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Mieli tautiečiai, štai jau ruošiamės švęsti dar vienas šv. Kalėdų šventes. Jos 
ateina kas metai, bet šiais mums, lietuviams, ši šventė tikrai ypatinga. Pirmą 
kartą po 50 metų mūsų broliai ir seserys Tėvynėje 
pripažintoje Nepriklausoma Lietuvoje.

Mes sveikiname Lietuvos vadovus, Aukščiausiosios 
Vytautą Landsbergį, ministrą pirmininką Gediminą 
Aukščiausiosios Tarybos atstovus, linkėdami Jiems malonių šv. Kalėdų ir, kad 
brėkštanti 1992 - jų* metų saulė nušviestų naują epochą Lietau, kurioje 
mūsų Tauta, dėka doro ir darnaus darbo, žengs drąsiu žingsniu į šviesią ateitį.

ALB Krašto valdyba šv. Kalėdų proga sveikina mūsų brolius ir seseris 
Lietuvoje ir visus Australijos lietuvius ir linki sveikatos, ištvermės ir 
pasisekimo 1992 - se metuose.

ją švęs laisvoje ir

Tarybos pirmininką
Vagnorių ir visus

V. Martišius
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

Krašto valdybos pirmininkas

Nuoširdūs šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ sveikinimai visiems 
lietuviams ir visiems Lietuvos bičiuliams. Ačiū visiems, kurie dirbote 
metų metais, prisidėdami prie Lietuvos pastangų, kad Lietuva 

išsivaduotų iš okupanto nagų.Dėkoju visiems,įprisidėjusiems moraliai ir 
materialiai prie Lietuvos Respublikos atstovybės, o dabar Lietuvos 
konsulato Australijoje. Dar yra daugybė pavojų, grąsinančių 
atsigaunančiai Lietuvos valstybei, tad nesustokime dirbę ir prašykime 
Dievo, kad tie pavojai praeitų, Lietuvos nesužlugdę. Geros sveikatos 
ir ištvermės mūsų broliams Tėvynėje ir Australijoje.

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos Respublikos garbės konsulas Australijoje

1991.11.4

Šv. Kalėdų proga širdingai sveikiname visus Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos narius, "Mūsų Pastogės" bendradarbius, skaitytojus ir 
rėmėjus bei visus mielus brolius ir seses lietuvius Australijoje, Lietuvoje ir 
svetur.

Linkime, kad Naujieji 1992 - ji metai atneštų daug laimės ir šilumos, 
sujungtų viso pasaulio lietuvius į vieną darnią šeimą ir išsklaidytų paskutinius 
tamsius debesis Lietuvos padangėje.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos valdyba

Juozas Almis Jūragis

Kalėdų giesiųė 
pasibels įpuiųs į širdie

Kalėdų giesmė pasibels mums į širdis. 
Praskaidrins metus piligrimų kelionės, 
Pajusim, jos šventąjį aidą išgirdę, 
Artėja Dangaus palaima ir malonė...

Mums Dangiškas Brolis, užgimęs Betliejuj, 
Prikels liūdnas širdis, jas meile palietęs, 
Pro tamsą, pro naktį į Šviesą išėjus, 
Ramybės ir džiaugsmo lengviau bus tikėlis.---

Kalėdų giesmėj mums Dangus priartėja 
Ir Žemėj nežemiškas nuotaikas kuria. 
Mums uždega norą kilnių siekt idėjų, 
Gerumo linkme kreipt gyvenimo burę,

Ir veikti prieš melą, prieš skriaudą, prieš blogį, 
Prieš viską, kas ašarų jūras pripildo, 
Kas laisvę, ramybę žmonijos vis vogė, 
Kas laimę ir giesmę Kalėdų nutildo...

Kalėdų giesmėj dvasios jėgos tvirtėja, 
Ir mes, kaip dievai, amžini pasijutę, 
Išeikim į gėrio, tiesos, meilės sėją, 
Kad daugintų Dievas gerų darbų pjūtį.

Džiaugsmingų Kalėdų, jauni ir senoliai! 
Tėvynę Dangus laisvės dovana puošia! 
Priimkim tą dovaną, sesės ir broliai, 
Kurt Lietuvai laimės dienas pasiruošę. -
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Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname su įvykusiu 
stebuklu: tėvynės Lietuvos grįžimu į laisvų, nepriklausomų tautų 
šeimą.

Lietuva dabar, kaip tas Kalėdų Kūdikėlis, yra įžengusi į savo naujo 
gyvenimo pradžią. Linkime jai augti, tvirtėti ir ugdyti savo moralines 
ir ekonomines vertybes. Lietuva mums, išsisklaidžiusiems po visą 
pasaulį, yra tarsi ta Išminčių žvaigždė, kuri ir tėvynėje, ir išeivijoje 
rodo kelią, ir kuri mus vienija. Tebūnie 1992 metai tikrai sėkmingi 
Lietuvos atkūrimo metai! Tetampa šis mūsų laisvės stebuklas 
nepaliaujamai besitęsiančia tikrove!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
vaidyba

Sveikiname Australijos lietuvius šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ proga.

Džiaugdamiesi šių metų pasiekimais Lietuvoje, nenuieiskime 
rankų dirbdami liet, kultūrinį darbą.

Kviečiame sekančias šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ .METŲ šventes
praleisti Sydnėjuje, dalyvaujant Australijos Lietuvių Dienose.

ALD rengimo komitetas

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ 
tautiečiams čia ir Tėvynėje!

ALB Canberros Apylinkės
valdyba

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga musų bendruomenės nariams 
ir visiems Tasmanijos lietuviams linkime linksmos nuotaikos švenčių 
metu ir laimės gyvenime.

ALB Hobarto Apylinkės
valdyba

Visus narius, įgaliotinius ir aukotojus sveikiname su šv. 
KALĖDOMIS ir linkime laimės bei sveikatos 1992 METAIS.

Australijos Lietuvių fondo valdyba

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname mūsų bendruomenės narius ir 
ypatingai talkininkus, sulaukus nepriklausomybės atstatymo tėvynėje 
Lietuvoje. Tegul NAUJIEJI METAI atneša jums laimę, taiką ir gerą 
sveikatą.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

Šventiškos nuotaikos, tyro džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE. Laimės 
bei pasisekimo N A UJU OSE METU OSE linkime Tėvynei, Tautos fondo, 
Lietuvos laisvės iždo nariams, rėmėjams ir įgaliotiniams.

■Tautos fondo atstovybė Australijoje, 
Melbournas

KRISTAUS gimimo šventėje nuoširdžiai sveikiname Tautos fondo 
rėmėjus ir darbuotojus. Jūsų aukos ir pastangos atgauti laisvę Lietuvai 
nenuėjo veltui.

Tegul NAUJIEJI METAI suteikia jums ir broliams atgimusioje 
Lietuvoje taiką, ramybę ir gerą sveikatą.

Tautos fondo atstovybė Australijoje,
Sydnėjus

Mielus mūsų klubo narius, jo svečius ir visus pasaulio lietuvius, 
ypatingai Nepriklausomoje Lietuvoje, KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiausiai sveikina ir broliškos vienybės 
linki Melbourne lietuvių klubo

valdyba

Sydnėjaus lietuvių klubas sveikina visus savo narius, talkininkus, 
tarnautojus, visus Sydnėjaus lietuvius ir iš kitur atvykusius svečius 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime laimingų NAUJŲJŲ 1992 METŲ.

Sydnėjaus lietuvių klubo 
valdyba

"Mūšų Pastogė"' Nr.50-51' 1991.12.23 pusi. 2-

MIELI BROLIAI, .SESĖS KRISTUJE
Po ilgų vergijos metų, atgavę 

religinę laisvę ir valstybinę nepriklau
somybę, dėkingomis širdimis, viltingai 
žvelgdami į ateitį, švenčiame šių 
metų Kalėdas - Kristaus gimtadienį.

Gražia ir giliai prasminga lietuviška 
- krikščioniška tradicija jas pradeda
me švęsti šeimoje, prie Kūčių stalo 
dalindamiesi meilę, susitaikymą ir 
vienybę simbolizuojančia plotkele.

Kalėdos, Dievo su žmonija ir 
žmonių tarpusavio susitaikymo šven
tė, negalėjo turėti prasmingesnių 
išvakarių, kaip lietuviškos Kūčios. 
"Jei neši dovaną prie altoriaus, sako 
Kristus, ten ir prisimeni, jog tavo 
brolis turi šį tą prieš tave, palik savo 
atnašą tenai prie altoriaus, eik, 
pirmiau susitaikyk su broliu, ir tik 
tada sugrįžęs, aukok savo dovaną". 
(Mt. 5:23).

Vykdydami šį Kristaus įsakymą, prieš einant į Bernelių mišias pagarbinti 
mūsų Išganytoju ir Broliu tapusio Dievo Sūnaus, mes pirmiausiai apglėbiame 
vienas kitą, atsiprašome ir atleidžiame metų bėgyje patirtas skriaudas ir 
nesusipratimus, pamirštame skirtingas ideologines ir politines pažiūras, 
priimame vienas kitą tokiais kaip esame. Tik tada, susitelkę tarpusavyje, mes 
skubame į bažnyčias, nešame Dievui pagarbinimo, padėkos ir geros valios 
atnašą - nuoširdų pasiryžimą vieningai darbuotis dėl šviesesnės savo pačių, 
tautos bei visos žmonijos ateities. Prie Kūčių stalo sėdame ne vien kaip 
paskiros šeimos, susitaikymo vakarienėje dalyvaujame visa tauta: gyveną 
tėvynėje, ir po visą pasaulį išsisklaidę jos vaikai.

Ugi vergijos, melo ir smurto metai šeimos ir tautos gyvenime yra palikę dar 
daug neužgydytų žaizdų, reikalingų išganingos Kalėdų malonės, nešančios 
meilę, kur viešpatauja neapykanta; atleidimą - kur įžeidimas; šviesią viltį - 
kur neviltis.

Daug laimingų, džiugių ir kartais skaudžių momentų išgyvenome 
paskutiniais metais: Vingio parko stebuklą, Baltijos kelią, Kovo 11 - ąją, 
sausio 13 - tosios naktį bei rugpjūčio 18 - 21 dienas, Lietuvos trispalvės 
iškėlimą Jungtinių Tautų vėliavų parke rugsėjo 17 - ąją. Už šias ir kitas 
akimirkas dėkosimeTautų Tėvui ir į musų žmonių gyvenimą įsijungsim, mūsų 
likimu besidalijančiam Jo Sūnui Jėzui Kristui, kuris prieš 2000 metų savo 
pirmuoju atėjimu išsklaidė pasaulį slėgusią nežinios tamsybę, suteikė amžino 
^gyvenimo viltį.

Dabar mūsų dienose savo nuolatinės malones veikla Jis plečia savo taikos ir 
meilės karalystę, savo paslaptinga Apvaizdos ranka paversdamas niekais 
piktus sumanymus. Šią Kalėdų dieną ypatinga mūsų padėka Taikos Karaliui 
bus už naująjį Dovydą - Landsbergį, už jam suteiktą nesvyruojantį tikėjimą į 
tiesos pergalę ir už tuos aštuonis girtus "sąjungos gelbėtojus", Dievo 
Apvaizdos panaudotus galutiniam blogio imperijos sutriuškinimui.

Dievo Apvaizdos paslaptingame veikime atgavome laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę. Sužavėjome pasaulį tautiniu susiklausymu Ir tikėjimu, kad 
tiesa ir teisingumas yra galingesni už tankus ir viešpataujantį melą. Su 
nepaprastu dėmesiu klausėsi Jungtinių Tautų asamblėja Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko V. Landsbergio: "...nors matėm, kaip išsigimstama ir 
nusikalstama, kaip šimtam tūkstančių gali būti atimta gyvybė arba tėvynė - 
mūsų žmonių širdyse neužgesinamai ruseno tikėjimas galutiniu teisingumu". į 
jo kvietimą dora ir teisingumu pagrįsti tautų santykius - "Jeigu žmogus nori 
gyventi dorai, tad kodėl negali būti doros politikos?" - tautų šeimos atstovai 
atsakė entuziastiškai, ilgu plojimu.

Doros ir teisingumo žmonija tikisi ir laukia ne vien iš pasaulio vadovų, bet ir 
iš kiekvieno mūsų. Vakarų pasaulis kenčia ir ilgisi išsivadavimo iš korupcijos, 
pragmatizmo, hedonizmo ir seksualinio palaidumo. Mūsų tauta, nors ir 
išsivadavo iš sovietinės vergijos, bet vargsta nuo suluošintos darbo etikos, nuo 
pridygusių kaip grybų erotinių filmų videosalonų ir per spaudą 
propaguojamos pornografijos, nuo vedybinės neištikimybės, negimusių kūdikių 
žudymo ir savižudybių.

Spalio 13 dieną Vašingtone, Amerikos tautinėje šventovėje, minint Šiluvos 
Marijos koplyčios 25 mėtų dedikacijos sukaktį, vysk. Sigitas Tamkevičius 
kvietė tikinčiuosius dėkoti už tris stebuklus - per 50 metų išlaikytą ištikimybę 
Dievui ir tėvynei, už tautos prisikėlimą ir valstybinės nepriklausomybės 
atgavimą. Jis prašė, kad melstume dar vieno - prisikėlimo iš ekonominės ir 
dvasinės bedugnės.

