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Redakcija ir administracija

išganymo viltis

Išgirsk Kūčių Naktį, kaip žarna gimtoji 

Šventųjų Kalėdų maldas atkartoja.
Nors ūkanos dengia ten tylinčius bokštas 
Ir širdys, šviesos pasiilgusios, trokšta...

Užmirški reklamų, minios triukšmų, spūstį. 

Sustoki Kalėdų ramybės pajusti.
Tau protėvių žemės maldas kalbės vėjas. 
Palies tavo sielų dangus priartėjus.

Pajuskime, broliai, kaip mus Viešpats guodžia - 

Tėvynų ir mus Kristus kviečia pakilti, 
įžiebdamas šviesių išganymo viltį...

Kun. Petras Butkus

Sveikiname Lietuvos žmones bei po pasaulį pasklidusius lietu
vius, laimingai sulaukusius švenčių, linkime linksmų Kalėdų ir 
sėkmingų Naujųjų metų.

Nors ir sunkus Lietuvos žmonių gyvenimas buvo praėjusiais 
metais, ir tai nedžiugino lietuvių nei tėvynėje, nei užsienyje, 
tačiau taip pat prisimename mūsų visų pastangomis sukartas ir 
šviesesnes prošvaistes, ypač sublizgėjusias Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje Lietuvoje ir kitose sutelktinio darbo srityse.

Tad kviečiame Lietuvos žmones ir užsienio lietuvius dar labiau 
jungti jėgas ir tvirčiau bendrai dirbti, kad ateinančiais metais 
galėtumėm daugiau kuo pasidžiaugti, kad tarp užsienio lietuvių 
stiprėtų lietuvybė ir, kad kiltų Nepriklausomos Lietuvos gerovė.

Tepadeda mums visiems iš naujo užgimus Išganytojas.

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba: 
pirmininkas Bronius Nainys, Rimas Cesonis, Vacys 
Garbonkus, dr. Petras Kisielius, Baniutė Kronienė, 

Milda Lenkauskienė, Paulius Mickus, dr. Vitalija 
Vasaitienė, Aleksas Vitkus, PLB atstovas Lietuvoje

Juozas Gaila, PLB fondo pirmininkas Vytautas Kamantus

‘ 5v. Kalėdų ir Naujųjų metų ^rbga sveikiname Australijos
lietuvius ir visus svečius, atvykusius į Adelaidėje vyksiančias 
Lietuvių dienas.

Linkime, kad šventiškas džiaugsmas, lietuviškas 
sųmoningumas, meilė savo Tautai ir visa, kas lietuviška 
bujotų mūsų širdyse ir stiprintų mus šiame tolimame 
kontinente.

Mūsų broliams ir sesėms Lietuvoje linkime stiprybės ir 
pasišventimo, siekiant šviesesnio rytojaus savo Tėvynei.

fiLB Krašto valdyba

Mieli Broliai, Sesės!
Švęsdami Kristaus gimtadienį, mes instinktyviai prisimename 

pirmųjų Kalėdų sceną: užeigos šeimininką, sakantį Marijai ir Juozapui 
„jums nėra vietos“, šaltą gyvulių olą, ėdžiose gulintį ką tik gimusį 
kūdikį, nustebusius piemenis, dangaus angelus, giedančius „Garbė 
Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“ 
(Lk.2:14).

Šioje „Dievui garbės ir ramybės žmonėms“ šventėje labiau negu 

kitu laiku iškyla ir liūdna žmonijos padėtis: metų metais besitęsiančios 
brolžudybės, masinis, įstatymais įteisintas negimusių kūdikių 
žudymas, milijonai vaikų, augančių be tėvų meilės, viešpataujantis 
socialinis neteisingumas ir moralinis chaosas.

Šiame Kalėdų laikotarpyje dažniau nei kitu laiku ne vienas iš mūsų 
savęs klausiame, kodėl po 2000 metų Kristaus apreikštos Dievo 
meilės žmogui, tiek daug pasaulyje neapykantos ir neteisingumo?

„Jei Dievas leido žmonijai patirti socializmo, gimusio kapitalizme, 
. siaubą milijoninėms aukoms, kodėl jie (kompartijų sekretoriai) turi 
grįžti vėl j tą pačią vietą?“ klausia Lietuvos „Mažosios studijos“ 
radijo klausytoja (1993).

„Dievas yra meilė“ teigia Šv. Raštas (Jn.4:8), o meilė yra laisvė. 
Dievas mus sutvėrė neatsiklausęs mūsų, bet tolimesnį pasirinkimą 

paliko mums patiems. Jis pateikia laimingam, tvarkingam gyvenimui 
taisykles, bet neverčia jų priimti. „Prieš tave aš pastatau gyvenimą 
ir mirtį. Pasirink gyvenimą“, sakė Dievas Mozei pateikdamas 10 
įsakymų.

Tik Mergelei Marijai sutikus būti motina, Dievo Sūnus įsijungė į
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žmonijos istoriją, tapo mūsų Išganytoju ir Broliu. Kaip bejėgis 
kūdikis Kristus atėjo į pasaulį, kad kiekvienas žmogus be baimės ir 
laisva valia galėtų jį priimti ar atmesti.

„Aš stoviu prie durų ir beldžiu; jei kas išgirs mano balsą ir atvers 
duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“ 
(Apr.3:20). Kristus prašosi, bet nesiveržia. Sielos duris galima 
atidaryti tik iš vidaus. Tik mes patys tegalime įsileisti Kristų į savo 
gyvenimą.

Nuoširdžiai sveikinu Pietų ir Vakarų Australijos bei 
Šiaurinės Teritorijos lietuvius šv. Kalėdų ir Naujųjų nrnetų 
proga, linkėdamas visiems geriausios sėkmės ir sveikaatos.

Jurgis Jonaviičias, 
Lietuvos Respublikos garbės konssulas

Pietų ir Vakarų Australijai ir Šiaurinei Teritorrijai

Krikščionybė nėrapaveldimas turtas. Kiekvienas žmogus privalo 
iš naujo, sąmoningai priimti Kristų kaip savo išganytoją ir Viešpatį. 
Kaip pirmųjų Kalėdų naktį į pasaulį, taip dabar į kiekvieno mūsų 
gyvenimą Jis ateina kaip bejėgis kūdikis, reikalingas meilės, globos 
ir apsaugos, kad galėtų augti ir bręsti, kad per mūsų gyvenimą galėtų 
skleisti pasaulyje savo meilę, tiesą ir šviesą.

Į tą kodėl po 2000 metų tiek mažai pasaulyje „garbės Dievui ir 
ramybės žmonėms“, atsako paskutinių socialinių tyrimų duomenys. 
85% amerikiečių save laiko krikščionimis, tačiau tik 45% priima Šv. 
Rašto teigimą, kad per krikštą žmogus tampa „Dievo vaiku“ 
(Jn.l:12), prisiima įsipareigojimą „būti pasaulio šviesa ir žemės
druska“ 52 milijonai amerikiečių priima šv. Komuniją, tačiau tik
30% tiki į Kristaus pareiškimą „Iš 
tiesų, iš tiesų sakau jums... mano 
kūnas yra tikras valgis ir mano 
kraujas tikras gėrimas“ (Jn.6:53 - 
55).

Kasmet su nauju ilgesiu laukiame 
pasirodant Betliejaus žvaigždės, 
su nauja viltimi sutinkame angelų 
paskelbtą Gerąją Naujieną, nes 
tikime, kad Dievo Sūnus, tapęs 
Emanueliu - Dievas Su Mumis - 
daugiau pasaulio nebepalieka ir 
kas kartą daugiau žmonių sąmo
ningai pasirenka Kristų savo „keliu, 
šviesa ir gyvenimu“.

' Kai šių metų birželio 25 dieną 
Niujorke vyko homoseksualistų 25 
metų oficialaus pripažinimo 
sukakties paminėjimas, tą pačią 
dieną Amerikoje ir kituose 474 
kraštuose sąjūdžio „Jaunimas už 
Jėzų“ surengtame maldos ir 
atsiteisimo žygyje dalyvavo per 15 
milijonų žmonių, kurių dauguma 
buvo jaunimas, („USA Today“, 
1994.06.27). O šių metų lapkričio 
8 dieną Amerikos senato ir 
kongreso rinkimuose „mirties 
kultūros“ propaguotojai patyrė 
didžiulį pralaimėjimą: visi 46 „už 
gyvybę“ pasisakę kandidatai 
(respublikonai ir demokratai) buvo 
balsuotojų išrinkti atstovauti tautai.

Džiugių ir viltingų šv. Kalėdų ir

Dievo palaimintų Naujųjų 1995 -t
jų metų linkiu visiems, gyvenan

tiems išeivijoje-ir tėvynėje. 
’ Vyskupas Paulius A. 
, Baltakis, O.F.M.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname visus 
lietuvius Tėvynėje ir užsienyje bei draugus Australijoje, 
linkėdami laimės ir džiaugsmo 1995 metais. Šviesios ateities jį
mūsų gimtinei Lietuvai. ĮOGfr

Lietuvos Respublikos garbės konsulas 
Kęstutis Lynikas ir Danutė Lynikienė

Mieliems tautiečiams Tėvynėje, Australijoje ir visuose pasaulio 
kraštuose, švenčiantiems Kūdikėlio Kristaus gimimo šventų - 
Kalėdas, linkime giedrios, šventiškos nuotaikos.

Viso geriausio ateinančių Naujųjų 1995 metų bėgyje gimi
nėms, bičiuliams ir visiems pažįstamiems -

.<4^ Lietuvos Respublikos garbės konsulas
Viktoras Šliteris ir Juta Šliterienė

Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai sveikiname mielus Lietuvių 
bendruomenės Spaudos sųjungos narius, darnių „Mūsų 
Pastogės" bendradarbių, rėmėjų ir skaitytojų šeimų bei 
kiekvienų brangų brolį ar sesę lietuvį Australijoje, Lietuvoje 
ir svetur.

1995 - ieji Naujieji metai tebūna visiems šviesūs ir laimingi, 
teatneša visokeriopos sėkmės tiek mums, tiek mūsų tėvynei 
Lietuvai.

Lietuvių bendruomenės 
Spaudos sųjungos valdyba

Sveikiname visus su šv. Kalėdomis ir linkime viso geriausio 
Naujuose metuose.

ALB Geelongo apylinkės valdyba

ee^^**^**^***^*******^*
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 lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos valdyba

Kalėdų švenčių proga sveikiname visus Australijos lietuvių 
sporto klubus, nepavargstančius jų darbuotojus ir visus 
sportininkus, dalyvaujančius 44 - je sporto šventėje 
Adelaidėje. Naujieji metai tegul būna jums visiems laimingi, >
pilni sėkmės ir atneša gražių laimėjimų ne tik asmeniniame, * 
bet ir sportiniame gyvenime.

A- Laukaitis, N. Wallis, P. Andriejūnas 
Australijos lietuvių fizinio auklėjimo 

sųjungos valdyba *

• įtį •*& ■*&

Šv. Kalėdų proga sveikinu sporto klubo "Kovo" sportinin
kus, rėmėjus ir draugus, linkiu sėkmės sporto šventėje ir 
laimingų Naujų metų.

Ed. Lašaitis
Sporto klubo „Kovas" pirmininkas

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 - visko geriausio!
Telaimina Dievas jūsų žingsnius! Vs"

Sydnėjaus „Aušros" tuntasSveikiname Australijos lietuvius ir Australijos lietuvių chorus šv. 
Kalėdų švenčių proga, linkime geros sveikatos ir sėkmingų 
Naujųjų metų. Sydnėjaus lietuvių choras "Daina'

Šventų Kalėdų ir Naujųjų - jubiliejinių - metų proga 
nuoširdžiausių linkėjimų klubo nariams, rėmėjams ir visiems 
Geelongo lietuviams siunčia

Geelongo lietuvių 
sųjungos klubo valdyba
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Mielas klubo narius, mecenatus bei rėmėjus, klubo svečius 

ir visą Melburno lietuvių bendruomenę Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų metų proga nuoširdžiai sveikina, linksmų švenčių * 
ir geros sveikatos bei pasisekimo 1995 metais linki

Melburno lietuvių ’ 
klubo valdyba

Šventiškos nuotaikos šv. Kalėdų proga, sėkmės ir sveikatos 
Naujuose metuose linkime visiems ramovėnams, jų šeimoms, 
šauliams, buvusiems kariams bei partizanams, kurių ryžtas 
ir kraujo bei gyvybės aukos prikėlė Lietuvą naujam 
Nepriklausomam gyvenimui.

