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Ainksmų Jfalėdų švenčių, puikios nuotaikos “Wūsų Pastogės” skaitytojams ir visiems 

mieliems tautiečiams plačiame pasaulyje linki "Redakcija ir Administracija.
Žagui kiekviena ffaujųjų 2003-iųjų Mietų diena ^ums būna laiminga ir prasminga.
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Mieli Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeimos nariai,
Brangūs Tėvynės Lietuvos sesės ir broliai,

Trisdešimties šešerių Kraštų Lietuvių Bendruomenėse renkamės prie Kūčių 
stalo. Skambant varpams, mintyse lankom artimuosius, maldose minim Lietuvą. 
Švenčiam Kalėdas!

Rūpestis ir lūkestis dažnai mus gaubia, susimąsčius apie tautos nueitą kelią, 
šių dienų sumaištį ir neatspėjamą ateitį. Gyvenimas kiekvienam skiria laiko ir 
erdvės. Mūsų valia pasirūpinti, kuo ir kaip juos geriau užpildyti.

Sutikdami Naujuosius 2003 metus, linkime visiems taikos ir ramybės, laimės 
ir džiaugsmo! Tikime, kad ateis pilnos gerumo ir tiesos dienos!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

(č - -
Bronius Žalys

VILNIUJE KALĖDŲ BELAUKIANT

Kūčių vakaras------
Švelnutės, baltos snaigės tylutėliai krinta, 
didžiule skara padengdamos senutį Vilniaus miestą — 
gatves, alėjas ir namynus...
Nutilo gatvių gaudesys------

Sostinę užgula rimtis kalėdinio laukimo — 
gims šiąnakt vėliai Dievo Sūnus Ješua, 
mums Jėzaus Kristaus žinomas vardu.
Tik kur Jis gims? Nejau ir vėl kalvotose ganyklose Betliejaus?.. 
Bet ten ir prakartėlės jau senai, senai nėra------
Tikiu — užgims Jisai šiąnakt lietuvių genčių kloniuos - 
kur nors prie Lėvenio, Neries, o gal lėtosios sėlių Apaščios, 
Biržų girioje, tarp pušynų ar tarp eglių gojų — 
išlikusioj praėjusio šimtmečio partizanų žeminėj senoj?..

Mes tikime — Jis bus vėl su mumis, 
nes tiktai dėl žmonių atėjo Dievo Kūdikis į šį pasaulį — 
nesvetingą, pasišiaušusį ginklais, 
suvystytą dvireikšmiais pažadais ir perkamom—parduodamom 
(taip, kaip Erodo senais laikais) sąžinėm 
neskrupulingų sutvėrimų, save vadinančių žmonėm !..

Tu būsi vėl čionai — su šypsena nekalto kūdikio, 
Su meile mums visiems — vaikams, suaugusiems, senimui.. 
Ateisi vėl dėl mūs’ visų — kaltų ir ne taip kaltų — 
nes Tu esi Jaunasis Dievas, ateinąs pas mus, 
kviečiąs ne vien tik sau gyventi, 
žmoguje matyti žmogų, o ne žvėrį, 
ar auką savo tikslui, turto siekiant !...

Pasveikintas būk, Dievo Kūdiki, 
Kalėdų šviesų rytą ateinąs, 
pasveikintas būk žmogau, manasis broli!

Vilnius. Tūkstančiai vilniečių gruodžio 1 d. 
vakare susirinko stebėti pagrindinės Lietuvos Kalėdų eg
lės įžiebimo ceremonijos Vilniaus Katedros aikštėje. 
Pusvalandį trukusi teatralizuota eglės įžiebimo ceremonija 
buvo viena įspūdingiausių. Į aikštę susirinkusiai miniai 
Kalėdų Senelis pasirodė iš Arkikatedros varpinės. Mo
juodamas ranka per varpinės langą, jis padainavo Kalėdų
Senelio dainą. Bene netikėčiausias gausiai susirinkusių , iki pat Rotušės aikštės. Pakeliui į ją miestiečiai išvys daug 
vilniečių miniai buvo dar nematytas Kalėdų Senelio nusi
leidimas. Apačioje susirinkusių žmonių atkakliai kvie
čiamas, garbaus amžiaus Senelis šoko į bokšto lange 
bolavusias roges ir specialiu lynu per visą aikštę nušliuožė 
tiesiai į sceną, kjurioje svečią pasitiko “Telebimbam” kom
panija ir linksmoji Neringa. Įžiebti eglę Kalėdų Senelis 
pakvietė Vilniaus merą Artūrą Zuoką ir paskolino jam 
stebuklingą savo lazdą. Iš šios lazdos akimirksniu pasipylė 
fejerverkai, o ant eglės įsižiebė girliandos. Vienu metu 
nušvito ne tik Katedros, bet ir Rotušės aikštės. Ten stovinti 
eglė įsižiebė tą pačią minutę.

Užsižiebus eglei, sostinės dangų nušvietė fejerverkai.

Kaunas. Pats gražiausias ir originaliausias 
dalykas, kurį kauniečiai šiemet išvys kalėdinių švenčių 
maratone, bus M. Valančiaus gatvė, paversta “Žvaigždžių 
alėja”. Medžių vainikuose kabės pusšimtis mėlynų 
žvaigždžių, didelių, net iki metro skersmens. Po medžiais 
stovės balti avinėliai ir rodys kelią į senojoje žibalo krau
tuvėlėje įrengtą Betliejų. Žvaigždžių kompozicija drieksis 

įdomaus. Senojo pašto siena pasipuoš kišenėlėmis, kurios 
virs tarsi Kalėdų pašto dėžutėmis - jose bus galima palikti 
laiškus ir dovanėles. Kai kas iš dailininkų siūlo švenčių 
metu “Žvaigždžių alėjoje” apgyvendinti dar neregėtą būtybę 
- gauruotą Kauno sniego žmogų.

Gruodžio 7-ąją, didžiosios miesto kalėdinės eglės užde
gimo dieną, M. Valančiaus gatve į Rotušės aikštę traukė 
spalvinga pasakų personažų eisena. Tądien Rotušės aikštėje 
vyko koncertas, buvo ir nedidelis fejerverkas. Lėšas svar
biausiajai miesto eglei tradiciškai padovanojo norvegai.

Gruodžio 26-ąją Rotušės aikštėje vyks pagrindinis 
Kalėdinis koncertas, į kurį kviečiami visi miestiečiai.

Klaipėda. Klaipėda taps pirmuoju miestu 
Lietuvoje, kurio pagrindinėje aikštėje bus įrengta ledo 
čiuožykla po atviru dangumi. Didžiulis ekranas, muzika 
prie Didžiosios eglės Teatro aikštėje, karuselės Atgimimo 
aikštėje, karšti gėrimai ir užkandžiai tiesiog gatvėje - tai 
tik dalis kalėdinių akcentų, padėsiančių sukurti mieste 
ypatingą nuotaiką palydint jubiliejinius Klaipėdos metus.

Taravos Anikės skulptūrą apjuosiantis ledo takas bus 
apšviestas šventine iliuminacija. Aikštėje ketinama įrengti 
projekcinį 25 kvadratinių metrų dydžio vaizdo ekraną, 
kuriame būtų transliuojami patraukliausi jubiliejinių miesto 
metų renginių vaizdai, miestelėnų sveikinimai, vaizdo kil
pai, palydovinės TV programos. Vaizdo, garso ir žmonių kle
gesio pripildyta aikštė turėtų tapti geros nuotaikos ir susi
tikimų vieta mažiems ir dideliems. Klaipėdos liberalai, prieš 
rinkimus nusprendę neorganizuoti j.okių renginių, jau 
gruodžio pradžioje pakvies klaipėdiečius į Atgimimo aikštę 
prie žinomo Jūros šventės dailininko Anatolijaus Klemen- 
covo sukurtos eglutės formos meninės instaliacijos “Kalėdų 
misterija”, apsuptos karuselėmis bei atrakcionais.
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Gruodžio 2 d. Rusijos vyriausybė pra
nešė, kad ištremiami du švedų diplomatai. 
Lapkričio mėnesį Švedija ištrėmė du rusų 
diplomatus, įveltus į šnipinėjimo bylą.-
♦ Gruodžio 2 d. modernių pažiūrų angli
konų teologas Rowan Williams buvo ofi
cialiai paskirtas Canterbury arkivyskupu, 
nors jo ingresas numatytas tik 2003 metų 
vasario mėnesiui. R. Williams remia siūly
mus skirti moteris anglikonų vyskupais. Jis 
norėtų atskirti Anglikonų Bažnyčią nuo 
valstybės. Anglų spaudos žiniomis, jis 
paprašė Londono Universitetą paruošti 
smulkius planus atsiskyrimui. Planą įgy
vendinus. D.Britanijos karalienė nebūtų 
Anglikonų Bažnyčios galva ir atkristų drau
dimas karališkos šeimos nariams pereiti į 
katalikų tikybą.
♦ Jungtinių Tautų ginklų inspektoriai, 
ieškodami masinio naikinimo ginklų pėd
sakų Irake, kol kas nerado įrodymų, kad 
Irakas gamintų šiuos ginklus. Visgi, tikri
nant ankstyvesnes ginklų gamybos dirb
tuves, surasta, kad Irakas nelegaliai išvežė 
iš tų dirbtuvių visą eilę įrengimų, kurie 
neturėjo iš jų būti išvežami, pagal įsakmiai 
tai pabrėžusią Jungtinių Tautų rezoliuciją. 
Irako pareigūnai neturėjo įtikinančių paaiš
kinimų, kas atsitiko su ankstesnių inspek
cijų specialiai pažymėtais įrengimais.
♦ Gruodžio 3 d. Jungtinių Tautų ginklų 
inspektoriai pirmą kartą patikrino vienus 
iš prezidento Saddam Hussein rūmų Bagda
de, iki šiol Irako vyriausybės skelbtų nelie
čiamais. Al-Sojoud rūmai buvo patikrinti, 
apie tai iš anksto neįspėjus Irako pareigūnų.
♦ Junginių Amerikos Valstijų vyriausybė 
gavo sutikimą iš Saudi Arabijos ir Turkijos 
naudotis karo aviacijos bazėmis jų terito

mrj.“ Lietuvos Įvykių apžvalga

Įvertinimas Vilniaus merui
Tarptautiniai Jaunimo Rūmai (TJR) pri

pažino Vilniaus miesto merą Artūrui Zuoką 
labiausiai pasižymėjusiu 2002 m. pasaulio 
jaunu žmogumi politikos ir valdymo sferoje. 
34 metų AZuokas - vienas iš dešimties lai
mėtojų, atrinktų iš 70 000 kandidatų. Apdo
vanojimas AZuokui buvo įteiktas lapkričio 
25 d. per TRJ pasaulinį kongresą Las Vegas 
(JAV). Organizacijos pirmininkas Salvi 
Batille pareiškė, jog “pinigai nėra galutinis 
tikrųjų lyderių tikslas - postkomunistinėse 
valstybėse ypač svarbu, kad atsirastų žmo
nių, kurie siektų tobulintis patys bei tobulinti 
savo aplinką”

TRJ nariais gali būti asmenys iki 40 metų. 
Anksčiau TJR apdovanojimus yra gavę JAV 
prezidentas Bill Clinton ir John F.Kennedy. 
Tarp buvusių narių rasime daugybę Amerikos 
garsių žmonių. Organizacija vadinama “Pa
saulio jaunųjų lyderių kalve”, turinti šimtus 
tūkstančių narių iš 123 šalių. Lietuvoje narių 
tik apie 90. Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
įsteigta organizacija siekia ugdyti jaunų 
žmonių savybes būti lyderiais, kad jie savo 
ruožtu vėliau dirbtų visuomenės ir pasaulio 
labui. TJR yra viena daugiausiai labdaros 
projektų pasaulyje veikiančių organizacijų.

