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

tautiečiams plačiame pasaulyje linki “Mūsų Pastogės” Redakcija ir Administracija.
Tegul kiekviena Naujųjų 2009-ųjų Metų diena Jums būna laiminga, prasminga ir kūrybinga.
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Vilniuje - vilties ir Kalėdų dvasia
Kalėdinių renginių maratonas prasidėjo tradiciniu 

eglės įžiebimu Katedros aikštėje jau šeštadienį, lapkričio 
26 d. Šios Kalėdos, kurias kunigas Ričardas Doveika 
dabartiniu ekonomiškai nelengvu laikotarpiu pavadino 
“vilties Kalėdomis”, išsiskirs tokiais renginiais, kokių 
mūsų karta dar nematė, sakė Vilniaus savivaldybės Kul
tūros ir meno skyriaus vedėjas Edmundas Žalpys. Vilniaus 
miesto meras Juozas Imbrasas pažymėjo, kad pagrindinis 
šiųmetinių “Kalėdų sostinėje” tikslas yra sutraukti kuo 
daugiau žmonių, todėl ir projekto programa yra įvairi, 
skirta įvairaus amžiaus, pomėgių žmonėms, o renginiai - 
nemokami. Egle Katedros aikštėje įžiebė sostinės meras 
ir šių metų “Vaikų Eurovizijoje” Lietuvą garsinusi Eglė 
Jurgaitytė. Kartu su egle suspindėjo ir kiti miesto pa
puošimai. Vilniaus rotušės aikštėje miesto eglė bus įžieb
ta vėliau. Daug metų gražiausia išrenkamos eglės Kalėdų 
apdarai šiemet nebus pakeisti. O aukščiausia eglė Baltijos 
šalyse - Televizijos bokštas suspindės gruodžio 25-ąją.

Į visas sostinės seniūnijas šventinę nuotaiką vežios 
linksmasis Kalėdų autobusas. Autobusas - tai atskiras 
šventės dalis mieste jungianti grandis. Jis papildys se
niūnijose rengiamas šventines programas ir skleis gerą 
nuotaiką plačiau nei vien tik centrinėse miesto gatvėse.

Gruodžio 21-28 dienomis sostinės Rotušės aikštėje 
veiks “Dovanų bankas”. Akcijos metu bus suteikta galimy
bė keistis dovanomis ir nustebinti savo artimuosius, drau
gus, pažįstamus ar bendradarbius.

Šiemet bus rengiamas koncertas žmonėms su klausos 
negalia. O Šv. Jonų bažnyčioje galės pasiklausyti koncerto 
žmonės su regos negalia. Į koncertus vilniečius kvies 
“Kalėdų muzikos aidai Vilniaus bažnyčiose”, šventinis 
Kalėdų koncertas Rotušės aikštėje. Prieš pat šventes 
Vilniaus rotušėje miesto meras Juozas Imbrasas apdo
vanojimus - Šv. Kristoforo statulėles - įteiks labiausiai 
Vilniui nusipelniusiems žmonėms.

2009 metais Vilnius taps Europos kultūros sostine, o 
Lietuva švęs vardo paminėjimo tūkstantmetį. Šia ypatin
ga proga Naujųjų metų išvakarėse vilniečių ir miesto sve
čių laukia įspūdinga šventinė įvairių kultūrinių renginių 

programa. Pasitinkant 2009-uosius - išskirtinius I .ietuvai 
ir Vilniui metus, sostinės gyventojams ir svečiams dova
nojama įspūdinga šventė.

Pirmoji šventės dalis - gruodžio 31d. vyksiantis spal
vingas, šiuolaikiškas miuziklas “@Hoffmann_Spragtukas” 
daugiaaukštėje scenoje prie Sporto rūmų. Antroji - iš
kilmingoji šventės dalis vyks vidurnaktį, tai bus garsiausio 
pasaulyje šviesų režisieriaus vokiečio Gert Hof šviesų 
spektaklis Katedros aikštėje.

2009 m. pirmąją dieną Vilniaus rotušės aikštė pavirs 
ledo aikšte po atviru dangumi. Atidarymo programoje 
“Ledo fiesta” garsiausios Lietuvos dailiojo čiuožimo poros 
- Margaritos Drobiazko ir Povilo Vanago pasirodymas. 
Jiems talkins ledo akrobatai ir cirko artistai iš užsienio.

“Kalėdos sostinėje 2008” kitų metų sausio 6 dieną 
tradiciškai pabaigs teatralizuota Trijų Karalių eisena.

Kaune - dalyvaus ir norvegai
Artėjant Kalėdoms planuojama papuošti ne tik Rotu

šės ir Vienybės aikštes bei centrines gatves, bet ir Karaliaus 
Mindaugo, Savanorių prospektus, istorinius pastatus - 
Kauno Rotušę, Kauno pilį ar senuosius tiltus. Savivaldy
bės lėšos yra skiriamos trims įspūdingiems renginiams: 
eglutės įžiebimo šventei bei Kalėdų vaidinimui ir koncer
tui Rotušės aikštėje. O Trijų Karalių dieną (jau kitų metų 
sausį) ten pat, prie Rotušės, bus surengta atsisveikinimo 
su eglute šventė.

Jau keliolika metų su Kaunu draugaujanti Norvegijos 
Vestfoldo grafystė parūpindavo ir Kalėdų eglę, kuri būdavo 
atvežama iš Norvegijos. Vėliau šios brangiai kainavusios 
tradicijos atsisakyta, nes dovanota eglė Kauną pasiekdavo 
“praradusi šviežumą”. Dabar norvegai atvyksta su kito
kiomis dovanomis.

Kaip ir anksčiau, Kauno savivaldybė žada apmokėti ir 
prakartėlės šalia arkikatedros įrengimą, o šiemet papil
domai pirks angelo ir gyvuliukų figūrų. Pernai vien lik 
kultūros renginiams per metų sandūros šventes organi
zuoti iš Kauno miesto biudžeto išleista 200,000 litų. 
Šiemet šisuma turėtų būti didesnė.

(Pagal Lietuvos spaudą)

Gražina Pranauskienė

KALĖDŲ SAPNAS

Ilgais audringais vakarais, 
Tėvynės vieškeliais baltais, 
Varinio varpo lydima, 
Griausmingai spusteli žiema.

Sušalę ledo burbulai 
Žaislais pavirsta po egle, 
Nukloja pajūrio gatves, 
Vilioja, kviečia pas save.

Nes ten Kalėdų paslaptis 
Bus atskleista kai tems naktis, 
Su burtais irJįĮjfiis kerais, 
Grakščios snieguolės apdarais.

Tik mostels Jėja lazdele
Ir susirinkime drauge 
Su mylimais ir artimais, 
Su savo broliais ir draugais.

Skaičiuosim dingusius metus 
Ir darbus nuveiktus rimtus, 
Pasversim ko gi jie verti, 
Tie metai, likę praeity.

Vaikystės ašaros spindės 
Belaukiant sniego ir vilties. 
Ten ir vaivorykštė švytuos, 
Smuikeliais voverėlės gros.

O, paslaptingoji naktie, 
Šventųjų Kūčių pilnatie! 
Išsaugok pasakų kerus, 
Be jų -gyvenimas niūrus.

Prabėgs laputė tarp kalvų, 
Nykštukų tupinčių galvų, 
Užglostys uodega dienas, 
Seniai išdilusias jaunas.

Kalėdos leisis iš dausų 
Puriaisiais sniego patalais, 
Švenčiausios, laukiamos visų, 
Ateis jos vėlei ir praeis.
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Trumpai iš visur
♦ JAV vyriausy
bė deda pastan
gas gelbėti tris 
automobilių pra
monės bendroves 
(General Motors, 
Chrysler ir Ford), 
kurios atsidūrė 
finansinėje kri
zėje. Šių bendro
vių bankrotas tu

rėtų katastrofiškas pasekmes ne lik JAV bet 
ir visame pasaulyje. Gruodžio 10 d. po ilgų 
derybų JAV Kongreso Atstovų Rūmai 
priėmė vyriausybės paruoštą JAV 14 
bilijonų dolerių gelbėjimo fondo įstatymo 
projektą. Visgi gruodžio 12 d. JAV vyriau
sybės viltis sužlugdė respublikonai Senate, 
užblokuodami įstatymą. JAV vyriausybė 
dabar ieškos kitų būdų paremti žlungančias 
bendroves, panaudojant kitiems tikslams 
skirtus fondus.
♦ Gruodžio 11 d. Kirkuk mieste restorane 
susirinkę šiaurinio Irako kurdų ir arabų 
genčių vadai bandė išspręsti nesutarimus 
tarp jų bendruomenių, dalinantis naftos 
sričių kontrole. Tuo pat metu restorane 
daug šeimų vaišinosi, pasibaigus 4 dienas 
trukusiai Islamo religinei šventei. Resto
rane susisprogdino al-Qaeda teroristas. 
Žuvo bent 55 žmonės, jų tarpe moterys ir 
vaikai, apie 120 žmonių sužeista.
♦ Gruodžio 13 d. New York mieste mirė 
garsus kino ir teatro aktorius Van Johnson, 
sulaukęs 92 metų amžiaus. Jis vaidino 
svarbias roles apie 50-tyje filmų, jų tarpe 
“The Caine Mutiny” ir “Brigadoon”.
♦ Gruodžio 13 d. Indijos karo laivas “My
sore” išgelbėjo Somalijos piratų užpultą 
prekinį laivą Adeno įlankoje. Jūreiviai 
suėmė 23 piratus ir konfiskavo daug gink
lų, rastij piratų greitlaiviuose (šautuvų, 
kulkosvaidžių, raketsvaidžių).
Tą pačią dieną prie Jemeno krantų vokie

VdSS1b Lietuvos Įvykių apžvalga
Kalėdoms - 
dovanų po 

knygą
Artėjant Ka

lėdoms ir bai
giantis Skaitymo 
skatinimo me
tams, kiekvienas 
Lietuvos pirmo
kas sulauks gra

žios dovanos. Akciją “Dovana pirmokui” 
vykdančios Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka ir Kultūros ministeri
ja kartu su Švietimo ir mokslo ministerija 
kiekvieną pirmoką prieš Kalėdas apdova
nos knyga su specialiu įrašu.

Komisija atrinko keturias lietuvių ir 
užsienio autorių knygas: Janinos Degutytės 
“Baltas gulbių sostas” (išleido leidykla 
“Žara”), vokiečių vaikų rašytojo ir daili
ninko (Janosch) “Panama labai graži” 
(leidykla “Garnelis”), Kęstučio Kas
paravičiaus “Kiškis Morkus Didysis” (lei
dykla “Nieko rimto”) ir Luiso Scpulvedos 
“Apie žuvėdrą ir katiną, kuris išmokė ją 
skraidyti” (išleido leidykla “Nieko rimto”).

Mirė rašytojas Sigitas Geda
Eidamas 66-uosius metus gruodžio 12 

d. Vilniuje mirė vienas iškiliausių lietuvių 
poetų, vertėjas ir publicistas, dramaturgas, 
kritikas, eseistas Sigitas Geda. Jis gimė 
1943 m. vasario 4 d. Lazdijų rajonc.S. Geda 
parašė apie pusšimtį knygų vaikams ir su
augusiems, straipsnių apie literatūrą, dailę, 
teatrą. Be poezijos, rašytojas taip pat vertė 
iš 10 pasaulio kalbų, rašė publicistiką, teat
ro pjeses ir kino scenarijus, operų libretus. 
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čių karinis sraigtasparnis išgelbėjo pira
tų užpultą kitą prekinį laivą.
Somalijos piratai vis dar laiko bent 14 
pagrobtų prekinių laivų ir virš 300 jūrei
vių, laukdami išpirkos.
♦ Somalijos vyriausybe vargina tarpusa
vio kivirčai. Prezidentas Yusuf paskelbė, 
kad jis atleidžia iš pareigų min. pirmininką 
Nur Hassan Hussein. Min. pirminin ko Nur 
tvirtinimu, tik parlamentas turi teisę jį 
atleisti.
Somalijos vyriausybė valdo tik mažą savo 
teritorijos kampelį. Beveik visą pietinę 
krašto dalį kontroliuoja Islamo teismų 
sukilėliai, šeiko Muktar Abu Mansur 
vadovaujami.
♦ Gruodžio 14 d. JAV prezidentas Geor
ge Bush lankėsi Bagdade atsisveikinimo 
vizitui. Per spaudos konferenciją, kai jis 
bei Irako min. pirmininkas Nouri al-Ma- 
liki ruošėsi atsakyti į žurnalistų klausimus, 
vienas irakietis žurnalistas sviedė į pre
zidentą vieną po kito abu savo batus, pa
vadindamas jį šunimi. Suimtą žurnalistą 
siūlosi teisme ginti apie 200 irakiečių bei 
užsieniečių advokatų. JAV prezidentas 
išvyko į Afganistaną atsisveikinimo vizitui.
♦ Gruodžio 15 d. Tailando parlamentas 
naujuoju ministru pirmininku išrinko 
Abhisit Vejjajiva, ligšiolinį opozicijos 
lyderį.
♦ Gruodžio 15 d. Pakistano Transporto 
Sąjungos vairuotojai paskelbė, kad jie 
atsisako vežti siuntas iš Peshawar j 
Afganistaną, nes Taliban ir al - Qaeda 
sukilėliai nuolat užpuola juos pakelėje, 
nužudo ar pagrobia vairuotojus.
♦ Pasaulio bankus ir finansines orga
nizacijas sukrėtė dar viena katastrofa. 
Išaiškinta, kad Wall Street, NY biznierius 
Bernard Madoff eilę metų apgaudinėjo 
savo klientus. Bankai, organizacijos ir 
privatūs investuotojai gali netekti apie 50 
bilijonų dolerių JAV valiuta. □

S. Gedos kūryba išversta į anglų, nor
vegų, vokiečių, švedų, prancūzų, danų, nišų, 
lenkų, ispanų ir kitas kalbas. Poetas yra 
parašęs libretą legendinei Kęstučio Anta
nėlio roko operai “Meilė ir mirtis Veronoje” 
(1984), į lietuvių kalbą išvertęs ir išleidęs 
“Giesmių Giesmę”. “Psalmes”, JosifBrods- 
ki, Johannes Bobrowski, Paul Celan, kitų 
iškilių poetų rinkinius. Už nuopelnus kul
tūrai S. Geda apdovanotas DLK Gedi
mino 4-ojo laipsnio ir Latvijos Trijų 
žvaigždžių ordinais. Poetas buvo daugelio 
žymių premijų laureatas.

Svarbūs pokyčiai TMI 
Departamente

Kaip praneša Lietuvos žiniasklaida, 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
vadovas Antanas Petrauskas pasitraukia iš 
gen. direktoriaus pareigų. Jis pereina į dip
lomatinę tarnybą ir dirbs LR ambasados 
Kazachstane patarėju. Jis ten bus papildo
mu patarėju, nepakeičiant dabartinio. Į 
Kazachstano sostinę Astaną jis išvyksta tuoj 
pat. Kol kas departamentui vadovaus še
šerius metus jame dirbanti ligšiolinė direk
toriaus pavaduotoja Vida Bagdonavičienė.

A.Petrauskas neseniai gavo buvusio 
Premjero Gedimino Kirkilo pastabą, kuri 
buvo skirta po Valstybės kontrolės išvadų 
dėl departamente aplaidžiai vestos apskai
tos. Dėl šių Valstybės kontrolės išvadų iki
teisminį tyrimą buvo pradėję ir prokurorai. 
Valstybės kontrolė departamente atlikusi 
finansinį ir teisėtumo auditą pareiškė nei
giamą nuomonę apie departamento 2007 
m. finansinę atskaitomybę bei finansinių ir 
ūkinių operacijų teisėtumą. Auditoriai 
turėjo pastabų dėl netvarkytų išlaidų ap
skaitas registro, pavedimų lėšų apskaitos ir

REDAKTORĖ! ŽODI/
Mieli skaitytojai.

Artėjant metiĮ pabaigai, artėja ir mūsų lietuviška
jai bendruomenei svarbus įvykis - jubiliejinės 25-osios 
Australijos Lietuvių Dienos. Tai spalvingas šurmulys, 
sutraukiantis tiek mūsų kūrybingąsias asmenybes, tiek 
tiesiog lietuviškai pabendrauti bei susitikti linkusius 
tautiečius. “Mūsų Pastogė”, padėjusi šį įvykį garsinti ir 
reklamuoti, linki visiems suvažiavusiems svečiams (ir 
vietiniams sydnėjiškiams šeimininkams) sėkmingos ir 
šventiškos nuotaikos I

Kartu, nors lėčiau, artėja ir kitas jubiliejus - “Mūsų
Pastogės” šešiasdešimtmetis. Įsteigtas 1949 metų pradžioje kaip kuklus leidinys, 
šis savaitraštis ilgainiui tapo Australijos lietuvius vienijančiu veiksniu, visad jutęs 
ir juodu ant balto atspindėjęs šio žemyno lietuviškosios išeivijos pulsą. Žinoma, 
savo ruožtu, jo gyvastingumas per tuos 60 metų buvo ir tebėra susietas ir su jo 
skaitytojų ištikimybe.