LKVS - gos „Ramovė"
Melb. sk. valdyba

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuoširdžiai sveikiname 
mūsų draugijos narius ir visus tautiečius, linkėdami daug 
sėkmės ir Dievo palaimos.

Sydnėjaus lietuvių 
katalikų kultūros draugija

Mielas seses ir brolius skautas ir skautes Australijoje, Tėvynėje ir 
visame pasaulyje Kalėdų švenčių ir Naujųjų metų proga sveikina, 
džiaugsmo ir laimės linki

Sydnėjaus skautu'lidinys"

Sveikiname „Neringos" nares ir narius bei prijaučiančius
su šventomis Kalėdomis!

Taip pat linkime visiems sveikų ir laimingų Naujųjų 1995 
metų!

Sydnėjaus pensininkų 
klubo „Neringa" valdyba

Mielas Sydnėjaus klubo narius, bendradarbius nuoširdžiai 
sveikiname šv. Kalėdų proga, linkime linksmų švenčių ir 
laimingų Naujųjų metų.

Sydnėjaus lietuvių 
klubo valdyba

Šventų Kalėdų ir Naujųjų 1995 metų proga sveikiname 
Melburno pensininkus ir visus lietuvius, linkėdami visiems 
geros sveikatos, ilgo amžiaus, darnaus sugyvenimo ir daug, 
daug laimės bei džiaagsmo.

Melburno lietuvių 
pensininkų sąjungos valdyba

Mielai Sodybos kūrėjai p. Onai Baužienei, BEM, Sydnėjaus 
lietuvių moterų socialinės globos draugijos valdybai ir 
narėms bei visiems rėmėjams, bičiuliams ir geros valios 
tautiečiams Australijoje linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų

e

ijų metų linki
Sydnėjaus lietuvių Sodybos 

sodybiečiai

Šv. Kalėdų proga sveikiname savo narius, jų šeimas ir 
šus mūsų draugus Australijoje, Amerikoje ir Lietuvoje, 
nkėdami geriausios sėkmės Naujuose 1995 - se metuose.

EŽY klubas

%

i, draugus ir pažįstamus, linkėdamos 
švenčių ir laimingų bei sėkmingų Naujų 
Karolina Biveinienė, Gražina Schick

mų Kalėdų švenčių ir lamingų Naujųjų 1995 metų 
ėms, draugams ir pažįstamiems linki

Birutė Aleknaitė ir Vincas Binkis

Šioje apžvalgoje trumpai pami
nėsiu svarbesnius paskutinių 
dviejų savaičių įvykius Lietuvoje 
ir už jos ribų, kur tai liečia 
Lietuvos interesus.

A. Brazausko vizitas 
Italijoje ir Vatikane

Prezidentas A. Brazauskas, ly
dimas užsienio reikalų ministro P. 
Gylio, jų patarėjų, Seimo kanclerio 
N. Germano, Seimo narės L Šiau
lienės ir Vilniaus universiteto 
rektoriaus R. Pavilionio, su oficialiu 
trijų dienų vizitu lankėsi Italijoje ir 
Vatikane. Kartu su Prezidentu 
atskrido ir 23 verslininkai bei 11 
žurnalistų. Romoje Lietuvos dele
gacija daugiausiai laiko skyrė 
susitikimams su verslininkais, o 
užsienio reikalų ministras P. Gylys 
pasirašė su Italijos užsienio reikalų 
ministro pavaduotoju F. Roccetta du 
svarbius dokumentus. Vienas iš jų 
dvišalė Investicijų skatinimo ir 
apsaugos sutartis, kuri turėtų 
padalyti Lietuvą patrauklesne italų 
investitoriams. Kitas dokumentas tai 
ketinimų protokolas dėl kultūrinio 
bendradarbiavimo.

Vatikane Lietuvos delegaciją 
pasitiko spalvinga garbės sargyba ir 
nuvedė į Šventojo Tėvo biblioteką. 
Čia Popiežius priėmė Lietuvos 
Prezidentą ir su juo kalbėjosi 30 
minučių. Pokalbyje Popiežius 
prisiminė savo vizitą Lietuvoje, 
teiravosi apie bažnytinio turto 
grąžinimą, domėjosi Lietuvos san
tykiais su kaimyninėmis valsty
bėmis, palinkėjo Lietuvai taikingos 
ateities ir gerovės. Popiežius ir 
Prezidentas įteikė vienas kitam 
dovanas.

ESBK viršūnių 
susitikimas

Gruodžio 5 ir 6 dienomis Budapešte 
vyko 52 valstybių vadovų konfe
rencija, kurioje buvo aptariami 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo klausimai. ESB konfe
rencijoje dalyvavo ir Lietuvos 
Prezidentas A. Brazauskas. Prieš
pietinėje pirmosios konferencijos 
dienos sesijoje Lietuvos Prezidentas 
pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, kad 
Lietuvos užsienio politikos kertinis 
principas yra plėtoti gerus santykius 
su kaimyninėmis valstybėmis. Jis 
paminėjo jau pasirašytą geros 
kaimynystės sutartį su Lenkija ir 
sakė, kad greit tokia sutartis bus 
pasirašyta ir su Baltarusija. A. 
Brazauskas apgailestavo, kad Rusija 
jau ištisus metus prekiauja su 
Lietuva mažiau palankiu prekybos 
režimu, negu su kitomis valstybėmis 
ir išreiškė viltį, kad artimiausiu metu 
bus pašalinti visi nesklandumai tarp 
Lietuvos ir Rusijos.

Sensaciją Budapešte sukėlė B. 
Jelcino ir B. Clinton susikirtimas dėl 
NATO išplėtimo į Vidurio ir Rytų 
Europą. B. Jelcinas sakė, kad Rusįja 
negali sutikti su NATO išplėtimu iki

jos sienų, o B. Clinton atsakė, kad 
visos Europos šalys turi teisę stoti į 
šią gynybinę organizaciją ir jokia 
išorinėjėga negali joms to uždrausti.

Budapešte vykusiojekonferencijoje 
buvo susitarta ir dėl pareiškimo 
Baltijos šalių klausimu. Šio pa
reiškimo svarstymas užsitęsė, nes 
Rusija reikalavo paminėti ne tik rusų 
armijos išvedimo iš Baltijos kraštų 
istorinę reikšmę, bet ir Baltijos šalyse 
gyvenančių rusų teisių apsaugą. 
Nesutarimas buvo išspręstas, į 
pareiškimą įrašant sakinį apie 
pagrindines žmogaus teises ap
skritai, neminintrusųar kitų tautinių 
mažumų.

Lietuvos ir NATO 
santykiai

Prieš porą savaičių Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos sekre
torius A. Januška, kalbėdamas 
Šiaurės Atlanto Tarybos posėdyje, 
pasiūlė sukurti NATO asocijuotos 
narystės kategoriją. Pasak šio 
pasiūlymo, asocijuotomis narėmis 
galėtų tapti tos valstybės, kurios 
siekia tapti NATO narėmis, bet šiuo 
momentu dar nėra tam pilnai 
pasirengusios. A. Januška vėliau 
sakė Laisvosios Europos radijui, kad 
jo pasiūlymas buvo Taiybos narių 
palankiai priimtas ir, jo manymu, 
netolimoje ateityje bus įgyvendintas.

Keletą dienų vėliau įvykusiame 
Šiaurės Atlanto Tarybos ben
dradarbiavimo posėdyje Briuselyje, 
Lietuvos užsienio reikalų ministras 
P. Gylys pakartojo Lietuvos pasi
ryžimą tapti NATO nare. Sekančią 
dieną ten atvyko JAV užsienio 
reikalų ministras Christopher ir ten 
esantiems 11 VidurioirRytųEuropos 
užsienio reikalų ministrams pa
reiškė, kad nė vienos valstybės 
prašymas stoti į NATO nebus iš 
anksto atmetamas - su visomis jų 
prašymai bus individualiai ap
tariami. Porą dienų vėliau taip 
patvirtino ir JAV prezidentas 
Budapešte, atmesdamas B. Jelcino 
ir jo užsienio reikalų ministro A. 
Kozyrevo kritiką dėl planų priimti į 
NATO Vidurio ir Rytų Europos 
valstybes.

Baltijos šalių 
prezidentai Prahoje

Čekijos prezidentas V. Havelas 
pakvietė visų trijų Baltijos valstybių 
prezidentus gruodžio 7 dieną atvykti 
į Prahą. Lietuvos ir Latvijos vadovai 
atvyko nustatytu laiku, tuo tarpu 
Estijos prezidentas L. Meris atvyko 
tik gruodžio 8 dieną. Toks Estijos 
prezidento akibrokštas labai nu
stebino čekus. Manoma, kad Estija 
tokiu būdu norėjo patraukti į save 
išskirtinį dėmesį, tačiau pasiekė visai 
priešingo efekto.

V. Havelas su kiekvienos Baltijos 
šalies prezidentu susitiko atskirai. 
Pasak Lietuvos prezidento patarėjo 
J. Paleckio, per Havelo ir Brazausko
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susitikimą buvo akcentuota, kad 
Lietuva eina į Europos Sąjungą 
Čekijos ir kitų Višegrado valstybių 
pramintu keliu. Anot J. Paleckio, 
prezidentas Hevelas žadėjo padėti 
Lietuvai integruotis į Europos 
Sąjungą, bet pastebėjo, kad kelias į 
Europą bus nelengvas. Po susitikimų 
įvykusioje spaudos konferencijo- 
jeČekijos prezidentas teigė, kad 
Baltijos ir Višegrado šalys pirmiausia 
turi plėtoti ekonominį bendra
darbiavimą. Atsargiai vertindamas 
Baltijos ir Višegrado lyderių su
sitikimo idėją, V. Havelas patvirtino 
savo šalies nusistatymą, kad Vi
šegrado grupė savo politinį vaidmenį 
jau atliko ir dabar lieka tik eko
nominis bendradarbiavimas. Po
kalbiai su Baltijos šalių lyderiais 
buvo naudingi ir įgalino jį geriau su
sipažinti su tų kraštų problemomis, 
skirtumais ir panašumais, sakė 
Čekijos prezidentas.

Degalų stoka Lietuvoje
Jau dvi savaitės kaip dėl žaliavų 

trūkumo nedirba Mažeikių įmonė 
„Nafta“. Lietuvojejaučiamasbenzino 
trūkumas, kyla jo kainos, tačiau 
masinės panikos dar nėra. Šioskrizės 
kaltininkas yra Rusijos koncernas 
„Lukoil“, kuris lapkričio 17 dieną 
nutraukė naftos tiekimą. Tai jau ne 
pirmas kartas, kai „Lukoil“ nevykdo 
savo įsipareigojimų Mažeikių ra- 
finerijai, darydama jai milijoninius 
nuostolius. Pasak techninio direk
toriaus Gimbuto, Mažeikių „Nafta“ 
dėl nutraukto naftos tiekimo kiek
vieną dieną patiria vieno milijono 
litų nuostolį.

Ministras pirmininkas A. Šle
ževičius spaudai pareiškė, kad 
Lietuva ieško alternatyvių kuro 
šaltinių, tačiau tuo pačiu metu 
deramasi ir su „Lukoil“. Pasak jo, 
Rusijos nafta tebėra pigesnė, negu 
kitų tiekėjų, ir su tuo reikia skaitytis. 
A. Šleževičius nemano, kad naftos 
tiekimo Lietuvai nutraukimas yra 
politiškai motyvuotas. Tačiau naftos 
tiekimo nutraukimas tuoj poBaltijos 
asamblėjos rezoliucijos dėl Ka
raliaučiaus srities demilitarizavimo, 
daug ką Lietuvoje verčia manyti 
kitaip.