Broliavaikių ginčas
Ginčų objektas - Lietuvos Seimo Švieti

mo, mokslo ir kultūros komiteto vadovas. 
Naujosios Sąjungos socialliberalas Rolandas 
Pavilionis, kuris, pasak BNS žinių agentūros, 
Vilniuje besilankantį JAV prezidentą George 
WBush palygino su Irako prez. Saddam 
Hussein, nors negali pasakyti, kuris iš jų yra 
pavojingesnis. “Manau, jog Bushasyra labai 
pavojingas. Jo agresyvi politika yra labai 
pavojinga", - naujienų agentūrai NBS teigė 
Pavilionis. Naujosios Sąjungos seniūnas Al
vydas Ramanauskas pareiškė, kad sociallibe
ralams kilo abejonių, ar jų kolega iš tiesų taip 

liberalų frakcija.
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rijose eventualiam Irako puolimui.
♦ Gruodžio 3 d. Danija oficialiai atmetė 
Rusijos reikalavimą išduoti jai čečėnų vy
riausybės vadovaujantį narį Achmed Zaka- 
jev. Visą mėnesį rusai bandė įrodyti Zaka- 
jevo ryšius su teroristais, tačiau, danų nuo
mone, jų bandymai nepasisekė.
♦ Nepalo maoistai sukilėliai, patyrę nuo
stolių kovose su vyriausybės pajėgomis, 
paprašė pasitarimų su vadžios atstovais, kad 
galėtų užbaigti 6 metus trukusį sukilimą.
♦ Gruodžio 3 d. Rytų Timoro policijos 
bandymas suimti vieną studentą, įtartą 
žmogžudyste, sukėlė didžiules studentų 
protesto demonstracijas. Gruodžio 4 d. de
monstracijos išsiplėtė į riaušes Dili mieste. 
Pulta policijos būstinė, vėliau ir parlamento 
rūmai. Akmenimis apmėtyti parlamentarai, 
kelis jų sužeidžiant. Rytų Timoro policija 
paleido šūvių į minią, sužeisdami bei nu
kaudami keletą riaušininkų. Ošintos krau
tuvės. Rytų Timore gyveną australai buvo 
evakuoti į saugią vietovę už Dili. Du aus
tralų policininkai buvo sužeisti, Jungtinių 
Tautų tvarkdariams įsikišus ir atstačius 
tvarką.
♦ Nepaprasta sausra, apėmusi New South 
Wales, privedė prie gaisrų serijos. Gruodžio 
4 ir 5 dienomis gaisrai pasiekė Sydney 
šiaurės vakarų, šiaurės ir pietinius prie
miesčius.

Sudegė keliasdešimt pastatų, vos vos 
išgelbėta daug gyvenamų pastatų. Smar
kus vėjas nešė gaisrų žiežirbas iki 5 kilo
metrų nuotolio už gaisro fronto, peršokant 
priešgaisrines linijas. Ugniagesiams daug 
padėjo keletas specialių staigtasparnių, 
pritaikytų lieti vandens mases ant gaisro 
židinių. □ 

kalbėjo. Jie norėjo išsiaiškinti su pačiu RPo- 
vilioniu, tačiau šis, nors ir žadėjo, į posėdį 
neatvyko. “Jūs žinote kokia yra pono profe
soriaus sveikata. Jis gydosi ligoninėje ir turi 
nedarbingumo lapelį ”, - teisino kolegą gy
nęs Seimo narys A Ramanauskas.

Opozicinė Liberalų frakcija raštu krei
pėsi į Seimo pirmininką ir paragino jį kuo 
greičiau inicijuoti R.Pavilionio atstatydi
nimą iš Švietimo, mokslo ir kultūros komi
teto (ŠMKK) pirmininkų. “Šio pareigūno 
viešai išreikšta pozicija niekaip nesideri
na su oficialia valstybės politika”, - sakė 
frakcijos seniūnas Egidijus Masiulis, pri
durdamas. kad Pavilionį atsakingai elgtis 
įpareigoja jo statusas.

Praėjus keliomis dienoms į Pavilionio 
bylą buvo priversta įsikišti Etikos ir pro
cedūrų komisija, kuriai vadovauja socialde
mokratas Algimantas Salamakinas. Pavi
lionis atsisakė ir jo rekomendacijos - atsi
statydinti iš ŠMKK pirmininko pozicijos. 
Pagalbon atėjo ir Lietuvos Socialdemok
ratų partijos informacinio centro vadovas 
ir parlamentaras Gediminas Kirkilas, ra
gindamas valdančiosios daugumos part
nerius socialliberalus apsispręsti, ar atsta
tydinti Rolandą Pavilionį iš pirmininko 
pareigų. Socialliberalai pareiškė, kad negali 
bausti savo atstovo net ir už bendrai valsty
bės pozicijai prieštaraujančias kalbas.

Reikia nepamiršti, kad Rolandas Pavilio
nis žinomas kaip aršus NATO priešininkas, 
sėkmingai sumažinęs biudžete pažadėtas 2 % 
valstybės išlaidas krašto gynybai. Bendra
minčiai jo neapleis - Seimo dauguma neskuba 
svarstyti opozicinės konservatorių frakcijos 
inicijuoto nutarimo projekto dėl R.Pavilionio 
atstatydinimo iš komiteto pirmininko pareigų. 
Valdančioji dauguma atsisako įtraukti į 
plenarinio posėdžio darbotvarkę šį klausimą 
Atstatydinimo taip pat siekia opozicinė

REDAKTORĖ! ŽOD1J
Atkeliauja dar vieni Nauji Metai. Prieš per

žengdama laiko slenkstį noriu perbėgti per šių metų 
“Mūsų Pastogės” puslapius ir pasidalinti keliomis 
mintimis. Juk po sausio pirmosios prasidės naujas 
darbų ir rūpesčių ciklas.

Lietuviškasis Bendruomenės laikraštis “Mūsų 
Pastogė” lankė Jus, mieli skaitytojai, kas savaitę. Jis 
buvo gyvas ryšys tarp visų, kurie ilgisi savo lietu
viško žodžio. Rašydami “Mūsų Pastogei”, Jūs su 
visais pasidalinote savo žiniomis, mintimis ir per
gyvenimais, o tai mums visiems -vertinga dovana, į 
kurią įdėta daug darbo bei širdies.

Kas savaitę skyreliui “Lietuvos įvykių apžvalga” 
savo straipsnius paeiliui siuntė net penki ištikimieji

“M.P.” pagalbininkai-apžvalgininkai: dr. Algimantas Kabaila, Vincas Bakaitis, 
Anskis Reisgys, dr. Danius Kairaitis ir dr. Vytautas Doniela. Iš nenutrūkstamo ži
nių srauto rūpestingai atrinkdami įdomesnes ir svarbesnes žinutes, jie suteikė skai
tytojui vaizdą apie Lietuvos politinį, kultūrinį, visuomeninį bei sportinį gyvenimą.

Apie įvykius pasaulyje skyreliui “Trumpai iš visur” rašė pats LB Spaudos 
Sąjungos pirmininkas Vytautas Patašius. Kas savaitę Aliutės Karazijienės radiniai 
“Aliutės kampelyje” tarsi liepsnelės nušviesdavo mūsų senąją istoriją ir sudo
mindavo savo spalvingumu. Kas savaitę laukėme ir naujų linksmų Pijaus Dulkelės 
nuotykių, kurių mums negailėjo dailininkas Stasys Montvidas.

Nenuilstantis Redakcinės Kolegijos narys Antanas Laukaitis kas savaitę skyrelį 
“Kas - kur - kaip?” užpildė aktualiais straipsniais apie sportą apie įdomesnius 
įvykius iš savo kelionių bei susitikimų. Apie jaunųjų sportininkų pasiekimus rašė 
ir Jeronimas Belkus. Kultūrinėmis temomis mums nuolat rašė df Genovaitė Ka- 
zokienė, Elena Jonaitienė, Isolda Poželaitė-Davis AM, dr. Antanas Stepanas ir 
kiti. Įvykius Bendruomenėje savo straipsniais nušviesdavo Viktoras Baltutis, Lolita 
Kalėda, Ramutis ir Ramona Zakarevičiai, Dalia Didžienė, Aldona ''Ą šniauskicnė, 
Viltis Kružienė, Lilija Kozlovskienė, Gražina Pranauskienė, Antanas Kramilius, 
Juozas Gailius, Ramūnas Tarvydas, Algis Bučinskas, Petras Vegys, Liudas Bu- 
dzinauskas, Teodoras Rotcas, Algis Taškūnas, Alis Migus, Gaila Bagdon. Šį sąrašą 
būtų lengva pratęsti.

Gyvais ir aktualiais rašiniais iš Tėvynės “Mūsų Pastogę” praturtino buvęs “M.P.” 
redaktorius Bronius Žalys (Vilnius), dr. Kazimieras Strolys (Baisogala), doc. 
Kazimieras Blaževičius (Kaunas), buvęs “M.P.” redaktorius Vincas Augusti- 
navičius (Vilnius). “Mūsų Pastogės” korespondentų sąrašas ilgas, atleisite, jei čia 
jis sutrumpintas.

