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“Kalėdinė Eglutė” Sydnėjuje

Praėjusių metų gruodžio 22 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” Klubo narių 
vaikučiams iki 12 melų buvo surengta “Kalėdinė Eglutė”.
Plačiau apie renginį skaitykite “M.P.” psl.3.
Nuotraukoje -“Kalėdinės Eglutės” dalyviai Sydnėjaus Lietuvių Klube.

VSSS Lietuvos įvykių apžvalga

Laisvės 
gynėjų diena 

1991 m. sausio 
13 d. sovietų ka
riuomenė Vil
niuje jėga užėmė 
Televizijos bokštą 
bei Radijo ir tele
vizijos pastatą. 
Nors kariškiai 
tuomet neišdrįso 

pulti Seimo rūmų, kuriuos saugojo dešim
tys tūkstančių žmonių, tačiau prie Tele
vizijos bokšto žuvo 14 ir buvo sužeisti 
daugiau nei tūkstantis laisvės gynėjų.

Prisiminti 1991-ųjų sausio 13-ąją žu
vusiųjų atminimą, šiemet Lietuvos mokyk
los dalyvavo pilietinėje akcijoje “Atmintis 
gyva, nes liudija”. Penktadieni, sausio 11- 
ąją, 8 vai. ryto mokyklose prie kiekvieno 
lango mokiniai kartu su mokytojais uždegė 
žvakes ir pasidalijo mintimis apie Sausio 
13-osios dienos paminėjimo reikšmę.

Šeštadienį, sausio 12-ąją, buvo sureng
tas XVII tradicinis tarptautinis pagarbos 
bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu”, nuo 
Antakalnio kapinių iki Televizijos bokš
to. Tą pačią dieną Seimo galerijoje buvo 
pristatyta Rimanto Dichavičiaus paroda 
“Nelengvi atgimimo žingsniai”.

Vakare įvyko Sausio 13-osios memo
rialo prie Seimo rūmų atidarymas ir pri
statyta paroda “Irūdijimai”. Beveik tuo pat 
metu Sausio 13-osios įvykius menančiose 
vietose buvo uždegti Atminimo laužai. 
Televizijos bokšto salėje buvo surengta 
Literatūros ir muzikos valanda “Nerimo 
mintys”, o Šv. Jonų bažnyčioje - koncertas 
“In Memoriam”.

Sausio 13-ąją, sekmadienį, žuvusiųjų 
per Sausio 13-ąją irvėlesnę Sovietų Sąjun
gos agresiją atminimas buvo pagerbtas 
iškilmingame Seimo posėdyje. Vidurdienį 
Nepriklausomybės aikštėje buvo pakelta 

valstybės vėliava, vėliau Vilniaus arkika
tedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. 
Mišios. Sausio 13-osios aukos buvo pa
gerbtos Antakalnio kapinėse.

Adamkus - Metų Žmogus
Prezidentas Valdas Adamkus ketvirtus 

metus iš eilės išrinktas populiariausiu 
Lietuvos žmogumi. Kaip rodo „Baltijos 
tyrimų“ apklausa, jis, kaip ir pernai, pra
lenkė antroje vietoje likusį disko metiką 
Virgilijų Alekną.

Trečioje vietoje liko eurokomisarė Da
lia Grybauskaitė, ketvirtas - Darbo partijos 
įkūrėjas Viktor Uspaskich. Į dešimtuką taip 
pat pateko laikinai einantis generalinio 
komisaro pareigas Vytautas Grigaravičius, 
menininkė Nomeda Marčėnaitė,žurnalis
tė Edita Mildažytė, buvęs Prcz. Algirdas 
Brazauskas, Premjeras Gediminas Kirki
las. Dešimtuką užbaigia socialinės apsau
gos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė.

Naujo pavyzdžio LR pasai
Nuo sausio mėnesio Lietuvoje bus 

išduodami naujo europinio pavyzdžio 
pasai. Anksčiau išduoti pasai lieka galioti 
iki juose nurodytos galiojimo pabaigos. 
Pase yra 32 numeruoti puslapiai ir iš 
polikarbonato pagamintas asmens duo
menų lapas, kuriame asmens duomenys, 
veido atvaizdas ir parašas išgraviruoti 
lazeriniu įrenginiu.

Paso duomenų lape integruota nekon- 
taktinė elektroninė laikmena, kurioje įra
šomi asmens duomenys bei asmens veido 
atvaizdas. Elektroninėje laikmenoje yra 
įdėta per 30 skaitmeninės informacijos 
autentiškumą ir konfidencialumą užtikri
nančių priemonių.

Vyšninės spalvos dokumento vidiniuo
se puslapiuose bus ir kitos informacijos 
apie Lietuvą. “Pasas taps ne tik asmens do
kumentu, bet pristatys, supažindins visą 
pasaulį su Lietuva ir mūsų nacionaliniais.

Nukelta į 2 psl.

Prezidentas Valdas Adamkus ir Pirmoji ponia 
sveikina užsienyje gyvenančius lietuvius

Brangieji Lietuvos žmonės.
Tautietės ir tautiečiai.

Šį vakarą lietuviai kartu su visu 
krikščioniškuoju pasauliu švenčia 
Kristaus gimimą. Prie Kūčių stalo 
renkasi šeimos, kad pasikeistų 
gerumu, prisimintų iškeliavusius j 
Anapilį artimuosius, pasidalytų 
Kalėdaitį, pasidžiaugtų buvimu su 
artimaisiais.

Žinau, kad daugeliui šeimų Kū
čių vakaras atneša ne tik džiaugsmą 
ir viltį, bet ir liūdesį bei ilgesį. Dau
gybė mūsų tautiečių svarbiausią meti) šventę pasitinka tolimoje šalyje, tapusioje antrąja 
tėvyne, ir i tėvų namus gali sugrįžti tik mintimis. Esu lai patyręs. Žinau tokioje situaci
joje esančio žmogaus mintis ir viltis. Žinau, kad gimtųjų namų ilgesys Šventų Kalėdų 
išvakarėse pajuntamas itin skaudžiai.

Bet žinau ir tai, kad viltys pildosi. Žinau, kad Lietuva, nors išgyvena tikrai daug rū
pesčių irvargų, jos žmonės tebesaugo savyje didelę dvasios stiprybę, darbštumą, didelę 
galią mylėti ir išlikti žmonėmis. Šių idealų ir vertybių palaikomi, tikrai galime kartu 
sukurti geresnę, teisingesnę, šviesesnę Lietuvą. Tokią, į kurią norės grįžti anksčiau ją 
palikusieji tautiečiai bei jų vaikai.

Todėl nuoširdžiai prašau: kad ir kaip toli nuo tėvynės šiandien esate, galvokite apie 
sugrįžimą. Saugokite lietuvybę ir perduokite jų savo vaikams. Kad ir kaip būtų sunku, 
atsiminkite: Lietuva-ne lik Jūsų tėvų ir senelių gimtinė, ne tik gimtosios kalbos ir savų 
tradicijų kraštas. Lietuva - tai Jūsų dvasinės pilnatvės šalis, kurioje visada būsite labiau
siai laukiami, labiausiai reikalingi ir brangūs.

Nuoširdžiai linkiu, kad visus, visuose pasaulio kampeliuose šiandien esančius lietu
vius sietų šis tikėjimas ir pasitikėjimas. Kad vieni kitiems dažniau būtume tokie, kokie 
esame šį vakarą: šiltesni, atlaidesni, artimesni.

Šio tikėjimo šviesoje nuoširdžiai sveikinu visus Jus, brangūs tautiečiai, kad ir kur 
šiandien būtumėte. Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų.
Ponia Alma Adamkienė:

Nuoširdžiai sveikinu su šventė mis visas lietuvių šeimas-vaikus, jų mamytes, tėve
lius ir artimuosius. Linkiu, kad Jūsų namai būtų jaukūs ir šilti, kad juose gyventų meilė 
ir dvasinis artumas. Nuoširdžiai sveikinu visus, mažus ir didelius - sveiki sulaukę 
Šventų Kalėdų. t □

Įtakingiausi žmonės Lietuvoje
2007 metų pabaigoje apklausęs pusę 

Seimo narių ir aštuonis žinomus vers
lininkus, savaitraštis „Veidas“ skelbia di
džiausią įtaką Lietuvoje turinčius žmones. 
Įtakingiausiu Lietuvos gyventoju politi
kai išrinko Algirdą Brazauską. Verslinin
kų požiūriu, daugiausia galios turintis as
muo Lietuvoje yra turtingiausias šalies 
žmogus, pagrindinis „VP grupės“ akci
ninkas Nerijus Numavičius.

Tuo metu buvo padaryta ir platesnė 
Lietuvos gyventojų apklausa. Jų požiūriu, 
įtakingiausias Lietuvos politikas yra Pre
zidentas Valdas Adamkus - tokiu jį mato 
per 35% respondentų. Į takingiausiųjų še- 
šiasdešimtukc surašyti ne vien politikai, 
verslininkai, teisininkai, žurnalistai ar val
dininkai - jame atsidūrė ir keli intelek
tualai: Pilietinės visuomenės instituto va
dovas, Lietuvos radijo laidos „Tarp Rytų ir 
Vakarų“ vedėjas Darius Kuolys, filosofi
jos profesorius ir LTV laidos „Be pykčio“ 
vedėjas Leonidas Donskis, filosofai Vy
tautas Radžvilas bei Egidijus Aleksandra
vičius. istorijos profesorius Alfredas Bumb- 
lauskas.

Lietuvos gyventojų akimis, pirmi) dvi
dešimtuką sudaro:

1. Algirdas Brazauskas, buvęs politikas.
2. Bronislovas Lubys, „Achemos gru

pės“ savininkas.
3. Gediminas Kirkilas, Socialdemok

ratų partijos pirmininkas, Premjeras.
4. Valdas Adamkus, Prezidentas.
5. Nerijus Numavičius. „VP grupės“ ak

cininkas.
6. Gedvydas Vainauskas, „Lietuvos 

ryto“ leidėjas.
7. Andrius Kubilius, Tėvynės sąjungos 

pirmininkas.
8. Audrys Juozas Bačkis, kardinolas.
9. Sigitas Tamkevičius, Kauno arki

vyskupas.
10. Egidijus Kūris, Konstitucinio 

Teismo pirmininkas.
11. Dalia Grybauskaitė. Europos Ko

misijos komisarė.
12. Darius Mockus, „MG Baltic” pre

zidentas.
13. Vitas Tomkus, „Respublikos“ lei

dėjas.
14. Albinas Januška, diplomatas, 

Premjero Gedimino Kirkilo patarėjas.
15. Vytautas Landsbergis, Europos 

Parlamento narys.
16. Rimandas Stonys, „Dujotekanos” 

vadovus.
17. Česlovas Juršėnas, socialdemokratas.
18. Povilas Malakauskas, Saugumo de

partamento vadovas.
19. Kazimira Prunskienė, žemės ūkio 

ministrė.
20. Vytautas Greičius, Aukščiausiojo

Teismo pirmininkas. □
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pffi'" Trumpai iš visur
♦ Gruodžio 20 
d. stiprus žemės 
drebėjimas su
krėtė Naujosios 
Zelandijos šiau
rinę salą. Sugriau
ti keli pastatai 
Gisborne miesto 
centre, sugadinti 
keliai.
♦ Gruodžio 20

d. Pakistane Sherpao kaimo mečetėje per 
pamaldas susisprogdino teroristas, ban
dydamas nužudyti buvusį vidaus reikalų 
ministrą Al'tab Khan Sherpao. Žuvo virš 50 
žmonių, daug sužeistų, jų tarpe ministro 
sūnus ir keli giminaičiai. Pats ministras 
išliko nesužeistas.
♦ Gmodžio 25 d. Teherane Irano vyriau
sybė pasirašė sutartį su Rusija, pagal ku
rią ji galės nusipirkti moderniausias rusų ga
mybos priešlėktuvinės apsaugos raketas.
♦ Gruodžio 27 d. Pakistane Rawalpindi 
mieste žudikas dviem šūviais mirtinai 
sužeidė Pakistano opozicijos lyderę Be
nazir Bhutto, kai ji atsistojusi automobilyje 
važiavo pasibaigus prišrinkiminiam mi
tingui. Žudikas tuoj susisprogdino. Al- 
Qaeda organizacija pasiskelbė suorgani
zavusi atentatą, bet žuvusios lyderės ša
lininkai sukėlė riaušes prieš Pakistano 
vyriausybę, kaltindami ją atsisakius suteikti 
tinkamą apsaugą Benazir Bhutto. Riauši- 
ninkaidegino automobilius, valdiškus pa
status, svaidė akmenis į policininkus. Per 
pirmąją riaušių dieną žuvo 42 žmonės. 
Sausio mėnesio pradžioje turėję įvykti Pa
kistano parlamento rinkimai atidėti iki 
vasario 18 d., nes sudeginta daug rinkiminių 
įstaigų.
♦ Gruodžio 28 d. Nepalo karalystės par
lamentas didele balsų dauguma priėmė 
rezoliuciją paskelbti Nepalą federaline

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
etniniais simboliais, vietovėmis, pavyz
džiui, Ventės rago švyturys, Kuršių nerija, 
Katedros kompleksas”, - sakė vidaus 
reikalų ministras Regimantas Čiupaila.

Seimas įteisino kremavimą ir 
baizamavimą

Gmodžio pabaigoje Seimas priėmė įs
tatymą, kuris nustato žmonių palaikų 
laidojimo sąlygas ir tvarką. Įstatymas 
įtvirtina ir iki šiol Lietuvoje teisiškai neap
tartą kremavimą ir baizamavimą.

Kaip teigiama priimtame įstatyme, bal- 
zamavimu vadinamas mirusio žmogaus 
kūno specialus paruošimas turint tikslą 
išsaugoti mirusio žmogaus kūną ilgiau 
kaip vieną savaite; kremavimu - žmogaus 
palaikų sudeginimas krematoriumo kros
nyje. Įstatyme nustatyta kremavimo ir bal- 
zamavimo priežiūra ir kontrolė. Už šį įsta
tymą balsavo 77 Seimo nariai, susilaikė 7.

Atrastas Lietuvos karo laivas
Kaip praneša DELFI, Estijos povan

deninės archeologijos specialistai atsklei
dė dar vieną Antrojo pasaulinio karo 
paslaptį - Baltijos jūros gelmėse aptiktas 
nuskandintas prieškarinis vienintelis I .ie- 
•tuvos karo laivas „Prezidentas Smetona”. 
Šio laivo nuskendimo vieta buvo žinoma 
tik apytiksliai - 1945 metų sausį išplaukęs 
iš Helsinkio uosto jis nuskendo Suomijos 
įlankoje, patekęs j minų užtvarą.

Lietuva šį 60 m. ilgio laivą buvo įsigiju
si 1926 metais, o statytas jis buvo 1917 m. 
Vokietijoje. Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, jis stovėjo Šventojoje ir lapo per
vadintas “Pirmūnu”. Karo metu sovietų 
laivynas jį naudojo Baltijos pakrančių ap
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demokratine respublika, panaikinant 
monarchiją.
♦ Gruodžio 30 d. Kenijos rinkimų komi
sija paskelbė ligšiolinį valstybės prezidentą 
Mwai Kibaki gruodžio 27 d. įvykusių pre
zidento rinkimų laimėtoju. Pradėjus balsus 
skaičiuoti aiškiai vyravo populiarus opozi
cijos lyderis Raila Odinga, tad įtariamas 
balsų skaičiavimo klastojimas. Krašte tuoj 
prasidėjo etniniai neramumai, žudynės 
Kisumu mieste. Luo genties žmonės žudė 
Kikuyu genties žmones, nes šiai genčiai 
priklauso prezidentas Kibaki. Per pirmas 
kelias dienas nužudyta virš 500 žmonių, 
daug jų policijos nušauti.
♦ Sausio 2 d. Šri Lankos vyriausybė ofi
cialiai atšaukė paliaubas su tamilų “Laisvi
nimo tigrais”, galiojusias nuo 2002 metų, 
nes tamilų aktyvistai nuolat jas laužę, sprog
dindami bombas. Paliaubų vykdymą prižiū
rėję norvegai stebėtojai bus atšaukti.
♦ Sausio 11d. Auckland miesto ligoninė
je mirė garsiausias Naujosios Zelandijos 
pilietis - Sir Edmund Hillary, gimęs 1919 
m. Jis išgarsėjo 1953 m. gegužės 29 d. pir
masis įkopdamas į Everesto kalno viršūnę, 
padedamas šerpo Tenzing Norgay, vėliau 
garsėjo ekspedicijomis j Pietų ašigalį ar 
Gango upe į I limalajus. Kurį laiką jis buvo 
Naujosios Zelandijos aukštuoju komisio- 
nieriumi Indijai, Nepalui ir Bangladešui, 
organizavo lėšas gerinti šerpų gyvenimo 
sąlygas, statydamas Nepale mokyklas, 
tiltus, aerodromus.
♦ Sausio 13 d. į New Plymouth N. Zelan
dijos šiaurinėje saloje kajaku iš Forster 
NSW valstijoje atplaukė du australai, James 
Castrission ir Justin Jones, irklavę virš 
3000 kilometrų ir kelionėje dėl blogų oro 
sąlygų praleidę 62 dienas vietoje numatytų 
42 dienų, nes 10 metrų aukščio bangos juos 
dažnai stumdavo atgal arba iškreipdavo iš 
trumpiausio kelio. □ 

saugai ir minavimui.
Pinigų paroda Kaune

Istoriniuose Lietuvos banko rūmuose 
Kaune, kur šiuo metu yra įsikūręs Lietu
vos banko Kauno skyrius, buvo atidaryta 
paroda, kurioje rodomas ilgas Lietuvos 
finansų ir bankininkystės raidos laikotar
pis. Ekspozicijoje galima išvysti pirmuo
sius lietuviškus pinigus-sidabro lydinius 
-kurie buvo naudojami XIII šimtmetyje, 
bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
monetas. Taip pat eksponuojami soviet inės 
okupacijos metų ir nepriklausomos Lie
tuvos pinigai.