Malda, visuomenine veikla ir materialine parama gelbėjome tautai jos 
vergijos metuose,, prisidėjome , prie išmeldimo tų trijų stebuklų. Malda, 
profesine ir technine pagalba bei krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu padėkime 
tautai susilaukti ir šio ketvirtojo. "Lietuva laukia iš išeivijos, kalbėjo vysk.-J., 
Žemaitis Čikagoje, patyrusių jaųnįnąp organizacijų vadovų ruošti ideologinio 
auklėjimo stovyklas, laukia religinių,.- ideologinių knygų, laukia praktinių 
patarimų, kaip atstatyti suluošintą tautos moralę".

Džiugaus Kristaus gimtadienio ir viltingų, Dievo laiminamų Naujųjų metų 
linkiu visiems, gyvenantiems laisvę ir valstybinę nepriklausomybę atgavusioje 
tėvynėje ir čia išeivijoje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

Sveikiname visus tautiečius su artėjančiomis šv. KALĖDOMIS- ir 
linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ. alb Melbourne Apylinkės'

vaidyba
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NAUJAS PILIETYBĖS ĮSTATYMAS
Ką tik gautas naujojo pilietybės 

įstatymo nuorašas su jo papildymais 
bei įgyvendinimo nutarimu. Pilietybės 
klausimas domina išeivijoje gyvenan
čius lietuvius. Tačiau tai gana 
komplikuotas klausimas, susijęs ne tik 
su praktiškais reikalais, bet ir su 
emocijomis. Šiame naująjame Lietu
vos Respublikos pilietybės įstatyme, 
kaip tik išeivijos emocinėms nuotaiko
ms paskirta atitinkamai daug dėmesio. 
Manau,, kąd skaitytojams bus įdomus 
tie paragrafai, kurie tiesiogiai liečia 
lietuvių teisių išsaugojimą. Jų tekstą 
čia pateikiame. Neabejoju, kad teisi
ninkai šį įstatymą nagrinės ir aiškins, 
gi praktinė jo reikšmė pasidarys 
aiškesnė su jo įgyvendinimu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PILIETYBĖS (STATYMO, 

įsigaliojusio 1991 gruodžio 11 d.
IŠTRAUKA :

III. TEISĖS ( LIETUVOS 
RESPUBLIKOS PILIETYBĖ 
IŠSAUGOJIMAS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PILIETYBĖS ATSTATYMAS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PILIETYBĖS NETEKIMAS IR GRĄ
ŽINIMAS

■ 17 straipsnis.
Teisės į Lietuvos Respublikos 

pilietybę išsaugojimas.

Teisė į Lietuvos Respublikos pilie
tybę neterminuotai išsaugoma:

1. asmenims, turėjusiems Lietuvos 
Respublikos pilietybę iki 1940 m. 
birželio 15 d. ir gyvenantiems kitose 
valstybėse, jei tie asmenys nėra 
repatrijavę iš Lietuvos;

2. asmenų, turėjusių Lietuvos 
Respublikos pilietybę iki 1940 m. 
birželio 15 d., vaikams, kurie gimė 
Lietuvoje ar pabėgėlių stovyklose, 
tačiau gyvena kitose valstybėse;

3. kitiems lietuvių kilmės asmenims, 
gyvenantiems užsienio valstybėse ar 
jų valdomose teritorijose.

Asmenims,, kuriems išsaugoma Lie
tuvos Respublikos pilietybė, pagal jų 
prašymą, išduodami šią teisę patvirti
nantys dokumentai.

Šie asmenys su savo šeimos nariais 
gali atvykti j Lietuvos Ręspubliką be 
vizų ir gyventi Lietuvoje, netaikant 
jiems Imigracijos įstatymų reikalavi
mų, iš jos išvykti. įstatymai gali 
nustatyti ir kitas šių asmenų teises.

Šiame straipsnyje nurodyti asmenys 
teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę 
įgyvendina pagal šį įstatymą.

18 straipsnis.
Teisės į Lietuvos Respublikos 

pilietybę įgyvendinimo ar Lietuvos 
Respublikos pilietybės atstatymo są
lygos.

Asmenys, nurodyti šio įstatymo 17 
straipsnio pirmosios dalies 1 punkte, 
teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę

ISTORINIAI METAI LIETUVAI
Baigiantis 1991 - siems, verta 

atsisukti atgal, paminėti ir įvertinti 
svarbesnius šių metų poslinkius Lie
tuvoje, ir pažvelgti į galimą tolimesnį 
Lietuvos politinio ir ekonominio 
gyvenimo vystymąsi.

Šie metai Lietuvai buvo istoriniai. 
Prasidėję didele įtampa ir grėsme 
demokratiškai išrinktam Parlamentui 
ir Vyriausybei, prabėgę metai parei
kalavo kraujo aukų, bet atnešė 
Lietuvai visuotinį pripažinimą ir 
praktinį jo įgyvendinimą. Tai buvo 
istoriniai metai Ir sovietinei imperijai. 

įgyvendina, kai atsisako turimos kitos 
pilietybės ar persikelia nuolat gyventi 
į Lietuvą bei prisiekia Lietuvos 
Respublikai.

Lietuvių kilmės asmenys, turėję 
Lietuvos Respublikos pilietybę ir nuo 

1940 metų birželio 15 dienos iki 1990 
metų kovo 11 dienos pasitraukę iš 
Lietuvos, gyvenantys kitose valstybė
se, Lietuvos‘Respublikos pilietybę 
atstato, raštu pareiškę Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministeri
jai ar Lietuvos Respublikos diplomati
nėms įstaigoms užsienyje, kad jie yra 
Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
pateikę tai patvirtinančius įrodymus.

Lietuvos Respublikos pilietybės 
atstatymas pagal šį įstatymą savai
mė riė'sukeliatiėisihių pasekmių atsta- 
čiusio pilietybę asmens šeimos na
riams.

Lietuvos Respublikos pilietybė lai
koma atstatyta, kai asmeniui išduoda
mas Lietuvos Respublikos piliečio 
pasas.

19 straipsnis.
Lietuvos Respublikos pilietybės 

netekimas.

Lietuvos Respublikos pilietybės 
netenkama:

1) atsisakius Lietuvos Respublikos 
pilietybės;

2) įgijus kitos valstybės pilietybę;
3) nutraukus faktinius ryšius su 

Lietuvos valstybe;
4) Lietuvos Respublikos tarptauti

nių sutarčių numatytais pagrindais. 
(Ištraukos pabaiga)

Manau, prie Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymo ištraukos dera 
pridėti ir Australijos pilietybės įsta- 
tymo ištrauką. Kadangi vertinimai 
gali kelti neaiškumų, šių ištrauką 
pateikiu anglų kalboje:

Section 17 of the Australian 
Citizenship Act 1948, 

amended in 1948:
(quote) A person, being an Austra

lian citizen who has attained the age 
of 18 years, who does any act or thing 
- (a) the sole or dominant purpose of 
which; and (b) the effect of which, is 
to acquire the nationality or citizen
ship of a foreign country shall, upon 
that acquisition, cease to be an 
Australian citizen (end of quote). 
Šių įstatymų, t. y. , Lietuvos 
Respublikos ir Australijos, visoms 
pasekmėms čia gvildenti ne vieta ir ne 
laikas. Tačiau, manau, kad Australijos 
lietuviams, atstatant Lietuvos Res
publikos pilietybę, rimčiausi sunkumai 
kiltų iš Australijos, ne Lietuvos, 
įstatymų. Šis Lietuvos Respublikos 
įstatymas netgi sutelkia specialią
privilegiją, neterminuotai Išsaugodamas Tai buvo didelė ir svarbi moralinė 
užjūrio lietuviams teises į Lietuvos 
Respublikos pilietybę.

Algis Kabaila
Canberra, 1991 gruodžio 14 d.

kuri, 70 metų grąsinusi pasauliui, 
subyrėjo vidinių prieštaravimų dras
koma ir ekonominės krizės kankinama. 
Tačiau turbūt stipriausią smūgį jai 
sudavė iš šio tautų kalėjimo su 
Lietuva priešakyje besiveržiančios 
tautos. Lietuva pirmoji metė iššūkį iki 
tol dar labai galingai imperijai ir 
nepabūgo nei ekonominės blokados, 
nei tankų, granatų. Be Lietuvos 
pavyzdžio, kitos komunistinės imperi
jos pavergtos tautos nebūtų drįsusios 
reikalauti nepriklausomybės.

Šie metai prasidėjo Lietuvai esant 

dideliame pavojuje. Reakcinės jėgos iš 
Maskvos ir jų talkininkai Lietuvoje jau 
kelis mėnesius prieš tai ruošė sąmoks
lą prieš demokratiškai išrinktą Lietu
vos parlamentą. Sąmokslu buvo sie
kiama Lietuvos parlamentą pakeisti 
kitu, Maskvai paklusniu " Nacionaliniu 
gebėjimo komitetu”. Sausio mėnesio 
11, 14 dienomis buvo užimti Krašto 
apsaugos departamento rūmai, Spau
dos centras, Radijo ir televizijos 
centras. Televizijos bokštas, kurio 
gynyboje žuvo 14 beginklių Lietuvos 
piliečių. Tačiau pasaulio masinės 
informacijos priemonėms sureagavus 
greitai Ir smarkiai, sąmokslininkai 
nedrįso pulti ir Parlamento rūmų, savo 
tolimesnius planus jie buvo priversti 
pristabdyti. Tačiau tai buvo tik 
taktinis pasitraukimas. Savo planų 
Kremliaus imperialistai neatsisakė.

Vietoje plataus masto puolimo, 
Maskva Lietuvoje ėmė naudoti "sala
mi taktiką" - žemo intensyvumo 
kampaniją, kuri, kaip buvo tikimasi, 
nesukeltų Vakarų reakcijos. Pavieniui 
vis buvo užiiminėjami vyriausybės 
pastatai, užpuldinėjami pasienio kon
trolės punktai, Lietuvos jaunuoliai 
gaudomi rekrūtais į sovietinę armiją, 
persekiojami joje atsisakiusieji tar
nauti ir iš jos pasitraukusieji. Maskvo
je buvo tikimasi, kad tokiu būdu 
pavyks demoralizuoti ir destabilizuoti 
Lietuvos Parlamentą, Vyriausybę, 
panaikinti žmonių pasitikėjimą savo 
valdžios organais. Gal pats stipriau
sias smūgis buvo suduotas liepos 30 - 
ąją, kai Medininkų pasienio poste 
buvo nužudyti 7 lietuviai pasieniečiai 
ir muitinės tarnautojai. Tos žudynės 
nuskambėjo per visą pasaulį ir į 
Lietuvą vėl buvo atkreiptas didžiųjų 
galybių dėmesys. Maskva, kaip ir už 
prieš tai vykdytus teroristinius aktus 
Lietuvoje, neapsiėmė atsakomybės už 
Medininkų aukas, tačiau visa surinkta 
informacija liudija apie tai, jog tai 
buvo sovietų kariškių darbas.

Nežiūrint sistematiško sovietinių 
represinių organų teroro ir skleidžia
mos dezinformacijos, Lietuvos žmo
nės ir vyriausybės nariai nepasidavė 
provokacijoms, nenukrypo nuo savo 
pasirinkto kelio - nepriklausomybės 
įgyvendinimo taikiu, demokratiniu 
būdu. Vasario 9 dieną Lietuvoje 
pravestas referendumas parodė, kad 
didžiulė dauguma Lietuvos gyventojų 
pasisako už nepriklausomą, demokra
tinę Lietuvos Respubliką. Tokios 
nuomonės laikėsi net 90,5 procentų 
visų balsavusiųjų. Dvi dienas po 
referendumo, vasario 11 dieną Islan
dijos parlamentas didele balsų daugu
ma priėmė nutarimą Lietuvą pripažin
ti nepriklausoma valstybe. Tai buvo 
pirmoji užsienio šalis, žengusi tokį 
žingsnį ir nepabūgusi nei Maskvos 
grąsinimų, kad nebepirks iš jos žuvies.

parama Lietuvai.
Liepos mėnesį Lietuvoje sėkmingai 

buvo pravestos IV pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės. ( jas, nežiūrint1 
visokiausių sovietų darytų trukdymų 
ir sunkumų, suskrido lietuviai sporti
ninkai iš visų didesnių pasaulio 
lietuvių kolonijų. Bet pakilią ir
šventišką žaidynių nuotaiką sudrums
tė Medininkų žudynės, žaidynės 
baigėsi gedulo ženkle ir žudynių aukų 
laidotuvėmis. Tačiau tai vis tiek 
nepalaužė Lietuvos ryžto ir toliau eiti 
pasirinktu keliu. Lietuvos parlamen
tarų ir vadovų kelionės į Vakarų 
pasaulio demokratinių šalių sostines, 
susitikimai su Amerikos ir Europos 
kraštų vadovais, kurių buvo prašoma 
moralinės ir materialinės paramos 
Lietuvai, palaipsniui ėmė keisti tų 
valstybių vadovų nusistatymą Lietu
vos nepriklausomybės diplomatinio 

pripažinimo klausimu. Padidėjo huma
nitarinės pagalbos siuntos, užsimezgė 
kultūriniai ir ekonominiai ryšiai. 
Tačiau dar nei viena Vakarų valstybė 
vis nedrįso pasekti mažosios Islandijos 
pavyzdžiu.

