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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ VISIEMS 
"MŪSŲ PASTOGĖS" SKAITYTOJAMS IR BENDRADARBIAMS!

Išsipildymas

Bronius Žalys

Tyliai žvilga žvaigždės šviesios 
tamsioje nakty Kalėdų - - 
Virpa džiugesiu širdis - 
Šiąnakt gimė Meilės Dievas! 

\______ -_______________

Redakcija ir administracija

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

Tyliai, tyliai, tylutėliai 
nakties vėjuj supas žiedas 
baltutėlio oleandro 
laukdamas Kalėdų ryto — 
__________ .______/

ALB Krašto Valdyba sveikina visus tautiečius šventų 
Kalėdų proga. Linkime, kad Naujieji 1999-ieji metai at
neštų džiaugsmo ir vilčių išsipildymo asmeniškame gy
venime. Bendruomenės organizacijoms linkime sėkmin
go ir kūrybingo darbo. Tęskime mūsų ilgametę veiklą 
šviesiai Tėvynės gerovei.

Tesklando palaima virš Jūsų namų, darbų ir siekių.
ALB Krašto Valdyba

Mieliems tautiečiams Tėvynėje, Australijoje ir visuose 
pasauliokraštuose, švenčiantiems Kūdikėlio Kristaus gimi
mo šventę - Kalėdas, linkime geros, šventiškos nuotaikos.

Viso geriausio ateinančių Naujųjų 1999 metų bėgyje 
giminėms bičiuliams ir visiems pažįstamiems -

LR Generalinis garbės konsulus Sy Linėjuje 
Viktoras Šliteris ir Juta Šliterienė Rasos Sutkutės piešinys ("Laiškai Lietuviams")

Nuoširdžiai sveikiname mūsų tautiečius šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. Linkime visiems geros sveikatos, 
sėkmės ir ramių 1999 metų.

LR Garbės konsulas Adelaidėje 
Jurgis Jonavieius ir Birutė Jonavičieuė

Mieli Australijos lietuviai! Nuoširdžiai sveikinu Jus 
visus šv. Kalėdų ir Naujųjų 1999metų proga. Linkiu visiems 
stiprios sveikatos. Tegul išsipildo Jūsų svajonės, viltys ir 
troškimai. Paskutiniai šio šimtmečio metai tebūna Jums 
laimingi, telydi sėkmė kiekvieną Jūsų darbą ir buitį.

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais
Andrius Žilinskas, LR Garbės konsulas

Sveikiname visus su Kristaus gimimo švente - šv. 
Kalėdomis ir taip pat su Naujais 1999 Metais linkėdami 
geriausio pasisekimo ir laimės bei kartu maloniai praleisti 
Australijos Lietuvių Dienas Geelonge

XX-ųjų ALB Ruošos Komitetas, Geelong

Šv. Kalėdų proga sveikiname visus Australijoje ir mūsų 
Tėvynėje Lietuvoje gyvenančius lietuvius, linkėdami šven
tiško džiaugsmo bei laimingų 1999-ųjų metų!

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname visus tautiečius Australijoje ir 
visame pasaulyje su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 1999 me
tais! Tegul jie būna prasmingi ir laimingi.

Stiprios sveikatos, gerų ir šviesių gyvenimo dienų!
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

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

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
tS#^^*^##*##**#******^*###®**#####*#^#*#^#*******#***

Visus Klubo narius ir jų šeimas, tarnautojus, savano
rius padėjėjus ir jų šeimas sveikiname su šventėmis lin
kėdami šventiškos nuotaikos šv. Kalėdų proga ir geros 
sveikatos bei visokeriopos sėkmės Naujuose 1999 Metuose

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Direktoriai

Visiems mūsų gerbiamiems bibliotekos lankytojams, 
geradariams, bičiuliams nuoširdžiai linkime giedriai 
džiugių Kalėdų švenčių ir laimingų ateinančių 1999Nauj ųjų 
Metų, to paties linkėdami ir tolimam, bet mūsų širdžiai 
artimam ir brangiam Gimtajam kraštui.

Melbourno Lietuvių Biblioteka

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1999-ųjų metų proga sveikiname 
visus Viktorijos Pensininkų Sąjungos narius ir visus lietu
vius kur jie bebūtų. Linkime geros sveikatos ir sėkmės.

Viktorijos Pensininkų Sąjungos Valdyba

... Ištikšės paskutinės metų sekundės. Pasipils raliavi
mai, blyksės fejerverkai, ir kaip žvaigždės kvietimas trum
pam įsiviešpataus šventė. Joje mes visi: vakar - maži, 
šiandien - suaugę, rytoj - atsigręžiantys į didelį kelią už 
mūsų...

Laimingų šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų Jums visiems 
linki

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų 1999 metų 
linkime Fondo nariams, rėmėjams ir prijaučiantiems

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba
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Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų - 1999-ųjų 

Metų linkime Lietuvių Skautų Sąjungos Australijos Rajo
no broliams skautams, sesėms skautėms, jų tėveliams, 
rėmėjams ir vadovams.

LSS Australijos Rajono Vadija

Mielus seses ir brolius skautus ir skautes Australijoje, 
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 Australijoje, Tėvynėje ir visame plačiame pa
saulyje sveikiname su šv. Kalėdomis, linkėdami tyro 
džiaugsmo, o Naujųjų Metų proga - visko geriausio!

Sydnėjaus "Aušros" tuntas 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai sveikiname mielus Lietu
vių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narius, darnią'Mū
sų Pastogės" bendradarbių, rėmėjų ir skaitytojų šeimą bei 
kiekvieną brangų broli ir sesę lietuvi Australijoje, Lie
tuvoje ir svetur.

1999-ieji Nauji Metai tebūna visiems šviesūs ir laimin
gi, teatneša visokeriopos sėkmės tiek mums, tiek mūsų 
Tėvynei Lietuvai

Liet. Bendruomenės Spaudos S;y angos V-ba 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Kristaus gimimo šventės proga visus Tasmanijos lietu
vius sveikina

Ilobarto Apylinkės Bendruomenės Komitetas -
S. Augustavieius, J. Paškevičius, R. Tarvydas 

®®®®®®®®®®'®®®®®®®®®®®®®®®.®®®®®®®®®®®®®®®®:fc®®®®®®®®®®®®®®®®
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 asmeninia
me gyvenime.

Sydnėjaus Savaitgalio Mokykla 
®®®®®®®®®®®®®®®®«®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Sv. Kalėdų proga sveikiname sporto klubo ’Kovas" spor
tininkus, rėmėjus ir draugus bei busimosios Australijos 
Lietuvių Sporto Šventės Geelonge dalyvius ir linkime 
sėkmės Sporto Šventėje, laimingų Naujų 1999 Metų!

Sporto klubo "Kovas" Valdyba' ' ’ <
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Šv. Kalėdų proga širdingiausi sveikinimai Sydnėjaus 

pensininkų klubo nariams ir visiems lietuviams.
Daug laimės ir geros sveikatos Naujuose Metuose!

Sydnėjaus pensininkų klubo "Neringa" Valdyba

Šv. Kalėdų proga sveikinam visus mums mielus ir brangius gi
mines Australijoje ir Lietuvoje, mūsų drąugu&ir pažįstamus linkėdami 

laimingų ir džiaugsmingų švenčių.
Naujiems 1999 Metams linkime visiems 

geros sveikatos, sėkmės ir dvasinės stiprybės.

Emilija Šliterienė su sūnumis 
Kastyčiu, Gediminu, Algimantu ir jų šeimomis

"Mūsų. Pasegė" Jfr.59-52 1998.U-21, pįj.2 

įĮfį Mieliems draugams ir pažįstamiems Naujųjų Metų proga nuošir
džiausiai linkiu daug sveikatos. O kad blogos akys nenužiūrėtų, kad 

■ gumbas neįsimestų, kad kaltūnas neįsisuktų ir kad šunys neaprietų 
užrųegskite devypis njazgelius 

ant vilnonio raudono siūlo ir pakaskite jį po slenksčiu
Genovaitė Kazokienė

Mieli tautiečiai,
Rašo Jums iš Panevėžio dainų ir šokių ansamblis "Py- 

nimėlis. Tikimės, kad dar prisimenate mus. Prieš devynis 
mėnesius turėjome didelį džiaugsmą viešėdami Jūsų pui
kiame krašte. Tai buvo nuostabi kelionė, kurią labai daž
nai prisimename su didžiausiu džiaugsmu. Esame aplan
kę daug šalių, bet tiek daug dėmesio, nuoširdumo, ge
rumo nepajutome niekur. Ačiū Jums už tai.

Norime nuoširdžiai padėkoti visiems melbourniškiams, 
canberriškiams, geelongiškiams, sydnėjiškiams, nepa
gailėjusiems laiko, energijos ir suorganizavusiems šią ne
pamirštamą kelionę.

Sveikiname visus lietuvaičius ir lietuvaites, jų šeimas 
su šventom Kalėdom. Linkim daug džiaugsmo, sveikatos, 
stiprybės. Ir žinokite, kad ten, toli toli, kitoje žemės pu
sėje, prie šventinio Kalėdų stalo, daug didelių ir mažyčių 
širdelių prisimena Jus ir meldžiasi už Jus.

"Pynimėlis" 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

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

Visiems linkime sveikatos, laimingų, darbingų Nau
jųjų 1999-ųjų Metų!

ALFAS Valdyba, Geelong

Mieliems giminėms ir artimiems draugams linkime linksmai pra
leisti Kalėdų šventes ir laimingai sutikti 1999-uosius metus.

Renata ir A. Čelna
1K ik 1K1K 1K iže 1K y )K 1K -K )į( ik 1K )K )įt jįt lįt jįį lįt lįt jįt jįt lįt lįl ifl *■

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 1999 Metų visiems 
nuoširdžiai linki

Viliūnų šeima
ąk fr1 /p. 4^ 4^ >p Jy. ™ -fr -n 4^ 4S 'r* tr* -S W 4^ " 4^ 4^ 4^ 4fc AP 'T* 'T' 'F* 'T'

Linksmų Kalėdų švenčių ir labai laimingų Naujųjų 1999 Metų 
giminėms, draugams ir pažįstamiems linki

Laima ir Kęstas Protai,
Liuda Bilevičienė

IK***********-********#********-******-**#**#**********
Ypatingai sveikinu Marijampolės kariūnus ir buvusius "Karo Tal

kininkus" su šventėmis ir linkiu ilgų metų.
Jonas Rakauskas

Visus gimines, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šventose Kalė
dose ir Naujuose 1999-tuose Metuose, linkėdami visiems daug 
šventinės nuotaikos, sveikatos ir visokeriopos sėkmės.

Tamara ir Benius Vingiliai,
Eugenija Bliokienė

JfHIHK***************M****»***********»****lli^»*******

Kūdikėlio Kristaus gimimo šventėje nuoširdžiai sveikiname mūsų 
gimines, draugus, pabirusius plačiame pasaulyje, o ypatingai bendra
darbius ir visus nepavargstančius darbuotojus mūsų bendruomenės 
arimuose. Daug sveikatos ir Aukščiausiojo palaimos Jūsų ateities 
keliuose Naujuose Metuose.

Antanas, Lėtutė Kramiliai ir 
Ona Meiliūnienė

>#*******¥■**»>*******-*>***■****###*>* p*************
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų po visą pasaulį 

išsisklaidžiusiems giminėms, draugams ir pažįstamiems linki
Antanas Šutas

»***»*#*****#»*******#»**»*#»*»**>»*»**#»##*i»HtHf*»

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su Kalėdų 
šventėmis ir linkime daug laimės, sveikatos ir sėkmės Naujuose 1999 
Metuose.

Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai
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m. kalėdos jau čia! Trumpai is visurMieli Broliai, Sesės,
Šių metų Adventu - Kalėdomis pradedame paskutinį laikotarpį trime

tinio pasiruošimo didžiajam krikščionybės jubiliejui, 2000-ajam Kristaus 
gimtadieniui.

Jubiliejų šventimo pradžia glūdi Senajame Testamente. Jubiliejiniai 
metai buvo vadinami „Dievo malonės“ metai, siekią atstatyti socialinį 
teisingumą. Laike jubiliejinių metų žemė buvo paliekama nedirbama, kad 
atgautų (plg. lietuvišką „pūdymą“), vergai paleidžiami į laisvę, grąžinamos 
skolos ir t.t. (cf. Levtikus 25, 8-12).

Paskelbiant šiuos metus „Dievo Tėvo metais“ bažnyčia nori mums 
priminti, kad Dievas yra visatos kūrėjas, kad jam priklauso visas pasaulis — 
tiek dvasinis, tiek materialinis. Dievas, kaip ir kiekvienas kūrėjas, brangi
na savo kūrinį ir kiekvieną žmogų myli besąlygine meile, tokį koks jis 
yra ir „nekantriai laukio jo sugrįžimo į namus" (Plg. Lk. 15, 20-32). Savo 
meilę žmonijai Dievas ypatingu būdu išreiškė atiduodamas „savo viena
tinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyve
nimą (Jn. 3,16).

Jėzus, pradėdamas viešąjį gyvenimą pareiškė, kad jo asmenyje 
realizavosi pranašo Izaijo paskelbti jubiliejinių - Dievo malonės metų 
tikslai: „ Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau ge
rąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimą, (... -) 
siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų (Lk. 4,18-19).

Enciklikoje „Pasitinkant tretįjį tūkstantmetį“ popiežius Jonas Paulius 
II teigia, kad II Vatikano susirinkimas buvo Dievo Apvaizdos sušauktas, 
kad galėtume tinkamai pasiruošti trečiajam tūkstantmečiui. Susirinkimo 
gvildentos temos: evangelizacija, religijos laisvė, ekumenizmas, socialinis 
teisingumas yra mūsų dienų programa Mes, kaip visuomenė ir kaip indi
vidai, privalome patikrinti savo sąžinę kaip vykdome II Vatikano nuro
dytus uždavinius, patikrinti kiek esame atsakingi dėl šių dienų blogybių: 
religinio indiferentizmo, praradimo trancedentinės žmogiškos gyvybės 
sąvokos, etinio pasimetimo vertybių skalėje, kaip pvz. pagarbos gyvybei ir 
šeimai, išsiplėtimo teologinių klaidų, didžiulės socialinės nelygybės ir t.t.

J

. Artinantis musulmonų Ramadan mė
nesiui, pašvęstam maldai ir pasnikui, 
ginkluoti musulmonai ekstremistai vėl 
pradėjo masinių žudynių bangą Alžyro 
tolimesnės provincijos kaimuose. Žudy
nės buvo šiek tiek sumažėjusios po sau
sio mėnesio, o dabar vėl šimtais žudomi 
beginkliai kaimiečiai.

Kitame kontinente musulmonų eks
tremistai žudo intelektualus. Irane gruo
džio mėnesį vienas po kito nužudyti trys 
žinomi rašytojai.

Gruodžio 11 dieną garsusis rusų ra
šytojas Aleksandras Solženicin atsisakė 
priimti šv. Andriejaus ordiną, kuriuo jį 
norėjo apdovanoti Boris Jelcin rašytojo 
80-to gimtadienio proga. Padėkojęs pre
zidentui, A. Solženicin sakė negalįs ordi
no priimti prie šių dienų sąlygų, kai žmo-. 
nės badauja ir streikuoja, kad atgautų sa
vo uždirbtas algas.

„ Tėve Mūsų “ malda ir yra mums pavyzdys, kaip turime švęsti „ Tėvo “ 
metus, kaip privalome ruoštis Didžiajam jubiliejui: "... teesie šventas tavo 
vardas... teesie šventa tavo valia... teateinie tavo karalystė... atleisk mums 
mūsų nuodėmes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“.

Malda ir autentišku atsivertimu išsilaisvinę iš nuodėmės vergijos 
garbiname Dievą, plečiame jo karalystę pasaulyje.

Džiugių šv. Kalėdų, Dangaus palaimos naujuose 1999-tuose - „ Tėvo “ 
metuose ir prasmingo pasiruošimo 2000-ajam Kristaus gimtadieniui!

Vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje

Gruodžio 11 dieną britų teismas pra
dėjo svarstyti gen. A. Pinochet ekstradici- 
jos į Ispaniją bylą. Generolas Pinochet 
atsisakė pripažinti teismo jurisdikciją. 
Sekantis teismo posėdis bus sausio 18 
dieną. Tuo tarpu Čili spaudžia D. Britaniją 
išleisti gen. A. Pinochet atgal į Čili. Čili 
atšaukė savo ambasadorių iš Londono, 
suspendavo oficialius vizitus ir nutraukė 
lėktuvų susisiekimą tarp Čili ir Falklan- 
dų salų.

JAV Kongreso Komisija rekomenda
vo, kad Kongresas patrauktų JAV pre
zidentą Bill Clinton teisman dėl keturių 
prasižengimų. Kongresas rekomendaciją 
svarstys gruodžio 18 dieną. Prezidento 
šalininkai rekomenduoja, kad Kongresas 
pasitenkintų papeikimu prezidentui, ne
reikalaujant jo atsistatydinimo.

