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

Redakcija ir administracija

1999 metų Kalėdos
Mieli Broliai, Sesės,

Šių Kalėdų dieną pradedame švęsti didįjį krikščionybės jubiliejų - Jėzaus Kris
taus 2000-ąjį gimtadienį. Šį jubiliejų švęsime ne vien mes, krikščionys, jį švęs savu 
būdu visas pasaulis.

Jungtinės Tautos jau 1997 metais priėmė rezoliuciją, pavadintą "Betliejus 
2000", kuria žmonija yra kviečiama planingai pasiruošti ir prasmingai atšvęsti 
Jėzaus gimtadienį, "kuris yra sykiu ir trečiojo tūkstantmečio pradžia ir simbolis 
bendros vilties, jog tarp visų pasaulio žmonių įsitvirtins taika" (CRTN, 98.12.09).

Žydai ir arabai, nuoširdžiai bendradarbiaudami planuojant ir vykdant įvairius 
jubiliejinius projektus, sukūrė ir politinį klimatą naujos valdžios rinkimams. Naujoji 
Izraelio vyriausybė, vadovaujamaE. Barak'o (Vilniaus rabino anūko), tuoj pat ėmėsi 
iniciatyvos atgaivinti Oslo taikos planus.

Betliejaus miesto gyventojai, Amerikos jubiliejinės dovanos ($ 20milijonų) dėka 
išsprendė šimtametę buitinę problemą — įsivedė modernią vandentiekio sistemą.

Prezidentas Bill Clinton, atsiliepdamas į Švento Tėvo Jono Pauliaus ll skatinimą 
jubiliejaus proga dovanoti tarptautines skolas, neturtingiems kraštams pareiškė, jog 
Amerika tai padarys.

. JAVLietuviųBendruomenės Taryba2000-uosiusmetus paskelbė (1999.10.10.)
"Jėzaus Kristaus gimimo metais."

Katalikų Bendrijos (Vatikano ir kraštų vyskupų lamferencijfį) "Viešpaties malo
nės metų" numatytuose religiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose renginiuose 
akcentuojama, kad Dievas yra ne vien krikščionių, bet ir visos žmonijos Tėvas ir 
kad per įsikūnijimą Dievo Sūnus susivienijo tam tikra prasme su kiekvienu žmo
gumi ir tapo vienu iš mūsų" (Qaudeum et spės).

Jubiliejinius metus pradėsime švęsti Kalėdų vigilijoje gruodžio 24-tos naktį. Ro
moje bus iškilmingai atidarytos Sv. Petro bazilikos Šventųjų metų durys, simbolizuo
jančios "Viešpaties malonių metus" ir kviečiančios atidaryti mūsų sielų duris Kristui.

Lietuva jubiliejų pradės švęstišeimosejubiliejiniųmetųmaldaprieKūčiųstalo 
bei paženklindama kiekvienų namų duris 2000-ųjų metų ženklu.

Jubiliejinių metų bėgyje tarp daugelio kitų prasmingų renginių vyks: Jubilie
jinė krikščionių vienybės savaitė (sausio 18 ■ 25), jubiliejinė mokslininkų konferen
cija Romoje ir Klaipėdoje (vasario 25 - 27), naujųjų kankinių paskelbimas Romos 
Koliziejuje (gegužės 7), tarptautinis Eucharistinis kongresas Romoje (birželio 18 - 
25) ir II Lietuvos Eucharistinis kongresas Kaune (birželio 2 - 4), XV Pasaulio 
Jaunimo dienos Romoje (rugpjūčio 15 ■ 20), tarptautinis Mariologinis kongresas 
Romoje (rugsėjo 15 - 22), X-asis vyskupų sinodas Romoje, jubiliejinis Pasauliečių 
apaštalavimo kongresas Romoje (lapkričio 24 - 26), jubiliejiniai metai bus užbaig
ti simboliniu Sv. Petro bazilikos Šventųjų durų uždarymu sausio 6 d.

Švęsdami2000-uosius jubiliejinius metus minėsime ne vien istorinį Jėzaus Kris
taus gimimą, bet ir Jo antologinį įėjimą į žmonijos istoriją ir pasilikimą krikščioniš
koje Bendrijoje. "Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyj e ir aš jame, tas 
duoda daug vaisių” (Jn. 15:5). Dievo Sūnus, tapęs mūsų Išganytoju ir Broliu, per 
krikštą ir kitus sakramentus be perstojo plečia savo meilės karalystę, kuria naujas 
tautų kultūras.

"Jis (Jėzus Kristus) tapo mūsų kelionės draugu ir suteikė naująprasmę žmonijos 
istorijai... Su juo mes keliaujame per vargus ir kančias į naująjį dangų ir naująją 
Žemę" (Jonas Paulius II).

Džiugaus Kristaus gimtadienio, Dievo palaimos jubiliejiniuose metuose!
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

įi* įt*

Bronius Žalys

KŪČIŲ VAKARO BELAUKIANT

Žvaigždžių laiptais Jis ir vėl nužengs į 
Žemę,
toks mažytis ir toks didelis kaip visata!.. 
Svies Jo atėjimą skelbianti žvaigždė

Betliejų/,
Spinduliuos jinai viršum kalnų 

aukštųjų Kordiljerų, 
virš dangoraižių Čikagos, katedrų 

grakščių Paryžiaus, 
virš Australijos plačiųjų dykumų, virš 

miestų pajūriuos 
suklupusių, 

jos šviesa šį vakarą skaisčiai žibės-----

Kūčių vakaras ateis ir į tėvynę mano - 
blykstelės žvaigždė, sauluteinusileidus, 

Baltijos bangoj, 
virš mažų miestelių, miestų, virš senų 

sodybų,

Svies jinai virš Apaščios, virš Lėvenio 
ir sumirgės sravioj Kupoj------

Skelbs gimimą Jo bažnyčios Vilniaus, 
nerimaus varpai Kaune, Panevėžy j e, 

Kupišky ir Utenoj, 
kad paskelbt žmonėms vėl žinią 

didžią*.
- Qimė tas, kuris už mus numirs ant 

kryžiaus, 
kad gyventume be nuodėmės laisvi!..

Viršum mūsų žemiško pasaidio - 
miestų, kaimų, 

viršum sniegu apsnigtų laukų ir girių, 
vėl sukibs žvaigždė kalėdinė, auksinė, 
skelbdama, kad Dievo Kūdikis į žemę 

tuoj ateis!..

1999, Kalėdos

- Mieli Australijos lietuviai, Tėvynės Lietuvos vaikai - 
Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai sveikiname Jus visus, lin

kėdami džiaugsmo bei ramybės Jūsų Namams ir santar
vės bei ištvermės mūsų lietuvišką] ai bendruomenei.

Dėkodami už nenuilstamą lietuvybės išlaikymo darbą 
šiame krašte, linkime Jums ir Jūsų šeimoms prasmingų ir 
laimingų 2000-ųjų metų. Lai mūsų visų nuoširdus ben
druomeninis darbas ir toliau būna skirtas mūsų Tėvynės 
Lietuvos gerovei.

ALIS Krašto Valdyba

1



Mieli Pasaulio Lietuviu Bendruomenės seimos 
nariai, brangūs Tėvynės Lietuvos sesės ir broliai,

Sužibus pirmąjai Kūčių žvaigždei, tradicinių Kūčių
apeigų paplotėlis tejungia visą Pasaulio Lietuvių Ben- 
druomenę. Sveikiname po platų pasaulį pasklidusius be- #
tuvius Šventų Kalėdų proga, linkėdami sėkmės ir ištver
mės Naujuose Metuose, saugojant gyvą lietuvybę ir gi- * 
nant tautinius idealus. Giliai vertindami Lietuvos didvy
rių mintis, žodžius ir veiksmus, kurie atvedė Tautą ir 
Tėvynę į laisvę, su šviesia viltimi pasitinkame 2000-uosius.

P L Bendruomenės Valdyba ir talkininkai 
Vytautas Kamantas, pirmininkas 
Rimas Baliulis, PUS pirmininkas *

Milda Lenkauskienė, Algis Rugienius, Regina Buč
ienė, Tomas Bartusevičius, Danutė Cornij, Virgi- *
nija Grybaitė, Viktoras Kučas, Juozas Lukas, 
kliu. Edis Putrimas, Audrius Šileika, dr. Vytis Vi- 
liūnas, Gabrielius Žemkalnis, Horstas Žibąs, Lai
ma Žliobienė.

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

Viso geriausio ateinančių Naujųjų 2000-ųjų metų bėgy
je giminėms bičiuliams ir visiems pažįstamiems - ą.

LR Generalinis garbės konsulas Sydnėjuje 
Viktoras Slileris ir Juta Sliterienė

e
Sveikiname Kalėdų švenčių proga visus Melbourne 

Pensininkų Sąjungos narius, jų šeimas ir visus Tėvynėje 
bei kitur gyvenančius lietuvius.

Linkime visiems stiprios sveikatos, šventiškos nuotai
kos ir visokiariopos sėkmės 2000-čiuose metuose.

Melbourne Pensininkų Sąjungos Valdyba

Sveikiname Fondo narius, rėmėjus ir visus Australijos 
Lietuvių Bendruomenės narius šv. Kalėdų proga ir lin
kime geriausios kloties 2000-siais metais.

ALF Valdyba

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

2000-ieji Nauji Metai tebūna visiems šviesūs ir laimin
gi, teatneša visokeriopos sėkmės tiek mums, tiek mūsų 
Tėvynei Lietuvai

Liet. Bendruomenės Spaudos Sąjungos V-ba

Visiems Sydnėjaus Lietuvių Sodybos gyventojams, 
Socialinės Globos Moterų Drauguos rėmėjams, bičiuliams 
ir visiems geros valios tautiečiams Australijoje ir visame 
pasaulyje linksmų šv. Kalėdų ir laimingųNaųjųjų2000-ųjų 
Metų linki

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos
Draugijos Valdyba

Linksmų, giedrių šv. Kalėdų ir labai sėkmingų Naujųjų 
2000-ųjų Metų visiems ramovėnams, jų šeimoms, buv. tau
tos kariams, kurių ryžtas bei kraujo ir gyvybės aukos pri
kėlė Lietuvą naujam, nepriklausomam gyvenimui, linki

LKVS-gos "Ramovė"
Sydnėjaus Skyriaus Valdyba

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2000-ųjų Metų 
linkime Lietuvių Skautų Sąjungos Australijos Rąjono bro
liams 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 ir džiaugsmo bei laimės linki

Sydnėjaus Skautų Židinys

Seses ir brolius - skautes, skautus, skautų tėvus ir rė
mėjus Australijoje, Tėvynėje ir visame plačiąjame pasau
lyje sveikiname su šv. Kalėdomis, linkėdami tyro džiaugs
mo, o Naųjųjų 2000-ųjų Metų proga - viso geriausio!

Sydnėjaus "Aušros" Tuntas

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

Mieli Australijos lietuviai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus visus šv. Kalėdų ir Naujųjų 

2000-ųjų Metų proga. Linkiu visiems stiprios sveikatos. 
Tegul išsipildo Jūsų svajonės, viltys ir troškimai. Tegu šio 
naujo tūkstantmečio metai būna Jums laimingi, telydi 
sėkmė kiekvieną Jūsų darbą ir buitį.

Andrius Žilinskas, LR garbės konsulas

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne skiria 
$ 150 auką 'Mūsų Pastogei" paremti.

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 2000 Naujų Metų
J. Žalkauskienė, pirmininkė

Šv. Kalėdų proga širdingiausi sveikinimai Sydnėjaus 
pensininkų klubo nariams ir visiems lietuviams.

Daug laimės ir geros sveikatos įžengus į Tretįjį 
Tūkstantmetį.

Sydnėjaus pensininkų klubo "Neringa" Valdyba

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne sveikina 
buvusias ir esamas Draugijos nares su šv. Kalėdomis ir 
linki 2000 metais sveikatos, ištvermės, kantrybės ir toliau 
dirbti padedant vargan patekusiems sesei-broliui ar 
našlaičiui lietuviui.

R. Pumputienė, sekretorė

VISIEMS NARIAMS, SVEČIAMS, TARNAUTOJAMS, 
YPAČ SAVANORIAMS PAGELBININKAMS

LINKIME GEROS NUOTAIKOS
ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA CSjĮ0Mjg 

IR
GERIAUSIOS KLOTIES NAUJAME ŠIMTMETYJE^***

'Mūsų Pastogė" Nr.50 - 521999.12.20 psl. •>- ,.7~~777...~ ' Sydnėiaus IJetuyių Klubas

2



Šv. Kalėdų proga sveikiname visus mūsų bendruome
nės narius, o ypatingai dirbančius visuomeniniuose ir 
kultūriniuose baruose. Visiems tautiečiams, paliestiems 
ligų ir negalių namuose ar Slaugos namuose, linkime svei
katos ir ramybės. Lai Nauji Metai atneša į mūsų tarpą so
lidarumą ir pagarbą vienas kitam. Nepamirškime, kad 
ateinančiais metais turėsime daug darbo, o darbininkų 
nedaug.

Aliutė ir Gediminas

Nijolė ir Algis Bučinskai

Salomėja Grybienė su šeima

Irena ir Algis Milašai

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

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

Geriausi linkėjimai visiems mūsų bičiuliams ir pažįstamiems 
šiose Kalėdų šventėse ir visokeriopos sėkmės bei laimės Naujame 
Tūkstantmetyje!

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

Sveikiname savo draugus ir prietelius šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga.

Laima ir Kęstas Protai 
Liuda Bilevičienė

Marina ir Laurie Cox 
Ona Osinienė

Laimingų šv. Kalėdų ir Naujųjų 2000-ųjų Metų linkime mūsų 
artimiesiems ir prieteliams Marija Švedienė,

Nijolė ir Irvis Venclovai

Kristaus atėjimo šviesa tešviečia Jums visuomet. Naujieji 2000- 
ieji Metai težiba nauja saule ir naujomis žvaigždėmis

Onutė ir Algis Kapočiai

AI.15 Adelaidės Apylinkės Valdyba

Laikykimės tvirtai, mieli giminaičiai ir senieji draugai. Linksmų 
Kalėdų ir KAD NESKAUDĖTŲ!

AI.I5 Sydnėjans /Apylinkės Valdyba

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
sveikina visus Bendruomenės narius su šv. Kalėdomis ir 
su Naujais Metais.

Canberros Liet. Bendruomenės S-gos Valdyba

Baigiant tūkstantmetį linkime visiems lietuviams tvir
tai laikytis savo idealų ir dirbti tolimesniam bendruome
nės vystymuisi ir gėriui.

Sveikatos, ramybės ir džiaugsmo šv. Kalėdų proga!
AJLB Melbourno Apylinkės Valdyba

Linkime visiems linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Nau
jųjų Metų. 2000-ieji metai teatneša džiaugsmo, jėgų ir 
sveikatos.

Giminėms, draugams ir pažįstamiems labai linksmų Kalėdų 
švenčių ir labai laimingų Naųjųjų 2000-ųjų Metų linki

Renata ir Alius Migai 
**♦>>♦«****♦*♦#<»»»««*»»****»*»*»»♦*»♦»****»<♦«»»»* 

Mieliems prieteliams, draugams ir giminėms Australijoje ir Lie
tuvoje linkime gražių Kalėdų švenčių ir sėkmingų, sveikų Naujųjų 
2000-ųjų Metų.

