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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 2008-ųjų Metų diena Jums būna laiminga, prasminga ir kūrybinga.

Vilniuje - tarptautinė Kalėdų mugė
Gruodžio 8 d. Vilniaus Rotušėje buvo atidaryta penk

toji Tarptautinė kalėdinė labdaros mugė, kurią rengia 
Tarptautinė moterų asociacija, vienijanti Lietuvoje rezi
duojančių užsienio ambasadorių bei verslininkų žmonas 
ir lietuves moteris. Mugę atidarė renginio globėja Alma 
Adamkienė.

Tarp įvairių dovanų Australijos atstovai Almai Adam
kienei padovanojo pliušinę kengūrą su mažu kengūriu- 
ku sterblėje. Jie prašė šį žaislą perduoti kalėdiniam ka
ravanui, kuris keliaus per Lietuvą ir rinks labdarą kaime 
gyvenantiems vaikams.

Tarptautinėje Kalėdų mugėje buvo galima įsigyti 26 ša
lių suvenyrų, tradicinių šventinių skanėstų.Visų valstybių 
dalyvavusių mugėje stendai stengėsi išsiskirti spalvingu
mu ir skanėstais. Ypatingai paklausūs buvo suomiški trolių 
mumių imbieriniai sausainiai bei kvapni airiška kava.

Šių metų mugėje tikimasi surinkti daugiau nei 100,000 
Htų. Pinigai bus paskirstyti trims projektams: Vilniaus 
Universiteto vaikų ligoninei, Jaunimo psichologinės pa
ramos centro savanorių mokymo programai bei Maltos 
ordino pagalbos tarnybai, besirūpinančiai neįgaliais ir 
vienišais garbaus amžiaus žmonėmis.
Prezidento eglutė - vaikams ir pasauliui

Šeštadienį, gruodžio 15 d. Prezidento rūmuose ir Lie
tuvos ambasadose buvo įžiebtos Kalėdų eglės. Taip 
simboliškai buvo išreikšta lietuvių visame pasaulyje vie
nybė ir solidarumas, ryšys su Lietuva. Tą pačią dieną Pre
zidentūroje vyko Kalėdinis renginys ponios Almos Adam
kienės fondo globojamų mokyklų vaikams.

Šiais metais prie šios tradicijos prisijungė ir Užsienio 
reikalų ministerija, kuri pakvietė Lietuvos ambasadas tą 
pačią dieną įžiebti Kalėdų eglutes kartu su šalyse esan
čiomis lietuvių bendruomenėmis. Šventė vaikams iš Prezi
dentūros buvo transliuojama internetu www.prcsitlcnt.lt.

Kaune - kalėdinė pasaka
Kaune pagrindinis Kalėdų simbolis - Kalėdų eglė jau 

buvo įžiebta gruodžio 1 -ąją Rotušės aikštėje. Pirmą kartą 
kalėdinių renginių organizatoriai varžėsi konkurse, kurį 
laimėjo viešoji įstaiga “Miesto šventė”. Tai-Kauno teks

tilininkų ir dailininkų gildija, kuri dar lapkričio 29 d. pa
kvietė įKauno pilyje atidaromą parodą “Juoda šviesa”.

Tautinės kultūros centro atstovė Eglė Vindašienė, kar
tu su centro lankytojais, papuošė karpiniais Vytauto Di
džiojo universiteto rūmų, Centrinio knygyno, seniūnijų 
langus. Be to, pakvietė apsilankyti parodoje “Kryždirbystė 
Lietuvoje” bei folkloro ansamblių koncerte.

Gruodžio 15 d. vidurdienį Rotušės aikštėje duris atvėrė 
„Kalėdinis miestelis”, kuriame iki pat šv. Kalėdų antrosios 
dienos kauniečiai bei miesto svečiai galės apsipirkti ka
lėdinėje mugėje. Kūčių vakarą 21.45 vai. šalia Kauno Arki
katedros bus pašventinta prakartėlė. Gruodžio 26 d. vakarą 
Rotušės aikštėje vyks kalėdinės lėlių ir žinomų personažų 
koncertas. Naujųjų metų naktį, prieš pat vidurnaktį Rotušės 
aikštėje vyks nedidelis koncertas, o kauniečius sveikins 
Kauno meras Andrius Kupčinskas.

Šventinių renginių ciklo režisierius Kauno lėlių teatro 
aktorius Andrius Žiurauskas sugalvojo kasdien, lygiai vi
durdienį, mažus ir augesnius kauniečius kviesti pasiklau
syti lauke sekamos pasakos. Pradėjo nuo “Miegančiosios 
gražuolės”. Visą mėnesį, iki pat gruodžio 31-osios, tarsi po 
vieną verčiant didelės pasakų knygos puslapius, klausyto
jai gavo vis kitą pasaką ir susitikimą su jos pagrindiniu 
personažu.

Antrąją Kalėdų dieną “pasakoriams” j talką ateis Pi
nokis kartu su grupe Kauno lėlių teatro artistų. Jie žada 
parodyti savo garsų “Didįjį reviu”, laibus spektaklio, ku
riame vaidina už žmogų didesnės lėlės, premjera. “O kai 
bus atverstas paskutinis mūsų pasakų knygos puslapis, - 
sako režisierius, - atsivers skaičius 600. Tiek metų 2008- 
aisiais sueina Kauno savivaldai”.

Paskutinę metų dieną iš Rotušės balkono skambės 
Baritonų trio atliekamos melodijos. Prieš tai, Kalėdų 
vakarą, pačioje Rotušėje vyks tradicinis labdaros balius. Ir 
jo metu surinktos lėšos turėtų atitekti jaunoms studentų 
šeimoms.

“Žiemos stebuklai” Čikagoje
Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su 

Balzeko lietuvių kultūros muziejumi dalyvauja Čikagoje 
kasmet vykstančiame festivalyje „Žiemos stebuklai“.

„Žiemos stebuklai” yra tradicinis Čikagos mieste vyks-

Juozas Ardzijauskas

TREMTINIO KŪČIOS

Kalėdų naktį į jos skaidrią gelme 
Sudegs sušvitus krentanti žvaigždė. 
Virš kankinių, sniegu užklotų švelniai, 
Šviesos vainiką žvilgantį uždės.

Toli, toli plevens šviesa žvakelės, 
Tarsi svajonė prisilies sapne, 
Per kraštą svetimą - be galo kelias, 
O ten gimtinė - nepasiekiama svaja.

Tėvyne, šauk visus prie Kūčių stalo, 
Išėjusius iš tėviškės namų.
Pražuvusius ir tuos, kurie sušalo, 
Juk nevalia palikt vaikų vienų.

Šį vakarą prie Kūčių priartėja 
Likimų įvairių šeima gausi 
Su pagarba pasaulio Atpirkėjui, 
Nors Jo malonės ne visi verti.

1992.09.30

tantis renginys, kurį kasmet aplanko šimtai tūkstančių Či
kagos gyventojų ir miesto svečių. Tradiciškai jis vyksta lais
valaikio ir pramogų rūmuose „Navy Pier“ ir trunka visą mė
nesį - nuo gruodžio 7 iki sausio 6 dienos. Festivalio metu 
galima pasigrožėti pagal įvairių tautų papročius papuoš
tomis Kalėdų eglutėmis ir susipažinti su įvairių pasaulio 
šalių Kalėdų tradicijomis. Kiekvienais metais užsienio ša
lių diplomatinės atstovybės Čikagoje festivaliui dovanoja 
savo šalies tradicinę Kalėdų eglutę ar kitų šventės simbolį.

Jau tapo tradicija, kad Lietuvos eglutę, tarpininkaujant 
Lietuvos generaliniam konsulatui Čikagoje ir Balzeko 
lietuvių kultūros muziejui, savo sukurtais šiaudiniais Ka
lėdų žaisliukais puošia JAV gyvenanti liaudies menininkė . 
Marija Kriaučiūnienė.

Šiais metais festivalyje „Žiemos stebuklai“ taip pat 
koncertuos įvairių pasaulio štilių liaudies muzikos kolek
tyvai. Lietuvai atstovavo Čikagoje ir jos apylinkėse gyve
nančių lietuvių suburti liaudies meno grupės-šokių an- . 
samblis „Suktinis” ir muzikos ansamblis „Gabija”, kurie 
festivalio lankytojams koncertavo gruodžio 15 dieną.

Kalėdos Paryžiuje
Gruodžio 16 dieną Prancūzijos Lietuvių Bendruome

nė (PrLB) Paryžiuje susitiko drauge atšvęsti Šv. Kalėdas... 
Šventė vyko daugeliui jau pažįstamoje vietoje - „St-Joseph- 
Artisan“ bažnyčioje.

Šv. Mišias laikė iš Romos jau ne pirmą kartą atvykstan
tis kunigas Viktoras Daujotis. Tuo pat metu vyko ir lietu- ■ 
viškos mokyklėlės vaikučių užsiėmimai.

Vėliau salėje prie bažnyčios prasidėjo šventinė progra- : 
ma, kurią sudarė numatyti sveikinimai, vaikučių spektak
lis ir Kalėdų Senelio apsilankymas. Buvo paminėta PrLB 
nariui Danui Ridikui Lietuvoje įteikta Mokslo premiją. 
Tą patį vakarą įvyko operos ir operetės koncertas, kurį 
išpildė K.Zmailaitė, E.Seilius, M.Dibbern.

■ - Pagal Lietuvos spaudą.- - ••
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Trumpai iš visur
♦ Gruodžio 10 
d. Vladimir Putin 
rekomendavo, kad 
jo Įpėdiniu Rusi
jos prezidentu bū
tų išrinktas Di- 
mitrij Medvedev, 
Gazprom dujų 
bendrovės valdy
tojas ir dabartinis

Rusijos min. pirmininko pirmasis pava
duotojas. Prezidento rinkimai turėtų įvyk- 
tikovo2dicną.
♦ Rusijos opozicijos grupės siūlo prezi
dentu išrinkti Gary Kasparov, buvusi pa
saulio šachmatų čempionų, .lis pats gruo
džio 12 d. pareiškė, kad bus priverstas at
sisakyti kandidatuoti. Įstatymas reikalauja, 
kad kandidatai pradėtų rinkimų kampani
jų susirinkimu salėje, talpinančioje bent 
500 žmonių. Dėl valdžios (staigų spaudi
mo visoje Maskvoje neatsirado nei vienos 
tokio dydžio salės, kurių jų savininkai su
tiktų jam išnuomoti.
♦ Gruodžio 10 d. po keturių dienų kovų 
Afganistano kariuomenė užėmė Muša 
Qala vietovę pietvakarių Afganistane. Ją 
Taliban sukilėliai buvo užėmę prieš 10 
mėnesių ir ten įsitvirtinę.
♦ Gruodžio 11 d. Alžyre sprogo dvi bom
bos, užmušdamos bent 52 žmones. Su
sisprogdinę du Islamic Maghreb (al- Qaeda 
padalinio) nariai buvo anksčiau nuteisti už 
teroro veiksmus, bet amnestuoti. Viena iš 
bombų sugriovė pastatą su Jungtinių Tau
tų padalinių Įstaigomis. Žuvo bent 11 JT 
tarnautojų. Antroji bomba apgriovė Alžc- 
rijos Konstitucinės Tarybos būstinę.
♦ Gruodžio 12 d. Jungtinių Tautų Tribu
nolas Hagoje nuteisė buvusį Bosnijos serbų 
generolą Dragomir Milosevic kalėti 33 
metus už. jo vadovaujamų dalinių teroro 
veiksmus prieš civilius 1092 - 95 kovose 
Bosnijoje, ypač per Sarajevo apsupimų.

Vd£i£9 Lietuvos įvykių apžvalga
Kultūros ir 

meno 
laureatai - 

2007
Gruodžio 10 

d. Kultūros minis
terija paskelbė 
2007-ųjų metų 
Lietuvos naciona
linių kultūros ir

meno premijų laureatus. Premijos pa
skirtos: dailėtyrininkui Alfonsui Andriuš
kevičiui - už meno kritiką ir lietuvių dai
lėtyrą (knygos „Rašymai dūmais“, 2004, 
„Lietuvių dailė 1996 - 2005“, 2006).

Dainų autoriui ir atlikėjui Vytautui Kcr- 
nagiui - už populiariosios kūrybos profe
sionalumų ir artistiškumą.

Poetei Zinaidai Nagytei-Katiliškienei 
(literatūrinis slapyvardis Liūne Sutema) - 
už dvasinės saugos poeziją (rinkinys 
„Tebūnie“, 2006).

Kompozitoriui Šarūnui Nakui - už 
savitą Lietuvos muzikos raidą veikiančių 
kūrybą.

Aktoriui Vvtautui Paukštei - už meis
trišką vaidybą spektakliuose „Frank Krak“. 
2003, „Šaltas vaikas“, 2004, „Karalius 
Lyras“, 2006, „Kelias j Damaską“, 2007.

Medijų menininkams Nomedai Urbonic-
nei ir Gediminui Urbonui - už reikšmingą 
indėli į medijų meną („Protesto laborato
rija. 2005 - 2007. „Vilią Lituania, 2007)

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos kasmet nuo 1989 m. teikiamos už serialo autoriai - istorikas dr. Arvydas Anu- 
reikšmingiausius pastarųjų penkerių me- šauskas ir televizijos žurnalistė Gražina 
tų Lietuvos ir Pasaulio Lietuvių Bendruo- Sviderskytė - naujuose filmuose mėgino 
________________________________________atkurti per karus, krizes ir okupacijas iš-
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♦ Gruodžio 12d. Baabda vietovėje prie 
Beiruto automobilyje sprogo bomba, už- 
mušdama pro šąli važiavusį Libano ka
riuomenės štabo operacijų skyriaus virši
ninką brigados generolą Francois al-Hajj 
ir 4 jo palydos narius. Sirijos šalininkai sie
kia destabilizuoti padėlį Libane. Žuvęs 
krikščionis generolas buvo numatytas per
imti Libano kariuomenės vado pareigas, 
jei dabartinis vadas gen. Michel Suleiman 
būtų išrinktas prezidentu.
♦ Rusija pareikalavo, kad D. Britanija 
sustabdyti) savo kultūrinio vieneto “Britų 
Taryba” veiklų Rusijoje už Maskvos ribų. 
Šiuo metu ši organizacija turi skyrius 
Petersburge ir Jekaterinburge. D. Britanijos 
užsienio reikalų ministras David Miliband 
pareiškė, kad reikalavimas yra nepriim
tinas. 'lai esąs Rusijos kerštas už britų rei
kalavimų išduotiAndrei Lugavoj, įtariamą 
Aleksander Litvinenko nužudymu Londone.
♦ Gruodžio 13 d. Saliamono salų parla
mentas 25 balsų prieš 22 santykiu pareiš
kė nepasitikėjimą min. pirmininkui Monas- 
seh Sogavarc, atstatydamas jį iš pareigų. Jis 
atleistas už savo užsienio politikų..
♦ Gruodžio 15 d. Pakistano prezidentas 
Pervez Musharraf atšaukė ypatingo stovio 
padėtį krašte ir grįžo prie konstitucinio 
valdymo. Parlamento rinkimai numatyti 
sausio 8 d.
♦ Gruodžio 15 d. Bali saloje baigėsi Jung
tinių Tautų klimato kitėjimo konferencija, 
trukusi 13 dienų ir sutraukusi 190 valstybių 
atstovus. Po karštų derybų buvo priimta 
kompromisinė rezoliucija, pabrėžusi būti
nybę visoms valstybėms kovoti prieš “šil
tadaržio” efektus keliančius energijos ga
minimo būdus. Konferencijoje buvo labai 
sunku suderinti pramoninių kraštų ir besi
vystančių kraštų interesus. Konferencijoje 
Australijai atstovavo Klimato Kitėjimo 
ministrė Penny Wong, o nuo gruodžio 11 
d. ir min. pirmininkas Kevin Rudd □ 

menės menininkų sukurtus kūrinius. Šie
met Kultūros ministerijos iniciatyva ski
riamųjų premijų skaičius nuo 9 sumažėjo 
iki 6, tačiau, atsižvelgiant į jų reikšmę 
Lietuvos kultūroje, vienos premijos dydis 
išaugo daugiau nei du kartus ir siekia 
104,000 litų. Premijos laureatams bus 
iškilmingai įteiktos Vasario 16-osios iš
vakarėse Prezidentūroje.

Lietuva taikingumo indekse
(BNS) Pirmąkart paskelbtame pasaulio 

šalių ir regionų taikos indekso reitinge 
Lietuva užėmė 43-čią vietą. Ji aplenkė 
penkias Europos Sąjungos šalis - Latviją, 
Graikiją, Kiprą, Jungtinę Karalystę ir 
Bulgariją. Estija užėmė 28-tą vietų -
aukščiausią tarp visų buvusių Sovietų 
Sąjungos valstybių, I .atvija atsidūrė 47-oje 
vietoje, Lenkija - 27-tojc.

Aukščiausiai sąraše - Norvegija, antro
ji - Naujoji Zelandija, trečioje vietoje at
sidūrė Danija, ketvirtoji - Airija. Lyderių 
penketuką užbaigia Japonija. Tarp 121 ša
lies JAV-joms teko 96-ta vieta.

Karingiausiu pasaulyje laikomas Irakas, 
Sudanas, Izraelis ir Rusija.
Istorinės dokumentikos serialas

tęsiasi
(ELTA). Trejus metus įtemptai dirbusi 

pirmojo lietuviško istorinės dokumenti
kos serialo “XX amžiaus slaptieji archy-
vai” komanda pristatė 12 Lietuvos istori
jos detektyvų ir 16 valandų dokumenti
kos, tilpusius j du DVD rinkinius ir dar 
išeisiančius atskira knyga. Dokumentikos

REDAKTORĖ/ ŽODI/
Mieli Skaitytojai, per daugelį metų pripratę prie 

paprasto juodo šrifto puslapių, turbūt nustebsite gavęšį 
“M.P.” numerį spalvotą. Kad šiemet galime padaryti 
tokią išimtį, esame dalinai dėkingi mūsų nuolatinei 
spaustuvei SpotPress (ypač jos darbuotojui, liet, kilmės 
Charles Kaye), kuri “Mūsų Pastogei”, kaip ilgametei 
klijentei, suteikė šaunią dovaną - kalėdinę nuolaidą.

