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ALB Krašto valdyba sveikina visus lietuvius šv. Kalėdų 
proga . Norime visiems palinkėti daug sveikatos, vienybės 
ir jungtis bendram lietuvybės darbui.

Andrius Žilinskas
ALB Krašto valdybos pirmininkas

Kalėdų nuotaixosD. Tarabildienė

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikiname 
visus lietuvius, kur jie bebūtų, ir linkime sėkmės ir geros 
sveikatos.

Tebūna 1996 - tieji šviesūs mūsų Tėvynės Lietuvos ir 
mūsų tautos gerovei.

-Lietuvos Respublikos Garbės konsulas 
Jurgis- Jonavičius ir Birutė Jonavičienė

Linkime, kad Šventos Kalėdos suteiktų Jums dvasios ramybę 
ir giedrą nuotaiką, o Naujieji Metai atneštų geros sveikatos, 
kūrybinių jėgų ir optimizmo.

Lietuvos Respublikos Garbės konsulas Melbourne 
Kęstutis Lynikas ir Danutė Lynikienė.

Juozas Almis Jūragis

Kalėdų istorija pagal Luką 2, 8-17 .

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

Viso geriausio ateinančių Naujųjų 1996 metų bėgyje giminėms, 
bičiuliams ir visiems pažįstamiems-

Lietuvos Respublikos Garbės konsulas
Viktoras Šliteris ir Juta Šliterienė

Naktis buvo tokia niekada neregėta, 
Švietė Dievo šviesa laukuose prie Betliejaus. 
Avis saugantys piemenys snaudė toj vietoje, 
Dievo angelas šventas su jais ten kalbėjosi.

*•3 Mieli Broliai, Sesės!

Gražus angelas buvo. Rūbai auksu blizgėjo... 
O suskambo giesmė dangaus tolių aukštybėje, 
Ir girdėjosi žodžiai, liovus pūst nakties vėjui, 
"Garbė Dievui aukštybėse, žmonėms žemėj ramybė".

Piemenėliai nustebo, stebuklų išvydę. 
Ir dangaus šviesoje sudrebėjo jų širdys. 
Jie žiūrėjo j angelų šviesų ir didį, 
Ir jų baimė praėjo, žodžius jo išgirdus:

- Nebijokite jūs! Didį džiaugsmų jums skelbiu.
- Išganytojas gimė jums tvartely prie ėdžių.
-Jis Mesijas! Jis Viešpats! Dieviškumų nustelbęs,
- Jis Marijos menkais vystyklais apsirėdė. -

Kada angelas vienus nakty juos paliko, 
Bėgo piemenys ten, kur šviesiu spinduliavimu 
Virš tvartelio žibėjo žvaigždelių vainikas, 
Jautis, asilas kūdiki šildė alsavimu. - -

O Marija mažutį vaikelį parodė, 
Jiems apsakius, kas angelo buvo sakyta, 
Jie nudžiugo, matydami gimusį žodį - 
Pirmųjų Kalėdų išaušo jiems rytas...

Prie Kūčių stalo laužydami kalėdaitį, atsiprašę vieni kitų 
už metų bėgyje padarytas skriaudas, vyksime į šventoves su 
viso pasaulio krikščionimis pagarbinti Dievo Sūnų, tapusį 
mūsų Išganytoju ir Broliu.

Kalėdas švenčiame ne vien mes krikščionys. Kalėdos yra 
universali visos žmonijos meilės ir vilties šventė. Dievo Sūnaus 
įsijungimą į žmonijos istoriją savo būdu švenčia visas pa
saulis. Net žmonės, save laiką netikinčiais, šią dieną sten
giasi būti geresni, vienu ar kitu būdu nori išreikšti meilę 
savo artimui; pasikeičiama sveikinimais ir dovanomis; 
aplankomi ligoniai bei vieniši seneliai; aukojama labdarin
goms organizacijoms; maitinami benamiai; karų metu pade
dami ginklai.

Jei žmonės, net nepažįstą Kristaus, jo gimtadienį stengia
si būti geresni, pajėgia išeiti iš savo siaurų asmeninių in
teresų akiračio, ar tai neliudija ontologinio ryšio tarp Kris
taus ir tvarinijos, apie kurį kalba šv. Raštas: " Jis yra 
neregimojo Dievo atvaizdas, visos tvarinijos pirmgimis... 
visa sutverta perjįirjam"(Kor. 1,15-16) ir didžiojoBažnyčįps 
daktaro šv. Augustino teigimo, jog kiekviena siela iš prigim
ties yra krikščioniška? Visa tai mums teikia vilties sulaukti 
dienos, kada visi galėsime kreiptis į Dievą "Tėve mūsų" 
malda.

'Pasaulis išgyvena gilią transformaciją. Progų taikai, 
susitaikinimui ir ekonominiam vystymuisi matome tose pa-

nukelta
į 2 psl.Apsilankė 'karaliai, Rytų šaly žymūs, 

Maitino sūnelį Marija, ant ėdžių atsisėdusi... 
Buvo Šventa Naktis. Buvo Užgimimas - 
Pagalvojom ir mes, susimųstę Kalėdose. - -

Yagoona, 1995. XI. 18
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atkelta iš 1 psl.
šaulio dalyse, kuriose vargiai tai galėjome pastebėti prieš 
keletą metų", kalbėjo popiežius Jonas Paulius II Jungtinėse 
Tautose š.m., spalio 5 d.

Šią vasarą teko apsilankyti Rusijos lietuvių bendruo
menėse bei dalyvauti Rusijos ir Kazachstano vyskupų kon
ferencijoje. Du dalykai paliko gilų įspūdį.: susitikimas su 
Maskvos lietuvių mokyklos "Šaltinėlis"mokiniais ir Vakarų 
kraštų pagalba sovietinės sistemos suluošintam žmogui.

Maskvos lietuviukai, pasveikinę mus giesmėmis, daino
mis bei tautinių šokių pyne, įteikė savo pačių sukurtą dovaną 
- 4 pėdų ant 3-jų piešinį - didžiulį, plačiai išsišakojusį ir 
autografais papuoštą medį, taip vaizdžiai išryškinantį tau
tinį solidarumą: nors po visą pasaulį išsisklaidę, tačiau 
esame gyvybiniai susijungę su tautos kamienu - Lietuva.

Novosibirske, tremtinių sostinėje, vykusi Rusijos ir Ka
zachstano vyskupų konferencija, kurioje dalyvavo Europos 
ir Amerikos atstovai, paliudijo, kaip veiklus yra krikščio
niškasis solidarumas šioje post-komunistinėje eroje: 162 
kunigai misionieriai iš 17 kraštų bei 193 seselės vienuolės 
aukoja savo gyvenimą, kad padėtų dvasiniai ir moraliniai 
suluošintam žmogui suprasti savo didingumą bei asmeninį 
įnašą bendruomenės gyvenime; kad pagelbėtų jiems surasti 
Dievą ir jame atpažinti mus mylintį, mūsų gerbūviu 
besirūpinantį Tėvą. Misionierius išlaiko bei visą Rusijoje ir 
Kazachstane atsikuriančios Bažnyčios religinę, socialinę ir 
kultūrinę veiklą finansuoja milijoninėmis aukomis Vakarų 
kraštų pasauliečiai krikščionys.

Mieli Broliai, Sesės, su nuoširdžiu dėkingumu švęskime 
1995-jį Kristaus gimtadienį, su krikščioniška viltimi su
tikime Naujuosius 1996 metus!

Kalėdos, 1995 m.
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje

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

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

1996-ieji Naujieji metai tebūna visiems šviesūs ir laimingi, 
teatneša visokeriopos sėkmės tiek mums, tiek mūsų tėvynei 
Lietuvai.

Lietuvių bendruomenės Spaudos sųjungos v~ba 

ŠvTKalėdų proga sveikiname visus Australijos sporto 
klubus, nepavargstančius jų darbuotojus ir visus sporti
ninkus, ypatingai dalyvaujančius 45 - je sporto šventėje ' 
Geelonge.

a Naujieji metai tegul būna jums visiems laimingi, pilni 
sėkmės ir atneša gražių laimėjimų ne tik asmeniniame, bet ir 
sportiniame gyvenime.

A. Laukaitis, A. Wallis, P. Andriejūnas 
k Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Valdyba

Sv. Kalėdų proga sveikiname savo narius, jų šeimas ir visus 
mūsų draugus Australijoje, Amerikoje ir Lietuvoje, linkėdami 
geriausios sėkmės Naujuose 1996 - se metuose.

EŽY klubas

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname visus 
tautiečius, o ypatingai - tėvelius ir senelius, vežiojančius 
mažuosius į lietuvišką savaitgalio mokyklėlę . Visiems 
linkime geros sveikatos, sėkmės darbuose ir asme
niniame gyvenime.

Sydnejaus savaitgalio mokyklos darbuotojos

Labai linksmų Kalėdų švenčių ir labai, labai laimingų 
Naujųjų Metų savo nariams linki

Sydnejaus "Talkos" skyrius

Sv Kalėdų proga sveikiname savo narius, jų šeimas ir 
visus lietuvius Australijoje, Lietuvoje ir kitur, linkėdami 
sveikatos, geriausios sėkmės bei laimingų Naujųjų 1996 
metų !

Melbourno lietuvių pensininkų 
sąjungos valdyba

Sveikiname visus Melbourno lietuvius, jų šeimas ir artimuosius šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1996 metų proga.

Laimės, geros sveikatos, sėkmės darbuose ir sumanymuose!
ALB Melbourno Apylinkės valdyba

Z. Augaitis, L. Kozlovskienė, R. Samsonas, R. Saženis, dr. K. Zdanius

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

Kalėdinė Taika, Geros Valios ir Ramybės Dvasia tebūna 
su Jumis šv. Kalėdų Dieną ir KIEKVIENĄ DIENĄ.

Tegul Dievas laimina Jus.
Nuoširdžiai linki

* Sydnejaus Lietuvių Katalikų Misijos Komitetas

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

Sydnėjaus lietuvių 
klubo valdyba*

*

Vlada ir Ričardas Semetai

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

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

Sydnėjaus skautu Židinys

"Mūsų Pastogė" Nr. 50-52 1995.12.18 psl.2 -5?

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!

Sydnėjaus „Aušros" tuntas

Linkime linksmų šv. Kalėdų švenčių 
ir laimingų bei sveikų Naujųjų

Metų mūsų giminėms, draugams 
bei pažįstamiems.

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 
Naujųjų metų linki

Sydnėjaus lietuvių Sodybos 
sodybiėčiai
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Lietuvos Įvykių kronika]
išplėtimą į rytus ir sumokėti išplėtimo 
kaštus. JAV įsikūrusi koproracijaRAND 
paskaičiavo, kad labiausiai tikėtina 4 
kandidačių - Lenkijos, Vengrijos, 
Čekijos ir Slovakijos įjungimas kainuotų 
aljansui mažiausiai 7 mlrd. USD per 10 
metų. Kitų dviejų tyrimų centrų 
pranešimuose sakoma, kad dabar 
aljansui nėra tokios grėsmės, kuri 
pateisintų šitokias išlaidas.

Neatrodo, kad Baltijos šalių viltys 
būti priimtoms į NATO turi kokį nors 
realų pagrindą. Vien šių šalių noro 
neužtenka. Dalyvavimas Partnerystės 
vardan taikos projekte šiek tiek pakėlė 
saugumo iliuzijas Vidurio ir Rytų 
Europoje, bet negali suteikti realių tokio 
saugumo garantijų. Tenka apgailestauti, 
kad tos iliuzijos atitraukia Lietuvos ir 
jos kaimynių dėmesį nuo alternatyvių 
planų. Po to kai Estijos ginkluotųjų 
pajėgų vadas gen. A. Einseln nesenai 
įvykusiame susitikime su savo kolegomis 
iš Lietuvos ir Latvijos pasiūlė Baltijos 
šalims įkurti karinę sąjungą, jis buvo 
apkaltinkas kišimusi į politiką ir Estijos 
Prezidento L. Merio atleistas iš 
užimamų pareigų. Tuo tarpu aukštas 
Lietuvos URM pareigūnas, panorėjęs 
likti nežinomu, BNS ‘ui Vilniuje pasakė, 
kad Baltijos šalių ginkluotųjų pajėgų 
vadų idėja sukurti karinę sąjungą šiuo 
metu rimtai nesvarstoma. Pasak šio 
diplomato, Baltijos šalių interesus 
atitinka glaudesnis ir konkretesnis 
bendradarbiavimas vardan bendro tikso 
- narystės NATO. Ateitis parodys kas. 
buvo teisus - gen. Einseln ar politikai.

