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

Audrius Žilinskas
ALB Krašto Valdybos pirmininkas
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveiki
name mūsų tautiečius, linkėdami visiems daug sėkmės ir 
geros sveikatos.

^jĮj* Tebūna 1997-tieji naujo gyvenimo pradžia Lietuvoje ir 
teatneša mūsų Tėvynei ilgai lauktą atgimimą ir geresnius 
laikus.

Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas Adelaidėje 
Jurgis Jonaviėius ir Birutė Jonavičienė

Redakcija ir administracija

V. Jurėnienė- "Kalėdos" (popierio karpinys).
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Švenčiant 1996-jų Kalėdas

Mieliems tautiečiams Tėvynėje, Australijoje ir visuose 
pasaulio kraštuose, švenčiantiems Kūdikėlio Kristaus gi
mimo šventę - Kalėdas, linkime giedrios, šventiškos nuo
taikos.

Viso geriausio ateinančių Naujųjų 1997 metų bėgyje 
giminėms, bičiuliams ir visiems pažįstamiems -

Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas Sydnėjuje 
Viktoras Šliteris ir Juta Šliterienė

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname visus lietu-

$

vius. Linkime kad Naujieji Metai atneštų geros sveikatos, 
kūrybinių jėgų ir optimizmo.

Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas Melbourne 
Kęstutis Lynikas ir Danutė Lynikienė

Bronius Žalys

IŠSIPILDYMAS

Tyliai žvilga žvaigždės žvainos 
Tamsioje nakty Kalėdų — 
Virpa džiugesiu širdis - 
Šiąnakt gimė meilės Dievas!

Juozas Almis Jūragis

...IR ŽVAKĖ IR ŽVAIGŽDĖS

Šventą Naktį tylos gatvių triukšmas 
neardo,

Dega žvakė Kalėdų šviesi, 
Ir visiems su vardais ir be vardo 
Žiburiuoja žvaigždžių spindesys...

Tyliai, tyliai virš planetos 
Skamba giesmės angelų: 
- Taiką ir ramybę neša 
Kūdikis šiąnakt užgimęs!

Nepuikuokis,
Kurs dvasios sparnais erdvių toliuose 

nardai,

Tyliai, tyliai, tylutėliai 
Nakties vėjuj supas žiedas 
Baltutėlio oleandro 
Laukdamas Kalėdų ryto —

Neliūdėk,
Kurs prie žemės priaugęs esi. — 
Jums visiems su vardais ir be vardo 
Dega žvakė Kalėdų šviesi. —

Mieli Broliai, Sesės,
Kalėdos, Kristaus gimimo šventė, mums teikia išskirtiną progą vėl 

susitikti, nors tik dvasioje; progą sustiprinti užmegstą draugystę, apmąstyti 
ir sustiprinti ryšius, kurie mus jungia ir vienija. Šią vasarą užbaigiau 
apaštalinį lankymą po visą pasaulį išsisklaidžiusių lietuvių bendruomenių. 
Kai kuriose bendruomenėse lankiausi keletą kartų, kitose, kaip Sibiro ir 
buvusiose sovietų imperijos kraštuose, pirmą sykį.

Visuose susitikimuose mes taip jautriai išgyvenome mūsų tautinę ir reli
ginę giminystę, pajutome kaip artimi ir savi esame, nors esame gimę ir 
gyvename už kelių tūkstančių mylių vieni nuo kitų .

Gimdami iš lietuvių tėvų mes įsijungėme į tautos kamieną-Lietuvą. Šiuos 
mūsų gyvybinius ryšius su lietuvių tauta labai vaizdžiai išreiškė Maskvos 
lietuviukai, įteikdami jų pačių sukurtą simbolinę dovaną - paveikslą, vaiz
duojantį plačiai išsišakojusį ąžuolą su vešliais autografais išmargintais 
lapais. Esame išsisklaidę po visą pasaulį, tačiau priklausome tai pačiai 
lietuvių tautai.

Mus vienija, mus daro dar artimesniais ir savais religiniai ryšiai, krikščio
niška giminystė, kurią Kristus nusakė irgi medžio ir šakelių palyginimu. "Aš 
esu vynmedis, o jūs šakelės, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug 
vaisių". (Jon. 15,5)

Kaip gimdami iš lietuvių tėvų gavome žmogišką gyvybę ir tapome lietuvių 
tautos nariais, taip priimdami krikšto sakramentą gavome dievišką Kristaus 
gyvybę, tapomejo laikščioniškos šeimos nariais, Kristaus ir viens kito broliais 
ir seserimis. Mes esame taip savi ir artimi Kristui, kad tik per meilę artimui, 
mes išreiškiame meilę Jam. "Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėt 
vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėt". (Mat. 25,40)

Mūsų tautinę giminystę, mūsų ryšius su tauta ir vienas kitu palaikome ir 
ugdome išsaugodami lietuviškas tradicijas, puoselėdami lietuvišką dainą, 
tautinius šokius, dalyvaudami visuomerūnėje-kultūrinėjeveikloje. Švęsdami 
tautines šventes, prisimindami garbingą Lietuvos istoriją, protėvių ir tėvų

Nukelta į 2 psl.
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Šventų Kalėdų proga sveikiname Bendruomenės narius 
linkėdami, kad Naujieji Metai būtų pilni palaimos, kilnių 
troškimų ir gilios prasmės.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba

Visiems Sydnėjaus Lietuvių Sodybos gyventojams 
Socialinės globos moterų draugijos rėmėjams, bičiuliams 
ir visiems geros valios tautiečiams Australijoje ir visame 
pasaulyje linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų 
linki

Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai sveikiname mielus Lietu
vių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narius, damią'Mūsų 
Pastogės" bendradarbių, rėmėjų ir skaitytojų šeimą bei 
kiekvieną brangų brolį ar sesę lietuvį Australijoje, Lietu
voje ir svetur.

1997-ji Naujieji Metai tebūna visiems šviesūs ir laimin
gi, teatneša visokeriopos sėkmės tiek mums, tiek mūsų 
tėvynei Lietuvai.

Liet. Bendruomenės Spaudos S-gos Valdyba

Šv. Kalėdų proga sveikiname visus Australijos sporto 
klubus, nepavargstančius jų darbuotojus ir visus sporti- 
ninkus, ypatingai dalyvaujančius Sporto Šventėje Mel- jjį
bourne.

Naujieji Metai tegul būna jums visiems laimingi, pilni 
sėkmės ir atneša gražių laimėjimų ne tik asmeniniame, bet 
ir sportiniame gyvenime. JS&feįy %

Australijos Liet. Fizinio Auklėjimo Valdyba

Švenčiant 1996-jų Kalėdas 
atkelta iš 1 psl.

didvyriškas pastangas ginant valstybinę nepriklausomybę bei saugojant tau
tinį paveldą, mes semiamės stiprybės ir vilties sunkiose gyvenimo dienose.

Religinę krikščionišką giminystę, gyvybinius ryšius su Kristumi ir viens su 
kitu mes palaikome ir ugdome per maldą, sakramentus, ypač dalyvaudami 
šv. Mišiose. Mišiose Kristus meldžiasi sykiu su mumis: "kur du ar trys 
susirinkę sykiu, ten ir aš esu tarp jų". (Mt. 18.20) Mišiose Kristus kalba į mus, 
kai klausomės šv. Rašto ištraukų ir pamokslo. Mišiose Kristus aukoja Dievui 
mūsų vargus ir kančias, o šv. Komunija maitina mus savo eucharistiniu kū
nu ir krauju: “Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka ma
nyje ir aš jame... tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutiniąją 
dieną". (Jn. 6,54-56) Priimdami šv. Komuniją, mes iš naujo susijungiame su 
Kristumi, o per jį ir jame viens su kitu.

Šių dienų pasaulyje viešpataujantis hedonizmas ir konsumerizmas 
nepuoselėja mūsų tautinės ir religinės giminystės ryšių. Atmetant krikščio
niškos moralės principus, yra griaunami ir tautinės šeimos pamatai. Šv. 
Tėvas fonas Paulius H, nurodęs visų moralinių ir socialinių negerovių 
priežastis, kviečia malda, atgaila ir autentišku atsivertimu atstatyti gyvus ir 
džiugius ryšius su Dievu ir visais žmonėmis (IMA, 50), kad artėjantis tretysis 
krikščionybės tūkstantmetis būtų "krikščionybės pavasariu".

Užlaikydami giliai prasmingą lietuvišką-krikščionišką tradiciją šeimoje, 
pradėkime švęsti 1997-tąjį Kristaus gimtadienį bei pasiruošimą trečiajam 
tūkstantmečiui. Prie kūčių stalo atsiprašę vienas kito už metų laike patirtus 
nesusipratimus, atvykime į Piemenėlių Mišias sykiu su viso pasaulio lietu
viais ir tikinčiaisiais pagarbinti į žmonijos istoriją įsijungusio Dievo sūnaus 
Jėzaus Kristaus, kuris yra pasaulio Išganytojas "vakar, šiandien ir rytoj" 
(TMA, 40).

Sveikindamas Jus, mieli Broliai, Sesės, su šv. Kalėdomis bei dėkodamas už 
Jūsų nuoširdumą lankantis pas Jus, sykiu meldžiu Dievą, kad apmąstymas 
mūsų tautinės ir krikščioniškos giminystės mus dar labiau suartintų, dar j 
labiau pajustume esą vienas kito broliais ir seserimis. ML

Džiugaus Kristaus gimtadienio. Dievo palaimos naujuose 1997metuose ir Jfc 
sąmoningo ruošimąsi Didžiojo Jubiliejaus sutikimui, linkiu Jums visiems, JSs 

mieli Broliai ir Sesės. tSĮ;
Paulius A. Baltakis, OJP. M.

Vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje I

Sydnėjaus liet. mot. soc. globos d-jos valdyba

Mielai Sodybos kūrėjai p. Onai Baužienei, BEM, 
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugijos 
valdybai ir geros valios tautiečiams Australijoje linksmų 
Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų metų linki

Sydnėjaus Lietuvių Sodyltos sodybiečiai

Labai linksmų Kalėdų švenčių ir labai labai laimingų 
Naųjųjų Metų savo nariams linki

Sydnėjaus "Talkos" skyrius

Sveikiname Australijos lietuvius ir Australijos lietuvių 
chorus šv. Kalėdų švenčių proga, linkime geros sveikatos 
ir sėkmingų Naujųjų metų.

Sydnėjaus lietuvių choras "Daina"

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

Sydnėjaus skautų Židinys

Brolius ir seses skautus ir skautes, skautų tėvus ir 
rėmėjus Australįjoje, Tėvynėje ir visame plačiame pasau
lyje sveikiname su šv. Kalėdomis, linkėdami tyro džiaugsmo, 
o Naųjųjų metų proga - visko geriausio!

Telaimina dievas jūsų žingsnius!
Sydnėjaus "Aušros" tuntas

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinam visus 
Sydnėjaus ir Australijos lietuvius pensininkus, linkime 
geros sveikatos ir ilgų, bet sveikų gyvenimo metų.

Sydnėjaus Liet. Pensininkų klubas "Neringa"

Šv. Kalėdų proga sveikiname savo narius, jų šeimas ir 
visus mūsų draugus Australijoje, Amerikoje ir Lietuvoje, 
linkėdami geriausios sėkmės Naujuose 1997-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 asmeniniame 
gyvenime.

Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos darbuotojos

Mielus Sydnėjaus klubo narius, bendradarbius 
nuoširdžiai sveikiname šv. Kalėdų proga, linkime linksmų 
švenčių ir laimingų Naųjųjų Metų.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

Šv. Kalėdų proga sveikinu sporto klubo 'Kovas" spor
tininkus, rėmėjus ir draugus, linkiu sėkmės Sporto Šventėj e 
ir laimingų Naujų Metų.

Petras Andriejūnas
Sporto Klubo "Kovas" pirmininkas
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Mielus Klubo narius bei rėmėjus ir visą Melbourne 
Lietuvių Bendruomenę Ęalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga nuoširdžiai sveikina ir linksmų švenčių bei geros 
sveikatos ir sėkmės 1997-sįais metais linki ''

Melbourne Liet. Klubo Valdyba

Šventiškos nuotaikos š v. Kalėdų proga, sėkmės ir sveika
tos Naujuose Metuose linkime visiems ramovėnams, jų 
šeimoms, šauliams, buvusiems kariams ir partizanams, 
kurių ryžtas bei kraujo ir gyvybės aukos prikėlė Lietuvą ** 
naujam Nepriklausomam gyvenimui.

LKVS-gos "Ramovė" 
Melbourno Skyriaus Valdyba

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1997 metų proga nuoširdžiai 
sveikiname visus savo narius bei bičiulius ir linkime geros 
sveikatos, džiaugsmo ir geros nuotaikos.

Melbourne Liet. Pensininkų S-gos Valdyba

Š v. Kalėdų proga mūsų bendruomenės nariams linkime 
linksmos nuotaikos ir tegul Naujieji Metai suteikia Jums 
ramybę, vienybę ir gerą sveikatą.

Canberros Liet. Bendruomenės S-gos Valdyba
«jH***»»omm***#*#***«**»*******#H*#**mmH

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus draugus, 
prietelius ir pažįstamus, linkėdami geros sveikatos ir sėkmės gyve- ° A”
nime. Eugenija ir Vincas Stagiai
*»***♦»****»**<»*#**»*»«♦*>*»»*******»»**«>*##«**

Sveikinu draugus, pažįstamus ir visus lietuvius, linkėdamas linksmų
šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų. Su pagarba

A. R. Pomeringas

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. Kalėdų 
proga, linkime sveikatos, laimės ir sėkmės Naujuose 1997 Metuose.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

Sveikinu mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus su šy. Kalėdomis 
ir linkiu visiems laimingų Naujųjų 1997 Metų!

Milda Bukevičienė su šeima 
»♦»»*♦»»»»»»»*»»*****-»*»*»»*»**»>»»*»***<»♦»»»»»****

Visus gimines, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. Kalėdose ir 
Naujuosiuose Metuose, linkėdami visiems daug šventinės nuotaikos, 
sveikatos ir visokeriopos sėkmės.

Tamara ir Benius Vingiliai
Eugenija Bliokienė 

mMmomooMMMMHMmmMO************
Sveikinu visus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 

proga, linkėdami tvirtos sveikatos, gerų ir šviesių gyvenimo dienų,
V. Jonušys su žmona

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus mūsų 
prietelius ir gimines. Cecilija Protienė

Birutė Nagulevičienė f 
«****«*M*******4HH0»*»*M****»********«***»**HH(U(** !

Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir pažįsta- ✓H] 
mus Kalėdų švenčių proga, linkime tyro džiaugsmo, geros sveikatos y 
ir geriausios kloties per visus 1997-sius metus. i L

Jurgis, Irena ir Laimutė Rubai \ 
.»»««#»<,»»»»****»****#♦»**#»»»*»♦**#*♦••»»*»»*»»»**

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų bei šviesių Naujųjų Metų 
nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems.

Vytautas Patašius
♦■»»**»,IHHt*»******************^********************

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su šv. Kalėdomis ir y*; 
linkime laimės bei sėkmės gyvenimo keliuose per 1997 metus. MS7 I

Zita ir Pranas Andriukaičiai «jJaZI
»♦♦*■*»»»*******«»#*«***>*»***«***♦»*************-♦*

Š v. Kalėdų proga širdingai sveikiname visus savo mielus pažįstamus jSLjž 
ir linkime laimingų Naujųjų Metų.

Aida ir Viktoras Jarai 
+»»»♦♦»****■»*»»♦****»**-*»*****#»***»*******♦*******■

Bičiulius ir pažįstamus sveikiname su šv. Kalėdomis irlinkimelai- y 
mingų Naujų 1997 Metų. • i

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Geriausios šventinės nuotaikos ir džiaugsmo Kalėdų šventėse ir 
laimės bei pasisekimo Naujuose Metuose linkime visiems mūsų 

I mieliems giminėms, draugams, pažįstamiems.
Onutė Lėverienė ir Vytas Švirinas 

*****#*■#•#******#*#*♦•****##***#******•***##**★*■##**■*-^ 
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 1997 Metų mieliems 

bičitiiams ir visiems tautiečiams linki
Birutė ir Vytautas Vaitkai 

************************ **-****>**********•*»*•****■*** 
Visiems savo draugams, klientams ir pažįstamiems linkiu linksmų 

šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų Metų.
Viktoras Martišius, Canberra 

*#***********•*■*#*■***>*#■*******■*<**-****#************ 
Šventų Kalėdų proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 1997 

Metų linkiu visiems Australijoje ir Lietuvoje!
Kazimieras Butkus 

m*#****************#********-*********************** 
Labai linksmų Kalėdų švenčių ir tikrai gerų, sveikatingų ir laimin- 

gų Naujųjų Metų linki giminėms, draugams ir pažįstamiems čia ir 
Tėvynėje

Antanas Laukaitis
»*»****»*»*»*,M>**>»*»**»*,Mf***»************»*.****»*- 

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

Longinas Pukys

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkėdami tyro kalėdinio džiaugsmo ir sėkmės 
Naujuose Metuose!

Elena, Danutė ir Viktoras Baltučiai
**»»*»»****«******»»*****.*»**»»«**#**************** 

Visiems draugams, pažįstamiems džiaugsmingų šv. Kalėdų ir 
sėkmės bei sveikatos 1997metais Australijoje, brangioje Lietuvoje bei 
plačiame pasaulyje linki Augustas Stupuras

su šeima

Mięliems dęaugaipsij; pažįstamiems šv. Kalėdų džiaugsmo ir 
laimingų Naujų Metų linki

Aleksas, Vita ir Algis Jakštai
******«***»*«*«******>********«*•***•***»•****»***< 

Sveikinu visus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga ir linkiu
laimingų Naujųjų Metų

Valentina Barkienė 
«**»**»»»*»*#***«»»»*»****»»*»»»»*»»,*»,»*,„*»**»* 

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų Imkime giminėms 
ir draugams

Jurgis ir Regina Smilgevičiai

****<»»»«»«***»*»*,««»#»*♦,»-»*»»,((•***#♦-***•**♦**»**** 
Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus Australijoje ir 

Lietuvoje šv. Kalėdų proga ir linkime sveikų ir laimingų Naujųjų 
Metų

Veronika ir Aleksas Kaminskai

***************************************************  
' Mielus gimines, draugus ir visus lietuvius sveikiname su šv. Ka

lėdom, 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 Nau

juose Metuose.
Dalia, Algimantas, Vilija, Arūnas ir Jolita Bumeikiai 

Ona Grosienė
I***************************************************

Sveikiname visus gimines, draugus ir prietelius Australijoje ir 
Lietuvoje, linkime džiaugsmingų šv Kalėdų švenčių ir lai
mingų Naujųjų Metų, geros sveikatos ir sėkmės

Eleonora ir Eduardas Margan - Marganavičiai

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga savo giminėms, drau- 
, gams ir geriems kaimynams linkime Aukščiausiojo Dievo palaimos ir 

visokeriopos sėkmės
Sodaičių šeima
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įsitrauktų į NATO bendradarbiavimoNATO plečiasi į rytus
Paskutinėmis savaitėmis įvykiai Lie

tuvoje užtikrino stabilią Lietuvos vidaus 
politiką, tačiau Lietuvos, o kartu ir visų 
Baltijos šalių saugumas buvo sprendžia
mas toli Vakaruose - Lisabonoje, Briu
selyje. Buvo aptartos dvi galimybės: ar 
NATO plėsis į rytus, ar Rusija į vakarus. 
Įvykiai Baltarusijoje parodė, kad Rusija 
plėstis į vakarus yra pajėgi, ir tai be 
didelių tarptautinių incidentų. Šalys tarp 
NATO ir Rusijos yra lengvai pažeidžia
mos ir joms Vakarų pagalba yra būtina, 
kad jos ilgainiui galėtų išlikti nepri
klausomos.

Rusija visą laiką aimanuoja, kad neva 
NATO plėtimasis į rytus sukelia jai didelį 
pavojų. Rusija neįstengė kariškai atsilai
kyti prieš čečėnus, tai kokią galimybę ji 
turėjo ar turėtų atsilaikyti prieš NATO? 
Rusija gerai žino, kad NATO nėra puo
lamoji, o Europos apsigynimo sąjunga ir 
Rusijai ji pavojinga tik, tiek, kad ji gali 
suteikti rytų Europos šalims saugumą ir 
užkirsti kelią Rusijos ekspansijai į vakarus.

Rimtas susikirtimas įvyko Lisabonos 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacijos (ESBO) pirmos dienos 
posėdyje, gruodžio 2 d. tarp Rusijos ir 
Amerikos. Rusija, mėgino įtikinti kitas 
ESBO nares, kad visos kitos Europos 
organizacijos, jų tarpe ir NATO, turi 
paklusti ESBOrganizacijai. Tokiu būdu 
Rusija, būdama ESBO nare, mėgino 
užkirsti kelią NATO plėtimuisi į rytus. 
Tai buvo itin jai svarbu, nes už aštuonių 
dienų Briuselyje rinkosi NATO šalių 
užsienio reikalų ministrai daryti svarbius 
nutarimus dėl organizacijos plėtimosi. 
Manevras Rusijai nepavyko, nes vyravo 
nuomonė, kad šalys gali savo noru jungtis 
ar nesijungti į kitas Europos organizaci
jas. Tuo reikalu pasisakė ir ten dalyvavęs 
Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas.

Gruodžio 10 d. Briuselyje susirinkę 
NATO šalių užsienio reikalų ministrai 
nutarė plėstis į rytus, nepaisant kieto Rusi
jos priešinimosi. Nutarta 1997 m. liepos 
mėn. 8-9 dienomis Madride surengti 
NATO šalių vadovų susitikimą, per kurį 
bus konkrečiai aptarta, kurias Europos 
šalis priimti pirmiausia. Numatomos 

.priimti valstybės bus kviečiamos į pasi
tarimą. Jos bus priimtos NATO narėmis 
iki šio šimtmečio galo.

Nepaisant NATO pasiryžimo neleisti 
Rusijai savo diplomatinėmis pastangomis 
užkirsti kelią plėtimuisi į rytus, NATO vis 
dėlto stengiasi nuraminti Maskvą, kad 
plėtimasis nekelia Rusijai jokios grėsmės. 
JAV užsienio reikalų ministras Christoffer 
sakė, kad NATO neišdėstys branduoli
nių ginklų naujų narių teritorijoje rytų 
Europoje. Jis taip pat ramino šalis, ne
patekusias į organizaciją pirmąja banga, 
siūlydamas, kad jos kuo skubiausiai
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programą, kurią Christoffer pavadino 
„Santarvės Partnerių Taryba“.

Kodėl vyksta toks trypčiojimas ir 
pataikavimas Rusijai, kada yra aišku, jog 
Rusija nori, kad rytų Europos šalys būtų 
paliktos už NATO apsaugos ribų ir atei
tyje Rusija galėtų jas, o ypač Baltijos ša
lis, vėl pasiglemžti? Tai ne kartą yra pasa
kę Maskvos strategai. Gal į šį klausimą 
geriausiai atsako Kanados užsienio rei
kalų ministras: „Mes negalime garantuoti, 
kad Rusija susitaikys su išplėtimu, tačiau 
mūsų sąžinė bus rami, kad mes padarė
me viską, atsižvelgdami į Rusijos būkš- 
tavimus“.

Gruodžio 11 d. NATO ministrai susiti
ko su Rusijos užsienio reikalų ministru 
Primakov ir stengėsi įtikinti Maskvą, kad 
ši pradėtų derybas dėl formalios chartos, 
kuri nustatys tolimesnių bendradarbiavi
mų mechanizmą. Primakov atmetėNATO 
plėtimąsi, tačiau paliko atviras duris 
tolimesniam dialogui. NATO yra pasi
ruošusi šnekėtis ir palaikyti kontaktus su 
Rusija, tačiau ji negali keisti vakarykščio 
narių nutarimo, tai yra, kad NATO plėsis 
ir 1999 m. pirmosios rytų Europos šalys, 
greičiausiai Lenkija, Čekija ir Vengrija, 
taps jos narėmis. Europos šalys, norinčios 
tapti narėmis, gali prašytis.

Kaip praneša Vokietijos radijas ir 
televizija Deutsche Welle, ateityje NATO 
bus daugiau politinė organizacija, o mi- 
litariniai ji bus „liesesnė“. Taip pat ji bus 
daugiau „europinė“, ko ypač reikalauja 
Prancūzija, norėdama išjungti Amerikos 
įtaką, o kartu pati dominuoti. Su tuo 
nesutinka Vokietija. Ji nesiskundžia 
Amerikos įtaka, o po JAV branduoliniu 
skėčiu jaučiasi saugesnė. Be to ji nesu
tinka didinti savo gynybos biudžeto, o 
linkusi kariškai bendradarbiauti su JAV, 
ypač pasinaudojant JAV milžinišku kari
nio oro laivyno transportu.

Ne be reikalo, dieną prieš NATO 
susitikimą Briuselyje, susitiko Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl ir Prancūzijos 
prezidentas Jacques Chirac. Po pasita
rimų aprimo, bent laikinai, įtampa tarp 
Prancūzijos ir JAV, ir NATO priėjo savo 
sprendimų.

Briuselyje, atstovavęs Lietuvą nauja
sis užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas pareiškė, kad iš karto visų 
pageidaujančių valstybių NATO priimti 
negali, tačiau norintieji tapti Santarvės 
nariais neturi būti atstumti.
Nelegali migracija per Lietuvą

Artimųjų Rytų ir Azijos migrantai 
keliauja per Baltijos šalis, kad patektų į 
vakarų Europos ir Skandinavijos valsty
bes. Šiemet Lietuvos pasienio policija 
įvairiose pasienio vietovėse sulaikė apie 
900 pabėgėlių. Daugiausia jų iš Afga
nistano, Pakistano ir Indijos, susimokėję 
žmonių kontrabandininkams už sienų' 
kirtimą. Kontrabandininkai, pasinaudoję 
neefektyvia, o kartais ir korumpuota sie
nų kontrole, moka mažai uždirbantiems 
tarnautojams kyšius.

Lietuvos Seimas 1995 metais priėmė 
įstatymą dėl pabėgėlių statuso, tačiau 
įstatymas įsigalios, kai bus sukurta in
frastruktūra. Liepos mėnesį buvo priimti 
baudžiamojo kodekso papildymai už

Ant Vilniaus Arkikatedros vėl stovės šv. Elenos, Stanislovo ir Kazimiero skilp- 
tūros, kurios buvo nuverstos ir sudaužytos 1950 m. vasarą. Nuotraukoje - rekrrs- 
truota šv. Elenos skulptūra, prieš ją užkeliant. Skulptūras atkūrė dail. Stanislvas 
Kuzma ir liejo Vytauto Navicko grupė. Stanislovo Žvirgždo nuotriAa

Trumpai iš visur
Gruodžio 13 d. Saugumo Taryba pri

ėmė nutarimą rekomenduoti Ganos (Af
rikoje) diplomatą Kofi Annan Jungtinių 
Tautų generalinio sekretoriaus postui. 
Sausio 1 d. iš šių pareigų pasitraukia 
egiptietis Boutros Boutros - Ghali, kurio 
tolesnis pasilikimas šiame poste susilau
kė JAV veto. Prancūzija pradžioje vetavo 
Kofi Annan kandidatūrą, nes jis nekalba 
prancūziškai, bet vėliau savo veto atšau
kė, nenorėdama įžeisti draugiškų Afri
kos valstybių.

Tanzanija nusprendė iki šių metų 
pabaigos grąžinti į Ruandą visus iš ten 
atbėgusius Hutu giminės pabėgėlius, viso 
apie 500 000. Vos paskelbus įsakymą, 
savo vadų įgąsdinti pabėgėliai paliko 
stovyklas ir bėgo į priešingą pusę, į ry
tus. Nuo gruodžio 13 d. Tanzanijos ka
riuomenei pasisekė juos sulaikyti ir 
pakreipti link Ruandos. Šimtai tūkstan- 

' čių pabėgėlių jau peržengė Ruandos sieną.

Visas mėnuo, kai Belgrade kiekvieną 
dieną vyksta masinės demonstracijos 
prieš prezidentą S. Milosevic, reikalau
jant pripažinti teisėtais lapkričio 17 d. 
įvykusius savivaldybių rinkimus. Gruo
džio 15 d. demonstracijoje dalyvavo virš 
200 000 žmonių. Europos Sąjungos ir 
NATO įspėtas, S. Milosevic nesūma jė
gos demonstracijoms išsklaidyti.

Vokietijos parlamentas nusprendė 
pasiųsti 3000 vokiečių karių į Bosniją, 
kartu su kitais sąjungininkais palaikyti 
taikai NATO vadovybėje. Tai pirmas 
atvejis po Antrojo pasaulinio karo, kai 

nelegalių asmenų gabenimą. Numatytos 
griežtesnės bausmės - laisvės, atėmimas 
nuo 3 iki 8 metų.

