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MESSAGE TO 21st AUSTRALIAN LITHUANIAN FESTIVAL

It is with great pleasure that I send my best wishes to all those participating in the 
21st Australian Lithuanian Festival on 27 December 2000.

As you all know, your community has formed an important part of the wave ofpost
war migration from Europe that has enriched Australia and helped make us the great 
country we are today. Australians of Lithuanian descent have worked hard to establish 
themselves and to provide opportunities for their children. Half a century later, the com
munity is prospering and is contributing to Australia’s economic, social and cultural 
prosperity.

The Festival provides an ideal opportunity for people of all generations to gather 
together and experience the vitality of Lithuanian culture in all of its forms. Festivals 
such as this demonstrate the strength and success of Australian multiculturalism. The 
government commends the commitment of communities to sharing their rich history 
and diversity, which enhances the quality of all our lives.

May I convey my best wishes to everyone involved in this year’s Australian Lithua
nian Festival and my congratulations to the organisers

John Howard
Prime Minister

/YDMĖJU/ /VEIKIMĄ LIETUVIU 
DIEMU, JAUNIMO KOMORE/O IR 

/PORTO /VENTĖ/ DALYVIU/
Jiems ir visiems “Mūsų Pastogės” skaitytojams Australijoje, 

Lietuvoje ir visame pasaulyje linkime kuo linksmiausių Šventų 
Kalėdų ir nepaprastai laimingų Naujųjų Metų

“Mūsų Pastogės“ redakcija ir administracija

GERBIAMIEJI AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENŲ RENGĖJAI IR DALYVIAI, 
BROLIAI IR SESERYS,

Apgailestauju, kad negaliu asmeniškai pasveikinti tau-tiečių bendruomenės, 
susirin-kusios į XXI-ąjį Australijos Lietuvių Dienų renginį Sydnėjuje, ir siunčiu 
Jums visiems pačius širdingiausius linkėjimus. Mintimis esu kartu su Jumis ir 
tikiuosi, kad dvasinis ryšys ir lietuvybės idėja, vienijantys mus - lietuvius visame 
pasaulyje -ir šiame renginyje bus tvirta ir šviesi dvasinė atrama. Kad prieš keturias 
dešimtis metų Vinco Kazoko pradėtas darbas Jūsų pastangomis bus tęsiamas ir 
taps dar viena lietuvybės švente.

Tikiuosi, kad Jūsų renginys pratęs tradicijas, kurios palaikė ir palaiko, tautos 
kultūros, iš kartos į kartą perduodamų dvasinių vertybių gyvastį, suteikia visiems 
Jūsų bendruomenės nariams vilties ir tikėjimo tiesos bei tėvynės idealais. Esu 
tikras, kad meno kalba dar sykį pavers šventės dalyvius vienos šeimos nariais, kad 
literatūros ir teatro, sporto ir tautinių šokių renginiai dar kartą primins, jog visų 
mūsų dvasios namai - Lietuvoje.

Kuo geriausios sėkmės XXI-ujų Australijos Lietuvių Dienų dalyviams bei 
rėmėjams - visiems, kam brangi ^eiuvvbės idėja.

Saulius 
Varnas

Lietuva baigė 
derybas dėl narystės PPO

Gruodžio 8-oji Lietuvoje bus pažymėta 
istoriniu įvykiu — Lietuva po sunkaus ir 
sudėtingo darbo baigė derybas dėl narystės 
Pasaulinėje prekybos organizacijoje (PPO). 
Penktadienį Ženevoje pasirašyti Lietuvos 
stojimo į PPO dokumentai. Lietuva 
automatiškai taps PPO nare praėjus 30 
dienų po to, kai oficialiai informuos 
organizaciją, kad jos parlamentas 
ratifikavo narystės dokumentą. Šiuos 
dokumentus mūsų šalis yra įsipareigojusi 
ratifikuoti iki gegužės pradžios, praneša 
ELTA „Narystė PPO yra esminis įvykis 
siekiant visiškos integracijos į pasaulio 
ekonomiką. Kaip ir narystė Europos 
Sąjungoje ar euroatlantiniame bloke, ji yra 
gyvybiškai svarbi mano šalies saugumui ir 
gerovei užtikrinti“, akcentavo Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus, skaitydamas 
kalbą PPO Generalinės tarybos posėdyje. 
Pasak Prezidento, Lietuva yra pasiryžusi 
dalyvauti pasaulio ūkio ir daugiašalių 
prekybinių santykių sistemoje, o narystė 
PPO leis užtikrinti ir įtvirtinti valstybės 
pozicijas pasauliniame ekonominių ryšių 
tinkle. Tikimasi, kad tapus PPO nare 
Lietuva sukurs stabilesnes garantijas vidaus 
ir užsienio investuotojams bei turės 
paprastesnį išėjimą į tarptautines finansų 
rinkas. Lietuvos derybų delegacijos dėl 

narystės PPO vadovo, Lietuvos užsienio 
reikalų viceministro Algimanto Rimkūno 
teigimu, Lietuva įstojo ne prastesnėmis 
sąlygomis nei kaimyninės valstybės Latvija 
ir Estija. Viceministras pripažino, jog 
Lietuva kiek atsiliko nuo Baltijos kaimynių, 
nes dėl didesnio žemės ūkio sektoriaus 
turėjo detaliau tartis su JAV ir kitomis 
prekybos partnerėmis dėl dotacijų žemės 
ūkiui Lietuva daugiašaliame susitarime su 
PPO įsipareigojo po įstojimo į organizaciją 
panaikinti eksporto dotacijas bei sumažinti 
paramą savo žemės ūkiui. Diplomatas 
pabrėžė, jog tai nereiškia, kad ratifikavus 
narystės dokumentus Lietuvos žemės ūkį 
ištiks krachas. Tai tik privers gamintojus 
mažinti savikainą, o valstybę — ieškoti kitų 
paramos formų.

Lietuva ir Lenkija
Lietuvos Ministras Pirmininkas 

Rolandas Paksas Varšuvoje susitikęs su 
savo lenkiškuoju kolega Jerzy Buzeku 
susitarė aktyvinti bendradarbiavimą 
gynybos ir energetikos srityse. Tai, anot 
R.Pakso, būtų geriausia Lenkijos, parama 
Lietuvos pasirengimui narystei NATO. 
J.Buzekas pažadėjo darysiąs viską, kad 
Lietuva patektų j antrąjį NATO plėtros 
etapą. Kalbėdamas apie elektros tiltą, 
Lietuvos premjeras pasiūlė koncesiją 
(investuotojas pastato liniją savo lėšomis 
ir ją eksploatuoja, o po tam tikro laiko 
perduoda Lietuvos ir Lenkijos 
nuosavybėn). Lenkijos pusė susitikimo 
metu akcentavo suinteresuotumą pačiu 
artimiausiu metu surengti derybas dėl 

lietuviškų ir lenkiškų pavardžių bei vardų 
rašymo sutarties. Viliamasi, kad iki sausio 
mėnesį numatyto Vyriausybių 
bendradarbiavimo tarybos pasėdžio bus 
surengtos derybos ir priimtus galutinis 
kompromisinis sprendimai dėl šios 
sutarties sudarymo.

Ieškos naujo derybininko i U ES
Vyriausiojo derybininko fki Europos 

Sąjunga (ES) poste Vygamįą Ušacką 
tikriausiai pakeis ambiasadorius 
specialiesiems pavedimanns Petras 
Auštrevičius, praneša „Lietuvos žinios“. 
Ligšiolinis UR viceministras ' < Ušackas, 
beveik metus dirbęs vyriausiuoju Lietuvos 
euroderybininku, šią savaitę užsiminė apie 
pasitraukimo galimybę, neiį naujasis 
užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 
nepaskyrė jo užsienio reikalų viceministru. 
V. Ušackas atsisakė siūlymo tap ti Europos 

au sutiko 
rašingtone.
Užsienio 
oficialiai 
VUŠacką 
Premjero 

reikalų komiteto vadovu, tačr, 
dirbti naujuoju ambasadoriumi \ 
Kol kas nei Vyriausybė, nei 
reikalų ministerija (URM) 
nesvarsto, kas galėtų pakeisti 
euroderybininko pareigose, 
atstovas spaudai Rimvydas ! Paleckis 
dienraščiui sakė, kad šiuo metu Iriausiojo 
derybininko su ES klausnhas nėra 
Vyriausybei aktualiausias dalyk'as, nes V 
Ušackas šias pareigas turėtų eitų bent iki 
Naujųjų metų

Seimas pritarė „Sodros“
Praėjusį ketvirtadienį po pjateikimo 

 

Seime nelabai ryškia balsų persvara pritarta 

 

Vyriausybės pateiktiems (įstatymų 

 

pakeitimams, kuriais numatomja dirban

 

tiems pensininkams, nepriklausbmai nuo 
jų amžiaus ir gaunamo atlyginimų, mokėti

jimui

tik bazinę pensiją (138 Lt į mėnesį), 
sulaukusiems pensinio amžiaus invalidams 
mokėti tik pagrindinę pensijos dalį, 
spartinti pensinio amžiaus didinimą, įvesti 
būtinąjį draudimo stažą ligos ir motinystės 
pašalpoms gauti, praneša ELTA Visos šios 
nepopuliarioš visuomenės, o ypač 
pensininkų nepalankiai sutiktos 
priemonės, preliminariais skaičiavimais, 
leistų „Sodrai“, kurios biudžeto deficitas 
sparčiai artėja prie pusės milijardo litų 
ribos, sutaupyti per 120 milijonų litų. 
Įstatymų pakeitimai, pasak socialinės 
apsaugos ir darbo ministrės Vilijos 
Blinkevičiūtės, ministerijoje buvo parengti 
lygiai prieš metus, tačiau pritrūko politinės 
valios juos pateikti Seimui. Kaip besibaigtų 
šių projektų svarstymas Seime, ministrės 
teigimu, diskusijos apie socialinio 
draudimo fondo kritišką padėtį paspartins 
kaupiamųjų draudimo fondų (pas mus 
vadinamų “superannuation funds”) kūrimą 
ir esminę pensijų reformą. Seimo 
Socialinės apsaugos ir darbo komiteto 
pirmininko Artūro Meliano nuomone, 
svarstant Seime dokumentų projektus, bus 
atsižvelgiama į įvairius siūlymus, daromi 
pakeitimai, kad mažas pajamas gaunantys 
žmonės ne taip skausmingai pajustų jų 
poveikį. Tačiau, AMeliano teigimu, šių 
projektų atmetimas, kaip siūlė opozicija, 
reikštų dar didesnį „Sodros“ problemų 
gilinimą ir netrukus būtų pasiekta riba, kai 
visi pensininkai nebegautų pensijų. 
Vyriausybė taip pat žada kitąmet svarstyti 
socialinių išmokų didinimo klausimą. Pasak 
Vyriausybės spaudos tarnybos, tikslinant
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Vytautas 
Patašius

Trumpai iš visur

♦ Gruodžio pradžioje JAV prezidento 
rimkimų rezultatai priklausė nuo JAV 
teismų sprendimų, interpretuojant JAV 
konstituciją. Demokratas Al Gore tikėjosi 
laimėjęs rinkimus, kai gruodžio 8 d. 
Floridos Aukščiausias teismas 4 prieš 3 
dauguma įsakė perskaičiuoti dėl balsų 
skaičiavimo mašinų netobulumo atmestus 
45000balsų. Gruodžio 9d. JAV federalinis 
aukščiausias teismas 5 prieš 4 dauguma 
pake balsų perskaičiavimą sustabdyti.
♦ Australijos vyriausybė tariasi su 
Naujosios Zelandijos vyriausybe dėl 
imigracijos sąlygų pakeitimo. Australijos 
imigracijos organai susirūpinę imigrantų iš 
NZ antplūdžiu. Be to, pasinaudodami 
lengvomis sąlygomis įvažiuoti į NZ, iš ten į 
Australiją atvyksta imigrantai iš kitų šalių, 
kurių tiesioginiai Australija neįsileistų.
Planuojama nuo ateinančių metų suvaržyti 
bedarbio pašalpos mokėjimą imigrantams 
iš Naujosios Zelandijos. Tai turėtų smarkiai 
pristabdyti imigrantų antplūdį. Naujai 
įvedami suvaržymai galios tik naujai 
atvykstantiems imigrantams, jie nelies 
anksčiau iš N. Zelandijos atvykusiųjų.
♦ Tebevyksta nuolatiniai susidūrimai 
tarp Izraelio karių bei naujakurių ir 
palestiniečių, kasdien žūva bei sužeidžiami 
žydai ir arabai. Daugiau nukenčia arabai, 
kurie tęsia sukilimą, nežiūrint Jaser Arafat 
bandymų padėtį švelninti. Gruodžio 10 d. 
atsistatydino Izraelio min. pirmininkas 
Ehud Barak. Jis tikisi sugrįžti į valdžią per 
rinkimus su stipresniu užnugariu. Jo 
pagrindinis varžovas, buvęs min. 
pirmininkas Benjamin Netanyahu, nėra 
parlamento narys ir negalės kandidatuoti į 
ministrus pirmininkus, jei parlamentas 

nepakeis rinkimų įstatymo.
♦ Gruodžio 5 d. Briuselyje įvyko 
NATO valstybių krašto apsaugos ministrų 
konferencija. JAV gynybos ministras 
William Cohen pažadėjo JAV paramą 
steigiant Europoje 60 000 karių greitojo 
reagavimo karinį junginį, kurį siūlo 
Europos Sąjunga. JAV ministras tačiau 
griežtai pasisakė prieš Prancūzijos peršamą 
mintį šį junginį pavesti administruoti 
Europos Sąjungai, visiškai nepriklausomai 
nuo NATO.
♦ Ebola virusas vis dar siaučia 
Ugandoje. Gruodžio 5 d. užsikrėtęs mirė 
Kampalos ligoninės direktorius dr. 
Matthew Lukwiya, du mėnesius vadovavęs 
kovai su šio mirtino viruso epidemija.
♦ Gruodžio 6 d. rusų teismas nubaudė 
JAV pilietį Edmond Pope kalėti 20 metų, 
nuteisęs jį už šnipinėjimą. Buvęs JAV karo 
laivyno žvalgybos agentas, dabar privačios 
firmos savininkas, E. Pope rinko žinias apie 
modernią rusų torpedą. Kalinamas nuo 
balandžio 3 d. E. Pope serga kaulų vėžiu. 
Rusijos prezidentas Vladimir Putin 
pažadėjo jį amnestuoti.
♦ Gruodžio 9 d. Rusijos dūmą priėmė 
nutarimą vėl sugrąžinti 1991 Boris Jelcino 
pašalintą sovietinį himną, tik pritaikant jam 
naujus žodžius. Tą pačią dieną priimtas 
nutarimas susigrąžinti raudoną vėliavą, tik 
be kūjo ir pjautuvo, kaip oficialią Rusijos 
kariuomenės vėliavą.
♦ Gruodžio 10d. Pakistano vyriausybė 
nutarė iš kalėjimo paleisti buvusį ministrą 
pirmininką Nawaz Sharif, prieš tai nuteistą 
kalėti iki gyvos galvos. Nawaz Sharif 
ištremiamas į užsienį, jo turtas 
konfiskuojamas, jis neturės teisės grįžti į 
Pakistano politinę veiklą per ateinančius 
21 metus. N. Sharif tuoj išskrido į Saudi

REDAKCIJOS SKILTIS

Gera naujiena aplankė "Mūsų pastogės" 
redakciją, kaip tik prieš išnešant į 
spaustuvę paskutinį šių metų laikraščio 
numerį, kurįTu, malonus skaitytojau, 
dabar ir laikai rankose.

Būtent: per kelias savaites mūsų iždas 
pasipildė $4 916.10. Tai suma, kurią 
atgavome, pasiuntę priminimo laiškus 
savo prenumeratoriams. Likusi skola 
laikraščiui - tik truputį daugiau negu 
dvylika tūkstančių Australijos dolerių.

Spaudos Sąjungos pirmininkas ir "finansų 
ministras" Vytautas Patašius pasidžiaugė, 
kad pinigams pradėjus "plaukti" galėjo 
sumokėti spaustuvei, kurios vedėjo 
kantrybė buvo beišsenkanti...

Esame labai labai dėkingi už grąžintus 
įsiskolinimus ir tikimės... likučio.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems 
skaitytojams, kurie per šiuos metus nuo 
"Mūsų Pastogės" nenusigręžė, padėjo, 
padeda ir - tikimės - padės jai išgyventi.

Per praėjusius metus susiformavo visai 
gražus nuolatinių autorių būrelis. Išsilaikė 
iš Broniaus Žalio paveldėtas šaunusis 
apžvalgininkų šešetukas: Vytautas 
Doniela, Vytautas Kabaila, Danius 
Kairaitis, Anskis Reisgys, Jurgis Rūbas ir 
Saulius Varnas.

Nemažiau vertinga ir šalia šių eilučių 
matoma Vytauto Patašiaus skiltis 
"Trumpai iš visur". Apskritai, šį žmogų 
norėčiau pavadinti tyliuoju herojumi. 
Drąsiai galima sakyti, kad visas laikraščio 
leidimas laikosi ant jo vieno pečių.

