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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 2010-ųjų Metų diena Jums būna laiminga, prasminga ir kūrybinga.

Palanga virto Baltijos šalių 
Kalėdų alėja

Gruodžio mėnesi Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, Danijos, 
Švedijos, Suomijos. Estijos ir Latvijos ambasados Palan
goje papuošė Kalėdų egles pagal savo nacionalines tra
dicijas. Taip čia. J. Basanavičiaus gatvėje, nuo gruodžio 5- 
osios mėnesiui įsikūrė Baltijos jūros šalių Kalėdų alėja.

Palangos restoranų ir viešbučių asociacijos iniciatyva 
devyniuose asociacijai priklausančiuose restoranuose ir 
kavinėse J. Basanavičiaus gatvėje visą gruodžio mėnesi 
veikia tų šalių šventinės ambasados, pasipuošusios ša
lių heraldine ir šventine atributika. Jos siūlo susipa
žinti su tų šalių kultūra ir istorija bei paragauti tautinių 
patiekalų.

Kiekvieną gruodžio savaitgalį Eglių alėjoje atkeliauja 
Kalėdų Senelis, yra organizuojamas Kalėdų kermošius, 
kuriame savo pagamintus suvenyrus pristato Lietuvos 
tautodailininkai, Gintaro gildijos meistrai. Gardžių 
patiekalų bei karštų gėrimų siūlo paragauti kulinarinio 
paveldo atstovai. Palangos ir kitų miestų verslininkai, 
įvairios žuvies siūlo pajūrio žvejai.

Šventės partneris AB “Lietuvos paštas” sukūrė specialų 
proginį spaudą, kuriuo yra pažymimi visi gruodžio mėne
sio Palangos laiškai ir siuntimai.

Idėja jau šiais metais organizuoti tarptautinį renginį 
išsirutuliojo iš rudenį vykusiame antrajame Baltijos jūros 
šalių turizmo forume paskelbtų gairių apie Baltijos jūros 
šalių regiono siekį - sudaryti stiprų, patrauklų ir konku
rencingą turistinį vienetą, kuris varžytųsi su Viduržemio 
bei Juodosios jūros regionais. Baigiantis Lietuvos vardo 
tūkstantmečio minėjimo metams, šventę rengia Palangos 
miesto savivaldybė kartu su Palangos viešbučių ir restora
nų asociacija.

Lietuvos Kalėdų eglę Palangoje puošia ir šventę globoja 
Užsienio reikalų ministerija.

Kaune - Kalėdų nuotaika 
nežiūrint krizės

Iš pradžių ketinusi Kalėdų renginiams Kaune iš 
biudžeto skirti vos keliasdešimt tūkstančių litų, miesto 
savivaldybė šią sumą nusprendė padidinti iki 80,000 litų. 
Pagrindinis šiemetinių renginių organizatorių siekis - 
sukurti mieste pakilią Kalėdų nuotaiką, kad nors trumpam 
negalvotų žmonės apie sunkmetį ar nepriteklius. Kaip ir 
kasmet, kauniečiai buvo kviečiami į Kalėdų eglės įžiebi
mo šventę. Pagrindinė miesto eglė Rotušės aikštėje buvo 
įžiebta lapkričio 28 d. Reginys, pavadintas “Ugnies pūga”, 
buvo įspūdingas ugnies ir lazerių spektaklis.

Viena iš malonių originalių staigmenų buvo ta, kad po 
aikštę važinėjo ir visus pageidaujančius vėžino medinis 
beveik prieš 50 metų Kaune pagamintas autobusas, kurį 
bendrovė “Kauno autobusai” neseniai restauravo. Vakarais 
Rotušės aikštėje įkurtame namelyje vaikų laukia Kalėdų 
Senelis, aikštėje koncertuoja miesto mėgėjiškos ir pro
fesionalios meno grupės.

Nuo eglutės įžiebimo dienos Rotušės aikštėje pradėjo 
veikti Kalėdų mugė. Joje vietas išsipirkę verslininkai tuo 
pačiu paremia ir meninę šventės dalį. Beje, verslininkai 
padėjo papuošti Rotušės aikštę ir kai kurias Kauno se
namiesčio gatves, kuriose plėtoja savo verslą.

Specialų papuošimo projektą, pavadintą “Šerkšno 
pasaka”, įgyvendino Kauno dailininkų ir tekstilininkų 
gildija. Nemokamai arba už minimalų atlygį koncertuoti 
sutinka miesto biudžetinių įstaigų darbuotojai muzikos 
mokyklų auklėtiniai, grupės, aktoriai.

Kaip ir kasmet, per Kalėdas vyks labdaros pokylis 
rotušėje. Šiemet jis rengiamas gruodžio 27 d. Jo metu bus 
renkamos lėšos sergantiems vaikams ir socialiai remtinų 
šeimų vaikams. 2010 m. sausio 6 d. Kauno centro ir Se
namiesčio gatvėmis žadama tradicinė Trijų Karalių eisena, 
o Rotušės aikštėje - atsisveikinimo su eglutėmis šventė.

Gražina Pranauskienė
ŠVENTŲ KALĖDŲ 
DŽIAUGSMAS

Kalėdos gruodžio mėnesį ateina, 
Nors laukiama jų ištisus metus. 
Vieni kiliems vyniojam dovanėles, 
Linkėjimus pasiunčiame šiltus.

Žalioji eglė šviesomis sužibus, 
Vešlias šakas išskleidus į šalis, 
Ji tarsi primena kaip laikas tiksi, 
Pasidalinęs mus į nelygias dalis.

Paklydimus ir blogį tuoj išsklaido 
Žvaigždėtoji padangė svetima, 
Stebuklų naktį neverta liūdėti, 
Australijoj nubus nauja diena.

Atvirlaiškiai keliaus gimtojon žemėn, 
Nes jų ten laukia protėvių vaikai, 
Šventų Kalėdų žvakės sielas gydys, 
Kaukas sujungs ir broliai ir draugai.

2009.11.12

Šventinės pramogos
Į Kalėdas - troleibusu

Kelionė (Kalėdas nemokamu troleibusu-šitaip Kau
no valdžia prieš žiemos šventes sumanė pagyvinti miestą. 
Keturias dienas per savaitę nuo Vienybės aikštės stotelės į 
Kalėdų miestelį Rotušės aikštėje kauniečius veža nemo
kamas šventinis troleibusas. Pagamintas prieš 30 metų, jis 
atrodo kaip naujas - nudažytas ryškia žalia spalva, viduje - 
jaukios užuolaidėlės, minkštos sėdynės, televizorius, žai
dimų stalai. Troleibuse bus rodoma senoji geroji animacija, 
skambės kalėdinė muzika, veiks nemokamas kalėdinis paš
tas ir keleiviai bus vaišinami nemokama kava. Troleibusas 
kursuos iki gruodžio 26-osios. antrosios Kalėdų dienos.

“Kauno Akropolyje” - rūmai Lš ledo
Prekybos ir pramogi; sostinėje “Kauno Akropolis” pa- 

statyti “Olialia” rūmai iš tikro ledo. Gruodžio 6 d. rūmus 
atidarė pirmą kartą į Lietuvą atvykęs pagrindinis pasaulio 
Kalėdų Senelis iš Suomijos. “Kauno Akropolis” buvo pa
skelbtas Lietuvos Kalėdų sostine. Dešimt dienų “Olialia” 
ledo rūmus kūrė ledo specialistai iš Suomijos, Austrijos ir 
Latvijos. Rūmų statybai buvo panaudoti šimtai ledo luitų, 
kuriuos į Kauną atgabeno 20 sunkvežimių.

Kalėdinis karavanas
“Coca Cola” Kalėdų karavano jubiliejinė kelionė per 

Lietuvą - gruodžio 16-ąją - pajudėjo 10-ąjį kartą. Su kilnia 
ir jau tradicija tapusia misija - parama kaimo mokykloms 
- šviečiantis ir grojantis Kalėdų karavanas aplankys 10 
kaimo mokyklų bei daugiau nei 4,330jose besimokančių 
moksleivių. Tradicinis Kalėdų karavanas savo kelionę 
šiemet pradėjo iš Vilniaus Rotušės aikštės, kur vidudienį jį 
išlydėjo ponia Alma Adamkienė, buvęs LR Prezidentas 
Valdas Adamkus, projekto iniciatoriai “Coca Cola I lellenic 
Lietuva" atstovai bei “Tele bim bam” vaikučiai.
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Trumpai iš visur
♦ Filipinų poli
cija nustatė, kad 
lapkričio 13 d. 
masinės žudynės 
Mindanao saloje 
buvo numatytos iš 
anksto. Duobės 
nužudytųjų kū
nams buvo iškas
tos tris dienas 
prieš opozicijos

politikų vilkstinės užpuolimą. Kariuome
nė vis dar turi ginkluotų susidūrimų su 
suimto gubernatoriaus Andai Ampatuan 
šalininkais.
♦ Gruodžio 6 d. Atėnuose, Salonikuose 
ir kituose Graikijos miestuose veidus 
pridengę anarchistai jaunuoliai dalyvavo 
protesto eisenose, minėdami prieš metus 
policijos nušautą jaunuolį.
Eisenos virto riaušėmis, jaunuoliams 
mėtant akmenis ir fejerverkus į policiją, 
verčiant policininkus nuo motociklų ir 
spardant juos.
♦ Gruodžio 7 d. Kopenhagoje prasidėjo 
didžiulė tarptautinė konferencija, bandant 
išgauti viso pasaulio valstybių pasižadė
jimus dėti pastangas stabdyti katastrofinį 
klimato atšilimą.
♦ Gruodžio 8 dieną Irako sostinėje 
Bagdade al-Qaeda teroristai susprogdino 
penkias bombas automobiliuose įvairiose 
miesto dalyse.
Sprogimai įvyko prie Viešųjų darbų ir 
finansų ministerijų, prie teismo rūmų, 
rinkos aikštėje ir prie pravažiuojančio 
policijos patrulio. Žuvo 127 žmonės, arti 
500 sužalotų.
Sprogimai įvyko po vieno mėnesio ramaus 
periodo, vos 36 valandoms praėjus po Ira
ko vyriausybės paskelbtos kovo 6 d. datos 
naujiems parlamento rinkimams. Al-Qaeda 
ir Baath partijos lojalistai tvirtina, kad jie 
išardys rinkimus.

♦ Gruodžio 8 d. Pakistano šiaurėje, 
Vaziristano provincijoje, JAV bepilotis 
lėktuvas raketa užmušė automobiliu 
važiuojančius tris al-Qaeda kovotojus, jų 
tarpe Abu Yaya al-Libi, trečią svarbumu ai 
- Qaeda lyderį. Jis buvo pabėgęs iš Bagram 
kalėjimo Afganistane 2005 metais.
♦ Gruodžio 9 d. nuo įgimto širdies ne
galavimo mirė australas dailininkas Brian 
Dunlop, sulaukęs 71 metus amžiaus. Jis 
garsėjo kaip žymių asmenų portretistas, 
buvo paruošęs ir kelias Australijos pašto 
ženklų serijas.
♦ Gruodžio 10d. JAV prezidentas Barack 
Obama Oslo mieste priėmė jam suteiktą 
Nobelio Taikos premiją.
Savo padėkos kalboje jis aiškino kai ku
rių karų neišvengiamumą ir ragino 
koordinuoti pastangas įgyvendinti taiką 
visame pasaulyje.
♦ Gruodžio 11 dieną JAV sveikatos 
pareigūnai paskelbė oficialią statistiką 
apie kiaulių gripo epidemiją. Nuo 
balandžio mėnesio šia liga JAV užsikrė
tė 50 milijonų žmonių, iš kurių 213,000 
žmonių atsidūrė ligoninėse. Mirė beveik 
10,000 žmonių.
♦ Gruodžio 11 d. Briuselyje susirinkę 
Europos Sąjungos lyderiai išreiškė susi
rūpinimą dėl Graikijos įsiskolinimo, sie
kiančio 300 bilijonų eurų. Tai sudaro grės
mę euro ekonominės grupės stabilumui.
♦ Gruodžio 13 dieną Tailando vyriausy
bė pranešė, kad Bangkoko aerouoste 
sulaikytas rusų transporto lėktuvas, 
nusileidęs papildyti degalų. Jis skrido iš 
Šiaurės Korėjos į nenustatytą Azijos 
kraštą, greičiausiai Pakistaną, su 35 tono
mis ginklų, jų tarpe raketomis, raketinė
mis granatomis, sprogmenimis ir 1.1.
Jungtinių Tautų sankcijos draudžia Šiau
rės Korėjai eksportuoti ginklus. Krovinio 
sąraše ginklų dėžės buvo įrašytos kaip 
naftos gręžimo įrankiai. □

Lietuvos įvykių apžvalga
D. Grybauskaitė

- tarp ES 
lyderių

Įtakingas Pran
cūzijos politikos, 
verslo ir finansų 
dienraštis “La Tri
bune” Lietuvos 
Prezidentę įrašė j 
populiariausių ES

politikų dešimtuką. Vertinimo komisiją 
sudarė Briuselyje dirbantys ES šalių 
politikos apžvalgininkai.

D. Grybauskaitei atiteko šeštoji vieta, ji 
aplenkė Nicolas Sarkozy, Gordon Brown, 
Silvio Berlusconi ir daug kitų. Metų eu
ropiečiu tapo Europos Sąjungai pirminin
kaujančios Švedijos premjeras Frcdcrik 
Reinfeldt.po jo - Liuksemburgo premjeras, 
trečioji - Vokietijos kanclerė Angela Merkei

Dovana mokykloms
(ELTA). Lietuvos mokykloms bus 

padovanotas Lietuvos tūkstantmečio pa
rodos katalogas “Lietuva senuosiuose 
istorijos šaltiniuose”. Kataloge publikuo
jama per 200 Lietuvai svarbiausių doku
mentų ar jų faksimilių - nuo pirmojo 
Lietuvos vardo paminėjimo 1009 m. 
Kvedlinburgo analuose iki I Jetuvos vals
tybingumo atkūrimo ir integracijos j 
NATO ir Europos Sąjungą.

K. Prunskienės nauja partija
Ekspremjcrės Kazimiros Prunskienės 

gruodžio 5 d. įsteigta nauja partija „Lietu
vos liaudies sąjunga“ savo programoje 
skelbiasi esanti centro kairės krypties, o 
vienu pagrindinių tikslų skelbia sociali

nės rinkos ekonomikos įgyvendinimą. 
Naujoji partija atvirai pabrėžia orienta
ciją į Rusiją ir Baltarusiją. Į steigiamąjį 
partijos suvažiavimą atvyko svarbus Ru
sijos Dūmos narys Konstantin Kosačiov, 
atstovai iš Kaliningrado srities, Baltaru
sijos, Kazachstano, dalyvavo ir Rusijos 
ambasadorius Lietuvoje Vladimir Cchik- 
vadzė. K.Prunskienė savo kalboje sakė 
nesibaiminanti, jog partija gali būti 
vadinama prorusiška, nes šia kryptimi 
esą reikia ieškoti strateginių santykių, 
siekiant Lietuvai naudos.

Pernai beviltiškai pralaimėjusi Seimo 
rinkimus K.Prunskienė pasitraukė iš 
Valstiečių liaudininkų sąjungos pirminin
kės pareigų. Po to gegužę per Prezidento 
rinkimus K.Prunskienė surinko vos 3.86% 
balsų. Lietuvoje šiuo metu yra įregistruota 
40 politinių partijų.

Panaikintas „Leo LT’
Energetikos ministras LR Vyriausybės 

vardu su „NDX energija“ jau pasirašė su
sitarimą dėl „Leo LT“ panaikinimo. Ta 
proga, Premjeras atkreipė dėmesį i tai, 
kokius padarinius visuomenei ir valstybei 
sukėlė ši istorija. „Tai buvo gera pamoka 
tiek Vyriausybei, tiek privačiam verslui. 
Dabar visiems bus akivaizdu, kad jokie 
privatūs tikslai negali būti iškeliami virš 
bendrųjų vertybių, ir kad jokie dideli pro
jektai negali vykti be visuomenės palai
kymo ir pritarimo“, - sakė Premjeras pa
brėždamas, kad Vyriausybė palaikys 
sąžiningą verslą, bet užkirs kelią bet ko
kiai rinkos monopolizavimo galimybei.

Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos span- 
da,EITA, BNS, LGITICir “Bemanlimii”.
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REDAKTORĖJ ŽODI/
Mieli skaitytojai,

Ir šiuos metus “Mūsų Pastoge” lankė savo skaityto
jus kas savaitę. Kaip matyti iš LB Spaudos Sąjungos 
metinio pranešimo, jos gyvastis labai priklauso ne tik 
nuo prenumeratorių, bet ir-ypač-nuo rėmėjų. Dėka 
gausios paramos, “Pastogė” beveik pajėgė išlyginti 
nuostolius, kurie susidaro nesurenkant pakankamai 
pajamų iš prenumeratos. Širdingas ačiū visiems, kurie 
vis prideda penkinę, ar dešimtinę, o ilgai nesikcitusį 
prenumeratos mokestį ($65) kartais išlygina iki 
šimtinės. Ypatingas ačiū tiems skaitytojams, organiza
cijoms, palikimų vykdytojams, kurie laikraštį paremia

šimtais ar net vienu kitu tūkstančiu.
* * *

Praėjusieji metai, bent Sydnėjaus lietuvių tarpe, buvo visuomeniškai audrin
gi: keitėsi Valdybos, būrėsi nesutariančios grupuotės ir tt. Tokiose aplinkybėse 
netrūko ir piktų žodžių. Įžeista buvau ir aš. Sydnėjaus Apylinkės metinio su
sirinkimo metu buvau viešai pavadinta “komuniste”, loks įžeidimas man ypatingai 
skaudu todėl, kad abu mano tėvai (tėtis ir mama) yra iš šeimų, kurios sovietme
čiu buvo ištremtos.

(1) Visa mano tėvo šeima buvo ištremta į Sibirą su pirmaisiais vežimais 1941 
m. birželio 14 d. Suimtas ir atskirtas nuo šeimos, senelis pateko į lagerį, kur 
išbuvo 8 metus, o po to dar 7 metus buvo ištremtas į Kazachstaną be teisės su
grįžti į Lietuvą. Močiutė su tėčiu buvo ištremti į Jakutską. Mano močiutės lie
tuvišką susipratimą liudija ir tai, kad kai Pirmojo pasauline karo pabaigoje buvu
sioje caro armijoje prasidėjo tautinių dalinių kūrimasis, ji kartu su savo broliu - 
abu gydytojai - dirbo Rumunijos fronte, kur buvo susidariusi 226-oji “lietuviš
koji” lauko ligoninė. Močiutė buvo apdovanota laisvės kovų medaliu už drąsą ir 
pasiaukojimą. Jos brolis, deja, žuvo.

(2) Mano mamos šeima buvo ištremta į Sibirą (Manzurką) po karo. Beje, 
mano mamos tėtis į Sibirą buvo ištremtas du kartus. Pirmą kartą - dar caro 
laikais - 1901-1905 metais - už lietuviškų knygų ir spaudos platinimą. Antrą 
kartąjį ištrėmė sovietai ir iš Sibiro jis jau nebegrįžo - mirė išbado. Jo vardas 
ir pavardė, kartu su 100-tu labiausiai pasižymėjusių knygnešių, yra iškalta 
“Knygnešių sienelėje”, kuri yra Karo muziejaus sodelyje Kaune. Lietuvai atsta
čius nepriklausomybę, mama ir brolis jo palaikus sugrąžino Tėvynei.

(3) Mano tėvai susituokė Sibire. Mama dieną sunkiai dirbdama, o vakarais 
mokydamasi, Sibire sugebėjo baigti Irkutsko Pedagoginį užsienio kalbų insti
tutą. Tėtis baigė Vytauto Didž. Universitetą Kaune. Sibire gimė ir mano vyresnis 
brolis, o aš - tėvams vos sugrįžus į Lietuvą.

Taigi, išgirsti pavadinant mane vardu žmonių, kurie mano šeimą ištrėmė į 
Sibirą, konfiskavo turtą, nužmogino, yra baisus, slogus sapnas, iš kurio norisi kuo 
greičiau prabusti ir išsivaduoti. Bet žinau, kad tie žodžiai prie manęs nelimpa. 
Juk nebuvau net komjaunuole (klasėje tuo metu mes tik dvi tokios tebuvome). Ne 
kartą dėl to buvau gąsdinta, kad negalėsiu siekti aukštojo mokslo, bet laikai po 
truputį keitėsi ir mokslus baigiau.

Baigsiu trumpą šeimos istoriją pasinaudodama mamos užrašytais prisi
minimais. Mamos šeima nieko nestokojo, tačiau “tėvas mokė vaikus mylėti ne 
turtą, o žmogų, bičių dūzgimą žydinčiose liepose, rugių bangavimą ant kalvi) 
prie ežero, dalgių skambėjimą, nupjautu šienu kvepiančias pievas ir lietuviškas 
dainas. Mylėti ir gerbti savo tautos praeitį. Darbas, pasak jo, įprasmina dabartį, 
praeitis - išaukština tautą”.

* * *
Grįžtant prie “Mūsų Pastogės”, noriu padėkoti ir mūsų savaitraščio bendra

darbiams iš įvairių Australijos ir Lietuvos vietų už nuolatinį gyvą ryšį su Redak
cija. Jų pastangų dėka “Mūsų Pastogės” skaitytojai buvo gan plačiai informuo
jami apie įvykius Apylinkėse ir dalinai apie Lietuvą bei lietuvius pasaulyje. Ačiū, 
kad suprantate, kaip svarbu yra užfiksuoti svarbesnius įvykius spaudoje, neštai 
turi išliekamąją istorinę vertę. Kitaip viskas gal pradingtų be pėdsakų.

Dėkoju ištikimiesiems skyrelio “Lietuvos įvykių apžvalga” apžvalgininkams 
dr. Algimantui Kabailai, Vincui Bakaičiui (pasitraukęs dėl sveikatos), Anskiui 
Reisgiui ir dr. Vytautui Donielai. Apie įvykius pasaulyje skyreliui “Trumpai iš 
visur”, rūpestingai atrinkdamas žinias, kas savaitę rašė pats LB Spaudos Sąjungos 
pirmininkas Vytautas Patašius. Esame dėkingi nenuilstančiam Antanui Laukai
čiui, kuris karts nuo karto skyrelį “Kas - kur - kaip?” užpildė žiniomis apie 
sportą, apie įdomesnius įvykius iš savo kelionių. Skyreliui “Skautų padangėje” 
gyvus, spalvingus straipsnius mums siuntė mclbourniškė Danutė Lynikienė, 
Kristina Rupšienė, Dovilė Zduobienė ir kiti.

KuItflrinėmis temomis mums nuolat rašė Isolda Požclaitė-Davis AM, Nijolė 
Jankutė-Užubalienė, Lidija Šimkutė-Pocicnė, dr. Genovaitė Kazokicnė, Gražina 
Pranauskienė, Jurgis Žalkauskas, Algimantas Taškūnas ir kiti. Įvykius Ben
druomenėje savo straipsniais nušviesdavo Birutė Prašmutaitė, Aida Zastarskytė- 
Abromas, Ramona Ratas - Zakarevičienė, Rita Baltušytė, Viktoras Baltutis, 
Vytautas Doniela, Dalia Didžienė, Lilija Kozlovskienė, Alena Karazijienė, Antanas 
Kramilius, Juozas Gailius, I Judas Budzinauskas, Alfonsas Čižeika, Gaila Bagdon, 
Kajetonas Starinskas, Jadvyga Dambrauskienė, Elvira Šurnienė, Elena Varnienė, 
Regina Platkauskienė, Juozas Paškevičius, Algis Šimkus, Joan Songaila, Dana 
Baltutis. Šį sąrašą būtų lengva pratęsti.

Labai naudinga buvo medžiaga, kurią Redakcijai reguliariai siuntė LGITIC 
vadovas Žilvinas Beliauskas bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
d arbuotojai Vilniuje.

Sveikinu visus mielus “Mūsų Pastogės” bendradarbius ir skaitytojus 
su gražiausiomis metų Šventėmis. Tebūna Naujieji - 2010-ieji - Metai 
Šviesūs, laimingi, kūrybingi ir dosnūs prasmingais darbais.

Dalia Doniela, MP redaktorė.
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Bendruomenės baruose
Yra kuo didžiuotis

Gabrielius Žemkalnis

Dauguma mūsų bendruomenių turi ar 
turėjo savo dainininkų sambūrius, an
samblius, chonis, teko juos matyti, girdėti 
ir didžiuosiuose pasaulio miestuose, ir 
mažesnėse vietovėse. Dainavo ir dainuoja 
lietuviai ir Krasnojarske, ir Čikagoje, ir 
Montevideo, ir Geelongc - reiktų daug 
vietos surašyti visus dainai susibūrusius 
lietuvius. Daug mažiau vietos reikėtų pa
minėti tuos, kurie atšventė savo 60 metų 
dainavimo jubiliejų. Vienas iš jų yra Mel
bourne “Dainos Sambūris”, lapkričio 22 
dienų pradžiuginęs pilną salę klausytojų 
savo 60-mečio koncertu.

Koncerto vedėja Aliutė Karazijienė, šį 
uždavinį atlikusi jau daug kartų ir 
pravedusi pirmąjį koncertą daugiau kaip 
prieš 50 metų, prisiminė, kad Melbourne

Nuotraukoje iš kairės: Rita Mačiulaiticnč, Rolandas Imbrasas ir 
Gražina Pranauskienė.

ALBGETO?!
Viktoras Baltutis

Šiemet tyliai praslinko 62-ieji metai 
nuo pirmųjų po Antrojo pasaulinio karo 
lietuvių atvykėlių į Australiją. Skaičiuo
jama, kad iš Vokietijos ir kitų Europos 
kraštų į Australiją atvyko apie 10,000 
lietuvių ar lietuvių kilmės asmenų, nors 
buvo ir tokių, kurie atvyko po lietuviškos 
tautybės skraiste, net neturėdami nė lašo 
lietuviško kraujo.

Apie pirmųjų atvykėlių įsikūrimo 
vargus nėra gausu literatūros: viena kita 
biografinė apybraiža, pabiri atsiminimai 
ir nekrologuose iškeltos atvykusioje gy
venimo nuotrupos, paminant irpirmąsias 
dienas Australijoje. Gilesnės studijos dar 
nėra parašytos. Pirmoje ir antroje Aus
tralijos lietuvių Metraščio dalyje minimi 
lietuviškų organizacijų įsikūrimai bei jų 
veikla. Šiandien iš gausybės lietuviškų 
organizacijų liko labai nedaug. Kyla 
klausimas: kodėl kūrėme tiek daug orga
nizacijų? Nejaugi lietuviškumui palaikyti 
neužteko dešimties ar panašiai

Atsidūrę svetimame krašte pajutome 
to krašto skirtingą gyvenimo būdą, retas 
kuris mokėjo ar sugebėjo kalbėti šio 
krašto kalba. Nuolatiniai čiabuvių primi
nimai, kad esame atvykėliai ir kartais net 
išmetinėjimai, skaudžiai žeidė palikusius 
savo kraštą ateivius. Teko ieškoti atra
mos, kad atlaikytume ne tik šio krašto 
gyventojų svetimumą bei priešiškumą, ku
ris ne visur vienodai pasireiškė, bet ir kad 
išlaikytume savo identitetą bei visas reli
gines ir tautines vertybes. Šitokios aplin
kybės vertė mus ieškoti užuovėjos nuo 
bandančios mus kuo greičiau asimiliuoti 
atmosferos. Visoje mūsų veikloje skambė
jo tautiškumas, savo krašto ilgesys, karo 

dainininkai dar savo darbo pradžioje vos 
neišsiskirstė dėl įvairių priežasčių, bet 
tam atsitikti neleido a.a. Leonas Baltrū
nas, pasakęs, kad jeigu norime išlikti 
lietuviais, turime dainuoti. Ir ne tik pasa
kė, bet sudarė galimybę savo patalpose 
susirinkti, repetuoti, augti ir gyvuoti iki 
šiandien ir, tikėkime, dar daug metų.

Kodėl, kokiu būdu “Dainos Sambū
ris” išliko? Priežastis ne viena. Choro 
pastovumą liudija choristai, išdainavę ir 
46, ir 45, ir 39, ir 37, ir 36 metus, neprara
dę nei balsų, nei entuziazmo. Ne vienas ir 
“dvidešimtmetis”. Ir “paauglys” - tai iš
dainuotų metų skaičiai. “Sambūrio” Valdy
bai jau 17 metų pirmininkauja Danutė Ly- 
nikienė. Išlikti padeda ir “Sambūro” lan
kymasis Australijos lietuvių bendruo
menėse, dalyvavimas Australijos Lietuvių 
Dienose ir Dainų šventėse Lietuvoje,

gastrolės JAV 
ir Kanadoje.

Klausyda
masis prisi
miniau buvu
sius dirigentus 
- Albertą Čel- 
ną, Petrą Mor
kūną, Juozą 
Petrašiūną, Vy
tautą Strauką, 
prisiminiau ir 
daugelį cho
ristų, kurių jau 
nebėra, ojų vi
sų dėka ir pasi
šventimu lietu-
viškai dainai
“Dainos Sam- 

pergyvenimai, netektys ir iki nuobudulio 
įgrisę pranašavimai apie neišvengiamą 
Sovietų Sąjungos ir JAV konfrontaciją. Tai 
buvo raminantieji ir guodžiantieji vais
tai, bet jie buvo tik narkozė. Sovietinė 
sistema griuvo iš vidaus, be amerikietiš
kos intervencijos.

Stengiantis išlaikyti atsivežtas tautines 
vertybes, teko atsiriboti nuo supančios 
aplinkos ir užsidaryti savos bendniomc- 
nės (ALB) gete. Tuometinio ALB geto ne
rašyti nuostatai šiandien skamba gana 
absurdiškai: pvz. priėmimas Australijos 
pilietybės - savo krašto išdavystė, ap
silankymas pavergtoje tėvynėje - nepa
geidautinas, sulaukęs priekaištų iš geto 
vadovų, kurie tai laikė šunuodegavimu su 
okupantu, parsidavimu ar net kolabora- 
cija. Mišrios vedybos - neleistinas lietu
viško kraujo atmiežimas, ir kiti - daugiau 
ar mažiau patriotiškumą menkinantys 
gyvenimiški reiškiniai - nepageidautini 
gete gyvenantiems.

Kiekvienas mušamas susitraukia, veng
damas skaudžių smūgių. Taip ir mes “trau
kėmės” į savo organizacijas, į būrelius, kur 
radome ramybę ir savo asmens pilna
vertiškumą. ALB getą aptverėme lietu
viškų organizacijų tvoromis ir stengėmės 
susigrąžinti prarastą savo krašto įvaizdį. 
Visose mūsų lietuviškos veiklos sferose 
vyravo lietuviški, tautiniai ir patriotiniai 
pavadinimai: lietuvių kalba leidžiama 
spauda pavadinta: “Australijos Lietuvis”, 
“Mūsų Pastogė”, “Tėviškės Aidai”, “Ne
munas”, meniniai ir sporto vienetai: 
“Lituania”. “Vytis”, “Varpas”, “Perkūnas” 
it kt. Visa tai rodė mūsų prisirišimą ir 
ištikimybę paliktam kraštui, kurio išsi- 
laisvinmas iš sovietinės okupacijos buvo 
labai didelė dalis visos mūsų veiklos. Daug

Nuotraukoje - Melhourno “Dainos Sambūris”. Trumpas poilsis po skambių dainų.

būris” išliko ir yra.
Choro ateitį liudija nauji choristai, 

dainuojantys nuo 3 mėnesių iki 2, 3, 4, 5 
metų. ’’Derlius” yra atvykusiais dabar iš 
Lietuvos, buvusiais ir sugrįžusiais choro 
dainininkais, naujai prisidėjusiais. Puikūs 
man anksčiau negirdėti solistai Saulius 
Bakaitis ir Šarūnas Žiedas, talentingos 
dirigentės Rita Mačiulaitienė ir Gražina 
Pranauskienė. Ir, nepaprastai svarbu, 
neabejotinas bendruomenės užnugaris.

Į koncertą ėjau su viltimi, kad išgirsiu 
mėgiamiausias dainas iš man žinomo 
“Sambūrio” repertuaro. Nenusivyliau. 
“Giria žaliavo”, “Mėlynasis karvelėlis 
praskrido”, “Aukštaičiai, žemaičiai, 
sūduviai sustojom ant Vilniaus kalvų”, 
“Vilniuje žydėjo liepos”, “Vergai ilgėjosi 
laisvės”.

Aliutė Karazijienė pastebėjo, kad ver
gų choras iš operos “Nabucco” mums 
sukeldavo gilias emocijas, kai tėvynė buvo 
už geležinės uždangos. Manau, kad jaus
mus ši daina sukelia ir dabar, nes nors 
tėvynė laisva, visokių uždangų, neretai 
mūstĮ pačių užtrauktų, yra ir šiandien.

Žodžiai Gražinos Pranauskienės, so
listė Gražina Pranauskienė, muzika 
Algimanto Raudonikio (Jūra):

“Šešiasdešimt ateina tik vieną kartą” 
kaip s tų Ibinant i gėlių puokštė “Sambūriui”.

Ilgametės buvusios dirigentės - Danutė 
Levickienė ir Birutė Prašmutaitė-šiame 
koncerte visų žiūrovų džiaugsmui irgi 
padirigavo po vieną dainą, parodydamos, 
kad neprarado savo sugebėjimų.

