pašto
LR Prezidento Valdo Adamkaus ir p. Almos Adamkienės 

sveikinimas užsienyje gyvenantiems lietuviams
Mieli ir brangūs tautiečiai,

Šiandien, Šventų Kalė
dų išvakarėse, krikščioniš
kasis pasaulis laukia Kris
taus gimimo. Ta proga žmo
nės vieni kitiems sako šiltus 
ir nuoširdžius linkėjimus, 
keičiasi dovanomis, sėda 
prie stalo su brangiausiais, 
artimiausiais žmonėmis.

Liūdna, kad šiandien 
daugybė Lietuvos žmonių 
susėsti prie vieno stalo su 
savo artimaisiais, palinkėti
ramybės ir pasidalyti dvasios šiluma bei kalėdaičiu gali tik mintimis. Iš asmeninės patir
ties žinau, ką reiškia būti toli nuo gimtųjų namų, ką reiškia sulaukti švenčių krašte, kur j 
vadiname antrąja tėvyne. Žinau, kad niekas ir niekada neatstos ir nepakeis gimtųjų na
mų, šeimos, artimiausių ir brangiausių žmonių.

Tačiau žinau ir tai, kad žmonių viltys pildosi. Todėl nuoširdžiai prašau Jūsų visų - 
nepraraskite tikėjimo savo tėvyne ir neatsižadėkite vilties į ją sugrįžti. Tos priežastys, dėl 
kurių buvote priversti palikti Lietuvą, anksčiau ar vėliau išnyks. Lietuva tikrai susikurs 
savo gerovę, ir tam reikia kiekvieno mūsų tautos, mūsų valstybės žmogaus pastangų, 
palaikymo, ryšio su gimtuoju kraštu. Lietuvai visada reikės Jūsų rankų ir protų.

Lietuva laukia ir visada lauks Jūsų grįžtančių. Lietuvai visada rūpės kiekvienas ją 
palikęs žmogus.

Todėl šiandien, Kūčių vakarą, pabūkime kartu bent mintimis, siejami tų pačių jausmų, 
tų pačių išgyvenimų. Būkime šeima ir bendruomenė savo tautinėmis ir krikščioniš
kosiomis tradicijomis, savo tikėjimu, meile ir viltimi. Kad mus šiandien skiriantis geo
grafinis atstumas niekada nevirstų dvasiniu. Kad kiekvienas iš Lietuvos išvykęs žmogus 
žinotų: niekur kitur jis nebus taip laukiamas ir mylimas, kaip Lietuvoje - savo tėvų ir 
protėvių, savo dvasinių šaknų žemėje. Neužmirškit ir nenuvertinkit Lietuvos ir lietuvybės.

Linkiu visiems Jums kuo geriausios kloties ateinančiais metais. Sveiki sulaukę Šventi; 
Kalėdų. Valdas Adamkus

Lietuvos Respublikos Prezidentas
Ponia Alma Adamkienė:
Sveikinu su gražiausia metų švente visus vaikučius, jų mamytes ir tėvelius. Nuoširdžiai 

linkiu, kad ateinantys metai į Jūsų namus ir į Jūsų širdis atneštų daug jaukumo ir laimės, 
ramybės ir vilties. Telydi Jus tikėjimas savo tauta ir tėvyne, telydi tikėjimas žmonėmis. 
Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų.

Vilniuje, Katedros aikštėje, suspindo
Kalėdų Eglutė.

Baltas Karalaitis ištiesė virš miesto 
laiminančią ranką,

Baltas angelas pamojo sparnu -
Laikas, laikas širdimi sugrįžti į Lietuvą 

ir Prakartėlę, kur, kaip tikime.
Jis užgims...
Laimingų šventų Kalėdų ir Naujųjų 

Metų!
Lietuvių grįžimo j tėvynę 

informacijos centras

Mielieji,
Linkime prasmingų šv. Kalėdų ir 

laimingų Naujųjų Metų!
Nijolė ir Algis Bučinskai

Ramių ir šiltų švenčių! Per jas svarbiau
sia žinoti, kad esi mylimas, reikalingas ir 
laukiamas.

Žinojimo! Ir nuolatinės Fortūnos paly
dos!

www.lietuviams.com komanda

Gerb. Redakcija,
Linkiu džiaugsmingų šv. Kalėdų ir 

geros sveikatos 2007 metuose.
Su pagarba

Algis Grikcpelis

Gerbiamieji,
geriausi šventiniai ir Naujųjų Metų 

linkėjimai toliau gražiai gyvuoti
D. Simankcvičienė

Miela Redaktore ir visa “Mūsų Pastogės” 
komanda,

linkime linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų.

Dana,Audrius, Raimondas, Viva
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... Daug šviesos Jūsų mintims, daug 
erdvės Jūsų planams, kūrybinės energijos 
ir stiprios sveikatos Jums ir Jūsų arti
miesiems.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 2007- 
ųjų!!!