Parodoje galima matyti ir nuo 1993 
metų kaldinamas progines monetas. Iki šiol 
jų išleista jau 52.

“Harmonijos pasaulis”
Kaip plačiai praneša Lietuvos spauda, 

jau anksčiau triukšmo sukėlusi prostitu
cijos organizavimo byla dabar atsidūrė 
Klaipėdos apygardos teisme. Pelnymus! iš 
kito asmens prostitucijos ir įtraukimu į 
prostituciją yra kaltinamos 4 “I larmonijos 
pasaulis” darbuotojos - bendrovės direk
torė Daiva M., jos sesuo Nadežda N., Edita 
G. ir Julija T. Įtariama, kad nuo 2001 iki 
2005 metų jos sudarinėjo merginų grupes 
vykti ne tik j tokius įprastinius kraštus kaip 
Jungtiniai Arabų Emyratai, Anglija bei 
Prancūzija, bet ir į labiau egzotines šalis 
kaip Seišelių Salos bei Monakas. Nustatyta, 
kad buvo vežama grupėmis po 6-7 
merginas, tarp jų buvo ir nepilnamečių. Kol 
kas turima medžiagos dėl mažiausiai 19 
grupių. Lietuvoje šis “eksportas” buvo den
giamas modeliavimo vardu.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EUA, BNS, LGmCir“Beniardinai”.

Prezidento kreipimasis
Baigiantis 2007-iems metams, Prezidentas Valdas Adamkus kreipėsi į Lietuvos žmones.

Pateikiame pagrindines jo kalbos mintis. Red.

Mielieji Lietuvos žmonės,
Šiandien pasirašiau 2008 m. Lietuvos 

valstybės biudžetą, kuris, mano nuomone, 
turėjo būti daug taupesnis. Priėmiau šį 
sprendimą, prieš tai ne kartą įspėjęs Seimą 
ir Vyriausybę, kad, nesubalansavus mūsų 
pajamų ir išlaidų, galime nesuvaldyti in
fliacijos ir kainų augimo. Vyriausybė pati
kino, kad imasi atsakomybės už mūsų krašto 
ekonominę ir socialinę gerovę, o tam įti
kinama balsų dauguma pritarė Seimas. 
Prezidento veto jau nieko nepakeistų.

Mažumos Vyriausybė sugeba gauti Sei
mo paramą savo sprendimams, dėl kurių 
būta nemažai ginčų ir kritikos. Tačiau pa
sigendu ministrų kabineto pastangų įtikin
ti Seimą priimti valstybei svarbius strate
ginius sprendimus teismų, mokslo ir studijų, 
sveikatos apsaugos reformų klausimais. 
Nematau realios kovos su korupcija bei 
užsienio investicijų skatinimo.

Šia proga, baigiantis 2007 metams, kartu 
noriu įvertinti ir apžvelgti mūsų politinio 
gyvenimo reiškinius, ne vienamkeliančius 
pagrįstų rūpesčių.

Žmonės pastebi, kad daugelis Seimo 
narių ir kiti aukštieji politikai vis labiau 
įsitraukia į būsimų rinkimų kampaniją, 
tarpusavio santykių reikalus. Nors ne
vykdomos esminės reformos, nuo kurių 
priklauso valstybės, o kartu ir mūsų visų 
bendra ateitis.

Lietuvos žmones, ypač gyvenančius ato
kesnėse krašto vietovėse, dažnai girdžiu 
sakant: “Mes Vilniui, supraskite, valdžiai, 
nerūpime.” Tai pavojingas aukščiausios val
džios atskirties nuo ją renkančių žmonių 
suvokimas. Jeigu atidžiau apsižvalgykime, 
pastebėtume, kad visuomenės branda stip
rėja greičiau, negu kai kurių mūsų politikų 
atsakomybė ir politinė išmintis. Visuomenė 
pati imasi spręsti jai svarbias problemas: 
teikia paramą skurstantiems, stabdo karą 
keliuose, skatina sąžiningą verslą.

Mane tai džiugina ir skatina didžiuotis 
mūsų bendruomenės savimone, jos stip
rėjančia jėga. Tačiau ramybės neduoda 
klausimas: “Arne mūsų išrinktieji politikai 
turėtų būti viso to priekyje?”

Seimas pastaraisiais metais, atrodo, nu
ėjo lengviausiu politinių peštynių keliu. Aš. 
kaip ir Jūs, esu rinkėjas, todėl pasigedau 
atsakingų sprendimų, kuriuos dažniausiai 
pakeitė populistinės, busimiesiems rinki
mams skirtos diskusijos ir balsavimai. Tai 
tenkina vieną ar kitą partiją, tačiau nedaug 
bendro turi su valstybei svarbiomis prob
lemomis.

Neatsitiktinai viešojoje erdvėje vyravo 
nuoseklios pastangos nevykėliais, kenkė
jais, netgi išdavikais vadinti Lietuvos 
diplomatus, specialiųjų tarnybų darbuo
tojus. kariškius. Septynioliktaisiais mūsų 
nepriklausomybės metais su nauja jėga 
kylama į nebeegzistuojančio KGB 
bendradarbių medžioklę, praeityje randa
ma politikų ryšių su teroristinėmis or
ganizacijomis. Kodėl tarp žmonių, kuriuos 
gyrėme už nuopelnus Lietuvą priimant į 
NATO ir Europos Sąjungą, šiandien 
ieškome priešų?...

Gal per daug energijos buvo skirta že
mės nuosavybės įstatymo kaitaliojimui? 
Todėl paprasti žmonės niekaip negali 
susigrąžinti iš senelių ar tėvų paveldėtos 
žemės ne tik dokumentuose, bet ir atmin
tyje išsaugotose teritorijose? Grįždamas iš 
susitikimų rajonuose parsivežu šūsnis 
žmonių laiškų, valdininkų biurokratinio 
atsirašinėjimo bylų.

Būkime atviri, žemės reforma iki 2007 
metų pabaigos nebus baigta ir nemažai 
žmonių dar neatgaus savo turto, nors jiems

LR Prezidentas Valdas Adamkus.

ne kartą tai buvo žadėta. Dauguma valdžio
je buvusių ar esančių šios problemos, atro
do, nepajus. Ne vienas sėkmingai pasi
naudojo priimtų įstatymų teikiamomis 
galimybėmis susigrąžinti žemes, įsigyti 
naujų sklypų.

Dabar politikai ieško ir randa erozijos 
įvairiose valstybės gyvenimo srityje, tik ne 
savo aplinkoje. Aš erozijos požymių pa
stebiu mūsų politikoje, dylančioje atsako
mybėje savo rinkėjams, atotrūkyje nuo 
žmonių.
Gerbiamieji,

Ypač didelį rūpestį kelia pastarosiomis 
savaitėmis sustiprėjęs politinis spaudimas 
visoms nacionalinio saugumo institucijoms. 
Mūsų valstybėje nėra idealiai tvarkomų 
sričių ir negalime nutylėti problemų, nors 
kartais jų neįžvelgia mūsų partneriai 
tarptautinėse gynybos struktūrose...

Tikiuosi, kad šios kadencijos Seimas 
savo ateities egzaminą išlaikys ir neprašys 
Prezidento pagalbos jį paleisti. Įstatymas 
Parlamentui suteikia teisę priimti spren
dimą dėl savo veiklos. Nesileisiu įtrau
kiamas į tuščias diskusijas, nepalaikysiu 
populistinių kaltinimų ir reikalausiu at
sakomybės visa Prezidento galia, kurią man 
suteikia Konstitucija.

Ankstyva Lietuvos narystė ES ir NATO 
yra sėkmės istorija, tačiau ji negarantuoja 
laimingos pabaigos. Nuo tradicinių par
tijų gebėjimo vykdyti solidžią ir toliare
gišką politiką, noro žengti ne priešrin
kiminės, o kuriančios kritikos keliu, pri
klausys, ar būsimuose rinkimuose suge
bėsime išvengti populistų, šauklių iš Rytų 
ir oligarchų valdžios.

Šios kadencijos Seimas ir Vyriausybė 
gali pasiekti esminį proveržį energetikos 
srityje. Sugebėjome Europos Sąjungą įti
kinti, kad energetinės politikos klausimu 
visos šalys narės turi kalbėti vienu balsu. 
Turime sugebėti padaryti ir savo namų 
darbus - pastatyti modernią Ignalinos 
atominę elektrine, nutiesti būtinas elek
tros jungtis į Vakarus. Skaidrumas ir 
valstybės intereso gynimas čia nedisku
tuojama taisyklė.

Man tik neramu, kad atėjus laikui 
konkrečiais sprendimais parodyti ryžtą ir 
imtis strategiškai svarbių projektų, pai
niojamos vertinimuose ir keičiame pozi
ciją. Nuo ko priklausys I jetuva, jeigu netu
rėsime savo elektrinės ir elektros tiltų su 
Vakarais?

Artėjant rinkimams matau aiškius 
bandymus išbalansuoti Lietuvos politinę 
sistemą ir puolimą prieš pačių sukurtas 
valstybines institucijas, lai pavojinga jau
nai valstybei ir jos suverenumui.

Primygtinai raginu Lietuvos politikus 
Seime ir Vyriausybėje - raskite jėgų atsi
spirti neatsakingoms pagundoms. Imkitės 
ir atlikite žadėtus darbus, kurių reikia 1 sie
tuvos žmonėms.

Valdas Adamkus.
Lietuvos Respublikos Prezidentas
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Bendruomenės baruose_______
Įspūdinga eglutė vaikučiams

Jadvyga Dambrauskienė

Gruodžio 22 dienos popietę į Sydnė- 
jaus Lietuvių Klubų “Dainava" rinkosi 
vaikai su tėveliais Kalėdinei Eglutei. Vaikų 
susirinko virš 30 - pagal rengėjų nurodytų 
vaikų amžių, iki 12 metų.

Įėjus įšalę scenoje stovėjo įspūdingai 
atrodanti eglutė, o šalia esančioje papuoš
toje žaidimų aikštelėje vaikučių jau laukė 
labai gražiai kalėdiškai pasipuošusi šio 
renginio organizatorė ir vedėja Lana Venc
kienė. Lana yra profesionali aktorė, be to, 
moka suderinti maisto gaminimą ir vaikų 

Buvusi ALI! KV pirmininkė Lolita Kalėda 
su dukrele /Viste Marija.

užsiėmimus. Ir iš tikrųjų, ji mokėjo užimti, 
išjudinti vaikus. Kiekvienas vaikas buvo 
pakviestas vardu ir pristatytas kitiems, ku
rie jį priėmė ir sveikino plojimais.

Žaidimai, šokiai, dainelės, muzikiniai 
intarpai sustabdant muziką, kada vaikai 
turėjo pasilikti paskutinėje judesio būse
noje ir stovėti lyg statuloms, - visa tai vai
kams teikė daug džiaugsmo ir juoko. Net 
mažyliai, kurie pradžioje nepaleido ma
myčių rankos, vėliau laisvai sukosi rate
liuose vieni.

Kalėdų Senelis irgi buvo dosnus, kiek
vienas gavo ilgai lauktą dovaną, kurią 
apžiūrėjo čia pat, atsisėdęs žaidimų aikš
telės pakraštyje. Pasidžiaugę dovanomis 
vaikai jas perdavė tėveliams, o patys to
liau linksminosi tartum seniai pažįstami 
draugai.

Rateliu ėjo ir vos pirmus žingsnelius 
žengiantis vaikutis, ir dvylikametis. Lana 
sugebėjo sugrupuoti vaikus taip, kad jie 
vienas kitam netrukdė ir šoko, linksmi
nosi toliau. Tuo tarpu mamytės tarpusa
vyje bendravo pakraštėlyje atsiskyrusios 
nuo mažylių, tik akį užmesdamos ką jie 
ten daro, kaip jaučiasi.

Atskirai reikia paminėti, padėkoti ir 
palinkėti sveikatos p. Martinai Reisgienci. 
Dėl ligos pati negalėjusi papuošti eglutės, 
ji pasirūpino, kad dėžutėse supakuoti 
nepaprastai įspūdingi ir gražūs kalėdinės 
eglutės papuošalai, vadinami šiaudinu-

Kalėdų Eglutė Sydnėjaus Lietuvių K tūla; “Dainava”.

kais, būtų nugabenti į “Dainavą”. Jais ir 
buvo papuošta eglutė. Visi Klube mačiu
sieji eglutę stebėjosi šiais nuostabiais, ne
matytais žaislais. Jie buvo įvairiausių for
mų ir dydžio. Žvaigždės, kryželiai, varpe
liai ir dideli varpai, ratai ir ratukai, įvai
riausių formų ir dydžio auksinio atspal
vio papuošalai puikiai derinosi prie žalios 
eglutės!

Šitoks eglutės žaisliukų gaminimas yra 
senovinis lietuvių liaudies menas. Jis 
plačiausiai buvo taikomas tada, kai dar 
nebuvo blizgančių ir greitai dūžtančių 
brangių papuošalų. Šiaudinukais juos 

vadiname todėl, kad jie suvarstyti iš na
tūralių, gražiai gelsvi) išdžiovintų kviečių 
šiaudų. Beje, Martina juos augina savo 
kieme ir, tinkamai paruošusi bei sukar
piusi. adatos ir siūlo pagalba sukuria įvai
riausias geometrines formas.

Praėjusiais metais, dar dirbant Savait
galio mokykloje, buvę mūsų mokinukai 
su dideliu noru ir užsidegimu mokėsi 
šiaudinukų vėrimo meno. Patiko ir ma
moms tie natūralūs papuošalai. Jos mo
kėsi kartu, todėl ir šiandien kai kurios 
šeimos puošia savo eglutes pačių pasi
gamintais žaisliukais. □

Šventiniai įvykiai Kabailų šeimoje
Algimantas Kabaila

Mūsų vaikaitis Vytas Kabaila gavo 
leitenanto laipsnį ir. pagal Australijos 
kariuomenės tradiciją, vidurnaktį tarp 
gruodžio f 1-osios ir gruodžio ir 12-osios, 
komendantui paskelbus 12-tą nakties, ga
vo savo žvaigždutes (“pips”), kurias jam 
prisegė mama - architektė ir mokytoja 
Amanda Kabaila (Gaunt) bei seserys - 
veterinarijos daktarė Anna Kabaila ir 
studentė Rasa Kabaila.

Gruodžio 11 dieną įvyko mokslus bai
gusių karininkų paradas. įdomu, kad Vytas 
niekur nekeitė savo pirmojo vardo - Vy
tautas ar Vytas į antrąjį - senelio iš mamos 
pusės anglišką vardą I .cigh. Po to sekė iš
kilmingas pažymėjimų įteikimas, kuriuos 
įteikė Australijos valstybės galva - Gene
ralinis Gubernatorius, generolas Michael 
Jeffery.

RMC(Royal Military College) Duntroon 
komendantas Brigadier M. Bornholt pa
sakė įspūdingą kalbą, pabrėždamas, kad j 
RMC ateina kandidatai j vadus, kurie jau 
yra baigę AD1-A (Australian Defence 
Force Academy), su įvairiais moksliniais

Vytas Kabaila ir Australijos Generalinis Gubernato
rius generolas Michael Jeffery.

laipsniais ir kariniu paruošimu. Už tai dar 
baigę sunkų ir sudėtingą RMC kursą, jie 
iškart tampa pilnais, dviejų žvaigždučių 
leitenantais. Keletas jo sakinių įstrigo ir 
man besiklausant:

“You are the best of the best Į...] and we 
entrust you our most precious asset - the 
lives of our soldiers. Guard it well and they 
will respond by guardingyourlives”.