AT teisėjų paskyrimai
Antradienį, gruodžio 6 dieną, 

Seimas paskyrė dar keturis Aukš
čiausiojo Teismo teisėjus. Jais tapo 
dabartinio Aukščiausiojo Teismo 
teisėjai C. Jokūbauskas, B. Sta- 
kauskas ir A. Spiečius bei Gene
ralinės prokuratūros tyrimo skyriaus 
vyriausias prokuroras S. Gurevičius. 
ReformuojamoAukščiausiojoTeismo 
teisėjais šiuo metu jau paskirta 17 
asmenų. Naujame Aukščiausiajame 
Teisme, kuris pradės funkcionuoti 
nuo kitų metų pradžios, pagal Seimo
priimtą įstatymą, jų turėtų būti 23.
IkiNaujųjųmetųturėtųbūtipaskirti senatvės pensijas gaudavo 55 metų 6 dieną LDDP frakcijos balsais, pareiškęs:„Pagalvokit,jeipremjeras 
visiSeimokompetencijaipriklausančių sulaukusios moterys ir 60 metų kitoms frakcijoms nedalyvaujant pasirašo leidimą parduoti „Literatų 
teisėtvarkos institucijų pareigūnai, sulaukę vyrai, nors dalis jų pasi- balsavime, Seimas tolesniam bal- Nukelta į 5 psl.
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taip pat šių įstaigų vadovai.
Tačiau naujo Generalinio pro

kuroro paskyrimo klausimas užk
liuvo Seime. Seimas balsų dauguma 
atmetė Prezidento A. Brazausko 
siūlomą kandidatą, Vidaus reikalų 
ministerijos tardymo departamento 
direktorių J. Vasiliauską. Nežiūrint 
stiprausPrezidentoįtaigojimoSeimo 
LDDP frakcijos posėdyje paremti J. 
Vasiliausko kandidatūrą, dalis šios 
frakcijos deputatų, kartu su vieninga 
opozicija, balsavo prieš Prezidento 
siūlomą kandidatą.

Seimui atmetus J. Vasiliausko 
kandidatūrą, valdžios kuluaruose 
jau aptarinėjama nauja Generalinio 
prokuroro kandidatūra. Kalbama, 
kad Generalinio prokuroro pozicija 
gali būti pasiūlyta Seimo pirmininko 
pavaduotojui E. Bičkauskui, vienam 
iš populiariausių Lietuvos politikų. j Sencn» keha ieskmlus valdziai- del 
Informuoti šaltiniai praneša, kad i maon1ų gentys pnrms vynausybes 
Prezidentas rimtai svarsto E. | P^ulymą vrrsmmeta suma bus 
Bičkausko kandidatūrą. E. Bič-i Joms išmokėta dahmis per dvtd^ 
kauskas yra vienas iš Centro Į snntiesmetųlalko^arpv 
sąjungos lyderių, be to, jis apie metus • 
vadovavo Seimo kovos su nusi- į 
kalstamumu komisijai. Priimdamas i 
Generalinio prokuroro postą, jis | 
turėtų atsisakyti Seimo nario l 
mandato ir pasitraukti iš politikos. | 
Paskyrimas į Generalinio prokuroro i 
postą yra 7 metams, taigi jį užėmęs 1 
jis negalėtų dalyvauti ir sekančiuose 
prezidento rinkimuose. Tai galėtų 
būti viena iš priežasčių, kodėl A. 
Brazauskas rimtai galvoja siūlyti E. 
Bičkauskui Generalinio prokuroro 
postą.

Pensijų 
įstatymo pakeitimai

Šių metų vasarą Seimas priėmė
Lietuvos Respublikos valstybinio 
draudimo pensijų įstatymo du 
pirmuosius paketus, reguliuojančius 
socialinio draudimo ir socialinės 
(šalpos) pensijas. Šis įstatymas 
turėtų įsigalioti 1995 m. sausio 1 
dieną. Tačiau, iškilus stipriam 
piliečių pasipriešinimui šio įstatymo 
nuostatoms, Seime jau svarstomos 
įstatymo pataisos.

Iki šiol Lietuvoje galiojo Tarybų 
Sąjungos 1956 metais priimtas 
Socialinio draudimo pensijų įsta
tymas, prie kurio žmonės yra 
pripratę. Todėl nenuostabu, kad 
neseniai priimtas naujasis įstatymas, 
kuriuo numatoma palaipsniui kelti 
pensijinį amžių, sukėlė dirbančiųjų, 
ypač jaunesniųjų, nepasitenkinimą. 
Seimas gavo daugiau kaip 10 000 
laiškų, protestuojančių prieš naują 
įstatymą.

Pagal naująjį įstatymą, pensijinis 
amžius pradedamas didinti nuo 
sekančių metų - vyrams po 2 
mėnesius per metus, moterims po 4 
mėnesius, taip kad nuo 2024 metų 
jis ir vyrams, ir moterims bus jau 
toks pats - 65 metai. Iki šiol Lietuvoje

TRUMPAI 
IŠ VISUR

j Galingas apie žemę skriejąs Hub- 
i ble teleskopas atskleidžia vis naujų 
j visatos paslapčių, bet kartu užduoda 
i mokslininkams vis naujų galvosū- 
j kių. Gruodžio 6 d. paskelbti vėliausi 
i Hubble teleskopo stebėjimų duome- 
• nys dalinai patvirtina šiuo metu vy— 
i raujančią visatos susikūrimo spro- 
j gimo būdu teoriją, kartu jai ir 
i prieštarauja. Mokslininkų nuostabai, 
j palyginus jaunoje“ visatoje užtikti 
i labai seni žvaigždynai.

*
i Naujosios Zelandijos vyriausybė 
1 pasiūlė seniesiems krašto gyven- 
I tojams maoriams apie vieną bilijoną 
i dolerių, kad jie atsiimtų savo 
i reikalavimus grąžinti jiems pra- 
1 eitame šimtmetyje iš jų protėvių 
| atimtus žemių plotus. Apie 50 maorių

Vokietijoje, Essen mieste, susirinkę 
| Europos Sąjungos vadovai principe 
I nutarė, kad ateityje Sąjunga bus 
Į praplėsta šešiomis Rytų Europos 
i valstybėmis. Čekija, Rumunija, 

Slovakija, Lenkija, Vengrija ir 
Bulgarija bus įsileistos į Europos 
Sąjungą, kai suderins savo įstatymus 
su Europos Sąjungos modeliu. Pirmą 
kartą į Europos Sąjungos kandidatų 
sąrašą oficialiai įtrauktos dar 

] keturios valstybės: Lietuva, Latvija, 
i Estija ir Slovėnija.
i
i *
' Rusijai užblokavus visas pastan- 
i gas, kad būtų priimtas bendras 

likdavo dirbti ir toliau. Debatuose 
vienas Seimo narys pastebėjo, kad 
jei Lietuvos žmonių gyvenimo trukmė 
ir toliau mažės, tai daug kam pensijų 
išvis nebereikės mokėti - jie 
nesulauks pensijinio amžiaus. Dabar 
vidutinė vyrų gyvenimo trukmė 
Lietuvoje yra 63 metai, moterų - 75, 
ir ji kasmet trumpėja.

Valstybės ir Bažnyčios 
santykiai

Po Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 1990 metais, Bažnyčios 
santykiai su Sąjūdžio vyriausybe, 
vėliau su LDDP, buvo geri. Nesu
tarimai prasidėjo tik šių metų birželio 
mėnesį, kai Prezidentas A. Bra
zauskas pateikė Seimui religinių 
bendruomenių turto grąžinimo 
įstatymo projektą. Vilniaus arki
vyskupas A Bačkįs pareiškė, jog 
negali sutikti su projekte siūloma 
bažnyčios grąžinimo tvarka. Su tuo 
nesutiko ir daugelis Lietuvos kunigų.

Vėliau LDDP frakcijos narės G. 
Jurkūnaitės vadovaujama deputatų 
grupė paruoš, kitą turto grąžinimo 
įstatymo projektą. Gruodžio mėnesio

nutarimas Bosnijos klausimaisįs, 
nesėkmingai - pasibaigė 'Budapeštėte 
vykusi Europos Saugumo ir Ben-a- 
radarbiavimo konferencija. Dėlei 
eventualaus NATO praplėtimoio, 
įtraukiant į šią organizaciją Rytvtų 
Europos ir Baltijos valstybėms, 
konferencijos metu įvyko aštrusis 
susikirtimas tarp JAVprezidento Bilil 
Clintono ir Rusijos prezidento B3. 
Jelcino.

*
JAV prezidentas B. Clinton pasiuke 

panaudoti apie 25 000 JAV kovaai 
apmokytų karių, jeireikėtų pagalboss 
atitraukti iš Bosnijos ten įstrigusiuis 
24 000 Jungtinių Tautų „mėlynuo
sius šalmus“. Visa eilė Jungtiniių 
Tautų dalinių Bosnijoje yra paverstti 
Bosnijos serbų įkaitais, kuriuos jiie 
naudoja apsisaugojimui nuo NATfO 
oro puolimų.

*
Bosnijos serbai uždraudė Jungtinių 

Tautų šarvuotų automobilių nau
dojimą, palydint humanitarinius 
maisto konvojus, „kad nebūtų 
gadinami keliai“. Šarvuoti automo
biliai yra išgelbėję daug humani
tarinių konvojų sunkvežimių vai
ruotojų nuo sužeidimo ar mirties, 
suteikdami galimybę pasislėpti, kai 
į neginkluotus sunkvežimius ati
dengiama ugnis.

*
Vykdydamos Boriso Jelcino įsa

kymą „atstatyti tvarką“, gruodžio 11 
d. stiprios Rusijos tankų ir pės
tininkų pajėgos, lydimos malūn
sparnių, iš trijų krypčių įsiveržė į 
Čečėniją, prieš keturis metus nuo 
Rusijos atsiskyrusią respubliką. 
Įsiveržimas netikėtas tuo, kad 
gruodžio 12 d. netolimame Vladi— 
kaukaze turėjo prasidėti derybos tarp 
Rusijos ir Čečėnijos delegacijų 
taikingai išspręsti ginčijamus klau
simus.

savimui pasirinko G. Jurkūnaitės 
grupės projektą. G. Jurkūnaitė sakė, 
kad jos iniciatyva paruoštame 
alternatyviniame projekte bažnytinis 
turtas prilyginamas bet kokiam 
nekilnojamam turtui ir turi būti 
grąžinamas tokia pat tvarka, kaip ir 
kitiems piliečiams. Pagal siūlomą 
įstatymą, Bažnyčiai nebus galima 
grąžinti švietimo ir mokslo įstaigų 
naudojamų ar trečdaliu perstatytų 
pastatų - taip, kaip piliečių turto 
grąžinimo įstatyme. Su tuo nesutinka 
ne tik Bažnyčia, bet ir dešinieji Seimo 
nariai.

A. Šleževičiaus ir
V. Landsbergio byla

Gruodžio 5 dieną Vilniaus antrosios 
apylinkės teisme antrą kartą buvo 
nagrinėjama civilinė byla dėl garbės 
ir orumo gynimo, kurioje ieškovas 
yra Lietuvos premjeras A Šleže

vičius, o atsakovai Lietuvos radijas ir 
televizija bei opozicijos lyderis V. 
Landsbergis. Premjeras A. Šle
ževičius iškėlė Seimo nariui V, 
Landsbergiui bylą dėl to, kad
pastarasis per Lietuvos radiją yra

4



Šv. KALĖDŲ proga sveikiname mūsų gimines, draugus ir 
bendradarbius, linkėdami tyro džiaugsmo ir sveikatos. Tegul 
Apvaizda laimina visus geruosius žmones NAUJUOSE 
METUOSE.

Lėtutė ir Antanas Kramiliai

*
Sveikiname visus draugus ir artimuosius švenčių proga ir 

linkime sveikatos ir visko geriausio!
Danguolė Bogušienė, 
Julija ir Amin Bassil

Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų giminaičius, draugus ir 
pažįstamus su šventomis Kalėdomis ir linkime daug džiaugsmo, 
laimės ir geros sveikatos per visus 1995 - uosius metus.

Jurgis, Irena ir Laima Rubai

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

Tamara ir Benius Vingiliai, 
Eugenija Bliokienė

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

Edna ir Albinas Giniūnai

Linksmų Kalėdų švenčių ir labai laimingų ateinančių Naujųjų 
metų giminėms, draugams ir pažįstamiems Tėvynėje ir Aus
tralijoje linki

Černiauskų šeima, Wollongong

V. ir P. Antanaičiai su šeima

Sveikiname draugus, bičiulius, visus gimines Lietuvoje, linkėdami 
linksmų šv. Kalėdų švenčių, Naujuose metuose - geros 
sveikatos ir sėkmės.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname visus mielus 
gimines, bičiulius, draugus Australijoje bei užjūiyje ir linkime 
visko geriausio!