To pasėkoje, šiemet užregistruota per 
pusę mažiau nelegalių imigrantų. Atrodo, 

vokiečių sausumos pajėgos prisideda je 
taikos palaikymo akcijos.

Gruodžio 9 d. sukilėlių grupė Sude 
paleido lapkričio 1 d. pagrobtą austrę 
gailestingą seserį Maree Worthingtoris 
Parramattos (Sydney) kilusi 26 mų 
Maree, slaugiusi pilietinio karo Sudie 
aukas, didvyriškai laikėsi nelaisvėjt Ji 
nepasinaudojo ankstesne proga isi— 
laisvinti, kol nebuvo paleisti kartu sų’a 
įkalinti du Raudonojo Kryžiaus lakūn.

Gruodžio 10 d., dviems mėnesius 
praėjus po N. Zelandijos parlamito 
rinkimų, pasibaigė partijų derybos ėl 
vyriausybės sudarymo. Liberalas im 
Bolgėf, pralaimėjęs rinkimus, pasiks 
ministru pirmininku, nes mažesnės few 
Zealand First partijos lyderis maoris WPe- 
ters pasirinko jį koaliciniu partnėu, 
aplenkdamas didžiausią partiją - cr- 
biečius.

Gruodžio 12 d. Bagdade iš paalų 
peršautas Irako diktatorius Saddam lus- 
sein vyriausias sūnus ir įpėdinis Uay. 
Dėl žiauraus savo būdo Uday turi dug 
priešų net savo giminaičių ir tėvo arti
mųjų tarpe, nekalbant apie opozicines 
grupuotes.

Kinijos šiaurės vakarų provincipje 
gyvenanti uigurių tauta šaukiasi pasaulio 
užtarimo. Musulmonų separatistines 
tendencijas norėdama užgniaužti, Kinija 
nuo balandžio mėn. suėmė 37 000 uigu
rių, iš kurių 1 700 nužudyti. Uiguriai sa
ko, kad tokiu tempu juos persekiojant, jų 
tauta išnyks per 5 metus.

jog tarnautojai sąžiningiau eina savo pa
reigas ir neįsileidžia į aferas. Blogiausia, 
kad Baltarusija ir Rusija nepasirašo sutar
ties su Lietuva dėl pabėgėlių grąžinimo.

Nukelta į 6 psl.
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

proga sveikinu gimines, draugus ir 
visus, atsisveikinusius su mano žmona Elena, jai atsiskiriant iš mūsų 
tarpo. Linkiu nuotaikingų šv. Kalėdų ir visokeriopos laimės, sveika
tos Naujuose 1997-se Metuose.

Pranas Nagys, Lietuva 
ne****************-****#*************-**************** 

Naujųjų Metų proga visiems draugams ir pažįstamiems nuošir
džiausiai linkiu pralobti - išsiperėti aitvarą iš septynmečio gaidžio 
kiaušinio, padėto pamiškėj pirmą mėnesio naktį po laukine kriauše.

Genovaitė Kazokienė

Mielus bičiulius ir visus pažįstamus Kalėdų švenčių proga nuošir
džiai sveikina ir viso geriausio Naujiesiems Metams linki 

Danutė ir Stasys Skoruliai
«**««*»**<»*««****««**»«******]*«*««»**************»*

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, draugus ir pažįstamus nuošir
džiai sveikina

Janina ir Vytautas Deikai

Mielus prietelius, giminaičius čia ir Tėvynėje, sveikinam su šv. 
Kalėdomis, linkime laimingų ir prasmingų 1997-jų Metų.

Martina ir Anskis Reisgiai 
<«***■*•»*****-*-***♦♦**-****♦♦•******-♦ *****************

Šventų Kalėdų ir ateinančių Naujųjų Metų proga sveikiname 
gimines ir bičiulius Australijoje, Lietuvoje ir užsienyje.

Vida ir Algis Kabailai

Sveikindami Kalėdų šventės sulaukus, Naujiesiems Metams lin
kime sveikatos ir vilčių išsipildymo.

Danutė ir Gabrielius Žemkalniai
*H****«**H*M******«**t**««**mH«*»***H****«M

Kristaus gimimo šventėje sveikinu gimines, artimuosius, draugus
ir pažįstamus visoje Australijoje ir Lietuvoje. Linkiu gausios Die
viškojo Kūdikėlio Jėzaus palaimos jums visiems per Naujuosius 
1997Metus. Stiprybės ir meilės visam pasauliui!

Vincė Sivickienė, Qld.

Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su Kalėdų 
šventėmis ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 1997-siais 
metais.

Onutė ir Algis Kapočiai

Visus bičiulius ir pažįstamus sveikinu sulaukus šv. Kalėdų, linkėda
ma malonių švenčių ir laimingų 1997 Metų!

Elena Jonaitienė

V. A. Mickevičiai

Nuoširdžiai sveikiname draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga, 
linkėdami laimės, geros sveikatos ir sėkmingų Naujųjų Metų.

Marįja ir Jonas Zinkai

Sveikiname gimines ir pažįstamus 
' 4u šv. Kalėdom ir 1997 Metais.

Sveikiname visus mūsų draugus 
ir pažįstamus tautiečius su šv. Kalėdomis ir 
Naujais 1997 Metais.

Angelė ir Stasys Montvidai

Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga, 
nuoširdžiai linkime šviesių, laimingų, džiaugsmo ir vilties kupinų 
Naujųjų Metų! Salomėja Grybienė

ir šeima
*******#*******#«*#**#******#*******#*»*#»*****+

Mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus nuoširdžiausiai svei
kiname šv. Kalėdų proga ir linkime laimingų Naujųjų Metų.

Edna ir Albinas Giniūnai

Nuoširdžiai sveikinu visus mielus prietelius, linkėdama džiaugs
mingų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 1997 Metų!

Ona Baužienė, BEM
♦«*»»>**»+#****»>*»+.»»

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1997 Metų proga nuoširdžiai sveikiname 
mūsų gimines, draugus, bendradarbius Australijoje, Kanadoje ir Lie
tuvoje. Lai atėjęs į pasaulį Kūdikėlis Kristus atneša jums daug laimės 
ir sveikatos jūsų ateities dienose Antanas v OAM, JP

Lėtutė Kramilienė

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikiname gimi
nes, bičiulius ir pažįstamus čia Australijoje ir Lietuvoje, linkėdami 
geros sveikatos, malonios nuotaikos ir susitikimo Melbourne Lie
tuvių Dienose. Petras, Hilary ir šeima

Viltis Kružienė

Laimingų šv. Kalėdų ir nuotaikingų Naujųjų Metų linkime 
mūsų prieteliams ir artimiesiems.

Nijolė ir Irvis Venclovai 
Jadvyga Venclovienė 

mm**m*******ftH**f****m***m 
Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su Kalėdų 

šventėmis ir linkime daug laimės, sveikatos ir sėkmės Naujuose 1997
Metuose.

Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai
*********»***»***»«#*»#»****»*»»♦♦*»***#***»**«»»»*

Giminėms, draugams ir pažįstamiems linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų, sveikų Naujųjų Metų linki

Aleksandras Mauragis

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 1997 Metų gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems linki

Birutė Aleknaitė ir Vincas Binkis 
<#>*#*#******* #»****»**««*#*#*#)»*<#***»♦*♦*****»*+»  

Mieliems prieteliams, draugams ir giminėms Australijoje ir Lietu
voje linkime gražių Kalėdų švenčių ir sėkmingų, sveikų Naujųjų 
1997 Metų.

Irena ir Algis Milašai.

Gražiausių Kalėdų ir palaima gausių Naujųjų Metų visiems 
nuoširdžiai linki

Jadvyga ir Alfas Viliūnai 
su šeima

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname šventų Kalėdų 
proga ir linkime laimingų 1997 Metų.

Magdalena Migevičienė
L ir A. Dudaičiai

Mieliems bičiuliams, draugams ir pažįstamiems linksmų Kalėdų 
švenčių, sveikų ir laimingų Naujųjų Metų linki

Palmyra ir Bronius Žaliai

Švenčių proga sveikinu Jus buvę draugai. Kad taip yra ne Jūsų 
kaltė. Laikykimės.

Vincas Šuopys - Shopis 
«*4*******<*****»>*«****«*****«**.».*****«**^**O*****

Mieliems draugams ir pažįstamiems linkime linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų 1997 Metų

Dalia ir Vytautas Donielos

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų po visą pasaulį 
išsisklaidžiusiems giminėms, draugams ir pažįstamiems linki

Antanas Šutas, senj.
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Atkelta iš 4 psl.
Tokiu būdu, nelegaliai pasprukę per sieną 
į Lietuvą, pabėgėliai negali būti grąžinti į 
šias šalis. Nelegalūs bėgliai yra laikomi 
Pabradės greitojo reagavimo bataliono 
stovykloje. Su Skandinavijos šalių pagal
ba yra statoma Ruklos stovykla, kur įran
ga bus pagal tarptautinius reikalavimus. 
Ten nuo naujųjų metų turėtų būti apgy
vendinti 350 bėgliai.

Bus įsteigtas tarptautinis fondas, kuris 
padės grąžinti pabėgėlius į savo tėvynę. 
Jau dabar tarptautinės organizacijos pade
da bėgliams grįžti į namus.

Visuomenės informavimo
įstatymas

Tai įstatymas, nurodąs kaip turi būti 
suformuota Lietuvos Nacionalinė Radijo 
irTelevizijos Taryba. LDDP dominuojan
tis Seimas buvo priėmęs įstatymą, kad iš 
13-kos tarybos narių 3 skiria prezidentas, 
4 - Seimas ir 6 - visuomeninės organiza
cijos. Paskubomis Seimas šią tarybą 
paskyrė prieš baigdamas savo kadenciją. 
Opozicija tam labai priešinosi ir kon
servatoriai su krikšč. demokratais bal
savime nedalyvavo.

Dabartinis Seimas nusprendė, kad 
Lietuvos Nacionalinę Radijo ir Televizi
jos Tarybą sudarys vien meno kūrėjų ir 
visuomeninių organizacijų atstovai, tai 
yra, nei vyriausybė, nei Seimas viešosios 
informacijos įstaigų nekontroliuos. Kon
servatoriai teigė, kad tai didžiulis de
mokratinis žingsnis į priekį. Viešoji 
informacija galės kritikuoti vyriausybę. 
Seimą, prezidentą. LDDP ir social
demokratai sakė, kad kai kurios orga
nizacijos gali būti politizuotos. Kitos 
partijos suabejojo ar taryba, sudaryta iš 
visuomeninių organizacijų, be vyriausy
bės įtakos, bus pajėgi radiją ir televiziją 
tinkamai administruoti.

Kaunas laukia investicijų
Kaip praneša Laisvosios Europos 

Radijas, Kauno miesto savivaldybė yra 
įsitikinusi, kad ateityje Kaunas susilauks 
daug investicijų iš užsienio. Daugiausia 
investicijų tikisi iš Norvegijos, kuri gau
na labai daug lėšų iš naftos telkinių.

Norvegija kasmet sudaro apie 55 
milijardus dolerių užsienio investicijoms. 
Investicijų fondai ištiria investicijų pro
jektus ir pristato juos vyriausybei, kad 
gautų jos aprobavimą.

Vienas tokių projektų yra Kaune, kur 
numatoma per tris metus atkurti labiau
siai sunykusį ir apleistą kvartalą tarp 
Palangos ir Kurpių gatvių. Šiam tikslui 
sudaryta bendra kompanija tarp Kauno 
savivaldybės, kurios įneštas kapitalas bus 
senamiesčio sklypai ir pastatai, ir norve
gų Kantreit kompanijos, kurios kapitalas 
- darbas ir investicijos pastatų atkūrimui 
bei pritaikymui žmonių gyvenimui. Už 
maždaug keturių metų kvartalas turėtų 
būti atiduotas eksploatacijai. Bus įregtos 
kavutės, viešbučiai, krautuvės, gyvenamie
ji butai ir t.L

Norvegų bendrovė Kaune jau yra pa
stačiusi dvi modernias degalines. Kauno 
savivaldybė yra įsitikinusi, kad ji turi 
užtektinai patyrimo sueiti į tvirtą ir detalią 
sutartį, kad projektas neiširtų. Mat, Kaune 
turima daug tokių pradėtų projektų, kaip
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viešbučių, tačiau sutarčiai suims, pastatai 
liko nebaigti.

Turi Kaunas ir kitų projektų, tai yra 
pastatyti konteinerių uostą ir Nemunu 
plukdyti konteinerius į Klaipėdos jūros 
uostą ir atgal. Kaune būtų konteinerių 
surinkimo ir paskirstymo centras Lietu
voje. Kylant Lietuvos žemės ūkio ir 
industrijos produkcijai, projektas atrodo 
realus.

Patvirtinta vyriausybės 
programa

Ministras pirmininkas Gediminas Vag
norius gruodžio 5 d. pateikė Seimui savo 
vyriausybės programą, o Seimas ją tvir-
tino gruodžio 10 d. Programoje nusakytos 
veiklos kryptys:

1. Sudaryti galimybę 1998-tais metais 
dirbančiam žmogui užsidirbti vidutiniš
kai 960 litų per mėnesį. Pensijos tada tu
rėtų būti vidutiniškai 330 litų per mėnesį. 
Tai būtų įmanoma, nes sakoma, kad jau 
1997 m. vidutinis produktas išaugs 8-9%.

2. Sukurti draudos mediciną bei pa
pildomų pensijų ir civilinę draudą. 
Pertvarkyti energetikos sektorių.

3. Mažinti biudžeto deficitą, pamažu 
atsisakyti Valiutų Valdybos, taip kad 1998 
m. bus įgyvendinamas laisvo lito kursas.

4. Sustiprinti komercinių bankų pa
tikimumą, siūloma apdrausti indėlius iki 
50 000 litų. Dalinai kompensuoti ban
krutuojančio Akcinio Inovacinio Banko 
indėlininkus.

5. Paspartinti valstybinių įmonių 
privatizavimą, įskaitant ir Lietuvos 
Telekomą.

6. Neprivatizuoti strateginių įmonių, 
kaip geležinkelių, elektrinių bei elektros 
perdavimo linijų, aerodromų ir kitų šaliai 
gyvybinių objektų.

7. Užsienio politikoje Lietuva sieks 
kuo greičiau tapti NATO ir Europos 
Sąjungos narėmis. Plėsti abipusius nau
dingus santykius su kaimynais, ypač su 
Lenkija.