Savo skaitytojams esame širdingai dėkingi. Ypač dėkingi esame tiems pre
numeratoriams, kurie susimokėdami pridėdavo kad ir nedidele auką, nes “Mūsų 
Pastogės” finansinė padėtis nėra itin stipri. Juk iš prenumeratos yra surenkama 
tik apie pusę visų leidybos išlaidų. Ir nors mūsų kaimynai latviai bei estai savo 
panašios apimties laikraščių prenumeratą pakėlė iki $80 ar $100, mūsų savait
raštis vis dar laikosi prie gan seniai nustatytos $65 sumos.

Metų pabaigoje laikas prisiminti bei padėkoti ir Australijos lietuvių savaitraš
čio “Mūsų Pastogė” bendradarbiams iš įvairių Australijos ir Lietuvos vietų už 
nuolatinį gyvą ryšį su Redakcija. Visų jų pastangų dėka “Mūsų Pastogės” skaitytojai 
buvo gan plačiai informuojami apie įvykius Apylinkėse ir dalinai apie Lietuvą 
bei lietuvius pasaulyje.

Kiekvienas skyrelio “Lietuvos įvykių apžvalga” apžvalgininkas, iš bėgančio 
žinių srauto savaip atrinkdamas įdomesnes ir svarbesnes žinias, suteikia skaity
tojui galimybę įvairiapusiškai apžvelgti įvykius Lietuvoje. Tai ištikimieji “M.P.” 
pagalbininkai-apžvalgininkai: dr. Algimantas Kabaila, Vincas Bakaitis, Anskis 
Reisgys ir dr. Vytautas Doniela. Apie įvykius pasaulyje skyreliui “Trumpai iš 
visur”, rūpestingai atrinkdamas žinias, kas savaitę rašė pats I ,B Spaudos Sąjungos 
pirmininkas Vytautas Patašius. Esame dėkingi nenuilstančiam Antanui 
Laukaičiui, kuris karts nuo karto skyrelį “Kas - kur - kaip?” užpildė aktualiais 
straipsniais apie sportą, apie įdomesnius įvykius iš savo kelionių bei susitikimų. 
Skyreliui “Skautų padangėje” gyvus, spalvingus straipsnius mums nuolat siuntė 
melbourniškė Danutė Lynikienė, Dovilė Zduobienė, Kristina Rupšienė.

Kultūrinėmis temomis mums nuolat rašė Isolda Poželaitė-Davis AM, Nijolė 
Jankutė-Užubalienė, Lidija Šimkutė-Pocienė, dr. Genovaitė Kazokienė, Gražina 
Pranauskicnė, Jurgis Žalkauskas, Algimantas Taškūnas ir kiti. Įvykius Ben
druomenėje savo straipsniais nušviesdavo Birutė Prašmutaitė, GretaSavickaitė- 
Fletcher, Aida Zastarskytė-Abromas, Ramona Ratas - Zakarevičienė, Rita Bal
tušytė, Viktoras Baltutis, Vytautas Doniela, Dalia Didžienė, Lilija Kozlovskienė, 
Alena Karazijienė, Antanas Kramilius. Juozas Gailius, Liudas Budzinauskas, 
Teodoras Rotcas, Alfonsas Čižeika, Gaila Bagdon, Jonė Žalkauskienė. Kajetonas 
Starinskas, Jadvyga Dambrauskienė, Martina Reisgienė, Danutė Simankevičienė, 
Elvira Šurnienė, Elena Varnienė, Regina Platkauskienė, Juozas Paškevičius, 
Aldona Scano, Algis Šimkus.Valė Marcinkonytė, Lana Venskienė, Edita Varnas. 
Birutė Kymantienė, Joan Songaila. Šį sąrašą būtų lengva pratęsti

Gyvais ir aktualiais rašiniais iš Tėvynės “Mūsų Pastogę” praturtino doc. 
Kazimieras Blaževičius (Kaunas), Reda Kisclylė iš Rokiškio, Minvydas Pa
lubinskas ir Dalia Kubilifitė iš Naujosios Zelandijos, Vytautas Kamantas iš JAV, 
VDU Ryšių su užsieniu darbuotojai ir kiti. 1 ,;iba i naudinga buvo medžiaga, kurią 
Redakcijai reguliariai siuntė LGITIC vadovas Žilvinas Beliauskas bei Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento darbuotojai.

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

Tebūna Naujieji - 2008-ieji - Metai laimingi, kūrybingi ir dosnūs 
prasmingais darbais. Dalia Doniela, MP redaktorė

kitų buhalterinės apskaitos taisykliiĮ pa
žeidimų. Dalį auditorių nurodytų trūkumų 
departamento darbuotojai ištaisė audito 
metu. Šiuo metu tyrimas nutrauktas, nera
dus nusikalstamos veiklos, už kurią būtų 
taikoma baudžiamoji atsakomybė.

A.Petrausko diplomatinį paskyrimą 
aštriai kritikavo Seimo užsienio reikalų 
komiteto vadovas Audronius Ažubalis. Įsa
kymą dėl A.Petrausko paskyrimo buvęs 
ministras PVaitiekfinas pasirašė paskutinę 
darbo ministro poste dieną. “Tiesiog man 
gaila, kad tokiais paskyrimais visuomenės 
akyse kompromituojama Lietuvos diploma
tinė tarnyba... Viskas sužaista kaip iš natų 
pagal nomenklatūrines žaidimo taisykles“, 
- pabrėžė A.Ažubalis.

Kaip pastebi spauda, buvęs TMID gen. 
direktorius A. Petrauskas yra [A-Brazaus- 
ko] socialdemokratų partijos narys.

PLB dėl TMID
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 

pirmininkė Regina Namšienė kreipėsi į 
Premjerą Andrių Kubilių, prašydama ati

dėti Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mento (TMID) reorganizavimo klausimą.

Patvirtintoje naujosios Vyriausybės 
programoje teigiama, kad iki kitų metų 
birželio 1 d. Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas bus panaikintas, o išeivijos 
reikalų koordinavimas bus perduotas Už
sienio reikalų ministerijai, tautinių mažu
mų - Kultūros ministerijai.

PLB pirmininkė Regina Namšienė pa
siūlė sausio mėnesio pradžioje surengti 
šiuo klausimu pasitarimą ir apsvarstyti vi
sus galimus variantus. Ji atkreipė dėmesį, 
kad šiuo metu už Lietuvos ribų gyvena be
veik 1 min. tautiečių, todėl prasminga ir 
abiem pusėm naudinga būtų įsteigti tik 
užsienyje gyvenančių lietuvių reikalais be
sirūpinantį departamentą, tiesiogiai pa
valdų Vyriausybei.

PLB valdyba dabar renka nuomones 
apie TMID reorganizavimą iš skirtingų 
šalių bendruomenių.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, HNS, ijGmCir “Benianlinai”.
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Bendruomenės baruose ALB Krašto Valdybos pranešimas

Geelongo šokėjai ruošiasi XXV Šokių Šventei
Jau visus metus repetuojame ruošda

miesi šių metų Australijos Lietuvių Die
nų Šokių Šventei. Šokių vakaro progra
mai yra išrinkti įvairūs tautiniai šokiai: 
linksmas “Suktinis”, ilgai nematytas “Vė
daras” ir tradicinis “Kubilas”, kurio apra
šymą mes radome buvusio Geelongo tau
tinių šokių mokytojo L.Bungardo per
duotame 1954 m. išleistame šokių vado
vėlyje. Įdomu išmokti ir naujų, mūši) dar 
nešoktų šokių, kaip pvz. linksmų “Polką 
Ke turinę” ir “Rasodėlę”.

Kad finansiškai paremtume mūsų 
šokėjų kelionę į Sydnėjų, jau kelis metus 
įvairiuose pasirodymuose renkame lėšas: 
gegužės mėnesį pravedėm linksmą “Li
ninės” temos popietę, šokom įvairiuose 
Geelongo rajono renginiuose, net ir prie 
Torquay pajūrio, pravedėm kultūrines pa
mokas ’’Lithuanian Cultural Workshops” 
(viena iš jų buvo kalėdine tema), Geelong 
College dvejose klasėse apibūdinom 
tradicinius lietuviškus kalėdinius papro
čius. Kiekvienas mokinys turėjo padaryti 
kalėdinį šiaudinuką, su kuriais papuošim 
mokyklos eglę. Mokinius išmokėm šokti 
net klumpių šokį, kuris visiems patiko.

Esame sukūrę naują šokį, kuriame gali 
dalyvauti visi šokėjai. Šokio pavadinimas 
-“Karaliauskelionė”. Mes jį skiriamatei- 
nančių metų Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečio šventei. Šokyje “karalius 
Mindaugas” stebuklingai keliauja per am
žius. pranašaudamas artėjantį Lietuvos 
vardo jubiliejų. Jis atsiranda mūsų šokėjų

Miranda Tigani ir Alana Bindokaitė.

tarpe “kaimelyje” ir visi-paaugliai, mamos 
su vaikučiais, net ir vyresneji - susirenka 
jo pasitikti ir džiaugsmingai aplink šoka. 
Pabaigoje jis mums rodo kelią atgal į 
Lietuvą ir mes visi jį sekam. Su šiuo šokiu 
žadame dalyvauti ir 2009 m. Lietuvoje 
įvyksiančioje Šokių šventėje. Šokį išpil
dys visi 19 šokėjų iš mūsų ansamblio, ku
rie važiuoja j Sydnėjų. Bus įdomu pamatyt 
kaip publika šį šokį priims!

Iki pasimatymo Sydnėjuje,
Loreta Čižauskaitė -Tigani 
Geelongo tautinių šokių grupės

“Linas” vadovė

Geelongo šokėjai “Lininėje Popietėje”.

XXV AID SYDNEY 2008

Maloniai kviečiame svečius iš visos Australijos 
miešti) ir miestelių j

Tautinių šokių šventę
Pirmadienį, gruodžio 29 dieną, 6.30 vai. vakaro, 
Bankstown Basketball Stadium, Third Avenue,

CondclIPark. Bilietai: $15- asmeniui.
Programoje: Melbourne tautinių šokių grupės „Gintaras”, “Šokdava” ir “Gin
tarėliai”, Geelongo - “Linas” ir “Gegutė”, Sydnejaus -“Sūkurys” ir “Sūkurio” 
veteranai. Didžiosios Britanijos Londono liet, folkloro ansamblis “Saduto”. 
Dalyvaus svečias iš I .ietuvos - tautiška kapelija „SUTARAS“.

Bilietus bus galima įsigyti prie durų arba užsisakyti iš anksto pas Laurą 
Bclkus, Šokių Šventės koordinatorę, tel.: (02 ) 9728 9074.

Melbournas laukia “Sutaro”
Nors Melbourne Lietuvių Klubas oficialiai dar atostogaus, “Sutaro” koncerto 

proga sausio 11 d. bus atidaryti ne lik Klubas ir baras, bet Aldona Butkutė su 
draugėmis apsiėmė pamošti pietus, kavą ir pyragus. Taigi keičiasi ir koncerto 
laikas. Primenant, kad nuo kitų metų šv. Mišios prasideda 12 vai. Pietūs bus po 
mišių, o koncerto pradžia - 2 vai. p.p. Bilieto kaina $12. Vaikams iki 16 m. - 
nemokamai. (Pietūs į kainą neįeina!) Pasižymėkite savo kalendoriuose!

Melbourne Entuziastės

Baigėsi daugiau kaip 
pusmetį trukęs Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
vėliavos konkursas. Kon
kurse dalyvavo keturi 
autoriai, pristatyta 18 vė
liavos projektų.

Vertinimo Komisijos 
sprendimu, geriausiai re
prezentuojantis Australijos 
Lietuvių Bendruomenę yra 
projektas Nr. 11 ( žiūr. 
nuotr. dešinėje), kurio au
torius - Mindaugas Simankevičius.

ALB Krašto Valdyba dėkoja projek
tus pristačiusiems: Mindaugui Simanke- 
vičiui, Faustui Sadauskui. Dennis Gaylard 
ir Algiui Klimui bei Vertinimo Komisijai: 
Paul Cleveland, Jurgiui Žalkauskui, Vik
torui Savickui, Loretai Tigani ir Lilijai 
Kozlovskienei.

Nuoširdus ačiū ir visiems Bendruo
menės nariams, parciškusiems savo 
nuomonę AI .B interneto svetainėje ir be
tarpiškai Lietuvių Namuose.

ALB vėliava bus pristatyta Australijos 
lietuviams Australijos Lietuvių Dienose 
Sydnėjuje.

ALB Krašto Valdyba

Lėlių teatro spektaklis “Seku, seku pasaką”
Jau antrą kartą j Australijos Lietuvių 

Dienų programą įtraukiamas renginys vai
kams. Pirmą kartą lėlių teatro spektaklis 
buvo suvaidintas per XXIII AL Dienas 
Melbourne, kur susirinko pilna salė vai
kų su tėveliais. Šį kartą spaktaklis bus ro
domas per XXV AL Dienas Sydnėjuje.

Noriu ne tik pakviesti vaikus ir tėvelius 
pasižiūrėti šio vaidinimo, bet kartu ir 
dalyvauti šiame vaidinime. Todėl Sydnė
jaus Savaitgalio mokyklėlės mokytojos 
Jadvygos Dambrauskienės pakviesta, prieš 
kelias savaites lankiausi šioje šeštadie
ninėje lietuviškoje mokykloje, kur susiti
kau su vaikais, jų tėveliais, išdalinau jiems 
vaidinimo programas bei papildomą in
formaciją.

Maloniai kviečiu visus, kurie norėtų 
dalyvauti šiame vaidinime ne tik kaip 
žiūrovai, bet ir kaip artistai, atvykti į repe
ticiją, kuri įvyks penktadienį, gruodžio 
26 dieną, 4 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Bankstownc. Spektaklis “Seku,

Scenoje iš spektaklio - Dana Gailiūnienė.

seku pasaką” įvyks šeštadienį, gruodžio 
27 dieną, 5 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Bankstownc. Kaina - $5, vaikams 
- nemokamai.

Dana Gailiūnienė

Sydnėjaus Savaitgalio mokyklėlėje mokslo 
metų užbaigimas

Gruodžio 13 dieną j Sydnėjaus Lietuvių Klubą susirinkę Savaitgalio mokyklos vaikai 
mokslo metų baigimo proga gavo spalvingus pažymėjimus, kuriuos jiems įteikė moky
toja Jadvyga Dambrauskienė. Tai suteikė vaikams daug džiaugsmo, nes tai buvo jų pirma
sis lietuviškos mokyklos pažymėjimas. 'Iii proga vaikai lietuviškai deklamavo, dainavo ir 
žaidė. Bet tuo viskas nesibaigė. Pasivaišinę Lietuvių Klubo padovanotais priešpiečiais, 
vaikai toliau linksmai žaidė laukdami Kalėdų Senelio pasirodymo.
Nuotraukoje - Savaitgalio mokykos mokiniai su gautais mokyklos baigimo 
pažymėjimais ir mokyklos mokytoja Jadvyga Dambrauskiene (dešinėje).

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks ketvirtadienį, gruodžio25 d., 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Tradicinių kalėdaičių - plotkelių galima 
nusipirkti Lietuvių Klube arba pas Danutę Ankienę, tel.: 98712524. Parapijos Taryba
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Lietuvos tūkstantmetis
Lietuvos tūkstantmetis - Millennium 

Lithuaniae
Prof. dr. Alfredas Bumblauskas

Pagaliau Lietuva priartėjo prie savo 
tūkstantmečio. XI a. pr. vokiečių rašyti
niame šaltinyje - Kvedlinburgo (Qued
linburg) analuose - prie 1009 m. yra toks 
įrašas: „Sandus Bruno, qui cognominatur 
Bonifacius, archiepiscopus et monachus, 
XI suae conversionis anno in confinio 
Rusciac et Lituac a paganis capitc plexus, 
cum suis XVIII, VII. Id. Martii petiit 
coelos“(„Šventasis Brunonas, darvadina- 
mas Bonifacu, arkivyskupas ir vienuolis, 
vienuoliktaisiais savo atsivertimo metais 
Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių už
muštas su aštuoniolika saviškių kovo 9 
dieną nukeliavo į dangų“). Šiame sakinyje 
pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.

Kvedlinburgo analai, jau 1710 m. pub
likuoti žymiojo Gottfried Wilhelm Leib- 
niz’o, į Lietuvos istoriją pateko greičiau
siai per XIX a. šaltinių rinkinį „Scriptores 
rerum Prusicarum“, kurio 1 tome iš Kved
linburgo analų buvo atspausdintos tik iš
traukos su 1009 m. įvykio fragmentu. Į 
Lietuvos istoriją 1009-ieji pateko santyki
nai vėlai - tik su Adolfo Šapokos redaguo
ta Lietuvos istorija ir tik kaip minėtas frag
mentas iš „Scriptores rerum Prusicarum“. 
Žinutės trumpumas nulėmė, kad šis faktas 
nebuvo plačiau svarstomas Lietuvos is
torijos požiūriu, juo labiau kad visi kiti 
šaltiniai (taip pat ir istoriografija), kuriuose 
kalbama apie šv. Brunono misiją, lokali
zavo ją Prūsijoje. Vadinasi, Lietuvos pa
minėjimas buvo laikomas atsitiktinumu. 
Atrodė, kad pati Lietuva čia niekuo dėta, 
kad 1009-ieji nėra Lietuvos istorijos lū
žis. Nekalbama nei apie valdovo krikštą, 
nei apie valstybę - tik apie kriminalą. Be 
to, matyt, negalėjome patikėti, kad Lietu
va ir jos vardas yra tokie vėlyvi. Išmokyti 
Simono Daukanto ir Jono Basanavičiaus 
aisčius (baltus) tapatinti su lietuviais, vy
lėmės paskui šiuos Tėvynės patriarchus 
surasti dingusią baltų Atlantidą, todėl 
Kvedlinburgo analų žinutė atrodė frag
mentiška ir atsitiktinė. Nors paprastai is
torinėje kultūroje pirmasis reiškinio pa
minėjimas laikomas ir jo atsiradimu (pvz., 
pirmasis Vilniaus paminėjimas laikomas 
Vilniaus įkūrimu), toks turinys Lietuvos 
paminėjimui nebuvo suteikiamas, lyg ir 
viliantis, kad bus surasti kiti dokumentai, 
liudijantys daug didingesnę Lietuvos pra
eitį. Tačiau kol tai nepadaryta, buvo gali
ma suteikti prasmę Lietuvos vardo išni
rimui iš šaltinių tylos.