Šia proga, esame labai dėkingi ir tiems “M.P.” skai
tytojams, kurie sumokėdami prenumeratą pridėdavo 
penkinę, dešimtinę, ar siunčiamą sumą papildydavo iki 
apvalios šimto dolerių sumos. Kaip ne kartą pastebėta,

“Mūsų Pastogės” finansinė padėtis nėra itin stipri, nes iš prenumeratos yra su
renkama vos truputį daugiau nei pusė visų leidybos išlaidų. Ir nors mūsų kaimynai 
latviai bei estai savo panašios apimties laikraščių prenumeratą pakėlė iki $80 ar 
$100. mūsų savaitraštis vis dar laikosi prie gan seniai nustatytos $65 sumos.

Būdami nuoširdžiai dėkingi savo ištikimiems rėmėjams, prenumeratoriams 
bei skaitytojams - ir žengdami į Naujuosius 2008-uosius metus - primename, 
kad “Mūsų Pastogė” artėja link savo DEIMANTINIO JUBILIEJAUS. Juk šio 
savaitraščio mintis gimė prieš 60 metų. 1948 pabaigo je. Apie tai rašysime vėliau.

Meti) pabaigoje laikas prisiminti bei padėkoti ir Australijos lietuvių savaitraš
čio “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.P” 
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 
Laukaičiui, 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 Lynikienė ir veiklūs jaunesniosios kartos “M.P.” ben
dradarbiai: sydnėjiškė Dovilė Zduobicnė, Jerry Bclkus, Kristina Rupšienė.

Kultūrinėmis temomis mums nuolat rašė Isolda Poželaitė-Davis AM. Nijolė 
Jankutė-Užubalienė, Lidija Šimkutė-Pocienė.dr. Genovaitė Kazokienė, Juozas 
Almis Jfiragis, Gražina Pranauskicnė, Jurgis Žalkauskas, AlgimantasTaškūnas 
ir kiti. Įvykius Bendruomenėje savo straipsniais nušviesdavo Birutė Prašmutaitė, 
Greta Savickaitė-Flelcher, Aida Zastarskytė-Abromas, Ramutis ir Ramona 
Zakarevičiai, Rita Baltušytė, Vytautas Doniela. Dalia Didž.ienė, Viltis Kružienė, 
Lilija Kozlovskienė, Alena Karazijienė, Antanas Kramilius, Juozas Gailius. Algis 
Bučinskas,Vida Kabailienė, Liudas Budzinauskas, Teodoras Rotcas, Gaila Bag- 
don, Jonė Zalkauskienė, Kajetonas Starinskas, Jadvyga Dambrauskienė, Martina 
Reisgienė, Danutė Simankevičienė, Elvira Šumienė, Elena Varnienė, Regina Plat- 
kauskienė, 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 Bcliauskas bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento darbuotojai.

Redakcijon 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, Jerry Bclkus, Birutė Prašmutaitė ir kiti.

Ta pačia proga nuoširdžiai noriu padėkoti Petrui Viržintui. Šio kompiuterių 
specialisto dėka laikraščio išleidimas nenutrūko per ištisus metus. Ačiū ir mielai 
Nijolei Bartkienei, kuri visus metus pareigingai komputeriu surinkinėjo paštu 
atsiųstus laiškus bei straipsnius.

Sveikinu visus mielus “Mūsų Pastogės"bendradarbius ir skaitytojus 
su gražiausiomis metų Šventėmis. Tegul Kalėdų Žvaigždė nušviečia 
Jūsų gyvenimo kelių, įžiebia naujas viltis ir įkvepia kilniems tikslams.

Tebūna Naujieji - 2008-ieji - Metai laimingi, kūrybingi ir dosnūs 
prasmingais darbais. Džiaukimės kviekviena dovanota diena, namų 
šiluma ar sutikto žmogaus šypsena. Gyvenimas yra nuostabus!

Dalia Doniela, MP redaktorė

kraipytus ar nuslėptus įvykius, reiškinius 
ir biografijas.

Antrajame vaizdo plokštelių rinkinyje - 
naujos serialo dalys: “Žvalgybos pulki
ninkai”, “Žemaitis pas Beriją”, “Pučai ir 
teroras Lietuvoje. II dalis”. “Milijardai 
Tėvynei... ir sau”, “Pašto ženklų afera”, 
“Aukso pagrobimas”. “Pabėgti iš SSRS”. 
Nauji filmai kurti ir autentiškose istorinių 
įvykių vietose - prie partizanų vado gcn. 
Jono Žemaičio bunkerio Šimkaičių miš
ke. prie Butyrkų kalėjimo Maskvoje, is
torinių pasiuntinybių Washingtone. Mask
voje ir I .ondone, istorinių aukso saugyklų 
Kaune ir kitur. Filmuojant buvo nuke
liauta tūkstančiai kilometrų ir iš viso su
kaupta maždaug dešimt tūkstančių minu
čių vaizdo įrašų.

Anykščiai ruošia pasakų parką
Anykščių vadovai paskelbė apie pradė

tą įgyvendinti sumanymą rajone įrengti 
Nacionalinį pasakų parką. Šiomis dienomis 
būsimo projekto partneriai jau perėjo prie 
konkrečių sutarčių, rašo dienraštis „Lie
tuvos rylas“. Pasakų parką sudarys muzie
jus ir pamažu plečiami atrakcionai, įrengti 
pagal geriausiai žinomas lietuviškas pasa
kas, panaudojant nacionalinio folkloro per
sonažus. Parke turėtų veikti vaikų teatras 
ir kinas, galėtų atsirasti net nedidelis bo
tanikos ir zoologijos sodas.Parko įkūrimą 
galbūt finansuos koncernas „Achemos gru
pė”, projekto partneris bus Stockholmo 
vaikų muziejus „Junibacken”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, HNS, LGITIC ir “Homonimai”.
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Bendruomenės baruose
Australijoje 60 metų - švenčia Adelaidė

Viktoras Baltutis

Minėjimas - banketas įvyko š.m gruo
džio 1 d. Prie gražiai, lietuviškomis tau
tinėmis spalvomis Adelaidės Lietuvių Na
mų šeimininkės Reginos Vcrcss paruoštų 
vaišių stalų susėdo virš 100 žmonių. Su
sirinkusius angliškai pasveikino Donatas 
Dunda - Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
Valdybos pirmininkas, o lietuviškai - 
Viktoras Baltutis - Lietuvių Caritas pir
mininkas. Jis kalbėjo: “Sveikinu visus su
sirinkusius ir garbingus svečius: Attorney - 
General ir ministrą daugiakultūriniams bei 
etniniams reikalams Michael Atkinson, 
paskirstymo industrijos unijos sekretorių 
Petrą Malinauską, kurio tėvas, atrodo, irgi 
buvo DP ir LR Garbės konsulę Adelaidėje 
Janiną Vabolienę. Susirinkome paminėti ir 
atšvęsti po Antrojo pasaulinio karo atvy
kusių Australijon lietuvių 60 metų sukak
tį. Prabėgo 60 metų, kai pirmojo transpor
to laivas su 840 pabaltiečių, iš kurių 440 
buvo lietuviai, sustojo Vakarų Australijos 
uoste Fremantle.

Pirmosios dienos atvykusioms šiame, 
kitoje pasaulio pusėje esančiame krašte,

Nuotraukoje - dalis pirmuoju transportu -1947 m. lapkričio 28 d. - atvykusių lietu
vių. Iš kairės: Algis Saulius, Adolfas Kildišas, Algis Pranckūnas, Irena Spray, Jonas 
Urbonavičius, Adomas Mačiukas, Anicetas Jucius ir Juozas Donela.

Vytautas Doniela
Apie Sydnėjaus Lietuvių Informacinio 

Centro (SLIC) internetinę svetainę bus 
girdėję beveik visi Australijos lietuviai. O 
turintieji internetą - ne vienas bus ją ir 
aplankęs. Be to, svetainė wwitsScjsrg-su 
žinoma ir tolimesniame pasaulyje, dalinai 
todėl, kad nuo 2005 m. ji teikia nemokamas 
lietuvių kalbos pamokas. Šiaip gi, SLIC 
svetainė teikia informaciją angliškai apie 
lietuvišką veiklą Sydnėjuje ir plačiau, pra
neša apie renginius, registruoja svarbesnius 
įvykius ir tt. Beje, šie metai SLIC’ui buvo 
jau penktieji nenutrūkstančio darbo me
tai. Žiniomis bei naujienomis apie svetainės 
veiklą sutiko pasidalinti jos energingoji va
dovė Ramona Ratas-Zakarevičicnė.

Kas naujo svetainėje?
Šiemet (2007) ir toliau dirbome prie 

naujausio projekto “Tobulinti SLIC sve
tainę ir sukurti tolesnes 8 lietuvių kalbos 
pamokas”. Pradžioje SLIC’ui finansinį 
pagrindą suteikė NSW valstijos Commun
ity Relations Commission, bet reikia pa
brėžti, kad šiam projektui dabar pritarta ir 
Lietuvoje. Šiemet beveik pusė lėšų buvo 
gauta iš Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento (prie LR Vyriausybės). Kitą 
didesnę dalį suteikė Australijos Lietuvių 
Fondas, kuris dar prisidėjo prie svetainės 
išlaikymo iki 2008 m. pabaigos, per inter
neto paslaugų teikėją Pacific Internet. Už 
paramą projektui ir SLIC’o išlaikymą jiems 
esame širdingai dėkingi. Formaliai, SLICą 

nebuvo lengvos. Skirtingas klimatas, žmo
nės, kalba ir gyvenimo būdas ne vieną 
palaužė, ne vienas neišlaikęs palikto kraš
to ilgesio skausmo pasitraukė... Atvykome 
be galimybės grįžti, be galimybės pasirink
ti. Teko pakelti visus naujo krašto ir jo 
aplinkos sunkumus. Teko kurti savo krašto 
įvaizdį svetimame, nors ir svetingame 
krašte. Po sunkių dienos darbų skyrėme 
laisvalaikį lopinėlio prarastos Lietuvos 
atkūrimui. Išdygo Lietuvių Namai, bažny
čios ir parapijos, lietuviškos organizaci
jos, savaitgalio mokyklos, meno vienetai, 
sporto klubai ir kitos Lietuvoje veikusios 
organizacijos. Atgavome lygsvarą - atsi- 
rėmėme į savo sukurtos “Lietuvos” įvaiz
dį, nors ir simbolišką, ir trapų, bet tokį 
svarbų ir mus dvasiškai bei morališkai 
tvirtinantį ir gaivinantį.

Bandėme įdiegti atsivežtą savo krašto 
meile savo įpėdiniams. Deja, tenka apgai
lestauti, kad atvykusieji ankstyvoje kūdi
kystėje ir jau čia gimusieji nepilnai su
prato mūsų pastangas. Nors jie stengėsi 
mums paklusti, bet negailestinga aplinka 
viską niveliavo, viskas skendo naujojo 
krašto gyvenimo srovėje.

globoja h jo finansus administruoja ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

Be abejo, turite ne tik finansinių rė
mėjų, bet ir dalykinių bendradarbių - pa- 
dėdėjų?

Iš tiesų, darbas prie aštuonių naujų 
pamokų jau pradėtas. Džiaugiamės, kad 
mums savanoriškai padeda ne mažai nau
jesnių atvykėlių iš Lietuvos. Tai- Greta Sa- 
vickaitė-Flctchcr, Aida Zaslarskytė-Ab- 
romienė, Darius Bačiulis, Daria Meginie- 
nė, Alvyda Auglienė, tikimės ir daugiau. 
Naujose pamokose yra vystomos konkre
taus lietuviško gyvenimo temos. Kadangi 
pamokos turi ne tik garsą, bet dabar įpins 
ir video epizodus, jos atkreips dėmesį pvz. 
į Lietuvos grožį bei kitas patrauklias sa
vybes, taip pat į šventes bei festivalius ir tt. 
Vadinasi, mokomasi ne tik lietuvių kalbos, 
bet susipažįstama ir su lietuviškumu. Pa
mokas peržiūri Lietuvos kalbininkai bei 
specialistai - vėlgi dėka TMID. Pirmos 
pamokos iš naujojo ciklo pasirodys šių 
(2007) metų gale, likusios - 2008-ųjų 
pradžioje.

Įdomu, kiek lietuvių kalbos pamokos 
susilaukia “lankytojų”?

“Lankytojų” (techniškai “hits”) skai
čius nuolat auga. Prieš porą metų SLIC 
užfiksavo apie 15,000 hits, prieš metus jų 
skaičius paaugo iki 22,000. Iki šių metų 
galo jų susidarys apie 40,000. Per pastaruo
sius metus “lankytojų” kas mėnesį viduti
niškai būdavo beveik 2,000. Analizuojant 
tipišką savaitę, daugiausia lankytojų buvo 
iš JAV, Didž. Britanijos, Australijos, Lietu
vos, tačiau reikia pabrėžti, kad apskritai

Nuotraukoje - dalis minėjimo - banketo dalyvių Adelaidės Lietuvių Namų salėje.

Šiandien, po 60 metų gy
venimo šiame svetingame 
krašte, galime pasidžiaugti, 
kad mūsų kraštas atgavo 
laisvę, kad visos mūsų pa
stangos Lietuvos laisvei at
gauti nenuėjo veltui.

Esame dėkingi šiam kraš
tui - Australijai, kuri mus 
priglaudė, kuris suteikė ga
limybe mums ir mūsų prie
augliui jaustis pilnutiniais 
žmonėmis ir siekti gyveni
me užsibrėžtų tikslų.” - baigė 
savo įžanginį žodį Viktoras 
Baltutis.

Paminėjimo metu kalbėjo Pietų Aus
tralijos Attorney - General ir ministras dau
giakultūriniams ir etniniams reikalams 
Michael Atkinson, dėkodamas visiems 
Australijon atvykusiems lietuviams, įteik
damas nuo Pietų Australijos vyriausybės 
Adelaidės lietuviams dovaną - medžio ir 
metalo lentelę su gražiu įrašu. Banketo 
organizatorių vardu, Viktoras Baltutis 
įteikė ministrui M. Atkison dovaną - kny
gą “The World of Olegas Truchanas” su 
tautine juostele.

Peter Malinauskas, nors nekalba lie
tuviškai, visgi labai domėjosi banketo 
vaišėmis, ragavo ir gyrė lietuviškus 
patiekalus. Jam labai patiko lietuviškos

lankytoji) “ateina” iš dau
giau nei 40 valstybių, net 
iš gan netikėtų kraštų 
kaip Alžyras, Peru, Fili
pinai, Bangladešas ir tt.

Esate darbšti SLIC’o 
pirmininkė, jau nekal
bant apie entuziazmą 
Lietuvos Baleto Bičiulių 
veikloje. Kas gi sudaro, 
taip sakant, nuolatinį 
SLIC’o darbuotojų są
statą?

Bandydama vardinti, 
šia proga kartu norėčiau 
nuoširdžiai padėkoti bu
vusiam ALB Sydnėjaus
Apylinkės pirmininkui Teodorui Rotcui, 
mano brangiam ir ypatingam vyrui Ra
mučiui Zakarevičiui, kuris beveik neatsi
traukia nuo kompiuterio, na ir visiems pri
sidedantiems prie SLIC’o svetainės turinio 
bei technikinio formavimo. Tai - Liuda 
Popenhagen, Mark Paisley, Petras Viržin- 
tas, Isolde Poželaitė-Davis AM, Jerry 
Belkus. Lietuvių klubas “Dainava” suteikė 
prijungimo paslaugą, o SLIC’ą šauniai 
reklamuoja “Mūsų Pastogė”, Brisbanės 
aplinkraštis “LAPAS” ir “Gold Coast Ži
nutės”. Anksčiau paaiškinau, iš kur ateina 
pagrindinė finansinė parama, bet noriu 
nuoširdžiai padėkoti Canberros Liet. Ben
druomenės Sąjungai už $1,000 paramą, 
taip pat ir nesiskelbiančiam anonimui už 
$500 dovaną. Už šiuos pinigus galėjome

Iš kairės: Birutė Kymantienė, Rita Mačiulaitienė ir 
Viktoras Baltutis.

dainos.
Banketo metu, Melbourne dainininkės 

- Birutė Kymantienė ir Rita Mačiulai
tienė - “Tembras”, gražiai ir jausmingai 
padainavo 11 dainų, vieną iš jų angliškai - 
’’Catch a Falling Star”. Banketo dalyviai 
atsidėkojo gausiais plojimais.

Vėliau buvo pristatyti bankete dalyvau
jantys aštuoni pirmuoju transportu atvy
kusieji. Prie muzikos, šaltų ir karštų pa
tiekalų susirinkusieji vaišinosi net keletą 
valandų.

Visi bankete dalyvavusieji buvo labai 
patenkinti lokiu gražiu ir iškilmingu ren
giniu, paminint 60 metų nuo pirmųjų 
lietuvių atvykimo Australijon. □ 

SLIC’o darbuotojai. Iš kairės: Rainutis Zakarevičius, Mark 
Paisley, Ramona Zakarevičienė, Greta Savickaitė - Fletcher.

jsigyti papildomos programinės įrangos 
(software) naujajam projektui. Taigi, ne
paprastas ačiū ir bendradarbiams, ir do
norams. Su įvairiai gaunama pagalba gali
me tęsti užsibrėžtus darbus.

Anksčiau skelbėte, kad lietuvių kalbos 
pamokos (Lithuanian Language Lessons, 
LLL) yra įrašytos į diską. Ar tokių diskų 
dar galima nusipirkti?