Eugenija ir Vincas Stagiai

Atkelta iš 4 psl.

svetainę“ už 4000 litų, tai kas gali 
paneigti galimybę, kadjis porą šimtų 
tūkstančių litų už tai turi kišenėje“. 
A. Sleževičius teigia, kad niekas iš jo 
tokio parašo neprašė ir jis tokio 
leidimo nepasirašė. Atsakydamas 
įkaltinimą, V. Landsbergis įteikė 
teismui dokumentą, kuriuo jis 
rėmėsi, sakydamas anksčiau minėtus 
žodžius.

Po šios dienos teismo posėdžio A. 
Šleževičiaus ieškinio nagrinėjimas 
buvo atidėtas neapibrėžtam laikui. 
Bylos svarstymas bus tęsiamas, kai 
Valstybės kontrolės departamentas 
pateiks išvadas dėl restorano ,Li
teratų svetainė“ privatizavimoeigos.

Atnaujintos 
derybos dėl tranzito

Lietuvos ir Rusijos vadovai vėl 
pradėjo tartis dėl karinio tranzito 
per Lietuvą. Prezidentas A. Bra
zauskas Budapešte apie tai kalbėjosi 
su Rusijos prezidentu B. Jelcinu ir 
sutarė problemas aptarti telefonu, 
jeigu derybų delegacijoms nepavyks 
susitarti. „Tokiu atveju, aš pa
skambinsiu Jums“, B. Jelcinui 
pasakė A. Brazauskas, kalbėdamas 
spaudos konferencijoje. Ketvirta
dienio vakare, gruodžio 8 dieną, 
Lietuvos ministras pirmininkas A. 
Šleževičius telefonu aptarė su Rusijos 
ministru pirmininku Černomyrdinu 
šių dviejų šalių prekybinius san
tykius ir karinio tranzito į Kara
liaučiaus sritį problemas, pranešė 
Vyriausybės spaudosbiuras. Penkta
dienį turėjo sustikti abiejų šalių 
užsienio reikalų ministrai ir aptarti 
konsultacijų atnaujinimą dar ne
sureguliuotais klausimais, tačiau 
tas susitikimas, atrodo, neįvyko, nes 
apie jį nieko nepranešta (gal dėl 
Rusijos vidaus problemų).

Prezidentas A. Brazauskas vėl 

.užtikrino, kad tranzito taisyklės 
įsigalios nuo sausio 1 dienos, tačiau 
mano, kad yra reikalingas ir atskiras 
susitarimas su Rusija dėl karinio 
tranzito. Apie dvišalio susitarimo 
reikalingumą pareiškė ir premjeras 
A. Šleževičius. Be abejo, daugiausiai 
šio susitarimo nori Rusija, nors 
Lietuvos vadovai apie tai nelinkę 
kalbėti. Derybos tarp Lietuvos ir 
Rusijos dėl karinio tranzito susi
tarimo nutrūko lapkričio mėnesį, kai 
Maskva pareiškė nepasitenkinimą 
Lietuvos Vyriausybės priimtomis 
taisyklėmis ir apkaltino Lietuvą 
nenoru derėtis dėl susitarimo teksto. 
Kaip anksčiau minėta, neužilgo po to 
Rusijos koncernas „Lukoil“ nutraukė 
naftos tiekimą Lietuvai. Šiandien, 
nežiūrint visų Lietuvos Vyriausybės 
protestų, kad nepasiduos Rusijos 
spaudimui ir nekeis savo pozicijos, 
Lietuvos vadovai jau vėl kalba apie 
susitarimo su Rusija reikalingumą.

Pasikėsinimas į 
Lietuvos bankininką

Baltijos naujienų tarnyba pranešė, 
kad gruodžio 7 dieną nežinomi 
asmenys apšaudė automobilį, kuriuo 
važiavo Lietuvos taupomojo banko 
valdybos narysR. Preikšą. Dvikulkos 
pataikė į jo automobilio langą, tuo 
tarpu bankininkas iš savo pistoleto 
du kartus šovė užpuolikų link. R. 
Preikšą tuoj pat nuvažiavo į arti
miausią policijos būstinę raportuoti 
apie incidentą. Nei R. Preikšą, nei su 
juo važiavęs sūnus ir kitas banko 
tarnautojas nenukentėjo. Praėjusią 
savaitę, perinterviu vienam Lietuvos 
laikraščiui, R. Preikšą teigė turįs 
dokumentų, kurie patvirtina, kad 
organizauotas nusikaltimas klesti 
Lietuvos parlamente, prokuratūroje 
ir Prezidentūroje.

Spaudai paruošė J. Rūbas
1994.12.10

Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventėje sveikiname visas seses ir 
brolius lietuvius. Tegu 1995 metai atneša visiems asmeniško 
džiaugsmo, geros sveikatos ir Dievo palaimos.

Ona Grosienė, 
Dalios ir Algimanto Bumeikių šeima
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname visus gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkėdami tyro kalėdinio džiaugsmo ir 
laimės Naujuose metuose!

Elena, Danutė ir Viktoras Baltučiai

liiyiniiOMiMs » vicių imuosi
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

CANBERROJE
Prieš mėnesį ramovėnų sudarytas 

kariuomenės minėjimo planas buvo 
pradėtas vykdyti keletą dienų prieš 
minėjimą. Ramovėnai, ginkluoti 
grėbliais susirinko į klubo kiemo 
sodelį. Užvirė darbas kaip skruzdė
lyne: vieni grėbė lapus, kiti pjovė 
prieš savaitę audros palaužtas šakas, 
švarino paminklo aplinką, kad 
nepaliktų koks nukritęs lapelis ar 
nulūžusi šakelė. Prakaitas bėgo 
upeliais, nes saulelė be jokio gailesčio 
svilino plikes, bet energijos niekas 
neprarado, juk laukėme garbingų 
svečių iš Melburno.

Sekmadienio ryte, lapkričio 20 - 
ąją dieną, buvo minėjimo diena. Vėl 
visi skubėjome į klubą - tų darbelių 
begalybė. Susirūpinę žiūrėjome į 
apsiniaukusį • dangų, atrodė, kad 
lietus gali prapliupti kiekvienu 
momentu. To rūpesčio neturėjo tik 
šeimininkės. Virtuvėje girdėjosi 
puodų skambėjimas ir jų pačių 
klegesys. Jos irgi ruošėsi, kad 
sveteliai būtų gardžiai pavaišinti. 
Artėjo pirma valanda. Atvyko ponai 
Žemkalniai su savo globėjais p. 
Kabailomis. Prigužėjo geras pus
šimtis kanberiškių. Kas sakė, kad 
sostinės lietuvių bendruomenė mažai 
gyva? Ramovės pirmininkas, pažvel
gęs į dangų ir padėkojęs gerajam 
Dievui, kad pro tamsius debesis

Paskaitą skaito Gabrielius 
Žemkalnis.

prasiskverbė saulės spindulėlis, 
pakvietė susirinkusius į kiemo sodelį 
pradėti pagerbimo ceremoniją. 
Paminklas, papuoštas p. Miniuvienės 
darželio gėlėmis, skendo įvairia
spalviuose žieduose. Nešamos tau
tinė, australų, ramovėnų, sportinin
kų ir skautų vėliavos vėjelio pučiamos 
plačiai išskleidė savo gražias spalvas, 
lyg konkuruodamos su gėlių žiedais. 
Ramovėnų ąžuolo lapų vainikas, 
perrištas trispalve juostele, labai 
derėjo prie visų spalvų margumyno. 
L. Budzinauskas pakvietė svečią 
Gabrielių Žemkalnį uždegti paminklo 
viršuje esantį aukurą. Ugniai 
suliepsnojus, Ramovės pirmininkas

Nukelta į 8 psl.
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Mielus bičiulius, draugus, bendradarbius ir pažįstamus; 
sveikiname šv. KALĖDŲ proga ir linkime sėkmingų NAUJŲJŲ' 
METŲ.

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų ateinančių Naujųjų 
metų visiems linki

Jadvyga ir Alfas Viliūnai su šeima

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

wwmwm'mwwmwmwm
Linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1995 METŲ 
mieliems bičiuliams ir visiems tautiečiams linki

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1995 
metų linkime visiems draugams ir pažįstamiems užjūriuose ir 
Australijoje.

Kūta ir Vincas Augustinavičiai

ŠVENTŲ KALĖDŲ proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 
1995 METŲ linkiu visiems!

Kazimieras Butkus

Sveikinu su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais draugus, 
pažįstamus ir visus lietuvius, linkėdamas visko geriausio (tik 
ne Lietuvos priešams ir buvusiems komunistams).
Tegul Dievas laimina jus visus!

Su pagarba
R. A. Pomeringas

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu visus mūsų 
gimines, draugus ir pažįstamus, linkėdama sėkmės, tyro 
džiaugsmo ir geros sveikatos.

Isabella Dabris

Sveikinu visus artimus, pažįstamus Australijoje ir Lietuvoje 
su šv. Kalėdomis ir ateinančiais Naujausiais metais, 
linkėdama visokeriopos laimės ir stiprios sveikatos.

Ona Meiliūnienė

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname ŠVENTŲ 
KALĖDŲ proga ir linkime laimingų 1995 METŲ.

Magdalena Migevičienė,
L ir A. Dudaičiai

Draugams bei pažįstamiems linkime gražiausių šv. KALĖDŲ 
švenčių ir geriausių 1995 metų.

Elena ir Bronius Kiveriai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus 
mūsų prietelius ir gimines.

Cecilija Protienė,
Birutė Nagulevičienė

Visus bičiulius irpažįstamus sveikiname sulaukus šv.KALĖDŲ, 
linkėdami malonių švenčių ir laimingų NAUJŲJŲ 1995 
METŲ!

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikinu su šv. Kalėdomis ir 
linkiu laimės bei sėkmės gyvenimo keliuose ir visuose jūsų darbuo
se.
Per ištisus Naujuosius metus telaimina Dievas jus visus.

Aldona Baltrūnienė su šeima

Sveikindami Kalėdų šventės sulaukus, Naujiesiems metams 
linkime sveikatos ir vilčių išsipildymo.

Danutė ir Gabrielius Žemkalniai

Naujų metų proga sveikinu dirbančius 'Mūsų Pastogėje" ir 
savaitraščiui linkiu ištvermės. Ieškokime kelių, atliepiančių 
jaunąją kartą.

Albertas Zubras

Geriausios šventinės nuotaikos ir džiaugsmo KALĖDŲ 
ŠVENTĖSE ir laimės bei pasisekimo NAUJUOSE METUOSE 
linkime visiems mūsų mieliems giminėms, draugams, 
pažįstamiems, bendradarbiams ir klientams.

Onutė Lėverienė su šeima, 
Vytas Švirinas su šeima

Nuoširdžiai sveikiname KALĖDŲ švenčių ir NAUJŲJŲ 
METŲ proga visus mūsų draugus, prietelius ir tautiečius.

Valentina ir Balys Barkai 

wowmwmwmwwwmm 
Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, ąveikatos ir 
pasisekimo 1995 - aisiais metais.

Onutė ir Algis Kapočiai, 
Verutė ir Algis Kapočiai 

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus Australijoje ir 
Lietuvoje šv. KALĖDŲ proga ir linkime sveikų ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Veronika ir Aleksas Kaminskai

Šv. Kalėdų proga širdingai sveikiname visus savo mielus 
pažįstamus ir linkime laimingų Naujųjų metų.

Aida ir Viktoras Jarai
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Sveikiname visus draugus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga, linkėdami tvirtos sveikatos, gerų ir 
šviesių gyvenimo dienų.

V. Jonušys su žmona
mWIWmmsWimmsWmWmWir

Sveikiname mielus prietelius, artimuosius, gimines čia ir Tėvynėje 
Kalėdų švenčių proga ir linkime sėkmės 1995 metais!