Skaitytojai turbūt pritars, kad paskutiniu metu “Mūsų Pastogė” savotiškai 
paįvairėjo, nes ryškių digitalinių nuotraukų Redakcijon nuolat atnešdavo Lolita ir 
Danny Kalėdos. Aktualių nuotraukų negailėdavo Vytautas Vaitkus, Joan Songaila, 
Ramona Ratas-Zakarevičienė, Dalia Didžienė ir kiti.

Ta pačia proga nuoširdžiai noriu padėkoti ir “M.P.” kompiuterių “daktarams”, 
kurie negailėdami savo laisvalaikio tuoj pat atskubėdavo į pagalbą. Tai - Petras 
Viržintas, Danny Kalėda, Antanas Mikus. Ypač daug savo profesionalumu mums 
padėjo Petras Viržintas. Jis net sutiko būti nuolatiniu “M.P.” technikos “chirurgu”.

Visiems mieliems “Mūsų Pastogės” bendradarbiams ir skaitytojams noriu 
palinkėti gražių ir linksmų švenčių. Sutikime ir švęskime Naujuosius Metus 
su puikia nuotaika, o ateinančiais metais mūsų visų lietuviškuosius darbus 
bei rūpesčius telydi geranoriškumas ir kūrybingos prošvaistės.

Dalia Danielienė

Lietuva po Prahos
Vilniaus universitete Tarptautinių 

santykių ir politikos mokslo institute buvo 
surengta “Lietuva po Prahos” konferencija, 
į kurią diskusijoms buvo sukviesti visi da
lyvaujantys ir besidomintys Lietuvos už
sienio politika. Lietuva ką tik buvo pakvies
ta į Šiaurės Atlanto - NATO organizaciją 
o gruodžio mėnesį turėtų sulaukti kvietimo 
ir į Europos Sąjungą. Tokiu būdu Lietuvoje 
pagrindinai keičiasi jos politinė padėtis - 
jos “politinis kodas”. Plečiantis NATO ir 
Europos Sąjungai, neišvengiamai turi keis
tis ir Europos “politinis kodas”. Lietuvos 
užsienio politika turi pereiti iš palyginamai 
statinės į dinaminę poziciją kad ji galėtų 
susiorientuoti ir sėkmingai operuoti tarp
tautinėje plotmėje. Konferencijoje iškilo ir 
diskutuotos įvairios problemos.
Socialdemokratai rikiuojasi į šiltas 

Briuselio kėdes
Baigiantis deryboms su Europos Są

junga (ES)Lietuvos politikams jau parūpo 
minkštos ES funkcionierių kėdės su aukštu 
atlyginimu. “Lietuvos žinių” teigimą vie
nos valdančiųjų Lietuvos Socialdemokra
tų partijos (LSDP) funkcionieriai ėmėsi 
rinkti duomenis apie asmenis, norinčius 
dirbti ES struktūrose ar su jomis bendrau
jančiose šalies institucijose. Pasak LSDP 
vadovybei artimų asmeną darbu Briusely
je besidomintys partiečiai ar jiems prijau
čiantieji, raginami siųsti savo biografijas į 

partijos būstinę, atrankai. Užsimenama, kad 
Briuselyje jų laukia apie 300 įvairių postų. 
Tapusiai ES nare, Lietuvai prireiks iki 300 
galinčių jai atstovauti valstybės tarnautojų. 
Manoma, kad dar 400-600JUetuvos piliečių 
lengvatiniu būdu galės Vapti ES struktūrų 
darbuotojais. Jų mėnesinė alga būtų 3 000 - 
15 000 eurų.

Kreiva lietuvių komercija 
Norvegijoje

Jau kuris laikas, kaip Norvegijos policija 
atidžiai seka ten nusikrausčiusias lietuvių 
grupuotes. Viename lietuvių bute buvo rasta 
penki su puse kilogramų amfetamino. Tai 
didžiausias narkotikų krovinys, bet kada 
aptiktas Norvegijoje. Amfetaminų vertė, 
pardavus gatvėje, apie 1.8 mln. litų. Taip 
pat rasta pėdsakų, kad lietuviai gali turėti 
ryšių ir su spirito kontrabanda. Neseniai 
Norvegijoje, išgėrę neaiškios kilmės ir nele
galiai įvežto alkoholio, mirė keli žmonės. 
Policija šią bylą tebetikrina ir pasiryžusi žūt 
būt kaltininkus surasti.

Lapkričio 29 d. Norvegijos muitinės tar
nautojai sulaikė iš Lietuvos atvažiavusį sunk
vežimį su malkomis. Patikrinus rastą kad 
tai ne malką o spirito krovinys. Malkos bu
vo išgręžtos ir į skyles sukimšta 4517 spiritu 
pripildytų butelių. Pasirodė, jog Norvegija 
importuoja gana daug malkų iš Baltijos 
valstybių ir importas vis didėja^f ^r 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ BARUOSE Vėl koncertuoja Sydnėjaus “Daina”
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Jau dvidešimt antrą kartą keliaujame, 
kad susiburtume, kad pabendrautume, kad 
pasidalintume tuo, kas yra lietuviška. 
Lietuviška daina, šokis, sportas, tautodai
lės paroda, meno paroda ir eilė kitų įdomių 
įvykių mus traukia lyg magnetas ten, kur 
jie yra ruošiami ir kas galime - vykstame.

Šį kartą vykstame į Adelaidę. Tai nėra 
nei labai toli, nei labai arti (arčiausia tai 
adelaidiškiams), tačiau yra svarbu, kad ne- 
pavėluotumėm. Ypač svarbu nepavėluoti į 
ALD-nų Atidarymą, nes tai yra pirmasis 
pasisveikinimas, pirmasis žingsnis į mūsų 
Lietuvišką šventę.

Gruodžio 27dieną, 9.15 vai. ryto, pakėlę 
trispalvę Lietuvių Namų sodelyje, ir 
9.45val. ryto - Lietuvių Katalikų Centre, 
pasiliksime šv. Mišioms. Visos organiza
cijos dalyvaus su vėliavomis. l.OOval. p.p. 
Wayville Sporto Centre prasidės oficialus 
ALD-nų Atidarymas, kur išvysite vėliavų 
“jūrą”, žygiuojančius sportininkus, marga
spalves šokėjų poras... Dainos, trumpa ati
darymo ceremonija bei keletas oficialių 
pasveikinimų.

22-ąsias AED-nas oficialiai atidarys Jos 
Ekscelencija Pietų Australijos Gubernatorė 
Maijorie Jackson - Nelson AC CVO MBE. 
Savo apsilankymu ALD Jos Ekscelencija 
ypatingai pagerbia visą Australijos Lietuvių 
Bendruomenę. Nevėluokime atvykti, nes 
J.E. yra labai punktuali ir Jai atvykus

Peticija perduota
Neseniai LR Prezidentas Valdas Adam

kus gavo peticiją, kurią pasirašė 254 Aus
tralijos lietuviai. Joje Prezidento prašoma 
“padėti atstatyti Klemensui Širviui - 
Sakalui jam priklausantį statusą ir įteik
ti Lietuvos valstybinį apdovanojimą”. 
Peticiją Australijoje iniciavo AMerūnas ir 
V.Patupas.

Kaip praneša LR Prezidento kancelia
rijos vadovas Andrius Meškauskas, ši pe- 

__  ticija buvo perduota Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro

Sydnėjaus Apylinkė siekia inkorporavimo
Sekmadienį, gruodžio 8 dieną, įvyko 

nepaprastas ALB Sydnėjaus Apylinkės 
susirinkimas, kuris apsvarstė jau kelinti me
tai kylantį inkorporavimo klausimą ir, nesant 
prieštaraujančių balsų, priėmė penkias ati
tinkamas rezoliucijas. Tokių rezoliucijų rei
kalauja NSW valdžios įstatymai, jei organi
zacija siekia inkorporavimo. Angliškas vardas 
bus “Australian Lithuanian Community - 
Sydney, Inc”. Nors pavadinime paliktas žodis 
“Sydney”, ši organizacija apims visą NSW 
valstiją, nes kitose valstijos vietose “Apy
linkių” nebėra.

------------ Priimtos rezoliucijos su prašymu bei įsto
jimo mokesčiu bus pasiųstos atitinkamai NSW 
valdžios įstaigai, kuri tvarko inkorporavimo 
reikahis; būtent Department of Fair Trading 
Apie tolimesnę eigą informuos Apylinkės 
\hldyba, kuri šiame kontekste laikinai eina 
Management Committee pareigas.

Dalyviams pritarus, nepaprastąjį susirin
kimą pravedė Sydnėjaus Apylinkės pirmi
ninkas dr. Ramutis Zakarevičius. Jis priminė 
priežastis, kodėl apie inkorporavimą jau 
dažnai kalbama ir kokie yra jo naudingieji 
aspektai.' Sttširinkimui sekretoriavo Vincas 
Bakaitis, kuris paaiškino inkorporavimo 
procedūrą ir ką šis susirinkimas turi atlikti.

Po pranešimų buvo išreikšta gan daug

Visi į Australijos 
Lietuvių Dienas

(l.OOval.p.p.) visi dalyviai jau turi būti 
užėmę savo vietas. Yra pageidautina, kad 
Australijos Vyriausybės medaliu apdova
noti asmenys juos dėvėtų miniatiūrinėje 
formoje.

Tąpačią dieną, (gruodžio 27d., 4.00 vai. 
p.p.) Meno parodos metu St. Peters Town 
Hall bus įteiktos premijos įdomiausia kūry
ba pasižymėjusiems menininkams ir priau
gantiems menininkams. Parodą atidarys 
Mayor for City of Norwood, Payneham ir 
St. Peters, p. L. Fioravanti. Apsilankiusieji 
galės atsigaivinti ir pasivaišinti.

Kas galite, atvykite dieną anksčiau, t.y. 
gruodžio 26d., nes 2.00 val.p.p., Migracijos 
Muziejuje vyks “Lietuvių Dienų ir Lietuvių 
Tautodailės” parodos oficialus pristatymas 
- atidarymas. Oficialiai parodą atidarys 
lietuviams visuomet palankus the Hon. 
Michael Atkinson, the Attorney General 
and Minister for Justice, Consumer and 
Multicultural Affairs. Atvykę turėsite 
progos apžiūrėti tikrai įdomią parodą, o taip 
pat ir pasivaišinti. Dalis parodos bus iš
statyta iki sausio 15 dienos, o dalis iki 
vasario galo 2003 m.