Taip. Kas nori įsigyti gražiai išleistą 24 
LLL pamokų kompaktinį diską (CD Rom), 
gal net švenčių proga, jį gali gauti už $25. 
Galime pasigirti, kad mūsų diskai patrau
kė dėmesį ir pasaulyje paplito gan plačiai. 
Kreipkitės mūsų e-adresu:

Mielai patarnausime.
Ačiū už pokalbį ir sėkmės darbuose!
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Bendruomenės baruose
Meilė pražydo sekmadienį...

Lilija Kozlovskienė

Argi svarbu, kada meilė pražysta? 
Saulėtą vasaros rylą ar darganotą rudeni, 
žydinčios jaunystės metais ar gyvenimo 
saulėlydyje? Visi norime būti mylimi, visi 
norime mylėti.

Apie meile - meilę Motinai ir meilę 
Tėvynei, meilę mergelei ir meilę berne
liui, meilę dainai ir meilę tėviškės gam
tai - dainavo Melbourno “Dainos Sam
būris” savo metiniame koncerte, įvyku
siame š.m. lapkričio 18 d. popietę Mel
bourno Lietuvių Namuose.

Mūsų, mylinčių dainą ir “Dainos 
Sambūrį”, buvo pilnutėlė salė, pražydusi 
•Jūratės Šimkienės “išaugintomis” nuosta
biomis gėlėmis. Tarp tokių gėlių tik apie 
meilę ir dainuoti!

Gražius sveikinimo žodžius tarė LR 
Garbės generalinis konsulas Melbourne 
Andrius Žilinskas ir ALB Krašto Valdybos 
pirmininkė Binitė Prašmutaitė, gražiai 
chorą pristatė Dalia Didžienė (lietuviškai) 
ir Rita Mačiulaiticnė (angliškai).

Dainuojančios dirigentės ir sužavėti vyrai.

Musų Tamara
Isolda Poželaitė - Davis AM

Berods 45 šeimos ir artimi bičiuliai 
susirinko atšvęsti Tamaros Vingilicnės 
OAM 80-tąjį gimtadienį gruodžio 8 d. 
vakarą “Gemelle” restorane. Solenizantė 
švytėjo džiaugsmu. Niekas nepatikėtų, kad 
ji peržengė garbingo amžiaus gimtadienį. 
O gal todėl, kad nevengė savanoriškai 
darbuotis bendruomenei ir, kaip ilgametė 
“Sodybos” Patikėtinių komiteto pirmi
ninkė, rūpintis “ sodybiečių” gerbūviu.

Apie jos gyvenimo svarbius etapus liu
dijo skoningai įrėmintas nuotraukų mon
tažas. Matyt jis buvo sudarytas meilingų 
širdžių ir rankų bei pakabintas ant sienos 
priešais pačią solenizantę. Čia, žiūrėk, Ta
mara vos ketvertų metelių, dideliu kaspi
nu padabintais plaukais, gan rimtai žiūri į 
pasaulį; čia ji jau moksleivė, sportininkė, 
skautė ir modelis, kuris pozuoja su rau
dona, balta moderniška sporto ar paplū- 
dymio apranga. Dar žemiau -ji jau veikli, 
jauna bendruomenės narė ir toliau - jau 
suaugusi moteris - mamytė. Pačiame vir
šuje jos tėveliai ir jos pačios nuotrauka su 
savo šeima. Kokia tai prasminga šeimos 
dovana!

Kaip nesidžiaugsi, nesišypsosi, kai žinai, 
kad Tave atėję pagerbti žmonės telinkiTau 
gero, sveikatos, ištvermės pasirinktame ir 
kartais daug diplomatiškų sugebėjimų 
reikalaujančiame savanoriškame bendruo
menės darbe ir gyvenime. Tad ir sveikini
mų netrūko. Dėkojo jai vyras Benius, pa
viliojęs gražiąją Tamarą dar Vokietijoje. 
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Drau-
----------------------------------------------------------------- Lsay tonight on behalf of everybody a
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Choro vyrams buvo suteikta garbė 
pradėti koncertą, ką jie ir padarė iš salės 
balkono aukštumų vyriškai santūriai su
dainavę A. Raudonikio dainą “ Tėvynei”. 
Po gausių plojimų, palydėjusių šią dainą, iš 
scenos atsiliepė moterys, atlikę B.Gor- 
bulskio “Mylėkite motiną brangią” ir 
M.Vaitkevičiaus “Obelėlė ir upelis”. Plo
jimų negailėjome ir moterims, juolab kad 
su naujais elegantiškais koncertiniais 
drabužiais visos atrodė išties vertos mei
lės. Vyrai neištvėrė, iš balkono aukštumų 
nusileido pas damas ir jau visi kartu 
smagiaisudainavo liaudiškas “Vakaruškas”.

Malonus siurprizas buvo du nauji 
nematyti ir negirdėti (bent man) duetai: 
Rita ir Valentinas Mačiulaičiai padainavo 
B.Gorbulskio dainą “Tu ateik į pasima
tymą”, priminusią mums gražias jaunystės 
dienas, ir Judrina Kymantaitė su mama 
Birute - A.Kolodgerio “Senelį”, sugraudi
nusį ne vieno vyresnio vyriškio širdį.

Puiku, kad nebuvo užmirštos ir lietu
vių liaudies dainos. Pirmoje dalyje gir
dėjome dvi mišraus choro atliekamas

Tamara Vingilicnė. Nuolr. Onutės Dobbs, 

gijos pirmininkė Julija Lašaiticnė, nuošir
džiai dėkojo už ilgametę savanorišką veik
lą, Tamaros diplomatišką sumanumą ir 
kantrybę sprendžiant problemas bei prob
lemėles. “Sodybiečiai” dėkojo, sveikino ir 
linkėjo dar ilgai būti Patikėtinių pirmi
ninke, ir žavioji Tamaros anūkė - keturio
likmetė Lauren, kurios kalboje atspindėjo 
susirinkusių mintys: “First of all-welcome 
to you all this evening and thank you for 
coming. Tonight we arc here to celebrate 
nana Tamara’s 80'" birthday - a grand 
milestone. As your family, nana Tamara, we 
would like to take this opportunity to say a 
big ‘THANK YOU” for all the kind things 
you do, your generosity and your friendship. 
We are very glad to have you as our 
grandmother, mother, wife, sister, aunt and 
last of all but not least, Friend.

Nuotraukoje - Melbourno “Dainos Sambūris”.

Grazina Pranauskienė ir Rita Mačiulaiticnė.

liaudies dainas : “Žiburėlį”, har
monizuotą J.Naujalio, ir “Išausk, 
mergele”, harmonizuotą V.Pakę- 
turo. Pirma koncerto dalis baigta 
mišraus choro ir solistės Birutės 
Kymantienės įspūdingai atlikta 
A.Foko “Daina Vilniui”. Dainos 
įspūdį didino ant salės sienos ro
domi Vilniaus vaizdai (jau nekar
tosiu, kad plojimų buvo negailima 
nei šiai, nei kitoms dainoms).

Po pertraukos, antra dabs pra
dėta “kultine” vyresnės kartos dai
na “Meilė pražydo sekmadienį“, 
kurią atliko mišrus choras, solistai 
Rasa Statkuvienė, Bronė Staugai- 
tienė, Gediminas Statkus ir Povilas 
Kviecinskas, smuiku pritarė Mig
lė Žvirblytė (priedainį iš visos šir
dies traukėme ir mes). Šioje koncer
to dalyje sudainuotos net trys po
puliaraus ir Lietuvoje, ir pas mus 
kompozitoriaus A.Raudonikio dai-
nos: “Lauksiu tavęs ateinant” atliko “Temb
ras” (Birutė Kymantienė ir Rita Mačiu- 
laitienė) ir choro vyrai, “Klouno dainą”- 
Šarūnas Žiedas ir vyrai. ir “Švelnumą” - 
Birutė Kymantienė ir moterys. Visos trys 
dainos suvirpino širdį...

Ir antroje koncerto dalyje neužmirštos 
lietuvių liaudies dainos, šį kartą humo
ristinės. kurias žaismingai sudainavo miš
rus choras.

Humoristinę nežinomo autoriaus dai
ną “Ar aš kalta?” atliko (neatspėsit!) pa
čios “Dainos Sambūrio” dirigentės Rita 
Mačiulaiticnė ir Gražina Pranauskienė, 
padedamos dviejų įkyrių bernelių (Algio 
Šimkaus ir Sauliaus Bakaičio) ir bosine 
gitara pritarusios Stefutės Mačiulaitytės.

Ir koncerto pabaigai - graži lyrinė 
lietuvių liaudies daina “Saulėtekis” (har
monizuota S.Sodcikos), kurią buvo taip 
gera visiems, ir chorui, ir mums, kartu 

very happy 80"' birthday” and hope tonight 
is a very special evening for you.

And now it’s over to Poppy - to do what 
he does best-to propose a toast.”

Tad Beniui pasiūlius pakelti taurę už 
Tamarą, visi kaip vienas sušuko ‘Tamara! ” 
net lubos vos ne sudrebėjo. O tas garsas ir 
buvo susirinkusių prielankumo bei pagar
bos išraiška “Mūsų Tamarai” ir jos veiklai. 
O Tamara mums visiems padėkojo.

Betgi tai dar ne viskas! I! Juk šventėme 
gimtadienį - tai kur tortas su žvakutėm? 
Kantrybės, mielas skaitytojau...ir prie to 
prieisime, ir dar prie kitos staigmenos. 
Restorano “Gemelle” pavadinimas labai 
suintrigavo.Tai juk prancūzų kalbos žodis, 
kuris lietuviškai gali būti ir “dubinėlis”. 
Ne, ne! Tokiam, tikrai ne mažiau kaip tri
jų žvaigždžių restoranui-jis netinka. Tad 
pavarčius žodynus - atsiskleidė gal ir pa
slaptis. “Gamellc” vadinasi ir jūros kari
ninkų valgomasis laivuose. Tai jau geresnis 
varijantas.Taigi, pažvelgus į menu, suprastas 
tapo ir pakvietėjų rūpestis. O ten puika
vosi pradedant nuo skanaus ir įvairaus 
antipasto, po to entrėe - krevetės pikantiš
kame padaže arba kalamari ir salotos su 
majonezu. Taip pasistiprinus berods nebe

dainuoti: Užtenku, vėjeli, mane bučiuoti, / 
Prikelk mergelę kiemelio šluoti, / Tark, kad 
atėjo jau / Tas, kursai myli, / Tu, vėjužėli, 
tyliai...

Po koncerto visi buvome širdingai 
pavaišinti kava, pyragais, vaisiais. Namo 
niekas neskubėjo... Ir keletas pagiriamųjų 
žodžių - už įdomią režisūrą (koncerto 
režisierė Gražina Pranauskienė), vykusiai 
parinktą koncerto programą, gražų dviejų 
šaunių “Dainos Sambūrio” dirigenčių 
tarpusavio sutarimą (duodantį tokius 
puikius rezultatus), puikų jaunųjų atlikėjų 
Judrinos, Miglės ir Stefutės debiutą, pro
fesionalų Rolando Imbraso ir Ritos Ma- 
čiulaitienės akompanavimą, Jūratės Šim
kienės “žydintį sodą”, Vytauto Krivicko 
meistriškai valdomą garsą ir vaizdą ir, o 
tai svarbiausia, už nuoširdžią visų “Dainos 
Sambūrio” choristų meilę dainai ir savajam 
chorui. □ 

galėjo svečiai daugiau nieko besuvalgyti, 
nes porcijos buvo nemažos ir dar pagirdo
mos skaniu raudonu ar baltu vynu ir net, 
kas pageidavo, alumi. Betgi restoranas ne 
eilinis, tad svečiai galėjo pasirinkti dar dau
giau patiekalų - skanų jautienos filet su 
grybais, keptom bulvytėm ir daržovėm 
arba keptą viščiuką su priedais. O desertui 
buvo vaisiai ir uogos.

Tik baigus kelneriams pakeisti lėkštes, 
j salę buvo įneštas didelis tortas su žva
kutėmis. Čia skambiai sudainuotos dvi ver
sijos “Ilgiausių metų” ir Happy Birthday. 
Nespėjus dar atsisėti torto paragauti įvyko 
jau anksčiau paminėta staigmena. Duryse 
pasirodė du kelneriai nešą mažyčius tor- 
tclius su žvakutėm. Visi svečiai sužiuro ten 
kur sėdėjo ponia Veronika Kaminskienė su 
vyru ir sūnus Andrius, gimęs irgi gruodžio 
8-tą dieną.. Mat šeimininkai, Tamara ir 
Benius, neužmiršo ir jos ir sūnaus gimta
dienių. Koks gražus žestas! Tad ir jai ir jam 
buvo sudainuota bei palinkėta sveikų, 
džiaugsmingų metų. Tokia puikia staigme
na ir poniai Veronikai, Andriui ir visiems 
svečiams baigėme švęsti garbų gimtadienį, 
dėkodami Beniui ir Tamarai už neeilinę ir 
linksmą šventę. □
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Menas ir kultūra
“Studio” parodos tąsa Mėlynuose Kalnuose
Isolds Požclaitė - 

Davis AM

“Mūsų Pastogės” Nr. 
42-43 buvo atspausdintas 
straipsnis apie menininkės 
Leekos Kraucevičiūtės - 
Grūzde ff “Studio” parod ą, 
o penktadieni, spalio 2 d. 
vakare, teko dalyvauti Lee- 
kos parodoje, kuri vyko 
Bowerbird Gallery, 171 
Lurline Street, Katoomba.

Ši paroda buvo lyg ir 
tęsinys menininkės “Stu
dio” parodos, prieš mėne
sį įvykusios tapytojos atelje. Todėl šį kartą 
pakartosiu kritiko nuomonę kvietimo 
brošiūroje. Deja, nežinau kritiko pavardės, 
bet man pasirodė, kad mūši) nuomonės 
sutapo suglaustoje formoje:

“Leeka is a multi prize winning artist 
and teacher. She paints a wide range of 
subjects including landscapes, portraits, 
figurative and abstract. I ler most favourite 
subject is painting musical themes 
expressing the mood of the music, may it 
be Classical, Jazz, Country or Modern Rock 
music. She has been a finalist twice in the 
Archibald Exhibition. Her work is 
represented in many private collections 
in Australian and overseas galleries.”

Dar norėčiau pastebėti, kad Leeka yra 
taip pat meno dėstytoja ir kad jos muzi
kos interpretacijos kūriniai laimėjo nema
žai prizų. Parodoje Katoombojc buvo 40 
kūrinių, t.y. mažiau paveikslų kaip “ Studio” 
parodoje. Tačiau visi jie buvo skoningai 
įrėminti prabangiais rėmais, kurie, ypač 
mažesniuose jūros peizažuose, pagilino

Eglutė
Nijolė

Jankutė

Kiek daug 
reiškia šis 
trumpas žo
delis! Ne tik 
žalią medelį. O 
ne! Paskai- 
čiuokim: eg
lutė -nuostabioji šventė Kalėdosi; eglu
tė - ant spygliuotų šakelių blizgučiai, 
šiaudinukai, lemputės, žvakutės... ;eglutė - 
dovanos, dovanėlės; kalėdinis pobūvis 
vaikams; Kalėdų Senis!; samanos, anot 
vysk. Baranausko "... į save traukia ir liula 
paliesti...”; ir grybai, grybai; ir alpus sakų 
kvapas karšią vasaros dieną; tamsūs eg
lynai, kur, anot poeto, “ant šakelių kaip 
varpeliai skamba šiškos! ”

Bet man “eglutė” - ypatingos reikšmės 
žodis. Kiekvieną kartą, Kalėdoms artėjant, 
prisimenu vieną eglutę — ypatingą, todėl 
nepamirštamą. O gal kad ji sužaliavo sun
kiam kaip akmenys laike, nepamirštamą 
Kūčių naktį.

1945 metai, Vokietija, rusų zona. Aš 
nenoriu, nenoriu prisimint, kas ten vyko 
nuo kovo iki birželio... Ir per visą vasarą, ir 
rudenį, ir žiemą iki kitos vasaros, kada 
netikėtai atsidarė plyšys tame Dantės pra
garo rate ir mudvi su mama išsprukom.

1945 -tųjų žiema Pomeranijoj buvo gi
li. Mažasis Eulenkaten kaimelis, į kurį 
mudvi nubloškė karas, skendo pusnyse. 
Kai sėkmingai mėgdžiodami Hitlerio 
“Blitzkrieg”, rusai įvarė mūšių kylius į Pa
marį (Pomeranija) nuo Danzigo iki Stetti- 
no, iki pat Luebėcko, dideli būriai pabė
gėlių pateko tiems, nuo kurių bėgo... Nuo

Vienas iš “muzikinių” sydnėjiškčs menininkės Leekos 
Kraucevičiūtės - Gruzdėti'paveikslų.

vandenų tolumą ir pabrėžė kompozicijų 
įvairumą. Visa eilė spalvingų šokėjų pa
veikslų, atlikti akriliniais ir akvarelės da
žais, stebino šokančių figūrų lengvumu ir 
įvairumu. Paveikslai kvieste kvietė lanky
tojus išbandyti savo miklumą šokyje.

Man buvo gaila, kad menininkė ne
įtraukė j parodos sąstatą savo “aktų”. Tuos, 
kuriuos teko matyti “Studio” parodoje, ste
bino gyvumu, nuotaikų kaita ir teptuko 
brūkšnių įvairumu. Nemačiau ir keletos 
abstrakčios krypties kūrinių, kurie tada 
man padarė stiprų įspūdį.

Nežiūrint aukščiau paminėtų siužetų 
rodinių trūkumo, paroda galėjo patenkin
ti įvairių skonių lankytojus. O tie lankytojai, 
kurie dar po parodos pavažiavo kelis ki
lometrus į Blackheath, galėjo pasidžiaugti 
nepaprasto grožio gamta “Rhododendron 
festivalyje.” Rododendrų krūmai kaip mū
rai pradžiugino lankytojus, žiedų spalvin
gumu, niuansų gausa ir grakščiomis žiedų 
formomis labai dideliame plote, kuris ap
ėmė slėnį ir abiejų pusių pakriaušes. □ 

vilko ant meškos, pagal posakį. Tik vilkas 
jau trūkčiojo agonijoj, o meška, dosniai 
vakarinių demokratijų papenėta, riaumo
dama skynė pergalę.