•- Premjero vizitas Italijoje
Lietuvos politikai labai pamėgo 

vizitus į užsienį. Tas ypač pasakytina 
apie skrajojantį premjerą Adolfą 
Šleževičių. Vos jis spėja grįžti iš 
vienos kelionės ir tuoj pat vyksta į kitą. 
Po vizito Prahoje, praėjusią savaitę jis 
jau svečiavosi Italijoje. Adolfas Šle
ževičius dviejų dienų vizitą pradėjo 
susitikimu su popiežiumi Jonu Paulium 
II. Po to sekė derybos su Italijos premjeru 
Lamberto Dini. Šleževičius pažymėjo 
didėjančias Italijos investicijas, ypač 
energetikos ir transporto srityje, taip pat 
tai, kad Lietuva tikisi tapti ES nare.

Gruodžio 5 d. Ministras Pirmininkas 
Milane susitiko su Italijos verslininkais. 
Jis ten skaitė paskaitą apie investicijų 
galimybes Lietuvoje. Šią konferenciją 
surengė Lietuvos investicijų agentūra ir 
Milano prekybos ir pramonės rūmai.

- Informuota, kad 1993 - 94 m. Italija tarp 
užsienio prekybos partnerių užėmė 9 
vietą. Šiuo metu Italijos investicijos į 
Lietuvos ūkį sudaro apie 5 mln. JAV 
dolerių.

ra Nauja mokesčių sistema
Nesenai vyriausybė pateikė Seimui 

projektą, kuriuo numatoma apmokestinti 
dividendus bei pajamas už palūkanas, 
fizinių asmenų pajamų mokesčiui taikyti 
progresyvinę sistemą , o šio mokesčio 
tarifus padidinti iki 33 - 45 proc. 
Konservatorių partijos valdybos pirm. 
Gediminas Vagnorius sako, kad toks 
pajamų perskirstymas atlyginimus 
padidintų apie 0.5%, tačiau tai dorai 
dirbantiems atimtų norą dirbti. Pasak 
jo, statistika rodo, kad 70 % Lietuvos 
gyventojų pajamos nesiekia realaus

>■ NATO plėtimasis ir 
saugumo garantijos 
'Jugus sovietinei imperijai, daugelis 

iVskvos gniaužtų ištrūkusių valstybių 
on užsitikrinti saugumo garantijas 
leiai. Europoje jų žvilgsniai natūraliai 
rysta į Šiaurės Atlanto paktą - 
aliigiausią ir'efektyviausią jėgą šiame 
ontnente. Šis NATO įvaizdis ypač 
istprėjo po to, kai Dayton, Ohio buvo 
asiiktas susitarimas dėl taikos Bos- 
ijoė, kurio garantu tapo NATO šalių 
omnuojamos ginkluotosios pajėgos.

Buvusios komunistinės Vidurio ir 
y tų Europos valstybės, dalyvaudamos 
[A"O taikos misijoje Bosnijoje, tikisi 
jstprinti savo reikalavimus dėlnarystės 
jaise. Kai kurios kandidatuojančios 
įlys. ypač Lenkija, Vengrija ir Čekija, 
įtina pilnai išnaudoti šią galimybę, 
jdoarodytų NATO savo patikimumą, 
nd vieno NATO šaltinio, „trys 
\ėesiai taikos įtvirtinimo pajėgų 
!FR) dalyvavime prilygsta trims 
‘ūdų metams“. Nuo jų bandys per 
au neatsilikti ir Lietuva bei kitos 
aljos šalys, kurios taip pat dalyvaus 
oi taikos palaikymo misijoje.

Tačiau yra ženklų, kad Bosnijos 
cdja gali prisidėti ir prie NATO 
lėimosi į rytus atitolinimo. Gruodžio 

.Dienoje“ pateiktoje informacijoje 
Sltptas JAV ir Rusijos susitarimas?“ 
kona, jog už bendradarbiavimą su 
iV taikos palaikymo operacijoje 
įsnjoje, prezidentas Bill Clinton ir jo 
įmausi bendradarbiai slapta pažadėjo 
■šiai, kad Vidurio ir Rytų Europos 
lėnimas į NATO bus atidėtas ne- 
lotm laikui. Tai rašoma, remiantis 
V įsienio politikos eksperto Peterio 
bdmano teiginiu, kuris sako tai 

žirjęs „iš aukštų Rusijos valdžios 
itO}“.
Tkį scenarijų patvirtina praeitos 
vaės NATO sprendimas atidėti 
an> plėtros svarstymą iki 1997 metų, 
mdatuojančios šalys nuogąstauja, 
d spietimo atidėjimas iki 1997 m. 
Ii eikšti strategijos permąstymą. Šios 
lysnano, kad NATO susitarimas su 
įsi) dėl dalyvavimo Bosnijoje gali 
ti svarbesnis prioritetas nei jų 
egacija į aljansą. Dar daugiau - 
ujj ekonomiškai ir kariškai silpnų 
iii priėmimas gali neatitikti ir pačių 
JJ) šalių interesų. Didėja suvokimas, 
d siku bus įtikinti NATO šalių par
kelis ratifikuoti saugumo garantijų 

gyvenimo minimumo ir tik 10 % 
Lietuvos gyventojų gauna atlyginimus 
didesnius nei 1000 litų (250 USD) į 
mėnesį. PasakG. Vagnoriaus, padidinus 
mokesčius, gerai ir daugiau uždirbantys 
žmonės, norėdami papildomai gauti 1 

litą, turės sumokėti valstybei 1.4 lito 
mokesčių. Vyriausybė pastaruoju metu 
mokesčius didina jau trečią kartą.

Tuo tarpu naujausi Statistikos 
departamento duomenys rodo, kad 
infliacija lapkričio mėnesį vėl pašoko 
aukštyn. Ji sudarė 4,3 proc., o per 
vienuolika šių metų mėnesių - 32,2 proc. 
(pernai pertą patį laikotarpį - 39,8 proc.).

n B. Genzelio pareiškimas

„Lietuvos ryte“ (gruodžio 7 d.) 
rašoma apie LDDP prezidiumo nario 
profesoriaus Broniaus Genzelio 
ketinimą pasitraukti iš šios partijos. 
Pasak jo „kyla pavojus, kad partija taps 
antidemokratine jėga, pavojinga be- 
gimstančiai Lietuvos demokratijai“. Jis 
prisimena, kaip LDDP atsirado ’ („aš 
įsitikinęs, kad be Sąjūdžio nebūtų 
LDDP“ ), sako jog ir LDDP rinkimų 
kampaniją organizavo „ sąjūdietiškas 
reformistinis partijos sparnas“. B. 
Genzelis pateikia kai kurių šios partijos 
dabartinių veikėjų apibendrintas cha
rakteristikas: sako, kad A. Šleževičius 
„autoritarinė asmenybė“, o J. Karosą 
apibūdinakaip „paprasčiausiai pabėgusį, 
kai vyko LKP ir SSR atsiskyrimas“. Ar 
B. Genzelis išstos iš LDDP, jis ketina 
apsispręsti ir pranešti kitą savaitę.

ra- Kaip vertina politikus 
LDDP rinkėjai

„Jūs visi vienodi“ - „Opozicijoje“ 
(gruodžio 7 d.) pateikta eilinės, 
nepartinės rinkėjos O. Briedienės iš 
Kauno korespondencija, kurioje ji 
pareiškia savo pastabų apie mūsų 
politines realijas. Apie šį savaitraštį ji 
sako, kad jis „šlykščiai nekultūringas. 
Vienintelis jų tikslas - išjuokti de
šiniuosius ir išaukštinti save (kai
riuosius). „Balsuodami už jus (kai
riuosius), tikėjomės, jog bus taisomos 
dešiniųjų klaidos, bus atstatoma tai, kas 
sugriauta. Deja, likome apgauti: visi 
jūsų pažadai - tuščios kalbos“, - rašo 
'eilinė rinkėjaIr sako, jog iš ateinančių 
Seimo rinkimų nieko gero nesitiki, nes 
„prie valdžio lovio braunasi dažniausiai 
debilai ir paršai. Pirmųjų apstu tarp 
dešiniųjų, antrųjų - tarp kairiųjų. Debilai 
paprastai būna geri žmonės, tik iškreiptai 
mato pasaulį, o paršas - tai ir yra paršas. 
Jam terūpi pačiam sočiai prisiėst!, 
nustumiant nuo lovio kitus... “ Autorė 
teigia, jog jos nuomonė „sutampa su 
daugumos rinkėjų nuomone, tik ne visi 
ją nori reikšti viešai'.

Būtingės terminalo 
statyba

Po 2 mėn. pertraukos Būtingėje vėl 
atnaujinti busimojo naftos terminalo 
statybos darbai. Bendrovės „Būtingės 
nafta“ generalinisdirektorius V. Gedvilas 
sako, jog „Kauno žemkasiui“ pagal 
susitarimą jau sumokėta 10 % darbų 
vertės, dar tiek pat turi būti sumokėta 
per 10 dienų.

Šis faktas turėtų džiuginti, jeigu ne 
kitos praėjusios savaitės žinios, 
•susijusios su šia statyba. Gruodžio 5 d. 
1LTV laidoje „Panorama“ pranešta apie 
•Generalinės prokuratūros iškeltą bylą 
<dėl piktnaudžiavimo tarnyba. Šiaulių 
’UAB „Aurum“, pasinaudodama Lie
tuvos Pramonės ir Prekybos bei Eko- 
•nomikos ministerijų aukštų pareigūnų 
•tarpininkavimu, būdama tariama vals
tybinių užsakymų vykdytoja, iš Ukrainos 
turėjo nupirkti 30 tūks. tonų metalo 
konstrukcijų naftos terminalui. Tačiau 
gavusi minėtus juoduosius metalus, UAB 
„Aurum“ jų terminalo statybai nepateikė, 
oišgabeno į Vakarų valstybes. Ji taip pat 
nesumokėjo už juos mokesčių.

Kultūros naujienos
Vilniuje, buv. Profsąjungų kultūros 

rūmuose savo darbą pradėjo „Meno 
centras 5 “. Jis pratęsia-anksčiau tose 
patalpose veikusio „Baltijos klubo“ 
elitinio, „aukštojo meno“ renginių 
tradicijas, atverdamas juos visuomenei. 
Lapkričio 17d. įvykusiame vakare griežė 
M.K. Čiurlionio kvartetas, dainavo 
solistė Judita Leitaitė. Susirinkusieji 
susipažino su dailininko Mariaus 
Liugailos grafika.

„Meno centre 5“ yra dvi puikios salės 
- kolonų, kurioje eksponuojami pa
veikslai ir koncertų, kur yra 300 vietų 
žiūrovams ir, pasak operos dainininko 
Vladimiro Prudnikovo, geriausia Vil
niuje akustika. “ Meno centre 5“ 
koncertai vyks kas savaitę; nuo gruodžio 
1 d. prasideda ciklas „Nakties teatras“. 
Numatytos improvizacijos „Nakties 
šnabždesiai“ pagal Oskaro Milašiaus, 
Arvydo Ambraso eiles, Felikso Bajoro 
muziką; tai pat - Valentino Masalskio 
režisuotas spektaklis „Belaukiant Godo“. 
Pavasarį ketinama surengti netradicinių 
teatrų festivalį, kuriame dalyvaus teatrai 
iš Lenkijos, Vokietijos, Belgijos, 
Prancūzijos, rašoma lapkričio 17 d. 
„Atgimime“.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
Laimos Statulevičienės savaitės spaudos 
apžvalga ir Lietuvos Seime paruoštomis 
agentūrų pranešimų, LTV laidos 
„Panorama“, lietuvos spaudos san
traukomis, kurios prieinamos elek
troniškai per World Wide Web servisą.

Spaudai parengė: Saulius Varnas 
1995 gruodžio 10 d.

"Sekundė " laukia teismo
Tarp įvairių bankrutavusių bankelių, 

ypatingai pagarsėjo Kauno "Sekundė", 
indėlininkams palikusi skolinga mili
jonus dolerių. "Lietuvos ryto” pranešimu, 
generalinė prokuratūra patvirtino 
"Sekundės" vadovo Gintaro Dilio bylos 
kaltinamąją išvadą, kurią sudaro per 
350 puslapių. Visa baudžiamosios bylos 
medžiaga sutilpo į 188 tomus (beveik 59 
tūkstančius lapų).

nukelta į 4 psl
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

Gruodžio 7 d. suėjo 20 m. nuo 
Indonezijos užpuolimo ant Fretlin kon
troliuoto Rytų Timoro, bandančio 
išsiderėti iš Portugalijos nepriklau
somybę. Šią sutartį minėdami, 112 
demonstratorių protestui užėmė Olan
dijos ir Rusijos ambasadas Džakartoje. 
Rusijos ambasada išbuvo demonstrato
rių rankose vieną parą, Olandijos - dvi 
paras. Indonezų policija demonstrato- 
rius suėmė, bet paleido po 24 vai. tardy
mo.