Tai tik dalis ateinančių ALD-nų prog
ramos. O kur dar teatras, jaunimo pasiro
dymai, dainų ir tautinių šokių šventės ir t.t.

Dalyvaukime visi, nes kitos Lietuvių 
Dienos bus dar ne greitai!

ALD Ruošos Komitetas

direktorei Daliai Kuodytei. Kartu Prezi
dento kanceliarija prašo, kad LGGRTC pa
reikštų savo nuomonę dėl šios peticijos ir 
pateiktų išsamią pažymą apie K. Širvio 
rezistencinę veiklą. Kanceliarijos rašte 
direktorei taip pat sakoma: “Jeigu apdova
nojimui pritartumėte, tuomet,., prašytume 
teikti LR Prezidentui Klemenso Širvio 
kandidatūrą dėl apdovanojimo Lietuvos 
valstybės ordinu”.

LGGRTC direktorės atsakymas dar 
nežinomas. AfPinf.

minčių ir prašyta platesnių paaiškinimų; 
tačiau balsavimu buvo sutikta su pagrin
diniais, jau techniškai paruoštais Valdybos 
siūlymais.

Pagrindiniai punktai: Inkorporuota Apy
linkė perims neinkorporuotos Apylinkės tur
tą ir laikysis tų pačių tikslų. Nariais galės būti 
lietuvių kilmės asmenys ar asmenys, susieti 
su lietuvių kilmės asmenimis. Nariai (pagal 
NSW taisykles) turės užpildyti gan paprastą 
nario anketą (vardas, pavardė, adresas, tel. ar 
e-paštas). Metinis mokestis - $5metams. 
Nario finansinės atsakomybės riba - $5. 
Inkorporuota Apylinkė taip pat turės “Public 
Liability” draudimą.

Paeiliui priimant dėl inkorporavimo reika
lingas rezoliucijas, buvo priimtos ir NSW 
valstijoje rekomenduojamos “Model Rules”, 
kelis punktus pakeičiant dėl patogumo. Pagal 
taisykles buvo paskirtas ir “Public Officer”, 
kuriuo sutiko būti Vincas Bakaitis. Bendrai, 
susirinkimo dalyviai, atrodo, buvo patenkin
ti rezultatais ir gal pajuto savotišką paleng
vėjimą. Tai matyti iš to, kad balsuojant nei 
kartą neatsirado nė vieno balso “prieš”. Tad 
ir mandatų komisija, iš pradžių balsus 
skaičiavusi tiksliai, vėliau tik stebėjo, ar yra 
nepritariančių rankų - bet tokių nebuvo.

Vytautas Doniela

Prieš kelias savaites Sydnėjaus lietuviai 
turėjo malonią progą pasiklausyti Sydnė
jaus lietuvių choro “Daina” puikaus kla
sikinės muzikos koncerto. O praėjusį sek
madienį, gruodžio 1 dieną, Sydnėjaus 
lietuviai vėl išgirdo “Dainą”. Šį kartą su 
daugiau tradiciniu repertuaru. Išgirdome 
mišrų chorą, moterų ir vyrų chorus. Taip 
pat išgirdome choro dirigentę Jacintą Mi- 
kutę ir jos padėjėją Niek Alvisio, įspūdin
gai išpildančius sudėtingus instrumen
tinius kūrinius.

Dar kartą choras parodė, kad jis yra 
pasiryžęs žengti pirmyn. Aiškiai matyti, kad 
moterų balsai yra padarę didelę pažangą. 
Labai gerą įspūdį paliko moterų choras, 
gražiai, švelniai ir švariai išpildydamas dvi 
liaudies dainas. Parodė, kad jeigu tik 
harmonizuotos lietuvių liaudies dainos yra 
skoningai išpildomos, jos tinka bet kokiam 
rimtam koncertui.

Daug malonių momentų suteikė ir 
mišruschoras.ŠvelmaiTgražiaiskambėjo

Pirmas transportas - 55 metai Australijoje

Nuotraukoje - pirmuoju transportu laivu “General Stuart Heintzelman” iš Vokietijos į 
Australiją atvykę lietuviai emigrantai susitiko po 55-erių metų Adelaidėje.

Š.m. lapkričio 2 dieną iš Vokietijos Aus
tralijon su pirmu transportu atvykę lietu
viai Adelaidės Lietuvių Namuose atšventė 
55 metų jubiliejų.

Po Antro pasaulinio karo dauguma ne
norėjo grįžti į Sovietų Sąjungos okupuotą 
Lietuvą. Jie pasiryžo palikti karo numoko- baigė
tą Vokietiją ir iškeliauti į kitus kraštus. Vie
ni patraukė Amerikon, Kanadon, Anglijon, 
kiti, dėl įvairių priežasčių, pasirinko visai 
nežinomą kraštą - tolimąją Australiją. Tie 
pirmieji pasiryžėliai buvo jauni žmonės, 
kurių amžiaus vidurkis - 25 metai. Visi ne
vedę, drąsiai žiūrintys į ateitį. Nors tuomet 
nežinojo, kas jų laukia avių ir kengūrų 
krašte.

1947 m. spalio 30 dieną su amerikie
čių laivu “General Stuart Heintzelman” iš 
Vokietijos uosto Bremenhaven išplaukė 437 
lietuviai, tarp jų 22 moterys. Australijos 
žemyne Fremantle uostą laivas pasiekė 
1947 m. lapkričio 28 dieną, iš kur “HMAS 
Kanimbla” laivu baltų imigrantai atplaukė 
į Melboumą, o iš ten į Bonegillos stovyklą, 
iš kurios buvo paskirstyti įvairiems dar
bams Australijos vietovėse.

Pirmas įspūdis buvo nekoks: skurdi 
gamta, pliki medžiai, nušiurę krūmokšniai. 
Palikus europietišką žalumą, akiai sunku 
buvo priprasti prie pilkos augmenijos ir rau
donos žemės. Vienas iš pirmųjų atvykėlių 
sunkiai atsidusęs pasakė: “bulvės tokioj 
žemėj tikrai neaugs”.

Pirmieji imigrantai (kaip vėliau ir kiti) 
turėjo ątlikti darbo prievolę (1-2 metus) prie 
geležinkelių, druskos kasyklose, cukrinių.
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Naujalio “Už Raseinių ant Dubysos”. Kaip 
ir anuokart, “Pie Jesu” (iš Webberio 
“Requiem”) suteikė gražių harmonijų ir sub
tilių niuansų. Raudonikio “Jūra” ir Gor- 
bulskio “Mano gimtinė”, kaip ir visuomet, 
skambėjo labai maloniai. Koncerto pabai
goje mišrus choras padainavo Naujalio 
“Lietuva brangi”, bet ne tradicinę versiją, 
o perrašytą į šių laikų klasikinį stilių su 
modemiškoms harmonijomis. Pasirinkda
mas šią dainą koncerto užbaigimui, choras 
lyg norėjo pabrėžti savo nusistatymą įvyk
dyti lietuvių tradicinės ir šiandieninės mu
zikos simbiozę.

Choras yra vienas iš tų organizacijų, 
kurios be pertraukos veikia Sydnėjaus lie
tuvių gyvenime nuo pat pirmųjų pokario 
imigracijos dienų. Jis yra vienas iš pa
grindinių ramsčių Sydnėjaus Apylinkės 
veikloje. Linkime chorui ir jo vadovams 
sėkmės Australijos Lietuvių Meno Dienose 
Adelaidėje!

Rainutis Zakarevičius

nendrių kirtimo. Moterys - daugumoje 
ligoninėse kaip tamaitės-valytojos. Atlikę 
darbo prievolę, su tipišku lietuvišku darbš
tumu bei veržlumu, nebijodami jokio dar
bo, gerai įsikūrė materialiai. Daug kas iš 
pirmųjų imigrantų sunkiomis sąlygomis 

aukštuosius mokslus, o vėliau iš
mokslino savo vaikus, kurie įsigijo įvai
riausias profesijas. Kai kurie dabar užima 
aukštas pareigas australų visuomenėje. 
Bendromis jėgomis įsigijo Lietuvių Na
mus. kuriuose galėtų pravesti visus kultū
rinius renginius. Atrodo, kad niekas nesi
gaili atvykęs į šį tolimą, tada nežinomą 
kraštą, kuris suteikė galimybę dirbti, mo
kytis, laisvai reikšti mintis bei įsitikinimus 
raštu ir žodžiu. Taip pat jie kiek galėdami 
neleido laisvam pasauliui užmiršti apie 
padarytą skriaudą mūsų okupuotai tėvy
nei, apie trėmimus į Sibirą norint sunaikinti 
mūsų tautą. *

Po 55 metų Australijos žemėje, susrinko 
pirmojo transporto vyrai Adelaidės Lietuvių 
Namuose atšvęsti šį reikšmingą jubiliejų, 
tačiau jų gretos mažėja, mažėja...

O jeigu kartais, po daugel metų 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos jau praretę 
Ir pasikeitę mūs veidai...
Tačiau dar linksmi, žvalūs ir prie gražiai 

papuoštų stalų bei skanių patiekalų (nepa
mainomų šeimininkių p. Elenos ir Petriuko 
dėka), jubiliejus atšvęstas geroje ir pakilioje 
nuotaikoje.

V. Marcinkonytė

i
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Nebnešiojęs
“Eina garsas nuo Marburgo... ” - ne, gal 

ir ne iš taip toli, bet gandas .apie Melbourne 
ramovėnų rengiamą Kariuomenės Šventės 
minėjimą pasklido plačiai po visą Melboumą, 
pasiekė Geelong’ą ir net tolimąjį Sydnejų.

Lapkričio 24-oji. Jau nuo trečiųjų gaidžių 
traukia North Melboumo pusėn pavieniai ir 
grupelės tėvynainių. Pati Šventė prasidėjo 
iškilmingomis pamaldomis Švč. Marijos Jūrų 
Žvaigždės bažnyčioje. Dienai pritaikytas 
mišias atlaikė lietuvių parapijos klebonas ir 
ramovėnų dvasios ganytojas kun. Egidijus 
Arnašius. Mišių orumą padidino tauriai 
Parapijos choro (vad. Z.Prašmutaitė) ir “Da
nos vyrų” (vad. D. Levickienė) išpildytos 
giesmės. Skaitymus pravedė Vladas Bosikis 
ir Vita Rutkauskienė. Nuščiuvo visa bažnyčia, 
kai tyras lyg sidabrinis varpelis jaunosios 
Stefutės Mačiulaitytės balselis skelbė tikė
jimo dvasią 22-os psalmės garsais. Atitinkamą 
pamokslą Kristaus Karaliaus Valdovo žo
džiais perdavė sielovada kun. Arnašius, 
prašydamas Viešpaties palaimos gyviesiems 
ir amžinos ramybės Anapilyje.