8. Siūlyti Rusijai atsiteisti už energe
tiką ir žaliavas prekėmis ir elektros 
energija.

LDDP ir socialdemokratai iš anksto 
nutarė balsuoti prieš vyriausybės progra
mą. Tuo tarpu Centro sąjunga pritar
tų programai su išlygomis ir patarė savo 
nariams balsuoti už arba susilaikyti. 
Mažosios partijos balsavo kaip norėjo.

Seime UŽ vyriausybės programą . Lietuvoje pirmą koalicinę vyriausybę ant 
balsavo 87 Seimo nariai, PRIEŠ balsavo 
21 ir susilaikė 13 parlamento narių.

Prezidentas A. Brazauskas pareiškė,
jog jis tikįs, kad naujoji vyriausybė su
sidoros su jos pačios sudaryta programa. 
Jis padėkojo Mindaugo Stankevičiaus 
vyriausybei, o ypatingai paminėjo Joną 
Biržiškį, kuris nuo 1990 metų dirbo viso
se Lietuvos vyriausybėse, eidamas su
sisiekimo ministro pareigas.

Peržengtas demokratijos 
slenkstis

Prieš rinkimus tuometinė vyriausybė 
gąsdino, kad atėjus į valdžią konser
vatoriams, Lietuvoje įsiviešpataus dik
tatūra. Daugelis tikėjosi radikalių poky
čių - atstums visus nuo vyriausybės lovio. 
Tokia tvarka buvo anksčiau.

Konservatoriai pasielgė visiškai prie-

Istorija dėl konfiskuoto prieš 
52 metus arklioMūsų bendradarbis J. P. Kedys, jau 

penktą kartą vasarojęs Tėvynėje, aprašo 
tokį jo patirtą nuotykį.

„Svečiuojantis vienoje šeimoje Kau
ne, šeimininkė paprašė padėti parašyti 
laišką Vokietijos ambasadoriui dėl jos 
mamos arklio ir vežimo pagrobimo 1944 
m. Nors nesitikėjau teigiamo atsakymo 
iš ambasadoriaus, bet atsisakyti buvo 
nepatogu ir laišką parašiau. Dabar prieš 
keletą dienų gavau iš minėtos ponios 
mano rašytą laišką ambasadoriui (trupu
tį pakeistą) ir ambasadoriaus atsakymą. 
Šis mažmožis yra įdomus istorišku po
žiūriu ir manyčiau vertas paskelbimo ir 
ypač kaip moters, pasipriešinusios gin
kluotam kareiviui!“

• • •
Vokietijos Ambasadoriui Vilniuje

Aš, Aleksandra Baurienė iš Guronių 
kaimo. Kaišiadorių rajono, pareiškiu:

1944 m. birželio ar liepos mėnesį (da
bar jau nepamenu) pro mano ūkelį, at- ■ 
silikę nuo savo dalinio, nuo sovietų . 
fronto bėgo trys ginkluoti vokiečių ka
reiviai; du pasiliko prie geležinkelio 
pervažos, o vienas užėjo į mūsų ganyklą 
ir radęs arklį - paėmė, pasikinkė į vežimą 
ir ruošėsi važiuoti. Tada mano mama 
pradėjo prašyti, kad arklio ir vežimo neim
tų, nes ji viena našlė su vaikais gyvena, 
kad jai labai sunku. Atėjo ir netoliese 
gyvenęs mokytojas, mokėjęs vokiškai, 
kuris taip pat aiškino kareiviams padėtį, 
tačiau jie tik sakė „raus“ ir gąsdino 
automatu. Tada mano mama stojo prieš 
pakinkytą arklį ir neleido važiuoti. Ka
reivis, priėjęs prie mano mamos, šovė į 
viršų, kad pagąsdinti, atstūmė ją ir 
nuvažiavo. Privažiavęs prie pervažos, 
pasiėmė kitus kareivius ir nuvažiavo ' 
Žąslių miestelio link. Mano mama pėsčia mo laikotarpį mokėti individualių kom- 
nuėjo į Kaišiadoris ir matė, kaip arklys su 
vežimu buvo pakrauti į vagonus (mama prasme, neturi teisinio pagrindo, 
tikėjosi, kad kareiviai, pasinaudoję arkliu, 
jį paleis ir arklį ji parsives namo).

šingai. Perleido savo koalicijos partne
riams krikšč. demokratams pačius 
atsakingiausius postus: Užsienio reikalų, 
Gynybos ir Švietimo ministerijose. 
Neužteko to, perleido Centro sąjungos 
atstovams, kurie net nesidėjo į koaliciją, 
dvi ministerijas: Aplinkos Apsaugos, 
Statybos ir Urbanistikos. Paskyrė nepri
klausantį jokiai partijai Vincą Babilių, 
•verslininkų asociacijos pirmininką, 
vadovauti Ūkio ministerijai. Sudarė 

plačios politinės bazės. Išskyrė tik 
kairiuosius LDDP ir Soc. Demokratus, 
kurie iš viso surinko 24 iš 141 Seimo 
atstovų.

Sudarant naują vyriausybę. Seimo ir 
vyriausybės santykiai su prezidentu buvo 
korektiški. Seimo pirmininkas Vyt. Lands
bergis, kreipdamasis į prezidentą, išreiš
kė mintį, kad vyriausybė su prezidento 
pagalba tikisi įveikti sunkumus ir pridė
jo: „Aš dėkoju Jūsų ekscelencijai už 
konstruktyvų bendradarbiavimą“. Gerų 
žodžių prezidentui nepagailėjo ir minis
tras pirmininkas Gediminas Vagnorius: 
„Man teko garbė daug kartų susitikti su 
prezidentu irtarp mūsų užsimezgė dalykiš
ki santykiai“ ir pridėjo, kad jis vertina 
prezidento bendradarbiavimą.

Sudarant naują vyriausybę, preziden
tas taip pat elgėsi korektiškai ir nesikabi-

Nors jau daug metų prabėgo, aš vis 
jaučiu man anuomet padarytą skriaudą, 
Vokietija dabar siunčia Lietuvai labdarą, 
ta proga aš prašau, kad man atlygintų už 
neteisėtai paimtą arklį ir vežimą 3000 li
tų, nes arklys buvo jaunas ir gražus, o 
vežimas gerame stovyje. Šią visą istori
ją yra matę ir dar gyvi likę šie liudi
ninkai: Sladkevičienė Janina, gyv. 
Kaišiadorių r., Guronių km. ir Rimkie
nė Bronė, gim. 1929 m. gyv. Kaune, 
Kražantės g. 8.

Laukiu atsakymo. Su pagarba
A. Baurienė

VokietijosAnibasadorius atsako:
Didžiai gerbiama ponia Bauriene, 
dėkoju už Jūsų laišką, kurį perskai

čiau su užuojauta. Deja, kompensacijos, 
kurios pageidaujate, Federacinė Vokieti
jos Vyriausybė išmokėti negali.

Vokietijos Federacinė Respublika per 
beveik 50 metų po H Pasaulinio karo 
pabaigos vykdė didelį moralinį įsipa
reigojimą bent dalinai kompensuoti šio 
karo padarytą žalą ir nuostolius, skirdama 
dideles sumas kompensacijoms išmokėti.

Istorijos raida ir ypač reikšmingi 
politiniai pokyčiai paskutiniaisiais me
tais lėmė, kad Vokietijos Federacinė 
Respublika sukoncentravo savo paramą, 
aktyviai padėdama kurti naujas demok
ratines sistemas ir socialinę rinkos 
ekonomiką. Šiose srityse taip pat teik
dama humanitarinę pagalbą. Vokietijos 
Federacinė Respublika įneša didžiausią 
indėlį iš visų Vakarų valstybių.

Ši labai plati Federalinės vyriausybės 
veikla, deja, nebeleidžia už 50 metų senu- 

pensacijų, kurios, tarptautinės teisės

Su draugiškais linkėjimais, įgaliotas 
Jdrg Singer

įdarais.
i Vaka-

nėjo prie paskirų ministrų, kuriais gal 
suabejojo, o pasakė, tegu vyriausybė 
pradeda greičiau savo darbą. Tad vy
riausybės pasikeitimas buvo tikrai de
mokratiškas ir atitiko Vakarų si

Lietuvos demokratijos į vai;
rams aptemdė prezidentūra, kįda pre
zidentas gruodžio mėnesio pradžioje, 
gerokai po rinkimų, kuriuos skaudžiai 
pralaimėjo LDDP, paskyrė du naujus sa
vo patarėjus - aršius LDDP veikėjus - 
Juozą Bematonį ir Algirdą Gricių.

Prezidentas turės pasirašyti ar ne
pasirašyti daugelį įstatymų, parėdymų, 
pakeitimų, kurie turi atitikti ne tik Lietu-
vos, bet ir Vakarų, o ypač Europos Sąjun
gos standartus. Ar ne geriau turėti savo 
patarėjais Vakarų ekspertus? Gal danus, 
švedus ar olandus, jei nepasitikima lietu
vių išeivijos ekspertais.

Atrodo, jog nesantaika tarp vyriausy
bės, kuri tvirtai nusistačiusi eiti į Vaka
rus, ir prezidentūros gali kilti iš pre
zidentūros. Ten sėdi tos partijos patarė
jai, kuriems sovietinė sistema supranta
ma ir miela, o į Vakarus žiūri su nepa
sitikėjimu, nes ši sistema jiems ne
perprantama. Demokratinės sistemos 
sargais jie tikrai negali būti. Ar ne geriau 
atitaisyti klaidas? Lietuvos kelias į Vaka
rus bus tiesesnis.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys
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DARBO BEU S UŽBAIGUS
„Mūsų Pastogės“ redakcijoje darbo 

metai prabėgo taip greitai, kad jų - kai 
dabar žvelgi atgalios -lyg ir nebūta. 
Švystelėjo žaibu ir jau žiūri, kad 1996-jų 
paskutinis -51-52 - numeris ant stalo!..

gyvenimo apžvalgos visus metus puošė 
„M.P.“ puslapius. Ir tai - tik už ačiū... net 
nepadengiant pašto išlaidų!.. (Ojų susidaro 
ne taipjau mažai!).

Tenka taip pat prisiminti nuolatines

Mūsų Pastogės"bendradarbiai - komentatoriai (viršuje) iš kairės: 
Jurgis Rūbas, dr. Saulius Varnas, dr. Algis Kabaila; antroje eilėje 
- Gabrielius Žemkalnis, dr. Vytautas Doniela, Anskis Reisgys.

O buvo dirbta!.. Buvo daug dirbta!.. 
Dirbo ne tik redaktorius, ne tik - kom
piuterius užgulę - redakcijos darbuotojos, 

i administracija, ekspedicija, bet ir gausy- 
• bė talkininkų, be kurių nebūtų ir pačios 
! „Pastogės“!..

Noriu čia juos visus, nors kartą me
tuose, paminėti ir jiems visiems padėkoti, 
drauge kviesdamas į tą patį darbo barą ir 
1997-siais!..

Redakcijos „sunkioji artilerija" - 
kompiuteriai - buvo ponių Zitos Bart- 
kevičienės ir Dalios Donielienės rankose. 

Į Tai jos rinko tuos šimtus, gal tūkstančius 
; straipsnių ir straipsnelių!.. Kompiuteriui 
i „sustreikavus“, pirmiausia puldavomės 
prie „pirmosios pagalbos“ teikėjo - kun. 
Povilo Martūzo. Jis čia nepavaduojamas 
specas, programuotojas (jo parūpinti ne 
tik kompiuteriai, bet ir juose įprogramuoti 
jo kurti raidynai).

Administraciniame redakcijos kam
pelyje dirba kuklusis Vytautas Patašius. 
Dirba 3, o kartais ir visas 4-rias dienas, 
veltui, tik už pavaišinimą trečiarūše 
redakcijos kava (sumuštinius, jei nori, turi 
pats atsinešti!..), kuri, visgi, tenka primin
ti, yra pabaltinta, nors ir be cukraus...

Ekspedicijos vargus neša p. Jadvyga 
iMasiokienė su atitinkama pasirūpinta 
talka. Jai atostogaujant, jos darbą perima 
p. Nijolė Bartkų vienė, kita fanatiškai darbš
ti bitelė. Prie šios komandos reikėtų 
priskaityti ir Viktorą Jarą, prisiekusį 
„M.P.“ adresų gamintoją.

Redaktorių, reikalui esant, pavaduoja 
p. Dalia Donielienė. Ji suredagavo š.m. 
Nr.32 ir Nr.33.

Pati „M.P.“ siela, jos turinys, yra jos 
bendradarbiai. Ojų - ačiū Dievui, vis dar 

j turime nemažai. Pirmiausia, didžiuoja- 
: mės savo šauniaisiais apžvalgininkais, 
i kurių mums gali pavydėti net ir didžioji 
lietuviškoji spauda. Tai dr. Vytautas 
Doniela, dr. Algimantas Kabaila, Anskis 
Reisgys, Jurgis Rūbas, dr. Saulius Varnas 
ir Gabrielius Žemkalnis (metų pabaigo
je, deja, dėl kitų darbų naštos pasitraukęs 
į „atsargą“...). Tai jų išsamios Lietuvos 

pasaulio įvykių apžvalgas (nors ir be para
šo) duodantį Vytautą Patašių bei apie 
juos rašantį Aleksandrą Kantvilą, su 
Amerikos lietuvių gyvenimu mus su
pažindinantį mielą Jurgį Janušaitį, meno 
klausimais vis prisimenančią dr. Genovai
tę Kazokienę, sporto apžvalgas rašantį 
nepailstantį Antaną Laukaitį, knygų 
recenzentą rašytoją Juozą Almį Jūragį... 
Literatai - rašytojai mus džiugina gražiuo
ju lietuviškuoju žodžiu. Tai E. Jonaitie
nė, J. A. Jūragis, A. Lukšytė, J. Mikštas, B. 
Mockūnienė, A. Prižgintaitė, L. Šimkutė, 
A. Vesčiūnaitė ir kt... Nuoširdus ačiū 
skaitytojų vardu, deja, nepajėgiame Jums 
duoti daugiau vietos „M.P.“, nes ji, vis tik, 
nedidelė!..