Gruodžio 7 d. Kambodija sugrįžo į 
Jungtinių Tautų organizaciją. Jos narystė 
buvo suspenduota po 1991 metų birželio 
mėnesio perversmo, kai nebuvo aišku, ku
ri iš dviejų besivaržančių grupių gali tei
sėtai atstovauti valstybę. Dabar vienas iš 
varžovų Hun Sen yra neabejotinas minis
tras pirmininkas. Gi su juo susitaikęs prin
cas Renariddh yra Kambodijos parla
mento pirmininkas.

Gruodžio 8 d. Čečėnijos pareigūnai 
surado keturių nužudytų vakariečių įkaitų 
galvas. Nužudytieji (3 britai, vienas iš N. 
Zelandijos) dirbo dviems britų telefono 
firmoms. Jie buvo pagrobti Čečėnijos sos
tinėje Grozny spalio mėnesį ir dar prieš 
savaitę buvo gyvi.

Grobimai Čečėnijoje nesiliauja. Gruo
džio 11d. pakeliui į draugo laidotuves bu
vo pagrobtas Čečėnijos generalinis proku
roras Mansur Tagirov.

Gruodžio 9 d. Rusijos prezidentas Bo
ris Jelcin galiausiai išėjo iš ligoninės, kur 
jis gydėsi nuo lapkričio 22 dienos, su
sirgęs plaučių uždegimu. Jau gruodžio 7 d. 
jis buvo trumpai apsilankęs Kremliuje, 
kad atleisti iš pareigų savo reikalų vedėją 
ir keletą artimiausių patarėjų.

Britų kilmės mokslininkas Ron Clarke, 
Witwatersrand universiteto profesorius 
Pietų Afrikoje, užtiko Sterkfontein urvo 
uolose seniausią žmogaus skeletą (apie 3.5 
mln. metų senumo). Pavieniai šio „Aus
tralopithecus“ žmogaus kaulai buvo rasti 
anksčiau. Žmogaus prototipas esąs 120 
cm aukščio, vaikščiojęs stačias, bet ga
lėjęs lengvai laipioti medžiais. Urvas, kur 
jis užtiktas, yra netoli Krugersdorp 
miesto Johannesburg kaimynystėje.

Paruošė Vytautas Patašius

Lietuvos įvykių apžvalga
Vienoje pasisakyta už solidarią 

paramą Baltuos šalims
Ketvirtadienį vakare LR min. pirmi

ninkas Gediminas Vagnorius ir užsienio 
reikalų ministras Algirdas Saudargas 
pasisakė Europos liaudies partijos Vienos 
viršūnių susitikimo proga surengtose 
politinėse diskusijose. Jose dalyvavo 
Europos Komisijos ir Europarlamento 
prezidentai, daugelio ES narių ir valstybių 
kandidačių vyriausybių ar parlamentų 
frakcijų vadovai, taip pat Europos Ko
misijos komisaras Hans van den Broek. 
EK vadovai pabrėžė, kad Lietuva ir Lat
vija kitų metų pradžioje galės pradėti dvi
šalę teisės reformų peržiūrą, kuri iš esmės 
reikš parengiamąsias derybas.

EK ir ES vyriausybių atstovai pasisa
kė už didesnį politinį solidarumą Baltijos 
valstybių siekiams. Šios diskusijos dar 
kartą patvirtino, kad Lietuva ir Latvija iki 
šiol nepakviestos deryboms ne dėl jų ne
pakankamo pasirengimo - toks klausimas 
politiniuose sluoksniuose net nekeliamas, 
bet daugiau dėl ES vidaus problemų.

Deklaracįja priimta, bet partijos 
nesutaria

Vardiniu balsavimu ketvirtadienį Sei
mas priėmė deklaraciją „Dėl komunizmo 
ir buvusių komunistinio okupacinio reži
mo struktūrų vertinimo“.

Už ją buvo 68 parlamentarai, prieš ir 
susilaikiusių nebuvo, tačiau Centro ir So
cialdemokratų frakcijos balsavime dėl šio 
dokumento nedalyvavo. Sutikdamos, kad 
komunistinė ideologija ir komunistinė 
doktrina yra smerktinos, šios frakcijos 
buvo prieš skubotą politinio dokumento 
priėmimą, teigė, kad jį reikėtų svarstyti 
Seime atstovaujamose partijose ir priimti 
bendru partijų sutarimu. Balsavime neda
lyvavo ir LDDP frakcija. Jos seniūnas 
Česlovas Juršėnas teigė, kad priimant dek
laraciją „pradedamas naujas raganų me
džioklės etapas“.

Pateikdamas deklaracijos projektą, Lie
tuvos Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis citavo Čekijos, Vengrijos, Lenki
jos lustracijos įstatymus, smerkiančius 
komunistininius režimus ir numatančius 
buvusių tų režimų pareigūnų atsakomybę 
bei galimybių užimti tam tikras pareigas 
apribojimus.

Deklaracijoje pasmerkiama komu
nizmo ideologija ir doktrina, konsta
tuojama, kad komunistinis totalitarinis 
SSRS režimas, prievarta įgyvendintas tos 
šalies 1940-1941 ir 1944-1990 m. oku
puotoje Lietuvoje, buvo nusikalstamas jo 
.vykdytojų veiksmais ir siekiais, apėmu
siais dvasinį ir fizinį griovimą, genocido 
ir karo nusikaltimus. .............

Lietuvoje panaikinama mirties 
bausmė

Tautos referendumu priimta Lietuvos 
Konstitucija neleidžia skirti mirties baus
mės. Tai bu vo konstatuota trečiadienį pa
skelbtame Konstitucinio Teismo nutarime.

Seimo narių grupės prašymu išnag
rinėjęs mirties bausmės taikymo ir pag
rindinio šalies įstatymo sąveiką, Kons
titucinis Teismas priėjo prie išvados, jog 
išimtinę bausmę už ypač žiaurius nu
sikaltimus numatančios Baudžiamojo ko
dekso normos prieštarauja Konstitucijai, 
kuri skelbia, kad žmogaus teisės ir laisvės 
yra prigimtinės, o svarbiausią iš jų - teisę 
į gyvybę - saugo įstatymas.

Pasak Konstitucinio Teismo posėdyje 
dalyvavusio Seimo nario Egidijaus Bič
kausko, toks nutarimas iš esmės jau reiš
kia, kad mirties bausmė Lietuvoje tai
koma nebebus. Nors įstatymų leidėjams 
po jo dar teks priimti arba pakeisti ne
mažai dokumentų, po principinio spren
dimo tai yra tik techninė problema, pa
žymėjo Seimo narys.

Seimo vicepirmininkas krikščionis 
demokratas Feliksas Palubinskas trečia-
dienį Seimo sekretoriate jau užregistravo
Baudžiamojo kodekso pataisą, pagal ku
rią už tyčinį nužudymą sunkinančiomis 
aplinkybėmis būtų skiriamas laisvės atė
mimas iki gyvos galvos. Dabar teismai 
net ir sunkiausiam nusikaltėliui už tyčinį 
nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis tucijos dienų“, kurioje pasakojama anie 
tegalėtų skirti maksimalią baudą -20 Jais- Nukelta į 4psl.
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vės atėmimo metų.
Nuteistas diplomatas bus paleistas

Didelio masto sukčiavimu apkaltintas 
buvęs diplomatas Aidas Puklevičius po 
beveik vienuolikos mėnesių kalėjime bus 
paleistas iš šios įstaigos. Taip nuspręsta
ketvirtadienį Prezidento Valdo Adam
kaus vadovaujamos Malonės komisijos 
posėdyje.

Prezidento kanceliarijos vadovas An
drius Meškauskas sakė, kad dėl A. Puk- 
levičiaus malonės prašymo komisijos 
posėdyje kilo nemaži ginčai. Tačiau galų 
gale buvo nuspręsta patenkinti dalį šio 
prašymo ir sumažinti įkalinimą tiek, kiek 
nuteistajam dar buvo likę kalėti. Tačiau 
A. Puklevičiui liko kita bausmės dalis - 
turto konfiskavimas.

Pernai rugsėjo mėnesį Vilniaus 1-asis 
apylinkės teismas buvusį ambasados 
Austrijoje pirmąjį sekretorių ir Lietuvos 
delegacijos Europos saugumo ir bendra
darbiavimo organizacijose (ESBO) vado
vą A. Puklevičių pripažino kaltu dėl di
delio masto sukčiavimo, kai jis užvaldė 
dalį Lietuvos privalomų įmokų į ESBO - 
tai yra 217 800 litų. Jam buvo skirti 4 
metai laisvės atėmimo bei nutarta kon-
fiskuoti jo turtą.

Beje, A. Puklevičius yra žinomas ir 
Lietuvos politinio detektyvo mėgėjams. 
Pasirašęs Aido Pelenio slapyvardžiu, šie
met jis išleido knygą „Keturiolika resti-
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didžiulę sovietų saugumo operaciją, įgy
vendinamą Rytų ir Vidurio Europos ša
lyse. Netrukus turėtų būti išleistas šios 
knygos vertimas į anglų kalbą.
Seinuose kuriami Lietuvių Namai

Lenkijoje, Seinuose, steigiamas vys
kupo Antano Baranausko fondas .Lietu
vių Namai“. Šiam fondui kaip Lietuvos 
turtinis įnašas bus perduodamas Lietuvos 
pastatytas daugiau kaip 9 mln. litų sąma
tinės vertės kultūros centro pastatas Sei
nuose, Liepos 22-osios gatvėje. Tai savo 
posėdyje nusprendė Lietuvos Vyriausybė.

Fondo tikslas - teikti Lenkijos lietu
viams visokeriopą paramą, remti jų kul
tūrinę, švietėjišką bei organizacinę veiklą.

Lietuvių kultūros centras Seinuose, 
atsižvelgiant į šio krašto lietuvių pagei
davimus, Lietuvos valstybės lėšomis bu
vo pradėtas statyti 1994 metais ir baigtas 
1998 metų lapkričio mėnesį. Šiame pasta
te įrengta 250 vietų konferencijų ir kon
certų salė, taip pat šešios mažos salės mė
gėjiškai meninei veiklai, taip pat kultūros 
ir švietimo reikmėms. Kultūros centre nu
matytos patalpos ir Lietuvos Respublikos 
konsulatui, užimančios 490kv. m. plotą. Iš 
jų daugiau kaip pusę sudaro gyvenamo
sios patalpos.
Bus tikrinama Prezidento sveikata

Žadama skelbti oficialias pažymas 
apie Prezidento Valdo Adamkaus sveikatą. 
Apie tai pranešėpatsPrezidentas, antradie
nį vakare kalbėdamas Lietuvos televizijos 
laidoje „Spaudos klubas“.

„Su gydytojais esame iš principo su
tarę, kad kartą per metus praleisiu die
ną ar pusantros ligoninėje, kur bus nuo
dugniai patikrinta mano sveikata. Po to 
oficialiai paskelbsime gydytojų išvadas ", 
- sakė V. Adamkus, atsakydamas į klausi
mą apie savo sveikatą.

Prezidentas nepranešė, kada galėtų 
būti atliktas pirmasis patikrinimas. Eltos 
žiniomis, tą ketinama padaryti dar šiemet 
arba pirmosiomis kitų metų dienomis.

„Lietuvos telekomas“ didžiąją 
pelno dalį skiria plėtrai

.Lietuvos telekomas“ šiemet numato 
gauti apie 180 mln. litų pelno. Šios akci-, 
nės bendrovės prezidento ir generalinio 
direktoriausTapioPaarma teigimu,uždirb
ti pinigai iš šalies neišvežami, nes 80% 
pelno reinvestuojama į telekomunikacijų 
plėtrą. „Lietuvos telekomo“ investicijos 
kitais metais sudarys 499 mln. litų, arba 
maždaug 105 mln. Lt daugiau nei šiemet. 
Tinklams atnaujinti ketinama skirti 234 
mln. Lt, naujoms linijoms - 133 mln. įt, 
skaitmeninio tinklo plėtojimui - 45 mln. 
Lt Kitų metų pabaigoje bendrovė numato 
turėti apie 1 165 000 klientų arba 54 000 
daugiau negu bus šių metų pabaigoje.

Kruonio elektrinės energįją 
tikimasi eksportuoti į Vakarus 
Kruonio hidroakumuliacinės elek

trinės statybai baigti reikalingi 150 mln; 
JAV dolerių bus gauti išleidus elektrinę 
ekspoatuosiančios bendrovės akcijų emi
siją, antradienį pareiškė ūkio ministras 
VincasBabilius. Tačiau jis nenurodė,kada 
tai įvyks.

Prieš mėnesį Vyriausybė pritarė Ūkio 
ministerijos siūlymui steigti .Lietuvos 
energijos“ dukterinę bendrovę, kuri eks
ploatuos Kruonio hidroakumuliacinę elek
trinę ir toliau ją statys. .Lietuvos energi
jos“ generalinio direktoriaus pavaduoto-

rengiami būsimos bendrovės steigimo 
dokumentai, ji pradės veikti kitais me
tais. Būsimos bendrovės įstatinis kapi
talas sudarys apie 400 mln. Lt - tiek, kiek 
jau kainavo statyba.

Kruonyje elektrinė pradėta statyti 
1987 metais, pirmasis hidroagregatas 
paleistas 1992-ųjų pradžioje, ketvirtasis - 
šios vasaros pradžioje. Visų pastatytų ir 
busimųjų hidroagregatų galingumas - po 
200 megavatų. Pagal projektą turi būti 
pastatyti dar keturi hidroagregatai. Tiki
masi, kad elektrinė dribs visu pajėgumu 
nutiesus elektros tiekimo liniją iš Lietu
vos į Lenkiją ir radus Vakaruose pikinės 
elektros pirkėjų. Su tuo susiję ir planai 
pastatyti dar keturis hidroagregatus.

Atidarytas naujas pasienio užkardos 
kompleksas

Pirmadienį Šalčininkų rajono Tribo- 
nių kaime iškilmingai atidarytas moder
nus pasienio užkardos kompleksas. Svei
kinimo kalbas sakė min. pirmininkas Ge
diminas Vagnorius, vidaus reikalų minis
tras Stasys Šedbaras, Pasienio policijos 
departamento vadovas Algimantas Son
gaila. Užkardoje dirba 182 pareigūnai, 
saugantys 70 kilometrų Lietuvos ir Bal
tarusijos valstybių sienos ruožą. Naująją 
jų pastogę pašventino Šalčininkų kle
bonas Jonas Norkūnas.

Pasak A. Songailos, dabar belieka 
laukti, kad iš ankštų buvusios pieninės pa
talpų persikėlusių pasieniečių darbo ko
kybė pagerėtų tiek kartų, kiek rijų darbo 
sąlygos. Moderniame 2 064 000 litų są
matinės vertės užkardos komplekse yra 
viskas, kad pasieniečiai jaustųsi padėties 
šeimininkais: gėlo vandens gręžinys, nuo
tėkų valymo įrenginiai, avarinis elektros 
generatorius, virtuvės bei poilsio kamba
riai ir net mokymo klasė.