Melbourne ramovėnai, tęsdami savo 
tradiciją, kaip geri krikščionys, vedami artimo 
meilės, “pavalgydino alkaną ir pagirdė trokš
tantį” skaniais pietumis Lietinių Namuose. 
Pasistiprinę ir “pravilginę išdžiūvusias bur
neles”, tautiečiai persikėlė į auditoriją to
limesnei minėjimo eigai. Ritos Mačiulaitie- 
nės ir Birutės Kymantienės išpildoma gies
mė “Dieve, arčiau Tavęs” palydėjo iškilmingą 
vainiko padėjimą prie “Žuvusiems už Lie-

mundurėlio...
tuvos laisvę” paminklo. Ši garbė šiais metais 
atiteko Antrojo- pasaulinio karo veteranui 
Teodorui Rotcui, asistuojant Feliksui So- 
daičiui ir Albinui Miškiniui. Vėliavų įnešimas 
lyg ir padarė įvadą šventės oficialiai daliai. 
Ramovėnų skyriaus pirmininkas VI. Bosikis 
atidarė minėjimą, pakviesdamas kun. E.Ar- 
našių invokacijai. Palaiminęs mirusiuosius ir 
gyvuosius, tuomi užbaigė šventės religinį 
atspalvį. Dienai pritaikytą prakalbą pateikė 
sydnėjiškis Teodoras Rotcas (jis, beje, yra ir 
Melboumo skyriaus narys). Savo trumpoje 
suglaustoje kalboje prelegentas kreipėsi į 
tuos dvejojančius kariuomenės reikalingumu, 
primindamas akiratį dengiančius tamsius 
debesis ir aukas, padėtas ant tėvynės aukuro 
mūsų protėvių ir tėvų, ir tiesiog paklausda
mas jų, ar jie yra verti tos aukos. Tuo pačiu 
paaiškino, kad kariuomenė nėra vien tik 
ginklo mokykla, bet taip pat ir švietimo bei 
auklėjimo institucija. Karo prievolę atlikęs 
tautietis tampa sąmoningu piliečiu, susi
pratusiu bendruomenės nariu Tėvynės mei
lė, įskiepyta tarnybos metu, bei įdiegtas 
broliškumo ir pasiaukojimo jausmas ne kartą 
pasireiškė tautos apgynimo akiratyje, spe
cialiai paminint Nepriklausomybės kovas. 
1941 m. sukilimą, savisaugos batalionus “ple- 
chavičiukus”, Tėvynės Apsaugos rinktinę ir, 
ypatingai, viso pasaulio apleistus pokario 
partizanus bei Sausio 13-osios karžygius.

Iškilmingoji dalis baigėsi 85-erių metų 
sukaktuvininko Vinco Lazausko pagerbimu 
ir vėliavų išnešimu.

Melbourne Ramovėnų skyriaus pirmininkas Vladas Bosikis 
(kairėje) ir prelegentas iš Sydnėjaus Teodoras Rotcas.

Trumpas atodūsis. Antrajai - meninei 
daliai - pravesti pakviečiama amžina jaunys
te trykštanti, su taip malonia, neišdildoma 
šypsena ant lūpų. dr. Aldona Butkutė, kuri, 
po trumpo pasisveikinimo, scenon palydi 
Stasio Eimučio - nuolatinio ramovėnų pa
galbininko- vadovaujamą kanklių ansamblį. 
Pateikta liaudies dainų pynė ne vienam žiū
rovui sudrėkino akis, sugrąžindama juos, bent 
mintimis, į gimtąjį sodžių, ©“lakštingaloms” 
- Birutei (Kymantienei) ir Ritai (Mačiulaitie- 
nei) - prisijungus prie kanklių skambesio ir 
užčiulbėjus“Gromatėlę parašiau” ir “Einu par 
žemę”, katutėms netmvo galo. Bet kaip pri
dera ramovėnams. joks darbas nesibaigia 
įpusėjus. Scenoje rikiuojasi jau spėję pagar
sėti “Danos vyrai”. Priekyje stovi pati “Da
na” (Danutė Levickienė) ir griežtu, atseit 

karišku, mostu nutildo 
tide žiūrovus, tide ir pa
čius choristus. Iš plau
čių, nors ir ne pirmos 
jaunystės, bet lyg dump
lių, paremtų meile dai
nai, pasigirsta “Į kovą”. 
Žiūrovams dar nespėjus 
atsigauti, seka “Karo 
žygio daina”, o po jos 
jau “Žygis į Vilnių”. 
Užmerkęs akis nematai 
tų žilstančių galvų, bet 
įsivaizduoji esąs jaunų 
Lietuvos kareivėlių tar
pe. Gi “Oi neverk, motu
šėle” primena skausmus 
bei kančias, pergyventas 
mūsų motinų. Įtampa 
žiūrovų tarpe kilo ir ga
lingajam “Arui” pra
skleidus sparnus... Ji 

tiesiog sprogo, sukeldama katučių ir ovacijų 
bangą. “Danos vyrai” buvo priversti vėl pa
sirodyti ir tik su “Ramovėnų maršu” jiems 
buvo leista iš scenos pasitraukti.

Apylinkės Valdybos atstovo Zigmo Au- 
gaičio bei Garbės konsulo Melbourne An
driaus Žilinsko sveikinimai vedė į minėjimo 
atoslūgį. Dar padėkos žodžiai, tarti ramovėnų 
pirmininko Vlado Bosikio. skirti programos 
dalyviams bei bendradarbiams - ir minėjmas 
baigiamas Tautine Giesme.

Dar ilgai po minėjimo, ramovėnų pavai
šinti svečiai nenorėjo apleisti jaukių namų ir 
tik pažadas susitikti ta pačia proga kitais 
metais įgalino išsiskyrimą. Paklaustas, “kaip 
praėjo Kariuomenės Šventės minėjmas 
Melbourne”, galiu atsakyti tik vienu žodžiu - 
PUIKIAI. Kariūnas

Pasisekęs koncertas Geelonge
Na, ir suplaukė publikos į Geelong’o 

Lietuvių Namus tą sekmadienį, lapkričio 10 
dieną. Seniai bebuvome matę tiek daug 
žmonių Geelong’o Lietuvių Namuose. Vyko 
Geelong’o choro “Viltis” metinis koncertas. 
Malonu buvo matyti tokį gausų būrį latvių, 
melboumiškių, tarp jų buvo “Dainos Sam
būrio” choristų, jų dirigentę ir Krašto Val
dybos pirmininkę Birutę Prašmutaitę, Para
pijos choro dirigentę Zitą Prašmutaitę ir kitus 
atvykusius svečius. Šį kartą koncertinė 
programa buvo labai plati, įvairi ir įdomi. Ją 
paįvairino atvykę mūsų kaimynai iš Mel
boumo. Tai vyrų choras “Danos vyrai” ir 
ansamblis “Kaimas”.

Programos pradžioje Edita Ratajczak 
gražiai, jausmingai perskaitė S.Žlibino 
eilėraštį “Tave ištarsiu”. Ji buvo ir koncerto 
pranešėja. Pranešinėjo gražia, taisyklinga 
lietuvių kalba, o dainos turinį paaiškindavo 
angliškai, nes salėje matėsi nemažas būrelis 
angliškai kalbančių.

Pirmosios dalies programą pradėjo vy
rų choras “Danos vyrai”, dirigavo Dana 
Levickienė, akompanavo Rita Mačiulaiticnė. 
Kai vyrai užtraukė dainą “Į kovą”, tai atrodė, 
kad Lietuvių Namų stogas pasikels. Daina 
įdomiai harmonizuota, gerai skambėjo. To
liau buvo atlikti “Ramovėnų maršas” ir 
“Žygis į Vilnių”. Pastaroji daina buvo labai 
pakiliai, iškilmingai išpildyta ir palydėta 
gausiais plojimais. Koncerto antroje dalyje 
“Danos vyrai” sudainavo lyriškas, lėtas 
dainas. Tai J.Stankūno “Oškit pušys” bei 
lietuvių partizanų dainos “Kalniškės mūšis” 
ir “Aras”. Paskutinė daina - “Kur lygūs 
laukai” - buvo atlikta kartu su Geelong’o 
choro vyrais. Aišku, kai tiek vyrų užtraukė, 
tai visa salė skambėjo. Publikai labai patiko.

Po vyrų choro pasirodė Geelong’o cho
ras "Viltis”, dirigavo Aldona Scano, akompa
navo Aldo Kovacs. Pirmoji daina nuskambė
jo M.Kymanto-Klajūno “Staklės ir tulpelės”. 
Daina publikai labai patiko, nes buvo įdo
miai aranžuota ir išgirdome patį jauniausią 
dainininką Liną, 8 metų (E.Ratajczak sūnus). 
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Kadangi choras turi tris latvių dainininkus, 
tai choristai atliko latvių liaudies dainą “Kur 
tubiji, baldini?” (“Kur tu buvai, bernužėli?”). 
Daina lyriška, melodinga, skambėjo latvių 
kalba. Vėliau moterų choras padainavo ly
rišką dainą “Visa širdim” ir choras - “Ant 
kalno mūrai”, kurią įdomiai harmonizavo 
D.Levickienė.

Pirmosios dalies koncertą užbaigė an
samblis “Kaimas” (vadovas Edis Lipšys). Šis 
ansamblis dainuoja labai senoviškas liau
dies dainas, kurios atliekamos tarmiškai. 
Ansamblis padainavo 5 dainas. Labai gerai 
skambėjo dainos: “Rumpai, rampai, rampai, 
ria...”, vedama mūsų energingojo kunigo 
Egidijaus Amašiaus, “Vaikščiuo puova puo 
dvarą” ir “Šventą Jono vakarėlį”, vedamos 
vadovo E.Lipšio.

