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Mieli
Pasaulio lietuvių bendruomenės šeimos nariai, bran

gūs Tėvynės Lietuvos sesės ir broliai,
Kai žemėje ir širdyje skamba šventiškos giesmės, kai 

Kalėdų šviesi žvaigždė mus veda vilties ir ramybės ta
kais, mums proga akimirkai susikaupti prie Kūčių stalo, 
apžvelgti nueitą kelią, įvertinti nugalėtus sunkumus ir, 
pasiruošus naujiems lietuvybės išlaikymo uždaviniams, 
tiesti gaires į ateitį.

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba Jums linki 
naujo ryžto, sėkmės ir ištvermės, užtikrinant Lietuvai ir 
lietuviui išeivijoje šviesesnį rytojų.

Vytautas Kantautas, Rimas Baltulis, 
Tomas Bartusevičius, Danutė Čornyj, Regina 
Kučienė, Rasa Kurieuė, Milda Lenkauskienė, 
kun. Edis Putrimas, Algis Rugienius, Audrius 

Šileika,prof. dr. Vytis Viliūnas, Gabrielius 
Žemkalnis, Horstas Žibąs

********* ******************** ****ą;*:k****j£>^.;fc ****** ******

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

ALB Krašto valdyba
******************************$$****$******^***^**^*********

Redakcija ir 
administracija

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

Vis;o geriausio ateinančių Naujųjų 1998 metų bėgyje giminėms, 
bičiuliams ir visiems pažįstamiems -

Lietuvos Respublikos generalinis 
garbės konsulas Sydnėjuje 

Viktoras Šliteris ir Juta Šliterienė

Juozas Almis Jūragis

Kalėdos

Ilgos valandos Adventų, 
Ilgas nerimas širdies - 
Bet sušvito naktį šventą 
Jėzaus gimusio žvaigždė...

Žvaigždės ryškią šviesą lieja 
Iš dangaus tamsių skliautų. 
Kaip toli mes nuo Betliejaus, 
Nuo pirmų Kalėdų tų?

Kuo tvirčiausiai susivijo 
Ryšiai Žemės ir Dangaus 
Tvarte, kur tik du galvijai 
Ėjo nakčiai prisiglaust...

Bet užvaldė Užgimimas 
Žmonių širdis pamaži - 
Liko amžiams palikimas 
Ši istorija graži... - - 
1997.12.29

A. Jakštas
**********♦****♦****»******»«***»*»»»»**„*„***„*******,!,*
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuoširdžiai sveikiname visus 

tautiečius, linkėdami geros nuotaikos ir stiprios sveikatos.
Tebūna 1998 - ieji mūsų Tėvynei realių ir sėkmingų derybų dėl 

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą metai.
Lietuvos Respublikos garbės konsulas 

Jurgis Jonavičius ir Birutė Jonavieienė s******************,,. *************************************

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1998 metų proga sveikinu 
Jus, mieli Australijos lietuviai. Linkiu visiems stiprios 
sveikatos, įgyvendinant visus savo siekius ir tikslus.

Ramybės ir santarvės Jūsų namams! Tegul rūpes
čiai ir negandos aplenkia Jūsų visų namus. Laimingų 
ir džiaugsmingų švenčių! Lietuvos Respubiikos 

garbės konsulas Melburne
Andrius Žilinskas

ąt^^ok*****************^****^********^**^***'-):***^^***^)! 1:^****
Šv. Kalėdų ir Naujų metų proga sveikiname visus ir linkime 

asmeninės laimės, sveikatos, kantrybės ir ištvermės lietuvybės 
w' išlaikyme.

Lietuvių dienų Geelonge ruošos komitetas

Šventų Kalėdų proga sveikiname Bendruomenės narius 
linkėdami, kad Naujieji metai būtų pilni palaimos, kilnių troš
kimų ir gilios prasmės. ALB Sydnėjaus apyl. valdyba 

********************************************************** 
Nuoširdžiai sveikiname visus tautiečius Australijoje ir visame 

pasaulyje su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 1998 - siais metais!
Tegul jie būna prasmingi ir laimingi. Stiprios sveikatos, gerų 

ir šviesių gyvenimo dienų.Mclbl,pllo apyl. valdyba

Amžiai ėjo, amžiai bėgo - 
Žemė liko ta pati.
Vienur laukus dengė sniegas, 
Kitur - dykumų smiltis...
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Mieli Broliai, Seses,
Turtingos Kalėdų liturgijos ir tamsios nakties mistikoje apmąstykime 

Dievo Sūnaus įsikūnijimo paslaptį.
Enciklikoje "Pasitinkant tretįjį tūkstantmetį" šv. Tėvas Jonas Paulius 

II mus kviečia blaiviomis akimis ir mylinčiomis širdimis pažvelgti Betlie
jaus Kūdikėliui į akis ir jo paklausti: "Kodėl tu palikęs dangaus garbę 
atėjai į pasaulį, gimei šaltame gyvulių tvarte?" Ir popiežius tęsia: "Ne
bijokite Dievo, Dievo, kuris tapo žmogumi. Nebijokite Dievo paslapties, 
nebijokite jo meilės, nebijokite nei savo žmogiško silpnumo". (TMA)

Kiekvienas kūdikis gimsta, kad gyventų. Kiekvieno kūdikio tėvai viltin
gai tikisi, kad jis turės gražų ir laimingą gyvenimą.

Betliejaus gi kūdikis, žmogišką prigimtį prisiėmęs Dievo Sūnus, gi
mė, kad mirtų. Jis pats ir Mergelė Motina iš anksto žinojo, jog jo laukia 
prieš šimtmečius išpranašauta mirtis. Jėzus gimė, kad pačiame amžiaus 
gražume savo mirtimi nugalėtų mūsų mirtį, pelnytų žmonijai amžinos 
laimės gyvenimą.

Apaštalas šv. Paulius, aiškindamas krikščionims besąlyginę Dievo 
meilę žmogui, laiške romėnams rašo: "Vargu ar kas sutiktų mirti už 
teisųjį; nebent kas ryžtųsi numirti už geradarį. Dievas, gi, mums parodė 
savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebuvom nusidėjėliai 
(...), bet kad kiekvienas, kuris jį tiki nepražūtų, o turėtų amžinąjį gy
venimą". (Jn. 3,16-17)

Šv. Tėvas taip pat kviečia mus turėti drąsos atviru protu pažvelgti į sa
ve pačius.

"Kas yra žmogus?" klausia II Vatikano susirinkimas. Pastoracinėje 
konstitucijoje skaitome: "Tikintieji ir netikintieji beveik vieningai su
taria, kad viskas žemėje turi būti siejama su žmogumi, kaip savo centru 
ir viršūne. Tačiau žmogus apie save yra pareiškęs ir tebereiškia net viena 
kitai priešingų nuomonių. Dažnai jis iškelia save kaip absoliučią nor
mą arba nusmukdo iki beviltiškumo. Todėl abeboja ir nuogąstauja".

Tik Dievo duotoje apreiškimo šviesoje, tik įsikūnijimo paslaptyje mes 
galime suvokti tikrąją savo vertę, savo misiją pasaulyje bei savo silp
nybes.

Būdami Adomo ir Ievos vaikai mes dalyvaujame pirmųjų tėvų gyve
nimo tragedijoje.Parafrazuojant Apaštalo Pauliaus teigimą, kad trokšta 
me daryti vieną, o darome kitą, mes bėgame nuo Dievo, ir tuo pačiu metu 
savo sielos gilumoje jo ilgimės, trokštame asmeniškai išgyventi jo 
artumą, pajusti jo meilę.

"Kaip ištroškusi elnė ilgisi upelio vandens, taip mano siela ilgisi ta
vęs ", gieda psalmistas, nes pagal šv. Augustiną, Dievas sutvėrė mus dėl 
savęs ir nerami bus mūsų siela, kol neatsilsės jame" (cfr. Išpažinimai).

Švęsdami 1997 - ąjį Kristaus gimtadienį, šios šventės nuotaikoje ty
lioje maldoje paklauskime Kūdikėlio Jėzaus, kodėl tu palikęs dangaus 
garbę įsikūnijai Nekaltos Mergelės įsčiose, tapai mano broliu, ir, nuga
lėjęs mirtį bei grįžęs pas Tėvą, sykiu pasilikai ir su mumis žemėje iki 
pasaulio pabaigos? (Mt. 28,20)

Prasmingo pasiruošimo trečiąjam tūkstantmečiui, džiugaus 1997 - to 
Kristaus Gimtadienio ir Dievo palaimintų Naujųjų 1998 metų linkiu 
Jums visiems, mieli broliai, sesės!

1997 m. Kalėdos

Vfyk P&cdufr Z7- o-M-
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Season s Greetings
and best wishes for your happiness in the New Year.

Bob and Helena Carr
NSW

****************************************************

May the Spirit of the land be with you throughout the 
comming year.

Andrew Refshauge, MP
Deputy Premier, Minister for Health, Minister for 

Aboriginal Affairs, Member for Marrickville

Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai sveikiname mielus Lietuvių ben
druomenės Spaudos sąjungos narius, darnią "Mūsų Pastogės" 
bendradarbių, rėmėjų ir skaitytojų šeimą bei kiekvieną bran
gų brolį ir sesę lietuvį Australijoje, Lietuvoje ir svetur.

1998 - ieji Nauji metai tebūna visiems šviesūs ir laimingi, te
atneša visokeriopos sėkmės tiek mums, tiek mūsų Tėvynei Lie
tuvai.

Liet, bendruomenės Spaudos 
sąjungos valdyba 

*********************************************************

Sveikiname visas Australijos lietuvių sporto klubų valdybas, 
sportininkus ir rėmėjus šv. Kalėdų proga.

Visiems linkime sveikatos, laimingų, darbingų Naujųjų metų!
ALFAS valdyba, Geelongas

Visiems Sydnėjaus lietuvių Sodybos gyventojams Socialinės 
globos moterų draugijos rėmėjams, bičiuliams ir visiems ge
ros valios tautiečiams Australijoje ir visame pasaulyje links
mų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų linki

Sydnėjaus liet. mot. soc. globos 
draugijos valdyba 

***********************************4*****.). **»#»»**** 
Šventiškos nuotaikos šv. Kalėdų proga, sėkmės ir sveikatos 

Naujuose metuose linkime visiems ramovėnams, jų šeimoms, 
šauliams, buvusiems kariams ir partizanams, kurių ryžtas bei 
kraujo ir gyvybės aukos prikėlė Lietuvą naujam Nepriklauso
mam gyvenimui.

LKVS "Ramovė" 
Melburno skyriaus valdyba 

**************************************************** 

Mielus Sydnėjaus klubo narius, bendradarbius nuoširdžiai 
sveikiname šv. Kalėdų proga, linkime linksmų švenčių ir lai
mingų naujų Metų.

Sydnėjaus lietuvių klubo valdyba 
**********************************************************  
Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai sveikiname Bendruomenės na

rius ir linkime visiems sveikų, sėkmingų ir laimingų 1998 me
tų!

ALB Canberros liet, bendruomenės sąjunga 
********************************************************* 

Sveikiname visus šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga, linki
me visiems - pačio didžiausio turto - sveikatos, geros nuotaikos 
kasdien, sėkmės visuose sumanymuose ir darbuose, savitarpio 
supratimo ir asmeninės laimės.

ALB Geeiongo apyl. valdyba

GIEDRIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
SAVO KLIENTAMS LINKI

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ

TALKA
KREDITO DRAUGIJA

2



Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų - 1998 - jų metų 
linkime Lietuvių skautų sąjungos Australijos rajono broliams 
skautams, sesėms skautėms, jų tėveliams, rėmėjams ir vado-
dams. LSS Australijos rajono vadija
**********************#*##»*#*h!^*hs****W*****«*****

Mielus seses ir brolius skautus ir skautes Australijoje, Tėvynė
je 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 

Australijoje, Tėvynėje ir visame plačiame pasaulyje sveikina
me su šv. Kalėdomis, linkėdami tyro džiaugsmo, o Naujųjų me
tų proga - visko geriausio!

Sydnėjaus "Aušros" tuntas

Mielus klubo narius bei rėmėjus ir visą Melburno lietuvių 
bendruomenę Kalėdų švenčių proga nuoširdžiai sveikina ir 
linksmų švenčių bei geros sveikatos ir sėkmės 1998 - siais linki

Melburno lietuvių klubo valdyba

Kalėdų švenčių ir Naujųjų metų-proga sveikiname visus pensi
ninkų sąjungos narius ir visus lietuvius kur jie bebūtų.

Linkime visiems geros sveikatos, sėkmės ir džiaugsmingo ben
dravimo su bendraamžiais.

Melburno pensininkų sąjungos valdyba

Širdingiausi sveikinimai Sydnėjaus pensininkų klubo "Nerin
ga" nariams švenčių proga.

Daug laimės ir geros sveikatos Naujuose metuose.
Sydnėjaus pensininkų klubo

"Neringa" valdyba

Visiems mūsų gerbiamiems bibliotekos lankytojams, gera
dariams, bičiuliams nuoširdžiai linkime giedrai džiugių Kalėdų 
švenčių ir laimingų ateinančių-1998- Naujųjų metų, to paties 
linkėdami ir tolimam, bet mūsų širdžiai artimam ir brangiam 
Gimtąjam kraštui. Melburno lietuvių biblioteka

Labai linksmų Kalėdų švenčių ir labai laimingų Naujųjų 
metų savo nariams linki

Sydnėjaus "Talkos" skyrius
****************************************************
Šv. Kalėdų proga sveikiname sporto klubo "Kovas" 

sportininkus, rėmėjus ir draugus bei busimosios Aus
tralijos lietuvių sporto šventės Sydnėjuje dalyvius ir 
linkime sėkmės sporto šventėje, laimingų Naujų me
tų. Sporto klubo "Kovas" valdyba
****************************************************

Mielus draugus ir pažįstamus sveikiname šv. Kalėdų proga ir 
visiems linkime geros sveikatos 1998 metuose.

Kalgovų šeima

Šventų Kalėdų proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 1998 
metų linkiu visiems Australijoje ir Lietuvoje.

Kazimieras Butkus
****************************************************
Gimines ir draugus sveikiname su šv. Kalėdomis ir linkime

Šv. Kalėdų ir Naujų metų proga nuoširdžiai sveikiname 
"Mūsų Pastogės" redakciją ir administraciją, linkėdami Jums 
visiems ištvermės ir jėgų dirbant taip reikalingą lietuviškos spau
dos darbą Australijoje.

Švenčių proga prašau priimti 100 dolerių auką "Mūsų Pastogei".
Lilija ir Zigmas Sipavičiai, Canberra

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuoširdžiai sveikinu mie
lus draugus ir pažįstamus.