Komendanto žodžiais, apmokomojo 
personalo seržantas, kreipdamasis j busi
muosius Australijos karininkus, pasakė:

“We don’t want you to be our mates - 
we want you to be our leaders: when all 
around us is in chaos. Ire the islands of cool 
and intelligent direction and leadership”.

Visi graduantų artimieji ir svečiai buvo 
pakviesti pietums, kuriuose gen. Jeffery 
geriausiai baigusio kadeto kardu perpjo
vė tradicinį tortą.

Vakare įvyko balius, kuriame jauni gra- 
duantai pirmą kartą pranešiojo naujas 
išeigines uniformas, kurios yra skirtingos 
priklausomai nuo korpuso: pėstininkų 
(Infantry), ryšininkų (Signals), artilerijos 
(Artillery), šaudmenų (Ordinance), slapto
sios žvalgybos (Intelligence), šarvuočių

Karininkų, iškėlusių kardus, paradas. Ketvirtas iš dešinės-Vytas Kabaila.

(Armoured Corps) ir aviacijos 
(Aviation).

Vytas visad norėjo būti 
aviacijos korpuse, i kuri jis ir 
buvo paskirtas su vienuolika 
savo kolegų. Jų išeiginė uni
forma - juoda su melsva lie
mene. Vytas taip pat gavo sa
vo pirmąjį medalį. įteikiamą 
po ketvertų metų karinės tar
nybos. Mat jis, būdamas septy
niolikos metų, dar prieš baig
damas gimnaziją, įstojo į Aus
tralijos kariuomenės rezervą 
(Army Reserve), lėn jis atliko 
pirmąją karo mokslų praktiką.

Geriausiai baigęs kadetas 
buvo pakviestas tarti žodį. Jis 
priminė, kad kartu su juo 

ADFA studijas pradėjo virš 
240 studentų, gi dabar RMC

graduantų buvo apie 
135, jų tarpe keli sve
timšaliai, su kuriais visi 
puikiai sugyveno.

O kaip jaučiasi sene
liai. kai jų vaikaitis jau 
savarankiškas ir kvalifi
kuotas karininkas? Abu 
- senelis ir močiutė - 
aiškiai supranta, kad 
praranda savo mėgiamą 
ir mylimą anūką Vytą, 
nes jis jau turi naują ir 
plačią šeimą - savo ko
legas kariuomenėje ir 
visą kariuomenę. Ten 
dabar jo mintys, darbai 
ir siekiai. Be abejo, 
abiems tėvams dar kur 
kas sunkiau, nes iš namų 
išskrenda vienintelis 
sūnus. Vytas, be abejo, 
linksmas, kad jo pagrin
dinės ir sunkios studijos

Vytis Kabaila (centre) su tėvais - Amanda ir Rimu.
Algimanto Kabailos nuotrauka.

baigtos ir prasideda naujas gyvenimo suaugę, o vaikai jau seni...
etapas. Tad tokios mūsų Kalėdinės naujienos

Beje, seneliams tai dar vienas aiškus ir nuotaikos. □
senatvės ženklas, nes jų vaikaičiai jau________________________________________
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Bendruomenės baruose Andrius Belkus - a young champion

Nauj. Zelandijoje kuriama Bendruomenė
Deimantė Dokšaitė

Gruodžio 9 dieną didžiausiame Nau
josios Zelandijos mieste Auckland su
sirinkę 17 lietuvių ne tik virė ir valgė 
cepelinus, bet pagaliau galutinai apsi
sprendė steigti Naujosios Zelandijos 
Lietuvių Bendruomenę - „New Zealand 
Lithuanian Society“. Pasak vieno inicia
torių Vitalio Skiauterio, Bendruomenę 
įregistruoti nuspręsta todėl, kad šios ša
lies lietuviai tiesiog pribrendo platesnei, 
didesnei veiklai.

„Norime atsidaryti lietuvišką mokyk
lėlę vaikams. Oficialus Bendruomenės 
steigimas mums atriša rankas teisiškai ir 
finansiškai. Galime veikti kaip pelno 
nesiekianti organizacija. Finansiškai 
reikalai pagerės, nes narių aukojamos lė
šos bus neapmokestinamos, galėsime gau
ti paramos iš Naujosios Zelandijos, o taip 
pat ir iš Lietuvos institucijų. Kaip pelno 
nesiekianti organizacija gausime nuo
laidas patalpų nuomai ir kitkam, kam iki 
šiol būtų tekę mokėti komercinę kainą. 
Paaukoję lėšas bendruomenės tikslams, 
galėsime nusirašyti mokesčių.“ - raciona
lias priežastis paskatinusias steigti 
Bendruomenę dėstė su šeima Naujoje 
Zelandijoje apsigyvenęs V. Skiauteris.

Per cepelinų brilių, kuris virto ir stei
giamuoju Bendruomenės susirinkimu, 
buvo parengti jos įstatai ir susirinkimo 
protokolas. Visa tai išsiųsta registracijai 
valdžios įstaigoms ir Pasaulio Lietuvių 
Bendniomenei.

Vitalis Skiauteris.

Pasak Vitalio Skiauterio, Naujosios 
Zelandijos lietuviai jau ir anksčiau sten
gėsi visomis išgalėmis išlaikyti lietuvy
bę, Įskaitant ir cepelinų valgymą. Be to, 
vienas pagrindinių jų tikslų - propaguoti 
Lietuvą Naujojoje Zelandijoje.

„Mes tai jau darėme anksčiau ir to 
neketiname keisti Lietuvos vėliava jau kelis 
metus Vasario 16-osios proga plevėsavo 
ant didžiausio Naujojoje Zelandijoje til
to Auckland centre, ir tai pritraukė ne
mažai spaudos dėmesio. Ieškosime vi
sokių galimybių ir toliau.“ - patikino jis.

Dar nėra aišku, kas taps naujai įsteig
tos Bendruomenės pirmininku. Vadovybę 
ketinama rinkti Vasario Šešioliktosios 
minėjimo metu (vasario 17 dieną).

2001 metų Naujosios Zelandijos gy
ventojų surašymo duomenimis, ten buvo 
111 lietuvių. Daugiausia lietuvių į Naują
ją Zelandiją atvyko po Antrojo pasaulinio 
karo. 1945 metais jų ten buvo 24, 1956 
metais - 207. (lietuviams.com)

Andrius Belkus won Under 16 age 
division in Stuart Appleby Murray River 
Junior Masters.

In this four round event contested by 
golfers from NSW and Victoria Andrius 
was behind after a first round score 9 
over par in hot and windy conditions but 
where all the golfers struggled. His second 
round score of 2 over par (74) put him back 
in contention. His third round effort of 69 
(3 under par) was the best score of all 
divisions on that day and catapulted him 
well into the lead in his age division. A 
closing round of 5 over par earned him the 
title. Andrius finished in eighth spot overall 
against golfers that included under 21 

Murray River Masters ‘07 Champions. Andrius Keikus - back row fourth from the left.

players.
Andrius has just completed the quarter 

finals of the Eric Appleby Shield which is a 
team event for all golf clubs in NSW. Five 
golfers (up to the age of 23) represent their 
club in a match play format. Andrius’ team 
(Cabramatta Golf Club) lost their Quarter 
Final against Oatlands but he won his 
match shooting 2 under par - and remained 
undefeated throughout the entire series. 
Andrius is now hopeful of becoming the 
youngest player ever to represent 
Cabramatta Golf Club in the Major 
Pennants, a state wide inter club 
competition, which is the major team event 
for golfers in NSW. MP inf.

Vilnius -
Ambasadorių programa

„Vilnius - Europos kultūros sostinė 
2009“ (VEKS) pristato Ambasadorių 
programą, kurios tikslas - atkreipti pa
saulio dėmesį į Lietuvą, paskatinti žmo
nes imtis iniciatyvos ir prisidėti prie 
Lietuvos Įvaizdžio formavimo.

Kas gali tapti Vilniaus “ambasadoriu
mi”? Tai-kiekvienas žmogus, nesvarbu, 
iš kur jis kilęs, ką veikia ir kaip yra su
sijęs su Lietuva. Pagrindinei misijai at
likti reikia būti geros valios piliečiu bei 
norėti supažindinti kitus su Lietuva.

Daugiau informacijos apie Ambasa
dorių programa suteikia svetainė

www.culturelive.lt/ll/ambasadoriai
„2009-ieji metai yra ypatingi, nes 

Vilnius tampa Europos kultūros sostine, 
taip pat bus švenčiamas Lietuvos vardo 
tūkstantmečio paminėjimas“, - pabrėžė 
VEKS vykdomoji direktorė Dalia Ban- 
kauskaitė. - Tai ypatingi metai Lietuvai, 
todėl būtent dabar turime galimybę at
kreipti tautinės bendruomenės dėmesį“.

Lietuvoje ir užsienyje žinią apie Vil
nių, tapsiantį Europos kultūros sostine, 
jau skleidžia daugiau nei 500 ambasado
rių iš 25 Lietuvos miestų ir 24 užsienio 
šalių. Žaismingai, kūrybiškai ir įdomiai 
pristatyti Vilnių numato “ambasadoriai”: 
avangardinio kino pradininkas ir kūrėjas 
Jonas Mekas, dainininkas ir aktorius An
drius Mamontovas, dailininkė - juvelyrė 
Eglė Babilaitė-Sitas, „Lietuvos ryto“

Greta Savickaitė - Fletcher.

krepšinio klubas, TV laidos vedėjas Ri
mantas Šapauskas ir tt.

Iš Australijos tarp ambasadoriais 
įrašytų savanorių yra Sydnėjaus lietuvių 
veikėja Greta Savickaitė-Fletcher. Prisi- 
statydama programoje ji sako: “KUO 
MAN YPATINGAS VILNIUS? Pati ne
senai pakėliau sparnus iš Lietuvos ir man 
ji visada bus namai. Tai nuostabi šalis, ku
ria didžiuojuosi, kuri alsuoja istorine 
dvasia, kuri išsiskiria nuostabiais sena
miesčiais, tradicijomis, menu, bet tuo 
pačiu yra pakankamai moderni ir sutei
kianti komfortą besisvečiuojantiems tu
ristams is viso pasaulio”. □

Padėka
Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” Valdyba nuoširdžiai dėkoja p. 

Teodorui Rotcui už nuostabų Kalėdų Senelio pasirodymą Kalėdinės Eglutės 
proga.

2008 metų lietuviškų renginių Melbourne
KALENDORIUS

Sausis
2-8 Skautų stovykla (Sausio 6 - svečių diena).

Vasaris
24 Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas.

(Ruošia ALB Mclbourno Apylinkės Valdyba. Teatro salėje.)
Kovas

2 Kaziuko mugė
16 Katalikių Moterų Draugijos metinis susirinkimas,

28-30 Ethnic Scouts (Kilmore).
Balandis

20 Socialinės Globos Moterų Draugijos metinis susirinkimas.
Gegužė

3 Baltic Fraternities Commercium.
4 Motinos Dienos minėjimas (ruošia Parapijos Mokykla).

Birželis
15 Gedulo ir Vilties Dienos minėjimas (ruošia ALB Melbourno 

Apylinkės Valdyba, programą ruošia Entuziastės Teatro salėje).
22 Katalikių Moterų Draugijos popietė.
28 Joninės - Vakaronė (ruošia “Gintaras”).

Liepa
6 Valstybės Šventės minėjimas (ruošia ALB Melbourno Apylinkės 

Valdyba Teatro salėje).
27 Bendruomenės susirinkimas.

Rugpjūtis
3 Socialinės Globos Moterų Draugijos popietė.

17 Katalikių Moterų Draugijos metinė šventė.
Rugsėjis

6 Baltic Dance Festival.
7 Melbourno Lietuvių Klubo metinis susirinkimas.

14 Australijos Lietuvių Fondo metinis susirinkimas.
Spalis

11 “Talkos” metinis susirinkimas.
Lapkritis

1 Melbourno Lietuvių Klubo - 50th Anniversary Ball.
9 Katalikių Moten; Draugijos popietė.

16 “Dainos Sambūrio” metinis koncertas.
23 Kariuomenės Šventės minėjimas.

Gruodis
Sausis 0009

5-8 “Džiugo” tunto skautų stovykla.
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Menas ir kultūra Lidija Šimkutė

Josonia Palaitis
Solo Exhibition Metamorphoses at Hardware Gallery, 23 Jan. - 9 Feb. 2008

Isolda Poželaitė - Davis AM

Metamorphoses are the artist’s 
twelfth solo exhibit ion. She has also 
participated in selected group 
exhibitions from 1979 - 2007. In the 
twenty-eight year span, Josonia’s 
pictures were exhibited in t hirty-five 
exhibitions.

In portraiture she has won the 
People’s Choice award. Salon des 
Refuses, Sydncy/Australia for the 
portrait of Yawuru Man. Patrick 
Dodson (1998), The People’s Choice
Award, Archibald Prize, Sydney for Bill 
Leak’s portrait. (1995), People’s Choice 
Award Salon des Refuses for Paul 
Lyneham’s portrait (1992). The Doug 
Moran National Portrait Prize John Mills 
(1994), The National Portrait Gallery 
inaugural commission of double portrait 
of Australian Prime Minister John Howard 
and Janette Howard portrait (2000), The 
Childers Memorial Commission, 
Queensland (2002). And some otherprizes.

It is interesting to note that in this 
exhibition based on Ovid’s (Publius Ovidius 
Naso 43 BC - 17? AD) Metamorphoses in 
which the Roman poet has incorporated the 
ancient Myths and I rgends in his 27 poems, 
the modern artist Josonia Palaitis added a

In the picture Mars and Penns the gods ride 
bicycles on the Olympian streets. Icarus’s 
supposedly enraptured expression 
accentuated by the tilt of his head is 
juxtaposed to neatly falling feathers, one by 
one from his wings, as the young man Hies 
closer and closer to the sun goddess. 
Tisiphone . the underworld witch, has 
snakes coiling around her body, but in her 
hand she holds what looks like a modern 
torch. Even the most cruel picture 
Erysichton’sPunishment makes the public 
chuckle to see with what glee and haste 
Erysichton gobbles up his own knee. In 
Minerva and the Muses the artist introduces 
a typically Australian touch, i.e. a clothes 
hoist around which the muses are

touch of the 21st century modus vivendi 
and subtle ironic dashes in her paintings.

The size of the 25 pictures is small and 
varies from 20x20 cm. to 20x30cm.They 
arc painted with oil paints on linen and well 
framed. In some pictures painted borders 
in the Roman mosaic style add an echo of 
and an allusion to antiquity.

As far as Josonia’s choice and depiction 
of topics are concerned she freely admits 
of being influenced by the old masters like 
Botticelli, Goya, Caravaggio and others. 
However, she also states that: “...Mostly 
my ideas materialised spontaneously and I 
went with the flow.”

So, yes! There seems to be a common 
departure point in the compositions of the 
old masters and her conception, but in 
developing the theme Josonia gradually 
weers away from this commonality and

energetically dancing. The Danae of the 
Ancient World conceived Perseus when 
Zeus came to her in prison as a shower of 
gold. In the 21i‘cent. version of the artist, 
Danae stands in a modern shower and a 
shower of what looks suspiciously like 
coins falling on her from above.

1 n every one of the artist’s pictures the 
observant viewer will find a symbol of 
modernity and a pun.

Josonia’s painting style has also 
changed, herpa instaking photorealism, or, 
to use the artist’s expression, “my usual 
meticulous realism” hasgivenway to a more 
sweeping figurative and narrative style. Il 
is such a welcome surprise to see how the 
main characters blend into the background. 
Gone are the fine brushstrokes, generous, 
more fluid ones that give the theme an air 
of unreality replaces them. The topics and

Iš ciklo CIKADŲ TYLA

Žodžiai, kuriuos kalbu, tėra tik oras.
(Sapfo)

DIEVU GRIUVĖSIAI 
iškvepia karvelius

aikštės skėčiai 
išjudina
spoksančių minią

atverdami dangų 
išvystam mirusiuosius 
ir kalbamės
su bevardžiu*
CIKADŲ TYLA 
apsupa prietemą

balandžiai 
suglaudžia sparnus 
prieš tavo veidą*
ŠI VASARA DVELKIA
vėjo gaiva

po sunkiais debesim 
anglimi išklotam kiemelyje

papajų vaisių kvapas 
ir kaktusai laukuose*
TAMSOJ IR TYLOJ 
po ochros ir abrikosų 
spalvų namais 
girdisi požemio nerimas

aukų griuvėsiuose 
ritualų šešėlių 
Majų ženklai
suartina mus su dievais

jų sudėtingas šokis 
gyvenimo ir mirties šaknys *
PO NAKTIES SKĖČIAIS 
ir švelnia žibintų šviesa

šešėliai šoka
prie baltos gardenijos

adds more and more artistic elements of 
her creative imagination.