Vytautas Mikclionis
Tautinių mažumų ir išeivijos 

departamentas

Šiandien ore tvyro viltis.
Metas pradėti: iš naujo atrasti, iš naujo 

įvertinti.
Įsileiskimc kiekvieną naują mintį, idėją, 

žodį. Stebėkime, kaip viskas aplinkui 
keičiasi.

Naujų kūrybinių impulsų, prasmingų 
darbų, įdomių atradimų, džiugios šventi
nės nuotaikos ateinančiais Naujaisiais 
Metais!

Vytauto Didžiojo universiteto vardu
Rektorius prof. Zigmas Lydeka

Gerb. Redakcija,
Candles arc gift of light, 
A tiny sun, a bit of star. 
No other dancer in the night 
Dances with such sheer delight, 
Little souls serene and bright, 
Each a glimpse of what we are 
Shining innocent and pure.
Merry Christmas! May Light, Peace and 

Love remain with you through the coming 
New Year - 2007! With Lots of thanks.

The ŠETA Board, Šiauliai 
J. Janonio gimnazija

Gerb. Redakcija,
Ačiū už savaitraščio “Mūsų Pastogė” 

atsiuntimą. Visad laukiu jo, visad įdomųjį 
skaityti

Su pagarba
__ Andrius Vaitiekūnas

Kūčių vakarą ir Šv. Kalėdų dienų bū
sime kartu su Jumis mūsų mintyse ir šir
dyse.

Džiaugsmingai švęsime Jėzaus gimi
mą ir Jo atneštą meilę Artimui dėkoda
mi gimusiam Dievo Sūnui už mūsų šei
mas. gimines, draugus, bendradarbius.

Dėkojame už Jūsų gerą žodį, paramą, 
patarimus, laiškus, bendradarbiavimą, ir 
svabiausia už draugystę bei nuoširdumą, 
nes tai yra vertinga gyvenimo dovana.

Nuoširdžiai sveikiname Jus ir linkime 
linksmų ir prasmingų Šv. Kalėdų, ramy
bės, meilės, geros valios ir sveikų laimin

GARBĖ DIEVUI aukštybėse, o žemėje 
ramybė geros valios žmonėms.

Džiaugiuosi galėdamas siųsti Jums vie
ną kitą palabinimo žodį, džiaugiuosi, išgir
dęs, kad per gyvenimą žengiat, džiaugiuo
si, šiandien rytą išvydęs, nes šimtai tūkstan
čiai Jo sulaukti norėjo, bet neįstengė.

Sveikinu Jus visus ir visas, kad blaiviai 
į gyvenimą žiūrit, kad Betliejaus žvaigždė 
jūsų darbus ir mintis kasdien labadien jus 
ištikimai lydi..

Sveikinu su džiugiąja švente ir šviesia 
viltim ateinančių Metų ...

Tebūna Jums ramstis ir gyvenimo sky
das, tebūna kelrodis per klaidžias gyveni
mo pelkes, per nesusipratimų, skubos ir 
prieštaravimų audrą iškeltas aukštai Jums

Linksmų Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų metų, tikintis, kad 
jie nors ir Kiaulės, bet nebus 
kiauliški, linki jus mylinti

Rita B.

Nuotraukoje - prie kalėdinės 
eglutės. Vilnius, Pilies skers
gatvis, 2006 gruodis.

Gerb. Redakcija,
Širdingi kalėdiniai ir naujametiniai 

pasveikinimai Jums, ponui Vytautui ir 
visam “Mūsų Pastogės” štabui.

Pagarbiai J.A.Jūragis

Gerbiama Redakcija,
Šv. Kalėdų ir N. Metų proga linkiu Jums 

geros sveikatos ir ištvermės dirbant Ben
druomenės labui

Veronika Kožcniauskienė

Season’s Greetings and Best Wishes for 
the Coming Year. Su geriausiais linkėjimais

Irena O’Dwyer

gų Naujųjų 2007 Metų!!!
Gražina ir Vytautas Kamantai

Kalėdų Ryto žibintas.
Tebūna kiekvienas Jūsų gyvenimo 

mirksnis ir sąmoningai žengtas slidžiu ke
liu žingsnis nužertas Kalėdų Ryto šviesai • 
patekėjusio Naujojo Ryto kasdien laba
dien palydėtas.

Tesruvena iš Jūsų širdies džiaugsmo ne
išsenkąs šaltinis, ta dosnioji versmė, kuri 
suskeldėjusi nuo kietumo ir storžieviškumo 
pasaulį dar vieną akimirksnį paverčia 
NEIŠSENKANČIO gėrio ir pakantumo 
gelme...