Žinant Lietuvos vardo likimą (jį kė
sintas! sunaikinti: XVI a. vid., sudarant 
Liublino uniją, Lietuvą buvo siūloma pa
vadinti Naująja Lenkija, o XVIII a. pab. 
lietuvių žemes užgrobusi Rusija pavadi
no ją Šiaurės Vakarų kraštu), net ir jo tūks
tantmečio paminėjimas yra prasmingas. 
Būtent tokia kukli „Lietuvos vardo pami
nėjimo tūkstantmečio“ formulė iš pradžių 
ir buvo pasirinkta.

Pirmasis atradimas: šv.
Brunonas tikrai vyko j Lietuvą

Naują erą 1009-ųjų data pradėjo 1983 
m., kai prof. Edvardas Gudavičius Lietu
vos istoriją papildė ir kitais šv. Brunono 
misiją ir mirtį aprašančiais šaltiniais. 
Kvedlinburgo analai, kuriuose pasakojant 
apie šv. Brunono žūtį paminėta Lietuva, - 
ne vienintelis šaltinis apie šį įvykį. Jų yra 
daugiau, tai - Merzeburgo vyskupo 
Titmaro kronika (1012-1018 m.), Bava
rijos vienuolio benediktino Viperto pa
sakojimas „Vyskupo Brunono pamoks

Nuotraukos viršuje: Kvedlinburgo metraščio, kur apie 1009 
metus pirmą kartą minimas Lietuvos vardas, nuorašas. Apačio- 
j£Lto.sakinio pažodis vertimas lietuviškai.
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lavimo Prūsuose istorija“ (apie 1020 m.) ir 
italoteologo bei filosofo šv. Petro Damia- 
nio (žymus viduramžių XI a. filosofas, 
bažnyčios reformatorius, kuriam priklau
so posakis „Filosofija yra teologijos tar
naitė“), „Šv. Romualdo gyvenimas“ (apie 
1040 m.). Tačiau visi jie 1009 m. šv. Bru
nono misiją lokalizavo Prūsijoje.

Vis dėlto šiais laikais prieita prie iš
vados, kad tiksliausi yra būtent Kvedlin
burgo analai, patvirtinantys saksų versiją, 
o kilos versijos - bavarų ir italų - yra tik 
tiesioginės ar netiesioginės pagrindinės 
versijos interpretacijos. Juk net XIII a., t. y. 
nuo minėtų įvykių praėjus daugiau kaip 
dviem šimtmečiams, net tokioje geogra
fiškai artimoje šalyje kaip Lenkija visi bal
tai tebevadinami prūsais, o Mindaugas - 
prūsų karaliumi, pasakojama, kad jis kar
tu su lietuviais (!) užpuolęs Lenkiją. Visa 
tai įvertinus, atsirado galimybė panaudoti 
santykinai daug išsamesnius šv. Brunono 
misijos aprašymus ir paversti 1009-uosius 
tikru Lietuvos istorijos faktu. Kaip paaiš
kinti šį Kvedlinburgo kronikininkų infor
muotumą?

Šiandien Kvedlinburgas neatrodo iš
skirtinis - tokių miestų Vokietijoje nema
žai, tačiau X a., kai Šventosios Romos 
imperatoriai buvo saksų hercogai, Sakso
nijos sostinė Magdeburgas buvo kartu ir 
imperijos sostinė. O Kvedlinburgas yra 
netoli Magdeburgo. Čia rezidavo, 936 m. 
mirė ir Šv. Servacijaus bažnyčioje palai
dotas Saksų dinastijos pradininkas, impe
ratoriaus Otono I Didžiojo tėvas Henrikas 
I (valdė 912-936 m.). Prie Šv. Servacijaus 
bažnyčios buvo įkurtas moterų vienuo
lynas, funduotas Henriko I žmonos Matil- 
dos, - to meto stiksų aukštuomenės mer
ginų auklėjimo įstaiga. Šio vienuolyno 
abatės buvo glaudžiai susijusios su im
peratorės gimine (1009 m. vienuolyno 
abatė buvo imperatoriaus Otono III sesuo 
Adelaidė). Žinios iš imperatoriaus dvaro 
Magdeburge galėjo patekti tiesiai į šį 
vienuolyną. Taip galėjo atsitikti ir su iš
likusių gyvų šv. Brunono misijos dalyvių 
informacija - svarbu tai, kad jie (o kad jų 
būta, mini Vipertas) nebepainiojo Prūsi
jos su Lietuva. Vadinasi, šių kraštų jau 
turėjo nepainioti ir imperatoriaus dvaras 
Magdeburge, į kurį turėjo suplaukti tiks
liausios žinios, o lai ir buvo užrašyta Kved
linburgo analuose.

Taigi padarykime pirmąją išvadą. Lie
tuva neatsitiktinai paminėta tais metais - 
1009 m. į Lietuvą atvyko pirmasis krikš
čionybės skleidėjas vienuolis saksų grafo 
sūnus Brunonas Kverfurtictis (apie 974- 
1009 m.) ir čia buvo nužudytas. Galima

HtM maat! Imtasis Brutmas, raJinuaas Bomfaas. aitnyskufsu ir 
•mūrio, vmaMssif ssmsosimtim Basm ir čimnru/wsfaUjr
fiSKūf smAsas į įsfaį.saliįsarsiUų Anti i
Kn<llub>aM«ula-A>K

Nuotraukoje - Kvedlinburgo (Quedlinburg) vienuolynas, statytas X - XII šimtmetyje. 
Šis miestelis yra netoli Magdeburgo (vidurio Vokietijoje), kuris tuo metu buvo Sakso
nijos sostinė.

sakyti: Kolumbas atrado Ameriką, o šv. 
Brunonas - Lietuvą. Šiuo požiūriu Lietu
vos tūkstantmetis niekuo nenusileidžia, o 
gal net yra turiningesnis už 1996 m. mi
nėtą Austrijos tūkstantmetį, kuris ženk
lino tiktai atsitiktinį Austrijos vardo pa
minėjimą viename bažnyčios dokumente. 
Ir juo labiau turiningesnis už 1896 m. mi
nėtą Vengrijos tūkstantmetį, ženklinusį 
sutartine madjarų genčių įsiveržimo į 
Panoniją datą.

Antrasis atradimas: Lietuvos 
„karaliaus“ krikštas

Svarbiausias įvykis išsamiuose - Vi
perto iršv. Petro Damianio-šv. Brunono 
misijos aprašymuose yra „karaliaus“ 
Netimero apkrikštijimas. Taigi šv. Bruno
no misija prasidėjo kur kas sėkmingiau 
negu 997 m. tragiškai pasibaigusi šv. 
Adalberto (Vaitiekaus) misija Prūsuose - 
Netimeras pasirodė suprantąs krikščio
nybės prasmę ir net sugebąs diskutuoti 
teologiniais klausimais. Netimeras ir jo 
gentainiai įtikėję ir buvę apkrikštyti, jis 
net ketinęs palikti valdžią sūnui, o pats 
prisidėti prie šv. Brunono veiklos. Tačiau 
sėkmingai prasidėjusi šv. Brunono misija 
baigėsi tragiškai: atskirai gyvenantis Ne
timero brolis nukirsdino misionieriui 
galvą ir išžudė beveik visą jo palydą. Taigi 
Netimero krikštas 1009 m. - pirmasis 
krikštas Lietuvoje.

Tiesa, tai krikštas, neįgijęs tąsos. Todėl 
jo negalima lyginti nei su Frankų valsty
bės kūrėjo Chlodvigo krikštu, kurio 1500- 
metis buvo minimas 1996 m., nei su 
Lenkijos valdovo Micško krikštu 966 m., 
nei su Vengrijos valdovo šv. Stepono 
krikštu ir karūnacija 1000 m. Ir vis dėlto 
Netimero krikštas patvirtina, kad 1009-ieji 
- ne tik Lietuvos vardynos. Tai - pirma tiks
li Lietuvos istorijos data, pirmas tikras 
Lietuvos istorijos siužetas.

Trečiasis atradimas: 1009 m. 
Lietuvos visuomenė

Jeigu priimtume tradicinę istorijos 
versiją, kad 1009-ųjų įvykiai klostėsi prū

sų ar jotvingių že
mėse, galėtume 
laukti, kad bus pa
analizuoti šv. Bru
nono misiją apra
šantys šaltiniai apie 
to meto minėtų 
genčių visuomenę. 
Tačiau to nedaryta. 
Į Netimero visuo
menę pažvelgta tik 
šiais laikais. 1009 
m. į Lietuvą atvyko 
pirmoji misija. Šv. 
Brunonas čia pa
traukė galbūt dėl to, 
kad kaimynai ži
nojo Lietuvą turint 
valdovą Netimerą. 
Šiandienos suprati
mu, Netimeras - ne 

karalius ir ne kunigaikštis: jis valdo tik 
vieną iš lietuvių genčių. Jis turi 300 vyrų 
kariauną - tai nedaug kaip valstybei, bet 
akivaizdžiai per daug genčiai. Kad 
Netimeras valdo nebe gentį, rodytų ir ki
ti dalykai: jo valdžia paveldima, genties 
teritoriją jis laiko savo tėvonija (patria) - 
ji aiškiai apibrėžta ir saugoma. Tai rodytų, 
kad jau turi būti pradėjusi formuotis gen
ties vado nuosavybės teisė į žemę - di
dysis alodas. Tiesa, šis procesas prasidė
jęs neseniai - vienas Netimero brolis at- 
sidalijęs ir gyvena bei valdo atskirai (taigi 
šeima gali dalytis genties teritoriją), o ki
tas brolis tebegyvena kartu. Netimero bu
veinė vadinama rūmais, jis turi savo sta
bus, matyt, egzistuoja ir dievų panteonas, 
ir genties vado valdoma šventykla. Taigi 
Netimeras dar nelaikytinas valstybės val
dovu, tačiau jis jau daugiau negu genties 
vadas.

Lietuvai 1009-ieji - tai ne šiais laikais 
minėti JAV (1973 m.), mongolų (2006 m.) 
ar Karolio Didžiojo imperijų (2000 m.) 
atsiradimai. Sunkiai ši data gretintina ir su 
966-ųjų Lenkija ar su 1 OOO-ųjų Vengrija - 
Lietuvos valstybę sukurs tik Mindaugas, o 
krikštas virs kristianizacija tik 1387 m. 
Istorikų nuomone, net palankiausioms 
aplinkybėms susiklosčius, Netimero Lie
tuva būtų tapusi valstybe tik maždaug po 
šimtmečio.

Vis dėlto šios interpretacijos rodytų, 
kad Lietuva 1009 m. buvo tapsmo iš gen
ties j valstybę kelyje. Taigi Lietuva ne tik 
buvo atrasta, bet ir pati buvo atsiradusi. 
Vadinasi, nebus klaidos - 2009-aisiais rei
kia minėti ne tik Lietuvos vardą, bet ir Lie
tuvos tūkstantmetį.

1009-ųjų likimas
1040 m. (ar 1044 m., o gal buvo du 

žygiai) į Lietuvą žygiavo, ją nukariavo ir 
privertė mokėti duoklę Kijevo Rusios 
valdovas Jaroslavas Išmintingasis. Taigi 
1009 m. siužete tarsi užkoduotas visas 
vėlesnis Lietuvos likimas: stojome, krito
me ir vėl kėlėmės. Praėjo du šimtmečiai, 
Lietuva iš naujo kūrė savo valstybę - Lie
tuvos Didžiąją Kunigaikštystę, 1253 m. 
trumpai tapusią karalyste su savo pirmojo 
valdovo Mindaugo karūnacija. Nors ir 
atsimetusi nuo krikščionybės, vis dėlto 
vienintelė iš Rytų Baltijos regiono tautų ji 
atsilaikė prieš kryžiaus žygius. 1387 m. 
priėmusi krikščionybę, valdant Vytautui 
(valdė 1392-1430 m.), 1410m. Lietuva ga
lutinai sustabdė Vakarų agresiją Žalgiryje, 
tapo Vidurio Rytų Europos ir lotyniško
sios Vakari; civilizacijos dalimi. Tokia ji 
išliko iki pat 1795 m., kai ją pasiglemžė 
Rusija. Tačiau XX a. Lietuva dar du kartus 
(1918 m. ir 1990 m.) kėlėsi kurdama mo
derniąją valstybę - Lietuvos Respubliką. 
Visus šiuos Lietuvos likimo vingius, regis, 
ir mato Lietuvos Tūkstantmečiui skirtų 
trijų monetų serijos kūrėjai. Trijose mo
netose -Lietuvos likimas, trijose moneto
se - Lietuvos tūkstantmetis. □
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Menas ir kultūra________
Leeka creative as usual

Leeka Kraucevičiūtė - Gnizdeff and 
her good friends Jolanta Janavičienė and 
Ona Maksvyticnė have taken up the 
challenge of organising the bi-annual Arts 
and Crafts Exhibition to be held during 
the Australian I .ithuanian Days festival in 
Sydney, at the end of2008. They are being 
assisted with advice from Dr. Genovaitė 
Kazokicnė who has been staging 
exhibitions in Sydney for Lithuanian 
artists forsome 20 years.

As more affordable premises were not 
available it was decided to stage the 
Exhibition for one day only, Sunday, the 
28th December, in the Bankstown Town 
Hall. The premises are very impressive 
with wonderful lighting coming from two- 
story high windows. Spacious underground 
parking is available at no charge.

A colourful afternoon with visiting 
dancers from The Lithuanian Ballet and a 
Youth Concert are also on the festival’s 
programme on the same Sunday.

Many prizes
As a life-long artist and teacher I eeka

Lidijos Šimkutės žodžio švytėjimas
Ramutė Dragenytė, Lietuva

Keblu Lidiją Šimkutę būtų pavadinti 
lietuvių išeivijos ar Australijos poete, 
veikiau jai tiktų apibūdinimas pasaulio 
poetė, atvira įvairioms kultūrinėms pa
tirtims, naujiems įspūdžiams, pojūčiams, 
nejaučianti daugelio mums būdingų kom
pleksų, akiračio ribotumo, nors ištver
minga kaip žemaitė. Platus žvilgsnio spek
tras būdingas ir eilėraščio subjektei. kuri 
yra moteriška visomis mitologinėmis pras
mėmis, turinti regineiosios galią. Eilėraš
čiuose žvilgsnis subtiliai pereina nuo ap
rėpiančio visą pasaulį iki konkrečių smul
kių detalių, erdvė yra ir universali, ir intymi. 
Toks žvilgsnio šuolis turi daug poetinės 
įtaigos:

PAGALVOJAU
apie mėlynas gėles 
dengiančias pasaulį

išbėgusi laukan 
skinu levandas (p. 58)

L. Šimkutės poezijoje nėra aliuzijų, 
nuorodų į konkrečius intertekstus, tačiau 
autorės kalbėjimas yra universalus, besire
miantis pasaulio patirtimi, arba tuo, ką Carl 
G. Jung vadino kolektyvine pasąmone ir 
archetipais—iš kartos j kartą besikartojan
čiomis temomis, situacijomis, reikšmėmis. 
Todėl poetės tekstų motyvus, įvaizdžius 
lengvai galime susieti su įvairių kultūrų 
šventraščiais, pamatinėmis knygomis, fi
losofija, religija, mitais, aiškinančiais mūsų 
pradžių pradžią. Lidijos poezijoje prisilie-

Dvikalbės knygos “Mintis ir uola/Thought and Rock” pristatymas Maironio Literatūros 
muziejuje, Kaune, 2008 m. rugsėjis. Iš kairės: muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, 
Lidija Šimkutė, kritikės Ramutė Dragenytė ir dr. Eugenija Valadkevičiūtė.

Leeka Kraucevičiūtė - GruzdcfT.

regularly exhibits her work in local and 
country art societies. Having won first 
prizes in The Lane Cove Art Society. The 
Combined Art Society in Darling Harbour 

čiama prie slapto, mirusiųjų pasaulio per 
prisiminimus, simbolius, poetinės vaizduo
tės galią. Lidija rašo, kad poezijos turinį 
sudaro pasąmonė, atmintis, atsitiktinumai 
ir vaizduotė.