Cecilija Protienė ir Birutė Nagulevičienė
***»»«**********♦******»**»»**********«»******♦»**»

Mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus nuoširdžiai sveiki
name šv. Kalėdų proga ir linkime laimingų Naujųjų Metų.

Edna ir Albinas Giniūnai
*«ik#****>****************+**#*#«**v**********»**#**

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su šv. Kalėdomis ir 
linkime laimės bei sėkmės gyvenimo keliuose per 2000 metus.

Zita ir Pranas Andriukaičiai

Lietuvos įvykių apžvalga
Mačys. Dėl uraganiškos audros iškilmių 
apeigas teko perkelti nuo krantinės į ankš
tą laivo kajutę.

„Microsoft“ kova su piratais
Lapkričio gale programinės įrangos 

kompanija „Microsoft“ Rygoje atidarė 
savo atstovybę Baltijos šalyse. Kaip tei
gia „Microsoft“, tyrimai rodo, kad Balti
jos šalyse nelegalią programinę įrangą 
naudoja apie 90% technologijų rinkos da
lyvių. „Microsoft“ atstovas Ballijy, susi
tikęs su Lietuvos prezidentu Valdu Adam
kumi, išreiškė bendrovės susirūpinimą 
dėl piratų daromos bendrovei skriaudos. 
Bendrovė mano, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija yra vienas sparčiausiai augančių! 
ekonominių regionų.

Prezidentas V. Adamkus sutiko, kad 
reikia legalizuoti Lietuvoje naudojamą 
programinę įrangą. Prezidentas tiki, kad 
dar šiais metais bus priimtas Lietuvos Vy
riausybės nutarimas, pagal kurį visose biu
džetinėse įstaigose turės būti naudojama

NATO ir, ,Baltron“ laivų pratybos
Paskutinėmis savaitėmis NATO laivai 

iš Vokietijos, Olandijos, Norvegijos ir 
Danijos, kartu su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos karinių laivų junginiu „Baltron“, 
turėjo apmokymo manevrus prie Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos pakrančių Baltijos 
jūroje. Nuo šių metų spalio pirmos die
nos „Baltron“ junginio vadu tapęs ko
mandoras Juozas Ališauskas sakė, kad 
šios pratybos Baltijos šalims yra ypatin
gos. Pirmą kartą „Baltron“ laivai dalyvau
ja bendrose pratybose su NATO jungi
niu. Tai „Baltron“ ir Baltijos šalių pripa
žinimas, - sakė komandoras.

Gruodžio pradžioje laivai atplaukė iš 
Rygos į Klaipėdos uostą, kur buvo leis
ta žmonėms laivus apžiūrėti. NATO prieš- 
mininių laivų eskadrą sudarė šeši šiuo
laikiniais sonarais aprūpinti minų paieš
kos laivai. Norvegų išminuotojas buvo 
katamaranų klasės, plaukiojantis ant oro 
pagalvės, turįs mažai galimybių, kad būtų 
minų susprogdintas. Danų išminuotojas dk legali programinė įranga. „Microsoft' 
turėjo savo pagalbinį laivelį, valdomąelek- 
tronais, kuris be jokių žmonių ieško minų.

Išplaukę iš Klaipėdos NATO laivai 
užsuko į Gdanską, kur taip pat numatyti 
bendri apmokymai su Lenkijos karinėmis 
jūrų pajėgomis. Iš šių ir ankstyvesnių 
NATO pratybų atrodo, jog Baltijos šalvs 
netiesiogiai jau įjungtos j NATO gyny
bą - palaikyti Baltijos jūros kelius laisvus.

Vokictįjos dovana Lietuvai - 
išminuotojas

Gruodžio antrą dieną į Klaipėdos 
uostą atplaukė du Vokietijos karinio jūrų 
laivyno .Lindau“ klasės minų paieškos ; 
laivai. Vienas jų dovana Lietuvai. Prieš 
dovanojant minų paieškos laivą Lietuvai, 
laivas buvo kapitališkai remontuotas 
Vilhelmshafen laivų statybos dirbtuvėse. 
Tai pirmas tokios rūšies Lietuvos laivas.

Laivas yra keturiasdešimt septynių met
rų ilgio ir aštuonių metrų pločjo su trijų 
metrų grimzle. Du modernūs varikliai iš
vysto šešiolikos mazgų greitį. Tokie laivai 
iki šiol naudojami Vokietijos karo laivy
ne, tik šiandien jie pamažu keičiami nau
jesnės klasės laivais. Laivas yra aprūpin
tas dviem prancūziškais minų paieškos 
robotais, kurių vienas turi vaizdo kame
ras, o kitas sonarą. Robotai gali nusileisti 
į šimto metrų gylį ir nuplaukti nuo laivo 
iki penkių šimtų metrų. Laivo įgulą suda
rys keturiasdešimt du žmonės. Laive taip 
pat bus penkių narų komanda su dviem 
narų valtimis. Laivo apsaugai keturiasde
šimties milimetrų patranka ir kita ginkluo
tė. Laivas pajėgus atlikti ir kitas laivyno 
pareigas.

Lietuviška laivo įgula jau gerai susi
pažinusi su laivo aptarnavimu ir kovinė
mis galimybėmis. Dalyvavo įvairiose Vo
kietijos karinio laivyno bazių mokyklose 
ir atliko praktinius plaukiojimus.

Laivas buvo perkrikštytas vardu „Sū
duvis“ gruodžio ketvirtą dieną. Nelaimei, 
tą dieną visoje šiaurės Europoje, o kartu 
ir Klaipėdoje, siautė uragano stipmmo 
audra. Į laivo perdavimo ir krikštynų iš
kilmes negalėjo atskristi Vokietijos valsty
bės sekretorius Peter Vichert ir Vokieti
jos karo laivyno vadas viceadmirolas 
Hans Lusov. Vokietiją atstovavo iš amba
sados Rygoje patikėtinė Barbara Wolf su 
laivyno kariškiais. Lietuvą atstovavo 
Krašto apsaugos viceministras Romas Ki- 
likauskas, Klaipėdos miesto ir apskrities 
vadovai ir daugelis kitų svečių. Sūduvos 
kraštą atstovavo Vilkaviškio meras Jonas

ir pasiūlė be jokios licenzijos naudoja
mus programinės įrangos produktus lega
lizuoti už žemesnę nei pardavimo kainą.

Prezidentas piktinasi Etikos 
komisijos bejėgiškumu

Prieš kurį laiką dienraštis „Respubli
ka“ pranešė, kad valstybės kontroliuoja
ma ,Lisco“ savo veikloje faktiškai įtei
sino papirkinėjimą - siūlo papigintus 
bilietus „reikalingiems“ valdininkams ir 
žurnalistams. Tuo pasinaudojęs susisie
kimo ministras Rimantas Didžiokas bei 
jo šeima ir šios ministerijos viceministras 
Ričardas Malkevičius. Ištirti buvo paves
ta Etikos komisijai.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komi
sijos (VTEK) atsakymas buvo, kad pagal 
Valstybės tarnybos įstatymą, ministras nė
ra laikomas valstybės tarnautoju - jis turi 
politiko statusą, tad jo darbų Etikos komi
sija negali tikrinti.

Prezidentas V. Adamkus paragino Sei
mą kuo greičiau suderinti VTEK nuosta
tus su minėtu įstatymu.

Lietuvos spaudimas Europos 
Sąjungai

Artėjant Europos Sąjungos vyriausy
bių vadovų susitikimui gruodžio 10-11 
dienomis Helsinkyje, Lietuva ir kitos dvi 
Baltijos valstybės daro spaudimą, kad 
Lietuva ir Latvija būtų pakviestos narys
tės deryboms į Europos Sąjungą (ES). 
Būtų ne tik didžiausias nusivylimas, bet ir 
išaugtų Lietuvos žmonėse nepasitikėji
mas Sąjunga ir apskritai Europa, jei tai 
neįvyktų.

Latvijos prezidentė Vaira Vikė-Frei- 
bergaRygoje vykstančioje Baltijos Asam
blėjos sesijoje pareiškė savo įsitikinimą, 
kad Lietuva ir Latvija bus pakviestos dery
boms į Sąjungą ir savo statusu susilygins 
su Estija, kuri buvo pakviesta praeitais 
metais. Tai palengvins Baltijos šalių tar
pusavio bendradarbiavimą ir leis geriau 
pasiruošti narystei Europos Sąjungoje.

Baltijos Asamblėjos prezidiumo pirm. 
Romualdas Ražukas taip pat teigė, kad 
trijų Baltijos valstybių įstojūnas į ES su
stiprintų visą Baltijos regioną, padaryti; jį 
ekonomiškai patrauklesnį ir saugesnį.

Lietuvoje viešintis Estijos prezidentas 
Mart Laar susitikime su Lietuvos Seimo 
pirm. Vytautu Landsbergiu pareiškė, jog 
gerai, kad derybas su ES nuo ateinančių 
metų ves visos Uys Baltijos valstybės, Es
tijos patirtis galės padėti Lietuvai iš.vena-
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Lietuvos Įvykių apžvalg
Atkelta iš 3 psl.
ti klaidų. Su nūn. pirm. A. Kubiliumi Es
tijos prezidentas aptarė būsimus darbus 
derantis su ES.

Gruodžio 6 dieną Seimo rūmuose pra
sidėjo Europos Sąjungos ir Lietuvos jung
tinio parlamentinio komiteto posėdis. 
Min.pirm. Andrius Kubilius, sveikindamas 
komiteto narius, išreiškė viltį, kad Helsin
kio viršūnių susitikimas atvers Lietuvai 
kelią realioms deryboms. Min. pirminin
kas patikino dalyvius, kad Lietuvos Vy
riausybė' yra ryžtingai nusiteikusi tęsti re
formas, aktyviai tęsti dialogą ir ben
dradarbiavimą su Europos Komisija ir 
ES valstybėmis, įgyvendinant jau priim
tus nutarimus dėl elektros energijos sek
toriaus restruktūrizavimo ir Ignalinos ato
minės elektrinės pirmojo bloko uždarymo 
2005 metais. Sekančią dieną komiteto 
dieną komiteto delegacija susipažino su 
Lietuvos- Baltarusijos sienos kontrole, jos 
termovizorine sienos stebėjimo įranga.

Visi šnekėjo lyg Lietuva jau būtų 
pakviesta deryboms į ES - kitaip ir būti 
negali. Diplomatai, grįžę iš ES šalių 
užsienio reikalų ministrų susitikimo Briu
selyje, reiškė nuomonę, kad jiems nekelia 
abejonės dėl Lietuvos kvietimo dery
boms į Europos Sąjungą. „Nematome 
nemalonių įmanomų siurprizų", - Eltai 
sakė Lietuvos nuolatinės misijos prie ES 
vadovas ambasadorius Romualdas Ko- 
lonaitis.

Didž, Britanijos min. pirm.
Tony Blair laiškas

Gruodžio 9 d. Lietuvos Prez. Valdas 
Adamkus gavo laišką iš D. Britanijos 
min. pirm. Tony Blair, kuriame rašoma, 
kad D. Britanija visą laiką aktyviai rėmė 
Europos S:yungos (ES) plėtrą. Toliau ra
šoma, kad „Šiamesusitikime (Helsinkyje) 
Europos šalių vadovai informuos apie 
sprendimą pradėti narystės derybas su 
dar šešiomis kandidatėmis. Po šio pa
reiškimo derybose dalyvaus jau dvylika 
Europos šalių...“

Reikia prisiminti, kad praeitais metais 
deryboms buvo pakviestos: Estija, Lenki
ja, Čekija, Vengrija, Slovėnija ir Kipras, o 
šiemet Lietuva, Latvija, Slovakija, Rumu
nija, Bulgarija ir Malta.

Toliau laiške rašoma, kad „Lietuvai 
reikės ypatingos drąsos priimti reikalin
gus sprendimus. Struktūrinė ekonominė 
reforma yra būtina ilgalaikės gerovės 
pagrindas. Tačiau jau dabar aišku, kad 
tokią reformą bus sunku įgyvendinti. Ne 
mažiau sunku bus pasiruošti bendros rin
kos konkurenciniam spaudimui."

Kaip praneša Elta, Lietuvos Prez. 
Valdas Adamkus gruodžio 11 dieną vyks 
į Helsinkį, kur jis ir kitų šalių kandida
čių vadovai bus oficialiai informuoti apie 
Europos viršūnių tarybos susitikimo rezul
tatus. Nemanau, kad šalių vadovus į 
Helsinkį kviestų blogam pranešimui. Tad 
aišku, kad Lietuvos deryboms į Europos 
Sąjungą starto šūvis jau nuaidėjo.
Skubūs reikalai užgriuvo Europos 

vadovus
Europos Sąjungos vadovų susitikime 

turėtų būti padėti pagrindai bendroms 
Europos karinėms pajėgoms. Tai Suomi
jos iniciatyva sudarytas planas greito rea
gavimo pajėgoms. Manoma, kad tai būtų 
didelis žingsnis prie Europos integracijos. 
Numatoma per porą metų sukurti greito 
reagavimo karines pajėgas - apie 60 000 

sausumos, aviacijos ir laivyno kareivių. 
Šį projektą ypač remia D. Britanija ir 
Prancūzija. Idėja gimė ir augo po NATO 
konflikto su Jugoslavija dėl Kosovo. Di
džiausia užduotis teko JAV aviacijai. Tai 
buvo akivaizdus Europos pajėgų silp
numas. Turėdama tokias pajėgas, Europa 
galės veiksmingai spręsti savo problemas, 
o ypač jei Amerika nepanorės dalyvauti. 
Karinės pajėgos nebus kaip atskiras Eu
ropos vienetas. Europos kareiviai liks 
savo valstybinėje kariuomenėje kol nekils 
krizės. Europos kariuomenės junginys tu
rės būti sudarytas per trumpiausią laiką, • 
bet ne ilgiau kaip per 60 dienų ir išlaiko
mas karo lauke mažiausiai metus laiko.

Didžiausias naujosios kariuomenės 
dabs sudarys didžiausios valstybės, tai yra 
Vokietija, Prancūzija, Britanija ir Italija. 
Prisidėti galės ir kitos ES šalys, o taip pat 
irnaujosios šalys iš vidurio ir rytų Europos.

Per visą krizės laikotarpį kareiviai bus 
pavaldūs Centro vadovybei. Bendrai veik
lai derinti ketinama įsteigti du pastovius 
komitetus:

a) Politikos ir saugumos komitetą, ku
rį sudarys civiliai;

b) Karinį komitetą, kurį sudarys ka
riškiai.