Tegul Jūsų pastogė visiems, kas kenčia, 
alksta, neturi, būna Betliejum, o jūsų ge
rumas Žvaigžde tamsią naktį sužimba...

kun. Kazimieras Ambrasas
Kaunas, 2006 Kalėdos ■

“Mūsų Pastogei”,
siunčiu Jums visiems gražiausius 

sveikinimus ir linkėjimus ateičiai.
Su pagarba N. Kantvilienė

Gerb. Redakcija,
linkiu visiems redakcijos ir adminis

tracijos darbuotojams linksmų švenčių ir 
laimingų ir nuotaikingų Naujųjų Metų.

Su pagarba V. M. Didelis

“Mūsų Pastogės” Redakcijai
Gerbiami Tamstos,
Linkime linksmų šv. Kalėdų Švenčiui: 

sėkmingų sekančių metų. Dana Binkis
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Iš Redakcijos pašto
Mieli kolegos,

2007 m. vasarą, liepos 26-29 dienomis, 
Anykščiuose vyksianti šventė, mes tiki
me. suburs gimtojo ir širdžiai mielo kraš
to nepamirštančius įvairių kartų žmones 
į savo ar savo tėvų gimtine. Ji suteiks 
galimybę jiems vėl susitikti, atnaujinti 
prarastus ryšius, pažadins nostalgiją 
protėvių žemei.

Svečiai atvyks, jei iš anksto žinos, kada 
čia yra laukiami, jei juos laiku spės pasiek
tižinia apie rengiamą suvažiavimą.

Prašau Jūsų paskleisti šią žinią 
lietuviams - Jūsų leidinio skaitytojams.

Neabejoju, kad anykštėnai, šiuo metu 
gyvenantys ir Jūsų krašte, vis dar prisime
na, kad šventės dieną savo namuose su

Gerb. Redaktore,
Mano brolio žmona atsiuntė šią įdo

mią laikraščio iškarpą. Mes “Mūsų Pa
stogėje” skaitome daug statistikos, kuri 
dažniausiai parodo gražią Lietuvos gyve
nimo pusę - kiek žmonių keliauja j užsie
nį, stato gražias vilas, rūmus ir 1.1. Nedaug 
žinių apie “paprastų” žmonių kasdieninį 
gyvenimą. Kokia ateitis jų laukia, kai 
Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir t.t.

Prašau išspausdinti šią žinutę “M.P.” 
jeigu tai yra priimtina.

Su geriausiais linkėjimais
B. Vingilis

Žvilgsnis
Neseniai Lietuvoje piketavo profsąjun

gos, protestuodamos ne tik prieš pramo
nininkų idėją “daugiau viršvalandžių”, bet 
ir reikalaudamos “europietiškų atlygini
mų". Jei kainos vis greičiau vejasi euro- 
pietiškas, pradedant benzinu ir baigiant 
grikių kruopomis, jei apskaičiavus darbo 
valandas esame darbščiausi Europos 
Sąjungoje, kada gausime ir atitinkamus, 
padoriai orius europiečių atlyginimus?

Tarsi nepastebime, kad duona, sūris, 
cuknis vėl pabrango keliolika centų, tačiau 
vis dažniau pakraipome galvas - dar per
nai prekybos centruose už maisto prekių 
prigrūstus vežimėlius pakako penkiasde
šimties litų, šiemet, žiūrėk, ir šimto ne vi
suomet pakaks. Žiūrėk nežiūrėjęs j tą ve
žimėlį - nieko ypatinga, o kišenė pyksta.

Kainos kyla tyliai, pamažu, ne visos 
iškart, todėl tėkmė atrodo apgaulingai ra
mi, bet ji slenka visu frontu.

Prieštaravimą tarp pirkinių maišo ir ki
šenės paaiškina nuo emocijų apsaugota 
statistika. Centas prie cento, o dažnas ir 
nepastebi, kad, tarkim, grikių kntopos per 
metus pabrango 59.6%. Manų kntopos da
bar kainuoja net 34.6% daugiau nei pernai.

Brangiau ne tik išsivirti košę. Cepeli
nai taip pat brangsta. Tarsi nerėžė akies, o 
bulvių kaina per metus pašoko 98.3%. Svo
gūnai, ir tie 61.7% brangesni. Agurkai, pa
prasta ir įprasta daržovė, nuo lapkričio iki 
lapkričio pabrango 29.5 (trumpavaisiai) ir 
40.4 (ilgavaisiai)%. Burokėlių kaina per 
metus stryktelėjo 34.1%, o morkų - 24%. 
Sūris ir varškė miestiečiams tuoj taps per 
brangiais pusryčiais. Tai-elementariausi, 
kasdieniai maisto produktai. Neskaičiuo- 
jam šįsyk, kiek pabrango benzinas, šiluma.

Wishing You a very Merry Christmas and 
aprosperous New Year.