Eulenkaten kaimeliui tiko jo vardas: 
buvo jis tikra pelėdų drevė - senų, mažų 
namelių būrys aukštų bukų miško pa
krašty prie čiurlenančio upeliuko. Eulen- 
kateno vokiečiai kalbėjo sunkiai supran
tama Plattdeutsch tarme ir nebuvo ūkinin
kai. Jie turėjo tik daržus, laikė karves, viš
tas, kiaules. Užgriuvę raudonarmiečiai 
vienas karves tuoj pap jovė, kitas išsivarė. 
Liko tik vištos, viena kita miške paslėpta 
karvutė ir paršelis.

Tas susigūžęs “pelėdų” kaimelis glūdė
jo toli nuo didžiųjų ūkių, mokyklų, savi
valdybių pastatų. Jo ncapsėmė pabėgėlių 
srautas. Čia “Fluechtlinge” ilgą laiką bu
vome tik mudvi. Dabar galvoju, gal tai bu
vo savotiška privilegija - mudviejų buvo 
“per mažai”, kad užkliū tumėm tiems, ku
rie nekentė pabėgėlių. Be to, mama kal
bėjo vokiškai ir po 1940 - 41 metų “sovie
tinės patirties” galėjo kaimiečiams duoti 
vieną kitą patarimą, ką slėpt ir kaip slėp
tis nuo rusų.

1945 m. rudenį Eulenkaten’ą užplūdo 
Liublino lenkai. Kas dar buvo likę rau
donarmiečių neišplėšta, tą pasiėmė len
kai. Nes čia, kaip jie džiugiai aiškino, bu
vo nuo amžių lenkų žemė, ir prakeikti 
“niemcai” bus išjos greit išvaryti. Naujieji 
kaimelio šeimininkai atrodė didesni ko
munistai, negu rusai, bet mus, kaip lietuves, 
laikė “savomis”. Jų dažnos kalbos apie 
vokiečių išvarymą į Vokietiją mums skam
bėjo kaip viltis pasiekt kažkur/kažkokią 
anglų zoną, kurią minint karts nuo karto 
girdėdavom ir lenkus, ir vokiečius.

O žiema užgriuvo su pusnimis ir šalčiu. 
Gal būtų ji mudvi pusbadžiu pribaigus, jei 
ne kai kurie Eulenkaten vokiečiai, ypač 
senukai Emil ir Anna, pas kuriuos glaudė-

Henrikas Šliteris
Isolda Poželaitė - Davis AM

It is with pleasure'that I am reporting 
two portrait exhibitions in which Hen
rikas Šliteris (Henry Teris) has lately 
participated. They will allow the readers 
to see another strength of Henry’s talent - 
namely in portraiture.The portraits are 
painted in a realist style softened by the 
impressionistic backgrounds.

The first exhibition was in the NSW 
Parliament House from 3 to 27 April, 
2007. The title of his entry, a portrait of 
Malcolm Turnbull entitled “ Power in the 
House”? was a subtle play on words of 
MalcolmTumbull, the building and the title 
of the exhibition Power in the House. 
portrait is Im x 90 cm and conceived in 
two different techniques: the head is mainly 
a collage with paint accents while the first, 
middle and background plans are in oils. 
The composition is most unusual: 
Turnbull’s head protrudes from the picture 
in a vertical shift upwards and is light 
inclined to the left and is thrown from a 
horizontal source behind his face. 'Hie other 
side of the face is in a shadow. His two left 
fingers - index and middle one as well as a 
fountain pen or pencil cross each other. It 
suggests that the pen has just been dropped. 
The towering head issurrounded bywaters 
teaming with fish. They form the first plan 
in the foreground. The model’s half open 
mouth and the eyes fixed on the aquatic 
vertebrae teeming in the waters, seem to be 
preaching a message exuding concern for 
the waters and the fish.

The middle plan shows a brownish strip 
of landwith lightly sketched-inbuildings 
and a horizontal line of trees pointing their 
leafless branches like accusing fingers to 
the late afternoon sky in glowing yellows 
and oranges of the setting sun. The strip of 
land seems so helpless and barren against

Henrikas Šliteris “Two Friends?”.

mės mažam kambarėly. Jie dar turėjo kele
tą vištų, džiovintos duonos atsargų ir kaž
kur, pas kažką, kažkaip užslėptą karvutę!

Prieš Kalėdas mano mama susirgo. 
Karščiavo, drebėjo, kliedėjo. Jei ne geroji 
Anna, kuri šlapiom paklodėm ligonę 
vyniojo ir šiltu pienu girdė, būčiau mamą 
praradus. Kūčių dieną Frau Anna atnešė 
mums kietai virtą kiaušinį ir dubeniuką 
bulvių košės. Murmėdama “ach du lieber 
Gott... nicht sterben lasscn... was wird das 
Maedel tun”(Miclas Dieve, neleisk mirti... 
Ką darys mergytė...), ji padėjo man mamą 
nupraust, o Herr Emil atnešė naujų šiaudų 
paklot į lovą.

Naktis atėjo vėl šalta, bet nebesnigo. 
Žvakės šviesoj kambarėlio lange spindėjo 
fantastiškos ledo gėlės. Aš galvojau apie 
Kūčias Lietuvoj, mūsų namuose, mūsų val
gomajame... Apie šližikus, aguonų pieną 
su kviečiais ir net apie tradicinį avižinį

Mūsų

Henrikas Šliteris “Power in the House” 
(Malcolm Turnbull).

the powerful sun.The rays even illuminate 
the left side of the head, the index and 
middle fingers and throw patches of fight 
on the waters. It is a powerful impressionistic 
statement of a worried environmentalist. 
Art speaks louder than words and jolts the 
viewer’s conscience that leaves a lasting 
impression.

♦ * *
The second exhibition of portraits is at 

the moment showing at the Art House 
Hotel, 275 Pitt Str., Sydney from 12 Nov. 
to 9 December, 2007.

Henrikas has exhibited a picture of two 
people - a man and a woman - in a puzzling 
composition and title, namely Two 
Friends? The portraits are in oils on canvas 
about 1 m x 80cm big. The colour schemes 
are in light pinks, greys, blues with an equal 
lighl background of light bluish purple.

The portraits are unusual seeing that the 
faces are depicted en face and in profile. 
Thus the two profiles face in opposite 
directions. 1'he viewer looks again at the 
title Two Friends? He/she is somewhat 
perplexed by the question mark. Are they, 
or aren’t they friends? Are they both 
deceitful presenting one side and then the 
other side of their personalities or tired of 
a lite together? Is the woman an invalid, for 
her left arm is missing at the shoulder. This 
missing woman’s arm and hand is over
compensated by the man’s exaggeratedly 
muscular arm that tapers down to a firm 
hand. It enfolds her in a protective or 
perhaps domineering gesture.

The viewer will have to make up his/ 
her mind how the portrait affects him/her. 
That 1 find very interesting and unusual. 
The artist puts the viewer in a state of 
curious endeavour to puzzle out the 
meaning behind the picture: Two Friends?

kisielių, kuris būdavo toks neskanus. O da
bar būčiau jį samčiu sėmus ir prarijus... Ir 
apie eglutę galvojau. Apie eglutę apkabi
nėtą stiklo žaislais ir saldainių lazdutėm... 
Buvo tylu, nes mano ligonė nebekliedėjo. 
Buvo baisu... gal ji mirė? Nedrįsau paliest 
rankos... O jei, jei... šalta?

Ir tada... tylus beldimas į apšalusį lan
gą. Plėšikaujantys msų kareiviai niekada 
nesibeldė: jie duris atplėšdavo, langą iš
dauždavo. Be to, lenkams pamarį užėmus, 
rusų retai bepasirodydavo. Gal todėl ati
dariau duris. Ant slenksčio stovėjo... Ka
lėdų Senis??? O ne! Stovėjo skara apsimu
turiavusi, kailiniuota, su vyriškom pušnim 
Frau Hecht. Vienoj rankoj ji laikė didelį 
krepšį, o kitoje... o kitoje... Dieve mano! Ji 
laikė - eglutę! Mažutę, žalią eglutę. Ant 
jos snieguotų šakelių dar tebekabojo maži

Nukelta į 11 psl.
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“Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš 
visokių nedorybių ir sau nuskaistintų tautą, uolią 
geriems darbams.” (Šv. Pauliaus laiškas Titu i 2:14).

Mieli broliai ir seserys Kristuje,
Pirmieji lietuviai imigravo į JAV1868 m. ir sukū

rė vieną iš pirmųjų lietuviškų telkinių Shenandoah, 
Pensilvanijoje. Daugelis jų dirbo žiauriose sąlygose 
Pensilvanijos kalnų kasyklose. Darbas buvo labai 
sunkus drėgnose, šaltose, tamsiose kasyklose, kur 
penktą valandą ryto pradėdavo dešimties valandų 
pamainą - uždirbdami 25 centų per valandą.

Nepaisydami savo vargingo gyvenimo sąlygų, jie 
paskyrė laiko įsteigti draugiją ir sukurti savo kata
likišką parapiją. Pirmoji, įsteigta Shenandoah 1872 
m., buvo Šv. Kazimiero Draugija. Tai buvo pirmoji 
lietuvių bendruomenė, pastačiusi šventovę iš savo lėšų. 
Tačiau dėl įvairių nesusipratimų, ji nebuvo Bažnyčios 
ar vietinės valdžios pripažinta kaip lietuvių katalikų 
parapija. 1891 m. bendruomenė persitvarkė į Šv. Jur
gio Draugiją ir pastatė vieną iš to regiono gražiausių 
šventovių - Šv. Jurgio. Parapijiečiams tenka gili pa
garba už paaukotą 17 valandų paroje darbą, kad 
galėtų finansuoti šį architektūrinį šedevrą, kuriame 
telpa 800 tikinčiųjų.

Shenandoah apylinkėje, kaip ir visuose pasaulio 
lietuvių telkiniuose, maldos namai pastatyti ir veikla 
išlaikyta savanorišku pagrindu.

Ištrauka iš Šv. Tėvo kalbos susitikime su savano
riškomis organizacijomis 2007 m. rugsėjo 9 d.: 
Ačiū Dievui, daugeliui žmonių yra garbės dalykas 
savanoriškai įsipareigoti kitiems, kokiai nors orga
nizacijai, sąjungai arba tam tikram bendrojo gėrio 
reikalui. Toks įsipareigojimas pirmiausia reiškia 
galimybę išskleisti savo asmenybę ir veikliai bei at
sakingai įsitraukti j visuomeninį gyveniiną...“lbip” 
savanoriškam ir solidariam įsipareigojimui yra ap
sisprendimas, padarantis žmogų laisvą bei atvirą kito 
vargo reikalui. Savanoriškosios tarnybos esmę sudaro 
pagrindiniai Dievo ir žmogaus krikščioniškojo pa
veikslo matmenys - Dievo ir artimo meilė... ir ...lei
džia patirti, kad pats gyvenimas yra neužsitarnauta 
dovana...Meilė nereikalauja atlygio; ji nenaudojama 
kitiems tikslams siekti (Benedict XVI, Deus Caritas 
ėst, 31c). ... Visi Bažnyčios karitatyvinių institucijų 
darbuotojai turi ne tik mokėti tinkamai daryti tai, ko 
reikia šiam momentui, bet ir rodyti artimui širdį 
(Benedict XVI, Deus Caritas ėst, 31a).

Kalėdų dvasia teatnaujina mūsų pasiryžimą dirbti 
krikščioniškąjį darbą. “Širdis tepamato, kur meilė 
yra reikalinga ir teveikia atitinkamai” (Benedict XVI, 
Deus caritas esi, 31b)

Dievo palaimos Jums Šv. Kalėdų proga ir Nau
jaisiais 2008 metais.

Pagarbiai Jūsų Kristuje,
Prelatas Edmundas Putrimas

Lietuvos Vyskupą Konferencijos delegatas 
užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Šv. Kalėdų proga sveikiname ALF 
narius, rėmėjus, prijaučiančius ir 
visus ALB narius.

Linkime geriausios sėkmės Nau
juose Metuose.

ALF Vaidyba

Linksmų švenčių ir sėk
mingų Naujųjų Metų linki

lietuvių Koop.
Kredito Draugija “Ta i ha"

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.

“Taiha” Sydney
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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 2008-ųjų metų 
bėgyje giminėms, bičiuliams ir visiems pažįs
tamiems -

LR Garbės generalinis konsulas, Sydney 
Viktoras Šiiteris ir Juta Šiiterienė

Mieli Australijos lietuviai
Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime, kurie 

kupini ieškojimų ir atradimo džiaugsmo, nu
skaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasi
tikėjimo, turtingi prasmingų darbų ir reikšmingų 
laimėjimų. Telydi Jus geriausia sveikata ir as
meninė laimė.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais Šv. Kalėdų it 
Naujųjų Metų proga

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas, Melbourne

Šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų Metų 
proga sveikinu Australijoje bei plačiame pa
saulyje pasklidusius lietuvius, linkėdama vi
siems stiprybės, džiaugsmo, sveikatos ir lai
mės. Lai Naujieji 2008-ieji Metai būna pilni 
gyvenimo džiaugsmo mums visiems ir mūsų 
tėvynei Lietuvai.

Janina Vabolienė OAM
LR Garbės konsule, Adelaide

C DAINA VA
Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” Adminis

tracija sveikina visus Klubo narius ir svečius šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Eina metai... Vieni - kažką nusineša, kiti - kaž
ką dovanoja. Tegul ateinantys metai Jums ir Jūsų 
šeimoms dovanoja tik džiaugsmą, skaidrią nuo
taiką, nepakartojamas akimirkas ir laimę. Tegul 
ši Naujųjų Metų laimė būna didelė kaip žemė, 
skaisti kaip saulė ir svarbiausia - tikra. Tegul jos 
užtenka ne tik šioms šventėms, bet ir visam gyve
nimui. Mielieji, gražių Jums švenčių!

“Dainava“ Administracija

Šv. Kalėdų laike linkime susitikti su tikrąja 
Šviesa - Viešpaties atėjimu. Tebūna ši šventė gali
mybe pažinti tą Šviesą vienas kitame ir įsileisti 
ją prie Kūčių stalo. Linkime laimės, meilės ir 
džiaugsmo Jums, Jūsų šeimoms bei artimie
siems!

Linkime, kad ir sekančiais metais mes išlik
tume vieningi Bendruomenės nariai, palaikan
tys vieni kitus ir nestokojantys entuziazmo išlai
kyti mums svarbias vertybes ir kultūrą! Te nestin
ga jums energijos, optimizmo ir idėjų per atei
nančius 2008!

Gražių jums kalėdinių švenčių!
Australijos Lietuvių 

Bendruomenės 
Krašto Vaidyba

XXV ALD SYDNEY 2008

Mielus Australijos lietuvius Kalėdų švenčių proga 
sveikina ir laimingų Naujųjų 2008-ųjų Metų linki

Australijos Liet. Dienų
Ruošos Komitetas [Sydney]

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim 
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados...
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi - savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę, 
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.

Mieli Tautiečiai, ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos vardu sveikinu Jus visus Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. Tegul būna pilni Jūsų namai 
skalsos ir santarvės, laimės ir pakantumo, o Jūsų 
širdys - meilės, džiaugsmo ir vilties.

Eretą Savickaitė - Fletcher
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkė
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Sv. Kalėdų ir naujųjų išvakarėse sveikiname vi
sus Australijos ir pasaulio lietuvius, ypač dainos 
mylėtojus, jų šeimas, gimines ir artimuosius, linkė
dami, kad lietuvybės medis tėvynėje ir už jos ribų leistų 
naujas ir stiprias atžalas, o ateinantys metai būtų 
sėkmingi, dainingi ir dosnūs Jums ir Jūsų šeimoms.

Linksmų iv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.
Sydnėjaus liet,choras “ūaina”

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga svei
kina Jus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Jonas Morkūnas
CLBS Valdybos pirmininkas

Mielus Geelongo Bendruomenės ir Apylinkės na
rius, visas organizacijas ir jų vadovybes sveikiname 
su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais!

Linkime sėkmės, laimės ir geros sveikatos!
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems nariams ir skautams.

Dėkojame ir linkime linksmų švenčių visiems, 
kurie mums padėjo ir apsilankė mūsų renginiuose 
per praeitus metus.
Adelaidės Sporto Klubas “ Vytis ” 

ir“VHniaus” tunto skautai

Linkime mūsų bendradarbiams, draugams ir 
visai skautiškai šeimai linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų, sveikų ir darbščių ateinančių naujųjų Metų.

Sydnėjausskautų “Židinys”

Kristaus Kūdikėlio gimimo šventėje sveikiname 
visų religijų mūsų bendruomenės narius, linkėdami 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų, sveikatingų Naujųjų 
Metų.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija

Mielieji, nuostabių, sėkmingų ir dosnių Kalėdų ir 
naujųjų metų... Linkime vaikščioti tik gėrio takais ir 
džiaugtis įstabiausiomis gyvenimo dovanomis: meile, 
pagarba ir harmonija.

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime, kad naujieji 
Metai suteiktų Jums tvirtybės, naujų idėjų ir minčių

Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 

generalinis direktorius

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų, sėkmingų, 
linksmų ir pozityvių Naujųjų 2008-ųjų Metų linkime mū
sų draugams, pažįstamiems ir visiems bendradarbiams.

Renata ir Alis Migai

Visiems bičiuliams ir pažįstamiems linkiu gražių šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2008 metų.

Elena Jonaitienė

Nuoširdžiai linkime visiems gražių, jaukių Kalėdų 
švenčių, Naujieji gi metai tebūna nušviesti sveikata, taika 
ir meile. Jadvyga Viliūnienė su Ginta ir Vida

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

Tamara ir Benius Vingiliai su šeima.