Europos pajėgos bus pavaldžios nau
jam Europos Komisijos įgaliotiniui, atsa
kingam už saugumą ir užsienio politiką. 
Dėl pavaldumo ir kitų reikalų bus nu
spręsta ES vadovų susitikime Helsinkyje. 
Kai kurios ES narės nori, kad į Sąjungą 
būtų pakviesta ir Turkija. Tačiau dėl mir
ties bausmės nepanaiki rūmo, Turkija netu
rėtų būti pakviesta. Tam ypač gali priešin
tis Graikija dėl Turkijos rytinės Kipro 
salos dalies okupacijos. Atrodo, kad dėl 
Turkijos gali būti daug ginčų. Graikija 
tikriausiai reikalaus, kad Turkijos priė
mimas būtų sąlyginis. Paskutinėmis die
nomis pareikalauta, kad į darbotvarkę 
būtų įtrauktas ir Rusijos žmogžudiškas 
antpuolis Čečėnijoje. Reikalaujama, kad 
Rusijai būtų taikomos sankcijos. Suomija 
ir Prancūzija teigia, jog Helsinkio aukš
čiausio lygio susitikime taikyti ekonomi
nes sankcijas Rusijai dėl karo veiksmų 
Čečėnijoje yra per anksti. Neabejotinai, 
argumentų bus daug. Esama ir eilė kitų 
svarstytinų reikalų, kaip pvz. Prancūzijos 
neįsileidimas į savo rinką Britanijos jau
tienos mėsos ir t.t.
Europos Sąjungos aukščiausio lygio; 

tarybos nutarimai
Visų nutarimų detalių dar negauta, 

tačiau yra svarbiausių nutarimų santrauka:
a) Pakviesti pradėti derybas su šešio

mis minėtomis šalimis, jų tarpe ir Lietuva. 
Tai oficialiai pranešė E. Sąjungai vado
vaujanti Suomijos min. pirm. Paavo 
Lipponen. Pati ES ne vėliau kaip iki 2002 
metų galo bus pasiruošusi priimti naujas 

nares. Derybų sparta priklausys nuo šalių 
pasirengimo. Nėra jokių išankstinių sąly
gų. Nebus nustatytas narystės suteikimo 
tvarkaraštis (grafikas). Viską nulems pa
sirengimas ir pažanga. Primintina, kad 
apie 20 000 teisinių aktų reikia priderinti 
prie ES aktų, pertvarkyti ekonomiką, fi
nansus ant ES modelio.

b) Turkijai suteiktas kandidatės narės 
statusas. Pirmiausia Turkija turi išspręsti 
teritorinius ginčus ir pagerinti žmogaus 
teisių padėtį. ES specialus komisaras 
saugumo ir užsienio reikalams Solana bu
vo nuskridęs į Ankarą ir, gavęs teigiamą

Čečėnijoje rusų karinės pajėgos stu
miasi į priekį, vis daugiau izoliuodamos 
apsuptą sostinę Grozny. Gruodžio 8 d. 
rusai užėmė Urus-Martan miestą į pietų 
vakarus nuo Grozny, gruodžio 9 d. krito 
Šąli miestas. Pasaulio opinija pasipiktino 
gruodžio 6 d. rusų ultimatumu Grozny 
gyventojams bei mieste užsilikusiems 
40 000 civilių gyventojų - jie visi bus su
naikinti, nebent pasiduos iki gruodžio 11 d.

Gruodžio 7 d. iš ligoninės išleistas 
plaučių uždegimu sirgęs Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin sekančią dieną pasi
rašė federacijos sutartį su Gudijos pre
zidentu Aleksandru Lukašenko. Gruo
džio 9 ir 10 dienomis jis jau lankėsi Ki
nijos sostinėje Beidžinge, kur pasirašytos 
sutartys tarp Rusijos ir Kinijos. Susitarta 
dėl ginčijamų pasienio salų, ekonominio 
ir politinio bendradarbiavimo. Kinija pil
nai parėmė Jelcino akcijąČečėnijoje „sau
gant Rusijos teritorinį integralumą“. Įsi
drąsinęs Boris Jelcinas gruodžio 9 d. 
Beidžinge reporteriams aiškino, kad rusų 
laikyseną Čečėnijoje kritikuodamas JAV 
prezidentas Bill Clinton užmiršo, kad 
Rusija turi branduolinių ginklų arsenalą...

Gruodžio 10 ir 11 dienomis Helsinkyje 
susirinkę Europos Sąjungos vadovai nu
tarė taikyti ekonomines sankcijas Rusi
jai, jei ši ir toliau nesiskaitys su Čečė
nijos civilių žmonių gyvybėmis. Rusija 
gruodžio 12 d. palengvino Grozny Civi
liams pasitraukimo iš miesto sąlygas. Pa
skelbtos kelios 6 valandų paliaubos, nuro
dyti du saugūs koridoriai iš miesto, at
sisakyta nuo galutinos miesto sunaiki
nimo datos.

Gniodžio 10 d. Helsinkyje Europos 
Sąjungos lyderiai nusprendė pakviesti 

.Lietuvą, Latviją, Rumuniją, Bulgariją, 
Slovakiją ir Maltą pradėti derybas dėl 

■įsijungimo į Europos Sąjungą. Turkijai 
pranešta, kad ir ji galės būti kandidate į 
Europos Sąjungos nares. Ji, tačiau, turinti 
surasti bendrą kalbą su Graikija, Kipru ir 
savo kurdų mažumomis bei panaikinti 
mirties bausmę teisėtvarkoje.

Gniodžio 8 d. Indonezijos parlamente 
ekonominių reikalų koordinacijos minis

Turkijos vyriausybės atsakymą, tai refera
vo Helsinkio konferencijai.

c) Padėjo pagrindus Europos Sąjungos 
karinio dalinio iki 60 000 vyrų steigimui.

d) Pasmerkė Rusijos karinius veiksmus 
Čečėnijoje, ypač miestų bombardavimą, 
grasinimą Grozny gyventojams ir Rusi
jos karinio vadovo ultimatumą. Šie veiks
mai nesuderinami su humanitariniais prin
cipais bei Rusijos tarptautiniais įsiparei
gojimais. Bet sankcijų kaip ir nėra. Sąjun
ga ketina peržiūrėti savo bendrą strategi
ją Rusijos atžvilgiu bei prekybos sutartis, 
sumažinti paramos programas.

e) Šių metų gale Europos Sąjungos 
pirmininkavimą iš Suomijos perims Por
tugalija.

ES pripažįsta, kad nepasisekė išlaikyti 

Atitaisymai
"M.P." Nr. 48-me, po nuotraukomis, vaizduojančiomis Sydnėjaus "Dainos" chorą, 

parašyta, kad nuotraukų autorius yra G. Dryža. Ponas Dryža mus informavo, kad tų 
nuotraukų autorius esąs Jo Winter. Nuotraukų autoriaus atsiprašome. Red.

tras Kwik Kian Gie padarė įdomų pareiš
kimą. Reikia kovoti su įsigalėjusia ko- 
nipcija, tačiau negalima imtis pilnai visų 
priemonių, nes tada sutriktų visas ekono
minis krašto gyvenimas - dauguma kraš
to prekybininkų ir bankininkų atsidurtų 
kalėjime.

Gruodžio 9 d. Nis mieste Serbijoje 
nuteista 12 metų kalėti 50 metų amžiaus 
albane Flora Brovina, vaikų gydytoja, 
kovotoja už motenj teises ir garsiausia 
Kosovo poetė. Kalinama nuo balandžio 
mėnesio, areštuota Pristinoje, savo vado
vaujamoje ligoninėje, nepalaužta ilgų 
tardymų, ji drąsiai laikėsi teismo salėje, 
kur buvo kaltinama padėjusi albanų su
kilėliams. Serbų kalėjimuose kalinami 
beveik 2000 Kosovo albanų.

Gruodžio 10d. Vatikanas pranešė, kad 
atšaukiamas numatytas popiežiaus Jonų 
Pauliaus II vizitas Irake, Bagdadui pa
reiškus, kad negalima tinkamai suorga
nizuoti šio vizito.

Gruodžio 11 d. po ilgos ligos mirė 
Kroatijos prezidentas Franjo Tudjman, 
autokratiškai valdęs kraštą nuo nepri
klausomybės paskelbimo 1991 metais.

Baigus skaičiuoti balsus po paskuti
nių rinkimų N. Zelandijoje, naujoji vy
riausybė parlamente užsitikrino tik 59 vie
tas iš 120. Netikėtai surinkusi 7 vietas į 
valdančią koaliciją neįeinanti „žaliųjų“ 
partija turės lemiamos įtakos krašto po
litikoje.

©e®
Liepos mėnesį „Advance Papua N. 

Guinea“ partijos lyderis John Pundari 
įgalino Sir Makerc Morauta pasidaryti 
PNG ministru pirmininku, paskutiniu mo
mentu atsimesdamas nuo buvusio min. 
pinnininko Bill Skate ir paremdamas M. 
Morautą. Už tai jis gavo min. pirmininko 
postą ir vidaus reikalų ministro portfelį.

Vos tik priėmus sekančių metų biu
džetą, Sir Makere Morauta atleido John 
Pundari iš pareigų, o jo vadovaujamą par
tiją su 21 parlamentaru pašalino iš val
dančios koalicijos.

Paruošė Vytautas Patašius

taiką Balkanuose, nepasisekė susitarti dėl 
mokesčių suvienodinimo. Bus imtasi žy
gių sustiprinti Ukrainos vaidmenį palai
kant stabilumą ir saugumą rytų Europoje 
ir bus plečiamas abipusiškas bendradar
biavimas, bet apie Ukrainos narystę Euro
pos Sąjungoje nekalbama.

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
iš Helsinkio pasveikino ES nutarimą pra
dėti narystės derybas su Lietuva. „Pak
vietimas yra ilgalaikio visų Lietuvos žmo
nių darbo rezultatas", - sakė Prezidentas, 
„reikia pateisinti į mus sudėtas viltis". 
Toliau Prezidentas reiškė mintis, kad 
Lietuva gali tapti ES nare per penkis- 
septynis metus, tai rodo kitų šalių patirtis.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys.
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® Bendruomenės veikloje ® 
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Sveikiname mokslų daktarę
Nors suvėluotai, sveikiname naują 

mokslų daktarę, gavusią šį aukštą laipsnį 
Wollongongo Universitete, klinikinės psi
chologijos srityje: Doctor of Philosophy 
(Clinical Psychology). Tai Vida Viktori
ja Bliokas, kuri gerai pažįstama to meto 
lietuviškajam jaunimui. Nuo aštuonerių 
metų ji buvo Sydnėjaus lietuvių skautų 
eilėse ir dažnai dalyvaudavo egzilų skau
tų plaukimo varžybose, kurpirmosios vie
tos jai buvo ne naujiena. Vėliau su Sydnė
jaus lietuviais sportininkais ji dalyvauda
vo žiemos sporto šventėse - ir net tris kar
tus laimėjo slidinėjimo čempionės vardą.

1987 metais Wollongongo Universi
tete, psichologijos srityje, ji gavo baka
lauro laipsnį su garbės atžyma (Honours) 
ir 1991 metais išlaikė kursų komponentą 
magistro laipsniui klinikinėje psicholo
gijoje. Dalinai pasilikusi akademinių! 
darbui savo universitete, ji taip pat įsi
jungė į Illawarra regiono sveikatos apsau
gos tarnybą. Teorinis arba dėstomasis 
užsiėmimas (paskaitos, disertacijų prie
žiūra) persipynė su praktiniu (individuali 
bei grupinė psichoterapija, reabilitacijos 
programų kūrimas bei priežiūra ir t.t.), o 
kartu Vida ruošė ir daktarinę disertaciją. 
Daktaro laipsnis jai buvo suteiktas už di-
sertaciją „Semantic Memory in Alzhei
mer's Disease“ („Semantinė atmintis 
Alzheimerio ligoje“). Tai kruopšti studi
ja apie su atmintimi susietus kalbos bei 
žodinės saviraiškos sutrikimus, kurie bū
dingi Alzheimerio ligai įsigalint.

Vida dirba kaip Area Adviser in 
Psychology Illawarra regiono sveikatos 
tarnyboje ir kartu kaip Senior Clinical 

•Psychologist Illawarra ligoninėje. Jos 
specialybė - klinikinė neuropsichologija 
ir ypač chroniško skausmo apvaldymas.

Antanui Jsutui — KIŪ
Gruodžio 9 dieną Sydnėjaus Lietuvių 

Klube pensininkai suruošė paskutinius 
šiais metais kalėdinius pietus. Tą dieną 
savo 100-ąjį gimtadienį šventė Sydnėjaus 
hetuviams labai gerai žinomos šeimos tė
vas ir vaiki; senelis Antanas Šutas. Lietu
vių Klubo valgyklos salė buvo pilna pri
sirinkusių pensininkų ir Šutų šeimos arti
mųjų, net svečių iš Geelongo bei New
castle. Graži Kalėdų eglutė, puikiai pa
puošta salė, šventiškai nusiteikę svečiai, o 
gėlėmis papuoštoje kėdėje matėsi ir šios 
šventės solenizantas. Tiesus kaip lietu—
viškas ąžuolas, iškalbus ir labai dar gerų 
atmintį turintis Antanas visiškai neatro-

vavimu, jis trumpu žodžiu pasveikino A. 
Šutą palinkėdamas jam daug geros svei-

Padėkos žodį jį sveikinusiems taria Antanas Šutas. Sėdi iš kairės: SL Šutas, V. Šu- Koncerto metu mus sveikino Latvių Nukelta į 6 psl.
tas, solenizantas, V. Patašius* J. Šliterienė. .,;, „frjuofc StJUprvj^^....jtas(dg-.i įtf 50-52 1999.12.20 psl.

Vida Viktorija Bliokas

Neseniai Vida buvo paskirta atstove į 
patariamojo pobūdžio forumą, kuris pa
deda NSW Sveikatos ministerijai. Šalia 
praktinio darbo, naujoji mokslų daktarė 
tęsia akademinių studijų (besiruošiančių 
magistrų ir doktorantų) priežiūrą ir pati 
skaito paskaitas specialistų konferencijose.

Jaunai specialistei linkime visokerio
pos sėkmės profesinėje veikloje ir asme
niniame gyvenime!

Vytautas Doniela

do, kad jau yra sulaukęs garbingo 100-čio. 
Nežinodamas duotum jam ne daugiau 
kaip 80 metų.

Sydnėjaus pensininkų klubo „Nerin
ga“ pirmininkas St. Norvilaitis atidarė šią 
šventę paprašydamas visus prie gausiai 
maistu apkrauto stalo pradėti šiuos iškil
mingus pietus. Vaišinantis Klubo šeimi
ninkės Genutės paruoštais skanumynais, 
numarinus pirmąjį alkį ir atsigaivinus 
šaltu alučiu bei vynu, iškilmingąją šven
tės dalį pradėjo pirmininkas St. Norvilai
tis. Pasidžiaugdamas tokiu gausiu daly- 

katos, o visiems susirinkusiems džiaugs
mingi; šv. Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų. Po savo žodžio jis paprašė 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vicepir
mininką dr. Alfonsą Viliūną tarti žodį. 
Linkėdamas geriausios sėkmės tolimes
niame A. Šuto gyvenime, dr. A. Viliūnas 
Apylinkės Valdybos vardu įteikė jam 
gražų sveikinimo įrašą. Šioje šventėje da
lyvavęs Lietuvos generalinis garbės kon
sulas Viktoras Šliteris su žmona Juta 
pasveikino šį garbingą šimtametį ne tik 
savo, bet ir Lietuvos Vyriausybės vardu, 
linkėdamas daug ir geros sveikatos toli
mesniame jo gyvenime. Spaudos Sąjun
gos Valdybos pirmininkas Vytautas Pata
šius labai gražiais žodžiais prisiminė 
ilgametį „Mūsų Pastogės" skaitytoją, su 
kuriuo, dar gyvenant Vokietijos pabėgė
lių stovyklose, jis dažnai žaisdavęs šach
matais. Kaip buvęs Australijos lietuvių 
šachmatų čempionas, V. Patašius sakė, 
kad jis žaisdavęs gerai, todėl ir dabar jis 
palinkėjo daug ir gražių ateities gyvenimo 
dienų. Vienas iš labai artimų Šutų šeimos 
draugų, daugelį metų rišančių jį su lietu
viškuoju sportu tiek čia, Sydnėjuje, tiek 
Geelonge ir Lietuvoje, A. Laukaitis savo 
sveikinimo žodyje prisiminė, kaip mūsų 
sporto mecenatas Antanas metų metais 
.buvo didžiausias lietuviškojo sporto rė
mėjas, o jo sūnūs Vytautas ir Mykolas 
(gaila jau mirę) taip gražiai reprezentavo 
lietuvius. Visa Šutų giminė tiek čia, tiek 
.Geelonge buvo ir yra mūsų iškilieji spor
tininkai bei veikėjai ir juos čia taip gra
žiai išaugino tėvai Antanas ir Stasys. 
Žemaitiškai gražų sveikinimo žodį tarė S. 
Šapalienė, įteikdama ir puikų tortą.