Norisi paminėti ir visus kitus „M.P.“ 
bendradarbius metų bėgyje, kaip tas bite
les, prisidėjusias prie,,M.P.“ informavimo. 
Gal kai kurie iš jų per metus parašė tik 
vieną korespondenciją, kiti - po kelias ar 
keliasdešimt, bet jų visų indėlis yri labai 
didelis - be jų nebūtų „Mūsų Pastogės“, 
be jų nežinotume kas dedasi mūsų 
lietuviškame gyvenime, prarastume 
tarpusavio ryšį.

Bendradarbių tarpe buvo rašančių ir 
iš Tėvynės, iš JAV ir kitų kraštų. Deja, 
ne visų atsiųsta medžiaga galėjome 
pasinaudoti - 8 „M.P.“ psl. visos medžia
gos nepajėgė sutalpinti!..

„M.P.“ bendradarbiai (autorių pavar
dės, kurių spausdinti 5 ar daugiau 
straipsniai, spausdinamos riebiu šriftu):
AUSTRALIJOJE:
NSW: K. Ankus, G. Antanėlis, V.
Augustinavičius, R. Sadauskas, E. Ba- 
dauskienė, V. Bakaitis, R. Baltušytė, V. 
Binkis, A. Bučinskas, D. Burneikienė, dr. 
V. Doniela, A. Dudaitis, R. Geli, P. 
Gustafson, J. Janavičius, E. Jonaitienė, V. 
Juška, J. A. Jūragis, dr. G. Kazokienė, 
M. Kavaliauskienė, J. P. Kedys, A. V. 
Kramilius, J. Lašaitienė, A. Laukaitis, A. 
Lukšytė - Meiliūnienė, D. Lee, dr. A. 
Mauragis, P. Nagys, S. Norvilaitis, J. 
Palaitis, V. Patašius, A. Prižgintaitė, K. 
Protas, R. Rataitė - Zakarevičienė, M. 

Reisgienė, A. Reisgys, J. Reisgys, R. 
Saudargienė, S. Storulis, V. Šliogeris, M. 
Šumskas, E. Varnas, A. Veščiūnaitė - 
Janavičienė, dr. A. Viliūnas, T. Vingilie- 
nė, L. Urbonas, J. Zinkus, P. Žalienė, S. 
Žukas.
VIC: J. Arienė, A. Baltrukonie-
nė, D. M. Baltutienė, L. Bungarda, R. 
Čėsna, J. Dagys, D. Didžienė, D. Didžy- 
tė, J. Gailius, N. Kairaitienė, A. Kara
zijienė, V. Koženiauskienė, P. Kviecins- 
kas, K. L. Lynikas, V. L. Mačys, J. Mikš
tas, J. Mulevičienė, G. Pranauskienė, E. 
Petrikas, B. Prašmutaitė, E. (Ted) Reilly, 
J. Rūbas, D. Simankevičienė, K. Sta- 
rinskas, R. Skerienė, J. Skerytė - Luscom- 
be, J. Šimaitis, A. P. Šimkus, V. Vai
tiekūnienė, J. Vitkūnaitė - Reilly, I. 
Volodkienė, A. Zubras, A. Zaikauskas, 
J. Žalkauskienė, G. Žemkalnis, A. 
Žilinskas ir S. Šutas.
ACT: L. Budzinauskas, dr. A. P.
Kabaila, V. Martišius.
QLD: L. Kolbergas, R. Platt, J.
Songaila, P. Sungaila, N. Volkas.
TAS: S. Augustavičius, A. Kant-
vilas, A. Taškūnas.

kaitis, dr. Genovaitė Kazokienė, Jurgis Janušaitis; antroje eilėje: 
Aleksandras Kantvilas , Vytautas Patašius, Antanas Kramilius.

WA: A. Čižeika, M. Ling enė, J.
Norvilas.
SA: V. Baltutis, O. Baūžienė,
BEM, E. Daraškevičiūtė, K. Dundienė, 
J. Jonavičius, E. Lomsargienė, J. Mali- 
jauskienė, V. Marcinkonytė - Neve- 
rauskienė, B. Nemeika, V. Neverauskas, 
M. Neverauskienė, V. Patupas, A. Pečiu
lis, kun. J. N. Petraitis, A. Pocius, I. I. 
Poželaitė - Davis, J. Stačiūnas, M. 
Stačiūnienė, L. Šimkutė - Pocienė, A. 
Šerelis, J. Vabolienė, K. Vanagienė, dr. S. 
Varnas, E. Varnienė, V. A. Vitkūnienė.
LIETUVOJE:

Kaip jau minėjau iš tėvynės gautus 
raštus ne visus spausdinome. Ir ne todėl, 
kad jie būtų neverti spausdinti, bet tik 
todėl, kad neturime vietos (turime 8 psl., 
ir tai viskas!..). Spausdinti buvo šių 
bendradarbių raštai: prof. dr. E. Alek
sandravičius, E. Andriuškevičienė, mons. 
J. Antanavičius, V. Annonavičius, ark. 
A. J. Bačkis, G. Barisevičiūtė, V. Bigaila, 
G. Bradūnienė, E. Butkus, V. Cinauskas, 
dr. R. Gajauskaitė, B. Gajauskas, Č.‘ 
Garbaliauskas, S. Ignatavičius, V. 
Joneliūnas, A. Jucevičius, T. Kana-

Kun. Povilas Martūzas- "M.P.” mece
natas ir nuolatinis talkininkas.

navičienė, A. Kubilius, dr. V. Landsber
gis, M. Marcinkevičiūtė, L. Matuikaitė, ’ 
A. Matukas, D. Riauka, N. Sadūnaitė, dr. 
A. Šeškevičius, I. Tamošiūnaitė, R. 
Vyšniaveckienė, Alg. Žilinskas.
JAV:

Vysk. P. A. Baltakis, OFM, A. Gustaitis, 
J. Janušaitis, V. Kamantas, B. Nainys.
FOTO REPORTERIAI:

Vis dar dauguma nuotraukų ateina be 
autorių pavardžių!.. Spausdinome šių 
fotoreporterių nuotraukas: Z. Andriu
kaitienė, D. Ankuvienė, H. Bakaitis, L. 
Belkienė, A. Budris, A. Burneikis, D. Di- 
džytė, E. Erzikov, A. Gabas, E. Garrick, 
A. Kantvilas, dr. G. Kazokienė, L. 
Kolbergas, M. Kožikas, A. Kramilius, A. 
Laukaitis, J. Makūnas, R. McAuley, J. 
Obeliūnas, R. Platt, J. Songailienė, K. 
Starinskas, J. Vaitiekūnas, B. Vaitkienė, 
V. V. Vaitkus, I. Volodkienė, J. Zinkus, 
S. Žukas.

* • •
Yra dar viena šaka bendradarbių (ir 

labai svarbi!) - tai skaitytojaifjos), siun
čią redakcijai įdomių straipsnių ar žinių

Nukelta į 8 psl.
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£ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE 
Sėkminga skulptorės

Ievos Pocienės paroda

Vestuvės Melbourne

Nuo spalio 3-sios iki lapkričio 3-čios 
Adelaidėje buvo suruošta plačiai žino
mos skulptores Ievos Pocienės naujausių 
darbų paroda. Paroda vyko Nexus gale
rijoje, Lion Arts Centre, galima sakyti, 
viduryje miesto. Gerai suprantu, kad šį 
reportažą reikėjo duoti spaudai kaip ga
lima greičiau po atidarymo, kad sudomin
ti žmones, paskatinti apsilankyti ir paro
da pasigėrėti. Deja, taip susidėjo, kad iki 
šiol lietuviškoje spaudoje jokių atsilie
pimų nepastebėjau. Prieš atidarymą apie 
parodą buvo paskelbta vietiniame laik
raštėlyje, ir per mūsų radijo valandėlę.

Nedidelėje, bet modernioje galerijoje 
buvo išstatyti 22 darbai. Technika įvairi: 
metalas, geležis, medžio konstrukcijos.

rožių" (patarlė). Geležis.
aosr-- cr  u-ji—=iot^^=;BS

... metus užbaigus
Atkelta iš. 7 psl.
iškarpas iš australų ir Lietuvos spaudos, 
pranešinėja - reaguoja telefonais į įvai
rius įvykius kaip Lietuvoje, taip ir 
Australijoje. Kartais jų pateiktą medžia
gą spausdiname, kartais ne (priklauso 
nuo vietos laikraštyje, nuo žinios svarbu
mo ir t.t.), bet tai labai svarbus ben
dradarbiavimo būdas ir mes šiems 
skaitytojams esame labai dėkingi, nes jų 
perduodama medžiaga (panaudota ar ne) 
„užaliarmuoja“ redaktorių, jį informuoja 
bei parodo kuo skaitytojai domisi.

• • •
Visiems, visų šakų bendradarbiams 

sakau nuoširdžiausią ačiū už Jūsų įdėtas 
pastangas. Linkiu visiems linksmų šv. 
Kalėdų švenčių, tyro kalėdinio džiaugsmo.

Ateinančių Naujųjų - 1997-jų - Metų 
proga - geros sveikatos ir Dievo palaimos!

Bronius Žalys
Jūsų redaktorius 
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aliuminijaus ir bronzos kaukės, cementas, 
„papiermachi“. Įdomus aspektas kad darbų 
pavadinimai - tai lietuviškos patarlės ir 
posakiai. Juos skulptorė išreiškia savo 
kūriniais. Net ir pati paroda buvo pavadin
ta „So they say..." O štai keletas pavyzdžių: 
„Perplaukė jūrą, nuskendo griovyje“, 
„Visokių yra, visokių reikia“, „Nuogas 
lietaus nebijo“ ir t.t. Vienus kūrinius buvo 
lengviau atpažinti, kitus - sunkiau. Reikė
jo stabtelti, ilgiau pagalvoti. Ne visi turi
me gerą vaizduotę, bet kas įdomu, 
kruopščiai atlikta, gražu - galime spręsti. 
Ach, tas „gražu“... Kodėl gražu? Kaip 
kam, kai kada... Svarbiau gal, kad meno 
kūrinys paliktų gilų įspūdį (impact), kurį 
net sau pačiam sunku apibūdinti... Iš vi-
so, eilinis žmogus, nežinąs nieko apie 
pavartotas medžiagas ir techniką, tegali 
vertinti kūrinius labai subjektyviai.

Geriau dirstelkime, ką apie skulptorės 
darbus rašė ekspertai - kritikai australų 
spaudoje. Stephanie Radok, pati meninin
kė ir kritikė, lapkričio mėn. numeryje 
„The Adelaide Rview“ (svarbus mėnesinis 
kultūrinis laikraštis - žurnalas) šitaip sako: 
„I. Pocius, kurios puiki natūralaus dydžio 
Catherine Helen Spence statula puošia 
Light Square pietvakarinę dalį, yra bran
di, tobula skulptorė. Jos meistriškumą 
pademonstravo ši paroda, kuriojeji naudo
ja įvairiausias technikas“. Autorė lygina I. 
Pocienę su vokiečių ekspresionistais 
Ernst Barlach ir Kathe Kollwitz, bet tei
gia, kad skulptorė jų neimituoja. S. Radok 
kalba apie kūrinių pavadinimus - patarles 
(ji vartoja ir žodį aforizmai); mini, kad 
aforizmus naudojo kurdamas William 
Blake ir Margaut Preston. Patarlės, esą, 
trumpai išreiškia stoišką ar gal filosofiš
ką mūsų rungties su buitimi būdą 
sunkesniais gyvenimo momentais. Jos 
nuomone, vieni iš išraiškingiausių 
skulptorės darbų yra cemento figūros, o
aliuminijaus kaukė „Pučia prieš vėją“ 
išskirtinai puiki.

Adam Dutkiewicz, jau seniai Ade
laidėje garsus meno kritikas, Adelaidės 

. dienraštyje „The Advertiser“, 4.11.96,apie 
skulptorę ir jos parodą šitaip rašo: „Ieva
Pocius yra viena iš Adelaidės paslėptų 
turtų... Ši lietuvė imigrantė tęsia ir iš
laiko savo kūrybą aukštame lygyje. 
Gėriuosi jos darbais taip, kaip gėrėjausi 
Edinburgh'o festivalyje 1990 metais 
garsaus modernisto skulptoriaus Max 
Ernst paroda „Fruitmarket“ galerijoje. (...) 
Jos visapusiškumas (versatility) - ste- 
bė tinas“.

Šiam kritikui vieni iš geriausių atrodė 
kūriniai, pavadinti „Visokių yra, visokių 
reikia“ (metalas) ir „Aukso veršis nedaro 
stebuklų“ (tamsaus medžio konstrukcija).

Ilgametė "Gintaro" tautinių šokių šo
kėja ir vyr. skautė Rita Čižauskaitė ište
kėjo už Duncan CladwelL Prie šv. Au
gustino bažnyčios svečius pasitiko "bag
pipes" - škotiškų birbynių garsai, nes 
jaunasis yra škotų kilmės. Garbės konsu
las Kęstutis Lynikas savo podukrą paly
dėjo prie altoriaus. Bažnyčioje jau giedo
jo "Gintaro" dainininkai, nes jaunoji yra 
lietuvaitė.

Vestuvių puota vyko "Eden on The 
Park" viešbučio salėje prie Albert Parko 
ežero. "Gintaro" tautinių šokių grupės 
mergaitės su jaunavedžiais pašoko 
"Sadutę". Svečių buvo iš visur: iš Škoti
jos, Canberros, Geelongo. Sveikinimai 
buvo gauti iš Lietuvos ir iš Vokietijos. Po 
sveikinimo kalbų, svečius prie stalų 
linksmino akordeonistas, o šokiams grojo 
orkestras "Liquid Amber" (anksčiau bu
vęs "Dabar"), kuriame dainuoja Ritos se
sutė Loreta. Pasivaišinę pasišokom, 
užsigardžiavę šakočiu ir išgėrę lietuviš
ko krupniko, skirstėmės į namus.

Abu jaunieji tarnauja bankuose - Rita 
yra ANZ banko administratore. Duncan

PADĖKA
Nuoširdus ačiū Lietuvių Kooperatinės Kredito Draugijos TALKA Sydney 

skyriaus valdybai už $ 300 auką "Mūsų Pastogei" paremti.
Dėkojame ir p. Pranui Nagiui, mus parėmusiam $ 200 auka, bei Sydney 

Lietuvių Moterų Draugijai už $ 100 auką.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos S-gos Valdyba

į- - *
Sydney lietuvių sporto klubas "Kovas" dėkoja Sydney kredito draugijai 

"TALKA" už $ 500 auką. Su didele padėka
Sportininkai ir Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Kooperatinės Kredito Draugijos TALKA 

Sydney skyriui už Savaitgalio mokyklai paskirtą $ 200 auką.
Labai ačiū! J. Masiokienė

Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos vedėja

Apie pirmąjį, statydamas tą kūrinį 
pavyzdžiu, jis sako: „Galbūt jos geriausi 
darbai yra linijinių ir lenktų linijinių for
mų konstrukcijos, tiksliai išpildyti pavi
dalai pagal kūrėjos nuojautą“.