Šventų Kalėdų proga linkime draugams bei pažįsta
miems malonių, sveikų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.

Valentina Barkus, Laima ir Rita su šeimomis

Sveikinu draugus ir pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
linkiu laimės bei geros sveikatos Naujuose 2008-uose 
Metuose. Milda Bukevičienė ir šeima

Ramybės Kūčių vakarą!
Linksmo šv. Kalėdų ryto!
Svajonių išsipildymo
Naujaisiais Metais!
Linkime mūsų draugams.

Onutė ir Algis Kapočiai

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
naujųjų 2008 Metų mieliems bičiuliams 
linki

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Pirštai, kraipomi artrito, 
nebenori jau rašyti, 
tai dabar jus per “Pastogę” 
sveikinam Kalėdų proga. 
Linkim džiaugsmo ir stiprybės 
ir visokių dar gėrybių.

Aliutė ir Gediminas

Neužmirštamiems giminėms, drau
gams, chorui “Daina” ir visiems tėvy
nainiams linkime džiaugsmingų šv. 
Kalėdų ir laimingų, sveikatingų 2008 
Naujųjų Metų.
Ona Grosicnė, Vilija, Arūnas ir 

Jolita Burneikiai

Mielus bičiulius, bendradarbius ir 
giminaičius sveikiname Kalėdų švenčių 
proga. Ateinančiais 2008 - aisiais 
linkime tvirtos sveikatos, laimės ir 
ramybės.

Martina ir Anskis Reisgiai

Taikių, palaimingų Kalėdų švenčių Birutei ir jos šei
mai, Aldutei ir Martin Adelaidėje. Visiems mieliems 
draugams irpažįstamiems Adelaidėje, Melbourne ir Syd- 
nėjuje. Giminėms Lilijanai ir Grožvylei Šiauliuose. Visai 
mielai Juliaus Janonio gimnazijai: mieloms ponioms tvar
kos ir švaros palaikytojoms, valgyklos šeimininkėms, 
kurios gamina pietus ir nepasiturintiems moksleiviams, 
administracijos darbuotojoms, kolegoms ir kolegėms mo
kytojams, bibliotekininkėms bei gimnazijos vadovybei, 
direktoriui Rimui Budraičiui ir jo padėjėjoms.

Džiaugiuosi Juliaus Janonio gimnazijos moksleivių 
pasiektais rezultatais ir linkiu jiems nenustoti jaunatviš
ko idealizmo ir meilės savo tėvų kraštui. Tiliuosi, kad 
turėsite baltas, baltutėles Kalėdas!

Jūsų draugė Australijoje Isolde - įsa

Sveikinu visus Melbourno ir Sydnėjaus gimines ir 
draugus su šv. Kalėdom ir linkiu daug sveikatos ir iš
tvermės Naujuose 2008 Metuose.

Regina Smilgevičienė

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

Eduardas, Eleonora Margan - Marganavičiai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2008 Metų proga sveikinu visus, 
linkėdamas geros sveikatos ir Dievo palaimos.

Zigmas Augaitis

Nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga ir linkime laimingų Naujųjų 2008-ųjų 
Metų. Daiva, Dan, Aistis ir Jurgita Bicri

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

Longinas Pukys

Skambant Kalėdų varpams atėjus į Pasaulį Kūdikėliui 
Krislui, sveikiname mūsų draugus, gimines ir bendra
darbius Australijoje, Amerikoje ir Lietuvoje, linkėdami 
linksmų šv. Kalėdų, laimės ir sveikatos Naujuose Metuose.

Antanas, Lėtutė Kramiliai ir 
Ona Meiliūnicnė su šeima

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

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname šventų 
Kalėdų proga ir linkime laimingi) Naujųjų 2008-ųjų Metų.

Irena ir Algis Dudaičiai

Juozas Almis Jūragis
KALĖDŲ DŽIAKARANDOS

Kaip mėlyni debesėliai 
virš kiemų žydi džiakarandos 
ir balti debesys paryškina dangaus melsvumą. 
Prekyvietėse ryškūs ir džiaugsmingi balsai ...

Jau Kalėdos. Jau Kalėdos. Jau Kalėdos. —

Kalėdose gimę kūdikiai miega motinų rankose, 
miega kūdikiai šiltose lovelėse ...
Užgimimai atnaujina žmoniją.
Tokia yra kasdienybė.

Tik vieną Užgimimą prisimename kasmet.. 
Jis pakeitė žmonijos mintis.

Niekas nesikeičia praėjusių laikų amžinume. 
Šimtmečiai išsaugojo ir vis atneša mums žinią: 
Jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. 
Dievo Sūnus miega prie motinos širdies 
Marijos motinos rankose ...
Taip Dieviškoji Būtis apsidengė gyvybe žmogiška.

Neklauskite manęs, 
kodėl Dievas Tėvas norėjo, 
kad Jo Sūnus Jėzus Žemėje gimtų naktį, 
Ne Juozapo namuose, 
bet pakelės kalno oloje, 
kur gyvulėliai slėpdavosi 
nuo šalto vėjo ir lietaus.

Betliejaus gyventojai miegojo kietai įmigę 
toje žmonijai reikšmingiausioje naktyje, 
tik tamsoje ir tyloje nuskendę laukai 
saugojo dieviškojo užgimimo paslaptis.

Jūragynė
2007.11.21

Sv. Kalėdų proga sveikinu visus “Kas - Kur - Kaip” 
skaitytojus, savo artimuosius ir draugus Australijoje, 
Lietuvoje ir kitur, linkėdamas linksmų švenčių, o ar
tėjančiuose Naujuose Metuose visiems daug laimės, 
sveikatos ir sėkmės gyvenime. Antanas Laukaitis

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 Vijolcta bei jų šeimos

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

Sveikiname mielus draugus bei pažįstamus šv. Kalėdų 
proga ir linkime laimės, sėkmės bei geros sveikatos 
Naujuose 2008 Metuose.

Marina ir Laurie Cox su šeima

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2008-jų Metų 
linkime artimiesiems irprieteliams.

Nijolė ir Irvis Venclovai ir šeima

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

Veronika ir Aleksas Kaminskai

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2008 -ųjų 
Metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Irena ir Viktoras Bagdonavičiai

Australijoje mano giminėms, draugams ir bičiuliams 
nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga. Po klubo sąnario operacijos jaučiuosiu gerai 
ir sveikinu per “Mūsų Pastogę” Jus.visus Kengūrų žemėje.

Pranas Nagys ir Rita iš Vilniaus

Musų Pastogė Nr. 50 - 51, 2006.12.20, psl. 7
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Asmenybės_____________________
Kariuomenės Vadas: dešimt metų Lietuvoje

Generolas Jonas Kronkaitis. buvęs Lietuvos Kariuomenės vadas (1999 - 
2004), daug prisidėjęs prie Lietuvos kariuomenės modernizavimo, dabar aktyviai dalyvau
ja visuomeniniame Lietuvos gyvenime ir nevengia kritikos. Su juo kalbėjosi žurnalistas 
Andrius Navickas. Red.

Jono Kronkaičio biografijos faktai
Jonas Kronkaitis gimė 1935 m. vasario 

1 d. Lietuvoje, Širvintose. Karo pabaigoje 
šeima pasitraukė j Vakaras, o 1949 m. per
sikėlė į JAV. 1959 m. baigęs Connecticut 
Valstijos Universitetą pramonės vadybos 
srityje, Jonas Kronkaitis kartu pradėjo ir 
karinę tarnybą. Vėliau, po specialių kursų 
buvo paskirtas į Vokietiją, 1965 m. pasiųs
tas į Vietnamą štabo postui. Po antro rato 
Vietname 1970-aisiais, grįžęs į JAV buvo 
paskirtas inspektoriumi JAV Armijos ins- 
pektorato štabe. Po to buvo paskirtas ba
taliono vadu Pirmojoje tankų divizijoje, vė
liau Divizijos Logistikos skyriaus (G-4) 
viršininku. 1978 m., baigęs JAV Army War 
College, dirbo komendantu didžiausioje 
valstybinėje ginklų gamykloje Rock Island 
Arsenal. 1981 m. baigęs Gynybos siste
mų valdymo koledžą, paskirtas valdomų 
sviedinių ir artilerinio ginklo sistemų kū
rimo jungtinio (sausumos kariuomenės ir 
laivyno) projekto vadovu ir dirbo juo iki 
1985 m., kol perėjo į rezervą. Jis apdova
notas Legion of Merit medaliu ir 14 kitų.

1991 m. tapo vienu iš Baltijos instituto

Didysis kolekcionierius apie savo pomėgi
Neseniai Kauno M. K. Čiurlionio mu

ziejaus Paveikslų galerijoje duris atvėrė 
nauja ekspozicija, kurioje pristatoma 
kauniečio mokslininko, architekto, prof. 
Algimanto Miškinio Kauno miestui 
dovanotos kolekcijos dalis. Tai - Rytų (In
dijos, Irano, Kinijos, Nepalo bei kitų ša
lių) meno kūriniai. Seniausias iš jų datuo
tas IV a. prieš Kristų, o jauniausias - XX a. 
pirmoje pusėje. Prof. Miškinį klausinėjo 
Eltos korespondentė Birutė Mačienė.

-Ar sunku buvo apsispręsti ir atiduoti vi
siems tai, kas ilgą laiką Jus džiugino, kas 
priklausė Jums vienam ? Ar sunkiai skyrėtės 
su kolekcija, kurią kaupėte beveik pusę 
amžiaus?

- Apsisprendimas truko nemažai lai
ko, bet suvokiau, kad artėjant mano 
“didžiajai kelionei”, delsti nedera: reikia 
žinoti, koks likimas laukia kolekcijos. Ar 
ją geriau parduoti, ar palikti artimiesiems, 
paveldėtojams, ar dovanoti savo gimtajam 
miestui? Išpardavus kolekciją, būtų sąly
giškai išparduotas ir mano gyvenimas. Aš 
klausinėjau daugelio kolekcininkų, kaip 
jie ketina pasielgti. Tas klausimas ne mane 
vieną ilgą laiką kamavo. Mačiau daugybe 
atvejų, kaip kolekcininkui skauda širdį, kai 
parduoda tai, kuo jis ilgą laiką pats gyveno.

- Porų kartų užsiminėte apie savo am
žių, gal pasakytumėte, koks gi jis yra, kad 
dėl jo nerimaujate?

- Manjau septyniasdešimt aštuoneri. Aš 
tebedirbu pagal autorines sutartis - rašau 
studijas apie Lietuvos miestus ir miestelius, 
dalyvauju architektų ir ekspertų tarybos 
darbe, bet yra ir fizinių galimybių ribos...

- Apie Lietuvos miestus ir miestelius 
esate parengęs per šimtą studijų, gerai 
juos išstudijavote, tai matote, ar smarkiai 
jie pasikeitė, melams bėgant?

- Pirmiausia pasakysiu, kad mano ko
lekcija prasidėjo nuo atvirukų rinkimo. Jie 
tiesiogiai susiję su mano moksliniu darbu. 
Dirbau Žemės ūkio projektavimo institute, 
rašiau disertaciją apie miestus bei mies
telius. Reikėjo medžiagos, kuri liudytų, 
kaip jie keičiasi. Atvirukai, senos nuotrau
kos sudarė prielaidas išvadoms dėl miestų

Mūsų Pastogė Nr. 50 - 51, 2007.12.19,

Generolas Jonas Kronkaitis.

steigėju bei buvo išrinktas instituto taiybos 
pirmininku. 1997-aisiais Lietuvos krašto 
apsaugos ministro Česlovo Stankevičiaus 
kvietimu parvyko j Lietuvą ir iki 1999-ųjų 
ėjo krašto apsaugos viceministro pareigas. 
Nuo 1999 m. liepos 1 d. iki 2004 m. birže
lio 30 d. - Lietuvos kariuomenės vadas. Po 
atsistatydinimo pasinėrė i pilietinę veiklą. 
2003-iaisiais buvo apdovanotas Vytauto 
Didžiojo Ordino Karininko kryžiumi.

Algimantas Miškinis.

savitumo bei formuluotėms, kaip elgtis 
ateityje, juos vystant. Mažuose miesteliuose 
daugkas nuėjo į praeitį, didesniuose kaita 
paspartėjo tik dabar, ir sena ikonografinė 
medžiaga šiandien įgauna praktinę reikšmę. 
Požiūris į praeitį, tarp kitko, irgi keičiasi: 
vienam tai - sentimentai, kitam - reikšmingi 
dalykai, susiję su tautos, miesto identitetu.

- Ar pavadintumėte save beatodairišku 
paveldo sergėtoju?

- Nesu davatka. Esu protingo jo saugo
jimo ir panaudojimo šalininkas. Svarbu 
turėti tikslą, kam saugoji paveldą, svarbu 
žinoti, kas vertinga ir ką būtina saugoti. 
Vertė yra savitumai.

- Gal kada esate paskaičiavęs ir savo
sios dovanos miestui vertę?

- Niekada neskaičiavau, kiek verta 
mano kolekcija. Kai pradėjau rinkti, pvz., 
atvirukus, tai už vieną jų mokėjau po 15 
kapeikų. Dabar toks atvirukas iš kolekci
jos kainuoja iki 400 litų. Dailės darbų 
kainos irgi kyla, bet man tas nesvarbu. 
Paveikslai turi kultūrinę, išliekamąją ver
tę. Manau, jie gali atlikti daug funkcijų. 
Pavyzdžiui, edukacinę. Gaila, kad tai ne
išnaudojama. O juk galėtų dėstytojai, 
tarkim, palygindami, kuo skiriasi tailan- 
dietiškas liūtukas nuo kiniško arba indiško,

. parodyti tų šalių dailės, kultūros savitumus, 
psl. 8

JAVturėjote gerą darbą, savo namą, vai
ką ir anūką. Buvote tvirtai įaugęs į šią vals
tybę, jos vertinamas. Bet nepaisydamas to, 
pasiryžote viską mesti ir važiuoti dirbti į Lie
tuvą. Kodėl? Ar dabar nesigailite?

Tikrai nesigailiu. Visada žinojau, kad 
Lietuva yra mano Tėvynė, kad esu lietuvis. 
Sąžiningai dirbau JAV kariuomenėje, tačiau 
visą laiką rūpėjo Lietuvos reikalai. Kai 
išėjau į atsargą JAV ir dirbau jau civilinį 
darbą, aktyviai dalyvavau Baltijos Instituto 
veikloje. Jį įkūrėme kartu su latviais, estais, 
daugiausia irgi buvusiais karininkais. Pa
grindinis tikslas-atstovautiLietuvos inte
resams, informuoti JAV valstybės instituci
jas apie įvykius Baltijos valstybėse, raginti 
paremti baltus.

Vėliau, kai situacija kiek pasikeitė, kai 
JAV aktyviau pradėjo bendradarbiauti su 
Baltijos valstybėmis, buvome savotiški tar
pininkai. informacijos teikėjai. Kartu pra
dėjome daugiau bendrauti su Baltijos 
valstybių valdžia. Ilgainiui dauguma Bal
tijos instituto aktyvistų išvyko į savo Tėvynę 
darbuotis. Aš asmeniškai kalbėjausi apie 
galimybę pervažiuoti į Lietuvą su Laima 
Andrikiene, su Vytautu Landsbergiu, o kon
kretų kvietimą atvykti ir talkinti Krašto 
apsaugos ministerijoje gavau iš Česlovo 
Stankevičiaus. Pasitarėme su žmona, jog tu
rime vykti. Tad palikome savo darbus, na
mus ir atvažiavome čia. Tai buvo 1997 m. 
Nebuvau naivus, supratau, kad bus įvairių 
sunkumų, bus priešiškumo, teks įveikti ste
reotipus. Bus sakančių - ko tie atvykėliai

Lietuvės - sėkmingos finansininkės
Dvi lietuvių kilmės specialistės pateko 

į įtakingiausių 2007 m. Europos finansi
ninkių šimtuką. „Financial News“ taip 
įvertino vieno „Merrill Lynch“ padalinio 
vadovę Auksę Jurkutę ir „Barclays Stock
brokers“ vykdančiųjų direktorę, lietuvių 
kilmės amerikietę Amy Nauiokas. Inter- 
netiniame Google žinyne abi pavardės, 
“Amy Nauiokas” ir “Aukse Jurkute”, 
minimos per kelis lapus.

Įtakingiausių Europos finansininkių 
šimtuką sudaręs „Financial News” yra 
apie finansus, bankus ir investicijas rašan
tis leidinys. Paskelbusi sąrašą leidinio re
dakcija pažymėjo, kad dabar moterys už
ima vis daugiau įtakingų postų. Vis dėlto į 
šį sąrašą pateko tik penkios moterys.

Auksė Jurkutė
„Merrill Lynch“ laikoma viena įtakin

giausių pasaulyje kompanijų, kuri specia
lizuojasi finansų valdymo srityje. 31-erių 
metų Auksė Jurkutė nuo birželio yra viena 
iš dviejų šios kompanijos Nuosavo Kapita
lo Rinkų padalinio direktorių.

Kaune gimusios ir augusios finansinin
kės kelias į Londono “City” (Anglijos fi
nansų centras) driekėsi per JAV. Būdama 
penkiolikos, paauglė laimėjo George Soros 
fondo surengtą konkursą ir gavo stipendi
ją metus studijuoti privačioje mokykloje 
Massachusetts valstijoje (JAV). Po mokyk
los Auksė Jurkutė įstojo į MacAllaster 
koledžą Minnesota valstijoje - tą patį, kurį 
baigė buvęs Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Kofi Annan. Čia mergina stu
dijavo ekonomiką, matematiką ir gilinosi j 
Rytų Europos bei Rusijos studijas. Visame 
pasaulyje garsioje Merrill Lynch kompa
nijoje Auksė Jurkutė pradėjo dirbti 1998 
metais, vos baigusi koledžą.