Šia garbinga 100-čio proga A. Šutas 

gavo ir daugybę sveikinimų raštu, tarp jų- 
ypatingi sveikinimai buvo iš karalienės 
Elizabetos 11-sios ir Australijos ministro 
pirmininko J. Howard. Taip pat giminės iš 
Kauno atsiuntė labai gražią su 100 metų 
pašų lietuvišką tautinę juostą, kuria ir 
buvo apjuostas solenizantas.

Dainos nenutils...
Nuvilnijo Melbourne „Dainos Sam

būrio“ choro dainos, skirtos auksiniam 
jubiliejui. Mes - choristai, dirigentė, 
akompaniatorė bei valdyba džiaugėmės 
gausiu klausytojų - žiūrovų skaičiumi. Mūsų 
svečiai - klausytojai turėjo progos apžiūrėti 
gausiąchoro parodą, kurią sumaniai paruošė 
mūsų dirigentė Birutė Prašmutaitė ir 
vicepirmininkas Algis Klimas. O parodoje 
buvo kas pasižiūrėti, nes per laiko metų 
tėkmę visko susikaupė nemažai. Galima 
buvo pasigėrėti Irenos Jokubauskienės 
modeliuotomis suknelėmis, o tulpėmis 
puoštomis suknelėmis choristės vilkėjo 
1972 m. Adelaidės šventėje.

O kaip džiugu, kad turime gerų rėmėjų : 
Elenutę Korsokaitę, Teresę Jurgelaitienę, 
Zigmą Augaitį, Albertą Čelną, Virginiją 
Billson, Melbourno Apylinkės Valdybą. 
Moteris, kuri panoro likti anonimu, mūsų 
trims jaunoms choristėms skyrė pinigines 
dovanas, kurias mes Įteikėme. Choristės buvo 
nustebę ir labai laimingos, jos atsidėkojo 
laiminga šypsena ir nuoširdžiu „Ačiū "!

Raštu mus pirmieji pasveikino iš 
Lietuvos, Birštono Politinių kalinių ir 
tremtinių ansamblis „Pušelė", Krašto 
valdybos pirmininkė J.Vabolieriė, ■ Dan
guolė R. Varnienė iš Los Angelos L.B. 
„Spindulys“, Gražina Pranauskienė, buvęs 
choristas Albinas Savickas, dirigentas 
Vytautas Straukas , abu iš Adelaidės.

Specialiai pagerbti savo dėdės iš 
Geelongo atvyko brolėnas Stasys Šutas, 
kuris yra ALFAS pirmininkas ir Geelon
go LB pirmininkas. Savo žodyje jis pasa
kė, kad tik dėdės Antano dėka ir jo šeima 
atvažiavo į Australiją, nes pradžioje jie 
buvo galvoję emigruoti į Ameriką. Svei
kindamas savo brangi; dėdę jis apgai
lestavo, kad jo abu tėvai, nors ir jaunesni 
už dėdę, jau yra mirę ir negali dalyvauti 
šioje gražioje šventėje.

Kone su ašaromis akyse'atsistojo pats 
Antanas ir savo jautriame žodyje, padėko
jęs visiems už gražius linkėjimu ir do
vanas, prisiminė, kaip jis prieš daugelį 
meti; gyveno tremtyje Rusijoje, kur dar 
nuo 1863 meti; sukilimo jau buvo jų šei
ma ištremta, o vėliau, per I-ąjį pasaulinį 
karą, jo tėvas buvo paimtas į kariuomenę 
ir jis pats su mama išlaikė šeimą. Ten 
buvo daug pabėgusių lietuvių ir gyveni
mo sąlygos jiems buvo labai sunkios. Tik 
po karo jis su šeima galėjo grįžti į Lietuvą, 
kur gyveno Siaubuose, dirbo policijoje ir 
augino trijų sūnų šeimą, kol pagaliau, po 
visų karo vargų, laimingai išlikę gyvi, 
persikėlė gyventi į Australiją, Sydnėjų. 
A. Šuto kalba buvo palydėta skambiais 
plojimais.

Pensininkų klubo pirmininkas savo 
klubo vardu su pasveikinimu įteikė .di
džiulį tortų ir pakvietė visus atsistoti ir 
sugiedoti „Ilgiausių metų...“, o po to dr. A. 
Viliūnas prašė pakelti šampano stiklus ir 
mūsų šimtamečių! Antanui Šutui palinkė

ti viso geriausio.
Graži buvo popietė, gražus Sydnėjaus 

pensininkų, kurie savo veikla ir tarpusa
vio tradiciniu draugiškumu, gali būti 
labai gražus pavyzdys kitoms, ypatingai 
jaunimo organizacijoms. Šis ypatingas 
šimtamečio Antano Šuto pagerbimas bu
vo lyg ir gražus įvadas į ateinančias šv. 
Kalėdas ir jubiliejinius Naujuosius 2000- 
uosius Metus. Tegul visiems jie būna 
gražūs, sėkmingi ir atneša ypatingai daug 
ir geros sveikatos.

Antanas Laukaitis

choro dirigentas V. Bendrups, estai: moterų 
choro pirmininkė Lidia Frymouth ir vyrų 
choro pirmininkas Oly. Adelaidės „Dainos“ 
choro dirigentas J. Pocius, kartu įteikė 
atminimo dovanėlę , Gelongo „Vilties“ 
dirigentė Aldona Scano, G. Žemkalnis. 
S.B.S. radijo lietuviškai programai įrašus 
padarė Paulius Jakubaitis, o vaizdajuostes 
paruošė Algis Jomantas ir Mykolas 
Kazlovskis. Viltis Kružienė priėmė gar
bingus svečius. Juosteles, kuriomis buvo 
apdovanoti visi choristai, tarpininkaujant 
B iru tei Prašmutaitei su Lietuvoje gyvenančiu 
giminaičiu Praneliu Ulozu, meniškai išaudė 
Dimijonaitienė.

Visi gėrėjosi gražiai papuošta scena. 
Priekyje išdidžiai puikavosi „auksinis“ 
skaičius 50 tarp natų. Tai mūsų sumanios ir 
darbščios Jūratės Šimkienės nuopelnas.

Mūsų šventę papuošė, o žiūrovai turėjo 
staigmeną, Petronėlės ir Stasio Šiuškų 
darbščių rankų ir širdies šiluma paruoštas 
šakotis.

Malonu ir džiugu buvo, kad Jubiliejinį 
koncertą papildė savo balsais penkiolika 
buvusių choristų.

Reikia paminėti ir tuos, kurie nebūna 
scenoje, bet atlieka svarbų darbą; tai 
šaunuoliai vyrai, kurie niekuomet neatsisako 
padėti. Tai - ilgametis šviesų reguliuotojas 
Juozas Balčiūnas ir šviesų operatorius 
Zigmas Augaitis. Nuosekliai programą
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"Dainos Sambūrio" auksinio jubiliejaus koncertas
Melboumo lietuviai kruta, juda kaip 

gyvsidabris, neleidžia savo tautiečiams 
net ramiai pasenti. Šių metų lapkričio 21 
dieną „Dainos Sambūris“ pakvietė visus 
dainos mylėtojus į savo 50-ties metų ju
biliejinį koncertą. Lietuviai visada mėgo 
dainą. Daina mus nuramina, paguodžia ir 
savo žodžiais skverbiasi į sielą. Muziką 
mokslininkai lygina su vaistais.

jos daina), „Siūbau, lingau paukštelis“ (J. 
Zdaniaus).

Moterų choras padainavo „Ir Nemu
nas atves“ (G. Savino, Z. Venskaus). Šie 
žodžiai lydėjo tuos, kurie lankėsi Lietu
voje ir po ją šiek tiek keliavo: „Visas 
pulkas lieknųjų pušelių / bėgs krantais r.puiKas ueKnųjų puseuų / utį? luumun . 
pasitiktitavįs/Pasitiks, palydės, nepaklysi, (A 
/lubinai kaip dangus mėlynuos...“ Sekė A •

kurią padainavo solistas P. Mičiulis. Kaip 
teisingai išpranašavo K. Bradūnas: „Sap
navau, broli, platųjį Nemuną / išsiliejo 
toli iškrautų... /Laisvės varpas kažin kur 
skambėjo.../Nemunėli, kurtu, o kur aš?.. “ 
Chorisčių į sceną su gėlėmis pasveikinti 
atėjo estų moterų choro pirmininkė Ms. 
L. Freymoth. Po jos - Lietuvos garbės 
konsulas A. Žilinskas, paminėjęs, kad 
„Dainos Sambūris“, tiek ilgai dainuoda
mas, padėjo išlaikyti lietuvybę. Jis taip pat 
paminėjo, kad Melbourne Universitetas 
užmezgė ryšius su Vilniaus universitetu.

Po to mišrus choras padainavo dainas: 
„Laisvės varpas“ (A. Vanagaitis), „Tėvy- 
nė“(A. Klova) ir „Viena šeima, viena tau
ta“ (R. Cyvaitė-Kliorienė). Dainos „Lais
vės varpas“ žodžiai „Oi skambink per 
amžius vaikams Lietuvos, tas nevertas 
laisvės, kas negina jos!.. “ labai prasmin
gi. Kaip gaila, kad labai mažai mūsų lietu
viško jaunimo girdi Lietuvos Laisvės Var
po skambėjimą.

Mūsų jauniausios choristės padaina
vo dainą „Tėvynė“. („Tėvyne, tu mano, / 
tu mūsų visų, / mes dainą dainuojam / 
motulės balsu...").

„Dainos Sambūrio“ pirmininkė į sceną 
pakvietė buvusius dirigentus: P. Morkū
ną, kuris buvo vienas iš pirmųjų dirigen
tų, ir A. Čelną, kuris šiam chorui dirigavo 
27 metus. Jiems buvo įteiktos dovanos -

Geelongo atvyko du autobusai tautiečių. 
Lietuvių Namai dūzgė kaip bičių avilys. 
Koncertą pradėjo solistė B. Kymantienė 
su tai dienai tinkančia daina .Mano sieloj 
šiandien šventė“ (A. Tallat-Kelpša). „Dai
nos Sambūrio“ pirmininkė Danutė Lyni- 
kienė klausytojams pristatė šio koncerto 
pranešėjas. A. Karazijienė visiems gerai 
pažįstama ir moka įdomiai apibūdinti 
dainas. Ji pirmoji choro talkininkė, pra
nešinėjusi lietuviškai. R. Čižauskaitė- 
Caldwell pranešinėjo angliškai. Chorai 
dirigavo Birutė Prašmutaitė ir viešnia di
rigentė D. Levickienė, akompanavo diri
gentės padėjėja Zita Prašmutaitė ir R. 
Mačiulaitienė.

Vyrų choraspadainavo dvi dainas: „Op, 
op, kas ten Nemunėli?“ (J. Gruodis) ir 
„Plaukia Nemunėlis“ (Andriulis). Vyrai 
choristai, pasipuošę juoda apranga, švytė
jo iš tolo, tarsi patys neseniai būtų išsi
maudę Nemunėlyje. Po jų dainų į sceną 
su gėlėmis ir gražiausiais linkėjimais 
pasveikinti choristų atėjo estų vyrų choro 
pirmininkas Mr. Oli ir latvių mišraus 
choro dirigentas Mr. V. Bendrups.

Po jų scenoje pasirodė mišrus choras. 
Ypatingai gražiai atrodė choristės, pasi
puošusios naujomis vyšnių spalvos palai
dinėmis, juodais sijonais ir aukso spalvos 
šalikais. Mišrus choras padainavo tris 
dainas: „Anoj pusėj Nemunėlio“ (J. Šve
do), .Miškų gėlė“ (Klaipėdos gimnazi- „Dirigentų knyga“, neseniai išleista Lietu

voje. Taip pat buvo pagerbti ir pakviesti 
į sceną V. Ališauskas ir J. Balčiūnas, nors 
jie chore ir nedainavo. Ilgus metus V. Ali- ’ 
šauskas buvo „Dainos Sambūrio“ admi
nistratoriumi, o J. Balčiūnas visada rūpi
nosi scenos apšvietimu (dar ir šiandien 
eina šias pareigas). Choro vardu pirminin
kė abiems nuoširdžiai padėkojo ir įteikė 
„Choro Garbės Nario Pažymėjimus“.

V. Lazauskas - ilgiausiai chore daina
vęs choristas. Jis dainuoja nuo pat choro 
įsisteigimo. Jam pirmininkė ant kaklo 
uždėjo pagerbimo ženklą.

Pirma koncerto dalis baigėsi su daina 
„Viena šeima, viena tauta“ (R. Cyvaitė- 
Kliorienė). Ši daina buvo sukurta 1998 
metų Pasaulio Lietuvių Dainų Šventei 
(„Audros bandyti buvome visi... - / Per 
jūras šaukė žemė, būkite tvirti... / Viena 
tauta, viena šeima...).

Po to A. Karazijienė paminėjo visų 
x _____ . .. Nukelta į 11 psl.Musų Pastoge" Nr.50 - 52 1999.12.20 psl. fi - - —

Dainos nenutils •••
Atkelta iš 5 psl.
paruošė Birutė Prašmutaitė , o mėlyno 
viršelio dailininkas yra Viktoras Siman- 
kevičius. Visus rašinius, kuriuos spausdino 
„Tėviškės Aidai“ ir „Mūsų Pastogė“ puošė 
M D S emblema, kurią sukūrė Jazminą 
Cininaitė - Lipšienė.

Dainos Sambūris ir vadovė kviečia visus 
dainos mylėtojus įsijungti į mūsų chorą 
ateinančiais metais.

Linkime visiems sveikatos, ypač žiū
rovams; tegul Dievo palaima aplanko visų 
namus ateinančiais metais. „Tėviškės Aidų" 
ir „Mūsų Pastogės“ redaktoriams bei 
dirbantiesiems linkime kūrybinės minties.

M.D.S. sekretorė 
Marija Geštautienė

Nors esate toli, tačiau širdimis ir mintimis susijungsime visi kartu 
per šias Šventes - Tėvynėje!

Gabrielius ir Danutė Žemkalniai
*************************************************** ■ ■

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

Antanas Šutas 
***************************************************

Džiaugsmingų bei linksmų šv. Kalėdų švenčių ir laimingų bei 
sėkmingų Naujųjų 2000-ųjų Metų linkime visiems artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiems.