Valentina Barkus

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

O. Maksvytienė ir L Daniškevičienė
****************************************************
Sveikiname artimus ir gimines su šv. Kalėdomis ir 1998 Naujais 

metais.
V. ir A. Mickevičiai

************«***«*******»«*******«***4:4:*j:****««*****

Sveikiname mielus draugus bei pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linkime visiems sveikų, laimingų ir sėkmingų 98 - ųjų metų.

Ona Barzdienė, 
Jūratė Ivinskienė

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

Antanas Šutas (vyresnysis)
**************************************************** 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname gimines, draugus 

ir pažįstamus čia ir tėvynėje. Linkime tyro džiaugsmo, sėkmės ir 
geriausios sveikatos ateinančiuose metuose.

Martina ir Anskis Reisgiai su šeima
****************************************************
Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų metų visiems 

mieliems draugams ir pažįstamiems linki
Longinas Pukys

****************************************************
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 1998 metų mieliems 

bičiuliams ir visiems tautiečiams linki
Birutė ir Vytautas Vaitkai

Mieliems prieteliams, draugams ir giminėms Australijoje ir Lietu
voje linkime gražių Kalėdų švenčių ir sėkmingų, sveikų Naujųjų 
1998 metų. Irena ir Algis Milašai

****************************************************
Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga, 

nuoširdžiai linkime šviesių, laimingų, džiaugsmo ir vilties kupinų
Naujųjų metų! Salomėja Grybienė su šeima

****************************************************

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

Marija ir Jonas Zinkai 
****************************************************
Naujųjų metų proga nuoširdžiausiai linkiu visiems draugams ir 

pažįstamiems neužmiršti pačiame vidurnaktyje pasilenkus pro savo 
kojas pasižiūrėti į veidrodį. Pamatysite, kokioje vietoje dega paslėp
ti pinigai.

Daug laimės! Genovaitė Kazokienė
****************************************************
Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su šv. Kalėdomis ir

sėkmės ir geros sveikatos Naujuose 1998 metuose. linkime laimės bei sėkmės gyvenimo keliuose per 1998 metus.
Kastytė ir Vytautas Jurskiai Zita ir Pranas Andriukaičiai
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Lietuvos įvykių apžvalga
S.________________________________________________________________i

Nesutariama dėl praeities
Neseniai „Vagos“ leidykloje iš

spausdinta Vytauto Landsbergio knyga 
„Lūžis prie Baltijos“ buvo greit iš
parduota ir dabar atspausta papildomu 
tiražu. Autorius ją vadina politine 
biografija ir joje aprašo 1990 - 1991 
metus, kai per įvairias įtampas buvo 
įtvirtinama atstatytoji Lietuvos ne
priklausomybė.

Į knygos turinį kritiškai reagavo 
Prezidentas Algirdas Brazauskas. 
Didžiausiuose dienraščiuose jis pa
skelbė atvirą laišką Lietuvos pilie
čiams, kuriame pareišė nepasitenki
nimą „neobjektyviu“ minėtų įvykių 
vertinimu, teigdamas, jog jis nepri
klausomybės siekiui neprieštaravęs. 
Tačiau, pasak jo, „kiekvieno iš mūsų 
tuometinių vadovų ir mano asmeniš
kai klaidos galėjo turėti ypač skaudžių 
padarinių, galbūt atnešti ir didžiausių 
žmonių aukų“.

Į Algirdo Brazausko priekaištus 
spaudoje atsakė Vytauto Landsbergio
rinkimų štabas, primindamas, jog 1989
- 1990 metais Algirdas Brazauskas 
pakartotinai paneigdavo ir net pa
juokdavo nepriklausomybės mintį. Vos 
savaitę prieš Kovo 11 televizijoje jis 
sakė paskirsiąs Nobelio premiją tam, 
kuris parodysiąs kaip Lietuvai išgy
venti, jei ji atsiskirtų nuo SSSR. Vy
tauto Landsbergio aplinka A. Brazaus
ko atvirą laišką traktuoja kaip ban
dymą apsunkinti V. Landsbergio 
kandidatavimą dabartiniuose rinki
muose.

Žurnalistai, kreipėsi į kelis kitus to 
meto įvykių liudininkus, tačiau jie 
atsisakė komentuoti. Paaiškėjo, kad 
savo prisiminimus rašo Romualdas 
Ozolas, Zigmas Vaišvila ir Lionginas 
Šepetys, paskutinės sovietinės Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas.

Šalia Vytauto Landsbergio politinės 
autobiografijos pastaruoju metu pasi
rodė ir Valdo Adamkaus knyga „Li
kimo vardas Lietuva“. Išleistas taip pat 
Artūrui Paulauskui skirtas leidinys, 
kuriame surinkti jo straipsniai ir 
pasisakymai spaudoje. V. Landsbergio 
knyga kainuoja 12,50 Lt., V. Adamkaus
- 12 Lt., A. Paulausko - 4 Lt.

Keliamos algos
Nuo sausio 1 dienos bus pakelti 

atlyginimai mokytojams ir bibliotekų 
bei muziejų darbuotojams, nes iki šiol 
jie gaudavo mažiau, negu darbuotojai 
kituose valstybiniuose sektoriuose. 
Vyriausybė nusprendė kultūros dar- 
Niotoiu algas pakelti vidutiniškai 30% 
(šiuo metu jų vidurkis yra 778 litai per 
mėnesį). Nuo balandžio 1 dienos apie 25
- 35% padidės ir teatrų bei ansamblių 
darbo užmokestis.

Kaip praneša Lietuvos radijas, Lie
tuvos miesteliuose ir kaimuose atgyja 
bibliotekos. Tai paaiškinama didesniu 
Kultūros ministerijos dėmesiu šiai sri
čiai. Tačiau dar daug kur merdi 
sovietmečiu plačiai pastatyti kultūros 
namai, nes jiems sunkiau prisitaikyti 
prie naujų ekonominių sąlygų. Kai kur 
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savivaldybės tokių pastatų nebegalėjo 
išlaikyti, juos pardavė ir tokiu būdu 
juose įsikūrė parduotuvės bei įmonės.

Korupcija energetikoje
Ūkio ministras Vincas Babilius 

paskelbė, kad bus svarstomas dviejų 
didžiųjų energetikos įmonių, „Lietu
vos energija“ ir „Lietuvos dujos“, va
dovų likimas, jei jie patys nesusipras 
prašytis ateidžiami. Apie korupciją 
energetikos sistemoje nuolatos rašy
davo Lietuvos dienraščiai, minint ir' 
LDDP ministrus Leoną Ašmantą bei 
Algimantą Stasiukyną, kurie esamą 
sistemą prižiūrėjo. Pagrindinis spau
dos kaltinimas buvo tai, kad energeti
kos ministerijoje buvo įsikūrę nemažai 
nereikalingų lietuviškų ir rusiškų 
tarpininkų, kurių didžiulis pelnas 
išpūsdavo elektros, dujų ir apskritai 
energijos šaltinių kainas Lietuvoje.

Ūkio ministro V. Babiliaus grąsinimas 
energetikams yra suprantamas kaip jo 
reakcija į numatytą elektros kainų kė
limą, nes „Lietuvos energija“ esą 
patirianti nuostolius. Pasak ministro, 
pravestas tyrimas rodo visai ką kita: 
vienai Rusijos įmonei „Lietuvos ener

gija“ parduoda elektrą už 1,81 JAV cen
to, o ši tą pačią parduoda Lenkijai ge
rokai brangiau. Kodėl „Lietuvos ener
gijai“ reikia rusų tarpininkų? Pasak 
ministro, tarpininkų biznis esąs „baltų 
rankogalių“ biznis, kur nėra jokio fi
zinio darbo ir, anaiptol, reikia tik 
pamaloninti įtakingus žmones, pasira
šyti sutartį - o pelnas ateina savaime. 
Įsivėlę gali būti ir korumpuoti Rusijos 
pareigūnai. Pavyzdžiui, Kaliningrado 
sričiai skirtą elektrą „Lietuvos ener
gija“ parduoda rusų įmonei po 1,9 JAV 
cento, bet Kaliningradas moka jau po 
2,2 JAV cento. Norint parduoti tiesiog, 
sutinkamos kliūtys iš Rusijos pusės, o 
tai reiškia, kad yra susidaręs tarpininkų 
tinklas, kurį proteguoja ir įtakingos jė
gos Rusijos struktūrose. Šitoks lengvai 
gaunamas pelnas kasmet siekia daug 
milijonų dolerių. Panašiai atsitinka ir 
šildymui taip svarbių dujų atveju. 
„Lietuvos dujos“ naudojasi tarpi
ninkavimo firmos „Stella Vitae“ pa
slaugomis, kurios būtų nereikalingos, 
jei būtų perkama tiesiog iš „Gazprom“. 
Ministras Vincas Babilius praneša, kad 
ruošiamas jo susitikimas su Rusijos 
energetikos ministru, kurio metu bus 
ieškoma būdų kaip sukurti struktūras, 
kontroliuojamas valstybės, kad preky
ba elektros energija bei dujomis su Ru
sija „vyktų civilizuotai“. Pasak mi
nistro, tai yra svarbu Lietuvai, nes 
nereikalingi tarpininkai savo pelną gau-

na Lietuvos gyventojų sąskaita, o juk 
butų šildymas ir taip jau daug kam yra 
sunki finansinė našta.

Atsakydamas į ministro kaltinimus, 
valstybinės įmonės „Lietuvos energija“
generalinis direktorius Rimvydas 
Rukšėnas pareiškė, kad „pats ne

atsistatydinsiu ir prašau atstatydinkite, 
jeigu netinkamai einu savo pareigas“.

Pasak jo, didžioji dauguma ministro 
siūlymų yra nenaudingi bendrovei. Jis 
mano, kad ministerijos įtaka energe
tikos įmonei turėtų baigtis tarifų 
nustatymu.

Tiriamas laivyno dingimas
Kelių šimtų milijonų vertės žvejybos 

laivyno sunykimas yra laikomas vienu 
didžiausių skandalų atsikūrusios Lie
tuvos ekonomikoje. Sugriuvus Sovietų 
Sąjungai, Lietuva perėmė Klaipėdos 
uoste bazuotą didžiulį tolimojo plau
kiojimo žvejybos laivyną, tačiau per 
vos kelerius metus neliko laivų, o tik 
skolos užsienio firmoms ir nesumo
kėtos algos jūrininkams.

Šiuo metu speciali Generalinės 
prokuratūros tardymo grupė tiria vieną 
šios istorijos laikotarpį, būtent skan
dalingą žvejybos ekspediciją Argen
tinos vandenyse, ir pareiškė pirmuo
sius kaltinimus. Keistomis aplinky-
bėmis Argentinon nusiųsti laivai 
prasiskolino, Lietuvos atstovai dingo 
arba ataskaitos nepateikė, du laivai bu
vo areštuoti Buenos Aires uoste ir 
parduoti už skolas, trims laivams pa
vydo piratiškai pasprukti, tačiau Ar
gentinoje liko nemažai jūrininkų, ku
riuos reikėjo parskraidinti Lietuvon. 
Šiuo metu Argentinos kreditoriai 
reikalauja 40 mln. JAV dolerių, kurie 
gali būti išreikalauti iš Lietuvos 
valstybės, nes įmonės „Jūra“ filialui 
Argentinoje buvo paskelbtas bankro
tas. (Lietuvos žvejybos laivynas pri
klausė valstybinei įmonei „Jūra“.)

Argentinos lietuvis Artūras Mičiū- 
das, kuris prieš keletą metų buvo 
paskirtas Lietuvos valstybės konsul
tantu ryšiams su Pietų Amerikos ša
limis, padėtį apibūdina taip: „At
sakomybė už piktnaudžiavimus, sa
vivaliavimus ir pinigų eikvojimą tenka 
buvusiai (A. Šleževičiaus) Vyriausybei, 
Žemės ūkio ministerijai, Žuvų ūkio 
departamento vadovams, „Jūros“ ad
ministracijai Klaipėdoje ir jų paskir
tiems kapitonams - atstovams Ar
gentinoje“.

Tiriama ir platesnė „Jūros“ istorija, 
nes per Argentinos ekspediciją buvo 
prarasta tik dalis Lietuvos žvejybos 
laivų.

Muitinės taisyklės
Lietuvos muitinė užsieniečiams 

primena, kad pašto siuntos į Lietuvą

(f
Dėkoja

Sidnėjaus savaitgalio mokykla dėkoja kredito draugijai "Talka" 
už mokyklos reikalams skirtą 200 dolerių paramą.

Savaitgalio mokykla

neturi viršyti 31,5 kg svorio, o jų vertė 
3000 litų. Muitas nededamas ant paštu 
siunčiamų daiktų, kurių vertė nevirši
ja 400 litų. Jei daikto vertė yra didesnė 
už šią sumą, pašto siuntos gavėjas turi
mokėti 10% muitą ir pridėtinės vertės 
mokestį.

Draudžiama paštu įgabenti alko
holinius gėrimus ir valiutą. Kartais 
valiuta yra siunčiama į Lietuvą įver
tintais laiškais, bet tai nėra legalu. Jei
gu ant pašto siuntos nėra nurodyta, kad 
siunčiama valiuta, o ji surandama 
tikrinant, valiuta sulaikoma ir kon
fiskuojama. Ji nebegrąžinama, nes yra 
pervedama į valstybės iždą. Tačiau jei 
siuntėjas nurodo, kad siuntoje yra pi
nigų, jie jam grąžinami.

Šventiniai renginiai
Kaip praneša „Baltic News Service“, 

per Kalėdas ir Naujuosius metus 
vilniečiai galės linksmintis daugybėje 
šventinių renginių. Spaudos kon
ferencijoje Vilniaus miesto savival
dybės atstovai sakė, jog tokios gausy
bės šventinių renginių, kiek vyks šie
met, dar nėra buvę. Vilniečiams ir 
sostinės svečiams iki pat sausio 3 die
nos vyks vakaronės, koncertai, dis
kotekos. Vyks vaikams ir suaugusiems

skirti spektakliai, parodos. Pirmą kartą 
šventinis renginys vyks Lukiškių 
aikštėje. Gruodžio 27 dieną, 17 valandą 
čia įvyks oro balionų paradas „Kalėdų 
šviesa“. Taip pat pirmą kartą Kalėdų 
eglutė sužibs ir Savivaldybės aikštėje. 
Jau kitą savaitę savo lėšomis ją pa
statys ir papuoš bendrovė „Coca Cola“. 
Tradicinė eglutė Rotušės aikštėje sužibs 
penktadienį, gruodžio 12dieną. Jąuždegs 
Vilniaus meras Rolandas Paksas. Kitą 
penktadienį, gruodžio 19 dieną, sostinės 
meras surengs labdaros vakarą. Už 
surinktas lėšas bus perkamos dovanos 
beglobiams vaikams. Kalėdų dienąpatys 
mažiausieji linksminsis Ugnies ir lėlių 
renginyje „Saulės kelionė!*, kurįs.vyks 
Rotušės aikštėje. Vėliau šioje vietoje 
vyks „žvaigždžių“ koncertas. Gruodžio 
31 dieną Naujuosius metus vilniečiai 
pasitiks šventiniu fejerverku prie 
viešbučio „Vilniaus Narutis“. Sausio 3 - 
4 dienomis Koncertų ir sporto rūmuose 
vyks atviros sportinių šokių varžybos 
„Naujametinės žvaigždės *98“. Atsi
sveikinimas su Kalėdų eglutėmis vyks 
sausio 4 dieną, Mokytojų namų kie
melyje.