Atomazgą atnešė rugpjūčio 19 - 21 
dienomis nepavykęs perversmas Mas
kvoje. Lietuva šio perversmo buvo 
tiesiogiai paliesta. Sovietiniai juodųjų 
berečių daliniai užėmė Kauno radijo 
ir televizijos stotis, tarptautinių 
telefono ryšių stotį Vilniuje, televizi
jos retransliatorius Šiauliuose ir 
kitose Lietuvos vietose. Vienas 
OMO N’o automobilis su keturiais 
kariais bandė įsiveržti į Parlamento 
pastatą ir per susišaudymą žuvo 
vienas Krašto apsaugos departamento 
pareigūnas. Apie 40 sovietų šarvuo
čių demonstratyviai pravažiavo pro 
Parlamento rūmus, tačiau pulti jų 
nebandė - tai buvo suplanuota kitai 
dienai. Tačiau dėl ryžtingo Rusijos 
respublikos prezidento B. Jelcino ir jį 
remiančių demokratinių jėgų pasi
priešinimo Maskvoje, pučas sužlugo 
rugpjūčio 21 dienos pavakaryje ir 
sovietų kariniai daliniai Lietuvoje 
ėmė trauktis iš užimtų pastatų. Per 
keletą sekančių dienų buvo sugrąžinti 
visi ir anksčiau užimti vyriausybės 
pastatai. Promaskvinės komunistų 
partijos vadai, su sovietų armijos 
pagalba, iš Lietuvos pabėgo. KGB 
organizacija oficialiai: buvo uždaryta 
ir jos naudotus pastatus KGB grąžino 
Lietuvos vyriausybei, nors jau prieš 
tai į Sovietų Sąjungą buvo išvežta 
didžioji dauguma jos dokumentų. 
Lietuvos Respublikos Parlamentas 
uždraudė Maskvai pavaldžios komu
nistų partijos veiklą Lietuvoje ir 
konfiskavo visą jos turtą. OMO N'o 
dalinys iš Lietuvos buvo atitrauktas, 
bet reguliarioji sovietų kariuomenė, 
deja, kol kas dar pasiliko karinėse 
bazėse.

Perversmo žlugimas ir represinių 
sovietų jėgų pašalinimas iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, tuo būdu faktiškai 
perleidžiant pilną savo teritorijų 
kontrolę tų šalių vyriausybėms, 
užsienio šalių valstybes paskatino 
pripažinti Baltijos valstybių nepri
klausomybę. Rugpjūčio 25 dieną 
Lietuvos nepriklausomybę pripažino 
Danija, Norvegija, Rusija ir Argenti
na. Ledai buvo pralaužti. Prasidėjo 
tikras valstybinio pripažinimo anšla
gas - per sekančią savaitę Lietuvos 
nepriklausomybę pripažino bevelk 
visos Vakarų Europos šalys ir daug 
valstybių kituose kontinentuose. Aus
tralija Lietuvą pripažino rugpjūčio 27 
- ąją, JAV tai padarė rugsėjo 2 - ąją ir 
pagaliau rugsėjo 6 dieną tą patį 
padaryti buvo priversta ir naujai 
sukurta SSSR Valstybės taryba.

Po nepriklausomybės pripažinimo ir 
diplomatinių santykių užmezgimo su 
dauguma išsivysčiusių pasaulio šalių, 
sekančiu Lietuvos žingsniu buvo savo 
pozicijos pasaulyje įtvirtinimas, sto
jant į tarptautines organizacijas. 
Dėka Lietuvos diplomatų per pasta
ruosius metus paruoštos dirvos, Lietu
va buvo greitai priimta į Jungtinių 
Tautų Organizaciją, Tarptautinį 
olimpinį komitetą, Europos atstatymo 
ir vystymo banką, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenčiją. 
Pasaulio sveikatos. Pašto ir telekomu
nikacijos sąjungą ir visą eilę kitų. Be 
jokios abejonės, Lietuvos kaip demo
kratiškos, nepriklausomos valstybės 
statusas pasaulyje yra užtikrintas. 
Todėl gal nevertėtų per daug dėmesio 
kreipti į retsykiais pasaulio spaudoje 
pasirodančius kritinius straipsnius 
apie Lietuvą, daugumoje skatintus

Nukelta ( 9 psl.
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Visiems Sydnėjaus lietuvių Sodybos gyventojams, Socialinės globos 
moterų draugijos rėmėjams, bičiuliams ir visiems geros valios 
tautiečiams Australijoje ir visame pasaulyje linksmų šv. KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linki

Sydnėjaus moterų socialinės globos 
draugijos valdyba

SBS 2EA lietuviškosios radijo programos darbuotojai sveikina visus 
klausytojus Sydnėjuje, Newcastlyje, Wollongonge ir apylinkėse su šv. 
KALĖDOMIS ir NAUJAIS 1992 metais, linkėdami sveikatos ir sėkmės.

Vytenis Šliogeris ir Edvardas Lašaitis

ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname visusir visur » ■ 
esančius lietuvių chorų dirigentus, choristus, mūsų rėmėjus ir visus 
dainos mylėtojus. Linkime visokeriopos sėkmės.

Melbourno "Dainos sambūris"

Nuoširdžiausiai sveikiname Sydnėjaus lietuvius ir visos Australijos 
lietuvių chorus su šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS. 
Linkime laimės, džiaugsmo, geros sveikatos ir laimingų bei ilgų 
gyvenimo metų.

Sydnėjaus lietuvių choras "Daina"

Šv. KALĖDŲ proga nuoširdžiai sveikiname mūsų narius ir rėmėjus, 
sulaukusius ryto mūsų tėvynėje Lietuvoje.

Linkime 1992 METUOSE jums ir broliams Lietuvoje daug laimės, 
taikos ir geros sveikatos.

LKV sąjungos "Ramovė" 
Sydnėjaus skyrius

Sveikinu su Šv. KALĖDOMIS Sydnėjaus sporto klubo "Kovo" 
sportininkus, garbės narius ir rėmėjus. Linkiu visiems sėkmės 
NAUJUOSE METUOSE. Edvardas LaSaitis

Sydnėjaus sporto klubo "Kovo" 
pirmininkas

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1992 METŲ proga sveikiname visus brolius 
ir seses šaulius. Linkime sveikatos ir geriausios sėkmės!

Sydnėjaus šaulių kuopos valdyba

Brolius ir seses skautus ir skautes, skautų tėvus ir rėmėjus 
Australijoje, Tėvynėje ir visame plačiame pasaulyje, sveikiname su šv. 
KALĖDOMIS, linkėdami tyro džiaugsmo, o NAUJŲJŲ METŲ proga - 
viso geriausio.

Telaimina Dievas Jūsų žingsnius!
Syanėjaus "Aušros" Tuntas

Su šventojo Kūdikio gimimo ir 1992 Nujųjų metų atėjimo šventėmis 
sveikina Geelongo lietuvių skautų Židinio Šventosios Žarijos kurstytojus ir 
saugotojus bei židinio veiklos geradarius rėmėjus, kad neužpūstų jos pikti 
vėjai. Kartu šių švenčių proga prisimename Sydnėjaus seses ir brolius 
židiniečius sveikiname šių švenčių proga ir linkime darbų pagrindu visada 
laikytis to didžiausio skautybės tikslo - Dievo, Tėvynės ir Artimo - 
tarnybos. To linkime visiems bendruomenių nariams, o ypač jaunimo 
organizacijų telkiniams: skautų, ateitininkų, Jaunimo sąjungos, sporto klubų 
ir kt., o taip pat jų vadovams kur jie bebūtų - laisvoje tėvynėje ar kituose 
pasaulio kraštuose.

Taip pat sveikiname Geelongo lietuvių sporto klubo narius ir vadovus 
Australijos lietuvių sporto šventės ruošime, linkime jiems džiugių šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų metų, linkime Jums sportinės sėkmės.

Geelongo lietuvių skautų Židinys

Lietuvių kooperatinė kredito draugija "TALKA" savo nariams, 
klientams ir. visiems lietuviams linki giedrių šv. KALĖDŲ ir laimingų.

Šį linkėjimą 1992 - siais skiriu Lietuvos žmonėms ir jų vadovui.
Tenebūnie jūsų kolektyvinis heroizmas veltui! Linkiu jums nugalėti 

perėjimo 1 naują ekonominę sistemą traumą. Linkiu, kad nekristumėte i 
pesimizmą, kai atrodo, kad sugedę partijos spekuliantai pakeičiami tokiais pat 
laisvosios rinkos makleriais. Linkiu, kad rastumėte savo nuosavą kelią, 
įnešdami teisingumą ir atsakomybę už savo veiksmus, kas pusę šimtmečio buvo 
nuodijama komunistinės sistemos. Tepasiekia Lietuva aukštą moralę, gerovę ir 
garbingumą visiems savo žmonėms! Tegul iš savo palikuonių čia patiria 
nuolatinę pagalbą ir supratimą.

Linkiu, kad Lietuva netektų tam tikros rūšies tarptautinės elgetos rolės - 
,jiors, deja, dar perankstyvas toks linkėjimas.

Vis tik drįstu Išsakyti dar vieną linkėjimą: kad lietuvių išeivija Lietuvos 
reprezentaciją užsienyje garantuotų finansiniai tol, kol Lietuva bus pati 
pajėgi atsiųsti mums profesionalius savo pačios diplomatus. Bendruomenė turi 
nedelsdama nutarti ar tokią paramą geriau parūpintų centrinė vadovybė ir 
dabar egzistuojantys fondai, ar specialus fondas, kontroliuojamas 
Bendruomenės, kuris butų tvarkomas tokiu būdu, kad nereikėtų žeminančių 
skelbimų musų laikraščiuose, kur "Lietuvos konsulas dėkoja tokiam Laųrie 
Cox už paaukotūs... dpleriūs”.. Mes galime tai sutvarkyti geriau, tačiau 
šiuo atveju linkėjimo gal per mažai.
' Kai šie politinių stebuklų metai baigiasi, aš lieku įsitikinęs, kad jei Vilnius 

gaiėjo inspiruoti ir net stumti Taliną ir Rygą į Baltijos Nepriklausomybę, jei 
Lietuva ir V. Landsbergis galėjo būti pavyzdžiu ir inspiracija B. Jelcinui su 
Maskvos žmonėmis, kad jie priešintųsi pučui, tai 1992 - siais mes tikrai 
galėsime pakelti dar vieną mažą naštą nuo Lietuvos pečių. Lietuvos 
Respublikos konsulato reikalas yra, tuo tikiu, virš asmeninių reikalų. Tai yra 
principo ir skubos reikalas.

Laurie Cox

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname 
ŠVENTŲ KALĖDŲ proga ir linkime laimingų 1992 
METŲ.

Magdalena Migevičienė,
I. ir A. Gudaičiai

Sveikiname visus gimines, prietelius ir pažįstamus, linkime 
džiaugsmingų šv. KALĖDŲ švenčių, geros sveikatos ir Dievo 
palaimos. Laimingų (NAUJŲJŲ 1992 MĘJ'U ,.,

Elena Eskirtienė su šeima

Linksmų ir laimingų šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ švenčių savo 
draugams ir pažįstamiems linki

Aleksandras ir Jūratė Traškai

Sveikinu brolį su šeima Perthe, draugus, pažįstamus Australijoje ir 
užjūriuose su šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS 1992 METAIS, 
linkėdamas geros sveikatos, laimės ir sėkmės gyvenime.

Stasys Stirbinskas

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
giminėms, bičiuliams ir bendradarbiams linki

Renata ir Alius Migai

Mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus nuoširdžiausiai 
sveikiname šv. KALĖDŲ proga ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Edna ir Albinas Giniūnai

Būdamas savo vienišo gyvenimo lemties sukūriuose, su Šventojo 
Kūdikėlio gimimo ir 1992 - jų NAUJŲJŲ METŲ atėjimo šventėmis, 
sveikinu visus savo giminaičius Nepriklausomoje Lietuvoje bei 
draugus, bičiulius, o ypač gražiosios lietuviškosios skautybės seses ir 
brolius bei jos vadovus Australijoje ir Kituose žemės rutulio Kraštuose. 
Sveikindamas linkiu pajusti ir suprasti to didžiulio džiaugsmo prasmę, 
kad Dievas Galingas sujungtų sesutes ir brolius vienybės žiedo 
vainiku.

Atskirai sveikinu Geelongo lietuvių sporto klubo "Vyčio" valdybą 
bei jo narius Australijos lietuvių sporto žaidynių Geelonge ruošime 
ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ švenčių laikotarpyje. 
Telaimina Dievas visų klubų žaidėjus bei jų vadovus ir tesuteikia 
garbingą sportininko vardą, ginant savų klubų spalvas žaidynių 
aikštėse ir už jų ribos.