From Clyde, Keith,Gabi,
Anjana, Nathan,

Regents Park Business Centre

Džiaugsmingų šv. kalėdų ir laimingų 
2007 metų “Mūsų Pastogės” redaktorei ir 
darbuotojams.

E. ir M. Šidlauskai 

laukti svečių - sena ir garbinga mūsų 
krašto tradicija, leidžianti jaustis išdidžiai 
ir patirti malonumą.

Jūsų dėmesio ir pastangų dėka penk
tasis Pasaulio anykštėnų suvažiavimas 
galės atgaivinti tokį nuoširdų bendravimą 
tarp mūsų krašto žmonių. Nesvarbu, kiek 
toli jie dabar gyvena, - svarbiau, kad jie 
jaučiasi anykštėnais.

Daugiau informacijos apie būsimą 
renginį ir anykštėnus visame pasaulyje 
galima rasti mūsų interneto svetainėje 
www.anykstenai.lt.

Su pagarba ir viltimi -
Tautvydas Kontrimavičius.

žurnalistas
Pasaulio Anykštėnų bendrijos 

Anykščių kolegijos narys

elektra, komunalinės paslaugos ir padi
dėjo kitos normaliam gyvenimui būtinos 
išlaidos.

Kadangi maistui išleidžiame daugiau
siai visoje Europos Sąjungoje - beveik 
32% (kitais duomenimis, net 37%) savo 
pajamtĮ, kai šių išlaidų vidurkis Bendrijoje 
sudaro vos 12.7%, o mums artimoje Airijo
je - tik 9.3%, tai darosi suprantama, ko
dėl daugėja dirbančių žmonių, skaičiuo
jančių dienas, iki gaus atlyginimą. Jau 
nekalbam apie kitus socialiai jautriausius 
visuomenės sluoksnius - pensininkus ar 
kaimą, kur žemiau skurdo ribos gyvena 
trečdalis gyventojų. Skurdo riba keturių 
asmenų šeimai pernai sudarė beveik 
tūkstantį litų.

Tokiame fone SEB Vilniaus banko 
ekspertų išvados, kad 55% Lietuvos gy
ventojų išleidžia visus uždirbamus pini
gus. nepribloškia. Kitaip tariant, daugiau 
nei pusė žmonių gyvena nuo algos iki al
gos. Ir tokia įtampa klostosi atlyginimams 
ne taip jau menkai didėjant. Pernai jie 
vidutiniškai išaugo 12.2%. šių metų pra- 
džioje-jau 14%. Kitąmet taip pat progno
zuojama, kad darbo užmokestis pakils 
14%. Tačiau kainos taip sparčiai vejasi 
europietiškas, kad ir toks atlyginimų di
dėjimas jų niekaip nepasiveja. Ką reiškia 
keliolika procentų didinamas atlygini
mas. kai bulvės brangsta 100%? Bemaž 
nieko. Atpigę pievagrybiai - menka paguo- 
da.Tik iš kur bankuose net 16.2 milijardo 
litų žmonių indėlių? Tai irgi faktas.

Dar viena ryškėjanti tende ncija - rea
lūs skaičiai, žinoma, skiriasi, tačiau dar
bo užmokesčio augimo tempai tarp sosti
nės ir kitų miestų, valstybiniame ir priva
čiame sektoriuose ima lygintis. Sparčiau
siai algos augo statyboje - 19.8%, sveika
tos priežiūros ir socialinio darbo srityje - 
19.4%. Didžiausias algas gauna bankų 
tarnautojai-vidutiniškai 2700 Lt, o kuk
liausias - viešbučių ir restoranų darbuo
tojai (vos 732 Lt). Na, nebent dar pridu
riama vokeliuose ir arbatpinigių.

Ekspertai, analizuojantys didėjančius 
įmonių pelningumo rodiklius, pripažįsta, 
kad išteklių kelti atlyginimus yra. Val
džios galioje - didinti minimalią algą ir 
drąsiau mažinti pajamų mokesčius. Prof
sąjungos įspėjo turinčios ir daugiau būdų, 
kaip reikalauti europietiškų atlyginimų, 
nei piketai.

Audronė Jankuvicnė

Linkėjimai visiems su šventėmis, 
laimingų ir sveikų 2007, lanksčių sąnarių 
ir stiprių kaulų.

Su pagarba V. Malinauskas

Visus “M.P.” darbuotojus sveikinu šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga, linkėdama 
šventinės nuotaikos, sveikatos ir sėkmės 
spaudos darbe.

Elza Sasnaitis

Dar apie “Dainavą
Ačiū Klubo sekretoriui K. Protui už 

paaiškinimą, kad Klubo menedžeris yra 
ne portugalas, o čilietis, kad Klube dirba 
ne du. bet trys padėjėjai(supervizoriai), 
kad aptarnavimas greitas, mandagus, su 
šypsena. Aš manau, kad visų jų ir atly
ginimai yra geri, todėl jų darbas turi būti 
geras. Dėl viso to nei aš. nei kiti Klubo 
lankytojai visai nesiskundžiame. Malonu 
buvo išgirsti, kad į virtuvės personalą 
įsijungė neseniai iš Lietuvos atvykusi 
lietuvaitė, todėl reikia tikėtis, kad ir 
lietuviškų patiekalų kokybė pagerės.