Parengė
Vytautas Doniela
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Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus 
sveikiname su Kalėdų šventėmis ir linkime daug 
laimės, sveikatos ir sėkmės Naujuose 1998 metuose.

Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai
****************************************************
Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus tautiečius su šv.

Kalėdomis ir Naujais 1998 metais.
Angelė ir Stasys Montvidai

****************************************************

Mieliems draugams ir pažįstamiems šv. Kalėdų džiaugsmo ir 
laimingų Naujų metų linkime.

Aleksas, Vita ir Algis Jakštai
****************************************************
Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų bei šviesių Naujųjų metų 

nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, bendradarbiams ir 
pažįstamiems. Vytautas Patašius

Mes, darviniečiai, sveikiname savo tautiečius švenčių proga.
P. Valaitis, A. Jablonskas 
ir J. Rakauskas, Darvinas

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus Australijoje ir 
Lietuvoje šv. Kalėdų proga ir linkime sveikų ir laimingų Nau
jųjų metų. Veronika ir Aleksas Kaminskai

Sveikiname gimines, draugus ir artimuosius visoje Australijoje 
šv. Kalėdų ir Naujų metų proga.

Daug, daug linkėjimų sodybiečiams Engadinėje, NSW.
Ona Baužienė, BEM su šeima

Sveikinu mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus su šv. Kalė
domis ir linkiu visiems laimingų Naujų metų.

Milda Bukevičienė su šeima
****************************************************
Sveikindami Kalėdų šventės sulaukus, Naujiesiems metams 

linkime sveikatos ir vilčių išsipildymo.
Danutė ir Gabrielius Žemkalniai

• ****************************************************
Labai linksmų Kalėdų švenčių ir tikrai gerų, sveikatingų ir 

laimingų Naujųjų metų linki giminėms, draugams ir pažįsta
miems čia ir Tėvynėje. Antanas Laukaitis

****************************************************
Visiems savo draugams, klientams ir pažįstamiems linkiu links

mų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų.
Viktoras Martišius, Canberra

****************************************************
Linkime visiems draugams ir pažįstamiems gerų švenčių ir 

sveikųbei laimingų Naujų metų.
Vincas ir Genovaitė Ališauskai, Essendon

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga 
.. sveikiname gimines ir visus bičiulius.

. - __ Vida ir Algis Kabailai
**********************************

Visos mūsų šeimos atžaloms, giminėms, 
draugams, pažįstamiems ir visiems geros 
valios lietuviams širdingai linkime džiu
gių šventų Kalėdų ir gerų ateinančių 1998 
Naiyųmetų.Su Aukščiausiojo palaima tikė 

kimės gražios darnos ir šventos 
vienybės visame mūsų 

organizuotame lietuviškame 
gyvenime.

Feliksas ir Monika 
Sodaičiai

Šventų Kalėdų ir Naujų metų šventėse sveikiname visus gi
mines, draugus ir pažįstamus, linkėdami stiprios sveikatos, geros 
nuotaikos, sėkmės ir Dievo palaimos.

Eleonora ir Eduardas Margan - Marganavičiai
****************************************************
Laimingų šv. Kalėdų ir nuotaikingų Naujųjų metų linkime mūsų 

prieteliams ir artim lesiems.
Nijolė ir Irvis Venclovai,

Jadvyga Venclovienė
****************************************************
Mieli giminaičiai ir draugai Australijoje, JAV, Kanadoje ir Lietu

voje,
ryškiaspalvę gyvenimo mozaiką jau baigia kurti šių metų dienos!
Tegul Kūčių ir Kalėdų džiaugsmas lydi Jus per 1998 - sius metus!

Jūsų Isolda

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1998 metų proga nuoširdžiai sveikiname 
mūsų gimines, draugus, bendradarbius Australijoje, Kanadoje ir Lie
tuvoje. Tegul atėjęs į pasaulį Kūdikėlis Kristus atneša jums daug 
laimės ir sveikatos Jūsų ateities dienose.

Antanas Kramilius, 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. Petras, Hilary ir šeima, 

Viltis Kružienė ****************************************************

Visiems bičiuliams ir pažįstamiems linkiu gražių Kalėdų ir laim
ingų Naujų metų.

Elena Jonaitienė 
****************************************************
Geriausios šventinės nuotaikos ir džiaugsmo Kalėdų šventėse, 

laimės ir pasisekimo Naujuose metuose linkime visiems mūsų mie
liems giminėms, draugams ir pažįstamiems.

<' Onutė Lėverienė ir Vytas Švirinas
****************************************************
Mielus bičiulius ,bendradarbiusirpažįstamusnuoširdžiausiaisveiki- 

name šv. Kalėdų proga ir linkime laimingų Naujų metų.
Edna ir Albinas Giniūnai 

****************************************************  
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname visus mūsų prie- 

telius ir gimines.
Cecilija Protienė, 

Birutė Nagulevičienė

Visus gimines, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šventose 
Kalėdose ir Naujuose metuose, linkėdami visiems daug šventinės 
nuotaikos, sveikatos ir visokeriopos sėkmės.

Tamara ir Benius Vingiliai,
Eugenija Bliokienė

Telydi santarvė Jus, susėdusius prie šventos vakarienės stalo, 
minint Kristaus gimimą. Tepadeda ji įveikti kasdienybės išmėgi
nimus ir palieka meilės ir gerumo viltį.

Linksmų švenčių, sėkmės Jūsų darbuose ir geros sveikatos 1998 - 
siais seniems ir naujiems bičiuliams linki

Palmyra ir Bronius Žaliai

Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su Ka
lėdų šventėmis ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 1998 
- siais metais.

Onutė ir Algis Kapočiai

Mielus gimines, draugus ir visus tėvynainius sveikiname su šv.
Kalėdomis ir 1998 Naujais metais.

Sveikatos, geros nuotaikos ir Jūsų visų svajonių bei lūkesčių 
išsipildymo linkime Jums.

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

****************************************************  
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Iš rinkimų šurmulio
Pagal rinkimų taisykles, kandidatai į 

prezidento postą dešimt dienų prieš 
rinkimus turi atskleisti, kaip jie yra 
remiami finansiniai.

Gruodžio 11 dieną du iš septynių 
kandidatų buvo surinkę daugiau negu 
po milijoną litų. Šiuo metu pirmauja 
Vytautas Landsbergis, kurio sąskaitoje 
yra 1 349 000 litų. Beveik visą šią su
mą sudaro aukos iš įmonių ir orga
nizacijų; iš privačių asmenų yra gauta 

55 000 litų. Tarp didžiausių Vytauto 
Landsbergio rėmėjų yra kailių salonas 
„Nijolė“, bankai „Hermis“ ir „Snoras“ 
ir-Marijampolės koncernas „Alga“. 
Šiaipgi stambiausią poziciją užima 
aukos, gautos per Tėvynės sąjungos 
skyrius užsienyje. Negalutinėmis 
žiniomis, šioje grupėje ypač pasižymi 
Floridos lietuviai (kur gyvena 5000 - 
6000 pensininkų), kurie suaukojo apie 
60 000 JAV dolerių. Antroje vietoje, 
atrodo, yra Kalifornijos lietuviai, kurių 
tarpe taip pat daug pensininkų. Vė
liausiomis žiniomis, užsienio lietuviai 
suaukojo apie 120 000 JAV dolerių.

Artūro Paulausko rėmėjai yra surinkę 
virš vieno milijono litų. Priešingai V. 

Landsbergio fondui, keturis penktada
lius A. Paulausko fondo sudaro asme
ninė parama (apie 832 000 litų). 
Dosniausias yra verslininkas Albinas 
Buzūnas, kuris 1993 metais rėmė Algir
dą Brazauską ir vėliau tapo jo kan
celiarijos vedėju. Kiti stambūs rėmėjai: 
advokatas Jonas Ivoška, „Eva Auto“ 
savininkas Stasys Brundza.

Mažesnis yra Valdo Adamkaus fon
das, kurį sudaro 200 000 litų, surinktų 
prieš rinkimų kampaniją, 225 000 lit, 
gautų dabar iš privačių asmenų ir apie 
50 000 litų, gautų iš firmų. Dalis lėšų 
yra surinkta JAV - se, kur Valdą Adam
kų remia komitetas, plačia prasme 
susidedąs iš apie 200 asmenų. Lietu
voje jį stambiai parėmė individuali 
įmonė „Korys“ ir Alytaus akcinė 
bendrovė „Daisotra“ (abi po 50000 litų).

Kitų kandidatų rinkiminės lėšos yra 
žymiai menkesnės ir, atrodo, atspindi 
jų silpnesnius šansus laimėti. Ataskai
tos nėra pateikęs dr. Kazys Bobelis.

Didžiausia lėšų dalis yra išleidžiama 
rinkiminei reklamai. Šioje srityje visus 
kandidatus lenkia Artūras Paulauskas, 
kurio štabas iki gruodžio 10 dienos iš
leido 1 020 000 litų. Iš šios sumos apie 
400 000 litų išleista reklamai per 
televiziją, 130 000 litų reklamai spau
doje ir apie 170 000 litų leidiniams bei 
atributikai. Artūro Paulausko kampa
nija pasižymi grandioziniais reklami
niais koncertais, kurie prasidėjo Vil
niuje ir keliaus per didesnius Lietuvos 
miestus.

Vytauto Landsbergio štabas iki 
gruodžio 10 dienos išleido apie 860 000 
litų, iš kurių 560 000 litų skirta plakatų, 

brošiūrų, garso ir vaizdo reklamos 
gamybai. Reklamai per TV, radiją ir 
spaudą jau išleista per 200 000 litų. 
Kaip praneša iždininkė Danguolė 
Gaigalienė, 
daug didesnės, nes kai kurie darbai bus 
apmokėti kampanijai pasibaigus. Ma
noma, kad galutinės išlaidos sieks apie 

kampanijos išlaidos bus atsiųsti

pusantro milijono litų. Kaip ir per 
ankstyvesnes rinkimines kampanijas,
V. Landsbergio štabas pabrėžia ne
paprastą išveivijos lietuvių paramos 
svarbą, nes jei tokių lėšų nebūtų, 
„dešinieji“ toli gražu negalėtų konku
ruoti su finansiniu daug pajėgesniais 
„kairiaisiais“.

Kaip praneša Valdo Adamkaus šta
bas, jo reklamai jau išleista apie pusę 
milijono litų. Visų kandidatų išleistos 
lėšos bus paskelbtos sausio pabaigoje, 
nes galutinės apyskaitos turi būti 
pateiktos per 25 dienas po rinkimų.

Rinkimų kampanijoje keistą rolę 
vaidina vadinamosios nuomonių ap
klausos. Kaip taisyklė, apklausose 
prastokai pasirodo „dešinieji“, nors per 
rinkimus jie surenka žymiai daugiau 
balsų.

Priešingai išankstinėms apklausoms, 
per paskutiniuosius Seimo rinkimus 
1996 metais dešinieji rinkimus laimė
jo, o Vytautas Landsbergis ir Gedimi
nas Vagnorius buvo vieninteliai, ku
riuos jų apygardos išrinko jau per pir
mąjį ratą. Per dabartinius prezidento 
rinkimus rinkėjai turės solidžią progą 
patikrinti, pavyzdžiui, „Baltijos ty
rimų“ apklausų patikimumą.

Pasak šių tyrimų, Vytautas Lands
bergis gali tikėtis tik apie 11,5% rin
kėjų balsų, todėl jei jis surinktų dau
giau, apklausų nepatikimumas bus 
akivaizdus.

Pagal tas pačias apklausas, dviko
voje su Vytautu Landsbergiu Valdas 
Adamkus turėtų gauti keturis kartus 
daugiau balsų, o Artūras Paulauskas 
dvikovoje su Vytautu Landsbergiu, 
turėtų gauti tris kartus daugiau balsų. 
Rinkėjai šias išankstines projekcijas 
galės palyginti su tikraisiais rezulta
tais.

Išeivijoje rinkiminis šurmulys yra 
aiškiai silpnesnis, negu Lietuvoje, nors 
JAV - se ir Kanadoje pastebimas 
pasidalijimas tarp Vytauto Landsbergio 
rėmėjų iš vienos pusės ir Valdo 
Adamkaus iš kitos. Finansiniai ak
tyvumu pirmoji grupė yra žymiai 
ryškesnė. Kaip ir nėra Artūro Paulaus
ko rėmėjų (bent tarp pokario išeivių), 
nors prieš keletą metų pasigirsdavo 
vienas kitas balsas, remiąs Algirdą 
Brazauską. Numatoma, jog ameri
kiečiai šiek tiek balsų atiduos už dr. 
Kazį Bobelį.

Kandidatų į prezidento postą nėra iš 
Australijos lietuvių tarpo. Veikliausi 
buvo Vytauto Landsbergio rėmėjai, 
suaukoję apie 3 000 dolerių. Energingu 
Valdo Adamkaus šalininku pasirodė 
dr. A. Viliūnas, išskridęs į Vilnių pa
remti jo kampaniją. Viešų rėmėjų, at
rodo, Australijoje neturi Artūras 
Paulauskas. Tarp naujųjų imigrantų iš 
Lietuvos, rinkiminės nuomonės bus, 
žinoma, daug įvairesnės.

Vytautas Doniela

BENDRADARBIAMS
Dėl korespondencijos gausos, ne visi 

straipsniai, laiškai, nekrologai 
tilpo į šį "M.P." nr. Juos spausdinsime se
kančiuose numeriuose.