Antroje programos dalyje Geelong’o 
choras “Viltis” pateikė daug netikėtumų. 
Išgirdome ir duetų, ir akordeono, ir gitaros 
skambėjimo. Pirmosios liaudies dainos eiles 
“Ant Nemuno kranto” skaitė Irena Luscombe. 
jai melodija pritarė solistai Stasė ir Julius 
Lipšiai. Julius skambino gitara. Publikai labai 
patiko daina “Kartą mačiau ramunę baltą”, 
kurią solo atliko S. ir J.Lipšiai, akordeonu pri
tarė Boris Obranovich, o gitara - J.Lipšys. 
Dainoje ’’Žuvėdra” labai gražiai skambėjo 
akordeono partija, atliekama B.Obranovich. 
Daina “Senas malūnas” buvo atlikta ir lietu
viškai, ir angliškai. Vieną dainos punktelį so
lo padainavo Ted Reilly. Įdomiai nuskambėjo 
“Dainų pynė”, sudaryta iš liaudies dainų ir 
harmonizuota D.Levickienės. Audringais 
plojimais buvo palydėta Gorbulskio daina 
“Mano gimtine”. Paskutinę dainą - “Kopų 
balsai” - solo atliko S.Lipšienė, pritarė choro 
vyrai, gražiai pianinu akompanavo Aldo 
Kovacs. Koncerto pabaigoje nusipelniu
siems atlikėjams buvo įteiktos dovanos ir 
gėlės. Padėkos žodį choristams ir dirigentei 
tarė Geelong’o Apylinkės pirm. Stasys Šutas, 
Melboum’o “Dainos Sambūrio” vardu - ad
ministratore Dana Lynikienė, kuri padėkojo 
už įdomų koncertą ir įteikė gėlių.

— Vėliau žodis buvo suteiktas Geelong’o 

“Viltis” dirigentai Aldonai Scano, kuri 
padėkojo D. Levickienei už pagalbą paruo
šiant, harmonizuojant dainas, o choristams - 
už jų įdėtą darbą, už pagalbą pianistui Aldo 
Kovacs, akordeonistui B.Obranovich ir 
gitaristui bei solistui Juliui Lipšiui. S.Lipšienė 
choristų vardu padėkojo dirigentei A Scano 
už jos triūsą, kantrybę, už tai, kad jos dėka 
choras gyvuoja. Tikrai, reikia dar kartą pa
žymėti ir pasidžiaugti, kad Geelong’e turime 
tokią energingą, darbščią asmenybę - Al
doną Scano, kuri jausdama meilę lietuviškai 
dainai, savo nenuilstama energija subūrė vėl 
tokį gražų choristų būrį. Aldona sugebėjo į 
chorą pakviesti ne tik lietuvaičius, bet ir lat
vių bei mišrių lietuvių šeimų narius. Dabar 
surado ir pianistą, ir akordeonistą irgi ne 
lietuvių kilmės, o jie pamėgo lietuvių dainas 
ir akomponuoja. Reiškia - daina neturi sienų , 
neturi kalbos barjero. Kas mėgsta dainą, tas 
dainuoja. Šaunuolė Aldona! Ir sėkmės Tau!

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Vincas Bakaitis (“Kas tas Bobas Karas” 
- „Mūsų Pastogė“ 2002-XI-25) sako “ne
būkime juokdariais", bet jis pats siūlo 
„Mūsų Pastogei“ ir Australijos lietuviams 
tokiais būti ignoruojant lietuvių kalbos 
normas. Lietuvių kalba skiriasi nuo anglų 
kalbos tuomi, kad daiktavardžiai ir veiks
mažodžiai turi įvairias galūnes, ir “Bobas 
Karas” jokiu būdu negali reikšti tą patį 
kaip “bobų karas”. Lietuvių kalbos žo
džiams reikalingos tos galūnės todėl, kad 
lietuvių kalboje daiktavardžiai linksniuo
jami ir veiksmažodžiai asmenuojami. SBS 
neturi teisės liepti lietuviams pranešėjams 
daiktavardžių nelinksniuoti ir veiksma
žodžių neasmenuoti. Negi dabar išgirsime 
pasiūlymų anglų kalbą įvesti į lietuvių ra
dijo programą, kaip kad buvo siūloma ją 
įvesti į „Mūsų Pastogę“? Kas bus po to? 
Turbūt ateis pasiūlymai lietuvių kalbą 
visai išmesti iš „Mūsų Pastogės“ ir SBS 
radijo programos?

Gintautas Kaminskas, Canberra

Jau žiūrovai norėjo skirstytis, kai 
Geelong’o choristai pateikė dar vieną siurp
rizą. Koncertą užbaigė daina “Kalnuos 
dainuoja”, kurią atliko E.Ratajczak ir 
A Gružauskas.

PO to S.Lipšienė pakvietė visus choristus 
ir žiūrovus pasivaišinti vaišėmis. Kaip visa
da, mūsų nenuilstamosios choristės, vado
vaujamos Genutės Valaitienės, buvo parao- 
šusios gražų vaišių stalą.

Tikrai, visi praleidome gražią ir įdomią 
sekmadienio popietę. Žmonės skirstėsi šyp
sodamiesi, išsinešdami gerą nuotaiką.

Norėčiau pažymėti, kad nors ir labai įdo
miai buvo sudaryta koncertinė programa, bet 
ateityje reikėtų atkreipti dėmesį į laiką. Kon
certas su kalbomis užsitęsė truputį per ilgai.

Linkiu Geelong’o choro “Viltis” choris
tams ir dirigentei A Scano energijos ir svei
katos, ir toliau mus visus džiuginti gražia 
lietuviška daina. ~ DalyvėS.

GETAWAY apie Lietuvą
Kaip anksčiau “M.P.” pastebėta, De

vinto Kanalo (Channel Nine) “Getaway” 
segmentas apie Lietuvą (rodytas per TV 
š.m. lapkričio 7 dieną) sulaukė kritikos.

Ilgoką laišką “Getaway” redaktoriams 
pasiuntė VL. Mačys (Vic.). Jis nurodo, kad 
tasai segmentas parodė bažnyčią su “svo
gūno” bokštu, naktinį klubą ir t.t., bet 
aplenkė daug kitų architektūriškai svar
besnių bažnyčių bei pastatų. Segmente 
nebuvo nei Gedimino pilies, nei senosios 
istorijos, nei gražiųjų gamtovaizdžių. Nebu
vo nieko paminėta apie Kauną ir jo istoriją, 
nieko apie Klaipėdą - kaip Lietuvos langą 
į pasaulį, ir nieko apie Baltijos pakrantes.

VL. Mačys savo raštą užbaigė taip: “It 
was a disgraceful and plain misrepresent
ation of our beautiful country”. “Ask Get
away Team” padėkojo už dėmesį ir atsakė: 
“We appreciate your feedback and have 
passed on your comments to our executive 
producer".

“M.P.”inf.
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Hliirtės Kampelis
Ruošdamiesi švęsti Kūčias ir Kalėdas savo artimųjų tar

pe, prisiminkime tą baisiausią mūsų istorijos laikotarpi ~ 
sovietmetį, kai tūkstančiai mūsų tėvynainių šalo, badavo ir 
mirė tremtyje.

Kūčios tremtyje
Valerija Damašienė “Tremties prisiminimai**

Pirma žiema saloje buvo pati baisiausia. O kaip jautėme tėvynės ilgesį per 
pirmas šv. Kalėdas saloje. Tai šventei mes sutaupėm forminį kepalėlį duonos ir 
cukraus. Į aliumininį dubenėlį sudėjom supjaustytą gabalėliais duoną, užpylėm 
saldintu vandeniu ir susėdom aplink mūsų stalelį. Staiga skystimas dubenėlyje 
pradėjo mažėti, girdim, laša ant grindų. Pasirodo, dubenėlis buvo kiauras. Mūsų 
vaikai tuoj palindo po stalu laižyti pro plyšius bėgantį saldų skystimą. O kiek 
gražių prisiminimų, kaip šventėme šv. Kalėdas Lietuvoje...

Marija Eiarbačiauskienė “Jei laimė nebūtų lydėjusi“
...Taip priartėjo Kalėdos. Dar gerokai prieš šventes sesuo išmainė neblogą 

vilnonį sijoną į porą silkių, sušaldyto pieno lėkštę, pusę galvos rauginto kopūsto, 
apie kilogramą baltos duonos ir porą paprastų spalvotų mokyklinių sąsiuvinių 
viršelių. Kūčių dieną Rame (sesuo), eidama iš darbo, išsikirto ir parsinešė mažą 
eglytę. Iš spalvotų sąsiuvinių viršelių pasidarėm eglutei papuošalų.

Mama pataisė silkes, ištirpdė sušaldytą pieną, supjaustė baltą duoną ir Kū
čios buvo paruoštos. Valgėm jas sėdėdamos ant gultų, Lietuvą ir ten paliktus 
artimuosius prisimindamos...

Pirmaisiais metais dar vienas kitas sijonas buvo likęs neiškeistas į maistą. 
Vėliau badas kaip reikiant suėmė žmones.

Dar gruodžio pradžioje sesuo parnešė vieną silkę. Tą silkę, kelias bulves ir 
kelis burokėlius užslėpėm Kūčioms. Stengdavomės apie tuos skanėstus negal
voti, kad, užėjus silpnumo valandėlei, nesuvalgytame.

Kūčių dieną mudvi su seseria kirtome beržiukus ir vis galvojome: jau mama 
užkaitė burokėlius, jau skuta bulves, jau ruošia silkę... Nustebome, kai grįžusios 
mamą radome ne prie plytos, o sėdinčią ant lovos. “Mama, kas atsitiko? Kur 
silkė, barščiai, bulvės?”, - paklausėme karta. Mama atkakliai tylėjo. Pagaliau 
tokiu jai neįprasta balsu pasakė, “Nieko neišviriau. Silkę beruošdama suvalgiau. 
Norėjau sočiai pavalgyti. Tai mano paskutinės Kalėdos.”

Dalia Earinkevičiūtė “Lietuviai prie Laptevų jūros“
Buvo 1942 m. Kūčios. Ant narų sutinusiom kojom ir veidu gulėjo be sąmonės 

mano Motina. Tai buvo grėsmingas ūmus inkstų uždegimas. Gulėjo ant maišo, 
prikimšto medžių drožlių. Apkabinusi ją, šildžiau savo kūnu, maldavau nemirti, 
prisiekiau, kad parvešiu ją į Lietuvą... Ji negirdėjo, kaip į užpustytą mūsų baraką 
pralindo lavonų vežiotojai ir paklausė, kur Grinkevičienės lavonas. Paskui mane 
nuvedė į teismą.