1989 spalio 18 d. į erdvę iššauta 
raketa Galileo tyrinėja Saulės sistemą. 
Šių metų gruodžio 8 d. ji pradėjo skrieti 
apie Jupiterį, didžiausią planetą Saulės 
sistemoje. Savo tyrinėjimų rezultatus 
Galileo radio bangomis transliuoja į 
Žemę, nežiūrint nefunkcidnuojančios 
pagrindinės antenos.

Sunkiai tebeserga Graikijos min. 
pirmininkas A. Papandreou. Vis dažniau 
pasigirsta balsų, kadjis turėtų atsistaty- 
dinti. Kitas ligonis, Saudi Arabijos 
karalius Fuad, po širdies priepuolio 
gulėjęs ligoninėje, išjos išleistas po 
savaitės.

Čečėnijosseparatistų lyderis gen. 
Džochar Dudajev pasmerkė Rusijos 
bandymus neteisėtų rinkimų būdu.1 
įteisinti marijonetinę vyriausybę rusų 
užimtoje Čečėnijos dalyje. Dudajevo 
nuomonę palaiko ir čečėnas, buvęs 
Rusijos dūmos pimininkas Ruslan 
Chasbulatov, kuris prieš rinkimus 
atsiėmė savo kandidatūrą.

Rusai neleidžia čečėnų ne
priklausomybės šalininkams kandi
datuoti rinkimuose.

Prancūzija atšaukė iš Sarajevo 
savo generolą Jean-Renė Bachelet, 
viešai iškritikavusį JAV pastangomis 
atsiektą Dayton susitarimą tarp Bos
nijoje kovojančių šalių.

Tačiau pats Prancūzijos preziden
tas Jacques Chirac grasė išardyti susi
tarimą prieš taikos pasirašymą Paryžiuje, 
jei Bosnijos serbai nesuras ir negrąžins 
dviejų prancūzų lakūnų, prieš 4 
mėnesius numuštų virš Bosnijos.

Kroatų pagalbiniai kariuomenės 
daliniai sistemingai sunaikina jų kon
troliuojamą Bosnijos sritį kurią, pagal 
Dayton susitarimą, turės perleisti Bos
nijos serbams.

Po 20 dienų užtrukusių streikų 
Prancūzijoje, kai kurios unijos pradėjo 
derybas su Alain Juppe vyriausybe dėl 
jos drastiškų reformų sušvelninimo. 
Geležinkeliečiai atsisako derėtis, nu
sivylę ankstesnių pasitarimų rezul
tatais.

Vokietija pirmą kartą po antrojo 
pasaulinio karo pasiunčia savo karius už 
savo valstybės ribų. Jie prisidės prie 
NATO taikos palaikymo kontingento su 
4000 karių.

NATO tikisi gauti Bosnijai karių 
ir iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos. Da
nija pažadėjo 1000 karių.

GIEDRIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
SAVO KLIENTAMS LINKI uauviųkooperatinė

----- TALKA TT- 
KREDITO DRAUGIJA

ŠV. KALĖDŲ PROGA MŪSŲ BENDRUOMENĖS 
NARIAMS LINKIME LINKSMOS NUOTAIKOS IR 
TEGUL NAUJIEJI METAI SUTEIKIA JUMS 
RAMYBĘ, VIENYBĘ IR GERĄ SVAIKATĄ

CANBERROS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
SĄJUNGOS VALDYBA

Šventiškos nuotaikos šv. Kalėdų proga, sėkmės ir sveratr 
Naujuose metuose linkime visiems ramovėnams, jq šeiiom 
šauliams, buvusiems kariams bei partizanams, kurių yžt< 
'f kraujo bei gyvybės aukos prikėlė Lietuvę najai 
Nepriklausomam gyvenimui.

> LKVS- gos„Ramvė
Melb. sk. valyto

Mielus klubo narius, mecenatus bei rėmėjus, klubo svečius ’ 
ir visų Melburno lietuvių bendruomenę Kalėdų švenčių ir jfe- 
Naujųjų metų proga nuoširdžiai sveikina, linksmų švenčių *** 
ir geros sveikatos bei pasisekimo 1996 metais linki

Melburno lietuvių
klubo valdyba

A
Yra vilčių, kad Prancūzija gali 

vėl pilnai įsijungti į NATO, iš kurios ji 
pasitraukė 1966, nors ir palaikydama 
glaudžius ryšius.

Gruodžio 5 d. ji nusprendė daly
vauti NATO Gynybos Planavimo 
komitete, susidedančiame iš NATO 
narių gynybos ministrų.

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

Taip pat linkime visiems sveikų ir laimingų Naujųjt99
mct9! Sydnėjaus pensinkr

klubo „Neringa" vaybt

ŠVENTŲ KALĖDŲ proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 
1996 METŲ linkiu visiems!

Kazimieras Butkus

LIETUVOS ĮVYKIŲ 
KRONIKA

atkelta iš 3 psl.
34 metų G. Dilys kaltinamas pagal tris 

Baudžiamojo kodekso straipsnius: turto 
pasisavinimas arba iššvaistymas, ofi
cialaus dokumento suklastojimas ar jo 
realizavimas, ar panaudojimas, opera
cijų su pinigais ar vertybiniais popieriais 
taisyklių pažeidimas.

Nustatyta, kad G. Dilys per "Sekundės" 
banką, savo vardu sudarydamas sutar
tis, pasisavino ir iššvaistė 43 milijonus 
litų. Prokurorė G. Šyvienė sakė, kad 
pavyko rasti ir areštuoti apie 5 milijonų 
litų vertės G. Dilio turto. "Lietuvoje 
nėra tokios bylos, kad tiek daug vieno

prokurorė.

Ši baudžiamoji byla iškelta pernai 
kovo 25 dieną. Tų pačių metų spalio 17 
d. G. Dilys buvo suimtas.

G. Dilys savo karjerą pradėjo vienoje 
Kauno autotransporto įmonėje, kur 
išmoko tekintojo darbo. Po to jis dirbo 
staklių gamykloje "Koordinatė", vie
name iš cechų slapta gamino deficitines 
automobilių VAZ detales. Vėliau G. 
Dilys dirbo taksistu, prekiavo Rygos 
turguje, dirbo kooperatyve "Diskas", 
įsteigė akcinę bendrovę "Gintaras ir 
Co", statė prekybos kioskus. Po kurio 
laiko jis atidarė pinigų skolinimo firmą 
"Nemo", įkūrė uždarąją akcinę bend
rovę "Sekundė", kuri virto "Sekundės"

žmogaus turto būtų areštuota",-tvirtino banku. "M.P." inf.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

PADĖKA
Į Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga reiškia nuoširdžią | 
| padėką Lietuvių Kooperatinės Kredito Draugijos TALKA Syd- | 
| nejaus skyriui, parėmusiam "Mūsų Pastogę" stambia $ 3000 | 
| auka.
| Esame dėkingi TALKAI ir už nuolatinę paramą skelbimais, | 
Į talpinamais mūsų bendruomenės laikraštyje.
[ Nuoširdus ačiū.
Į LB Spaudos S-gos Valdyba_]

Linksmų Kalėdų švenčių ir labai laimingų Naųjvę 
1996 - jų metų giminėms, draugams ir pažįstanem 
linki Laima ir Kęstas Pita

Draugams bei pažįstamiems linkime gražiausių šv. KALĖDŲ 
švenčių ir geriausių 1996 METŲ.

Elena ir Bronius Kiveriai

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus s š
Kalėdomis ir linkime laimingų Naujųjų metų A 

J. O. Maksėtu 
I. Daniškevrierj

ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA SVEIKINAME 
BANDRUOMENĖS NARIUS LINKĖDAMI, KAD NAU- » 
JIEJI METAI BŪTŲ PILNI PALAIMOS, KILNIŲ JpF 
TROŠKIMŲ IR GILIOS PRASMĖS. Cf

ALB SYDNĖJAUS APYL. VALDYBA
4* įt* į®. įfe įfe įfe įt* įfe įfe įtį jfe jfe rfį įfį įfeų? ų? ų? U? ų? W ų* W W W W ų? ų? ų* ’J? W w U?

Artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuošižit 
sveikiname Australijos šaules ir šaulius , tautietes irai 
tiečius. Linkime, kad 1996 - ji būtų laimės ir Jūsų svani 
išsipildymo metai. Nors mus skiria didžiuliai nuotoliai, t5i<| ( 
mes visada jaučiame jūsų širdžių šilumą.

Telydi Jus Dievo palaima!
Lietuvos Šaulių Sąj.ng

Mūsų Pastogė” Nr. 50-52 1995.12.18 psl.4
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE iŠ
KONCERTAS MELBOURNE

Melboumo Dainos Sambūrio 46-tasis 
metinis koncertas įvyko š. m. gruodžio 3 
d. Melboumo Lietu vių namuose. Sambūrio 
pirm. Danutė Lynikienė pasveikino 
susirinkusius svečius, pristatė 36 asmenų 
chorą, jo dirigentę Birutę Prašmutaitę ir 
akomponiatorę Zitą Prašmutaitę. Pirmoje

g dalyje mišrus choras padainavo dainas: 
į „Pamylėjau mergužėlę“, „Senas diedas“, 

„Tėviškės klevai“, „Dar nejok, dar sustok“ 
(įsijungiantkvartetui: Bronei Stangaitienei, 
Jonei Mičiulienei, Renatai Čelnienei ir 

t Albinui Savickui). Užbaigai buvo sudai- 
f nuotas „Senas kerdžius“ (ragąpūtė Donatas 

j Juchnevičius). Tautinių šokių grupė 
'„Gintaras“ smagiai pašoko „Kubilą“ ir
Juodąjį Jonkelį“. Gražiai nuskambėjo

I

«

t

3

moterų choras, padainavęs „Oi, griežle, 
griežlele“ ir „Mylėk ir lauk“. Klausytojus 
sužavėjo ir vyrų choras, išpildęs „Užstalės 
dainą“ kartu su Povilo Mičiulio ir Prano 
Mulevičiaus duetu, „Krantų gėlė“ ir „Aras“, 
kurią publika išsiprašė pakartoti. Antroji 
koncerto dalis pradėta su daina „Tu 
Lietuva“. Ją išpildė kvintetas: Rasa 
Statkuvienė, DaivaStatkutė, KimPettiford, 
Donatas Juchnevičius ir Lukas Žiogas. Po 
to, savo kūrybą deklamavo Edvardas 
Šidlauskas - „Daina ir mes“ ir jo žmonelė 
Marytė - „Pirmoji meilė“. Duetas: Juozas 
Bruožis ir Pranas Mulevičius šauniai 
išpildė dainą „Gimtinės padangė“. Savo 
kūrybą padeklamavo Marytė Birštonienė 
- „Atsisveikinimas Lietuvos“ ir „Sveiki
nimas Australijai“. Tikriausiai pirmą kartą, 
bent Melbourne, choro dirigentė Birutė 
Prašmutaitę drauge su Paulium Mičiuliu 
išpildė dainą „Klausyk širdies“, kurią teko

PADERA TAUTIEČIAMS
Mums rašo p. J. Kovalskis iš 

Canberros:
Ę ,,/Von- PARAMOS LIETUVAI komi- 
t tetasjauviršmetųkai uždarytas, ašvisdar 

gaunu laiškų iš Lietuvos, dėkojant už 
i visokiariopą paramą.

Prieš porą dienų gavau tokį laišką iš 
a Baltosios Vokės mokyklos direktorės p.

Ritūnės Vedrickienės su grupės mokinių 
1 nuotrauka.
; Mane laiškas kiek sujaudino, ir 
/ pagalvojau, kad gal jis būtų įdomus ir MP 
• skaitytojams. Minėta parama, apie 11000 

knygų, buvo surinktos iš Canberros 
valdiškų ir privačių mokyklų “.

k C
Rašau šiuos žodžius labai sujaudinta

pakartoti. Savo tėvelio, Stasio Čižausko, 
eilėraštį paskaitė Rita Čižauskaitė. 
Daugumą sužavėjo duetas: Rasa Stat
kuvienė ir Donatas Juchnevičius, sudai
nuodamas dainą „Tu ateik į pasimatymą“; 
žinoma, ir jie turėjo kartoti.