Telaimina Dievas ir jungia visus Šventosios Marijos žemės vaikus!
V. s. A. Karpavičius, Geelongas
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METUS UŽBAIGUS
Prieš Jus paskutinis šių metų "Musų Pastogės" numeris - dar vieni metai 
nukrito i Amžinybės prarają! Metų pabaigoje nors mintyse peržvelgiame 
nueitą kelią. Nors ir neturiu teisės "balansuoti" už visus metus, kadangi prie 
jos vairo atsiradau tik nuo 33 - jo numerio, taigi dirbau tik gerą šių metų 
trečdali, bet ir per tą laiką, nors ir ne visai pilnai, jau spėjau įsigyventi į 
laikraščio reikalus. Tačiau "Mūsų Pastogė" nėra vien redaktoriaus ar 
redakcijos reikalas - ji mūsų visų: skaitytojų, bendradarbių. "Mūsų Pastogė" 
pirmiausiai yra Australijos lietuvių bendruomenės laikraštis, tad ir žinios, 
straipsniai daugiausiai yra apie bendruomenę ir jos reikalus. Žinoma, mums, 
kaip lietuviams, svarbu ir musų Tėvynės likimas, todėl nemažai vietos

"Mūsų Pastogės" bendradarbiai: dr. V. Doniela, J. Rūbas ir J. Janušaitis.

skiriama žinioms apie Lietuvos politinę ir ekonominę padėtį, kultūrinį 
gyvenimą ir kasdienybę. Gauname labai daug medžiagos iš Tėvynėje 
gyvenančių autorių, nors, deja, jų tik mažą dalį pajėgiame išspausdinti, 
kadangi, kaip jau minėjau, mūsų laikraštis pirmoje eilėje skiriamas Australijos 
lietuvių gyvenimui ir reikalams, o 8 puslapių "biudžetas" neretai verčia 
daryti tam tikrą atranką.

Bandėme ir tebebandome "Musų Pastogę" padaryti galimai įdomesnę jos 
skaitytojams.

Jūsų skaitomo savaitraščio puslapius užpildo neapmokami bendradarbiai, už 
ką mes Jiems visada esame nepaprastai dėkingi. Metų bėgyje jų buvo tikrai 
nemažai, bet vis tik bandysiu Juos paminėti.

Iš JAV mus nepailstančiai informuoja žurnalistas Jurgis Janušaitis. 
Vyskupas Paulius Baltakis siunčia mums rašinius religinėmis temomis. Tačiau, 
be jokios abejonės, daugiausiai talkininkų mes sulaukiame iš pačios

KŪDIKĖLIO KRISTAUS gimimo šventėje nuoširdžiai sveikiname 
visus mūsų gimines, draugus ir bendradarbius Australijoje, Kanadoje, 
JAV ir laisvoje Lietuvoje. Tegul NAUJI METAI atneša jums laimę, 
ramybę ir gerą sveikatą. Antanas ir Lėtutė Kramiliai,

Ona Meillūnienė

Visus bičiulius ir artimuosius iš arti ir iš toli su džiaugsmu sveikinu 
švenčiant šv. KALĖDAS, mūsų tėvynei atgavus pilną laisvę ir 
nepriklausomybę. Tebūna 1992 METŲ pastangos ir darbai - vardan tos 
Lietuvos - ir telydi Dievo palaima jus visus.

Vanda Narušienė

Su šv. KALĖDOMIS ir, senųjų METŲ paskutinei žarai blėstant, 
sveikiname mielus prletelius, draugus, vienminčius, darbuotojus 
tėvynės Lietuvos labui.

Tebūna jums 1992 metais kiekviena diena giedra ir atneša 
džiaugsmą, sveikatą ir laimę. Marfja Sakalauskai

Geros sveikatos, malonių šv. KALĖDŲ ir Dievo palaimos linkime 
giminėms, bičiuliams ir bendradarbiams. Tegul 1992 metais atneša 
stiprėjimą Lietuvos valstybei - kiekvienam pagal savo jėgas.

Vida ir Algis Kabailai

Savo draugus, pažįstamus ir bendradarbius sveikiname KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga, linkime laimės, geros sveikatos ir sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Jonas ir Marija Zinkai

Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus, sulaukus šv. 
KALĖDŲ. Linkime daug džiaugsmo, geros sveikatos ir sėkmingų 1992

Jurgis, Irena ir Laima Rubai

"Mūsų Pastogės" bendradarbiai: V. Patašius, R. Platkauskienė ir A. kantviias.

Australijos. Štai Jie, tie žmonės, kurie talkina galbūt dažniausiai:
ACT -

dr. A. Kabalia, Jūras Kovalskis, Viktoras Martišius, Jūratė Grigonytė, dr.. 
Antanas Stepanas, Audronė Stepanienė, V. Šimkus;

PIETŲ AUSTRALIJOJE -
Viktoras Baltutis, Bronius Straukas, Isolda Poželaitė - Davis, Ona Baužienė 

BEM, poetė Lidija Šimkutė. Janina Vabolienė, Jurgis Jonavičius, Balys 
Nemeika, Danutė Baltutytė;

NEW SOUTH WALES -
Antanas Laukaitis, dr. Vytautas Doniela, Anskis Relsgys, Vytautas 

Patašius, Matas Gailiūnas, prelatas P. Butkus, dr. Aleksandras Mauragis, 
Stasys Rimkus, poetas Juozas Almis Jūragis, poetė Aldona Prižgintaitė, 
rašytoja Agnė Lukšytė, Antanas Kramilius, kunigas P. Martuzas, dr. Alfonsas 
Viliūnas, Elena Jonaitienė, Eglė Garrick, Jadvyga Muščinskienė, Laurie Cox;

QUEENSLANDE -
Regina Platkauskienė, Vincas Bakaitis, P. Sungaila ir kt;

TASMANIJOJE - , ..... ... ..
dr. Genovaitė Kazokienė, Algis Taškunas, St.,Aųgustavičiųs, Aleksandras 

Kantviias; .. • ... .
■ ' Vakarų AUSTRALIJOJE -

B. Steckis; ...............
VIKTORIJOS VALSTIJOJE -

Jurgis Rūbas, Dana M. Baltutienė, Juozas Gailius, Algirdas Karpavičius, V. 
vičius:, D. Simankevičienė, Jadvyga Mulevičienė.

Nuotraukomis mūsų laikraštį per metus iliustravo visa eilė fotografų, 
kalėdinį laikraščio numerį ruošti talkino dailininkė Audronė Leveiklenė.

Žinoma, visus išvardinti sunku, jei kurį praleidau, prašau atleisti.
Visiems mieliems bendradarbiams liekame nepaprastai dėkingi už jų 

nenuilstantį darbą.
Gauname taip pat nemažai patarimų iš mūsų skaitytojų (kartais, reikia 

pripažinti, ir gana aštrių). Už juos taip pat dėkojame, nes tik nuolatinis ryšys 
su skaitytojais padės mums tobulėti, patirti apie jų pageidavimus, norus. Jūsų 
telefoniniai pranešimai, dėmesio atkreipimas į vykstančius ar įvykusius

Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus tautiečius su šv. 
KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS 1992 METAIS.

Angelė ir Stasys Montvidai-

Gimines ir visus lietuvius šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METU proga 
sveikiname, linkėdami geros sėkmės, vienybės ir Dievo palaimos su 
tautos laisvės atgavimu. „ . , , . . , ...Elena ir Stasys Dainiai, Adelaidė

Gražių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir labai laimingų NAUJŲJŲ MĖTŲ 
visiems nuoširdžiai linki ’ Jadvyga Alfas viUūnal 8U

Visiems pažįstamiems ir giminėms linksmų šv. KALĖDŲ ir 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ. Lydlja ir Stasys. Rimkai

įvykius, spaudos iškarpos, patarimai visada laukiami ir už juos esame iš anksto 
dėkingi. Atsiprašome (irgi iš anksto), kad ne viskas bus išspausdinta

"Mūsų Pastogės" bendradarbiai: kun. P. Martuzas, V. Baltutis ir D. M. 
Baltutienė.

■laikraštyje, kadangi esame ribojami puslapių skaičiaus.
Kviečiame visus dabartinius ir naujus bendradarbius ir ateinančiais metais 

lygiai taip pat aktyviai bendradarbiauti "Mūsų Pastogėje".
Visiems skaitytojams ir bendradarbiams linkiu labai giedrių, linksmų

Kalėdų švenčių ir labai, labai laimingų 1992 - jų metų!.
Jūsų Bronius Žalys * ' ‘ 

redaktorius d
Sydnėjus, 1991.12.18
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^SPORTAS
PASIŽYMĖJĘS TINKLINIO ŽAIDĖJAS
Pietų Australijoje MLC kiekvieną 

mėnesi skiria taip vadinamą "Sport 
Star Super Series Awards". Lapkričio 
mėnesio sporto žvaigždės titulas 
tinklinyje atiteko Robertui Daniške- 
vičiui. Robertas žaidžia už "Camp
bellton Cheetahs? komandą.

Robertas Daniškevičius pripažintas 
geriausiu servuotoju ir kėlėju visoje 
Pietų Australijos valstijoje.

Tinklini jis pradėjo žaisti teturėda
mas tik dvylika metų. Tačiau jau po 
metų jį kvietė į Pietų Australijos 
jaunesnių nei 15 metų tinklinio 
rinktiną. Dar eidamas penkioliktus 
metus, jis jau buvo šios rinktinės 
kapitonas. Australijos pirmenybėse 
Roberto komanda laimi pirmą vietą. 
Vėliau jis jau žaidžia jaunesnių nei 19 
metų rinktinėje ir savo komandoje 
eina vicekapitono pareigas. Ši rinkti
nė laimėjo pirmenybes Pt. Augustoje 
ir vėliau Tasmanijoje.

Po to Robertas vėl išrinktas į tos 
pačios amžiaus grupės komandą ir 
skiriamas jos vicekapitonu, tačiau 
susižeidžia kelį ir sportą pusei metų 
tenka nutraukti.

Aštuoniolikos metų Robertas kartu 
su savo komandos draugais pelno 
čempionų titulą. Po to pasiekiamas 
dar ir čempionų titulas jaunesnių nei 
21 metų amžiaus grupėje. Be to, 
Robertas žaidžia ir už Adelaidės 
universiteto komandą.

1989 ir 1991 metais Robertas 
Daniškevičius žaidžia už Australijos 
universitetų rinktinę. Šiais metais jis 
išrinktas šios komandos kapitonu. 
Rinktinė sekančiais metais žada vykti

varžyboms i Maskvą ir Ameriką. 
Amerikoje tinklininkai žaistų taip 
vadinamą "Rebound" tinklinį.

Be tinklinio, Robertas žaidžia ir 
krepšinį, tenisą, golfą. Studijuoja jis 
civilinę inžineriją ir sekančiais metais 
studijas žada baigti. Jo sportinei 
karjerai impulsą, atrodo, davė jo 
sportininkai tėvai. Alius ir Emilija 
(Šiukšterytė) žaidė krepšinį ir tinkli
nį. Dar ir dabar jie nepamiršta sporto. 
Alius kasdien nubėga keletą kilomet
rų, abu su žmona žaidžia tenisą.

Robertui telieka palinkėti kuo 
didžiausios sportinės sėkmės. Gaila 
tik. kad Adelaidės sporto klubas 
"Vytis" neturi savo tinklinio koman-1 
dos ir Robertas priverstas žaisti pas 
australus.

B. Nemeika

Žymieji sporto veteranai ir "Mūsų Pastogės" bendradarbiai Antanas Laukaitis 
ir Jurgis Jonavičius.

AUKOS tautiniam
OLIMPINIAM KOMITETUI

Lietuvos reprezentantų Barselonos 
olimpiadoje dalyvavimo išlaidoms pa
dengti LTOK’ui aukojo:

750 dolerių - ALFAS vaidyba;
50 dolerių - B. Prašmutaitė;
100 dolerių - Augustinas Fledleris 

(Portland. Viktorija);
25 dolerius - A. ir P. D ance vičiai 

(Adelaidė);
10 dolerių - A. Gudelis (Adelaidė).
Gruodžio 4 dieną Melbourne laido

jant buvusį Australijos ir Naujosios 
Zelandijos vidutinio svorio bokso 
čempioną a.a. Praną Mikų (Mikuličių), 
velionio priešmirtiniu pageidavimu 
"Mūsų Pastogė" Nr.50-51 1991.12.

paremti Barselonos olimpiadoje daly
vausiančius Lietuvos sportininkus, 
aukojo:

50 dolerių - Z. Poškaitis;
po 20 dolerių - 1. O’Dwyer, Z. 

Prašmutaitė, A. ir D. Žilinskai, 
Melbourno sporto klubas "Varpas";

po 10 dolerių - J. Ablonskis, V. ir G. 
Ališauskai, V. Akumbakas, Z. Augai- 
tis, R. Baikauskas, V. Cižauskas, L. 
Geštautas, J. ir T. Jurgelaičiai, B. ir P. 
■Kymantai, J. Leknius, B. ir J. Makuliai, 
B. Prašmutaitė, R. Ragauskas, A. 
Severinas. M. Sodaitienė, E. Šidlaus
kas, A. Volkienė, A. Vyšniauskienė. J. 

) pusi, fi

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus 
lietuvius sportininkus, sporto klubus ir linkime sėkmės ateities 
veikloje. ALFAS valdyba

Linksmų ir džiaugsmingų šv. KALĖDŲ švenčių visiems Australijos 
lietuviams sportininkams, sporto bičiuliams ir rėmėjams. NAUJIEJI 
METAI Jums visiems tebūna laimingi ir sėkmingi. Geros ir sportiškos 
nuotaikos visiems Geelongo sporto šventės dalyviams.