Choro Valdybos pirmininkė Danutė 

triukšmo sukėlė kitataučių infiltracija, 
pirmiausia į sporto klubus, tautinius šokius 
ir net chorus. Daug valandų praleidome 
diskutuodami dėl jų legalumo mūsų 
getinėje veikloje. Ne kartą buvo minimas 
ir žydų, šimtmečių bėgyje, išlikimas ir jų 
atsiribojimas nuo gyvenamo krašto įtakos, 
nors ne nuo ekonominės veiklos. Panašų 
geto kūrėme ir mes, bet mūsų ištvermin
gumas nepalyginamai menkesnis, ir po 
dviejų generacijų daug buvusių lietuviškų 
organizacijų dingo, o likusioms šiandien 
vadovauja svetimi, pralaužę mūsų geto 
užtvaras. Su nuostaba klausomės lietu
viškai dainuojančio solisto, krepšinį žai
džiančio sportininko ir tautinius šokius, 
net lenciūgėlį, šokančio svetimtaučio, 
kuriems patiko mūsų kultūra ir tradicijos. 
Griuvo ALB geto užtvaros, sekančios 
kartos pasklido šio krašto modernaus 
gyvenimo procese, pamiršo mūsų diegtas 
tautines dvasines vertybes.

Ar galime tikėtis iš naujai atvyks
tančiųjų, vadinami) trečiąja banga, mūsų 
tautiečių solidaus įnašo, kuris mus vėl 
grąžintų Į mūsų ALB geto laikus? Vargu. 
Jų atvykimo priežastys, sąlygos ir tikslai 
skirtingi nuo prieš šešiasdešimt metų, po 
Antrojo pasaulinio karo atvykusiųjų. 
Mūsų kraštas laisvas ir visuomet yra 
galimybė jame apsilankius atgauti dvasinę

Mūsų 

Lynikienė padėkojo visiems, prisidėju- 
siems prie koncerto ruošos, o jų buvo tik
rai labai daug, ir pakvietė prie mikrofono 
sveikintojus. Sveikino Adelaidės lietuvių 
choras, Geelongo lietuvių choras, latvių ir 
estų chorai, eilė kitų chorui ilgų veiklos 
mctiĮ linkinčių. Lietuvos Garbės genera
linis konsulas Andrius Žilinskas, negalė
jęs atvykti pasiklausyti koncerto, sveiki
nimą atsiuntė raštu.

Paskutinei dainai j sceną suėjo visi salė
je buvusieji anksčiau “Sambūryje” dainavę 
choristai. Šis galingas choras, kartu su 
žiūrovais patvirtino, kad “žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos”...'

Nesu muzikologas nei suprantantis, 
kada kurie balsai gerai ar dar geriau dai
navo. turiu tiktai vieną vertinimo krite
rijų: man labai patiko. Patiko koncerto 
vedimas (A.Karazijienė ir L.Skimbiraus- 
kienė), J.Šimkienės dekoracijos, G.Pra- 
nauskienės režisūra, Rolando Imbraso ir 
Ritos Mačiulaitienės akompanavimas. 
Mano mėgiamiausių dainų sąrašą pa
pildė visa šio koncerto programa. O 
svarbiausia, kad jie dainavo ne tik žo
džiais ir melodijomis, bet ir širdimis.

Pabaigti šią Mclbourno lietuvių ben
druomenės šeimos šventę Danutė Lyni
kienė pakvietė visus dalyvius ir žiūrovus į 
Lietuvių Klubo patalpas pasivaišinti ir 
atšvęsti60-ąją “Sambūrio” gimimo dieną. 
Vaišes padovanojo Melbourne Katalikių ir 
Socialinės Globos Moterų Draugijos ir 
Melbourne Apylinkės Valdyba, o pyragus 
iškepė choristės. Iš tikrųjų, puikus ben
druomenės veiklos pavyzdys! □ 

lygsvarą. Tai reikia suprasti ir stengtis 
juos įjungti j mūsų “geto”, kitu atveju jie 
nusisuks, kaip ir mes vengėme mus tada 
pasitikusio priešiškumo Australijoje.

Dažnai, ypač vyresnioji lietuvių karta, 
apie trečiosios bangos lietuvius kažkaip 
iš anksto - sąmoningai ar nesąmoningai - 
apsisprendžia: jie nieko gero mums ir 
lietuviškai veiklai neduos, jie tik siekia 
savo naudos ir greito praturtėjimo. Gyve
nimas parodė, kad ši galvosena yra klai
dinga ir atstūmė nevieną iš Lietuvos at
vykusįjį.

Nežiūrint visų Lietuvoje per 50 metų 
okupacijos patirtų persekiojimų ir 
nedateklių, jų dėmesys lietuviškai kul
tūrai išliko stipresnis ir daug gyvesnis 
negu mūsų ALB gete. Šiandien “kovoja
me” su atvykusiais, kaip Don Kichotas su 
vėjo.malūnais.

Kovoje su nutautėjimu tenka sutelkti 
ne tik visas dvasines galias, bet ir ma
terialinius išteklius, kad lietuviškoji mūsų 
prigimtis ncišsitrintų visuotiniame globa
lizacijos procese. Tad vieninga lietuviška 
veikla, nors ir skirtingų pažiūrų, Bendruo
menėje yra tas akstinas, kuris palaikys 
mūsų lietuvišką sąmonę. Daugiau toleran
cijos, supratimo ir vienybės mūsų visų sie
kiams ir veiklai svetimame krašte. □
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Bendruomenės baruose
Pasibaigus LR konsulinei misijai

Siekdama gerinti konsulinių paslaugų teikimo Lietuvos piliečiams kokybę, šių metų 
lapkričio 7 -12 dienomis LR Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos ambasada Japonijoje 
surengė išvažiuojamųjų konsulinių pareigūnių misijų Australijoje. Tris dienas Sydnėjuje ir 
dvi dienas Melbourne atvykusios - iš Lietuvos vyresnioji specialistė Erika Šalčiu
vienė ir iš Japonijos attache Julanta Vitkauskaitė - priėmė Lietuvos 

piliečių prašymus dėl pasų keitimo, dėl Lietuvos pilietybės irki, klausimais. Pareigūnės dirbo 
labai intensyviai bei produktyviai ir priėmė visus norinčiuosius. Iš liesų, jos visai neturėjo 
laiko nei pailsėti, nei apžiūrėti miestus. Nebuvo laiko ir pakalbinti jas, todėl Redakcija 
klausimus išsiuntė p. Jolantai Vitkauskaitei per e-mail į Japoniją. Ji maloniai sutiko 
pasidalinti savo įspūdžiais su “Mūsų Pastogės’’skaitytojais. Red.

Sugrįžus iš Australuos, kokios mintys 
pirmiausia kyla, kaip vertinate praėju
sią Konsulinę misiją Sydnėjuje ir Mel
bourne, kokie bendri Jūsų įspūdžiai?

Pačios gražiausios mintys kyla prisi
menant Australijoje gyvenančius lietuvius, 
kurie nuoširdžiai padėjo ruošiantis šiai 
pirmajai išvažiuojamai konsulinei misijai į 
Australiją, rūpinosi, kad misijos metu mes 
turėtumėme tinkamas patalpas ir sąlygas 
darbui. Todėl naudodamasi proga norėčiau 
padėkoti visai Sydnėjaus Apylinkės Val
dybai, taip pat atskirai mūsų misijos var
du norėčiau padėkoti Jadvygai Dam
brauskienei, Viktorui Šliteriui, Gretai 
Savickaitei, Ritai Kriaučiūnaitei, Gintarui 
Janulevičiui, Daliai ir Vytautui Donieloms, 
Rymantci Geli, Angohitai Wallis, Gintui 
Reisgiui ir visiems kitiems, kurie savo 
pagalba prisidėjo organizuo jant ir vykdant 
šią misiją.

Kokios buvo Jūsų darbo sąlygos, ar 
tinkamos buvo patalpos, ar turėjote visą 
reikalingą aparatūrą, ar buvo pakanka
mai klientų?

Žinoma yra sudėtinga dirbti ne amba
sados patalpose, tačiau esame labai dė
kingos visiems, kurie rūpinosi, kad mes 
turėtume tinkamas sąlygas darbui. Pirmo
mis dienomis tiek Sydnėjuje, tiek Mel
bourne turėjome techninių problemų, 
tačiau su pagalba jas išsprendėme ir 
galėjome sėkmingai skanuoti pirštų ant
spaudus ir atlikti kitus būtinus veiksmus. 
Patalpos buvo tinkamos ir visa reikalinga 
aparatūra, kurios mes negalėjome atsi
vežti, mums buvo suteikta.

Su kokiomis problemomis daugiausia 
susidūrėte, ar darbas ėjo sklandžiai, ar 
žmonės buvo pasiruošę tinkamus doku
mentus? Kokie pasiūlymai ateičiai, jei 
tokios misijos vyktų?

Nors Lietuvos ambasada Japonijoje iš 
anksto skelbė informaciją apie šią misiją 
ir kvietė visus registruotis, atėjo daug 
daugiau žmonių nei buvo iš anksto už
siregistravę. Jei tokios misijos vyktų atei
tyje, norėčiau visus pakviesti registruotis 
iš anksto.

Taip pat labai svarbu iš anksto pra

nešti Lietuvos ambasadai Japonijoje apie 
tai, kokiu klausimu planuojate kreiptis 
misijos metu. Pastebėjome, kad asmenys, 
kurie buvo bendravę su Lietuvos ambasa
da Japonijoje, atvykdavo pasiruošę susi
tikimui, turėdami visus reikalingus doku
mentus, vertimus ir patvirtinę savo doku
mentus Apostille. Todėl rekomenduoju 
visiems iš anksto kreiptis j Lietuvos am
basadą Japonijoje ei. paštu, faksu arba paš
tu, ir mes Jus informuosime apie tai, ko
kius dokumentus reikia pateikti kreipian
tis dėl Lietuvos Respublikos paso išdavi
mo ar keitimo, dėl Lietuvos Respublikos 
pilietybės ir kitų konsulinių veiksmų.

Taip pat norėčiau paraginti visus Aus
tralijoje gyvenančius Lietuvos Respubli
kos piliečius informuoti ei. paštu: 
consul@lithemb.or.jp jei Jūs norėtumė
te, kad Lietuvos Respublikos ambasada 
Japonijoje Jus informuotų ei. paštu arba 
faksu apie išvažiuojamąsias konsulines 
misijas į Australiją. Jei ateityje bus orga
nizuojamos išvažiuojamosios misijos į 
Australiją, mes informuosime visus Lie
tuvos Respublikos piliečius, kuriems ši 
informacija yra aktuali.

Kaip vertinate savo darbą, ar tokia 
misija buvo tikslinga ir reikalinga, ir ar 
tokios misijos bus organizuojamos atei
tyje? (Gal ir kituose miestuose?)

Šios misijos metu priėmėme tiek 
prašymų dėl Lietuvos Respublikos pasų 
atnaujinimo ir Lietuvos Respublikos 
pilietybės, kiek maksimaliai galėjome 
atsižvelgiant j misijos laiką. Misijos metu 
pastebėjome, kad Australijos lietuviai 
domisi mūsų misija ir dauguma su mumis 
atėjusių susitikti lietuvių minėjo, kad tokios 
misijos yra reikalingos. Gavome prašymų 
ir iš kitų Australijos miestų atvykti se
kančiais metais.

Ar buvo kokių didelių skirtumų tarp 
darbo Sydnėjuje ir Melbourne?

Sydnėjuje ir Melbourne priėmėme 
panašų skaičių žmonių. Iš viso per 5 misi
jos dienas priėmėme apie 200 žmonių. 
Sydnėjuje kartu su prašymais dėl Lietu
vos Respublikos pasų atnaujinimo taip 
pat priėmėme daug prašymų dėl Lietuvos

Darbo metu Sydnėjaus Lietuvių Klube. Priekyje - iš Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos atvykusi vyresnioji spe-cialistė Erika Šalčiuvienė (kairėje) ir iš Japonuos 
Lietuvos Respublikos ambasados atvykusi attache Jolanta Vitkauskaitė.
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Nuotraukoje iš kairės: Jolanta Vitkauskaitė ir Erika Šalčiuvienė.

Respublikos pilietybės. Melbourne gyve
nantys lietuviai daugiausia kreipėsi tik 
dėl Lietuvos Respublikos pasų išdavimo 
ar atnaujinimo. Šis skirtumas yra paaiš
kinamas tuo, kad Melbourne yra Lietu
vos Respublikos garbės generalinis kon
sulas Andrius Žilinskas, kuris padeda 
Australijoje gyvenantiems asmenims pa
teikti prašymus dėl Lietuvos Respublikos 
pilietybės, todėl Melbourne dauguma su 
mumis susitikusių lietuvių jau turėjo 
priimtus sprendimus dėl Lietuvos Res

publikos pilietybės 
ir kreipėsi tik dėl 
paso išdavimo.

Norėčiau infor
muoti, kad Lietuvos 
Respublikos gar
bės generalinis 
konsulas Austra
lijoje Andrius Ži
linskas gali priimti 
visų Australijoje gy
venančių lietuvių 
prašymus dėl Lie
tuvos Respublikos 
pilietybės, taip pat 
dėl vaikų gimimo 
apskaitymo, dėl 
santuokų apskai
tymo Lietuvoje. 
Todėl visiems Aus
tralijoje gyvenan
tiems lietuviams 
rekomenduočiau 
kreiptis į garbės 
generalinį konsulą 
A. Žilinską ir pasi
naudoti šia galimy
be. Lietuvos Res-

publikos garbės generalinis konsulas negali 
priimti prašymų dėl pasų išdavimo ir 
keitimo, nes jis neturi įrangos piršti] 
antspaudų skanavimui, todėl prašymų dėl 
pasų išdavimo priėmimas ir pirštų ant
spaudų skanavimas buvo pagrindinis šios 
konsulinės misijos tikslas.

Ačiū Jums labai už atsakymus. Mes 
visi likimės, kad tokios išvažiuojamosios 
konsulinės misijos vyks ir ateity, nes jos 
labai reikalingos bei prasmingos, kol 
Australijoje nėra LR ambasados. □

lgF| PRANEŠIMAS
* Paskutiniu metu žiniasklaidojc daug informacijos buvo pateikta

dėl atliekamų konsulinių paslaugų Australijoje ir naujų pasų išda
vimo. Deja, ne visa pateikta informacija buvo teisinga. Todėl priva

lau tiksliai pranešti Australijos lietuviams šiais klausimais.
Dėl pasų išdavinio

Europos Sąjunga nustačiusi, kad valstybių išduodamuose pasuose ir kelionės 
dokumentuose turi būti integruota biometrinių duomenų laikmena. Atsižvelgiant 
į tai, nuo 2009 birželio 28 dienos LR pasuose turi būti integruota biometrinių 
duomenų laikmena, talpinanti pirštų antspaudus.

Kadangi aš neturiu biometrinių duomenų registravimo įrangos nuskaityti 
piliečių, pateįkančių dokumentus pasui išduoti (pakeisti), pirštų antspaudus, 
Užsienio reikalų ministerija nusprendė prieš keletą savaičių atsiųsti konsulinę 
misijų į Australiją, kurios pagrindinis tikslas buvo nuskanuoti piliečių pirštų 
antspaudus.

Šiuo metu nėra garbės konsulo Sydnėjuje atlikti vietiniams lietuviams kitas 
reikalingas konsulines paslaugas, tad atvykę konsuliniai pareigūnai suteikė pa
pildomai įvairias kitas paslaugas.

Atliekamos konsulinės funkcijos
Noriu dar kartą pabrėžti, kad Užsienio reikalų ministerija įgaliojo mane atlikti 

šias konsulines funkcijas:
• priimti visus prašymus, susijusius su Lietuvos Respublikos pilietybe,
• priimti visus prašymus dėl civilinės būklės aktų (Australijoje sudarytų LR 

piliečių santuokų, vaikų gimimo irki.) apskaitymo Lietuvoje,
• atlikti notarinius veiksmus (tai yra: LR dokumentų nuorašų tvirtinimas bei 

parašo liktumo patvirtinimas, įgaliojimo patvirtinimas ir kt.). susietus ir nesusie
tus su pilietybės prašymais,

• išimties tvarka priimti prašymus dėl Lietuvos Respublikos pasų išdavimo 
(keitimo). Tais atvejais kui nereikia skanuoti asmens, pateikusio prašymo, pirštų 
antspaudų. Tai yra vaikai, nesuėję 12 metų; asmenys, kurie fiziškai negali duoti 
pirštų anspaudų ir asmenys, kurie negali nuvykti į LR ambasadą Japonijoje, pvz. 
todėl, kad jie neturi Australijos ar kitos valstybės galiojančio paso ir jų I ,R pasas 
nebegalioja arba greitai baigs galioti.