Galime didžiuotis ir savo nuosava meno ir 
teatro kritike Isolda Poželaite-Davis, AM. 
Jos įkvėpti Lietuvos moksleiviams padeda 
nemažas būrys taurių Australijos lietuvių. 
Gaila, jų kuklumas neleidžia apie juos 
plačiau pakalbėti laikraščio puslapiuose. 

premijas įteikiant dalyvavo ir Jono Varno 
anūkas - mūsų - Saulius Varnas!
Leiskite pasidžiaugti tuo, kad per 
praėjusius metus Lietuvių Bendruomenės 
laikraštyje išseko pagiežos ir 
netolerancijos sriautas, nebeliko 
grąsinimų teismais, beveik baigėsi 
politiniai įtarinėjimai. Žinoma, nuomonių 
skirtumas visuomet ras vietos jo 
puslapiuose. Drauge su skaitytojais 
nekantriai laukiu, ką trumpu laiškeliu su 
jumoru "užmes" Teodoras Rotcas 0is ir 
rimtų straipsnių autorius), kuo pamiklins 
plunksną Arvydas Dumčius, ką įdomaus 
bus pamatęs Ramūnas Tarvydas, 
Reinoldas Cėsna, Algis Liubinas, Elena 
Lomsargienė. O ką jau kalbėti apie Aleną 
Karazijienę, užimančią garbingiausią 
kampą (Aliutės kampelis) laiškų puslapyje. 
Sunku pervertinti darbščiuosius 
neoficialius korespondentus vietose. Ką 
pavyzdžiui, žinotume apie Geelongą, jeigu 
ne Juozas Gailius arba apie Melburną, 
jeigu ne Gražina Pranauskienė.

Ačiū Petrui Viržintui, sėkmingai įsibėgėja ir 
elektroninis MP variantas. Mūsų tinklapio 
adresą rasite laikraščio metrikoje.

Pirmas kitų metų "Mūsų Pastogės" 
numeris pasirodys sausio 15 dieną. Jame 
plačiau aptarsime 2 000-sius ir 2 001-jų 
perspektyvas. Gal būt - juk pasitaiko 
stebuklų - įsigysime lazerinį spausdintuvą 
(Laser Printer), pagerės mūsų nuotraukų 
kokybe.
Kiečiame ir jus, malonūs skaitytojai, apie 
tai pagalvoti. Kas atvyksite įSydnėjų į 
Lietuvių Dienas, Jaunimo Kongresą ar 
Sporto šventę, būdami Lietuvių Klube, 
nepasidrovėkite praverti ir redakcijos 
durų. O kas liekate namie - rašykite.

Pasimatysime ar ne, visiems linkime 
sėkmingai užbaigti senuosius ir dar 
sėkmingiau pradėti Naujuosius Metus.

R.B.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL asignavimus mokslui ir studijoms.

gegužės mėnesį 2001 metų biudžetą, 
numatoma svarstyti pensijų bei pašalpų 
didinimo klausimą, 2002 metais numatoma 
padidinti šalpos pensiją.

* Mokslo ir švietimo finansavimas
Ketvirtadienį Seime priimtas Mokslo ir 

švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymas. 
Už šį įstatymą, inicijuotą socialdemokrato 
Aloyzo Sakalo, vėliau tobulintą Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitete, derintą tarp 
valdančiosios koalicijos frakcijų, balsavo 
116 parlamentarų, 1 buvo prieš, 1 susilaikė. 
Konservatorių frakcija, laikydama įstatymą 
tik deklaracija, balsavime nedalyvavo, 
praneša ELTA. Kaip sakė Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas 
Rolandas Pavilionis, įstatyme pasiektas 
kompromisas tenkina ir politikus, ir 
akademinę bendruomenę. Įstatyme 
ilgalaikis finansavimas siejamas su mokslo, 
studijų ir švietimo sistemos reformomis, 
kurias numatoma atlikti per vienerius 
metus. Įstatyme kitais metais mokslui ir 
studijoms numatoma skirti 1,35 procento 
bendrojo vidaus produkto (BVP), 2002 
metais fiksuojamas 1,5 proc. finansavimas, 
2Q03 metais -1,75 proc., o 2004 metais - 2 
proc. Švietimui, pasak R.Pavilionio, 
įstatymo projekte per visus ketverius metus 
numatoma skirti ne mažiau kaip 6,5 
procento BVP. Tiro tarpu Konservatorių 
frakcijos seniūnas Andrius Kubilius teigė, 
kad straipsnis, numatantis mokslui ir 
studijoms kitais metais skirti 1,35 proc. 
BVP įsivaizduojant, kad taip bus padidintas 
finansavimas šioms sritims, yra visiškai 
apgaulingas. Mat Vyriausybės pateiktame 
biudžeto projekte kitais metais numatoma 
skirti 442 milijonus litų, o tai 13 milijonų 
litų mažiau už šiais metais numatytus
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Lietuva užldrs kelią gyvulių ligai
Europos šalyse sparčiai plintant 

pavojingai į-yvulių ligai — spongįforminei 
encefalopai Įijai—susirūpinta užkirsti kelią 
šios ligos išplitimui Lietuvoje. Žemės ūkio 
ministeriji 
Lietuvoje 
vieno tokio 
per pašani 
Pašarų tiel 
nurodomi 
importuotu

j )s duomenimis, šiuo metu 
1 ;ol kas nėra diagnozuota nė 

' atvejo. Manoma, kad liga plinta 
lis, todėl iš dalies pakeistose 
kimo į rinką taisyklėse dabar 
(, kad draudžiama naudoti 

, ts ir Lietuvoje pagamintus mėsos
miltus, kraujo miltus, mėsos kaulų miltus, 
kombinuotuosius pašarus, kurių sudėtyje 
yra šių žaliavų. Bus sudaryta komisija šiai 
ligai Lietuvoje tirti bei stebėti.

Nauji 5j JO Lt banknotai
Praėjusį penktadienį Vilniuje, Lietuvos 

banke, pristatyti nauji 500 Lt banknotai, 
kurie į apyvartą bus išleisti šių metų 
gruodžio 18 d. Naujus 500 Lt banknotus 
spausdino Vokietijos kompanija „Giesecke 
& Devrien.t GmbH“. Jų apsaugai kartu su 
tradicinėmis buvo panaudotos ir naujausios 
apsaugos priemonės prieš spalvotą 
kopijavimą, skenavimą bei kitus pinigų 
padirbinėjimo būdus. Banknotų averse yra 
lietuvių rašytojo, Lietuvos valstybės himno 
autoriaus Vinco Kudirkos (1858 - 1899) 
portretą! Reverse — Lietuvos 
gamtovaizdžio fone pavaizduotas Lietuvos 
laisvės varpas. Banknotų autorius — 
da.......... Giedrius Jonaitis. Sprendimas
išleisti į a artą naujus 500 Lt banknotus 
priimtas (riekiant efektyvesnės banknotų 
struktūras nei dabar. Tai leis eliminuoti 
besiformuojančią banknotų struktūros 
disproporciją, atsirandančią tuomet, kai 
kurio noi 
daugiau J

s nominalo banknotas sudaro 
;aip pusę banknotų apyvartos.

Prognozuojama, kad, išleidus į apyvartą 500 
Lt banknotus, sumažėtų 100 Lt 
naudojimas, kuris dabar viršija 
rekomenduojamą proporciją, taip pat 
sumažėtų ir 200 Lt apyvarta.

Moksleivių rašinių konkursas
Lietuvos moksleiviai jau gali dalyvauti 

konkurse „Informacinė technologija ir 
visuomenės ateitis“, kurį rengia Švietimo 
ir mokslo ministerija, UAB „IBM Lietuva“ 
ir asociacija „InfoBalt“. Kaip Eltą 
informavo Švietimo ir mokslo ministerijos 
Informacijos ir ryšių su visuomene 
sektorius, šiuo konkursu siekiama 
paskatinti moksleivius domėtis 
informacinės visuomenės kūrimu, plėsti 
moksleivių akiratį informacinių 
technologijų srityje, suteikti jiems daugiau 
žinių apie informacinių technologijų 
panaudojimo galimybes kasdieniame 
gyvenime. Pasak Švietimo ir mokslo 
ministerijos Pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo skyriaus vedėjos Loretos 
Žadeikaitės, reikia pradėti rengti jaunąją 
kartą didžiuliams pokyčiams diegiant 
naujausias technologijas, kad jaunimas 
nelaikytų kompiuterio tik žaidimų ir 
bendravimo priemone, suprastų jo naudą 
įvairiose gyvenimo srityse. Pasak 
pagrindinės konkurso rėmėjos bendrovės 
„IBM Lietuva“ direktoriaus Povilo 
Banaičio, šiuo labdaringu projektu tikimasi 
supažindinti jauniausiąją Lietuvos 
visuomenės dalį su pasaulyje sparčiai 
populiarėjančiu elektroniniu verslu ir tuo 
prisidėti prie informacinės visuomenės 
kūrimo. Iki kitų metų sausio 8 dienos 
laukiama moksleivių rašinių tema 
„Informacinė technologija ir visuomenės 
ateitis“. Darbų autoriai turi siūlyti, kaip 
konkrečiai panaudoti kompiuterius ir 
informacines technologijas besikeičiančioje 
visuomenėje, atsižvelgiant į jos narių 

reikmes. Rašiniai gali remtis ir vaizduote, 
ir realiais sumanymais. Konkurso 
nugalėtojai bus skelbiami sausio 19 dieną. 
Konkurso nugalėtojas pelnys vertingą prizą 
— IBM kompiuterį ir 15 colių monitorių, 
o jo mokytojas bus apdovanotas IBM 
elektronine užrašų knygele. Antros ir 
trečios vietos laimėtojams atiteks piniginiai 
700 ir 300 litų vertės prizai. Bus įvertinti ir 
fantastiškiausios bei geriausiai techniškai 
pagrįstos idėjos autoriai, aktyviausia klasė 
ar mokykla.

Kalėdų senelis Vilniuje
Šeštadienį visiems vaikučiams ir 

tėveliams Vilniaus Vingio parke linksmą 
žinią ant ožkos kailio parašytą, kad tikrai 
Kalėdos ne už kalnų, paskelbs Vyriausias 
Lietuvos Kalėdų senelis. Jis nusileis tikru 
sraigtasparniu. Vyriausiąjį Lietuvos Kalėdų 
senelį sutiks net septyni po vasaros miego 
atsibudę seneliai iš visos Lietuvos. Tarp 
senelių bus ir visų mėgiamas ir laukiamas 
Čepkelių raisto Kalėdų senelis, kuris pas 
vaikučius atvažiuos su savo ponia 
Kalėdiene. Vaikai galės pasižiūrėti 
„Raganiukės“ teatro spektaklį, o seneliai 
vaikams ir suaugusiems išdalins net šimtą 
kilogramų riešutų ir tiek pat kilogramų 
saldainių.- Pasidalinęs metų gėrybėmis ir 
susirinkęs visus vaikučių jam parašytus 
laiškus, Kalėdų senelis išskris lankyti visų 
Lietuvos žmonių, o skrisdamas žvalgysis, 
ką jie veikia. Anot pranešimo, šeštadienį 
vaikai į Vingio parką būtinai turi atsinešti 
savo laiškus Kalėdų Seneliui. Ketvirtadienį 
jo maišas vos sutalpino net 500 laiškų iš 
visos Lietuvos.

(Rengiant Šią apžvalgą pasinaudota 
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro, 
žinių agentūrų BNS ir ELTA pranešimas.)

□
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VIJOLETA MAKSVYTYJE - garsi mokslininkė

Veltui stengtumėtės šioje nuotraukoje 
įžiūrėti naujausią skulptoriaus Fausto 
Sadausko kūrinį, kurį jam užsakė Melbourne 
miestas. Kas jame bus vaizduojama, net 
kokio didumo, niekaip nepavyko sužinoti, kol 
menininkas galutinai nepasirašė sutarties. 
“Ištraukėme” tik tiek, kad lietuvio darbas 
stovės gerai matomoje vietoje kryžkelėje.

O čia matome Faustą savo studijoje prie 
ankstesnių darbų eskizų. Nuo tų mažiukų 
modelių ir piešinių pradėti darbai jau 
iškeliavo. F.Sadausko darbų yra įsigiję 
bankai, galerijos, muziejai, daug jų privačiose 
meno kolekcijose.

Pokalbio jo namuose metu Faustas 
pasakojo, kad jis meną padaro iš... atliekų.

XXI -jų ALD Rengėjų grupė - vien moterų?
Artinantis mūsų didžiąjai šventei - 

Lietuvių Dienoms, (LD) norėtųsi bent 
kartą gerbiamus skaitytojus geriau 
supažindinti su LD Rengėjų grupe, kuri yra 
atsakinga už visą švenčių suruošimą.

. Kai prieš porą jnetų ALB Apylinkės 
Valdybos pirmininkas p. Albinas Giniūnas 
manęs paprašė surengti šias šventes, mano 
pirmoji mintis buvo suieškoti kūrybingus 
ir darbingus narius ir įtraukti kuo daugiau 
antrosios kartos, o taip pat ir naujųjų 
ateivių, kad galėtumėm užtikrinti mūsų 
tradicijų tęstinumą.

Ką geriausia kviesti į Dainų Šventės 
vadovus, jei ne Birutę Aleknaitę, ilgametę 
”Dainos” choro dirigentę ir buvusių dainų 
švenčių vadovę? Ką kviesti Tautinių Šokių 
vakaro vadovavimui, jei ne Rasą Blansjaar, 
ilgametę šokėją ir mokytoją, kurios visa 
šeima seniai šoka tautinius šokius įvairiose 
“Sūkurio” grupėse, kuri yra surežisavusi ir 
inscenizavusi liaudies šokių pynes, vestuves, 
Sekmines ir kitus pasirodymus? Kas galėtų 
vadovauti Meno parodai, jei ne energinga 
dailininkė Leeka Kraucevičiūtė-Gruzdeff, 
St. George Art Society pirmininkė, 
suruošusi daug sėkmingų personalinių 
parodų? O kas Sydnėjuje garsina lietuvių 
liaudies meną, jei ne Martina Reisgienė, 
kuri saviems ir svetimiems ruošia 
tautodailės parodas, demonstruoja audimą, 
verpimą bei šiaudinukų meną? Teatro 
spektakliui globoti pasikviečiau teatrologę 
Dr. Liudą Popenhagen-Apinytę kuri dar 
suspėja be darbo universitete mokyti 
“Sūkurio” jauniausią grupę. Pirmininkės 
pavaduotojos ir sekretorės pareigoms 
pasikviečiau energingą ir entuziastingą 
naująją ateivę Jadvygą Dambrauskienę, 
Sydnėjaus Lietuvių Savaitgalio mokyklos 
vedėją, priklausančią, turbūt visoms 
lietuviškoms organizacijoms. Labai 
apsidžiaugiau, kad Sporto Šventės vadovės 
pareigas sutiko perimti dr. Angonita Wallis 
- Grincevičiūtė, Sporto klubo “Kovas” 
pirmininkė, ALFAS garbės narė, kuriai 
Lietuvos Tautinis Olimpinis komitetas už 
sportinę veiklą suteikė Aukso medalį ir 
Garbės diplomą.

Ir tikrai, kieme matėme apdūlėjusį marmuro 
gabalą, akmeninį seno namo slenkstį, kadaise 
uosto prieplauką rėmusius medinius stulpus. 
Kurdamas jis nesikrato minties ir apie 
komercinę savo darbo vertę.

Parodose Faustas dalyvauja nuo 1980 
metų. 35 kartus savo darbus rodė drauge su 
kitais, surengė šešias personalines (solo) 
parodas. Yra laimėjęs šešis apdovanojimus.

Skulptorius niekuomet nepmiršo esąs 
lietuvis: jis yra pasigaminęs kankles, moka 
jomis groti, mokytojauja savaitgalio 
mokykloje, moko vaikus ir dainų.

Netrukus su Faustu Sadausku ir jo 
darbais susitiksime Sydnėjuje AL dienose.

R.B.

Literatūros ir poezijos 
vakaro organizavimą pavedžiau 
Rymantei GeU, naująjai ateivei, 
kuri yra ir lietuvių radijo 
programos vedėja.

Jaunųjų Talentų vakarui 
apsiėmė vadovauti Daiva 
Murtagh, antros kartos 
lietuvaitė. Finansinių reikalų 
tvarkymas atiteko komercinius 
mokslus baigusiai naująjai 
ateivei Margaritai O’Beid - 
Kašytei ir antrosios kartos 
lietuvaitei skautų veikėjai 
Julytei Viržintaitei.

Spaudos darbais sutiko 
rūpintis Dalia Donielienė, 
darbščioji MP redaktorės pa
dėjėja, o kartais ir redaktorė. 
Sunkiesiems darbams atlikti 
(svečių priėmimas, vaišės, 
bilietų platinimas) prisikalbi
nau Margaritą Bimbienę, Gra
žiną Hurba- Zigaitytę ir Natą 
Liutikaitę. Religinių apeigų ko
ordinatore Jacintą Ankutė 
yra antros kartos lietuvaitė.
O jaunimo džiaugsmui turiu pranešti, kad 
Naujųjų Metų balių tvarko trečiosios kartos 
lietuvaitės, dvi gražios seselės Daina ir 
Audra Dičiūnaitės. Nežiūrint jų jauno 
amžiaus, jos jau turi organizacinės patirties 
ir reiškiasi lietuviškoje veikloje: skautijoje, 
sporte.

Mūsų XXI - jų ALD Rengėjų grupė, 
draugę sudėjus, turi 14 universiteto laipsnių 
(degrees), du muzikos, du paramedikų ir 
vieną Meno mokyklos baigimo laipsnius. 
Taip pat mes turime Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino Ordiną, Gedimino 
Ordino Medalį, keturis ALB ir du PLB 
padėkos raštus, Aukso medalį ir Garbės 
diplomą už sportinę veiklą ir net vieną 
Bankstowno burmistro padėkos raštą.