Naujasis rinkinys “Mintis ir uola/ 
Thought and Rock”yra devintoji autorės 
poezijos knyga, ji nėra kažkuo ypatingai 
išsiskirianti iš ankstesnių L. Šimkutės poe
zijos rinkinių. Bent jau taip galėtume sakyti 
iš pirmo žvilgsnio. Giliau įsiskaičius paste
bimi tam tikri niuansai. Ankstyvenėse kny
gose figūruoja pirminės materijos skyrėlių 
pavadinimuose: jūra (vanduo), medis (že
mė), saulė (ugnis), vėjas (oras). Naujausioje 
knygoje skyreliai taip pat turi panašias 
prasmes, kone analogiškus pavadinimus. 
Kyla net klausimas, ar autorė tokius pava
dinimus parenka sąmoningai ar sutapimas 
yra visiškai atsitiktinis. Skyrelio pavadi
nimą „Cikadų tyla“ galime interpretuoti 
dvejopai. Paprastai mes nekalbame apie tai. 
ko nėra. Tyla yra abstrakti sąvoka. Tarkim, 
vietoje cikadų galėtume pasakyti žiogiĮ arba 
žvirblių tyla - ar šis įvardijimas ką nors 
pakeistų, ar egzistuoja skirtingos tylos rūšys 
(cikadų, žiogų, žvirblių ar pan.)? Garsine 
prasme tylos epitetai nieko nekeičia, nes 
garso nėra, yra tik tyla. Todėl tylos apibū
dinimas (cikadų tyla) kuria ne garsą, bet 
meninį vaizdą: mes galime įsivaizduoti 
cikadas, kurios tyli:

CLKAVŲ TYLA 
apsupa prietemą 

balandžiai 

as well as two awards in The Bankstown 
Art Society she feels that the year 2008 has 
been a reward ingone. Just recently, she was 
awarded First Prize for her pastel painting 
“Symphony” in the Drummoyne Art 
Society.

Transforming musical sensations into 
visual two-dimensional paintings has been 
Leeka’s favourite mode of creating. Her 
work on the musical theme expresses the 
colour harmony, melody, variations, and 
compositions that arc found in music. She 
explores, in depth, other subjects as well. 
In particular, she finds it exciting to travel 
to country areas to paint villages and farms. 
As she puts it, abstract art brings out the 
subconscious as the canvas is transformed 
into an existence of its own.

She considers herself fortunate having 
had the opportunity of becoming an artist

Lecka Kraucevičiūtė - GruzdcfT “GOLDEN RHAPSODY”.

suglaudžia sparnus 
prieš lava veidą (p. 20) 

Tuomet išplaukia kita interpretacija - 
erdvės būsena, kai cikados, skleidusios 
garsus ima ir nutyla, nuščiūva. Labiausiai 
L. Šimkutės poezijoje ir žavi toji nuščiuvi- 
mo būsena. Eilėraštis yra tarsi sustabdyta 
akimirka, užfiksuotas vaizdas, tačiau Lidi
jos tekstas nėra statiška fotografija. Žo
džiais įformintas, įrėmintas vaizdas yra 
„nuščiuvęs“. Jeigu kalbėtume komunikaci
nėmis sąvokomis, sakytume yra išjungtas 
triukšmas, t.y. išjungtas garsas, bet judesys 
išlieka.

Lidijos Šimkutės poezija ir primena pra
regėjimo, nuščiuvimo būseną, todėl ir jos 
eilėraščio perskaitymui reikalingas stabte
lėjimas, jsižiūrėjimas, įsiklausymas. Jeigu 
mes skaitysime greitai, paskubomis, kaip 
ir eidami, gyvendami šiame pasaulyje, ne
užčiuopsime prasmės. Pasak Nobelio lau
reato J.M. Coetzee L.Šimkutės „eilėraščiai 
yra nepaprasto skaidrumo, jie parašyti 
pasualio atsivėrimo būsenoje, kai poetinė 
įžvalga kyla staiga kaip skriejantis paukštis".

Rašyti minimalistine forma nėra leng
va - kiekvienas.žodis turi turėti didelį se
mantinį krūvį ir kartu skaidrią, metaforo
mis neapkrautą reikšmę.

L. Šimkutės poezijai būdinga vaizdo pri
traukimas. išdidinimas, daikto išskyrimas, 
hiperbolizacija:

SAULĖ PERSKELIA
mėlynas pušų viršūnes
rausvus klevus
šafraninius beržus

grybai parausta
kerpių lovoj
rasa nusirita samanomis 

medžio aksomas
voveraitės šuolis
pažadina
akmenuotą taką (p. 120)

Viena vertus, paskutinių eilučių kom
ponavimą (moterys paverčia žemę daina)

all due to the help and inspiration of her 
brother, friends and relatives. She is 
immensely thankful to all for the support 
and encouragement she has experienced 
over the years.

As a professional artist, Leeka has 
been conducting workshops and 
demonstrations for various art societies. 
Among her commitments in 2008, she was 
commissioned to paint two portraits of 
retiring teachers for a prestigious private 
school. Leeka’s paintings way be viewed in 
various galleries, for example. The Royal 
Art Society of NSW Lavender Bay, Frances 
Keevil Gallery in Double Bay, The 
Snuggletown Gallery in Camden , NTK 
gallery in Croydon. Her work may also be 
seen in her studio in Greenacre.

Leeka’s internet address:
leckarl@optusnet. com.au 

pasakymo „dainuoja moterys“, per metafo
rišką palyginimą sakoma, dainuoja visa že
mė. Atsigręžę į mitologiją, regėsime žemę- 
moterį, vaisingumo simbolį, prabylantį 
daina.

Šioje L. Šimkutės knygoje yra ryški žo
džio ir erdvės koreliacija, sąsaja. Ketvirtasis 
skyrelis vadinasi Mintis ir uola, jis duoda 
pavadinimą visai knygai. Mintis ir uola yra 
kertinis raktas, išskiriantis rinkinį iš anks
tesniųjų, Daugiau reikšmės teikiama pa
čiam žodžiui, minčiai. Visos knygos epi
grafu pasirinkta Jelaluddin Rumi citata: 
„Kalba kyla iš minčių, bet iš kur ateina 
mintys?“ Filosofinis, retorinis klausimas, į 
kurį atsakyti galima pasitelkus tam tikrą 
kultūrinę patirtį.

Dažnai eilėraščiuose balsas, retai iš tylos 
prasišviečiantis garsas yra susijęs su pir
mine materija ar kažkuo antgamtišku, jis 
kuo nors ypatingas, slaptas, mistinis, ku
riantis sakralią atmosferą. Pavyzdžiui, nak
ties paukščių verksmas kviečia praeinan
čio laiko sielas (p. 128)

Žodžių junginiui „mintis ir uola“ būtų 
galima rasti kitokią konjunkciją: mintis yra 
uola, mintis kaip uola. Mintis netapusi 
žodžiu virsta šešėliu. Galima įžvelgti ir są
sajų su Platono olos alegorija, be t ryškiausia 
yra žodžio kuriančioji galia - žodis kaip 
kūnas, žodis skleidžiantis šviesą, aiškinantis
pasaulio prasmę, kai „netikėtas /peteliškės 
skrydis / suderina kalbą // ir žodžiai ima 
švytėti“ (p. 28). Judesys, peteliškės sparnų 
suvirpintas oras duoda akstiną kalbai.

Ne veltui pirmojo skyrelio epigrafu pa
sirinkta Sapfo citata: „Žodžiai, kuriuos ta
riu,yra tik oras“. L. Šimkutės poezijos erd
vė yra plevenanti, neapčiuopiama, slap
tinga, nuščiuvusi, todėl uolos metafora yra 
gana paradoksali, nes uola yra kieta ir ap
čiuopiama, tačiau poetė paskutiniu šios 
knygos tekstu tarsi ją ištirpdo, suteikdama 
olai atodūsį...

(Sutrumpinta, „Literatūra ir menas”)
galima pavadinti metonimija - kai vietoje________________________________________
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“Aš apsigyvensiu jų tarpe ir ten vaikštinėsiu; 
aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta... ‘TUomet 
aš jus priimsiu ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite 
mano sūnūs ir dukterys’ - taip sako visagalis 
Dievas”

(Šv. Pauliaus antrasis laiškas korintiečiams 6:16-18).

Mieli broliai ir seserys Kristuje,
Popiežius Benediktas XVI paskelbė 2008 jubi

liejiniais Šv. Pauliaus pagerbimo metais, pabrėž
damas, kad šis tautų apaštalas darbartiniems krikš
čionims yra pavyzdys ir mokytojas, per kurį mes 
galime geriau suprasti tikėjimą ir tiesą. Šv. Paulius 
tapo ypatingu apaštalu, kuris parašė kitų kraštų krikš
čionims 14 laiškų. Dabar jie sutelkti Naujajame 
Testamente. Jaunystėje jis buvo išgarsėjęs kaip krikš
čionių persekiotojas. Po jo stebuklingo susitikimu su 
Kristumi pakeliui į Damaską (Apd 9:1-9), Pauliaus 
visas gyvenimas pasikeitė ir jis tapo Kristaus apaštalu 
ir atsidavė plačiai skelbti Kristaus Evangeliją (2 Kor 
5:17-18).Vedamas Šventosios Dvasios ir savo gilaus 
tikėjimo Jėzumi, jis paliko Jeruzalę ir iškeliavo į to
limus kraštus skleisti Dievo žodį. Kai pagaliau pasiekė 
Romą, ten buvo nužudytas apie 67 AD.

Kaip ir praeityje, taip ir šiais laikais mums rei
kalinga pavyzdingų žmonių, kurie pripažįsta mūsų 
tikėjimą taip kaip Šv. Paulius, kuris atmetė neapy
kantą ir pamilo Kristų. Paulius dirbo, mokė, kentėjo 
ir skleidė Kristaus pamokymus visoms tautoms; ne
bijodamas nei rizikos, nei pažeminimo, nei sunkumų. 
“Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei 
angelai, nei viešpatystės, nei dabartis, nei ateitis, nei 
galybės, nei aukštumos. Nei gelmės, nei jokie kiti kū
riniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri 
yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje” (Rom 8: 39-39).

Taip kaip prisikėlęs Kristus išreiškė savo gailes
tingumą ir meilę savo apaštalui Pauliui, taip ir 
Paulius mus skatina priimti Kristaus meilę ir gailes
tingumą savo širdyse šiandien. Šv. Paulius aiškino, 
kad žodis “priimti” turi daugiau negu vieną reikšmę, 
t.y., vaišingumas: “Ir kas paduos bent taurę šalto 
vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių... iš tiesų 
sakau jums, - tasai nepraras savo užmokesčio” (Mt 
10: 42). Paulius mini dar vieną to žodžio prasmę, 
t.y., priimti su džiaugsmu Dievo duotas gyvenimo ir 
tikėjimo dovanas. “O mes gavome ne pasaulio dvasią, 
bet iš Dievo einančią Dvasią, kad pažintume mums 
suteiktas Dievo dovanas" (1 Kor 2:12). Mums pri
valoma ne tik klausytis Šv. Rašto pamokymų, bet ir 
juos įgyvendinti, kad galėtumėm tapti geresniais ir 
veiklesniais Bažnyčios nariais, kurie pasidalina Die
vo dovanomis su kitais.

Besirengiant švęsti Kalėdas, Jėzaus Kristaus 
gimimo šventę - “priimkime” ir pasidalinkime Dievo 
duotomis tikėjimo dovanomis. Mūsų lietuviškų Kū
čių tradicijos teparodo mūsų vaišingumą ir tepa
deda mums entuziastingai priimti Kristų į mūsų 
gyvenimą. “Priimkime” savo šeimos narius, savo 
parapijų bei misijų tikinčiuosius ir visus tuos, kurie 
yra nusisukę nuo Dievo ir Bažnyčios meilės.

Dievo palaimos Jums Šv. Kalėdų proga ir per vi
sus naujuosius 2009 metus.

Jūsų Kristuje,
Prelatas Edmundas Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas 
užsienio lietuvių katalikų sielovadai

■įįįp Mielus Australijos lietu-
H- vius Kalėdų švenčių proga 

XXVALD SYDNEY 2008 sveiki"a ir laimingų Naujųjų 
2009-ųjų Metų linki

Australijos Lietuvių Dienų 
Ruošos Komitetas [Sydney]

Seasons Greetings jrom the at Crime Stoppers, a 
sincere thank you for all your support and assitance 
in 2008. We hope you enjoy your summer and a very 
happy New Year. Leigh Trinh

Crime Stoppers Australia
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Lietuvos miške.

Mieli Australijos lietuviai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus visus šv. Kalėdų ir 

Naujųjų 2009 metų proga. Linkiu visiems stip
rios sveikatos. Tegul išsipildo Jūsų svajonės, vil
tys ir troškimai. Tegu ateinantys metai būna 
Jums laimingi, telydi sėkmė kiekvieną Jūsų 
darbą ir buitį.

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas Australijoje

Lai gerovės ir laimės šv. Kalėdos Jums teikia, 
Te pildosi viskas, ko širdžiai reikia.
Daugiausia - sveikatos, geriausių dienų, 
Šeimyninės laimės ir metų ilgų.

Linki Jums

Sydnėjaus Lietuvių Klu
bo Administracija sveikina 
visus Klubo narius ir sve
čius šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga.

Eina metai... Vieni - 
kažką nusineša, kiti - kaž

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Administracija

Brangūs tautiečiai,
Tebūna ši šventė galimybė pažinti tą Šviesą 

vienas kitame ir įsileisti ją prie Kūčių stalo. 
Linkime laimės, meilės ir džiaugsmo Jums, Jūsų 
šeimoms bei artimiesiems!

Linkime, kad ir sekančiais metais mes išlik
tume vieningi Bendruomenės nariai, palaikan
tys vieni kitus ir nestokojantys entuziazmo išlai
kyti mums svarbias vertybes ir kultūrą! Te nestin
ga jums energijos, optimizmo ir idėjų per atei
nančius Lietuvos vardo tūkstantmečio jubilie
jinius 2009-tuosius metus!

Australijos Lietuvių 
Bendruomenės 
Krašto Valdyba

estours
scnvice 

At LIABILITY
VBLUt

ESTOURS TRAVEL 
savo reguliariems ir būsimiems 

klientams linki 

Linksmų šv. Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų!

ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba

Sveikiname savo narius, rėmė
jus ir visus Australijos lietuvius šv. 
Kalėdų proga ir linkime šventiškos 
nuotaikos bei geriausios sėkmės 
Naujuose Metuose.

AL Fondo Vaidyba

Canberros Lietuvių Bendruomenės narius ir jų 
šeimas sveikiname su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
Metais. Linkime linksmų švenčių bei geriausios 
sveikatos ir sėkmės ateinančiais metais.

Canberros Liet. Bendruomenės
Sąjungos Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname visus “Talkos” narius ir 
klientus Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga. Linkime 
stiprios sveikatos, geros nuotaikos, kūrybingų darbų 
ir daug saulėtų dienų.

" Taika " Sydney
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Mieli Australijos lietuviai, y
Šiais metais įvykusios Pasaulio Jaunimo Dienos Sydnėjuje, kuriose dalyvavo parapijos 

lietuviai, įspūdingai įrodė, kad Bažnyčia gyvuoja. Virš 100piligrimų iš Lietuvos nuoširdžiai 
bendravo su mumis - stebėjome jaunimą televizijoje ar spaudoje. Gilus jų tikėjimas, 
entuziazmas, džiaugsmas maldose ir giesmėse įjungė mus visus. Paliko gražias akimirkas 
ir prisiminimus. Viso pasaulio lietuvių bendruomenes šv. Mergelės apsireiškimo Šiluvoje 
400 metų jubiliejaus šventė pradžiugino mus ir suteikė vilties tikintiesiems.

Šie pavyzdžiai, kaip linksmas lietuviškas tikintis jaunimas, leido suprasti Australijoje 
gyvenantiems tikintiesiems jų veiklą, pasijutome nevieniši ir sujungti maldoje. Tolimoje 
Australijoje, Lietuvos Tūkstantmečio išvakarėse prisiminkime ką esame pasiekė ir išlaikę 
savo parapijose - lietuviškos bažnyčios tradicijas, chorus, maldas, giesmes ir Dievo žodžio 
skleidimą per spaudą „Tėviškės Aidus“ ir “Mūsų Pastogę”.

Su džiaugsmu rinksimės į XXV Australijos Lietuvių Dienas ir Sporto Šventę Sydnėjuje. 
Australijos Lietuvių Katalikų Federacija linki visiems laimingai sutikti Naujus 2009 Metus. 
Būdami dėkingi, dalinkimės Dievo dovanomis, tvirti tikėjime ir su Dievo palaima žiūrėki
me į šviesią ateitį.

Australijos Lietuvių Katalikų Federacija

Sv Kalėdų ir Naujųjų išvakarėse sveikiname vi
sus Australijos ir pasaulio lietuvius, ypač dainos 
mylėtojus, jų šeimas, gimines ir artimuosius, linkė
dami, kad lietuvybės medis tėvynėje ir ui jos ribų leistų 
naujas ir stiprias atžalas, o ateinantys metai būtų 
sėkmingi, dainingi ir dosnūs Jums ir Jūsų šeimoms.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.
Sydnėjaus liet, choras “Daina ”

Nuoširdžiai sveikiname inūsų bendruomenės na
rius, visas organizacijas bei jų vadovus su šv. Kalė
domis. Linkime linksmai ir saugiai praleisti šventes 
visiems AL Dienų Sydnėjuje dalyviams.