Pagal Hagos Konvenciją visi dokumentai išduoti užsienio valstybėse, 
įskaitant australiškus dokumentus, turi būti patvirtinti su Apostille ne legalizuoti 
atitiukainose valstybės institucijose. Australiški dokumentai tvirtinami State 
Office, Department of Foreign Affairs and 'Dade.

Noriu pabrėžti, kad paso prašymas gali būti duodamas tik jei asmuo yra 
įgijęs LR pilietybę.

Jei turite klausimų, prašau kreiptis į mane elektroniniu paštu: 
litconmelb@bigpond.com arba telefonu: (03) 98088300.

Andrius Žilinskas
Lietuvos Respublikos Garbės generalinis konsulas
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Menas ir kultūra_____________
XX Poetinio Druskininkų rudens (PDR) 

2009 m. tematika skirta Haiku
Poezijos ir haiku konkurso laureatai

Lidija Šimkutė
Šiais metais XX Poetinio Druskininkų 

rudens (PDR) festivalis spalio 1-5 dieno
mis vyko Vilniuje ir Druskininkuose. 
Vienas iš pagrindinių festivalio organiza
torių, kaip ir kasmet, buvo Kornelijus 
Platelis. Šiais metais poetinis festivalis 
buvo skirtas įtaiku - japonų poezijos 
žanrui, kuris yra paplitęs ir praktikuoja
mas visame pasaulyje. Šis PDR buvo 
rengiamas kartu su Pasauline Haiku 
Asociacija. Jame dalyvavo 18 haiku poetų 
ir du profesoriai iš Japonijos, 30 - iš kitų 
šalių, taip pat .ir poetai iš Lietuvos. Da
lyviai ir svečiai galėjo dalyvauti haiku 
kūrybos seminare, kurį vedė du japonų 
poetai: Ban'ya Natsuishi (Pasaulio Haiku 
Asociacijos pirmininkas) ir Sayumi Ka
makura.

Haiku - trieilį sudaro 17 skiemenų (5- 
7-5). Jis pasižymi giliu dvasiniu išgy
venimu, atveriančiu savitų žvilgsnį į pa
saulį. Toks skiemenų išdėstymas dažniau
siai dingsta lietuviškuose ar kituose ver
timuose, jei haiku originaliai rašytas ang
lų kalba.

Festivalio atidarymas vyko Rašytojų 
klube Vilniuje. Kitą rytą dalyviai išvyko į 
Druskininkų „Dainavos“ centrą, kuriame 
vyko poezijos skaitymai, diskusijos, foto 
parodos bei du numatyti konkursai.

Tradicinis anoniminis eilėraštis buvo 
pateiktas lietuvių kalba. Vertintojų ko
misija iš Lietuvos šiais metais nutarė 
neskirti pirmos vietos. Antra vieta pasi
dalijo Sara Poissant (Rasa Čergelienė) ir 
Tautvyda Marcinkevičiūtė.

Haiku konkursui eilėraščiai turėjo 
būti pateikti tik anglų kalba. Juos vertino 
tarptautinė komisija. Pirma vieta teko 
Tautvydai Marcinkevičiūtei (Lietuva); 
poetei iš JAV- antra vieta, Latvija/Rusija 
- trečia vieta, Lidija Šimkutė, Lietuva/ 
Australija -ketvirta vieta, Ukraina -penkta 
vieta.

Įdomu, kad taip penkių minėtų lau
reatų nepateko japonų poetų. Festivalio 
metu buvo pristatytas PDR almanachas - 
lietuvių poetų haiku antologija „Vėjo 
namai /A House in the Wind" (lietuvių ir 
anglų kalba). Joje yra ir Lidijos Šimkutės 
liaiku.

Pagrindinis Poetinio Druskininkų 
rudens apdovanojimas - Jotvingių pre
mija teko Valdemarui Kukului. Šią pre
miją už geriausią metų knygų ar publika
ciją yra įsteigęs Sigitas Geda 1985 m. 
Jaunųjų poetų Jotvingių premija teko 
Giedrei Kazlauskaitei.

Iškilmingas vakaras - PDR svečių bei 
laureatų poezijos skaitymai šv. Kotrynos 
bažnyčioje Vilniuje užbaigė šio poezijos 
festivalio programą. □

Nuotraukoje - poetai Druskininkuose, iš kairės: Lidija Šimkutė, Donaldas Kajokas, 
Rasa Čergelienė ir Kęstutis Navakas.

Lidija Šimkutė
Obelisk of sand Smėlio obeliskas
holds the foundations of home laiko namų pamalus
I rest against air atsiremiu į orą

(iš anglų kalbos vertė autorė) 
Paimta iš „ Vėjo namai / A House in the Wind“ Lietuvių poetų Haiku almanachas

Just one endless dance 
trembling and moving bodies 
sea inside our skin

Haiku konkurse skirta ketvirta vieta.

Tik vienas nesibaigiantis šokis 
virpantys ir plaukiantys kūnai 
jūra po oda

(iš anglų kalbos vertė autorė) 
PDR, 2009m.

“Suluošintų likimų pėdsakais”
Šokis ir muzika Leekos Gruzdeff kūryboje

Isolde Ira Poželaitė - Davis AM
Sydnčjiškė menininkė Leeka Gruzdeff 

mėgsta muziką ir šokį. Ji jaučia, kad šo
kiai, kaip ir įvairūs muzikos žanrai, turi 
savo spalvas. Leeka nuostabiai suvokia 
judesių, ritmo išraiškos bei nuotaikų 
spalvų gamą.

Įdomu, kad tapytoja nesitenkina šo
kėjų pozų ar sustingusių baleto figūrų 
pavaizdavimu. Jos paveiksluose šokėjai 
šoka ritmingai, energingai, o jų kostiumai 
- tiek moterų, tiek ir vyrų - „skrieja“ pa
gal šokėjų judesius. Taip pat imponuoja 
šokėjų laikysena, pavyzdžiui “La Salsa”, 
afrokarabiečių inspiruotas šokis. Abu 
šokėjai nuo galvos iki torso laikosi 
išdidžiai, tuo tarpu kojų žingsniai labai 
judrūs ir batų kulniukai bei trepsėjimas 
interpretuoja judrią nuotaiką ir ritmą. O Leeka GruzdclT“La Salsa”.
kai šokėjai šoka valsą, tai jų 
kūnai lankstūs, o dažni 
pasisukimai ir kitos figūros įtai
goja ir kostiumus, kurie juda be 
sustojimo iki pačio galo.

Šokėjų kostiumų spalvos kei
čiasi pagal šokį ir atsispindi pla
taus teptuko potėpiais ir kiek 
prislopintomis kostiumų spal
vomis paveikslo fone.

Čia tik keli pavyzdžiai, kaip 
menininkė sugeba visą kūry
bingumą ir idėjas išspręsti 
suvienytoje paveikslo formoje. 
Tai, žinoma, labai žavi publiką 
ir ypač buvusius ir tebešokan
čius šokėjus. Manau, kad ir 
mūsų tautinių šokių jauni ir 
kiek vyresni šokėjai pajunta 
euforijos jausmą po gerai pa
vykusių šokių.* ♦ ♦

Vėliausia žinutė: neseniai 
Leeka Gruzdeff laimėjo pirmą 
prizą Drummoyne Art Society 
Exhibition (tradicinėje sekcijoje) 
už paveikslą “Matador”. □ Leeka Gruzdėti “Matador”.

Vytautas Doniela

Šios nedidelės (62 psl.) estetiškai iš
leistos knygutės tema - lietuvių tragedija 
Sibiro pločiuose. Jos autorius - melbour- 
niškis Gabrielius Žemkalnis, kuris beveik 
dešimtmetį atstovavo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei Lietuvos sostinėje ir, kaip 
ekspedicijų dalyvis ar vadovas, keturis 
karius aplankė lietuvių tremties vietas. 
Knygutės mintis - Gabrieliaus žodžiai: 
“Manau, nė vienam lietuviui nedera pa
miršti tėvynainių patirtos kančios - tai 
mūsų tautos nesena istorija, skausmingas 
kelias į laisvę ir vis dar kraujuojančios 
Lietuvos žaizdos”

Aplankytosios vietos savo vaizdais 
buvo skirtingos, kaip platus yra ir pats 
Sibiras. Tai - Krasnojarskas, Buriatija, 
Irkutskas ir Kazachstanas. Skirtingai ten 
išliko ir lietuviai tremtiniai, tiksliau, beveik 
tik jų vaikai ar anūkai. Bet jų, nors kadaise 
ten išblaškytų, tebėra. Štai, išgirdę per 
vietinį radijo, Krasnojarske į susirinkimą 
bei pamaldas suėjo iš plačių apylinkių tiek 
daugžmonių, kurių vietinis organizatorius 
Antanas Rasiulis, niekada nebuvo matęs. 
Bet vėlgi, lankytojų akyse, kapai, kapai... 
Pagal sausą statistiką, 1948-aisiais čia buvo 
atvežta 23,500 lietuvių.

Buriatijoje (Ulan Ude) ekspedicija kar
tais susidūrė net su ištisai lietuviškomis 
salomis. Vienoje vietoje paaiškėjo, kad “vi
sus juos čia gyvenančius atvežė iš Plungės... 
Visi buvo žemaičiai ir pradėjo čia gyventi 
visi kartu. Tokiu būdu taigoje išliko že
maičių tarmė...” Vėlgi, antkapiai, cemen
tiniai antkapiai, vieni išblukę, kiti aiškesni, 
bet daugumoj su įrašu “lietuvis” ar turi 
įrėžtus Gedimino stulpus.

Irkutsko kraštas - nuo seno pagarsėjusi 
trėmimų vieta, lietuviams žinoma kaip 
savotiškas Vilnius ar Kaunas - tik daug 
liūdnesne prasme. Ekspedicija čia sutiko 
net tremtinių iš caro laikų: štai, vienas sakė, 
kad jo prosenelius išvežė dar 1863 metais, 
po sukilimo prieš rusus, bet jo giminė išli
ko lietuviais.

Kazachstanas - baisus žodis, juk čia
Mūsų

1954 m. įvyko garsusis sukilimas Kingyro 
lageryje, numalšintas tankams traiškant 
žmones. Žuvo virš 700 kalinių. Gabrielius 
duoda to įvykio apybraižą ir pastebi, kad 
prisiminmui ten pastatytas vadinamais 
Kingyro kryžius. Kaip jis sako, pro šį 
kryžių, lyg šautuvo taikiklį, gali pamatyti 
kraupią tremtinių praeitį. Kalbėjosi jis ir 
su tada sužalota partizanų ryšininke Val
da Miliute (žr. “M.P.” nr.46).

Kaip Gabrielius sako: “Pirmiausia pa
mačiau, kad Vakaruose gyvenantys lietu
viai dažniausiai nesupranta ir nežino, kas 
yra Sibiro tremtis, kuri daugeliui vis dar 
tęsiasi. Nesupranta jie ir esančių žmonių 
poreikių.” Bet jo įspūdžius persunkia ir 
optimistiška gaida. Ekspedicijos metu bu
vo kuriamos organizuotos lietuviškos ben
druomenės, jų įjungimas j paremti galin
čią Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Bet 
turbūt svarbiausia tai, kad yra sudaryta 
galimybė Sibiro tremtinių atžalas grąžin
ti Lietuvai. Tai daro Vilniuje įkurti “Lietu
vių namai”, mokykla, kurioje anūkai ir 
proanūkiai mokosi lietuviškai ir iš naujo 
įsilieja į tautos gyvastį. □
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Brangus broliai ir seserys Kristuje,
“Tad žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ Jn 1,14

Šie 2009 metai buvo ypatingi tuo, kad šventėme 
Lietuvos evangelizacijos ir Lietuvos vardo pami
nėjimo Kvcdlinburgo raštuose tūkstantmetinį 
jubiliejų. Iškilmės vyko ne tik Lietuvoj bet ir 
lietuvių bendruomenėse, parapijose bei misijose, 
kur tik gyvena lietuviai. Visi kaip nors pažymėjome 
šias ypatingas progas.

Pirmieji evangelizacijos žingsniai buvo arki
vyskupo ir kankinio šv. Brunono Kverfurtiečio, 
kuris prieš 1000 metų nešė Kristaus evangeliją į 
Lietuvą. Evangelizacija yra žodis kilęs iš graikų ir 
reiškia ,Geros Žinios*. Mums krikščionims geros 
žinios prasideda su Dievo meile, kuri prasideda 
su Dievo Žodžiu, Jėzumi Kristumi: “Pradžiojebuvo 
Žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas” 
(Jn 1,1) ir mums ta meilė buvo parodyta per 
Kristaus gimimų, “Tad žodis tapo kūnu“ (Jn 1,14a).

Vienas iš Bažnyčios didžiausių iššūkių šiomis 
dienomis yra evangelizacija - visų kartų pasi
dalinimas Gerąja žinia ir savo tikėjimu prisi
kėlusiu Kristumi. Popiežius Benediktas XVI aiš
kino: Mes turime pagalvoti kaip įgyvendinti 
evangelizaciją šiais laikais - ne tik naują evange
lizaciją bet tikrą pirmąją cvangelizaciją...ir neuž
tenka tik paremti tikinčiųjų bendruomenę...aš 
tikiu, lead kartu mes galime rasti naujų būdų kaip 
skleisti Evangeliją mūsų dabartinime pasaulyje 
(Koln, 2005 m. rugpjūčio mėti.).

Darbartinė užduotis ir atsakomybė lietuviams 
katalikams gyvenantiems užsienyje yra dalintis 
“Gerąįa žinia“ net tik su savo vaikais per kate- 
kizaciją bet ir skleisti Evangelijos žinias visiems 
suaugusiems. Evangelizacija apima ne tik for
malias klases bet ir mokinystę (discipleship). “Tad 
eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų 
žmones“ (Mt, 28:19), aiškino Kristus prieš savo 
žengimą į dangų.

Šiuo metu daug kas patiria sunkumų dėl pa
saulyje susidariusios ekonominės padėties. Ypač 
Lietuvos piliečiams yra sunku. Gausūs skaičiai 
palieka savo tėvyne ir emigruoja į tolimus kraštus, 
ieškodami ekonominio pastovumo. Yra didesnis 
skurdas nei tik finansinis - daugybė yra praradę 
savo tautinę tapatybę ir krikščioniškus įsitiki
nimus, neįvertina savo šeimų ir bendruomenių.

Kalėdų laiku linkiu, kad Kalėdos taptų ne tik 
džiaugsmo ir vilties šventė bet ir būtų proga mums 
visiems dvasiškai atsinaujinti per gilesnį-atsi
davimą “Gerajai naujienai“. Viešpats telaimina 
jūsų šeimas ir bendruomenes dabar ir per 
ateinančius 2010 metus.

Linkiu jums džiaugsmingų ir šventų Kalėdų!
Prelatas Edmundas Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas 
užsienio lietuvių katalikų sielovadai

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

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc.
Globos Drauyija

Sydnėjaus skautų “Židinys "linki 
visiems skautams, rėmėjams, ir draugams Linksmų 
šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!”

ESTOURS TRAVEL 
wishes all “Mūsų Pastogė” 

readers a

Joyful Christmas & 
Happy New Year
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Ketvirtasis vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendorius

Mielieji Australijos lietuviai,
Artėja viena iš gražiausių ir prasmingiau

sių švenčių - šv.Kalėdos. Laikotarpis iki šv. Ka
lėdų tai - apmąstymų, viltingo laukimo ir susi
kaupimo metas.

Išeivijoje ne vienai šeimai ši šventė pažymėta 
ne tik Tikėjimo, Meilės ir Vilties, bet ir artimųjų 
ilgesio ženklu. Daugybė žmonių prie Kūčių stalo 
sėda toli nuo savo šeimos, artimųjų, tad švenčių 
išvakarėse atstumą ir išsiskyrimą pajunta kur 
kas skaudžiau ir jautriau, nei kasdienybėje.

Šventų Kalėdų išvakarėse esame kartu su 
artimiausiais žmonėmis. Linkime ramybės 
esantiems šalia, tyliai prisimename iškeliavu
sius į Amžinybę, mintimis apkabiname tuos, 
kurie šiandien toli nuo gimtųjų namų.

Lietuviai nuo seno savo bendravimą grindė 
tolerancija, kuri yra vienas iš žmogiškumo prin
cipų. Deja, kariais mūsų nedidelėje lietuviškoje 
bendruomenėje atsitinka taip, kad nebelieka 
vietos artimo meilei ir tolerancijai, o atvirkščiai 
- girdėti nuolatiniai kivirčai, įžeidinėjimai. 
Švenčių išvakarėse atsiprašykime, jei ką įžeidė
me, padėkokime už gerus darbus, juk mūsų tiek 
nedaug. Pradėkime tai daryti kiekvienas nuo 
savęs. Ir nepamirškime, jog nors ir gyvename 
toli nuo Lietuvos, bet kiekvieno mūsų širdyse 
plaka ir gyvoji lietuvybė. Kaip dvasinė jėga, 
telkianti lietuvių tautą ir artinanti Lietuvos 
žmones, kad ir kokiame pasaulio krašte jie 
gyventų.