Antanas Laukaitis

Nuoširdžiai sveikiname šv. KALĖDŲ ir NAUJJŲJŲ METŲ proga 
visus gimines, draugus ir pažįstamus - vietinius ir už Jūriuose,- 
linkėdami visokeriopos laimės.

Vincenta, Pj-anas, Gailius ir Renius 
Antanaičiai

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su šv. KALĖDOMIS ir 
linkime linksmai sutikti Naujus metus. Linkime daug laimės, sveikatos 
ir Dievo palaimos.

V. ir P. Žitkauskai, Gosfordas

Linksmų KAtĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ visiems 
draugams ir pažįstamiems linki

A. Giliauškas

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1992 METŲ 
bičiulius bei pažįstamus Australijoje ir 
sveikatos, tyro džiaugsmo, ramybės ir 
Lietuvoje ir visame pasaulyje.

proga sveikiname gimines, 
užsienyje, linkėdami geros 
talkos visiems tautiečiams

Hilary, Petras ir Viltis Kružai, 
ir Žibutė Adomavičienė iš Lietuvos

PADĖKA

Jau antri metai "Mūsų Pastogės" 
šventinių numerių apipavidalinime 
taikina Audronė Leveikienė.

Audronei Leveikienei dėkojame už 
talką ir linkime linksmų ateinančių 
švenčių.

"Mūsų Pastogės" 
redakcija

Aukos 
Mūsų Pastogei 
„Mūsų Pastogei" aukojo

A.A. VYTAUTUI SAPKA1 
mirus, vietoje gėlių 30 dolerių 
aukojame "Mūsų Pastogei".

M. ir G. Umbražiūnai

G. Lingė NSW S10
E. Grosienė NSW S10
Z. Jacilauskas NSW $10
N. Liutikaitė NSW $10
P. Donielienė NSW $20
E. ir E. Šklėriai Qld. $5
V. Kružienė Vic. $10
Socialinės globos moterų 
draugija Meloourne

Vic. $100

Lietuvių katalikių moterų 
draugija Melbourne

Vic. $100

ir M. Vaitkai;
po 5 dolerius - V. Aglinskas, H. 

Baškienė, R. ir J. Dagiai, A. ir L. 
Ramanauskai, V. Savickas. A. Urbo
navičienė.

LTOK'o vardu nuoširdžiai dėkoju 
aukojusiems.

Aukos Lietuvos tautiniam olimpi
niam komitetui Sydnėjuje ir Melbour
ne gali būti įmokamos "Talkoje", 
LTOK sąskaiton Nr. 8112. Adelaidėje 
aukas Lietuvių namuose sekmadie
niais priima Petras Andrljaitis.

J. Jonavičius
LTOK atstovas Australijoje

H. Statkuvienė
J. 'Petraitis
S. Tamošaitis
A. Grikšelis

Vic. $5
Vic. $10
Vic. $10
Vic., $10

A.A. LIDIJAI JUODA1T1ENE1
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
aukojame 20 dolerių.

L ir J. Oceckai
• .
Mirus

A.A. LIDIJAI JUODAITIENE1, 
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" auko
jame 30 dolerių.

M. ir G. Umbražiūnai
*

Pagerbdami mielą kaimyną 
A.A. VYTAUTĄ SAPKĄ, 

vietoje gėlių 20 dolerių skiriame 
"Musų Pastogei".

Vincė ir Pranas 
Antanaičiai
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Mieli bičiuiiai 
sveikindami Kaiėdtt

‘ »-■«... Wta
***’ k D„. 2„kaw>1

VisiemsKALĖDlMrtZamS' klie«ams ir paž|sta »
knungų NAUJŲJŲ metu s Unkiu linkamų

*» ».M , Viktor- Martišius, Canberra

k*"*■ »

VWa ir Liuka Petrauskai-
KAUdTŠVENctuS’ biClulia^ ir paimt - -

.e.a * * » W1,

ŠVEN^tT: ^ams ir Paž-t
NAUjŲjŲ^^iams linksmų kalėdų

n- Aleknienė
Giminėms, bičiulis

s* - • ...» „ ■
CHJ lr ^įmingu

• »■ .. Ulė e Viktoras Gaidžioniai

z Artimiesiems 
švenčių ir i ’u ,rausams n ..

a • !abai iaMngų Naujų?“^^ KALĖDŲ

... Aleknaitė ir Vincas
Švelniname vis,.. & t?

Kalėdomis artimuosius 
sėkmės da^>^Ė^a 

Mieliems gi§VENcIuSiri£:,nS’ biC^ams ir pažlst .
mingų Naujųjų metų Hnksmų kalėdų

Valius Šutas su še.ffla
Sveikinu visus drauv A

Antanas šutas
Gimines, dra„„. ,

Unkiu laimės ir^ėkmė PažistaD>us sveiki

Ms “-»■» *,VAEE”“"S *
1992 metus.

Zita Cilvinienė
Šventų kalėdų

METŲ linWu progą Keros sėkmės, sveikat ■ 
statos lr laimingų I99a

Kazimieras Butkus.
linksmų §v k .Mėiuliams ir Ų ir Ja * & jj

aklams linki VJŲ METŲ giminėms,

“kUtė k Vytaa‘- Vaitkui
nriellem^rau^sVlrKJįEDQ’ Svtesių ir Iainj. " -

Paž,stamiems nuoči^^AUJUJŲ metų

GrVbų šeima, St. fves
Linksmų šv rat, .

dr.u„.VEDp"J;
Metamiems linki V METV mieliems

V- Koženiauskienė ir v t n
1 • Hosato

Metai vejasi įpus

Poetei Marijai Irenai Malakūnienei 
aštuoniasdešimtajame gimtadienyje

Juozas Almis Jūragis

kuriems meilės neduota..:

Metai vejasi mus, 
kai mes siekiam darbų amžinybės, 
kai padangėje ieškom 
vadovės žvaigždės, 
kai mes bandom pasauli 
išreikšti kūrybos žodžiu 
ir šviesa spinduliuojam 
savosios širdies...

Statom saulėto džiaugsmo namus 
iš svajonių jaunystės, 
iš sapnų brandžiam amžiuje 
budint sapnuotų, 
iš darbų, niekada nebaigtų...
O tai širdžiai vis džiaugsmo mažai, 
ir po derliaus pjūties 
pasilieka ražai...

Naktys eina pro mus 
Šešėliuota, beveidė minia. - 
Dienos godžios išaušta, 
kaip viltis alkanų,

Ir pamatom staiga: 
žemė žydi pilkai. — 
Metai vejasi mus 
kaip vilkai, kaip vilkai...

1991 gruodžio 12

Nuo pat ryto krito snaigės, nors 
šalčio, kuris sukaustytų žemę nesu
laukėme. Laikai labai neramūs. 1942 
metų gruodžio 24. Rytų frontas lūžo 
ir vokiečiai traukėsi. Vis dar kažko 
laukiame, tikimės, bet vilties maža.

Motina nuo pat ryto triūsė virtuvė
je, ruošdama Kūčių vakarienę. Aš tik 
vakar parsiradau, o brolis ir sesuo 
žadėjo grįžti šiandien. Trumpa žiemos 
diena baigėsi. Linksmai sutikome 
seserį, o brolio vis dar nėra. Jau ir 
prieblanda slenka į namus. Tamsūs 
debesys žadėjo sniegą. Motina pradėjo 
nerimauti, vis žvelgdama pro langą į 
kelią, kurį netrukus užgožė nakties 
tamsa. Kūčių stalas paruoštas, bet 
mes visi vaikštinėjame iš kampo į 
kampą, nedrįsdami sėsti prie Kūčių 
stalo. Staiga stiprus dūžiai į duris:

- Kas ten? - baimingai klausiu. Bet 
atsakymo nėra. Pravėriau duris 
Duryse stovėjo rusiška kareivio miline 
apsirengęs, neskustu veidu pakeleivis. 
Rankose šautuvas. Be žodžių pastūmė 
mane , kambary Apsidairė, priėjo prie 
prabilo: tal°irSUnklU balsu> Uetuviškai

- Kodėl nevalgote?
- Laukiame brolio, - atsakiau 

vil^o rS SaUtUVq Prie kėdės' nūsi-

-
b~«=. UH, '

PASKUTINĖS KŪČIOS LIETUVOJE
i nukreipė į įėjusį brolį:

- Aš studentas, aš tik grįžau iŠ 
; Kauno. Sugedo sunkvežimis ir teko 

net penketą kilometrų kulniuoti.
, Pakeleivis pamažu nuleido šautuvą. 

Stebėjo motinos džiaugsmą, grįžus 
broliui. Ji paruošė dar vieną vietą prie 
stalo ir pakvietė nepažįstamąjį valgy
ti Kūčias. Jo akys nušvito, bet 
kažkoks sunkus nepasitikėjimas slėgė 
mus visus. Nebuvo tos įprastos 
nuotaikos, kai susirenka visa šeima 
prie Kūčių stalo. įsibrovėlis tai 
pastebėjo. Laužėme plokštelę, neap
lenkdami pakeleivio. Stebėjau jo 
veidą, jo lūpas, kurios kažką sakė, bet 
žodžių neištarė. Akyse kabėjo ašaros. 
Supratau be žodžių, kad jis šį vakarą 
yra kartu su savo šeima. Gal ir jo 
motina ir artimieji laukia grįžtant.

Paragavęs visų Kūčių stalo valgių, 
užsivilko milinę, pasiėmė šautuvą, lyg 
ir šyptelėjo mums visiems. Žengė pro 

A, dingo nakties tamsoje.
visi ilgai spėliojome, kas jis toks, is 

kur atvykęs? Nusprendėme, kad tai 
lietuvis komunistas nuleistas iš lėktu
vo i Lietuvos miškus. Tuo metu jų 
ūkin?niTdaU8 iF kartais ^ėsdavo 
Ūkininkus.

Išėjus svetimajam, grįžo įprasta 
Kūčių vakarienės nuotaika, šios 
bu v S gJj?aUstrig0 ^mintyje, nes tai 
buvo paskutinės Kūčios Lietuvoje.

_ V. Baltutis

Visus bičiulius ir pažist»m.
linkime sveikatos bei ■ S sveikiname šv. KALĖnnbei laimes NAUJUOSE METUOSE U

A .jgr Vera lr Aleksas Kaminskai

Mielus bičiuiius d™, ' ' '*'**■*.

sm NAUJŲJŲ METU.

a* J# & Danutė ir Jurgis. Karpavičiai

baimingų sv. KALĖDŲ ■ ’ ’ ’ & & 1
Pateliams ir artie^s^ METU linkime

^ad^a^8 Yenclovai.
uvyga Venclovienė

Mielus sav0 draug, ’ '

Eugenija Bliokienė

-""^Pastogė"
r’50 51 19«-12-23 puai;V .
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Sveikiname mielus prieteiius, artimuosius Ir draugus KALĖDŲ 
ŠVENČIU proga Ii1 linkime sėkmės 1992 METAIS.

Martina ir Anskls Reisgiai

Visiems savo draugams ir pažįstamiems linkiu malonių KALĖDŲ 
ŠVENČIU ir laimingų bei sveikų NAUJŲJŲ METU. •

K. Ridikienė

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų bei Šviesių NAUJŲJŲ 
METU nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, bendradarbiams ir 
pažįstamiems. Vytautas Patašius

Įjb45Mbx£^^
Mielus bičiulius, bendradarbius ir visus pažįstamus KALĖDŲ 

ŠVENČIU proga sveikina ir viso geriausio NAUJIESIEMS METAMS 
Unlci Danutė ir Stasys Skoruliai

Viems mieliems giminėms ir pažįstamiems linkime daug šventinio 
džiaugsmo šv. KALĖDOSE ir laimės bei sveikatos NAUJUOSE 
METUOSE. Ada lr Vytautas Mickevičiai

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIU, ir ląlmingų NAUJŲJŲ METU visiems 
mieliems draugams ir pažįstamiems linki

Lionginas Pukys

Visus gimines, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. KALĖDOSE ir 
NAUJUOSE METUOSE, linkėdami visiems daug šventinės nuotaikos, 
sveikatos ir visokeriopos sėkmės. „ . ,,, ... .Tamara ir Benius Vingiliai

Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus su šv. KALĖDOMIS ir 
linkime laimingų NAUJŲJŲ METU. r u «M. Labutienė,

D., D. ir A. Bieri

Bičiulius Ir pažįstamus sveikiname su šv. KALĖDOMIS ir linkime Mieliems draugams ir pažįstamiems linkime šv. KALĖDŲ džiaugsmo
laimingų NAUJU 1992 METU- ir laimingų NAUJŲJŲ METU.

Laima ir Vytenis Šliogeriai , V. ir A. Jakštai

,--1
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METU proga nuoširdžiai sveikiname1 ' 

visus musų draugus ir pažįstamus, linkėdami geros nuotaikos, 
sveikatos, džiaugsmo ir laimės.