Tačiau, ne dėl to su manim kalbėję 
sydnėjiškiai lietuviai ir aš priešiškai pa
sisakėm apie Klubą. Nepasitenkinimo 
pagrindas - lietuviškos aplinkos ir jausmo 
trūkumas. Nuėjus į bet kurį klubą, ar tai 
būtų RSL, ar “Sporto”, ar kitų bendruo
menių, o taip pat ir j mūsų Lietuvių Na
mus kituose miestuose, tuoj pat į akis 
krinta tų klubų ar namų nuotraukomis, 
sporto trofėjais ar kitais tam klubui artimais

Gerb. Redaktore,
Rašau norėdama pasidalinti maloniais 

įspūdžiais, patirtais susipažinus su ne
paprastai daininga šeima, atvykusia iš 
Lietuvos į Sydnėjų aplankyti čia gyvenan
čią dukrą Jolantą. 'lai mokytojai Donata ir 
Petras Beitnoriai.

Susitikome prieš 3 mėnesius Lietuvių 
Klube “Dainava”, o artimiau susipažino
me per Bibliotekos Bičiulių Būrelio su
rengtą literatūrinę popietę. Donata ir Pet
ras dainuoja dar a.a kun. Mikutavičiaus 
suburtame chore Kaune. Jie skaito, dekla
muoja ir dalyvauja įvairiuose saviveiklos 
pasirodymuose Lietuvoje. Nenusėdi vietoje 
girdėdami dainą ir tuojau pat traukia kar
tu. Per paskutinį mūsų choro “Daina” 
kalėdinį balių Engadinėje jie pradžioje 
jautėsi nedrąsiai dainuodami trio, bet į 
pavakarę dainos skambėjo iki sutemų, net 
kalėdiškai papuošti Engadinės medžiai bei 
krūmai nušvito besiklausydami tų dainų.

Kalėdinis choro “Daina" subuvimas Lietuvių Sodyboje Engadine. Dainuoja (iš kairės): 
Petras, Jolanta ir DonataBeilnoriai.

Gerb. Redakcija,
Esu jau pusiau aklas ir artėju prie 

gyvenimo galo. 2008.08.14 man sukaks 
100 metų. Daug metų skaičiau “Mūsų 
Pastogę”, bet dabar jau reikia atsisakyti...

Savo gyvenime patyriau daug vargo. 
Baigęs pradinę mokyklą, mokiausi gimna
zijoje. Tada buvau paimtas į kariuomenę. 
Visokios priežastys sutrukdė man įstoti į 
universitetą. Vėliau, žinoma, buvo karo ir 
pokario laikotarpis, o 1951 atvykau į Aus
traliją. Kokas Lapinskas, Newcastle

Red. Ilgamečiai “M.P.” skaitytojui p. 
Rokui linkime geros sveikatos ir daug sau
lėtų dienų. _ 

dalykais reklamuojami iškilieji žmonės, jų 
pasiekimai bei reprezentacija. Man buvo 
labai keista skaityti K. Proto - mūsų 
reprezentacinio choro “Daina” choristo ir 
buvusio sporto klubo “Kovas” sportinin
ko - pasisakymą, kad su senomis foto
grafijomis apkabinėtos sienos žmonių ir 
jaunimo supratimo nepagerins.

Klysti, mielas Kęstai, nes gražios se
nos ar naujos nuotraukos, atspindinčios 
mūsų chorų, tautinių šokių ar sportinin
kų pasirodymus, o taip pat iškovoti spor
tiniai trofėjai ne tik pritrauks daugiau 
jaunimo, bet ir svetimtaučiams svečiams 
bus geriausia lietuviška reprezentacija ir 
supažindinimas su mūsų veikla, kultūri
niu, meniniu bei sportiniu gyvenimu.

Tad su Naujaisiais Metais linkėdamas 
“Dainavai” geriausios sėkmės, kviečiu 
Klubo lietuvius direktorius padaryti mū
sų Klubą lietuviškesnį ir artimesnį sa
viems lietuviams.

Antanas Laukaitis

Petras mėgsta B.Brazdžionio eiles ir gali 
deklamuoti valandų valandas, traukti ope
rečių arijas, kurias išmoko dainuodamas 
Kauno muzikiniame teatre. Donatos že
maitiškai deklamuojama “Klebono gas- 
padinė” ar Maronio eilės ilgai išliks ją 
girdėjusių atmintyje. Jos skambaus sopra
no taip reikėtų mūsų chore. Gal, sakau, 
pasilikite čia porai metelių ilgiau, kol su
rengsime kitas Lietuvių Dienas Sydnėjujc.