Mielieji Australijos lietuviai, kaip ir kiek
vienais metais, su džiaugsmu laukime Didžiosios 
Šventės. Pamirškime nuoskaudas, užjauskime 
vargstančius ir palinkėkime vieni kitiems svei
katos, ramybės bei santarvės.

Būkime viena didelė lietuviška šeima!
Australijos Lietuvių 

Bendruomenės 
Krašto Valdyba

Šiaulių ir Lietuvos kariuomenės 
vyskupas Eugenijus Bartulis turi gra
žią tradiciją kiekvienais metais visuo
menei padovanoti po naują, savo da
rytomis nuotraukomis iliustruotą, 
kalendorių. Kitų metų kalendoriaus 
fotoobjektyvas nukreiptas į Kryžių 
kalną. Kalendorius vadinasi „Kryžių 
kalnas 2010“. Šio kalendoriaus pri
statymas įvyko lapkričio 6 d. Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešojoje 
bibliotekoje, - informuoja Krikščiony
bės žiniasklaidos tarnyba.

Tai jau ketvirtasis vyskupo Euge
nijaus Bartulio kalendorius. Pirmasis 
pavadintas “Kryžiai kalnuose”, po to - 
“Šventovės kalnuose”, 2009 metų 
kalendorius papuoštas vaizdais iš 
Šventosios Žemės ir vadinosi “Šventoji 
Žemė”. Anksčiau išleisti kalendoriai 
iliustruoti nuotraukomis iš kelionių po 
kitas šalis.

Šiais metais, anot vysk. Eugenijaus 
Bartulio, buvo noras švenčiant Lietu
vos tūkstantmetį pristatyti, ką mes pa
tys turime gražaus, tad pasirinktas ša
lia Šiaulių esantis Kryžių kalnas. Nuo
traukos darytos įvairiais metų laikais, pa
puoš du kalendorius: sieninį ir stalinį.

Krikščionybės 
žiniasklaidos tarnyba

Nuotraukoje kairėje - viena iš Eugeni
jaus Bartulio kalendoriaus nuotraukų.

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

Naujųjų 2010 metų proga. Linkiu visiems stip
rios sveikatos. Tegul išsipildo Jūsų svajonės, vil
tys ir troškimai. Ateinantys metai tebūna Jums 
laimingi, telydi sėkmė kiekvieną Jūsų darbą ir 
buitį.

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas Melbourne

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

Eina metai... Vieni - 
kažką nusineša, kiti - kažką dovanoja. Tegul atei
nantys metai Jums ir Jūsų šeimoms dovanoja tik 
džiaugsmą, skaidrią nuotaiką, 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 gyvenimui. Mielieji, gražių 
Jums švenčių!

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Administracija

Sveikiname Canberros lietuvių bendruomenės 
narius ir visą Australijos lietuvių šeimą su šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais Metais. Linkime Jums 
geriausios sveikatos bei sėkmės 2010-iems metams.

Canberros Liet. Bendruomenės
Sąjungos Valdyba

Teatneša daug stiprios sveikatos, meilės ir gerumo 
skaidri šv. Kalėdų naktis, o Naujaisiais teišsipildo 
visi norai ir troškimai!

Sydnėjaus Savaitgalio 
mokyklos mokiniai ir mokytojos
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Kiekvieno antradienio popietę šiame dideliame 
kontinente SBS Radijo bangomis pasklinda mūsų 
senoji, gražioji ir gimtoji lietuvių kalba. Ji puikiai 
įsijungia į bendrą daugiakultūrinį ir daugiakalbį 
Australijos SBS Radijo transliacijų 69-nių kalbų 
chorą. Mus girdi, o mes klausomės. Esame gyva ir 
aktyvi bendruomenė todėl, kad dar gyva mūsų kalba 
ir mūsų lietuviška radijo laida.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie žinute, praneši
mu ar reportažu prisidėjo prie bendro laidos paruo
šimo. Tikiuosi ir tolimesnio sėkmingo benradarbia- 
vimo. Dėkoju Jums.

Linkiu linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2010 Nau
jųjų Metų visiems SBS lietuviškos radijo laidos klau
sytojams. Nuoširdžiai

Rymantė Geli
Executive Producer

Lithuanian Language Program SBS Radio

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

" Talka " Sydney

Prabėgę metai niekad nesugrįžta
Bet pasitikime Naujus su viltimi - 
Sveikatos ir ramybės visiems linkim 
Ir niekad nepasenti širdimi.

Melboumo Pensininkų 
Sąjungas Valdyba

Geelongo Apylinkės Valdyba sveikina visus lietuvių 
bendruomenės narius ir visas organizacijas bei jų 
vadovus Šv. Kalėdų proga. Linki saugiai ir linksmai 
praleisti šventes! Visiems geros sveikatos! Visoms 
organizacijoms, jų nariams laimingų, darbingų, 
sėkmingų Naujųjų Metų.

ALB Geelonyo ApyL Valdyba

Melboumo lietuvių bibliotekos skaitytojams, 
visiems paaukojusiems knygas, bei jų artimiesiems, 
linkiu geros sveikatos, linksmų Šventų Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų 2010-ųjų Metų!

Bibliotekos vedėja Jiei/a Arienė

Kūdikėlio Jėzaus gimimo 
šventės proga, sveikiname Fondo 
narius, rėmėjus, visus Australijos 
bei visame plačiame pasaulyje 
išsisklaidžiusius lietuvius, linkė
dami geriausios šventiškos nuo

taikos, o Naujuose Metuose geriausios sėkmės visuose 
’mojimuose. AL Fondą Valdyba

Mieliems tautiečiams Tėvynėje, 
Australijoje ir visuose pasaulio kraš
tuose, švenčiantiems Kūdikėlio Kristaus 
gimimo šventę - šv. Kalėdas, linkime 
geros, šventiškos nuotaikos.

Viso geriausio ateinančių 2010-ųjų 
metų bėgyje giminėms, bičiuliams ir 
visiems pažįstamiems -

Juta ir Viktoras Šlitcriai

Gimines, draugus, pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų šventėse 
sveikinu, linkėdamas sveikatos ir lai
mės ateičiai. Prisimenu Australiją ir 
visus su kuriais dirbau, bendravau.

Viso geriausio!
Pranas Nagys, Vilnius

Tegul šv. Kalėdos džiaugsmu žydi, 
tegul Naujieji Metai laimę neša! 
Linkėjimų visiems -

Onutė ir Algis Kapočiai

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų, 
sveikų ir sėkmingų Naujųjų 2010 Metų 
linkime savo draugams ir visiems 
pažįstamiems.

Renata ir Alis Migus

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir lai
mingų bei šviesių Naujųjų Metų nuo
širdžiai linkiu mieliems draugams, 
bendradarbiams ir pažįstamiems.

Vytautas Patašius

Sveikinu brangius gimines irdraugus 
su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais. 
Linkiu visiems sveikų ir laimingų N. 
Metų ir malonių švenčių.

Regina Smilgevičius

Sveikiname su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais 2010 Metais, linkime 
linksmų švenčių, sveikų ir sėkmingų ateinančių metų 
visiems artimiesiems, giminėms ir pažįstamiems.

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2010-ųjų Metų 
linkime artimiesiems ir prieteliams.

Nijolė ir Irvis Venclovai ir šeima

Šerkšnu berželių šakos apsiklojo, 
Gimtoji žemė miega po švelniu sniegu - 
Akis užmerkiu ir girdžiu jo girgždesį po kojom... 
Linksmų Kalėdų ir laimingų Jums Naujų linkiu!
Tegul ramybė, meilė, laimė lankos Jūsų namuose, 

Ir šiluma tegul rusens kiekvieno širdyje!

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vardu sveikinu 
visus šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga!

Greta Sairickaitė-FIetcher
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkė

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

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname 
šventų Kalėdų proga ir linkime laimingų 2010-ųjų 
Metų. Irena ir Algis Dudaičiai

Sveikiname mielus draugus bei pažįstamus šv. 
Kalėdų proga ir linkime laimės, sėkmės bei geros 
sveikatos Naujuose 2010 Metuose.

Marina ir Laurie Cox su šeima

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

Izabelė Daniškcvičienė, 
Onutė Maksvytienė, Ramutė ir Vijoleta 

bei jų šeimos

Širdingai sveikinu visus bičiulius ir pažįstamus 
sulaukus šv. Kalėdų ir linkiu sveikų ir laimingų 
Naujųjų 2010 Metų.

Elena Jonaitienė ir šeima

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2010
- ųjų Metų linkime draugams ir pažįstamiems.

Su geriausiai linkėjimais -
Martina ir Anskis Reisgiai

Nuoširdžiausi sveikinimai bei linkėjimai 
visiems Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga.

Jadvyga Viliūnas su šeima

Sveikinu naują “Dainavos” klubo valdybą ir 
savanoriškai dirbančius Klube jo gerovei, su šv. 
Kalėdų švente ir linkiu laimingų ir sėkmingų 
Naujų Metų. Kazimieras Butkus

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujųjų 2010-ųjų Metų proga, 
linkėdami stiprios sveikatos ir sėkmės darbuose.

Tamara ir Benius Vingiliai

Artėjančių šv. Kalėdų ir kitų švenčių proga sveikina
me visus mielus savo gimines, draugus ir pažįstamus 
Australijoje ir Lietuvoje. Linksmų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų! Vida ir Algimantas Kabailai 

su šeima - vaikais ir vaikaičiais

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

Veronika ir Aleksas Kaminskai

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų naujųjų 2010-ųjų 
Metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Irena ir Viktoras Bagdonavičiai

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

Eduardas, Eleonora Margan - Marganavičiai

Sveikinu artimus ir pažįstamus su šv. Kalėdom ir 
Naujaisiais Metais, linkiu sveikatos ir sėkmės.

Ona Meiliūnas

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2010 Metų 
mieliems bičiuliams ir visiems tautiečiams linki -

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Sveikiname savo draugus ir prietelius šv.Kalėdų ir 
Naujųjų Melų proga.

Cecilija, Laima ir Kęstas Protai

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus savo gimines, draugus 
bei pažįstamus ir linkiu laimingai praleisti šv. Kalėdas 
šeimos meilėje ir šilumoje, ir kad Naujieji Metai atneštų 
visiems taiką, ramybę ir meilę vienas kitam.

Jadvyga Burokienė su šeima

Geelongo choras “Viltis” (žiur. nuotr. viršuje) sveikina visus Australijos lietuvius, linkėdamas linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naųjųjų Metų. Geelonyo Choro " Viltis ” Valdyba

Laimingų, džiaugsmingų šv. Kalėdų ir sveikatos - tos 
Dievo dovanos savo giminėms ir bendradarbiams Austra
lijoje, Lietuvoje ir Amerikoje linki

Antanas ir Lėta Kramiliai, Ona Meiliūnicnė
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Bendruomenės baruose “Dainos” kalėdinis vakarėlis
Dar ne viskas

Algimantas Taškūnas
Kadaise, prieš šimtą metų ir dar se

niau, lietuviški laikraščiai, nepajėgdami 
pilno straipsnio sutalpinti į vieną nume
rį, paskutinėje eilutėje paskelbdavo: „Dar 
ne viskas“. (Dabartinis prierašas „Bus 
daugiau“ į mūsų spaudą atėjo žymiai 
vėliau).

Šiandien mes galime vėl pakartoti „Dai
ne viskas, bus daugiau“, bet jau kita pras
me. Atkeliavo džiugi žinia iš Anglijos, kad, 
nors septintąjį dešimtmetį skaičiavęs 
„Europos Lietuvis“ sustos 2009 metų 
pabaigoje, jo darbą perims naujas ir pa
sikeitęs leidinys, „Britanijos Lietuvis“.

Pirmas lietuviškas laikraštis šiuo var
du pasirodė Londone 1947 metais. Išei
viai lietuviai visoje Jungtinėje Karalystėje 
ir kituose Vakarų kraštuose greitai pa
mėgo „Britanijos Lietuvį“, nes jame pasi
rodančios žinios buvo lengvai supranta
mos, patikimos ir plačios apimties. 
Viename ir tame pačiame laikraštyje 
lietuvis skaitytojas galėdavo sužinoti, kas 
vyko irsavųjų tarpe, ir plačiajame pasaulyje.

Kadangi šio savaitraščio turinys nesi- 
ribojo vien Britanija, laikui bėgant jis bu
vo perkrikštytas į „Europos Lietuvį“. Jo 
pašonėje daugelį metų taip pat veikė 
Nidos knygų klubas. Jis išleido daug ver
tingų lietuviškų knygų ir prieinamomis 
kainomis jas išplatino visame laisvame 
pasaulyje. Tai buvo milžiniškas įnašas 
lietuvybei, kurį atliko kuklūs, pasišventę 
ir gal dažnai neįvertinti idealistai.

„Europos Lietuvio“ puslapiuose taip 
pat buvo atspausdinta apsčiai istorinės 
medžiagos, pradedant nuodugniais Lie
tuvos karaimų tyrinėjimais Pracūzijoje ir 
baigiant Raudonosios Armijos „lietuviš
kos“ divizijos likimu. Žodžiu, paskelbta 
buvo daug ir visko. Bet ar kas pasirūpino,

- bus daugiau
kad ši nepakartojama medžiaga nedingtų 
praeities miglose?

„Europos Lietuvio“ redaktorių ir lei
dėjų sumanumas padėjo laikraščiui 
išsilaikyti, net tais laikais, kai kiti leidiniai 
dėl lėšų stokos buvo priversti užsklęsti 
savo duris. Pavyzdžiui, 1970-80 dešimt
metyje, kai spaustuvių technika pagrindi
nai pasikeitė, „Europos Lietuvis“ už pus
dyki įsigyjo keletą išmestų linotipų ir to
liau tęsė savo darbą - senoviškai, bet pigiau.

Vėliau „Europos Lietuvis“ perėjo j 
mažesnio A4 formato mėnesinį leidinį. 
Tačiau dabartinio vyriausio redaktoriaus 
I lenriko Gasparo rankose „EL“ ir toliau 
išlaikė savo tradicinę dvasią ir orumą.

Prieš keletą mėnesių „Europos Lie
tuvis“ staiga paskelbė, kad nuo sekančių 
metų jis nebeišeis. Daug skaitytojų nusi
vylė ir susirūpino. Jungtinės Karalystės 
Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba 
apsvarstė šitą „Europos Lietuvio“ spren
dimą ir nutarė tęsti laikraščio leidimą.

Naujasis žurnalas bus nedidelio for
mato ir kiek pakitęs; jis sugrįš prie pra
dinio spaudinio pavadinimo, „Britanijos 
lietuvis“. Jis pradės eiti 2010 metų sausio 
mėnesį. Nauja redakcinė kolegija teiks 
informaciją ir aktualias naujienas iš JK 
bei kitų kraštų lietuvių bendruomenių. 
„Britanijos lietuvis“ bus platinamas visoje 
Jungtinėje Karalystėje. Jis bus randamas ir 
intemetinėje svetainėje. Taigi,darneriskas, 
bus daugiau!

O kai paskutinė „Europos Lietuvio“ 
laida pasirodys šį (2009 gruodžio) mėnesį, 
pažvelkite įjos numerį: Nr.12 (2623)1 Koks 
nuostabus atsickimas, koks pereitas ilgas 
ir spygliuotas kelias: du tūkstančiai šeši 
šimtai dvidešimt trys numeriai! Ačiū vi
siems redaktoriams, bendradarbiams ir 
talkininkams, savo darbu ir savo meile lie
tuviškai spaudai sukrovusiems tokį turtą.

Gruodžio 5 dieną Sydnėjaus Lietuvių 
Klube “Dainava” įvyko choro “Daina” 
šventinis kalėdinis vakarėlis. Jaukioje, 
žvakių šviesoje sklindinčioje salėje, prie 
gražiai papuoštų stalų susėdo beveik visi 
choristai su choro vadove bei dirigente 
Birute Aleknaite ir akompanuotoji! 
Wojciech Wisniewski. Choristai, kurie 
negalėjo atvykti, atsiuntė sveikinimus. 
Juos perskaitė choro Valdybos pirminin
kė Rasa Blansjaar. Ačiū Onutei ir Algiui 
Kapočiams, kurie ne tik atsiuntė pa
sveikinimą, bet ir legendinius, burnoje 
tirpstančius žagarėlius.