What is completely unexpected is that 
below each picture is an extract from the 
relevant poem and often a cheeky remark 
by the painter herself. The Flood reminds 
contemporary viewers not only of the 
biblical flood, but also of the 21st century 
Scourge - climate warming and tsunamis.

Josonia Palaitis “Minerva and the Muses”.

the characters in the scene arc creations of 
fantasy and call forth in the viewer’s eye 
and mind a different conception of the 
legend or myth. The viewer realises that 
nothing much has changed in human lives. 
While the colours are lighter in the artist’s 
palette, the heroes appear in antique 
accoutrements, while the heroines 
sometimes in free flowing shifts. The

supernatural beings 
arc depicted as 
ephemerotis bluish or 
greyish ghosts. These 
features contribute to 
the unreality of the 
narrative content.

As mentioned 
before, some pictures 
remind of other 
painters who have for 
centuries tackled 
themes of legends and 
myths. The artist 
Josonia Palaitis has 
acknowledged her 
debt to them in the 
literature distributed 
to the viewers. 
However, I must stress 
that it is not the case of 
a dėjavu. No. It is a
transformed and

KAI SAULĖTOS DIENOS 
verčiasi kūliais 
nuo nuolatinio blizgesio 
į abejingumą

netikėtas
peteliškės skrydis
suderina kalbą
ir žodžiai įgauna švytėjimą*
BALTOS NAKTYS 
aidi balsais 
iš Babilono sodų 
prisim inim ų veidrodyje

kur praeinančio laiko 
sielos laikinai sugrįžta 

ir išnyksta*
ODOS GĖLĖS RAUDONOS 
anapus žydinčių kaktusų 
po piramidės pamatais 
paslaptingoje citadelėje 
kur angelai vaikštinėjo 

po miestą

mano akys apskrieję aikšte 
paskutinio miego 
apleista ašimi*
TARPAI 
suteikia 
žodžiams 
garsą

Paimta iš dvikalbio poezijos rinkinio “Mintis ir uola /Thought and Rock”, 
kuris turėtų išvysti spaudą 2008 metais. (Lietuvių rašytojų sąjungos leidykla).

individualised 
version that 
confronts our 
eyes. In picture 17 
in the catalogue 
Bacchus is not 
Caravaggio’s 
young man who 
gels merry on the 
juice of grapes. 1 n 
Josonia’s version 
the Bacchus’s 
pose is more that 
of a dissipated 
man-not a young 
god. Furthermore 
his drinking 
companions arc Josonia Palaitis “Icarus and Daedalus”.

turned into fishes that swim around, 'lb my 
mind comes the adage “drinks like a fish.”

It is a fascinating narrative exhibition 
that makes the public smile at the artist’s 
ingenuity of giving a modern touch to 
ancient myths and legends. Or as Publius 
Ovidius Naso has aptly said: “Changes of

shape, new forms, are the main theme, which 
my spirit impels me now to recite.”

Just substitute the word recite with' 
paint, and it would well fit Josoriiii 
Palaitis’s creative endeavours in this 
pictorial exhibition.

d
Sydney Lithuanian Information Centre [ slic ) now offers 

FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLiufo@sIic.org.au
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Neseniai iš kelionės po Kinijų sugrįžę Renata ir Alis Migai (nuotraukoje centre) Redakci
jai atsiuntė šį įdomų sveikinimų.

Gerb. Redaktore,
Su prenumerata siunčiu geriausius 

linkėjimus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga Jums ir visiems “Mūsų Pastogės” 
darbuotojams.

Su padėka Jums -
Veronika Kožcniauskicnė

Mieli “Mūsų Pastogės” 
bendradarbiai,

Ui horizonto lyg laivai pranyksta
metai, 

O dienos gęsta blyksinčiais žiedais... 
Tegul akimirkos džiaugsmingos retos, 

geriau dažnos, 
Lyg stebuklingas žiedas išsiskleis...
Nuoširdžiausiai sveikinu su šv. Ka

lėdomis ir artėjančiais Naujaisiais!
Sveikatos, nenuilstančios energijos ir ko 

geriausio. Būkit sveiki ir laimingi!!
Jadvyga Dambrauskienė

Visiems “Mūsų Pastogės” darbuoto
jams linkime gražių šv. Kalėdų.

Mačiulaičių šeima

Miela Redaktore ir
“Mūsų Pastogės” komanda,

Linkime linksmų šv. Kalėdų ir 
Laimingų Naujųjų Metų!

Dana, Audrius, Viva
“Talka" Melbourne

Sveikinu visus “Mūsų Pastogės” dar
buotojus su šv. Kalėdom ir linkiu energijos 
ir kitais metais išleidžiant “M.R”

Nina Kantvilienė

Linkiu visiems redakcijos ir admi
nistracijos darbuotojams gražių Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujų Metų.

Pagarbiai
V. Didelis

Linksmų, malonių šv. Kalėdų ir 
sveikiausių, sėkmingiausių 2008-ųjų Jums 
ir visiems “Mūsų Pastogės” darbuotojams 
linki

Nijolė Jankutė

Linkiu Jums švenčių proga daug viso 
geriausio ir stiprybės Jūsų svarbiuose 
darbuose. Nuoširdžiai

Irena O’Dwyer

Linkiu ir toliau sėkmės ir ištvermės 
Jūsų darbe.

E. Mensonas
Sydney

Linkiu Jums visiems geros kloties 
2008 metais, dirbant ne visada įvertina
mą darbų.

P.S. Linkėjimai p. Antanui Laukaičiui, 
kad nusipirkęs porą naujų batų dar ilgai 
keliautų ir apie tai aprašytų “Mūsų Pa
stogės” puslapiuose.

Manau, daug anksčiau turėtų jau 
susidėvėjo.

Su pagarba -
A. Malinauskas

Brisbane

Linkiu jums sėkmės ateinančiais me
tais ir taip pat linksmų šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų švenčių.

Su pagarba
A. Liubinas

Melbourne

Miela Redaktore,
mudu abu linkime Jums linksmų 

švenčių ir laimingų Naujų metų.
Jus gerbtą

Stasys ir Colette Žukas
Newcastle

Sėkmingų 2008 metų Jums ir “Mūsų 
Pastogei”.

E. Šidlauskas

Sveikinu su šv. Kalėdomis ir Naujais 
Metais. Sėkmės 2008 metais.

Regina Švambarienė

Miela Redaktore,
I Jnkimc Ju ms ir visiems MP darbuoto

jams linksmų švenčių.
Laimingų Naujųjų Metų.
Geros sveikatos ir laimės!
Su meile,

Jovita ir Kaja
Geelong

Mielai Redaktorei,
Linkiu smagių Kalėdų švenčių.
Dėkoju už malonų bendradarbiavimą 

ir mano straipsnių spausdinimą.
Sėkmės ir sveikatos 2008 metuose.
Jūsų

Isolde Poželaitė - Davis AM

NAUJIEJI METAI

Nauji metai staiga atvažiuos 
paslaptingoje amžių karietoj, 
ir paklaus jie mūsų širdelės mažos, 
kokios ji sau laimės norėtų.

Mokys mus išminties Nauji metai 
ir patars iš kokios taurės gerti,
kad diena kiekviena, kaip auksinė moneta, 
turėtų nenykstančių vertę...

Gerbiamieji,
Nors šiek tiek pavėluotai, tačiau visu 

nuoširdumu sveikinu “Mūsų Pastogės” 
Redakciją ir Administraciją šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga.

Dievo palaima telydi Jus visus!
Su pagarba.Jūsų

Kun. Juozas Petraitis

Mielieji,
Gerų šv. Kalėdų ir turtingų, sveikatin

gų Naujųjų Metų Jums linki
Nijolė ir Algis Bučinskai

iš Picton, NSW

Best wishes forthc New Year.
Sincerely,

Paul Kabaila
Minutes Secretaiy,

Melbourne 1 .ithuanian Community
Committee

Our Wish to You in 2008
May peace break into your house and 

may thieves come to steal your debts.
May the pockets ofyour jeans become a 

magnet of $100 bills.
May love stick to your face like Vaseline 

and may laughter assault your lips!
May your clothes smell of success like 

smoking tires and may happiness slap you 
across the face and may your tears be that 
ofjoy.

May the problems you had forget your 
home address!

In simple words...
May 2008 be the best year of your life!!!

Lceka & Jumbo

Dear Editor,
I want to let Lithuanians, especially from Victoria, know that there is an event 

planned for 16 January. 2008, at the Old Brown Coal Mine Museum, Yalloum North. 
I am organising this event with some people from the Yallourn North & District 
I listorical Society. From 11.00 am to 3.00 pm the museum will open for a special 
exhibition of photographs, documents and memorabilia connected with migrants 
from all countries who made their home, for however long, at Yallourn North. It is 
not a big deal.

There will be tea, coffee and sandwiches provided.
The date was chosen because it is the 60th anniversary of the arrival of the first DP 

migrants, including Lithuanians. I expect just a couple of the original 48 to lx: present.
Incidentally, another event of interest to Lithuanians is the First Annual 

I inmigration Wall of Recognition Festival, to be held at Morwell on Sunday 9 March, 
2008. They have a working party with an email address on

Gipp.slaii<IECC@gmail.coni
My brother arranged for our father’s name to be entered on the Gippsland 

Immigration Wall of Recognition, al Morwell. His name is the only Lithuanian one 
to be entered on the wall so far.

Su pagarba Josef Scstokas (Police Station) 0428573357

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
linksmų šv. Kalėdų švenčių, ramybės, 
meilės, geros valios ir sveikų, laimingų 
Naujųjų 2008 Metų.

Vytautas ir Gražina Kamantai
Grand Rapids. Michigan, USA

Sako, kad Žiurkės metais reikės labai 
sunkiaidirbti. Atrodo, kad man irgi. Tikė
kimės, kad mus lydės sėkmė.

Kuo geriausi Linkėjimai
Prisiekusi miesto žiurkė

Rita B.
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Iš Redakcijos pašto
To the Editor,

1 write to wish you, your staff and all 
your readers a very happy New Year for 
2008.

This is my first opportunity to write to 
you in my new role as the Liberal Shadow 
Minister for Immigration and Citizenship.

I amvety pleased to have teen appointed 
to this important role and I look forward Io 
working with you and till your community.

Australia’s rich and diverse multicultural 
community is one of our greatest assets. 
Your community’s contribution to 
Australia is greatly valued by the Liberal 
Party.If at anytime I can be of assistance to 
you and your community please contact me 
or a member of my staff by phone on 
(08) 9328 3688. by email at:
senator.cllison@apli.gov.au or by mail: at 
PO Box 143, Northbridge WA 6865.

Best regards,
Senator Chris ELLISON

Shadow Minister for Immigration 
and Citizenship

Mielieji,
Žiemos sidabru apšarmoję metai suka 

dar vientĮ ratą. Artėja vilčių, svajonių iš
sipildymo ir stebuklo laukimo metas.

Visai nesvarbu, ar esame čia pat, 
Lietuvoje, ar už tūkstančių kilometrų - 
pamiršę nuoskaudas ir rūpesčius susėsi
me prie Kūčių stalo, dalysimės kalė
daičiu... Kitą rytą skubėsime pranešti 
džiugią šv. Kalėdų naujieną - taip, bū
dami kartu, dovanodami šventinę dvasią, 
kiekvienas būsime didžiojo Šv. Kalėdų 
stebuklo - mūsų meilės ir santarvės pa
mato - buvimo kartu, išsipildymo dalis.

Mielieji, artėjančių švenčių proga lin
kiu šio stebuklo išsipildymo, daug šiltų 
susitikimų artimųjų, bičiulių rate.

Tegu šventės Jūsų neužklumpa neti
kėtai ir ateina į Jūsų širdis pamažu, iš
lauktos ir turtingos įspūdžiais, kuriuos 
vienas kitam dovanojame prie šeimyninio 
Kūčių, Kalėdų stalo. Ir tegu šios šventės 
būna išskirtinės iš naujo aplankiusiu pa
jautimu, jog, nepaisant ar mes esame Tė
vynėje, ar toli užjos ribų, dalindamiesi Šv. 
Kalėdų džiaugsmu - mes esame kartu.

Kalėdinės ir jaukios šviesos, meilės ir 
ramybės Jūsų namams! Sėkmės ateinan
čiais 2008-aisiais!

Su geriausiais linkėjimais iš Lietuvos,
Petras Auštrcvičius

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
Pirmininkas

Mylimi lietuvaičiai,
Jums skiriame mieliausius ir šil

čiausius palinkjimus didžiųjų melų 
švenčių proga!

Linkime negęstančio šeimos žiburio, 
visada laukiame malonių susitikimų ir 
kelionių Lietuvoje!

Mes visada Jums padėsime aplankyti 
savo tėviškę,pažinti Lietuvą...

Trečiojo amžiaus universitetas, 
Asociacija gimtinės takas,

Tbrizino agentūra „TITANO VARTAI” 
svww.litanovartai.lt

Gerb. Redaktorei ir
Redakcijos darbuotojams

Linkiu neišsenkančių išminties lobynų, 
stiprybės klodų, dvasinės ramybės ir laiko 
lėto alsavimo tame auksiniame narve, 
kuriame užrakintas pats brangiausias tur
tas - Jūsų gyvenimas...

Būkit laimingi! Su didžiausia pagarba
Reda Kiselytė

Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos 
bibliotekos vedėja

With deepest appreciation for your 
support in 2007 and with sincere and best 
wishes for a healthy and happy New Year.

Crime Stoppers Victoria
Best Regards

Leigh THnh
Project MultilingualMenager

Gerb. Redaktore,
Linkime, kad kuo daugiau Australijos 

lietuvių rastų ramybę po Jūsų “Pastoge”.
Nuoširdžiai linkime, kad kitais me

tais nueitumėte ten, kur skrieja drą
siausios Jūsų mintys.

Sveiki sulaukite šv. Kalėdų ir būkite 
laimingi 2008-aisiais metais!

Tūrėjęs džiaugsmo pabūt po Jūsų 
“Pastoge”

I)r. Pranas Kuisys
Vilniaus Gedimino technikos universi

teto Kokybės vadybos centro vardu

Dear Dalia,
Best wishes for the New Year.
SBS Sprinkling some peace and 

happiness in the New Year. Cheers.
Claudine Ellis

Communications Specialist, Radio
SBS Corporation

Tegul visus ateinančius metusius lydi 
šiluma ir meilė, įkvepianti sėkmė ir 
supratimas!

Džiaugsmingų švenčių -
Zigmas Lydeka

Vytauto Didžiojo universiteto
Rektorius

Gerb. Redaktore,
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 

bendruomenė, Šiaulių anglų kalbos 
mokytojų asociacija nuoširdžiai dėkoja 
visiems rėmėjams ir Jums asmeniškai už 
bendradarbiavimą ir paramą Lietuvos 
jaunimui bei švietimui.

Linkime šv. Kalėdų džiaugsmo, 
kūrybinės sėkmės bei naujų vilčių 2008!

Marytė Sirutavičienė

With the very best wishes for this 
Christmas and the coming2008!

Lots of thanks.
Augutė Vaičiulienė

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Gerbiamieji,
sveikiname Jūsų kolektyvą ir skaity

tojus švenčių proga.
Dėkojame už bendradarbiavimą.

Skirmantė Migliną
Archyvų direktorė

Lithuanian Research and Studies Center
Chicago

Prasmingo susikaupimo namie, prie 
Kūčių stalo!

Te šv. Kalėdų džiaugsmas ir ramybė 
lydi Jus kiekviename žingsnyje! Tebūnie 
atviros Jūsų širdies durys visiems šilumos 
reikalingiems!

Tegul Geroji Naujiena palydi Jus įNau- 
juosius Metus, tegyvena Jūsų šeimoje dar
na ir ramybė!

Jūsų,
Irena Degutienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Nuoširdžiausi sveikinimai šv. Kalėdų 
proga!

Tegul Kalėdinė žvaigždė atneša ramybę 
{kiekvieną širdįir kiekvienus namus!

Lietuvių grįžimo Į tėvynę 
informacijos centras

Ar Išganytojas dar svarbus ir supranta
mas trečiojo tūkstantmečio žmogui, kuris 
jaučiasi esąs drąsus ir nepriklausomas savo 
likimo kūrėjas?..

Šiandien Kalėdos. Šiandien, taip pat ir 
šiandien, „mūsų Išganytojas gimė pasaulyje", 
nes jis žino, kad mums jo reikia. Nepaisant 
įvairios pažangos, žmogus liko toks, koks 
visada buvo - su savo laisve tarp gėrio ir 
blogio, tarp gyvybės ir mirties. Ir būtent jis 
savo viduje, kurį Biblija vadina „širdimi ”,jis 
visąlaik trokšta būti „išgelbėtas”.