Interneto svetainei timesonline.co.uk 
Auksė pasakojo, kad plušėti tenka itin daug. 
„Mano darbe yra iššūkis - kuo aukštesnes 
pareigas eini, tuo ilgiau dirbi. - sakė ji. - Į 
priekį gena tai, kad vienu metu galiu dirb
ti prie daugybės sandorių ir viskas nuolat 
keičiasi, o tai darbą padaro įdomiu“. Pasak 
jos, nemažai moterį] „Merrill Lynch“ eina 
aukštas pareigas. Ar dailiosios lyties at
stovei pavyksta padaryti karjerą, esą lemia 
ne lytis, o sunkus darbas ir darbo efek
tyvumas. Po įtempto darbo ji atsipalai- 

mus moko? Bus ir tokių, kuriems Vakarų 
kryptis kelia siaubą, kurie ilgisi sovietmečio 
laikų.

Turite labai daug patirties ginkluotės mo
dernizavimo srityje. Įdomu, ar Lietuvos kariuo
menės ginkluotė pakankamai moderni?

Mes turime nepaprastai modernų prieš
tankinį ginklą. Jis atitinka pačius aukščiau
sius standartus. Taip pat turime Stingerį, 
kuris, mano galva, taip pat labai svarbus 
kariuomenėje. Esame įsigiję ir kitos moder
nios ginkluotės. Galbūt mūsų ginkluotė 
nėra pati moderniausia, palyginti su JAV 
ar kitomis galingiausiomis kariuomenėmis, 
tačiau ji tikraipakankamai gero lygio. Kitas 
dalykas - kariuomenės esmė nėra ginkluo
tė, bet žmonės. Ginklus galima greitai ir 
lengvai nusipirkti, iškilus būtinybei, bet pa
ruošti brigados ar bataliono vadą reikia 
keliolikos metų. Žmogiškieji resursai, ma
no įsitikinimu, daug svarbiau nei technika.

Žurnalistas Gintaras Visockas, daug dė
mesio skiriantis nacionalinio saugumo, ka
riuomenės tematikai, viename iš tekstą tei
gia: „Jono Kronkaičio nuopelnai Lietuvos 
ginkluotosioms pajėgoms - neabejotini. Ypač 
sveikintinasjo rūpinimasis eilinio kario bui
timi ir gerove. Kad Lietuvos kariuomenėje 
įsivyravo žmoniški tarpusavio santykiai, kad 
išgyvendinta vadinamoji „diedovščina ”, kad 
seržantai nesityčioja iš būtinosios tarnybos 
kareivių, o leitenantai - iš seržantą, - tai ir 
atsargos generolo majoro J. Kronkaičio 
nuopelnas... “

Nukelta į 11 psl.

Auksė Jurkutė ir Amy Nauiokas.

duojanti kelionėse. Pavyzdžiui, pernai ji 
keliavo Tibeto pasienyje, nardė Maldy
vuose, o Kalėdas sutiko Meksikoje.

Amy Nauiokas
35-erių metų Amy Nauiokas praėjusiais 

metais tapo garsiosios kompanijos 
„Barclays Stockbrokers“ vykdančiąja di
rektore. Ji vadovauja 250 žmonių koman
dai ir yra atsakinga už 7-10 mlrd. svarų (15 
- 25 mlrd. austrai, dol.) vertės turtą.

Francis ir Lucindos Nauiokų dukra 
Amy Lois baigė Dickinson koledžą ir tarp
tautinio verslo bei tarptautinių santykių 
studijas Columbia universitete New York’e. 
Šiuo metu ji pati dėsto Columbia Univer
sitete, skiria stipendijas Pennsylvania ko
ledžo studentams, norintiems studijuoti 
Afrikoje. Taip pat užsiima labdara.

Prieš ateidama į „Barclays Stock
brokers“ Amy užėmė aukštas pareigas 
kompanijose „Bear Stearns“ ir „Cantor 
Fitzgerald“. Be to, vadovavo pasaulinės 
elektroninės komercijos padaliniui kom
panijoje „Barclays Capital“. Dirbant „Can
tor Fitzgerald“, kur jauna finansininkė ėjo 
viceprezidentės ir pasaulinės rinkodaros 
vadovės pareigas, jai teko prisidėti prie 
kompanijos atkūrimo po tragedijos New 
York’e. „Cantor Fitzgerald“ buvo įsikūrusi 
vieno iš bokštų dvynių 105-ajame aukšte. Į 
Pasaulio prekybos centro dangoraižius įsi- 
rėžus savižudžių lėktuvams, žuvo du treč
daliai iš 658 jos kolegų. Amy Nauiokas tuo
met ėmėsi iš naujo lipdyti komandą, rū
pintis darbuotojais, kad kompanija nežlug- 
tų. Be to, jai teko nemažai bendrauti su 
žuvusių ar nukentėjusių kolegų artimaisiais.

Amy Nauiokas vyras James Connolly 
yra dailininkas, jie augina sūnų Gray. 
Finansininkė teigia mėgstanti keliauti, 
jodinėti ir užsiimti joga.

(Eglė Digrytė, DELFI)
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| Lietuva - Išeivija Į
Išeivijos spauda Mažvydo bibliotekoje
Jau keliolika metų užsienio lietuviai - pavieniai ar kaip organizacijos - Lietuvon 

siunčia savo sukauptus išeivijoje išleistų knygų bei laikraščių rinkinius. Kartais tokios 
siuntos yra adresuojamos gimtųjų vietovių bibliotekoms, bet dažnai - centrinei biblio
tekai Vilniuje. Mažiau yra žinoma, kaip ten išeivijos spauda bei stambesni leidiniai yra 
sutinkami bei tvarkomi. Dabar apie tai gana plačiai informuoja žurnalistė 
Ueimantė Dokšaitė. Red.

Yra pasaulyje tokia vieta, kur suplau
kia visi užsienyje išleidžiami lietuviški 
laikraščiai ir žurnalai (tiek lietuvių, tiek 
svetimomis kalbomis), visos lietuvių au
torių į kitas kalbas išverstos knygos, visos 
svetur išleistos knygos apie Lietuvą - nuo 
turistinių vadovų iki istorijos veikalų. To
kia vieta - tai Vilniuje esančios Nacio
nalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Li
tuanikos skyrius, vadovaujamas vedėjos 
Silvijos Vėlavičienės. Ji daugelį metų ste
bi užsienio lietuvių periodiką ir gali daug 
papasakoti, gali lyginti, atskleisti tenden
cijas ir net papasakoti apie įvairius nesu
sipratimus, konfliktus ar nesėkmes vyks
tančias išeivijos periodikoje. Ji kartu su 
savo darniu 10 darbuotojų kolektyvu lyg 
azartiška kolekcionierė medžioja kiek
vieną naują leidinį, o kartais imasi beveik 
detektyvinio darbo - atsekinėja koks laik
raštis pakeitė pavadinimą ar savininką ir 
panašiai.

Silvija Vėlavičienė sako, kad jos dar
bas labai įdomus, o viskas prasidėjo 1988 
m., kai buvo atverti specialūs skyriai, kur 
sovietiniais metais laikytos knygos, laik
raščiai buvo beveik niekam neprieinami. 
Ji pasakoja, kad tuose skyriuose pavyko 
rasti nedidelį kiekį emigrantų spaudos. „O 
tuomet prasidėjo didysis lietuviškos spau
dos grįžimas į I .ietuvą, kuriame nepapras
tai aktyviai dalyvavo visos pasaulio lietuvių 
bendruomenės, o ypač JAV Lietuvių Ben
druomenė.“ - prisimena ji.

Dėl aktyvios išeivijos pagalbos ir Li
tuanikos skyriaus darbuotoji) triūso iš es
mės visa išeivijos spauda jau yra sugrįžusi 
į Lietuvą. Tačiau grįžimas buvo tik vienas 
žingsnis, toliau sekė kiti, pavyzdžiui Lie
tuvių išeivijos spaudos bibliografijos pa
rengimas -dabar jau sudarytos dvi jos da
lys. Lituanikos skyriaus vedėja sako, kad 
emigrantų spaudos rinkimo procesas jo
kiu būdu nesustojo, jis ir toliau vyksta.

„Mes nuolatos atliekame darbą, kurį 
vadinčiau tiksliniu trūkstamų egzemp
liorių ieškojimu. Mat kai dabar turime bib
liografiją, kaip niekas kitas gerai žinome 
kiek, kur ir kokių leidinių išeivijoje buvo 
spausdinama ir puikiai matome spragas - 
kurių knygų mums dar trūksta.“

Pašnekovė sakė, kad Lituanikos sky
riaus tikslas - surinkti visų leidinių pilnus 
rinkinius, ypač periodinės spaudos. Ji pa
stebėjo, kad pastaruoju metu, įvairius 
mokslinius darbus, knygas, straipsnius 
rašantys autoriai istoriją seka, pasitikrina 
būtent išeivijos spaudoje. Lituanikos sky
rius stengiasi sukaupti visus ir šiandien 
leidžiamus užsienio lietuvių periodinius 
leidinius. Tiesa, S.Vėlavičienė sako, kad 
gal kokio smulkaus parapijos leidinėlio ir 
trūksta „kolekcijoje“, bet bibliotekininkai 
bando net ir pačius mažiausius iš viso 
pasaulio „sugraibyti”.

„Vienu melu, keliems metams praėjus 
po nepriklausomybės atgavimo, matėme, 
kad senųjų „dipukų“ kartos ar net pir
mosios emigracijos bangos leidinių pa
klausa mažėja, jie sunkiau surenka aukas 
ir dėl to vienas po kito užsidaro (pavyz
džiui, Kanadoje ėjusi „Nepriklausoma 
Lietuva“) arba perkeliami į Lietuvą, kaip 
pavyzdžiui „Aidai“, „Akiračiai“. Tuomet 
atrodė, kad emigrantų spauda nyksta. Bet 
vis tik naujoji išeivių banga tą situaciją 
pakeitė. Tačiau kadangi naujosios bangos 
emigrantų spaudos steigimo paskatos 
buvo visiškai kitokios nei „dipukų“, tai ir

Martyno Mažvydo bibliotekos I Jtuanikos 
skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė.

ta jų žiniasklaida yra kitokia.“ - išeivijos 
periodikos tendencijas apžvelgia Silvija 
Vėlavičienė. Ji pastebėjo, jog pirmiausia 
radosi informacinio-reklaminio pobūdžio 
leidiniai. „Naujiesiems išeiviams buvo sun
ku suvokti senųjų visuomeninių organiza
cijų veikimo principus, jiems buvo labai 
keisti aukų ir labdaros principai, kuriais 
rėmėsi senoji išeivija. Iš sovietinės erdvės 
atvykę naujieji emigrantai nebuvo prie to 
pratę. Tad ir jų pirmieji leidiniai buvo vi
sai kitokie.“ - kalbėjo S.Vėlavičienė. Ji ak
centavo ir tai, jog labai greitai buvo suvokti 
ir naujųjų emigrantų poreikiai, todėl jų nau
juosiuose laikraščiuose ėmė reklamuotis 
įvairias paslaugas siūlantys ne tik lietuviš
kai, bet ir rusiškai kalbantys advokatai, 
kirpėjai, nekilnojamojo turto agentai ir pan.

S.Vėlavičienės žiniomis šiuo metu pa
saulyje eina 12 naujų periodinių lietuvių 
kalba leidžiamų leidinių išeivijoje, pusė jų 
- JAV Būtų dar daugiau, jei priskaičiuo
tume tokius leidinukus kaip „Šveicarijos 
lietuvių žinios“ arba Švedijos lietuvių lei
dinuką.

S.Vėlavičienė naujų emigrantų leidžia
mų laikraščių sėkmės ir kokybės formulę 
apibūdina gan paprastai, pasak jos, svar
biausia sugebėti suderinti, prisivilioti ne 
tik naujai atvykusius, bet ir senosios išei
vijos kartos gerai rašančius žmones bei kuo 
daugiau žinių skelbti iš pačių emigrantų gy
venimo, o ne iš pasaulio ar perspausdinti 
straipsnius iš Lietuvos žiniasklaidos. Beje, 
čia pašnekovė pastebi ir gan skaudžią prob
lemą - užsienio lietuvių spaudoje neretai 
labai grubiai pažeidžiamos autorių teisės, 
straipsniai leidiniuose perpublikuojami ne 
tik. kad be autoriaus ar pirminio leidinio 
sutikimo, bet dažnokai ir apskritai be nuo
rodos j tą šaltinį.

Pašnekovė pasakojo, kad iš naujųjų iš
eivių leidžiamų leidinių Amerikoje kol kas 
dar nėra nė vieno žurnalo, tačiau žurnalas 
buvo atsiradęs Europoje. 2006 m. Airijoje 
pasirodęs žurnalas vadinosi „Emigrantas“. 
„Išėjo tiys labai patrauklūs spalvoti nu
meriai, su gerais autoriniais straipsniais, 
bet, matyt, tai buvo pernelyg didelė pra
banga. Manau, kad tokį žurnalą leisti buvo 
dar per anksti“-kalbėjo pašnekovė. Amer
ikoje išeivių spauda turi senas tradicijas, o 
štai Europoje įvyko visai naujų dalykų šio
je srityje. „Jungtinėje Karalystėje naujai 
atvykę lietuviai rado du labai susilpnėju
sius leidinukus - „Europos lietuvį“ ir „Bri
tanijos lietuvių balsą“. Žinoma, kad čia 
naujųjų atvykėlių poreikiams tinkamos 
spaudos niša buvo visai tuščia.“ -prisimena 
S.Vėlavičienė.

Lietuviškoms plokštelėms - 100 metų
(ELTA) Pažymėdama pirmosios lie

tuviškos gramofono plokštelės 100 metų 
jubiliejų. Nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka pradeda leisti jubiliejinę se
nųjų lietuviškų plokštelių antologiją ir 
laukia didžiulės senųjų plokštelių ko
lekcijos iš JAV.

Bibliotekoje jau galima apžiūrėti 
proginę parodą “Pirmajai lietuviškai 
plokštelei - 100” iš kolekcininko Algirdo 
Motiekos bibliotekai dovanotos neįkai
nojamos senųjų lietuviškų plokštelių 
kolekcijos. Jubiliejinėje parodoje prista
toma visa senųjų lietuviškų plokštelių 
leidybos raida.

Kaip Eltai sakė Bibliotekos Muzikos 
skyriaus vedėja Eglė Marčėnienė, pirmoji 
lietuviška gramofono plokštelė buvo įra
šyta 1907 metais Rygoje, praėjus 20 metų 
nuo gramofono gimimo ir 30 metų - nuo 
Thomas A. Edison fonografo išradimo. 
Pirmojoje lietuviškoje gramofono plokš
telėje skamba lietuvių liaudies dainos 
“Siuntė mane motinėlė” ir “Ant kalno 
karklai”. Jas įdainavo Rygos lietuvių vy
rų kvartetas, kurį subūrė tuomet Rygoje 
studijavęs kompozitorius Aleksandras 
Kačanauskas.

“Nacionalinės bibliotekos garso do
kumentų archyve saugome apie 1560 
senųjų lietuviškų šelako plokštelių (šc- 
lakas - tai patvari medžiaga iš natūralios 
dervos, ant kurios buvo spaudžiamos gra
mofono plokštelės iki išrandant sintetinę 
medžiagą). Muzikos skyrius nuo pat įkū
rimo 1961 metais buvo užsibrėžęs tikslą

Lietuvos gyventojai
Dauguma Lietuvos gyventojų palan

kiai žiūri į dvigubos pilietybės įteisinimą. 
Tai rodo DEI.FI užsakymu „Spinter tyri
mų” lapkričio 8-16 dienomis atlikta gy
ventojų apklausa. I Ivigubos pilietybės įtei
sinimui, jei šiuo klausimu vyktų referen
dumas, pritartų beveik 61% apklaustųjų.

Šiek tiek daugiau nei 25 % respondentų 
teigė, kad referendume dėl dvigubos pi
lietybės balsuotų prieš. 14% nurodė esą 
neapsisprendę. Apklausos rezultatai rodo, 
jog dvigubą pilietybę palankiau vertina 
vyrai, jaunesnio amžiaus, vidutinio išsi
mokslinimo ir mažiausių pajamų atstovai.

Seime šiuo melu svarstomas Artūro 
Paulausko socialliberalų pasiūlymas ki
tąmet kartu su parlamento rinkimais su
rengti privalomąjį referendumą dėl dvi
gubos pilietybės įteisinimo. Referendu
mui siūloma pateikti tokį tekstą: „Prita
riu, kad Lietuvos Konstitucijos 12straips- 
nio 2 dalis būti) išdėstyta šitaip: „Lietu
vos Respublikos pilietis gali būti ir kitos 
valstybės piliečiu“. Tačiau kai kurie po-

Tačiau pasak specialistės, JK skirtingai 
nei Amerikoje pradžioje radosi ne infor- 
macinio-rcklaminio pobūdžio leidinys, o 
imtos leisti „Londono žinios“, kurios iškart 
patraukė dėmesį turinio įvairove ir au
torinių straipsnių gausa. Akivaizdu, kad 
nepavyko pritraukti pakankamai reklamos 
ir jos išsilaikė gan trumpai.

Naujosios „Londono žinios“ jau skirtos 
platesnėms masėms, jose mažiau autorinių 
straipsnių, daugiau lengvų pasiskaitymų ir, 
žinoma, reklamos. „Šis laikraštis eina iki 
šiol ir pamažu jo kokybė gerėja”,-konsta
tavo S.Vėlavičienė. Nuo 2004 m. Londone 
pradėjo eiti ir kitas laikraštis - „Infozona“. 
Neseniai jo vyriausia redaktore tapo rašy
toja Zita Čepaitė, tačiau Lituanikos sky
riaus vedėja sakosi kol kas radikalių tei
giamų permainų „Infozonoje“ nepastebė
jusi. Ji taip pat paminėjo ir Londono Šv. 
Kazimiero lietuviškos parapijos leidžiamą 
biuletenį „Veni“, kuris nors ir pasirodo ne
labai reguliariai, tačiau per metus išeina 
bent kokie 10 numerių.