Sudainavę kelias kalėdines giesmes ir 
palinkėję vieni kitiems gerų švenčių 
pradėjome vaišintis. O vaišinomės choro 
moterų pagamintais skanėstais. Akys 
raibo, o stalai lūžo nuo gardumynų. Ko
kios išradingos ir sumanios mūsų cho
ristės. Ir ne tik choristės moterys, Steve 
Kryžius pagamino salotas iš daržovių, 

Dalis choristų prie eglutės Sydnėjaus Lietuvių Klube.

kurias pats užaugino savo darže. Raga
vome ir džiaugėmės visų sumaniai ir ska
niai pagamintais valgiais.

Šventės prasideda! Choro vardu dėko
jame visiems gerbėjams už dėmesį, už ap
silankymus koncertuose, už aukas, už gerą 
žodį. Ypatingas ačiū Klubo direktoriams 
ir pirmininkui Viktorui Šliteriui už gera
noriškumą ir toleranciją. Nuoširdus ačiū 
Jutai Šlitericnci už pagalbą ruošiant salę 
kalėdiniam vakarėliui. Kiekvienas jos 
stebuklingas rankų prisilietimas suteikė 
iškilmingumo ir jaukumo.

Ačiū Jums visiems už tai, kad esate!
Dar kartą sveikiname visus su šv. 

Kalėdomis ir artėjančias Naujais Metais!
Linkime visiems gražių ir linksmų 

švenčių, santarvės ir ramybės Jūsų na
muose, kūrybingų ir dainingų Metų.

Iki susitikimo 2010 Metais!
Choro “Daina” Valdybos vardu

Aida Zastarskytė-Abromas

Mes nesnaudžiam
XXVI

aid1 "meibwrne’ mSo

Šių metų kovo mėnesį Melbourne 
Australijos Lietuvių Dienų 2010 Ruošos 
Komitetas pradėjo ruoštis XXVI Australi
jos Lietuvių Dienoms.

Po truputį žengiame pirmyn. Ener
gingi kordinatoriai rūpinasi renginių or
ganizavimo bei dalyvių maitinimo klau
simais, salių užsakymu, tinklapio plėto
jimu.

Australijos Lietuvių Dienas paįvairins

Prisimintas a.a. Vladas Bitė
Vyresnieji Melbourno lietuviai prisi

mins architektą a.a. Vladą Bitę, kuris su 
šeima į Australiją atvyko 1949 m. kovo 15 
d. ir nuo 1950 m. gyveno Melbourne. Čia 
jis 1951 - 1968 buvo firmos “Stothert & 
Pitt” inžinierius mechanikas. Gimęs Kė
dainių apskrityje, mirė jis Melbourne 1969 
m. gruodžio 9 d.

Baigęs Kauno Universiteto Technikos 
fakultetą, apie 10 metų dirbo jis Šiau
liuose - pirmiausia kaip Šiaulių miesto 
inžinierius, bet 1939 metų gale persikė
lęs su šeima į Vilnių jis tapo sostinės 
vandens ir kanalizacijos statybos sky
riaus vedėju, o vėliau - visos įstaigos 
direktoriumi.

Vladas Bitė taip pat buvo architektas. 
Kaip tik šiuo aspektu jis prisimenamas 
Lietuvos architektų žurnale “Archifor- 

liaudiškos ir pramoginės muzikos grupė 
^PAMARYS“ iš Klaipėdos.

Tikimės, jog pasiseks suruošti įdomią 
šventę, kurioje labai kviečiame Jus 
dalyvauti.

Su naujausiomis žiniomis apie ruošos 
eigą galite susipažinti tinklapyje:

www.ald2010.org
ALD 2010 Melbourne

Ruošos Komitetas
Korespondencijai Adresas:
20 Boyd Street,
ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: jiiskagirl@y7mail.com

ma” nr. 42 (2008/2). Straipsnio autorė 
architektūros istorikė Morta Baužienė 
pateikia daug detalių apie Vlado Bitės 
pastatytus bei projektuose likusius pa
status. Visa tai sudaro ilgą, atitinkamai 
iliustruotą apžvalgą.

Autorė Vlado Bitės stilių apibūdina 
taip: “Bitė domėjosi Europos architektū
ros tendencijomis, savo pastatams nau
dojo modernizmui būdingas raiškos prie
mones. Jo projektuotuose pastatuose 
neraasime nei grynojo tarptautinio sti
liaus, nei istorinių reminiscencijų. V. Bitė 
mėgo kampinį planą, funkcionalų patal
pų paskirstymą. Jo pastatų fasaduose 
vyrauja horizontalios langų juostos arba 
labai ryškus vertikalus dalijimas, įeigas 
pabrėžiantys stogeliai.”

Šį gruodį suėjo 40 metų nuo Vlado Bi- 
tės mirties. V. Dn.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Socialinės Globos Moterų Draugijai Melbourne 

už $700 auką paremti “Mūsų Pastogės” leidimą.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai gali 
lengviau pasikeisti pasą Lietuvoje

Lietuvos piliečiai, kurie yra deklaravę 
išvykimą iš Lietuvos, grįžę j Lietuvą dėl 
paso išdavimo ar keitimo gali kreiptis ne 
tik į Migracijos departamentą prie Vidaus 
reikalų ministerijos Vilniuje, bet ir į bet 
kurią migracijos tarnybą jiems patogioje 
vietoje.

Supaprastinta paso išdavimo tvarka 
užsienyje gyvenantiems Lietuvos pilie
čiams, kurie dėl paso išdavimo ar keiti
mo kreipiasi laikinai atvykę į Lietuvą, 
taikoma nuo 2009 m. gruodžio 1 dienos, 
kai įsigaliojo atitinkamas vidaus reikalų 
ministro Raimundo Palaičio įsakymas.

Pasas migracijos tarnyboje gali būti 
išduotas ar pakeistas ir skubos tvarka.

Naująjį pasą Lietuvos pilietis galės 
atsiimti toje pačioje migracijos tarnyboje, 
kuriai jis pateikė prašymą išduoti arba 
pakeisti pasą.

Pilietis, pateikęs dokumentus dėl paso 

Sydney Lithuanian Information Centre 
(SUQ now offers 

FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE 
LESSONS

www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

išdavimo ar keitimo Lietuvos konsulinei 
įstaigai užsienyje, gali atsiimti pasą ir 
Migracijos departamente Vilniuje arba 
Lietuvos konsulinėje įstaigoje užsien1" 
valstybėje, kuriai pasas siunčiamas per 
Užsienio reikalų ministerijos Konsulinį 
departamentą.

Naujai išduotą pasą taip pat gali paim
ti piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs 
įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvir
tinantį dokumentą.

Be to, užsienyje gyvenančiam ir at
vykusiam į Lietuvą piliečiui pageidau
jant, ir migracijos tarnyboje, į kurią pi
lietis kreipsis, ir Migracijos departamen
te pasas galės būti išduotas ar pakeistas 
skubos tvarka.

Mindaugas Lašas
Užsienio reikalų ministerija 

Informacijos ir viešųjų ryšių skyrius 
tek: 236 2445
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Bendruomenės baruose
Kalėdinis pobūvis Gold Coast’e

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet, Gold Coast lietuviai gruodžio 2 dieni) su
rengė kalėdinį pobūvį. Nuotraukoje iš kairės: Algis Bernaitis, Sandra Bernaitis, Olga 
Kalnins, AI Kalnins, Vytas Vaseris, Joan Songaila, Monika Ziukaitė (neseniai atvykusi 
iš Lietuvos), Maria Atkinson, Janina Stranan, Alt'Auglys and Juris Strante.

Apsilankius “Lietuvių namuose” Vilniuje

ūkautu* Padangėje
Šeriam, melžiam, glostom, šypsomės!

Sigita Gaiiiūnaitė
Canberros lietuvių bendruomenė 

puoselėja ryšius su jvairomis Lietuvos 
institucijomis. Tarp jų - generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos Karo akademija, Šiau
lių universiteto biblioteka, Šiaulių Juliaus 
Janonio gimnazija ir Lietuvos Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga. Gal mažiau 
žinoma, kad Canberros lietuvių bendruo
menė palaiko ryšius su Vilniaus vidurine 
mokykla “Lietuvių namai”, kurioje su ma
lonumu apsilankiau šių metų liepos 22 d.

ši svarbi mokykla yra netoli Vilniaus 
geležinkelio stoties - Dzūkų g. Nr. 43. 
Mokykla įkurta 1990 metais balandžio 24 
dieną. Į mokyklą priimami Lietuvių kil
mės vaikai, kurių tėvai gyvena už Lietuvos 
ribų: tremtinių ir represuotųjų palikuo
nys (pirmumo tvarka), užsienio lietuvių 
vaikai. Jei yra vietų - Vilniaus savivaldy
bės gyventojai.

Mokykla turi aiškią viziją ir misiją. 
Ugdymo programos padeda išsaugoti 
tautinę tapatybe ir integniotis į Lietuvos 
visuomenės gyvenimą, tampa ugdymo 
centru pasaulio lietuvių vaikams. Moki
niai, kurie sėkmingai baigė mokyklą, gali 
pretenduoti į kvotines vietas Lietuvos 
aukštesnėse mokyklose. Visų mokyklos 
ugdymo programų kertinis akmuo - tai 
lietuvių kalbos mokymasis.

Džiaugiausi, kad priėmiau direktorės 
” Daivos Briedienės pakvietimą aplankyti 

jos mylimą mokyklą “Lietuvių namai”. 
Gaila, kad ji pati tuo metu atostogavo ir 
buvo išvažiavusi. Nepaisant to, įsitikinau, 
kad svečiams mokyklos durys visuomet 

atviros. Nuoširdžiai dėkoju Aušrai Ba- 
liukynaitei, direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui, kad ji mane priėmė ir įdomiai 
papasakojo apie mokyklos veiklą. Ji siun
čia linkėjimus visai Canberros lietuvių 
bendruomenei, sakydama: “mes visuomet 
širdimi esame su viso pasaulio lietuviais.”

Gerbiama Aušra aprodė naujai sure
montuotą bendrabutį ir pačią mokyklą, 
kuri, deja, po dvidešimt metų vis dar lau
kia atnaujinimo. Tikėkimės, kad pasau
linė finansinė krizė, kurią Lietuva skau
džiai išgyvena, nesužlugdys mokyklos 
planų remontams. Anot Aušros Baliu- 
kynaitės, netolima praeitis nebuvo labai 
lengva nei jiems, nei jų mokyklai, nei 
Lietuvai.

Ne vien tik vaikai gyvena mokyklos 
bendrabutyje. Sutikau ten bekramtant 
žoleles ir mažą minkštą triušelį, kuriam 
bendrabutis irgi tapo tikri “lietuviški 
namai”. Triušelis laukia linksmų vaikų su
grįžimo iš vasaros atostogų. Daug jų su
grįžtant iš tolimų vietovių, aprašytų liūd- 
nesniuosc Lietuvos istorijos puslapuose.

Mieli “Mūsų Pastogės” skaitytojai, 
Canberros lietuvių bendruomenė, akty
viai puoselėdama ryšius su įvairiomis 
Lietuvos institucijomis, įskaitant ir mo
kyklą “Lietuvių namai”, mano nuomone, 
įprasmina žodžius “vardan tos Lietuvos”. 
Pasak Aušros Baliukynaitės, mokyklos 
durys atviros mums visiems. Ji sako: 
“Tikiuosi, kad toliau su Dievo pagalba 
palaikysime gražius ryšius. Be to, visuo
met laukiame: tiek Jūsų, miela Sigita, tiek 
visos tolimosios Australijos lietuvių ir 
Lietuvoje, ir mūsų mokykloje.” □

Šaltą ir vėjuotą, pavasario pamirštą 
rugpjūčio 27 dienos rytą, susirinko 20 
skautukų ir „Aušros“ tunto vadovai iš
vykai į ūkį - „Fairfield Farm“ Sydnėjuje. 
Šaltas oras neatbaidė šių entuziastiškai 
pasiruošusių vaikų, ir šypsenos spindėjo 
iš po šalikų ir tvirtai užmaukšlintų kepu
rių. Dienos bėgyje buvo numatyta atlikti 
daug įdomių užsiėmimų, o svarbiausia - 
pabendrauti su ūkio gyvuliais. Juk skautas 
-gamtos draugas.

Pirmas darbas buvo pripildyti gyvulių 
lovius su ėdalu. Nelengva tai buvo atilikti, 
nes alkani ūkio gyventojai neturėdami 
kantrybės stumdėsi, kriuksėjo, mykė. 
Skautukai džiaugsmingai kikeno šioje 
šurmulynėje, taip staigiai užsidirbę 
populiarumą. Po to reikėjo karvę melžti. 
Skautukai šauniai užsiėmė šiuo darbu ir 
neužilgo girdėjosi „čiurkšt“, „švirkšt“ į 
kibirėlį didžiamkarvės pasitenkinimui.

Visi stebėjo aviganių šunų pasirody
mą. Sic nuostabūs šunys lakstė ant avių 
nugarų ir karts nuo karto kuštelėdavo joms 
į kojas, kol jas suganė atgal į tvartą. Kaž
kaip per visą šį pasirodymą, visai šalia 
susisukusi raudonpilvė juoda gyvatė ra
miai šildėsi saulėje.

Brolis vytis šefas ir padėjėjai paruošė 
skanius karštus BBQ pietus. Ūkio dar

Nuotraukoje - Sydnėjaus skautai išvykoje į ūkį.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos 
Konsulinis departamentas

Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Japonijoje

PADĖKA
Už pagalbą išvažiuojamosios konsulinės misijos j Australiją metu

Australijos Lietuvių Bendruomenės nariams ir Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Sydnėjaus Apylinkės Valdybai

2009 m. lapkričio 7 - 14 dienomis pirmoji Lietuvos Respublikos konsulinių 
pareigūnų išvažiuojamojikonsulinė misija lankėsi Australijoje. Misijos metu Lietuvos 
Respublikos ambasados Japonijoje attache Jolanta Vitkauskaitė ir Užsienio reikalų 
ministerijos Konsulinio departamento vyresnioji specialistė Erika Šalčiuvienė teikė 
konsulines paslaugas Sydnėjuje ir Melbourne gyvenantiems lietuviams.

Dėkojame ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybai, taip pat Sydnėjuje ir Melbourne 
gyvenantiems lietuviams Viktorui Šliteriui, Jadvygai Dambrauskienei, Ritai 
Kriaučiūnaitei, Gintarui Janulevičiui, Gretai Savickaitei-Fletcher, Vytautui ir Daliai 
Donieloms, Rymantci Geli, Angonitai Wallis, Gintui Reisgiui, Linui Edvardui 
Andriui Kaspariūnui, Židrūnui Strazdauskui ir visiems kitiems, kurie prisidėjo 
organizuojant šią misiją, rūpinosi informacijos apie ją sklaida, suteikė techninę pa
galbą ir palaikymą misijos metu.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Dainius Kamaitis
Japonijoje ir Australijos Sandraugai
LR užsienio reikalų ministerijos Vytautas Pinkus
Konsulinio departamento direktorius

bais persidirbę ir šalto vėjo išblaškyti visi 
gardžiai prisivalgė. Reikėjo pasisotinti, nes 
toliau laukė dar daugiau nuotykių.

Stebėjome avių kirpimą ir apgailes- 
tavom matydami vargšes aveles, prara
dusias šiltą kailį ir drebančias nuo šalčio.

Botago kirčiai skambėjo kaip griaus
tinis. Sunku patikėti, kad ir treneris, ir šuo 
tiek pripratę prie šio pasirodymo, kad kai 
botagas išlupo šaką iš šuns nasrų, nei šuo, 
nei žmogus nekrūptelėjo.

„Darželyje“ skautai patyrė jaunųjų 
gyvulėlių smalsumą ir džiaugėsi, kai 
ožkutės šokinėjo aplink ir vištos tūpė 
jiems ant kelių.

Šiame ūkyje gyvena ne tik ūkiniai gyvu
liai, bet ir Australijos laukiniai gyvūnai: 
emu, kengūros, alpaca ir kupranugariai. 
Skautams buvo proga pasiklausyti 
informacijos apie koalas ir jų apgailėtiną 
nykimą. Tai girdint visi nuliūdo, ir proga 
paglostyti čia gyvenančią koalą tapo net 
aitresnė.

Paskutinis šios nuostabios išvykos 
užsiėmimas buvo pasivažinėjimas ant 
šieno vežimo. Visų dantys kaleno, kepu
rės nuo galvų krito, pilvai apsisuko nuo 
vežimo kratymo. Bet šypsenos, šypsenos 
puošė kiekvieną veidelį!

Sesė Elena / sesė Dovilė

Nuotraukoje-Lietuvių namai Vilniuje, Dzūkų gatvėje Nr. 43.
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Šv. Kūčių vakarą
Šventoji Kūčių vakarienė - bene vie

nintelė tautinė tradicija, kurios laikosi 
kiekviena lietuviška šeima, nepaisant jos 
narių pasaulėžiūros ar tikėjimo.