/Benediktas XVI/
Džiaugsmingų ir naujos vilties tei

kiančių Kristaus Gimimo švenčių Jums, 
bičiuliai, nuoširdžiai linki

Bcrnardinai.it Redakcija

Mielieji,
Nuostabių, sėkmingų ir dosnių Kalė

dų ir Naujųjų metų...
Linkime vaikščioti tik gėrio takais ir 

džiaugtis įstabiausiomis gyvenimo dova
nomis: meile, pagarba ir harmonija.

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

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento 

Užsienio lietuvių skyrius

We would like to wish everyone a happy, 
safe and prosperous NEW YEAR!

Cheers,
Charlotte McLeod

Media Co-ordinator
Spots & Space

Namuose ir šeimoje meilės ir ištiki
mybės, darbe ir gyvenime stiprybės ir 
susiklausymo, o kiekvieno lietuvio šir
dyje linkiu tyro tikėjimo ir šviesios vilties 
sulaukus šv. Kalėdų šventės.

Kad Lietuva vis dar laisva ir nepri- 
gulminga.

Kad Lietuva neišsivaikščiotų.
Kunigas Egidijus Arnašius, 

Airijos lietuvių Sielovados kapelionas.
Mūsų Pastogė Nr. 1 - 2, 2008.01.16, psl. 7

Sveikinamc visus su šv. Kalėdom!
Tegu laimė, Dievo pagalba lydi Jus 

mažuose ir dideliuose darbuose!
Linkime, kad ateinantys 2008 metai 

būtų augimo, tikėjimo, stiprėjimo ir sėk
mės metai.

Juozas Dapšauskas
Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba 

Šiaulių vyskupijos katalikų 
evangelizacijos centras 

www.tikiu.lt

Gerbiamieji,
Sveikindamas ir linkėdamas smagių 

Sv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
siunčiu paruoštą spaudai informaciją apie 
nauja CD, skirtą Lietuvos tūkstantmečiui.

Pagarbiai Antanas Fokas
SUTARO kapelija, Vilnius 

Tek: +370 698 17340, 
Faks.: +370 5 2353 383;

www.sutaras.lt 
(Informacija išspausdinta MPpsl. II. Red.)

Garbė užgimusiam 
šiąnakt
Jei skundą galėčiau uždėti ant delno, 
galėčiau nukelti žvaigždes nuo dangaus, 
atneščiau Tau, kūdiki mažas, prie kojų, 
kad savo šypsniu ištirpdytumlcdus 
viso pasaulio ir mano mažosios širdies, 
kad žemėj neliktų dejonės nei skausmo, 
nei ašarotų veidų.
Garbė Tau už džiaugsmą pro liūdesio 

šydą!
Garbė Tau už drąsą, kad nepabūgęs 

mirties, 
neapykantos, gėdos ir neaprėpiamo 
skausmoiš tokios didybės, 
IŠDRĮSAI APSIVILKI’ EILINIU 
ŽMOGUM...

Kun. Kazimieras Ambrasas SJ

Kalėdos - tai šeimos ir susibūrimo 
šventė. Tiems lietuviams, kurieperšventes 
bus toli nuo Lietuvos, noriu palinkėti 
susitelkimo. Nepamirškite, jūs nesate 
vienas, svetur gyvena daug tautiečių, tad 
būkite kartu, būkite vieningi ir niekada 
nepraraskite tikėjimo...

Gražių jums švenčių ir sėkmingų 2008- 
ųjų metų!

Aistė Griškonytė,
lietuviško Airijos savaitraščio „Saloje“ 

vyr. redaktorė

Švenčių proga pirmiausia linkiu vie
nybės, vieni kitų palaikymo visose srityse 
ir tolerancijos tarpusavio atžvilgiu: juk 
mūsų šioje planetoje nėra tiek daug... tu
rime laikytis drauge, nesvarbu ar likimas 
mus nubloškė į Niujorką, ar Paryžių, ar 
Naująją Zelandiją - ir ne tik sergant už 
mūsų šalies krepšininkų laimėjimus!

Laurynas R. Misevičius
ŠALFAS pirmininkas

Švenčių proga linkiu, kad santykiai su 
Lietuvos institucijomis būtų visada 
malonūs ir vaisingi.

Žilvinas Beliauskas
Lietuvių grįžimo j Tėvynę 

informacijos centro 
vadovas

Švenčių proga linkiu grįžti namo. O jei 
rimčiau, palinkėčiau šventes praleisti su 
savo šeimomis, nepamirštant lietuviškų 
tradicijų, papročių, burtų, prisiminti tai, kas 
buvo gražiausia praeitais 2007 metais, tuo 
pasidžiaugti bei pasidalinti gražiais 
prisiminimais su kitais.

Martynas Gaurilčikas
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 

Valdybos pirmininkas
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| Lietuva iš arti
Naujas Pupų Dėdė keliaus aplink pasaulį 

su 50 gyvūnėlių
Kaip praneša Klaipėdos “Vakarų eks

presas”, Pupų Dėdės vardu prisistatantis 
muzikantas bei dainininkas Algimantas 
.Jasiulionis su būriu dresuotų augintinių 
susiruošė j kelione aplink pasaulį. Drauge 
su juo važiuoja kolegė, t rys dresuoti šunys 
ir 50 paukščių bei graužikų. Didžiųjų 
kelione Pupų Dėdės namelis ant rali, su 
iškelta trispalve pradėjo nuo Klaipėdos.

“Nusprendžiau apvežti Lietuvos tri
spalve aplink pasaulį. Nesiekiu pagerinti 
lietuvaičių įvaizdžio pasaulyje, tačiau no
riu parodyti, kad yra lietuvių, kurie suge
ba ne tik narkotikus platinti ir kitokia 
bloga veikla užsiimti”,-sakė Pupų Dėdė.

Išvykti iš Lietuvos Pupų Dėdė ketino 
sausio 4-5 d. Savo maršrutų jis paženkli
no ant pasaulio žemėlapio, priklijuoto prie 
namelio (“kemperio”) sienelės.

“Pirmiausia važiuosiu per Europą: I <en- 
kijų, Vokietijų, Italiją, Prancūziją, Angliju, 
Airiją. Ispaniją. Portugalijoje savo mašinų 
statysiu ant krovininio laivo ir plauksiu 
per Atlantą. Toliau kelione tęsiu Jungti
nės Amerikos Valstijose, Meksikoje. Iš ten 
Ramiuoju vandenynu plauksiu į Papua 
Naująją Gvinėją, Indoneziją, Australiją, 
Indijos vandenynu j Madagaskarą, Pietų 
Afrikos Respublikų. Antrų kartą kirtęs 
Atlanto vandenynų keliausiu per Pietų

Pirko, pirko, pirko ...
Jeigu protėviai prabustų iš amžinojo 

miego, tai, ką jie išvystų pastaraisiais me
tais artėjant Kalėdoms, juos greičiausiai 
vėl nuvarytų į kapus, - įsitikinę dvasininkai 
ir etnologai. Kristaus gimimą lietuviai 
pradeda švęsti prieš du mėnesius. Pirkimo 
psichozė, paskandinusi tautos tradicijas, 
vertė bažnyčių klebonus iš sakyklų vos ne 
per kiekvieną pamokslą priminti parapi
jiečiams laikytis saiko, rašo “Vakarų eks
presas”.

Dabar advento metu, kuris prasideda 
keturias savaites prieš Kalėdas, kai derėtų 
laikytis saiko visame kame, žmonės links
minasi iš peties - perka kalnus maisto, 
krūvas dovanų, net valgo ir geria daugiau. 
Po advento tapo įprasta elgtis atvirkščiai 
- išleidus ne vienų šimtą, o gal net tūks
tantį litų, parduotuvėse ir namuose įsivy
rauja saikas ir ramybė, kai tuo metu, pa
gal tradicijas, derėtų pradėti linksmintis.

Visų didžiųjų prekybos centrų atsto
vai pastebi, kad pirkėjai šlavė prekysta
lius nežiūrėdami į kainas. Tautiečiai pri
artėjo prie paskutinio pirkimo vajaus eta
po - po namų puošybos bei dovanų pa
ieškų rekordiškai tuštėjo maisto produk
tų ir alkoholio lentynos.

Prekybininkai teigia, kad pernai Kalė
doms ir Naujųjų metų sutikimui buvo iš
leidžiamos rekordiškos sumos. Lietuviai 
perka vis brangesnius daiktus sau ir arti

Lietuviai euro bijo
Nors lietuvių pasitikėjimas euru auga, 

senosios baimės išlieka. Labiausiai gy
ventojai nerimauja, kad įvedus bendrų 
Europos valiutą smarkiai išaugs kainos ir 
padidės sukčiavimas. Eurobaromctro ap
klausų metu, dauguma lietuvių tarp tei
giamų euro įvedimo pasekmių mini ga
limybę lengviau keliauti po ES šalis ir 
paprasčiau palyginti prekių kainas. Daug 
pritaria teiginiui, kad euro zonos plėtra 
sustiprins Europos vaidmenį pasaulyje, o 
bendra valiuta leis jiems pasijusti labiau 
europiečiais. Taip Lietuvoje galvoja 41%. 
Taip pat 40% tiki, kad ilgalaikis kainų 
stabilumas bus teigiama euro įvedimo pa-

Musų Pastogė Nr. 1 - 2, 2008.01.16,

Pupų Dėdė- Algimantas Jasiulionis.

Amerikos žemynų: Argentiną, Čilę, Bra
ziliją - iš ten ketinu sugrįžti į tėvynę”, - 
sakė jis.

Jis tikisi, kad jo keliones laivais per van
denynus apmokės Amerikos lietuviai. 
“Tbomet kelionė užtruktų apie porų me
tų. bet jeigu pačiam reikės užsidirbti - ke
liausiu apie septynerius metus”, - skaičiuo
ja Pupų Dėdė.

“Keliaudamas aš koncertuosiu, pla
tinsiu specialiai anglų kalba įrašytas sa
vo kompaktines plokšteles bei rodysiu 
šunų cirkų. O mano kolegė demonstruos 
namelyje ant ratų įrengtų mini zoologijos 
sodų. Viduje yra 20 narvų, kuriuose gy
vena įdomūs gyvūnėliai. Ten yra 5 papū
gos, vieną jų jau išmokiau prašyti paramos 
anglų kalba”, - sakė Pupų Dėdė. LGITIC 

miesiems. Pirkimo karštinė, lietuvius už
plūdusi kritus geležinei sovietinei uždan
gai, kasmet tik stiprėja. Nauja tradicija kai 
kuriuos netgi įpareigoja sudarinėti sąrašus 
pažįstamų ir artimųjų, kuriuos Kristaus gi
mimo rytą “būtina” apdalinti dovanėlėmis.

Beje, dovanų keitimasis per Kalėdas 
niekada nebuvo tautos tradicija. Lietuvius 
šiuo papročiu užkrėtė Vakarų šalys, tiks
liau, - komersantai, anksti supratę, jog per 
visame pasaulyje minimą šventę galima 
gerai pasipelnyti. Taip “Vakarų ekspresui” 
pasakojo etnologe Irena Armonienė.

Prekių gausybė susuka žmonėms gal
vas ir atima valių, todėl vartotojams et
nologe primena, kad visais laikais Kalėdų 
šventė prasidėdavo ne nuo dovanėlių 
keitimosi ar pavalgymo prie Kūčių stalo, 
bet nuo vidinio nusiteikimo.

Etnologe pastebi, kad dabar vietoje 
atsiprašymo ar palinkėjimo, kas anksčiau 
buvo nepamainoma tradicija, stengiamasi 
išsipirkti dovanomis ir dažnai - menka
verčiais blizgučiais. “Jeigu labai norisi, 
pirkite vertingus irpraktiškus daiktus, juk 
menkaverčių niekučių dovanojimas tikrai 
nepradžiugins. Be to. per adventų įprasta 
savo namus apvalyti nuo nereikalingų 
daiktų. Nejau būtų malonu, kad su tokiais 
kitąmet į šiukšlinę keliautų ir jūsų šiais 
metais dovanotas blizgutis?” - pataria I. 
Armonienė. (Pagal Lietuvos spaudą)

dėl kainų ir sukčių 
sėkmė. Vertinant euro trūkumus ir tei
giamybes. tarp keturių valstybių, kurių 
gyventojai tikisi daugiau neigiamų nei 
teigiamų euro įvedimo pasekmių, yra visos 
trys Baltijos šalys. Didžioji dalis žmonių 
Lietuvoje (86%) ir Estijoje (89%) mano, 
kad įvedus eurų išaugs kainos.

Galima išskirti kai kurias baimes, susi
jusių su euro įvedimu. Kad bus sukčiauja
ma perskaičiuojant kainas, Lietuvoje mano 
77% respondentų (bet tik 64 % latvių, 51 % 
estų.). Anot Lietuvos Vyriausybės, palan
kiausias laikotarpis Lietuvai įstoti į euro 
zoną prasideda 2010 metais. Dauguma 
užsienio ekspertų bendros valiutos jvedi- 
mo datą atideda iki 2011 -2013 metų. □ 
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Šengeno erdvėje keliauti bus paprasčiau
Pernai gruodžio 21-ąją Lietuva, kaip ir 

dar aštuonios Europos Sąjungos (ES) 
valstybės-Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, 
Malta. Lenkija. Slovėnija ir Slovakija- 
tapo visateise Šengeno erdvės nare. Tų 
dienų Lietuva pakėlė užkardus prie vidi
nių ES sausumos ir jūrų sienų. Bet asmenų 
kontrolė prie šių valstybių oro sienų bus 
visiškai panaikinta tiksiu metų kovo 30d.

Lietuva, siekdama atitikti Šengeno 
teisyno keliamus reikalavimus, įgyvendino 
142 Šengeno priemonės programos pro
jektus už daugiau kaip 615 mln. litų. Tiek 
kainavo Lietuvos pasirengimas sudalyti 
sųlygas savo piliečiams ES teritorijoje 
laisvai keliauti ir jaustis saugiai.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) pareigūnai nuo šios datos ne- 
bevykdys pasienio tikrinimų prie sausu
mos sienų su Lenkija ir Latvija. Per minė
tas sienas vykstantiems asmenims ne
bereikės sustoti pasienio kontrolės punk
tuose ir pasieniečiams pateikti privalomų 
kelionės dokumentų. Keliaujančiųjų į kitą 
Šengeno erdvei priklausančią valstybę 
jūros keliu dokumentai taip pat nebus 
tikrinami.

Tačiau tai nereiškia, kad j kelionę 
susiruošę asmenys savo dokumentus gali 
palikti namie. Keliaujantieji į Šengeno 
erdvės valstybes po gruodžio 21 d. turėtų 
pasiimti asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentų - pasą, asmens tapatybės 
kortelę arba vairuotojo pažymėjimų.

Prie Šengeno vidaus sienų dokumentų 
kontrolės nebeliks, tačiau jų gali parei
kalauti asmenį užsienio valstybėje sustab
dę pareigūnai-policininkai, pasieniečiai, 
migracijos tarnybų darbuotojai. Tokiu at
veju keliautojo turimas dokumentas pa
dės pareigūnams įsitikinti, kad tikrina
mas asmuo Šengeno valstybės teritorijoje 
yra teisėtai.

Tokius pačius įgaliojimus turės ir Lie
tuvos pasieniečiai. Jie, be kitų funkcijų, nuo 
2008 m. pradžios kontroliuos nelegalių 
migracijų visoje šalies teritorijoje. Pasienio 
ruože VSAT pareigūnų sustabdytas asmuo 
turės pateikti asmens tapatybės dokumen
tą, leisti apžiūrėti transporto priemonę, ja 
gabenamus daiktus.

Po narystės Šengeno erdvėje pradžios 
per valstybės sieną su Lenkija ir Latvija 
keliaujantieji galės vykti bet kurioje vie
toje - mišku, lauku, keliu, ežeru ar upeliu. 
Pavyzdžiui, grybauti susiruošęs gyvento
jas galės nekliudomai įeiti j Lenkijos ar 
Latvijos teritoriją. VSAT atkreipia dėmesį, 
kad toks grybautojas, esantis pasienio 
ruože, su savimi turėtų turėti asmens ta
patybe patvirtinantį dokumentų.

Lietuvai tapus visateise Šengeno erd
vės nare, sienos su Latvija ir Lenkija at
siveria ir legaliai mūsų šalyje gyvenan
tiems užsieniečiams - ne ES pilietis, turin
tis leidimų nuolat arba laikinai gyventi 
Lietuvoje, su šiuo dokumentu ir savo

Panaikinamas barjeras larp Lietuvos ir I atvijos. Dešinėje-LR Prezidentas V Adamkus.