Mūsų sąstatas yra toks: 5 narės - 
pirmosios išeivių kartos, 10 - antros bei 
trečios kartos ir 5 - naujųjų ateivių atstovės.

Mūsų grupės susirinkimai nėra 
formalūs, neturime įsakinėtojo nei

I Biocheminės 
nanotechnologijos pio
nierė, sydnėjiškė dr. 
Vijoleta Braach-Maksvytis 
(Onutės; ir asai . Juozo 
Maksvyčių dukra), moks
liniame pasaulyje išgarsėjo 
prieš tris metus, drauge su 
dr. Bruce Cornell išradusi 
nanomašiną. Tai nepa
prasto jautrumo mašina. 
Savo biologiniais mole
kuliniais justukais ji galėtų 
susekti cukraus gabaliuką, 
ištirpintą Sydnėjaus uoste.

Šiandien Australijos 
spauda vėl mirga naujais dr. 
Vijoletos atsiekimais. Be 
straipsnių moksliniuose 
žurnaluose,”The Weekend
Australian” gruodžio 9 d. 
patalpino didžiulį Michael 
Crawford straipsnį su Vijo
letos nuotrauka. “Sydney Morning 
Herald” korespondentė Deborah Smith 
gruodžio 11 d. Vijoletai paskyrė beveik 
visą puslapį su straipsniu “Adventures in 
Lilliput”.

Dr. Vijoletos Braach-Maksvytis 
inspiruojama ir jos vadovaujama CSIRO 
(Australijos Bendrijos mokslinės 
industrinių tyrimų organizacija. Red.) 
mokslininkų grupė, imituodama 
natūralius gamtos procesus, randa būdus 
gaminti energiją iš aplinką teršiančių 

Iš kairės sėdi: Julija Viržintaitė, Daiva Murtagh, Birutė Aleknaitė, dr. Genovaitė Kazokienė, dr. 
Angonita Wallis, Rymantė Geli, Nata Liutikaitė. Stovi: Jadvyga Dambrauskienė, Gražina Burba, 
Rasa Blansjaaų Margarita Bimbienė, Margarita O’Beid, dr. Liuda Popenhagen, Jacintą Ankutė, 
Dalia Donielienė, Martina Reisgienė, Leeka Gruzdeff. Tkūksta: Dainos ir Audros Dičiūnaičių.

prievaizdos su švilpuku. Darbas vyksta 
malonioj, draugiškoj aplinkoj.

Turbūt ne vienas nustebsite, neradęs 
mūsų sąraše vyriškių pavardžių. Deja, jų 
nėra. Pasižvalgius plačiau po Sydnėjų 
ieškojau jų: spauda - Ritos Baltušytės 
rankose, radijas - Rymantės Geli, 
Lietuviška Savaitgalio mokykla - Jadvygos 
Dambrauskienės, choras - Birutės 
Aleknaitės, “Sutartinė” - grynai moterų 
sudėties, Tautinių šokių jaunių grupę 
tvarko Dr. Liuda Pbpenhagen, Sydnėjaus 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
draugiją - Julija Lašaitienė, Lietuvių 
bibliotekos vedėja - Jadvyga Burokienė, 
Bibliotekos Bičiulių Būrelio - Martina 
Reisgienė, kartu ji ir Tautodailės Ratelio 
vedėja, lietuvių Dailininkų Draugija - dr. 
Genovaitė Kazokienė, Lituanistinių kursų 
vedėja Violeta Kondrotienė, religinis 
gyvenimas, Gyvojo Rožinio Būrelio vadovė 
- Alfa Savickienė, Australijos Lietuvių

Lietuvaitė, kuri gal išgelbės pasaulį - dr. Vijoleta Braach- 
Maksvytis. Nuotrauka iš Weekend Australian

medžiagų. Kaip iš anglies dvideginio, 
kuriuo automobiliai nuodija atmosferą, 
ir kitų kenksmingų medžiagų.

Dr. Vijoleta Braach-Maksvytis, 
pagrindinė paskaitininke Sydnėjaus 
Technologijos Universitete vykusiame 
nanotechnikos forume “Horizons of 
Science”, išreiškė viltį, kad pilnai išvysčius 
jos grupės surastus procesus, bus galima 
juos panaudoti valant atmosferą ir 
šalinant globalinio šiltėjimo pavojų.

V Patašius

Katalikų Federacijos Sydnėjaus skyriaus 
pirmininkė - Danutė Ankienė, Lietuvos 
Baleto Bičiulių vadovė - Ramona Ratas - 
Zakarevičienė. O visos Australijos lietuvių 
veiklai vadovauja ALB Krašto Tarybos 
pirmininkė p. Janina Vabolienė.

Daugiausia moterys rengia minėjimus, 
koncertus, parodas, skaito paskaitas.

Tiesa, reikia paminėti, kad choro 
“Daina” antrasis vadovas yra Justinas 
Ankus, senjorų “Švyturio” tautinių šokių 
rateliui vadovauja Jonas Bireta, tarp 
Lietuvių Klubą valdančių vyrų - keli 
dainuoja chore. Bendruomenės veikloje 
aktyviai reiškiasi Antanas Kramilius, 
Vytautas Doniela, Vytautas Patašius, 
kultūrinėje - Juozas Almis Jūragis.

Dabar gal aiškiau, kodėl Rengėjų 
Grupėje - tik moterys. , t,,JU ; >

Dr. Genovaitė Kazokienė
XXI-ųjų ALD Rengėjų 

Grupės pirmininkė
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Konsulatas laikosi
Prieš pora savaičių sužinojome, kad 

mūsų Viktoras, oficialiai - Lietuvos 
generalinis garbės konsulas Australijoje 
Viktoras Sliteris - apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu.

Aplankiusiai jį Sydnėjaus lietuviams gerai 
pažįstamoje rezidencijoje Kilaroje (čia yra ir 
konsulatas) korespondentei paklausus, už ką 
jis apdovanotas, Generalinis Konsulas davė 
pasiskaityti Ordino dokumentą: Už ilgametį 
darbą Australijos lietuvių bendruomenėje ir 
nuolatines pastangas plėtojant Lietuvos ir 
Australijos tarpvalstybinius santykius.

Į Prezidentūrą tuo metu Vilniuje viešėjęs 
Viktoras su žmona Juta buvo pakviestas be 
perspėjimo, kad jo laukia apdovanojimas. 
Paklaustas, kaip jautėsi gavęs ordiną, 
Viktoras pareiškė, kad visuomet nejaukiai 
jaučiasi, kai yra giriamas: “Tiesiog nežinau, 
kaip reaguoti. Lengviau, kai kolioja, tada 
bent gali gintis.”

Pastarosios viešnagės metu pagyrimų ir 
apdovanojimų jam netrūko ir Lietuvos 
Olimpiniame komitete, ir kitose sporto 
organizacijose - visi gerai prisimena 
milžinišką jo nuveiktą darbą rengiantis 
Sidnėjaus olimpiadai ir jos metu.

Paklausus, kas Viktorui labiausiai 
nepatinka konsulo pareigose, paaiškėjo, jog 
tai - visą parą netylantys telefono skam
bučiai, kurių dėl laiko skirtumo su Lietuva 
ypač pagausėja po vidurnakčio...

O šiaip jam šis darbas patinka kur kas 
labaiu negu biznis, kai reikėjo tvarkyti savo 
fabriką, santykius su darbininkais.

Viktoras sutinka, kad ordino nebūtų 
' nusipelnęs, jeigu ne žmonos Jutos pagalba 
visose gyvenimo srityse ir tas, kad jos 
moteriškiems pečiams tenka nemaža 
konsulato darbo našta.

Apie konsulo žmoną, kaip Juta kartais 
ironiškai save vadina, neseniai rašė Lietuvoje 
populiarus žurnalas “Stilius”.

Kilaroje apsilankiusios žurnalistės 
pirmiausiai norėjo apžiūrėti konsulienės 
garderobą, domėjosi, kokie kvepalai jai 
labiausiai patinka, kas jai padeda išvengti 
senatvės požymių (beje, jos Jutą kažkodėl 
“pasendino ”), bet šioje srityje jos ne ką pešė. 
Visada elegantiška Juta buvo linkusi kalbėti 
apie rimtesnius dalykus negu drabužių 
dizainas.

ir ant Jutos pečių
Žemiau (nepaisydami Jutos prašymo to 

nedaryti) spausdiname sutrumpintą straispnį 
apie Jutą Sliterienę, pavadintą “Neblėstančios 
jaunystės paslaptis”.

Galima manyti, kad šeimos moters 
gyvenimas - be didesnės įtampos, 
nuolatinio skubėjimo bei stresų ir yra 
neblėstančios jaunystės eliksyras. Tačiau 
J.Šliterienė linkusi nutylėti, ar jos gyve
nimas iš tikrųjų tik rožėmis klotas.

Juta sutinka, kad yra moteriška, nuo jos 
dvelkia vidine ramybe. Jei būtų tapusi 
karjeros moterimi, neišvengiamai būtų 
susidūrusi su agresyviu vyrų pasauliu, kurio 
svarbiausias variklis - konkurencija, kova 
už būvį. Norėdama jame išlikti, moteris turi 
tapti vyriška, agresyvi. Šeimos moteriai 
reikia visai kitų savybių - kantrybės ir 
sugebėjimo laukti. Su šiomis savybėmis 
susijusi Jutos filosofija.

Lietuvių migrantų duktė Juta namų 
šeimininkės karjerą pradėjo daugiau kaip 
prieš trisdešimt metų. Iki tol ji sukosi tarp 
žmonių, dirbo tarptautinio oro uosto 
bendrovės personalo vadove. Sydnėjaus 
universitete ji studijavo filologiją. Bet ji 
visąlaik svajojo tapti slaugos darbuotoja. 
Nors Jutai nepavyko, jos svajonę įgy
vendino duktė Daina.

Australijoje sakoma, kad šeimos moters 
darbas - neįkainojamas. Ji yra ir auklė, ir 
slaugė, ir virėja, ir namų ekonomė, ir 
mokytoja, ir taksiste, ir visuomenės veikėja. 
Jutai Šliterienei per gyvenimą reikėjo 
išmokti visų šių ir dar kitų profesijų.

Jei teko slaugyti ne tik savo artimuosius, 
bet ir padėti svetimiems žmonėms. 
Mokyklose per egzaminus ponia Juta 
padėdavo vaikams, turintiems įgimtą regos, 
koordinacijos negalią išsiaiškinti egzaminų 
užduotis. Šiais metais Juta dar daugiau 
laiko skyrė labdaringai veiklai, dirbo 
savanore Sydnėjaus paralimpinių žaidynių 
centre.

Kai Šliterių šeimos atžalos - duktė 
Daina ir sūnus Viktoras - mokėsi 
gimnazijoje, jų motina ten praleisdavo ne 
mažiau laiko nei jie. Juta mano, kad tai yra 
teisinga, nes mokytojai vaikams gali suteikti 
žinių, tačiau jie turi išmokti būti išmintingi 
ir humaniški žmonės, o to neįmanoma 
pasiekti be bendrų mokytojų ir tėvų

Prezidentūroje, įteikus Lietuvos valstybės apdovanojimą. Iš kairės Prezidentas Valdas 
Adamkus, Juta Šliterienė, Viktoras Šiieteris. Džojos Barysaitės nuotr.

pastangų. Lietuvių imigrantų palikuoniai 
turi dar vieną šventą pareigą - išsaugoti 
lietuvybę. Lietuvybė Jutai Šliterienei buvo 
savotiška religija, kurią įdiegė tėvai ir 
palaikė vyras.

Mokydama vaikus lietuvių kalbos 
sekmadieninėje mokykloje, Juta realizavo 
savo pedagoginius sugebėjimus, tobulintus 
Sydnėjaus universitete. Ji taip pat subūrė 
lietuvių teatrą, rašė scenarijus spek
takliams, vaidino. ,

Kad ir kaip mylėtum savo šeimą, kad ir 
kaip patiktų ja rūpintis, ateina laikas, kai 
kantrybė sprogsta tarsi uždelsto veikimo 
bomba. Taip vieną dieną atsitiko ir Jutai 
Ji pasakė savo šeimai, kad su draugėmis 
eina į kiną ir nežino, kada grįš. Paskui 
išeidavo vis dažniau: į parodas, kursus, 
meditacijos seansus, ėmė gilintis į Rytų 
filosofiją, menus, baroko muziką...

Ponia Šliterienė sako, kad perversmą 
jos vidiniame pasaulyje padarė vidurio 
amžiaus krizė, apie kurią ji mažai žinojo ir 
nebuvo jai pasirengusi Bet kartu tai buvo 
postūmis atrasti save iš naujo. Ankstesniu 
savo gyvenimu Juta taip pat nesiskundžia. 
Jai patiko rūpintis šeima, užaugo du puikūs 
vaikai.

Tądien, kai lankėmės Šliterių namuose 
žaliame, jaukiame Sydnėjaus priemiestyje, 
Juta privertė savo vyrą išnešti iš valgomojo 
visus valdiškus popierius. Jai tądien buvo 
svarbiau, kad žurnalistai pastebėtų jos 
knygas, meno albumus, muzikos įrašų 
kolekciją.

Nebuvo pamiršta ir kasdienė Šliterių 
namų viešnia - baltoji papūga, kuri 
atskrenda prie lesyklėlės ketvirtą valandą 
po pietų. Seimininkė jai visada paberia 
saulėgrąžų. Baltoji papūga - nebylė, tačiau 
Juta mano, kad ji kalba: “Tik pažiūrėkite į 
jos akis”.

Kai į mūsų su Juta pokalbį įsitraukė 
gęrai nusiteikęs šmaikštus garbės konsulas 
Viktoras Šliteris su savo svečiu, australiškas 
namas, kurio kieme plevėsuoja Lietuvos 
trispalvė, prisipildė linksmo šurmulio. 
Anekdotų, linksmų istorijų užteko iki 
vidurnakčio.

Tik skambanti liūdna melodija, kurią 
Juta parinko tą vakarą savo svečiams, 
bylojo apie tai, kad ši moteris niekada 
prašalaičiui neatskleis visų savo sielos 
paslapčių.

Parengė R.B.

v

Šventvakaris
Janina Malįjauskienė

Kai gyvenimo saulelė ženkliai pakrypsta 
vakaruosna ir rytdiena jau nieko linksmo 
nežada, o į širdį kamuoliais ima smelktis 
pilka melancholija, dažnas mintimis 
gręžiamės ten, kur kadai kada sidabro 
verpeliais skambėjo mūsų juokas, kur 
žiemos suversdavo didžiules pusnis, o langų 
stikluos piešė nuostabiausias gėles, kur taip 
skaniai kvepėjo ant ajerų ar klevo lapų 
mamos iškepta juoda duona...

Artėjant Kalėdoms nostalgija dar 
tvirčiau apraizgo širdį, nes Kūčios Lietuvoje 
tai didelė šeimos šventė ir trauka namų 
židiniui tampa nenugalima. Visomis 
dvasios pajėgomis veržiamės tada į gimtinę, 
kur ant baltu aštuonnyčiu užrietų skobnių 
kiekvienam padėtas Dievo duonos 
paplotėlis. Šio vakaro akcentas, žinoma, ne 
prašmatni vakarienė šu stikliuku ir 
persivalgymu, bet šeimos susibūrimas, 
pabendravimas, savęs kaip įdvasintos 
būtybės suvokimas, lietuviškos genties 
bendrumo pajautimas. Net gūdžios 
okupacijos tamsoje, kai Kalėdos būdavo 
eilinė darbo diena, kas kaip įmanydamas, 
nepaisant nuotolio, stengėsi bent kelioms 
nakties valandoms nukakti į tėvų namus. 
Dažnąm, deja, tik mintimis ar širdies 
polėkiu buvo leista sugrįžti prie savo ištakų. 
Brutali jėga sunaikino, ištrypė viską kas 

buvo šventa ir brangu. Tad pakelkim į 
praeitį nuslinkusio grasaus laiko skraistę 
ir pakedenkim lietuviškos šventos nakties 
slėpinių kraitelę.

Paskutinė Advento diena. Kaip dera 
šeimininkei, įžiebti ugnį pirmoji parėjo 
motina. Jai iš paskos pakilęs iš smilčių 
kalnelio atskubėjo tėvas. Degėsio sienomis 
ėmė šliaužioti rausvi ugnies atšvaitai Jie 
šokinėjo, raitėsi artėjo ir nyko, baugindami 
senukus praeities pamėklių šešėliais. 
Grikštelėjo apšalusios durys. Kūčių 
vakarienei sugrįžo vyriausias sūnus, tėvų 
pasididžiavimas, ūkio paveldėtojas, šventos 
namų ugnies sergėtojas. Neįstengė vaikinas 
įvykdyti tėvų valios, krito Žaliamiškio 
šilainėje... Pagarbiai priklaupęs nusilenkė 
suanglėjusiam gryčios slenksčiui, pabučiavo 
tėvų rankas lyg atsiprašydamas už svetimą 
kaltę ir atsisėdo tėvui iš dešinės.

Nertukus iš sniegynų ir amžino įšalo 
žemės atbrido dvi baltutės it angelai 
seserys. Jos glaustėsi prie motinos, 
liedamos jai savo meilę ir patirtą skausmą.

Atsidžiaugusi dukterimis senoji prisėdo 
prie sūnaus. Sausa ir gyslota ranka atsargiai 
palietė pirmagimio kulkų išvarpytą žandą, 
smilkirų, bet nepravirko, tik jos akyse ėmė 
blykčioti liepsnų atspindžiai. Apmaudu, 
kad mirusieji neturi ašarų, išsiverkus 
palengvėtų.