Dėkoju už bendradarbiavimą. Red.
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Gruodžio 9. dieną Papua Naujosios 
Gvinėjos ministras pirmininkas Bill 
Skate galutinai numarino jį sukom
promitavusią vaizdajuosčių bylą, kai su 
juo susitaikė svarbiausias jo kritikas, 
buvęs ministro pirmininko pavaduoto
jas Chris Halveta. Bill Skate tuoj pat 
sustabdė ir bylos ištyrimui specialios 
komisijos sudarymų, motyvuodamas 
tuo, kad komisijai skirtas lėšas geriau 
panaudoti svarbesniems tikslams.

Australijos uostų darbininkus be 
išimties monopolizuoja „Maritime 
Union of Australia“, kuri dažnai blo
kuoja reformų sumanymus. Hong Kon
ge užregistruota privati firma „Con
tainer Management“ bandė apeiti 
monopolį, apmokydama 56 australu*, 
darbininkus uosto darbuotojais Dubai 
valstybėlėje, Persų įlankoje.

Bijodama streiklaužių, „Maritime 
Union“ tuoj pat šį bandymą sustabdė, 
pasitelkusi pagalbon tarptautines uni
jas. Unijoms grąsant streikais ir boiko
tu sužlugdyti Dubai prekybą su užsie
niu, gruodžio 14 dieną Dubai vyriau
sybė nusileido ir atšaukė numatytą 
australų darbininkų apmokymą.

Australijos vyriausybė pareiškė, kad 
ji nieko bendro neturėjo su numatytu 
uosto darbininkų apmokymu, nors 
Hong Kongo firmos užverbuotų dar
bininkų dauguma buvo tarnavę ar dar 
tebetarnavo Australijos kariuomenėje.

Graikijos socialistinė vyriausybė 
bando pravesti įstatymą, kuriuo būtų 
įvestas priverčiamas karinis apmoky
mas visoms moterims tarp 18 ir 50 me
tų amžiaus. Apmokymas būtų kasmet 
pakartojamas. Graikijos kariuomenėje 
šiuo metu tarnauja apie 3000 moterų 
savanorių, tačiau visuomenėje daug 
balsų pasisako prieš priverstinį ap
mokymą. Viso to priežastis - nuolatos 
įtempti santykiai su Turkija.

įtintus sutinka
Unikalų ir įsimintiną Naujųjų metų 

sutikimą Vilniuje šiemet organizuoja 
pagarsėjęs „Stiklių“ restoranas, kuriam 
padės specialiai iš JAV esančios banketų 
kompanijos „Ridgewells“. Naujametinė 
puota įvyks Vilniaus miesto Rotušėje. 
„Stiklių“ savininkai Aleksandras Čiupi- 
jus ir Romas Zakarevičius sako, kad. 
daugelis lietuvių nebenori nuobodžiauti 
prie vaišėmis nukloto stalo: „Liūdnos tos 
mūsų lietuviškos šventės. Norėčiau, kad 
nors Naujųjų metų naktį žmonės ati
trūktų nuo kasdienybės, neįstrigtų prie 
stalo su firminiu patiekalu - lietuviška 
mišraine, bet užsidėtų kaukę ir išeitų pa
šėlti. Gaila, kad į puotą Rotušėje galime 
pakviesti tik 200 žmonių “.

Naujametinei puotai Rotušėje spe
cialistas iš JAV ruošia penkis patiekalus. 
„Stiklių“ vadovai receptūrą nori išlaikyti 
paslaptyje. Pavyko sužinoti, jog bus du 
karšti, du šalti patiekalai, kuriais svečiai 
vaišinsis Didžiojoje Rotušės salėje. 
Didžiulis desertų stalas bus padengtas 
Rotušės hole, kuris, rengėjų sumanymu,

'SO'®'
Japonijos mieste Kyoto 164 valsty

bių atstovai visą savaitę tarėsi, kaip 
sumažinti atmosferoje augančią ang
lies dvideginio koncentraciją, šiltadar
žio efektu keičiančią pasaulio klimatą 
neigiama kryptimi. Pramoninės vals
tybės gruodžio 11 dieną pasiektame 
susitarime prižadėjo apriboti šių dujų 
emisiją per ateinančius 15 metų.

Australijos ekspertams pavyko į 
formulę, nustatant emisiją, įtraukti ir 
masinio miškų iškirtimo efektą.

Pagal šią formulę, Australijos emisija 
2012 metais turės būti ne daugiau kaip 
8% virš 1990 metų emisijos. Kad pa
siekti tokį tikslą, Australijai teks labai 
pristabdyti, miškų kirtimą Queensland© 
valstijoje.

Daugumos kitų pramoninių valstybių 
šių dujų emisija 2012 metais turės būti 
nuo 5% iki 8% mažesnė negu 1990 - 
siais.

Kad įstoti į NATO, Lenkija pažadėjo 
1998 metais padengti 2,48% viso 
NATO biudžeto (2.24 bilijonų Aus
tralijos dolerių), Čekija 0,9%, o Ven
grija 0,65% NATO biudžeto.

Gruodžio 13 - 14 dienomis Europos 
Sąjungos konferencija Liuksemburge 
nusprendė balandžio mėnesį pradėti 
oficialius pasitarimus su Čekija, Estija, 
Vengrija, Lenkija, Slovėnija ir Kipru 
dėl narystės Europos Sąjungoje. Eks
pertų nuomone, pirmosios iš šių vals
tybių neįstos į Europos Sąjungą anks
čiau kaip 2004 metais.

Liuksemburge Europos Sąjungos na
rės susitarė ir dėl priemonių, kurių jos 
imsis padėti Lietuvai, Latvijai, Bul
garijai, Rumunijai ir Slovakijai pa
greitintai pravesti ekonomines ir poli
tines reformas, būtinas Europos Sąjun
gos narystei.

1998 - iwsius 
turėtų virsti mišku. Tarp daugybės eglu
čių, apšviestų žvakėmis, slėpsis kišku
čiai su dovanėlėmis, Kalėdų senelis ir 
„Miss Snieguolė“. Šventės svečiai jau 
dabar turi pradėti rūpintis karnavalo 
kaukėmis. Šeimininkai karnavalo kos
tiumus pasisiuvo vasarą. Kad išmonės 
pritrūkę puotos dalyviai nesijaustų lyg 
nuogi, vakaro rengėjai ketina jiems įteik
ti domino, kepuraitę ir liežuvį - švilpuką. 
Puota vyks visoje Rotušėje. Didžiojoje 
salėje prie eglės koncertuos garsūs Lie
tuvos operos solistai V. Prudnikovas, R. 
Milkevičiūtė, I. Linaburgytė, šiuolai
kinės estrados žvaigždės N. Malūnavi- 
čiūtė, R. Čivilytė, vakarą ves aktoriai K. 
Kazlauskaitė, R. Vilkelis ir K. Smorigi
nas, skambės vargonai, driokstelės fejer
verkai. Po vidurnakčio baleto artistai 
svečius nuo staliukų pakvies į pirmą aukš
tą. Čia, kaip tikrame miške, tarp eglių, 
vyks piknikas ir diskoteka. Barai veiks 
iki aušros.
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE 
(Susipa^nimas

Mokslo metų pabaiga Adelaidėje

Entuziastų kvietimas susipažinti su 
nežinomais Melburno bendruomenės 
menininkais sukėlė smalsumą ir nuo
stabą - tiek metų mūsų tarpe gyvena 
žmonės, o mes net nežinome, ką jie 
sugeba! Taigi sekmadienį, lapkričio 30 
dieną, po pietų patraukėme į antrąjį 
aukštą. Patalpa net mirgėjo nuo su
sirinkusių žmonių gausybės, su
sidomėjusių ir džiugiai nustebusių, 
apžiūrint Aldonos Vyšniauskienės 
akvareles ir Halinos Baškienės alie
jinę tapybą. Pačios dailininkės kukliai 
ir nedrąsiai bandė „išnykti“ kamputy
je, tačiau lankytojų dėmesys ir svei
kinimai netruko joms suteikti pa
sitikėjimo savimi.

Entuziastė Lilija dailinin-kių vardu 
svečius vaišino vynu, o Aliutė, entu
ziastų veiklos „pateisinimui“ pasišau
kusi kun. Tumą - Vaižgantą, visada 
raginusį visur ieškoti deimančiukų, 
labai trumpai papasakojo apie Aldo
nos ir Halinos įžengimą į meno pa
saulį.

Aldona tapyti pradėjo praėjus ke
liems metams po vyro mirties, kai pa
juto, kad ne ašaros palengvins gyve
nimo netektį, o kūrybinis darbas. Kal
bos nėra, kad be įgimto gabumo, jokie 
kursai nebūtų padėję sukurti tas švel
nias akvareles. Aldona jau yra dalyva
vusi australų meno draugijų, kurioms ji 
priklauso, parodose, bet savo pačios 
bendruomenei ji buvo staigmena.

Halina irgi tapyti pradėjo tik prieš 5 
- 6 metus, kai šeimai užaugus pama-

Parodoje (priekyje "M.P." bendradarbiai Alena ir Gabrielius Žemkalnis ).

Atkelta iš 6 psl.
Svečiams, atvykusioms iš tolimesnių 

miestų, R. Zakarevičius patarė nepakliūti 
policijai į nagus ir apsistoti „Stiklių“ 
viešbutyje. Treji metai Naujųjų metų 
sutikimą organizuojantys „Stiklių“ šei
mininkai teigė žiną, ko reikią svečiams. 
Pernai, keletą valandų pailsėję viešbuty
je, svečiai vėl sugrįžo prie savo staliukų, 
kur linksminosi iki vakaro. Šventės re
žisierius Gintaras Varnas, jau numatęs 
apšviesti Rotušės skliautus ir sukons
truoti judančius debesis su sveikinimais, 
kitus savo sumanymus panoro išlaikyti 
paslaptyje.

Naujųjų metų pobūvį Vilniaus Ro
tušėje padės organizuoti firmos „Ridge
wells“ vyriausiasis virėjas, JAV preziden
to Bill Clinton inauguracijos iškilmių 
sumanytojas Jonas Jividenas. Į „Stiklių“

Menininkės Aldona Vyšniauskienė ir 
Halina Baškienė.
tė, jog turi ir laisvo laiko. Sako: „Iš
dažiau namo sienas ir pamačiau, kad 
baigėsi darbas...“ Tada dukra patarė: 
„Mama, tu ne dažyti turėtum, o tapyti“, 
ir Motinos dienos proga padovanojo 
jai dėžę aliejinių dažų Aišku, net ir 
vaikai nedovanoja savo mamai alie
jinių dažų, jei nemato, kad mama nuo 
pat jaunystės turėjo palinkimą, tik 
neturėjo laiko.

Švelnios akvarelės ir stiprenių po
tėpių aliejiniai paveikslai tarp savęs 
nekonkuravo, ir tai buvo labai gerai. 
Kai kurie lankytojai rengėjų klau
sinėjo, ar paveikiai parduodami. En
tuziastai visai nebuvo pasiruošę tuo 
užsiimti, bet patarė pageidaujantiems 
kreiptis į pačias menininkes.

„Susipažinimo seriją“ entuziastai 
ketina tęsti ir toliau.. Deimančiukų 
Melburne nemažai.

Entuziastų rėmėja

restoraną jis atvyks dešimt dienų prieš 
puotą ir mokys virėjus bei padavėjus, 
kaip reikia aptarnauti, serviruoti stalus ir 
gaminti specialius patiekalus aukšto ly
gio pobūviams. Gerą nuotaiką ir šven
tinius patiekalus „Ridgewells“ darbuoto
jai kūrė penkiolikai JAV prezidentų per 
jų inauguracijos pobūvius Baltuosiuo
se rūmuose, įvairias puotas Valstybės 
departamente, karinėse, valstybinėse 
įstaigose bei užsienio ambasadose.

„Stiklių“ savininkai džiaugiasi, kad 
„Ridgewells“ neatsisako aptarnauti ir, 
palyginti, nedidelius pobūvius - tokius, 
kaip Vilniuje. Savo ruožtu, „Ridgewells“ 
vadovai yra įsitikinę, kad „Lietuva nėra 
vien cepelinų ir pamaldžių žmonių žemė. 
Čia yra ir neblogų restoranų, ir turtingų 
žmonių“.

(Lilija Valatkienė, .Lietuvos rytas“)

Adelaidės lietuvių mokykla mokslo 
metus užbaigė lapkričio 30 dieną 
Lietuvių katalikų centre. Į šią užbai
gimo šventę buvo pakviesti ir Adelai
dės lietuvių „Vilniaus“ tunto skautai. 
Mokyklos vedėja Rūta Sankauskienė, 
pati būdama dar ir „Vilniaus“ tunto 
tuntininke, bando prie mokyklos 
prijungti jaunesniuosius skautus, kad 
jie pramoktų lietuviškų žodžių, dainų 
ir tautinių šokių. Iš tikrųjų mokykla ir 
skautai yra labai svarbūs lietuvybės 
išlaikyme, bet, kad lietuviškos mo
kyklos ir skautų veikla ateityje išliktų 
gyvi, iš tėvų ir bendruomenės pusės 
taip pat reikės daug pastangų ir mora
linės paramos. Ta proga, mokslo metų 
užbaigimo dieną, parapijos sodelyje 
įvyko ir iškilminga „Vilniaus“ tunto 
sueiga. Buvo pakeltos vėliavos, su
giedotas Lietuvos himnas. Gražu buvo 
žiūrėti į išsirikiavusius jaunus uni
formuotus skautus, vykdančius vadovų 
įsakymus ir komandas. Kai kurie iš jų 
gavo naujus skautiškus kaklaryšius. 
Šiai dienai pritaikytą prasmingą žodį 
tarė mokyklos kapelionas kun. J. 
Petraitis, MIC, ir palinkėjo visiems 
gražių atostogų.

Po to visi suėjo į parapijos salę, kur 
buvo tęsiama mokslo metų užbaigimo 
programa. Mokiniai, persirengę tau
tiniais kostiumais, susėdo scenoje prie 
papuoštos kalėdinės eglutės, ir sunku 
buvo atpažinti, kuris iš jų skautas, ku
ris ne. Mokyklos vedėja pakvietė AL 
Katalikių moterų draugijos pirminin
kę S. Vasiliauskienę tarti žodį. Ji savo 
kalba pasveikino mokinius ir mokyto
jus su šv. Kalėdomis ir vedėjai įteikė 
dovanėlę. Po to pranešimą apie praė

Australija rengia sekantį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą

Tęsinys iš Nr. 49.

Noriu pasidalinti įspūdžiais apie 
praėjusį kongresą ir papasakoti kas 
naujo pasaulio lietuvių jaunimo gy
venime.