Nuotraukoje - naujai prisijungusių vals
tybių prie Šengeno erdvės žemėlapis.

piliečio pasu nekliudomai galės keliauti 
po visas Šengeno erdvei priklausančias 
valstybes. Šiuo atveju užsieniečio turimas 
leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietu
voje yra prilyginamas Šengeno vizai, kuri 
suteikia teisę keliauti po visas Šengeno 
valstybes. Ši nuostata nėra taikoma už
sieniečiams, kurie yra pasiprašę prieg
lobsčio ir jų prašymas tuo metu yra 
nagrinėjamas.

Išvykti į užsienio valstybes paprasčiau 
bus ir nepilnamečiams: nuo gruodžio 21 
d. Lietuvos pilietis, neturintis 18 metų, ga
lės laisvai išvykti per Lietuvos-Lenkijos 
ir Lietuvos-Latvijos sienas be tėvų sutiki
mo, kuris buvo būtinas iki tol. Tiesa, tai 
nesuteikia teisės nepilnamečiui neturėti 
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

Pažymėtina, kad jei nepilnametis iš ša
lies vyks per Lietuvos sieną su Rusija ar 
Baltarusija, dabar galiojanti tvarka išlieka 
nepasikeitusi, t. y. vienas pcrvalstybės sieną 
vykstantis nepilnametis privalo turėti no
taro patvirtintą vieno iš tėvų sutikimą lai
kinai išvykti. Jei nepilnametis per valstybės 
sieną su Rusija ar Baltarusija vyks su vienu 
iš tėvų, antrojo iš tėvų leidimo jam nereikės.

Nuo gruodžio 21d. bus pakitimų ir pa
sienio kontrolės procedūrose jūrų uostuo
se vykstant į Šengeno erdvei priklausan
čias šalis. Pavyzdžiui, I .ietuvos pilietis arba 
užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvoje. 
Klaipėdos uoste turėdamas kelto bilietą į 
Vokietiją ar Lenkiją, pasienio kontrolės 
punkte tikrinamas nebus. Pasienyje su 
Lenkija ir Latvija esančiose geležinkelio 
stotyse VSAT pareigūnai taip pat netik
rins traukiniais keliaujančiųjų dokumentų.

Tačiau Lietuvos pareigūnai, turėdami 
informacijos, kad keliaujantysis gali gaben
ti uždraustus daiktus - narkotines, radio
aktyvias, kitas draudžiamas medžiagas, 
kontrabandų ir pan. - ar yra ieškomas tei
sėsaugos, turi teisę jį sustabdyti ir nuo
dugniai patikrinti net ir tuo atveju, jei jis 
vyksta vidaus reisu.

Lietuvai lapus visateise Šengeno gru
pės nare pasienio kontrolė kol kas išliks 
visuose oro uostuose. Jos numatoma atsi
sakyti nuo 2008 m. kovo pabaigos. □
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Sugrįžimai______________
Grįžta tremtiniai

Netrūksta grįžtančių namo

Mindaugas Jackevičius (DELFI)

Iš tremties amžino įšalo žemėje sugrį
žę ne visi lietuviai. Grįžtančių tremtinių 
srautas, tiesa, ne toks intensyvus, tęsiasi iki 
šiol. Nuo nepriklausomybės paskelbimo j 
Lietuvą galėjo grįžti apie 4-5,000 tremtinių 
ir politinių kalinių, dalyvavusių politinių 
kalinių ir tremtinių grįžimo į Lietuvą prog
ramoje. Tarp grįžusių į protėvių žemę - ir 
dainininkas Stanislavas Stavickis-Stano.

Karti tremties patirtis
Stano j Lietuvą iš Sočio (Kaukazas) at

vyko būdamas 10-ies. Į senelių žemę grįžęs 
vaikas nekalbėjo lietuviškai. Stano močiu
tė, kartu su vos vieneriiĮ Stano tėvu, į Ko
mijos sritį ištremta 1946 m. Po dvejų metų 
močiutė bandė pabėgti, tačiau po kelių 
mėnesių sulaikyta Lietuvoje. Už pabėgimą 
moteriai keletą metų teko sėdėti kalėjime, 
o sūnus buvo atiduotas į vaikų namus. At
gavusi laisvę ji vėl galėjo auginti sūnų, ta
čiau į Lietuvą Stano močiutei grįžti Sovie
tų valdžia niekada nebeleido. Bet ji apsi
gyveno Estijoje.

Stano gimė Sočyje - šiame mieste jo 
tėvas sutiko moterį, su kuria susilaukė 
sūnaus. Lietuvoje šeima turėjo giminių, 
todėl kai 1991 m. Vilniuje buvo atidaryta 
mokykla „Lietuvių namai”, Stano į ją 
atvyko mokytis.

„Aš labai nenorėjau. Kai man pasakė, 
kad turėsiu vienas.be tėvų, be draugų, nau
joje vietoje gyventi, buvo šokas. Tačiau nie
ko negalėjau padaryti“, - pasakojo jis. Po 
kurio laiko vaikinas priprato ir jam Vilniu
je ėmė patikti. Jau po pusmečio jis pradėjo 
kalbėti lietuviškai. „Po dvejų metų jau mo
kiausi pagal lietuvių mokyklų programas“.

„Lietuvių namuose“ Stano baigė vidu
rinę mokyklą. „Iki šiol Šneku su šiokiu 
tokiu akcentu. Visada norėjau išmokti 
lietuvių kalbą, kad šnekėčiau be proble
mų“, sakė dainininkas. Be to, nuo jaunystės 
jis svajojo apie rašytojo ar poeto kelią. Po 
4-5 metų į Lietuvą atvyko ir tėvai, kurie 
taip pat dalyvavo minėtoje grįžimo į Lietu
vą programoje. Tačiau motinai Lietuvoje 
nepatiko ir ji po penkerių metų grįžo gy
venti į Sočj. Tėvas liko gyventi Lietuvoje. 
„Aš negaliu savęs laikyti tikru lietuviu, 
neturinčiu kitos šalies šaknų. Bet pase ir 
kitur išdidžiai rašau esąs lietuvis. Manau, 
kad tikrai pažįstu savo kultūrą, savo tau
tą, istoriją. Būna situacijų, kai girdžiu - esą 
tu lietuvis, su tokia pavarde. Yra čia dalis 
tiesos, bet aš-tikrai daug didesnis lietuvis 
už daugelį šiuolaikinių jaunuolių, kurie 
net nežino, kas ta Lietuva ir iš kur atsirado“, 
-kalbėjo dainininkas, 16 metų gyvenan
tis Lietuvoje.

Norinčių grįžti vis yra
„Grįžtančiųjų srautai nemažėja, jie iki 

įstojimo į Europos Sąjungą šokinėjo, o nuo 
2005 m. stabilizavosi“, - DELFI aiškino 
ištremtųjų grįžimo į Lietuvą programą 
vykdančio departamento direktorius 
Aivydas Keršulis. Todėl, pasak jo, politinių 
kalinių ir tremtinių sugrįžimo į Lietuvą 
programa šįmet pratęsta iki 2012 m. Pagal 
programų į Lietuvą taip pat gali grįžti 
ištremtųjų vaikai ir anūkai. „Kadangi Lie
tuvoje mažėja jaunimo, mums geriau susi
grąžinti kuo daugiau vaikų, kurie turi nors 
lašą lietuviško kraujo. Baigę mokslus Lie
tuvoje, jie nebenori grįžti atgal, nors užsie
nyje likę jų tėvai“, - sakė jis. Jo žiniomis, 
95% tokių jaunuolių stoja į Lietuvos aukš
tąsias mokyklas. „Jie nori būti europiečiais, 
gyventi Lietuvoje ir dažnai būna didesni 
patriotai už lietuvius“, - sakė A. Keršulis.

Pasak jo, vyriausia tremtinių karta į 
Lietuvą grįžta prieš mirtį, antroji karta, 
prieš tai atsiuntusi vaikus mokytis kalbos, 
grįžta sulaukusi pensijos. „Trečioji karta -

Lietuvių namų Vilniuje auklėtiniai.

tie, kurie čia važiuoja norėdami būti eu
ropiečiais. Rusijoje, kažkur Krasnojarsko 
krašte, būti europiečiais - be šansų“.

Grįžtantiems padeda valstybė
Minėta programa suteikia teisę pre

tenduoti į valstybės skiriamą butą ir da
lyvauti kitoje socialinėje integracijoje. Nuo 
programos įgyvendinimo pradžios iki šių 
metų lapkričio butus valstybės lėšomis gavo
l, 814 šeimų. Eilėje buto tenka stovėti apie 
penkerius metus. Daugiausia į eilę dėl 
būsto stojama Vilniuje - čia ne tik butai 
brangūs, bet ir geresnės įsidarbinimo ga
limybės. Taip pat populiarūs Kaunas ir 
Klaipėda. Suteikiamo buto dydis priklauso 
nuo šeimos narių skaičiaus.

Grįžtantys tremtiniai, politiniai kaliniai 
gali tikėtis ne tik būsto. Jiems apmokamos 
persikraustymo išlaidos, į Lietuvą grįžę 
žmonės gauna vienkartinę įsikūrimo pa
šalpą - apie 3,000 Lt. Jei žmogus grįžta gy
venti į Lietuvą, tačiau butas dar nepaskirtas, 
galima apsigyventi laikinuose apgyvendi
nimo namuose Naujojoje Vilnioje. Jei į 
Lietuvą grįžta vienišas tremtinys, jis vals
tybės išlaikomas gyvena tremtinių namuo
se Valakampiuose.

Pasak A. Keršulio, įsikūrus stengiamasi 
padėti žmogui įsidarbinti - apmokami 
profesijos keitimo kursai, sudaroma ga
limybė lankyti lietuvių kalbos kursus. Prieš 
grįžtant į Lietuvą tėvams, vaikai dažnai 
atsiunčiami į Lietuvą mokytis lietuvių kal
bos mokykloje „Lietuvių namai“. Čia šiuo 
metu mokosi apie 250 vaikų iš Kaliningra
do, Lenkijos, Rusijos. Vaikams suteikiamas 
bendrabutis.

Nemokant kalbos rasti darbą sunku. 
Kalbos mokėjimas tampa didžiausiu 
kliuviniu antrai ir trečiai kartoms, pvz., jau 
tremtyje gimusiam 50-mečiui „Tačiau kas 
nori, išmoksta“, - sako A. Keršulis.

Jau ketvirti metai vasarą iš visų lietuvių 
tremtinių bendruomenių Rusijoje kviečia
mi atstovai, ypač jaunimas, kurie mokomi 
lietuvių kalbos, supažindinami su Lietuva. 
Pasak A. Keršulio, siekiama, kad grįžę at
gal jie skleistų informaciją bei lietuvybę. 
Be to, ir iš Lietuvos važiuojama į atokias 
lietuvių tremties viet as, kur skelbiama apie 
grįžimo į Lietuvą galimybes.

Politiniai kaliniai ir tremtiniai į Lietuvą 
grįžta iš Krasnojarsko, Magadano, Kare
lijos, nuo Laptevų jūros, iš Vladivostoko, 
Kazachijos, Uzbekijos, Tadžikijos, Uralo. 
Kai kurie jų grįžta iš Lenkijos, Kalinin
grado srities. Estijos, nes daliai tremtinių į 
Lietuvą Sniečkaus laikais grįžti nebuvo 
leista.

DELFI primena, kad tikslus ištrem
tųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus 
tiksliai nenustatytas iki šiol. Skaičiuoja
ma, kad iš viso per sovietų okupaciją iš 
Lietuvos buvo ištremta apie 150,000 žmo
nių, nemažai jų žuvo tremtyje. 1941 m. 
birželio 14-18d. ištremti ir išvežti į lagerius 
18,228 žmonės. 1945-1947 m. ištremta 
10,423 žmonės. 1948 m. gegužės mėn. 
ištremti 42,384 žmonės. 1949 m. kovo 
mėn. ištremti 34,403 žmonės. 1950-1953
m. ištremti 25,522 žmonės. 1944-1953 m. 
suimta ir kalinta Lietuvoje ir SSSR lage
riuose 135,522žmonės. Dauguma jų žuvo.

Aldona Kibirkštienė

Geresnio gyvenimo užsienyje ieškoję 
tautiečiai vis dažniau j Lietuvą grįžta ne 
atostogų, o visamlaikui. Vieniems pavyko 
nemažai užsidirbti, kiti svečioje šalyje 
laimės nerado. Neringa ir Gediminas M. 
šiemet Naujuosius metus sutiko naujame 
nuosavame bute Kaune. Rudenį vestuves 
atšokę jaunuoliai džiaugiasi gyvenimu 
gimtinėje, turi neblogą darbą ir svajoja 
apie šeimos pagausėjimą.

27 metų Gediminas toli nuo Lietuvos 
praleido trejus metus. „Išvažiavau norė
damas užsidirbti, bet visada žinojau, kad 
užsienyje ilgai neužsibūsiu. Buvau jaunas, 
todėl pakviestas Airijoje jau gyvenusio 
brolio nedvejodamas išvykau. Nesigailiu: 
įgijau gyvenimo patirties, išmokau anglų 
kalbą. Tačiau geriausiai jaučiuosi Lietu
voje ir noriu gyventi tik čia“, - įsitikinęs 
Gediminas.

Iš pradžių jis kartu su broliu nelegaliai 
dirbo statybose, paskui įsidarbino auto
mobilių nuomos bendrovėje.

Per trejus metus Gediminas nepralei
do nė vienos darbo dienos, negavo jokios 
nuobaudos. „Firmos savininkas buvo pa
tenkintas manimi, neblogai mokėjo ir la
bai nustebo, kai pranešiau, kad grįžtu į 
Lietuvą. Sakė, galiu bet kada atvykti, į 
darbą visada priims. Gal kada ir nuva
žiuosiu trumpam padirbėti, bet kol kas 
apie lai negalvoju“,-pasakoja jis. Kartu su 
juo dirbę keli lietuviai irgi svajoja grįžti į 
gimtinę. Geras Gedimino draugas latvis 
Maksims j namus išvažiavo po penkerių 
darbo metų.

Kai Gediminas gyveno netoli Dublino 
esančiame miestelyje, pas jį buvo atvykusi 
ir Neringa. Pusmetį padirbėjusi viešbutyje 
ilgiau užsibūti nenorėjo. Jaunuoliai pla
navo bendrą gyvenimą I Jetuvoje. Po dvejų 
metų atostogų į Lietuvą grįžęs Gedimi
nas pasiėmė iš banko paskolą, nusipirko 
butą. Jo brolis Mindaugas irgi Lietuvoje 
įsigijo būstą. Kartu su Airijoje sutikta 
mylimąja lietuvaite jis ketina dar kelerius 
metus padirbėti užsienyje ir tada sugrįžti į 
Lietuvą.

Gediminas pastebėjo, kad užsienyje 
susitaupyti pavyksta ne visiems. Vieni 
mėgsta linksmai gyventi, daug keliauti, 
kitus labai žeidžia išsiskyrimas su arti
maisiais ir netrukus patraukia namo. Ne
ringa prisimena dirbusi su moterimi, kuri 
Lietuvoje buvo palikusi tris vaikus. Labai 
dėl jų jaudinosi, todėl sunkiai adaptavosi 
svetimoje šalyje. Ištverti išsiskyrimą su 
namiškiais jai buvo tikra kančia, todėl 
atsisakė gerai apmokamo darbo ir 
išvažiavo namo.

ambasada Washingtonc perėmė Lietuvai 
perduotus radijo “Amerikos Balsas”
lietuviškų laidų archyvus. Įrašų juostas, 
kurių iš viso yra apie 24 dėžės, Lietuvos 
ambasada į Lietuvą ketina grąžinti per 
artimiausias keletą savaičių. Šiam veiks
mui pritarė ir JAV nacionalinis archyvas. 
Dabartinio “Amerikos Balso” direktoriaus
Danforth Austin teigimu, tai yra visi lie
tuviškų laidų įrašai, kuriuos šiuo metu tu
ri “Amerikos Balsas”.

“Amerikos Balsas” (American Voice) 
yra JAV radijo stotis, veikianti nuo 1942 
m. vasario 24 dienos. Programą lietuvių

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Grįžo dėl dukros
Kaunietė Jovita R-ienė Airijoje gyveno 

penkerius metus. Į Dubliną iš pradžių iš
važiavo viena, paskui išsivežė dukrelę 
Gabrielę. Nors mergaitei jau buvo septyneri 
metai, iš karto jai rasti mokyklos nepavyko, 
visos jos buvo perpildytos. Mokytis dukra 
pradėjo tik sulaukusi aštuonerių. „Tik dėl 
dukros pasiryžau grįžti į Lietuvą. Mergaitei 
buvo nelengva priprasti prie naujos ap
linkos, mokytojų“, - sako moteris.