Apie „Aukso veršį...“ sako: „Pocius 
subtiliai įterpia anatominių bruožų ko- 

-liažą ir kūno puošmenas kubizmo dva
sioje“. Jis taip pat pažymi, kad darbų 
pavadinimai - tai lietuviškos patarlės ir 
posakiai. Turiu pastebėti, kad tai yra tik 
ištraukos iš platesnių recenzijų, o verti
mai - laisvi.

Mes gal per mažai žinome apie 
skulptorę Ievą Pocienę. Labai gera, kad 
antroje kuklaus katalogo pusėje duotas jos 
Curriculum Vitae - žinoma, liečiantis tik 
profesinį gyvenimą ir pasiekimus. Teko 
nustebtijų gausumu. Štai, net aštuoni prizai

Rita Čižauskaitė ir Duncan Cladwell

National banke užima Senior Executivt
Property Finance vietą. Linkime abiens 
jaunavedžiams laimingo ir saulėto gyveniim.

Dalyvis

- atžymėjimai, jų tarpe .Prize of Honour" 
1970 metai Saltzburge, kur ji mokėsi 
Tarptautinėje vasaros akademijoje. Pen- ; 
kiolika individualių parodų, daugiausia 
Adelaidėje, bet taip pat Melbourne ir i 
Lietuvoje; buvo pakviesta ir dalyvavo ' 
14-koje grupinių parodų įvairiose Austrą- ' 
lijos valstijose, Kanadoje, Amerikoje. 
Vienuolika metų lektoriavo S. A. School 
of Art... Įdomu taip pat, kad skulptores 
pavardė įtraukta į tokius leidinius kaip 
„Who is Who“, pav. „The World's Who's 
is Who of Women", „International Who's 
is Who of Intellectuals“ vol.4; „Who's 
Who of Australian Visual Arts“ (Thorpe) I 
ir daugiau panašaus pobūdžio informa
cinių šaltinių. O kur dar įvairūs paminė
jimai Amerikos ir Lietuvos spaudoje! Į 
Kas liečia aukščiau minėtus informa
cinius šaltinius, suskaičiavau net devynis 
leidinius su įrašais apie skulptorę.

Parodos metu iš 22-jų parduoti 8 dar
bai - du iš jų p. Dianai Laidlaw (Minister ’ 
for Arts, Transport, SA). Kiek lietuvių 
apsilankė į šią parodą - neįmanoma atspė- J 
ti. Žinau žmonių, kurie buvo, patiko... 1 
gal parodą matė ir daugiau lietuvių, o gal I 
„Savo kaime pranašu nebūsi“...

V, Vitkūnienė
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Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio mokykloje
Praėjusį šeštadienį, gruodžio 14 d« 

Savaitgalio mokykla „palydėjo“ dar vie- 
< nūs užbaigtus mokslo metus. Ir šiais me

tais mokyklai vadovavo šiam darbui pa
sišventusi p. Jadvyga Masiokienė. Rei
kia taip pat pabrėžti, jog p. Jadvyga jau 

: daugelį metų dirba šioje mokykloje ir 
| tikime, kad šį darbą dar daug metų tęs. 

Tai darbšti, suprantanti visus ir kiekvieną 
■ atskirai, neužgaulinga ir neužsigaunanti 

moteris.
Mokykloje - trys vaikų grupės. Jos 

sudarytos - maždaug - pagal amžių. Šių 
P grupių mokytojos: Kristina Rupšienė, 
1 Lionė Pullinen ir Aušrinė Keblikienė. Jos 

visos trys atveža savo atžalas ir kartu mo
ko kitus. Mokslo metų bėgyje vaikai ne 
tik mokėsi iš knygų, bet bu vo suorganizuo
ta visa eilė išvykų, pramogų ir tai paįvairi- 

’ na programą, vaikams yra įdomiau.

vyga Masiokienė.
Gruodžio 21 dieną Savaitgalio mo

kykla ruošiasi keliauti į Sydnėjaus Ope

Visus tautiečius ir jų šeimas sveikiname su šv. Kalėdo
mis, linkėdami laimingų Naujųjų Metų.

įMelbournn Apylinkės valdyba

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų - 1997-jų - 
Metų linkime Lietuvių Skautų Sąjungos Australuos Rajo

nu? no broliams skautams, sesėms skautėms, jų tėveliams, 
rėmėjams ir vadovams.

LSS Australijos Rajono Vadija 
t)********************************************  v-**'***

Dieviškojo Kūdikio gimimo švenčių - Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga giminėms, draugams ir pažįstamiems tyro džiaugsmo ir 
laimės linki

Pirmąjame ketvirtyje, kartu su rankų 
, darbų ratelio vedėja Martina Reisgiene, 
Į buvo suruoštas margučių ridinėjimas. 
:! Vaikams buvo suruošta išvyka į gamtą 
i (Gillawama Parke) - tą dieną įvyko 

„Kepurių paradas“.
Antro ketvirčio metu Savaitgalio mo- 

, kykla vieną šeštadiendį praleido „Koalų 
■ Parke“, o trečiajame - suorganizuota išvy- 
I ka į Fairfield‘o gyvulių fermą. Vąįkai 
' dalyvavo "Pižamų parade", kuris buvo 
| suruoštas per .Pagalbos Lietuvos Naš- 
I laičiams“ mugę. Išvykas į gamtą orga- 
! nizuoja Belinda Wilson.

ros rūmų kalėdinį spektaklį. Tai tikrai 
labai įdomi išvyka ir ne vienam iš jų 
tikriausiai bus pirmutinė. Vaikams bi
lietus šį kartą padovanojo tėvų komite
tas; tėvai, norintys dalyvauti, apsimokėjo 
patys.

Šiais metais Savaitgalio mokyklą. 
užbaigė 32 mokiniai. Praėjusį šeštadienį 
12 vai. mokiniai parodė tėveliams ir 
visuomenei,ką jie išmoko. Vyko taip 
vadinamas „Kalėdinis Koncertas“. Šį 
renginį jau antri metai organizuoja Sa
vaitgalio mokykla ir Lietuvių klubas. Tai 
iš anksto planuojamas renginys, gal kaip 
tik ir todėl mokyklos mokslo metų už
baigimas buvo nukeltas arčiau Kalėdų. Šį 
kartą vaikai pasirodė grupėmis. Dvi mažų
jų grupės išėjo į sceną kartu. Visi kartu ir 
deklamavo eilėraštukus ir - keliese - 
padainavo dainelę „Keturios kėdutės“. Po 
šios dainelės scenoje pasirodė Kristinos 
Rupšienės šokėjų grupė - tai mokykli
nio amžiaus vaikai. Jie smagiai pašoko 
vieną šokį. Bet štai - scenoje pasirpdo 
mažieji, kurie buvo nuskubėję persirengti. 
Scenoje artistai: meškos ir meškiukas, bi
tės ir drugelis, voveraitė, išaugo žalios 
eglės, kartais net kiek pakrypę, o po jomis 
- grybai, atsirado vilkas ir vėjas. Argi ne 
stebuklas - šie mažieji visai rimtai nusi
teikę pavaizdavo „Rudnosiuko“ pasakėlę. 
Šiuo „spektakliu“ mažieji užbaigė savo 
programą. Mokyklinio amžiaus vaikai 
dainomis bei eilėraščių eilutėmis, gražių 
dekoracijų fone, pasipuošę, pavaizdavo 
keturis metų laikus. Tuo ir baigėsi vaikų

j. Marina ir Laurie Cox

Linksmų Kalėdų švenčių ir labai laimingų Naujųjų 1997-jų Me
tų giminėms, draugams ir pažįstamiems linki.

Laima ir Kęstas Protai
****************************-***************-**-jHf*^**

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

J. O. Maksvyčiai 
L Daniškevičienė

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

Renata ir Alius Migai

GIEDRIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
SAVO KLIENTAMS LINKI

LIETUVIU KOOPERATINĖ

i TALKA 1
KREDITO DRAUGIJA

Perkeltiems į aukštesnius skyrius - diplomai.

Vyresnių klasių mokiniai pasirodo su šokiu.

pasirodymas. Šio koncerto metu mokyk
los vedėja p. J. Masiokienė padėkojo 
visiems už įdėtą darbą, painformavo 
trumpai apie mokyklos veiklą.

Tėvų komiteto vardu padėkota mo
kytojoms už darbą ir įteikta visoms sim
bolinės ii' piniginės dovanos. Padėkota ir 
Loretai bei Tomui Sidaravičiams už pa
galbą mokyklai ir jiems įteikta simbolinė 
dovanėlė. Dirbančiųjų šioje mokykloje 
daug, jiems buvo ir dėkojama visiems iš 
eilės, netgi ir patys tėvai liko apdovanoti.

Savaitgalio mokyklos mokytojai, tė
vai ir vaikai yra labai dėkingi Lietuvių 
klubo direktoriams, kurie kiekvieną 
šeštadienį jau 10 vai. ryto atrakina klubo 
duris lyg nematomi nykštukai, kad jau
nieji galėtų žengti į mokslą, į pasaulį.

Sydnėjaus Apylinkės valdybos vardu 
Antanas Kramilius taip pat dėkojo už šio 
kilnaus darbo tęsimą ir įteikė mokyklos

vedėjai bei mokytojoms pinigines do
vanėles.

Po koncerto visiems, lankiusiems šiais 
metais Savaitgalio mokyklą, buvo išda
linti pažymėjimai.

Salėje susirinkusių žiūrovų tarpe ma
tėsi daug vaikučių, mat jie visi su ne
kantrumu laukė Kalėdų Senelio.

Pagaliau ir Kalėdų Senelis atkeliavo. 
Jis, atnešęs dovanas, vaikus apdalijo ir vėl 
neužilgo iškeliavo! Iki sekančių metų 
Kalėdų Seneli!.. Lietuvių klubas ne tik 
nupirko dovanas visiems klubo narių 
vaikams, bet dar ir visus pavaišino. Taip 
ir prabėgo Kalėdinis koncertas ir belieka 
laukti sekančio...

D. Lee
*»***.*»«******.**»»**«.*<*<*.**«

Visos šio puslapio nuotraukos - Algi
manto Burncikio.
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Vilnijos mokyklų reikalu
Sydnėjaus liet, katalikų kultūros d-jos pirm. Alb. Gimtinas gavo sekančio turinio 

laišką iš Vilnijos mokyklomis besirūpinančio dr. Arvydo Šeškevičiaus:
Sydney Lietuvių Katalikų Kultūros draugijai

Tikrai labai malonu išgirsti iš Jūsų, kad vėl pasiuntėte Vilnijos kraštui siuntinius 
drabužėlių ir knygų. Ačiū Jums ir visiems Sydnėjaus lietuviams, prisidėjusiems prie šio 
kilnaus darbo.

Jau antra savaitė, kai darome užpirkimą už Jūsų, p. Žalių ir p. Jarembauskų paauko
tus pinigėlius. Nupirkome audio magnetofonus, kompiuterį (pilną kompleksą), skanerį, 
popieriaus, audio kasečių (lietuviškų pasakų, vaikiškų dainelių), net 12 kompleksų. 
Beveik j kiekvieną lietuvių mokyklą. Mokinukai dainuodami, šokdami per pertraukas 
labai greitai išmoksta kalbėti lietuviškai. Pagal tas daineles jie vaidina savo tėvams, ku
rie irgi mokosi kalbėti lietuviškai. Lenkai, gudai labai pyksta, bet niekis - praeis.

Skambinau į Baltąją Vokę, kur mes nuvežėme Jūsų (Sydnėjaus ir Melbourne) 
atsiųstus tautiniusdrabužius, tai ši lietuviųmokyklajau daro advento vakaronę, apsirengs 
lietuviškais tautiniais drabužiais ir pasikvies vaikai savo tėvus. Tai labai geras būdas 
lietuviškumui skleisti. Tautiniai drabužiai labai gražūs ir vaikai noriai juos vakarėlių 
metu dėvi. Ačiū, ir padėkokite savo padėjėjoms už tokį darbą. Dabar jau tautinių dra
bužių nori ir kitos mokyklos, pvz. Tetėnai. Pasiūti yra labai brangūs - 500-600 litų vie
nas moteriškas kostiumas. Dabar mes galvojame, kad reikia pirkti medžiagą, iš kurios 
vieną pavyzdį pasiūs Kaune tokia p. Pundziunė (lietuvninke - altruistė) už dyką, o 
likusius mokyklos pasisiūs pačios. Tik ar galima Jūsų pinigus šiam reikalui naudoti? 
Dar turime likusių iš Jūsų, p. Žalių ir p. Jarembauskų siųstų. Tiesa, dar firmoje užsakėme 
12 mikrofonų vaikams įkalbėti per anglų ar vokiečių kalbos pamokas.

Tautiniai drabužiai šiame krašte labai retenybė, beveik išnykus. Juk nuo 1919 metų 
okupavo lenkai, viską naikino. Jie buvo iki 1940 m. Po to sovietai, kurie steigė tik rusų 
ir lenkų mokyklas. Iš kur bus lietuviški tautiniai drabužiai? O turint tautinius drabužius, 
visai kitas lietuvių mokyklų prestižas, gali ruošti vakarones, dalyvauti dainų šventėje, 
koncertuose, giedoti bažnyčioje.

Ačiū Jums už laišką... Kai sugrįšime iš Vilnijos, visiems paruošiu ataskaitas ir 
atsiųsiu. Geriausi linkėjimai

Arvydas Šeškevičius
Ašigalio 33-50, Kaunas 3000, Lithuania - Lietuva, 1996.11.28

ĮPĖDSEKYSįli
Naujas vadas

SKAITYTOJI ŽODIS *
Gerb. Redaktoriau,

Perskaitęs „M.P.“ Nr. 50 straipsnį, 
kurį pasirašė S. Šutas („Geelong'o Ata
skaitinis rinkiminis susirinkimas vėl 
neįvyko“), turiu pabrėžti, kad susirinki
mas įvyko, tik pašaliniai asmenys nelei
do jį tinkamai pravesti. Vėliau turėjome 
ir tradicinius pietus.