Žinios trumpai
* Europos Tarybos vadovas pasvei
kino Lietuvą ir kitas šalis, kurios ėmėsi 
konkrečių žingsnių mirties bausmei pa
naikinti. „ Europos Tarybos narėse ir Ne
priklausomų Valstybių Sandraugos šalyse 
pastaruoju metu priimti pareiškimai bei 
sprendimai yra labai lauktos žinios sie
kiant panaikinti mirties bausmę ", - penk
tadienį pažymėjo Europos Tarybos gene
ralinis sekretorius Daniel Tarschys. Kaip 
žinoma, šią savaitę Lietuvos Konstitucinis 
Teismas paskelbė išvadą, jog pagrindinis 
šalies įstatymas neleidžia skirti mirties 
bausmės.
* Po trejų metų nelengvų derybų 
penktadienį pagaliau parafuota Lietuvos 
ir Lenkijos vyriausybių sutartis „Dėl ben
dradarbiavimo kultūros, švietimo irmoks- 
lo srityse“. Abi šalys numato remti moks
lininkų ir mokslo įstaigų bendradarbiavi
mą, keistis informacija aukštojo, aukš
tesniojo ir viduriniojo mokslo srityse. Susi
tariančios šalys įsipareigoja sudaryti są
lygas lietuvių tautinei mažumai Lenkijos 
teritorijoje ir lenkų tautinei mažumai 
Lietuvos teritorijoje tautiniam, religiniam 
ir kalbiniam identitetui išlaikyti, plėtoti 
ir išreikšti.
* Nuo gruodžio 16 d. iki šio ketvir
tadienio atkurtąsias rublines santaupas iš 
Lietuvos taupomojo banko pasiėmė be
veik 37 000 žmonių. Tai 72.2% asmenų, 
panorusių pasinaudoti pirmumo teise 
laisvai disponuoti indėliais. Jie atsiėmė 
daugiau kaip 155 mln. litų, arba 81% visų 
lėšų, numatytų grąžinti gyventojams. 
Prašymus laisvai disponuoti indėliais nuo

jas Virgilijus Vinciūnas sakė, kad dabar * jąpĮąįįio 16 d. pateikė 50 539 asmenys.
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* Pirmadienį Lietuvos bankas į apy
vartą išleidžia naują penkiasdešimties litų 
banknotą, nes baigiasi tokio nominalo pi
nigų atsargos. Kurį laiką dar cirkuliuos ir 
1993 metų laidos 50 litų banknotai, kurie 
iš apyvartos bus išimami laipsniškai, kai 
susidėvės. Naujieji pinigai atspausdinti 
Vokietijoje ant specialaus, vienintelio to
kio pasaulyje popieriaus, pagaminto irgi 
Vokietijoje. Jie daug geriau apsaugoti, ne
gu senieji to paties nominalo banknotai.
* Lietuva sudarė readmisijos sutartį 
su dar viena Šengeno šalimi - Austrija. 
Nelegaliai šiose valstybėse esančių as
menų grąžinimo sąlygas apibrėžiantį do
kumentą trečiadienį Vienoje pasirašė Lie
tuvos ir Austrijos vidaus reikalų ministrai.
* Pagrindinė Kauno Kalėdų eglė ket
virtadienį pastatyta senamiestyje, Rotušės 
aikštėje. Ją, kaip ir praėjusiais metais, 
padovanojo su Kaunu sisigiminiavusios 
Norvegijos Vestfoldo grafystės merija. 
Savaitgalį šią trylikos metrų aukščio gra
žuolę eglę iškilmingai užžiebs Vestfoldo 
grafystės merė Bente Lervold Cramer ir 
Kauno meras Henrikas Tamulis.
* Klaipėdos laisvojoje ekonominėje 
zonoje ketinanti statyti nerūdijančio plie
no apdirbimo fabriką JAV įmonė „Pen- 
ninox“ uostamiestyje atidarė savo atsto-' 
vybę. Numatyta, kad Vyriausybei oficia
liai paskelbus Klaipėdos LEZ veiklos 
pradžią, „Penninox Baltika“ kitų metų 
balandį pradės gamyklos statybą Ją baig
ti žadama kitų metų gruodžio mėnesį. 
Investicija į Klaipėdos LEZ bus ne ma
žesnė kaip 30 mln. JAV dolerių, o metinė 
apyvarta sieks 40-60 mln. dolerių.
* Valstybinės veterinarijos tarnybos

Kariuomenės vadas jau turi vėliavą
Sniegė Balčiūnaitė..;

Kaip atrodo Lietuvos kariuomenės 
vado vėliava, kol kas žino tik nedauge
lis. Vilniaus dailės akademijos Kultū

ros centro vedėjos Ramunės Gutauskai- 
tės neseniai pasiūtą ir išsiuvinėtą vėlia
vą kelias dienas buvo galima pamatyti 
parodų salėje „Galerija“. Lietuvos 
kariuomenės 80 - mėtį lapkričio 23 die
ną tikimasi minėti iškilmingiau: ka
riuomenės vadui bus įteiktas vienas iš 
pagrindinių jo atributų - vėliava. Per 
pačias kariuomenės dienos minėjimo 
iškilmes ji turėtų būti ir pašventinta.

Vėliavos meistrė Ramunė Gutauskai- 
tė sakė, kad jos kūrinys - iš angliško 
raudono ir juodo aksomo. Siuvinėta 
auksinės spalvos metaliko siūlais iš 
,3urdos“ salono. Šilko naudota nedaug. 
Vėliavos kontūrai apsiuvinėti med
vilniniais siūlais.

Lietuvos kariuomenės vado vėliavą 
R. Gutauskaitė padarė per25 dienas. Tai 
buvęs nežmoniškai įtemptas darbas, 
tvirtino ji. „Mane skubino, todėl 
stengiausi kaip įmanydama. Dirbau po 

17 - 18" valandų per parą. Trumputės 
pertraukėlės buvo skirtos atsigaivinti 
kava. Miegoti krisdavau kaip negyva. 
Neajidėdavau vėliavos ir savaitgaliais. 

duomenimis, Lietuvoje 218 808 ūkinin
kai ir asmenys bei 441 žemės ūkio ben
drovė turi apie pusę milijono melžiamų 
karvių. Tai beveik du kartus daugiau negu 
Latvijoje ir Estijoje kartu paėmus. Vietos 
rinkai patenkinti užtenka apie 40% viso 
primelžiamopieno. Europos Sąjungos val
stybėms parduodama 50% eksportuoja
mų maistinių pieno miltelių ir 70% pep- 
tato. Be to, į šias valstybes per 11 mėnesių 
dar buvo išvežta 1948 tonos sviesto, 4610 
tonų sūrio, 417 tonu pieno išrūgų miltelių 
bei 61 tona pieno konservų.
* Prezidento Valdo Adamkaus žmo
na ponia Alma yra Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir vėl tvarko asmeninius rei
kalus. Valstybės vadovo žmonos padėjė
ja Janina Šarkuvienė Eltai sakė, kad A. 
Adamkienė Čikagos priemiestyje Hins- 
deile esančiame Adamkų name pakuoja 
paskutinius ten likusius daiktus. Kol kas 
neaišku, arnamas Hinsdeile bus parduotas.
* Pirmąkart per trisdešimt gyvavimo 
metų AB „Vakarų laivų remontas“ Nor
vegijos užsakymu stato žvejybos laivą. 
Iki šiol bendrovėje laivai buvo tik re
montuojami. Užsakymo vertė - 3 mln. 
JAV dolerių. Klaipėdoje bus sumontuotas 
ir nudažytas laivo korpusas, antstatai, 
įrengtas pagrindinis variklis, vairavimo 
mechanizmai, o vidaus įranga ir žūklės 
įrenginiai bus montuojami Norvegijoje. 
24 valandas per parą laivą stato per šimtą 
įvairių specialybių darbininkų. „Vakarų 
laivų remontą“ privatizavę UAB „Azov- 

. litas“ ir Norvegijos kompanija“Frydenbo
Group A/S“ įmonėje planuoja ir ateityje 
statyti laivus.

Paruošė Jurgis Rūbas

Vienintelį šeštadienį leidau sau pailsė
ti, nors ir tada 5 valandas siuvinėjau. 
Jeigu būtų leidę man pačiai nuspręsti, 
per kiek laiko galėčiau kokybiškai pa
siūti tokią vėliavą, būčiau paprašiusi 

bent poros mėnesių“, - kalbėjo R. 
Gutauskaitė. Sakėsi apsiėmusi pasiūti 
vėliavą ne tik dėl neblogo uždarbio, bet 
ir todėl, kad, jos žiniomis, Krašto 
apsaugos ministerija ilgai nerado 
menininfeorkuriam galėtų patikėti tokį 
atsakingą darbą.

Lietuvos kariuomenės vado vėliavos 
padarymas įkainotas 7 tūkstančiais litų.

Bus saugoma kariuomenės 
štabe

Kariuomenės vado pavaduotojas 
Valdas Tutkus sakė, kad kariuomenės 
vadas ir iki šiol nebuvo visai be vėlia
vos. Tačiau ji būdavo pakeliama tik ta
da, kai kariuomenės vadas pasirodyda
vo kuriame nors kariniame laive - ši
taip Karinio jūrų laivyno įgula pa
reikšdavo pagarbą atvykusiam kariuo
menės vadui. Kariuomenės vadas Šios 
vėliavos iš karo laivo išsivežti negali. Ji 
tik nukabinama nuo specialaus bokšte
lio. Sausumos kariuomenė atvykusį 
kariuomenės vadą pasitikdavo be 
vėliavos. _T , ,. . _ ,Nukelta į 5 psl.
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Aleksandras Mauragis, 
yoHoHro********************************************

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

Onutė Maksvytiėnė ir 
Izabelė Daniškevičienė
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Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga, 
nuoširdžiai linkime šviesių, laimingų, džiaugsmo ir vilties kupinų 
Naujųjų Metų!

Salomėja Grybienė su šęima
mmmuzįoiot» * * » * * * ****zny»»»)y**»*******)»

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname šventų Kalėdų 
proga ir linkime laimingų 1999 Metų.

Danutė ir Jurgis Karpavičiai
#*<*****<♦*>**»*  i**##*##*##*#*********************#*

Visiems savo draugams, klientams ir pažįstamiems linkiu linksmų 
šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų Metų.

Viktoras Martišius, Canberra
)į( )f( zįt )K )f( įįį )ft ?K zj( )K )K Ji )|t ?K ijt )K )j( jjt fjt į)į į)į J). i|t zįt z^ 'K lit iji 1K tjt 1K1K1Į. ijt JK1K )K jjt 1K Jft ijt ijt )K 1),

Sveikiname visus mielus tautiečius su šv. Kalėdomis ir Naujais 
1999 Metais.

Angelė ir Stasys Montvidai
JK**************************************************

Visiems draugams ir pažįstamiems linkime šventiškoje nuotaikoje 
praleisti šv. Kalėdas, o taip pat visokeriopos sėkmės, laimės, džiaugs
mo ir geros sveikatos paskutiniuose šio šimtmečio metuose!

Nijolė ir Algis Bučinskai
**»»****»■*»■*»*>*»»*♦»*■*»***-*#*****#*********#**»**#

Linkiu visiems giminaičiams ir bičiuliams daug tyro džiaugsmo, 
sveikatos ir Dievo palaimos šv. Kalėdų proga

Danutė M. Baltutienė, 
Plungės raj., Lietuva

'Visoms mūsų šeimos atžaloms, giminėms, draugams, pažįstamiems 
ir visiems geros valios lietuviams širdingai linkime džiugių šventų 
Kalėdų ir gerų ateinančių 1999 Naujų Metų. Su Aukščiausiojo pa
laima tikėkimės gražios damos ir šventos vienybės visame mūsų 
organizuotame lietuviškame gyvenime.

Feliksas ir Monika Uodaičiai

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

Nijolė ir Irvis Venclovai 
Marija Švedienė 

zulz#***-****#***-*.#*****#***-^*.*****#****************.^* 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1999-ųjų metų proga nuoširdūs sveiki

nimai ir linkėjimai visiems giminėms, prieteliams, tautiečiams Aus
tralijoje bei užjūriuose.

Vincenta, Pranas, Gailius, 
Viktorija, Renius Antanaičiai 
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Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų visiems 
mieliems draugams ir pažįstamiems linki

Longinas Pukys 
*>***#*»■*»***********#****»***#*»***»**»******■****» 

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

Edna ir Albinas Giniūnai 
nė**********************-****************************

Nuoširdžiai sveikinu visus mielus prietelius, linkėdama džiaugs
mingų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 1999 Metų! ■

Ona Baužienė, BEM 
<#**#<###»*#**##*##***»**********»****************# 

Tedžiugina visus gimines, draugus ir tėvynainius šventi šv. Ka
lėdų dūsavimai, o Naujieji Metai teatneša geriausią sveikatingumą, 
taikingumą ir laimingą gyvenimą.

Ona Grosienė 
Algimantas, Vilija, Arūnas ir Lolita Bumeikiai 

^*********#**-Jlf **************************************  

Šv. Kalėdų proga sveikinu mielas gimines, ilgamečius brangius 
draugus irpažįstamus. Naujiems Metams visiems linkiu geros sveika
tos, ramybės ir laimės.

Emilija Šliterienė, Queensland 
*****************•***-**•****■*■*******■***************** 

Nuoširdžiai sveikinu draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga, 
linkėdamas laimės, sveikatos ir sėkmės Naujuose Metuose.

Jonas Zinkus 
»*#**#><*»***»»*)**»*##*****##*»***»-****»***********  

Kristaus atėjimo šviesa tešviečia Jums visuomet. Naujieji Metai 
težiba nauja saule ir naujomis žvaigždėmis

Onutė ir Algis Kapočiai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikinu visus 
draugus ir pažįstamus Australijoje

Valentina Barkus

Sveikinu visus šv. Kalėdų ir Naujųjų 1999 Metų proga linkė
damas geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos.

Zigmas Augaitis

Atkelta iš ‘3 psl.

Bet ir R. Gutauskaitės pasiūtos vėlia
vos kariuomenės vadas nesivežios į 
karinius dalinius. Ji bus saugoma 
kariniame štabe, o iškeliama kariuome
nei svarbiomis progomis. Tačiau į vieną 
šalį atvykus kariuomenės vadui iš kitos 
šalies, abiejų garbei pakeliamos ne 
kariuomenės vadų, bet valstybių vė-

kim“, - teigė V. Tutkus. Jis pabrėžė, kad 
neturėti vėliavos nėra gerai, nes ji sutei
kia kariuomenei didesnės reikšmės. 
„Kariuomenės vadas - ne eilinis valsty
bės asmuo, jį skiria Prezidentas Seimui 
pritarus. Jeigu pagal tradicijas jam 
priklauso kokie nors atributai, jis turi 
juos turėti. Teko lankytis daugelyje ša
lių, ten visi kariuomenės vadai turi

**#******>******** *##***######*#*##*>#*»******#**#
Sveikinu mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus su šv. Kalė

domis ir linkiu visiems laimingų Naujųjų Metų.
Milda Bukevičienė su šeima
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Telydi Jus santarvė, susėdusius prie šv. vakarienės stalo. Tepadeda 
ji įveikti kasdienybės išmėginimus. Te džiaugsmas, laimė ir stipri 
sveikata lydi Jus ateinančiais -1999 metais - brangiems bičiuliams 
linki

Palmyra ir Bronius Žaliai
liavos, patikslino V. Tutkus. Kariuo
menės vadų vėliavos iškeliamos tik 
jiems susitikus kariuomenės štabe.

Vėliava - kariuomenės 
simbolis

V. Tutkus sakė, kad iki šiol ka
riuomenės vadas neturėjo vėliavos, nes 
buvo svarbesnių neatidėliotinų reikalų. 
„Be to, - aiškino kariuomenės vado 
pavaduotojas, - nebuvome subrendę 
kariuomenės vadą aprūpinti vėliava, 
vadovavomės nuostata: kodėl viena 
institucija turės, o kita - ne. Įtakos turėjo 
ir kitas dėsnis: viskas, ko nepažįstu, yra 
svetima. Jeigu anksčiau būtume prabilę 
apie kariuomenės vėliavos būtinybę, bū
tų tekę atsakyti į klausimą: o kam jos 
reikia? Dabar, valstybei pasiekus tam 
tikrą plėtros laipsni, tradicijos priima
mos be diskusijų - reikia ar dar palau-

vėliavas. Jungtinėse Amerikos Valstijose 
net kiekvienam generolui jos iš- 
audžiamos“, - kalbėjo kariuomenės va
do pavaduotojas.

V. Tutkus sakė, kad iki šiol, kol 
'Lietuvos kariuomenės vadas neturėjo 
savo vėliavos, jokių nemalonumų 
bendraujant su kitų šalių kariuomenių 
vadais nėra pasitaikę. Tačiau, pasak
pašnekovo, vėliava labai reikalinga. Ji 
kaip ir kariuomenės vadas - kariuome
nės simbolis, padeda formuoti jos įvaiz
dį. „Kaip kiekvienai laisvai valstybei 
reikia turėti savo vėliavą, taip ir

("Lietuvos aidas")

JK-*******-**-* *************************************************

.‘i .jiitc . Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų mieliems bičiu
liams ir visiems tautiečiams linki

Birutė ir Vytautas Vaitkai
****#**#*****##*#»#***»****#**#*»»##*«****#*#**■##**■

Z* Sveikiname mūsų artimuosius su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 

Metais. Linkime sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės
Laima ir Vytenis Šliogeriai

zy. zy. zy. zy. 7^ zy, zy, zy, z,, zy. zy. Zf zy, zy. zy*. Zf. z^, z^. Z^. /F. zr-

Mieliems draugams ir pažįstamiems šv. Kalėdų džiaugsmo ir 
laimingų Naujų Metų linki

Aleksas, Vita ir Algis Jakštai
7K4(zK:K)K!KiKJK!KiKiKzKifcJK3K>K)Kzf()KzKzK))lzKzKzKiK)K^KzK'KiK3KzKiKz)(;KzK)KJK>KzKiK'Kzft)KzKzK'KzKJKtK

kariuomenės vadui, pačiai kariuomenei 
ji reikalinga. Galima prisiminti daug 
pavyzdžių, kai dėl vėliavos kareiviai ir 
karininkai padarydavo fantastinių 
dalykų, aukojosi“, - aiškino V. Tutkus.

Sveikiname mūsų mielus gimines, draugus bei pažįstamus su šv. 
Kalėdomis, linkime sveikatos ir laimės Naujuose Metuose.

Jurgis ir Regina Smilgevičiai
******************************************** -' *
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Šventų Kalėdų proga sveikiname visus gimines, bičiulius ir pa
žįstamus linkėdami geros sveikatos, džiaugsmo ir giedrių dienų. Ge
ros laimės ir džiaugsmo Naujųjų 1999 Metų proga visiems.

Viltis Kružienė ir 
Petras su šeima

Šv. Kalėdų proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 1999 me
tų linkiu visiems Australijoje ir Lietuvoje

Kazimieras Butkus
#»»*>******#**#*»»#*»*#»»*#*»»**>****<#**#*#«**<#

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus Australijoje ir 
Lietuvoje šv. Kalėdų proga ir linkime sveikų ir laimingų Naujųjų 
Metų

Veronika ir Aleksas Kaminskai
**»*»***#-#******»♦«>***»»***»»#»**«»**»»**»*»»**>* 

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

V. Jonušys su žmona 
************************************  *************** 

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 1999 Metų visiems 
draugams ir pažįstamiems linki

Irena ir Kostas Bagdonavičiai 
***##»**»»««**<**»****♦**#**»***»****»***»»***»#»* 

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname šventų Kalėdų 
proga ir linkime laimingų 1999 metų.