Airijoje Jovita sutiko savo dabartinį 
gyvenimo draugą, porai Dubline gimė sū
nelis. Moteris iš pradžių dirbo viename 
Dublino viešbučių, paskui augino savo sū
nų namuose ir kartu prižiūrėjo kitų lietu
vių vaikus. Jos draugas mūrininkas, Lie
tuvoje dabar užsidirba beveik tiek pat, 
kiek Airijoje. Gabrielės mokytojams ten
ka lopyti mokymosi užsienyje spragas, nes 
airių ir lietuvių mokyklinės programos - 
labai skirtingos.

Svetur - tik dėl pinigų
Pedagogės diplomą turinti Regina A- 

ienė šį rudenį sugrįžo iš Ispanijos, kurioje 
pragyveno ketverius metus. „Išvykau no
rėdama aplankyti ten dirbusią dukrą. Ma
niau, trumpai pasisvečiuosiu, pamatysiu 
gražią šalį. Sulaukusi pasiūlymo padirbėti 
vienoje turistinėje firmoje, sutikau. Galėjau 
ir ilgiau pasilikti, bet gimtinės ilgesys buvo 
nepakeliamas. Sugrįžusi namo uždirbu 
mažiau, bet dėl to nesikremta. Svečioje ša
lyje jaustis emigrantu nėra lengva, tenka 
patirti daug neigiamų emocijų. Mačiau 
nemažai sudaužytų likimų ir iširusių šei
mų“, - pasakojo ji, nors pedagogės darbo 
Lietuvoje kol kas dar nerado.

1 spanijoje, Almcrijos provincijoje, šiuo 
metu gyvenanti Regina G. Lietuvą paliko 
beveik prieš dešimtmetį. Moteris vadovauja 
Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos 
centrui, todėl gerai žino visų tautiečių bėdas 
ir lūkesčius. Kartu su ja gyvena ir vyras bei 
du vaikai, tad ištverti gimtinės ilgesį, sako 
moteris, lengviau nei kitiems. „Vis daugiau 
lie tuvių išvažiuoja į Lietuvą. Tie, kurie dar 
lieka, neslepia, kad jiems svarbu tik užsi
dirbti, išsimokėti paskolas. Ispanijoje dau
gelis įsikūrę laikinai“, - aiškino Regina. 
Viena lietuvių šeima neseniai iš Almerijos 
į Lietuvą grįžo po 10 metų. Buvo įsigijusi 
namą, turėjo savo verslą. Vienas vaikas 
lankė ispanų mokyklą, o kai šeima susi
laukė antrojo, tėvai nusprendė, kad jambus 
geriau augti Lietuvoje. Sukaupę nemažai 
santaupų, Lietuvoje sutuoktiniai sėkmin
gai pradėjo savo verslą. Pasak Reginos, 
būtent dėl vaikų daugelis šeimų ryžtasi 
grįžti į gimtinę. Jiems svarbu neprarasti 
ryšio su Lietuva.

(“Kauno diena”)

“Amerikos Balso” lietuviški 
archyvai - Lietuvon

(ELTA). Lietuvos kalba ji transliavo 53-ejus metus. Radijo
laidos lietuvių kalba buvo pradėtos rengti 
1951 m. vasario 16 dieną iš New Yorko.
Lietuviškas laidas rengė Romas Saka- 
dolskis, Linas Rimkus, Virginija Vengrie
nė ir kiti.

Paskutinė “Amerikos Balso” laida 
lietuvių kalba buvo transliuota 2004 metų 
vasario 27 dieną.

53-ejus metas transliuota “Amerikos 
Balso” programa buvo svarbus informa
cijos šaltinis už geležinės uždangos atsi
dūrusiai Lietuvai, nors sovietmečiu buvo 
sudaromi specialūs trukdžiai, kad Lietuva 
tos programos negalėtų girdėti. □
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Antanas 
Laukaitis

57-oji Sporto Šventė

kur - kaip?

Praėjusiais metais nuo gruodžio 26 d. 
iki šių metų sausio 1 dienos Adelaidėje 
vyko jau 57-oji Australijos lietuvių Sporto 
Šventė.

Pirmą dieną Lietuvių Namuose vyko 
visų dalyvaujančių sportininkų registra
cija ir pirmasis susipažinimas. Buvo karšta. 

. Virš 40 C karščio banga pasveikino visus 
atvykusius, šaltas oro vėsinimas ir gai- 

■ yinančio alučio puta buvo tikras malo
numas.

Antroji Šventės diena prasidėjo lietu
vių sporto klubų atstovų susirinkimu ir 
trumpu Šventės varžybų aptarimu. Po to 
jau 11 vai. visi sportininkai ir atvykę sve
čiai rinkosi j Katalikų Centre esančią, be
ne vienintelę visoje Australijoje lietuvišką 
bažnyčią. Nešant Lietuvos, Australijos ir

Sporto Šventės atidarymo metu sveikinimo žodį taria ALFAS pirmininkas
Jeronimas Belkus.

Sportininkų priesaiką skaitė Emelija Ports ir Max
Sankauskas

Kengūros šuolis
Nijolė 

Jankutė

Nors praėjo 
jau kelios die
nos, bet vis dar 
tebesijaučiu kal
ta. Dar lebcsi- 
graužiu. Kodėl 

parodžiau jam taką, iš viso, kodėl ėjau 
pasivaikščiot tą dieną... tą valandą. Bet 
juk visad einu įvairiu laiku. Esu pensi
ninkė, ir laikas - mano. Jaučiu, kad pyks
tu. Ir tuoj pat gėdinuosi. Lyg tas žmogus 
būtų kaltas, kad dar nervinuosi. Laimė, 
kad jo nesapnuoju. To betruktų!

Kai išmainiau jaunystės Čikagą į 
miestelį senatvei, į miestelį ne tik kitoj 
valstybėj, ne tik kitam krašte, ne tik ki
tame žemyne, bet ir priešingame Žemės 
pusrutulyje, jaučiuosi tikrai kitame pa
sauly. Kitoniškiau būtų tik mėnulyje! 
Guodžiuosi tuo. kad ne per anksti gi
miau, todėl galėjau, nors prie TV aparato 
prilipus, su astronautais jų “moon mobile” 
pavažinėti. Na, bet čia mano aukštai
tiškas “nusakumas”. Reiškia, kad jau 
nupasakojo, tainupasakojo!

Aišku, Australija gi ne mėnulis. Tačiau 
jos miškai (kodėl juos krūmais - “bush” 
vadina?) ir uolos - mėnuliški. Žinoma, ne 
kaip astronautų nuotraukose, bet kaip Ju
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atskirų sporto klubų vėliavas, išsirikiavus 
prieš altorių, pamaldas pradėjo Adelaidės 
lietuvių klebonas kun. Juozas Petraitis, 
pasakydamas gražų, sportininkams pri
taikytą pamokslą ir pašventinęs pamaldų 
metu degusią specialią kalėdinę sporti
ninkų žvakę .

Po pamaldų daugumas sportininkų ir 
svečių nuvyko i I .ietuvių Namus, kur pir
mąjį alki numalšino skaniais lietuviškais 
šeimininkės Reginos pagamintais valgiais.

Oficialus Šventės atidarymas įvyko 2
vai. po pietų Wayvillc Sporto Centre, kur 
vėliau vyko krepšinio varžybos.

Skambant šauniems lietuviškiems 
maršams, prasidėjo sportininkų paradas. 
Kaip visuomet pirmieji įėjo Australijos 
lietuvių ALFAS garbės nariai, kurių šiais 
metais šventėje dalyvavo 8. Nešant Lietu
vos, Australijos sporto švenčių bei daly
vaujančių sporto klubų vėliavas ir žiū
rovams plojant, įžygiavo Brisbanės, 
Geelongo, Melbourne, Sydnėjaus ir 
Adelaidės sportininkai.

Pirmąjį sveikinimo žodį tarė Adelai
dės “Vyties” pirmininkė Aldona Bogu- 

lės Verne fantazijoj. Traukia jie vaikščiot 
siaurais, akmenuotais takais aukštyn - 
žemyn, atsargiai-atsargiai! Ncpaslystant 
kietų kaip riešutai eukalipto sėklų, ne- 
nuriedėt kartu su paspirtu akmeniu į pa
kriūtę! O pakriūtės čia - tai ne Lėvens 
skardis. Taižiojėjančios prarajos, tai ply
šiai tarp pilkai gelsvi) smiltainio uolų. 
Ant jų - eukaliptai susmigę baltais lie
menim kaip kaulai. Aš, toli - gražu, ne 
“bush walker”.

Vaikštinėju tik mažiausiai pavojingais 
takais, kaip tuo, vadinamu ugniagesių. 
Australija kaip kokia ugnies žemė - nuo
lat gręsia miškų gaisrai. Bet ir šituo taku 
einant, reikia atsargumo. Yra toks siauras 
posūkis, o už jo, stačiai žemyn, “bush 
walkers” išmintas takelis. Už kelių žings
nių jis nulūžta prie plyšio tarp uolų, o iš jo 
pakilęs, vėl nusirango tolyn.

Apylinkės gyventojai vadina šitą vietą 
“Kengūros šuoliu”. Prityrę “bush walkers” 
sako, kad kartais, užuot žemyn nušliau
žę, plyšį peršoka, pabrėždami savo spor
tišką vikrumą, kaip australams, “great 
outdoor” tipams, dera. Į tą “kengūros šuo
lį” aš tik iš tolo pasižiūriu. Saugiau ir daug 
įdomiau aukštyn - žemyn pėda už pėdos 
ugniagesių taku slinkt žvelgiant į fan
tastiškas uolų formas. Vienos jų tartum 
Drakulos pilys išsižioję lyg vartų lyg lan
gų gerklėm, kitos tartum viens ant kito 
sukrauti juodi šalmai. Jų vidus gelsvai 
oranžinis, lyg juos būtų dėvėję kruvinos

Spnrto Šventės Atidarymo melu šoko Adelaidės Savaitgalio mokyklos lietuvių tautinių 
šokių grupė. Visos nuotraukos Marijos Atkinson.

šauskas, gražiais žodžiais pasveikindama 
visus atvykusius ir palinkėdama visiems 
sportininkams geriausios sėkmės varžy
bose. Pakvietus visus atsistoti buvo su
groti Australijos ir Lietuvos himnai.

Kun. Juozui Petraičiui palaiminus 
sportininkus, gražius sveikinimo žodžius 
ir linkėjimus tarė Lietuvos Garbės konsu
le Pietų ir Vakarų Australijai ir Šiaurės 
Teritorijai Janina Vabolis OAM, ALB 

milžinų galvos.
Labiausiai patinka man tos, koriais 

išakiję, tartum sustingęs raganų viralas. 
“Bubble, bubble, toil and trouble!”, anot 
Šekspyro. O ant visų tų gigantų - euka
liptai! Vieni šauna aukštyn bokštais, kiti 
klupinėja sukumpę, mojuodami guzais 
susukiotom šakom tartum artritikai.

Negaliu atsistebėt, kaip tie medžiai ga
li augt tiesiai iš uolos! Australijoj girioj 
nieko nėra panašaus j beržą, kukliai žals
vų lapų nuometu apsigaubusį, “Niekur nė
ra tokio miško, kaip mūsiškis...” Ar ne 
Miškinis, o gal Binkis, taip rašė? Iš tikrųjų, 
būtų neįdomus pasaulis vien tik beržais 
arba vien tik eukaliptais apaugęs...

Taigi. Kur aš nuklydau? Kažkaip vis 
norisi papasakot apie tai. kas man įdomu ir 
neįprasta. Bet grįžtant į aną dieną...

Iš tikrųjų, negalvojau pasivaikščiot 
miške. Ėjau apylinkės gatve, kaišu t ikau jį 
prie Aidi parduotuvės. Žmogėnas toks 
padžiūvęs, apie septyniasdešimt. Paklau
sė, ar nežinočiau, kur artimiausias takas į 
mišką. Esąs iš kitos apylinkės, norįs pa- 
vaikštinėt po šitą “bush”. Tuoj pat pasi
šoviau padaryt gerą darbelį ir nuvedžiau jį 
iki miško, iki ugniagesių tako. Eidami dar 
ir pasišnekėjom ne tik apie orą (australas 
negalėjo tikėt, kad galima pasiilgti snie
go), bet ir apie “bush walking”, apie šio 
kraštojam savą, man keistą gamtą, apie 
tas didžiules uolas. Atsisveikinom ant 
ugniagesių tako. “Ačiū, kad parodėt. 
Nežinojau, kad čia yra toks įdomus takas”, 
pasakė nueidamas. Palinkėjau “gero 
pasivaikščiojimo” ir tik namo sugrįžus,

Adelaidės Apylinkės Valdybos pirminin
kas Leonas Vasiliūnas ir Adelaidės 
“Caritas” prezidentas Viktoras Baltutis. 
“Vyties” pirmininkei Aldonai Bogušaus- 
kas pakvietus, gražų sveikinimo žodį 
lietuvių ir anglų kalbomis pasakė ALFAS 
pirmininkas Jeronimas Belkus. tuo pačiu 
ir atidarydamas Sporto Šventę.

Po oficialaus Šventės atidarymo 
meninėje programos dalyje tautinius
lietuvių šokius pašoko mišri vaikų ir 
vyresniųjų šokėjų grupė. Sportininkų 
priesaiką skaitė Max Sankauskas ir Eme
lija Ports.

Sporto Šventės atidarymas ir pradžia 
tiek bažnyčioje, tiek stadione vyko labai 
sklandžiai ir gražiai. Net 40 laipsnių karš
tis nepalaužė sportininkų bei svečių ūpo. 
Tačiau didžiausias visų sportininkų ir 
svečių, atvykusių iš Queenslando. Syd
nėjaus, Geelongo ir Melbourne nusi
vylimas buvo pamačius, kad Adelaidės 
lietuvių bažnyčioje ir Sporto Šventės 
atidaryme adelaidiškius lietuvius buvo 
galima suskaičiuoti ant pirštų. Nesiste
biu, kad vietinis lietuviškasis jaunimas 
nedalyvauja nei chore, nei kituose vyres
niųjų renginiuose, kai tie vyresnieji taip 
aptingo, o gal “apsamanojo”, kad net to- 
kiij švenčių metu neranda reikalo padėti 
jaunimui. Juk Adelaidėje jie pasirodė la
bai gražiai.

Tęsinys kitame MP nr.

SBS Radio - Lithuanian
The many voices of one Australia

Sydney 97.7 fm 5.00 pm, Tuesdays
Melbourne 93.1 fm 5.00 pm, Tuesdays

National 3 pmTuesdays, 
Frequencies:
Adelaide 106.3 fm,
Adelaide Foothills 95.1 fm
Brisbane 93.3 fm,
Canberra 105.5 fm.
Hobart 105.7 fm.
Perth 96.9 fm.

prisiminiau nepaminėjus jam “Kengūros 
šuolio”. O gal paminėjau? Aišku, turėjau 
paminėt. Juk daugiausiai kalbėjom apie 
“bushwalking”.

Kitą dieną apylinkėj ėmė skraidyt 
sraigtasparnis. Paskui ugniagesių taku 
nubrazdėjo pirmos pagalbos mašina.

“Tur būt, nusirito kas prie “Kengūros 
šuolio”. Gal užsimušė”, baltinius džiaus
tydama man šūktelėjo kaimynė. - koks 
“bush walker”. Seniai reikėjo tą posūkį 
užtverti. A, nuo kvailių neužtversi...”

Stvėjau nustėrus. Norėjau sakyt, kad tą 
“nusiritusį” pažįstu... pažinau. Koks ten 
pažinimas... Kalbėjau... ugniagesių taką 
parodžiau. “Kengūros šuolį” ar paminėjau? 
Turėjau paminėt. Argi neperspėjau? O gal 
ne jam ta nelaimė? Po tą mišką vaikščioja 
ne vienas “bush walker”... Kasdien klausau 
žinias, ar nepraneš apie kokį sužeistą, ar, 
gink Die.užsimušusįant to Šuolio. Negaliu 
nurimt.

Štai tau, ir padariau “gerą darbelį”! Tuo 
taku jau niekad nevaikščiosiu! □
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Mokslinei elektroninei bibliotekai treji metai
Prieš trejus metus, 2004 m. gruodžio 2 

dieną, viešoji įstaiga Baltijos visuomeni
nis informacinių technologijų ir švietimo 
centras pristatė unikalų projektą - Moks
linę elektroninę biblioteką eLIBRARY.LT. 
Tai pirmas ir vienintelis toks projektas 
Lietuvoje, kuriamas ir palaikomas visuo
meniniais pagrindais. Virtualioje biblio
tekoje galima rasti įvairaus formato 
elektroninių failų, sudarančių Lietuvos 
nacionalinio mokslo ir švietimo, kultūros 
ir etninio palikimo, informacinių tech
nologijų (IT) ir lie tuvių išeivijos išteklius. 
Jie prieinami visai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei.