Martina ir Anskis Reisgiai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų bei šviesių NAUJŲJŲ 
METŲ nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, bendradarbiams 
ir pažįstamiems.

Vytautas Patašius

Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai sveikiname mielus gimines, drau
gus ir pažįstamus. Sveikatos, džiaugsmo ir viso geriausio linkime 
Naujuose metuose.

Pullinen šeima

Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname šv. Kalėdų 
šventėse, linkime tvirtos sveikatos, geros nuotaikos ir laimės 
Naujuose metuose.

O. ir J. Maksvyčiai, 
Izabelė Daniškevičienė

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su šv. KALĖDOMIS 
ir linkime laimės bei sėkmės gyvenimo kebuose per 1995METUS.

Zita ir Pranas Andriukaičiai

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir sėkmės 
NAUJUOSE 1995 METUOSE.

Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai

Laimingų šv. KALĖDŲ ir nuotaikingų NAUJŲJŲ METŲ 
linkime mūsų prieteliams ir artimiesiems.

Nijolė ir Irvis Venclovai, 
Vp Jadvyga Venclovienė

mwimmmmmmmmwmwiw

Visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime gražiausių ir sėkmingiau
sių NAUJŲJŲ METŲ.

Gytis Danta su šeima.
Vincas Danta

WWmwm^WWWmWmWaW

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

>
1995 METUOSE.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

Sveikinu gimines ir draugus Australijoje, Lietuvoje ir Jungtinėse
Amerikos Valstijose su šventomis Kalėdomis ir linkiu sėkmingų
Naujų metų. S'

Birutė Prašmutaitė !

Kristaus gimimo šventėje sveikinu gimines, artimuosius,/ 7 I Z. 
draugus ir pažįstamus visoje Australijoje ir Lietuvoje, linkiui y į 
gausios dieviškojo Kūdikėlio Jėzaus palaimos jums visiems per \ \
Naujuosius 1995 metus, stiprybės ir meilės visam pasauliui.

Vincė Sivickienė, Queenslandas

5 IDžiaugsmingų, skaisčių ŠVENTŲ KALĖDŲ ir laimingų L*ž 
NAUJŲJŲ 1995 METŲ visiems mano draugams, prieteliams 
ir sodybiečiams. Nuoširdžiai sveikinu visus Jus, mielus. I

Ona Baužienė, BEM, Adelaidė r I

Sveikų, džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ
METŲ linkime mieliems draugams, bičiuliams ir pažįstamiems, y

» iŠ?
Marija Statkus, x 

Ričardas ir Juozas Gervinai

Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga, 
nuoširdžiai linkime šviesių, laimingų, džiaugsmo ir geros vilties 
kupinų Naujųjų metų!

Grybų šeima

Sveikinu mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus su šv. 
KALĖDOMIS ir linkiu visiems laimingų NAUJŲJŲ 1995
METŲ.

Milda Bukevičienė

Visiems dailininkams ir draugams linkiu kūrybingų ir laimingų 
Naujųjų metų.

Genovaitė Kazokienė

Nuoširdžiai sveikiname visus gimines, prietelius ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujųjų 1995 metų proga, linkime geriausios 
sveikatos, ramybės ir Aukščiausiojo palaimos.

Elena Eskirtienė su šeima

Visiems mūsų draugams, prieteliams ir pažįstamiems plačioje 
Australijoje ir užjos ribų šv. Kalėdų proga linkime geros sveikatos 
ir visokeriopos sėkmės 1995 - aisiais metais.

Jadvyga ir Antanas Šereliai

Giminėms, draugams ir pažįstamiems labai linksmų Kalėdų 
švenčių ir labai laimingų Naujųjų metų linki

_  Renata ir Alius Migai

1---T4- x Sveikiname su šv. KALĖDOMIS ir 1995METAIS visus gimines 
f\ Jr” '''•ir pažįstamus.
rj7.) A. ir V. Mickevičiai
/ .>!#SRJ*>55S«53»'*S®esrT5’53H5srtC3<SF55T*T53®CSMf'F55^^

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
visiems mieliems draugams ir pažįstamiems linki

Longinas Pukys

Mieliems prieteliams, draugams ir giminėms Australijoje ir 
Lietuvoje linkime gražių Kalėdų švenčių ir sėkmingų, sveikų 
1995 metų.

Irena ir Algis Milašai

Šv. Kalėdų proga sveikiname mūsų mielus giminaičius Viktorą 
ir Henriką su šeimomis, taip pat mūsų ilgamečius ir brangius 
draugus ir pažįstamus. Naujiesiems 1995-tiems metams linkime 
visiems geros sveikatos, ramybės ir laimės.

Jūsų E. ir E. Šliteriai, Queensland
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BIXIHU OMINI S DVICIil IClItlOSL
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS..Atkelta iš 5 psl.
L. Budzinauskas perskaitė šiai progai 
labai tinkamus eilėraščio žodžius:

"Ant aukšto aukuro kalvos 
Už garbę, laisvę Lietuvos 
Kaip jos auka galvas padėję 
Ilsėkit kaulai pranokėjų 
Sargyboj Nemuno ramaus, 
Vien apraudojami tik vėjo, 
Garbingai žuvę už tėvynę 
Ir sau nevystanti vainiką nupynę.
Jų atminimui pagerbti pirmininkas 

paprašė susikaupti tylos minutei. 
Canberros apylinkės valdybos 
pirmininkė Rasa Mauragienė ir dr. 
A. Kabaila savo jautriais žodžiais 
prisiminė žuvusius už tautos laisvę. 
Išnešus vėliavas, minėjimas tęsėsi 
toliau. Pirmininkas L. Budzinauskas 
atidarymo kalboje trumpai paminėjo 
kariuomenės reikšmę tautai. Jis 
sakė: „Kad galingų kaimyninių 
valstybių pažadais pasitikėti yra 
labai netikra ir agresijos atžvilgiu 
deklaruotas neutralumas, kaip 
parodė praeitis, nebuvo reali prie
monė valstybinei egzistencijai 
išsaugoti, todėl agresijos atžvilgiu, o 
ypatingai dabartiniu metu vidaus 
apsaugai ir tvarkai palaikyti, 
kariuomenė yra reikalinga“. Pre
legentas Gabrielius Žemkalnis savo 
turiningoje paskaitoje trumpai 
perbėgo istorijos raidą. Perskaitė jis 
ir Simono Daukanto prognozę, kims 
prieš šimtą metų rašė: „Ateis tokie 
žmonės, kurie norėdami laisvę jums 
išplėšti ir amžinai pavergti, jus visaip 
vilios ir apiplėšę, ir išmarinę dar 
vadinsis lyg pasityčiodami jūsų 
broliais“. Plačiai prelegentas palietė 
I - ojo Pasaulinio karo lietuvių kovas 
ir iš tų kovų vaizdingai papasakojo
savo a.a. tėvelio prisiminimus, kas 
labai sudomino klausytojus. Prele-
gentas taip pat paminėjo Nepri- suruošimo. Ramovėnas

„ARMONIKOS" VIEŠNAGĖ
Sydnėjaus apylinkės valdyba visų 

sydnėjiškių vardu sveikinapopuliarų 
„Armonikos“ ansamblį iš Lietuvos, 
kuris gruodžio 12 dieną atskrido į 
Sydnėjų. Pirmiausiai svečiai koncer
tuos Canberroje, jų koncertas ten 
vyks ketvirtadienį, gruodžio 15 dieną.

Sugrįžę į Sydnėjų „Armonikos“ 
ansambliečiai Sydnėjaus lietuvių 
klube koncertuos šeštadienį, gruodžio 
17 dieną. Koncerto pradžia 2.30 vai. 
p.p.

Bilietų kaina (nustatyta Krašto

METINIS TALKOS" SUSIRINKIMAS SYDNĖJŲJE | mėnesio pradžioje Lietu-
I voje vyks V - sios Pasaulio lietuvių

Sekmadienį, gruodžio 11 d., įvyko 
kreditodraugijos „Talka“, Sydnėjaus 
skyriaus metinis narių susirinkimas.

Susirinkimą pravedė naujas Syd
nėjaus skyriaus vedėjas Vytenis 
Šliogeris su padėjėja Ele Šat- 
kauskaite - Kain. Susirinkime buvo 
pasigęsta 33 metus „Talkoje“ iš
dirbusio Mindaugo Šumsko ir 16 
metų išdirbusio Anskio Reisgio. Už 
jų abiejų ilgų metų darbą „Talkos“ 
vadovybė ir nariai išreiškėjiems viešą 
padėką.

I 
I 
I 
I
4

klausomybės laikotarpį, kaimyninių j 
kraštų pasikėsinimus į tautos i 
suverenitetą, raudonąją okupaciją, j 
tautos pasipriešinimą ir Nepri- i 
klausomybės atstatymą. Paskaita Į 
savo turiniu buvo labai skirtinga nuo i 
anksčiau, girdėtų. Po to prelegentas [ 
parodė atsivežtą filmą „Partizanai“, i 
kuriame nufilmuoti liudininkų j 
pasakojimai ir prisiminimai apie i 
partizanų kovas ir jų vadą Rama- j 
nauską. Neabejoju, kad žiūrovai jautė i 
didelę pagarbą tiems Nepriklau- Į 
somybės laikais išaugintiems jau- I 
nuoliams, kurie už tautos laisvę j 
pasiaukojo didvyriškai mirčiai, nei i 
pasiliktipriešuivergauti.Prelegentas j 
taip pat paminėjo, kadjų auka nebuvo i 
veltui, kadangi to rezultate 1990 j 
metais įvyko Nepriklausomybės i 
atstatymas. Pirmininkas ramovėnų j 
ir tautiečių vardu padėkojo p. i 
Gabrieliui Žemkalniui už įdomią | 
paskaitą ir filmą. Sugiedojus himną, i 
buvo užbaigta oficialioji kariuomenės j 
76metųsukaktiespaminėjimodalis. i 
Potovisirinkosiįvalgomąjįparagauti j 
šeimininkių pagamintų valgių, kurių i 
pasirinkimas buvo tikrai gausus. 1 
Teko girdėti, kad šeimininkės Sofijos i 
rūgštūs kopūstai buvo tikrai labai 1 
gardūs. Pietų metu Ramovės pir- , 
mininkas P. Gabrieliui Žemkalniui 1 
sakė: „Nors ir nebuvai kareiviu, bet j 
Canberros ramovėnų gali būti“ ir i 
prisegė svečiui ramovėnų ženkliuką. Į 
Ramovėnai dėkoja p. Žemkalniams i 
už atvykimą, p. Kabailoms už svečių j 
globojimą, klubo valdybai už gėrimus, l 
šeimininkėms už pietų paruošimą, j 
p. Miniuvienei už gėles, p. Onai už i 
vainikonupynimąirvisiemskitiems, j 
kurie prisidėjo prie šio sėkmingo 
kariuomenės šventės paminėjimo

valdybos) be išimčių kainuos po 12 
dolerių. Visus Sydnėjaus ir apylinkių 
tautiečius kviečiame apsilankyti 
koncerte. Savo dalyvavimu jūs 
paremsite ne tik moraliai, bet ir 
materialiai mūsų mielus svečius, 
kurie savo lėšomis atvykoį Australiją, 
kad mus pralinksmintų savo dai
nomis ir muzika.

Linkime ansambliečiams sėkmės 
ir gražių dienų po Pietų Kryžiumi.