Danutė ir Jurgis Karpavičiai
i**************************************************

Nuoširdžiai sveikinu visus mielus prietelius, linkėdama džiaugs
mingų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2000 metų!

Ona Baužienė, BEM 
***»»**»*******************************************.

Nuoširdžiai sveikiname mielus draugus bei pažįstamus šv. Ka
lėdų proga ir linkime visiems sveikų, laimingų ir sėkmingų 2000-ųjų 
metų.

Ona Barzdienė ir Jūratė Ivinskienė

Sveikinu su šv. Kalėdomis ir Naujais Metais savo draugus ir 
pažįstamus.

Aleksandras Mauragis 
************************************************** 

Mielus draugus ir pažįstamus sveikinu šv. Kalėdų proga ir lin
kiu laimingų Naujųjų Metų.

Valentina Barkus 
**************************************************

Mieliems draugams ir bičiuliams Kalėdų ir Naujų Metų proga 
atskleisiu amžinos jaunystės ir sveikatos paslaptį.

Kai tik pamatysit jauną Mėnulį, iškart sustokit ir, nusispjovęs per 
kairį petį, kalbėkit pakėlęs akis: Mėnuli dievaiti, tau pilnatų, man 
sveikatų ir akvatų. Padės.

Genovaitė Kazokienė 
**************************************************

Draugus, pažįstamus ir geros valios lietuvius sveikinu su šv.
Kalėdomis ir Naujais Metais.

A. R. Pomeringas
■*******W*WW*****«***************O*********if**S*

Daug šventinio džiaugsmo, sveikatos šv. Kalėdų proga ir geros 
laimės Naujuose 2000 Metuose visiems artimiesiems ir bičiuliams 
Australijoje ir užsienyje linki

Viltis ir Petras Kružai su šeima '
***************************************************

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su Kalėdų 
šventėmis ir linkime daug laimės, sveikatos ir sėkmės Naujuose2000- 
uose Metuose.

Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai 
***************************************************

Visus mielus tautiečius ir jų šeimas sveikiname su Kalėdomis ir
Naujais 2000-aisias Metais

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

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

A Onutė Maksvytienė ir
l ’ Izabelė Daniškevičienė
I *************************************************** 
, į Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2000-ųjų Metų 
L, i. visiems draugams ir pažįstamiems linki
* A "TF Stasė ir Jonas Valčiai
/" **********-*****************************************
P > Mielus draugus ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname šv. Kalėdų
(A ir Naujų Metų proga

Kalgovų šeima
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Kažin ar man važiuoti, ar nevažiuoti į Lietuvių Dienas?

T® EHULLORA
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Žemėlapyje kryželiais pažymėtos svarbiausios gyvenvietės.
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Taip toli, toks 
vargas, nežinia, kur 
apsistoti, kur val
gyti? Ko gero dar 
ir didžiausi karš
čiai gali užklupti. 
Ir tos išlaidos!

Brangieji, mes 
jums norime pa
lengvinti visu s var
gus, sumažinti tuos 
rūpesčius ir pada
ryti Lietuvių Die

nas ilgai atmintina švente. Mes norime 
jums suteikti džiaugsmą, pasididžiavimą

lietuviška kultūra, mes trokštame, kad 
jūs, sėdėdami patogiose kėdėse, širdyje 
dainuotumėte kartu su visu choru, min
tyse šoktumėte su visais šokėjais tautinius 
šokius. Mes norime, kad jūs dar kartą iš
gyventumėte tą susijungimo jausmą, kad 
vėl pasijustumėte esantis ta pačia dalim 
to pačio kamieno, tuo pačiu lapu to pačio 
medžio, tuo pačiu lašu tos pačios tekan
čios upės. Norime, kad pasijustumėte ne 
vienas, nes tie, kurie dainuoja ir tie, kurie 
šoka, kurie deklamuoja ir vaidina - tai tie

■ ir yra tavo ir mano dalis.
O be to, pagalvokite: dabar Sydnėjus 

toli, o už kelerių metų jis bus dar toliau 
ir kelionė bus dar sunkesnė. O gal tai pas
kutinė didelė išvyka iš jūsų gyvenamo
sios vietos?

Šį kartą supažindinsime jus su apsigy
venimo galimybėmis. Irčianorimepabrėž- 
ti, kad mes neriamės iš kailio, norėdamos 
jums sumažinti išlaidas. Mes suradom 
jums pačias pigiausias, bet geras (mes 
mielai norėtumėme kitur nuvažiavusios 
gauti tokias patalpas) apsistojimo vietas. 
Jos yra netoli Bankstowno Lietuvių Na
mų, kur bus patys svarbiausi pasirody
mai ir jūsų asmeniški susitikimai. Siūlo
me tris vietas, jos visos yra prie Hume 
Highway ir kelias į Lietuvių Namus kaip 
ant delno, nors vėliau surasime trumpesnius 
kelelius. Mašina važiuojant užtrunka 5,10 
ir 15 min. Yra geras autobusų susisiekimas 
ir (iš Bass Hill) traukinių.

Pirmas pasirinkimas
Motel Formula I, Enfield. Kaina $ 

49 už kambarį, kuriame gali apsigyventi 
vienas, du ar trys žmonės (kaina ta pati). 
Vaikus priima. Kambaryje yra: viena 
dvigulė lova ir skersai viengulė (žiūrėkite 
į nuotrauką). Viskas ankšta, bet švara, gra
žu. Yra oro vėsintuvas (air conditioner), 
spalvotas TV, laikrodis - žadintuvas, purkš
lė ir tualetas. Tinka šeimai ar draugams. 
Nėra nė vieno elektros lizdo, todėl kam
baryje negalima nieko išsivirti. Bet yra 
bendra valgykla, pusryčiai - $ 5. Šalia, 
laimei ar nelaimei, yra McDonald, dirba 
24 valandas. Į Lietuvių Namus - 5 min.

mašina. Žinoma, 
važiuoja ir autobu
sai. Šį motelį mes 

esame užsisakę sa
vo žmonėms nuo 

gruodžio 27 dienos 
iki sausio 1 dienos 

(2000m.). Gavome 
70 kambarių, taigi 

galima apgyven
dinti nuo 70 iki 210 

asmenų, aišku, tar
pusavyje susitarus.

.CH-ESJER-HIll

Adresas: 626 - 628 Hume Highway, 
Enfield, 2136, tel.: (02) 96420666, fax.: 
(02)9642 0600.

Antras pasirinkimas
Bass Hill Tourist Park and Motel. 

■Didelis įvairumas ir didelis kainų skirtu
mas. Iki Lietuvių namų važiuoti reikia 10 
min. Geras susisiekimas autobusu ir 
traukiniu - Chester Hill stotis už 2 min. 
(ketvirta stotelė nuo Bankstowno). McDo
nald - skersai gatvės. Nurodytos kainos - 
dviems asmenims vienai parai, papildomai 
už suaugusį asmenį - $ 8, už vaiką - $ 5. 
Užsisakant 7 dienoms, nuolaida - mokama 
tik už 6 dienas.

$ 10-vieta palapinei. $ 18-su prijung
ta elektra.

$ 46 - standartinė kabina, be tualeto, be 
purkšlės. Šie patogumai bendri. Dvigulė 
lova ir dvi dviaukštės lovos - iš viso 6 žmo
nėms. Plyta virimui.

$ 51 - su patogumais (purkšlė ir tualetas). 
Dvigulė lova ir viena dviaukštė - iš viso 4 
žmonėms. Virimui - mikrobanginė irelek- 
trinė plytos. 

virtuvė su mikrobangi
ne ir elektrine plytelėm, 
šaldytuvas. Dvigulė ir 
dvi dviaukštės lovos ir 
sudedama sofa - iš viso 
gali gyventi 7 žmonės.

$ 82 - erdvesnis mo
telis, su visais patogu
mais (virimo ir skalbi
mo galimybės). Dvigu
lė ir dvi dviaukštės lo
vos bei sudedama sofa -

iš viso.gali gyventi 7 ar 8 žmonės.
Adresas: 713 Hume Highway, Bass 

Hill, 2197, tel.: (02) 9724 9670, fax.: (02) 
9726 4777.

Trečias pasirinkimas 
Lansdowne Park, taip patprie Hume 

Highway, truputį toliau į vakaras. Į Lietu
vių Namus važiuoti reikia apie 15 min. 
Tiesus kelias. $ 350 už namelį visai savai
tei. Du kambariai su visais patogumais. 
Viename kambaryje dvigulė lova ir vien
gulė lova. Yra virtuvė su mikrobangine ir

K

fllr'į
iUi:

Prabangiosios kabinos, Bass Hill.

Adresas: 61 Hume Highway, 
Lansvale, 2166, tel.: (02) 9724 1406, 
fax.: 9724 3689.

Santrauka
Visiems, kurie gali išsiversti be viri

mo ir kepimo, siūlome pirmą pasirinki
mą Enfielde. Arti, pigu ir švara, su vėsin
tuvu. Mums paskirta, kaip jau minėjau, 70 
kambarių visai savaitei. Tiems, kurie nori 
virti ir kepti - rinkitės motelį, kabiną, 
palapinę Bass Hill, o didelėms šeimoms ar 
grupei artimų draugų - namuką Lansvale. 
Mes atsiprašome, kad galėsime padėti tik 
tiems, kurie užsisakė apsistojimą visai 
savaitei. Tie, kurie žada apsistoti 2 ar 3 
dienas, vieni pradžioje švenčių, kiti pa
baigoje, malonėkite kreiptis arba pas sa
vo Apylinkės Valdybas, arba asmeniškai 
nurodytais adresais ir telefonais.

Tikimės, kad per Kalėdų laikotarpį 
turėsite laiko pasvarstyti ir apsispręsti, o 
tada kreipkitės ir užsisakykite į Lietuvių 
Dienų Rengėjų Grupės pirmininkės pava
duotoją p. Nijolę Bučinskienę šiuo adre-

* >

$ 60 - liuksusinė kabina su visais 
patogumais (purkšlė, tualetas, spalvotas TV, 
virimui - mikrobanginė irelektrinė plytos). 
Dvigulė ir viena triaukštė lova - iš viso

elektrine plytelėmis, yra indai ir puodai. 
Antrame, labai suspaustame kambarėly
je - dvi triaukštės lovos, šalia purkšlė ir 
tualetas, iš viso gali miegoti 9 žmonės.

su: 59 Coachwood Cr., Picton,2571, tel.: 
(02)4677 3255.

Laukiame visų, kurie tik gali pajudėti. 
Iki pasimatymo!

' —=== ■- "Mfisij Pastogė" Nr. 50 - 521999.12.20 psl. 7-
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fame *
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga draugus ir pažįstamus 

nuoširdžiai sveikina
Vytautas Deikus

W******#**********************************#*#*^** ***»»*»#
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga visus savo artimuosius 

ir draugus nuoširdžiai sveikiname, linkėdami stiprios sveikatos ir 
viso geriausio.

Feliksas ir Monika Sodaičiai 
******»«*#¥*»♦***»*»;#******#****»*»*#*####******* 

Mielus gimines, draugus ir pažįstamus čia, Australijoje, ir Lietu
voje sveikiname su šv. Kalėdomis ir Naujais Metais linkėdami 
sveikatos, laimės ir Dievo palaimos

Eduardas ir Eleonora Margan-Marganavičiai 
***■***************************■******<**■*■*********** 

Sveikinu mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus su šv.Kalėdo- 
mis ir linkiu visiems laimingų Naujųjų Metų.

Milda Bukevičienė su šeima
***************^********JK************************** 

Šventų Kalėdų nakties skliaute suspindusi žvaigždė teneša Jūsų 
namams Ramybę, Taiką, Meilę, o žengiantys 2000-ieji - laimę ir 
stiprią sveikatą. To mieliems draugams ir pažįstamiems linki

Palmyra ir Bronius Žaliai
IK******************-***#***#************************ 

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

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus mūsų 
gimines, draugus ir bendradarbius Australijoje, Lietuvoje ir plačiame 
Vakarų pasaulyje. Lai Aukščiausiojo ranka laimina Jus visus gera 
sveikata ir gyvenimo dienų džiaugsmu.

Lėtutė ir Antanas Kramiliai 
Ona Meiliūnienė 

***************************************************** 
Šventų Kalėdų proga sveikiname visus gimines, bičiulius ir pa

žįstamus linkėdami geros sveikatos, džiaugsmo ir giedrių dienų. Ge
ros laimės ir džiaugsmo Naujųjų 2000 Metųproga visiems.

Viltis Kružienė ir 
Petras su šeima

* *

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

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

*»*■*##««*********♦***##****#*»»*****«*************» 
Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus Australijoje ir 

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

Veronika ir Aleksas Kaminskai
******************#***************.*****************

Gimines, draugus ir visus tėvynainius tedžiugina šventi šv. Kalėdų 
dūsavimai. 2000-ieji Nauji Metai teatneša Dievo palaimą, sveika
tingumą ir ramų gyvenimą. OnaGrosienė

Algimantas, Vilįja, Arūnas ir Jolita Burneikiai
■* -Jlė Jiė * Jfc Jjė 9K -1K * * * ** * * Ijt * Jjė Jjė

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų
Naujųjų 2000-ųjų Metų visiems draugams 
ir pažįstamiems linki

Irena ir Kostas Bagdonavičiai
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Mieli giminės ir draugai Australijoje, Lietuvoje bei JAV ir Mel
bourne "Dainos Sambūrio dainininkai,

visus Jus sveikinu su šv. Kalėdomis linkėdama Dievo palaimos bei 
dainingų 2000-ųjų metų.

Birutė Prašmutaitė
■»*#»**»*»**<****»»*»******»***»**#»**#*»#»*******#»

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2000-ųjų Metų 
visiems nuoširdžiai linki

Alfonsas ir Jadvyga Viliūnai su šeima
********»******»Kf#**#*****«**»**«***»*i|uK***«**»«»**

Sporto klubo "Kovas" vardu sveikiname Bettiną ir Petrą Ka
počius, susilaukusius naujos sportininkės Olivįjos Evos.

Ilgiausių Metų!
Sporto klubo "Kovas" Valdyba 

***************************************************
Mielus bičiulius, bendradarbius, giminaičius, iš arti ir toli sveikina 

šv. Kalėdų proga. 2000-ieji teišpildo užsibrėžtus planus. Telydi Jus 
laimė ir sėkmė. Visiems geriausios sveikatos!

Martina ir Anskis Reisgiai ir
Popenhagen šeima 

*****************************************************
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2000-ųjų Metų proga sveikiname 

Antaną Laukaitį:
Yra šalia žmogus, kuris atvykusioms iš Lietuvos su meile ir kan

trybe padeda įveikti sunkumus. «
Būk, Antanai, visada toks energingas, žvalus, linksmas bei sveikas i. 

ir te 2000-ieji metai atneša širdžiai džiaugsmą, meilę, ištvermę, ' 
sveikatą! Su pagarba

Alvyda, Gintaras, Regina, Vaidas, Rita, 
Gintaras, Antanas, Artūras, Lionė ir Petras 

»*♦****»#»******»**»*»*********»(*»(«*****»**#»»#«**»
Visus bičiulius ir pažįstamus sveikinu sulaukus šv. Kalėdų lin

kėdama gražių ir laimingų Naujų 2000-ųjų Metų.
Elena Jonaitienė

***********«»«*********•*«»*««****»«*«»»**<»«•*»«»»
Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname šventų Kalėdų 

proga ir linkime laimingų 2000-ųjų Metų.
Irena ir Algis Dudaičiai

***************************************************
Sveikinu visus su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2000 Metais 

linkėdamas geros sveikatos ir Dievo palaimos.
Zigmas Augaitis

v**********#**-*-*****#***#**************************
... 1 ii'

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

Viktoras Martišius, Canberra 
*»**»*#**#»>»#*»»»*****»*»***##«*>*»**»*******»*»#*

Mieliems draugams ir pažįstamiems linkime šv. Kalėdų džiaugs
mo ir laimingų Naujų Metų.