Gerų, laimingų Naujųjų Metų visiems!
ALB Geeionyo Apylinkės

Vaidyba

Canberros Lietuvių Bendruomenės narius ir jų 
šeimas sveikiname su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
Metais. Linkime linksmų švenčių bei geriausios 
sveikatos ir sėkmės ateinančiais metais.
Canberros Liet. Bendruomenės

Sąjungos Vaidyba

Lai Kūdikėlio palaima jungia mus visus ramybė
je, taikoje ir meilėje per visus ateinančius 2009-uosius 
metus. Linksmų švenčių visiems tautiečiams linki

ALB Adelaidės Apylinkės 
Vaidyba

Visiems Sydnėjaus Lietuvių Sodybos gyventojams, 
Socialinės Globos Moterų Draugijos rėmėjams, 
bičiuliams ir visiems geros valios tautiečiams Aus
tralijoj ir visame pasaulyje linksmų šv. Kalėdų švenčių 
ir laimingų naujųjų Metų linki -

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc.
Globos Draugija

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų ir Naujųjų 2009-ųjų 
Metų! Branginkime likimo mums suteiktą laimę ben
drauti. Paremkime savo artimą sunkią valandą. Pa- 
guoskime ir suteikime viltį vienišam žmogui jo gyve
nimo saulėlydy. Stenkimės kuo dažniau dovanoti šyp
senas. Viens kitam palinkėkime ramybės, vilties, 
gerumo, sveikatos, šviesios ateities.

Meibourno Pensininkų Sąjunga

Founder Joseph Assaf and the 
Ethnic Business Awards Team wish 
you a Very Merry Christmas and a Happy New Year!

My staff and I wish you and your family peace 
and happiness for Christmas and the New Year.

Virginia Judge MP
Member for Strathfield,

Minister for Fair Trading, Minister for Citizenship

Mielus bendradarbius, bičiulius ir giminaičius sveiki
name Kalėdų švenčių proga, o 2009-aisiais linkime Jums 
laimės ir tvirtos sveikatos.

Martina ir Anskis Reisgiai

Sako, kalėdiniai linkėjimai išsi
pildo, nes skrenda per Prakartėlę.

Tad šv. Kalėdų proga linkime 
plačiajai giminei, draugams ir Lietuvai 
sveikatos, ramybės, džiaugsmo.

Tegu nelieka skausmo.
Karazijų šeima

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų, 
sveikų ir sėkmingų Naujųjų 2009 Me
tų linkime savo draugams ir visiems 
pažįstamiems.

Renata ir Alis Migus

Linksmų šv. Kalėdų ir sveikatingų 
bei laimingų Naujųjų Metų linkiu sa
vo giminėms ir draugams Lietuvoje, Vokietijoje, Ameri
koje ir Australijoje. Ona Meiliūnienė

Uždekite visiems po žvakutę - simbolį kalėdinio 
džiaugsmo. Dar padėk išvengti ir skausmo. Surask tą 
stebuklingą raktą, kur pilna laimės ir vilties...

Linksmų šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų mūsų giminėms 
ir bendradarbiams Australijoje, Lietuvoje, Kanadoje ir 
Amerikoje linki Antanas ir Lėtutė Kramiliai

Linkime džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų
jų Metų savo draugams, o visiems Australijos choris
tams -sutikti Naujus Metus su “Daina”.

Birutė ir Vincas

Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais sveikiname 
Lietuvoje ir Australijoje - visus gimines ir bičiulius bei 
buvusius mūsų kaimynus Lietuvių Sodyboje. Linkime vi
siems daug geros sveikatos, ramybės, Dievo palaimos ir 
vilties. Vida ir Algis Kabaiiai su šeima

Linksmų šv.Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2009 Metų 
linkime visiems draugams irpažįstamiems.

Birutė ir Vytautas Vaitkai,
prof. Petras Algimantas Lazauskas

Visiems draugams ir pažįstamiems nuoširdžiai linkiu, 
kad per visus N. Metus valgytumėtc per akis ir neper- 
sivalgytumėte, kad gertute iki kaklo ir nepersigertute, kad 
važiuotumėte per raudonas šviesas nesugautos ir kad lai- 
mėtute loterijoje be bilieto.

Genovaitė Kazokienė

Džiaugsmingi) šv. Kalėdų ir laimingų bei šviesių Nau
jųjų Metų nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, ben
dradarbiams irpažįstamiems. Vytautas Patašius

Sveikiname mielus draugus bei pažįstamus šv. Kalėdų 
proga ir linkime laimės, sėkmės bei geros sveikatos Nau
juose 2009 Metuose. Marina ir Laurie Cox su šeima

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

Veronika ir Aleksas Kaminskai

Sveikiname su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2009 Me
tais, linkime linksmų švenčių, sveikų ir sėkmingų ateinan
čių metų visiems giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems.

Laima ir Vytenis Šliogcriai

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

Antanas Laukaitis

Mieliems tautiečiams tėvynėje, Australijoje ir visuose 
pasaulio kraštuose, švenčiantiems Kūdikėlio Kristaus 
gimimo šventę - šv. Kalėdas, linkime geros, šventiškos 
nuotaikos. Viso geriausio ateinančių 2009 -ųjų metų bėgyje 
giminėms, bičiuliams ir visiems pažįstamiems -

Juta ir Viktoras Šlitcriai

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų naujųjų 2009-ųjų 
Metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Irena ir Viktoras Bagdonavičiai

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

Izabelė Daniškevičienė, Onutė Maksvyticnč, 
Ramutė ir Vijolctą bei jų šeimos

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

Longinas Pukys

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų naujųjų 2009-ųjų Metų 
linkime artimiesiems ir prieteliams.

Nijolė ir Irvis Venclovai ir šeima

Sveikiname su šv. Kalėdom, linkėdami stiprios svei
katos, giedrių dieni; ir laimingų Naujųjų 2009 metų vi
siems bičiuliams ir pažįstamiems čia Australijoje, ir 

užsienyje. Geros kloties ir malonių ateinančių laikų.
Viltis Kružienė ir sūnus Petras su šeima

Sveikiname gimines ir draugus su šv. Kalėdom ir N. 
Metais. Linkime maloniai praleisti Kalėdas, o Naujų Me
tų proga - daug sveikatos ir ištvermės.

R. Smilgevičienė

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname šventų 
Kalėdų proga ir linkime laimingų Naujųjų 2009-ųjų Metų.

Irena ir Algis Dudaičiai

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime laimės, stiprybės ir 
vilties šv. Kalėdų ir Naujųjų Meti; proga.

Tamara ir Benius Vingiliai su šeima

Nuoširdžiai linkime visiems gražių, jaukių Kalėdų 
švenčių, o Naujus Metus pasitikime sveiki, taikingi ir 
nestokojantys gyvenimo džiaugsmo.

Jadvyga Viliūnienė su Ginta ir Vida

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

Eduardas ir Eleonora Margai! - Marganavičiai

Giminėms, draugams, chorui “Daina” ir visiems tėvy
nainiams linkime džiaugsmingi) šv. Kalėdų ir laimingų, 
sveikatingų 2009 Naujųjų Metų.

Ona Grosicnė,
Vilija, Arūnas ir Jolita Burneikiai

Visiems bičiuliams ir pažįstamiems širdingai linkiu 
gražių šv. Kalėdų ir laimingų 2009 Naujųjų Metų.

Elena Jonaitienė

Šventų Kalėdų proga linkime draugams bei pažįs
tamiems malonių, sveikų švenčių ir laimingi) Naujųjų Metų.

Valentina Barkus,
Laima ir Rita su šeimomis

Tegul šv. Kalėdos džiaugsmu žydi, tegul Naujieji Metai 
laimę nešal Linki jums visiems -

Onutė ir Algis Kapočiai

Mielus gimines ir draugus Australijoje ir Lietuvoje šv. 
Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikiname, linkėdami 
geros sveikatos ir daug linksmų dienų.

Kalgovų šeima
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Lietuva iš arti___________
Kūčių tradicijos

Inga Saukienė, Vilnius

Etnologai priskaičiuoja 
apie kelis šimtus įvairiausių 
burtų, skirtų vien Kūčių 
nakčiai. Pavyzdžiui, ar ži
note, kad mūsų senoliai prie 
Kūčių stalo kviesdavo vėją 
ir šalti, o namų šeimininkai 
vakariene baigdavo pasida
lindami obuolį - kaip bibli
niai Adomas ir Ieva? Anot 
etnologo Libcrto Klimkos. 
Kalėdų papročių prasmė 
mus pasiekia net iš akmens 
amžiaus laikų ir dažnai ne
turi nieko bendra su krikš
čioniška tradicija.

Kodėl tikėjo burtais?
Šiandien prieškalėdinis periodas mums 

asocijuojasi su chaosu, skuba ir daugybe 
rūpesčių. Turime spėti ne tik visus darbus 
nudirbti, kurių metų pabaigoje, kaip tyčia, 
daug, bet ir visiems dovanas nupirkti. Po 
viso šio maratono per pačias šventes daž
nas galvoja tik apie galimybę prisikimšti 
pilvą ir išsimiegoti.

Tačiau senovės lietuvių papročius tyri
nėjantis L. Klimka teigia, kad žiemos šven
tės kadaise kaip tik išsiskyrė galimybe 
neskubėti. „Žiemą žmonės turėdavo dau
giau laiko, todėl šventėms ruošdavosi iš 
anksto. Būdavo gaminami apeiginiai val
giai, kuriamos persirengėlių kaukės, puo
šiami namai“, - pasakojo pašnekovas. Iš
skirtinė žiemos švenčių ypatybė - burtai. 
„Tai būdas bendrauti su protėviais. Beje, 
logiškai jie pagrįsti. Žmonės mąstė taip: ten, 
dausose, kur gyvena mirusieji, laiko nėra, 
todėl nėra skirtumo tarp praeities ir ateities. 
Vadinasi, mirusieji žino viską, kas bus. Ir

Kokie tie žemaičiai...?
Jei žemaitis užsispirs - ir į debesį 

įspirs“, - šiuo posakiu tvirtą žemaičių bū
dą apibendrina Klaipėdos universiteto 
docentas, Humanitarinių mokslų fakulteto 
dekanas Rimantas Balsys. Jis sutiko su 
„Mano Žemaitija“ pasidalyti mintimis apie 
žemaičių išskirtinumą, taip pat etninio 
palikimo išsaugojimo svarbą.

- Kokie yra pagrindiniai, o gal ir 
išskirtiniai žemaičių bruožai?

- Didysis žemaičių istorikas Simonas 
Daukantas sakė paprasčiau ir gražiau - 
būdas. Vargu, ar kas geriau už Daukantą 
galėtų ir apsakyti žemaitiškąjį būdą: „ Visi 
buvo augumo vidutinio, ne taip smulkaus, 
kaip rimto, ir pety vyrai žaliūkai. Povyzos 
drąsios ir malonios, ant kožno veido narsy
bė. ir kantrybė žydėjo, o malonė artimo kiek
vieno širdy klestėjo; stovyla, kalba ir kož- 
nas žingsnis reiškė visus liuosus esančius, ir 
deja tam, kas neteisingai ranka kurį taip jų 
palytėjo ar žodžiu užgavo, tas ant vietos 
žegterėjo, nesgi kelio nedoram nelenkė 
<...>. Atlikimas darbo ar reikalo jų 
džiaugsmu buvo, o pailsis po vargų links
mybe. <...>. Liuosybę savo pervis mylėjo ir 
godojo, už kurių viso pasaulio aukso nebūt 
ėmę; todėl dar šiandien tariama yra: „Liuo- 
sas lab ir po kere begyvena“ <... >. Namų 
savo niekados neužmiršo, nesgi, kame 
keliavę, vargę ar viešpačių rūmuose links
minęsi, visados namų savo ilgėjos, todėl 
šiandien dar sako: „Savo namaičiai, kad ir 
smilgaičiai. “

Negi čia dar reikia ką pridurti? Jei at- 
pažinote save, galite laikyti save žemaičiu.

- Ar smarkiai per pastaruosius dešimt
mečius pakito žemaičių savimonė, savęs, 
kaip ypatingos etninės grupės, suvokimas?

Mūsų Pastogė Nr. 51 - 52, 2008.12.19,

Nuotraukoje - tradicinis šv. Kūčių stalas Naujininkuose.

jei pavyktų su jais užmegzti ryšį, sužino
tume ateiti. Šia logika pagrįsti visi sapninin
kai, nes buvo manoma, kad dažniausiai 
atsakymai ateina per sapną“, - aiškino jis.

Anot L. Klimkos, kalendorius su viso
mis jame pažymėtomis šventėmis - būdas 
numatyti ateiti. Ir jei dabar burtais daž
niausiai užsiima merginos, anksčiau juos 
darydavo šeimos galva. „Dabar rimti žmo
nės lankosi įvairiuose būrimo salonuose, - 
nusišypsojo pašnekovas. - Akivaizdu, kad 
žmogui būtina psichologiškai save sustip
rinti, priimant vieną ar kitą sprendimą. I r 
jei šis patarimas iš anapusinio pasaulio, jis 
atrodo daug svaresnis nei gyvo žmogaus“.

Tarp krikščionybės ir pagonybės
Senosios religijos ritualai. įsivyravus 

krikščionybei, po tniputį nyko, neteko bu
vusio sakrahimo irvirto papročiais, kurie 
atliekami tik iš pagarbos protėviams. Juk 
dabar niekas rimtai netiki, kad figūra, kuri 
gaunama lašinant į vandenį vašką, mums 
bylo ja apie ateitį.

Beje, lietuviai išlaikę labai seną tikė

-Visa tai arba yra, arba to nėra, žmo
gaus amžius čia nėra svarbiausias veiks
nys. Sąmoningai pabrėžiau kai kuriuos 
Simono Daukanto teksto žodžius. Jeigu 
šias vertybes perpranti, esi įsišventinęs į 
žemaičius ir pasišventęs Žemaitijai.

Kita vertus, nereikėtų užmiršti, jog iden
titetas nėra savaiminė duotybė. Reikia 
nuolatinių pastangų, triūso, budėjimo. Pri
simintini žymios mitologės Marijos Gim
butienės žodžiai apie lietuvius: „Lietuviai 
giliai myli savo žemę, bet pamiršta, kad yra 
nariai didelio pasaulio, kuriame vyksta 
amžina kova dėl būvio.“ Tas pats tinka ir 
žemaičiams.

- Kiek svarbu šiuolaikiniam žmogui 
save priskirti tam tikrai etninei grupei?

- Kad ir kaip būtų liūdna, iš įvairių 
tribūnų vis dažniau girdime pranašystę, jog 
XXI amžius - etninių bendruomenių 
egzistavimo pabaigos amžius. Tad nuo 
mūsų visų bendrų pastangų - mūsų 
savimonės gilumo, ryžto nuolat šviestis ir 
šviesti, stiprėti ir stiprinti savo teritoriją, 
kalbą,papročius priklauso, kiek ilgai mes 
galėsime kalbėti apie žemaitiškąjį iden
titetą.

- Dažnas Klaipėdos miesto svečias 
sudvejoja, ar uostamiestis priklauso 
žemaičių kraštui. Kaip yra iš tiesų?

- Istoriškai Klaipėda Žemaitijai nie
kada nepriklausė. Iki XIII amžiaus antros 
pusės Klaipėdos kraštas priklausė baltų 
gentims - šiaurėje kuršiams, pietuose skal
viams. Archeologų duomenimis, Klaipė
doje ir jos apylinkėse dar ir XV-XVI am
žiuose gyveno nedidelės kuršių bendruo
menės, tačiau tuo pat metu j pajūrį jau 
migravo ir žemaičiai. Itin marga etnine

-prasme Klaipėda tapo po Antrojo pasau- 
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jimą, kad prie Kūčių stalo kartu su mumis 
susirenka ir protėvių vėlės. Todėl ir valgiai 
ruošiami taip, kad jos galėtų pasivaišinti. 
„Juk kas yra kūčiukai? Žmonės kūčiukus 
vadina Adomo ir Ievos ašaromis, kai jie iš 
Rojaus buvo išvaryti. Tačiau anot etnolo
gų, tai yra vėlėms skirta apeiginė duonelė. 
Tokie mažyčiai jie todėl, kad vėlė kūno 
neturi. Tačiau duonelės turi būti daug, nes 
mūsų žemėje gyvena nesuskaičiuojama 
daugybė protėvių vėlių“, - pasakojo etno
logas. Vėlėms skirtas ir paprotys iki ryto 
nenukraustyti Kūčių stalo - kad jos pasi
vaišintų. Dar viena sena tradicija - prie 
Kūčių stalo pakviest i gamtos stichijas - vė
ją ir šaltį, kad jos nekenktų žmogui.

Bitininkai Kūčių vakarienę pradėdavo 
nuo medaus, sakydami, kad bitelės ne tik 
žmogui tarnauja, bet ir Dievui, nes jos su
neša vašką, iš kurio gaminamos bažnytinės 
žvakės. Taip pat šeimininkas per Kūčias 
eidavo bitelių žadinti į sodą ir kviesdavo 
pasivaišinti.