Vėl kažkas čirpina durų vyrius.
-Ak, tai mano pagrandukas! - pirmoji 

atvykėlį atpažino motina, anomis siaubo 
dienomis pasirinkusį žmogaus be tėvynės 
dalią.

-Prasmukau pro spygliuotas vielas ir 
minų laukus, motinėle, - sako glausdamas 
ją prie širdies.

- Sotu ir šilta svetur, tik taip dažnai ir 
vai kaip skaudžiai krūtinėje maudžia. 
Naktimis vis sapnuojasi gimtinės vaizdai 
vakaro tyloje klausą virpina tėviškės liepų 
ir klevų ošimas, piemenėlio raliavimas. O 
kartais benzino kvapais pritvinkusioje 
didmiesčio gatvėje staiga... užuodi rezetų 
kvepėjimą.

Sunki kaip kapo akmuo tyla, rodos, 
nutįso amžinybėn. Ramybę pagaliau 
sudrumsčia tėvas.

- Laikas, motin, kūčiavot, dabar jau visi 
esame.

Liepsnojo ugniakuras, spragsėjo 
degančios malkos, biro žiežirbos. Glaudžiu 
ratu susėdo šeimynykščiai aplinkui, 
plikomis rankomis vartė nuodėgulius, 
žarstė žarijas, rausėsi pelenuose lyg ieškotų 
kažko ne mažiau brangaus negu jų pražuvę 
gyvenimai. Artėjo pusiaunaktis, ugnis 
palengva geso. Pakilo vyriausias brolis, 
paėmė seseris už rankų ir pasuko durų link 
Jų veidai buvo ramūs ir ryžtingi Kalėdų 
naktis apgaubė išeinančius neįžvelgiamu 
miglų apsiaustu. Staiga blykstelėjo 
paskutinieji liepsnų liežuviai jie nuplieskė 
motinos veidą, laiminančią ranką ir 

užgeso... Tamsa nuleido nepermatomą 
užuolaidą.

Tačiau šventa naktis dar nesibaigė. 
Ūmai išsisklaidė rūkai dingo migla, tik kur 
ne kur dangaus pakraščiuose dar plaikstėsi 
debesų driekanos. Medžių rūbai 
mėnesienoje perlais suspindo. Baltu kilimu 
išklotais keliais ir takais gyvieji pėdino į 
bažnyčią Naujagimio sveikinti Keliuose nei 
važio, nei šlajukų - eržilų obuolmušių ir 
Širvių gadynė taip toli praeityje paliko.

-Dąn, dan, dan, - laikrodis atskardavo 
dvylika dūžių. Pradžioje tyliai lyg iš erdvės 
tolių atklydusi, plaipsniui stiprėdama 
šventovės skliautais nuplaukė giesmė, 
kviečianti pagarbinti Karalių, paskelbusį ir 
savo gyvenimo pavyzdžiu paliudijusį 
negirdėtą senovės pasaulyje įstatymą: Jei 
kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk 
jam kairįjį. Jei kas mes į tave akmeniu, 
atsilygink jam duona...

Prasidėjo dieviškosios meilės misterija. 
Blausioje žvakių šviesoje maldininkai 
priminė šventuosius iš pakelės koplyt
stulpių. Rankos maldingai sunertos, lūpų 
kertelėse tvyrojo sielvartas ir baimė, akys 
nukreiptos į Betliejaus žvaigždę. Rodos, 
girdi, kaip širdys šaukiasi pagalbos: O, 
išgirsk ir palengvink vergiją, išvaduok mus 
nuo priešo baisaus'. Atsakymas tačiau atėjo 
ne iš prakartėlės, o nuo kryžiaus: Mylėkite 
savo priešus ir melskitės užpersekiotojus. Tik 
širdžių atlaidume visa viltis. Tai didžioji 
žmogaus gyvenimo Kalvarija.

□
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Jaunėjančio choro gimtadienis

Solistas Stepas Levickis

Suplaukė, sugužėjo pilna salė žiūrovų, 
ant fortepione stovėjusią žvakidę papuošė 
degančios žvakės. Geresnės įžangos 
Dainos Samūrio metiniam koncertui nė 
nereikia. “Kalėdos su Dainos Sambūriu” 
prasidėjo merginų trio. Gražina ir 
Raminta Kymantaitės ir Stefutė 
Mačiulaitytė pagiedojdo E. 
Vasiliauskienės giesmę “Šią naktį gimė 
Jėzus vaikelis”.

51-sis Dainos Sambūrio koncertas 
buvo pilnas netikėtumų. Chorui dirigavo 
Birutė Prašmutaitė, akompanavo Zita 
Prašmutaitė ir Rita Mačiulaitienė.- 
Kūrinys po kūrinio, solistai, duetas, trio 
ir sekstetas vedė prie masinio salės 
dainavimo. Taip kad žiovauti nebuvo 
kada.

Pasirodyme įsikomponavo ir 
ateinančios XXI-osios Sydnėjaus dainų 
šventės dainos ir kalėdinės giesmės. 
Lietuviškai nesuprantantiems žiūrovams 
taip pat neteko nuobodžiauti. Kartu su 

choru jie galėjo angliškai giedoti: “Tyli 
naktis”, “Gul šiandieną”, “Sveikas Jėzau 
gįmusis”, “Angelų giesmė”...

Dainos Sambūrio atlikta Algimanto 
Raudonikio “Jūra” buvo kiek paskubinta, 
neleidžiant šėlstančiai jūros bangai 
gerokai įsirėžti kranto smėlyje. Melodijos 
grožis, išsiskleidęs mėlynuose toliuose, 
fragmentiškai nuraibuŪavo ir sudužo į 
daugybę bangelių, taip ir nepasiekęs 
nesuvaldomo patoso.

Moterų trio linksmino dviem dainom. 
Volfgango Amadėjaus Mocarto lopšinę 
“Mik, karalaite” atliko Birutė 
Kymantienė, Rita Mačiulaitienė ir Rasa 
Statkuvienė. Jų pagiedotai tradicinei 
kalėdinei giesmei “Dievo gimtinė” būtų 
tikęs choro ir publikos pritarimas 
mormorando. Taip norėjosi jas dar vienas 
išgirsti, bet pritariantieji užgožė trio grožį.

Choro atlikta “Miškų gėlė” 
nuskambėjo labai žaismingai, tačiau 
moterų muzikinis pokalbis su vyrais, 
pastarųjų buvo perimtas kiek skubotai To 
pasėkoje trūko subtilaus aido efekto.

Dainininkai kulminaciją pasiekė A. 
Paulavičiaus dainoje “Dievo dovana”. 
Buvusio tremtinio parašytas valsas 
nuskambėjo be priekaištų. Tembrinis 
spalvingumas, harmonijos sodrumas, o 
taip pat artistiškos Birutės Kymantienės 
melodijos tąsa, sujaudino žiūrovus.

Metams bėgant plečiasi choro 
dumplės. Dainos Sambūrio balsinė 
medžiaga ypač po to, kai chore ėmė 
rodytis naujų veidų, įgavo kitą spalvą. 
Susitvarkė per didelis sopranų vibrato, 
dainų pradžios ir pabaigos nuskamba 
darniau ir vieningiau.

Pernai choro vadovė Birutė 
Prašmutaitė nuogąstavo dėl nepakan
kamo vyrų skaičiaus, o šiame koncerte 
buvo pasiekta p'dsiausvyra tarp moterų ir 
vyrų balsų. Paprastai choro sąstate turi 
būti dvigubai daugiau moterų negu vyrų, 
tai tiek beveik ir buvo: 22 moterys ir 12 
vyrų.

Solistė Loreta Čižauskaitė-Tigani, sau 
pritardama gitara, padainavo dvi dainas:

Sambūrio Sekstetas. Iš kairės: Zita Prašmutaitė, Gediminas Statkus, Birutė 
Kymantienė, Rita Mačiulaitienė, Valentinas Mačiulaitis ir Rasa Statkuvienė

Birutės Prašmutaitės nuotraukos

“O Tannenbaum” ir “Edelweiss”. Loreta 
turi gražų balsą, kurį lavina nuo 1983 
metų. Gaila, kad neatsirado gitaristo, 
kuris būtų galėjęs dainininkei patalkinti. 
Pati sau skambindama ji neturėjo 
galimybės pilnai atskleisti jai būdingo 
artistiškumo, kurio išraiškai pritrūko 
užimtų rankų.

Kitas moterų trio: Birutė 
Kymantienė, Birutė Prašmutaitė ir Rita 
Mačiulaitienė atliko Mocarto kūrinį 
“Mes linksmai dainas dainuojam”. 
Nuotaikingos dainininkių šypsenos 
ištirpdė ir pačių griežčiausių kritikų širdis. 
Naujai susikūręs, pranešėjos Rasos 
Statkuvienės pavadintas “viduriniosios 
kartos sekstetas” atliko G. Abariaus dainą 
“Dieve laimink Lietuvą”. Moterys 
dainavo su įkvėpimu, o vyrai taip ir 
nespėjo įsidrąsinti.

Koncerto deimačiuku tapo Stepo 
Levickio pasirodymas. Victoria State 
College of the Arts klasikinio dainavimo 
studentas, jis jau pretenduoja į kylančių 
talentų gretas. Stepo atlikta A. Adamso 

giesmė “Šventa naktis”, buvo palydėta 
netylančiomis ovacijomis. Baltu kostiumu 
pasipuošęs solistas ramiai reagavo į jam 
suteiktą dėmesį, susikaupdamas Felikso 
Mendelsono “Angelų giesmei”. Vėlgi, 
būtų buvę malonu pasiklausyti Stepo solo, 
tačiau ir chorui, ir žiūrovams prisijungus, 
buvo šiek tiek prislopintas skaidrus 
vientisas balso skambesys. Apie šį 
jaunuolį, manau, dar ne kartą išgirsime.

Prie Stepo jungiasi naujos žadančios 
žvaigždės: sesutės Kymantaitės, Stefutė 
Mačiulaitytė. Taip pat sekstetą 
sudarančios patyrusios dainininkės Birutė 
Kymantienė, Rita Mačulaitienė, Rasa 
Statkuvienė, jame dainuojančios su vyrais 
Vytautu Mačiulaičiu ir Gediminu 
Statkumi. Negęstantis šviesulys yra ir 
Loreta Čižauskaitė-Tigani.

Dainos Sambūris, pasipildęs būriu 
naujai atrastų talentų, jaunėja ir klesti, 
kiekvieno gimtadienio proga stebindamas 
naujais siurprizais!

Gražina Pranauskienė

Ženkli parama Lietuvos mokykloms
Lietuvos moksleivių bičiulio Kazimiero 

Butkaus šiais metais 17 - koje vietovių 
skirta finansinė parama gabiems ir 
nepasiturintiems mokeleiviams susilaukia 
gražių rezultatų. Iš Žemaičių Naumiesčio 
macenatą pasiekė prasmingas, dalykiškas 
laiškas, kurį gal bus įdomu perskaityti 
“Mūsų Pastogės” skaitytojams.

“Gerbiamas Pone Kazimierai,
Aš mokausi Žemaičių Naumiesčio 

vidurinėje mokykloje,-dvyliktoje klasėje. 
Mokslai sekasi gerai, todėl ketinu studijuoti 
Kauno technologijos universitete.

1998 metais dalyvavau Lietuvos 
jaunųjų mokslininkų konkurse, kur 
pristačiau darbą ekologine tema “Oro tarša 
Lietuvoje” ir tapau prizininkas. Tais pačiais 
metais Šilutės rajono biologijos 
olimpiadoje užėmiau antrąją vietą. Antrąją 
vietą laimėjau ir literatūriniame konkurse 
tremties temomis, pristatęs apybaraižą 
“Degučių kaimo apylinkės tremtiniai”. Taip 
pat dalyvavau įvairiuose kultūriniuose ir 
visuomeniniuose renginiuose.

Buvau labai sujaudintas, sužinojęs apie 
Jūsų piniginę paramą. Šie pinigai man 
pravers stojant į universitetą. (Už prašymus 
reikia mokėti stojimo mokestį, aut). Todėl 
norėčiau padėkoti ir palinkėti Jums stiprios 
sveikatos bei ilgų ir laimingų gyvenimo 
metų. Ačiū!

Su pagarba ir dėkingumu
Egidijus Pielikis”
Iš pateiktos apdovanojamų moksleivių 

charakteristikos Žemaičių Naumiesčio vid. 

mokykloje pamačiau, kad Egidijus yra 
našlaitis, kuris dėka giminių jam teikiamos 
paramos pakol kas dar turi galimybę 
mokytis.

Nuoširdžiai dėkoju “sodybietėms” 
ponioms Valei Stanevičienei ir Aleksutei 
Virgininkienei, kurios paaukojo pinigų 
mokykloms, idant jos galėtų įsigyti 
trūkstamų vadovėlių. Tai labai palengvins 
moksleiviams tinkamai pasirengti 
pamokoms. Mieli skaitytojai, jei kas norėtų 
paremti savo buvusią gimnaziją, 
malonėkite kreiptis į prof. Donielą, kuriam 
perdaviau visų Lietuvos gimnazijų ir vid. 
mokyklų sąrašo kopiją, ar tiesiog į mane: 
teL (02) 9520-2670.

Isokia Požėla itė-Da vis, AM 
Nuo Redakcijos,
“Mūsų Pastogės” Nr. 46 tūpusiame Stasės 
Skapienės laiške iš Lietuvos praleista 
macenatės dr. Valentinos Markevičiūtės - 
Barkuvienės pavardė. Gerb. dr. 
Bartkuvienės, laiško autorės ir skaitytojų 
nuoširdžiai atsiprašome.

KRYŽIAŽODIS Nr.RI
Lietuvos respublika - nepriklausoma valstybė

------------------------------ .

Eidamas įALD 
rengiamą 

Naujųjų Metų 
Balių - 

remi lietuvišką 
veiklą.
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VERTIKALIAI: 1. Paskutinis nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras. 2. 
Įstatymo numatytas laiko tarpas pareigūnui pareigas eiti 3. Partija arba grupė, 
nesutinkanti su valdančios partijos nuomone ar jos vedama politika. 4. “Lituanikos” 
ekipažo, skridusio per Atlantą narys. 6. Lietuvos vyriausybės vadovas vadovavęs lietuviškos 
kariuomenės kūrimui 7. Teisiškai įforminti savitarpio pagalbos susivienijimai, į kuriuos 
susijungė žemdirbiai dėl bendrų ekonominės veiklos tikslų. Kaip vadinasi šis reiškinys? 
9. Valstybė, antroji pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę. 12. Renkamas valstybės valdžios 
organas Lietuvos Respublikoje.
HORIZONTALIAI: 5. Prekių arba pinigų skolinimas už palūkanas, paskola. 7. Žymus 
Lietuvos Respublikos dainininkas. 8. Pirmasis Lietuvos prezidentas.9. Krikščionims 
demokratams skirtas žurnalas. 10. Lietuvos nacionalinė valiuta. 11. Lietuvos kariams 
skirtas žurnalas. 13. Partija, kuriai atstovavo ASmetona. 14. Futuristinės “Keturių vėjų” 
grupės vadovas. 15. Poetas, valstybinės literatūros premijos laureatas.
KRYŽIAŽODŽIO NR. 20 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: 2. Maironis. 3. Aušra. 4. Rekvizicija. 5. Basanavičius. 10 Bielinis. 11. 
Varpas. HORIZONTALIAI :1. Autonomija. 4. Rusifikacija. 6. Savivaldybė. 7. Zauerveinas. 
8. Socialdemokratai 9. Asimiliacija. 12. Čiurlionis.Sudarė Jūratė Zailskieuė
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SVEIKINIMAS
Artėjant Kalėdų šventėms, o taip pat 

metų galui, daugelio širdyse lyg suskamba 
šventiška giesmė, primenanti tikrąją švenčių prasmę, 
nueitą praėjusių metų kelią.
Įvertiname nugalėtus sunkumus, patirtą džiaugsmą, 
darome planus ateičiai.

ALB Krašto Valdyba sveikina visus tautiečius šių šv. 
Kalėdų proga ir linki daug džiaugsmo, sveikatos ir vilčių 
išsipildymo ateinančiais metais. Bendruomenės 
organizacijoms linkime ir toliau sėkmingai darbuotis 
savose Apylinkėse, nes jų darbas yra mūsų lietuviškosios 
bendruomenės pagrindas.

Visiems ALB Krašto Tarybos atstovams, vykstantiems 
įXXVII-jąALB Krašto Tarybos suvažiavimą, o taip pat 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kongreso 
dalyviams, suvažiavusiems į šį tolimą kontinetą, linkime 
sėkmės, ryžio ir ištvermės tęsiant lietuvybės darbą už 
Lietuvos ribų. Naujuosius metus pradėkime šūkiu: 
lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!

ALB Krašto Valdyba

Mieli Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
šeimos nariai
Brangūs Tėvynės Lietuvos sesės ir broliai,

“Be paliovos sruvena laikas.
Jisai atrodo
Tartum simfonija,
Kurią orkestras groja man.”

M.KČiurlionis
Čiurlionis, kurio jubiliejų minime, jau šimtą metų 

moko mus gėrėtis pasauliu, moko mus žmoniškumo, 
jautrumo ir atvirumo

Baigiame 2000-uosius metus. Vėl gaudžia Kalėdų ir 
Naujųjų Metų varpai, skatindami neprarasti vilties, siekti 
taikos, ramybės ir džiaugsmo.