Antanas Kramilius

Platesnius pranešimus padarė iš i sporto žaidynės. Jose dalyvaus ir 
Melburno atvykę „Talkos“ centrinio | Australijos lietuviai sportininkai, 
skyriaus direktoriai Viva Alekna ir i ALFAS valdyba ruošia kelionės į 
Gabrielius Žemkalnis. , Lietuvą išvykas. Pirmoji bus birželio

Iš šių pranešimų išaiškėjo, kad i viduryje, antroji liepos viduryje. Prie 
„Talka“ stovi ant tvirtų kojų ir iš | šių išvykų gali prisijungti ir visi kiti, 
uždirbto pelno remia lietuvišką l nesportininkai ir nedalyvausiantieji 
veiklą. Jaunimasbuvoraginamasne j sporto žaidynėse. Šiuo metu dar 
tiktaiskolintis„Talkoje“,betirlaikyti i nežinoma nei tikra išvykimo data, 
savo pinigus' joje. „Talkoje“ ne tik j nei kelionių kaina. Pageidaujantys 
patarnavimai, bet ir procentai l vykti kartu su sportininkais prašomi 
daugeliu atvejų mokami didesni j apietaipraneštikiekgalimaanksčiau 
negu bankuose. Kor. i ALFAS pirmininkui A Laukaičiui,

^SPORTAS
KRAŠTO VALDYBA KIMIA 

SPORTININKUS
Australijos lietuvių bendruomenės 

Krašto valdyba, kuri šiuo metu 
randasi Adelaidėje, labai gerai 
suprasdama sunkią mūsų sporti
ninkų finansinę padėtį jų kelionėje į 
V - ąsias Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje, savo rašte rašo, 
kad su m alonumu nutarė finansiniai 
paremti mūsų sportininkus, dalyje šachmatai)

Šachmatų sekcija, veikusi Sydnė- 
jaus lietuvių klube Bankstowne, 
užsidarė. Nutarta, kad nėra reikalo 
laikyti lietuvių vardu registruotą 
klubą Sydnėjaus miesto šachmatų 

1 Turnyro laimėtojas Dmitrij Gedevani priima taurę iš Jolitos 
i Burneikytės; stovi šachmatų klubo sekr. Stasys Rimkus.

| sąjungoje, kadangi jame nebeliko 
i lietuvių tautybės žaidėjų. Senieji 
j žaidėjai pasitraukė, jaunimas šach- 
i matais taip ir nesusidomėjo. Atsi- 
j sveikinant, buvo suruoštas viešas 
i turnyras, kuriuo paminėta 20 metų 
1 (1974-1994) šachmatų klubo veikla, 
i Turnyrą laimėjo emigrantas iš 
1 Gruzijos Dmitrij Gedevani. Jam 
i Vlado Mikėno taurę įteikė šachmatų 
i klubo įsteigėjo Povilo Groso anūkė 
Į Jolita Burneikytė. Įdomu pažymėti

KELIONĖS I
1995 metais liepos pabaigoje ir

vausiančius V-siose pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse ir paskyrė jiems 
500 dolerių paramą.

ALFAS valdybanuoširdžiaidėkoja 
Krašto valdybai, tuo pačiu pa
reikšdama, kad mūsų sportininkai 
Lietuvoje bus ir geri Australijos 
lietuvių bendruomenės reprezen
tantai. ALFAS

tai, kad Jolitos senelis P. Grosas dėjo 
pastangas šachmatų klubo sekcijos 
įsteigimui, kai buvo norinčių žaisti ir 
garsinti Lietuvos vardą tarp kitų 
tautybių šachmatininkų, o anūkėlė 
Jolita laimėtojams įteikė dovanas 
paskutiniame turnyre, kai jau 
nebeliko lietuvių žaidėjų. Taimyro

 Nuotrauka A. Burneikio 
dovanų įteikime įvairių grupių 
laimėtojams asistavo Stasys Rimkus. 
Tarp laimėjusių buvo ir dr. Irvis 
Venclovas su Jonu Jenčium.

Buvusi šachmatų sekcijos valdyba 
dėkoja Lietuvių namų direktoriams 
už globą per visus šiuos 20 metų, taip 
pat taria ačiū buvusiems šachmatų 
sekcijos žaidėjams, gynusiems 
lietuvių vardą prieš kitus šachmatų 

■ klubus.
Stasys Rimkus

Į LIETUVĄ
18 Milller Ave., Ashfield 2131 arba 
telefonu (02) 798 0306. Būtina iš 
anksčiau žinoti tikslų vykstančių 
skaičių, kadangi tik tada galima 
derėtis dėl kainos su oro kelionių 
bendrovėmis, o taip pat ir užsakyti 
lėktuvuose vietas.

Antanas Laukaitis

BENDRADARBIAMS
Dėl kalėdinių sveikinimų (gausos, 

liko Adelaidės ir Hobarto Ibąndra- 
darbių straipsniai. Atsipr.rašome, 
tačiau juos teks spausdinti vėlėliau.

Red.
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D fi R B O METUS UŽBAIGUS
1

"MUSŲ PASTOGES"' BENDRADARBIAI 
1994 M.

1994 - sius metus užbaigiant, no
risi dar kartą peržvelgti į nueito dar
bo barą, o ypač to darbo talkininkų 
eiles.

Metų bėgyje teikėme gausią 
informaciją apie Australijos lietuvių 
telkiniųkultūrinį, politinį, ekonominį 
gyvenimąbeipaskirųbendruomenės 
narių pasiekimus. „Mūsų Pastogės“ 
puslapiuose atsispindėjo ir atgimu

Jurgis Rūbas, dr. Saulius Varnas, dr. Algis Kabaila; antroje eilėje 
-Gabrielius Žemkalnis, dr. Vytautas Doniela, Anskis Reisgys.
sios Lietuvos politinis - ekonominis 
bei kultūrinis gyvenimas. Kiek leido 
sąlygos, spausdinome Australijos 
lietuvių rašytojų kūrybą bei jų darbų 
apžvalgas - J. A. Jūragio, A. Priž- 
gintaitės, V. Kazoko, V. Baltučio, L. 
Šimkutės, A. Veščiūnaitės, A. 
Lukšytės - Meiliūnienės, M. M. 
Slavėnienės, J. Pusdešrio ir kt. 
Gavome daug pasiūlymų spausdinti 
Lietuvoje gyvenančių autoriųkūrybą, 

"Mūsų Pastogės" bendradarbiai (viršuje) iš kairės: Antanas Lau
kaitis, dr. Genovaitė Kazokienė, Jurgis Janušaitis; antroje eilėje: 
dr. Alfonsas Viliūnas, Vytautas Patašius, Antanas Kramilius.

didelį būrį talkininkų - kores
pondentų, ojųbuvo iš visų Australijos 
vietovių, iš Lietuvos, JAV ir kitur. 
Džiugus reiškinys, kad „Mūsų 
Pastogės“ puslapiuose bendradar
biauja ir neseniai Australijoje 
apsigyvenę tautiečiai, kurie papildo 
po truputį retėjančias mūsų ko
respondentų gretas. Gi kai kurie jų 
bendradarbiauja dar nuo 1949 metų

- „Mūsų Pastogės“ leidimo pradžios.
Žemiau spausdiname bendradar

bių sąrašą - gal vieni iš jų metų 
bėgyje „Mūsų Pastogėje“ pasireiškė 
kartą ar du, bet daugelis nepa
vargdami informavo mus apie visus 
bendruomenėje vykstančius reiški
nius, įvykius, darbus.

Visiems Jiems mes tariame patį 
nuoširdžiausią „Ačiū,,.!

Ypatingai esame dėkingi „Mūsų 

Reisgiui, Jurgiui Rubui, dr. Sauliui 
Varnui ir Gabrieliui Žemkalniui. 
Sporto naujienas skaitytojams 
pateikdavo niekada nepavargstantis 
Antanas Laukaitis, pasaulio įvykių 
apžvalgas rašė Vytautas Patašius, 
meno klausimais pasisakė dr. 
Genovaitė Kazokienė, literatūros 
kritikos ir jos kultūrines apžvalgas 
rašė Juozas Almis Jūragis, sveikatos 
klausimais - dr. Alfonsas Viliūnas 
(dr. A. Spalis) ir kt.

Mūsų bendradarbių gausa pasi
skirstė sekančiai:

Australijoje:
NSW-V. Antanaitienė, V. Augusti- 

navičius, dr. L Bagdonavičienė, R. 
Baltušytė - Ormsby, B. Barkus, S. D. 
Bernotienė, I. Bieliūnas, V. Binkis, 
R. Blansjaar, dr. V. Doniela, E. 
Garrick, R. Geli, J. Janavičienė, J. V. 
Janavičius, J. Karpavičius, E. 
Jonaitienė, I. Jonaitis, J. A. Jūragis, 
dr. A. Kabaila, V. Kabailienė, dr. G. 
Kazokienė, J. P. Kedys, K Kemežys, 
J. Kovalskis, A. Kramilius, E.
Lašaitis, A. Laukaitis, dr. A. Mau- 
ragis, J. Mockūnas, J. Muščinskienė, 
S. Pačėsa, V. Patašius, A. Prižgintaitė, 
K. Protas, M. Reisgienė, A. Reisgys, 
J. Reisgys, J. Reisgytė - Fraser, S. 
Rimkus, P. Sakalauskas - Sakas, B. 
Stašionis, A. Storpirštienė, dr. A. 
Viliūnas, A. Veščiūnaitė - Janavi
čienė, J. Zinkas. V. Šliogeris.

■ Qld. - K. Bagdonas, A. Milvydas, R. 
Platkauskienė, N. Volkas.

SA - V. Baltutis, D. Baltutytė, O. 
Baužienė, BEM, C. Dubinskas (miręs 
1994), J. Jonavičius, V. Marcinkonytė 
- Neverauskienė, B. Nemeika, V. 
Neverauskas, kun. J. N. Petraitis, I. 
L Poželaitė - Davis, A. Rekštienė, J. 
Stačiūnas, M. Stačiūnienė, L. 
Šimkutė - Pocienė, E. Taparauskas, 
J. Vabolienė, K. Vanagienė.

Tas. - S. Augustavičius, A. Kantvi- 
las, A. Taškūnas.

Vic. - A. Baltrukonienė, D. M. 
Baltutienė, L. Bungarda, kun. dr. P. 
Dauknys, E. Eskirtienė, J. Gailius, 
G. Gasiūnienė, G. Kaladienė, A. 
Karazijienė, K. Lynikas, J. Lukaitis, 
L Luscombe, V. L. Mačys, V. Mačiulis, 
J. Malijauskienė, A. Pečiulis, G. 
Pranauskienė, B. Prašmutaitė, J. 
Rūbas, R. Skerienė, A. Šimkus, L 
Valodkienė, dr. S. Varnas, G. 
Žemkalnis.

WA - dr. Z. L. Budrikis, A. Cižeika, 
V. Repševičienė.

JAV-Vysk. P. A. Baltakis, OFM, R. 
Cesonis, A. Gustaitis, J. Janušaitis, 
M. Kalinauskas, B. Nainys, V. 
Pinkas.

Lietuvoje - kun. E. Bartulis, dr. R. 
Gajauskaitė, K. Gribačiauskaš, dr. 
A. Kaunas, A. Kratkevičius, dr. K

"M.P." bendradarbiai Alisa Baltru- 
konienė ir Juozas Almis Jūragis.

Pėčkus, A. Ryliškis.L. Statulevičienė, 
K. Streikaitė, A. Šidlauskas, J. 
Tiknienė ir B. Tiknevičiūtė, dr. A. 
Tyla, A. Ūža, D. Užpelkienė ir kt.

N. Zelandijoje - K Pūkas.
- K Bernatonis.

, iš kairės: 
kun. Povilas Martūzas ir Vikto- 
ras Baltutis.
„M P“ foto bendradarbiai

„Mūsų Pastogėje“ metų bėgyje 
bendradarbiavo sekantys fotorepor
teriai:

iš Australijos: NSW - M. Atkinson, 
A. Bumeikis, B. Barkus, E. Garrick, 
E. Jonaitienė, A. Kataržis, A. 
Kramilius, G. Umbražiūnas, V. 
Viliūnaitė, P. Žalienė; Tas. - K. 
Paškevičius; Vic. - J. Gailius, J.
Manikauskas, P. Pranauskas, V. 
Vaitkus, L Valodkienė.

Laikraštyje taip pat panaudojome 
labai daug fotonuotraukų įvai
riausiais būdais gautų iš Lietuvos. 
Siuntė jas mums paštu, atvežė 
bendradarbiai, nuotraukų autoriai - 
A. Brazaitis (ELTA), VI. Gaudiešius, 
V. Gulevičius, V. Kapočius, Vidzbelis 
(ELTA) ir kt.

Deja, ne visi fotonuotraukų autoriai 
suminėti, daugjų gauta nenurodant 
autoriaus pavardės.

Dar kartą visiems, prisidė- 
jusiems savo talka prie „Mūsų 
Pastogės“ leidimo nuoširdžiai 
dėkojame ir artėjančių švenčių 
proga linkime Jums visiems 
pačios geriausios kloties.