Magdalena Migevičienė, 
Irena ir Algis Dudaičiai

»»»***»**»»*«♦***♦»*»*♦»*»«»*♦*»«««**»»♦*»»»*»*»«» 
Mieliems giminėms bei draugams Australijoje, Lietuvoje bei JAV 
Sveikinu šv. Kalėdų proga linkėdama Dievo palaimos, geros 

sveikatos ir linksmo gyvenimo. O "Dainos Sambūrio" choristams 
linkiu dainingų dienų švenčiant jubiliejinius auksinius 50-tus metus
Naujuose 1999-uose Metuose

Birutė Prašmutaitė
Melbourne "Dainos Sambūrio" dirigentė 

jįt ifi lįt )|( iK JK )k iK iK jfr IK JK y JK)K * % /K it- JK ik )k )k ik JK jk)K1K ik )k )k jk
Sveikinu draugus, pažįstamus ir visus geros valios lietuvius su šv. 

Kalėdomis ir Naujais Metais.
A. R. Pomeringas 

*-*»****#»»»**»#********-*#»»*»-*****>*»**#*-*»#*»*■****
Mielus draugus ir visus pažįstamus Kalėdų švenčių proga svei

kina ir viso geriausio Naujiesiems Metams linki
Danutė ir Stasys Skoruliai

***************************************************
Mieliems prieteliams, draugams ir giminėms Australijoje ir Lie

tuvoje linkime gražių Kalėdų švenčių ir sėkmingų, sveikų Naujųjų 
1999 Metų.

Irena ir Algis Milašai 
***************************************************

Mielus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su šv. Kalė
domis ir Naujais Metais. Linkime visiems geresnės sveikatos, 
džiaugsmo ir ramybės

Vida ir Algis Kabailai 
****************************************************

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus mūsų 
bičiulius ir gimines.

Cecilija Protienė ir Birutė Naguievičienė 
**»»*»***»»**#»»*■»#»»»-*-»»****»*■***»■»******»***»*♦*»' ■

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname gimines,draugus ir 
pažįstamus čia ir Tėvynėje. Linkime tyro džiaugsmo, sėkmės ir 
geriausios sveikatos žengiant į Naujuosius Metus

Martina ir Anskis Reisgiai su šeima

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

Gimines, draugus 
ir pažįstamus sveikiname su šv. Kalėdomis ir 

linkime laimės bei sėkmės gyvenimo keliuose per 1999 metus.
Zita ir Pranas Andriukaičiai

***************************************************
Mielus draugus ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname šv. Kalėdų 

proga. Tegul Jūsų vargai būna maži 1999-tuose metuose.
Kąlgovų šeima

&

***************************************************,
Nuoširdžiai sveikiname mielus draugus bei pažįstamus šv. Kalė- 

dų proga ir linkime visiems sveikų, laimingų ir sėkmingų 1999-tųjų 
metų.

Ona Barzdienė ir Jūratė Ivinskienė 
***************************************************

Visus bičiulius irpažįstamus širdingai sveikinu sulaukusšv. Kalėdų 
ir linkiu laimingų 1999 Naujųjų Metų.

Elena Jonaitienė 
**»*#*#»***>»♦*»*******«*#****»#*»**«»**»»»>»***»**

Viešpačiui laiminant štai ir vėl nuoširdžiai sveikiname mielus 
gimines, draugus ir pažįstamus. Šventose Kalėdose ir 1999-uose 
metuose linkime sveikatos ir sėkmės

Eduardas ir Eleonora Margan-Marganavičiai

Mielus Australijos lietuvius - draugus, pažįstamus ir "Mūsų Pas
togės" skaitytojus iš JAV sveikina, linkėdamas linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujųjų 1999 Metų, "M.P." bendradarbis

Jurgis Janušaitis
(P. Jurgio Janušaičio reportažai iš JAV šiemet buvo retoki, nes jį 

vargino širdies negalavimai ir akys, kurioms padaryta operaciją. 
Ateityje jis tikisi vėl džiuginti mus savo įdomiaisiais straipsniais iš 
JAV lietuvių gyvenimo. Red.)

Giminėms, draugams ir pažįstamiems labai linksmų Kalėdų 
švenčių ir labai laimingų Naujųjų 1999 Metų linki

Renata ir Alius Migai
**********************************************************

Gerbiamieji "Mūsų Pastogės" leidėjai
Dėkojame už malonią staigmeną: 

prieš kelias dienas Išeivijos studijų cen
trą pasiekė 44 - sis „Mūsų Pastogės“ 
numeris. Nudžiugome, kadangi iki šiol 
šio leidinio negaudavome, o ir šiaip la
bai mažai žinių turime apie Australijos 
lietuvių gyvenimą ir veiklą. Labai 
norėtume „Mūsų Pastogę“ gauti ir to
liau, žinoma, jeigu turėtumėte galimy
bes mums šį leidinį siųsti. Taip pat bū
tų labai įdomu gauti ir daugiau in
formacijos apie redakciją, J ūsų darbus... 
Būsime labai dėkingi, jeigu atsiliep
site.

Noriu suteikti ir Jums šiek tiek žinių 
apie Išeivijos studijų centrą. Išeivijos 
studijų centras Vytauto Didžiojo 
universitete buvo įkurtas 1994 m. Centras 
iki šiol yra gavęs ir tvarko didžiulę 
Broniaus Kviklio kolekciją, kurios di
delę dalį sudaro archyviniai dokumen
tai. Taip pat neseniai gavome žymaus 
JAV lietuvių publicisto Bronio Railos 
didžiulę laiškų kolekciją, kuri savyje 
slepia dar daug nežinomų lobių. 
Tvarkymo laukia ir Jurgio Gimbuto, 
Kazio Almeno, Vinco Rastenio, Marijos 
Paškevičienės dovanoti „Metmenų“ 
žurnalo rinkiniai bei kiti archyvai.

Padaryti saugomą medžiagą priei
namą tyrinėtojams - vienas svarbiausių

Centro uždavinių. Jau ir dabar, pa
naudojant sutvarkytą medžiagą, yra 
rašomi keli magistriniai darbai bei 
ruošiamos disertacijos lietuvių kultūros 
Vokietijos DP stovyklose bei išeivijos 
liberaliosios minties istorijos temomis. 
Taip pat esame numatę publikuoti 
įdomiausius ar galinčius turėti moksli
nės vertės dokumentus. 1996 m. kaip 
„Darbų ir Dienų“ atspaudus išėjo at
skiru leidiniu A. Smetonos istorinės 
tematikos veikalas „Lituania Propria“. 
Dabar publikacijai parengta A." Smeto
nos 1940 - 1944 metų korespondenci
ja, kuri sudarys „Egzilo archyvo“ pir
mąjį tomą. Rengiamas antrasis tomas, 
kuriame bus publikuojamas Vokietijos 
DP stovyklų Rašytojų Draugijos ar
chyvas.

Mūsų Centras domisi bei tyrinėja 
išeivijos lietuvių veiklą. Reikia pri
sipažinti, kad apie lietuvių bendruome
nės gyvenimą bei veiklą Australijoje 
pas mus yra žinoma mažai.

Dalia Kuizinienė 
ISC darbuotoja

P. S. ALB Krašto Valdyba yra 
užsakiusi „Mūsų Pastogę“ Išeivijos 
studijų centrui 5 metams.

„M. P.“ inf.
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Apie lietuvius ne Lietuvoje PENDRGOMENĖS VEIKLOJE
(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

Apso krašte, Gudijoje (nepertoliau- 
siai nuo Ignalinos), neseniai įkurta 
lietuvių bendruomenė-, ten pirmąkart 
po 80 - 90 metų įvyko pirmosios 
lietuviškos pamaldos. Per išeivijos 
vysk. P. Baltakį jie prašė, kad Vitebsko 
vyskupas leistų nors retkarčiais pas 
juos atvykti lietuviui kunigui. Deja, jų 
prašymas lig šiol dėl įvairiausių 
priežasčių dar nepatenkintas.

Paskaitininkas labai plačiai papasa
kojo apie Rytų lietuvius. Rytai - tai 
vietovės nuo Karaliaučiaus iki Kam
čiatkos.-Ten gyveną lietuviai atsirado 
kaip sovietų tremtiniai arba tebegyveną 
savo etninėse žemėse - dabartinėje 
Gudijoje, Lenkijoje (Punsko, Seinų 
apskrityse) bei Rytprūsiuose. Pagal 
prelegento žodžius, apie 10 000 buvusių 
tremtinių gyvena Ukrainoje, apie 20 000 
- Karaliaučiaus krašte, 20 000 - Latvijoje. 
Jis pasakojo, kaip jie ten atsirado. Da
liai tremtinių lietuvių po atkalbtų 10,15 
ar daugiau metų sovietinės Rusijos 
platybėse nebuvo leista grįžti į Lietu
vą. Taigi jie ir liko gyventi įvairiose 
Sovietų Sąjungos vietovėse. Esanti ir 
dar viena rūšis ne Lietuvoje gyvenančių 
tremtinių, kurios save vadina „meilės 
tremtinėmis“. Tai moterys, kurios 
ištekėjo už svetimtaučių ir išvyko su 
jais į jų kraštus. Įdomu yra tai, kad šios 
moterys yra labai aktyvios lietuviškoje 
veikloje, vadovauja bendruomenėms, 
mokykloms. Jų, tų „meilės tremtinių“, 
esąEstijoje, Sankt Peterburge, Maskvo
je, Ukrainoje, Gruzijoje. Jos yra tas 
„variklis“, kuris judina lietuvišką veik
lą tuose kraštuose.

PLB atstovas lankėsi įvairiose vie
tovėse kur ir dabar gyvena lietuviai. 
Gudijoje jis buvo 4 kartus, Minske 
Motinos dienos proga jis įkūrė Bal
tarusijos lietuvių jaunimo sąjungą. Vei
kia ten ir didelė vidurinė mokykla, 
įkurta Lietuvos pastangomis. Pelesoje 
esanti vidurinė mokykla ir bendrabutis.

Didysis įvykis - tai p. G. Žemkalnio 
lankymasis Rytuose - ekskursija į Kras
nojarską. Čia jis praleido tris dienas. 
Krasnojarske, drauge su vietos lietuviais, 
minėjo didžiųjų trėmimų 50-metį, vykusį 
1948 metų gegužės mėnesį. Anuomet 
vien į Krasnojarsko sritį per dvi dienas 
buvo išvežta apie 40 000 lietuvių. Iš čia 
jie buvo skirstomi į kitas Sibiro vietoves. 
Delegacijoje, kuri su juo vyko į Krasno
jarską, buvo 22 asmenys, kurie buvo pa
siskirstę pagal įvairias tyrimo šakas. Pvz., 
Soc globos ir darbo ministerijos žmonių 
uždavinys buvo atsakyti į tremtinių, no
rinčių grįžti į tėvynę, klausimus.

Genocido departamento direktorė 
Kuodytė ir jos pavaduotoja rūpinosi trė
mimų dokumentais, kartotekomis, kad bū
tų galima nustatyti, kiek ten buvo lietuvių 
ir į kurias vietoves jie buvo išskirstyti 
darbams. Bet prie kartotekų jos nebuvo 
prileistos, nors buvo žinių, kad jos esą 
išlikusios. Per dideles. pastangas buvo 
sužinota, kaip tų žinių reikia ieškoti.

Delegacijoje dalyvavo ir du asmenys 
iš Lietuvos ambasados Maskvoje, kurie 
rūpinosi konsuliniais reikalais - vizomis, 
pasais ir t.t. Kartu vyko ir verslininkų bei 
atstovų iš Kauno savivaldybės. Jie už
mezgė ryšius su Krasnojarsko verslinin
kais ir rūpinosi ne tik biznio išvystymu, 
bet tuo pačiu ir sudaryti galimybes įdar
binti vietos lietuvius, nes ekonomiškai jie 
ten verčiasi labai sunkiai.

Žemkalnis_____________________

G. Žemkalnis, dirbdamas su kitais 
■'atvykusiais žmonėmis, rūpinosi Krasno
jarsko ir kitų Sibiro mokyklų reikalais bei 
Sibire gyvenančių tautiečių rėmimu.

Krasnojarsko lietuviai turi savo chorą 
ir ten vykusio suvažiavimo metu visi drau
ge giedojo Tautos Himną. Choras buvo 
aprūpintas lietuviškų dainų gaidomis, 
kurių jiems trūko - jie gavo Melboumo 
liet, choro dainuojamų dainų gaidas.

Beviešint Krasnojarske, delegacija ju
to vietos organų „globą“, net statant kry
žius kapinėse!..

Pačiame Krasnojarske autobusu at
vykusią delegaciją pasitiko dvi tautiniais 
rūbais pasipuošusios lietuvaitės. Kras
nojarske, kaip ir daugelyje kitų buvusios 
Tarybų Sąjungos vietovių, miesto aikštėje 
tebestovėjo ranką iškėlęs Leninas, rodąs į 
laimingą darbininkų ateitį (ne tokią „lai
mingą“, ypač paskutiniu metu! - Red.)

Delegacijos lankymosi Krasnojarske 
meni buvo šilta - apie 30 laipsnių šilu
mos. Apylinkės labai gražios.

Delegacija buvo nuvykusi į Ovsankos 
ir Memos kapines, kur tremtinių prisi
minimui ’pastatyti kryžiai ir nors tekstas 
ant jų lietu viškas, bet alfabetas, daugumoje, 
rusiškas. Jaučiasi ten gyvenančių tautie
čių nutautėjimo problema... Gal prie to dar 
privedė ir tai, kad iš pradžių buvo nelei
džiama rašyti lietuviškai. Vėliau kapinės 
buvo kuriamos ir kitose vietovėse. Dauge
lis mirusių dirbo prie miško darbų rajo
nuose, esančiuose toliau nuo Memos, ten 
ir buvo laidojami. Dabar daugelis kapų, 
ypač esantys darbovietėse, baigia sunykti.

Kai kurie išlikę tremtiniai norėtų grįž
ti i Lietuvą, bet ne visi gali, nes yra vedę 
roses, vaikai studijuoja ir jie į Lietuvą 
vykti nebenori...

Su delegacija važiavo ir trys lietuviai 
buvę tremtiniai. Vienas jų - Kazys Kuz
minskas. Susiorganizavęs automobilį jis 
nuvažiavo į savo buvusią tremties vietą, 
susirado savo dviejų brolių kapus ir, įsi
pylęs į skarelę kapų žemės, ją parvežė į 
Lietuvą motinai. Susitiko ir porą vietinių 
gyventojų, kurie jį prisiminė. Viena mo
teris net dejavo sakydama, kad jei jie vėl 
būtų čia atvežti, vėl būtų tvarka!.. Ji sa
kiusi, kad šis Stalino nuopelnas - jų 
atvažiavimas - buvo labai geras. Ir tai ji 
sakiusi visai rimtai.

Drauge su jais vyko ir vienas lenkų 
kunigas iš čia įsteigtos lenkų misijos, 
priklausančios Ispanijos vienuolių ordinu i. 
Sekmadienį, vykstantjųbažnyčiojepamal- 
doms, jos buvo skirtos paminėti išveži
mo sukakčiai. „Pulkim ant kelių“ ir „Ma
rija, Marija...“ Gi Sibire nesą nei vieno 
lietuvio kunigo!.. Šio vienuolyno parapija 
esanti kelis kartus didesnė už visą Pran
cūziją. Kad ją aptarnautų, vienuoliai skrai
do lėktuvais, o į artimesnes vietas vyksta 
automobiliais. Susitinka ir su lietuviais. 
Vienuolis sutiko jiems nuvežti infor
macinių lapelių bei laikraštėlį. Per šį

ALB Krašto Valdyba praneša
MK9B Australijos Lietuvių Dienų metu Geelonge vyksta ALB 

krašto Tarybos suvažiavimas (gruodžio 29 d., antradienį, 
nuo 9 va*' rTt0 'k* val- P° pietų, ir gruodžio 30 d., trečia- 
dienį, nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų). Suvažiavime daly- 

• vauja ex-officio nariai ir ALB Apylinkėse rinkti atstovai.
Primename, kad, kaip ir visada, suvažiavime gali apsilan

kyti kaip stebėtojai visi ALB ir bendrai lietuvybės reikalais 
besidomintys asmenys. Suvažiavimo metu pranešimus darys ALB pada
liniai, lietuviškų institucijų bei organizacijų atstovai. Gruodžio 30 d., trečia
dienį, 10.15 vai. ryto vyks seminaras apie ALB būklę, kuriame kalbės An
drius Žilinskas ir Vytautas Doniela, ir po jo seks diskusijos.

ALB Krašto Tarybos suvažiavimo darbotvarkė yra atspausdinta „M.P“ 
nr. 44 ir ją bus galima gauti suvažiavimo metu. Suvažiavimo vieta - 
Geelongo Lietuvių Narnoj, Beauford Ave., Pettitt Park, Bell Post Hill.