Jadvyga Kecorienė ir Stasys Jankauskas

■į3&įįįt£j Sv. KALĖDOSE ir NAUJUOSE METUOSE sveikiname visus mūsų 
draugus ir pažįstamus, linkėdami geros nuotaikos, sveikatos,

V džiaugsmo ir laimės. . .....Balys ir Valentina Barkai

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. KALĖDŲ 
proga ir linkime sveikatos, laimės ir sėkmės NAUJUOSE 1992 
METUOSE.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

A'rtimuosius, 'dr6ugūs“ir pažįstamus šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ
METU proga sveikiname ir linkime sveikatos, laimės ir kuo didžiausios 
sėkmės visuose darbuose ir siekiuose.

Onutė ir Juozas Maksvyčiai su šeįma, 
Izabelė Daniškevičienė

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 1992 
METAIS. Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai

Bičiuliams ir pažįstamiems linkime malonių šv. KALĖDŲ ŠVENČIU 
ir laimingų NAUJŲJŲ METU. Elena ir Izidorius Jonaičiai

Geriausios šventinės nuotaikos ir džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE 
ir laimės bei pasisekimo NAUJU OSE METU OSE linkime visiems musų 
mieliems giminėms, draugams, pažįstamiems, bendradarbiams ir 
klientams.

O. Lėverienė su šeima

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. KALĖDŲ 
proga ir linkime daug džiaugsmo, sveikatos ir sėkmės NAUJUOSE
1992 METUOSE. Edit ir Vladas Brilingai

Sveikiname visus gimines, bičiulius ir pažįstamus 
šv. KALĖDŲ ŠVENTĖSE ir linkime laimės bei sėk
mės NAUJUOSE METUOSE.

Cox šeima ir 0. Osinienė

Mielus draugus, pažįstamus ir bendradarbius 
sveikiname šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METU proga, 
linkėdami visiems pasisekimo ir sveikatos.

Ričardas ir Juozas Gervinai, 
Marija Statkienė

Sveikiname visus draugus ir lietuviškos veiklos pareigūnus KALĖDŲ 
ŠVENTĖSE ir linkime sveikų, laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Bronė ir Juozas Lapšiai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų 1992 METŲ linkime visiems 
draugams ir pažįstamiems užjūriuose ir Australijoje.

Rūta ir Vincas Augustinavičiai

Linksmų šv. KALĖDŲ švenčių ir sėkmingų NAUJŲJŲ 1992 METŲ 
linkiu visiems draugams ir pažįstamiems.

Elena Laurinaitienė

Sveikiname visus draugus, bičiulius ir pažįstamus su šv. 
KALĖDOMIS ir linkime visiems laimingų NAUJŲJŲ 1992 METŲ.

Milda, Vytautas ir Ričardas Bukevičiai

Visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime gražiausių ir sėkmingiausių 
NAUJŲJŲ METŲ. „ u.. n . ,Gytis Danta su šeima, 

Vincas Danta

Sveikiname visus draugus ir pažistamus su ŠVENTOMIS 
KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS, linkėdami visiems sveikų ir 
laimingų 1992 - jų. Petronėlė ir Juozas Kušleikai

d •CKuv ■; fe,9 J/ilis/, liHiV'*. UOt> Opi ....

Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus šv. KALĖDŲ ilŲfey-ūčįfi
NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai sveikinu, linkėdama daug 
džiaugsmo, laimės ir sveikatos, esnr<.. .eihnlr-

Sofija Šaparienė

Mielus bičiulius, artimuosius, pažįstamus ir bendradarbius 
sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos 
ir pasisekimo 1992 METAIS.

Onutė ir Algis KapočiaL
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LIETUVOS VALSTYBINIS TEATRAS 
AUSTRALIJOJE

ALB Krašto valdybai džiugu, kad 
1992 metų Adelaidės festivalio orga
nizatoriai festlvalln pakvietė ir Lie
tuvos valstybini teatrą. Teatras 
atsiveža du vaidinimus - Antono 
Čechovo "Dėdę Vanią" ir teatro 
meninio direktoriaus Eimunto Nekro
šiaus pjesę "Aikštė".

Teatras spektakli "Dėdė Vania" 
pristatys vasario 28, 29 dienomis ir 
kovo 2, 4, 5, 6 d. "Aikštę" žiūrovai 
galės išvysti scenoje kovo 8-11 
dienomis. Bilietai kainuos po 30 
dolerių. Aktoriai spektakliuose kalbės 
lietuviškai.

Šios pagarsėjusios teatro trupės 
dalyvavimas Adelaidės festivalyje bus 
didelis kultūrinis laimėjimas. Taip pat 
malonu pastebėti, kad prie šio teatro 
iškvietimo Australijon nemažai prisi
dėjo režisierius Algis Butavičius.

Teatras nemažai yra gastroliavęs 
ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir 
Europoje, Jungtinėse- Amerikos Vals
tijose, kur jie lankėsi 1988 ir 1991 
metais, (domu pastebėti, kad jų 
lankymosi metu Amerikos teatro 
kritikai vienas per kitą negailėjo gerų 
atsiliepimų apie lietuvių teatrą.

Dėl finansinių klausimų Lietuvos 
valstybinis teatras kituose Australijos 
miestuose negastroliuos. Jų atvyksta

LIETUVOS SPAUDOJE
Kaip praneša ELTA, nuo gruodžio 

20 dienos iš Vilniaus į Vakarų šalis 
kiekvieną dieną skris bent po vieną 
keleivini lėktuvą.

"Boeing" ir "Caravelle" tipo lėktu
vais po tris kartus per savaitę 
numatoma skristi j Kopenhagą, Fran
kfurtą prie Maino ir Berlyną. Kiek 
vėliau "Lietuvos avialinijų" lėktuvai 
pradės reguliarius skrydžius į Ciurichą 
ir Londoną.

Nuo sausio 19 - 20 dienos 
reguliarius skrydžius j Vilnių pradės 
trys Europos kompanijos. "Swissair"

ISTORINIAI METAI LIETUVAI
Atkelta iš' 3 psl.

buvusių komunistų skleidžiamos dez
informacijos.

Taip, 1991 - ieji Lietuvai buvo 
istoriniai metai. Buvo pasiekta tai, dėl 
ko mūsų tauta namie ir svetur kovojo 
ir dirbo penkiasdešimt vienerius 
metusi Tačiau dar labai daug darbo 
prieš akis. Okupacijos metais defor
muota Lietuvos ekonomiją randasi 
krizėje, dauguma Lietuvos gyventojų 
dar nėra psichologiškai pasiruošę 
kapitalistinei laisvos rinkos ekonomi
kai. Reikia daug mokytis, ruošti 
specialistus. Parlamente ir spaudoje 
tebeslaučia tarpusavio barniai Ir 
nesantaika, trūksta politinės kultūros, 
tolerancijos. Lietuvoje tebestovi ne
toli 100.000 sovietų karių, kurie kol 
kas nesiruošia apleisti Lietuvos teri
toriją. Yra ženklų, kad veikla 
organizuotas komunistinis pogrindis, 
kurio tiklas yra atstatyti sovietinę 
valdžią. Tebėra ir lenkų tautinės 
mažumos problema.

Pažvelgus į Lietuvai prieš akis 
stovinčias problemas, ne vienas puola 
j pesimizmą Ir nustoja vilties, kad 
Lietuva kada nors pasieks progresy
vių V akarų ir Šiaurės Europos kraštų 

"lygi. Man atrodo, kad tai klaidinga 
pozicija. Jei Lietuva išlaikys stabilią, 
demokratinę valdžią, per keletą metų 

didelė grupė ir nei ALB Krašto 
valdyba, nei kitos lietuvių organiza
cijos nėra pajėgios pagelbėti tokiam 
gausiam žmonių skaičiui. Tarp kitko, 
Adelaidės festivalis pažadėjęs pa
dengti 10.000 dolerių festivalio nuos
tolių.

Todėl ALB Krašto valdyba prašo ir 
ragina, kad kiek galima daugiau mūsų 
tautiečių nuvyktų Adelaidėn, ypač 
vasario 28 dieną, kai (vyks pirmasis 
teatro spektaklis. Būtų labai gražu, 
jei didesnės tautiečių grupės iš kitų 
miestų surengtų ekskursijas 1 Adelai
dę.

Atsižvelgiant į numatytus nuosto
lius, Adelaidės festivalio organizato
riai kreipiasi j ALB Krašto valdybą su 
prašymu paremti juos finansiniai. Jie 
ieško mecenatų ir primena, kad visas 
aukas virš 2 dolerių, galima nurašyti 
nuo mokesčių.

Be abejo, būtų nepaprastai gražu, 
jei Australijos lietuviai galėtų ne tik 
gausiai dalyvauti Lietuvos valstybinio 
teatro spektakliuose, bet ir prie 
išlaidų padengimo prisidėtų.

V. Martišius
ALB Krašto valdybos 

pirmininkas

lėktuvai iš Ciuricho skris ketvirtadie
niais ir sekmadieniais, Austrijos 
lėktuvai, iš Vilniaus skris pirmadie
niais ir penktadieniais, o Skandinavi
jos "SAS" - iš Kopenhagos antradie
niais ir šeštadieniais.

Šiuo metu po du kartus i savaitę 
lėktuvai iš Vilniaus skrenda j Berlyną 
ir Varšuvą, po vieną kartą 1 Frank
furtą prie Maino ir Hamburgą. Bilietai 
kol kas parduodami ir už rublius.

Lapkričio pabaigoje Vilniuje prasi
dėjo pasitarimai dėl tarptautinės 

atsigaus Lietuvos ūkis, išaugs prekyba 
su Vakarais, atsiras daugiau pasitikė
jimo savo jėgomis ir laisvos rinkos 
mechanizmu. Manau, kad jau tik 
savaičių klausimas iki savų pinigų 
Įvedimo, kuris sustabdys dar siaučian
čią infliaciją. Kai žmonės už darbą 
bus atlyginami tikrais pinigais, jie bus 
daugiau linkę tikrai dirbti, taupyti ir 
investuoti. Atrodo, kad su B. Jelcino 
suorganizuota nauja buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikų sandrauga bus 
lengviau susitarti, nei su imperialistu 
M. Gorbačiovu. Sandrauga nori maksi
maliai sumažinti kariuomenę, sunai
kinti branduolinius ginklus. Dėl to, 
manau, kad buvusio okupanto ka
riuomenė bus greičiau atitraukta iš 
Lietuvos, kaip to norėtų reakcingieji 
sovietų generolai. Tikiu, kad kariuo
menės atitraukimas prasidės šį pava
sarį, nors nenorėčiau pranašauti, kada 
jis pasibaigs. Taip pat, man regis, kad 
sekančiais metais Lietuvos Parlamen
tas nutars atstatyti prezidento insti
tuciją, kaip reikalingą šiais sunkiais 
laikais, kai reikia pravesti ’ daug 
nepopuliarių reformų. Palieku skaity
tojams spėlioti, kas bus pirmasis 
atsikūrusios Lietuvos prezidentas.
1991.12.16 t iiJ. Rūbas

$ 
f 
§ 
§ 
į

magistralės "Via Baltica" tiesimo. Šis 
kelias sujungs Estiją, Latviją, Lietuvą, 
o Šiaurėje ji pratęs jūros keltas 
Talinas - Helsinkis. Pietuose kelias 
kirs Lietuvos - Lenkijos sieną prie 
Kalvarijos ir prie Varšuvos susijungs 
su transeuropine magistrale.

***
Susikūrusi sovietinė "Pabaltijo ka

rinės apygardos kariškių koordinacinė 
taryba" skundžiasi, kad ten esą įį 
kariškiai, jų šeimos ir kariniai §
pensininkai atsidūrę nepakenčiamose § 
sąlygose. Taryba siekia koordinuoti § 
"kovą už savo socialinius interesus ir ? 
žmogaus teises". Apie pasitraukimą i? 
•kalbama nenoriai; jis negalėtų prasi- $ 
dėti prieš 1994 metus, o truktų iki 
2000 - jų. Bet taryba siūlo; kad 
kariškių gyvenimą būtų galima page- jį 
tinti panaudojant galingai susikaupusi iį 
karini turtą, kurio vertė siekia apie §
100 milijardų dolerių. Kaip praneša § 
"Lietuvos rytas" nr. 193, "dalį § 
technikos, pastatų, Įrengimų kariškiai § 

•norėtų parduoti, o už gautas lėšas ? 
finansuotų gyvenamųjų namų statybą | 
būsimosios dislokacijos vietose. Kitą | 
dali armijos turto nori panaudoti kaip jį 
bazę (vairiai komercinei ir gamybinei jį 
veiklai". Dienraštis prideda: "Gaišias § 
idėjas inspiruoja slapta viltis kaip nors §
išsaugoti karines pozicijas strateginiu 
požiūriu svarbiame Baltijos regione. 
Tačiau paprasti kariškiai, turbūt, 
nuoširdžiai nerimauja dėl savo asme
ninio likimo".

-«•

Lietuvos vagių veikla yra gana 
plati. Neseniai buvo apiplėštas Parla
mento bufetas, iš kurio pinigais 
pavogta apie 5000 rublių.