Aleksas, Vita ir Algis Jakštai
»»*»***»***«»»**#****#*#***»»»**»*<*»*******»«»»**

Sveikiname artimuosius bei pažįstamus ir linkime linksmų- šv.
Kalėdų ir sveikų bei sėkmingų Naujųjų Metų. ■

Laima ir Vytenis Šliogeriai
**********#**********#*********★*****************•**' 

Šv. Kalėdų proga sveikiname visus gimines bei pažįstamus ir 
linkime visokeriopos sėkmės Naujuose Metuose.

Vida ir Algis Kabailai 
**#*#****#****#******#******####**«******»***■#■***** 

Sveikiname sulaukusius šv. Kalėdų ir laimingai priartėjusius prie 
Naujojo Tūkstantmečio. Linkime visiems kuo geriausios sėkmės 
žemiškuose reikaluose, geros sveikatos ir dvasinės ramybės.

Su Naujaisiais 2000-aisiais, mieli draugai, giminės ir pažįstami!
Jadvyga ir Juozas Dambrauskai 

*****************************************************
Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus su Kalėdų 

šventėmis, linkime daug džiaugsmo, geros sveikatos ir geriausios 
sėkmės jūsų reikaluose per visus 2000-uosius metus.

Jurgis, Irena ir Laima Rubai 
»**»»**#»*****»*■»****»*****»#***#-***»***»*******«*» 

Šv. Kalėdų proga sveikiname mūsų mielus gimines, draugus ir 
pažįstamus. Naujiems 2000-iesiems Metams linkime Dievo pa
laimos.

E. Šliterienė, sūnūs - Gediminas, Kastytis ir Algimantas
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<JCulLitrinės e paraštėse
R. Baltušytės knygos "Akvilė" ll-gjg laidą pristatant

Apie vykusį Ritos Baltušytės - Orms
by knygos (11 laidos) „Akvilė“ pristatymą 
trumpai rašėme „M.P. “ 48-me numeryje. 
Čia talpiname knygos autorės sutrum
pintą žodį tartą ta proga. „M. P. “ red.

* * *

Aš papasakosiu, kaip atsirado šiandien 
aptariama knyga „Akvilė“. Didžiausias 
nuopelnas čia priklauso Čikagoje gyve
nančiam entuziastingam žmogui, meno 
žinovui ir išeivijos parodų organizatoriui, 
labai talentingam fotografui Algimantui 
Keziui. Jis pirmas mane įtikino, kad kny
gą, taip sakant, „padaryti“, na, jeigu ne 
gryni juokai, tai bent tikrai įmanoma. Ir 
net padarė jos maketą. Jo idėja buvo - 
Akvilės paveikslų reprodukcijų albumas 
su Akvilės pasisakymais apiesavo kūrybą.

1991 metų birželio pabaigoje Čika
goje Čiurlionio galerijoje vyko Akvilės 
solo kūrybos paroda, kurios ji pati jau 
nesulaukė. Visus paveikslus iš karto norė
jo nupirkti vienas amerikietis kolekcio
nierius, kuris ir pažadėjo knygą - albumą 
išleisti Amerikoje. Aš paveikslų nepar
daviau, bet knygą leisti Algimantas ir to
liau ragino.

Aš, kaip gyvenime esu įpratusi, vis 
delsiau, pati gerai nežinodama kodėl. 
Gedėdama peržiūrėjau visus Akvilės man 
rašytus laiškus, jie man pasirodė visai ki
toje šviesoje negu jai gyvai esant. Jie at
rodė gilesni, jautresni, žinoma, neatsisakant 
jumoro. Be toji paliko visą lagaminą jai 
rašytų laiškų iš įvairiausių žmonių, pra
dedant vaikystės draugėmis, giminėmis, 
baigiant tėvo žmonomis. Visi suskaičiuoti 
ir surišti atskirais pundeliais.

■Tada ir pagalvojau, kad juk retai kie
no gyvenime laiškai užima tokią svarbią 
vietą kaip Akvilės ir nutariau jos laiškus 
išleisti atskira knyga. Parašiau kai ku
riems iš to lagamino ir paprašiau Akvilės 
laiškų. Dabar galvoju, kad reikėjo kreiptis 
(daugiau žmonių, bet jau šaukštai po pietų.

Tada prasidėjo, galima sakyti, tikras 
svaičiojimas: Kezys tebekalbėjo apie re
produkcijų albumą, aš - apie atskirą laiš
kų ir atsiminimų knygą. Atseit vienoje 
knygoje menininkė, kitoje žmogus. Tarė
mės su visokiais leidėjais Amerikoje ir 
Lietuvoje, su vienais jau ir derėjomės. Bet 
vis kažkaip be įsitikinimo iš mano pusės. 
Aš vis reikalus vilkinau, kol, pagaliau, 96- 
siais Vilniuje visai netyčia susitikau su 
Tyto albos leidyklos direktore Lolita Va
ranavičiene. Sakau, na, va, yra paveikslai, 
yra Akvilės autobiografiška post gradu
ate disertacija, yra laiškai, dėstytojų, drau
gų prisiminimai. Man atrodo, kad visos 
dalys viena kitą labai gražiai papildo, pa
aiškina, gaunasi pilnas žmogaus ir daili
ninkės, tai yra Akvilės, vaizdas. Ir nutarė
me: kas bus, tas bus leisti viską kartu.

Aš grįžau į Sydnėjų ir tik pradėjusi at
rinkinėti laiškus, juos kažkaip montuoti, 
suabejojau, ar užsimojimas mano jėgoms. 

Šiandien galiu pasakyti, kad labai gerai 
suprantu, kodėl chirurgai nenori operuoti 
savo šeimos narių.

Manyje kovojo motina ir žurnalistė. 
Kartais viršų paimdavo motina, kartais 
žurnalistė. Nežinau, kuri nugalėjo, kiek 
galėdama siekiau paliaubų tarp judviejų. 
Jeigu visą darbą reiktų pradėti iš naujo, 
tikriausiai, paprašyčiau ką nors kitąjį at
likti, sau pasilikdama teisę tik kritikuoti.

Tiesą sakant, yra ir pasitaikę, kad žmo
gus knygą į rankas ėmė dėl vienos ar kitos 
priežasties nusiteikęs nedraugiškai, nepa
sitikėdamas, kartais kaip tik todėl, kad 
sudarytoja - motina, bet perskaitęs, laiky
davo savo pareiga man pasakyti, kad yra 
nugalėtas.

Jeigu knygą lyginčiau su kalnu, sa
kyčiau, kad į jį ne įkopiau, bet vargais ne
galais įsiropščiau. Jokiu būdu to nebūčiau 
galėjusi padaryti, jeigu didelę krūvio, 
ypač moralinio, nebūtų pasiėmęs knygos 
dailininkas Daumantas Každailis, specia
liai pakviesta redaktorė Laima Kanopkie- 
nė, puikūs žmonės Vilniaus dailės mu
ziejuje, ypač jo direktorius Romualdas 
Budrys, restauravimo centro vedėja Jūra
tė Senvaitienė. Gėda sakyti, bet mane 
reikėjo ir tempti, ir stumti, ir gėdinti, ir 
drąsinti. Geriausiai veikė liaupsės...

Daumantas sugalvojo knygą apie Ak
vilę paversti ne paprastu leidiniu, o sukur
ti tokį kaip ir atskirą daiktą, kurį malonu 
vartyti, žiūrinėti, kuriame ne viską paste
bi iš pirmo karto. Tokiu būdu Kezio su
manymas tapo pirmąja knygos dalimi, 
laiškai antrąja, o kitų žmonių atsiminimus 
apie Akvilę, mintis apie jos meną ir nuot
raukas Daumantas sudėjo į apskritimus. 
Kad knygą būtų smagu laikyti rankose, 
jis apvertė puslapius didžiąja parašte į vi
durį, o mažąja, iš krašto, kad vartant 
nereikėtų atlenkinėti ir stenėti. Man rodo, 
kad jo sumanymas pasiteisino. „Akvilė“ 
buvo pripažinta gražiausia Frankfurto tarp
tautinės mugės knyga... Lietuvoje knyga 
pirmą kartą išėjo 1997 metų rudenį ir gana 
greitai buvo išpirkta.

1998 metais Lietuvos televizija sukū
rė dokumentinį filmą „Akvilė“. Jį paro
džius per televiziją kilo nauja susidomė
jimo banga, užtat leidykla nutarė šiemet 
išleisti .Akvilę“ antrą kartą ir didesniu 
tiražu, tad ir aš jų gavau daugiau ir galiu 
jums pasiūlyti. Taigi, ši knygelė, kurią čia 
matote, išleista Vilniuje šių metų liepos 
mėnesį. Kiek teko girdėti, antras tiražas 
irgi jau išpirktas. Leidykla, žinoma, pa
tenkinta greita apyvarta, o man gaila, nes 
norėtųsi, kad ji visuomet būtų knygynuo
se. Ir knygoje, ir filme yra vienas kitas 
netikslumas, atsiradęs man nedalyvau
jant, bet manau, jog tai smulkmenos ir ne
verta jų nė vardinti.

Abejonės dėl knygos ir dabar manęs 
neapleidžia, bet ką gi, prisipažinsiu, kad 
abejojau, ar verta rengti ir šį jos pristaty
mą. Pasikalbėjusi su tikrais rašytojais, 
sužinojau, kad, pasirodo, irjuos visus kan
kina abejonės, ir jie savo prozą ar eilėraš
čius mintyse perrašinėja ir dėsto vis kita 
tvarka.

Atlyginimas už šią gana nemalonią 
būseną tada, kai kas nors pasako ar parašo, 
kad perskaitęs ar perskaičiusi knygą ge
riau suprato meną, kitoje šviesoje pažvel
gė į savo vaikus ar tėvus, pamilo mano 
dukrą, tapo atlaidesnis artimiesiems ir ne 
tokiems artimiems, mano buvimas šioje 
planetoje nebeatrodo toks beprasmis. Juk 
sakoma, kad miršta tik tas, kurį užmiršta.

Sveikiname mūsų artimuosius ir draugus su 
šv. Kalėdomis, linkime stiprybės ir sveikatos Naujuose 
Metuose. J. ir R. Smilgevičiui

* Sveikinu visus savo draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
'a‘m'n8ll Naujųjų Metų.

Juozas Manikauskas
**«***«******************.«*********«***************

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

Lionginas Pukys

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
Naujais Metais ir linkime tvirtos sveikatos bei šviesių gyvenimo 
dienų.

K. ir V. Jonušai 
•*««****<n*«»ji****»*«****«***«»»«*****4t**»*»**<iHit****

Šv. Kalėdų proga geros sėmės, sveikatos ir laimingų 2000-ųjų 
metų linkiu visiems Australijoje ir Lietuvoje.

Kazimieras Butkus
********»****-*-*****«**************3mhh*****«******-**

Visus savo gimines, draugus ir pažįstamus sveikinu su Šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais 2000-aisisis Metais. Linkiu stiprios svei
katos, laimės namuose ir sėkmės darbuose, o Lietuvos olimpiečiams- 
pergalių Sydnėjaus Olimpiadoje.

Antanas Laukaitis
*******«**••«••***•««*«*««*********»*««*«•»****••**

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų bei šviesių Naujųjų 2000- 
Xjt l,-ill Metu nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, bendradarbiams ir 

pažįstamiems.
* Vytautas Patašius

************»******************-**************  ******
"Kengūrų ir koalų pašonėje"

Kun. K. Ambrasas, SJ.
Nuotr. A. Bumeikio

Mus pasiekė žinia, kad neseniai Aus
tralijoje viešėjęs kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ, ruošia didelės apimties (virš 500 
psl.) knygą apie Australijos lietuvius. Tu
rinyje numatoma: Lietuvių išeivijos vysk. 
Pauliaus Baltakio, FM žodis, Šiaulių 
vysk. Eugenijaus Bartulio sveikinimas, 
pokalbiai su Australijos lietuviais (su ke

ebs Atsiųsta paminėti kbk
♦ LITHUANIAN PAPERS, vol. 13 - 

1999 . Annual Journal of the Lithuanian 
Studies Society at the University of 
Tasmania. Mažesnio formato, 78, gausiai 
iliustruoti, psl. Red.- A.P. Taškūnas, OAM, 
M. Ed. Admin (N.E.). Adv.: P.O. Box 777, 
Sandy Bay, Tas. 7006 (Australia). Ph. - (03) 
6225 2505 arba 6226 2541. E - mail : A. 
Taskūnas @ utas. ėdu. au Faksas: (03) 6226 Communism - Lennart Meri;
2569. Prenumerata 3 metams-$ 15. Vieno Betrayed ButNotForgotten, The Baltic 
numerio kaina, įskaitant persiuntimą,-$ 7; Nukelta į 10 psl.
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liasdešimt), aprašymai apie mirusius 
veikėjus, Poezija - eilėraščiai - chorai, 
Maldos-giesmės-kunigų veikla, Straips
niai: veikla - sielovada - mokyklos: me
nas, olimpinės naujienos.

Kun . K. Ambrasas, SJ, jau anksčiau 
yra išleidęs knygas: "Taboro kalno šalis" 
(gavusi 1995 m. dr. prel. J. Prunskio I-ąją 
premiją, JAV)", "Simonas iš Valiūnų (1997 
m. apie prel. Simoną Morkūną, daug nu
sipelniusį Lietuvai ir Amerikai). Dėstyda
mas universitete 1976 m. išleido "Leksi- 
kiniai lietuvių kalbos substitutai", dvi 
knygas apie vertinimo teoriją ir praktiką 
(1978 m. - "Vertimo mokslas" ir 1984 m 
- "Vertimo tyrinėjimai"). Jis yra išvertęs 
bei suredagavęs kelioliką knygų iš anglų, 
italų, rusų ir lenkų kalbų, o dabar, po ke
lionės į Australiją 1999 m., remdamasis 
patirtais įspūdžiais ir pačių šio krašto lie
tuvių autorių padovanotomis knygomis ir 
rankraščių ištraukomis, laikraščių straips
niais ir su keliasdešimčia asmenų pada
rytais pokalbiais jo viešnagės šiame že
myne metu, parengė naujo pobūdžio knygą.

"M.P." inf.

’-■tur - US $ 8 oro paštu. Priima skelbimus.
Turinyje : Baltic Public Deficits Are 

Widening - Ikka Korhonen; Lithuania - US 
Oil Deal - Statfor; Homo Sovieticus or 
Homines Postsovietici? - J.G. Draguns; 
Lithuanian Ancestors' Visiting Place - L. 
Juozūnaitė - Coffey; Women and War - 
Kadri-Ann Laar; The Black Record of

9



Metų darbą užbaigiant
Su gerojo Dievo pagalba štai vėl artė

jame prie mūsų visų metų darbo - pasku
tiniojo „Mūsų Pastogės“ numerio puslapio 
užvertimo! 0 su naujojo tūkstantmečio 
pradžia „Mūsų Pastogė“ atvers ir visai naujų 
lapų, jų perimant naujam redaktoriui, ku
riam iš širdies linkiu kuo geriausios sėkmės!