Gaila, kad tenka atsisveikinti neišdai
navus visų daimi, neišklausius mėgiamų 
posmų. Donatosjau laukia jos mokiniai. Ji 
dar tebemoko lietuvių kalbos, o Petro 
laukia kiti namų rūpesčiai ir ten likę vai
kai bei anūkai.

Laimingos kelionės, mielieji Beitnoriai. 
lauksime kito susitikimo ne tik mes, jus 
pažinę, bet ir dukra Jolanta. Laimingos 
kelionės, skambių dainų ir geros sveikatos 
per visus metus.

Su pagarba Jadvyga D.

Gerb. Redaktore,
GeelongIndepcndcnt,Fri.Dec. 15,2006 

p.3 “in brief” 4th article reads:
Show off
ONE of the world’s leading aerobatic 

performers will return to Avalon interna
tional airshow next year.

Organisers announced Lithuanian four
time world freestyle champion Jurgis Kairys 
would perform two new routines at the March 
airshow.

Gal būtų įdomu ir kitiems pasiskaityti.
Linkėjimai visiems “Mūsų Pastogės” 

darbininkams.
Vytas V.
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Lietuviai pasaulyje
Išeivija užsifiksavo

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavimas

Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas (TMID) surengė fotografijų 
konkursą “Lietuviai pasaulyje”.

Išeivijos lietuviai buvo kviečiami už
fiksuoti įdomiausias tautiečių gyvenimo 
užsienyje akimirkas, atspindėti, jų nuo
mone, prasmingiausius kasdienybės, 
švenčių, tarpusavio bendravimo momentus.

Kaip praneša Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie LR Vyriausybės 
Užsienio lietuvių skyriaus Migracijos po
litikos ir informacijos poskyrio vedėjas 
Giedrius Šniukas. daugiau nei dvide
šimtyje užsienio šalių gyvenantys tautie
čiai nuo birželio 1 d. iki spalio 1 d. atsiuntė 
800 nuotraukų. Jas įvertino profesionali 
komisija, kurią sudarė Lietuvos fotome
nininkų sąjungos ir Lietuvos spaudos 
fotografų klubo nariai. Gražiausios ir me
niškiausios konkurso nuotraukos patal
pintos 2007 metų kalendoriuje “Lietuviai 
pasaulyje”.

Viena iš konkurse atrinktų nuotraukų iš Australijos: Balys Malinauskas “Krokodilų 
medžiotojai. Australijos valdžia reikalavo, kad “dipukai” pasirašytų dviejų metų darbo 
sutartis. Daugelis vyrų turėjo išvažiuoti į Oueensland’ą kirsti cukranendrių. Balys 
pasakoja: “Kirtome cukranendres Ingham’c, Šiaurės Queensland’e. Nuotraukoje mes, 
lietuviai, cukranendrių kirtėjai, prie Herbert upės laikome krokodilą. Šis vienam italų 
darbininkui nukando koją ir buvo nušautas”. 1952 m.

Barmenų konkursas
Kaip praneša DELFI, lietuvis barme

nas Tomas Gaveika laimėjo Airijoje vy
kusias “Smirnoff All Ireland Long Drink 
Cocktail“ kokteilių maišymo varžybas. 
Vietos „g“ viešbutyje dirbantis lietuvis 
sukūrė kokteilį nugalėtoją „Baltosios 
Kalėdos“(“White Christmas”), skelbia 
Airijos žiniasklaida.

, Barmeno sukurto kokteilio sudėtyje - 
40 ml „Smimoff“ degtinės, 15 ml aviečių 
likerio, 15 ml apelsinų likerio, 15 ml klevo 
sirupo ir 15 ml laimo sulčių. Kokteilį jis 
papuošė braške, plakta grietinėle bei rau
donaisiais serbentais.

Nugalėtojui atiteko speciali graviruota

Emigracija palyginus su kitais
Lietuvos gyventojų emigracijos mastai 

ir intensyvumas yra labai dideli, praneša 
Lietuvos statistikos departamentas.

Eurostato duomenimis, 2006 metais 
penkios ES narės (Estija, Latvija, Lenkija, 
Olandija, Lietuva) turėjo neigiamą 
migracijos balansą. Nors absoliučiais 
skaičiais „pirmauja“ Olandija ir Lenkija, 
skaičiuojant migracijos balansą 1000 
gyventojų, Lietuva daugiau nei du kartus 
lenkia Olandiją ir daugiau nei 5 kartus
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Pasak TMID atstovo, tai -Tėvynės do
vana tautiečiams, gyvenantiems svetur, bet 
išlaikantiems savo tapatybę, branginan
tiems savo tautos istoriją, papročius, gim
tąją kalbą. Šis leidinys - tarsi užsienio 
lietuvių gyvenimo ir tautinės veiklos met
raštis, jame daug unikalių istorinių nuo
traukų, lietuvių bendruomenių veiklos ir 
kasdienybės akimirkų. Gavę gražiai iš
leistą menišką kalendorių “Lietuviai pa
saulyje” daugelis tautiečių, reikia manyti, 
prisimins gimtinę, leidinys bus tarsi tiltas 
tarp šalies, kurioje jie gyvena, ir Lietuvos.