Jau nuo 1991 kovo 11 dienos vyko 
ginčai tarp "dešiniųjų" ir "kairiųjų" 
dėl vidaus reikalų ministro posto, nes 
sovietiniais laikais ministerija rūpinosi 
ne tik milicijos struktūra, bet ir kai 
kuriais politiniais "saugumo" reika
lais. Neseniai paskirtas vidaus reikalų 
ministras Petras Valiukas, kuri reko
mendavo ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius, yra profesionalus 
policijos karininkas ir siekia ministe
rijos pertvarkymo. Jo nuomone, krimi
nalistams reikia skelbti karą. Kaip jis 
sako: "Šiuo metu Vidaus ' reikalų 
ministerijos valdymo aparate dirba 
apie 800 žmonių. Estijoje jų gal 20 
kartų mažiau. Manau, jog reikia 
pakarpyti etatus. Tačiau policininkai 
neiiks be darbo: trūksta jų Kaune, 
Klaipėdoje, kituose miestuose ir 
rajonuose. Kai kurios struktūros 
ministerijoje paprasčiausiai išpūstos. 
Tad reorganizacija neišvengiama. (...) 
Deja, šiuo metu ne ta gvardija dirba. 
Tai tie žmonės, kurie dreba dėl savo 
kėdžių. O tikrų policininkų patriotų, 
nebijančių būti sutraiškytais, tikrai 
maža. Liūdna, kad organizuotų nusi
kaltimų skyriaus pareigūnai iki šiol 
nėra sugavę nė vienos rimtą pavojų 
keliančios mafijozų gaujos. Noriu 
sukurti tokią kriminalinę policiją, kuri 
valdytų mafiją ir jai nenuolaidžiau
tų".

("Respublika", Nr. 257)
' -000-

Nuo gruodžio 1 dienos kiekvieną 
antradieni, ketvirtadieni ir šeštadieni 
iš Vilniaus 1 Varšuvą skraido "Lietu
vos avialinijų" lėktuvai. Vieno bilieto 
kaina 180 rublių arba 160 amer. 
dolerių. Gruodžio mėnesio viduryje 
skrydžius 1 Vilnių pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais numa
to pradėti Lenkijos aviakompanijos 
lėktuvai.

Vaclovas Daunius

TRUMPAI 
IŠ VISUR

§
i
§

Pastaruoju metu australų spaudoje 
ir pačios darbo partijos narių tarpe 
vedama smarki kampanija, kad pa
veikti ministrą pirmininką R. Hawke 
valdžiosvairą perleisti buvusiam iždo 
ministrui Paul Keating.

Nesigilinant į R. Hawke draugų Ir 
oponentų argumentus, reikia pažymė
ti. kad ministras pirmininkas visada 
buvo palankus baltijiečiams, prieina
mas Jų delegacijoms. Baltijos tautų 
naudai savo asmenišku Įsikišimų jis ne 
kartą padarė reikiamą spaudimą 
užsienio reikalų ministerijos biuro
kratams.

*
Olandijoje, Maastricht mieste, susi

rinkę Europos bendruomenės atstovai 
nutarė (vesti bendrą valiutą visiems 
Bendruomenės kraštams ne vėliau 
kaip 1999 metais. Tai gali (vykti gal 
net 1996 metų bėgyje. Vienintelė 
Didžioji Britanija pasiliko sau teisę 
neįvesti šios valiutos savo valstybėje.

Buvęs Rytų Vokietijos komunistinis 
diktatorius Erich Honecker slapstosi 
Čilės ambasadoje, kad Rusijos Fede
racijos pareigūnai negrąžintų jo 
Vokietijon. Vokietijoje E. Honec- 
keriui yra užvestas teismo procesas ir 
jo laukia teisingumo kėdė.

Šiaurės Korėja buvusiam Rytų 
Vokietijos diktatoriui siūlo savo 
politinį prieglobstį, tačiau Rusija, 
reikalaudama grįžimo 1 Vokietiją, iki 
šiol atsisako E. Honecker! išleisti ( 
užsienį.

*
KGB viršininkas Vadimas Bakatinas 

padarė staigmeną JAV ambasadoriui 
Maskvoje - jis perdavė ambasadoriui 
slaptų sovietų pasiklausymo įrengimų 
JAV ambasadoje planus bei pačius 
klausymosi aparatus. Ambasadorius 
Robert Straus pareiškimu, amerikie
čiai nesiruošia kraustytis į naujus 
ambasados pastatus, kadangi jie 
niekada nebus tikri ar KGB dar 
nepasiliko sau dalies klausymosi 
įrengimų, nenurodytų šiuose planuo
se.

*
M. Gorbačiovas, pradžioje griežtai 

priešinęsis Rusijos, Ukrainos ir Gudi
jos sandraugai, vėUau, kai prie šios 
nepriklausomų valstybių sandraugos 
nutarė prisijungti dar kitos penkios 
Azijos respublikos, savo nuomonę 
pakeitė. M. Gorbačiovas šiuo metu 
žada dar kuri laiką pasilikti Sovietų 
Sąjungos prezidentu, kad galėtų 
padėti naujajai sandraugai įsitvirtinti.

*
Maskvos gyventojai reiškia nepasi

tenkinimą, kad ' naujos sandraugos 
centru parinktas Minskas, o ne 
natūralūs sostąmiestlsl Maskva.

*
Amerikiečiai nustatė, kad per 

Persų Įlankos karą' ketvirtis jų 
žuvusių karių . krito nuo per klaidą 
atsuktos saviškių ugnies. Šiuo metu 
JAV kariuomenė bando apie devynias 
technikos priemones, kurių pagalba 
ateities konfliktuose būtų galima 
išvengti panašių tragedijų.

į
§ *
| Ciklonas Vai nusiaubė Samoa saly- 
) ną. Sugriauta tarp ketvirčio ir pusės 
įį visų pastatų, sunaikintas vaismedžių 
jį ir kitas derlius, (vairią pagalbą 

,jį nukentėjusiems netruko sutelkti Aus- 
^tralija, Naujoji Zelandija ir JAV.
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SAULĖ LIETUVOJE
Šių metų spalio 29 dieną buvo 

išleistas Lietuvos Respublikos įstaty
mas "Dėl Lietuvos Respublikos vals
tybinio himno". įstatymu yra nustaty
ta kokiais atvejais Lietuvos valstybi
nis himnas yra giedamas arba groja
mas. Pirmuoju straipsniu šiame įstaty
me yra sakoma: "Lietuvos valstybinis 
himnas - v. Kudirkos "Tautiška 
giesmė". Su įstatymo paskelbimu 

Lietuvos aidas" 1991 lapkričio 8 
dieną išspausdino ir himno tekstą, 
i rečio posmo pirmosios dvi eilutės 
yra: "Tegul saulė Lietuvoj tamsumas 
Prašalina". "Lietuvoj" - kur: Lietuvoj 
tegul saulė prašalina tamsumas. Ne 
kaip kai kurie giedame "...saulė 
Lietuvos". Mūsų himne mes nesako
me, kad saulė priklauso mums, kad ji 
Lietuva! priklausanti saulė, Lietuvos 
nuosavybė. Mes norime, kad saulė 
prašalintų tamsumas Lietuvoje, skir-

P“ ir ŽOdžlus "ta’Ps>ma" ir 
tamsumas Pastarasis žodis yra 

Pavyzdžiui' "ta-Psus

Kaip ir kodėl kažkas perredagavo 
V. Kudirkos "Tautiškos giesmės" 

žodžius nežinau. 1953 metais "Trem
ties leidyklos Memmingene išleistuo
se V. Kudirkos raštuose Lietuvos 
himnas Jau savinasi saulę Lietuvai ir 
šalina tamsumus. Tuo padu keliu 
pasekė ir Čikagoje 1966 metais 
"Tėviškėlės" išleista trečioji "Lietu
va, mano tėvų žemė" laida. Ne 
vienas, taip neteisingai pamokytas, ir 
gieda klaidingai. Turbūt tai atsitiko 
netyčia, kadangi himno žodžiuose dar 
sakoma "meilė Lietuvos", "vardan tos 
Lietuvos", tad nepagalvoję sukūrėme 
ir saulę Lietuvos.

“Tautiška giesmė", "Gaidą ir žo
džius sudėstė V. K." išspausdinta 
1898 metais gruodžio mėnesį, šeštame 

Varpo numeryje. Jame žodžiai yra 
tokie: "Tegul saulė Lietuvoj / 
tamsumas prašalina...," - taip, kaip 
dabar patvirtinta Lietuvos respubli
kos įstatymu. Laikykimės jo visi 
išmoksime teisingai giedoti valstybinį 
Lietuvos himną. 7
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I n forma ei ja
RENGINIŲ KALENDORIUS 

SYDNĖJUJE 1992JW.
SAUSIS

12 d. - Sausio 13 - sios pamaldos (Apylinkės valdyba).

VASARIS
9 d. - lešminė (sporto klubas "Kovas").
16 d. - Vasario 16 - sios minėjimas (Apylinkės valdyba).
23 d. - Užgavėnių popietė (Socialinės globos moterų draugija).

KOVAS
I d. - Kaziuko mugė (Katalikų kultūros draugija).
8 d. - VI. Pūtvio - Putvinskio minėjimas (Saulių kuopa).
15 d. - Skautų akademikų popietė.
22 d. - Metinis sporto klubo "Kovo" susirinkimas.

GEGUŽĖ
3d. - Motinos diena ir jaunimo koncertas (Apylinkės valdyba).
8 d. - Lietuvių, latvių ir estų priėmimas (Jungtims NSW baltų

komitetas).
17 d. - Kultūrinė popietė (Socialinės globos moterų draugija).
30 d . - Sporto klubo "Kovo" metinis bailus.

BIRŽELIS
7 d. - išvežtųjų minėjimas. Lietuvių bendruomenėje, pamaldos (Tautos 

fondas).
14 d. - išvežtųjų minėjimas (Jungtinis NSW baltų komitetas).

RUGPJŪTIS
9 d. - Socialinės globos moterų draugijos metinis susirinkimas.
16 d. - A LB Sydnėjaus Apylinkės metinis - informacinis susirinkimas.
30 d. - Choro "Daina" koncertas.

RUGSĖJIS
6 d. - Tautos Šventė (Apylinkės valdyba).
19 d. - Sporto Šventė ir vakaronė (sporto klubas "Kovas").

SPALIS
II d. - "Musų Pastogės" popietė (Spaudos sąjunga).
18 d. - Akademinio skautų sąjūdžio renginys.

LAPKRITIS
8 d. - leSmlnė Engadinėje (Socialinės globos moterų draugija).
22 d. - Kariuomenės Šventė (LKV sąjungos "Ramovė" Sydnėjaus skyrius).

GRUODIS
20 d. - ŠV. Kalėdų eglutė (Lietuvių klubas).
24 d. - Šv. Kūčios (Lietuvių kiubas).
27 d. - Sportininkų susipažinimo vakaras (sporto klubas "Kovas").
31 d. - Naujųjų metų balius (Lietuvių klubas).
31 d. - Naujųjų metų balius (Sporto klubas "Kovas").

A. Kramilius
Sydnėjaus Apylinkės valdybos

vicepirmininkas
rjA'T'TlzCT TNTTIUf AQ Sydnėjaus atstovai į Jaunimo kon-

HVJLilLNHVlAa gresą praneSa kad per neapstiiūrėji-

"Mūsų Pastogės" 49 numeryje 
išspausdintoje korespondencijoje 
"Kariuomenės atkūrimo minėjimas", 
rašant apie šventėje dalyvavusi svečią 
iš Lietuvos, šaul( St. Ignatavičių, 
paminėta, kad jis esąs Pasaulio šaulių 
sąjungos atsakingasis sekretorius. 
Tekste turėjo būti "Lietuvos šaulių 
sąjungos centro vaidybos atsakingasis 
sekretorius Stasys Ignatavičius"

S. Ignatavičių ir paliestuosius 
atsiprašome.

Autorius

mą 50 - me "Mūsų Pastogės" 
numeryje aukotojų sąraše praleista 
Mykolo Zakaro, aukojusio 50 dolerių, 
pavardė.

Mielam aukotojui dėkojame, o už 
klaidą atsiprašome.

Praeitame "Mūsų Pastogės" nume
ryje Išspausdintame aukų sąraše buvo 
paskelbta, kad "per J. Gailių gauta 
250 dolerių". Turėjo būti; "J. Gailius 
aukojo 250 dolerių, a.a. K. Šimanke- 
vičlaus atminimui".

J. Gailių dėl šios klaidos labai
atsiprašome. Redakcija

~ "-t. .v ■' • ■

A. t A. Lięįijąį Jųądaitięnei
mirus, jos dukrą ir seseris su šeimomis' nuoširdžiai užjaučia.

Vita ir Aleksandras Jakštai

A. t A. Lidijai Juodaitienei
mirus, Jos dukrai Lilytei, seserims, jų šeimoms ir anūkams nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Izabelė ir Jonas Oseckai

MŪSŲ mirusieji
A. + A. JUOZAS

Viešnia mirtis vėl aplankė Sydnė
jaus ramovėnus, š| kartą paskui save 
išsivesdama mūsų broli ramovėną 
Juozą.

Juozas Bartkevičius gimė 1907 
metais rugsėjo 7 dieną Tuščių dvare, 
Tauragės valsčiuje ir apskrityje.