Etninės kultūros globos tarybos pirmi
ninkas dr. Libcrtas Klimka pastebi, jog ši 
šventė yra išimtinė, dar išlikusi tradicine 
forma, daugelis lietuvių ją dar prisimena ir 
susėda už bendro stalo. Tai reta proga pa
būti kartu, kai namo sugrįžta vaikai, tėvai, 
sutuoktiniai iš kitų kraštų.

Lietuviškos Kūčios — šeimos šventė, 
gyvybinga daugiausia baltų kraštuose, bet 
nesureikšminama tokiose katalikiškose 
šalyse kaip Italija, Ispanija. Su krikščio
niškąja vigilijos esme Lietuvoje gražiai 
susilieja prosenoviški tautos papročiai: 
dėkojama Dievui ir gamtai už metų ma
lones ir dosnumą, o artimiesiems - už pa
ramą ir meilę. Kartu lygprisišlicjame prie 
tautos tradicijų tūkstantmečio ąžuolo 
kamieno. Žvakelė ant Kūčių stalo prime
na, kad lietuvių tauta turi savo istorinę 
užduotį - išlaikyti gimtąją kalbą, etninę 
kultūrą, istorinę atmintį, liaudiškąsias tra
dicijas ir papročius, išlikti savimi laisvų 
tautų bendrijoje Europoje ir pasaulyje.

Senajame Lietuvos kaime Kūčių dieną 
jau nuo ryto - nekasdienis subruzdimas. 
Kas tą rytmetį pramigs, bus slunkius per 
visus ateinančius metus. Žinia, visą dieną 
būdavo griežtai laikomasi pasninko - 
“sauso”, kai nevalgoma mėsiškų ir pie
niškų valgių, arba net “juodo”, kai apskri
tai nieko j burną iki pat vakaro.

Ši diena yra santarvės diena, net besi
kalbant reikėtų dažniau sakyti ne “aš, aš”, 
o “mes”. Ir paskutiniąsias skolas pats lai
kas atiduoti! Su kaimynais, jeigu kas būtų 
apsipykęs, būtina susitaikyti. Pasiųsdavo 
vaiką su kalėdaičiu ar patys kokią dingstį 
sugalvoję užeidavo. Tačiau j trobos vidų 
kaimynas neįsileis, pasišnekučiuos kieme

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.R” nr. 48.

Aiškiaregės, 
telekinetinės pembantu

Turėti pembantu (namų darbininkę), 
kuri atlieka visus namų darbus, yra nuo
stabu. Ne tik visoj mano viloj nerasi dul
kelės, bet ir mano drabužiai stebuklingai 
išsiplauna , išsilygina, ir tvarkingai susi
deda, namuose neprisirenka jokių ne
švarių indų, ir visi augalai palaistyti man 
nė piršto nepajudinus. Mano polinkiui 
tinginiauti tai labai prie širdies, ir aš 
pamažu prarandu savo sugebėjimą (ir no
rą) rūpintis kasdienine namų apyvoka. Aš 
neišvengiamai pasiduodu įgimtai vyriškai 
tinginystei, kurios vienintelė atsakomybė 
yra užtikrinti, kad namuose niekuomet 
nepritrūktų keturių pagrindinių maisto 
grupių: alkoholio, šokolado, rūkalų ir 
gazuoto vandens.

Tačiau man darosi truputį neramu. Aš 
pastebėjau, kad geri tarnai turi sugebėji
mus, toli prašokančius namų tvarkymo 
įgūdžius. Kai kurių sugebėjimai yra be
veik antžemiški, tartum iš dvasių pasau
lio, kurio mano skeptiškas galvojimas iki 
šiol nenorėjo pripažinti. Jie kažkaip žino 
ir jie atlieka tam tikrus veiksmus, o aš 
nežinau kaip jie gali tą žinoti ir padaryti - 
ir tas mane gąsdina.

Ne labai seniai aš viešėjau pas drau
gus Kangu vietovėje. Puikus namas - 
erdvus, šviesus, su gražiu sodu ir pajūrio 
baseinu, o patarnautojai-kaip iš dan
gaus. Atsikėliau gana vėlai ir, nors jau dvi 
dienas čia būdamas kasryt gerdavau ka
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susiburia šeimos
- toks paprotys. O kad užeina - gerai. Jei 
vyriškis - avys kitąmet atsives avinėlių, jei 
moteriška—bus avyčių.

Kūčių dieną draudžiami darbai bū
davo susiję su sukimu, vijimu, raizgymu, 
lopymu, mat nesiseks avelių auginti. Dar 
malkų negalima skaldyti, jei nenori per
kūną vasarai prisišaukti. Svarbiausia - 
reikia apsišvarinti trobos vidų: sienas plau
davo, aslą šluodavo, tada puošdavo egliša- 
kiais, karpinukais, palubėje pakabindavo 
iš šiaudelių vaikų nupintus paukštelius ir 
šiaudinius “sodus” virš stalo. Stalą deng
davo balta linine staltiese, viduryje staty
davo kryželį. Bet dažniau jį guldydavo, 
vaikams sakydami, kad laukiamas kūdi
kėlio Jėzaus gimimas. Stalo kampuose 
padėdavo eglišakių ar net sudžiovintų 
dobiliukų. Po staltiese šieno paklota. Ša
lia kryželio - kalėdaičiai (plotkelės) ir 
paraikyta duona. Nuo jų dalijimosi po 
maldos bus pradėta šventoji vakarienė.

Šventiniai valgiai gaminami iš nuo se
nų senovės auginamų gėrybių, taip pat iš 
gamtos dovanų. Ir nereikia jų pernelyg 
smulkinti, perdirbti gaminant patiekalą. 
Viskas turi būti kaip kadaise - juk norima 
pavaišinti ir protėvių vėleles. Apie seno
lius, jų vardus, charakterius kalbama irprie 
stalo, tai tradiciškai pagrindinė tema.

Nors Kūčių papročiai vienija tautą, 
tačiau atskirais bruožais juose yra nemažų 
regioninių skirtumų, ypač tai pasakytina 
apie Kūčių valgius. Etnografai iš viso 1 Je- 
tuvoje jų priskaičiuoja daugiau negu šim
tą, nors ant stalo reikėdavo tik devynių. 
Tiesa, vėlesniais laikais valgių skaičių 
žmonės padidino iki dvylikos ar trylikos, 
tardami tiek buvus apaštalų ar Paskutinės 
vakarienės valgytojų, tiek mėnesių metuose.

Aukštaitijoje ant stalo būtinai dedami 
virti kviečiai. Jie paprastai užpilami 
medaus “salde”. Senovėje buvo mėgstamas 

vą, tą rytą aš panorėjau bliūdelio supjaus
tytų vaisių. Kas mane pažįsta, žino, kad 
tokiu metu aš niekuomet vaisių nevalgau. 
O vis dėlto, net galvos nepasukus, tuo la
biau nė žodžio nepratarus, vos tik apie tai 
pagalvojau, po penkių sekundžių, tartum 
iš niekur atsiradęs, prie manęs stovėjo 
tarnas - su vaisių dubenėliuI Nuostabu!

Kiek vėliau po pietų - paprastai mano 
bintango laiku - aš pajutau visai neįprastą 
norą atsigerti šaltos vaisių sunkos. Vos tik 
spėjau savo vaizduotėje pamatyti gelsvai 
rausvą skystymėlį aukštoje taurėje su 
blizgančiais rasos lašeliais varvančiais jos 
šonais (mmm!), jau ji buvo prieš mane. Ir 
vėl stebuklas. Kaip jie tepadaro?

Net jeigu jie galėtų skaityti mano min
tis - jau vien tai būtų įspūdingas su
gebėjimas -jie negali turėti pakankamai 
laiko pagauti mano mintį ir padaryti ką 
aš noriu. Man atrodo, kad jie tiesiog 
aiškiaregiai ir numato ateitį. Man reikės 
pradėti klaustis jų patarimų perkant ak
cijas ir darant investavimus. Aš esu tik
ras, kad jie tai padarytų daug sėkmin
giau, negu aš...

Bet tie antgamtiški reiškiniai nublun
ka prieš tai, ką mano pembantu gali pa
daryti čia, namie. Ji minčių neskaito, bet 
man atrodo, kad ji gali persikūnyti iš vie
nos vietos į kitą. Ji gali prasmukti pro 
sieną, arba visai išnykti, dažniausiai, kai aš 
jos ieškau. Štai aš sėdžiu prie savo kom
piuterio ir matau kaip ji įeina į virtuvę 
pro duris mano dešinėje. Virtuvė turi 
tiktai vienerias duris. Aš labai gerai ma
tau aplink save. Ji neišeina iš virtuvės. Aš 
esu budrus ir blaivus. Aš įeinu į virtuvę 
paklausti jos ar nereiktų papildyti dujų 
talpintuvų - bet jos ten nėra! Kadangi 
labai karšta, aš net pažiūriu j šaldytuvą... 
ne, ir ten nieko nėra. Aš išeinu į lauką, o 
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šustinis - tokios avižinės bandelės. Valgius 
aukštaičiai pašventindavo užtrupindami 
ant jų kalėdaičio.

Vilnijos kraštui būdingas valgis yra 
virtinukai su aguonų įdaru. Įdomus 
patiekalas —’’poliauka” - ruginių miltų 
rauge virtų džiovinti) baravykų sriuba.

Žemaičiai kai kuriuos valgius paska
nina paspirgintomis ir sutrintomis kana
pėmis. Labai savotiškas patiekalas yra 
“cibulynė” - svogūnų griežinėlių rašalas, į 
kurį priberta sutrintos, ant žarijų paskru
dintos silkės galvos. Valgoma su karšto
mis bulvėmis. Prie cibulynės tinka ir 
“kiunkė”-žirnių bei bulvių košė.

Suvalkiečiai ant stalo pasitiekia virtų 
žirnių ir pupų. O kad avižinis kisielius ge
rai sustingtų, vaikams būdavo liepiama 
basomis aplėkti trobą ir dar padainuojant: 
“Kius, kius kisielius, atjoja Motiejus ant 
šuns uodegos pro galą stubos!” Vakarienė 
šiame krašte būdavo užbaigiama, kai 
šeimininkas su pačia suvalgydavo obuolį 
pusiau, tarsi bibliniai Adomas ir Ieva.

Dzūkai verda pasninkiškas sriubas, ke
pa grikines “babkas” ir papločius, vadina
mus “lamancais”. Čia bene ilgiausiai išsi
laikė paprotys prieš sėdant už šventinio 
stalo aplink trobą apnešti kraitelėje sudė
tus valgius. Tai kitados dalydavo baltais 

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams vyks per Kalėdas, penktadienį, gruodžiu 

25 dieną, 1130 vai. rytu SI. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombc. Primename, kad pamaldose 
pirmoji auka eina mūsų kapelionui, o antroji - vietinei parapijai. Kviečiami visų religijų 
tautiečiai. Informuokite apie pamaldas savo gimines ir draugus.

Linksmų, džiaugsmingų šv. Kalėdų mūsų “Tėviškės Aidų” ir “Mūsų Pastogės” 
redaktorėms ir radijo pranešėjoms už pranešimus metų bėgyje.

Kalėdaičius galite įsigyti pas Danutę Ankienę po pamaldų prie bažnyčios, jos tek: 
98712524 arba Lietuvių Klube. Katalikų Kultūros Draugija

ji stovi ir laisto gėles. Ji paslaptingai 
šypsosi kaip Mona Lisa, tarytum saky
dama: “Tu supratimo neturi, kaip aš tą 
padariau, ar ne?” Tikrai, neturiu supratimo.

Arba aš grįžtu namo motociklu ir ma
tau ją džiaunančią skalbinius viršutinėje 
terasoje. Aš jai pamojuoju, ir ji man atsa
ko. Aš pereinu kiemą ir įeinu į atvirą 
svetainę apatiniame aukšte, visą laiką ją 
matydamas viršuje. Kol aš atsisėdu, pra
eina ne daugiau kaip trys sekundės. 
Nebodama visų fizikos dėsnių, ji ateina iš 
virtuvės į svetainę. Virtuvė neturi jokio 
išėjimo į viršų tinius aukštus, kur jinai yra 
(ką tik buvo?) ir taip toli nuo bet kokių 
laiptų, kad pembantu turėtų lėkti garso 
greitumu, kad ją pasiektų. Tačiau aš 
negirdėjau jokio ultragarsinio trenksmo, 
ir nemačiau, kad kas nors būtų švyste
lėjęs iš vienos vietos į kitą. Aš tikrai sakau 
- ta moteriškė naudoja telekinezę ir vien 
savo valia persikelia iš vienos vietos į 

trynyčiais pasirėdęs šeimininkas. Pabel- 
dęs į pirkios duris, ištardavo: “Ateina Die
vulis su kūčele rankoje”.

Išskirtinai lietuviškais Kūčių papro
čiais jų tyrinėtojai laiko kūčiukų su aguon- 
pieniu valgymą. Kačiukai yra buvusios 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pa
veldas ir paplitę tik dabartinėje Lietuvoje, 
pasienyje su 1 enki ja ir Baltarusijos žemėse.

Tvarte šventąją naktį prakalbėdavę 
gyvuliai; net kiemo šulinyje vanduo pa- 
virsdavęs vynu. O vaikai iki užmigs vis 
žvilgčiodavo pro langelį, bene mėnesienoje 
pamatys iš miško atbėgantį baltąjį elnią, 
atnešantį Kalėdas... (Pagal DELFI)

Iš kur kilo Kalėdų eglutė?
Daugelis jau pasipuošė namus eglėmis, 

jų šakomis. Kone visuotinai paplitęs įsi
tikinimas, jog tai yra pagoniškas reiškinys.

Žinoma, jau senovės Egipte ir Kinijoje 
girliandomis papuošti eglišakiai sim
bolizavo amžinąjį gyvenimą, o keltams 
eglė buvo gimdymo medis. Krikščionybėje 
eglė tapo Kalėdų medžiu paplitus legen
dai apie šv. Bonifacą, kuris „kūdikėlio 
Jėzaus medžiu“ pavadino menką eglutę, 
kurios krisdamas neužkliuvo šventojo nu
kirstas pagonių garbinamas ąžuolas.

Pirmoji kalėdinė eglutė buvo pastatyta 
1521 m. Elzase, o 1605 m. Vokietijoje ji 
buvo pirmą kartą papuošta. Šią tradiciją į 
Prancūziją 1837 m. įdiegė Orleano kuni
gaikštienė Helena Mcklemburgietė, o 
Anglijoje tokį paprotį 1840 m. pradėjo 
propaguoti Albertas Sakskoburgictis, 
karalienės Viktorijos vyras. Eglę puošda
vo raudonais obuoliais, tikriausiai tai bu
vo aliuzija į „rojaus medį” nuo kurio Ieva 
nuraškė uždraustą vaisių.

Greitai atsirado paprotys ant jos kabin
ti sausainius, apelsinus ir popierinius kar
pinius, o uždegtomis žvakutėmis kalėdi
nę eglutę pirmas papuošė reformatorius 
Martynas Liuteris, tačiau Ibmui Edisonui 
išradus elektrinę lemputę netrukus žva
kutes pakeitė žybsinčius girliandos. 1830 
metais Vokietijoje buvo pradėta gamyba 
spalvotų stiklinių žaisliukų, taip vadina
mų „kiugels“, kurių masinį paplitimą 
sąlygojo ir pasklidęs prietaras, kad jie sau
go namus nuo piktų dvasių. XIX amžiuje 
paprotys savo namus puošti Kalėdų me
džiu paplito visame pasaulyje. □ 

kitą. Aš turiu sužinoti, kaip ji tą padaro ir 
pasistengti, kad NASA mus abudu pa
samdytų -juk jai reikės gero agento.

Aš būtinai turiu sužinoti, kaip tas 
viskas veikia. Taip yra visur Balyje. 
Sakysim, eini prie bet kokios turgaus 
būdelės norėdamas nusipirkti purpurinės 
spalvos alaus padėkliukų su VK. inicia
lais, ir dar jos nepriėjus, iš kiekvienos 
būdelės iššoka pardavėjas mojuodamas 
kaip tik tokiais padėklėliais. Aiškiai - 
telepatija. Arba galbūt taitrihitakarana - 
baliniečių tikėjimas, kad tarp Dievo, 
gamtos ir žmogaus yra ryšys, kuris jiems 
duoda tokius antgamtinius sugebėjimus, 
apie kuriuos mes, su savo vakarietišku 
nejautrumu, galime tik svajoti.

Pridėkite visa tai prie mano vis 
augančio sąrašo dalykų, kurių aš neži
nau. Bet vis dėlto labai norėčiau sužinoti, 
kaipjie tą padaro.

(Bus daugiau)
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Iš Redakcijos pašto___________
Žemiau spausdiname p. A. Bučinsko "Atvirą laišką" “Mūsų Pastogės" Re

dakcinei Kolegijai, kuri jį perdavė “M.P.” Redakcijai. Autentiškumo užtikri
nimui, A. Bučinsko atsiųstas tekstas nebuvo koreguotas. Red.