Neperseniausiai grįžome laimėję 
dauguma balsų organizuoti Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą čia, Aus
tralijoje. Iš tikrųjų jautėmės, tartum 
būtume atvežę didžiulį įsipareigojimą 
ne tik sau, bet, iš dalies, ir jums vi
siems, kurie liko nepatenkinti pasku
tiniu kongresu, patikėdami mums už
duotį ne tik organizuoti būsimą kon
gresą geriau, bet ir tuo pačiu surasti 
naujų būdų, kaip sudominti jaunimą, 
atnaujinti tą nuotaiką, kuri vyravo 
kongrese prieš Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimą.

Nors Amerikoje ir buvo stengtasi at
rasti naujus kelius ir būdus, ideologus, 
nors ir stengėsi PLB pašnekovai labai 
visus sudominti NATO klausimais, 

jusių metų mokyklos veiklą padarė 
mokyklos vedėja. Programą atliko 
mokyklos mokiniai. Pradžioje Andrius 
Laurinaitis pasveikino visus atvy
kusius, o Saba Sankauskaitė fleita 
pagrojo tris kalėdines giesmes. Toliau 
koncerto programą atliko Jason Ta- 
lanskas, Emilija Ports, Vaiva Kubiliū- 
tė, Laima Kubiliūtė, Gabrielė Žilins
kaitė, Vidas Kubilius, Ziggy Vitkūnas, 
Eglė Januškevičiūtė, Max Sankauskas, 
Simon Talanskas, Rimi Kubilius, Saba 
Sankauskaitė ir Andrius Laurinaitis. Jie 
visi gražiai deklamavo, daugiausiai 
kalėdinius eilėraščius, skaitė apie Ka
lėdų prasmę, Kūčių papročius ir Ka
lėdų senelio atsiradimą. Žiūrovus jau
dino vaikučių pastangos teisingai ištar
ti lietuviškus žodžius. Mokiniai taip 
pat padainavo daineles „Išėjo tėvelis į 
mišką“, „Mokykla“, „Ridikėlis ir 
petruška“, „Oi, Eglute“. Dainoms gitara 
pritarė Algis Karazija. Koncertą jie 
užbaigė tautiniais šokiais „Bitutė“, 
„Kalvelis“ ir „ Moksleivių polka“.

Mokinių tėvų vardu kalbėjo Dalė 
Laurinaitienė. Ji dėkojo visiems mo
kytojams, ypatingai mokyklos vedėjai 
Rūtai Sankauskienei, kuri ne tik pa
ruošia lietuvių kalbos pamokas, bet dar 
ir moko tautinių šokių ir dainavimo. 
Tėvai ir susirinkusieji padėkojo Rūtai 
ilgais plojimais.

. Pabaigoje atsirado ir Kalėdų senelis. 
Jis apdovanojo vaikučius gražiomis 
dovanėlėmis. Programai pasibaigus, 
vyko vaišės, kurias paruošė mokinių 
tėvų atstovė Virga Ports.

Linkime mokyklai sėkmės ir atei
nančiuose metuose!

V. Bielskienė

tačiau jaunimo susidomėjimas to
kiomis temomis nebuvo didelis. Liet
uvoje buvo juokaujama, kad ten, kur 
bus du lietuviai, ten bus trys partijos. 
Panašiai yra ir su jaunimo orga
nizacijomis. Visi mes esame išsibarstę, 
susiskaldę, negalime sutikti su vienas 
kito nuomone.

Gali atsitikti taip, kad pavirsime kaip 
tie skrajojantys olandai, nešami vėjo ir 
vandens, niekaip negalėsime kontro
liuoti savo laivo..

Praraja, kuri atsivėrė nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo, vis te
bedidėja, ir dauguma mūsų prarado 
tikslus ir supratimą, kaip toliau gyven
ti ir ką daryti.

Nesupratimas padidėjo tarp žmonių, 
kurie dalyvavo ankstesniuose kon
gresuose ir tų, kurie dalyvauti pradėjo 
IX - me ir dalyvaus 2000 - siais metais 
Australijoje. Jų siekiai ir tikslai kito
kie, nei tų, kurie save gali vadinti 
veteranais. Ir jaunieji dabar jaučiasi, 
lyg būtų atsdūrę laive be burių, be vai
ro ir be kapitono.

Jaunimą ir Melburne, ir Sydnėjuje, ir 
Amerikoje, ir Anglijoje kankina tos 
pačios problemos. Visų pirma tai lie
tuvių kalbos mokėjimas. Kas atsitiko 
Amerikoje? Dauguma jaunimo iš 
angliškai kalbančių šalių susibūrė į
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Australija rengia sekantį...
Atkelta iš 7 psl.

vieną vietą, likusieji - iš Vokietijos, 
Rytų kraštų ir Lietuvos - susibūrė į ki
tą. Tokiu būdu jie tarsi atsiskyrė vieni 
nuo kitų, prašnekdavo lietuviškai per 
susirinkimus ar oficialius renginius ir 
žaidimus, tačiau tikro noro bendrauti 
tarpusavyje taip ir nebuvo. Dauguma, 
ypatingai jaunesnieji, jautėsi nepa
togiai, tarsi lietuvių kalba tapo našta, 
nepakeliama būti savimi.

Galbūt ateinantis kongresas šiek tiek 
sujudins visus ir leis lietuvybei egzis
tuoti per tuos nepilnus ketverius metus, 
bet svarbiausias klausimas, manau, yra 
tai, ar po kongreso Australijoje jaunimo 
veikla išliks kokia ji yra dabar? Ar 
pagerės po to reikalai?

Panašiai atsitiko ir 1991 metais Pie- grėsė.
tų Amerikoje. Kol turėjo laiko, tol ruo
šėsi kongresui, negailėdami nei jėgų, 
nei lėšų. Tačiau, nors kongresas Pietų 
Amerikoje ir buvo vienas iš įdomiau
sių ir reikšmingiausių, kas gi atsitiko 
po to? O atstiko taip, kad visa jaunimo 
organizacija sugriuvo ir prarado norą ir 
tikslą toliau aktyviai dalyvauti lietuvių 
jaunimo veikloje. Kongresas Pietų 
Amerikoje paliko pasižadėjimus ir 
užduotis visai Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungai.

Buvo pasitikėta žmonėmis iš Pie
tinės ir Šiaurinės Amerikos, tačiau 
nuvažiavus sužinojome, kad ši or
ganizacija jau kuris laikas yra iširusi 
ir mums teko rinkti naują komitetą, ir 
netgi apsiimti atlikti darbus, kurie li
ko neįgyvendinti nuo 1991 metų.

Kas gi atsitiko Pietų Amerikoje? Ko
dėl žmonės, įdėję tiek daug jėgų ir 
pasiaukojimo organizuoti kongresą, po 
septynių metų teišgali atsiųsti tik vie
ną dalyvį iš sugriuvusios ir beveik

Ištrauka iš laiško, rašyto Melburno 
socialinės globos moterų draugijai ir 
gauto iš Gelgaudiškio specialiosios 
internatinės mokyklos vedėjos Geno
vaitės Smagurauskienės.

...esame Jums visiems be galo dėkingi 
už paramą, už kombainą, bet labiausiai 
žavi Jūsų rūpestis, kuo mes gyvename, 
kaip mes gyvename. Būdamos taip toli 
nuo Lietuvos ir kitos (išskyrus Viltį 
Kružienę), net nebuvote girdėjusios 
apie tokį Gelgaudiškį, dabar tapote 
mums labai savos ir artimos. Dėkojame 
Jums už tai.

Šiuos mokslo metus pradėjome su 
176 mokiniais. Turime net 68 našlai
čius, iš jų 55 mokosi profesinio ren
gimo skyriuje ir yra vyresni nei 17 me
tų. Globos grupėje gyvena 19 Šakių 
rajono vaikų.

Iš savo 72 ha žemės Jūsų kombainu 
prikūlėme 471, kviečių, 161, miežių, 2,5 
t. avižų, 11, žirnių. Pardavėme valstybei 
20,71, kviečių, už tai gavome 10101 Lt. 
Užauginome 39 t. cukrinių runkelių ir 
laukiame už tai iš valstybės 7000 Lt.

(r .
Padėka

Tėvynės sąjungos Sydnėjaus skyriaus valdyba nuoširdžiai dėkoja ano
niminiam rėmėjui už 100 dolerių paramą, skirtą Vytauto Landsbergio 
rinkiminei kampanijai. . _ . , . ....................................Vytautas Doniela, TS Sydnėjaus sk. pirmininkas J, 
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Vida Jokubaitytė kalba Jaunimo kon-

neegzistuojančios Lietuvių jaunimo 
sąjungos? Ar taip neatsitiks ir su mu
mis? Gali atsitikti taip, kad mes, pra- 
vedę kongresą, išsibarstysime kaip 
rudenio lapai ir tarsi lengviau atsi
pusime, lyg atlikę pareigą ir atsikra
tę savo pažadų ateičiai?

Praraja, apie kurią minėjau anksčiau, 
yra atsiradusi tarp mūsų jaunimo 
sąjungos veteranų ir jaunesnių žmo
nių, kurie, pagal taisykles, turėtų per
imti vadžias į savo rankas po kongreso 
ar netolimoje ateityje. Jei mes pralei- 
simę šią progą dabar, ateityje juos bus 
dar sunkiau suburti ir sudominti atei
čiai, ir, galima tvirtai pasakyti, kad 
Jaunimo sąjungos reikalai tikrai ne
pagerės.

Šiaip ar taip visi tikimės, kad busi
masis kongresas Australijoje bus 
reikšmingas įvykis ir mes tikimės 
paramos sulaukti iš visų, kurie turės 
drąsos ir noro prisijungti prie mūsų.

Šarūnas Vaitkus

is QelgcMfLisRsio
Spalio mėn. Internatinėje mokykloje 

lankėsi mūsų partneriai iš Vokietijos. 
Jie padovanojo mums traktorių. Šiuo 
metu turime beveik visą techniką 
reikalingą žemės ūkiui. Trūksta tik bul
vių kasamosios.

Labai būtu naudinga mokyklai turėti 
autobusą (24 - 30 vietų), nes nuomoti 
brangu, o keliauti mūsų vaikai nori, ta
čiau lėšų tam kol kas neturime.

1998 m. valstybė žada pradėti centri
nių Gelgaudiškio dvaro rūmų remon
tą. Yra tam numatyta 500 tūkstančių Lt. 
Rūmams tai mažai, bet jei dar galėtume 
rasti kokį nors fondą ir sulaukti iš jo 
paramos, reikalai spręstųsi greičiau. 
Gal galėtumėte patarti, kur turėtume 
kreiptis.

Dar kartą dėkojame Lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos narėms, 
pirmininkei Jonei Žalkauskienei už 
paramą, už organizuotą jomarką, kurio 
metu surinktas lėšas skyrėte kombaino 
nupirkimui. Ačiū už Jūsų genimą.

Su pagarba kolektyvo vardu

Direktorė GiSmagurauskienė

♦ Šių metų lapkričio 23 dieną Per-
tho lietuvių bendruomenė iškilmingai 
minėjo prieš 79 metus tuometinės 
Lietuvos vyriausybės paskelbtą įsaky
mą steigti Lietuvos kariuomenės Pir
mąjį pėstininkų pulką. Tai buvo mūsų 
kariuomenės užuomazga, ir ta diena 
nepriklausomoje Lietuvoje buvo šven
čiama kaip Kariuomenės diena, o da
bar ši šventė jau 7 metai Lietuvoje vėl 
atgaivinta. • »

Pertho lietuviai Kariuomenės šven
tės minėjimą pradėjo bažnyčioje 11 
valandą. B. Steckis mūsų trispalvę ne
šė prie gražiai gėlėmis išpuošto alto
riaus. Jį lydėjo tautiniais rūbais apsi
rengusios moterys ir maža p. Maciejak 
dukrelė. Vėliava buvo pastatyta prie 
bažnyčioje jau stovėjusios ramovėnų 
vėliavos. Šv. Mišias atnašavo kun. A. 
Savickis, jose dalyvavo 33 Pertho 
lietuviai. Mišioms pasibaigus, visi bu
vo pakviesti į Lietuvių namus.

Po pietų, Kariuomenės šventės mi
nėjimą atidarė valdybos sekretorė E. 
Kairienė. Ji Apylinkės valdybos pir
mininką kun. A. Savickį paprašė 
minėjimą pradėti. Kunigui baigus sa
vo kalbą, paskaitą skaityti pakvietė J. 
Jaudegį. Po to Vytenis Radzivanas 
papasakojo apie Amerikoje vykusį 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, 
dalijosi jame patirtais įspūdžiais, patir
tais per septynias kongreso dienas. 
Kongrese, V. Radzivano žodžiais, buvo 
kalbėta apie politiką, Lietuvą ir NATO, 
jaunimo veiklą lietuviškoje ben
druomenėje. Kalbėta kongrese, beje, 
daugiausiai angliškai, buvo ir smagiai 
pasilinksminta, padaryta daug nuotrau
kų, kurių dalį matėme Vytenio parneš
toje parodėlėje. Sekantį Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresą nutarta rengti 
2000 - siais metais Sydnėjuje.

♦ Lietuvių sąjungos metinis susi
rinkimas įvyko XI.23 d. Lietuvių 
namuose. Susirinkimą atidarė sąjun
gos pirmininkas Eugenijus Stankevi
čius, jame dalyvavo 45 nariai. .

Buvo padarytas sąjungos pirmininko 
pranešimas, kuriame trumpai apžvelg
ta praeitų metų veikla, praėjusi be ko

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
f Funerals of Distinction f

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

Aukos Mrs. I. Šimaitis Vic. $5

"Mūsų Pastogei"
Mrs. R. Rakūnas
I. Dambrauskienė

Vic.
NSW

$5
$10

V. Grybas NSW $5 A. Juodgalvis NSW $5
J. Rakauskas NT $15 A. Stupuras Vic. $10
1. Volodkienė Vic. $10 A. Babarskas WA $5
V. Kauneckas NSW $5 Melburno soc. gl.. moldraugija Vic. $150
P. Džiugelis SA $5 V. Pošiūnas Vic. $10
L. k Z. Sipavičiai ACT $105 V. Martišius ACT $35
M. Davalga Vic. $5 J. Povilėnas NSW $10
J. Gailius ■Vic. $5 Mrs. D. Gordon SA $10
V. Bosikis Vic. $15 E. Svkklienė NSW $100
Z. Augaitis 
Mrs. L O'Dwyer

Vic.
Vic.

$5 Dėkojame už aukas.
$5 Administracija

Li&tiLuiiis
kių nors labai ypatingų įvykių. Buvo 
taip pat padėkota talkininkams, pa
dėjusioms tvarkyti kiemą ir atlikti kai 
kuriuos remonto darbus.