Po trejų Mokslinės elektroninės 
bibliotekos eLIBRARY.LT veiklos metų 
projekto kūrėjai tvirtina, kad virtuali bib
lioteka įgijo pripažinimą, tapo žinoma ir 
populiari ne tik Lietuvoje, bet ir užsie
nyje. Biblioteka užmezgė ir dabar palaiko 
ryšius su daugeliu Lietuvos valstybės 
institucijų, mokslo įstaigų, visuomeninių 
organizacijų, mokslo ir švietimo institu
cijų, privačiais projektų ir straipsnių au
toriais. Ypatingas dėmesys skiriamas 
ryšiams su lietuvių išeivija palaikyti.

Primename, kad tik registruotiesiems

Kiek lietuvių JAV-jose?
Aurelija Tamošiūnaitė

2000 metų JAV surašymo duomeni
mis, JAV gyvena beveik 660,000 lietuvių 
kilmės žmonių. Lyginant su kitomis 
tautinėmis mažumomis JAV, savo skai
čiumi esame maža etninė mažuma, su
daranti tik 0.2% visų JAV gyventojų. 
Palyginti galime su ispanakalbiais, kurių 
JAV 2000 metais gyveno 35 milijonai, o 
2(X)6 - jau 43 milijonai. Tai beveik 10 kartų 
daugiau nei apskritai lietuvių gyvena 
Lietuvoje.

Surašymo duomenimis, lietuviškai 
kalbančiųjų skaičius žymiai mažesnis nei 
lietuvišką kilmę nurodančių žmonių. 
Teigiama, jog 2000 metais JAV gyveno 
38,295 lietuviškai kalbantys žmonės. 
Skaičius tikrai nedidelis, tačiau reikia tu
rėti omenyje, kad čia suskaičiuoti tik le
galiai šalyje gyvenantys lietuviai. Pridėjus 
nelegalius, skaičius gcrokaišoktcltų į viršų. 
Tačiau tikslių duomenų šiuo atveju ne
turime.

Įdomu, jog nuo 1990 iki 2000 metų 
lietuviškai kalbančiųjų skaičius JAV 
sumažėjo beveik 10 procentų: 1990 metų 
surašymo duomenimis JAV gyveno 55,781 
lietuviškai kalbantis žmogus, o 2000 - tik 
38,295. Žinant, kad po Nepriklausomy
bės atgavimo prasidėjo trečioji lietuvių 
imigracijos banga į JAV, tarsi turėjome tu
rėti atvirkštinį rezultatą - lietuviškai kal
bančiųjų skaičius turėjo išaugti, tačiau 
surašymo duomenys tam prieštarauja. 
Kodėl taip atsitiko?

Peržiūrėjau paskutinių kelerių (nuo 
1998 iki 2006) metų lietuvių atvykimo į 
JAV duomenis. Didžiausias lietuvių, at
vykusių j JAV skaičius pasiektas 2001 
metais - tuomet jų į šalį įvažiavo 18.353. 
Palyginimui galima pateikti 1998 meti) 
skaičių, kuomet į šalį atvyko 8,374 žmonės, 
t. y. 10.000 mažiau. Maždaug nuo 2004 
metų atvykstančiųjų skaičius beveik ne
sikeičia, siekia apie 12.000. Tad atvyks
tančiųjų viršūnė buvo pasiekta jau po 2000 
metų surašymo. Reikia manyti, kad 2010 
metų surašymo duomenys parodys dau
giau lietuviškai kalbančiųjų JAV nei bu
vo 2000.

Tad kur daugiausia gyvena lietuvių 
kilmės asmenų ir lietuviškai kalbančių 
žmonių? Tikėsite ar ne, tačiau 10 dau
giausiai lietuviškai kalbančiųjų gyvena
mų valstijų ir 10 daugiausiai lietuvių kil

skaitytojams yra prieinami bibliotekos 
ištekliai, kurių šiuo metu biblioteka turi 
sukaupusi per 83,000 įvairaus formato ir 
apimties failų. Tai knygos, žurnalai, 
straipsniai, konferencijų pranešimai, vaizdo 
ir garso projektai.

Biblioteka remia įvairius 
visuomeninius projektus, skleidžia infor
maciją apie mokslo, švietimo ir kultūros 
renginius, įmones ir institucijas, bibliote
koje veikia unikali nuorodų galerija.

Viešoji įstaiga Baltijos visuomeninis 
informacinių technologijų ir švietimo 
centras kviečia dalyvauti projekte Mokslinė 
elektroninė biblioteka eLIBRARY.LTįvai
rias Lietuvos ir užsienio organizacijas, 
privataus kapitalo bendroves, valstybės 
institucijas, galinčias paremti ir finansuoti 
nacionalinių išteklių kaupimą ir populia
rinimą Pasaulio Lietuvių Bendruomenei.

VšĮ Baltijos visuomeninis informacinių 
technologijų ir švietimo centro direktorius

Algirdas Aušra
Kalvarijų g. 143, 

LT-08221 Vilnius 
Tek: (8-5) 248-1536, faks.: 248-1629, 

mob. tcl: 8-699-16184
El.paštas: info@clibrary.lt

mės žmonių gyvenamų valstijų sutampa, 
skiriasi tik jų išsidėstymo tvarka. Tai Illinois, 
Pennsylvania, California, Massachusetts, New 
York, Florida, New Jersey, Connecticut, 
Michigan irOhio. Pirmoji abiejuose dešim
tukuose yra Illinois valstija. Čia gyvena 
daugiausiai lietuvių kilmę nurodančių 
žmonių (87,294), taip pat ir daugiausiai 
lietuviškai kalbančiųjų (10,900). Paskuti
nė dešimtuke - Ohio valstija - tiek pagal 
kilme, tiek pagal kalbančiuosius. Kitų 
valstijų pasiskirstymas skirtingas. Štai 
Pennsylvania yra antra pagal lietuvių kil
mės asmenis, tačiau lik 6-ta pagal kalbė
tojus. Florida atvirkščiai - 6-ta pagal lie
tuvių kilmės asmenis, bet antra pagal 
kalbėtojų skaičių. Tai rodo, kad ne visada 
didžiausias lietuvių kilmės asmenų tel
kinys turės didžiausią lietuviškai kalban
čiųjų skaičių.

Kita vertus, matant tokį pasiskirstymą 
neturėtume pamiršti ir lietuvių imigraci
jos istorijos. Žinant ją, aišku, kodėl Pennsyl
vania antra pagal lietuvių kilmės asme
nis, bet 6-ta pagal kalbančiuosius. Dau
guma lietuvių į šią valstiją imigravo se
niai, dar caro laikais XIX amžiaus pa
baigoje - XX amžiaus pradžioje, todėl jų 
anūkai ar proanūkiai jau nešneka lie
tuviškai. Tad nenuostabu, jog kalbančiųjų 
lietuviškai skaičius ten daug mažesnis.

Žvelgiant į šiuos duomenis peršasi ir 
kita išvada, jog mažumos kalba pamažu 
nyksta perduodant iš kartos į kartą. Tai 
natūralus reiškinys, palietęs ne vienų et
nine grupę JAV. Ne tik lietuvių ketvirta 
ar penkta karta JAV nekalba lietuviškai, 
bet nekalba ir italų, vokiečių, prancūzų, 
kinų, korėjiečių kilmės asmenys. Netgi 
ispanakalbių trečia karta paprastai kalba 
jau tik angliškai ir žino pavienius ispanų 
kalbos žodžius.

JAV kuriama ir jau veikia nemažai 
dvikalbių programų: vienos jų veikia 
geriau, kitos blogiau. Siekiama skatinti ir 
kita kalba kalbančiuosius išlaikyti savo 
kalbą, kuriamos programos vadinamiems 
„heritage speakers”, dėstomos specialiai 
jiems paruoštos kalbos paskaitos uni
versitetuose. Tačiau jokios programos 
nepadės išlaikyti kalbos, jei to nenorės 
patys ja kalbantieji. Kalbos išlaikymas ir 
perdavimas ateities kartoms visų pirma 
yra asmeninis apsisprendimas. Žmogus, o 
ne sukurta programa, čia yra svarbiausia.

(“Draugas”, sutrumpinta)

Nauja JAV lietuvių CD
Paskutinėmis 2007 metų gruodžio 

dienomis dienos šviesą išvydo trečioji 
unikalaus projekto LIETUVIAI 
PASAULYJE, skirto Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmečiui dalis - dvi
guba kompaktinė plokštelė JAV lietuviai. 
(Australijos lietuviai ir Kanados lietuviai 
pasirodė prieš keletą metų).

Iki šiol nėra buvę panašių leidinių, 
kuriuose atsispindėtų vienos ar kitos ša
lies, tuo labiau kontinento, lietuvių išei
vijos muzikinės kultūros panorama. Mū
sų Valstybės Jubiliejus - puiki proga gar
so dokumentų pagalba susipažinti su 
pasaulyje išsibarsčiusių tautiečių muziki
nėmis tradicijomis ir kūryba.

Išleisti kompaktinę plokštelę apie 
Valstijose prisiglaudusius lietuvius nebu
vo lengva. Pirmiausia būtina įvertinti tai, 
kad ten pokario metais susikaupė di
džiulis talentingiausių Lietuvos meni
ninkų, sportininkų ir intelektualų būrys, 
daugeliu atveju formavęs visos tautinės 
emigracijos mokslinį ir kultūrinį gyveni
mą. Įsteigti meno kolektyvai, teatro gru
pės, opera, radijo valandėlės, muziejai, 
išleistos knygos atspindėjo įgimtą nera
mių sielų pasaulėžiūrą, Tėviškės ilgesį ir 
santykių su naujuoju pasauliu peripetijas.

Neišdildomą pėdsaką JAV paliko 
Pensilvanijos lietuviai, čia įsikūrę dar po 
1861 metų sukilimo. Būdami dvasiškai 
stiprūs, jie steigė savo parapijas, pašto 
tarnybas, restoranus, kuriuose po sunkaus 
darbo anglies kasyklose ir mėsos ar pieno 
fabrikuose skambėdavo vingrios mainerių 
orkestrų melodijos, smagūs kupletai ir 
lietuviška kalba. Ji buvo tokia gaji, jog 
lenkai, vengrai, airiai ir kiti stengėsi iš
mokti lietuviškai, kad galėtų bendrauti su 
tokios senos, dainingos ir darbingos tau
tos atstovais, dalyvauti jų renginiuose ir 
pramogose. Dar visai neseniai vyresnieji 
tų vietų gyventojai su didžia pagarba ir 
meile prisimena lietuvių susibūrimus ir 
spalvingą gyvenimą.

Štai tokioje aplinkoje gimė ir išaugo 
arba atvažiavo ir formavosi visas būrys 
talentingiausių dainininkų, muzikų, kom
pozitorių, literatų, savo kūryba ir darbais 
toli peržengę nacionalinės priklausomy
bės ribas ir žavėję daugelio pasaulio šalių 
meno mylėtojus. Jų tiek daug, kad visus 
sudėti net i dvi kompaktines plokšteles - 
tiesiog neįmanoma. Tikėtina, kad Pensil
vanijos orkestrai. Lietuvių operos pasta
tymai, žymiausi Amerikos lietuvių dai
nininkai, solistai, akademinio meno

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų sausio 13 dieną Sydnėjuje po 

sunkios ligos mirė ilgametis Sydnėjaus Lietuvių Klubo direktorius ir iždininkas
Arminas Šepokas.

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 18 dieną, 2 vai. p.p. West Chapel Rookwood 
Crematorium.

AtA Arminui Sepokui
mints, giliam liūdesy likusiems - žmonai Danguolei, dukterims Julijai ir 

Rimai, sūnui Michael, seseriai Mildai, jų šeimoms bei artimiesiems - reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Sydnėjaus Liet. Moterų Socialinės Globos Draugijos Valdyba 
ir Sodybiečiai

Minis buvusiam “Mūsų Pastogės” administratoriui

A f A Arminui Sepokui, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Danguolei ir šeimai.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir
“Mūsų Pastogės” Redakcija

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!

Musų Pastogė Nr. 1 - 2, 2008.01.16, psl. 11

muzikantai ir ansambliai bus išleidžiami 
atskiromis garso ir vaizdo plokštelėmis - 
tai būtų Valstybės dėmesio ženklas jiems.

Mūsų projekte daugiau pristatomas 
populiarios masinės dainos žanras, į kurio 
atlikimą buvo įtraukiamos didesnės pajė
gos ir kurioms vadovavo pasišventę, dažnai 
be atlyginimo dirbdavę talentingiausi mū
sų tautos patriotai. Čia skamba žymiau
sių išeivijos meno ansamblių “Čiurlionis”, 
“Dainava”, “Rūta”, Lietuvių operos ir kitų 
chorų įrašai, unikalaus muzikinio vode
vilio teatro “Dzimdzi-drimd'zi” atstovų A. 
Vanagaičio ir J. Olšausko duetas, Maha- 
nojaus lietuviška mainerių orkestrą ir LA 
vyrų kvarteto, žymiosios estrados solistės 
Vandos Stankus - Panavienės, taip pat 
Lionės Juodytės, S. Santvara, D. Polikaičio 
ir kitų balsai. Šiame rinkinyje liaudies ir 
autorinės dainos, originalios JAV gyve
nusių Br. Budriūno, V. Jakubėno, Br. 
Jonušo ir daugybės kitų žinomų autorių 
kompozicijos, pradedant 1928 metų įrašu 
ir baigiant naujausia “Dainavos” ansamblio 
vyrų vokalinės grupės daina “Vieni šo
kam” iš tik prieš mėnesį Čikagoje išleistos 
kompaktinės plokštelės.

Atrinkti JAV lietuvių kompaktinės 
plokštelės repertuarą ir patarimais padėjo 
konsultantai: Elena Bradūnaitė, Leonas 
Narbutis, Aidas Kupčinskas, Emilija Sa- 
kadolskicnė. Neabejojame, kad čia skam
banti muzika, daugiau ar mažiau girdėtos 
dainos, lengviau ar sunkiau atpažįstamos 
melodijos daugumai klausytojų primins 
jaunystę, pasiryžimą dideliems darbams ir 
svajonėms. Savo plokštelę pradedame lie
tuvių išsilaipinimo po Antrojo pasaulinio 
karo Amerikoje kupletais - jais ir baigiame, 
nes jie aktualūs ir mūsų dienų tautiečiams, 
kurie tęsdami tėvų tradicijas pakilo laimės 
ieškoti toli už Atlanto.

Antanas Fokas
UAB Sutaras direktorius 8 69817340
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Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
Iš anksto pranešame, kad Nepriklausomybės Šventės minėjimas Melbourne 

įvyks sekmadienį, vasario 24 dieną, 1.30 vai. p.p. Mclbourno Lietuvių Klubo 
Koncertų salėje su menine programa.

Visus kviečiame dalyvauti.
ALB Mclbourno Apylinkės Valdyba

Lithuanian Kindergarten & fa 
Playgroup 2008

Preschool children learn best in an environment where they JįaT
are able to freely explore and play. The Lithuanian Kindergarten st

and Playgroup will be a play based program where children can 
play whilst being immersed in the 1 Jthuanian 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 be expected to attend with their child and put their name down on the 
foster 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, 9lh, 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 Luscombc Smith on 0402 44 88 72 or nlsp@bigpond.net.au.

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

Konsultuoja ir teikia teisines paslaugas turto paveldėjimo ir tarptautinio 
įvaikinimo klausimais. Prašome kreiptis:

Advokatų I). Morkūnienės ir K. Brazausko kontora,
Kaštonų g-vė Nr. 3, LT- 01107 Vilnius, Lithuania.
Tel.: 370 - 5 - 261 3833; Fax.: 370 - 5 - 212 7796.
e-mail: advokatai@taide.lt http:/ www.cstates.lt

60th Anniversary of Arrival - Exhibition
at the Old Brown Coal Mine Museum, Yallourn North,

16 January 2008, 11.00 am to 3.00 pm
for details see this issue, p. 6, Letters to the Editor.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, sausio 20 dienų, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Parapijos Taryba

Sydnėjaus liet, choro “Daina” choristų dėmesiui
Repeticijos prasidės 2008 ra. vasario 8 dienų, 730 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube “Dainava”.
Choristų laukia dideli darbai - pasiruošimas Australijos Lietuvių Dienoms. 

Kartu planuojame ir naują programą. Dainos mylėtojus norime nudžiuginti 
naujomis dainomis ir naujomis dainavimo formomis.

Kviečiame ir laukiame naujų dainininkų, mėgstančių dainuoti.
Choro “Daina” Valdyba

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

Lietuvos Respublikos Generalinis 
konsulatas Melbourne nedirba nuo 2007 m. 
gruodžio 22 d. iki 2008 m. sausio 21d.

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

Andrius Žilinskas,
Lietuvos Respublikos Garbės generalinis konsulas Melbourne

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith S L, Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

“MUSU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania....................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3115 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown. 

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wvvvEusers.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Donicla
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 3
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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