Melboumo pažiba - „Gintaro“ tautinių
šokių grupės mergaitės, vadovaujamos 
nenuilstamos Dalios Antanaitienės, labai 
grakščiai pašoko šokį „Per girią“ ir drauge 
su berniukais - „Pliaukštukas“. Be abejonės, 
„Gintaras“ yra stipriausias tautinių šokių 
vienetas Australijoje.

Programos pabaigai mišrus choras 
išpildė dainą „Puikios rožės“, kurią 
dirigentė skyrė šios dainos autoriui - M. K.
Klajūnui. Toliau sekė dainos: „Valioj,
dalgele“, „Kur giria žaliuoja“ ir „Prisikė
limo himnas“.

Sambūrio pirmininkė padėkojo gausiai 
publikai, bei programos atlikėjams, kurie 
buvo apdovanoti gėlėmis. Sambūrį 
sveikino Melboumo apylinkės v-bos pirm, 
dr. K. Zdanius, estų ir latvių chorų 
dirigentai.

Choro koncertas buvo skirtingas tuo, 
kad be kviestinės „Gintaro“ tautinių šokių 
grupės, viską atliko patys sambūriečiai. 
Išgirdome ne tik mišrų -moten) ir vyrų 
chorus, bet ir kvintetą, kvartetą, duetus, 
deklamatoriusirnetprogramos pranešėjus. 
Sambūriečiai užsitarnavo atostogų iki kitų 
metų vasario mėnesio. Po to jų laukia ne tik 
dalyvavimas Dainų šventėje, kuri įvyks 
1996 metų gale Melbourne, bet ir jai 
pasiruošimas. Visi žinome, kad Melboumo 
jaunimas dainuoja, tad Dainos Sambūrio 
ateitis užtikrinta. ... .... ,Vincas Alisauskas

Jūsų nuoširdumo, dosnumo, širdies 
gerumo. Mūsų mokyklos mokytojai 
naudojasi pernai atsiųstomis vaizdinėmis 
priemonėmis gamtos ir anglų kalbos 
pamokose. Jas apžiūrėjo visi mūsų 
mokyklos mokytojai. Pagal reikalą, visi 
jomis ir naudojasi. Aš dėstau anglų kalbą, 
nepaprastai džiaugiuosi angliškomis 
knygutėmis ir įrašais. Vaikai noriai jas 
skaito, taip tobulina savo anglų kalbų. Gal 
atsirastų mokinių, kurie norėti) susiraši nėti 
su Lietuvos vaikais. Lauktume jų laiškų! 
Aš pati norėčiau susirašinėti su buvusiais 
ar dirbančiais mokytojais.

Visų vaikų vardu dėkoju už viską, ką 
esame gavę. Kai ką esame pasilikę 
įteikiamo konkursų, viktorinų nugalė

tojams, leidžiame vaikams pajusti, kad 
reikia užsidirbti, o ne tik veltui gauti.

Mūsų mokytojų darbas šiame Lietuvos 
rajone yra sunkus, tiesiog misijonieriškas. 
Į mokyklą ateina mokiniai, nemokėdami 
arba beveik nemokėdami lietuviškai. Bet 
mes tikime, kad savo sunkiu, beveik 
neapmokamu darbu (90-100 dolerių per 
mėnesį), prašviesinsime šį Lietuvos

SYDNEJAUS LIETUVIŲ SODYBOJE
H Tradicinis Sydnejaus Lietuvių 

Moterų Socialinės Globos D-jos 
suruoštas prieškalėdinis susitikimas 
su sodybiečiais įvyko gruodžio 7 d., 
Lietuvių sodyboje, Engadinėje.

Susitikimas pradėtas SLMSG 
D-jos ir sodybiečių informaciniu su
sirinkimu, kurį pravedė d-jos pa- 
tikėtinių pirmininkė Tamara Vin-
gilienė . Jo metu sodybiečiams buvo 
pranešti paskutinieji admi
nistraciniai sodybos potvarkiai, 
numatomi patobulinimai sodyboje. 
Sekė sodybiečių pageidavimai bei 

s klausimai.

Dalis Lietuvių sodybos 
narėmis.

Kiek vėlėliau ten pat, Sodybos 
salėje vyko ir prieškalėdinis pobūvis, 
kurį suruošė draugijos valdyba ir 
sodybietės, talkindamos keptais 
pyragais.

Pobūvio metu net trims sole- 
nizantėms - Tamarai Vingilienei, 
Valei Stanevičienei ir Aleksandrai 
Virgeningienei - švenčiančioms 
įvairias amžiaus sukaktis - palinkėta 
viso geriausio ir sugiedota ’’Ilgiausių 
metų!...“ (Atrodo ir vyrų tarpe 
solenizantų netrūko, tik jie, kažko
dėl, buvo nedrąsūs ir neprisipa- 
,žino!...)

Baigiant pobūvį SLMSG D-jos 
v-bos pirmininkė Julija Lašaitienė 
palinkėjo sodybiečiams linksmų 
Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 
metų. Negana to, Kalėdų senelis, 
valdybos ponių asmenyje, įteikė 
sodybiečiams dovaną - naujutėlatį 
TV aparatą, pritaikytą videofilmų 
demonstravimui, kas sodybiečių buvo 
sutikta su audringomis katutėmis...

Aparatas buvo tučtuojau iš
bandytas, pademonstruojant Sodybos 

kampelį, padėsime norintiems integruotis 
į Lietuvos gyvenimą.

Jeigu atsirastų aukotojų, mums brangi 
visokeriopa Jūsų pagalba, nenusiskriau- 
džiant savęs, neapsunkinant savęs.

Su didžiule pagarba ir meile Jums, 
brangieji tautiečiai!

Visų vardu mokyklos direktorė
1995. II. 15 Ritūnė Vedrickienė

videofilmų kūrėjo Vytauto Vaitkaus 
darytą paskutinį filmą apie iešminę, 
vykusią sodyboje vos prieš mėnesį. 
Vėliau buvo parodytas kalėdinis 
filmas iš Lietuvos “Iškalėdojom 
tėvulio dvarą“.

Prieškalėdinis susitikimas už
baigtas sodybiečių išreikšta padėka
SLMSGD-josmoterims užjųdarbą 
ir rūpestį Sodyba ir sodybiečiais bei 
palinkėta linksmų švenčių ir sėkmės 
ateinančiais metais.

Vėliau, kantriesiems dar neiš- 
siskirsčius, buvo bendrai nusi
fotografuota.

sodybiečių su SLMSGD - jos valdybos 
Nuotr. V. Vaitkaus

M Lietuvių sodybos paskutinis, 
pralaisvėjęs butas Nr. 1 jau susilaukė 
naujo gyventojo. Į jį jau pradėjo 
kraustytis sydnejiškis Juozas 
Makūnas.

Ii Sodyboje Kalėdų atostogoms 
lieką sodybiečiai, šiemet nutarė 
švęsti suneštines Kūčias, šiuo ypač 
susirūpinusios ponios, tad reikia 
tikėtis, kad Kūčios tikrai pavyks.

B.Ž

PRANEŠIMAS
KUN. P. MARTŪZAS jau yra 

išėjęs iš ligoninės ir ilgesnį laiką 
gyvens vienuolių seserų 
prižiūrimuose senųjų kunigų 
namuose ("Little Sisters of the 
Poor Nursing Home for Retired 
Priests”), Market St., RANDWICK.

Asmeninio telefono neturi, bet 
galima jam skambinti:

tel. 398 9166.
Giedrių šv. Kalėdų, Kunige!

"MP"
Nukelta į 9 psl.

Grupė ketvirtosios klasės mokinių, besidžiaugiančių dovanomis iš 
tolimosios Australijos. Visųjų nuoširdus Jums ačiū!

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Sydnejaus "TALKOS " skyriui už S 400

I dovaną, kuri duos mūsų mokyklėlei taip reikalingos paspirties.
Linkime "Talkai" geriausios sėkmės ateityje. I

Savaitgalio m-los vedėja I
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Veronika ir Aleksas Kaminskai

Edna ir Albinas Giniūnai

Mieliems prieteliams, draugams ir giminėms Australijoje ir 
Lietuvoje linkime gražių Kalėdų švenčių ir sėkmingų, sveikų 
1996 metų.

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

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

Vytautas Patašius

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

Longinas Pukys

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir sėkmės 
NAUJUOSE 1996 METUOSE.

Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai

Irena ir Algis Milašai

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

Birutė Nagulevičienė

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname ŠVENTŲ
KALĖDŲ proga ir linkime laimingų 1996 METŲ.

Magdalena Migevičienė, 
I. ir A. Dudaičiai

Linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1996 METŲ 
mieliems bičiuliams ir visiems tautiečiams linki

Birutė ir Vytautas Vaitkai

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

Onutė Lėverienė Vytas švirinas

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

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

Viktoras Martišius, Canberra

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

Nijolė ir Irvis Venclovai, 
Jadvyga Venclovienė

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su šv. KALĖDOMIS 
ir linkime laimės bei sėkmės gyvenimo keliuose per1996METUS.

Zita ir Pranas Andriukaičiai

/
Bičiulius ir pažįstamus sveikiname su šv. KALĖDOMIS ir 
linkime laimingų NAUJŲ 1996 METŲ.

Laima ir Vytenis Šliogeriai

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 

Linksmų Kalėdų švenčių ir lamingų Naujųjų 1996 metų 
giminėms, draugams ir pažįstamiems linki

Birutė Aleknaitė ir Vincas Binkis

wwwmwmWowmwowm

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

Aida ir Viktoras Jarai

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

V. Jonušys su žmona
fsmmww

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. 
KALĖDŲ proga, linkime sveikatos, laimėsir sėkmės NAUJUOSE 
1996 METUOSE.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

Linksmų Kalėdų švenčių ir labai laimingų ateinančių Naujųjų 
metų giminėms, draugams ir pažįstamiems Tėvynėje ir Ans- 
tralįjoje linki A. Celina 

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

Renata ir Alius Migai

Mielus bičiulius, draugus, bendradarbius ir pažįstamus 
sveikiname šv. KALĖDŲ proga ir linkime sėkmingų NAUJŲJŲ 
METŲ.

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

* Mielus prietelius, artimuosius, giminaičius čia ir tėvynėje 
sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime laimingų 
1996 METU..

Martina ir Anskis Reisgiai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuoširdžiai sveiki
name mūsų gimines, draugus ir bendradarbius Australijoje ir 
Lietuvoje, linkėdami sveikatos ir šviesesnių dienų mūsų 
gimtinėje Lietuvoje.

Lėta ir Antanas Kramiliai, 
Ona Meiliūnienė ir šeima
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Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis, linkime tyro džiaugsmo ir geros sveikatos, bei 
akutės visuose reikaluose 1996 - siais metais.

Jurgis, Irena ir Laima Rubai
J  ̂^*& *$* *$**$**$* *3-**$**$*

Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su 
IALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasiseki- 
m 1996 - siais metais.

Onutė ir Algis Kapočiai

Sveikiname gimines ir draugus su šv. Kalėdomis ir 
lūkime sveikų ir laimingų Naujų metų.

J. ir R. Smilgevičiai

Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su šv. 
KNCtoOMIS, linkime tvirtos sveikatos ir laimės NAUJUOSE 
metuose.

S. Jankauskas ir J. Kecorius

'V. KALĖDŲ šventėse sveikiname visus gimines, draugus 
inažįstamus Australijoe, Lietuvoje, linkėdamos visiems tyro 
daugsmo, geros sveikatos, tarpusavio meilės ir susiklausy
ti.
Naujieji 1996 - ji metai teatneša daug vilties ir pasisekimo 

Jsų gyvenime ir darbuose.
Morta Prašmutienė , Zita Prašmutaitė

Nuoširdžiai sveikiname draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
pga, linkėdami laimės, geros sveikatos ir sėkmingų Naujųjų 
Atų.

Marija ir Jonas Zinkai

feikiname su šv. Kalėdomis ir Naujais 1996- siais 
mtais gimines ir pažįstamus.

V. A. Mickevičiai

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus tautiečius su 
št. Kalėdomis ir Naujaisiais , 1996 metais.

Angelė ir Stasys Montvidai

Inksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų giminėms, 
Irtgams ir pažįstamiems linki

Antanas Šutas, senj.

$

KAIŠČIŲ ŠV. KALĖDŲ ir laimingų 1996 metų linkiu 
miems sodybiečiams ir mano visiems prieteliams.