Užsienio lietuviai, susitelkę visus jungiančioje 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje, kurios stiprybė yra 
tautinis sąmoningumas ir irorganizuotumas, sveikina 
seses ir brolius lietuvius Švenčių proga linkėdami 

bendrom jėgom padėti naštą nešt viens kitam ir vilties 
žiburį uždegti visiems!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba
2000 m. Kalėdos

Mieliems draugams, giminėms ir pažįstamiems. 
Nuoširdžiai sveikiname Jus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga Šokit, ūžkit, uliavokit! Linksmai pakelkite taures 
žengiant į 2001-uosius metus! Į sveikatą!

Vytas Brazaitis, Renoldas Čėsna, 
Kristina Brazaitis-Čėsnaitė

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų bei šviesių 
Naujųjų 2001-ųjų Metų nuoširdžiai linkiu mieliems 
draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems.

Vytautas Patašius

Sveikiname gimines su šventom Kalėdom ir laimingais 
Naujais Metais, linkėdami tvirtos sveikatos ir daug šviesių 
gyvenimo dienų. „ „ _. _ , .’ K & V. Jonušai

Mieli giminaičiai ir draugai, sveikinu su šv. Kalėdomis 
ir linkiu laimingų bei dainingų Naujųjų Metų. Lai 
Viešpaties ramybė telydi Jus gyvenimo kelyje.

Birutė Prašmutaitė
Šv. Kalėdų proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 

Naujųjų 2001-ųjų metų linkiu visiems Australijoje ir 
Lietuvoje.

Kazimieras Butkus

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2001 Metų!
Birutė ir Vytautas Vaitkai

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

Lionginas Pukys
Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su 

Kalėdų šventėmis ir linkime daug laimės, sveikatos, sėkmės 
Naujuose 2001-uose Metuose.

Birutė ir Ignas Bieliūnai 
Linda ir Dean Wollaston

Sveikinu visus šv. Kalėdų ir Naujųjų 2001-ųjų Metų 
proga, linkėdamas geros sveikatos ir Dievo palaimos.

Zigmas Augaitis
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus 

mūsų bičiulius ir gimines.

Cecilija Protienė ir Birutė Nagulevičienė

Mielus bičiulius, bendradarbius, giminaičius čia ir 
tėvynėje sveikiname šv. Kalėdų proga. 2001-ji teatneša 
laimės, stiprybės ir geros sveikatos.

Martina ir Anslds Reisgiai 
Popenhagen šeima

Linksmų šv. Kalėdų ir daug laimės ir sveikatos 2001 
metams linkime mūsų giminėms ir draugams

Jurgis ir Regina Smilgevidai
-------- ■ ___________ ._______ __________

Giminės, draugai ir visi tėvynainiai, džiaukitės šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų 2001 dūsavimais.

Mes prašome Aukščiausiojo visiems palaimos, 
sveikatos, daug džiugių ir laimingų dienų. Gyvenkit ir 
džiaukitės jums duotu gyvenimu, gi iškeliavusiems - 
amžinos ramybės. „ „ . .J Ona Grušiene

Vilija, Arūnas ir Jolita Burneikiai

Visiems bičiuliams ir pažįstamiems širdingai linkiu 
gražių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

Vytautas Deikus

Gražių Kalėdų švenčių ir labai laimingų Naujųjų Metų 
nuoširdžiai linki

Jadvyga ir AlfonsasViliūnai 
_ su šeima 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2001-ųjų metų sulaukus, 
giminėms, draugams ir visiems pažįstamiems linkime 
stiprios sveikatos, gražių laimingų dienų ir troškimų 
išsipildymo. Jadvyga ir Juozas Dambrauskai

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

Veronika ir Aleksas Kaminskai 
; ; -----------------------------r

Geriausios šventinės nuotaikos ir džiaugsmo Kalėdų 
šventėse ir laimės bei pasisekimo Naujuose Metuose 
linkime visiems mūsų mieliems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems.

Onutė Lėverienė ir Vytas S virinas

Mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus 
nuoširdžiausiai sveikiname šv. Kalėdų proga ir linkime 
laimingų Naujųjųj Meti}.

Edna ir Albinas Giniūnai

Sveikiname visus mielus tautiečius su šventomis 
Kalėdomis ir linkime laimingų Naujųjų 2001 Metų.

Angelė ir Stasys Montvidai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname gimines, 
bičiulius bei pažįstamus Australijoje, Lietuvoje ir kituose 
kraštuose esančius, linkėdami sveikatos, geros nuotaikos 
bei giedrių dienų ir laimės!

Viltis Knižienė ir 
Petras su šeima

Visiems draugams ir bendradarbiams Naujųjų Metų 
proga linkiu, kad turėtumėt daug pinigų puoduose, daug 
grūdų aruoduose, kad jūsų karvės atvestų daug teliukų, o 
riebios kiaulės - daug paršiukų. Reikia tik 3 kartus 
nusispjauti per kairį petį, pamauti šiaudų kūlį ant mieto ir 
uždegti

Genovaitė Kazokienė
Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname šventų 

Kalėdų proga ir linkime laimingų 2001-ųjų Metų.
Irena ir Algis Dudaičiai

Sveikinu mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkiu visiems laimingų Naujųjų Metų.

Milda Bukevičienė su šeima

Sveikinu su šventomis Kalėdomis ir Naujais Metais 
draugus, pažįstamus ir visus geros valios lietuvius.

R. A. Pomeringas

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

Aleksandras Mauragis, 
Nijolė ir Kastytis Stašioniai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2001- 
jų metų proga sveikiname visus

narius, jų šeimas ir visus 
lietuvius plačiame pasaulyje.

šv. Kalėdų ir geros sveikatos 
Naujuose metuose.

Melbourno Pensininkų
Sąjungos valdyba

' Sveikiname narius, 
rėmėjus ir visus Australijos 
lietuvius su šv. Kalėdomis ir 
linkime geriausios sėkmės 
ateinančiuose ypatinguose 
Naujuosiuose Metuose.

ALF Valdyba

Visiems Sydnėjaus
Lietuvių Sodybos
gyventojams, Socialinės 
Globos Moterų Draugijos 
rėmėjams, bičiuliams ir 
visiems geros valios 
tautiečiams Australijoje ir 
visame pasaulyje šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų 2001 ųjų 
Metų linki

Sydnėjaus
Lietuvių Moterų 

Socialinės 
Globos Drauguos Valdyba

Šv. Kalėdų ir -Naujųjų 
2001-ųjų metų proga, 
sveikiname visus mūsų
mokyklos mokinius ir jų 
šeimas. Tegul išsipildo Jūsų 
svajonės, viltys ir troškimai

Sydnėjaus savaitgalio
mokyklaJ

(r
Šv Kalėdų proga 

širdingiausi sveikinimai 
Sydnėjaus pensininkų klubo 
nariams ir visiems lietuviams. 
Daug laimės Naujuose 
Metuose.

Sydnėjaus Pensininkų
Klubo “Neringa” Valdyba 

Vs - J

Mūsų n7Stogė Nr. 50-52,2000.12.18, psl. 6

B. Žalys
2000-jų Šv. Kalėdų belaukiant

(Kalėdos Tėvynėje po 56 metų)

— Viešpatie, gerasis Dieve- 
kaip aš ilgėjausi gimtųjų tėvų žemės lygumų 

pirmuoju sniegu pasipuošusių žalių madonų -eglių, 
rymančių belapiuose miškuos 

baltų berželių svyruonėlių - liūdnųjų brolių - 
sustojusių galūlaukėse gimto kaimo, 

o ant jų, pirmąkart, prieš pat Kalėdas, 
krintančių baltų, lengvučių snieginių kristalų------

Kai karštą Kūčių vakarą 
Pietinės Žemės melsvose padangėse 

sušvisdavo pirma žvaigždė virš eukaliptų girių, 
aš ilgesio pagautas tyliai tylutėliai mintyse meldžiaus:

- Dar leisk man, Viešpatie, nors vieną kartą 
sulaukt Kalėdų Švenčių toliinoj gimtinėje, 

dar nors kartelį vieną, geras Dieve 
iš gilumos širdies Tave meldžiu!...

Jau greitai manojoj tėviškėj vėl kris Kalėdų snaigės, 
lyg jaunos nuotakos baltais vualiais - 

pirmuoju sniegu - pasipuoš gimti laukai, miškai, 
sodybos senos, bažnytkaimiai ir miestai...

Skambės kalėdiniai varpai, 
kaip anuomet, kai aš buvau dar mažas vaikas, 

o tos Kalėdos -kiek prisimenu - 
ateidavo labai retai - gal vienąkart per 100 metų!...

Ir sunku patikėt, kad amžiaus pabaigoj, 
čia, Vilniuj - Kūčių vakare -' 

skambės bažnyčiose seni varpai (gal sniegas kris?...), 
kai aš padangėsna dairysiuos, belaukdamas 

sužvilgant pirmos kalėdinės žvaigždės-

Tad būkite pasveikinti vėl su Kalėdų Šventėm - 
draugai, bičiuliai, giminės visi!...

Tegu Kalėdų rytas Jums ramybę šventą neša!...

(Vilnius, 2000-jų Kalėdos)

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

Viso geriausio ateinančių 2001-ųjų metų bėgyje giminėms, 
bičiuliams ir visiems pažįstamiems -

LR Generalinis garbės konsulas Sydnėjuje 
Viktoras Šliteris ir Juta Šliterienė

Baigiasi metai Greit veisime naują kalendoriaus puslapį. Visas 
negandas ir bėdas palikime ant senųjų metų slenksčio. Prie šventinio 
Kalėdų stalo pasidžiaukime, kad daugelyje namų vis dar skamba 
lietuviška kalba, valgomi lietuviški valgiai Žmogus, kaip medis - turi 
turėti šaknis, o mūsų šaknys labai gilios. Būkime stiprūs vienybėje, 
gerbkime savo senolių tradicijas. Surinkime tuos lietuviškus 
trupinėlius, kurie dar liko ir saugokime, puoselėkime juos.

Sveikinu visą Australijos lietuvišką bendruomenę ir linkiu linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

Andrius Žilinskas
LR Garbės konsulas Melburne

Padarėm dar vieną kelionę kartu 
Dangum apie saulę žvaigždėtu ratu 
Bet šviesos negęsta, sustot nevalia, 
Keliausiu toliau ta erdve didžiulę 

(Mykolaitis-Putinas)

Nuoširdžiai sveikiname 
visus tautiečius su šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais 
2001 - siais Metais!

Dar vieni metai beldžiasi 
į mūsų širdis. Tegul jie 
nešykšti laimės, stiprios 
sveikatos, visokeriopos 
sėkmės, gerų norų bei 
prasmingų darbų.

ALB Melbourno
Apylinkės Valdyba

Linkime visiems linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų, gerų dienų 
Sydnėjuje, o Pasaulio Jaunimo 
Kongreso dalyviams - geros 
nuotaikos ir sėkmingų darbo 
dienų!

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba

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

Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos 

Valdyba

Sveikiname su šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais 
Metais narius, rėmėjus, visus 
lietuvius Geelonge. Lai 
Dievas teikia Jums sveikatos 
ir ištvermės per visus 2001- 
uosius metus.

Geelongo Lietuvių
Sąjungos Klubo Valdyba

Draugams, pažįstamiems ir 
visiems geros valios lietuviams 
linkime jaukiai atšvęsti kūčias, 
linksmai - Kalėdas ir sveikiems 
sulaukti prasmingų ir laimingų 
Naujųjų 2001 Metų

Entuziastės

MIELI BROLIAI,
Praėjusių, 1999 metų, kalėdų vigilija, gruodžio 24- 

sios naktį buvo iškilmingai atidarytos Romos Šv. Petro 
bazilikos bei katalikiškų kraštų katedrų “Šventųjų 
metų” durys, simbolizuojančios Viešpaties malonių 
metus, kviečiančios atidaryti mūsų sielos duris Kristui, 
Dievo Sūnui, per įsikūnijimą įsijungusiam į žmonijos 
istoriją.

Jubiliejinių metų bėgyje vykusiuose renginiuose - 
kraštų ir tarptautiniuose kongresuose - buvo išryškinti 
mūsų gyvybiniai ryšiai su Kristumi bei krikščionybės 
įtaka žmonijos religiniam, moraliniam, kultūriniam, 
socialiniam ir ekonominiam gyvenimui.

Blogį jausdami jatriau negu gėrį ir žiniasklaidai 
iškeliant įvairias negerybes kartais atrodo, kad 
Kristaus dvasia yra neveikli krikščionių 
bendruomenėje, kad jis nedaro įtakos tautų 
kultūroms. Daugelis net teigia, kad krikščionybė yra 
atgyvenusi savo dienas, kad Evangelinės vertybės nėra 
aktualios šiame sekuliaristinio humanizmo ir 
technikos stebuklų amžiuje.

Jubiliejinių metų renginiai bei socialinių studijų 
tyrimai patvirtino šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
optimistinę įžvalgą, kad nežiūrint visų negerovių 
krikščionybė tebėra veikli bei aktuali ir į tretįjį 
tūkstantmetį įžengia su viltingais atgimstančio 
pavasario ženklais.

Įtakingieji Amerikos žurnalai didžiųjų švenčių 
proga pateikia išsamių duomenų apie žmonijos 
religingumą, kurių bendra įšvada yra: * Nežiūrint 
tariamo religijos išnykimo žmonijos gyvenime, religija 
tebėra gyva ir žmonija išgyvena dvasinį atbudimą. 
“Šiandien negalima įeiti į knygyną neatsitrenkus 
galvos į knygą Siela (Newsweek, 1997-XII-15). * 
Tikinčiųjų skaičius į Jėzaus antrąjį atėjimą, grįžimą į 
pasaulį, per paskutinius 3 metus padidėjo iš 61% iki 
66% (US News and World Report, 1997 - XII -15). * 
Pagal Northwestern Mutual Life studiją “Generation 
2001” beveik 90% studentų tiki Dievą; trys 
ketvirtadaliai (75%) tiki į gyvenimą po mirties; 
dauguma (57%) dalyvauja pamaldose; beveik pusė 
(45%) teigia, kad religija bus jiems dar svarbesnė 
ateityje.

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems linkiu 
linksmų Kalėdų ir laimingų 2001 Naujųjų Metų.
__________________________________Elena Jonaitienė

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su 
šv. Kalėdomis ir linkime laimės bei sėkmės 
gyvenimo keliuose per 2001 Metus

Zita ir Pranas Andriukaičiai

Visus savo gimines, draugus ir pažįstamus sveikinu su 
šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2001-aisiais Metais. Linkiu 
stiprios sveikatos, laimės namuose ir sėkmės darbuose

Antanas Laukaitis
Džiaugsmingų bei linksmų šv. Kalėdų švenčių ir 

laimingų bei sėkmingų Naujųjų 2001-ųjų Metų linkime 
visiems artimiesiems, draugams ir pažįstamiems.

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

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

Salomėja Grybienė su šeima

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

Onutė Maksvytienė ir 
Izabelė Daniškevičienė

Nuoširdžiai sveikinu mielus draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga ir linkiu laimingų Naujųjų Metų

Valentina Bariais

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

Antanas Šutas

Laimingų šv. Kalėdų ir Naujųjų 2001-mųjų Metų 
linkime artimiesiems ir prieteliams

Marija Švedienė 
Venclovų šeima

Draugus ir prietelius sveikiname su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais Metais Laima ir Kęstas Protai

Liūda Bilevičienė

SESĖS 2 000 m. Kalėdos

* Viltingiausius“ naujojo krikščionybės 
pavasario” ženklus skelbia jaunimo atstovai laike savo 
susitikimų su šv. Tėvu. 500,000 jaunimo suvažiavę į 
Denverį, CO, JAV, užtikrino Kristaus vietininką, 
kad “sykiu su tikinčiais ir netikinčiais jie sieks kurti 
naują meilės bendruomenę ir yra tikri, kad Kristuje 
galės pakeisti pasaulį, nes pakeitimą pradeda nuo savo 
pačių širdžių” (Denver, CO, 1993.05.14). Apie šių, 
jubiliejinių metų, jaunimo susitikimą su šv. Tėvu 
Romoje The Wall Street Journal Europe rašė: “šį 
savaitgalį Romoje pasibaigęs įvykis, sutraukęs 2 
milijonus jaunimo iš visų šalių yra reikšmingas ne 
vien teologams, bet ir visiems žmonėms... Šis 
didžiausias Romos istorijoje jaunimo susibūrimas 
įrodė, kad jaunimas gręžias nuo narkotikų ir 
seksualinės revoliucijos sukurtos kultūros, 
pagimdžiusios karčią actinę tuštumą ir moralinio 
relativizmo filosofiją, paliekančią juos bėgiais atskirti 
tiesą nuo klaidos... daugelis šių dienų jaunimo ilgisi 
geresnių gairių naudingesniam ir pasiteikinimą 
teikiančiam gyvenimui. Ir tai yra viltingas ženklas”. 
(August 22,2000).

Daug vilčių krikščionybės pavasariui teikia ir 
jaunuolių, pasirenkančių dvasininko gyvenimą, 
didėjantis skaičius bei jų vidinis nusiteikimas. The New 
York Times žurnalas septynių puslapių studijoje 
nurodo, kad nors stojančių į seminarijas skaičius yra 
mažesnis negu prieš II Vatikano susirinkimą (JAV, 
Afrikoje ir Pietų Amerikoje kasmet didėja), tačiau 

dvasinį luomą pasirenka pilniau subrendę, labiau 
išsilavinę, tvirčiau apsisprendę “nesitaikyti prie 
viešpataujančios hedonistinės kultūros, o radikaliai 
nusiteikę prieš šiandieninę mirties kultūrą ir pasiryžę 
žmoniją grąžinti Kristui... Visuomenėje vyksta kažkas 
naujo ir įspūdingo... išgyvename naujos eros pradžią... 
Ir tai yra viltingas ženklas”. (The new York Times 
Magazine, 1999 - IV - 4)

Džiugaus Kristaus gimtadienio ir viltingų 
naujųjų metų linkiu Jums visiems mieli Broliai, Sesės, 
Kristuje.