Apie finansinį sąjungos stovį pra
nešė iždininkas J. Čyžas. Metų bėgyje 
turėta 2552,20 dol. pajamų ir 2751,23 
dol. išlaidų. Nuostolis 199,03 dol. 
Daugiausiai pajamų gauta už salės 
nuomą. Kitas pajamas sudarė nario 
mokestis, aukos ir palūkanos. Di
džiausios išlaidos - mokesčiai ir 
draudimas (1730 dol.), remontas, elek
tra ir auka Marijampolės gimnazijai. 
Banke sąjunga turi 3911 dol., kasoje 
90,65 dol., atsargos fonde 25 512,58 
dol. Narių sąraše yra 62, už šiuos me
tus nario mokestį susimokėjo 33 na
riai. Daugelis nario mokesčio nemoka 
jau keliolika metų.

Kontrolės komisijos pranešimą p- 
adarė A. Kateiva, jis pagyrė, kad kny
gos ir kiti dokumentai vedami labai 
tvarkingai.

Po to vyko naujos valdybos rinkimai. 
Buvusios valdybos nariams (E. Stan
kevičius, kun. A. Savickis, A. Čižeika, 
J. Čyžas ir M. Stankevičienė) sutikus, 
visi tie patys vienbalsiai buvo išrinkti 
sekančiai valdybos kadencijai. Naujai į 
valdybą buvo išrinktas Vytenis Ra
dzivanas. Pareigomis bus pasiskirtyta 
vėliau.

Kariuomenės minėjimas ir Lietuvių 
sąjungos susirinkimas buvo užbaigti 
Lietuvos himnu.

♦ Šių metų gruodžio 6 dieną Karei
vų sūnus Artūras sumainė aukso žiedus 
su Dawn Goulding. Vestuves Artūro 
namuose labai gražiai atliko civilinių 
apeigų atlikėja. Vestuvėse dalyvavo 50 
kviestų svečių.

♦ Siuntinių į Lietuvą organizatorė k 
siuntėja E. Čižeikienė praneša, kad 
lapkričio pabaigoje buvo pasiųstas 17 
kg. svorio avalynės k drabužių siun
tinys Leipalingio mokyklos moki
niams. Pašto išlaidos siekė 115 dol. Tai 
paskutinis jos paruoštas siuntinys į 
Lietuvą.

"Žinutės"
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Magdalena Migevičienė, 
Irena ir Algis Dudaičiai 

****************************************************

****************************************************
Brangiems draugams ir bičiuliams laisvoje Lietuvoje ir išeivi

joje šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga linkime visokeriopos 
laimės ir Dievo palaimos.

Augustas Stupuras su šeima
****************************************************
Linksmų Kalėdų švenčių ir labai laimingų Naujųjų metų gi

minėms, draugams ir pažįstamiems linki
Laima ir Kęstas Protai, 

Liuda Bilevičienė
****************************************************

Mielus bičiulius ir visus pažįstamus Kalėdų švenčių proga 
nuoširdžiai sveikina ir visko geriausio Naujiesiems metams linki

Danutė ir Stasys Skoruliai
****************************************************
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu gimines, draugus, 

ilgamečius prietelius Australijoje. Visiems linkiu laimės Naujuose 
metuose ir nuotaikingų šv. Kalėdų švenčių.

Su geriausiais linkėjimais
Pranas Nagys, Lietuva

Linksmų šv. Kalėdų, daug laimės ir sveikatos 1998 metams 
linkime giminėms ir draugams.

Jurgis ir Regina Smilgevičiai

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų visiems giminėmns 
ir draugams bei pažįstamiems linki

L. ir V. Šliogeriai

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujų metų 
proga, linkėdami tvirtos sveikatos, gerų ir šviesių gyvenimo dienų.

V. Jonušys su žmona
***************************************************
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname visus tau

tiečius, o ypatingai - tėvelius ir senelius, vežiojančius mažuosius 
į lietuvišką Savaitgalio mokyklėlę. Visiems linkime geros svei
katos, sėkmės darbuose ir asmeniniame gyvenime.

Sy din fe j aus savaitgalio mokykla
****************************************************
Visiems draugams, giminėms ir pažįstamiems linksmų Kalėdų 

švenčių ir laimingų 1998-jų metų linki
Pullinen šeima

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų metų visiems 
nuoširdžiai linki

Viliūnų šeima
***************************************************

Linksmų Kalėdų švenčių ir labai laimingų Naujųjų 1998 me
tų linki visiems broliams ir sesėms čia, Australijoje, ir Tėvy
nėje.

Akademinio skautų sąjūdžio Sydnėjaus skyrius
****************************************************
Linksėtų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų metų visiems 

tautiečiams, labiausiai Australijos lietuvių jaunimui - tautinių šo
kių vienetų nariams ir jų vadovams, bei laimingos kelionės vyk- 
siantiems 1998 - siais į Tėvų žemę linki

Sydnėjaus tautinių šokių grupė "Sūkurys"
****************************************************

Giedrių Kūdikėlio Kristaus gimimo - Kalėdų švenčių ir lai
mingų, sveikų 1998 metų visiems Australijos chorų vadovams, 
choristams, rėmėjams ir koncertų lankytojams linki

Sydnėjaus "Dainos" choras
****************************************************
Linksmų, malonių Kalėdų švenčių ir labai, labai laimingų Nau

jųjų 1998 - jų metų visiems tautiečiams, Australijoje ir Tėvynėje,
linki

Birutė Aleknaitė ir Vincas Binkis
****************************************************
Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 1998 metų vi

siems draugams ir pažįstamiems linki
Irena ir Kostas Bagdonavičiai

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

Renata ir Alius Migai

SPORTĄ
Lietuvis dviratininkas 

Australijoje
Nesniai pasibaigusiose „Common

wealth Bank Cycling Classic‘97“ 
lenktynėse dalyvavo ir kaunietis 
Raimondas Rumšas. 70 dviratininkų 
keturiolikoje komandų lenktyniavo 
nuo Hurstville (Sydnėjus) iki Nelson 
Bay ir vėl per Newcastle - Sydnėjų iki 
Canberros. Raimondas, su vienu vo

Raimondas Rumšą Sydnėjuje.

kiečiu ir trinus lenkais, lenktyniavo už 
vieno lenkų fabrikanto „Mroz“ ko
mandą. Garsus Lenkijoje ir Lietuvoje 
dėl žymių pergalių, Raimondas gerai 
pasirodė ir čia pas mus. Jis laimėjo la
bai sunkų „The Entrance - Gosford“ 
etapą ir užėmė aukštas vietas. „Mroz“ 
komadai netekus dviejų narių, jie vis 
dėlto užbaigė 5 - tais 14 komandų tarpe.

Raimondas gimė Šilutėje. Šis 24 metų 
amžiaus tautietis yra baigęs Panevėžio 
sporto mokyklą ir taip pat yra Vilniaus 
dviratininkų olimpinio sporto ruošimo 
centro komandos narys.

Taigi gal iki susitikimo 2000 - siais.

Atrastas
Juozas Maseinskas
Buvęs vienas iš stipriųjų „Kovo“ 

klubo šachmatininkų Juozas Maš- 
cinskas jau apie 10 metų gyvena NSW 
valstijos vidurio šiaurėje esančiame 
Taree miestelyje. Žaisdamas Taree 
šachmatų turnyre, išgirdau minint Juo
zo pavardę ir jau sekančią dieną 
susitikome. Po dviejų sunkių operacijų 
Juozas vengia „kietų“ partijų, bet vis 
dėlto 1996 metais jis buvo Taree 
šachmatų čempionu.

Vaclovas Liūgą

Registracija į lituanistinius kursus

Šiemetiniai lituanistinių kursų moki
niai; iš k. - Daina Fraser, Viktoras Šli- 

įteris ir (dešinėje) Arūnas Kondrotas. 
gAntra iš dešinės - kursų vedėja, mok. 
IVioleta Kondrotienė.

mokyklai užsidarius, maža telieka vil
čių, kad ateityje jaunoji lietuvių kartaMielas Sydnėjaus  jaunime,

Lietuvių kalbos pamokos vyksta kas 
šeštadienį rytą Strathfield Girl's High 
School nuo 8.30 vai. iki 10.30 vai. 
Norintieji lankyti šias pamokas, turi 
kreiptis pas lietuvių kalbos mokytoją 
Violetą Kondrotienę tel. (02) 9713
2346.

Ateinančiais metais kol kas žada 
mokytis tik viena studentė. Jeigu 
neatsiras daugiau studentų, šios pa

mokos bus nutrauktos.
Tokiu atveju, teks vėl iš naujo steig

ti lietuvių kalbos kursus ir reikės su
rasti 25 studentus. Šiai lietuvių kalbos 

turės progą lankyti lietuvių kalbos 
gimnaziją.

Studentai ir nebaigusieji pradžios 
mokyklos gali studijuoti lietuvių kal
bą šeštadieniais lietuvių gimnazijoje ir 
iš anksto susirinkti „units“ dėl School

’ Certificate ir Higher School Certifi- 
cate.

Ši „Accelerated“ programa leidžia
ma ir valdžios skatinama, kad gabieji 
studentai galėtų praplėsti savo akiratį 
kitų kalbų žinojime.

Prašome registruotis jau dabar!
J. Reisgytė
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jJiclelio čia daikto išleisti 
^Pastoges nuincrį.,.

Nemažai „Mūsų Pastogės“ skaityto
jų yra buvę redakcijoje ir prisimena jos 
vaizdą - didokas kamarys (rašome, 
tiems, kurie dar nėra čia buvę), neto
liese durų prie sąskaitų sėdi susigūžęs 
„Mūsų Pastogės“ administratoriaus 
pareigas einantis Vytautas Patašius. Jei 
norėsite susimokėti prenumeratą, jis 
mandagiai išrašys kvitą ir vėl užguls 
savo darbą..

Toliau - viename pasienyje pora stalų, 
užgriostų kompiuteriais, prie jų viena 
iš dviejų darbuotojų - Zita Bartkevi- 
čienė arba Dalia Donielienė, nelabai 
turinčios laiko atkreipti dėmesį į nau
jai įėjusį - „Mūsų Pastogės“ tekstų 
surinkimas reikalauja ilgų valandų ir 
įtempto darbo.

Redakcijos darbuotojai: iš kairės - Dalia Donielienė, Jadvyga Dambrauskienė nas kitam!
ir Vytautas Patašius. 

Pačiame tolimiausiame kambario 
kampe, paskendęs tarp šūsnių rank
raščių ir įvairios „pagalbinės“ medžia
gos, sėdi ir pats redaktorius. Prieš 
ateidamas į darbą (8 vai. ryte), jis jau 
atsinešė paštą ir jį išrūšiavęs į •„re
dakcijos“ ir „administracijos“ krūve
les, užgula rankraščius, kurie neužilgo 
pradeda „skristi“ pas rinkėją. Kadangi 
pačią redakciją tesudaro tik redakto
rius ir tekstų rinkėja, taigi tarp šių 
dviejų žmonių pirštų kaip tik ir gims
ta kiekvienas naujas „Mūsų Pasto
gės“ numeris.

Užbaigęs su paštu, redaktorius grie
biasi telefono: reikia susitarti su 
bedradarbiais dėl straipsnių, foto
nuotraukų, tikrinti spausdinamą in
formaciją. Žinoma, telefonas čirškia 
visą laiką, pranešdamas redaktoriui, 
kad ten ar ten mirė tautietis ar tautietė, 
rečiau, kad gimė, kad vakar žmogus 
turėjo gauti laikraštį, o dar šiandien ry
te jo nėra ir t.t., ir t.t. Įvairiausi vertel
gos skambina ir siūlo naujus baldus 
redakcijai ar naujausius kompiuterių 
modelius... Po to ateina ir pirmieji jau 
išspausdinti straipsniai, kuriuos re
aktorius pradeda komponuoti į pusla
pius. Penkioliktą valandą einame na
mo, dirbome 7 valandas su trumpa 15 
minučių pertrauka sumuštiniams ir 
kavos puodeliui.

Taip dirbama nuo pirmadienio iki 
trečiadienio. Trečiadienis užbaigiamas 
korektūra - skaitymu ir taisymu. 
Ketvirtadienį tekstų rinkėja jau prade
da rinkti medžiagą sekančiam laikraš
čio numeriui, paruošia adresus iš
siuntimui. Redaktorius vyksta į spaus
tuvę, kuri yra kitame Sydnėjaus prie
miestyje. Čia jis į „Mūsų Pastogės“ 
puslapius sudeda jau paruoštas fo
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tonuotraukas ir atiduoda laikraštį 
spausdinimui.

Nuo tada į darbą įsijungia dar vienas 
asmuo . Jadvyga Dambrauskienė, kuri 
savo mašina atvyksta į spaustuvę, „pa
sikrauna“ mašiną naujai išspausdinta 
„Mūsų Pastoge“ ir vežasi namo. Tuo
met prasideda laikraščio vyniojimas ir 
adresavimas. Dirbant vienam, šis dar
bas užtrunka iki paryčių. Kitą rytą, 
penktadienį, adresais ir pašto kodais 
suskirstyta „Mūsų Pastogė“ apie 10 
valandą keliauja į pašto darbuotojų 
rankas. Teoriškai laikraštis skaitytojus 
turėtų pasiekti sekantį pirmadienį.

Nuo trečiadienio iki pirmadienio ry
to redaktorius redakcijoje būna tik re
tais atvejais - tuo metu jis dirba na

muose. Nuo namų iki redakcijos su 
mašina 30 minučių kelio, bet redak- 

, torius .jos. neturi... Tenka, apie 30 mi-

"Mūsų Pastogės" bendradarbiai 1997metais
Australijos lietuvių bendruomenė, 

palyginus su JAV, Kanados ar Ang
lijos lietuvių kolonijomis, yra labai 
maža. Ir nors mes patys savo tarpe 
nusiskundžiame, kad baigiame išmirti 
arba, geriausiu atveju, „užsnūsti“, ta
čiau, man atrodo, kad tai yra netiesa. 
Lyginant pagal išeivių skaičius kitose 
bendruomenėse, mūsų, australiškoji, 
bendrija dar labai ir net labai gyvas
tinga.

Neminėsiu čia visų bendruomenės 
kultūrinių apraiškų, bet, kaip redak
torius, paskaičiuosiu šiemet „Mūsų 
Pastogei“ talkinusius apžvalgininkus, 
įvairiausiomis temomis rašiusius 
straipsnius, fotokorespondentus.