Ona Baužienė, B. E.M.
’’T* *!**+* *+**$* *5* *5* ’'T*

ielus bičiulius ir visus pažįstamus Lietuvoje ir plačiame / 
paaulyje šv. Kalėdų proga sveikina ir viso geriausio linki L-, 
Nųjaisiais metais Z \ I

Stasė ir Augustas Stupuras į į j /J

raikos, ramybės, geros sveikatos ir gražių Kalėdų švenčių -s 
teiaimingų Naujų 1996 - jų metų visiems nuoširdžiai linki

Jadvyga ir Alfas Viliūnai 
su visa šeima Jįr .

Mieliems draugams ir pažįstamiems linkime Šv. Kalėdų -fe/ 
Ižiugsmo ir laimingų Naujųjų Metų .

V. ir A. Jakštai Mjvyc

fventų Kalėdų šventės teatneša tyro džiaugsmo, Naujieji
neii telydi Viešpaties palaima visus mūsų gimines, draugus 
r pžįstamus Australijoje, Lietuvoje.

Vincė Sivickienė su šeima -y
Ve

linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linkiu 4 
irugams, pažįstamiems ir visiems lietuviams

Su pagarba A. R. Pomeringas

Mielus gimines, draugus ir visus lietuvius sveikiname su 
šv. Kalėdom, Naujaisiais Metais ir linkime visiems stiprios 
sveikatos, meilės ir geriausios sėkmės ateityje.

Ypatingai sveikiname visus ir visas naujai atvykusius iš 
Lietuvos.

Tegu mūsų širdyse pulsuoja vieningumas ir draugiškumas 
Naujuose Metuose.

Dalia, Algimantas, Vilija, Arūnas ir Jolita Burneikiai 
Ona Grosienė

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus 
draugus, prietelius ir pažįstamus, linkėdami geros sveikatos 
ir sėkmės gyvenime.

Eugenija ir Vincas Stagiai

Džiugių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų metų mie
liems bičiuliams, artimiesiems ir visiems pažįstamiems linki 

Danutė ir Stasys Skoruliai

Sveikiname savo bičiulius ir pažįstamus su šv. Kalėdom 
ir Naujais Metais !

Stasė ir Aleksas Gabai

Sveikiname su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais visus 
gimines, draugus ir pažįstamus Lietuvoje ir Australijoje

Juozas ir Marija Manikauskai

Visus bičiulius ir pažįstamus sveikinu sulaukus šv. Kalėdų, linkėdama 
malonių švenčių ir laimingų NAUJŲJŲ 1996 METŲ!

Elena Jonaitienė

Sveikinu mielus draugus, bičiulius irpažįstamus su šv.KALĖDOMIS 
ir linkiu visiems laimingų NAUJŲJŲ 1996 METŲ 1

Milda Bukevičienė ir šeima

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų bei dainingų Naujų metų visiems 
giminėms bei draugams linki

Birutė Prašmutaitė

Nuoširdžiai sveikiname šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga visus 
gimines, draugus ir pažįstamus, vietinius ir užjūriuose, linkėdami
visokeriopos laimės.

Vincenta, Pranas, Gailius, Viktorija ir Renius Antanaičiai

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

Danutė ir Gabrielius Žemkalniai

I
y-»s S veikiname su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais gimines, draugus 
i ' irpažįstamus.
/ Sofija ir Albinas Savickai

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
WmWmwmwmwmW3WO

Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga, linkėdami šventiškos nuotaikos ir 
sėkmės Naujuose metuose.

Pajauta ir Gediminas Patupai, Eucla, WA

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuoširdžiai sveikiname visus mūsų 
gimines, draugus ir pažįstamus, linkėdami visokeriopos sėkmės.

J Aldona, Vytautas ir Vytenis Patupai

"Mūsų Pastogė" Nr,50-52 1995.12.18 psl,7
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^SPORTAS
Australijos Lietuvių sporto Klubų Atstovų susirinkimo, 
vyksinčio Geelonge, 45 - sios sporto šventės metu, 28.12.1995 

DIENOTVARKĖ

1. Suvažiavimo atidarymas. Minutės 
tyla mirusių sportininkų ir vadovų 
pagerbimas.

2. Suvažiavimo dienotvarkės tvirti
nimas.

3. Praėjusio suvažiavimo protokolo 
skaitymas ir tvirtinimas.

4. ALFAS pirmininko pranešimas.
5. ALFAS iždininko pranešimas.
6. Sporto klubų ir kitų sportinių vie

netų 1995 metų veiklos pranešimai.
7. Diskusijos dėl pranešimų.

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO SĄJUNGŲ KONGRESO NUTARIMAS 
1995m. Vilniuje

DĖL PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO RENGINIŲ
1. 1998 m. vykdyti Antrąją Lietuvos tautinę olimpiadą, jungiančią VI pasaulio 

lietuvių sporto žaidynes bei stipriausiųjų pasaulio lietuvių sportininkų čempiona
tus.

2. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę materialiai remti Antrosios tautinės 
olimpiados ir VI pasaulio lietuvių sporto žaidynių vykdymą Lietuvoje, o atidarymą 
vykdyti kartu su Pasaulio lietuvių dainų ir šokių švente.

3. Pavesti Lietuvos ir užsienio valstybių lietuvių sporto organizacijų atstovams 
parengti Antrosios tautinės olimpiados ir VI pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
reglamento projektą, kurį 1996 m. pateikti tvirtinti Antrosios Lietuvos tautinės 
olimpiados ir VI lietuvių sporto žaidynių organizaciniam komitetui.

4. Pavesti Lietuvos ir užsienio valstybių lietuvių sporto organizacijų atstovams 
suderinti 1997 m. Pasaulio lietuvių žiemos sporto žaidynių vietą ir laiką, ir 1995 
m. pateikti tvirtinti Antrosios Lietuvos tautinės olimpiados ir pasaulio lietuvių
sporto žaidynių organizaciniam komitetui.

Pasaulio lietuvių sporto 
sąjungų kongreso 
pirmininkas 
VYTAS NĖNIUS

8. 1997 - jų metų Pasaulio lietuvių 
Žiemos šventės rengimas Australijoje.

9. ALFAS Garbės nario rinkimai.
10. ALFAS naujos valdybos rinki

mai.
11. Būsimų sporto švenčių nustaty

mo reikalai.
12. Klausimai ir sumanymai.
13. Susirinkimo uždarymas.
Dienotvarkė pagal atstovų pa

siūlymus gali būti papildyta ir pakeista.
ALFAS valdyba

Pasaulio lietuvių sporto 
sąjungų kongreso 
sekretorius
ALGIMANTAS GUDIŠKIS

MELBURNO "DŽIUGO" TUNTAS
Rugpjūčio 20 d. Melburno 

paukštytės, vadovaujamos savo vadovių 
- s. B. Prašmutaitės ir v.s. L. Didžytės 
išsiruošė j sueigą - iškylą Melburno 
Botanikos sode.

"Džiugo" tuntas rugsėjo 17 d. su
ruošė iškylą į Mt. Buller kalnus - 
paslidinėti sniege. Iškylai vadovavo ps. 
P. Kviecinskas, v.s. R. Statkuvienė ir 
s.v. R. Skeivys.

"Džiugo" tuntas jau ruošiasi vasa
ros stovyklai, kuri įvyks sausio 1-7 d.d. 
"Treetops Scout Camp". Stovyklos 
mokestis: pirmam iš šeimos stovyklau
tojų $ 70, antram - $ 60, trečiam - $ 50.

Tunto sueiga įvyko gruodžio 10d. 
Melburno lietuvių namuose. Ji pradėta 
pamaldomis šv. Marijos Jūrų Žvaigždės 
bažnyčioje. (P.D.)

RAJONO VADIJA
LSS Australijos rajono dvasios 

vadovas v.s. fil. kun. dr. Pranas Dauknys 
spalio 29 atšventė savo amžiaus 75 metų 
sukaktį. Sveikiname!

LSS Australijos rajono vadijos 
posėdžiai vyko rugpjūčio 14 d., spalio 
31 d. ir lapkričio 21d. Melburno parapi
jos namuose. Jų metu aptarta rajono 
vienetų veikla ir kt.

Spalio 6-8 d.d. vykusiame LSS
Tarybos suvažiavime LSS Australijos

ŠARtNO MARČIULIONIO KREPŠINIO MOKYKLOS GRUPĖS, 
ATVYKSTANČIOS Į AUSTRALIJĄ 1996 M. VASARIO 24 

-KOVO 19 DIENOMIS

S Ą R A Š AS

EDSEK
1 

rajoną atstovavo rajono vaduos narys, 
v.s. H. Antanaitis, padaręs phtų 
pranešimą apie rajono skautiškąją vik- 
lą. Spalio 31 d. H. Antanaitis platai 
papasakojo apie Suvažiavimą raj>no 
vadijos nariams.

Paskutiniame rajono vadjos 
posėdyje (21.XI) aptarti LSS Australi
jos Rajono 50 - mečio stovyklos reka- 
lai. Ji prasidėsianti tuoj po Lietuvių 
dienų ir būsianti sausio 1 d. Būsią svečių 
iš Lietuvos ir iš Amerikos. Ieškoma 
stovyklavietės prie jūros. Neužilgo (dar 
prieš Kalėdas) bus sudarytas Stovyklos 
rengimo komitetas. (P.D.)

TARĖSI SYDNEJAUS 
ŽIDINIEČIAI

Gruodžio 10 d. suskridę Bnks- 
townan, į Lietuvių namus, tarėsi Sydne- 
jaus skautų židinio nariai. Buvo aptarti 
įvairūs artimesnės veiklos aspektai, fi
nansai ir t.t. Pasitarimą pravedė Židi
nio tėvūnas j.v.s.fil. V.V. Vaitkus ir 
kanclerė - M. Kavaliauskienė.

-> Nutarta išleisti - sekančių metų 
pradžioje - "TĖVYNĖS ŽIDINĮ". 
Medžiagą siųsti B. Žaliui, 16/23 Lauri- 
na Avė., Engadine - 2233.

Židinio vadovai prašo paremti biu
letenio leidimą, kad ir maža auka. Aukas 
siųsti Židinio kanclerei (adr. M. Kav
aliauskienei, arba tėvūnui (adr.: V
Vaitkui, 11/23 Laurina Avė., Engadine 
- 2233). “A

V Pasaulio lietuviu sporto žaidynių metu melburniškiai aplari- 
kė "Lietuvos sporto" redakciją ir susitiko su Australijoje gerai 
žinoma žurnaliste Maryte Marcinkevičiūte.

PASAULIO GALIŪNŲ VARŽYBOS SYDNEJUJE

Šių metų pasaulio galiūnų (stipruolių) .
• i.- , n i. i i ■ milijonierius, kaip kiti kolegos stipruoliaipirmenybes vyko Bahamų salose, kūnas , . r ; . .. . . . , .. .. pasaulyje.laimėjo 27 - lų metų islandas M. Magnusen. JJ 

Lietuvos stipriausias vyras yra klaipėdietis
Stasys Mėčius.

Sekančių metų pasaulinės varžybos vyks 
Sydnejuje ir, kaip pasakė Lietuvos stipruolis 
dabar dirbantis Lietuvos banko Klaipėdos 
skyriaus apsaugoje, jeigu tik ras rėmėjų, tai 
tikrai dalyvaus Sydnejuje, nes yra vienas iš 
stipriausių vyrų pasaulyje. Gaila, kad nėra

"Mūsų Pastogė" Nr,49,1995.12.11 pšl;8

PAVARDĖ, VARDAS GIMIMO DATA GIMIMO VIETA ŪGIS
Marčiulionytė Zita 27.8.57 Kaunas Gr. vadovė
Nausėdienė Aldona 08.3.43 Alytus Administrat
Vaitkus Gintaras 23.4.68 Neringa Treneris
Milinavičius Arūnas 19.1.79 Vilnius 185 <m
Gurinas Konstantinas 21.3.79 Vilnius 178 m
Kaziulionis Paulius 28.9.79 Vilnius 186 m
Tolvaišą Tomas 19.2.79 Vilnius 189 m
Paplauskas Tomas 28.3.79 Vilnius 187 m
Sanda Tomas 27.9.79 Vilnius 191 m
Reimeris Motiejus 22.1.79 Vilnius 190n(
Bieliauskas Nerijus 31.3.79 Vilnius 178 n
Žydelis Vincas 18.3.79 Vilnius 177 ei
Michniovas Andrius 17.2.79 Pabradė 190 ctK
Lavrinovič Kšistov 1.11.79 Vilnius 202 n
Bieliauskas Alvydas 7.12.56 Alytus Rėmėjas
Prackevičius Juozas 26.10.52 Vilniaus raj. Rėmėjas
Polinauskas Edvinas 3.7.51 Kaunas Rėmėjas
Ščeponas Vladas 18.5.45 Vilkaviškis Rėmėjas
Nausėda Edmundas 16.2.39 Tauragė Turistas
Rėmėjas........... ... Rėmėjas
Rėmėjas....... ... Rėmėjas

Antanas LAUKAITIS Jeigu kas rastumėte pažįstamų ir galėtumėte savo namuose priimti, praneškite 
savo sporto klubo vadovams.