Alfonsas Andriukaitis “Pasmerktieji“
Varesnysis Alenskienės 13 metų sūnus vis rinkdavo maisto atliekas iš 

apledėjusios pamazgų krūvos. 1942 m., kai visas pasaulis šventė Kalėdas, išbadė
jęs Alenskiukas laukė. Kai dvi šeimininkės iš karto išpylė pamazgų kibirus, jis 
puolė prie jų, bet paslydo ir parvirto ant ledo krūvos. Kadangi šlapi skudurai 
greitai prišąla, berniukas niekaip neįstengė atsikelti. Išmestą maistą tuoj apipuolė 
šunes. O tuo meta išėjo dar viena moteriškė ir, nors matė, kad tarp šunų kažkas 
juda, bet pylė tiesiai ant jo kibirą pamazgų...

Vakare Alenskienė nebesulaukė savo sūnaus, o parijo ieškoti nepajėgė. O per 
naktį jį visai užpustė. Tik trečią dieną lavonas buvo atrastas.

įkaityk “Wlūsut&asioyę” — viską žinosi!

Kalėdų
Elena Jonaitienė

Tai buvo 1950-tieji.
Virgalai Kūčių vakarienę valgė su kitais 

Salės miesto lietuviais. Po Kūčių nuėjo į ka
tedrą vakarinėm Kalėdų pamaldom. Namo 
grįžo gerokai po vidurnakčio, vaikai klupdami 
iš nuovargio. Parėjus, abi vos nurengti sukrito 
į lovas ir iš karto užmigo. Ir Vytautas tuojau 
nuėjo gulti. Tik Aldona dar pasiliko budėti, 
nes, visiems sumigus, norėjo išdėlioti kalė
dines dovanėles, kurios turėjo būti atrastos 
Kalėdų rytą. Pati nežinojo, kad tiek daug buvo 
suruošusi per tą pusmetį Kalėdų belaukdama. 
Pilnas lagaminas, visas kalnas dovanų! Pirmą 
kartą tiek džiaugsmo vaikams. Pamiršusi nuo
vargį ėmė gražiai viską dėlioti po papuošto 
medelio. Pačiam viduryje, iš karto matomoj 
vietoj, padėjo didelę, margą “Meccano” sta
tybos dėžę Linukui ir prie jos pasodino savo 
pačios darbo megztais drabužėliais aprengtą, 
krautuviniais batais apautą ir dailiai sušukuotą 
Dainelei skirtą lėlę.

Kai Aldona pagaliau atsigulė, jau turėjo 
būti netoli ryto. Vis dėlto, dienos įspūdžių įvai
rumas neleido iš karto užmigti. Kai pagaliau 
apėmė snaudulys, ją vėl aplankė sapnas, kuris 
pastaruoju laiku vis dažniau pasikartodavo: 
rodos, beldžias į duris, ji eina atidaryti ir ant 
slenksčio stovi... mama ir tėtis! Lygiai tokie 
pat, kaip matė juos paskutinį kartą Lietuvoje, 
prieš šešerius metus, nei kiek nepasikeitę, ne
pasenę... Mama sako: “Ieškojom, ieškojom 
jūsų ir štai pagaliau suradom... Dabar jau bū
sim karta.” Ir širdį apima toks gerumas, kad 
norisi verkti iš džiaugsmo...

Jau turėjo būti giliai įmigus, nors atrodė, 
kad tebegyvena susitikimo džiaugsmu, kai 
pajuto, kad kažkas stovi prie lovos. Per prie
vartą atplėšus akis, pamatė Linuką.

“Kas gi tau, sūneli? Ko atsikėlei?
“Verandoj kažkas verkia.”
“Ką ta, Linuti, kas ten verks, prisisap

navai. Eik atgal į lovą.”
“Verkia, tikrai verkia... Tu, mama, tik 

paklausyk.”
Aldona pakėlė nuo pagalvės galvą. Iš 

lauko, nuo priešakinių durų sklido neaiškūs 
garsai: lyg graudus aimanavimas ar slopina
mas verksmas.

“Kažkas lauke,” - pasakė Aldona lipdama 
iš lovos. Atbudo ir Vytautas.

“Kur? Kas?”- paklausė mieguistai ir ėmė 
keltis.

Į kambarį jau skverbėsi auštančio ryto 
šviesa. Atidaręs laukines duris, Vytautas 
nusistebėjo:

“Na, o čia dabar kas?”
Ant verandėlės, prie pat durų slenksčio, 

ant sulankstyto laikraščio gulėjo susirietęs 
mažutytis šuniukas ir gailiai unkštė. Linukas 
pirmas puolė prie šunyčio ir atsitūpęs ėmė 
glostyti.

šunelis
“Vargšyti ta, nabagėli, kaip tu čia atsira

dai? Matot, sakiau, kad verkia. Aiškiausiai 
girdėjau..”

“Girdėt, tai girdėjai,” - prabilo Vytautas, 
“bet ką dabar su juo darysime? Mums šunies 
tai jau tikrai nereikia.”

“Kaip ‘ką darysime’?” - susirūpino Linu
kas. “Taigi mes jį prižiūrėsime. Aš pats jį 
prižiūrėsiu! Kur jis, vargšytis, pasidės?”

Tėvai pradėjo aiškinti apie nepatogumus 
ir atsakomybę pasiėmus gyvulį į namus. Be 
to, šis šuniukas ir netinkamas, dar per mažas, 
priežiūros reikalingas. Linukas ėmė širdį drąs- 
kančiai raudoti.

“Aš jį prižiūrėsiu! Tai bus mano šuniukas! 
Ašjį maitinsiu ir globosiu Užaugs ir bus man 
draugas. Be to, juk jį kas nors mums atnešė 
dovanų. Juk Kalėdos...”

“Kalėdų rytas...”, - pratarė Aldona, tarsi 
tik dabar atsiminus, “ar neverta prie eglutės 
dovanėlių paieškoti?”

Bet Linukas nejudėjo iš vietos. Niekas ne
galėjo būti svarbiau, kaip tas pamestinukas 
gyvulėlis. Maldaujančiom akim vaikas žiūrėjo 
čia į tėvą, čia į motiną:

“Juk leisit jam pasilikti? Juk leisit?”
Reikėjo leisti. Atsargiai paėmęs šuniuką į 

rankas, Linukas įsinešė jį į vidų. Aldona pa
silenkė pakelti palikto sulankstyto laikraščio. 
Iš po laikraščio pasirodė du kitokios spalvos 
popieriukai. Aldona aiktelėjo.

“Pinigai! Du svarai! Kas gi galėjo juos 
pamesti?”

“Nagi tas, kas šuniuką atnešė ir paliko,” - 
ramiai paaiškino Vytautas, “nepasimetė pini
gas geruoju ant mūsų verandėlės. Turbūt šu
niuko ėdalui palikta.”

Įsinešęs šunelį į vidų, Linukas nelabai ži
nojo, ką su juo daryti. Reikėjo rasti jam vietą 
ir mėginti jį pašerti, ar bent pagirdyti. Atbudus 
Daina išvirto iš lovos ir atėjo pas brolį.

“Ką čia turi? Šuniukas? Gyvas? Radai po 
eglute?’

Prisiminus eglutę, nubėgo ieškoti savo do
vanėlių. Bet ilgai gaišti nenorėjo. Pamačius 
aprengtą ir apautą lėlę, griebė ją apkabinus 
pabučiavo ir nusinešė pas Linuką Kitos dova
nėlės taip ir liko gulėti po eglute.

‘Linai, o ta savo dovanėlių nei pažiūrėti 
neini? - liūdnai paklausė Aldona.

“Paskui, mama. Matai, pirma reikia Mar
giuką sutvarkyti.”

“Margiuką?’
“Taigi matai, koks jis margas, su lo

peliais... Margis.”
Didžioji “Meccano” dėžė buvo atidaryta 

tik po vidurdienio, kadą pagaliau, vaikai nu
tarė atsiimti kalėdines dovanėles. Viskas buvo 
gražu ir viskuom buvo mandagiai džiaugia
masi ir už viską gražiai dėkojama. Tik žaisti 
su niekuom nepradėtą nes vis rūpėjo bėgti 
pas šunelį. Pirmąsias Kalėdas Australijoje 
nulėmė Margis. □

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Po nuobodžių, ilgų dienų, 
Ligoninėj išgulėtų, 
Jau “išrašytą” daktarų, 
Pijus atsiėmė Loretą. 
Suskilę buvo josios kūne, 
Kauliukai žemiau alkūnės.

Su siurbliu Pijus darbuojas - 
Švarina jo draugės butą. 
Jau čia pat šventė didžioji - 
Dulkė vis pluša, vis kruta. 
Su jos kabančia ranka Loretai, 
Jis neleidžia nei pajudėti!

O iš Pijušo kulinaras - 
Per amžius nebuvo geras, 
Bet čia stovinti Loreta, 
Vis pasako, kiek ko dėti. 
Puikūs valgiai, kepsniai riebūs, 
Aromatas - už nosies griebia!

Už Garbę Aukštybėse,
Už Žemėje Ramybę, 
Už Taiką mūsų Tėvynėj 
Ir Seną Pilį Sostinėj 
Ir Loreta, ir Dulkelė 
“Kristalinės” taurę kelia!

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Mieli Broliai, Sesės,
Didžiosios gyvenimo ir tikėjimo tiesos yra reikalingos ramaus ir pastovaus apmąstymo, kad 

galėtume jas pažinti ne vien protu, bet ir širdimi, kad jos pasireikštų mūsų kasdieniniame gyve
nime, mūsų santykiuose su Dievu ir su žmonėmis.

Turtinga Kalėdų liturgija ir tamsi nakties mistika sukuria ypatingą nuotaiką atviromis akimis 
ir mylinčiomis širdimis pažvelgti Betliejaus Kūdikiui į akis ir Jo paklausti: Kodėl Tu, palikęs 
dangaus garbę, atėjai į pasaulį, kodėl gimei šaltame gyvulių tvarte?

Bažnyčia mus kviečia įsiklausyti į šv. Rašto teigimą, kad kiekvienas iš mūsų esame pas Dievą 
vienintelis, kad kiekvieną myli besąlygine meile. “Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo 
viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn. 3,16).