ATVIRAS LAIŠKAS „MŪSŲ PASTOGĖS“
REKAKCINEI KOLEGIJAI

Po įvykusio praėjusio ALB Sydnėjaus 
Apylinkės metinio susirinkimo, jūsų 
vadovaujame laikraštyje galima būtų sa
kyti „pasipylė“ kad kaž kas ką pavadino 
komunistais.

Aš galiu kljsti, bet prašosi mintis, kad 
taikoma į mano daržą.'Tik esu nustebin
tas. kad jei buvo minima kas įžeistas, tai 
kodėl nepaminėjus ir kas įžeidė?

Kas liečia mane bandysiu paaiškinti,: 
Kada Rymantė Geli priėjo prie lentos 
surašytų kandidatų į Valdybos narius ir 
bandė aiškinti, kad tie kurie surašyti kai
rėje pusėje, tai reikia balsuoti tik už tuos, 
o tie kurie dešinėje pusėje su jais bus 
sunku dirbti. Į jos propagandinį raginimą 
išsireiškiau: „TAI KĄ NORI ĮVESTI 
KOMUNISTINĘ TVARKĄ?“. Antroje 
salės pusėje sėdėjęs Gerry Pcnhall pašoko 
ant kojų ir savo stipriu balsu suriko „HOW 
DARE YOU CALL HER A 
COMMUNIST“.

Visas „komunistinis“ ginčas iškilo kai 
buvo surašyti balsavimo rezultatai ir po
nios kandidatavusios (kairėje pusės) lentos 
nors ir buvo išrinktos atsisakė nes „jos 
buvusios išvadintos komunistėmis“.

Kadangi buvo reikalaujama atsipra
šymo (ačiū ponui Andriukaičiui, kuris 
norėjo atsiprašyti viso susirinkimo vardu), 
aš atsistojau, pakartojau ką buvau sakęs, o 
ne kaip kas suprato, ir atsiprašiau tų, kurie 
manęs nesuprato ir jautėsi įžeistas. Nei 
jūsų redaktorės, nei valdybos narių, nei 
Krašto Valdybos pirmininkės, nei pačios 
Rcymantės Geli nevardinau jokiai 
epitetais.

Labai stebiuosi, kad „praradus valdžios 
vadžias“ yra bandoma šmeižtais ir iškrai
pyta tikrove vėl „perversmą“ daryti.

Nuo pirmų pirminkės atidarymo žo
džių, viešai dėl tvarkos, paklausiau kodėl 
susirinkimo metu, kas yra įprasta, ne
naudojami mikrofonai. Atsakymas buvo 
kad ji bus girdima.

Mūsų salės akustika nelabai kokia, 
mūsų ausys ir ne kaip tarnauja, namuose 
pamirštam „hearing aids“, o čia be mik
rofonų nors irpirmoje eilėje sėdėjai juk ne 
viską išgirdai, o sufleriai irgi klaidų padaro.

Nežinant ar atspausdinsite šį laišką, 
kaipo tęsinį „Sydnėjaus skersvėjų“ taip pat 
siunčiu „Tėviškės Aidams“.

Jūsų „Tijetą“ gerbiąs,
Algis Bučinskas

“Musų Pastogės” Redaktores atsakymas
Savo “Atvirame laiške” p. Algis Bu

činskas teigia: “Nei jūsų redaktorės, nei 
valdybos narių, nei Krašto Valdybos 
pirmininkės, nei pačios Rymantės Geli 
nevardinau jokiais epitetais.”

Deja, įvykių eigą p.Bučinskas savo 
laiške pasakoja praleisdamas vieną svar
bų faktą, kuris ir buvo tikroji gilaus pro
testo priežastis.

Kaip jis sako, jis paminėjo “komunisti
nę tvarką”, kai kandidatai buvo rašomi ar 
jau buvo surašyti ant lentos. Bet vėliau, 
visai ne prie lentos, bet salės priekyje, įvy
ko daug rimtesnis incidentas - įžeidimas,

Gerb. Redaktore,
“M.P” nr. 48 perskaičiusi aprašymą 

apie Spaudos Sąjungos susirinkimą, 
pagalvojau: jeigu jau siūloma, kad pro
fesionalai žurnalistai aprašytų renginius ir 
pan., tai tokiems žmonėms kaip aš būtų 
galas, nes ir taip ne visai pasitikiu savimi 
- kiekvienas mano parašytas sakinys 
"prašosi tobulinamas. Man atrodo, kad 
problema iš dalies slepiasi lietuvių kal
bos nemokėjime.

Man plaukai pasišiaušia pagalvojus,

kai p. Bučinskas (praleidžiant neesminius 
sakinius) ant “Mūsų Pastogės” Redakto
rės užriko: “...tu čia iš vis nieko nesupran
ti. Ui - komunistė...” ir, rodydamas į mo
terų grupe [trys buv. Apylinkės Valdybos 
narės ir Savaitgalio mokyklos vedėja], 
pratęsė: “...ir tos bobos - komunistės...”.

Kaip tik šis įžeidimas iššaukė sąmyšį 
bei siūlymus ar reikalavimus, kad p. 
Bučinskas atsiprašytų. Šitą incidentą 
matė bei girdėjo ir daugiau asmenų - 
liudytojų.

Dalia Donicla, 
“Mūsų Pastogės” Redaktorė

kiek beliko žmonių Australijoje, kurie 
puikiai kalbėtų ir rašytų lietuviškai. Kiek 
iš jų aktyviai dalyvauja Bendruomenėje? 
Kiek iš jų paima plunksną į ranką?

Bent man, rašyba yra kūrybinė veikla, 
galimybė save išreikšti (jei žmogui yra 
toks poreikis). Sakyčiau, kad tai šiek tiek 
skiriasi nuo žurnalistikos, kur reikalaujama 
tik informuoti apie įvykį, be jokių asme
ninių jausmų, komentarų.

Sigita Gailiūnaitė,
Canberra

Gerbiamieji,
Ačiū Karazijoms, mamai ir sūnui, už 

labai įdomius straipsnius apie gyvenimą 
Bali. Dalia Gordon

Padėka
Socialinė Moterų Draugija Melbourne 

nuoširdžiai dėkoja už aukas:
Marcelei Matulionienei - $ 100.00
Juozui Balčiūnui- $100.00
Daliai Kaladienei- $100.00

Audronė Kesminienė

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame choristei Da

nutei Svaldcnicnei už 100 dolerių kalė
dinę auką. Iš jų 50 dolerių ji skiria akom- 
poniatoriui Wojciech Wisniewski.

Choro “Daina” Valdyba

Dear Editor,
I nominated to stand with the previous 

Committee at the AGM which was held 
11th October, 2009.

I was not present at the Apylinkės AGM. 
Later I agreed to join the new Committee 
as Treasurer

Since the Honorary Court has expressed 
doubt about the validity of the election, I 
had no alternative but to resign from the 
Committee. I could not risk signing 
documents for the Bank and Department 
of Fair Trading if the Committee is illegal

I look forward to helping the 
community if 1 am elected again and when 
these legal issues are resolved. My hope is 
to unite long established Lithuanians who 
arrived after WWII and our new arrivals 
from Lietuva and try to achieve Harmony 
and a sense of closeness. Thank you,

Steve Kryžius

“Mūsų Pastogės” Redakcijai

Gerbiamieji,
ALB Krašto Valdyba, įvertindama Jūsų pasišventimą, ištvermę ir įdėtas 

pastangas skleisti lietuvišką žodį išeivijoje, puoselėti gimtosios kalbos 
išlaikymą svetimoje aplinkoje, nutarė paremti Jūsų darbus kuklia finansine 
parama, būtent $500 auka.

Australijos Lietuvių Bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame Jums už 
pasitarnavimą Tėvynės ir Tautos labui.

Pagarbiai
Dr. Angonita S. Wallis, ALB Krašto Valdybos pirmininkė 

Teodoras J. Rotcas, ALB Krašto Valdybos iždininkas

2010 metų lietuviškų renginių Melbourne
KALENDORIUS

Sausis
2-7 Džiugo tunto stovykla (Clifford Park).
16 Kitchen & Bar area working bee.
24 Virtuvė vėl atsidaro ir bendruomenės grupių sekmadienio pietų

ruošimas prasideda.
31 Melbourno architektai ir inžinieriai: “Valdovų rūmai” (teatro ir 

jubiliejinėje salėje).
Vasaris

14 Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas (ruošia
Apylinkės Valdyba, Teatro salėje).

16 Blynų Vakaras (ruošia “Varpas”).
Kovas

14 Kaziuko Mugė (ruošia skautai, Jubiliejinėje salėje)
19-21 Ethnic Scout camp

Balandis
10 Pirmas 2010 Klubo “working bee”.
18 Socialinės Globos Moterų Draugijos metinis susirinkimas 

(Jubiliejinėje salėje).
Gegužė

30 Katalikių Moterų ir Socialinės Globos Moterų Draugijų popietė,
pagerbiant motinas (Jubiliejinėje salėje).

Birželis
13 Gedulo ir Vilties Dienos minėjimas (ruošia Apylinkės Valdyba, 

Teatro salėje).
20 Katalikių Moterų Draugijos popietė (Jubiliejinėje salėje).

Liepa
4 Valstybės Dienos minėjimas (ruošia skautai, Teatro salėje).
9 Skautų sleepover Klube (Melbourne).

Rugpjūtis
1 Apylinkės metinis susirinkimas.
8 Socialinės Globos Moterų Draugijos popietė ir foto paroda 

(Jubiliejinėje salėje).
27 AUS metinis susirinkimas (bar room).
29 Australijos Lietuvių Fondo metinis susirinkimas (bendruomenės 

kambaryje).
Rugsėjis

5 Melbourno Lietuvių Klubo metinis susirinkimas (Jubiliejinėje salėje).
19 Katalikių Moterų Draugijos metinė šventė (Jubiliejinėje salėje).

Spalis
17 Lietuvos Baleto Bičiulių popietė (Jubiliejinėje salėje)
23 Antras 2010 Klubo “working bce”.

Lapkritis
7 Apylinkės ir visų grupių susirinkimas nutarti 2011 kalendorių.

14 “Dainos Sambūrio” metinis koncertas.
21 “Varpas” metinis susirinkimas.
28 Melbourno Katalikų Parapijos metinis susirinkimas.

Gruodis
4 Skautų iškyla (Studley Park).

Gruodžio 26 - sausio 2 Australuos Lietuvių Dienos 2010 (Melbourne)
Sausis 0O1 1

2-9 Australijos Rajono stovykla.

Kalėdaičiai Kūčioms
Melbourno Parapijos Taryba praneša, kad kalėdaičių jau bus galima įsigyti pas 

Parapijos Tarybos narius Melbourne sekmadieniais prie bažnyčios, Lietuvių Namuose 
arba bibliotekoje.

Kiekvieno iš mūsų namus tepasiekia lietuviškas kalėdaitis Šv. Kūčių vakarą. 
Dalinkimės Dievo duona, gerais darbais ir širdžių šiluma.

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų gruodžio 13 dieną Sydnėjūje 

mirė beveik 100 metų sulaukusi Izabelė Daniškevičienė, “Mūsų Pastogės” 
uoli skaitytoja, prenumeratorė ir rėmėja nuo 1953 metų.

Rašydami testamentą, nepamirškite Ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudg!

Mūsų Pastogė Nr. 49 - 50; 2009.12,16,‘psl.il
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SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 

Šiais metais “Talkos” Sydnėjaus skyriaus paskutinė darbo diena yra sekmadienis, 
gruodžio 20 diena.

2010 metais Sydnėjaus skyrius darbą pradės sekmadienį, sausio 10 dieną.

Maloniai kviečiame pasinaudoti šių metų gruodžio mėnesį papiginta kalėdine 
pinigų persiuntimo nuolaida į Lietuvą, kuri yra $10.

Kviečiame visus skautus į

Sydnėjaus “Aušros” tunto 
vasaros skautų stovyklą!

Registracija vyks stovyklavietėje (Camp Kariong, 
NSW) trečiadienį, sausio 6 dieną, nuo 4 vai. p.p. 
Programa dalyviams prasidės punktualiai 9 vai. ryto, 

ketvirtadienį, sausio 7 d. Stovykla tęsis iki sekmadienio, sausio 10 d. Stovyklos 
uždarymas - 3 vai.
Su klausimais prašome kreiptis j v.s. Kristiną Rupšienę, tel.: 9894-8658.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba naujas šefas Antanlo.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Kiekvieną sekmadienį - ir Svetlanos koldūnai.

Nuo trečiadienio gruodžio 9 dienos - Svetlanos 
lietuviški ir kitokie patiekalai.

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

Tautiečių dėmesiui - iš anksto
2010 m. vasario 20-21 dienomis ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba organizuoja an

trojo tūkstantmečio Lietuvos istorijoje sutikimą, kartu paminėdama Vasario 16-osios 
ir Kovo 11-osios datas. Šis renginys ypatingas tuo, kad jame dalyvaus gerb. LR 
Ambasadorius Australijai Dainius Kamaitis.

Vasario 20 d., 2 vai. bus surengta Kultūrinė popietė, kurios programoje pasirodys 
įvairios lietuviškos organizacijos. Dalyvauti programoje ar ją stebėti ir pabendrauti su 
Ambasadoriumi kviečiami lietuviai iš visos Australijos. Apie dalyvavimą prašome iš 
anksto pranešti Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkei Gretai Savickaitei-FIctcher 
(gretasav2@yahoo.com tel :0401442325) arba už ryšius su lietuviškomis organizacijomis 
atsakingai p. Jadvygai Burokienei (burokas@optusnet.com.au tel.: 9522 8275).

Vasario 21 d., 6 vai. rengiama iškilminga vakarienė su Ambasadoriumi ir kviestiniais 
svečiais. Įėjimas mokamas. Prašome iš anksto užsisakyti vietas ir susimokėti. Išsamesnė 
informacija bus pateikta sekančiuose “Mūsų Pastogės” numeriuose.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Klubo bibliotekoje yra naujų knygų. Maloniai kviečiame 
skaitytojus apsilankyti.

Kaip ir kasmet, Lietuvių Klube bus ruošiamos tradicinės

Kūčios £
ketvirtadienį, gruodžio 24 dieną, 5 vai. p.p.
Kaina - $25.
Vielas prašome užsisakyti Klubo Administracijoje tel.: 
(02) 9708 1414 iki gruodžio 21 dienos.

2009 metais Klubas uždaromas po Kūčių vakarienės 
(gruodžio 24 dieną)
2010 metais Klubas atidaromas antradienį, sausio 5 dieną.
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SAVICKAS DESIGN
HANDCRAFTED DESIGNER JEWELLERY 

by Melisa Savickaitė tanyon 

aplankykite tinkialapl 
www.savickasdesign.com

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Lietuvos Respublikos Generalinis kon
sulatas Melbourne nedirbs nuo 2009 m. gruodžio 
22 d. iki 2010 m. sausio 27 d. Paskutinė darbo diena 2009- 
aisiais metais bus gruodžio 22 d.

Telefonas pasiteiravimui: (03) 98195515.
Skubiu atveju skambinkite tel. (03) 9808 8300.

Andrius Žilinskas,
Lietuvos Respublikos Garbės generalinis konsulas Australijoje

ALFAS invites all 
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend

59th Australian Lithuanian
Sports Festival

to be held in Geelong from the 27th- 31st December, 2009.
For further information contact your local Australian Lithuanian Sports Club 
Committee or Geelong ’’Vytis” email: gcclongvytis@optusnet.com.au
Secretary Lucy Koszcla Ph: 03 5278 7485, email: eddiek@pipeline.com.au
President Alex Wiasak Ph: 0411 806 284

LIETUVA - tai Jausmas, kad esame kartu. 
Švęskime visi Lietuvos 1000-metį.

Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaiticnė tel: 0425 704 890

Qlo’ mMMurmKŪ Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7mail.com

Melbourno “Džiugo” tunto 
skautų stovykla

Melbourno “Džiugo” tunto skautiĮ - skaučių 
stovykla įvyks2010 m. sausio 2 - 7 dienomis 
Clifford Park Activity Centre, Wonga Park.

MclwaysRef24 J6.
Sekmadienį, sausio 3 dieną stovykloje Svečių diena. Šv. Mišios - 4 vai. p.p., seka
įžodžiai, vėliavos nuleidimas, vakarienė ir laužas.

Iki pasimatymo stovykloje Sesė D.Lynikicnė, tuntininkė

2009 metais Redakcija pradės dirbti pirmadienį, sausio 4 dieną. Pirmas 
“Mūsų Pastogės” numeris pasirodys sausio 13 dieną.

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: mvwLusers.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

Šventiniai sveikinimai - S20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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