ALFAS

Sporto klubo pirmininkas Edvardas Lašaitis praneša, kad 
d. SEKMADIENĮ 2 vai. p.p. Lietuvių klube Bankstowne bus 
filmas iš 5 - jų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių Lietuvoje, 
maloniai kviečiame atsilankyti. Įėjimas $ 2.
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gg BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
KALĖDINIS KONCERTAS SYDNEJUJE

Gruodžio 10 d. Sydnejaus lietuvių 
namuose įvyko jaunųjų kalėdinis 
koncertas.

Lietuviųklubo valdyba ir šiais metais 
neužmiršo klubo narių vaikučių, suruošė 
jiems Kalėdinę eglutę.

Salėje papuošta gražikalėdinė eglutė 
žaisleliais dabinta, viršūnėje auksinė 
žvaigždė šviečia ir visa tai labai jau 
šventiškai nuteikia visus. Klubo di
rektorės Elenos Kiverytės - Erzikov 
pakviesti, programą išpildo Sydnejaus 
savaitgalio mokyklos mokinukai.

Ta pačia proga, Savaitgalio mokykla 
užbaigė mokslo metus. Vaikučiai 
dainavo išmoktas daineles, kurių šiais
metais mokė „Dainos“ choro dirigentė bei klubo Valdybai už ypatingą dėmesį,

Jaunieji savo koncerto metu. Prie jų sovi popietės solistė Vilija Bur- 
neikytė. Nuotr. A. Burneikio

PIRMIEJI METAI
Prisiminimų nuotrupos A. ZUBRAS

Tęsinys iš Nr. 49.
Kviečiu į komisiją abu 

sekretorius. Kad ir atsikalbinėdami, vis 
dėlto pažada irsutartądienąateina. Pradeda 
tikrinti. Matau, kad knygos pasaulis jiems 
gana svetimas. Komjaunimo sekretorius 
ištraukia Meržikovskio „Kristus ir 
Antikristas“. Knygą reikią išimti, esanti 
religinio turinio. Paaiškinu, kad tai tik 
apysaka ir visai nereliginio turinio knyga. 
Savo gi dvasia katalikams nelabai patinka. 
Atverčiu darkai kurias vietas ir pacituoju. 
Sutinka, kad knyga paliktina. Ir taip 
perbėgant vieną spintą. Užkliūnam už 
Shakespearo „Karaliaus Ly ro“. Ar nesanti 
tai karalius garbinanti knyga? Kas tas 
Shakespearas? Išsiaiškiname ir paliekame 
jį lentynoje. Po nepavykusių įtarimų toliau 
klausoma mano sprendimo. Dararpenkios 
spintos. Partijos sekretoriai sužiuro į mane 
ir atsiduso. Vyresnysis jų:

-Kad mes čia draugui mokytojui menki 
talkininkai. Rašykite protokolą, o mes 
pasirašysim, kad peržiurėjom. Tiesa, kur 
tos knygos, kurias išėmėte? Parodžiau 
užrakintą spintą, stovinčią atokiau nuo 
kitų.

- Kodėl jos laikomos bibliotekoje?
Paaiškinu, kad mano pirmtakas, kuris 

knygų atrinkimą buvo pradėjęs, kai kurias 
buvo atidavęs sargui sudeginti. Aš tačiau 
dėjau į atskirą spintą ir užrakinau, nes 
anlinkraštvie tenasakvta knveas išimti iš nariu.Sutikaučiamokvtoia Kazlauska. turi anie kitus". Rinkimu kambarvie Tesinvs sekančiame nr.

Birutė Aleknaitė. Vaikučiams pritarė 
bei solo dainavo mums visiems jau gerai 
pažįstama choristė Vilija Bumeikytė, o 
akompanavo choro dirigentas Justinas 
Ankus.

Tarp dainelių įpinti eilėraštukai, 
pašokta „Noriu miego“.

Koncerto pabaigoje mokytojos įteikė 
mokiniams pažymėjimus. Mokyklą 
užbaigė 28 vaikučiai. Tėvų komiteto 
vardu kalbėjo Elė Kains. Ji išreiškė 
padėką šiais metais dirbusioms mo
kytojoms: Jadvygai Masiokienei, 
Aušrinei Keblikas, Lionei Pullinen, 
dainavimo mokytojai Binitei Aleknaitei, 
šokių grupės vedėjai Kristinai Rupšienei 

bibliotekos. Kas vėliau daryti, nėra 
pasakyta.

- Aišku, sudeginti! - atkerta komjaunimo 
vadas.

Paaiškinu, kadknygų degini mas yra labai 
nepopuliarus veiksmas. Tai visad kvepia 
reakcija. Taip yra darę įvairaus plauko 
fanatikai, o naujausiais laikais Vokietijoje 
nacionalsocialistai. Knygų deginimas gali 
pasiekti užsienį, o tada būsim partijos 
pakaltinti netinkamai elgęsi. Mano 
komisijos nariai draugai partiečiai 
(greičiausiai dar tik kandidatai) reikalą 
paėmė į galvą. Nuėjo pas sargą ir 
pareikalavo grąžinti atiduotas sudeginti 
knygas. Sargo, pasirodo, neskubėta: knygas 
tebelaikė ant aukšto, sukrovęs palėpėje. 
Išguitosios knygos grįžo į biblioteką, tik į 
atskirą spintą, kuri buvo po raktu. Raktą 
nuo spintos pasiūliau pasiimti kompartijos 
sekretoriui. Gi šis:

- Jei draugas mokytojas taip norite!
Surašėm aktą, pasirašėm knygas 

patikrinę. Dabar jau buvau visiškai ramus: 
ateityje dėl bibliotekos knygų turinio 
nebebūsiu kaltinamas vienas aš, bet ir 
draugai sekretoriai. Spinta su pasmerk
tomis knygomis taip ir išliko iki kol 
raudonąjį „svečią“ pakeitė rudasis.

Iš Pasvalio laikų dar svarbus 
prisiminimas. Mokytojams reikėjo iš
sirinkti vieną asmenį profsąjungos 

skirtų savaitgalio mokyklai ir už 
patalpas. Visiems įteiktos dovanėlės.

Elė Kains padėkojo tėvams ir 
seneliams bei visiems prisidėjusiems prie 
mokyklos darbų.

Lionė Pullinen įteikė gėles tėvams, 
kurie geriausiai dirbo mokyklos labui 
per ištisus metus, viena iš jų - Elė Kains.

Pasibaigus programai, atkeliavo 
Kalėdų Senelis su dovanomis. Žinoma, 
visų vaikučių nuotaika gerokai 
pagyvėjo, o salėjejųbuvo tikrai nemažai, 
apie 60!

Kalėdų Senelis išdalinęs dovanas vėl

SPAUDOS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS
Gruodžio 7 d. įvyko pirmas LB Spau

dos Sąjungos valdybos posėdis po 
metinio narių susirinkimo . Valdyba 
papildė savo sąstatą kooptuodama dr. 
Danių Kairaitį.

Spaudos S-gos valdyba pasiskirstė 
■pareigomis sekančiai: Pirmininkas Vy
tautas Patašius, vicepirmininkas dr. Vy- 
tautas Doniela,sekretoriusVytenisŠlio- 
geris, nariai, dr. Danius Kairaitis, An
tanas Laukaitis ir Kęstutis Protas.

Valdyba apsvarstė sunkėjančią "Mūsų 
Pastogės” finansinę padėtį, spaustuvei 
smarkiai padidinus laikraščio spausdi
nimo kainą dėl pabrangusio laikraštinio 
popieriaus. Pernai "M. P." leidimas at
nešė $ 20,781 nuostolį, padengtą 
dosniomis Bendruomenės narių ir or

LlCfWAS LAPKRITYS H0BASTE
Lapkričio 21 d. palaidojome Kazį 

Albiną Degutį. Jaunystėje Kazys turėjo 
daugelį draugų, bet su; bendruomene 
mažai bendravo. Dabar draugai, kurie jį 
pažinojo, yra išmirę irapie Kazio praeitį 
žinių išlikę mažai.

Kazys gimė 1920 m. Marijampolės 
apylinkėje. Šeimoje dar buvo brolis 
Vincas (karininkas Nepriklausomos 
Lietuvos Kariuomenėje) ir sesuo Ona.

mano pažįstamą iš Kauno Jėzuitų 
gimnazijos mokytojavimo dienų. Ne
buvau aš jo mokytojas, nes man 
pradžioje buvo tekę dėstyti žemes
nėse klasėse, o jis buvo baigiamojoj. 
Susitikus Pasvalyje, žinoma, už
simezgė artimi ryšiai. Buvo čia ir 
naujai atkelta, kaip jau minėjau, 
mokytoja Bujotaitė, jau tada laikyta 
poete. Kazlauskas su Bujotaitė pri
kalbino mane, kaip naują ir mažai 
pažįstamą žmogų, rinkimų metu 
pasiūlyti į kandidatus taip pat į Pas
valio gimnaziją tik šiemet atkeltą 
kūno kultūros mokytoją Kvedaraitę. 
Tą aš , nors ir nelabai noromis, pada
riau. Čia dabar prisimena vieno 
mūsų poeto žodžiai: "Jaunos dienos 
neprotingos, paklydimais gan turtin
gos". Mano pasiūlymą vienas pra
dinės mokyklos mokytojas, iš viso tik 
pirmus metus tapęs mokytoju, drau
gas Sakai nikas, atsivertęs užrašų kny
gutę, užprotestavo. Kvedaraitė kaž
kurioje Žemaitijos gimnazijoje (vie
tos nebeprisimenu) buvusi skautų va
dovė, todėl netinkanti. Be to buožių 
kilimo: tėvai grįžę iš JAV ir nusipirkę 
Biržuose didelius namus. "Na, ir kas?" 
- pasakiau nukreipęs žvilgsnį į tą jo 
knygutę: "Ar čia koks nusikaltimas 
už sunkiai JAV uždirbtus dolerius 
nusipirkti Biržuose namą? Paskaityk, 
iš tos savo knygutės, kokių žinių ten 

iškeliavo, o vaikučiai buvo pakviesti 
prie vaišių stalo.

Taip ir prabėgo sekmadienio popietė 
ramioje, šventiškoje nuotaikoje.

Už šį suruoštą renginį esame dėkingi 
Lietuviųklubo valdybai, ypatingai Elenai 
Kiverytei - Erzikov ir jos pagal
bininkams, kurie dirba, aukoja savo 
laiką ir nesiskundžia. Tenka priminti, 
kad tai jau trečias renginys vaikams 
šiais metais! Visi jie buvo sėkmingi ir 
susilaukė daug dalyvių.

Tikime, bus jų ir sekančiais metais.
D. Lee

ganizacijų aukomis. Šiais metais vien 
spaustuvės kaštai pakils $ 6000 suma.

Priimtas nutarimas : nuo 1.1.1996 
pakelti metinį "Mūsų Pastogės" pre

numeratos mokestį $ 10 suma.
Nauja "M.P." metinė prenumerata bus 

$ 45. Atatinkamai pakelta prenumerata 
ir skaitytojams užsienyje. Pavienio nu
merio kaina (vienas doleris) pasilieka ta 
pati.

Prenumeratos mokesčio pakėlimas 
neliečia skaitytojų jau užsimokėjusių 
sekančių metų prenumeratos mokestį.

Spaudos sąjungos valdyba dėkoja 
"Mūsų Pastogės" skaitytojams ir rėmė
jams už paramą, be kurios Bendruomenės 
laikraštis nepajėgtų išsilaikyti.

LB Spaudos s-gos valdyba

Po karo Kazys gyveno išvietintų 
asmenų stovykloje Liubeke ir į 
Australiją atvyko 1948 m. laivu "S.S. 
Wooster Victory“. Privalomą darbo 
sutartį atliko Hobarto cinko fabrike, o 
vėliau vertėsi siuvėjo amatu, kurio buvo 
išmokęs Lietuvoje.

Susirašinėjo su seserimi Onute, 
pasilikusia Lietuvoje,ir su broliu Vincu,

Nukelta į 10 psl.

užviešpatavo visiška tyla. Jokio kito 
kandidato niekas nebesiūlė. Tik Kve
daraitė: "Aš savo kandidatūrą atsi
imu. Siūlau draugą Sakalniką". Susi
rinkimui pirmininkavęs partijos 
sekretorius draugas Juška paskelbė 
visų balsais išrinktą atstovu į moky
tojų uniją draugą Sakalniką.