Bronius Žalys
„Mūsų Pastogės“ red»

O redakcija - dirba!..
„Mūsų Pastogėje“ rasi straipsnių, koncertų, spektaklių, žaidynių, 

reportažų, interviu apie viską, kas politikos-reikalingų ir nereikalingų 
vyko, vyksta ar vyks mūsų bendruo- žinučių vienam, bet labai svarbių 
menėje - nuo susirinkimų, posėdžių, Nukelta į 10 psl.

deja, to padaryti negalėjome dėl per Pastogės“ Lietuvos gyvenimo įvykių 
mažos laikraščio apimties. komentatoriams - dr. Vytautui

Ir šiemet „Mūšų Pastogė“ turėjo Donielai,dr. Algiui Kabailai,Anskiui
"Mūsų Pastogė" Nr.50-52 1994.12.19 psl.9
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O redakcija - dirba!..
Atkelta iš 9 psl. trunka beveik dvi valandas darbo

kitam skaitytojui, tačiau ar esate 
matę, kad kas nors būtų parašyta 
apie tuos žmones, kurie tvarko patį 
laikraštį, jį lyg mozaikos paveikslą 
sudėliodami iš daugelio „šukių 
šukelių“, t. y. - apie pačią redakciją? 
Ne, tokių straipsnių nebuvo. Taigi 
gal jau laikas prašyti apie redakciją 
nors kalėdiniame numeryj e, už—

dienomis, o šeštadieniais - sekma-
dieniais (žinoma, tiek pat trunka ir 
kelionė atgal) - net po tris valandas. 
Ketvirtadieniais redaktorius vyksta 
jau visai į kitą miesto kraštą 
(Marrickville), kur spaustuvės 
fotokameroje tenka užbaigti „Mūsų 
Pastogės“ iliustracijų įmontavimą. 
Kitas dienas jis praleidžia namuose, 
ruošdamas straipsnius spaudai ir t.t.

Janina ir Vytautas Deikai

Redakcijos darbuotojos, iš kairės: Zita Žvirblienė, Rita Baltušytė 
ir Dita Svaldenytė.

' "H"
Mielus Bičiulius irvisuspažįstamusKALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 
sveikina ir viso geriausio NAUJIESIEMS METAMS linki

Danutė ir Stasys Skoruliai

Visiems draugams, prieteliams ir pažįstamiems linkiu linksmų 
šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų 1995 metų.

Elena Laurinaitienė

Tiesa, gerokam būriui Sydnėjaus 
lietuvių „Mūsų Pastogės“ redakcija 
pažįstama. Jie čia užeina susimokėti 
prenumeratą, kartais atneša 
straipsnį ar nuotraukų, arba ir 
pasibarti, jei - jų nuomone - redak
torius vėl iškrėtė kokią kiaulystę!..

REDAKCIJA - čia nebuvusiam iš 
tolo gal skamba lyg tai būtų, nors ir 
nelabai didžiulė, betnetokiairmaža 
įstaiga, kur užgulę kompiuterius ir 
rašomąsias mašinėles (kaip mūsų 
broliai žurnalistai Lietuvoje), šnypš
čia, rašo reporteriai, skyrių re
daktoriai, o redaktorius, lyg Olimpo 
Dzeusas, tik davinėja nurodymus

perrašo į skiltis kompiuterių dar
buotojos, kurių paskutinių dviejų 
metų bėgyje dirbo net trys: Zita 
Žvirblienė, Jadvyga Masiokienė ir 
Rita Baltušytė. Paprastai jos dirba 
pasikeisdamos po dvi savaites iš eilės, 
dirba keturias dienas savaitėje. 
Kompiuteriui „susirgus“, į pagalbą 
atskuba kompiuterių specialistas 
kun. Povilas Martūzas. Jo dėka 
laikraščio kompiuterisir  yra įsigytas.

Kiekvieną pirmadienį viename 
redakcijos kamputyje, tyliai kaip 
pelytės, dirba du neapmokami 
Spaudos sąjungos nariai, tvarkantys 
visą laikraščio administraciją - tai.

Nuoširdžiai sveikiname draugus, pažįstamus ir bendradarbius 
šv. Kalėd jgroga, linkėdami laimės, geros sveikatos ir sėkmingų 
Naujųjų metų.

Marija ir Jonas Zinkai

Sveikiname su šv. Kalėdomis ir ateinančiais Naujausiais 1995 
metais gimines, bičiulius bei pažįstamus čia, Australijoje, Lietuvoje 
ir kitur, linkėdami sveikatos, džiaugsmo ir daug laimės.

Petras, Hilary, Ami - Raminta, 
Izabelė - Daina Bružai ir 

Viltis Kružienė

Administracijos - ekpedicijos darbuotojai, iš kairės: Stasys Sko- 
rulis, Algis Dudaitis ir Jadvyga Masiokienė.

Gimines, bičiulius ir pažįstamus sveikiname su šv. Kalėdomis ir 
ateinančiais 1995 metais. Geros sveikatos ir sėkmės linkime 

i Jums visiems, o mūsų tėvynei Lietuvai laisvės ir darnos.
Kabailų šeima

Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus tautiečius su šv. 
KALĖDOMIS ir NAUJAUSIAIS 1995 METAIS.

• Angelė ir Stasys Montvidai

Gražių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲ JŲ METŲ 
visiems savo draugams ir pažįstamiems linki

Aleksandras Mauragis

karts nuo karto rimtai pakalba 
telefonu su kažkuo svarbiais rei
kalais... Kiti, su redakcija susiję 
skyriai, kaip administracija, skel
bimų departamentas, ekspedicija, 
greičiausiai, užima kitą pastato dalį 
ar gal kurį dangoraižio aukštą. Taip 
gal galvoja čia nebuvęs „Mūsų 
Pastogės" skaitytojas.

Tuo tarpu redakcija tai tik didokas 
kambarys Sydnėjaus lietuvių klubo 
(Bankstowne) antrame aukšte, kurio 
spintos, pultai ir stalai apdėti 
šūsnimis popierių, kompiuteriu ir 
kitais, sų darbu susijusiais 
padargais.

Redaktorius dirba redakcijoje tris 
dienas - nuo pirmadienio iki tre
čiadienio. Jo pareigų skalė apima ne 
tik redaktoriaus, bet ir technikinio 
redaktoriaus, stilisto, korektoriaus, 
imtinai ir „arbatos mergaitės“ 
pareigas. Gyvena jis toli nuo re
dakcijos, į ją atvykti traukiniu jam

"Mūsų Pastogė" Nr.50-52 1994.12.

Stasys Skorulis ir Algirdas Dudaitis. 
Kartais jų darbo diena užtrunka nuo 
9 vai. lyto iki vakaro 10 valandos... 
(j ėgostuometdaugiausiai palaikomos 
gausiais kavos puodeliais!)

Metines „Mūsų Pastogės“ revizijas 
jau eilę metų tvarko patyręs finansų 
vilkas Algis Milašas.

Dar viena svarbi „Mūsų Pastogės“ 
egzistavimo sritis - ekspedicija. Ją 
ilgesnį laiką tvarkė Dita Svaldenytė. 
Prieš Kalėdas gavusi nuolatinį darbą, 
iš ekspeditorės pareigų pasitraukė. 
Jas perėmė Jadvyga Masiokienė. 
Darbas čia, taip sakant, „kruvinas“ - 
ketvirtadieniais, apie 2 vai. popiet, 
parsivežus išspausdintas „Pasto
ges“, tenkajas sulankstyti, užklijuoti 
adresus, surūšiuoti ir per naktį 
paruošti išsiuntimui paštu jau 
penktadienio lyte, kad skaitytojaiją 
gautų pirmadienį - antradienį. 
Ekspeditorei talkina Spaudos są- 
ungos narys Viktoras Jaras, kuris 
spausdina adresų etiketes.
9 psl.10

Bičiulius ir pažįstamus sveikiname su šv. KALĖDOMIS ir 
linkime laimingų NAUJŲ 1995 METŲ.

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Visiems savo draugams, klientams irpažįstamiems linkiu links
mų šv. KALĖDŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

Viktoras Martišius, Canberra

Visos šios „didžiulės įmonės“ 
vyriausias valdytojas - leidėjas,

žinoma, yra Bendruomenės spaudos 
sąjungos valdyba, gana tankiai 
ruošianti savo posėdžius redakcijoje. 
Jų metu valdyba „laužo“ galvas dėl 
„Mūsų Pastogės“ išlaikymo, tobu
linimo ir 1.1. (posėdžiai ruošiami tada, 
kai patalpos neužimtos). Vyriausią 
„bosą“, valdybos pirmininką Vytautą 
Patašių redakcijoje matysite mažų 
mažiausiai bent jau trečiadieniais, 

kai spaustuvei baigiamas ruošti 
eilinis „MūsųPastogės“numeris. Čia 
jis sielojasi korektūros ir kitais 
reikalais. Spaudos sąjungos valdybos 
(ir kai kurie kiti) nariai yra pirrmieji, 
kurie šoka į talką atsiradus kuir nors 
„darbo jėgos trūkumui“, įjungdami į 
tą darbą net ir savo šeimos nanius.

Tai tiek šį kartą apie pačią „JMūsų 
Pastogės“ redakciją - ji dirba, Ikruta 
ir, su jūsų, malonūs skaitytaojai - 
bendradarbiai, pagalba, tikėkkimės 
dar ilgai dirbs!.. HJ. 'I.
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
GERB. p. REDAKTORIAU,

Man teko patirti labai nemaloni 
staigmena, kad kažkas yra labai suin
teresuotas dergti mano gerą vardą.

Lietuvoje yra paplitęs niekšiškas gan
das, kad mano grįžimo Lietuvon prie
žastis yra būtent ta, kad mano biznis 
Australįjoje yra bankrutavęs ir kad aš 
pavogiau šimtus tūkstančių dolerių iš 
Lietuvių Bendruomenės ir pabėgau į 
Lietuvą.

Mano bičiuliai ir bendruomenės nariai 
žino, kad tie gandai yra įžeidžiantys ir 
melagingi.

Kai aš sužinosiu, kas tą šmeižtą palei-
do, aš imsiuos visų teisėtų 
priemonių teisme tuos asmenis ar as
menį nubausti.

Norėčiau pareikšti, kad tai yra labai 
nemaloni padėka už mano gerą darbą 
padarytą per daugelį metų bendruome
nei ir Lietuvai.

Su pagarba
Jūsų , Balys Stankūnu v ičius

P.S. 49 - me "Mūsų Pastogės" nu
meryje, spausdinant p. Balio Stan- 
kūnavičiaus laišką, yra padaryta

klaida. Taigi laišką spausdiname iš 
naujo.

P. BalįStankūnavičių atsiprašome.
Red.

Gerb. Redaktoriau,
norėčiau Jums ir „Mūsų Pastogės“ 

leidėjams padėkoti už ALB Krašto 
valdybos korespondencijų per pa
skutinius dvejus metus spausdinimą 
ir glaudų bendradarbiavimą. Jūsų 
redaguojamame savaitraštyje atsi
spindėjo mūsų Bendruomenės 
džiaugsmai, rūpesčiaiir viltys. „Mūsų 
Pastogė“ aplanko daug lietuviškų 
šeimų, suteikdama joms lietuviško
sąmoningumo ir tautinės minties 
vertybių, kurios yra mūsų parama, 
kovojant prieš nutautėjimą ir 
asimiliaciją.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga 
sveikinu Jus ir leidėjus, linkėdamas 
Jums tyro kalėdinio džiaugsmo ir 
sėkmės Naujuose metuose. Tegul 
Dievo palaima lydi Jūsų žingsnius ir 
darbus!

Su pagarba V. Baltutis 
ALB Krašto valdybos pirmininkas

Informacija
MELBOURNE

Melburno lietuvių klubo valdyba 
kviečia visus į Naujų metų sutikimą, 
kuris įvyks gruodžio mėn. 31 dieną, 
8 vai. vakaro.

Gėrimus gausite vietoje, vaišės 
suneštinės. Įėjimas - aukomis. 
Laukiame visų.