Paulius A. Baltakis, O.F.M.

Mieliems prieteliams, draugams ir giminėms 
Australijoje ir Lietuvoje linkime gražių Kalėdų švenčių ir 
sėkmingų, sveikų Naujųų 2001-ųjų Metų.

Irena ir Algis Milašai

Lai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus 
Sieloje šviesųjį džiaugymą sukels, 
Lai metai atėję Naujieji, 
Jums į širdį viltim pasibels!

To linkime visiems savo draugams ir giminėms čia bei 
Lietuvoje. Onutė ir Algis Kapočiai

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2001-jų 
Metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

Visus gimines ir pažįstamus sveikiname šv. Kalėdų ir 
Naujų ų Metų proga. ir vida su Seima

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su šv. 
Kalėdomis ir linkime laimės bei sėkmės gyvenimo keliuose 
per 2001 Metus

Zita ir Pranas Andriukaičiai

Renata ir Alius Migai sveikina visus savo draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, linkėdami 
visokeriopos sėkmės darbe ir asmeniniame gyvenime.

Laima ir Vytenis Šliogeriai linki artimiesiems ir 
pažįstamiems linksmų šv. Kalėdų ir sveikų bei sėkmingų 
Naujųjų Metų!

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 2001-jų Metų proga, linkėdami stiprios 
sveikatos, laimės ir sėkmės darbuose

Tamara ir Benius Vingiliai su šeima

Šventiškos kalėdinės nuotaikos ir džiaugsmingų 2001- 
jų Metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Nijolė ir Algis Bučinskai
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Piemenėliai žemaičių vakaronėje.
Mykolo Kozlovskio nuotr.

ADVENTO VAKARONE

“Piemenėlių" grupė susibūrė prieš 
trejis su puse metų, kai "Entuziastės" rengė 
Sekminių vakaronę, nes kaip gi piemenų 
šventė be jų pačių!

Lilija Kozlovskienė, auginanti savo 
vaikaitį Mantą, pažinojo nemažai jo 
amžiaus vaikų ir pakvietė juos dalyvauti 
tame renginyje. Vaikai mielai sutiko ir 
noriai ėmė mokytis tradicinių Sekminių 
dainų, papročių ir groti skudučiais.

Vakaronės dalyviai juos labai šiltai 
priėmė ir tuo paskatino "Piemenėlius" 
sekančiais metais Jurginių vakaronei 
išmokti naujų - Jurginių - dainų ir sužinoti 
apie lietuviškus Jurginių papročius.

Kai buvo ruošiama žemaičių vakaronė, 
"Piemenėliai" ne tik išmoko naujų dainų, 
bet jas net žemaičiuodami padainavo. 
Šiemet Advento vakaronėje "Piemenėliai" 
nedalyvavo, nes ruošėsi Lietuvių Dienoms 
Sydnėjuje. Pagal jau susidariusią tradiciją, 
jų programose ne tik, kad senoviškos 
liaudies dainos, bet jos parinktos iš vieno 
kurio nors metų laikotarpio arba kurio nors 
Lietuvos regiono. Į Sydnėjų jie vyksta su 
Užgavėnių dainomis.

“Piemenėlių” dainas parenka ir 
programas paprastai apipavidalina Lilija 
Kozlovskienė. Šį kartą į talką dainų mokyti 
buvo pakviestas ir šeštadienio mokyklos 
mokytojas Faustas Sadauskas..

Į šventę Sydnėjuje važiuoja Povilas 
Birštonas, Martynukas Didžys, Gintarė ir 
Jurgita Kevalaitės, Aisvydas ir Ramūna 
Sadauskai, Rimas Statkus ir Mantas 
Vaitkus. Juos pamatysime Jaunimo Talentų 
vakare Lietuvių klube Bankstowne.

A.K.

Melbourne kultūrinis 
gyvenimas verte verda, tačiau 
Advento vakaronė Lietuvių 
klube buvo suorganizuota 
pirmą kartą. Alena Karazijienė 
ir Lilija Kozlovskienė pasiryžo 
įgyvendinti dar vieną savo 
svajonę: folkloro mėgėjams 
pristatyti Advento papročius ir 
dainas.

Lilijos Kazlovskienės 
nuomone, svarbiausia tokiam 
susibūrimui buvo surinkti 
dainininkus. Kad nesusidarytų 
didelių sunkumų su transportu, 
Alena ir Lilija subūrė 
Doncaster ir jos apylinkėse 
gyvenančias kaimynes. Iš 
dainavusių chore ar niekada 
nesireiškusių saviveikloje, 
susikūrė “bobelių” grupė. 
Vyrai, dėl savo jaunatviškumo 
ir entuziazmo, buvo pavadinti 
“berneliais”. Taip ir pasidarė 
“bobelių ir bernelių” grupė.

Šviesai užgesus, vakaronės 
dalyviai įėjo į salę su žvakė
mis rankose. Aida Petrulie-

Na ir bobelės - auksinės burnelės! Iš kairės į dešinę: Vita Jablonskienė, Jonė Žalkausldenė, Alena 
Karazijienė, Bronė Staugaitienė, Lilija Kazlovskienė, Dalia Petraitienė, Nijolė Kairaitienė.

Mykolo Kozlovskio nuotr.

Pijušo Dulkelės nuotykiai
Gerbiami “Mūsų Pastogės” skaitytojai, 

kaip matote iš gretimų paveikslėlių, į 
Australiją nuolatiniam gyvenimui atvyko 
Pijušas Dulkelė, kai kurių jūsų senas 
pažįstamas iš Vokietijos laikų. Tuoj po karo 
jis gyveno Schweinfurte leidžiamo 
savaitraščio “Tėviškės garsas” puslapiuose, 
o dabar, pasitrankęs po pasaulį, prieglobstį 
rado “Mūsų Pastogėje”.

Su Pįjušu turėtume dažnai susitikti. Jo 
gyvenimo dideli ir kasdieniški nuotykiai 
keistai gali būti panašūs į daugelio mūsų. 
Tai gal ir bus įdomūs daugeliui

Iki būk pasveikintas Australuos žemėje, 
Pįjušai! Red.

Stasio Montvido pieš, rėdės

nė, kuri Vilniaus muzikos akademijoje 
solinio dainavimo meno mokėsi pas 
garsiąją dainininkę Giedrę Kaukaitę, 
tapo vakaronės pagrindine ašimi. Ji daina 
“Oi ant dvaro leliumai”, pasitiko svetelius 
prie šventiškai papuošto stalo, virš kurio 
kabojo advento vainikas ir sodai.

Alena Karazijienė trumpai 
papasakojo apie senovinius Advento 
papročius ir jų prasmę. Bronė 
Staugaitienė, kuri parengė dainininkus
vakaronei, vedė “bobelių” dainas.

Kunigas Egidijus Amašius sol dainavo 
“Bėginėjo povelė”, o už kitų vyrų melo
dijų vedimą buvo atsakingi Arūnas Žižys 
ir Faustas Sadauskas.

Dalios Antanaitienės senjorų grupė 
“Šokdava” patrepsėjo “Jievaro tiltą”. 
Daina “Kas mano sodelyje vaikščiojo” 
dainininkai atliko kartu su žiūrovais. 
Visiems patiko “bobelių ir bernelių” ir 
“Šokdavos” šokis - žaidimas “Iš kur svotai 
atvažiavo”. Raudo žandeliai toms
mergelėms, kurias vyrai savo pusėn

Loterija Lietuvos našlaičiams paremti
' J ' . it ' ) < W)<

Australijos Lietuvių Dienų metu 
organizuojama loterija, skirta paremti 
Lietuvos našlaičius. Pagrindinis prizas - 
dygsniuota antklodė. Bilietai bus 
parduodami per Australijos Lietuvių 
Dienas Sydnėjuje, Lietuvių Klube ir per 
visus renginius. Bilietus pardavinės 
SKMSGD narės, tačiau visas pelnas eina 
tiktai į Lietuvą.

Darbo autorė - Susan Dryža.
Mašina sudygsniavo - Joanne Knot.
140x160 cm. apklotas keliams ar vienai 

lovai. Tokios rūšies apklotai paprastai 
laikomi sulenkti ant sėsk) atramos, o kai 
jaučiamės sušalę, jais labai malonu 
apsikloti. Apkloto medžiaga: medvilnė, 
varinas, poliesteras. Rausvos ir gelsvos 
spalvos su lietuviškos vasaros vaizdais, tarp 
kurių rasite pušynų, tautinių drabužių 
raštų, uogų, gėlių, javų, varpų, plaukiančių 
ančių, girios kiškelių ir daug daug kitų 
vasaros vaizdų.

Pagal seną tradiciją, didelio darbo ir 
didelės kantrybės reikalaujantys sudurtiniai 
apklotai leidžiami į loterijas vertingos 
šalpos tikslais. Per paralimpines žaidynes 
Sydnėjuje, vyko sudurtinių apklotų paroda.

Apklotai buvo-suaukoti iš įvairiausių 
Australijos vietovių. Juos pardavus, 
surinkta $400,000paremti paralimpinėms 
žaidynėms. ......7 MPint

išsirinko. Štai linksmiausia šiame žaidime 
tapo Danutė Lynikienė, jauniausia Dalia 
Petraitienė, na o pačia gražiausia Dana 
Levickienė.

Kai kurie žiūrovai prisipažino, kad 
mažai ką buvo žinoję apie Adventą. Kiti 
sakėsi niekada negirdėję liūdnų Advento 
dainų. Taigi, atrodo, kad vakaronė įgavo 
ir pramoginę ir pažintinę prasmę.. Valio 
organizatorėms

Gražina Pranauskienė

Laimingai, Aušrele
Aušra Vinčiauskaitė (žiūr. nuotr. 

viršuje) atvykusi į Sydnėjų, greitai įsijungė 
į lietuvišką veiklą: padėjo tavrkyti 
Lietuvių klubo biblioteką, įsijungė į 
“Dainos” chorą, talkino mokykloje ir net 
ėmė žaisti bilijardą. Darbščią, draugišką, 
visada su šypsena veide merginą 
pamilome visi. Nė nepastebėjome, kai 
ištisi metai prabėgo ir galime tik 
apgailestauti, kad Aušrelė jau rengiasi 
namo. Atsisveikindami linkime jai
Lietuvoje kuo geriausės sėkmės darbuose 
ir laimės asmeniniame gyvenime.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų, Aušrele. Mums čia labai 
tavęs trūks, Jadvyga Dambrauskienė

Daug pasaulio apkeliavęs 
Pergyvenęs daug vargų 
Atirklavo štai žmogelis 
Prie Australijos krantų

Valdžios šulai pasitarę 
Dulkei išimtį padarė 
Jis visai nedaug maldavęs 
Imigranto teises gavo

Eina vėl toliau pilietis 
Tarp tiek gatvių begalinių 
Ieško įstaigos tautiečių 
Nori rasti sau nakvynę

Aiškiai galite suprasti 
Noriu darbą susirasti 
Butą gal kur nors rūsyje 
Vadinuosi Dulkė Pijus.

Mūsų Pastogė Nr. 50-52,2000.12.18, psl.8

7



Hliutės Kampelis
Kvedaras ir Karazija

Dabar įeina į madą ieškoti savo šeimos genealogijos. Bet ne tik šeimos - pavardės 
irgi turi savo genealogiją.

Paimkime Kvedarą. Ar žinai, ponas Kvedarai, kad esi Dievo dovana? Ar bent jau 
buvai, kai seniai seniai graikų šeimoje gimė ilgai lauktas sūnus ir tėvai jį pavadino 
Theodoros - Dievo dovana. (Theos - Dievas, doros - dovana.)

Kai vienuoliai Kirilas ir Metodijus buvo pasiųsti į Bulgariją ir kitas slavų tautas 
krikštyti pagonių, jie ten nusivežė ir Teodoro vardą. Kai tas vardas pasiekė Rusiją, jis 
susidūrė su kliūtim: rusai negalėjo ištarti graikiško garso “th”, tai iš Theodoro pasidarė 
Feodoras - Fiodr. Krikščionybė plito toliau ir nukeliavo j Gudiją, o su ja ir vardas. 
Bet varge! Gudai negalėjo ištarti “f”, ir vardas pasikeitė į Chvedar. Iš Gudijos, kurios 
dideli plotai priklausė Didž. Lietuvos Kunigaikštystei, vardas atkeliavo į Lietuvą. Ir 
vėl problema: lietuviai netarė nei “f”, nei “ch”. Taip ir atsirado Kvedaras, kuris dabar 
paplitęs visoje Lietuvoje. (Daug vėliau tiesioginiu keliu iš Rusijos atėjo ir 
Federavičiaus pavardė.)

Karazijos, kurių protėviai visi kilę iš Karazijų kaimo (vėliau susiliejusių su 
Terpeikių kaimu Kupiškio apylinkėse) savo pavardę kildina iš storos gelumbės 
pavadinimo. Labai sename lenkiškame žodyne “karazja” apibūdinta kaip “stora 
ispaniška medžiaga” (raštuose minima nuo XV a.) Lietuvoje ta medžiaga irgi buvo 
paplitusi, kaip matyti iš dvarų inventorių, kuriuos surašydavo mirus dvaro savininkui. 
Inventorių sąrašuose minimi: “baltas karazijos rūbas” (1585 m.); “švarkas iš karazijos 
su raudonom sagom” (1593 m.); “panešiotas žalios karazijos žiuponas” (1594 m.); 
“raudonas karazijos rūbas, pamuštas kailiu”. Kaip ta medžiaga pavirto į pavardę, 
galima tik spėlioti, bet aišku, kad ji kilusi iš pravardės. Gal atvykęs karazijos pirklys 
pasiliko ten gyventi, gal vienas iš kaimo gyventojų pasisiuvo karazijos apsiaustą, kuriuo 
visiems gyrėsi - kas žino...

Paminėjau Karazijų kaimą. Tokių kaimų, kurių pavadinimai atsirado dėl ten 
gyvenusios didelės šeimos, yra labai daug. Būtų įdomu sužinoti, kiek Australijos 
lietuvių šeimų turi savo kaimus. Padėkite man surinkti žinias parašydami: 1. savo 
pavardę; 2. pavardę šeimos nario, kilusio iš savo pavardės kaimo; 3. kur tas kaimas 
yra (ar buvo). Jei nežinote, bet norite paieškoti, patarčiau pradėti nuo Br. Kviklio 
“Mūsų Lietuvos” arba bostoniškės enciklopedijos. Mano adresas: A.Karazijienė, 187 
Melrose Dve., Tullamarine, Vic. 3043 arba e-mail: karazija@access.net.au Gal kas 
domaus išeis.

Ii REDAKCIJOS PAŠTO

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO - '

Kas pažįstate ponią Mitkienę?
I am trying to trade down relatives. Have 

you ever heard of anyone named Mitkus? 
My mother wrote to Mrs. Mitkiene in Cairns, 
Australia for many years. Her daughter 
Trudy Mitkus was a hairdresser there and I 
can no longer And her address. Ponia 
Mitkiene speaks mostly Lithuanian, but 
children do not I know that ponia Mitkiene 
often travels to visit Lithuanian church and 
community in Sydney. I thought it was worth 
a try. I tried through Yahoo but could not 
find them. When my parents were in German

ieškoma Viludų giminė
Dear Editor, I have recently returned 

from San Paulo, Brazil where I attended 
the book launch of a Brazilian Olympic 
Champion.He is Adhemar Ferreira Da 
Silva and he won the gold medal for the 
Triple Jump in Helsinki (1952) and 
Melbourne (1956) Olympic Games.

The book launch was a wonderful 
event attended by many famous people 
as well as friends and relatives of 
Adhemar. At this event I met Valdermar 
Vilutis who is a Lithuanian Migrant to 
Brazil. He has family here in Australia and 
is desperately trying to find them. His 
parents are Victor and Maria Helena. I

Rašykite kas gera
Gerb. Redaktore, “MP” Nr.48 

“Redakcijos Skiltis”, kurioje su gailesčiu 
sakoma, kaip yra žiūrima į dabartinius 
atvykstančius iš Lietuvos.

Pervertus iš 2 į 4 puslapį randame 
antraštę Lietuviai, kuriais nesididžiuojame. 
Taigi, paskaitęs 4 puslapį, taip ir šnairuoji į 
kiekvieną atvykėlį.

Nepamirškime, kad nauji ateiviai 
vienokiu ar kitokiu būdu nemažai prisidėjo 
prie mūsų kasdieniško^ gyvenimo 
pagerinimo. Todėl gal geriau būtų daugiau 

DAUG SUŽINOSI SKAITYDAMAS “MUSŲ PASTOGĘ”

refugee camps, p. Mitkiene was with them. 
My parents went to work in US, and Mrs. 
Mitkiene’s husband cut sugar cane up in 
Cairns... She is a gentle and sweet lady, my 
brother’s god mother. I have lost touch I 
tried Australian internet people search, but 
got nowhere.

Thank you I know it is a long shot, but 
you never know, maybe your family has 
heard of them? I think ponia Mitkiene would 
love to see Gilija. Aciu.

Jūratė Aukštikalnis
JAUKSnKALNIS@PARTNERS.ORG

believe Kostas Vilutis came from Sydney 
to visit them and his Grandfather Vladis 
Lavas in 1965.