Dr. Saulius Varnas ir Jurgis Rūbas.

Ta pačia proga leiskite padėkoti, man 
talkinusiems per visus 8 metus, „Mūsų Pasto
gės“ bendradarbiams, be kurių net sunku 
būtų įsivaizduoti, kokia ta „Mūsų Pastogė“ 
būtų buvusi. Nei nuolatiniai, nei retkartiniai 
„Mūsų Pastogės“ bendradarbiai nė vienas 
už savo pastangas jokio atlyginimo negavo, 
nors tik jų dėka skaitytojus lankė savas, 
lietuviškas, bendruomeninis laikraštis.

Dr. Vytautas Doniela, dr. Algis Kabaila

Metų gale žvilgterėkime dar kartą į 
„MūsųPastogės“nuolatiniusbendradarbius.

Kiekviename „Mūsų Pastogės“ nume
ryje tilpusį tarptautinės politikos skyrelį 
(trumpų, bet labai išsamų!), kas savaitę rašė

Dr. Danius Kairaitis, Anskis Reisgys.

Vytautas Patašius. Kartą teko girdėti kal
bantis du skaitytojus: „Neapsimoka pirkti 
kitos spaudos, kad sužinotum tarptautinę 
padėtį - perskaityk „Mūsų Pastogės“ skyre- 

„TRUMPAI IŠ VISUR“ ir būsi kuo ge-

Vyt. Patašius, dr. Genovaitė Kazokienė.

„LIETUVOS (VYKIŲ APŽVALGAS“ 
iš eilės kas savaitę rašė net šeši apžvalgi
ninkai: adelaidiškis dr.Saulius Varnas, mel- 
bourniškis Jurgis Rūbas ir net keturi sydnė- 
jiškiai - dr.Vytautas Doniela, dr. Algis Ka- 
"Musų Pastogė" Nr.50 - 52 1999.12.20-psl. 10

baila, dr. Danius Kairaitis ir Anskis Reisgys.

„SPORTO“ skyrių Lietuvos ir Austra
lijos sportinėmis naujienomis užpildė ne- 
nuilstantysis Olimpinių žaidynių Lietuvos 
attache - Antanas Laukaitis, jam talkino 
(anglų kalba) Jeronimas (Jerry) Belkus.

Kad ir geriausi bendradarbiai talki
ninkautų, visvien dar laikraštis nepasida
rytų „laikraščiu“, neturint atitinkamo re
dakcinio - administracinio kolektyvo. Tad 
vienas, kitas sakinys ir apie jį.

Iki šio, paskutinio šių metų numerio, jį 
redagavo Bronius Žalys, talkinamas dviejų, 
pasišventusių talkininkių - kompiuterio 
specialisčių g.p. Dalios Donelienės ir Zitos 
Bartkevičienės (tik ką pasitraukusios iš šio 
tikrai nelengvo darbo).

Nuo 2000-jų metų pradžios laikraštį 
redaguos redakcinė kolegija, susidedanti iš 
g.p. Antano Laukaičio, Kęstučio Proto, 
Vytenio Šliogerio ir Ritos Baltušytės - 
Ormbsby.

„Mūsų Pastogės“ administraciniais 
reikalais jau kelintus metus iš eilės rūpinasi

"Mūsų Pastogės" darbuotojų kolektyve pasižvalgius
Korespondentų, apžvelgiančių viso 

Australijos kontinento lietuviškojo gyve
nimo įdomesnius momentus, turėjome visą 
eilę - jų buvo daug. Štai jie - atskiromis 
valstijomis - teritorijomis:

A.C.T.: K.T. Kemežys, S. Mauragytė, J. 
Mockūnas, dr. A. Stepanas;

N.S.W.: I. Bagdonavičienė, J. Belkus, 
V. Binkis, A. Bučinskas, J. Dambrauskienė, 
dr. V. Doniela, D. Donelienė, R. Geli, 
V. Liūgą, E. Jonaitienė, J. A. Jūragis, 
dr. A. Kabaila, dr. D. Kairaitis, dr. G. Kazo
kienė, J. P. Kedys, A.V. Kramilius, V. Lau
kaitienė, A. Laukaitis, A. Mauragis, S. Nor- 
vilaitis, R. Ratas-Zakarevičienė,V. Patašius,
I. Poželaitė-Davis, AM, A. Prižginaitė, K. 
Protas, A. Reisgys, T.T. Rotcas, D. Sko- 
rulienė, M.D. Svaldenienė, V. Šliogeris, R. 
Šilinis, A. Veščiūnaitė-Janavičienė, dr. A. 
Viliūnas, N. Wallis, J. Zinkus, P. V.- Žalienė 
S. Žukas.

QLD.: E.ir B. Malinauskai,
A. Milvydas, R. Platt;

S.A.: V. Baltutis, O. Baužienė, BEM, 
P. Bielskis, R. Čėsna, E. Lomsargienė, V. 
Marcinkonytė, R. Sankauskienė, L. Šim
kutė, J. Vabolienė, K.Vanagienė, dr. S. 
Varnas, E. Varnienė, V. Vitkūnienė, Edis 
Taparauskas;

TAS.: S. Augustavičius, A. Kantvilas 
(pomirt.), R. Tarvydas, A . Taškūnas;

VIC.: L. Bungarda, Čėsna, D. Gailard, J. 
Gailius, M. Geštautienė, V. Jokubaitytė, A. 
Karazijienė, L. Kozlovskienė, V. Kružienė,
J. Mikštas, J. Mitkus, G. Pranauskienė, J. 
Rūbas, S. Skeirienė, B. Staugaitienė, A.P. 
Šimkus, A. Šurna, E. Šurnienė, L Volodkie- 
nė-Mikėnienė, A. Vyšniauskienė, J. Žalkaus- 
kas, G. Žemkalnis, A. Žilinskas, N. Žvirž- 
dinas - Šalkūnas;

W.A.: L.B., V. Gaidelevičienė, D. Sie- 
bertienė, A. Čižeika (mums visą laiką siun
tinėjęs "Vakarų Australijos Lietuvių Ži
nutės“).

LIETUVĄ atstovavo irgi visa eilė kores
pondentų, (neskaitant persispausdinimų): 
tai buvęs "Mūsų Pastogės" redaktorius -V. 
Augustinavičius, D.M. Baltutienė, Ž. Be- 
liauskas, Nin Bižys, E. Didžiariekienė, N. 
Ghišokas, S. Ignatavičius, P. Kvietinytė, B. 
Lukauskaitė, M. Lužytė, K. Macevičiūtė, L. 
Marčiulionytė, G. Milkevičiūtė, M. Navic
kas, G. Pilaitis, A. Stasiškis ir kun. G.Vitkus.

Iš JAV metų bėgyje mums rašė A. An

Mieli "M. P." Bendradarbiai, Rėmėjai ir Skaitytojai,
Nori nenori, bet viskam ateina laikas sakyti "sudie”, atsisveikinti. Toks lai

kas atėjo ir man - su "Mūsų Pastogės" paskutiniuoju šių metų numeriu ir aš 
atsisveikinu su Jumis visais!.. Ačiū už Jūsų pagalbų šiame darbe - raštais, pa
rama, laikraščio prenumeravimu ir - geru žodžiu!

Nepamirškite "M.P." ir toliau - tol, kol ji gyvuos, gyvuos ir mūsų Lietuviš
koji Bendruomenė Australijoje - bendradarbiaukime joje, remkime ją, platinki
me ir skaitykime! Viso geriausio Jums visiems! To paties linkiu ir naujiesiems 
"M.P.“ Redaktoriams!

Bronius Žalys, "M.P." (buvęs) redaktorius
Sydney, 1999.12.15.

p.Vytautas Patašius, už tai negaudamas 
jokio atlyginimo.

Paskutinioji, kuri prisiliečia prie „išle
kiančios“ pas savo skaitytojus "Mūsų Pa
stogės“, yra ekspeditorė p. Jadvyga Damb
rauskienė. Jai, retkarčiais, talkina p. Nijo
lė Bučinskienė (ir, žinoma, jų ištikimieji 
vyrai!).

Tai tokia grupelė žmonių „sukasi“„Mū- 
sų Pastogės“ redakciniame - administra
ciniame būrelyje, kad jos skaitytojai jų - 
įprastu laiku- gautų j namus! X 

tanėlis, Vysk. P. A. Baltakis, OFM ir nenu- 
ilstantysis J. Janušaitis.

KANADĄ, kol kas atstovavo tik vienas, 
nors labai produktyvus korespondentas - 
kun. K.T. Ambrasas, S.J.

Nuobodūs būtų laikraščio puslapiai, jei 
jų nepaįvairintų mūsų korespondentų - 
fotografų nuotraukos!.. Ačiū Dievui, jų 
turime nemažai, nors vis dar tebegyvuoja

Isolda Poželaitė-Davis, AM ir Anta 
nasLauaitis

tendencija po nuotraukomis neįrašyti jas' 
dariusio pavardės ( kas yra priimta visame 
pasaulyje). Štai tie mūsų laikraščio iliustra- 
toriai (kurių pavardes žinome):

Z. Augaitis, G. Bagdon, A. Bumeikis, R.

Atkelta iš 9 psl.
Way, ir daugiau kitų straipsnių.

„Jau trylikti metai, kai mažytis Lietuvos 
Studijų Sambūris Tasmanijos universitete 
kasmet išleidžia Lithuanian Papers . Šito 
žurnalo pagrindinis tikslas yra dominti 
svetimtaučius Lietuva ir skatinti mokslo 
darbus visomis temomis, liečiančiomis 
Lietuvą ir lietuvius.

Kad šitos pastangos neša vaisius, matyti 
iš Lithuanian Papers plataus turinio, {žurna
lą dabar rašo dalykų žinovai - lietuviai ir 
nelietuviai - iš viso pasaulio. Žurnalas turi 
2000 prenumeratorių 22 - jose valstybėse ir 
vis dar plinta į naujas šalis“ - sako žurnalo 
redaktorius, Algimantas P. Taškūnas.

* MŪSŲ PASAULYJE, Lietuvių 
Žurnalistų s-gos biuletenis, 1999-ųjų spa
lis, Nr. 3, 6 psl. Turinyje: kreipimasis į 
LŽS narius, iki šiol nesusimokėjusius na
rio mokesčio už 1998 metus (US $ 5); 
"Lietuvoje - Apie spaudą, valdžią ir atsa
komybę"; "Laikraščiai sukaktuvininkai",

"Mūsų Pastogės" redakcinis-adminis- 
tracinis kolektyvas, iš kairės: Jadvyga 
Dambrauskienė, Zita Bartkevičienė, 
red. Bronius Žalys, Vytautas Patašius 
ir Dalia Donielienė. Nuotr. V. Donielos

Čėsna, J. Dambrauskienė, V. Doniela, R. 
Eidukevičius (Lietuva), G. Dryža, A. Kes- 
minas, V. A. Kramilius, V. Kučas (JAV), A. 
Laukaitis, R. Liebich, A. Lipšys, J. Makū
nas, A. Marūnas, P. Mockūnas, R. Ragaus
kas, K. Rupšienė, Joan Songaila, L. Urbo
nas,V. Vaitkus, R. Vingilis.

***

„Mūsų Pastogės“ redaktorius nuošir
džiai dėkoja visiems ir visoms bendradar- 
biams(-bėms), laike šių ir ankstesnių metų 
talkinusiems laikraščiui savo straipsniais, 
kūryba, laiškais, nuotraukomis bei pata
rimais, kad „Mūsų Pastogė“ būtų tokia, ko
kia ji yra.

Ačiū talkininkams!.. Linkiu visiems 
skaidrių šv. Kalėdų švenčių ir laimingų 
ateinančių - 2000-jų - metų !

Bronius Žalys, 
dabar jau buvęs „Mūsų Pastogės“ redaktorius

'Mūsų sukaktuvininkai"; "Mūsųmirusie
ji''; "Spaudos vakaronė New Yorke"; "Ži
nutės iš LŽS valdybos veiklos”.

* POEZIJOS PAVASARIS'99. Su
darytojas - B. Januškevičius, dail, - R. 
Kepežinskas. Kasmetinis, tradicinis alma
nachas. Redaktorė - J. Riškutė,meninis 
redaktorius - L Spurga. Išleido leidykla 
"Vaga", Vilnius. Spausdino - SPAB 
"Spindulio" spaustuvė Kaune. Knygos lei
dimą parėmė Lietuvos Kultūros minis
terija. 390 psl.

Šioje knygoje 117-kos poetų - savų ir 
svečių iš įvairių tautų - eilėraščiai. Iš jų - 
81 vyrai ir 36 moterys. Kai kurie iš ju 
parodiniai, kaip pvz. Manto Gimžausko 
"Čekių eilėraščiai" bei Tomo S. Butkaus ir 
Marlett Font "Atgimimai". Deja, mums, 
vyresnio amžiaus skaitytojams, "neįkan
dami"...

Malonu pastebėti knygoje ir trijų aus
traliečių poetų kūrybą. Tai Juozo Almio 
Jūragio (3 eik), Lidijos Šimkutės (4 eil.) ir 
Aldonos Vesčiūnaitės (2 eil.). B. Ž.

10



Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos Valdyba yra giliai dėkinga ben
druomenės nariams, kurie nepamiršta 
„Mūsų Pastogės“ savo testamentuose, įver
tindami mūsų spaudos išlaikymo svarbą.

Čia prisimename palikimus, gaums per 
paskutinius trejus metus.

1997 m. birželio mėn. gautas $ 3000 
palikimas iš ilgametės „Mūsų Pastogės“ 
skaitytojos ir rėmėjos n.a. Paulinos 
Donielieuės. Ačiū testamento vyk
dytojui dr. Vytautui Donielai.

1997 m. liepos mėn. gautas $ 5000 
palikimas iš a.a. Viktoro Jaro, 
vieno iš LBS S-gos steigėjų, ilgamečio 
Valdybos nario ir neapmokamo „Mūsų 
Pastogės“ darbuotojo iki mirties. Ačiū tes
tamento vykdytojai p. Aidai Jarienei.

1997 m. gruodžio mėn. gautas $ 1000 
palikimas iš melboumiškioa.a. Stasio 
Ermino. Ačiū testamento vykdytojai 
p. A. Kairienei.

1998 m. kovo mėn. per „Talką" gauta 
$ 1000 pomirtinė auka iš a.a. p. 
Kecorienės.

1999 m. birželio mėn. gauta $ 500 iš 
JAV gyvenančių Laimos ir Algio Anta
nėlių, prisimenant Sydnėjuje gyvenusį 
brolį a-a. Gediminą Antanėli, 
kuris buvo ilgametis „Mūsų Pastogės“ 
rėmėjas ir talkininkas. Ačiū Laimai ir Al-

Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Clmrclilcy, netekus mylimo brolio 
Marijono Lietuvoje.

Regina ir Rimvydas Švambariai,
Liuda ir Runas Valiaugos, Vita ir Sam Ristovski šeima

Dainos Sambūrio...
'-Atkelta iš 6 psl.
chofištų.pavardes ir kiek metų kuris dai
navo (apie tai „Dainos Sambūrio“ kores
pondentė M. Geštautienė aprašė abiejuo
se lietuviškuose laikraščiuose).