Prieš porą mėnesių kalbėjausi su 
vienu žurnalistu iš tėvynės. Jam 
paklausus, kaip einasi su bendradar
biais (ypač, kada jie neapmokami), 
paskubomis pasakiau, kad per metus 
mūsų darbe jų dalyvauja apie šimtas. • 
' Vėliau, norėdamas pasitikslinti, o kiek gi. 
iš tiesų bendradarbiavo per tą laiką, 
padariau sąrašą ir suskaičiavau. Štai 
gavosi tokia statistika: iš Australijos 
1997 metais mums rašė 107 žmonės, jų 
tarpe daugelis po kelis ar keliolika 
kartų, iš Lietuvos - 23, iš JAV - 6, iš 
Belgijos - 1.

Daugiausiai į „Mūsų Pastogės“ 
puslapius darbo įdėjo nuolatiniai 
laikraščio apžvalgininkai - kas savaitę 
pateikiantis pasaulio žinių santraukas 
Vytautas Patašius; išsamias Lietuvos 
žinių apžvalgas kas šeštą savaitę 
atsiunčiantys dr. Vytautas Doniela, dr.

nučių pėsčiomis keliauti iki traukinio Čėsna, dr. V. Doniela, E. Erzikov, kun.
ir su persėdimu važiuoti traukiniu, kas 
kartu paėmus trunka apie 1 vai. 45 - 50 
minučių.

Dar nepaminėtas ištikimas „Mūsų 
Pastogės“ talkininkas yra kun. Povilas 
Martūzas. Jis ne tik laikraščio mece
natas, bet ir pagrindinis patarėjas ir 
meistras, kompiuteriui sugedus. Kun. 
Povilas Martūzas paskutiniuoju metu 
sunkiai serga, bet kreipsies į jį kada 
pagalbos, ir visada ją rasi! Per kunigą 
taip pat gaunamas ir elektroninis E- 
mail paštas, kuriuo žinios iš Lietuvos 
spaudos ateina per 24 valandas.

Esu girdėjęs: „Didelio čia daikto iš
leisti „Mūsų Pastogę“! Gal iš tiesų tai 
ir nebūtų didelis darbas, jeigu jų leistų 
dukart ar triskart didesnis koletyvas. 
Dabar jis tikrai labai nelengvas. Visa 
laimė, kad redakcijoje viešpatauja 
nuoširdus draugiškumas, parama vie-

O dabar, mieli skaitytojai, dar kartą - 
linksmų Kalėdų švenčių! Mes jas 
švenčiame drauge su Jumis!

Redaktorius

Algimantas Kabaila, dr. Danius Kai
raitis, Anskis Reisgys, Jurgis Rūbas ir 
dr. Saulius Varnas.

Sporto skyriuje bendradarbiavo taip 
pat gana gausus talkininkų būrys: 
Antanas Laukaitis, Jeronimas Belkus 
(anglų k.), Balys Nemeika, V. Liūgą, V. 
Binkis, V. Lipšys ir kt.

Iš Amerikos žemyno mus nepa
ilstančiai informavo žurnalistas Jurgis 
Janušaitis, aprašęs tenykščių lietuvių 
džiaugsmus ir rūpesčius.

Įvairiausiais meno klausimais rašė 
energingoji dr. Genovaitė Kazokienė; 
literatūrinėmis temomis straipsnius ir 
savo kūrybą teikė poetai Juozas Almis 
Jūragis, Juozas Mikštas, Aldona Priž
gintaitė, Ted Reilly, Lidija Šimkutė, 
Aldona Veščiūnaitė, rašytojai: Viktoras 
Baltutis, Dalia Janavičiūtė, Elena 
Jonaitienė, Agnė Lukšytė, Julija Šva- 
baitė - Gylienė ir kt. Jų kūrybos bū
tume galėję spausdinti daug daugiau, 
deja, „Mūsų Pastogės“ apimtis to ne
leido - nesvarbu, kokie geri redakcijos 
norai, bet lėšų stoka nulemia puslapių 
skaičių (gaila, tačiau realybė yra to
kia, kad Australijos lietuviai tūks
tantinėmis sumomis remia įvairiausius 
projektus, išskyrus savąjį laikraštį).

„Mūsų Pastogės“ korespondentų 
tinklas žemyne pasiskirstęs sekančiai 
(atsiuntę 5 straipsnius ar daugiau 
pažymėti storesniu šriftu): ACT - 
Budzinauskas, dr. A. Kabaila i 7 dr. A. 
Stepanas; NSW - V. Aras, V. Bakaitis, 
R. Baltušytė; Z. Bartkevičienė, J. Bel
kus, V. Binkis, A. Bučinskas, L. Cox, R.

J. Girdauskas, D. Janavičius, E. Jo
naitienė, J. A. Jūragis, dr. D. Kairaitis, J. 
Karpavičius, A. Katkauskaitė - V. 
Protaitė, dr. G. Kazokienė, J. P. Kedys, 
A. V. Kramilius, A. Laukaitis, D. Lee, 
V. Liūgą, A. Lukšytė, O. Maksvytienė, 
A. Mauragis, P. Nagys, G. Narušis, V. 
Patašius, L L Poželaitė - Davis, A. 
Prižgintaitė, K. Protas, A. Reisgys, J. 
Reisgys, J. Reisgytė, T. Rotcas, P. 
Sungaila, V. Šliogeris, V. Vaitkus, E. 
Varnas, A. Veščiūnaitė, dr. A. Viliūnas, 
R. Zakarevičienė, P. Žalienė, J. Zinkus, 
P. Žukas; Qld. - R. Platkauskienė - Platt; 
SA - V. Baltutis, D. Baltutytė, O. 
Baužienė, BEM, J. Malijauskienė, V. 
Marcinkonytė, E. Nemeika, V. Ne- 
verauskas, V. Opulskis, A. Pečiulis, D. 
Pocius, J. Stačiūnas, M. Stačiūnienė, L. 
Šimkutė, J. Vabolienė, L. Vaičiulevi- 
čius, G. Valužis, K. Vanagienė, dr. S.
Varnas, V. Vitkūnienė; Tas, - S, 
Augustavičius, prof. dr. T. G. Fennell, 
A. Kantvilas, R. Tarvydas, A. Taškūnas; 
Vic. - H. Antanaitis, L. Bungarda, M. 
Davalga, D. Didžienė, V. Jokubaitytė, J. 
Gailius, J. Juška, L. Kozlovskienė, V. 
Kružienė, R. Lazauskas, A. Karazijie
nė, V. Lipšys, V. L. Mačys, J. Mikštas, 
J. Obeliūnas, E. Petrikaitė - Šumienė, 
G. Pranauskienė, B. Prašmutaitė, Z. 
Prašmutaitė, E. Reilly (Ted), J, Rūbas, 
F. Sadauskas, M. Saženienė, D. Si- 
mankevičienė, R. Skerienė, R. Stat
kuvienė, A. P. Šimkus, S. Šutas, A. 
Vaitiekūnas, I. Valodkienė, V, Vai
tiekūnienė, J. Vitkūnaitė - Reilly, L. 
Žalkauskas, J. Žalkauskas, G. Žemkal
nis, N. Žvirzdinas - Šalkūnas.

Belgijoje: poetė Žentą Tenisonaitė - 
Helleman.

JAV: vysk. P. A. Baltakis, A. Gustai
tis, J. Janušaitis, kun. A. Saulaitis, J. S, 
Švabaitė - Gylienė, P. Žumbakis.

Fotokorespondentų iš australiečių 
tarpo irgi turėjome nemažai. Deja, 
tikslaus skaičiaus šiemet pateikti 
negalime, kadangi ant daugumos 
spaudai siunčiamų nuotraukų nepa
rašyta, kas jų autorius. Iš žinomų 
paminėtini: .

ACT- dr. A. Stepanas; NSW - V. Bakaitis,
L. Belkus, A. Bumeikis, L. Cox, J. 
Dambrauskienė, A. V. Kramilius, A. Laukai
tis,D.Lee,P.Nagys,D.Šepokienė,  V. Vaitkus; 
Qld. - G. Gotdon, R. Platt; Vic. - A. Gabas, V. 
Kymantas, A. Lipšys, B. ir Z. Prašmutaitės,
M. Savickaitė,M. Sodaitienė,B. Staugaitienė 
ir kt.

Visiems mūsų talkininkams - apžval
gininkams, korespondentams, fotografams, 
mus ištikimai rėmusiems savo darbais, esa
me labai ir labai dėkingi ir prašome ateityje 
mūsų neužmiršti -„Mūsų Pastogė“ yra mū
sų visų laikraštis!

Bronius Žalys,Redaktorius
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Eugenijus Baueris gimė 1906 m. lie

pos 26 dieną Šeduvoje. Jis buvo trečias 
vaikas penkių vaikų būryje.

Pagal giminės tradiciją, jo tėvas buvo 
malūnininkas. Eugenijaus prosenelis, 
emigravęs į Lietuvą iš Vokietijos, įkū
rė malūną, o Bauerių šeima Lietuvoje 
gyveno bene jau nuo Vytauto Didžiojo 
laikų.
Prasidedant I pasauliniam karui, 

Bauerių šeima buvo priversta eva
kuotis į Rusiją, Orenburgą. Dirbo ūkio 
darbininkais ir tik 1920 metais, kaip 
vokiečių tautybės žmonėms, jiems 
tavo leista vykti į Vokietiją. 1921 me
tais Baueriai grįžo į jau laisvą Lietuvą.
Vyresniam sūnui dirbant malūne, 

Eugenijus vėl galėjo lankyti mokyklą. 
Baigė Šiaulių gimnaziją, o 1928 - 1933 
metais Vytauto Didžiojo uniuversitete, 
Kaune, studijavo teisę. Baigęs moks
lus, jis dirbo Panevėžio apygardos 
teisme sekretoriumi, kiek vėliau - tei
sėju. Juo dirbo kol į Lietuvą užėjo 
sovietai. Darbe jis susipažino su Na
talija ir 1940 metais ją vedė.

Daug vargo Antrojo pasaulinio karo 
metu. Dukra Ingrida 1944 metais gimė 
Stargarde, Vokietijoje. Karui pasibai
gus, Baueriai gyveno DP stovyklose, 
1950 metais emigravo į Australiją. Iš
ėjus iš 1 Bonegillos. stovyklos, laikui 
bėgant įsikūrė Sydnėjaus priemiestyje 
Engadinėje.

Eugenijaus ir Natalijos sūnus Vik
toras gimė 1950 metais. Eugenijus, 
negalėdamas dirbti pagal savo pro
fesiją advokatu, daugiau kaip 20 metų 
dirbo paštų valdyboje telefonų tech
niku.

Amžinybėn išlydėjome veterinarijos dr. 
a.a. Leoną Kriaučeliūną

Prieš pat Padėkos dieną, lapkričio 25- 
tąją, visus JAV didžiuosius lietuvių tel
kinius sudrebino nepaprastai skaudi žinia: 
mirė vienas iš žymiausių visuomenės 
veikėjų, stambiausiomis aukomis rėmęs 
įvairių organizacijų darbus, planus tiek 
išeivijoje, tiek ir nepriklausomoje Lie
tuvoje, be galo skaudžios kaulų vėžio li
gos ilgokai iškankintas, mylimos žmonos 
Irenos ir dukrelių Vidos ir Jolitos bei jų 
šeimų su meile globotas a.a. veterinarijos 
daktaras Leonas Kriaučeliūnas, gyvenęs 
Lemonte, Čikagos priemiestyje.

Netekome nuostabaus žmogaus, di
džiojo darbininko, tauraus, giliai Tėvynę 
mylėjusio, Suvalkijos lygumų sūnaus. 
Velionis mirė tris dienas prieš savo sep
tyniasdešimt aštuntąjį gimtadienį.

Tad šios skaudžios netekties proga, 
tardami garbingajam tėvynės sūnui dr. 
Leonui Kriaučeliūnui paskutinį sudie, 
bent trumpai pažvelkime į jo nueitą gy
venimo kelią.

A.a. dr. Leonas Kriaučeliūnas gimė 
1919 m. lapkričio 28 dieną Žynių kaime, 
Žaliosios valsč., Vilkaviškio apskr., pa
vyzdingų ūkininkų šeimoje. Baigęs Vil
kaviškio gimnaziją, 1940 m. pradėjo 
veterinarijos studijas Veterinarijos aka
demijoje Kaune. Karo audrų išblokštas iš

Išėjus į pensiją daug keliavo lan
kydamas gimines, pasklidusias po visą 
platų pasaulį. Ilgiau sustojo pas dukrą 
Ingridą, kuri gyvena Vankuveryje, 
Kanadoje. Eugenijus domėjosi poli
tika, istorija, mėgo daržininkauti. Bu
vo labai šeimai atsidavęs žmogus, gra
žiai sugyveno su kaimynais, lankė 
liuteronų bažnyčią ir bendravo su 
Sydnėjaus lietuvių bendruomene. 
Paskutinius 6 savo gyvenimo mėne
sius Eugenijus Baueris praleido „Le
wisham Retirement Hostel“, kur liko 
gyventi jo žmona Natalija.

Eugenijus Baueris mirė 1997 m. 
gruodžio 9 dieną. Jo palaikai gruodžio ■ 
15 dieną sudeginti Sutherland Woro- 
noros kapinėse.

Velionio liūdi žmona Natalija, vaikai 
Ingrida ir Viktoras, anūkai Katrina, 
Andrew, Edward, Joseph ir Tom.

Ilsėkis ramybėje. y 

tėvynės, Leonas Kriaučeliūnas studijas 
tęsė Vokietijoje, ir 1946 m. baigė Han- 
noverio Aukštąją Veterinarijos mokyklą 
daktaro laipsniu. 1949 m. pasiekė Ameriką 
ir, turėdamas specialybę, netrukus pasta
tė mažųjų gyvuliukų kliniką netoli Čika
gos ir pradėjo praktiką savo srityje. Jis 
sunkiai dirbo, bet sąžiningai, įgijo žmo
nių pasitikėjimą ir tas jo pasirinktas ke
bas užtikrino šeimai labai gražų ir sėk
mingą gyvenimą.

Kad ir sunkiai dirbdamas savoje pro
fesijoje, dr. Leonas Kriaučeliūnas netai
kus pasuko ir visuomenininko keliu, ku
rio neatsisakė iki pat mirties. Jis su žmo
na Irena įkūrė Čikagoje Montesori liet, 
yaikų namus - mokyklėlę, kuri buvo 
pavadinta Kriaučeliūnų vardu. 1966 m. 
pravedęs JAV sėkmingą Kultūros fondo 
vajų, sutelkęs keliolika tūkstančių do
lerių, dr. Leonas Lietuvių Bendruomenėje 
darbavosi ketveris metus nuo 1961 m., 
kaip Tarybos narys.