.Sulaukęs 21 metų amžiaus, Juozas 
buvo pašauktas atlikti būtiną kario 
tarnybą ir paskirtas ( Ryšių batalioną, 
radijo kuopą. Šioje kuopoje išbuvęs 
apie porą mėnesių, susirgo ir buvo 
paguldytas i Kauno karo ligoninę, kur 
gydėsi apie mėnesi. Po ligos, sveikatai 
pataisyti, ji šešioms savaitėms paleido 
atostogų, o sugrįžus paskyrė Ryšių 
batalionio štaban etatiniu raštininku, 
rikiuotės dalyje, mobilizacijos skyriu
je. Betarnaudamas štabe prie karo 
technikos, jis išlaikė nerikiuotės 
puskarininkio egzaminus ir buvo 
pakeltas i jaunesnio puskarinininkio 
laipsni. Išeinant iš karinės tarnybos, 
Juozas Bartkevičius buvo paaukštin
tas vyr. puskarininkiu. Turėdamas 
gerą balsą, jis visus metus dainavo 
Ryšių batalionio chore. Muzikui 
Liubersklui vadovaujant, su batalionio 
choru dainavo kariuomenės pusvalan
dyje Kauno radiofone. Betarnaujant, 
Kaune netikėtai sutiko savo klasės 
draugę iš Tauragės gimnazijos Erną 
Gramzaitę, kuri tuo metu dirbo 
korespondente Kauno fabrike "Mais
tas". Atsinaujino sena pažintis, kuri 
netruko baigtis sužadėtuvėmis. 1930 
metais baigęs tarnybą Juozas Bartke
vičius grižo i savo ūki. Sužadėtinė taip 
pat sugrižo pas tėvelius Tauragėn ir 
tų pačių metų birželio mėnesi Juozas 
ir Erna;atšoko vestuves. Žmona ėmė 
dirbti Tauragės "Maisto" fabrike 
korespondente Ir vertėja, o Juozas 
tvarkėsi savo ūkyje.

1935 metais 7 - tas pėstininkų 
pulkas Iš Klaipėdos buvo perkeltas i 
Tauragę. Tuo metu ūkyje buvo 
sunkoka verstis ir Juozas, mėgęs 
karišką darbą, padavė pareiškimą i 
pulko štabą Ir vėl gavo tą pačią

A. + A. ALGIS ŠVIRINAS
Lapkričio mėnesio 28 dieną, širdies 

smūgio ištiktas, staiga mirė Algis 
Švirinas. Velionis tebuvo sulaukęs tik 
40 metų.

Algis buvo vidurinysis Švirinų 
sūnus. Baigęs Bass Hill gimnaziją, 
kuriam laikui išvyko Anglijon. Grįžęs 
dirbo įvairius darbus. Buvo nevedęs. 
Prieš šešetą mėnesių staiga susirgo, ir 
jam buvo padaryta širdies operacija. 
Po operacijos Algis kurį laiką jautėsi 
neblogai, bet liga vėl staiga pasikar
tojo. Buvo skubiai nuvežtas ligoninėn, 
tačiau jokios priemonės jau negeloėjo 
ir ten mirė.

Palydėtas draugų, kaimynų ir 
artimųjų, palaidotas Algis Švirinas 
gruodžio 4 dieną Rookwoodo kapinė
se.

Šv. Mišias atlaikė ir atliko visas 
kitas laidotuvių apeigas kunigas P. 
Martūzas. Šermenų pietus vyko velio
nio tėvo namuose. . B. G.

BARTKEVIČIUS

tarnybą štabe. Sąlygoms pagerėjus, jis 
savo ūkyje įvedė daug naujų pakeiti
mų, tvarkėsi gana gerai. 1939 metais 
kai ūkyje radosi vis daugiau ir daugiau 
darbų, Juozas iš karinės tarnybos 
pasitraukė. Tačiau karo audroms 
užėjus, teko palikti namus ir su trejetu 
dar nedidelių vaikų trauktis Vakarų 
link. Prabėgo sunkūs, pilni klajonių ir 
išsiskyrimo karo metai. Pokaryje 
Bartkevičių šeima vėl susirinkusi 
krūvon, emigravo i Australiją. Pasto
viai apsigyveno Sydnėjuje. Jau po 
dviejų emigracijos metų šeima pasi
statė savo namus. Vėliau apsigyveno 
Bankstowne. Žmonai padedant, Juo
zas Bartkevičius užaugino du sūnus ir 
dukrą, susilaukė anūkų ir proanūkų. 
Visi Jie gyvena Sydnėjuje.

Mūsų Juozas visada buvo geras 
ramovėnas, mėgo savo žurnalą "Ka
rys", kuri kas metai prenumeravo, o 
reikalui esant, ir auka ji paremdavo. 
Buvo gero ir sugyvenamo būdo, mėgo 
bendrauti su žmonėmis. Kol sveikata 
leido vis lankė ramovėm ų susirinkimus 
ir renginius.

Gėdintiems žmonai Ernai, sunums, 
dukrai ir visiems šeimos nariams 
ramovėnų vardu reiškiame gilią užuo
jautą.

ilsėkis Dievo prieglobstyje amžino
je ramybėje. Tebūnie Tau lengva 
Australijos žemelė.

A. V.

A. + A. VYTAUTAS SAPKA

Gruodžio 9 dieną Marrickville 
ligoninėje mirė

A.A. VYTAUTAS SAPKA.
Velionis buvo gimęs 1915 metų 

kovo 15 dieną. Palaidotas gruodžio 11 
dieną Rookwoodo kapinių lietuvių 
sekcijoje. Gedulingas pamaldas atlai
kė ir i amžino poilsio vietą palydėjo 
kunigas P. Martūzas ir būrys tautie
čių.

Ed. Vailokas

A. + A. LIDIJA JUODAJTIENĖ

Gauta žinia, kad po sunkios vėžio 
ligos, gruodžio 13 dieną mirė, gyvenu
si Epinge

A.A. LIDIJA JUODAITIENĖ.
Velionė palaidota gruodžio 18 

dieną Rookwoodo kapinėse, liuteronų 
- evangelikų sekcijoje.

B. 2',

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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MELBOURNE iSYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Ir šiais metais per SBS 2EA radijo
stotį, graikų programos metu, 15 
minučių bus perduodamas prelato P 
Butkaus žodis tikintiesiems Kalėdų 
Švenčių proga.

Transliacija prasidės gruodžio 24 
dieną, antradieni, 7 vai. vakaro.

Inf.

Dėkojame tautinių šokių grupei 
"Sukuriui" ir Sydnėjaus "Aušros" 
tuntui savo nariams aukojusiems po 
500 dolerių, kad paremti vykstančius į 
Pasaulio jaunimo kongresą Pietų 
Amerikoje. Atsidėkodamas, jaunimas 
stengsis gražiai atstovauti Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenę, o sugrįžę 
netruks vėl įsijungti į aktyvų kultūrinį 
darbą.

Sūkuriečiai ir aušriečiai

PAGALBA LIETUVAI

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:

50 dolerių - V. ir G. Arai, vietoje 
gėlių, pagerbiant a.a. L. Juodaitienę:

50
ir E.

20
10

dolerių - Z. ir H. Gurcmacher; 
Astromskas;
dolerių - A. Savickienė (660);
dolerių - V. Deikus.

Dėkojame visiems, aukojusiems 
Lietuvai.

J. Mickienė 
Sydnėjaus Apylinkės 

vaidyba

PRANEŠIMAS •
Remiantis centro valdybos praneši

mu, Amerikoje spausdinamo žurnalo 
"Karys" leidimas nuo šių metų 
gruodžio mėnesio sustabdomas, ka
dangi "Karys" jau bus leidžiamas 
Lietuvoje.

Norintieji užsisakyti Lietuvoje lei
džiamą "Karį", prašomi kreiptis į 
Melbourno karių Ramovės valdybą. 
Žurnalo metinė prenumerata kainuoja 
25 Australijos dolerius.

LKV sąjungos 
Melbourno skyriaus valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju J. Ž alkauskienei 

iš Melbourno Socialinės globos moterų 
draugijos, atsiuntusiai 200 dolerių, ir 
J. Viliunienei iš Sydnėjaus Skautų 
sąjūdžio, atsiuntusiai 100 dolerių. 
Taip 'pat dėkoju visoms draugijos 
narėms ir visiems Sąjūdžio nariams, 
prisidėjusiems prie paramos konsula
tui.

Su šv. Kalėdų linkėjimais
D r. A. Kabaila

PADĖKA
Melbourne "Dainos sambūris" nuo

širdžiai dėkoja už sekančias aukas:
100 dolerių - Melbourno Apylinkės 

valdybai;
50 dolerių - T. ir J. Jagėlaičiams;
po 20 dolerių - A. Čelnai ir V.

Bosikiui.
R. Dagys

TIESIOGINĖS KELIONĖS 
Į VILNIŲ

KAD IŠVENGTUMĖTE NUSIVYLIMO, UŽSISAKYKITE 
BILIETUS PAS MUS JAU DABAR.

Jei kviesite savo giminaičius ar draugūs, 
mes jums patarnausime pagal naujausias kainas ir maršrutus. 
* Pas mus žemos oro linijų kainos į visus kraštus, įskaitant 

Lietuvą - Estiją - Europą - JAV - Kanadą - Pietų Ameriką ir 
kelionę aplink pasaulį.

Organizuojame ekskursijas (tours).
Parūpiname nakvynę (sustojimus) Eurail viešbučiuose. 
Rūpinamės automašinų nuoma.
Padedame apdrausti svečių sveikatą.
Organizuojame grupines ekskursijas.

Kreipkitės į mus visais kelionių reikalais:

48 The Boulevarde, Strathfield 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888.

Fakso Nr. (02) 7453 237.

z

Darbo dienos: 
nuo pirmadienio iki penktadienio 

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per 

parą. Kalbame ir rusiškai.

JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE J LIETUVĄ IR UŽ JOS.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

I 
I

16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
I 
I

BENDROS KŪČIOS

ruošiamos 24.12.91, 7 vai. p. p. Registruotis klube iki 17.12.91. 
Vakarienės kaina 14 dolerių asmeniui.

1
I

NAUJŲ METŲ BALIŲ
klubas ruošia gruodžio 31 d. vakare. Jūsų laukia skani, 2 patiekalų 
vakarienė ir vynas. Gros gera kapela.
Linksminsimės nuo 8 vai. vak. iki 1 vai. ryto. Bilietai $25 asmeniui. 
Prašom bilietus įsigyti ir'stalus užsisakyti iki 22.12.1991 klubo 
raštinėje.

I 
I 
I

ŠVENČIŲ METU KLUBAS ATIDARYTAS:
Antradienis - 24.12.91 — nuo 5 vai. p. p.
Trečiadienis - 25.12.91- uždaras
Ketvirtadienis - 26.12.91- nuo 12 vai. p. p.
Antradienis - 31.12.91- nuo 5 vai. p. p.
Trečiadięnis - 1.1.92 - nuo 12 vai. p. p.

SKAUTŲ DĖMESIUI
Sydnėjaus "Aušros" tunto "Lais

vės" stovykla taip pavadinta, kad 
pažymėti Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą. Ši stovykla vėl vyks Camp 
Coutts, NSW,Waterfall's apylinkėse.

Stovyklaujama bus sausio 2-8 
dienomis. Vilkiukai ir paukštytės 
stovyklaus kiek trumpiau, t. y. nuo 
sausio 4 iki 8 dienos.

Stovyklinės anketos tunto nariams 
jau išsiųstos. Jos turi būti grąžintos 
tuntininkei, ne vėliau gruodžio 25

dienos (28 N th. St., Balmain 2041).
Stovyklauti labai kviečiami "senie

ji" skautai ir skautų tėvai, kurie 
tikimasi, kad galėtų prisidėti prie 
stovyklos programos pravedimo ir 
darbų stovykloje.

Smulkesnę informaciją galima gauti 
pas tuntlninkę S. Eglę Garrick tel. 818 
3393 (namų) arba 391 9563 (darbo).

Stovyklos mokestis sumokamas, 
atvykus j stovyklą - už vieną dieną 
vienam kainuoja 8 doleriai, šeimai su 
trim vaikais ir daugiau - 30 dolerių j 
dieną. Tuntininkė

I

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR PIGIAU 1
Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška prekyba su 

LIETUVOS RESPUBLIKA.
Pasiunčiame naujausius Vakarų Europoje gaminamus ir gaunamus 

vaistus.
Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas, 

rūbus, sportinius kostiumus Ir sportinius batus.
Elektronines prekes, rusiškus ir kitų kraštų gamybos automobilius.
Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama 

valiuta, atliekame visas finansines ir banko, operacijas aukščiausiu 
klljentui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko 
investacljas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybe, 

tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.
SIŪLOME POPULIARŲ SIUNTINI: 1991 m. Nr.l

3 m. vilnonės medžiagos eilutei, 3 m. puikios medžiagos suknelei, 1 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 pora sportinių batų, 
vyriška arba moteriška striukė.

Siuntinio kaina 525 doleriai oro paštu.
Parduodame lietuviško šrifto rašomąsias mašinėles "Olimpia”.

BEKONKURENCINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS 
Siuntinys Nr.5, 125 doleriai.

10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 svarų ryžių, 200 gr. 
tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 svarai dešros, 2 svarai 
sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 2 svarai valgomosios alyvos, 1 bonka 
krupniko.

BALTIC STORES & CO.,
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB., England
Tel. 081 460 2529
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