If any of your readers have any 
information about this family I know that 
Valdemar would be thrilled to hear from 
them.

Valdemar Vilutis* contact details are as 
follows: Email:vilutisv@rocketmail.com 
Telephone: 5511 221 5715 Address: Rua 
Solon 884 Bom Retiro CEP 01127-010 
Sao Paulo SP BRAZIL

It would be wonderful if through your 
newspaper we could reunite this family.

Thank you,
Rosemary Mula

rašyti apie gerus lietuvių darbus ir jų 
pasiekimus.

Visame pasaulyje yra nemažai blogio, 
bet vis dėlto gėrio, mano manymu, yra 
daugiau, tik jis yra kuklesnis, neside- 
monstruoja, todėl ir mažiau matosi Kaip 
toj olimpinėj lietuviškoj dainoj: “Mūsų tik 
trys su puse milijono, o jau esame žinomi“.

Daugiau meilės ir nuoširdumo visiems 
mums ne pro šalį. Daugiau rašydami apie 
gėrį, gal ir blogio nepastebėsime, bent jau 
jis nebus mums toks baisus. Pabandykime!

Jus gerbiąs Algis Bučinskas

Skrolys Park
Važinėdamas po Vakarų Australiją 

pastebėjau, kad Esperance mieste yra 
parkas, pavadintas Skrolys Park. Poną 
Skrolį gerai prisimenu, kadangi tuo pačiu 
laivu atplaukėme į Australiją. Tai buvo 
puikus žmogus.

Norėdamas sužinoti daugiau apie p. 
Skrolio nuopelnus Esperance miestui, 
vienur kitur klausinėjausi. Vėliau net gavau 
atsakymą iš Esperance Tourist Bureu, bet, 
deja, ir ši įstaiga negalėjo padėti, tik 
prisipažino, kad jei p. Skrolio garbei visas 
parkas buvo pavadintas jo vardu, jo 
nuopelnai šį miestą planuojant ir vystant 
turėjo būti nemaži.

Taigi, gal tarp “Mūsų Pastogės” 
skaitytojų atsiras kas nors žinantis apie p. 
Skrolio to meto darbus Vakarų Australijoje.

Reikėtų užfiksuoti, nes tai Australijos 
lietuvių istorijos dalis. „ a.J Renoldas Cesna

Užsukite ir pas Eglę žalčių karalienę...
“M.P”nr. 43 pastebėjau dr, Genovaitės 

Kazokienės pasiūlymą, važiuojant pro 
Cooma į XXI ALD Sydnėjuje sustoti ir 
pasižiūrėti Southern Cloud paminklo, 
sukurto A Rimkos - Rimkevičiaus.

Norėčiau priminti, kad Canberroje 
1988 metais Australijos gyvavimo 200 
metų proga buvo pastatytas paminklas, 
paaukotas Australijos lietuvių. Ievos 
Pocienės skulptūrą “Eglė žalčių Karalienė” 
rasite Glebe parke, pačiame miesto centre.

Taigi, patariu vykstant arba grįžtant pro 
sostinę užsukti pasigėrėti šiuo nuostabiu 
lietuvių paminklu.

Su pagarba
Viktoras Martišius

Eilutės iš laiškų
Gerbiama Redaktore, linkiu Jums ir visam 
laikraščio personalui linksmų Šv. Kalėdų ir 
geros sveikatos ir kloties Naujuose Metuose

Veronika Koženiauskienė
Moe, Vic

Linkiu Jums visiems “Mūsų Pastogėj” gražių 
šv. Kalėdų ir sveikatos bei energijos, kad MP 
ir sekančiais metais gyvuotų. Su pagarba

Nina Kantvilienė
Hobart, Tas

Siunčiu prenumeratą ... ir dovaną Pastogei 
Linkiu spaudos darbuotojams Linksmų 
Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų. 
Sudiev. Jonas Povilėnas

Cooma, NSW

Įdedu pašto perlaidą sumoje 70 dolerių už 
laikraščio prenumeratą, o likusieji yra 
parama laikraščio leidimui. (Aukoja tik 
kunigam ir ubagam) XMuščinskas

Waterloo, NSW

“M.P” Redakcijai ir visiems bendradarbiams 
malonių ir laimingų Šv. Kalėdų ir sveikų bei 
darbingų Naujų 2001-jų Metų! Linki

Viltis Kružienė
Mitcham, Vic

Visoms ir visiems “Mūsų Pastogėje” linkiu 
džiaugsmingų, nuotaikingų Kalėdų švenčių, 
o Naujiems 2001 Metams geros kloties ir 
ištvermės tęsti bendruomenės švietimo (ir 
apšvietimo) darbą. Visuomet su Jumis

Teodoras Rotcas 
Fairfield, NSW

Atitaisymas
MP Nr 49 Vytauto Donielos straipsnio 
“Jaunimo kongresas ne už kalnų” 
pabaigoje dėl redakcijos kaltės įsivėlė 
nemaloni klaida - autoriaus pavardė 
susiliejo su PLJK informacijos e-mail 
adresu. Jis turi būti: aĮjs@rapidneLnetau 
Nuoširdžiai atsiprašome. Red.

Redakcijos skiltyje negera rašyba
Keletas kritiškų pastabų dėl rašybos 

formų, kurias R (ita) B (altušytė) vartoja 
savo Redakcinėje skiltyje. Tai: Australijos 
lietuvių dienos (vietoj Australijos Lietuvių 
Dienos), S...Įietuvių klubas (vietoj S... 
Lietuvių Klubas), “Tėviškės aidai” (vietoj 
“Tėviškės Aidai”), Sidnėjus (vietoj 
Sydnėjus), Kanbera (vietoje Canberra) ir 
pan.

Skaitant Lietuvos spaudą, akin krenta 
tenykštės rašybos nevienodumas. Labai 
marga yra svetimvardžių rašyba: vienur 
laikomasi tikrosios pavardės (pvz. 
Margaret Thatcher), kitur - ji lietuvinama 
(Tečer, Tetčer) ir t.L Išeivijoje yra įprasta 
svetimvardžių nelietuvinti, o tokie 
bandymai kaip Uilas Juzas (vietoje Will 
Hughes), kaip Kitas Smitas (vietoje Keith 
Smith), ar Houmbušas (vietoje olimpinio 
Homebush) sukeltų skaitytojų pašaipą ar 
net irzlumą. Juk su svetimoje kalboje 
rašomais vietovardžiais ar asmenvardžiais 
išeiviai susiduria kasdien, tad kodėl rašyti 
taip, kad tikrąjį vardą reikėtų atkurti iš 
neaiškaus sulietuvinimo? Reikšminga, kad 
kai kurie Lietuvos laikraščiai svetimus 
vardus jau neberašo pagal “lietuvišką 
tarimą”, bet palieka svetimąją formą. Tai 
jau labai ryškus sovietmečio taisyklių 
atsisakymas.

Gana margas Lietuvos spaudoje yra ir 
didžiųjų / mažųjų raidžių naudojimas. 
Vienur matysi Prezidentas, Seimas, 
Generalinis Prokuroras ir t.t.,. kitur - 
prezidentas, seimas, generalinis prokuroras 
- ir dar kitokių variantų. Sovietmečio 
taisyklės pradeda trupėti ir kitokiais 
atvejais.

Kiek tai liečia didžiąsias raides, išeivijos 
spauda išlaikė vienodumą rašant 
organizacijų, institucijų, laikraščių ir pan. 
vardus didžiosiomis raidėmis, pvz. 
Australijos Lietuvių Bendruomenė, 
Australijos Lietuvių Fondas, Australijos 
Lietuvių Dienos... Lietuvių Namai... 
Lietuvių Klubas ir Lt Australijos lietuvių 
savaitraščiai taip pat vadinasi “Mūsų 
Pastogė” ir “Tėviškės Aidai”. Reikia 
pabrėžti, kad ši išeiviškoji tradicija (kuri 
pratęsia prieškarinės Lietuvos ir daugmaž 
Vakarų ar bent anglosaksų tradiciją) iš 
principo skiriasi nuo rašybos taisyklių, 
kurios Lietuvoje buvo įvestos sovietmečiu, 
kai didžiosios raidės buvo paliktos 
komunistų partijos ir aukštų valdžios 
institucijų pagerbimui. Sovietmečio 
didžiųjų raidžių vartojimo taisyklės buvo 
nurodytos ir visa tau įskaitant “rusiškąjį 
filtrą”, buvo plačiau komentuota “M.P” 
tilpusiuose straipsniuose (1998 nr. 26,31, 
34,35).

Todėl keista, kad R (ita) B (altušytė) 
Redakcijos skiltyse vartoja rašybą, kuri 
neabejotinai galiojo ankstesniame 
istoriniame laikotarpyje, bet yra 
nepriimtina ne vienam “M.P” skaitytojui 
ir galbūt sukelia net ideologinių asociacijų. 
Iš tiesų, net ir Kalbos komisijos nariai 
Lietuvoje sutinka, kad dėl vietinių 
priežasčių išeivijos rašyba gali skirtis.

Kiek žinau, LB Spaudos Sąjungos 
Valdyba kaip “M.P.” leidėjas, turėdama 
omenyje kalbinius nesutarimus Lietuvoje, 
yra nutarusi, kad kai kuriais atžvilgiais 
“M.P.” laikosi išeivijoje įprastų rašybos 
taisyklių, tuomi išvengiant ideologizavimo 
ir kai kurių “rusiško filtro” įtakų. Tenka 
manyti, kad neaiškumų išsklaidymui LB 
Spaudos Sąjungos Valdyba savo nutarimą 
paskelbs ir “Mūsų Pastogėjd”.

Vytautas Doniela

i i)8g
Aukok linksmai - ateik 

į ALD rengiamą ‘J m 
Naujųjų MetųBalių
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KONSULO SVEIKINIMAS
Sveikinu Sydnguje susirinkusius Xjo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Komgreso atstovus ir 

dalyvius iš Anglijos, Argentinos, Australijos, Baltarusijos, Brazilijos, JAV, Kanados, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Urugvajaus ir Vokietijos.

Linkiu jums sėkmingo darbo Kongrese ir kadjie pasisektų neblogiau negu Sydnėįaus

, Vitu™ ŠUteris
Lietuvos generalinis garbės konsulas

Pirmasis PLJK, 1966: The First!

Casimir Algis Zdanius

Kazys 
Zdanius

Overseas 
travel was 
uncommon 
and expen
sive. It was 
thrilling to 
be a dele
gate, and to 
go to the 
US of A

On a Qantas 707, it was Sydney to 
Brisbane first, then to San Francisco after 
a couple of Pacific re-fuelling stops. A short 
flight to LA where we were met by a small 
welcoming crowd with placards. Another 
overnight flight and we were there at 
Chicago O’ Hare, a bit jet lagged.

A busload of aųstrajiečiai headed east 
to Michigan. A lunch stop was at a health
holiday farm, owned by J. Bačiūnas and the 
manager was V. Adamkus. Finally our 
destination, Dainava.

Stovykloje dominavo amerikiečiai ne 
tik skaičiumi, bet ir sugebėjimais. Nors 
kiekvieno krašto jaunimas savotiškai 
įdomiai atstovavo savo bendruomenes. 
Vokietijos atstovai ne tik atrodė kaip 
vokiečiai dėl savo apsirengimo, bet ir 
lietuviškai kalbėjo su vokišku akcentu.

Panašų įspūdį darė ir Pietų Amerikos 
lietuviai, tik jų laikysenoje, aprangoje ir 
kalboje jautėsi ispanų įtaka. Supratome 
viena: lietuvių yra visame pasaulyje ir su

jais visais galime susikalbėti savo - lietuvių 
- kalba. Manau, mes, australiečiai, irgi jiems 
atrodėme savotiski. Studijų dienose geriau 
susipažinome ir su savo bendrakeleiviais 
iš kitų Australijos miestų.

Stovykloje susipažinom su Antanu. 
Saulaičių - ir daugeliu'kitų amerikiečių, 
kurie tada dirbo, o kai kurie ir iki šiol dirba, 
lietuviškumo išlaikymo darbuose.

Po Studijų Dienų, ten pat Dainavoje 
vyko stovykla - jąužplūdo daugybė dalyvių, 
svečių, šiaip stovyklautojų. Pirmasis 
jaunimo kongresas buvo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir jos ilgamečio pirmininko 
J. Bačiūno sumanymas.Kokį puikų dalyką 
jie pradėjo!

Kongreso metu važiavome dar ir į 
Niujorką, kur dalyvavome demonstarcijoje 
prie Jungtinių Tautų (UN) būstinės - tada 
gi laisvė Lietuvai buvo tik svajonė, tad 
politinio pasireiškimo reikėjo visur, kur tik 
susidarydavo nors mažiausia galimybė.

Grįžę į Čikagą patekome į šokių šventę. 
Tiek fiėtmaų^Šokėjų^r apskritai tokios 
gausybės lietuvių vienoje vietoje niekad 
gyvenime nebuvau matęs.

Po šventės Čikagoje, išsiskirstėme ir 
kaip kam patiko važiavome j Kaliforniją. 
Vieni mašinomis 66-ju keliu, kiti turistiniais 
maršrutais, pavyzdžiui, kai kas užsuko į 
Yellowstone ir kitus nacionalinius parkus, 
o dar kiti, išvyko ieškoti giminių kituose 
miestuose.

A young person reading this should 
consider are things Lithuanian intriguing, 
dear to you or just of interest? If there is a 
spark of interest, then go, participate in this 
years PLJK. You’d be mad to miss out...

Cc

X Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresas 
We invite all Lithuanians in Australia to join in and support for 

Lithuanian youth.
Meet Lithuanian youth from all around the world.

Come to our Opening Ceremony and Ball to be held at 7.30pm on 23rd 
December 2000 in Sydney at the Epping Club:

45-47 Rawson Street
Epping 2121

Cost is $75.00 and includes entertainment, three-course meal, soft 
drinks, wine and beer.

Your support is needed and appreciated 
Please contact Daina Sliteryte on 02 9955 9048, Virginia Cox on 02 9489 

9549 or Julyte Virzinaite on 02 9620 6921 to book.

Dėmesio! Nepraleiskite šios nepakartojamos progos!
Kviečiame visus lietuvius gyvenančius Australijoje atvykti į X Kongreso atidarymo 

vakaronę.
Atidarymo vakaronėje galėsit susipažinti su lietuvių jaunimu iš įvairių pasaulio 

šalių, smagiai ir turiningai praleisite laiką.
Pradžia 730 vakare, gruodžio 23 dieną 

Epping Club: 45-47 Rawson Street Epping 2021
Bilieto kaina - 75 doleriai Į ją įeina trijų patiekalų pietūs, vynas, akis bei kiti 

gėrimai ir įvairi pramoginė programa.
Paskubėkite ir užsisakykite kuo anksčiau, nes vietų liko mažai 

Dėl užsakymų skambinkite Dainai Šliterytei (02) 9955 9048, Virginijai Cox (02) 
9489 9549 arba Julytei Viržintaitei (02) 9620 6921.

Vs •••• • '............... —■■D

■■ Į X-ąjj Pasaulio Lietuvių jaunimo Kongresą atvyksta viso pasaulio lietuvių jaunimui 
gerai pažįstamas kunigas Antanas Saulaitis. Šioje nuotraukoje jį matome Vilniuje 
vykusiame VIII-ame PLJK kaip visada rimtai kažką diskutuojantį su melburniške Gaila

Dėmesio! Nepraleiskite šios nepakartojamos progos! 
Atvyki! į X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Jaunimo Stovyklą!

2001 metais, nuo sausio 2-tros dienos antradienio, iki sausio 7 dienos 
sekmadienio yra galimybė visiems lietuviams gyvenantiems Australijoje 

dalyvauti Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Jaunimo Stovykloje.

Jei esate tarp 18 - 35 metų amžiaus ir norite iš arčiau susipažinti su 
lietuviškom tradicijom, smagiai praleisti laiką ir aplankyti nuostabias 

Australijos vietas, stovykla bus nepakartojama proga tai padaryti.

Stovykla rengiama Melburno universiteto filiale Dookie, Shepparton, Victoria. 
Į stovyklą atvykti tetruktų 2 x/z valandos, jei važiuotumėt Hume Highway.

Dalyvavimas stovykloje Jums kainuos $350 dolerių (studentams - $250). Į šią 
sumą įeina nakvynė, maistas ir turistinės išvykos.

Skubiai užsisakykite vietas skambindami Petrui Šurnai - (03) 9388 0681 arba 
Melisai Savickaitei - 03 9457 4348.

Lauksime Jūsų stovykloje!

Muceniekaite.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

(( ............ - _
X Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongreso Jaunimo 

Stovykla
From 1pm Tuesday January 2"- until Sunday January 7*k 

2001, is an opportunity for all Lithuanian youth in Australia 
from ages 18-35 years to participate in the World Lithuanian 

Congress Youth Camp. It will be he|d at the University off 
Melbourne campus, Dookie, Shepparton, Victoria, 2 % hours 

drive from Melbourne up the Hume Highway.
The cost is $350 or $250 for foil time students. This 

includes formal program, tours throughout northern Victoria, 
accommodation and all meals.

It is a place where you will make new friends from 
Australia and overseas,

and have the opportunity to participate in workshops that 
will enhance your Lithuanian knowledge & skills.
To book, call Pete Šurna on 03 9388 0681 or Melisa 

Savickaite on.
03 9457 4348.