Paklausta iš kur semiasi tokio užside-
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surinkti visas senąsias lietuviškas plokš
teles. Šiuo metu savo saugyklose turime 
didžiausią Lietuvoje senųjų plokštelių 
rinkinį, kaupiamą daugiau kaip 40 metų. 
Ypač vertingos -per daugelį metų gautos 
iš kolekcininko Algirdo Motiekos, Taip 
pat rengiamės iš JAV parsigabenti šįmet 
mirusio garsaus išeivijos muziko ir ko
lekcininko Vytauto Strolios kolekciją - 
apie tūkstantį senųjų lietuviškų plokšte
lių”, - pasakojo E. Marčėnienė.

Siekdama palengvinti prieinamumą 
prie unikalaus garsinio paveldo. Nacio
nalinė biblioteka jau keletą metų vykdo 
lietuviškų šelako plokštelių skaitmeni- 
nimo projektą - perrašo lietuviškas šela
ko plokšteles j kompaktines plokšteles ir 
formuoja archyvinį fondą, kuriame šian
dien jau yra apie 1100 suskailmenintų 
šelako plokštelių, prieinamų visiems bib
liotekos lankytojams.

Pagerbdama praeities lietuviškosios 
muzikinės kultūros puoselėtojus Nacio
nalinė biblioteka pasirengusi leisti lietu
viškų šelako plokštelių įrašų antologiją. 
Ją pradeda jubiliejinis keturių kompak
tinių plokštelių rinkinys. Pirmoje rinki
nio plokštelėje įrašyti visi išlikę svarbiau
sių atlikėjų įrašai nuo 1907 iki 1920 me
tų, antroje - dainos ir giesmės, trečioje - 
open) arijos, o ketvirtoji - skirta senajai 
estradai.

Yra žinoma, kad iki 1940 metų lietu
viškas šelako plokšteles įrašinėjo 14 firmų 
Europoje ir Amerikoje. Iš viso buvo įra
šyta per 2,000 lietuviškų plokštelių. □

už dvigubą pilietybę 
litikai baiminasi, kad tokia Konstitucijos 
pataisa gali atverti kelią gauti Lietuvos 
pilietybę bet kam.

Be to. Seimas pradėjo svarstyti Pilie
tybės įstatymo ir jo įgyvendinimo patai
sas. Vidaus reikalų ministerija siūlo nu
statyti. kad vaikas, kurio abu tėvai arba 
vienas iš jų yra Lietuvos pilietis ir kuris 
gimęs įgijo ne tik mūsų, bet ir kitos valsty
bės pilietybę, yra ir Lietuvos pilietis. Tai 
ypač aktualu JAV, Airijoje, taip pat mišrio
se šeimose gimusiems vaikams.

Pilietybės įstatymo pataisose taip pat 
siūloma palikti galiojančią Lietuvos 
pilietybę tiems asmenims, kurie kitos 
valstybės piliečiais tapo neatsiklausus jų 
valios. Tai aktualu buvusios Sovietų Są
jungos teritorijoje gyvenusiems asmenims, 
kuriems kitos šalies pilietybė buvo suteik
ta automatiškai pagal jų gyvenamąją vie
tą, tačiau jie neturi tos šalies pilietybę 
patvirtinančio dokumento ir niekada 
nesinaudojo tos valstybės piliečio teisėmis 
ar pareigomis. □ 

gimo savo darbui, S.Vėlavičienė, tikino, 
jog ji tarsi kolekcionierė, tik laimei laik
raščius. žurnalus ir knygas renkanti ne sau, 
o visuomenei, tad ir jėgų, noro ar net azar
to tikrai nestokojanti.

Pašnekovė pabrėžė, kad patys leidėjai 
turėtų būti suinteresuoti, jog jų laikraš
čiai, žurnalai ar knygos pasiektų Lituani
kos skyrių, nes niekur kitur jie nebus taip 
gerai saugomi ateities kartoms, kaip čia. Į 
Lituanikos skyrių užsuka įvairūs žmonės, 
kaip jau buvo pastebėta, išeivijos spauda 
domisi įvairius tyrimus atliekantys, moks
linius darbus rašantys žmonės, paskaiti
nėti spaudos ateina ir Lietuvoje apsigyve
nę buvę išeiviai. Kitaip sakant, norint pa
justi išeivijos gyvenimo.pulsą - pravartu 
užsukti į Nacionalinės M.Mažvydo biblio
tekos Lituanikos skyrių, kur vienoje vieto
jo galima paskaityti tiek Australijos, tiek 
Lenkijos, tiek Švedijos, tiek JAV, tiek se
nosios, tiek naujosios emigrantų bangos 
spaudą irsužinotikuo jie gyvena.

(www.lictuviams.com)
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Sportas
Australijoje - Lietuvaitės dviratininkės

Jau antrą kartą Lietuvos moterys 
dviratininkės dalyvauja Pasaulio dviračių 
(Track Cycling UCI World Cup Classics) 
lenktynių varžybose Australijoje. Tai yra 
atrankinės varžybos, kurių tikslas atrinkti 
geriausius, pajėgiausius sportininkus, kurie 
dalyvaus Beidžingo (Kinija) olimpinėse 
žaidynėse 2008 metais.

Tad nuo praėjusiais metais vykusių 
atrankinių varžybų ir tebesitęsia pažintis 
su lietuvaičių dviratininkių komandos 
treneriu - penkiasdešimtmečiu Antanu 
Jakimavičium ir dviratininkėmis - 20- 
mete Vilija Sereikaite bei 25 metų Simo
na Krupeckaite.

Praėjusiais metais laimėjusios atranki
nes varžybas jos ir šiais metais buvo pa
kviestos toliau dalyvauti varžybose, atren-

Licluvos dviratininkė Vilija Sereikaitė su 
laimėtu sidabro medaliu.

& kautu* Padangėje
Šimtas metų per jaunas akis

Šiandien, aš su mama, tėčiu, ir broliuku 
nuvažiavom į skautų gimtadienį I Jetuvių 
Klube. Mama sakė: „Šįmet pasaulyje 
skautams šimtas metų, o Australijoje 
lietuviai skautai sulaukė šešiasdešimt 
metų“. Net mano močiutei nėra šimto 
metų! Gal šešiasdešimt? Kodėl Austra
lijoj skautai jaunesni negu pasaulyje? Man 
buvo įdomu, kokie seni skautai bus šiame 
baliuje. Ar bus šimtas žvakučių, įbestų į 
didžiulį tortą? Mano gimtadieniui buvo 
septynios žvakutės, ir tai buvo daug!

Klube buvo visokių žmonių: ir vaikų 
kaip aš, ir jaunų, ir senesnių, o gal ir net 
keli šimto metų. Salėje visos kėdės buvo 
greitai susėstos. Mama mane skubino: “Eik 
greit, laužas tuoj prasidės! Sėskis ten su 
Julija ir jos sesute Angele, juk jas pažįsti. 
Eik, eik.” Gerai, kad pamačiau savo drau
ges, nes pati turbūt nebūčiau ėjus sėdėti 
priekyje salės. Julija ir Angelė jau paukš
tytės. Jos buvo apsivilkusios skautiška 
uniforma ir dėvėjo raudonus šlipsus. Aš 
dar ne paukštytė, bet jos sakė, kad galiu 
vistiek su jomis kartu sėdėti.

Skautų gimtadienis prasidėjo. Pir
miausiai sesė Kristina (s. Kristina Rup
šienė, “Aušros tunto“ adjutante) sakė vi
siems būti “ramiai!” ir suskaičiavo, kiek 
skautų atėjo į šį gimtadienį. Vienas skautas 
ar skautė iš kiekvienos skautų gnipės da
vė “raportus” - tai įėjo įsalės vidurį ir pa
sakė sesei Kristinai, kiek grupėje žmonių. 
Angelė davė paukštyčių raportą. Oi, ir aš 
norėčiau taip daryti. Truputįbijočiau, bet 
jeigu Angelė gali, tai aš irgi tikrai galiu. 
Skautų buvo trisdešimt trys ir sesė Kris
tina tai pasakė žaliai apsivilkusiam ponui 
su tamsiai žaliu šlipsu, kuriam visi tris
dešimt trys skautai sušuko “Vis budžiu!” 
Jis, (v.s. Henrikas Antanaitis, Australijos 
Rajono vadas), tada papasakojo mums apie
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kant geriausias pasaulyje dviratininkes. 
Šiais metais lietuvių moterų komandą 
papildė Svetlana Pauliukaitė (22 metų) ir 
Inga Čilvinaitė (21 metų), kuri atstovavo 
“Aušros Gruodis" dviračių klubui. Pasiro
do, dabar 1 aetuvoje yra jau konkuruojan
tys sporto klubai. Visos dviratininkės la
bai garbingai ir draugiškai - kiekviena sa
vo lenktynėse - atstovavo Lietuvai.

Šiose dviračių lenktynėse dalyvavo 77 
komandos is 48 šalių. Tarp 396 dalyvių 
buvo 115 moterų dviratininkių. Šie skai
čiai rodo, kad mūsų moterims lenktynės 
buvo sunkios. Tokios šalys, kaip Australi
ja. Amerika, Baltarusija, Čekija, Kanada, 
Kinija, Kolumbija, Kuba, Korėja, Malaizija, 
Meksika, Maskva, Nyderlandai, Naujoji 
Zelandija, Prancūzija, Italija, Rusija, Uk
raina, Venezuela,Vokietija ir 1.1, turi daug 
gyventojų palyginus su mūsų mažyte 
Lietuva. “Mūsų tik trys milijonai”-tai ne 
tik daina, tai - realybė ir smagu, kad iš 
mūsų tarpo yra sportininkių, kurios pajė
gios dalyvauti tokiose pasaulinio lygio 
lenktynėse.

Vilija Sereikaitė 3 kilometrų persekio
jimo lenktynėse buvo antra ir gavo sidabro 
medalį. “Uit” 500 m Simona Krupeckai- 
tė buvo ketvirta, o “Kerin” - penkta.

“Sprint” lenktynėse Simona atvažiavo 
7-ta. Grupinėse lenktynėse Inga Čilvinaitė 
buvo 13-ta. Nesėkmingai susiklostė lenk
tynės Svetlanai Pauliukaitei, kuri “Sprint” 
lanktynėse liko 30-ta. (Mieliems skaityto
jams, ne sporto žinovams norėčiau paaiš- 

skautų gimtadienį. Tada supratau, kad 
pirmi skautai prasidėjo prieš šimtą metų 
Anglijoje, o vėliau skautai buvo ir Lietu
voje, kur mano močiutė ir senelis gimė, ir 
kai jie atkeliavo į Australiją prieš šešias
dešimt metų, jie įkūrė lietuvius skautus 
čia. Jų pirmieji laužai vyko ant laivo 
beplaukiant į Australiją!

Po tų pasakų aš labai stebėjau, ką ber
niukas skautas turėjo daryti, kad gautų gel
toną (skauto) šlipsą. Jis saliutavo, pasakė 
jžod j ir pabučiavo Lietuvos vėliavą. Man 
turbūt reikės taip pat padaryt, kad gauti 
raudoną (jaunesnės skautės-paukštytės) 
šlipsą. Reikės rimtai mokintis, kad pasakyt 
visą įžodį mintinai. Mama man padės.

Kai skautą su nauju šlipsu visi pasvei
kino labai garsiai su „Valio!“, sesė Kristi
na apibėgo sale ir visi pradėjo dainuoti 
kartu su ja -„Lauželis, lauželis“. Aš manau 
būtų smagu su sese Kristina pabėgioti -ji 
tokia linksma! Mano draugės žinojo 
dainos žodžius, nes jos jau buvo stovykloje, 
kur degė tikras laužas. Aš sekiau iš dai- 
norėlio, bet greitai ir aš išmokau žodžius: 
„Rai, rai, rai, rita, rai, rai, rai, rita, rai, rai, 
opa pa, tra lia lia lia”.

Dvi vyresnės skautės grojo gitaromis ir 
dainavo taip gražiai! O kitos skautės su
vaidino juokingą pasirodymą. Vyrai skau
tai (skautai vyčiai) irgi pasirodė kiekvie
nas po vieną žodį tardami, bet nusuprato- 
me, ką jie sakė, iki jie po kelių bandymų 
suėjo i teisingas vietas rikiuotėje. Visi sve
čiai garsiai juokėsi.

Tada buvo paukštyčių pasirodymas, ir 
jos mane pakvietė kartu dalyvauti! Jos 
demonstravo, kaip stebuklinga „Profeso
riaus Einšteino Mažinimo Mašina“ veikė 
ir leido man įdėti daiktus į mašiną, kuri 
tuos daiktus išspiovė iš kitos pusės jau 
sumažintus! Aš įdėjau didelį pliušinį 
meški, mašina išmetė mažiuką meškiuką! 
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Iš kairės: LR Garbės gen. konsulas Sydnėjujc Viktoras Šlitcris, Vilija Sereikaitė, Elė
Kains ir Lara Kains. Raymond Vingilio.
kinti, kad yra tokios dviračių lenktynių 
rūšys: “Keirin”, “Sprint”, “Hit”, “Ma
dison”, “Pursuit”, o gal ir daugiau?), 'lai 
palyginus geri rezultatai ir mes, lietuviai, 
turime pagrindo jaustis gerai, nes šioje 
sporto šakoje mūsų mažos šalies pasie
kimai tikrai įspūdingi.

Trenerio Antano Jakimavičiaus ir 
merginų dviratininkių - Vilijos, Simonos, 
Svetlanos ir 1 ngos - vardu perduodu nuo
širdžiausią padėką LR Garbės genera
liniam konsului Sydnėjuje Viktorui Šli- 
teriui ir poniai Jutai už suteiktą galimybę 
pasinaudoti jų sauna ir plaukymo base inu 
bei labai gardžią ir sočią vakarienę, kuri 
padėjo atstatyti jėgas ir pasiruošti naujoms 
lenktynėms.

“Dėkojame mus apgyvendinusiems sa
vo namuose - Elei ir Peter Kains bei Lukui 
ir Larai, kurie užleido savo miegamuosius, 
o patys miegojo ant grindų. Dėkojame už 
namų šilumą, maistą ir jaukumą. Čia tikrai 
jautėmės kaip savo namuose ir visose 
lenktynėse buvo lengviau, nors aklimatiza
cijos poveikis buvo dar gana stiprus”, - sa

Skautų laužas Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.

Kaip gudriai jos sugalvojo! Man įdomu, 
ar kas iš žiūrovų išsprendė, kad mašinoje 
didelius daiktus apkeitė su mažais mano 
susigūžusi draugė Julija? Ha, ha, turbūt ne.

Plojam, plojam, vieną kartą į blauzdas, 
tada kartu, vėl į blauzdas, tada aukštyn... 
žemyn, kartu, aukšyn - oi ne, ne, žemyn, 
žemyn! Visi dainuoja “Žemė kėlė žolę“ 
vis greičiau ir greičiau - nespėju teisingai 
suploti. Visi juokiasi ir ploja, kai kurie į 
taktą, kai kurie ne - nesvarbu, nes taip 
smagu ir juokinga!

Sesė Kristina pakvietė paukštytes ir 
mane į vidurį kartu su ja padainuoti gegu
tės dainą. Aš šios dainos nemokėjau, bet 
po pirmo posmo, kai gegutė sukukavo „du
kart“, „kukū, kukū“, supratau ką reikia 
daryti, kai sekančiame posme sesė Kris
tina sudainavo, kad gegutė sukukavo 

kė sportininkės ir jų treneris.
Iš Sydnėjaus dviratininkės išskrido į 

Kiniją, Beidžingo miestą, kur toliau vyks 
tokios pačios lenktynės, bet jau atrink
tiems sportininkams. Po trijų dienų vyks 
dar vienos atrankinės lenktynės. Po toper 
dvi poilsio dienas vyks pažintinės ekskur
sijos po Kiniją.

Sunkus sportininkų pasirinkimas - 
siekti pergalių. Gyvenimas praeina sun
kiai dirbant, dažnai gyvenant toli nuo na
mų. I r laimė ne visuomet lydi.

Toks yra kiekvieno žmogaus pasirink
tas gyvenimo kelias ir stengiamės juo eiti 
toliau, kiek galima sėkmingiau. Tik stip
rios valios žmonės pasiekia sporto aukš
tumas.

Sveikų ir laimingų Kalėdų švenčių 
visiems! Tegul sėkmė Naujaisiais Metais 
lydi mūsų tėvynainius oliminėse žaidy
nėse, o sporto mėgėjus džiugina jų laimė
jimai.

Pasikalbėjimą su sportininkėmis ir 
treneriu bei savo įspūdžius aprašė

Jadvyga Dambrauskienė

DEŠIM kart! Kukū, kukū, kukū, kukū, 
kukū, kukū (čia reikėjo įkvėpti, nes pri
trūko oro), kukū, kukū, kukū, kukū!!

Vyresni broliai ir sesės subėgo į prie
kį, parankėm susikabino ir visa eile svy
ruodami garsiai dainavo „Tave aš pama
čiau“. Mačiau savo tetą, ir dėdę, ir Ange
lės ir Julijos mamytę, ir Dalios tėvelį, Li
lės vyresnį brolį. Aš irgi noriu būti kaip 
jie dainoje:

„Atsimeni kaip mes linksmai 
stovyklavom, atsimeni, kaip mes prie lau
žo dainavom, ir kalbėjom...“

Kai jau važiavom namo, mamytė ma
nęs klausė: „Ar patiko laužas, skautų 
gimtadienis?“ Aš jai atsakiau: „Oi, Mama, 
ir aš noriu būti skautė!

„Būsimos skautukės” mintis papildė
sesė Dovilė
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Kariuomenes Vadas: dešimt metų Lietuvoje
Atkelta ii 8 psl.