* * *
ALB Krašto Tarybos suvažiavimui skirtieji Apylinkių pranešimai jau 

yra pateikti raštu. Po vieną jų komplektą yra išsiuntinėta Apylinkių, 
Valdyboms. ALB Krašto Tarybos nariai, norintieji su šiais pranešimais 
susipažinti, prašomi kreiptis į savo Apylinkės Valdybą.

* * *
Vilniuje įkurtas valstybinis „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 

tyrimo centras“ renka žinias apie išeivijoje gyvenančių tautiečių patirtas 
skriaudas ir išgyvenimus sovietų ir vokiečių okupacijos laikotarpiu. Šiuo 
tikslu yra paruošta „Išeivijoje gyvenančio asmens“ anketa, susidedanti iš 
22 klausimų (3 lapai). Tyrimo centras būtų labai dėkingas, jei anketą užpildytų 
ir grąžintų kaip galima daugiau užsienio lietuvių, nes tokia informacija 
reikšmingai papildytų jau sukauptas žinias.

Australijoje šią anketą platins ALB Apylinkių Valdybos. Nuošaliau gy
venantys tautiečiai anketą galės gauti tiesiogiai, rašant: Anketa, P.O. Box 
189, Bankstown, NSW 1885.

Tarimo centro adresas yra: LGGRTC, Didžioji g. 17/1, LT-2001, Vilnius.

•
 Pakeitimai Liet. Dienų 

Programoje
Iš Lietuvių Dienų rengėjų gautas pranešimas dėl 
kai kurių pakeitimų Lietuvių Dienų programoje. 
Žiūr. "M.P." nr. 48.
Buvo skelbta, kad Naujų Metų Baliaus metu maistu 
pasirūpina patys baliaus dalyviai. Pranešimas papil

domas sekančiai: Valdyba parūpins tik šaltus užkandžius.
Muzikos ir Literatūros popietės, įvyksiančios gruodžio 30 d. 

pakeistas pradžios laikas: buvo skelbta, kad popietė įvyks 4 vai. p. p., dabar po
pietės laikas pakeistas į 7 vai. vakaro.

Tėveliai, norintys, kad Naujų Metu Baliaus metu kas nors 
pasaugotų mažus vaikus, turi skambinti L Valodkienei tel. (03) 5229 2980 ir 
susitarti su ja. LD Ruošos Komitetas

Geelongo tautinių šokių grupė "Gegutė". Grupėje 41 gegučiukas. Jiems vado
vauja Birutė Gailiūtė-Liebich. Nuotr. RJ. Gailiaus

hižmegstą ryšį bus bandoma ieškoti ir 
daugiau lietuvių.

Krasnojarsko lietuvių bendruomenės 
pirmininko žiniomis, apylinkėjeregistroo- 
tų tautiečių esą 300. Bet tai ne visi! Ga
limas dalykas, kad ten jų dar esą tūkstan
čiai, bet neturima su jais ryšio.

Delegacijai iš svetimtaučių teko gir
dėti, kad tik Lietuva taip rūpinasi savo 
tremtiniais. Daugelis tremtinių klausinė
jo, ką jie grįžę Lietuvon gautų, ko galima 
tikėtis? G. Žemkalnis jiems sakęs, kad 
jie neturėtų užmiršti, kad ir Lietuva buvo 
apiplėšta, apvogta per visą 50 metų - ji 
nėra turtinga valstybė, nors ji tikrai no

rėtų kuo geriau aprūpinti grįžtančius į 
Tėvynę. Esą daroma, kas galima ir daro
ma daugiau negu bet kokia kita valstybė 
daro savo tautiečiams.

Rengiami planai kitais metais vėl 
suruošti ekspediciją į Sibirą.

* * *
Po labai įdomios paskaitos, sekė eilė 

klausimų, į kuriuos prelegentas atsakė 
skubotai, nes didžiojoje Klubo salėje jau 
jaukė kitas renginys.

Už įdomų pranešimą prelegentui 
padėkojo LB Spaudos Sąjungos Valdybos 
pirmininkas Vytautas Patašius.

„M.P.“Inf.
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Dailusis šokis Melbourne

Atkocevičius ir Lietuvos Baleto Bičiulių pirm. J. Žalkauskas

Gražus pavyzdys mūsų Jaunoms šeimoms
Prieš 50 metų, pabėgę nuo baisaus komunizmo ir palikę Lietuvoje savo 

gimtuosius namus, keliolika tūkstančių lietuvių atsidūrė Australijoje. Jau daug 
vyresniųjų priglaudė ši svetinga Pietų Kryžiaus žemė, tačiau čia gražiai prigijo 
atsivežtoji gera lietuviška tautinė sėkla, ir šiandien jau net trečiosios kartos 
jaunimas, nors jo, žinoma, galėtų būti daug daugiau, gražiai tęsia savo tėvų ir 
senelių pradėtą lietuvišką darbą.

Šiame mano rašinyje viena jauna moteris, dabarjau ir mama, Ginta Viliūnaitė- 
Robinson vaizdžiai pasakoja, ką jai davė lietuvybė, kodėl visi jos vaikai labai gražiai 
kalba lietuviškai ir, svarbiausia, kad lietuvių kalba nepakenkė nei jos gyvenimo 
gražioje karjeroje, nei dabar jos vaikams. Aš manau ir tikiu, kad, perskaitę šį 
mano pasikalbėjimą, ir kitos jaunos šeimos, o taip pat ir močiutės, rimčiau pagalvos 
ir dės daugiau pastangų, kad jų vaikai ir anūkai daugiau mokytųsi kalbėti lietuviškai' 
ir plačiau pažintų savo tėvų ir senelių gimtąjį kraštą - Lietuvą.

Kym Johnson ir Tomo Atkocevičiaus 
pramoginių šokių pasirodymas įvyko 
gruodžio 5 dieną, šeštadienį. Abu šokėjai 
atvyko iš Sydnėjaus į Melbourne vyks
tantį šokių turnyrą. Pasirodymas įvyko 
Lietuvos Baleto Bičiulių iniciatyva ir jį 
labai sėkmingai pravedė Melbourne 
Apylinkės Valdyba bei jos pirmininkas 
Andrius Vaitiekūnas. Jis labai maloniai 
pravedė programą, paaiškino šokius, o 
laike pertraukėlės pasikalbėjo su Tomu 
Atkocevičiumi.

Abu šokėjai dar labai jauni, labai tin
kami vienas kitam šokyje ir išvaizdoje. 
Tai neabejotinai tarptautinio lygio pra
moginių šokių jauni meisteriai, kurių lau
kia graži ateitis. Jie gali pralaimėti ar lai
mėti vieną ar kitą šokių turnyrą, bet jie 
bus tarptautinių šokėjų priekyje. Kiek
viename šokyje, pašoktame Lietuvių Klu
bo teatro scenoje jautėsi pergalvoti ir ge
rai išmokti šokio žingsniai, įdėtas didelis 
darbas. Jie abu malonūs scenoje, Kym 
turi patrauklią šypseną, o Tomas, kaip pri

Kariuomenės Šventės minėjimas Adelaidėje
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 80- 

ties metų sukaktį Adelaidės ramovėnai 
paminėjo dviem dalimis.

Lapkričio 14 dieną, šeštadienį, šventės 
pagerbimui skirtoje lietuviškoje radijo 
programoje girdėjome gerai paruoštą ra- 
movėno A. Šerelio paskaitą, kurioje jis 
mus nukėlė į pirmąsias kariuomenės 
atsikūrimo dienas ir iškėlė lietuvio kario 
reikšmę tautai visais jos gyvenimo laiko
tarpiais. Programoje išgirdome visą eilę 
taip mielų lietuviškų karių dainų.

Lapkričio 15 dieną, sekmadienį, da
lyvaujant mūsų organizacijoms su vėlia
vomis, buvo aukojamos šv. Mišios už mi
rusius ramovėmis. Pamokslo metu kun. 
Petraitis kalbėjo apie šios šventės reikšmę.

Šventės proga suruoštuose iškilmin
guose pietuose dalyvavo 90 asmenų. Pa
gerbimo eigai vadovavo „Ramovės“ sky
riaus pirmininkas Jonas Bočiulis, gražiai

Sydnėjjcscis Lietuvių Klube
Gruodžio 8 dieną Klubo Valdyba su

ruošė kuklią vakarienę savo padėjėjams. 
Padėkos žodį tarė pirmininkas K. Protas, 
padėkodamas visiems aktyviems nariams, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie Klubo darbo. Jo žodžiais, „kol bus 
tiek daug talkininkų ir dalyvių, Klubas 
negali negyvuoti! “ Po to V. Binkis pa
sveikino naujai išrinktus direktorius, o 
taip pat padėkojo asmenims, rėmusiems 
Klubą savo darbu. Sudainuota „Ilgiausių 
Metų...“ Stasiui Skoruliui, tą dieną šven
tusiam savo gimtadienį.

Malonu pastebėti, kad paskutinius ke
lis sekmadienius Klube netrūko apsilan
kiusių tautiečių. Turėjome „Dainos“ choro 
koncertą bei pramoginių ir tautinių šokių 
šokėjus. Ypatingai įdomiai A. Lašaičio 
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dera vyrui partneriui, santūresnis. Žiūro
vai, maloniai nuteikti pranešėjo Andriaus 
Vaitiekūno ir šokėjų meistrišku šokiu, 
entuziastingai plojo ir bisui išsiprašė dar 
vieną šokį - Vienos valsą, kurį abu šokė
jai atliko pasigėrėtinai. Šokiams pasibai
gus, Lietuvos Baleto Bičiulių pirmininkas 
Jurgis Žalkauskas tarė žodį, padėkoda
mas šokėjams ir Apylinkės Valdybai už 
įdėtą darbą ruošiant popietę ir kvies
damas visus žiūrovus apsilankyti į Bi
čiulių ruošiamą steigiamą susirinkimą 
Geelonge, gruodžio 31 dieną.

Sekė kavutė ir pyragaičiai Baro salėje 
ir loterijos bilieto traukimas. Jūratės 
Šimkienės dėka loterijos bilietų pardavi
mas pavyko ypatingai gerai ir surinktas 
pelnas atiteko Lietuvos Baleto Bičiulių 
organizacijai paremti. Loterijos prizus - 
Ramonos Ratas dovanotus rūbus, žino
mos Sydnėjaus madų firmos „Bodywear 
by Ramona“ kūrinius, laimėjo Irena 
O'Dwyer ir Paul Cleveland.

Jur. Ž.

suvesdamas šventės mintis.
Ramovėnus ir jų svečius žodžiu pa

sveikino Adelaidės ApylinkėsValdybos 
pirmininkė Janina Vabolienė, Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos pirmininkas Vytautas 
Neverauskas. Ilgesnį žodį tarė Albinas 
Pocius, jautriai paliesdamas Lietuvos ka
riuomenės praeitį ir dabartį.

Du Adelaidės skyriaus nariai: Albi
nas Pocius ir Antanas Šerelis, Lietuvos 
kariuomenės ir jų abiejų asmeniško 80- 
ties metų jubiliejaus proga, buvo apdo
vanoti garbės raštais.

Nuleidžiant vėliavas LR garbės kon
sulas Jurgis Jonavičius Ramovės vardu 
padėjo vainiką prie paminklo žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Ramovėnų ir ypač jų 
pirmininko J. Bočiulio pastangomis, ši 
mums svarbi šventė buvo gražiai ir pras
mingai paminėta.

V. N.

buvo suorganizuota „Sūkurio“ popietė, kur 
visi žavėjomės ir kitų tautų tautinių šokių 
dalyviais.

Dainininkai ir šokėjai vyksta į Geelon- 
gą dalyvauti Lietuvių Dienose ir mums 
teko matyti jų pasiruošimo vaisius. Būtų 
malonu, kad tokios kultūrinės popietės 
būtų suruoštos bent keletą kartų metų 
bėgyje. Jei Klubas gali kuo nors padėti, 
organizatoriai prašomi kreiptis į Rengi
nių Komiteto pirmininkę J. Viržintaitę.

Nepamirškime, kad Sydnėjuje turime 
Lietuvių Klubą, kuris turi būti mūsų visų 
pasididžiavimu, taigi, lankykimės čia, 
džiaukimės drauge gražiai praleisdami 
laiką, stenkimės, kad mūsų Klubas nors 
dalinai atstotų mūsų gimtąjį kraštą.

A. Bučinskas, sekretorius.

Gal galite plačiau papasakoti apie 
save, kur gimėte, kiek buvo šeimos, 
kur gyvenote, kur mokėtės, ką baigėte 
ir kur dirbate?

Mudvi su sesute Vida gimėme Mel
bourne. Būdamos labai mažytės su ma
ma išvykome į Čikagą, JAV, kol mūsų 

Ginta Viliūnaitė-Robinson su vyru David ir vaikais Vida, Vilija ir Zigmu

tėvas Austrijoje studijavo mediciną. Įsi
kūrėme Cicero, viename iš didžiausių 
lietuviškų Čikagos priemiesčių. Ten lan
kėme šv. Antano parapijos pradžios mo
kyklą. Baigęs studijas tėtis nutarė dirbti 
Vakarų Australijos dykumoje. Ir taip, po 
dešimties gyvenimo metų milžiniškoje 
Čikagoje, kur gyveno daugybė lietuvių, 
persikėlėme į Meekatharrą, su 600 
gyventojų, ir kur mūsų šeima buvo vie
nintelė lietuviška šeima. Aš buvau 12 
metų, o Vida - 10-ties. Mes labai išgy
venom tą stiprų pasikeitimą, nors kartu 
savotiškai buvo ir įdomu. Metus ėjome 
į vietinę vidurinę mokyklą, kol tėvai 
nutarė mus perkelti į akademiškai stip
resnę mokyklą Perthe. Ten du metus 
mokėmės Loreto vienuolyno vidurinėje 
mokykloje-gimnazijoje, gyvendamos 
mokyklos bendrabutyje.

Pasibaigus tėtės trijų metų kontrak
tui su valdžia, 1972 m. visa šeima per
sikėlė į Sydnėjų. Čia mudvi su Vida bai
gėme Santa Sabinos vidurinę mokyklą- 
gimnaziją. Po to aš studijavau teisę su 
humanitariniais mokslais (Arts/Law) 
NSW Universitete, o Vida, baigus for
maciją, studijavo ir baigė tame pačiame 
universitete mediciną.

Dabar jau beveik 16 metų aš dirbu 
kaip teisininkė (solicitor) didelėje fir
moje Sydnėjuje. Su David Robinson 
susipažinau universitete ir šiuo metu 
auginame 3 vaikučių šeimą: Viliją (7.5 
m.) ir dvynukus Zigmą ir Vidą, kurie 
turi beveik po 4 metukus.

Lietuviškai pradėjote kalbėti jau 
nuo vaikystės. Ar ši kalba netrukdė 
jums mokyklose, nesujnkino anglų 
kalbos mokėjimo ir ar neatskirdavo 
nuo kitų draugų?

Lietuvių kalba buvo mano pirmoji 
kalba, įskiepyta mamos ir šeimos. Čika
gos Cicero mokykla davė gerą pagrin
dą rašybai ir gramatikai. Šiuo metu kal
bu, skaitau ir rašau lietuviškai, ir tas 
man niekada netrukdė anglų kalbai. At
virkščiai - esu įsitikinusi, kad antros 

kalbos mokėjimas palengvina mokytis 
kitas kalbas. Atrodo, lyg kalbos organai 
pasidaro lankstesni. Be to, augdamos, 
atsimenu, mes didžiavomės prieš viena- 
kalbius ir naudojome savo paslaptin
giems pašnekesiams lietuvių kalbą. 
Jokių sunkumų dėl lietuvių kalbos ne
turėjau nei su draugais mokykloje, nei 
už jos ribų.

Kokioms lietuviškoms jaunimo or
ganizacijoms priklausėte ir ką nau
dingo jos jums davė?

Aktyviausiai dalyvavau skautų ir 
tautinių šokių grupėse.- Dabar gi mano 
lietuviškoji energija yra pilnai pašvęsta 
mano vaikučių mokymui lietuviškai 
kalbėti, skaityti ir rašyti. Tam tikslui esu 
aktyviai įsijungus į Savaitgalio Mokyk
los Tėvų Komiteto veiklą.

Skautavau nuo pat mažens. 6 metu
kų „liepsnelė“ užaugo iki paskautinin- 
kės laipsnio. Skautavim'as man labai 
daug davė. Ne tik padėjo išlaikyti kalbą, 
išmokė tautosakos, dainų, bet ir užgrū
dino kasdienybėje: išmokė savaran
kiškumo, užmezgė stiprių draugystės 
ryšių visuose kontinentuose. Esu daug 
stovyklavusi, pravedusi stovyklas, daug 
valandų praleidusi štabų posėdžiuose. 
1978 metų Tautinė Stovykla tiek įžiebė 
entuziazmo, kad, padedamos vyresnių 
filisterių, įsteigėm Akademinį Skau- 
tų(-čių) būrelį. Tik gaila, kad bėgant 
metams, augant šeimoms ir įsiparei
gojimams, būrelio veikimas labai su
silpnėjo.