Iki sausio 15 d. www.tmid.lt tinklala- 
pyje veikia elektroninė versija - už la
biausiai patikusias nuotraukas gali balsuo
ti tinklalapio lankytojai. Nugalėtojai (įver
tinti profesionalių fotografų ir tinklalapio 
lankytojų) bus paskelbti sausio pradžioje.

Atrankoje dėl balsavimo yra ir kelios 
nuotraukos, kurias pateikė lietuviai iš 
Australijos. □

„Dublin Crystal“ vaza bei tūkstančio eurų 
( apie 3.500 litų) čekis.

Šios varžybos rengiamos kas du metus. 
Jas organizuoja Airijos barmenų asociaci
ja ir “Smimoff’ degtine Airijoje prekiau
janti bendrovė “Diageo Ireland”. Visų 
kokteilių sudėtyje turėjo būti „Smimoff“ 
degtinės, o pavadinimas turėjo asocijuotis 
su Kalėdomis.

Šių metų varžybose dalyvavo 38 geriau
si Airijos barmenai, o jos sutapo su 200- 
iomis kokteilių sukūrimo metinėmis. Var
žybose dalyvavo Airijos baruose, viešbu
čiuose ir restoranuose dirbantys įvairių 
tautybių barmenai. □ 

kaimynines Lenkiją, Latviją, Estiją.
Vidutinis išvykstantis Lietuvos gy

ventojas yra jaunas, 20-29 metų, turintis 
vidurinį, aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavi
nimą, darbingas gyventojas. Taigi, šalia 
dažnai akcentuojamų kiekybinių Lietu
vos gyventojų praradimų būtina įvardyti 
ir kokybinius pokyčius, vykstančius dėl 
migracijos, - gilėjančią amžiaus, lyties 
disproporciją, protų nutekėjimą, darbo 
jėgos modifikaciją ir trūkumą, kt.

ELTA, LGITIC

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės darbuotojų suvažiavimas 
įvyko 2006 m. lapkričio 24 - 26 
dienomis Berlyne.

Tradicinis metinis VLB dar
buotojų suvažiavimas Berlyne 
praėjusių metų gale, minint 
bendruomenės 60-mctį, sutraukė 
ypatingai daug dalyvių: be Vo
kietijos LB Valdybos ir kitų cen
trinių organų narių bei lituanis
tinių mokyklų mokytojų atvyko 
atstovai iš 10 apylinkių (Berlyno, 
Bonn-Kblno, Essen-Mūlheimo, 
Frankfurto, Hamburgo, Hanno- 
verio, Lūbecko, Mūncheno, Nūrn- 
bergo ir Romuvos (Hūttenfeldo), 
iš viso apie 60 atstovų.

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menė kryptingai veikia orientuo- 
damasij šiandienos aktualijas- 
sparčiai besikuriančias apylinkes, 
dygstančias lituanistines mokyk
lėles ir įvairias naujųjų emigrantų prob
lemas. Suvažiavimo metu buvo pristatyti 
naujausi tarptautiniai VLB projektai: 
Europos Lietuvių Kultūros Centras 
Hūttenfelde bei Draugystės Tiltas 2007. 
Europos Lietuvių Kultūros Centras, orien
tuodamasis į emigracijos mastus ir vis 
aktualesne nutautėjimo problemą, skatins 
kultūrinį bendradarbiavimą tarp lietuvių 
bendruomenių ES šalyse, rūpinsis švieti
mo reikalais, kryptingai koordinuos esa
mų lietuviškų organizacijų veiklą. Tarp
tautinės lituanistinės stovyklos šeimoms ir 
mokytojoms Draugystės tilto, kitais metais 
atkeliaujančio į Vokietiją, organizacinis 
komite tas jau pradėjo savo darbą. Stovykla

Lietuviai nubausti Anglijoje
Kaip pranešė Anglijos spauda, I .ondono 

Southwark kriminalinis teismas trims 
lietuviams už „prekybą mirtimi“ skyrė 
bendrai paėmus 32 metų laisvės atėmimo 
bausmę. 34-erių Dariui Stankūnui skirta
10 metiį kalėjimo. Jis prisipažino dėl dvie
jų kaltinimų laikius draudžiamus ginklus 
bei šaudmenis ir atskiro kaltinimo laikius 
narkotinę medžiagą amfetaminą su tikslu 
ją realizuoti.