Savo apeigas turėjo kiekvienas kraštas. 
Pavyzdžiui, Suvalkijoje šeimininkas su šei
mininke Kūčių vakarienę baigdavo obuolį 
pasidalindami - kaip bibliniai Adomas ir 
Ieva. „Ir sunku pasakyti, kada į visus šiuos 
ritualus pradėta žiūrėti su šypsena. Gal 
kažkas ir dabar rimtai tai daro, kaip kad 
daugkas vengia juodo katino“, - svarstė L. 
Klimka.

Patiekalų skaičius taip pat kito. Anks
čiau jų būdavo devyni - pagal senovės 
kalendorių, kuris turėjo 9 mėnesius ir 9 sa
vaitės dienas. Vėliau, kai atsirado 12 mė
nesių, atsirado ir dvylika patiekalų. Šis 
skaičius siejamas irsti 12 apaštalų. Tačiau 
yra tradicija ant stalo dėti net 13 patiekalų. 
Esą būtent tiek žmonių sėdėjo prie pasku
tinės Jėzaus vakarienės stalo, nors ji su 
Kūčiomis ir neturi nieko bendra. Beje, litur
giniame bažnyčios kalendoriaus viena 
svarbiausių metų švenčių laikomos ne 
Kūčios, bet pačios Kalėdos. Tuo tarpu 
lietuviams tradiciškai svarbesnė Kūčių 

linio karo.
- Kaip manote, kodėl jauni žmonės 

neretai vengia kalbėti žemaičių tarme?
-Manau, jog yra keletas priežasčių. Tai 

- bendrinės kalbos sklaida (knygos, 
laikraščiai, radijas, televizija), jaunų žmo
nių migracija iš senųjų žemaitiškų regio
nų į didžiuosius miestus, etniškai mišrios 
santuokos, savimonės, pasididžiavimo sa
vo gimtuoju kraštu stoka. Be to, menkas 
valstybės dėmesys Lietuvos regionams ir jų 
istorijai, kultūrai. Kita vertus, „tas velnias 
nėra toks juodas, kaip jį paišo“, nes pa
staraisiais metais pastebimas žemaičių 
(bcnl jau dounininkų tarmės) kalbos 
renesansas.

- Ko reikia, kad būtų išsaugota ir 
perduota ne tik tarmė, bet ir žemaičių 
etninis palikimas: organizacijų, specialių 
programų ar paties žmogaus didesnio 
domėjimosi savo šaknimis?

- Iš dalies į ši klausimą jau atsakiau. 
Tačiau šį tą dar galima pridurti. Regis, 
pakanka ir įstatymų. ir organizacijų, ir 
prograrnipDar 1999 metais buvo priimtas 
„Lietuvos Respublikos etninės kultūros 
valstybinės globos pagrindų įstatymas“, 
kurio pirmieji du uždaviniai yra garantuo
ti etninės kultūros paveldo išsaugojimą 
bei gyvosios tradicijos tęstinumą ir laiduo
ti Lietuvos etnografinių regionų tradicijų 
savitumo išlaikymą, pažinimą, fiksavimą 
bei perteikimą.

-Vedate radijo laidą žemaičių kalba. 
Kokie šios laidos siekiai?

- Trijų valandų radijo laida skirta vi
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vakarienė.
Kas 40 dienų - po šventę

Kalėdos lietuviams buvo svarbios ne tik 
kaip religinė šventė, bet ir kaip kaimo gy
vensenos atskaitos taškas. Pagal saulėgrįžą 
žyminčias šventes - Kalėdas ir Rasos 
šventę, kurios metus skelia pusiau, būdavo 
skaičiuojami visi darbai.

„Šventės prasmė mus pasiekia, ko gera, 
dar iš akmens amžiaus. Labai senais laikais 
ši šventė buvo netgi reikšmingesnė, nes ji 
susijusi su žmogaus išlikimu. Pagal saulė
grįžą žmonės vertindavo, ar užteks maisto 
iki pavasario. Tai laukimo, išsigelbėjimo 
nuo bado ir nepriteklių laikas. Nors bus 
dar visko - pūgų ir šalčio, psichologiškai 
lengviau laukti, kai žinai, kad dienos ima 
ilgėti“, - pasakojo etnologas. Tiesa, šiuo
laikinių technologijų dėka saulėgrįža nu
statoma tiksliau. Tačiau seniau žmonės 
galėjo pasitelkti tik savo pojūčius. Anot jo, 
netgi advento papročiai susiklostė ne prieš 
tūkstantį ir ne prieš du tūkstančius metų, 
bet turbūt žymiai anksčiau, kai žmonėms 
tiesiog buvo būtina skaičiuoti laiką. Iki 
vienos šventės būdavo galima suvalgyti 
vienokią išteklių dalį, iki kitos - kitokią.

L. Klimka pastebi, kad didesnės kalen
dorinės šventės yra išdėstytos maždaug kas 
40 dienų. Vienas iš tokio išdėstymo paaiš
kinimų: kas tiek laiko žmogui psichologiš
kai reikia didesnės šventės - kaip emoci
nio sukrėtimo, sakrahimo pojūčio. Beje, 
kita didesnė šventė bus vasario pradžioje - 
namų židinio šventė, kurią senovėje glo
bodavo dievaitė Gabija.

„Aš pats per Kūčių vakarienę iš tėvų 
labai daug išgirsdavau ir apie giminės 
istoriją. Tai taip pat būdinga Kūčių va
karienės pašnekesių tema. Juk dabar jauni 
žmonės kartais net savo senelių vardų 
nebežino, ką jau kalbėti apie šaknis. Todėl 
prie Kūčių stalo būtų proga šias spragas 
užpildyti“, - paragino etnologas, paklaus
tas, ko palinkėtų skaitytojams.

(DELFI)

siems besidomintiems tiek Žemaitijos, 
tiek visos Lietuvos etnokultūriniu pavel
du: senaisiais papročiais - gimtuvių, 
krikštynų, vestuvių, laidotuvių - jų kaita 
XXI amžiuje; sielos, dvasių, senųjų die
vybių ir mitinių būtybių samprata. Dali
jamasi liaudies žinijos - liaudies medici
nos, metrologijos, meteorologijos, zoolo
gijos, botanikos, psichologijos - paslap
timis, skiriama dėmesio tautosakai, ku
linariniam paveldui.

Ši rad ijo laida padeda išsaugoti ir stip
rina tautinį identitetą visuotinės globa
lizacijos sąlygomis, pasitarnauja skiepijant 
jaunajai kartaišiandien jau nebežinomas, o 
vyresniajai kartai gerokai primirštas ver
tybes - pilietiškumą ir patriotiškumą.

- Kokia dar veikla, susijusia su že
maičių etnokultūros puoselėjimu ir išsau
gojimu, užsiimate?

- Esu pastatęs vieną kitą spektaklį 
žemaičių šneka. Per pastaruosius dvejus 
metus su prasmingai ir kryptingai besi
darbuojančiu Dovilų etninės kultūros cen
tru įvykdėme porą gražių projektų - „Že
maičių vestuvės“ ir „Žemaičių krikštynos“, 
leko garbė rašyti scenarijų ir režisuoti, 
konsultuoti perkeliant šiuos projektus į 
kompaktinius diskus. Šie projektai aiškiai 
rodo: laidoti žemaičius dar per anksti.

- Kokia kalba dažniau bendraujate su 
studentais: bend rine ar žemaitiškai?

- Visaip pasitaiko. Dažnai įvairių že
maitiškų posakių, patarlių, pamokymų 
pabarstau ir per etnologijos paskaitas.

(Simona Žimkutė, „Mano Žemaitija“)
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Lietuviai pasaulyje
Iš kalėdinės mugės Londone

Prie Strathfordo stoties 
tautietis, tarp lietuviškos 
produkcijos pasiūlos nar
dantis kaip žuvis vandenyje, 
kitos kultūros palydovui 
aiškindamas, su kuo ir kada 
„šlyžikai“ valgomi, pusę 
saujos pasemia iš skanauti 
pastatyto dubens ir įsitiki
nęs, kad šie atitinka jo skonį, 
kalėdaičių maišelį nusiper
ka. Paskui vyrai prieina prie 
varškės sūriais prekiaujan
čios palapinės, bet pieno 
produktams jų piniginės ne
atsiveria -paspartėję žings
niai išduoda po darbo pavargusių emig
rantų norą kuo greičiau pasiekti namus. Pro 
savo darbus pristatančius lietuvius meni
ninkus praeina net nepasukę galvos - pa
sididžiavimas lietuviška dvasia išgaravo 
kartu su servelato kvapu.

Mėsos gaminius atvožusios „Biovelos“ 
prekystalis retą kurią akimirką buvo lais
vai prieinamas. Eksporto vadovas Jonas 

. Milius džiaugėsi tinkama prekybai vieta - 
prie stoties, kur žmonių srautas didelis, ir 
perkamumu. „Mūsų produkciją daugiau
siai perka rusai, lietuviai ir, kad ir kaip bū
tų keista, juodaodžiai. Pastarieji, pasirodo, 
labai mėgsta vytintą mėsą, o britai - ne. 
Daug žmonių teiraujasi ir prašo jautienos, 
nes, matyt, jų religija neleidžia valgyti 
kitokią mėsą. Mes, be abejo, jiems turim 
daugką pasiūlyti: ir tos pačios jautienos, ir 
žvėrienos, ir strutienos“.

Jo kolega pritaria: „Iš tikrųjų susido
mėjimas mūsų produkcija labai didžiulis. 
Kita vertus, mes atvykome ne uždarbiau
ti. Mūsų tikslas - savo gaminius pristatyti, 
juos pareklamuoti, ir manome, kad mes jį 
pasiekėme“.

Į mugę savo darbo šakočius atvežusi 
Kėdainių rajone gyvenanti ponia Nijolė sa
ko per daug darbo ir uždarbio neturėjusi - 
pirkėjų gausa moteris džiaugtis negalėjo, 
todėl laisvo laiko turėjo stebėti praeinan
čius žmones. „Lietuvius iš karto atskirsi. 
Kai kurie mėgina apsimesti, neva jie nesa
vi, eina užrietę nosis, bet, kai pasakai jiems 
„labas“, šypteli, - savo kelių dienų pastebė
jimais dalijosi moteris. - Lietuvius ir iš vei
do atskirsi, ir iš to, kaip rengiasi. Jie tvar
kingesni, labiau prisižiūrėję, neapsmukę“.

Pakrypus pokalbiui apie prekybą - 
kodėl ji nelabai sėkminga, ponia Nijolė

Lietuvaitė grįžo iš konkurso
Kaip praneša lietuviams.com, į Vil

nių sugrįžo Justa Kyzelytė - Lietuvos 
atstovė tarptautiniame konkurse „World 
Miss University“. Konkurso finalas įvy
ko Kinijoje (Shenzhen mieste), jame 
dalyvavo 30 valstybių atstovės. Konkurso 
nugalėtoja paskelbta Miss Mongolia Sar- 
nai Amar, antrosios vietos laimėtoja - Miss 
Brazil Mariana Oliveira Marques, trečioji 
liko Miss Korea Jang Yae Eun. Lietuvaitė 
konkurse neliko nepastebėta - į finalo 
programą buvo įtrauktas jos asmeninis pa
sirodymas - šokis.

Konkursas “World Miss University” - 
prestižinis grožio konkursas, pradėtas 
rengti 1986 metais, kaip tarptautinės Uni
versitetų rektorių asociacijos projektas, 
skirtas pažymėti Jungtinių Tautų paskel
btus pasaulinės Taikos palaikymo metus. 
Konkurso tikslas - didinti intelektualių, 
išsilavinusių ir gražių moterų indėlį, stip
rinant tautų bendradarbiavimą bei kovoti 
prieš karą, terorizmą ir kitas globalias prob
lemas. 1993 metais JT Generalinis sekre
torius konkurso dalyvėms suteikė oficialų 
statusą - „Taikos emisarės“ - taip įvairių

neslepia, kad jos šakočiai nepigūs - ki
logramas kainuoja 40 litų, bet tuoj pat 
paaiškina, kodėl: visi produktai, kuriuos ji 
deda,yra natūralūs. Miltus jiperka tiesiai 
iš malūno, kiaušinius, grietinėlę - iš ūki
ninko ir kepa natūralioje aplinkoje - ber
žinėmis malkomis kūrenamoje krosnyje.

Stefa Strakšienė ir Nijolė Šopienė lon- 
doniečiams atvežė naminių varškės sūrių: 
tradicinių, keptų, su kmynais, įtrintų pries
koninėmis žolelėmis. Iš pradžių prekyba 
nėjusi, tačiau moterims kažkas patarė ant 
didesnio popieriaus lapo užrašyti „organic- 
cheese“ ir padėti matomoje vietoje. Jos taip 
ir padarė. Trečią prekybos dieną šeimi
ninkės jau buvo guvesnės - gal stebuklin
gas žodis „organic“, o gal laisvadienis atvi
liojo prie jų prekyvietės daugiau žmonių, 
ypač britų. Britams ypač imponavo tai, jog 
sūriai gaminti iš natūralių produktų ir na
muose - tų moterų rankomis.

Metalo skulptūras į mugę atvežęs kal
vis Audrius Kasparas su žmona Daiva ir 
keramikas Sigitas Jokūbaitis su žmona 
Aurelija paskutinę mugės dieną liejo 
susikaupusią nuoskaudą - ir rimtai, ir 
juokaudami. Jie nepardavė nė vieno dar
bo ir mano, kad visus juos atgal į Lietuvą 
parveš todėl, jog rajonas mugei parinktas 
netinkamas.

Tris dienas trukusią lietuvišką Kalėdi
nę mugę antrus metus iš eilės Meridiano 
aikštėje prie Strathfordo metro stoties or
ganizavo Lietuvos komercijos rūmai ir I .ic- 
tuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje. 
Šiemet, pasak organizatorių, mugėje daly
vavo dvigubai daugiau prekeivių nei pernai, 
pusė jų atvyko iš Lietuvos.

Vilnia Okuncvičiūtė
(DELFI, sutrumpinta)

Justa Kyzelytė

šalių atstovės vadinamos ir šiandien.
Lietuvos atstovės konkurse „World Miss 

University“ dalyvauja nuo 2006 metų.

Rusijos istorijoje - ir pabaltiečiai
Lietuviai, kaip ir kiti panašios nesenos praeities europiečiai, su nustebimu skaitys Ru

sijos moksleiviams skirtų naująją Rusijos istoriją. Pernai Vladimir Putin, artėjant antros 
kadencijos pabaigai, sukvietė būrį istorijos mokytojų aptarti savo praeities viziją. Teigia
ma, esą tuomet jis ištarė: „Negalime leisti, kad kas nors primestų mums kaltės jausmą“. 
Tad vadovėlis pasakoja apie Sovietų Sąjungos kelią nuo „didžiojo istorinio triumfo iki tra
giško sugriuvimo” ir, Pulin’ui vadovaujant, krašto atsistatymą. Stalino ir jo bendražygių 
politika bei represijos, nusinešusias milijonus gyvybių, nesmerkiamos -jos teisinamos. Val
džios sukoncentravimas Stalino rankose esą buvo tinkamiausias šaliai, mat to „reikala
vo“ tuometės aplinkybės. Vadovėlio autoriai siūlo negretinti sovietų ir nacių režimų, poka
rio partizanus lygina su teroristais, ir tt. Apie naująjį vadovėlį pasakoja DELFI bendra
darbė Eglė Digrgtė. Red.

„Negalima lyginti”
Vadovėlio pratarmėje siūloma komu

nizmo nevadinti totalitarine sistema ir 
nelyginti jos su nacizmu. „Mes esame to
talitarizmo koncepcijos priešininkai. Rei
kia sau duoti aiškų atsakymą, kad nacių 
Vokietijos ir sovietų Rusijos ideologijos 
neturėjo nieko bendro. Pirmoji rėmėsi eg
zaltuotu, fanatišku nacionalizmu, antroji - 
socialiniu masių sukilimu”. Kad ir koks 
būtų požiūris į socializmą, esą negalima 
nuneigti fakto, kad jis neprieštaravo tau
tiniams skirtumams, nelaikė kaimyninių 
valstybių „žemesnių rangu“, neskatino 
„tamsių kraujo instinktų“ ir „pasipūtėliš
ko išdidumo“.

Vadovėlio autoriai sutinka, kad SSRS 
nebuvo demokratija, tačiau socialinės 
politikos sferoje šalis neva buvo „orienty
ras ir geriausios, teisingos visuomenės 
pavyzdys daugeliui milijonų žmonių vi
same pasaulyje“. Tuometinis Didžiosios 
Britanijos premjeras David Lloyd George, 
1918 m. įrodinėdamas būtinybę įvesti 
visuotinę balsavimo teisę, kaip pavyzdį 
esą rodė Rusiją.

Šaltasis karas
Pokarinė Rusijos istorija vadovėlyje 

matoma per Šaltojo karo, kurį neva inicija
vo JAV, prizmę. Vos pasibaigus ginkluo
tiems veiksmams Vakarai esą vėl pradėjo 
planuotikarą prieš SSRS.