Tautinius šokius šokau nuo labai jau
nų dienų. Čikagoje šokau šv. Antano 
mokyklos tautinių šokių grupėje. Syd-

Nukelta į 9 psl.
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nėjuje įsijungiau į tautinių šokių grupę, 
kuriai vadovavo Marina Cox, o po to 
visa eilė kitų vadovų. Daug valandų 
prašokta, daugelyje koncertų dalyvauta. 
Ir dabar, kai stebiu šokant kitus, man 
„padai niežti“. Tačiau šiuo metu galvoju 
apie savo mažylius, kaip juos įvesti į šį 
kelią, ir gal kada nors ateity pavyks vėl 
patrepsėti.

Augdama lietuvių tėvų aplinkoje, 
ar buvote verčiama, ar pati savo noru 
dalyvavote lietuviškoje veikloje?

Mažai esant, pirmoji iniciatyva ir ve
žiojimas, žinoma, atėjo iš mamos pusės. 
Vėliau, persikėlus į Australiją, kai porą 
metų teko gyventi mokyklos bendrabu
tyje vien australų tarpe, gyvenimas la
bai suaustralėjo. Tik atvažiavusi į Syd- 
nėjų vėl „atgimiau“. Įsitraukiau į skau
tų ir tautinių šokių veiklą. Gyvenimas 
vėl sulietuvėjo ir nuo jo jau nenutolau.

1985 metais savo iniciatyva ir savo 
lėšomis išvažiavau į Lietuvą, kur prie 
Vilniaus Universiteto lankiau lietuvių 
kalbos kursus. Vilniuje praleidau tris 
smagius mėnesius ir gerai patobulinau 
savo lietuvių kalbos žinojimą. Memo 
tėvų gimtinėje pasijutau kaip namuose, 
buvau priimta kaip sava, užmezgiau 
daug iki dabar besitęsiančių draugysčių.

Sukūrusi šeimą su aukšto rango 
teisininku (barrister), ar neturėjote 
sunkumų dėl savo neaustralietiškos 
kilmės?

Visiškai ne. Šeimoje vienintelė prob
lema iškyla tik kai ruošiu lietuvišką sta
lą, kadangi tas mano „barristeris“ ne
mėgsta nei silkės, nei ungurio. Turbūt 
sutiksite, kad tai smulkmena - juokas. 
Šiaip gi, tiek šeimos draugai, tiek profe
siniai pažįstami mūsų lietuviškąją pusę 
visada priėmė ir priima su draugiškumu 
ir net susidomėjimu.

Savo vaikams jau tiek esu įkalusi 
kalbėti lietuviškai, kad „Dainos“ choro 
koncerto metu, mano ketvirtus metus 
einąs Zigmutis, išgirdęs mane scenoje 
pristatant dainas angliškai, pribėgęs gar
siai pareiškė: „Mama, kalbėk lietu
viškai!“.

Šiandien, turėdama Viliją bei dvy
nukus Zigmą ir Vidą, padarėte tiesiog 
lietuvišką stebuklą - visi vaikai taip 
gražiai ir beveik be jokio akcento kal
ba lietuviškai. Kaip tai jums pavyko?

Visi tėvai nori vaikų ateičiai duoti 
tokias pat galimybes, kaip ir patys turė
jo. Man lietuviškumas tik praturtino ir 
paįvairino gyvenimą. To paties norėjau 
ir noriu savo vaikams. Todėl nuo pat 
pirmųjų dienų su jais kalbėjau lietuviš
kai, sekiau jiems tas pačias pasakas, 
kurios man buvo mano mamos-tetulės 
sektos, lopšinės dainuotos. Ir iki dabar 
su jais kalbu tik lietuviškai, nes norint 
išmokinti kalbą, reikia ja kalbėti.

Abiems tėvams dirbant, reikia pa
galbos. Čia prisideda mano mama ir iki 
šiol pavyko gauti aukles, kurios kalba 
lietuviškai. Sąmoningai pradėjau nuo 
lietuvių kalbos, nes, gyvenant Australi
joje, angliškai vaikai visada išmoks ir 
gerai išmoks, kaip ir aš išmokau.

Kada esame tik angliškai kalban
čiųjų tarpe, žinoma, kalbame angliškai. 
Pirmaisiais metais vaikai būdavo ,Iš
jungti“, nes kalbėjo ir suprato tik lietu
viškai, dabar gi jau net Vidutė ir Zigmu
tis dalyvauja pokalbyje, kad ir įterpdami 
vieną kitą lietuvišką žodį. Esu tikra, kad 
tas mūsų draugams klausos negadina.

Lietuvių kalbos mokėjimas dar vie
noje srityje jąraturtino mano gyvenimą. . tį patarimą.
"Mūsų Pastogė" Nr.50-52 199812.21' psL9

Šiuo metu net vertėjavau lietuvių imty
nininkų atstovams iš Lietuvos, kurie 
Sydnėjuje dalyvavo pasiruošimo olim
pinėms žaidynėms tarptautinėse varžy
bose.

Net ir namuose vaikai su jumis kal
ba lietuviškai, o kai su tėvu - tai ir 
angliškai. Ar jūsų vyras nėra tam 
priešingas ir ar dėl to nekyla šeimos 
ginčų?

Mūsų namuose abi kalbos ir papro
čiai turi lygias teises. Mano vyras visai 
nėra priešingas, kad vaikai dalyvauja 
lietuviškame gyvenime ir net tikrai 
nuoširdžiai džiaugiasi ir didžiuojasi, 
kad jo vaikai kalba abiem kalbomis. 
Reikia pasakyti, kad jis nepaprastai 
tolerantiškas. Juk pirmaisiais vaikų me
tais jis beveik visai su vaikais nesusi
kalbėjo, nes jie kalbėjo tik lietuviškai. 
Tą jis be jokių problemų pakentė ir 
kantriai laukė, kol jie pramoks ang
liškai. Tas prasidėjo tik kai Vidai ir 
Zigmui buvo maždaug 2.5 metų ir pra
dėjome juos dvi dienas leisti į anglišką 
darželį. Čia turiu paminėti, kad net kai 
kurios auklės labai sunkiai kalbėjo 
angliškai ir mano vyras tikrai galėjo pa
sijusti kaip pašalietis savo namuose, bet 
niekada dėl to neturėjome problemų.

Pats jis nekalba lietuviškai, nepra
laužiau jo net aš (man dabar užtenka 3 
mažamečių mokinių), bet esu tikra, kad 
jis supranta daugiau, negu mes visi ma
nom! Kartais iškyla nesusipratimų (ne 
ginčų!), bet tai tik dėl kitaip suprasto, 
neišsiaiškinto žodžio. Tas dažnai virsta 
šeimos anekdotu.

Nors ir labai toli gyvendama, jūs 
kas šeštadienį vežate visus tris vaikus 
į mūsų Savaitgalio Mokyklėlę. Ar tai 
nėra jums sunku, nes, pavyzdžiui, 
daug lietuvių tėvų savo vaikų nenori 
vežti į šią Mokyklėlę ir net namuose 
su jais kalba tik angliškai?

Taip. Turiu pripažinti, kad kelionė į 
Bankstowną kas šeštadienį mums atima 
didelį savaitgalio gabalą. Būtų gerai, 
kad Sydnėjus būtų kiek mažesnis. Ne
žiūrint to, aš manau, kad tai būtinai rei
kalinga. Jei vaikai vien mamos, auklės 
ir močiutės bus verčiami kalbėti lietu
viškai, jiems tas įkyrės ir pavirs našta. 
Namuose, išėję iš savo kiemo, jie girdi 
vien angliškai kalbančius ir vaikai neno
ri būti kitokie. Nuvežti į platesnę lietu
višką aplinką pamato, kad jie nėra vie
ni, kažkokie keistuoliai, kad yra daugiau 
mažų ir didelių, kurie kalba kaip jie. Jų 
tarpe randa sau draugų, išmoksta naujų 
žodžių, dainų, žaidimų - prasiplečia jų 
akiratis.

Noriu pasidžiaugti, kad ne vien Sa
vaitgalio Mokyklėlė juos užima. Štai jau 
antri metai kai „Dainos“ choras juos 
įtraukė į savo tarpą. Vaikams tai naujas 
išgyvenimas. Galėjo gražiai pasipuošę 
pamankštinti savo balselius, parodyti ką 
sugeba ir būti įvertinti. Atrodo, kad pa
tenkinti buvo ne vien išpildytojai, bet 
ir klausytojai. Tai mažas indėlis ateičiai.

Būdama savo vaikams tokia pa
vyzdinga ir gera lietuviška mama, gal 
galite duoti kokį nors patarimą toms 
mūsų jaunoms lietuviškoms šeimoms, 
kurios savo vaikų visiškai nenori mo
kinti kalbėti lietuviškai, kad nesu
gadintų vaikų angliško akcento, kad 
lyg tai ši kalba vaikui per daug sunki 
ir pan. Dažnai net ir vaikų močiutės 
nenori ir nesistengia šiame reikale 
padėti. Patariate, ką reikėtų daryti?

Čia tai sunkus klausimas. Nežinau, 
ar aš esu tinkamas pavyzdys. Taip pat 
nežinau, ar galėsiu duoti visiems tinkan-

Vargu ar galima priversti ar įtikinti 
tėvus mokyti vaikus lietuvių kalbos, jei 
tėvai to nenori. Kaip sakot, kartais net 
ir močiutės neparodo pakankamai entu
ziazmo, bet su jomis, dažniausia, gali
ma lengviau susitvarkyti. Svarbiausia 
yra tėvų noras. Nenorintieji pasiteisi
nimui visada randa visokiausių priežas
čių, kurios tačiau, mano nuomone, ne
išlaiko kritikos. Aiškina, kad lietuvių 
kalba yra sunki, bet juk yra daug sun
kesnių. Skaityti lietuvių kalba yra vie
nas malonumas - ištari ką matai para
šyta. Tuo atžvilgiu nepalyginsi su anglų 
kalba, kur kaip tas anekdotas sako, 
„rašai Cambridge, o skaitai Oxford“.

Sakyti gi, kad lietuvių kalba suga
dins vaikų anglų kalbos akcentą - nesą
monė. Gyvenant mūsų sąlygose ir mūsų 
aplinkoje, daug didesnis pavojus yra 
pablogėti lietuvių kalbos akcentui, o ne 
anglų.

Dejuojama, kad vaikai esą ir taipjau 
perkrauti pamokomis ir įsipareigoji
mais, bet taip ir turi būti. Vaikas iš pat 
mažens įpratintas ir įpratęs turėti dau
giau užduočių, vėliau ir gyvenime suge
bės jų daugiau aprėpti ir daug daugiau 
pasieks.

Tačiau reikia pripažinti, kad šitame 
reikale tėvų uždavinys nėra toks jau 
lengvas. Vien noro neužtenka, vien kur 
ne kur paberti keli žodžiai tikslo nepa
sieks. Svarbu susidaryti ilgalaikį planą

Jolantos Janavičienės skulptūra NSW Seimo Rūmuose
Gražaus fontano papuoštame Seimo 

Rūmų fojė neseniai įvyko, jau ketvirtuo
sius metus, The Sculptors Society kas
metinė paroda. Skulptorių draugijai pri
klauso apie 200 narių, jų tarpe ir mums 
gerai pažįstama Jolanta Janavičienė. Šio
je parodoje dalyvavo 47 skulptoriai iš 
Australijos valstijų, kurie išstatė virš 50 
įvairios technikos ir medžiagos kūrinių. 
Negalima sakyti, kad kokios nors vienos 
medžiagos ar meninės krypties skulptū
ros vyravo parodoje. Greta minimalisti
nės liaunos formos skulptūros „Be pava
dinimo“, stovėjo plačiu mostu sau kelią 
skindamas realistinis bronzos Diogenas. 
Šalia balto kararos marmuro statulų bu
vo ir Australijos Yass srities juodojo mar
muro kūrinių. Ši marmuro rūšis yra lyg 
„perpinta“ baltomis gyslomis ir įgalina 
skulptorių jas įdomiai įkompanuoti į vi
suotiną kūrinio apipavidalinimą. Jomis 
menininkas gali paryškinti skulptūros 
formos ir kontrastų žaismą. Tačiau paro
doje netrūko darbų ir iš dažnai matomo: 
medžio, molio ir metalo.

Jolantos Janavičienės modelis „The 
Gate“ kiek išsiskyrė iš kitų savo temati
ka. Jos kūrinio simbolika gali būti įvairi: 
vartai į naują gyvenimą, į pasikeitusią 
padėtį, į žmogaus filosofiją, pažiūras, darbą, 
karjerą ir t.t. Pro vartus išsiveržiama į kitą 
plotmę, į kitą dimensiją ne tik fiziškai, bet 
ir morališkai. Kūrinio forma vėlgi atsi
šaukė į gilią Europos praeitį. Masyvių 
formų skulptūra, tarytum kokia Stone 
Henge komplekso dalis, padvelkė seno
višku didingumu, santūrumu ir paslap
tingumu. Pilkasis Naujosios Zelandijos 
molis, degintas 1100 laipsnių Celsijaus, 
imponavo kur ne kur pasitaikančiais gels
vais ir rausvais niuansais, reljefine orna
mentika, kaip saulės ir erelio simbolikos 
užuominomis bei pirštų, uolos gabalų ir 
kriauklių [spaudimais.

Parodoje tematėme Jolantos Jana
vičienės skulptūros modelį, o kaip būtų 
įdomu pamatyti jos kūrinį pilnoje trijų 
metrų aukščio formoje gamtoje. Many
čiau, kad tai būtų didingas vaizdas. . . 

ir, nepaleidžiant vadelių, jo stropiai ir 
nuosekliai laikytis. Kiek galima na
muose kalbėti lietuviškai. Svarbu taip 
pat neapleisti Savaitgalio Mokyklėlės, 
kuri vaikams yra kaip grupinė terapija.

Dabar yra lengviau, kai iš Lietuvos 
galima gauti tikrai labai gražiai ir įdo
miai bei patraukliai išleistų visokio 
amžiaus vaikams skirtų lietuviškų kny
gučių, žaidimų, laikraštėlių. Yra ir vai
kiškų kasečių su pasakomis, dainelėmis, 
kurias vaikai nuostabiai greitai išmoks
ta, dainuoja ir pamėgsta. Jiems smagu 
dainuoti, o aplinkui visiems smagu 
klausytis ar net kartu padainuoti.

Tai toks maždaug mano pasiūlymas. 
Jokios stebuklingos lazdelės aš neturė
jau, kuria pamojus vaikai staiga pradė
tų kalbėti lietuviškai. Aš pati prisilai
kau čia išvardinto plano.

Aš pati lietuvių kalbą mokiausi ir 
nuolat tobulinau, nes tai yra mano gim
toji kalba. Ji man graži, ji man sava. 
Savo vaikams stengiuosi ją įdiegti, kad 
ir jiems atsivertų platesnis pasaulis, kad 
ir jie jaustųsi namie ne vien šitame 
krašte, bet ir už jo ribų. Jei jie neužmirš 
ką dabar išmoko ir dar toliau domėsis, 
mano pastangos nebus nuėję veltui, 
būsiu pasiekusi savo tikslą.

Daug laimės ir sėkmės jums!
Ačiū labai.

Ant. Laukaitis

Jolantos Janavičienės keramika - 
"Vartai" (52 cm. x 9 cm. x 50 cm.)

Pabaigai dar norėčiau paminėti nors 
kelis keramikės - skulptorės kūrybinio 
kelio ir veiklos momentus. Freiburge 
(Vokietijoje) studijavo tapybą, grafiką ir 
keramiką. Studijas gilino National Art of 
Australia institute. 1976 metais mokėsi 
pas garsųjį Nino Caruso, Centro Inter- 
nazionale de Ceramica Romoje. Dalyvau- 
jakasmetinėse parodosėAustralijoje. Už
sienyje taip pat tert^^alyvauti, pvz.: 
keramikos parodose Faenza (Italijoje), 
Vallauris- (Prancūzijoje), Sloane Street 
galerijoje Londone, Katmandu (Indijoje) 
ir, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
Šiauliuose bei Vilniuje. Jos darbų rasime: 
Tarptautiniame keramikos muziejuje 
Faenzoje (Italijoje), Permanent Collection 
of the Government of Alberta Edmonton 
(Kanadoje) ir Lietuvoje. Sydnėjuje verta 
pamatyti jos kūrinį Newman College, ku
rio pagrindinę sieną puošia Janavičienės 
1.5 diametro Mandala - gyvasties skulp
tūra. Labai didelį įnašą į kūrybinę pa
skatą Jolanta Janavičienė yra padariusi 
Mulawa moterų kalėjime Sydnėjuje. Per 
25 metus kantraus ir pasitikėjimą įkve
piančiu kūrybingu darbu, ji yra padėjusi 
ne vienai kalinei išsivaduoti iš ydingo 
nusikaltimų rato.

Isolda Poželaitė-Davis A.M.