34-erių Orestas Bubliauskas nuteistas
11 metų kalėti už šaunamųjų ginklų ir 
šaudmenų laikymą. Nuolatinės gyvenamo
sios vietos Britanijoje neturintis 26-erių 
Andrius Gurskas nuteistas 11 metų kalėti 
už nusikalstamą sąmokslą ir šaunamųjų 
ginklų įvežimą įšali. Skirdamas bausmes, 
teisėjas apgailestavo, jog už prekybą mir
tinais ginklais šalyje taikomos bausmės yra 
mažesnės negu už prekybą narkotikais. 
Orestas Bubliauskas anksčiau Lietuvoje 
buvo 10 metų įkalintas už lytinį nusikal
timą.

Šie trys lietuviai buvo sulaikyti pra
ėjusią gegužę per teisėsaugininkų opera
ciją. kai AGurskas įvežė į Didžiąją Bri
taniją didelę partiją ginklų - iš dujinių į 
kovinius profesionaliai perdarytų revol
verių bei dideli kiekį jiems tinkančių 
šaudmenų. „Verta akreipti dėmesį, joguž 
neabejotinai sunkius nusikaltimus - šau
namųjų ginklų, duslintuvų ir šaudmenų

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
TUrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui teL (03) 9578 4319.

Parodos atidarymas. Iš kairės: Gediminas Būda 
(Berlyno Apylinkės pirmininkas), Jūratė Batūra ■ 
Lemke (menininkė, parodos organizatorė), Evaldas 
Ignatavičius (LR nepaprastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Vokietijos Federacinėje Respublikoje).

vyks 2007m. liepos mėn. 6-8 d. Hūttenfelde, 
Vasario 16-osios Gimnazijoje.

Darbuotojų suvažiavimą sveikino VLB 
pirmininkas Antanas Šiugždinis, LR am
basadorius Berlyne Evaldas Ignatavičius, 
I .R Prezidento patarėja Halina Kobcckaitė 
bei Berlyno apylinkės pirmininkas Gedi
minas Būda.

Dalykinę suvažiavimo dalį lydėjo LR 
ambasadoje atidaryta Jūratės Batūraitės- 
I.emkicnės iš Hūttenfeldo meno darbų 
paroda, poetės Jutta Noak išHamburgo 
poezija bei Rimvydo Kisevičiaus iš Berlyno 
skambinimas fortepijonu.

Bcrnardela Goštautaitė
VLB atstovė spaudai

įvežimą Į šalį, žinant, kad šioje šalyje kles
ti ginklo kultas, skiriama ne didesnė kaip 
10 metų laisvės atėmimo bausmė, ypač 
kaip palygini su už narkotikų prekyba 
skiriama maksimalia 14 metų bausme“, - 
sakė teisėjas S.Robbins.

* * *
Airijos laikraštis “ The Irish Examiner” 

paskelbė, kad per pastaruosius dvejus me
tus Airiją užtvindė kontrabandinės ci
garetės iš Baltijos šalių. Esą jos į Airiją pa
tenka “gerai organizuotais kanalais”. 
Straipsnyje, kuris pavadintas “Baltijos 
gaujos”, teigiama, jog per pastaruosius 
dvejus metus konfiskuotų kontrabandinių 
cigarečių kiekis Airijoje išaugo 220%. “Ci
garetes importuoja organizuotos gaujos iš 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos, galbūt ir Len
kijos. Vis dėlto daugiausiai - iš 1 Jetuvos ir 
Latvijos”, - teigė laikraščiui šaltinis Airijos 
muitinėje. Lietuvos pareigūnų tvirtinimu, 
cigaretės į Airiją ir kitas Europos Sąjungos 
(ES) šalis plūstelėjo Lietuvai tapus ES na
re. Apskritai, Anglijos ir Airijos teisėsaugi
ninkais šių valstybių oro uostuose nuo 2005 
m. kovo iki pernai metų pabaigos sulaikė 
224 lietuvius, kurie bandė įvežti daugiau 
rūkalų, nei leidžiama. Buvo konfiskuota 
68,000 pakelių. Muitininkų pajuokavimu, 
pas vieną vežėją iš Lietuvos jie randa 
daugiau kontrabandinių cigarečių nei pas 
airius perkelis mėnesius. (“Respublika”)

8

http://www.tmid.lt

	2007-01-17-MUSU-PASTOGE_0001
	2007-01-17-MUSU-PASTOGE_0002
	2007-01-17-MUSU-PASTOGE_0003
	2007-01-17-MUSU-PASTOGE_0004
	2007-01-17-MUSU-PASTOGE_0005
	2007-01-17-MUSU-PASTOGE_0006
	2007-01-17-MUSU-PASTOGE_0007
	2007-01-17-MUSU-PASTOGE_0008