Jau 1945 m. gegužės 22 d. ant britų 
premjero Winston Churchill’io stalo at
sirado „karo prieš SSRS planas” - pirmas 
tokio pobūdžio. Po Japonijos kapitulia
cijos rugsėjo 2 d. amerikiečiai neva ėmė 
vertinti sovietus kaip galimą priešininką 
irparengė SSRS atominio bombardavimo 
planą. 1946 m. ištartus W. Churchill’io žo
džius apie „geležinę uždangą“ sovietų 
valdžia įvertino kaip įspėjimą apie pla
nuojamą karą prieš juos.

„Iš esmės ponas W. Churchill atsidūrė 
karo kurstytojų pozicijoje. Ir ponas W. 
Churchill čia ne vienišas - jis turi draugų 
ne tik Anglijoje, bet ir JAV. Reikėtų pa
žymėti, kad ponas W Churchill ir jo drau
gai tuo įtartinai primena A. Hitlerį ir jo 
draugus“, - tuomet duotame interviu pažy
mėjo SSRS lyderis J. Stalinas.

„Partizanų veikla - teroristinė“
Socialinių reformų siekę Centrinės ir 

Rytų Europos valstybių gyventojai esą 
dažniausiai palaikydavo komunistų atėji
mą į valdžią. Baltijos šalys, pasak autorių, 
tapo savotiška „socializmo vitrina“. Tai esą 
buvo rezultatas valdžios mėginimų sukurti 
geresnes, vakarietiškas gyvenimo sąlygas 
miestuose ir sustiprinti juos šiuolaikine 
pramonine gamyba.

Pora puslapių vadovėlyje skirta „kovai 
su nacionalistiniais judėjimais vakari
niuose SSRS rajonuose” - taip pavadintas 
partizanų pasipriešinimas. Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje miško brolių būrių, kurie 
tęsė pasipriešinimą, pagrindą esą sudarė 
„nacių sukurtos policinės ir esesinės 
formuotės“.

1946 m. sovietinės Lietuvos valdžia esą 

LIETUVA — tai Jausmas, kad esame kartu. 
Švęskime visi Lietuvos 1000-metį.
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pasiekė nemažą sėkmę kovodama su miš
ko broliais. „Išvalyti Baltijos šalių ir Va
karų Ukrainos teritoriją nuo miško brolių 
bei Ukrainos pasipriešinimo armijos pa
sisekė tik 1956 metais, - rašoma vadovėlyje. 
Nacionalistai imdavosi masinio teroro, taip 
pat ir prieš vietos gyventojus. Žudynių ir 
teroro aktų aukos buvo eiliniai komunis
tai, tarnaujančiųjų kariuomenėje šeimų 
nariai, mokytojai, kartais - paprasti 
valstiečiai, įstoję j kolūkius“.

Vadovėlyje pasakojama apie Sąjūdžio ir 
kitų išsilaisvinimo judėjimų Baltijos ša
lyse atsiradimą. Jų aktyvistai „1940 m. va
saros įvykius“ pradėjo vadinti sovietų oku
pacija. Ir po to „Estijos, Latvijos ir Lietu
vos valdantieji nuolat reiškia pretenzijas 
Rusijai dėl „okupacijos“ - taip jie vadina 
Baltijos valstybių buvimą SSRS sudėty
je“, - rašoma vadovėlyje.

Ypač aštriai šis klausimas iškilo šven
čiant pergalės Antrajame pasauliniame 
kare 60-ąsias metines 2005 metais Lietuvos 
ir Estijos prezidentai tuomet atsisakė vykti 
j iškilmes Rusijos sostinėje. „Maskva nepri
pažįsta nei kažkokių pretenzijų iš Baltijos 
štilių pusės, nei jų istorinių įvykių trakta
vimo versijų“, - apibendrina autoriai.

Jclcin ir Putin
Sprendžiant iš vadovėlio, M. Gorba- 

čiov elgėsi kvailai, laikydamas Vakarų 
šalis savo sąjungininkėmis. Jis „atidavė“ 
Rytų ir Centrinę Europą, o dėl to Rusija 
tapo nesaugi.

Lygindami pirmojo Rusijos preziden
to Boris Jelcin’o ir V. Putin’o politiką, au
toriai pastarajam skyrė nemažai simpatijų. 
Pirmojo ideologija esą rėmėsi formule 
„reformos bet kokia kaina“, o jo įpėdinis 
savo valstybinę veiklą esą grindė principu 
„pagerinti tautos gyvenimo sąlygas“.

Čia pat cituojamas Putin’o laiškas 
rinkėjams, parašytas 2000 m., kuomet jis 
buvo išrinktas prezidentu. Laiške jis esmi
ne Rusijos problema pavadino „valstybės 
susilpnėjimą ir baimę priimti sprendi
mus“. Kad moksleiviai sužinotų ir apie 
naujausius įvykius Rusijoje, prie jau iš
spausdinto vadovėlio yra pridėtas lapas su 
2007-2008 m. apžvalga, visų pirma - eko
nominiais rodikliais.

Knygoje prezidento kadenciją baigęs V. 
Putin sako šitaip: „(Savo darbe) nematau 
jokių rimtų nesėkmių (...) Visi iškelti tiks
lai pasiekti, užduotys atliktos. Tikriausiai 
buvo galima kai ką padaryti efektyviau (...) 
Man negėda prieš piliečius, kurie dukart 
balsavo už mane prezidento rinkimuose. 
Visus tuos aštuonerius metus ariau kaip 
vergas galerose, nuo ryto iki vakaro, ir 
dariau tai atiduodamas visas jėgas“.

Pasak autorių, V. Putin’o darbo metais 
buvo atkurta „visuomenės vienybė, sukur
ta valstybė, atremta separatizmo grėsmė, 
suduoti triuškinantys smūgiai teroris
tams“, šalies ekonomika atsigavo po už- 
sitęsusios praėjusio dešimtmečio krizės, 
l iesa, čia pat pripažįstama, kad demokrati
ja Rusijoje kol kas tėra savo vystymosi 
pradžioje, o priekyje laukia ilgas kelias.

9

lietuviams.com


ALFAS invitesail
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend

58th Australian Lithuanian
Sports Festival

to be held in Sydney from the 27th - 31st December, 2008
For further information:
Gediminas Sauka, 9630 7232 after 6.00 p.m. Mon - Fri and all weekend.
Tom Jablonskis, 9579 5954 after 6.00p.m. Mon - Fri and till weekend,
lom.jablonskis@gmail.com
Jason Jablonskis, 0413 047195 7.30 a.m. - 7.30 p.m.
Peter Burokas. 0424 725 106.
Robertas Liutackas on E-mail: kriiutackas@yahoo.com.

Literatūros ir dainos popietė

“Spalvų ir metų kaita’
XXV ALD SYDNEY 2008 vvks gmoįžio 29 d., pirmadienį, 2 vai. p.p.,

“įBSSHBH“ Lietuvių Klube, 16-20 Meredith St., Bankstown.
Programoje dalyvaus žinomi Australijos lietuviai poetai, literatai, kūrybinio 

žodžio meistrai, dainininkės iš Londono lietuvių folkloro ansamblio “Saduto”, 
Sydnėjaus atlikėjai ir solistai, Melbourne ansamblis “Kaimas”, Sydnėjaus daini
ninkių grupė “Atspindys”. Programą pristatys irves jaunos viešnios iš Melbourne.

Apsilankykite, nesigailėsite!
Bilietai-tik $10 asmeniui, jaunimui iki 17 metų - veltui.
Bilietai bus pardavinėjami prie durų.
Dėl papildomos informacijos skambinti renginio organizatorei Jadvygai 

Dambrauskienei tek: (02) 9709 3814 arba mob.: 0403 0287 495.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje #•^6^4 Wfeįžjlftū'Citu

Alena 
Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Nuleista 
padanga
Kelias savai

tes laimingai važinėjau. Sugalvojom su 
Rimute nuvažiuoti į Marijampole. Nuve
žėm sūnėną Vytuką pas jo uošvius, aplan
kėm kapus su mūsų mielom tetulėm, o 
išvažiuojant iš kapų, teko važiuoti nepa
darytu keliu per didžiulius akmens ir ce
mento luitus, gelžgalius. Atrodė, kad auto
mobilis subyrės, bei šiaip taip išvažia
vom. Privažiavus Trakus, kelias buvo 
taisomas ir pripilta daugybė stambaus 
žvyro. Tas žvyras trankėsi į automobili, 
baisus triukšmas, ir vairas ėmė labai smar
kiai traukti į dešinę. O dešinėj gilus grio
vys. Sakau Rimutei: “Man tiesiog baisu 
važiuoti”. “Tai sustok”, - sako. “O kas iš to, 
visvien turėsiu vėl važiuoti. Sustosiu prie 
pirmos sodybos”.

Aš niekada nebuvau turėjus nuleistos 
padangos, tai nesupratau, kodėl tas vairas 
taip traukia į šoną. Įvažiavom į pirmą 
pasitaikiusią sodybą. Buvo šeštadienis, 
žmonės sėdi gonkelyje, kalbasi, klausosi 
radijo - intervju su poete Aldona Veščiū- 
naite. Sustojau kieme, sakau: “Vyrai, pa
žiūrėkite kodėl man vairą taip traukia į 
dešinę”. Jie pažiūrėjo, sako: “Kad gi jūsų 
padanga nuleista. Ne tik nuleista, bet jos 
vieni skutai belikę, net rato metalas su
lankstytas. Kad dar minutę, būtų viskas 
užsidegę”. Vyrai pakeitė ratą. Klausiu, kiek 
užmokėti. Sako: “Ką ten mokėti - pusbon
kio užteks”. “Bet aš neturiu pusbonkio!” 
“Na, tai 10 litų” (apie 2dolerius).

Grįžus aš tuoj vėl pas auto mechaniką. 
Sutaisė ratą, davė naują padangą ir kame
rą. Pastebėjau, kad automobilio šonas 
įbrėžtas - nežinau nuo ko, gal Marijam
polėje per tuos akmenis važiuojant iš kapų.

Po kelių dienų sūnėnas Vytukas paėmė 
automobilį ir nuvežė kažkur priveržti 

■'kinį stabdį, bet man labiau rūpėjo, kad 
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jis visai netraukia. Turėjom su dukterėčia 
Birute važiuoti į Kauną ir Kačerginę, tai 
paklausiau mechaniko ar nuvažiuosiu. 
Pasakė, kad sankaba yra kaip popierėlis - 
iki Kauno nuvažiuosi, bet ar sugrįši - 
abejotina.

Vis dėlto išsiruošėm. Birutė vairavo. 
Aš galvojau, kad labiau prityrusiam šofe
riui gal pavyks automobili priversti grei
čiau važiuoti, bet ir Birutė pastebėjo, kad 
automobilis tingi. Kai grįžau į Vilnių pati 
viena, buvo labai nuobodu važiuoti vėžlio 
žingsniu. Kitą dieną kitas sūnėnas Augis 
mane nuvežė pas kitą mechaniką įdėti 
naujos sankabos ir perdažyti vieną auto
mobilio šoną, kur buvo tie įbrėžimai. 
(Kaip gerai turėti daugjaunų giminaičių!) 
Kai nuvažiavau atsiimti automobilio, bu
vo pataisyta ir benzino rodyklė, pakeistos 
žvakės, išvalytas karbiuratorius ir pripūs
ti ratai-viskas už tą pačią kainą: i 16 litų + 
US $50.

Vytautui apie automobilio “ligas” nieko 
nesakiau - juk viskas buvo pataisyta. 
Daugiau panašių nuotykių neturėjau.

Valdovų rūmai
Vytautui tarpininkaujant turėjompro- 

gos Laimę ir tuo metu Lietuvoje viešin
čius Krasauskus pasikviesti į Napalio 
Kitkausko vadovaujamą Katedros pože
mių lankymą. Vos nepraradom Kitkaus
ko, kai mons. Vasiliauskas norėjo jį iš mū
sų atimti, nes buvo atvažiavę labai svarbūs 
svečiai - vyskupų grupė iš Lenkijos. Ta
čiau Kitkauskas pasakė, kad jis turi dar 
svarbesnį svečią - Vytauto Landsbergio 
seserį, tai Vasiliauskas nusileido.

Aprodęs katedrą, Kitkauskas mus 
nuvedė į Valdovų Rūmų požemius, kur 
irgi jau buvo pradėti restauraciniai darbai. 
Juose dirbo savanoriai jaunuoliai iš įvai
rių kraštų - lietuviai, vokiečiai, prancūzai. 
Jau buvo atkasti platūs laiptai ir surastas 
kažkoks ypatingas plytų rišimo mišinys, 
kuris liudijo, kad mūrinė statyba Lietu
voje prasidėjo kur kas anksčiau, negu iki 
tol buvo manyta.

“Merkurijus”
Kaune, kaip ir Vilniuje, mums gidų ne

reikėjo. Vaikščiojom vėl po senamiestį, su
badom labai įdomų liaudies instrumentų

Lietuvos Respublikos Generalinis kon
sulatas Melbourne nedirbs nuo 2008 m. gruodžio 
22 d. iki 2009 m. sausio 19 d. Paskutinė darbo diena 2000- 
aisiais metais bus gruodžio 19 d.

Skubiu atveju skambinkite tel. (03) 9808 8300.
Andrius Žilinskas,

Lietuvos Respublikos Garbės generalinis konsulas Australijoje

Rašydami testamentą, 
nepemirškite ir"Mūsų Pastogės”. 

Remkite išeivijos spaudą!

muziejų. Laisvės Alėjoje nepraeidavom 
nenusipirkę puikių ledų; fontanas tryško 
kaip ir anksčiau, sovietiniais laikais, bet 
pagrindiniame Kauno univermage “Mer
kurijuje” pamatėm daug permainų. Nebe
liko buvusio atžarumo, nesiskaitymo su 
pirkėjais. Dabar pardavėjos šypsojosi ir 
mielai padėdavo at rasti ko reikia. “Kodėl 
toks pasikeitimas?” - paklausė Gediminas. 
“A, dabar mes čia visos dalininkės”, - buvo 
logiškas atsakymas.

Tokia padėtis buvo ne visose krautu
vėse. Vilniuje man teko stovėti eilutėje. 
Eilučių būna ir Australijoje - pastovi ir pri
eini, bet čia vis ateidavo naujižmonės. ma
tyt pardavėjos pažįstami, ir pirkdavo be 
eilės. Pirkėjai jau nebuvo tokie nuolan
kūs ir pasyvūs kaip anksčiau ir ėmė neri
mauti, o aš garsiai šūktelėjau: “Prašom be 
eilės neaptarnauti! ”

Pardavėjai turbūt jau buvo įsipykę, kad 
ji nebebuvo padėties karalienė, ir ji man 
piktai atrėžė: “Eik š...!” Aš ramiai pa
sakiau: “Panele, taip nedera elgtis”, ir ji 
tuoj ėmė atsiprašinėti. Paskui išėjus aš 
sugalvojau daug įdomesnių replikų, bet 
jau buvopervėlu.

Mazgėliškis nebe kolūkis
Į buvusį Mazgėliškio vienkiemį netoli 

Kupiškio nuvažiavom savo jėgomis. Va
dovaudamiesi žemėlapiu ir kelio ženk
lais nuvažiavome pro Jonavą ir Kovarską 
iki Anykščių. Norėjau Gediminui parodyti 
Anykščių bažnyčios kryžiaus kelius šven
toriuje, tai užsukome tenai. Paskui per 
Andrioniškį, Viešintas ir Kupiškį, į Gedi
mino tėvoniją, pas jo pusseserę Janytą. 
Suradome lengvai - atrodė, kad ne treji me
tai, o kelios savaitės buvo prabėgusios 
nuo mūsų paskutinio apsilankymo Sąjū
džio metais.

Paklausėm Janytos anūko Pauliaus kuo 
jis nori būti užaugęs. “Ūkininkas”, atsakė 
visai tvirtai. Janytos žentas turėjo veterino- 
riaus specialybę ir už patarnavimus gau
davo atlyginimą natūra - tai jam kokį

Kviečiame visus Australijos 
skautus dalyvauti

LSS Australijos Rajono Sydnėjaus 
„Aušros“ tunto ruošiamoje 
2009 Tautinėje Stovykloje

„Kernavė66
- minint Lietuvos vardo 1000 

me tų jubiliejų!
Stovykla vyks po Lietuvių Dienų, 
nuo sausio 2 d. iki sausio 10 d. 
Kariong, NSW.

Stovyklos kaina: $40/asmeniui/ 
dieną - $160 max. Šeimoms bus 
duodama nuolaida.

Prašome registruotis pas savo 
vietovės tunto atstovus: Sydnėjuje - 
Kristina Rupšienė, 
tel.: (02) 9894 8658;
e-mail: coxrupsys@bigpoud.com 
Melbourne - Elena Tamašauskas, 
tel.: 0417 053 404; e-mail: 
ejtamasauskas@hotmail.com 
Rimas Strunga. c-mail: 
rimas.strunga@gmail.com 
Adelaidė je - Antanas Pocius, 
tel.: 0408 282484;
c-mail: tauyp@pocius.com

kombainą paskolina, tai lauką suaria. Žmo
nės kūrėsi atgautose sodybose ir vienas 
kitam padėdavo. Aplinkui jau visi turėjo 
savo sodybas, tik buvęs Mazgėliškio vien
kiemis vis dar nebuvo “apiformintas”. Nors 
pagal kaimynų žemių planus visos vien
kiemio ribos buvo aiškios, bet nebuvo pa
čios sodybos plano. Pažadėjome Vilniuje 
nueiti į archyvą ir to piano paieškoti.