9



Kalėdų giesiųė MŪSŲ MIRUSIEJI
Algirdas Kruzas

Tą dieną pasiekėme jūrą. Mes nuė
jome daug šimtų kilometrų, turėdami 
grėsmę už savęs, kai lapkričio puolimu 
įsiūbuotos rusų kolonos veržėsi į šiau
rę, į vakarus, riedėjo plentais, ritosi per 
Mozūrų aukštumas, rangėsi tarp ežerų, 
kėlėsi per upes. Mes blaškėmės iš vietos 
į vietą, nuolat atsiremdami į priešingus 
siaurėjančio apsupimo kraštus. Pagaliau
- krantas Košūbų pamaryje...

Senas vokiečių viršila vedė mus iš
degusiomis gatvėmis, aplenkdamas 
prieštankines barikadas, lipdamas per 
griovius, pindamasis sutraukytose vie
lose. Kartais jis pranykdavo vienoje iš 
pakelio duobių arba susimaišydavo 
Įtrinkančiame būryje.

-Nepasilikite! ... Nepasilikite!... 
Viena moteris įsikibo man į ranką.
- Kur mus veda? ... Jūs gal žinote? 

... Dėl Dievo pasakykite!..
- Nežinau... Taip. Mes einame priep- 

laukon, kur stovi daug laivų...
-Tai, kad greičiau pasiektume... Ma

no mažytė jau nebepaeina.
Mes ėjome vingiais, aplenkdami 

liepsnojančius kvartalus, kuriuose traš
kėjo ir ūžė šaudmenų sandėliai. Perė
jome susprogdintus tiltus, sulankstytas 
geležis, suverstus mūrus. Fabrikai, ka
reivinės, ilgi pastatai, juodi ir gražūs 
raudonoje pašvaistėje liko užpakaly. 
Mes klupčiojome, stumdėme vienas ki
tą tamsoje ir apšviečiami sprogimų ug
nies. Nakties lėktuvai mėtė krintančias 

bombas ir tarškė trumpomis kulkosvai
džių salvėmis. Naktis buvo užkimšta 
neaiškiomis figūromis, kimiais balsais, 
tratėjimu ir žvangėjimu. Ūžė motorai. 
Jie gręžėsi į ausis, į širdį, tartum gele
žinio malūno girnos.

Mes sustojome lygumėlėje, užstaty
toje žemais pastatais. Mano žvilgsnis 
niekur neužkliuvo. Pilka matinė erdvė 
traukėsi į kairę ir į dešinę, ir iš jos skli
do lėtas ritmingas alsavimas.

Mes išsitiesėme ant žemės. Daugiau 
nebuvo kur eiti. Jūra. Šaltas drėgnumas 
badė kojas ir pečius.

-Gesinti ugnį! lėktuvai. Nerūkyti...
- sušuko kažkas.

- Kam čia lėktuvai! Rusai ir taip ge
rai žino, kur mes esame, - atsakė iš ša
lies vyras žemaičių tarme. Jis ne kartą 
pasakojo savo nevykusios kelionės Šve- 
dijon istoriją. Dėl to jį vadino „mariaku“.

- Ar žinai, kokia čia vieta?
- Maždaug...
- Mus vedė į prieplauką, o čia - smė

lėtas krantas...
- Smulkmena.
- Aš noriu gyventi! Kodėl smulk

mena?...
Drėgmė kilo iš jūros ir dangaus 

žvaigždės mirkčiojo priešaušrio vėsa. 
Jos blėso viena po kitos. Nelygus knar
kimas, neramūs kliedėjimai iš gilių 
bunkerių angų, iš duobių ir apkasų.

-Aš taip noriu gyventi... - sudejavo 
vienas jaunuolis. Jo suvelta galva buvo 
prie mano peties. „Mariakas“ nuspjovė 
nuorūką.

- Ir kas iš to? Tavo gyvenimas never
tas nė surūdijusio skatiko... Rusai jau 
mieste, o rytoj bus ir čia. Jie pervažiuos 
savo tankais pajūriu ir tu liksi įspaus
tas į purvą.

- Nutilk, „mariake“! Atsimink, ko
kia diena...

-Aš neturiu kalendoriaus. Man senai 
nebeįdomūs šitie dalykai. Visos dienos

vienodos savo pabaigoje...
- Šiandien Kūčių diena. Aš žinau... 

O kad būtų žinota apie tai prieš metus...
- Užmiktumėt geriau, vyručiai, - 

draudė balsas iš tamsos.
- Kalėdos... Bet aš netikiu, kad mus 

paliks rusams...
-Jau paliko... Čia plikas krantas. Nei 

plausto, nei žvejų valties...
- „Mariake“, nutilk! ...
Švito. Iš ūkanų kilo sulaužytas miš

kas. Ryškėjo Vilnių plaunamas krantas, 
žemi, mūriniai sandėliai, išmėtyti tarp 
vandens ir aukštos pakrantės. O tarp jų 
buvo krūvos sulaužytų vežimų, mašinų, 
palaidų ir užmuštų arklių. Čia gulėjo 
žmonės, žmogus prie žmogaus: pabė
gėliai, kareiviai, belaisviai, moterys, se
niai, vaikai, sužeistieji, dezertyrai... - 
tarp sulaužytų vežimų, suplėšytų rūbų, 
išblaškytų popierių - suniekinto gyve
nimo atplaišų.

Iš įlankos kėlėsi saulė. Ji brido iš 
vandens į dūmų nugultą dangų. Ji plau
kė ruda ir netekusi spindulių, tartum 
matoma per aprūkusį stiklą... Jūra mir
gėjo, vilnijo, skilo milijonais kibirkščių. 
Toliau ją dengė plonytis rūkas ir toli, 
kiek siekia akis, tyvuliavo siluetai 

išplaukusių laivų. Iš visų pusių skrido 
lėktuvai. Jų sparnai žybčiojo ugnim. Jie 
mėtė sprogmenis, tarškė ir suko dide
liais ratais žemai ant stogų ir vandens, 
išmesdami baltus fontanus.

Iš bunkerių, iš duobių, iš mūrinių 
sandėlių ėjo žmonės, perbėginėjo, krūp
čiojo...

- Ten Helės kyšulys... Tie laivai už 
dvidešimt kilometrų. Čia paskutinė sto
tis... - samprotavo mieguistas „maria
kas“.

-Ar jie neatplauks mūsų paimti? Juk 
sakė, kad mus išveš... - šnibždėjo mote
ris, pasilenkusi prie miegančios mer
gaitės.

-Žinoma, žinoma... tik palaukim...
Saulė ritosi per nuogus krūmus, 

švytėjo jūroje, mašinų ir pabūklų meta
linėse dalyse ir akyse laukiančiųjų. Pas
kui mus vedė pajūriu ir vienoje vietoje 
ridenome sunkius geležies vamzdžius. 
Mums reikėjo pastatyti prieplauką - til
tą, prie kurio galėtų priplaukti valtys. 
Mes dirbome nesikalbėdami ir nesidai
rydami. Mus saugojo status krantas ir 
sviediniai plyšo viršuje, draskydami 
medžius ar, permesti per mus, šnypštė 
vandenyje. Slinko valandos. Ir vėl su
temo, vakaras. Jaunas mėnuo žarstė 
jūroje žalsvas, geltonas, auksines ban
gas. Naktis, sklidina gaudesio, riksmo 
ir ugnies, o, vienok, joje tūnojo šalta ty
la ir šlamėjo sėlinančios mirties žings
niai. Iš įlankos, iš nežinia kur, garsia
kalbis skleidė žaismingas Strausso valso 
melodijas. Paskui rusų ir vokiečių kal
bomis kvietė visus pasiduoti. Mes dir
bome tiltą laivams ir nieko nežinojome. 
Galingi prožektorių šviesos sklypai 
slankiojo jūroje, apakindami mus ir vėl 
pasinerdami į tirštą tamsą. Mums dai
navo švelni garsiakalbių muzika, žėrė
jo įvairiaspalvė zenitinė ugnis, apiber- 
dama mus karštomis skeveldromis.

Ir tai buvo Kalėdos. Taikos ir ramy
bės geros valios žmonėms šventė...

Vėl grįžome į mūrinių barakų bloką. 
Sandėlys, kurį išeidami palikome pil
ną žmonių, buvo išverstas ir aplink mė
tėsi nebereikalingi daiktai ir žmonių 
lavonai. Aš suradau moterį, saugojusią 

- miegančią mergaitę, bet jos kūdikis gu-
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A. f A.Juozui Renkauskui įnirus
Geelongo miesto ligoninėje, iškankin

tas vėžio ligos, su mumis atsisveikino 
Juozas Renkauskas. Kadangi vaikai gerai 
žinojo apie tėvo sveikatos stovį, tai li
goninėje budėjo ir, laikydami jo ranką, 
padėjo tėvui ramiai iškeliauti į Amžiny
bę. Liūdna žinia greitai pasiekė kiekvie
no lietuvio ir Juozo draugų širdis. Juozas 
buvo vienas iš nedaugelio lietuvių, kurie 
jau atšventė 49 metų sukaktį nuo atvyki
mo į Geelongą. Per tą laiką jis išvarė la
bai gilią vagą Geelongo lietuviųgyvenime.

Juozas Kaune yra baigęs elektros in
žinieriaus mokslus, dirbo operos spektak
lių apšvietėju, turėjo nepaprastai gražų 
balsą ir net vadovavo pirmam bažnyti
niam Geelongo chorui. Lietuvos karo avia
cijos tarnyboje dirbo iki Lietuvos oku
pacijos. Nėra žinių, kaip jis pateko į Va
karus, bet tai buvo panašus kelias kaip ir 
mūsų visų. Pokaro apsigyveno Augsburgo 
DP stovykloje ir 1947 metais vedė estai- 
tę. 1949 metų pradžioje laivu „Nea 
Heilas“ atplaukė į Australiją ir pateko į 
Bonegillos stovyklą. Dvimetę darbo su
tartį atliko prie Geelongo esančiose 
Winchelsea rudosios anglies kasyklose. 
1950 metais, persikėlęs į Geelongą, dirbo 
žemės ūkio mašinų fabrike „International 
Harvester Co “ iki pat išėjimo į pensiją.

Kai australai sužinojo apie , Joe“ ga
bumus tekinimo srityje, jis buvo kviečia
mas atlikti ir įvairius privačius darbus. 
Juozo nuoširdumas padėti artimui buvo 
žinomas visada. Jis nuolat talkininkavo 
lietuviams. Nenuostabu, kad statant Lie
tuvių Namus išdirbo 391 valandą ir dar 
paaukojo apie 25 svarus anuometiniais 
pinigais. Vėliau netoli Lietuvių Namų 
nusipirko žemės sklypą ir sau pasistatė 
namus.

Gyvendamas Geelonge užaugino du 
sūnus ir dukrą. Henry ir Alan buvo geri 
„Vyties“ klubo sportininkai. Jie padėjo 
iškovoti daug taurių. 1967 metais šeimą 
ištiko didelė nelaimė - tragiškai žuvo 
dukrelė, kai iš užnugario atlėkusi mašina 
trenkėsi į jos mašiną ir ją mirtinai sužei
dė. Šią nelaimę Juozas sunkiai išgyveno.

A. f A. Tadui lięsmiiiiii
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukroms Julijai ir Emilijai, sūnui Antanui ir jų 
šeimoms.

Nijolė ir Algįs Bučinskai

A. f A. Doug Bieri
mirus Amerikoje, reiškiame gilią užuojautą jo broliui Dan ir visai šeimai

Jonas Zinkus ir Ramunė Cobb

Įėjo negyvas, kaip šimtai kitų sudrasky
tų aplink.

O saulė nėrėsi iš jūros švari ir nusi
praususi, ir pakilusi plaukė rausvų dū
mų debesimis.

Aš gulėjau paslikas ant sulaužytų 
lentų. Klausa atbukusi trenksmui ir 
žvilgsnis atšipęs. Aš mačiau išjuoktą, 
išniekintą gyvenimą. Pajūrio smiltyse 
gulėjo sutryptas žmogaus vardas ir jo 
troškimai. Aš mačiau kybant pakaruok
lius ant medžių, kelių sankryžose, ant 
tilto turėklų, nušautus į pakaušį ir pri
rištus prie stulpų. Jie kybojo supami vė
jo ir plaunami žiemos darganų, sumišu

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai. 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl pavflliqjo auką kapai! 
Dieną į dieną tiek jų atranda!..

(Maironis)

Pensininko gyvenimą Juozas leido ra
miai. Jis buvo ilgametis Geelongo Lietu
vių Sąjungos Revizijos Komisijos narys 
ir rėmėjas. Nebuvo renginio, kuriam Juo
zas netalkininkautų.

Nors Juozo šeima buvo mišri, bet vy
rą ir tėvą palaidojo pagal lietuviškas 
tradicijas. A.a. Juozas mirė lapkričio 21 
dieną, vakare, o laidotuvės ir pamaldos 
įvyko šv. Petro ir Povilo bažnyčioje lap
kričio 25 dieną. Išvakarėse laidotuvių biu
re buvo kalbamas rožančius, o atidarą 
karstą puošė gėlių vainikai. Negalint lie
tuvių kunigui atvykti į Geelongą, apeigas 
atliko vietos klebonas Fr. M. Fitzpatrick, 
atlaikęs pamaldas. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Atsisveikinimo žodžius Geelongo 
Lietuvių Sąjungos Klubo vardu tarė Juo
zas Gailius, išreiškęs užuojautą šeimai, o 
Geelongo Lietuvių Bendruomenės var
du - Stasė Lipšienė. Po katalikiškų apei
gų Rytų kapinėse ant Velionio karsto 
klebonas ir šeima užpylė po žiupsnelį 
lietuviškos žemės. Gedulingi pietūs vyko 
jauniausio sūnaus Alan namuose, kurį 
pastatė tėvas.

Mielas Juozai, čia ne Kauno Ąžuoly
nas, 6 tik karšta Australijos žemelė, bet 
būk laimingas, kad dar spėjai nusivežti 
anūkę į Kauną ir parodyti gimtinę.

Ilsėkis ramybėje! ■_ _
Juozas Gailius

sių su sniegu ir lietumi. Bet žmonės 
bėgo vistiek, nes tikrovė vijosi įkandin 
neatsilikdama. Mačiau užgesusias kū
dikio akis, kuriose, vienok, tebešvietė 
gyvas tėviškas dangus. Mačiau motinas 
ant kūdikių lavonų ir vaikus, pamestus 
klaikiam kelyje. Į mus krito ugnis vieno
dai, taikliai. Čia niekas neberinko už
muštųjų ir nesirūpino sužeistaisiais. 
Smėlio pakrantėje gulėjo žmonės ir 
užmušti arkliai. Jie nežvengė, nekrūp- 
čiojo ir neieškojo priedangos. Iš pravi
rų krūtinių lašėjo kraujas ir sunkėsi į 
žemę. Jie mirė ištiesę kaklus, tylūs, ne

....................... Nukelta į 12 psl,
• » • ■ , . rt it. ,

10



Juo artyn į 2000-uosius, tuo, atrodo, 
smarkyn gyvenimo viesulas lekia į lai
ko tolius. Vėl Kalėdos, vėl Nauji Metai, 
kurių čia, šiame kontinente, mes jau 
priskaičiuojam visus 50!.. Juk mes, 
pirmieji pokario emigrantai, penktaja
me kontinente atsiradome dar 1947 me
tais, o dabar jau baigiasi 1998-ieji! Anų 
1949-ųjų metų sausio mėnesį dienos 
šviesą išvydo „Mūsų Pastogė“. Taigi, 
ir čia kvepia 50-mečiu. Per tą laiką 
pergy venta daug gerų ir ne tokių gerų 
dienų, bet „Mūsų Pastogė“ sąžiningai 
lankė ir vis dar lanko tautiečius. Iš jos, 
kaip iš geros bičiulės, gimtąja kalba 
sužinome kas, ką, kuriame šio kontinen
to kampe daro, kas naujo ne tik pas mus 
pačius, bet ir Tėvynėje bei plačiajame 
pasaulyje. Laikraštis ir šių dienų žmo
gui yra būtinybė, nes be jo jis yra aklas. 
Tik lietuviškas laikraštis padeda mums 
išlikti lietuviais ir tik jam rūpi lietuviš
kieji reikalai.

Pirmieji lietuviai emigrantai, atvy
kę į šį kontinentą, gerai žinojo savosios 
lietuviškos spaudos svarbą, tad nestebė
tina, kad jie, nieko nelaukdami, dar Pie
tų Australijos dykumose, palapinėje,
1948 metų pradžioje išleido pirmąjį 
dvisavaitinį, rotatorium spausdinamą 
laikraštį „Australijos Lietuvį“. Kitais -
1949 metais - Sydnėjuje pasirodė ben
druomeninis „Mūsų Pastogės“ savait
raštis, dar iki šiol mums tebetarnaująs. 
Tai nebuvo liuksusinis leidinys, bet jis, 
stropiai tvarkomas savų redaktorių, me
tai iš metų informavo į šį žemyną at
sikėlusius tautiečius. Jo pirmasis lei- 
dejas (1949 - 52 m.) buvo Antanas 
Baužė - žinomas Australijos lietuvių 
veikėjas, Australijoje įsikūręs 1930 me
tais. Tik vėliau „Mūsų Pastogę“ perė
mė bendruomenė.