Noriu laikraščio skaitytojams pa
aiškinti, kad Geelong'o Lietuvių sąjunga 
yra nepolitinė savitarpio pagalbos ir 
labdaros organizacija, įsteigta 1972 m. 
pagal visų narių priimtus įstatus (anks- skundų arba priekaištų iš ilgamečių narių, 
čiau turėjo kitus įstatus). G.L.Sąjunga bet tik iš S. Šuto, 
renka savo valdybą, revizijos komisiją. 
Narių susirinkimui daroma metinė apy
skaita. Sąjungą sudaro nariai, pateikę 
pareiškimus valdybai ir pasižadantys 
vykdyti sąjungos įstatus ir susirinkimų 
nutarimus. Nariais nustoja būti prieš
taraujantys ar veikiantys prieš sąjungos 
interesus.

1996 m. lapkričio 30 d. buvo sukvies
tas metinis susirinkimas - tik nariams. 
Tai nebuvo visuotinis bendruomenės su
sirinkimas, kaip aiškina S. Šutas. Iki 
susirinkimo per visą sąjungos laikotarpį rinkimą sukviesime 1997 m. pradžioje 
S. Šutas ir J. Obeliūnas nėra mokėję na- griežtai prisilaikant sąjungos įstatų, 
rio mokesčio, ir su jai atėjusi grupė apsi- Juozas Gailius
lenkė su sąjungos įstatais. Geelong'o Lietuvių sąjungos klubo pirmininkas

S. Šutas kalba apie demokratiškus 
rinkimus, bet pamiršta, kad ateiti į su
sirinkimą nekviestam ir bandyti įvesti 
savo tvarką, prašant sąjungos pirmininkui 
apleisti salę (kuris sukvietė susirinkimą 
ir jam vadovavo), nėra demokratiška.

S. Šutas primeta man, kad būk tai aš 
neturėjau atsinešęs įstatų. įstatų niekas 
neprašė ir pats S. Šutas turėjo kopiją ran
koje. Apie netinkamumą būti ar nebūti 
nariais nurodyta įstatuose. Nuostabu, kad 
sąjungos klubo valdyba neturi jokių

Man atrodo, kad jei Geelong'o Lietu
vių sąjungos klubo valdyba kasoje turėtų 
tik $ 500, tai toks dalykas nebūtų įvykęs. 
Bet kada sąjungos metinė apyskaita rodo 
Virš $ 37 000, tai kyla noras sumokėti $ 3 
ir kalbėti apie demokratiją. Sąjungos na
rių palikimai atėjo labdarai ir labdaros 
organizacijai, bet ne „Lithuanian Geelong 
Community Ine.“ statyboms.

S. Šutas rašo, kad susirinkimas būsiąs 
sušauktas po dviejų savaičių. Nieko apie 
tai nebuvo kalbėta. Sekantį narių susi-

1996 metų pabaigoje vykusiuose LSS 
vadovybės rinkimuose naujuoju LSS 
Australijos rajono vadu išrinktas v.s. 
Henrikas Antanaitis.

Tai gerai pažįstamas skautų vadovas 
ne tik Australijoje, bet ir už jūrų - marių...

Brolis Henrikas gimė 1942 m. rugsėjo 
20 d. Tryškiuose. Psichologas (Bachelor 
of Arts/Honours) skautas nuo 1953 m. 
Skautauti pradėjęs Sydnėjaus „Aušros“ 
tunto DLK Kęstučio d-vėje. Nuo 1968 
m. skautauja „Džiugo“ tunte, Melbourne. 
Kelias paskutines kadencijas buvo Ra-
jono Brolijos atstovas. (Turbut nėra tokių

pareigų rajone, kurių Henrikas nebūtų ėjęs!..)

1982 m. pakeltas į vyr. skautininko 
laipsnį. 1994 m. - tarp kitų garbės žymenų 
apdovanotas LSS Padėkos ordinu.

Be skautų, brolis Henrikas priklauso ir 
eilei kitų organizacijų.

V.s. Henrikas Antanaitis

Žinant brolio Henriko darbštumą, 
pareigingumą ir tvirtą valią, tikime, kad 
rajono „valdžia“ yra patekusi į geras ran
kas!

Linkime sėkmės naujose preigose, 
Broli! ). Žalys

| Rajoninę stovyklą atvyksta svęčai
Pagal gautus pranešimus iš rajono 

vadijos, į Australijos rajono 50-mečio 
jubiliejinę stovyklą atvyksta (ir drauge 
stovyklaus) Seserijos Vyr. Skautininke 
v.s. Birutė Banaitienė ir Brolijos Vyr.

Skautininkas v.s. fil. Albina Sekas.' 
Atvyksta taip pat rajono sesėn - bro
liams iš anksčiau gerai pažįstaias v.s. 
kun. Antanas Saulaitis, SJ.

Skautiški sveikinimai iš Vilniaus
Iš Vilniaus j.v.s. V. Vaitkaus, rajono 

vadijos ryšininko su Lietuvos skautais, 
gautame sesės v.s. Alinos Dvoreckienės 
laiške, prašoma perduoti, Australijos ra
jono broliams ir sesėms kalėdinius ir 
naujametinius linkėjimus nuo jos ir jos 
globojamos Birutės skaučių ir skautų 
draugovės.

4
Ji rašo, kad Lietuvos skatų s-ga. 

esanti iš naujo „pagal visus reiktavimus ( 
įregistruota (...), o s-gos štabas avo pa
talpas Vilniuje, Gedimino prospae (...)“. 
Ten, esą gali ne tik štabas, bet ūkautai, 
kurie neturi patalpų mokykloserinktis.

'Patalpos neapstatytos, tai į jas grenami 
(žinoma, ne nauji) baldai - kėdėsitalai...

] laiško

Mus sveikina su Kalėdų ir Naujųjų Metų šventėms
Per "Mūsų Pastogę" gauti sveikinimai tautiečiams iš p.p. Aushlijos 

Imigracijos ir Daugiakultūrinių reikalų ministro Hon. Philip Ruddor.MP 
ir NSW-so Premjero Hon. Bob ir ponios Helen Carr'ų.

Už sveikinimus dėkojame ir tuo pačiu sveikinusiems linkime viso griau
si© švenčių proga! "Mūsų Pasegė"

Padėka
1996 m. lapkričio 12-19 dienomis, mes Lietuvos onkologijos centro daiuo- 

tojai buvome pakviesti dalyvauti 3-je Tarptautinėje krūties vėžio konferenųoje 
Leuroje, Australija.
. Konferencijos metu turėjome galimybę susipažinti su krūties vėžio diąnos- 
tikos bei gydymo ypatybėmis Australijoje, aplankėme Sydnėjaus vėžio cetrą.

Be to susipažinome su nuostabiu Sydnėjum, Australijos gamta, svetigais 
žmonėmis.

Todėl norime nuoširdžiai padėkoti Edžio ir Romo Palaičių, gyvennčių 
Sydnėjuje, šeimoms už šiltą priėmimą, globą, dėmesį k paramą mūsų vieštagės 
metu.

PADĖKA
Mylimai žmonai ir motinai

A. f A. Grasildai Lingieuei
po ilgos ir sunkios ligos iškeliavus į Amžinybę, dėkojame St. Marys, NSW, 
parapijos kunigams už atlaikytas gedulingas šv. Mišias ir apeigas kapinėse, 
visiems lankiusiems Velionę ligoje, o ypač dr. Irviui Venclovui, kuris ja rūpi
nosi virš 20 metų. Taip pat dėkojame visiems, užsakiusiems šv. Mišias už 
Velionės sielą, pareiškusiems užuojautas mums per spaudą ar žodžiu ir 
palydėjusiems Velionę į paskutinę kelionę.

Alfonsas Lingė 
Petras Kaunas

Lietuvos onkologijos centro direktorius 
Chemoterapinio skyriaus vedėja 
Medicinos mokslų daktaras gydytojas

prof. K. Valuckas 
T. Pipirienė 
V. Ostapenko

Lietuvos Atgimimo poetui
Kęstučiui Geniui

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Lolitą ir sūnų Gintautą Lietuvoje, bro
lius Vytautą ir Algį bei jų šeimas Australijoje

Valė ir Gerutis Gružauskai, Elytė ir Juozas Perlibachai, 
Vida ir Algis Kabailai, Laima ir Tadas Žilinskai, 

Marįja ir Antanas Švedai, Canberra
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^SPORTAS t Mūsų mirusieji f
A. f A. Edvardas Vilkus

Sydnėjaus ”
Prieškalėdinis vakaras

Lapkričio 30 dienos vakare Lietuvių 
Įdubas, kaip jau senai to nebuvo, pilnas 
jaunimo. Labai gražiai kalėdiniai išpuoš
toje salėje, prie puikiai padengtų stalų, 
žvakučių šviesoje, koviečiai ir jų svečiai 
gausiai susirinko pagerbti savo jaunųjų 
sportininkų ir tuo pačiu pasidžiaugti jau 
prasidėjusia kalėdinių švenčių nuotaika. 
Kalėdinėmis kepurėmis ir kitais šventiš
kais papuošalais pasipuošę koviečiai ir 
ypatingai jaunieji vaikai - krepšininkai 
parodė, kad tai tikrai yra jų vakaras. Sve
čių tarpe matėsi ir Lietuvos sportininkų, 
kurie tuo metu svečiavosi Australijoje. 
Tai Lietuvos žymioji krepšininkė Laura 
Raupelienė, kuri net du kartus Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse žaidė už 
Australijos lietuvaičių krepšinio rinktinę, 
nes mūsų komanda neturėjo aukštaūgės 
centro puolėjos. Kartu su ja buvo ir jos 
aukštaūgis vyras krepšininkas ir keli 
Lietuvos sportininkai su žmonomis. Taip 
pat dalyvavo ir dabartinė Alytaus vidu
rinės mokyklos mokytoja, anksčiau bu
vusi iškili lengvaatletė, Rita Ališauskie- 
tė. Visi tuoj pat artimai susidraugavo su 

j coviečiais sportininkais bei jų draugais ir 
vakaras svečiams, kaip jie vėliau pasakė, 
saliko labai gražų ir nepamirštamą 
prisiminimą.

Vakarui įpusėjus, „Kovo“ valdyba - 
pirmininkas P. Andriejūnas, P. Gustafson, 
ĮG. Newman, R. Kasperaitytė, E. Lašaitis, 
P. Burokas ir J. Viržintaitė pasveikino 
visus atvykėlius ir padėkojo už gausų 
ipsilankymą. Treneriui P. Gustafson 
pristačius, buvo apdovanoti visi iki 10 
netų nauji „Kovo“ krepšininkai vaikai, 
ji Kalėdų senis (P. Kapočius) apdovano- 
p visus šiame vakare dalyvavusius vai
tus, įskaitant ir „didžiuosius“ vaikus Alg. 
čerkesą ir Alg. Šliogerį.

Jau kuris laikas kaip „Kovo“ valdyba 
vedė savo „100-jį“ klubą, kas savaitę 
paske Ibdama mažųjų premijų laimėtojus. 
Šio vakaro metu buvo traukiami pa- 
grindinių prizų laimėtojai ir jais tapo: p. 
Kolbakienė - $ 1000, p. Gaidžionienė - $ 
>00 ir p. McKenna - $ 250. Taip pat buvo 
raukiama ir eilinė vakaro loterija, kurios 
pagrindinius prizus dovanojo „Kovo“ 
įarbės narė S. Gustafson - didžiulį kalė- 
linį kumpį, G. Kasperaitienė - skanų
nedaus pyragą, buvęs klubo pirmininkas 
i. Lašaitis - medžio dirbinį ir daug kitų, 
/isai programai pasibaigus, šokiai ir 
aidimai - jaunų, jauniausių ir ne taip 
aunu - tęsėsi iki po vidurnakčio.

Golfininkai nesnaudžia
| „Kovo“ golfininkai, vadovaujami J. 
įtaikaus yra pati stipriausia šio klubo 

sekcija. Lyja ar nelyja, vėjas ar karšta 
saulė, koviečiai golfininkai savo pamėg- 
a žaidimą žaidžia. Nesenai jie turėjo sa
lo jau 12-jį tradicinį metinį „Kovo tau- 
įės“ turnyrą Port Stephens mieste. Šis 
jarengimas praėjo labai gražiai ir sėk
mingai. Gi, kaip golfininkai draugai’ 
.jranešė, tai jie savo grupėje dabar turi ū 

Kovo” žinios 
laikraštėlyje ir visai neblogos sportinės 
poezijos davė. Būtų tai įdomu pasiskai
tyti ir kitiems. Gal ir naujų golfininkų 
atsirastų.

Krepšininkai iškyloje
Trys „Kovo“ krepšinio komandos 

dalyvavo kurortiniame Milton - Mol- 
lymook krepšinio turnyre. Vyrai I-je 
divizijoje žaidė labai gerai ir pateko į 
pusfinalius. Čia - kova prieš daug 
aukštesnius priešininkus buvo pati gra
žiausia per visas žaidynes. Prieš turnyro 
laimėtojus buvo pralaimėta tik penkių 
taškų skirtumu. Labai gražiai ir kovingai 
čia sužaidė M. Venclovas. Moterų I-sios 
divizijos kovietės pasirodė irgi labai ge
rai ir pateko į didžiuosius finalus. Būda
mos nepilnoje savo sudėtyje, jos turėjo 
nusileisti daugiau patyrusioms ir dau
giau pakeitimų turinčioms priešininkėms. 
„Kovo“ komandoje ypatingai gerai sužai
dė D. Dičiūnaitė. Trečioji grupė buvo 
sudaryta iš tėvų - sūnų; ir ši komanda 
pasirodė gražiai ir turėjo didelį malonu
mą aikštėje. Čia gerai žaidė A. Šliogeris.

Koviečiai į N. Zelandiją
Kitais metais yra numatoma koviečių 

kelionė į N. Zelandiją. Ji bus moksleivių 
ir studentų atostogų metu (rugsėjo - spalio 
mėn.). Numatoma aplankyti abi Šiaurės 
ir Pietų Zelandijos salas ir kitas įdomias 
vietas. Numatofn’a Vežtis vyrų, merginų ir 
jaunių krepšinio komandas, taip pat gol
fo ir teniso žaidėjų ir, žinoma, socialinį 
rėmėjų būrį.

Sveikiname
Nesenai sportines šeimas sukūrė 

kovietė Monika Migutė ir kitą Ph. 
Vaičiurgis. Iškilioji krepšininkė Rasa 
Venclovaitė išvyko į Malaiziją, kur 3 
mėnesius gilinsis savo medicinos studi
jose. Sveikiname visus.