Vėliau tą ir padarėme, bet nebuvo taip 
paprasta, kaip mes tikėjomės - tą paiešką 
reikėjo užsakyti ir laukti. Tais pačiais me
tais rezultato dar nebuvo. O tuo tarpu 
vaikščiojom po sodybą, pažiūrėjom kas 
auga šiltnamiuose. Prie “Kupiškio marių” 
pamatėme, kad pasodintos eglutės jau 
gerokai praaugo smilgas; sau jomis valgė
me serbentus ir vaišinomės Janytos kepta 
duona ir kitokiomis gėrybėmis. Žiūrėjau, 
kaip Janyta kepė duoną didelėje seno
viškoje duonkepėje, tiesiog žarijas sužė- 
rusi j šoną ir ant didelės ližės įstūmusi 
duonos kepalą. Nakvojome kamaroje, kur 
buvo dvi lovos ir močiutės kraičio skry
nia, daryta 1901 m. Nuvažiavom į Palė- 
venytės kapus ant kalnelio prie pat ma
rių ir nuėjomprie Gedimino dėdės Anta
no kapo. Buvo ten ir daugiau Karazijų ka
pų. bet tada man dar nebuvo aišku, kas jie 
tokie. Prie pat kapų iš Kupiškio marių 
vandens dar kyšojo buvusio vieškelio galas.

Tą vasarą mirė Janytos vyras, ir Gedi
minas nuvažiavo į laidotuves. Per šerme
nis priėjo vienas vyras ir pasklausė: “Ge- 
niuk, ar nepažįsti manęs?” , ir pasisakė, 
kad buvęs šitame ūkyje bernas. Kai Gedi
minas paklausė kaip atsitiko, kad iš aplink 
buvusių ūkininkų nė vienas nebuvo iš
vežtas, tas žmogus paaiškino: “Matai, gas- 
padoriai čia samdinių neskriaudė, o vo
kiečių okupacijos laikais ir su jiems pri
skirtais rusais karo belaisviais gerai elgė
si, tai niekas jų ir neįskundė”.

Matyt teisingai sakoma: Kupiškėnai 
geri žmanas, gražūs jų nameliai.

Tęsinys kitame MP nr.
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In memoriam
Aft A Adomas Bartkus

1927.12.09 - 2008.12.05
Išlydėjome į Amžinybę Adomą Bartkų, 

žmogų iš mūsų kaimynystės, mūsų draugą, 
garbingos ir turtingos Žemaitijos Bartkų 
šeimos atžalą.

Adomas Bartkus turėjo mylinčius tė
vus, plačią tėviškę. Augo gausioje šeimoje. 
Bet užėjo karas, okupacijos. Dorų žmonių 
priešai išardė Bartkų šeimą. Rusai išvežė į 
Sibirą tėvus ir dalį šeimos narių. Adomą, 
vos vos išaugusį iš vaiko metų, pagavo ir 
išsivežė į Vokietiją vokiečiai.

Laikams pasikeitus, išvežtieji į Sibirą 
buvo paleisti ir galėjo grįžti namo. Adomas, 
rusams valdant Lietuvą, namo sugrįžti ne
galėjo. Jam teko benamio žmogaus likimas. 
Atkeliavo į Australiją. Darbo sutartį atliko 
kirsdamas cukrines nendres Quecnsland’e. 
Vėliau dirbo geležinkelyje. Duoną užsidirb
davo savo veido prakaite kaip privalus ama
tininkas. Kaip nagingas, viską sugebantis 
padaryti amatininkas, darbo turėjo užtek
tinai. Kam reikėjo darbą mokančios tvir
tos vyriškos rankos sutvarkyti namų ūkio 
padėtį, tas kvietėsi Adomą. Ir darbas jį iš
aukštino. Visas Bankstown priemiestis jį 
pažino ir vertino kaip naudingą darbą dir
bantį rimtą vyrą.

Adomas buvo mūsų asmeniškas drau
gas, beveik globėjas. Apsilankydamas vis 
paklausdavo: ar nereikia ką nors pataisyti? 
Ir vis ką nors patvarkydavo. Nėra abejonės, 
kad tokių - panašiai jo globojamų žmo
nių -jis turėjo ir daugiau. Ir buvo jų ger
biamas ir mylimas.

Adomas Bartkus buvo ramaus, kuklaus 
būdo žmogus. Nesiveržė į aukštuosius 
slenksčius, bet kaip žemaitis gerbė save. 
Kaip jau sakiau: Darbas jį išaukštino.

Mylėjo Lietuvą. Mėgo skaityti knygas, 
ypač istorines. Jo ryšys su tautine bendruo
mene buvo tvirtas. Matydavome jį Klube, 
rimtesniuosc renginiuose, per šventes ir 
lietuviškose pamaldose. Kur reiškėsi lietu
viškoji dvasia, ten būdavo ir Adomas. Mūsiį 
Adomas buvo geras žmogus. Padėdavo ki
tiems savęs netaupydamas. Vienas iš tų Ne
priklausomosios Lietuvos dvasioje išau
gintų žmonių, kurių skaičius dabar mažėja.

Daug kartų Adomas važiavo į Lietuvą, 
pasimatyti su savo ten atsigaunančia Bart
kų šeima ir gimine. Ne vien savo malonu
mui važiavo. Vežė jiems finansinę savo

paramą. Jautėsi esąs įpareigotas nenutolti 
nuo tų žmonių, pačių artimiausių, kuriuos 
mylėjo.

Taip irprabėgo Adomo Bartkaus gyve
nimas. Vienoje psalmėje sakoma: “Žmo
gaus gyvenimas, kaip pievų žolės. Rytmetį 
ji pražysta, vakare jau nuvytusi ir daugiau 
toje vietoje jos nebematysi”. Nebematysime 
ir mes savo draugo Adomo Bartkaus. Jo 
žydėjimas šiame pasaulyje pasibaigė. Mes 
žinome, kad žmogaus gyvenimas yra ri
botas, bet kaip toli ta riba mes nesirūpina
me. Mirtis yra tarsi koks svetimas dalykas. 
Kiti miršta, mes kol kas ne. Ir lai yra mirties 
nežinojimo laisvė.

Adomas jau seniai žinojo, kad yra pa
tekęs j mirties trauką. Bandė nuo ligos atsi
ginti. Bet gyvenimo džiaugsmas buvo din
gęs. Jis buvo tvirtos valios ir stiprios dvasios 
vyras. Sunkia mirties laukimo našta nie
kam nesiskundė. Gal tik artimiausiai gy
venimo draugei Nijolei, kuri padėjo jam 
kovoti su liga. Herojiškai padėjo iki pasku
tinės minutės.

Ir štai palydime mūsų bičiulį Adomą į 
Amžinybę. Amžinybė yra gyvenimas ant
gamtiniame pasaulyje. Atsisveikiname su 
Tavimi, mūsų drauge ir mūsų gyvenimo 
bendrakeleivi Adomai, paskutinį kartą. 
Būk Dievo pasaulyje laimingas.

Juozas Alntis Jūragis

AfA Adomui Bartkui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Jo gyvenimo draugę Nijolę, gimines ir artimuosius.

Dita, Dana ir Audrius Svaldeniai

XXV ALD SYDNEY 2008

jaunimo Zalenty Mams
Bankstown lbwn Hall 
cnr. Rickard & Chapel Rds. 

Sunday, 28th December, 7.30 p.m. 
Kaina $10.

PROGRAMOJE: Sydnėjaus jaunimo humoristinis spektaklis “Ponaitis”, jauna 
šokėja, keli pianistai ir kiti talentai.

Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
maloniai kviečia narius į

tautiškos kapelijos “Sutaras” koncertą,
kuris įvyks 2009 m. sausio 4 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p.

Lenkų Klube, David Street, Turner 
Užkandžiai bus parūpinti.

Prašome pranešti Babarai Šilinis tek: 6288 6283, jeižadate dalyvauti, 
iki antradienio, gruodžio 9 dienos.

XXV Australijos
— — Lietuvių Dienos ir

^^gggL2008 Sporto Šventė Sydnėjuje

PROGRAMA
Gruodžio 0G d., penktadienis

10 a.m. -6 p.m. - Sporto klubų registracija (Liet. Klubas, 16-20 Meredith 
Street, Bankstown)

Gruodžio 07 d., šeštadienis
10.30 a.m. - Atidarymo šv. Mišios (St. Joachim’s bažnyčia, Lidcombc)
I. 00 p.m. - ALD ir Sporto Šventės Atidarymas (Bankstown

Basketball Stadium, Third Av., Condell Park)
5.00 p.m. - Lėlių teatras “Seku,seku pasaką” (Lietuvių Klubas, 

16-20 Meredith Street, Bankstown)
7.00 p.m. - Susipažinimo Vakaras (Lietuvių Klubas)

Gruodžio 08 d..sekmadienis
9.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown Basketball Stadium, Third

Av., Condell Park)
9.30 a.m.- Choro repeticija (Lietuvių Klubas, 16-20 Meredith

Street, Bankstown)
II. 00 a.m. - Meno ir Tautodailės paroda prasideda

(BankstownTown Hall, cnr. Rickard and Chapel Roads).
11.30 a.m. - Pamaldos (St. Joachim’s bažnyčia, Lidcombc)
1.30 p.m. - Katalikų Federacijos suvažiavimas (Lietuvių Klubas)
3.00 p.m. - Meno ir Tautodailės parodos oficialus atidarymas

(Bankstown Town Hall, cnr. Rickard and Chapel Roads)
4.00 p.m. - Lietuvos Baleto Bičiulių popietė (BankstownTown Hall, 

cnr. Rickard and Chapel Roads)
7.30 p.m. - Jaunimo Talentų Vakaras (Bankstown Town Hall, cnr.

Rickard and Chapel Roads)
8.00 p.m. - Meno ir Tautodailės parodos uždarymas (Bankstown 

Town Hall, cnr. Rickard and Chapel Roads)

Gruodžio 09 d-, pirmadienis
8.30 a.m. - Taut, šokių repcticįja (Bankstown Basketball Stadium,

Third Av., Condell Park)
9.00 a.m. - Krašto Tarybos suvažiavimas (Lietuvių Klubas, 

16-20 Meredith Street, Bankstown)
10.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown Basketball Stadium, Third

Av., Condell Park)
2.00 p.m. - Dainos ir Literatūros popietė (Lietuvių Klubas, 16-20 

McrcdithStreet, Bankstown)
6.30 p.m. - Tautinių Šokių Šventė (Bankstown Basketball Stadium,

Third Av., Condell Park)

Gruodžio 30 d„, antradienis
9.00 a.m. - Chorų repeticija (Bankstown Town Hall, cnr. Rickard 

and Chapel Roads)
9.00 a.m.- Krašto Tarybos suvažiavimas (Lietuvių Klubas, 16-20 

Meredith Street, Bankstown)
10.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown Basketballstadium, Third

Av., Condell Park)
2.00 p.m. - Mokytojų suvažiavimas (Lietuvių Klubas, 16-20 

Meredith Street, Bankstown)
6.30p.m.- Dainų Šventė (Bankstown Town I lall, cnr. Rickard and 

Chapel Roads)

Gruodžio 31 d., trečiadienis
9.00 a.m. - Krašto Tarybos suvažiavimas (Lietuvių Klubas, 16-20 

McrcdithStreet, Bankstown)
10.00 a.m. - Sporto varžybos (BankstownBasketballStadium, Third

Av., Condell Park)
2.00 p.m. - ALI) ir Sporto Šventės uždarymas (Bankstown

Basketball Stadium. Third Av., Condell Park)
8.00 p.m. - Naujų Metų Balius (La Luna l ounge, 178 Eldridge Rd.,

Condell Park)

Sausio 1 d., ketvirtadienis
12.00 noon - Atsisveikinimo lešminė (Lietuvių Klubas,

16-20 Meredith Street, Bankstown)

Sausio 0 d., penktadienis
“Sutaro” koncertas, (Lietuvių Klubas, 16 - 20 Meredith 
Street, Bankstown)

Sausio 0 - 10 d.
Australuos lietuvių skautų Rajoninė stovykla “Kernavė”, 
Kariong,NSW.
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XXV AL Dienų Sydnėjuje (2008) 
Ruošos Komitetas 
maloniai kviečia visus į 

Raujų metų Balių
gruodžio 31 dienų (trečiadienį), 8 vai. vakaro, 
erdvioje La Luna lamiigc salėje, 178 Eldridge 
Rd., Condcll Park (7 min. važiavimo nuo Lie
tuvių Klubo)
Bilietai: $60 asmeniui,

jaunimui iki 17metų - $45.
PROGRAMOJE: trijų patiekalų vakarienė, 
“lengvi” gėrimai, “Sutaro” muzikantai iš Lie
tuvos, DJ. Gėrimus bus galima nusipirkti vietoje 
-veiks baras.
Bilietus ir stalus prašome užsisakyti iš anksto, 
nes vietos ribotos. Už bilietus prašome susimo
kėti iki gruodžio 17 dienos. Čekius siųsti adresu:
Elena Erzikov, 34 Essendon Street, St. Johns Park, NSW 2176. Čekius išrašyti 
ALI) 2008 vardu. Elena Erzikov

tel: (02)9610 2540 e-mail: jerzikov@bigpond.nel.au

Bilietus į Naujų Metų balių galima nusipirkti ir Lietuvių Klubo raštinėje.

2009 Low Cost Airfares to Vilnius
2009 airfares to Vilnius start from $1,770.00 + taxes

These fares are valid for all seasons al the same prize. Now is already 
high time to book your Hights for next year’s travel to Lithuania and other 
European Cities.

To secure your flights in time please contact our staff 
Dial 1800 888 386 for your call to Estours Travel 

ESTOURS TRAVEL
38 Murrav Rd., Corrimal East NSW 2518

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

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

Kūčios Melbourne
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba su įvairių organizacijų 

pagalba organizuoja Šv. Kūčių vakarienę Melbourne Lietuvių 
Namuose trečiadienį, gruodžio 24 dienų, 16 valandų. Norinčius 
dalyvauti prašome pranešti ir užsisakyti vietas pas dr. Aldonų 
Butkutę tel.: 9387 3161 iki gruodžio 15 dienos.

Šv. Kūčių vakarienė suaugusiems ir pensininkams $20, 
vaikams-$10.

xįz Maloniai kviečiame svečius iš visos Australijos
miestų ir miestelių į

------ Dainų Šventės Koncertą
XXV ALD 8YDN^2008 Antradienį, gruodžio 30 dienų, 630 vai. vakaro, 

•WHS8SH“ Bankstown Town Hali, kampas Chapel Rd. ir 
Rickard Rd. Bilietai: $20 - asmeniui, jaunimui iki 17 metų - veltui. 
Programoje: Melbourne „DAINOS SAMBŪRIS”, Melbourne „DANOS 
SESĖS“, Geelongo choras „VILTIS“ ir Sydnejaus choras „DAINA“.
Matysite svečių iš Lietuvos - tautiškos kapelijos „SUTARAS“ vadovų Antanų 
Fokų diriguojant savo sukurtą dainą ir girdėsite „MIŠRŲ CIIORĄ”.

Bilietus bus galima įsigyti prie durų arba užsisakyti iš anksto pas Jadvygą 
Burokienę, Dainų Šventės koordinatorę, tel.: (02 ) 9522-8275.

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 

kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000

CRIME
STOPPERS

I 800 333 000

Į MŪSųPįSTOGt remia Crime Stoppers
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@litliuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
'Drečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas “The Little Onion” dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais:

pietūs 12 vai. dienos-230 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: ALVYDAI, tel.: 9782 0079, arba mob. 0422 655 902

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais,
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrų Burokų mob. tel.: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Kaip ir kasmet, Lietuvii) Klube bus ruošiamos tradicinės

Kūčios. Maistų paruoš Alvyda.

Pradžia 6 vai. p.p. Kaina asmeniui - $25.
Vietas prašome užsisakyti iki ketvirtadienio, gruodžio 18 
dienos. Klubo Administracijoje.

$

AL Dienų metu Klubo restoranas dirbs: 
gruodžio 26 ir 27 dienomis - nuo 12 vai. dienos iki nakties, 
gruodžio 28, 29 ir 30 dienomis - nuo 9 vai. ryto iki nakties.

(Bus galima gauti ir pusryčius, kaina-$10.) 
gruodžio 31 d. - nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p.p.
2009 m. sausio 1 d. - nuo 12 vai. dienos.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariai 
maloniai kviečiami dalyvauti

Kalėdiniame Pobūvyje.
kuris įvyks šių metų gruodžio 14 dieną, sekmadienį, 12.30 

vai. p.p. Yowani Country Club, Northbourne Avenue, Lyneham.

Apie dalyvavimų prašome pranešti Barbarai Šilinis, tel.: 6288 6283 iki 
antradienio, gruodžio 9 dienos.

2009 metais Redakcija pradės dirbti pirmadienį, sausio 12 d. Pirmas 
dvigubas “Mūsų Pastogės” numeris išeis sausio 21 dienų.

Dalia Doniela, MP redaktorė

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. 
Tel.: (02)9782 0080, Faksas: (02)9782 0081, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: ww5v.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

Apmokami} 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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