Per taos 50 metų „Mūsų Pastogę“ 
redagavo eilė pasišventusių redaktorių: 
vieni ilgiau, kiti trumpiau. Primenu jų 
vardus ateinančio 50-mečio sukakties
proga:
Juozas Žukauskas
Julius Veteikis
Aleksandras Mauragis 1951.10- 1952
Bronius Zumeris 
Juozas Žukauskas 
Jurgis Kalakonis 
Julius Veteikis 
Vincas Kazokas

1949.5 - 1950.7
1950.7- 1951.10

1952.2- 1952.8
1952.8- 1953.11
1953.11 - 1958.7
1958.7- 1961.10
1961.10-1970.12

Aleksandras Mauragis 1971.1- 1974.12 
Vincas Kazokas 1975.1 - 1984.10 
Bronius Žalys (laikinai) 1984.11 - 1984 
Jonas Mašanauskas 1984- 1985 
Rita Juzėnaitė-Ormsby 1985 - 1986 
Vincas Augustinavičius 1986 - 1991 
Bronius Žalys nuo 1991.8 iki dabar.

Einame prie paskutiniojo „Mūsų 
Pastogės“ tvirtovės bokšto - jos ben
dradarbių. Jų metų bėgyje buvo daug. 
Daugelis iš jų jau išėję (Amžinybę ir jų 
vien dėl vietos stokos šįkart nebeįsteng
sime paminėti šiame straipsnyje. Už tai 
prisiminkime tuos, kurie talkino savo 
straipsniais, korespondencijomis, prisi
minimais, kūryba, laiškais per visus 
1998-uosius metus. Ir jų - galime 
džiaugtis-buvo nemažai ir, tikėkimės, 
jie dar ilgai rems laikraštį savo straips
niais.

„Mūsų Pastogės“ pagrindiniais ben
dradarbiais - politinių žinių tiekėjais yra 
visa eilė visuomenininkų - žurnalistų, 
paeiliui teikiančių žinias laikraščiui.
Tai: dr. Vytautas Doniela (NSW) 

dr. Algimantas Kabaila (ACT) 
dr. Danius Kairaitis (NSW) 
Anskis Reisgys (NSW) .vičius, J.P. Kedys, A.V. Kramilius.
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1998 metus užbaigiant

"Mūsų Pastogės” bendradarbiai-komentatoriai, viršuje iš kairės: Jurgis Rūbas, dr. 
Saulius Varnas, dr. Algis Kabaila; antroje eilėje - dr. Danius Kairaitis, dr. Vy
tautas Doniela, Anskis Reisgys

Jurgis Rūbas (Vic.)
dr. Saulius Varnas (SA)

Trumpomis, bet išsamiomis tarptau
tinės politikos žiniomis kiekviename 
„M.P.“ numeryje tautiečius informuoja 
Vytautas Patašius.

Lietuviškojo meno temomis „M.P.“ 
skaitytojus supažindina šios srities spe
cialistė dr. Genovaitė Kazokienė.

Sporto klausimais rašė ir rašo nenu
ilstantis dabartinis Lietuvos Olimpinio 
komiteto atstovas Antanas Laukaitis.

Su naujais leidiniais Tėvynėje ir 
išeivijoje, bei įvairiomis literatūrinėmis 
temomis mus supažindina poetas Juozas 
Almis Jūragis.

Kitų Australijos lietuvių bendradar
bių sąrašą pateikiame atskiromis valsti
jomis (juodu šriftu spausdinamos pa
vardės korespondentų, kurių straipsniai 
metų bėgyje spausdinti ne mažiau tris 
kartus).

ACT: L. Budzinauskas, dr. V. Mar
tišius, R. Mauragienė, J. Mockūnas.

NSW: P. Andriukaitis, V. Asevičius-
Aras, V. Bakaitis, Z. Bartkevičienė, V.
Binkis, G. Būdvytienė, P. Budrys, R.

"M.P." Redakcijos-administracijos darbuotojos: Zita Bartkevičienė, Dalia
Donielienė ir Jadvyga Dambrauskienė
Butler, J. Dambrauskienė, E. Garrick, 
B. Genys, A. Giniūnas, E. Grižbauskie- 
nė, E. Jonaitienė, S. Jūraitis, J. Karpa-

OAM, A. Laukaitis, J. Lašaitienė, E. 
Laugalienė, D. Lee, O. Maksvytienė, A. 
Mauragis, I. Milašienė, I. Poželaitė- 
Davis, A.M, A. Prižgintaitė- Speakers, 
K. Protas, J. Reisgys, J. Rinkus, T.J. 
Rotcas, E. Saudargienė, D. Skorulienė, 
V. Šliogeris, A. Veščiūnaitė, dr. A. Vi- 
liūnas, dr. B. Vingilis, A. Vingienė, N. 
Wallis, R. Zakarevičienė, dr. R. Zaka
revičius, J. Zinkus, S. Žukas ir kt.

QLD: K. Bagdonas, R. Platkaus- 
kienė.

SA: V. Baltutis, O. Baužienė, BEM, 
V. Marcinkonytė, V. Liūgą, B. Nemei- 
ka, D. Pyragiūtė-Gordon, R. Sankaus- 
kienė, L. Šimkutė-Pocienė, J. Vabolie- 
nė, V. Vitkūnienė ir kt.

TAS: S.Augustavičius, R. Flanagan, 
R.K. Tarvydas, L Vilnonytė-Grant.

VIC: L. Bungarda, R. Čėsna, D. Di- 
džienė, A. Gabas, J. Gailius, M. Geš- 
tautienė, A. Karazijienė, B. Kymantie- 
nė, L. Kozlovskienė, V. Kružienė, R.
Lazauskas, B. Liebich, S. Lipšienė, J. 
Lukaitis, J. Malijauskienė, G. Pra-
nauskienė, B. Prašmutaitė, T. Reilly, 
D. Simankevičienė, R. Skerienė, A.

Skerys, R. Statkuvienė, A. Šimkus, P. 
Šurna, S. Šutas, V. Vaitiekūnienė, A. 
Vaitiekūnas, I. Valodkienė, J. Vitkūnai- 
tė-ReilIy, A. Vyšniauskienė, G. Žem-

Pristatome:
"M.P. "korespondentas

- Korespondentas! - žavios ponios!
- Korespondentas! - rimti ponai!.. 
Švaistosi jis po visą kontinentą!..
Žingsnį duos - jis jau Melbourne: 
vaikšto jo priemiesčiais, nupiltais 

žiedais azalijų, 
prasuks pro Brunswick 'ą, Carlton 'ą, 

Maribyrnong'ą - 
Kol kažkur, į tolimas palaukes, 
jį šunes išskalbia...

Duoda jis porą žingsnių skubių - 
jau Sydnėjaus gatvėmis žengia: 
Bankstoyvn'ą, Cabramattą ir Centrą 

išmaišo, 
iššniukštinėja kiekvieną užkampį! 
Už ausiesjo pieštukas -kaip telefono 

stulpas - - 
O kišenėje atlapo švarko bloknotas 
tokio dydžio... Kam sakysi - niekas 

visvien netikės!

Mes jis mažą žingsnelį - 
švysteli Canberros parkai!
Žengs du didelius ir dar trečio 

truputį - 
Adelaidė saulėta pasitinka jau jį... 
Sugalvos, apsisuks - jau Brisbanėj 
ar Šiaurinėj Teritorijoj 
jo bloknoto puslapius taršo karštas 

. šiaurys!..

Ir vis rašo jis, rašo — 
Šokinėja pieštukas po puslapius 

tartum pakvaišęs!..
Greit neliks neaprašyta nieko - 
ir ko gero - 
pats korespondentas puslapiuose 

raidėm išsilies!..
_________ Vyt Siaurys, 

kalnis, A. Žilinskienė, N. Žvirzdinas- 
Šalkūnas ir kt.

WA: A. Čižeika, G.R. Klimavičienė.
Lietuvą atstovavo savo korespon

dencijomis: V. Augustinavičius, D. 
Baltutienė, S. Ignatavičius, dr. D. Šeš
kevičius ir dar apie 40 kitų korespon
dentų, neskaitant perspausdinimų iš 
Lietuvos laikraščių bei žurnalų.

Iš kitų pasaulio kraštų daugiausia į 
„M.P.“ rašė JAV tautiečiai: vysk. P.A. 
Baltakis, J. Janušaitis, V. Kamantas, 
V. Kučas, B. Nainys, P. Žumbakis ir dar 
keletas kitų.

Po vieną korespondenciją susilau
kėme iš Anglijos, Kanados, Lenkijos ir 
Vokietijos tautiečių.

Visiems, rašiusiems į „Mūsų Pasto
gę“, nuoširdus ačiū! Jie visi papildė, 
pagyvino laikraštį, palaikė ryšius su 
Australijos lietuviais, rašydami vieno
kiais ar kitokiais klausimais.

Dar viena nepaminėta bendradarbių 
šaka - fotografai. Deja, nors nuotraukų 
spausdiname nemažai (atsižvelgiant į 
„M.P.“ dydį - 8 psl.), bet visų autorių 
paminėti negalime, nes vis dar pas mus 
tebegalioja „mada“ neduoti nuotraukas 
dariusių fotografų pavardžių!

Šiemet Australijos lietuvių gyveni
mą fotonuotraukose įamžino ir „M.P.“ 
atsiuntė šie fotografai: A. Burneikis, E. 
Garrick, K. Genys, E. Jonaitienė, A. 
Laukaitis, O. Kapočienė, A.V. Krami
lius, B. Prašmutaitė, D. Šliterytė, V. 
Šliteris, A. Vaitiekūnas, V. V. Vaitkus, P. 
Žalienė ir kt.

Bronius Žalys 
„Mūsų Pastogės“ Red.
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Kalėdų švenčių pamaldos Sydnėjuje
Kalėdų dieną- gruodžio 25 d., penktadienį, pamaldos vyks įprastu laiku -11 vai. 

ryto St. Joachim's bažnyčioje, Lidcombe šv. Mišias atlaikys ir po bendros išpažinties 
suteiks generalinę absoliuciją Fr. Roger Belmore SM. Kviečiame visų religijų tau
tiečius. Pamaldose giedos "Dainos" choras prieš išvykdamas į Dainų Šventę. Gruodžio 
27 dieną, sekmadienį, lietuviams pamaldų nebus. Paskui pamaldos vyks kas sekma
dienį įprastu laiku. Kūčių plotkeles galite dar gauti pas Danutę Ankienę arba Lietuvių
Klube. Lietuvių Katalikų Parapijos Komitetas

Ir vėl stovyklaujami!!
Mieli Sesės ir Broliai,

Sydnėjaus lietuvių "Aušros" tuntas kviečia visus į stovyklą, kuri įvyks Camp Coutts, 
Waterfall, NSW. Stovykla prasideda 1999 m. sausio 14 dieną, ketvirtadienį, 10 vai. 
ryto ir baigiasi sausio 17 dieną, sekamdienį, 12 vai. Stovyklos mokestis - $ 30 
asmeniui. Norinčius dalyvauti prašau pranešti Julijai Viržintaitei tel. (02) 9837 4928, 
nes iš anksto norime suplanuoti gyvenvietes ir užsiėmimus.

Jei nežinote, kaip pasiekti Camp Coutts, prašome paskambinti Julijai Viržintaitei 
arba Elenai Erzikov tel. (02) 9610 2540.

Australijoje liet, skautų Tautinė Stovykla įvyks Geelonge 1999 m. sausio 2 -10 
dienomis. Visi skautai, skautės ir šeimos yra kviečiami dalyvauti šioje stovykloje. Aš 
žinau, kad yra šeimų, kurios dalyvaus Lietuvių Dienose, tačiau dėl įvairių priežasčių 
negalės pasilikti stovyklauti. Todėl siūlau sekantį: aš grįžtu po stovyklos į Sydnėjų 
traukiniu. Taip, kad jeigu jūsų sūnūs ir dukros norėtų dalyvauti stovykloje, prašau 
paskambinti man, kad galėčiau sutvarkyti mūsų grįžimą į Sydnėjų drauge.

Dėl stovyklos registracijos formų ir platesnės informacijos apie stovyklą prašau 
skambinti Dainai Šliterytei tel. (02) 9498 2571 (iki gruodžio 25 d.)

Linkiu visiems džiaugsmingų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų. Iki pasimatymo 
stovykloje! ps. Daina Šliterytė, tuntininkė

Sydnėjaus Savaitgalio Mokykla išeina atostogų

Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio Mokykla lapkričio 28 dienų užbaigė mokslo metus.
Nuotraukoje mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėvai. Nuotr. J. Lee

Kalėdų giesiųė
Atkelta iš 10 psl.

taip kaip žmonės...
Aš nieko nebelaukiau ir mano siel

vartai buvo pradingę. Kažkur, kažkada 
būta daug šviesos ir žalumo... Aš nebe
galėjau nusakyti, kas buvo prieš metus, 
prieš daugelį metų. Tai buvo taip toli
ma, svetima, netikra...

Kam visa tai? Kam buvo eita, rū
pintasi, tikėta? Lemtis jau yra prisivi
jusi. Laivų siluetai toli ir vos įmatomi. 
Mūsų kraštas tuščias ir šluojamas 
mirties.

- Gal jau nebeilgai... atrodo, nebe
daug liko...

- Šit, aš turiu tam atvejui, - vartė 
granatą „mariakas“. Ir patylėjęs pridūrė:

-Taip, mes turime visko per daug... 
visko per daug...

Jūra lėtai laižė lėkštą krantą ir moti
na prie žuvusio kūdikio linkčiojo galvą.

Išsidraikiusiais plaukais ir nemirksin
čiomis akimis. Aš žiūrėjau į ją, lyg spė
damas jos metus iš pluoštais pražilu
sių plaukų.

Kalėdos? ... Atgimimas? ... Taurioji 
taikos ir ramybės šventė? ...

Moteris šluostė kruviną kūdikio vei
dą ir giedojo vienodu, gergždžiančiu 
balsu, nutrukdama ir suspigdama aukš
čiausia gaida:

- „...šiandien Betlėjuj, šiandien 
Betlėjuj - linksma yr naujiena...“

Ji suposi į šonus ir lingavo galvą. 
Paskui atsistojo ir įsirėžė grasinančia 
poza. Pluoštais pražilę plaukai draikėsi 
ant pečių ir pamišusios akys žvelgė su
stingusios vienan taškan. Ji pasilenkė, 
atsargiai pakėlė kūdikio kūną ir pasi
leido įjūrą, šaukdama vienodai, ištisai:

šiandien Betlėjuj, šiandien Bet
lėjuj - linksma yr naujiena...“
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

Klubo darbo valandos
Pirmadienio vakarais 5.00 vai. -10.30 vai.
Antradieniais - Klubas uždarytas
Trečiadienio vakarais 5.00 vai. -10.30 vai.
Ketvirtadienio vakarais 5.00 vai. -11.00 vai.
Penktadienio vakarais 5.00 vai. -12.00 vai.
Šeštadieniais ir
Sekmadieniais 12.00 vai. -10 vai. p.p.

Klubo valgykla veikia:
Penktadieniais 6.00 vai. - 8.00 vai.
Šeštadieniais - švediškas stalas 12.00 vai. - 2.00 vai. 
vakarienė 6.00 vai. - 8.00 val.p.p.
Sekmadieniais 12.30 vai. - 7.00 vai. p.p.

Lankydamiesi Klube, valgykloje išbandykite lietuviškus patiekalus

Nelikime vieniši Kūčių vakare. Bus bendras Kūčių stalas Klubo valgykloje, 
su tradiciniais lietuviškais patiekalais. 

Užsisakykite iki gruodžio 20 d. Klubo raštinėje.
Kaina suaugusiems $ 15, vaikams iki 12 metų - $ 8. 

^^^^**$*
Sydnėjaus Lietuvių Namuose mielai laukiami lietuviai iš visų Australijos 

vietovių ir kitų pasaulio kraštų!

Prašom nepaniršd uz8fane&&i
99MŪSU Pastogės^ prssasameraĖą.

Aukos ’ ’Mūsų Pastogei
S. Augustavičius Tas. $20.00
M. Griškaitienė NSW $ 10.00
S. Montvidas NSW $20.00
K. Belkus NSW $ 10.00
C. Protienė NSW $ 5.00
J. Povilėnas NSW $ 10.00
B. Sumiki ACT' $ 5.00
V. Martišius ACT $35.00
J. Karpavičius NSW $ 25.00
ALB Melbourne Apyl.
Valdyba Vic. $100.00
J. Meiliūnas Vic. $ 10.00

"M.P." Administracija

V. Jonušys 
Mrs. I. O’Dwyer 
L Šimaitienė

NSW $ 5.00
Vic. $10.00
Vic. $10.00

VI. Kauneckas
Soc. Globos Moterų D-ja

NSW $ 5.00

Melbourne Vic. $150.00
E. Svirklienė NSW $100.00
J. Šniras Vic. $25.00
Mrs. D. Gordon SA $ 50.00
Dr. A.V. Stepanas 

Dėkojame už aukas.
ACT $200.00

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
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 Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885 
Redaktorius Bronius Žalys. * $ « Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata merams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N . Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu S 110
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