Po pertraukos koncertą pradėjo mo
terų choras. Kad programa per ilgai neuž- 
sitęstų, iš kai kurių, anksčiau dainuotų 
dainų, padainavo tik po vieną punktelį. 
Tai: „Nemunėli, Nemunėli“ (A. Brazaus
kas), „Devynbalsė“, (M. Novikas) ir „Dai
nelė apie tiltą“ (E. Balsys).

Vyrų choras padainavo tris dainas: 
„Ramovėnų maršas“ (E. Gailevičius), „Į 
kovą“ (A. Račiūnas) ir „Aras“ (Prel. P. 
Butkus). Sambūrio solistas J. Rūbas, ku
ris jau daugelį metų mus džiugina savo 
balsu, padainavo, JRikių dainą“ (A. Stan
kevičius).

Po to mišrus choras padainavo „Vil
niuj žydi liepos “(K. Kaveckas), .Atsisvei
kinimas su giria“ (St. Šimkus), „Puikios 
rožės“ (M. K. Klajūnas) ir ištrauką iš ope
ros „Faustas“ (Ch. Gounod).

Tada pirmininkė sukvietė visus buvu
sius dainininkus(-kes) ir visi, diriguojant 
D. Levickienei, sudainavo „Kur giria ža
liuoja“ (J. Gudavičius) ir „Vergų choras“

paclelra

Viktoras Jaras

Stasys Skorulis .

gini Antanėliams.
1999 m. spalio mėn. gautas $ 1000 

palikimas išaa Stasio Skondio, 
buvusio LBSS Valdybos nario, įdėjusio 
daug darbo administruojant „Mūsų Pas
togę“. Ačiū testamento vykdytojai p. Da
nutei Skorulienei.

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos Valdyba

iš operos „Nabucco“ (G. Verdi). Užbaigai,, 
diriguojant B. Prašmutaitei, sudainuota 
daina „Šiaurės pašvaistė“ (S. Sodeika).

Pasibaigus dainoms prasidėjo svei
kinimai. Geelongo choro „Viltis“ dirigen
tė A. Scano pasveikino chorą ir įteikė 
puokštę gėlių. Po jos sveikinimo žodį tarė 
Adelaidės choro „Lituania“ dirigentas J. 
Pocius, kuris kartu ir apdovanojo diri
gentę B. Prašmutaitę. ALB Melbourne 
Apylinkės Valdybos pirmininkas A. Vai
tiekūnas pasveikino chorą ir įteikė $ 300 
dovaną. PLB atstovas Lietuvoje G. Žem
kalnis pasveikino chorą ir sakė, kad nesi
gaili į šį koncertą atskridęs iš Lietuvos. 
Raštu ,.Dainos Sambūrį“ sveikino: ALB 
Krašto Valdybos pirm. J. Vabolienė, Syd- 
nėjaus choras „Daina", buvęs Melboumo 
choro dirigentas Vyt. Straukas, p.p. Šilai 
iš Momingtowno, buv. Geelongo choro 
dirigentė R. Pranauskienė, A. Savickas, 
E. Čipienė-Volkienė iš Surfers Paradaise, 
Birštono ansamblis „Pušelė“.

Į sceną buvo pakviesti visi dirigentai: 
P. Morkūnas, A. Čelna, D. Levickienė ir 
B. Prašmutaitė, kurie visi kartu pjovė p.p. 
Šiukštų dovanotą raguolį. Jiems buvo 
sudainuota „Ilgiausių Metų“, o visi solis
tai buvo apdovanoti rožėmis. Dirigentės 
B. Prašmutaitė ir D. Levickienė, akom-

f Mhsiį mirusieji f
A. f A. Antaninai ŽvnHblienei

Galbūt tik sutapimas, kad apie žmo
gaus gimtadienio datą dažnai įvyksta kas 
nors nepaprasta. Šį kartą taip atsitiko su 
mūsų Geelongo ilgamete lietuvybės puo
selėtoja Antanma Anastazija Matulai- 
tyte-Žvirbliene, kuri, likus savaitei iki 
savo79 gimtadienio, mirė Geelongo miesto 
ligoninėje. Prieš keletą mėnesių Antani
nai buvo padaryta galvos operacija. Svei
katai truputį pagerėjus buvo pervežta į 
Geelongą, kur ją gausiai lankė vietos 
lietuviai.

Antanina gimė KudirkosNaumiestyje, 
šešių vaikų šeimoje, (du broliai ir keturios 
seserys). Viena sesuo ir dabar gyvena 
Geelonge, o kita Lietuvoje. Antanina 
sukūre šeimą su Albertu Žvirbliu ir, artė
jant į Lietuvą karo šmėklai, pasitraukė į 
Vokietiją. Po karo emigravo į Australiją ir 
apsigyveno Viktorijoje, o atlikę privalo
mo darbo sutartį, 1951 metais persikėlė į 
Geelongą. Šeima užaugino dvi dukras ir 
du sūnus: Aušrą, Rasą, Audrių ir Paulių.

Antanina gyvai reiškėsi vietos lietu
vių gyvenime. Hd pat mirties dainavo 
Geelongo lietuvių chore. Priklausė įvai
rioms organizacijoms, talkininkavo Lie
tuvių Namų užuolaidų siuvime, leido 
vaikus į Savaitgalio mokyklą, sportą, tau
tinius šokius. Gyvenimas vietoje nestovi, 
vaikai sukūrė šeimas, pasklido po plačią 
Australiją, o vyras Albertas jau keli metai 
kaip gyvena slaugos namuose.

Laidotuvės įvyko lapkričio 23 dieną. 
Jomis rūpinosi vaikai. Bažnytines apei

Mirus ilgametei choro dainininkei
Antaninai žvirblienei

reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems. Ilsėkis ramybėje, Antanina.
Geelongo choras "Viltis"

A. f A. Povilui liriituliiii mirus
Šių metų lapkričio 17 dieną mirė mano vyras Povilas Krutulis, gyvenęs 

Duncraig, Vakarų Australijoje, sulaukęs 88 metų amžiaus. Pagerbdama a.a. 
Povilą, skiriu $ 50 auką "Mūsų Pastogei".

Aldona Krutulienė

Sydnėjaus Skautų Židinio sueiga
šaukiama Sydnėjaus "Aušros" Tunto stovykloje, Camp Couts, Waterfall, 2000-ųjų 

metų sausio 15 dieną, šeštadienį, 14 vai. po pietų.
Kviečiame visus — seses ir brolius židiniečius ir buv. skautus(-tes) aplankyti jau

nųjų brolių - sesių stovyklą ir drauge dalyvauti Skautų Židinio sueigoje, prisiminti 
jaunystėje skautų eilėse praleistas dienas! Jūsų laukia jaunieji broliai - sesės ir vyres
niųjų Skautų Židinys. Židinio tėvūne v.s. Marina Cox

Židinio kanclerė ir sesė Juta Šliterienė

Dėmesio!
Šiauliuose įsikūręs privatus atvirukų muziejus, turintis virš 50 000 atvirukų, krei

piasi į tautiečius užsienyje ir kviečia dovanoti nereikalingus atvirukus su vaizdais. Ypač 
tinkalietuviškos temos, tačiau laukiama ir "miestųbeimiestelių”, "gamtos", "paminklų" 
ir t.t. iš bet kokio krašto. Peržiūrėkite savo šeimos ar įstaigos archyvus... siunčiant ant 
atskiro lapelio dėl registracijos užrašykite savo vardą, pavardę, adresą... Rašyti adresu: 
A. Dilys, Atvirukų muziejus, Vilniaus g. 140, LT-5400 Šiauliai, Lithuania.

Iš anksto dėkojame.

panistės Z. Prašmutaitė ir R. Mačiulaitie- 
nė buvo apdovanotos M. Davalgio sukur
tais medžio drožiniais. Gi visi „Dainos 
Sambūrio“ choristai buvo apdovanoti 
tautinėmis juostomis.

Pirmininkė Danutė Lynikienė padėkojo 
visiems šio koncerto pagalbininkams: J. 
Šimkienei už dekoracijas, J. Tamošaitie
nei už tautinių juostų pasirūpinimą, Z. 
Augaičiui ir M. Kozlovskienei už garsų 
tvarkymą. Koncerto pranešėjoms A. Ka
razijienei ir R. Čižauskaitei - Caldwell
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gas atliko ir į Rytų kapines palydėjo vie
tos klebonas Fr. Geny Spillance. Šeimos 
vardu su Velione atsisveikino dukros Ra
sos vyras, kuris prisiminė „mamos“ jau
nystės metus, o štai dabar 9 anūkėliai 
palydėjo,.mamą“ į amžinojo poilsio vietą. 
Atsisveikinimo žodį tarė ir Geelongo Lie
tuvių Sąjungos klubo pirmininkas Juozas 
Gailius, trumpai paminėjęs Antaninos 
nuveiktus darbus ir organizacijų vardu 
išreiškė užuojautą šeimai Australijoje ir 
Lietuvoje. Choristai sugiedojo „Marija, 
Marija...“. Gedulingi pietūs įvyko „King“ 
laidotuvių biure.

Miela Antanina, ilsėkis ramybėje, nors 
ir labai toli nuo tėvynės.

Juozas Gailius

įteiktos dovanėlės. Pirmininkė padėkojo 
taip gausiai susirinkusiems klausytojams 
ir visus pakvietė į didžiąją salę kartu 
pasivaišinti ir pabendrauti. Jubiliejinis 
„Dainos Sambūrio“ koncertas buvo baig
tas Tautos Himnu.

Ačiū „Dainos Sambūriui“ už jų nenu
ilstamą darbą, už jų dainas. Jūs esate ta šil
ta lietuviška liepsnelė, kuri tiek metų sa
vo gražiomis damomis šildė mūsų gyve
nimus. A. Vyšniauskienė
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įį^FORlMLAClJA
Sydnėjaus Parapijos žinios

Kūčių plotkelės nebus siunčiamos į namus. Jas reikia sekmadienį prie bažnyčios 
asmeniškai pasiimti pas Danutę Ankienę arba Lietuvių Klubo Raštinėje.

Sekmadienį, gruodžio 19 d., St. Joachim's bažnyčioje nuo 11 vai. išpažinčių 
(angliškai) klausys kun. Roger Belmore. Prašome pasinaudoti šia proga.

Kalėdų mišios vyks gruodžio 25 dienų, šeštadienį, įprastu laiku. Giedos "Dainos" 
choras. Kviečiami visų religijų lietuviai atšvęsti Kristaus gimimo šventę kartu.

Gruodžio 26 dieną, sekmadienį, pamaldų lietuviams nebus. Tikintiesiems patariame 
eiti į vietines bažnyčias kaimynystėje. A. Kramilius

Parapijos Komiteto vardu

Dėmesio!
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia protestuoti dėl Grūto miške (Varėnos rajone) 

ruošiamos sovietmečio vadų paminklų bei skulptūrų ekspozicijos. Protesto peticijų 
lapus turi Apylinkės Valdybos nariai. Tautiečiai kviečiami pasirašyti peticiją, nes 
tokios skulptūros "priklauso metalo laužuose ir metalo liejyklų pečiuose, o ne Lietu
vos žaliuose miškuose, kur žūtbūtinėje kovoje už Lietuvos laisvę žuvo tūkstančiai 
partizanų".

Prašom nepamiršti užsimefcėti 
„Mūsų Pastogės“ prenumeratų.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200

Tel.: 9708 1414 Fax.: 9796 4962

KLUBE LAUKIAMI SVEČIAI IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ!

KLUBAS BUS UŽDARYTAS KALĖDŲ DIENA, VISAIS KITAIS ŠVENTADIENIAIS 
VEIKS NUO 12.00 vai.

DARBO DIENOMIS KLUBAS ATIDAROMAS NUO 4.00 vai. 
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA.

Kiekvieną Sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai
LINSMOJI VALANDA

VISI GĖRIMAI UŽ PUSĘ KAINOS

Klubo Bibliotekoje galite įsigyti knygų prieinamomis kainomisl

KALĖDINĖ MINTIS:
SENIAI MES JAU LAUKIAM ŠVENTOSIOS NAKTIES, 
KAI ŽEMĖJE HIMNAI DANGAUS PASILIES;
MES EISIM, KUR ŽVAIGŽDĖ IŠGANYMO VES,
PALIKĘ UŽČIAUPTAS TAMSIĄSIAS GELMES.

J.Vaičiūnienė

RAPORTAS
ADVERTISEMENT

Australijos valstijų valdžios ir privalusis sektorius jau eilę 
metų ruošiasi 2000-iesiems. Vieningai dirbusi, Australija dabar 
yra viena iš pasaulio šalių geriausiai pasiruošiusių įveikti 
2000-ųjų melų kompiuterių problemą.

Nemažai lėšų ir pastangų pašvlsta užtikrinti, kad vadinamoji 
2000-ųjų kompiuterių problema (Y2K) kuo mažiau sąmyšio 
sukeltų mūsų gyvenime. Tad kai išauš ateinantys Naujieji metai, 
nesitikime šalyje sulaukti jokių ypatingų sutrikdymų, kas liečia 
pagrindines komunalines paslaugas, įskaitant elektros, 
telekomunikacijos, banko, transporto tiekimą. Taip pat ir 
dauguma buitinių elektrinių prietaisų tikriausiai nebus paveikta.

Remiantis šiuo metu turima informacija, jūs galite sau įprastu 
būdu ruoštis artėjančioms Naujų metų šventėms, ir sulaukti 
palankių Naujųjų metų.

Jeigu pageidaujate daugiau informacijos, skambinkite darbo 
valandomis 1800 11 2000 (Viktorijoje tel. 1800 656 393), arba 
aplankykite Australijos valdžios 2000-ųjų metų tinklo svetainę:
www.year2000.gov.au

Dėl smulkesnės informacijos, kas liečia specifines paslaugas 
ar buitinius prietaisus, kreipkitės į savo vietinį paslaugų tiekėją, 
krautuvininką ar gamintoją.

Tūkstantmečio kompiuterių problema

LAUKIAME 2000-ųjų METU
Autorizavo Australijos valdžia, Capital Hill, Canberra

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
- mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos 
nuo pajamų mokesčio (Tax deductable).

Naudokite pavadinimą ahglųkalboje-AustralianLithuanian
Foundation Ine. 44-50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051.

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Simkuitel.(03)9578 4319

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" Nr.50 - 52 1999.12.20 psl. 12 ..................... -

BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"!

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 metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N . Zelandijoje oro paštu $ 80 

U žsienyje oro paštu $ 110

12

http://www.year2000.gov.au

	1999-12-20-MUSU-PASTOGE_0001
	1999-12-20-MUSU-PASTOGE_0002
	1999-12-20-MUSU-PASTOGE_0003
	1999-12-20-MUSU-PASTOGE_0004
	1999-12-20-MUSU-PASTOGE_0005
	1999-12-20-MUSU-PASTOGE_0006
	1999-12-20-MUSU-PASTOGE_0007
	1999-12-20-MUSU-PASTOGE_0008
	1999-12-20-MUSU-PASTOGE_0009
	1999-12-20-MUSU-PASTOGE_0010
	1999-12-20-MUSU-PASTOGE_0011
	1999-12-20-MUSU-PASTOGE_0012