A. Venclova buvo teisus 
įspėdamas, kad mano lojalumas bus 
sekamas.

Jau pirmą mėnesį po atvykimo 
partijos pareigūno buvau paprašytas 
(dabar neprisimenu kokia proga) 
viešai- paskaitai. Tą jau anksčiau 
minėjau. Tada man buvo visai aišku, 
kad tai daroma išbandymui. Paskiau 
toji ruso karininko apklausa dėl tos 
"rašomos" knygos. Po profsąjungos 
atstovo rinkimo vieną šeštadienio 
naktį vėl esu kviečiamas į milicijos 

.būstinę. Tas pats rusas karininkas. Su
pratau, kad tai NKVD karininkas. 
Pokalbį pradeda apie rusų literatūrą, 
apie Tolstojų, Puškiną, Lermontovą, 
Gorkį. Universitete pas prof. B. 
Sruogą buvau išklausęs rusų lite
ratūros kursą ir išlaikęs egzaminus. 
Padeklamavau net Puškino: "Ptička 
Božeja nie znajet" (Dievo Paukštelis 
nežino). Pajaučiau užimponavęs rusą. 
Toliau jau kasdienybė: kaip man pat
inka naujoji santvarka, ką kalba drau
gai mokytojai, kiti mano pažįstami?
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atkelta iš 9psl.

po karo gyvenusiu Paryžiuje. Paskutinius 
14 - ka metų Kazys praleido 
prieglaudoje.

Atsisveikinti su Kaziu susirinko 
stebėtinai daug buvusių draugų, net 
buvę darbdaviai, pas kuriuos jis dirbo 
net prieš dvidešimt metų.

Prie atviro kapo kun. Peter 
0‘Laughlin atlaikė trumpas laidojimo 
apeigas ir pasakė keletą žodžių apie 
Kazio gyvenimą Bishop Davis Court 
prieglaudoje. Po kunigo kalbėjo Kazio 
jaunystės draugas Aleksas Kantvilas, 
trumpai paminėdamas apie jaunystės 
dienas ir atsisveikindamas paragino 
visus sukalbėti lietuvišką Tėve Mūsų.

Magdalena ir Petras Šiaučiūnai 
parūpino lietuviškos žemės ir visi 
užbėrėme po žiupsneli ant Kazio karsto. 

■ Po laidotuvių apeigų visi buvome 
pakviesti į pamaldas Bishop Davis Court' 
prieglaudoje, kurioje Kazys išgyveno 
apie dvylika paskutinių gyvenimo metų. 
Pamaldas atlaikė Kun. Peter O ‘Laughlin, 
kuriose dalyvavo prieglaudos dar

ADELAIDĖS PENSININKU KLUBO IŠVYKA
Adelaidės pensininkų klubas gyvuoja. 

Neperseniausiai, vadovaujant energin
gai klubo valdybai, su pirm. E. Duku 
priešaky, buvo sėkmingai suruošta 
"Bingo" popietė, Metinė iešminė 
mėgstamame Thornton parke ir suruoš
ta Vakaronė Adelaidės lietuvių namuo
se.

Lapkričio 19 d. suruošta išvyka į Mur
ray Bridge, esantį 78 km. nuo Adelaidės.

Oras buvo gana palankus - nelijo. 
Važiavom besišnekučiuodami pro 
gražiuosius Adelaidės kalnus taip, kad 
net nepajutom jau esą Murray Bridge 
miestelyje, kur sfabtelėjome kavutei 
mažame restorane ant pat Murray upės 
kranto. Bridge miesto pavadinimas liko 
nuo 3 - jų tiltų, kurie pastatyti per 
Murėjaus upę.

Pirmasis tiltas buvo atidarytas 1879, 
antrasis pastatytas 100 metrų į vakarus 
nuo pirmojo 1925 ir naujasis-už 5 km. 
prie vieškelio ir atidarytas lygiai po 100 
metų nuo pirmojo tilto pastatymo.

Murray Bridge mieste gyvena 13,500 
žmonių, apskrityje - 70,000 gyventojų. 
Miestas yra 3 - čias didumu Pietų Aus
tralijoje. Kiek pailsėję aplankėme čia 
esančius "Cottage Box Chocolates" 
įmonę, kur buvo aprodyta kaip gamina
mas šokoladas ir galėjome nusipirkti 
visokiausių jo rūšių artėjančioms 
Kalėdoms. Po to vykome į "Peteliškių 
namus" ("Butterfly House") kur tikrai

KARIUOMENĖS
Lapkričio 18 d. Sale miesto gyventojai

drauge su svečiais paminėjo Lietuvos 
kariuomenės šventę ir išklausė prieš
kalėdines pamaldas.

Nežiūrint to, kad Sale yra likę tik pora 
lietuviškų šeimų ir keletas viengungių, 
seniūnė, p. E. Eskirtienė nepraleidžia 
nepaminėjusi tautinių bei religinių švenčių. 
Tai labai kilnios dvasios moteris, šią 
ypatybę, tikriausiai,paveldėjusi iš savo 102 
metų mamytės, tebegyvenančios Lietuvoje, 
kuri nors ir silpnai begirdėdama, vis dar 
dainuoja senoviškas dainas.

Mišias atlaikė kun. P. Dauknys neseniai 
atremontuotoje Salės Katedroje. 

Minėjimo metu paskaitą skaitė p. Marija 
Šidlauskienė, kuri atvežė ir kapelioną, nes 
kun. P. Daukniui vienam važiuoti būtų jau 
per didelė kelionė. Meninėje dalyje
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buotojai ir nuolatiniai gyventojai.
Po pamaldų prieglaudos direktorė 

pakvietė^ artimesnius Kazio draugus į 
atskirą kambarį ir parodė Kazio 
palikimą: - dvi dėžutes laiškų, fotografijų 
ir asmeninių dokumentų.

Kadangi Kazys žinomų giminių 
Hobarte neturėjo, abi dėžutės buvo 
perduotos ALB Hobarto apylinkės 
sekretoriaus globon.

Ilsėkis'ramybėje, Kazy. Tegul bus 
tau lengva Australijos žemelė.

Mūsų sergantieji:
Stasys Domkus jau keletą savaičių 

gydomas Royal Hobarto ligoninėje.
Kristina Domkienė gydosi namuose, 

prižiūrima sesutės Janinos ir sūnaus 
Antaho su šeima.

Antanas Viknius gydosi namuose, 
prižiūrimas žmonos.

Betty Augustavičienė po ope
racijos gydosi namuose, prižiūrima 
vyro Stepo.

S. Augustavičius

Visiems Bičiuliams ir Artimiesiems giedrių 
šv. Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų linki

F, M, Sodaičiai

Visiems savo draugams nuoširdžiausiai linkiu sveikatingų 
Naujųjų Metų, kad niekas nesulūžtų, niekas neužsikimštų 
ir niekas neišsilietų.

Genovaitė Kazokienė

Sveikiname visus mielus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga, nuoširdžiai linkime geros sveikatos ir gausios Dievo 
palaimos 1996 - siais metais

Salomėja Grybienė ir Šeima

Šv. Kalėdų proga sveikiname mūsų mielus ir 
brangius gimines, draugus ir pažįstamus. Naujiems 
1996 metams linkim jiems Aukščiausiojo palaimos, 
suteikiant ramybės, stiprios sveikatos ir geros uotaikos.

Eduardas ir Emilija Šliteriai, Queensland
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

yra įdomu. Gretimai esančiame "garde" 
matėme įvairiausių paukščių, papūgų, o 
atskiroje, uždaroje patalpoje įrengtą 
šikšnosparnių saugyklą. Nebuvau jų 
mačiusi ir net bijojausi, bet matydama 
juos kabančius ir su tokiais simpatiškais 
snukučiais, praleidau - drauge su kitais - 
ilgesnį laiką juos apžiūrinėdama.

Matėme ir daugiau žvėriukų, bet 
nutarėme, kad šie - įdomiausi. Vėliau, 
restorane skanavomės karštais pietumis 
ir dalinomės patirtais įspūdžiais. Papie
tavę dar nuvykome į Monarto zoologinį 
parką, maždaug už 11 km. nuo Murray 
Bridge. Tai didžiulis 1,000 akrų parkas, 
primenantis Afrikos "safari", kur mes iš 
autobuso stebėjom žirafas, zebrus, 
stručius, antilopes ir kitus Afrikos, Azi
jos, Indijos gyvulius, kurie laisvai gano
si laukuose. Vadovė aiškino parko isto
riją ir apie pačius jo gyventojus. Tačiau 
atėjo laikas apleisti parką ir mes atsis
veikinę su vadove išvažiavome.

Pakeliui dar užsukome į Hahndorf o - 
ankstyvųjų emigrantų - vokiečių turis
tinį miestelį, kur kavinėje išgėrę po puo
duką arbatos, susėdom autobusan ir ne
trukus sustojome prie Adelaidės lietu
vių namų, o iš čiajau kiekvienas į savąjį 
kiemą.

Tenka padėkoti Pensininkų klubo 
pirm. E. Dukui ir jo valdybai už 
rūpestingai suruoštą tokią puikiąišvyką.

Ona Baužienė, B.E.M.

ŠVENTĖ SALĖJE
eilėraščius deklamavo p. Rutkauskų vaikai

MELBOURNO APYLINKĖS 1996 METŲ 
PARENGIMŲ KALENDORIUS

1996 SAUSIS
1 - 7 DŽIUGO tunto STOVYKLA.
20 d. M.L Klubo SUSIRINKIMAS.

VASARIS
16 d. Vasario 16 - sios proga Lietuvos Garbės konsulo PRIĖMIMAS.
18 d. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo MINĖJIMAS.
24 d. Tremtinių namams paremti VAKARONĖ.
25 d. Kat. Mot. Draugijos metinis SUSIRINKIMAS Seklyčioje.

KOVAS
3 d. Kaziuko MUGĖ - DŽIUGO tuntas.
16 d. Korp! ROMUVA metinė ŠVENTĖ.
17 d. ŠAULIŲ metinis SUSIRINKIMAS.

BALANDIS
14 d. VELYKOS!
28 d. Kat. Mot. draugijos POPIETĖ.

GEGUŽIS
5 d. Apyl. Bendruomenės valdybos METINIS SUSIRINKIMAS.
12 d. MOTINOS dienos MINĖJIMAS, ruošia Parapijos mokykla.
25 d. BALTŲ akad. Korporacijų: "May Komerš'as".

BIRŽELIS
7 - 9 d. PABALTIEClŲ sporto ŽAIDYNĖS.
16 d. GEDULO IR VILTIES diena: RELIGINĖS muzikos koncertas.
29 d. Parapijos choro VAKARONĖ Lietuvių namuose.

LIEPA
7 d. VALSTYBĖS ŠVENTĖ, ruošia Apyl. valdyba.

RUGPJŪTIS
17 d. Kat. Mot. draugijos METINĖ šventė Jubil. salėje.

RUGSĖJIS
Jacintą ir Jonukas (abu prieš metus adoptuo- 
ti iš Čilės, bet jau neblogai kalbantys lietu
viškai). Justinukas dar paskambino gitara. 
Po to Dalia Valytė Elison paskaitė poezijos.

Padėkojusi dalyviams už atsilankymą, p. 
Eskirtienė paprašė minėjimą baigti, sugied- 
ant Tautos himną.

Sekė vaišės, palaimintos kun. dr. P. 
Daukniopravestamalda. Beužkandžiaujant 
teko apsirūpinti turtingos loterijos bilietais. 
Loteriją pravedėAlėŠ'abrinskienė sudukra 
Virginija. Prie fantų išdavimo joms talkino 
Vytautas Balsys.

Sotūs, numalšinę troškulį, atgaivinę sielą

8 d. Soc. Globos Mot. draugijos POPIETĖ.
14 d. VARPAS sporto kubo VAKARONĖ.
21 d. M. L. Klubo metinis SUSIRINKIMAS.

SPALIS
5 d. Koop. Kredito draugijos TALKA metinis SUSIRINKIMAS.
13 d. Kat. Mot. draugijos POPIETĖ.

LAPKRITIS
10 d. DAINOS SAMBŪRIO metinis KONCERTAS.
24 d. Kariuomenės Šventės MINĖJIMAS.