........... 4
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SUVAŽIAVIMAS -

ALB Krašto Tarybos XXVII paprastosios sesijos, įvykstančios 2000 m. gruodžio 
mėn. 28,29 ir 30 dienomis Sydnėjaus Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown. 
X ' \ . DIENOTVARKĖ

Gruodžio mėn. 28 d., ketvirtadienis
> 8.30 Atstovų registracija

9.00 Sesijos atidarymas 
' k ; Invokacija

Sekretoriato kvietimas 
Prezidiumo rinkimai 
Mandatų komisijos rinkimai 
Rezoliucijų komisijos rinkimai 

•; ' <' Sveikinimai ’
10.00 ALB vykdomųjų organų pranešimai: 

Krašto Valdybos pirmininkė 
Krašto Valdybos iždininkas 
Krašto Kontrolės Komisijos pirmininkas 

j ’ Garbės Teismo pirmininkas
Klausimai, diskusijos ir pranešimų tvirtinimas

11.00 Pertrauka 20 min.
11.20 ALB organizacijų pranešimai

LR Generalinis konsulas 
. ALB Archyvas

ALFAS >
Lietuvių Skautų Sąjunga 
Klausimai, diskusijos ir šių organizacijų pranešimų priėmimas

12.30 Pirmosios dienos posėdžio pabaiga - nuotrauka 
Gruodžio mėn. 29 d., penktadienis

t ' 9.00 ALB organizacijų pranešimai (tąsa): 
PLB Valdybos atstovas 
Australijos Lietuvių Fondas
LB Spaudos Sąjunga - “Mūsų Pastogė” 
AL Jaunimo Sąjunga
Klausimai, sumanymai ir pranešimų priėmimas

10.40 į Pertrauka 20 min.
11.00 Paskaita “ALB vakar, Šiandien, rytoj” - dr. A Kabaila 

Diskusijos po paskaitos
ALB Apylinkų Valdybų ir Seniūnijų pranešimai žodžiu 
Pasisakymai, klausimai ir pranešimų priėmimas

12.30 Antrosios dienos posėdžio pabaiga 
Gruodžio mėn. 30 d,. šeštadienis

9.00 Sekančios ALB Krašto būstinės ir AL Dienų rengimo 
vietos nustatymas
ALB Krašto vykdomųjų organų rinkimai: 

a) Krašto Valdybos
• b) Krašto Kontrolės Komisijos

, c) Garbės Teismo
10.40 Pertrauka 20 min.
11.00 Ateities veikla:

Pasiūlymai, svarstymai, diskusijos 
Rezoliucijų priėmimas

12.30 XXVII sesijos pabaiga. Lietuvos Himnas

ALB KRAŠTO VALDYBA 
2000 m. gruodžio mėn. 6 d.

2y
,

Mirus

a. a. Onai Jarmalaviaenei
jos dukras: Valę, Silviją ir Viki su šeimomis nuoširdžiai užjaučiu.
Ant velionės kapo vietoje gėlių skiriu $ 20 auką “Mūsų Pastogei”

Vincenta Antanaitienė

PROGRAMA

7 vai

7 vai

Gruodžio 27 d.-trečiadienis
10 vaL Himaldos: St Joachims bažnyčioje, 

St ir Mitts St, Lidcombe.
12vaL XXI ALD atidarymas: Civic Centre Town Hall, 

Bankstown. Kaina $5. '
2.30vaL Sporto šventės atidarymas: Aubum Basketball 

Centre, Church Street, Lidcombe, tel 9646 5343; 
9646 3840. Kaina $5.
Literatūros popietė: Lietuvių Khibe, 16-18 East 
lėrrace, Bankstown. Kaina $10.
Harbour Cruise: ir kartu laive - jaunimo Susipa
žinimo vakaras.

Gruodžio 28 d. - ketvirtadienis
8.30 vai ALB Krašto Tarybos suvažiavimas, dalyvių registracija (I-ji diena):

Lietuvių Khibe, 16-18 East Terrace, Bankstown.
9 vaL Sporto varžybos: pastoviai vyks Aubum Basketball Centre, Church Street,

Lidcombe.
9 vai Adelaidės Lietuvių Tbatro “Vaidila” repeticija: Lietuvių Khibe, 16-18 East 

Terrace, Bankstown.
12 vai Bendra pirmoji chorų repeticija: Lietuvių Khibe, 16-18 East Terrace, 

Bankstown. ■
2 vai Meno parodos atidarymas: Bankstown Arts & Crafts

Building, kampas Olympic Pde & Dale Pde, Bankstown. Paroda veiks 2 
dienas.
Tautodailės paroda vyks gruodžio 28-30 dienomis po KT posėdžių 
Lietuvių Khibe, 16-18 East Terrace, Bankstown.

2 vai Ihutodailės parodos atidarymas: Lietuvių Klube, Bankstown
3 vai Jaunųjų Talentų vakaro dalyvių repeticija ir scenos paruošimas Lietuvių

Klube, 16 -18 East Terrace, Bankstown.
4 vaL Mokytojų konferencya: “Kalbos, šokių ir dainų bei tradicijų mokymas”

Lietuvių Khibe, 16-18 East Terrace, Bankstown.
7 vaL Jaunųjų talentų vakaras: Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.

Bilieto kaina $10.
Gruodžio 29d. - penktadienis

8 vaL Tautinių šokių repeticija: Whitlam Leisure Centre, Memorial Ave,
Liverpool 2170.

8 vaL Adelaidės Lietuvių Teatro “Vaidila” repeticija, scenos paruošimas:
Lietuvių Khibe, 16-18 East Terrace, Bankstown.

9 vaL ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (II-ji diena): Lietuvių Khibe,
1.30 vaL Tautodailės paroda (II-ji diena) Lietuvių khibe.
9 vaL Sporto varžybos Aubum Basketball Centre, Church Street, Lidcombe.
2 vaL Adelaidės Lietuvių Teatro “Vaidila” spektaklis “Mindaugas “, Lietuvių 

Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown. Kaina $10.
7 vaL Tautinių Šokių Šventė Whitlam Leisure Centre, Memorial Ave, Liverpool

2170. Kaina $20.
Gruodžio 30 d. - šeštadienis

8 vaL Jungtinė chorų repeticija: Parramatta Riverside Theatres, kampas Church
St ir Market St, Parramatta.

9 vaL ALB Krašto Tuybos suvažiavimas (I II-ji diena ): Lietuvių Klube, 16-18
East Terrace, Bankstown. Po posėdžio tautodailės paroda (uždarymas).

9 vaL Sporto varžybos: Aubum Basketball Centre, Church SL, Lįdcombe.
12 vaL FLB Lietuvos Baleto Bičiulių popietė: Lietuvių Khibe, 16-18 East Terrace, 

Bankstown.
6.30 vai Dainų Šventė ir XXI AL Dienų uždarymas: Parramatta Riverside Theatres,

kampas Church Street ir Market Street, Parramatta. Kaina $20.
Gruodžio 31 d. - sekmadienis

9 vaL Baigiamosios rungtynės, apdovanojimai, Sporto Šventės uždarymas: 
Aubum Basketball Centre, Church Street, Lidcombe.

8 vaL Naujųjų Metų balius: Emporium Function Centre, kampas South Terrace 
ir West Terrace Bankstown. Kaina $65.

Mirus

v.s. fil. Aleksandrui Jakštui
jo žmonai Vitalijai, sūnui Algiui ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Akademinio Skautų Sąjūdžio Sydnėjaus Skyrius

Nepakeičiamam draugui, bendraminčiui
Aleksandrui Otonui Jakštui

po ilgos ir sunkios ligos iškeliavus Viešpaties karalystėn, žmonai Vitai, sūnui Algiui 
ir artimiesiems nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
VIEŠPATIE, TAVO VALIA Teodoras J Rocas su šeima

Plainway Funerals
Affordable Funerals with dignity and pride over 25 years experience in the 

Funeral Industry. Vast experience in Multicultural Funerals including the 
Lithuanian Community. Funerals arranged in the comfort of your own home 
or at our offices at Sefton.

24hr service 7 days a week.
Contact: Bruce on 9823 0919 or Steven on 9864 6893

Bossley Park /Fairfield, Blacktown, NSW.
Proudly Australian Owned

Jadvyga Dambrauskienė,
XXI ALD Rengėjų Grupės sekretorė

Su liūdesiu prisimename Amžinybės iškeliavusį židinietį

v.s- Aleksandrą Jakštą,
jo žmonai Vitalijai, sūnui Algiui ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame

Sydney Senųjų Skautų ŽIDINYS

A.A.V.S. Aleksandrui Jakštui
mirus, jo žmoną Vitą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiu

Jonas Zinkus
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Kartas nuo karto mus sydniejiškius 

lietuvius vis aplanko mirties angelas, 
nusivesdamas į amžinybę vieną, ar kitą 
mūsų bendruomenės narį. Rodos dar vakar 
Leonas Urbonas, mūsų verandoje gurkš
nodamas kavutę, gvildeno filosofines 
mintis, kalbėjo kad žmogus gimdamas su 
savimi atsineša ir mirties dieną. Anot jo, 
atsineša vieną neišvengiamą privilegiją - 
mirtį. Taip, Leonai Gaila, kad taip tyliai 
pasitraukei Paskutinius metus vienišas su 
“Foksiu” gyvenai, vienišas ir palikai mus.

Netekome ir Juozo KavoŪaus. Abu su 
žmona Marijona nariai, abu aktyvūs Klubo 
lankytojai. Mielas Juozai, pasiges Tavęs 
visi tavo artimieji, nebematys savo tarpe 
ir Klubo nariai

Dar vienas nemalonus įvykis tai, kad 
Šepokams, nespėjus nurašyti po avarijos 
vienos mašinos, o naujosios vairui dar 
neapšilus jų rankose, užsisvajojęs jaunuolis 
pliaukštelėjo Danguolei į “pasturgalį”. Ir 
vėl abu “ašaroja”, kad yra nelaimių apsėsti

Lapkričio 27d. į mūsų Klubą prigužėjo 
daug vainikuotų samojiečių. Tai reiškė, kad 
rinkosi vyresnieji. Prieš einant į salę, 
Kęstutis Protas irgi buvo apvainikuotas 
kaipo Klubo “vyresnysis“, kuris pasveikino 
atsilankiusį Samoa salų Minister) 
Pirmininką, įteikdamas vizito prisiminimui 
Klubo suvenyrų. Tai antros valstybės 
vadovo įrašas mūsų svečių knygoje per gana 
trumpą laiko tarpą.

Tirrėjome antrą pasitarimą su mūsų 
parapijos atstovais ir skautais dėl Kaziuko

mugės organizavimo mūsų Klube. Deja, 
patenkinamų rezultatų nebuvo gauta.

Per Kūčias Klube turėsime apie 
šimtinę lietuviško jaunimo iš visų pasaulio 
kraštų. Tikimės, kad bus kun. Antanas 
Saulaitis, kuris jas ir praves. Kviečiame 
tautiečius burtis į vieną šeimą šiai tradicinei 
vakarienei

Dėkojame Vincui Augustinavičiui už 
gražius atsiliepimus spaudoje ir laiškuose, 
kuris, anot jo, ne tik “susimokėjo skolą”, 
bet dar pridėjo auką $21.00 sumoje mūsų 
bibliotekai Ačiū, Vincai

Šių metų Kalėdų Eglutė Klube turėtų 
pralinksminti ne tik jaunuosius, bet ir 
tėvelius, nes, kaip teko girdėt, Ramona 
Zakarevičienė ruošia kažką įdomaus. 
Atsilankykite gruodžio 17 d. 13.00 vai

Jadvygos Dambrauskienės dėka 
direktorių kambaryje stalą Olimpiados ir 
Lietuvių Dienų metu dengia gražiai išausta 
lietuviška staltiesė. Ačiū jai

Jau kiek metų Klube matau Ziną 
Žvirblienę, besidarbuojančią už baro. 
Dėkojame Zinai už savanorišką darbą 
meteliai po metelių.

Jūsų laimės išbandymui laukia gražus 
KALĖDINIS GURBĘLIS su įvairiau
siomis gėrybėmis. Laimingas bilietas bus 
traukiamas per Kūčias.

Per “atlaidus” geriausia susitikimo vieta 
Sydnėjaus Lietuvių Klubas.

IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas

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

TEL: 9708 1414 FAX.: 9796 4962 ~~

KLUBAS LAUKIA ATSILANKANČIŲ 
SVEČIŲ IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ

DARBO VALANDOS: 
Darbo dienomis nuo 4.00 vai. Šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vaL 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA
LIETUVIŲ DIENŲ METU KIEKVIENA DIENA NUO 12.00 vai 

KALĖDŲ DIENAtUŽDARYTA

Sekmadieniais nuo soo iki 6.00 vai

LINKSMOJI VALANDA
VISI GĖRIMAI TIK PUSE KAINOS

Gruodžio 24 d. 7.00 vai. Registruotis iki Gruodžio 20 d. 
KAINA $25.00

Vaikams iki 6 metų nemokamai. Iki 12 metų $12.00

, ADELAIDĖS ATSTOVAI Į 
KRAŠTO TARYBĄ

Š.m. spalio mėn 22d. Adelaidės 
lietuviai išrinko atstovus, kurie dalyvaus 
Krašto Tarybos suvažiavime Sydnėjuje.

Ex officio į Krašto Tarybą įeina visi 
Krašto Valdybos nariai, PLB Seimo 
nariai (tik tie, kurie dalyvavo Seime), 
Archyvo vedėjas arba jo įgaliotinis, 
Apylinkės Valdybos pirmininkė arba jos 
įgaliotinis. Išrinkti 8 atstovai: Romas 
Pocius, Kristina Dundienė, Ieva 
Pocienė, Martynas Pocius, Danutė 
Umevičienė, Gaila Dundienė, Elena 
Varnienė, ir kun. Juozas Petraitis.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

■4^'
SYDNĖJAUS

LIETUVIU KLUBAS
- j* ».

NARIAMS IR SVEČIAMS
LINKI

LINKSMŲ Šv.KALĖDŲ
Ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ I

L3ETHV3ŠK0S VESTUVĖS
Jose viską suprasi ir be žodžių, užtat drąsiai 
kviesk'ir lietuviškai nemokančius draugus

Kaip visada prieš vestuves kyla nemažai klausimų:
Kas? Tautinių šokių šventė
Kada? Gruodžio 29 d. 7 vai vakaro
Kur? Whitlam Leisure Centre Liverpool
Kiek? Bilietai po $20, vaikams iki 12 metų - veltui

Nenusivilsite ir neapvilsite. Bus linksma, 
graudu ir juokinga. Laukiame!

ISIGYKIME BILIETĖLIŲ KALĖDINIAM KREPŠIUI 
LAIMIKIS BUS TRAUKIAMA PER KŪČIAS

Mišios - ne įprastu laiku
Sydnėjaus tikinčiųjų lietuvių bendruomenės nariams pranešame, kad gruodžio 24 

d. dieną, sekmadienį, lietuviams įprastų sekmadienio mišių 1130 Lidcombe nebus.
Gruodžio 25 d. įprastu laiku 11.30 bus Kalėdų Bernelių mišios, giedos “Dainos” 

choras. Sydnėjaus ir apylinkių visų religijų lietuviai kviečiami į šias pamaldas.
Kalėdines plotkeles galima gauti prie bažnyčios pas Danutę Ankienę, arba Lietuvių 

Klube.
“Tėviškės Aidų” prenumeratą galite sumokėti Sydnėjuje per Antaną Kramilių.
Visiems parapijiečiams linki šviesių, laimingų, sveikatingų šv. Kalėdų ir Naujųjų

Metų - Parapijos komitetas

f VILNIUJE PASIKEITĖ x 
AUSTRALUOS KONSULATO 

ADRESAS
Norime atkreipti dėmesį, kad Į 

■ Vilniuje pasikeitė Australijos konsulato * 
I adresas.
I Naujas konsulato adresas yra: |

Totorių g. 15
LT-2001 Vilnius
Lietuva
TEL/FAX: + 370 2 223369 |

Andrius Žilinskas I 
Garbės konsulas i

Aukos “Mūsų Pastogei”
Mrs. HSasnaitis

LIŪDNA ŽINIA
Gautomis žiniomis š. m. gruodžio 8 

dieną Anapiliu iškeliavo v. s. Aleksandras 
Jakštas. Išsamesnę informaciją tikimasi 
spausdinti sekančiame MP numeryje.

Af/’int

Z.Augaitis 
J.Simaitis
I. Daubaras
J. Muščinskas NSW 
J.Povilėnas
A. Dičiūnas 
JKarpavičius 
VPošiūnas
J.Kru tūlis 
J.Babarskas 
VJablonskienė 
VKoženiauskienė 
N.Kantvilienė 
J.Paškevičius
B. Šikšnius 
PBurkys

VIC $25.00
VIC $25.00
NSW $50.00
NSW $ 5.00

$15.00
NSW $15.00
NSW $ 12.50
NSW $27.50
VIC $25.00
TAS $ 5.00
WA $10.00
VIC $10.00
VIC $20.00
TAS $ 5.00
TAS $ 5.00
TAS $ 5.00
NSW $ 7.50

Visiems aukotojams - nuoširdus ačiū.

“Mūsų Pastogės” administracija

Jaunimo Talentų Vakaro 
rengėja kviečia atsiliepti galinčius ir norinčius pasirodyti 

šiame vakare su daina, šokiu, deklamacija ar muzikos 
išpildymu.

Kreiptis į Daivą Murtagh, adresu: 23 Payton Ave., 
Roselands, NSW, 2196, teL: (02) 9758 1002.

Anyone who is interested and able in performing at the 
Jaunimo Talentų Vakaras with dancing, singing, reciting or 
playing an instrument please contact Daiva Murtagh, 23 
Payton Ave., Roselands, NSW, 2196, Ph.: (02) 9758 1002.
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