Sudėtinga vertinti pal j save. Žinau, kad 
tikrai daug stengiausi, suprantu, jog būta 
ir klaidų, iš t irpo ne viena iliuzija, nes, žvel
giant iš šalies, lietuvių idealizmas atrodė 
stipresnis. Buvau įsitikinės, kad labai 
svarbu Lietuvos kariuomenėje atsikratyti 
prastų sovietmečio Įpročių. Bandžiau 
įdiegti tai, ką gero mačiau JAV. Bandžiau 
būti bendraujantis kariuomenės vadas, 
kuriam rūpi kiekvienas kariuomenės na
rys. Beje, už šį rūpestį tikrai ne vien buvau 
giriamas.

Taip pat galiu pasakyti, jog tikras 
Lietuvos kariuomenės modernizavimas, 
gaivinimas vyko tik nuo 1997-ųjų iki 2001 
metų. Kai atgal grįžo [Brazausko] socialde
mokratai, pasibaigė nuoseklios permainos. 
Turėjau daug konfliktų su ministru, net 
Prezidentas bandė tarpininkauti. Išdės
čiau, kad kariuomenė yra politizuojama, 
jogkarjeros laiptais kyla ne tie, kurie pro
fesionaliausi. Toli gražu ne visada buvau 
išgirstas. Man labai didelį nerimą kėlė ban
dymas kontroliuoti kariuomenę per „sa
vus“, kai kurių veikėjų pastangos drumsti 
vandenį ir palaikyti savo politinį požiūrį 
turinčius žmones.

Praėjo lygiai 10 metų, kai esate Lietuvoje. 
Kaip vertinate politinius procesus per šį 
laikotarpį, kokias tendencijas įžvelgiate?

Turiu prisipažinti, kad turėjau vilties, 
jog per kokius ketuverius metus situacija 
Lietuvoje normalizuosis, atsikratysime 
sovietmečio problemų. Kai baigiau ka
riuomenės vado kadenciją, svarsčiau, ar 
grįžti į JAV, kur liko mano namas, vaikai, 
anūkai, ar likti Lietuvoje. Jaučiau, jog dar 
galiu būti naudingas savo Tėvynei, todėl 
likau, pasinėriau į visuomeninę veiklą. 
Taip, Lietuva įstojo j NATO, ir mes galime 
būti santykinai ramūs dėl išorinio saugu
mo. Netikiu, jogdabartinė Rusijos kariuo
menė, kad ir ką kalbėtų Rusijos politikai, 
yra pajėgi mesti iššūkį Vakarams. Tačiau 
Rusija turi kitų svertų. Ji veikia per eko
nomiką. Šiandien vidinės grėsmės dides
nės nei išorinės. Matome, kad bandoma 
kontroliuoti procesus Lietuvoje, išnaudo
jant mūsų energetinę priklausomybę nuo 
Rusijos. Kitas dalykas - didžiulis žmonių 
nusivylimas, kuris, kaip man atrodo, yra 
dirbtinai skatinamas.

2004metų liepos 1 dieną pasitraukėte iš 
Lietuvos kariuomenės vado pareigų ir likote 
gyventi Lietuvoje. Nuo to laiko nebuvote 
kviečiamas savo patirtį perteikti Karo aka
demijoje? Negi Lietuvos valdžiai nereikia 
tokio konsultanto kariuomenės klausimais?

Dėstyti nebuvau kviečiamas. Konsulta-

&įįlute
Atkelta iš S psl. 
varvekliukail

- Froeliche Weihnachten, Maedell- 
šūktclėjo jižemu balsu, - ich hoertc, Mutti 
krank? (Linksmų Kalėdų, mergyte. Gir
dėjau - mama serga?) O kaip gražiai, kaip 
gražiai sksmbėjo jos Plattdcutsch! Ir ko
kia ji pati buvo graži numetus skarą: stora 
kasa aplink galvą, o veide -duobutės!

- Taip ir galvojau, kad neturi eglutės. 
Duok kokį puodą - jstatysim. - koman
davo man, - ir iškraustyk krepšį. Atnešiau 
šio to. Frau Anna ir Emil ne daug ką turi. 
Pasidalinsit.

O tame krepšyje buvo kepalas duo
nos, pieno ąsotis, keturi, net keturi! kiau
šiniai, dešra ir, o stebukle! - meduolinis 
žmogutis su riešutų akim! Nustėrusi iš 
džiaugsmo, mikčiojau padėką, o Frau 
Hecht, tartum Hauffo pasakų fėja, jau gir
dė mamą pienu, šluostydama jos kaktą sa
vo skaryte!

Viskas vyko tartum sapne, tartum pa
sakoj. Ant stalo puode stovėjo eglutė, jos 
viršūnėj-meduolio žmogutis! Frau Hecht, 

cijos taip pat apsiribojo keliais neforma
liais pokalbiais. Suprantu, jogdaugkamesu 
nepatogus, ir jie svajoja, kad geriau išvykčiau. 
Pirmiausia, niekada neslėpiau savo deši
niųjų pažiūrų ir griežtai provakarietiškos 
orientacijos. Taip pat nenoriu viena galvo
ti, o kita sakyti. Kairuoliškai valdžiai, regis, 
tai nėra priimtina.

Kitas dalykas - ar pagal politines pa
žiūras turėtų būti atrinkinėjami dėstytojai 
Karo akademijoje? Mano galva, ne. bet 
galbūt kitiems atrodo kitaip.

Neseniai paskelbėte,jog atsistatydinate iš 
Gedimino Kirkilo sudarytos komisijos Vy
tauto Pociūno žūties aplinkybėms tirti. Ne
galima vadinti šio sprendimo netikėtu, tačiau 
vis dėlto - kodėl būtent dabar pasitraukiate?

Į komisiją sutikau įeiti po nemažų dve
jonių. Viena vertus, Pociūno žūtis ir jos ty
rimas, mano galva, yra didžiulis skandalas. 
Jei valstybė nebando padaryti visko, kad 
būtų ištirta, kas kaltas dėl pareigūno, kuris 
tarnavo valstybei pavojingose pareigose, 
žūties - tai atskleidžia apgailėtiną valsty
bės požiūrį į visus piliečius. Man susidarė 
įspūdis, kad Generalinė prokuratūra labai 
vangiai, nenoriai tyrė žūties aplinkybes, 
VSD vadovybė savo ruožtu ne tik nebandė 
ieškoti tiesos, bet stengėsi įvairiais būdais 
apšmeižti savo bendradarbį. Tam talkino 
kai kurios žiniasklaidos priemonės.

Piliečių santalka, kuriai priklausau ir 
šiuo metu vadovauju, daro viską, ką gali, 
kad Pociūno tyrimas nebūtų numarintas. 
Matydami Generalinės prokuratūros spy- 
riojimąsi ir keistą norą, kad paaiškėtų, jog 
Pociūnas nebuvo nužudytas, mes svarstėme 
ir visuomeninės komisijos šiuo klausimu 
sudarymo galimybę. Spėju, kad tokios kal
bos pasiekė ir G. Kirkilą, kuris nusprendė 
„užbėgti už akių“ ir inicijuoti komisiją, ku
rią pabrėžtinai pavadino „visuomenine“. 
Kadangi mačiau, jog j komisiją kviečiami 
ir tikrai garbingi, nors ir labai užsiėmę 
žmonės, nenorėdamas konfrontacijos, su
tikau įsitraukti (komisiją. Deja, jau greitai 
teko nusivilti. Paskui komisijos nariai buvo 
paraginti siūlyti klausimus, kuriuos turėtų 
tirti komisija. Pateikiau net aštuonis ir esu 
įsitikinęs, jog visi jie jau dabar galėjo būti 
nagrinėjami, o ne paprasčiausiai tempia
mas laikas. Galutinai įsitikinau, kad ko
misija yra sudaryta ne tiesai išsiaiškinti, bet 
visuomenės įtampai nuslopinti, laukiant, 
kol žmonės pamirš Pociūną. Man tai ne
priimtina, todėl parašiau laišką G. Kirkilui, 
pasitraukiu iš šios komisijos.Tai jokiu bū
du nereiškia, kad Piliečių santalka nebe- 
sidomės Pociūno žūties aplinkybių tyrimu. 
Priešingai, atsikratę iliuzijų dėl komisijos, 

išplakusi kiaušinį piene, vėl girdė mamą, 
niūniuodama “auf der Heide wohnt ein 
kleines Macdclein und es heisst Erika! 
(Pievoj gyvena maža mergytė, o jos vardas 
-Erika).

Frau Hecht. Jos vyras Ryti) fronte din
go? žuvo? O ji gyveno čia su lenku, apy
linkės komendantu, kuris pasiėmė ir ją, ir 
jos graži; ūkį Breitenberg kaime, už miško. 
Vasarą ji su maisto dovanom, kartais 
aplankydavo Anną ir Emil, ir mudvi. Ko
mendantas Franczek visko apsčiai turėjo... 
“Der polnische Schwcin”(lenkiška kiaulė) 
vadino ją kai kurie vokiečiai. Bet mano 
atminimuose ji-Hauffo paskų fėja. Ne, dar 
šauniau - ji Brunhilda: didelė, stambi, 
garsiakalbė su pieno ąsočiu vienoj rankoj, 
su ledo varvekliais cinksinčia eglute ki
toj. O eglutės viršūnėj - saldus, saldus 
meduolio žmogutis...

Mano mama pagijo, ir sekančią vasarą 
mudvi pabėgom iš Pamario... iš nelaisvės 
namų... O tai jau kita istorija. Bet per 
kiekvienas Kūčias galvoju apie Frau 1 lecht 
ir Frau Anna, ir Herr Emil, nes jie, kaip 
saldus vynas kažkada nuplovė mano mažo 
gyvenimo didelę kartybę. □ 

domėsimos dar atkakliau.
Pasiūlymuose komisijai akcentuojate, kad 

būtina gauti aiškius atsakymus, kodėl 
Prezidentūra užėmė būtent tokių poziciją, 
vykstant parlamentiniam tyrimui...

Mano galva, turime visi kartu ieškoti 
atsakymo j klausimą, kodėl valstybinės 
institucijos ne bendradarbiavo, bet kon
frontavo. Kaip išvengti panašių dalykų 
ateityje? Manau, kad ne tik man liko ne
aiškūs kai kurie Prezidento ar jo aplinkos 
sprendimai. Susidarė įspūdis, kad Valdas 
Adamkus yra klaidinamas savo aplinkos, 
negauna visos informacijos, bet tik selek
tyvius fragmentus. Taip atrodo iš spaudoje 
pasirodžiusių Prezidento pasisakymų.

Pasididžiuokime savo kilme ir kartu 
padėkime gamtosaugai! Pasinaudokime 
parduodamais krepšiais pirkiniams: ei
nant apsipirkti, 
vykstant į skautų 
stovyklą, sudėti 
sporto rūbus,

sudėti indus stovykloje, einant į biblioteką, einant į 
lietuvišką mokyklą, einant į šokių pratybas, įvynioti 
dovanas.

Y ra labai daug progų juos panaudoti kasdien. 
Skaičius pardavimui ribotas. Užsisakykite šiandien!! 
Krepšio kaina $5.00. Greitas pasiuntimas $11.00.
Krepšių spalvą galite pamatyti tinklalapyje: wmv.adelaiilclithuanians.com
Skambinti Antanui (Tony) Pociui tek: 0408 282 484 arba el.paštu:
tanypo@bigpond.nct.au

Lithuanian Kindergarten & 
Playgroup 2008

Preschool children learn best in an environment where 
they arc able to freely explore and play. The Lithuanian 
Kindergarten and Playgroup will be a play based program 
where children can play whilst being immersed in the Lithuanian language.

Each session will consist of:
30 mins of free play & craft activities, 15 mins of stories and songs, 15 mins for snacks

Parents would lie expected to attend with their child and put their name down on the 
roster to read stories to the group.

Enrolment & Information Session
This session is being held to confirm numbers, find out about the program and meet 

other parents and children.
Age group : 0 - 5 years. Date: Saturday 9th, February 2008.
Time: 10.30 a.m. to 11.00 a.m.
Venue: Lithuanian House, Errol Street, North Melbourne.
All welcome. For other enquiries contact:
Neringa Luscombe Smith on 0402 44 88 72 or nlsp@bigpond.net.au.

Nauja Josonia Palaitis
paveikslų paroda pagal “Ovidijaus Metamorfozes” 

vyksta nuo gruodžio 8 dienos iki gruodžio 23 dienos (2007) 
ir nuo sausio 23 dienos iki vasario 9 dienos (2008) i

Hardware Gallery, 263 Enmorc Road, Enmorc.Tel. 9550 4595.
| Darbo laikas: antradieniais - šeštadieniais - nuo 11 vai.ryto iki 5 vai. po pietų. [

____ __________________________ _ J
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Žinau, kad jau greitai išvyksite į JAV 
aplankyti šeimos. Taip pat teko girdėti gandų, 
jog Jonas Kronkaitis nebegrįš Lietuvon, jog 
jam pabodo kovoti su „vėjo malūnais“?

Na, iš tiesų lapkričio pabaigoje planuoju 
išvykti j JAV. Ten laukia vaikai, anūkai. 
Pagaliau ten turiu savo namus, kurių rei
kalais taip pat reikia pasirūpinti. Kasmet 
stengiuosi su vaikais praleisti kuo daugiau 
laiko.

Tačiau turiu nuvilti tuos, kurie labai 
norėtų, kad Kronkaitis nesipainiotų 
Lietuvoje. Planuoju pavasarį sugrįžti j 
Lietuvą. Dar tiksliai nežinau datos, bet 
tikrai sugrįšiu.

(bcrnardinai.lt , sutrumpinta)
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Maują Wletut f?atius
Išlydėtame senus, sulaukime Naujus Metus ir iškilmingai 

atšvęskime 57-tos Sporto Šventės pabaigų
Pirmadienį, gruodžio 31 (2007), 730 vai. vakare
Adelaidės Liet. Namuose, 6-8 Eastry St., Norwood

Orkestras, vakarienė - lietuviškas užkandžių stalas, 
arbata, kava ir pyragai.

Kaina: $60 - suaugusiems,
$40 - jaunuoliams iki 18 melų.

Stalus užsisakyti, bilietus įsigyti ir sumokėti iki 2007 
gntodžio 27 d.

Skambinti: Antanas (Thny) Pocius, tel.: 08 8299 9529 arba 0408 282 484
el.paštas: tanypo@bigpond.net.au

Aldona Bagušauskas, tel.: 088337 3621 arba 0403 000 636
el.paštas: aldona@aapt.net.au

LITHUANIAN CLUB
16 - 20 Meredith Street, Bankstown 

Tel.: (02) 9708 1414 E-inail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithiiaiiianciub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

Kviečiame į naują restoranų Klube - MATT’S ON MEREDITH
Tarptautiniai ir lietuviški patiekalai - kiekvieną savaitės dieną.
Restoranas dirba kiekvieną dieną:

pietūs 1130 vai. rylo-330 vai. p.p.
vakarienė 530 vai. p.p. - 930 vai. p.p.

2008 Discounted Airfares to Lithuania
Airfares to Vilnius starting from $1,690.00 + taxes

As many Hights arc already fully sold out, NOW is high time to secure your 
flights for spring and summer months travel to Lithuania. Please contact our 
slaflTor bookings.

For vour free call to Eslours Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

Tel.: (02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@cstours-travcl.com.au

Website: www.estours-travcl.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Christmas Day December 25th 2007 - Closed 
Boxing Day December 26th 2007 - Closed 
New Year’s Day January 1st 2008 - Closed

“Kūčios” at Matt’s On Meredith - Club “Dainava’

Traditional Lithuanian Christmas Eve Menu and Decorations
Date: 24th December2007.
Time: 630 pm.
Price: $25 per person.
Bookings close 18th December 2007.
Full payment required by 18th December 2007.
Call Greta at Club “Dainava” on 9708 1414.

ALFAS invites all
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend

57th Australian Lithuanian
Sports Festival

to be held in Adelaide from the 27,h - 31s' December, 2007. 
For further information

visit the website www.adelaidclithuanians.com or 
any of the following Adelaide “Vytis” committee personnel

President Aldona Bagušauskas - 0403 000 636
Vice President Alex Talanskas - 0401 122 534

Treasurer Tany Pocius - 0408 282 484

%

im—b

“^ulėDinė &glute”
Date: Saturday, December 22nd, 2007.

Time: 2.00 p.m.
$5 - Registration per family.
A traditional Christmas celebration for children of Club
Dainava Members! (Children under 12 only.)
Fun, games, entertainment... and a present from Santa Claus!

For information call Greta on 97081414
Registration closing date: 18.12.07. JjK

Regular lYading at Club Dainava on New Year’s Eve
- December 31st 2007
Special New Year’s Eve Menu at Matt’s On Meredith: 

$80 Seafood Degustation - Bookings Only

Rašydami testamentą, nepamirškite ir "Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų! Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

7—0/ geriau
•U /O už terminuotus indėlius negu

7.0% -12 mėn.; 6.3%-6mėn.; 6.0%-3mėn. bankas!

Lietuvos Respublikos Generalinis 
konsulatas Melbourne nedirbs nuo 2007 m. 
gruodžio 22 d. iki 2008 m. sausio 21 d. Paskutinė darbo diena 
2007-aisiais metais bus gruodžio 21 d.

Telefonas pasiteiravimui: 03 9819 5515.
Skubiu atveju skambinkite te i. 03 9808 8300.

2008 metais Redakcija pradės dirbti pirmadienį, sausio 7 d. Pirmas 
dvigubas “Mūsų Pastogės” numeris išeis sausio 16 dienų.

Dalia Doniela, MP redaktorė

Andrius Žilinskas,
Lietuvos Respublikos Garbės generalinis konsulas Melbourne

Norėčiau nusipirkti:
Taip pat ieškau įsigyti: PRIEŠKARINES Lietuvos autentiškų fotonuotrau

kų, pašto ženklų, posters, gintaro papuošalų, bei SENŲ Lietuvos žemėlapių.
Apmoku visas transportavimo išlaidas.
Telefonas; 617 459 9952 (USA) Email: modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus, 34 Presidential Drive Apt#6

Quincy, MA 02169, USA

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9782 0080, Faksas: (02) 9782 0081, E-mail: mpastogc@bigpond.com 

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

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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

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

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