Suruošė dvi JAV ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventes, vadovaudamas 
švenčių rengimo komitetams. Šventės bu
vo labai gerai organizuotos, praėjo di
dingai, su dideliu pasisekimu.

1970 m. Čikagoje, miesto centre su
ruošė sovietų vykdomo lietuvių tautos

A. f A. Agotai Stepauienei
mirus, jos sūnų dr. Antaną Stepaną liūdesio valandoje giliai užjaučiu.

Kazys Keiuežys

A. f A. Agotai Stepauienei
mirus, jos sūnų Antaną, anūkus Paulių ir Kazį, gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

(anbciTos "Ramovės"
skyriaus raiiiovėnai

A. f A. Jonui Radiniai
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Virginijai ir jos 
šeimai.

Sopliia ir Carmen Saparas

genocido parodą, kurią atidarė Kongreso 
narys G. Ford, vėliau tapęs JAV prezi
dentu. 1981 m. Vašingtone suruošė 
Amerikos Balso liet, skyriaus 30 metų 
sukakties minėjimą, kuriame kalbėjo 
senatorius Ch. Percy. Dr. Leonas už veik
lą buvo apdovanotas Bulgarų naciona
linio fronto medaliu. Jis yra vadovavęs 
BALF-o vajams, telkęs lėšas Dirvai pa
remti.

Dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai 
nepaprastai jautrūs lietuviškiems reika
lams, tad juos matome stambiomis 
sumomis remiančius lietuviškųjų orga
nizacijų darbus: jie yra ilgamečiai „Dai
navos“ ansamblio rėmėjai, globėjai. Jų 
dosnią ranką ir didelę paramą juto Pa
saulio Lietuvių Centras, Jaunimo Cen
tras, lituanistinės mokyklos, Lietuvių ir 
Tautos Fondai, kiekviena organizacija 
pajuto jų dosnumą, kuri tik aukų prašė. 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dr. 
Leonas ir Irena Kriaučeliūnai įrengė 
modemišką mažųjų gyvuliukų kliniką 
Kaune ir padovanojo Lietuvos Vete
rinarijos Akademijai. Ši klinika kainavo 
apie milijoną dolerių. Tai jų dovana 
Lietuvai, kurioje dr. Leonas pradėjo savo 
studijas ir įsigyta profesija vertėsi visą 
gyvenimą.

Kartą su mielu daktaru besišneku
čiuojant, paklausiau: „Daktare, kiek iš 
viso esate paaukojęs dolerių išeivijos ir 
Lietuvos gerovei?“ Dr. Leonas nusišyp
sojo, „nedaug, - sako, - tik tris milijonus...“ 
Manau, kad panašaus geraširdžio išeivi

INFORMACIJA
Sydnėjaus lietuvių katalikų bendrudnienės žiniai

Dėl sveikatos is lietuvių sielovados pasitraukus kun. Povilui Martūzui, nuo balandžio 
mėnesį lietuvius aptarnavo Tasmanijoje gimęs jaunas kunigas Jonas Girdauskas, 
S.M. Atitrukdamas nuo įsipareigojimų Parramattos diecezijoje, kun. J. Girdauskas 
laikė mišias kas antrą, trečią ir ketvirtą mėnesio sekmadienį, patarnavo laidotu
vėse, krikštynose ir kt.

Bendruomenė pamilo šį pilna žodžio prasme kunigą, nežiūrint to, kad mišias jis 
laikė angliškai - gimė jis mišrioje šeimoje ir lietuviškai neišmoko.

Buvo tikėtasi, kad kun. J. Girdauskas galės aptarnauti lietuvius iki 1998 metų 
pabaigos, tačiau, aplinkybėms taip susiklosčius, kun. J. Girdauskas lietuvius turės 
palikti iki 1998 metų balandžio 19 dienos. Kun. J. Girdauskas stengiasi susitarti su 
kitu kunigu maristu, kad vėliau šis galėtų aptarnauti Sydnėjaus lietuvius.

Kun. J. Girdauskas šiais metais lietuviams aukos paskutines Kalėdų mišias . Po 
Kalėdų jis išeina atostogų iki vasario 8 dienos. Iki to laiko lietuviškų pamaldų 
Sydnėjuje nebus. Nebent iki tol šiam laikotarpiui atsirastų kitas svetimtautis 
kunigas.

Primename, kad Kūčių plotkeles galima gauti sekmadienį prie bažnyčios pas 
Danutę Ankienę ir Lietuvių namuose. Būsime dėkingi už auką, skirtą plotkelių 
gaminimui.

Antanas Kramilius
Lietuvių katalikų misijos komiteto vardu 
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joje ir Lietuvoje dar neturime. Tau, gar
bingas sūnau, dr. Leonai už tai amžinai bus 
dėkinga išeivija, organizacijos ir Lietuva.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas visą savo 
gyvenimą paskyrė ir įvairių organizacijų 
veiklai. Jis darbavosi BALF‘e, Lietuvių 
Bendruomenėje, Amerikos Lietuvių Ta
ryboje, Lietuvos Vyčiuose, Korp‘ Neolit- 
huania, eidamas įvairias pareigas ir 
Amerikos Lietuvių Tautinėje Sąjungoje, 
jau kelioliką metų šiai sąjungai sėkmin
gai vadovaudamas. Korp‘ Neolithuania 
korp. filisteris, dvi kadencijas buvo vyr. 
valdybos nariu. Taip pat Velionis dalį 
gyvenimo pašventė ir VLIK'o veiklai.

Trumpame rašinyje neįmanoma iš
vardinti šio didžiojo visuomenininko dar
bų. Apie tai reikėtų parašyti studiją. Tad 
nors šie keli, iš atminties prisiminti Velio
nio darbai teliudija jo gyvenimo pras
mingumą. Apie dr. Leono Kriaučeliūno 
gyvenimą, be abejo, dar daug kas ir ilgai 
kalbės. Tad jo šviesus atminimas telieka 
lietuvių tautoje gyvas ir kartų kartoms 
kartojant.

Su dr. Leonu Kriaučeliūnu man teko 
bendradarbiauti virš trisdešimt metų, 
ruošiant tautinių šokių šventes, genocido 
parodą, ALT S-gos seimus, vykdant vajus... 
Tai jis nepaprastai vertino ir dar prieš pat 
mirtį telefonu pasidalinome pačiais gra
žiausiais prisiminimais ir jaučiau jo didelį 
dėkingumą. Po skausmingos žemiškos 
kelionės, tau, garbingasis tėvynės sūnau, 
tebūnie langva svečių žemelė.

Jurgis Janušaitis
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INFORMACIJA
Lietuvos Respublikos konsulato Adelaidėje pranešimas

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkinių balsavimo klausimu
LR konsulo sudaryta balsavimo komisija praneša LR piliečiams, kad Lietuvos 

Respublikos Prezidento rinkmai Adelaidėje įvyks 1997 m. gruodžio 21 d., sekma
dienį, Lietuvių namuose, 6 Eastry St., Norwood, SA, 5067. Balsavimas vyks 
posėdžių kambaryje nuo 12.30 iki 3 vai. po pietų.

Balsuoti gali Lietuvos Respublikos piliečiai, turintieji galiojantį Lietuvos pasą.
Jei Lietuvos vyriausioji rinkimų komisija paskelbs pakartotinį balsavimą, jis 

įvyks 1998 m. sausio 4 d., sekmadienį, tose pačiose patalpose nuo 12.30 iki 3 vai. 
po pietų.

Jurgis Jonavičius, LR garbės konsulas

Pranešimas vyresniesiems tautiečiams
Asmenys virš 70 metų amžiaus, gyvenantys Bankstowno ir Canter

bury municipalitete, kurie gyvena savuose namuose, bet jau nepajėgia 
patys save prižiūrėti, apsitarnauti, kaip, pavyzdžiui, maudytis, palaikyti 
asmeninę higieną, nuvykti pas gydytoją, pasigaminti sau maistą ir pan., 
dėl pagalbos ir patarnavimo gali kreiptis į Multicultural Aged & Disabi
lity Support Services Inc. (CMADSS). Kreiptis reikia pas Niną Įsako
mas, 19 SouthPde., Campsie, NSW 2194. Tel. 9718 6199 arba į Sydnėjaus 
lietuvių moterų socialinės globos moterų draugijos pirmininkę Juliją 
Lašaitienę tel. 9743 4118, kuri jums smulkiai išaiškins kaip visus šiuos 
klausimus galima išspręsti.

Ši paliegusiems valstybės skiriama parama yra suteikiama Visų tau
tinių bendruomenių žmonėms, taigi, mieli tautiečiai, nesidrovėkite pra
šyti šios paramos, tuo labiau, kad ją tikrai esate užsitarnavę.

Giminės arba kaimynai, žinantys kam reikalinga tokia pagalba, gali 
šiuos žmones rekomenduoti.

Patarnautojos - slaugytojos, kurios jus lankys namuose, kalba lietu
viškai ir angliškai.

Prašykite, jūs esate užsitarnavę- tokią pagalbą.
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos moterų draugija

Sydnėjaus lietuvių sporto klubas "Kovas"
š. m. gruodžio 31 d., 7.30 vai. vakaro Lietuvių klube B anksto wne ruošia

Naujų metų sutikimo balių.
Bilietai - 20 dol. Juos įsigyti galima Lietuvių klube, tel. (02) 9708 1414, 

arba pas sporto klubo "Kovas" pirmininkę Nitą Wallis tel. (02) 9790 3233.
Kviečiame visus ir visas!_______________________________________

Popietė Sydnėjaus lietuviams
Iš anksto pranešame, kad sekmadienį, 1998 m. sausio 18 d., 2 vai. po pietų 

Lietuvių namuose Bankstowne Tėvynės sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia po
pietę, kurioje bus aptarta

Prezidento rinkimų eiga ir rezultatai.
Kalbės Vytautas Doniela ir kiti. Po pranešimų - diskusijos. Visi maloniai kvie

čiami apsilankyti. Tėvynės sąjungos Syd. sk. valdyba

Ypatingas pasiūlymas!
- Ryga - Vilnius - Talinas

Nuo 1440 dol į ten ir atgal vienam asmeniui. 
(Kelionės iš Sydnėjaus 1998 m.sausio 16 - kovo 31 dienomis) 

Papildomi mokesčiai - (taksa) ekstra.

(Established 1972)
48 The Boulevards, Strathfield, NSW 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 T AOOO 888 ACN 001 344 323 
Email: gatrav@magna.com.an 
Web Address: http:/ wwwatu^na.com^n./~ gatrav

Mieli bendradarbiai! Po Kalėdų ir Naujų metų atostogų "Mūsų Pastogė" 
darbą vėl pradės sausio 12 dieną. Būtų labai gerai, jei Jūsų medžiaga mus 

^pasiektų dar prieš tai. Ačiū.Red.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

įį linksmų Kalėdų švenčių ir 

^2 labai laimingų 1998 - jų metų 
Sydnėjaus lietuvių klubo nariams, jų šeimoms 

ir visiems bendruomenės nariams linki
Sydnėjaus lietuvių klubo direktoriai ir tarnautojai

----------------- —T———
Ir šiemet Lietuvių klube gruodžio 24 d.

(trečiadienį), 6 vai. vakaro yra ruošiamos

' kūčios. *
Vakarienės kaina -15 dol. asmeniui, *

vaikams iki 12 metų - 8 dol. ’’fes;' F
Visi laukiami!

< 1 1 ' S
Pakeliamas "Mūsų Pastogės" metinis 

prenumeratos mokestis
Kaip dauguma "M.P." skaitytojų žino, prenumeratos mokestis padengia tik 

apie pusę (šiemet 53%) leidimo išlaidų. Kitos lėšos surenkamos iš apmokamų 
skelbimų, aukų, metinės loterijos ir palikimų. Tokiai padėčiai tęsiantis, mažėjant 
atsarginiam kapitalui, o išlaidoms kylant, su apgailestavimu turime pranešti, kad 
nuo 1998 m. sausio 1 d. "Mūsų Pastogės" metinė prenumerata bus $ 50. Ati
tinkamai pakeliama prenumerata ir skaitytojams užsienyje. (Tos pačios apimties 
latvių savaitraščio prenumerata šiuo metu yra $ 80, o estų - $ 60.) Pakeliamas , 
mokestis ir už "M.P." talpinamas užuojautas, kurios dabar kainuos $ 20. 
Skelbimų kaina pasilieka ta pati. Prenumeratos mokesčio pakėlimas neliečia 
skaitytojų, jau užsimokėjusių sekančių metų prenumeratos mokestį.

L.B. Spaudos Sąjungos Valdyba dėkoja "M.P." skaitytojams ir rėmėjams už 
paramą, be kurios Bendruomenės laikraštis nepajėgtų išsilaikyti.

L.B.Spaudos S-gos Valdyba s------------------------------------------------------------------------------------------------ ;

Naujos videokasetės
Pranešame, kad netrukus Australijoje bus galima gauti Lietuvos radijo ir te

levizijos gamintą populiarų serialą "Giminės". Serialas susideda iš 40 dalių ir 
trunka 28 valandas. Viskas yra įrašyta į Australijoje naudojamas spalvotas VHS 
kasetes (iš viso 14). Komplekto kaina 600 dolerių.

Taip pat bus platinamas 40 minučių trukmės spalvotas dokumentinis filmas 
"Kuršių Nerija" (autorius Arvydas Barysas). Kasetės yra dviejų rūšių: lietuviškai 
ir angliškai ("The Couronian Spit"). Filmas pasakoja apie Kuršių Nerijos susi
darymą, jos gamtos grožį, šio krašto žmonių buitį ir kultūrą. Vokišką filmo va
riantą įsigijo ir rodo Vokietijos televizija. Numatoma kasetės kaina 35 doleriai.

Informacija apie platinimą bus paskelbta vėliau.
"M.P." inf.

Sydnėjaus "Aušros" tunto vasaros stovykla ren
giama Camp Coutts, Waterfall 1998 m. sausio 3-11 dieno- 
mis.Vienam asmeniui pilnas stovyklavimo laikas kainuos ' 
dolerių, stovyklausiantiems trumpiau - 1 diena kainuos 10 
dolerių.

Skautus, kurie negalės stovyklauti, kviečiame apsilankyti 
šeštadienį, sausio 10 - ąją - svečių dieną.

Dėl informacijos galite kreiptis'pas v. sk.v.sl. Dainą Šli- 
terytę, 40B Fiddens Wharf Rd., Killara 2071. Tel. (02) 9498 
2571. Daina Šliterytė

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 j 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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