GRUODIS
8 d. DŽIUGO tunto metinė SUEIGA.
15 d. MOKSLO metų užbaigimas Koncertų salėje.

ir išbandę laimę, skirstėmės namo, kas į 
Bairnsdalę, kas į Bunyipą, Moe ar Mel- 
bourną. . Monika Sodaitiene

27 — 31 d.d. Australijos LIETUVIŲ DIENOS Melbourne.
1997 SAUSIS

2 d. Rajoninė skautų STOVYKLA..

10



Į t Gruodžio 7 d. Sydnejuje mirė 
iLGRDAS JANAVIČIUS, 65 m. 

aižiaus. Palaikai bus sudeginti 
rgruoėio 14 d. Rookwood'o kapinių 
kremtoriume. Platesnis nekrologas 
tilpsl996 m. Nr. 1.

MIRTYS SYDNEJAUS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖJE

t Gruodžio 7 d. po ilgos ligos mirė 
74 m. bankstowniskis JUOZAS 
SIRUTIS . Bus laidojamas gruodžio 
13 d. Rookwood'o kapinių lietuvių 
sekcijoje. KOR.

A. f A. Juozui Grybui
litus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Salomėjai, dukrai 

Gižinai, giminėms ir artimiesiems

Pagerbdamas
. Juozą Grybą 

vietoj gėlių, "Mūsų pastogei" aukoju $ 10 
Antanas Šutas, senj.

Mielam bičiuliui

A. f A. Juozui Grybui
mirus, vietoj gėlių, "Mūsų Pastogei" aukoju $ 100.

Kazimieras Butkus

Pagerbdami

A. f A. Juozą Grybą
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 20.

I. ir J. Oseckai

Pagerbdama

A. f A. Juozą Grybą
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju $ 25.

Kotryna Ščitnickienė

Marija ir Jonas Zinkai

A. f A. Juozui Grybui
tirus, žmonai Salomėjai, sūnui Romui, dukroms Gražinai, Daliai, 

Vginijai ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia
Sydnejaus lietuvių katalikų kultūros draugija

A. f A. Juozui Grybui
liras, jo žmonai Salomėjai, dukroms Gražinai, Virginijai, Daliai, sūnui 

Roiui ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi
O. ir J. Maksvyčiai,

I. Daniškevičienė

Netekusiems mylimo vyro ir tėvo

A. f A. Juozo Grybo
žionai Salomėjai, dukroms Gražinai, Virginijai, Daliai ir sūnui Romui 

bei į šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą
Angelė ir Stasys Montvidai, Danutė Jancy

Mirus mano brangiam Bičiuliui

A. f A. Juozui Grybui
žionai Salomėjai, dukroms ir sūnui bei jų šeimoms užuojautą reiškia

Antanas Šutas, senj.

Mūsų mielam kaimynui

A. j* A. Juozui Grybui
mius, žmonai Salomėjai, dukroms Gražinai, Virginijai, Daliai, sūnui 

Romii ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi
Ženė ir Heinz Gruetzmacher

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

A. f A. JUOZAS GRYBAS •
Velionis Juozas gimė ĮCudirkos 

Naumiestyje, bet tėvams persikėlus gy
venti (Jurbarką, jis ten praleido vaikystę 
ir dalį savo jaunystės. Vėliau kurį laiką 
dirbo Kauno "Maiste”. Sugrįžęs į Jur
barką ir būdamas šauliu, jis atidarė Šau
lių klubą. Vėliau 4 metus dirbo Baltijos 
Lloyde, Klaipėdoje "Maiste”, Šiauliuo
se ir Naujojoje Vilnioje.

1944 m. artėjant antrą kartą raudo
niesiems, Grybų šeima, kaip ir daugelis 
Lietuvos žmonių, apleido gimtąjį kraštą 
ir 5 metus pragyvenę Vokietijoje, 1949 
metais atvyko į Gretos stovyklą NSW, 
kur atliko dviejų metų darbo sutartį ir 
pastoviai apsigyveno St. įves prie
miestyje.

Turėdamas patirties prekyboje, Juo
zas su partneriais atidarė mėsos 
produktų gamyklą. Prekyba sekėsi ir 10 
metų Grybo "Maisto" fabriko gaminiais 
džiaugėsi ne tik Sydnejaus, bet ir New- 
castelio bei Wollongongo tautiečiai.

Išėjęs į pensiją, velionis džiaugėsi gam
ta, žuvavimu, ir daržo darbais.

Grybų šeima buvo pavyzdinga lietu
viškų pamaldų lankytoja, neapleisdavo 
lietuviškų parengimų ar koncertų, 
lietuviški reikalai Grybų šeimai buvo 
pirmoje vietoje. Nepraėjojie irpro aukų 
stalą, nežiūrint kas už jo sėdėjo.

Gruodžio 12d. gausus būrys lietuvių ir 
kitataučių draugų susirinko į St. 
Joachim's bažnyčią palydėti į Am-

1909. 3.13 -1995.12.4.

žinybę velionį Juozą. Kun. P. Martūzui 
sergant, šv. Mišias už velionio sielą au
kojo buvęs šios parapijos klebonas, 
Mons. Jonh Meaney drauge su St. įves 
parapijos kunigu Rex Curry.

Po pamaldų velionio palaikai buvo 
palydėti į Lietuvių sekcijos kapus. Ten 
atsisveikinimo žodį Lietuvių bend
ruomenės vardu tarė A. Kramilius. Po 
giesmių Marija, Marija irTautos himno, 
Šeimos vardu, Lietuvos Garbės konsu
las Viktoras Šliteris padėkojo laidotuvių 
dalyviams ir pakvietė visus gedulin
giems pietums į Lietuvių klubą.

Giliame liūdesyje liko žmona Sa
lomėja, dukros Dalia, Virginija, Gražina 
ir sūnus Romualdas su šeimomis.

Pasiges Tavęs, mielas Juozai, ne tik 
draugai, bet ir visa Sydnejaus lietuvių 
bendruomenė, kurios dosnus ir aktyvus 
narys Tu buvai.

Ilsėkis ramybėje eukaliptų pavėsyje 
toli nuo gimtinės Lietuvos. AVK

Netekus mylimo vyro ir tėvo

A. f A. Juozo Grybo
gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Salomėjai, dukroms Gražinai, 

Virginijai, Daliai, sūnui Romui ir jų šeimoms.
M. Migevičienė 

L ir A. Dudaičiai

Pagerbdami

A. f A. Juozą Grybą
■vietoj gėlių "Mūsų pastogei" aukojame $ 30.

Ženė ir Heinz Gruetzmacher

Pagerbdami

. Juozą Grybą
vietoje gėlių skiriame "Mūsų pastogei" $ 20.

Angelė ir Statys Montvidai, Danutė Jancy

Pagerbdami

. Juozą Grybą
vietoj gėlių "Mūsų pastogei" aukojame $ 20

Janina ir Vytautas Deikai

Pagerbdami

A. f A. Balio Bar kaus
atminimą, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 50.

Dr. Ralph Spivak
Dr. Phillip Piorun
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[SYDNĖJAUS LIETUVIŲ”'
I

Melbourno lietuviams !
Nuoširdžiai kviečiame visus į

Melbourno lietuvių namuose, kur galėsime drauge 
praleisti vakarą, sutikti ateinančius Naujuosius.

Prašome atsinešti savo užkandžius, gėrimus bus 
galima įsigyti bare įprasta tvarka. Gros įrašų muzika.

Dėl informacijos ir stalų užsisakymo skambinti Z. 
Augaičiui, tel. 9889 4721 arba L. Kozlovskienei, tel. 
9460 9115.

Melbourno Apylinkės Valdyba

I

I
I 
1 
i
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

NAMUOSE
O

Lenkų dainų ir šokių ansambfis "Kujavi'kvieaa ietuvius į šefanyntaį 

NAUJŲJŲ METŲ sutikimą Lietuvių klube gruodžio 31 d. 
nuo 8 vai vakaro iki saulėtekio. Programoje - šokiai. Bilietai $ 25 

suaugusiems, $ 15 - vaikams iki 12 metų. Vakarienė: - švediškas stalas 
Dėl informacijos kreiptis tel. 538 774; 773 9867; 8327785

Klubo valgykla ir šiemet ruošia 
KQC|<| VfIKflRfl 
gruodžio 24 d. 6.00 vai. p.p.

Bealkoholiniai gėrimai, maistas S 15 asmeniui. Registruotis iki gruodžio 21 d.

-i

Jazepo Medinio Muzikos Mokyklos (Rygoje)
BERNIUKŲ CHORO

KONCERTAS SYDNEJUJE
Šeštadienį, sausio 6 d., 1996 - 7 vai. vakaro.

Sydnejaus Latvių centre, 32 Parnell St., Stratlifielde.
Sekmadienį, sausio 7 d. - 3val. po pietų.

Sydnejaus Latvių centre.
Sekmadienį, sausio 14 d.

SCEGGS Darlinghurst (Festival of Sydney)

LITUANISTINIAI KURSAI SYDNEJUJE
Pranešame, kad Australijos Švietimo ministerijos potvarkiu, lietuvių kalba įvesta 

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

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą, registruojasi 1996 m. vasario 3 dieną (šeštad
ienį). Registracija vyks Strathfield Girls Hight School, Albert Rd., Strathfield nuo 
9 vai. iki 11 vai ryto.

Mokslas prasideda vasario 10 dieną (šeštadienį), 8.30 vai. ryto ten pat.
Dvyliktųjų metų (year 12) studentams mokslas prasideda
vasario 3 dieną, 8.30 vai. ryto.
Dėl informacijos galima skambinti tel. 332 1471

A. Veščiūnaitė — Janavičienė 
Sydnėjaus lituanistinių kursų vedėja

I 
I 
1
1 
I

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. popiet 
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratų.

REMSITE
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 jtc 
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, Vic. 3051 Jį

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba j

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +

Prašom nepamiršti užsimokėti 
,JVlūsų Pastogės66 prenumeratą.

BENDRADARBIAMS

Dėl kalėdinių sveikinimų 
gausos, dalis mūsų bendradar
bių atsiųstos medžiagos nebe
buvo įmanoma patalpinti į šį, 
kalėdinį "Mūsų Pastogės"nu
merį. Apgailestaujame ir at
siprašome! Juos spausdinsime 
vėliau. Red.

KNYGOS KALĖDOMS
Sydnejaus lietuvių bibliotekos 

vedėjas Br. Stašionis praneša, kad yra 
gauta JAV išleista labai įdomi knyga 
"Kelionių vynas ". Tai gera kalėdinė 
dovana.

Bibliotekoje taip pat yra keli egzem
plioriai V. Daugirdaitės - Sruogienės 
Plačioji"Lietuvos istorija". Suinteresuoti 
šiomis knygomis prašomi paskubėti jas 
įsigyti.

Bibliotekos vedėjas

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. * ® * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3- * * Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 

Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75
U žsienyje oro paštu $ 100

"Mūsų Pastogė" Nr. 50-52 1995.12J8^L12

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

ALKOS JIŪSU PASTOGEI“

Mis J. Kirša VIC $30
E. Kurlinskienė NSW $ 20
Z. Vičiulienė NSW $ 10
A. Griniuvienė NSW $ 15
J. Paškevičius TAS $ 5
B. Šikšnius TAS $ 5
M. Kailinis TAS $ 5
A. Savickas VIC $ 10
O. Žukauskienė VIC $ 15
J. Perlibachas ACT $ 10
J. Barkienė VIC $50
J. Morkūnas SA $ 5
K. Ankus NSW $ 25
S. Pocius NSW $ 5
V. Kauneckas NSW $ 5
J. Povilėnas NSW $ 15
A. Grikšelis VIC $ 15
Dėkojame aukojusiems!

Red.

IEŠKO DARBO
Yra atvykęs į Sydnejų buvęs parti

zanų ryšininkas - Sibiro tremtinys ieško 
darbo pas lietuvius, ar kitataučius.

Dėl informacijos skambinkite A. Kra- 
miliui, tel. 727 3131

ALKOS
AUSTRALUI

► IIETIAU,

► FONDU
A. Šabrinskas $ 50 (105) - MOE 
Francai $ 100 (105)-WA , 
A. A. IRENOS SPRMMENĖS atminimi

Nuoširdus ačiū už aukas.
Vincas Ališaūską 

AL fondo iždininkai

aukos ibfmtimv
A. Czelna 
J. Norvilas 
Viso iki 10. 12. 95 
Ačiū!

$30.-
$ 1000.-

- $62,115.-

TALKI

NORI SUSIRAŠINĖT!

Moteris 50 m. amžiaus, 168 cm. ūgio I 
nori susirašinėti su Australijos lietuviu, L

Rašyti: Danguolė Bernotienė, Tau' 
rubežių km., Tarprubežių paštas, 
Marijampolės raj., Lietuva.
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