Melburno lietuvių klubo valdyba

C4MBIERIROJIIE
Canberros lietuviai yra kviečiami 

dalyvauti vigilijoje, paminėti Sausio 
13 - sios aukas Lietuvių klubo sode
lyje sausio 13 - ą dieną, penktadieni 
7 vai. vakaro. J. Moekflnas

PADĖKA
' Sydnėj aus lietuvių choras „Daina“ 
širdingai dėkoja visiems, vienu ar 
kitu būdu prisidėjusiems prie mūsų 
metinio koncerto.

Pinigines aukas įteikė:
200 dolerių - Sydnėjaus apylinkės 

valdyba;
po 100 dolerių - O. Grosienė, V. 

Stanevičienė;
50 dolerių - V. Petniūnienė;
20 dolerių - P. ir E. Nagiai;
10 dolerių - I. ir A. Dųdaičiai;
40 dolerių - P. ir B. Žaliai.

V. Binkis 
„Dainos“ choro vardu

Nepriklausoma įstaiga užsienyje 
mokslus baigusiems dantistams 

adr.:United Dental hospital, 2 Chalmes št., SURRY HILLS, NSW 
2010 (prieš centrinę geležinkelio stotį).

Nepriklausoma įstaiga užsienyje išsimokslinusiems dantistams 
parūpina naujausią ir aiškią informaciją apie:

ES“ kvalifikacįjų pripažinimą pagal NOOSR;

ES“ darbo klausimus;

ES“ paradentalinį darbą ir studijas;

ES” anglų kalbos kursus ir profesinius anglų kalbos 
egzaminus.

Nepriklausoma įstaiga užsienyje studijavusiems dantistams 
džiaugsis užmegztais ryšiais su kievienu dantistu arba jų draugais 
irgiminėmis.šiuometu esančiais užsienyje,kurie ieško informacijos 
arbapaaiškinimų dėlrealaus potencialo ir galimybių užsiregistruoti 
dantisto darbui NSW.

Patariama skambinti tel. (02) 282 0209 ir užsiregistruoti 
vizitui, kurio metubūtų galima atsakyti įrūpimus klausimus.

Visam susirašinėjimo ir pasikalbėjimų turiniui išlaikoma 
paslaptis.

' '-:l
m-„------ ---  ------

KlįJĄJ v t ■-
I , J-

MUSŲ MIRUSIEJI
PERTHE MIRUSIEJI TAUTIEČIAI

I Lapkričio 8 dieną Perthe, sulaukęs 86 metų amžiaus, mirė a.a. 
STASYS KUZMICKAS, aktyviai dalyvavęs lietuviškame vietosgyvenime.

Paliko žmoną, dukrą ir sūnų su šeima. Palaidotas sekančią dieną Karrakatos _ 
kapinėse.

i Lapkričio 8 dieną žudiko auka tapo 38 metų amžiaus a-a. KRISTUPAS 

PAULIUS NORVILAS, sumanus ir gabus verslininkas, daug rėmęs VA 
lietuvių sąjungą. Liūdi tėvas, motina, brolis, žmona ir jauni vaikai.

Palaidotas lapkričio 16 dieną Fremantle kapinėse.
I Lapkričio 16 dieną, sulaukusi 84 metų amžiaus, mirė a.a. ONA 

RASlMIENft. Savo gyvenymo saulėlydžio dienas velionė leido senelių 
namuose. Palaidota lapkričio 22 dieną Karrakatos kapinėse.

Už visus tautiečius šv. Mišias atlaikė ir į amžino poilsio vietą palydėjo kun. 
Alfonsas Savickis.

Ilsėkitės ramybėje. („Žinutės“)

Vi^^9ėlių
Pagerbdami brangią tetą

A. f A.
AATALIJĄ ČEIJiIEATĘ,

"Mūsų Pastogei" vietoje gėlių aukojame 50 dolerių.
Romas Urmonas su šeima

PADĖKA
Mirus mielai Mamytei ir Senelei

A. f A. AATAIIJAI ČIJ JilEATJ, 
nuoširdžiai dėkojame visiems a.a. Mamytės draugams ir 
pažįstamiems, taip gausiai palydėjusiems ją į amžinojo poilsio 
vietą.
Dėkojame kun. Pauliui Martūzui už šv. Mišias ir laidotuvių 
apeigas. Širdingas ačiū bičiuliams už užpirktas mišias už a.a. 
Natalijos vėlę.
Dėkojame visiems, išreiškusiems užuojautą žodžiu, raštu, gėlėmis 
ar aukomis „Mūsų Pastogei“.

■ Mūsų sielvartas yra lengvesnis, Jums taiį) gražiai pagerbus mūsų 
a.a. Mamytę. ■ ‘ i '
Ilsėkis ramybėje, brangi Mamyte.

1 ■" Liūdinčios dukterys
Dalė ir Laimutė su šeima

... ...............

SYDNĖJAUS PARAPIJIEČIAMS
Sekmadienį, gruodžio 25 dieną (pirmąją Kalėdų dieną) 

iškilmingos šv. Mišios bus įprastu laiku -11.30 vai.
Perspėju, kad tuo pačiu laiku salėje australų St. Joachims 

parapija ruošia savo kalėdines vaišes, taigi gali būti sunkumų su 
automobilių pastatymu kieme. Kun pgvilas Martūzas

Sydnėjaus lietuvių kapelionas
J’

LPKTS KREIPIMASIS
I TAUTIEČIUS

LPKTS - gai aukojo M. Vaškevič
ienė (Marrickvill.e, NSW) $100.

Ačiū jai ir 83 LPKT sąjungos 
nuolatiniams rėmėjams. Gaila, kad 
kariškos linkmės organizacijos, 
tikriausiai dėl nesusipratimo, nepri
sideda prie „Laisvės kovų archyvo“ 
išleidimo ir skaitymo. Kad galutinai, 
būtų aišku, turiu priminti, jog LKA
- vo 11 knygų rašo apie partizanų 
dešimties metų veiklą kovoje su 
okupantais. JiebuvotikriejiLietuvos 
kariai laike rusų okupacijos po 
Antrojo pasaulinio karo.

Aš kreipiuosi į tuos, kurie dėl LPKT
- ių nesupratimo sąmoningai igno
ruoja jos darbą ir neprisideda prie 
taip reikalingos paramos ir vienybės 
išlaikymo. Nuoširdžiai prašau

nekreipti dėmesio į atpučiamą rytinę 
propagandą ir ištiesti vienas kitam 
ranką, nes kova už Lietuvos laisvę 
tik prasidėjo. Pasitikėkite tais, kurie 
nedvejojo kokiu keliu turėjo eiti ir to 
kelio nekeičia dabar. Lietuvos 
PARTIZANAI, POLITINIAI KALINIAI IR 
tremtiniai ir dabar stovi tėvynės 
SARGYBOJE, PADĖKIME JIEMS.

Ačiū visiems LKPT sąjungos 
bičiuliams už nuolatinę paramą.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
1995 metų Jums, mieli rėmėjai ir to 
paties linkiu tiems, kurie apsispręs 
ir išties brolišką ranką partizanams 
ir lpkt - niams ir taip pat taps jų 
rėmėjais.

V. L. Mačys
LPKT sąjungos atstovas 

Australijoje

SKELBKITĖS
„MUSU PASTOGĖJE“
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Informacija
Diskusine popiete Adelaidėje

Lietuvių Dienų Adelaidėje metu Tėvynės Sąjunga (Sydnėjaus skyrius) ruošia 
viešą diskusinę popietę apie Lietuvos padėtį. Ji įvyks Adelaidės Lietuvių namuose 
gruodžio 28d., 3.30 vai. po pietų (po Meno parodos atidarymo ir prieš Dainų šventę). 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti. Pranešimus skaitys:

Prof. Vytautas Doniela (Sydney): „Šiandieninės Lietuvos valdžia“, 
Jurgis Rūbas (Melbourne): „Lietuvos ir Rusijos santykiai“.
Po pranešimų - klausimai ir diskusijos. Pagal galimybes, bus galima įsigyti 

informacijos apie TS ir iš Lietuvos gautų knygų.
TS Sydnėjaus skyriaus valdyba

LITUANISTINIAI KURSAI SYDNĖJUJE
Pranešame, kad Australijos švietimo ministerijos potvarkiu, lietuvių kalba 

įvesta į abitūros egzaminus (HSC) lygiateisiai su visais kitais Švietimo minister
ijos nustatytais privalomais dalykais. Kiekvienas lietuvis jaunuolis ar jaunuolė 
gali baigti australišką gimnaziją su lietuvių kalbos pažymiu. Taip pat kiekvi
enas mokinys turi progą klasėje giliau susipažinti su lietuvių tautos istorija ir 
kultūra.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą, registruojasi 1995 m. vasario 4 dieną 
(šeštadienį). Registracija vyks Strathfield Girls High School, Albert Rd., Strath
field nuo 9 vai. iki 11 vai. ryto

Mokslas prasideda vasario 11 dieną (šeštadienį), 8.30 vai. ryto ten pat.
Dvyliktųjų metų (Year 12) studentams mokslas prasideda vasario 4 dieną, 8.30 

vai. ryto. '
Dėl informacijos galima skambinti tel. 332 1471.

A. Veščiūnaitė - Janavičienė 
Sydnėjaus lituanistinių kursų vedėja

sausio mėnesį, sekmadienį 
lietuvių namuose A 
koncertuoja 
populiari 
estrados 
žvaigždė^^z* V

skambės 
lietuviškos 

dainos ir meliodijos 
iš viso pasaulio I

KVIEČIAME VISUS I NEPAPRASTA SPEKTAKLI
/ f t

Koncertai ivyks:

MELBOURNE - 2 vai., sekmadieni, sausio 8 d. 
SYDNEY - 2 vai., sekmadieni, sausio 15 d.

Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
! NAMUOSE V®
I 16- 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
I ~
I 1994 m. gruodžio 24 dieną klube ruošiamo

šv. Kūčių vakarienė.
Pradžia 6 vai. p.p. Pageidaujantys dalyvauti vakarienėje prašomi užsirašyti 

klubo raštinėje iki gruodžio 18 d.. Kūčių vakarienė -15 dol. asmeniui.

Kalėdinė eglutė
Sydnėjaus Lietuvių klubo narių vaikams 

gruodžio 18 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. klubo patalpose.
Vaikus, kurie dalyvaus eglutėje, registruoti iki gruodžio 3d. 

Vaikų amžius iki 12 metų.
I

Kalėdų švenčių metu
Klubas veikia sekančiai:

Kalėdų pirmą dieną (gruodžio 25 d. - sekmad.) klubas uždaras; 
Gruodžio 26 ir 27 d. klubas atdaras nuo 12 vai.

I
I

PAGALBA IMIGRACINIAIS REIKALAIS

Parramatta
Immigration

Service*
Lie: 63996

CHATO 2ADOURIAN
M.Qration Agent

VISU RflSiq IMIGRACIJOS IR LEGALIOS PA
GALBOS SPECIALISTAI:

- ką daryti pasibaigus vizos galiojimo 
laikui

- sponsoriavimas
- profesijų atgavimas
- darbo pasirinkimas
- vedybos/ gyvenantys ne santuokoje 
-studentai, apeliacija ir kt.

1/29 Maquarie Street, Parramatta, NSW 2150.
Tel. 891 4477, faksas 893 7343

Kodėl nepasidžiaugti baltomis 
Kalėdomis su savo draugais ir 
giminaičiais Baltijos kraštuose 
ar Europoje. Savo tikslą pasiek
site skrisdami FINAIR oro lini
ja.

FL.Y/NB 
c r^FINN 

-^^Tcursftott) Pt> ltd. 
20 Bay Street, Double Bay, NSW 2028 
Telephone (02) 328 1377 
Facsmile (02) 327 2611
Lie. No. 2TA003334 ACN 054 - 712739

FLYING FINN TOURS Jums siūlo labai geras oro kelionių 
kainas, kad galėtumėte praleisti šią specialią progą su brangiais 
Jums asmenimis, pradedant nuo 2080 austr. dol.

Arba kodėl nepasikviesti brangių asmenų į Australiją, kad 
drauge praleisti šiltas ir saulėtas Kalėdas "pasaulio apačioje". 
Kelionių kainos nuo 2030 austr. dol.

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite FLYING FINN AIR 
TOURS.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +

RENKITE 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo 
nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai 
angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vics3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu: 
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė
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