Antanas Laukaitis

Pasaulio čempionė
Amerikoje įvykusiose pasaulio rankų 

lenkimo pirmenybėse klaipėdietė Laima 
Janutienė, iki 70 kg. svorio kategorijoje, 
aplenkdama kitas 17 savo pasaulinių 
varžovių, tapo pasaulio čempione. Ji 
anksčiau buvo Europos čempionė ir 
pasaulio vicečempione dešinės rankos 
lenkime. Kita lietuvaitė (iki 80 kg. svorio
kategorijoje) Dalia Medžiaušienė kairės 
rankos lenkime buvo trečia, tą patį laimė
jusi ir su dešine ranka, pralaimėdama tik 
Rusijos ir Kanados atstovėms. Šiose 
pasaulio varžybose dalyvavo atstovai iš 
26 valstybių. Iš Lietuvos dar buvo Dan
guolė (50 kg.) ir Aidas (80 kg.) Pališkiai 
iš Šakių ir Darius Boguslauskas (iki 100 
kg.) iš Klaipėdos, bet jie medalių nelai- 
triėjo. Antanas Laukaitis

1996 metų lapkričio 2 dieną Lland- 
ysill slaugos namuose Melbourne mirė 
Edvardas Vilkas. Gimęs 1913 metais 
gegužės 5 dieną. Gyvenęs Kretingoje, ar 
iš jos kilęs. Katalikas. Apie jį Socialinės 
globos draugija sužinojo prieš pusę

A. j* A. Algis Blažiiiskas
"Mūsų Pastogę" pasiekė žinia, kad gruodžio 16 dieną staiga-širdies priepuoliu - 

mirė a.a. Algis Blažinskas, apie 68 metų amžiaus, gyvenęs Sydnėjaus Ashfield'o 
priemiesty.

Laidojamas gruodžio 19 d. Pamaldos už mirusio vėlę vyks Ashfieldo St. Vincent's 
bažnyčioje. "M.P.” inf.

Su A. t A.. Vladu Žekoniu atsisveikinus
Sydnėjaus Lietuvių Sodybos gyvento

jai vėl neteko vieno čia gyvenančio tau
tiečio - Vlado Žekonio.

Velionis gimė 1917 m. balandžio 15 
dieną Utenoje. Apie gyventas tėvynėje 
dienas nieko nežinome - Vladas buvo 
taupus žodžiuose ir apie save mažai 
kalbėdavo...

1944 metais, drauge su daugeliu kitų 
tautiečių, jis pasitraukė į Vokietiją nuo 
antrukart užeinančių sovietų. 1948 m. 
gegužės 15 d. laivu „Gen. Sturgis“ atvy
ko į Australiją - Sydnėjų. Privalomą 
dvimetę darbo sutartį atliko Queens- 
lande, kirsdamas cukrines nendres. Vė
liau kuri laiką dirbo prie NSW geležin
kelių, gyveno Meadowbank'e. Po to 
užsiėmė statybomis Sydnėjaus prie
miestyje, Aubum'e, įsigijo namus. 1985 
metais persikėlė gyventi į Lietuvių So
dybą Engadinėje.

Gyvendamas Sydnėjuje, vedė suomių

A. t A. Įdienos Aagienės laidotuvės Vyžuonose
„Parvyko amžinam poilsiui prie 

Šventosios krantų“ - tokia antrašte pa
talpintas Sydnėjuje mirusios a.a. E. Na- 
gienės laidotuvių aprašymas uteniškių 
laikraštyje,. Utenis“Nr. 132(1996.11.14)

* • •
Lapkričio 9 dieną vyžuoniečiai į 

amžinąją poilsio vietą palydėjo Australi
jos lietuvę, aktyvią Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo ir visuomenės 
veikėją Eleną Kyzelytę - Nagienę.

Ji sugrįžo į Lietuvą, į šalį, kur prabėgo 
gražiausi vaikystės metai. Išpildytas Ele
nos Nagienės troškimas - amžinai likti 
tėvų žemėje.

IŠ Utenos laidojimo biuro atlydėto 
karsto su velionės palaikais prie Vyžuonų 
bažnyčios jau laukė susirinkę miestelio 
bei aplinkinių kaimų gyventojai. Tryliktą 
valandą bažnyčioje parapijos klebonas 
Antanas Zulonas už velionę aukojo šv. 

metų, kai ligonis buvo jau po trečiojo 
insulto ir jo kalba buvo smarkiai pažeis
ta. Žinome, kad paliko dukrą ir du vai
kaičius. Buvo išsiskyręs su vietinės kil
mės žmona.

Socialinės globos moterų d-ja

tautybės žmoną Maria Norrgard (mirė 
1974 m.), susilaukė sūnaus Stepono 
(Steven). Jaunasis Žekonis su žmona 
Debra dabar gyvena Wetherill Park'e, yra 
„Nomad - Nissan“ firmos menedžeris ir 
augina tris dukras - Britt - Dione, Carly ir 
Shaylea, kurias labai mylėjo Vladas.

Vladą pakirto vėžio liga. Jis ją per
gyveno stoiškai, tvarkydamasis savo 
butuke. Tik keletą paskutinių savaičių 
praleido ligoninėse ar slaugos namuose. 
Mirė lapkričio 15 d.

Lapkričio 21 d. Anthony's katalikų 
bažnyčioje, Marsfield'e, vietos kunigui 
pasimeldus už mirusiojo vėlę ir palydė
jus į kapines, velionis palaidotas žmo
nos kape, Northern Suburbs kapinėse, 
Macquarie Park'e (Nth. Ryde). Laido
tuvėse, be artimųjų ir būrelio draugų, da
lyvavo ir keli Lietuvių Sodybos tautiečiai. 
Ilsėkis ramybėje!

v.v.v.

Mišias. Gedulingai aidint Lietuvos an
samblio giedotojų atliekamoms gies
mėms, laidotuvių procesija pasuko į 
Vyžuonų kapines. Čia buvo išpildytas dar 
vienas Elenos Nagienės troškimas. Kuo- 

met jai, dar gyvai esant, Australijoje, jos 
namuose, viešėjo Anykščių dekanas Vla
das Rabašauskas, Elena paprašė, kad, jai 
miras, gerbiamas svečias tartų žodį prie 
jos kapo. Ji jau tuomet jautė artėjančios 
mirties grėsmę. Dekanas Vladas Raba
šauskas įvykdė velionės prašymą.

Jaudinančiai apie šią šviesią, iškilią 
moterį, taip karštai mylėjusią Lietuvą, 
kalbėjo Elenos vyro brolis Stasys Nagys. 
Už tokį nuoširdų rūpestį ir paramą, 
palaidojant brangų žmogų, uteniškiams 
dėkojo velionės vyras Pranas Nagys.

Gražiose Vyžuonų kapinėse, po pla
čiašake egle, išaugo dar vienas smėlio 
kauburėlis. Bena Baravykienė
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INFORMACIJA

Kviečiame visus Į linksmąjį

"Suvartuko” koncertą
Šaunūs žemaičiai iš Plungės Jums šoks, gros ir dainuos sausio 10 die

ną, 7 vai. vakaro Lietuvių namuose Bankstowne.
Bus įdomių ir netikėtų programos numerių, kuriuos pamatysite atvykę į 

šį koncertą.
Laukiame!

Rymantė Geli
Sydnėjaus apylinkės valdybos sekretorė

šakočiai |
| Gaminame aukštos kokybės įvairių dydžių lietuviškus šakočius.. 

Kviečiame užsisakyti bet kuriu švenčiu oroga.
Kreiptis telefonu: 014 854 012 ir (03) 9500 0394 (Melbourne) j

Padėka
Mano knygos "Mano gyvenimo prisiminimai pristatymas vyko 1996 m. lapkričio 30 

d. Parduotų knygų pinigus paskyriau kaip auką Tremtinių namams Vilniuje. Mano di
delė padėka visiems, dalyvavusiems knygos pristatyme: knygos redaktoriui V. Baltučiui 
už įžanginį žodį; Elenai Varnienei už taip puikų knygos apibūdinimą; Kristinai Dun- 
dienei už skaitymą; klebonui kun. J. Petraičiui už sveikinimą; garbės konsului J. 
Jonavičiui, Izoldai Davis už knygos ištraukų skaitymą; sūnui Robertui, sveikinusiam 
šeimos vardu ir visą laiką mane "raginusiam" rašyti; V. Ratkevičiui už taip mat mius 
prisiminimus iš pirmų dienų Australijoje, kai jis, atvykęs su vyra grupe į Sydncjų, 
pakeliui į sutarties darbus, apsilankė mūsų namuose ir mano vyras aa Antanas juos 
palydėjo į Centralinę stotį; ALB Apylinkės valdybos pirm. J. Vabobenei už malonų 
sveikinimą ir įteiktą didelę gėlių puokštę; Izoldai Davis, R. Mockūnienei, V. Vitkū- 
nienei mane sutikusioms su rožių puokštėmis.

Esu labai dėkinga Elenai Varnienei, kuri daug prisidėjo prie knygos pristatymo 
pasisekimo. Didelę staigmeną padarė jos suorganizuota Lietuvių Sodybos gyventojų 
sveikinimo juostelė!.. Didelę paslaugą padare L. Gerulaitis, pravedęs Tremtinių namams 
aukų rinkimą.

Esu dėkinga šampano vaišių, suorganizuotų Elenos Varnienės, pagalbininkams - 
talkininkams - Kęstui Varnui. Elizabeth, Angelei, Aldonai, Kristinai ir P. Andrijaičiui. 
Visiems didelis didelis dėkui! Jūsų kaip visuomet,

Ona Baužienė, BEM

Aukos Tremtinių namams Vilniuje
(Onos Baurienės, BEM. knygos "Mano gyvenimo prisiminimai" pristatymo proga - 30296)
S 50 - J. ir T. Kašauskai;
S 20 - M. ir V. Neverauskai, J. ir A. Seneliai, L. Siaustas, M. ir J. Stačiūnai. S. Pus- 

dešrienė, N. ir A. Alvikai, L. ir J. Bočiuliai, J. ir M. Pociai, K Vanagienė, 
I Staugienė, A. Zamoiskis, N. Umerienė, B. ir E. Dūkai, kun. J. Petraitis. 
A. Vitkūnas, V. ir J. Ratkevičiai, K. Dundienė, K. ir E. Varnai, A. Plokš- 
rienė;

S 15 - P. Andrijaitis, P. Patupienė;
S 10 - P. Bielskis, R. ir A. Kubiliai. K. Pocius, E. Kanienė. N. Ilgūnienė. S. Kairie

nė. V. Vitkūnienė. V. Neverauskienė, B. Mockūnienė, I. Davis. L. Radze
vičienė, A ir R. Bajorūnai. G. Vasiliauskienė, A Pocius, P. ir E. Mariukai, 
J. Lapšys, B. ir J. Jonaičiai, B. Boijeras, A. Dainienėj. Vabolienė ir L. Ge
rulaitis.

Viso surinkta S 670.

Aukos "Mūsų Pastogei"
T. Rotcas NSW S 5.00 P. Kušleikienė NSW S 10.00
R. Kazlauskienė NSW S 5.00 S. Šaparienė NSW $ 5.00.
J. Usonis NSW S 5.00 Ant. Brankas NSW $ 5.00
Br. Leitonas Vic. $ 15.00 L Dambrauskienė NSW $ 5.00
J. Petronienė Qld. S 15.00 Z. Augaitis NSW S 5.00
J. Paškevičius Tas. S 5.00 J. Povilėnas NSW S 15.00
M. Kailinis Tas. $ 5.00 N. Masiulis SA S 5.00
”X" NSW $ 5.00 O. Žukauskienė Vic. $ 5.00
A. Stupuras 
Sydney Liet Mot.

Vic. $ 10.00 A. E. Rahdon Vic.
K. Ankus, senj. NSW

$ 15.00
S 5.00

D-ja NSW $100.00 V. Šuopys NSW $40.00
J. Viliūnienė NSW $ 10.00 Dėkojame už aukas!

PRANEŠAME
Red.

kad sekantis "Mūsų Pastogės" nr. (1997 m N r. 1 - 2) skaitytojus pasieks
sausio 20 d. Redakcija darbų pradeda sausio 13 d. Bendradarbiai prašomi 
medžiaga siųsti prieš sausio 13 d. Red.
"Mūsų Pastogė" Nr.51-521996.12.23 psL12

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
Sb NAMUOSE

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02) 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

Registruotis Lietuvių klube, 
tel. 9708 1414 iki t,, aodžio 22 dienos.

įvyks gruodžio 24 d. 6 vai. vakaro 
Lietuvių klubo valgykloje.

KALĖDINIS KREPŠYS
, (CHRISTMAS HAMPER)

Pranešame, kad laimingieji bilietai bus traukiami Lietuvių 
klube gruodžio 22 d.

Bilietų kaina: 1 - $ 1, 6 - $ 5.

ALB Krašto Tarybos nariai Sydnėjuje
ALB Sydney apylinkės informaciniame susirinkime, įvykusiame spalio 19d. Lietuvių 

namuose, Bankstowne. buvo išrinkti šie delegatai į Krašto Tarybą:
Pranas Andriukaitis, la Maple Str. Cabramatta 2166. tel. 9724 9488;
Vincas Bakaitis. 12b Boorea Str.,Blaxland. 2774, tel. 047 393 575;
Dr. Genovaitė Kazokiene. 170 Albert Rd.,Strathfield. 2135, tel. 9746 2773;
Jonas Kedys, 15 Rose Cres. Nth Parramatta 2151. tel. 9630 2309;
Antanas V. Kramilius. OAM, JP, 83 Queen Str. Canley Heights. 2166, tel. & fax 
02 9727 3131;
Anskis Reisgys, 21 Casuarina Rd.,Alfords Point. 2234. tel. 9543 1001;
Martina Reisgienė, 21 Casuarina Rd.,Alfords Point. 2234, tel. 9543 1001;
Dr. Alfonsas Viliūnas, 151 Belmore Rd. .Whalan. 9770, tel. 9625 5981;
Bronius Žalys. 16/23 Laurina Ave. Engadine. 2233. tel. 9520 3073;
Palmyra Žalienė, 16/23 Laurina Ave, Engadine, 2233, tel. 9520 3073;
Jonas Zinkus, 84 Victor Ave, Picnic Point, 2213, tel. 9774 2914.

ALB Sydnėjaus Apylinkės valdyba

REWRITE
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 tiksi™ 
angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Streetjėorth Melbourne, Vic. 3051

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyta

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02 ) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Prenumerata ipetams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 

U žsienyje oro paštu $ 100
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