Šv. Tėvas Jonas Paulius II savo kelionėse, susitikimuose su viso pasaulio žmonėmis, nuolat kvie
čia: “Nebijokite Dievo, Dievo kuris tapo žmogumi. Nebijokite Dievo paslapties. Nebijokite Jo 
meilės. Nebijokite nei savo žemiško silpnumo. Nebijokite atviromis akimis pažvelgti į save pačius”.

Dažnai žmogus save iškelia, kaip absoliučią normą, arba nusmukdo iki beviltiškumo. Tik 
Dievo duoto apreiškimo šviesoje, tik įsikūnijimo paslaptyje mes galime suprasti tikrąją savo 
vertę, savo misiją pasaulyje, bei savo silpnybes (*plg. n Vatik.).

Būdami Adomo ir Ievos vaikai mes dalyvaujame Pirmųjų tėvų gyvenimo tragedijoje - bėgame 
nuo Dievo ir tuo pačiu metu, savo sielos gilumoje, Jo ilgimės, trokštame asmeniškai išgyventi Jo 
artumą, Jo meilę. Kalėdų liturgija mums primena, kad Dievo Sūnaus įsijungimas į žmonijos 
gyvenimą nėra vien istorinė, prieš 2000 metų įvykusi paslaptis, o nuolatos, be perstojo besitęsianti 
antgamtinė dabarties tikrovė. “Aš stoviu prie durų ir beldžiuos,jei kas išgirs mano balsą ir atvers 
duris, aš pas jį ateisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi” (Ap.3:20). Dievas nesiveržia per 
jėgą. Tik prašosi priimamas. Sielos duris galima atidaryti tik iš vidaus. Tik mes patys galime 
įsileisti Kristų į savo gyvenimą. Tik Marijai davus sutikimą tapti Dievo Sūnaus Motina, įvyko 
įsikūnijimo paslaptis - nematomas Dievas tapo žmogumi, pasaulio Išganytoju, mūsų Broliu.

Dievo sūnus atėjo į pasaulį bejėgio kūdikio pavidale. Jis buvo reikalingas Marijos ir Juozapo 
globos. Tos pačios Šventosios Dvasios veikimu, per krikšto sakramentą įsijungęs į mūsų gyvenimą 
Jis yra reikalingas mūsų atidos ir globos. Gyvu tikėjimu, nuoširdžia malda ir sąmoningu sakra
mentų priėmimu turime jam sudaryti sąlygas veiksmingai reikštis mūsų gyvenime.

“ Viešpatie Jėzau, duok mums nuolankią ir paprastą širdį, kad būdami kupini vis naujo nustebimo 
apmąstytume įsikūnijimo paslaptį... kad būdami ištikimi krikšto pažadams, gyventume pagal mūsų 
tikėjimą, kad uoliai liudijant Tavo Žodį šeimose ir visuomenėje, spindėtų Tavo Evangelijos gyvoji 
šviesa” (Jonas Paulius II).

Džiugaus Kristaus gimtadienio ir Dievo palaimintų Naujųjų 2003 metų!
2002 m. Kalėdos vysk. Paulius A. Baltakis OFM

♦ X X I I ♦
♦ LIETUVIU ♦ 
♦DIENOS* 
♦2 O O 2 *
♦ ADELAIDĖ *

Sveikiname visus Australijos lietuvius su šv. 
Kalėdomis — Kristaus gimimo švente, linkėdami 
tyro džiaugsmo, giedrios nuotaikos, sėkmės Nau
juose Metuose.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti tradicinėje 
visos Australijos lietuvių šventėje — Australijos 
Lietuvių Dienose Adelaidėje.

Lietuvių Dienų Komitetas

Nuoširdžiai sveikiname savo tautiečius Austra
lijoje ir visame pasaulyje su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais 2003 Metais!

Tegul jie būna prasmingi ir laimingi. Taikos, 
ryžto, sėkmės ir ištvermės. Stiprios sveikatos, gerų 
ir šviesių gyvenimo dienų.

ALB Melbourno
Apylinkės Vaidyba

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
nuoširdžiai sveikina visus Bendruomenės na
rius šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Linkime džiaugsmingų švenčių, laimingų 
Naujų Metų ir darnaus lietuviško darbo ateinan
čiais metais.

Visus draugus, pažįstamus, talkininkus ir tuos, 
kurių dar nepasiekėme, sveikiname šv. Kalėdų 
proga ir linkime daug jėgų ir entuziazmo.
__ __________ Melbourno Entuziastės
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Brangūs Australijos lietuviai,
Nuoširdžiai sveikiname Jus visus su šv. 

Kalėdomis ir Naujaisiais Metais.
Šia proga norėtume pasidžiaugti, kad ilga

metis darbas Lietuvos išlaisvinimui ir pažangai 
šiemet buvo vainikuotas Lietuvos integracija į 
tarptautinę bendriją, Lietuvai sėkmingai žen
giant į Europos Sąjungą ir NATO.

Lietuva visada liks mūsų kultūros ir stip
rybės židiniu, nes gyvenime negalime pasirinkti 
tik dviejų dalykų — Tėvynės ir tėvų. Tačiau mes 
galime išlikti viena tauta, kaip Lietuvos vaikai 
prisidėdami prie savo Tėvynės demokratijos 
kūrimo.

Linkime Jums linksmų šv. Kalėdų ir sveika
tos, optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo 2003- 
aisiais.
Australijos Liet. Bendruomenės

Krašto Valdyba

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname 
visus Sąjungos narius ir jų šeimas.

Canberros Liet. Bendruomenės
Sųjunyos Vaidyba

Mielus ALF narius, rėmėjus ir 
visus Australijos Lietuvių Ben
druomenės narius sveikiname šv. 
Kalėdų proga ir linkime geriau
sios sėkmės Naujuose 2003-čiuose 
Metuose.

Australijos Lietuvių 
Fondo Valdyba

Mielus brolius vyčius ir seses vyresnes skautes 
Australijoje, Lietuvoje ir išsibarsčiusius plačiai po 
pasaulį, nuoširdžiai sveikiname šv. Kalėdų proga 
tiesdami brolišką kairę.

Naujiesiems 2003 Metams linkime sėkmės ir 
solidarumo skleidžiant skautiškąją dvasią jau
nesniosios kartos tarpe. Mūsų obalsis Dievui, 
Tėvynei ir Artimui tebūnie tas kelrodis ateičiai.

Sydnėjaus skautų vyčių
“Geležinio Vilko” būrelis

Mieliems tautiečiams Tėvynėje, Australi
joje ir visuose pasaulio kraštuose, švenčian
tiems Kūdikėlio Kristaus gimimo šventę — šv. 
Kalėdas, linkime geros, šventiškos nuotaikos.

Viso geriausio ateinančių 2002-ųjų metų 
bėgyje giminėms, bičiuliams ir visiems 
pažįstamiems —

LR Garbės generalinis konsulas, Sydney 
Viktoras ŠliterisirJuta ŠUterienė

Sveikinu visus Australijoje gyvenančius 
lietuvius su šv. Kalėdom ir Naujaisiais Me
tais. Savuosius rūpesčius ir negandas pali
kime už praeinančių senųjų metų slenksčio, 
o šv. Kalėdų šventę ir Naujuosius metus pa
sitikime su gera nuotaika, naujais planais.

Linkiu visiems stiprios sveikatos, draugų 
dėmesio, artimųjų meilės, santarvės ir šilu
mos kiekvieno namams. Linksmų Jums šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų!

Andrius Žilinskas
LR Garbės konsulas, Melbourne

Šventų Kalėdų — taikos ir ramybės šven
tės — proga sveikinu visus Australijos, Tėvy
nės ir pasaulio lietuvius, gyvenančius rū
pesčiu savo tautai ir dirbančius jos dabar
ties bei ateities darnai.

Linkiu, kad Naujieji 2003-ieji Metai vi
siems mūsų tautiečiams būtų darbingi, kū
rybingi ir pilni kasdienės palaimos.

Janina Vaboiienė D AM
LR Garbės konsule, Adelaide

Mes linkime visiems Melbourno Pensininkų Są
jungos nariams, jų šeimoms ir visiems lietuviams 
plačiame pasaulyje džiaugsmingų šv. Kalėdų ir 
geros sveikatos Naujuose Metuose.

Melbourno Pensininkų
Sųjunyos Vaidyba
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Sgdnėjaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos Draugija Kalėdų šven
čių proga sveikina rėmėjas, rėmėjus, naujas ir 
senas Draugijos nares, mūsų lankomus slaugos 
namuose tautiečius, linkėdami, kad laimė dažnas 
būtų Jūsų svečias per visus ateinančius metus.

Visiems mūsų gerbiamiems Bibliotekos lanky
tojams, geradariams, bičiuliams nuoširdžiai lin
kime giedriai džiugių Kalėdų švenčių ir laimingų 
ateinančių 2003-ųjų Naujųjų Metų, to paties lin
kėdami ir tolimam, bet nuoširdžiai artimam ir 
brangiam Gimtajam kraštui.

Meibourno Lietuvių Biblioteka

Mielus ramovėnus ir šaulius bei jų artimuo
sius Australijoje ir Tėvynėje nuoširdžiai sveikina
me šv. Kalėdų proga ir linkime linksmai praleis
ti šventes. Naujieji 2003-ieji Metai tebūnie Jums 
pilni šviesios ateities ir ramybės.

LKVS “Ramovė ”
~ __ -Meibourno skyrius

Sveikindami visus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Me
tais, norime palinkėti drąsių, lengvų ir pilnų dvasinės ra
mybės žingnių įvairiuose gyvenimo keliuose.

Su pagarba sakome ačiū žmonėms, gyvenantiems tiek 
Australijoje, tiek Lietuvoje, kurių meilę ir grožį mes jautėm 
ir dalijomės kartu. Te laimina Jus Dievas!

Lolita, Danny ir Mantas KALĖDOS

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

Milda Bukevičienė su šeima

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname šventų 
Kalėdų proga ir linkime laimingų 2003-iųjų Metų.

Irena ir Algis Dudaičiai

Mieliems giminėms, draugams ir visiems tėvynainiams 
linkim sveikatos, geros nuotaikos ir visų svajonių bei lū
kesčių išsipildymo. Džiaugsmingų, laimingų šv. Kalėdų ir 
2003-ųjų Metų. Ona Grosienė,

Vilija, Arūnas ir Jolita Burneikiai

Giminaičiai ir draugužiai!
Sveikiname visus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 

linkėdami sveikatos, geros nuotaikos ir sėkmės jūsų užmo
juose. Aliutė ir Gediminas

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

■ r ••'?’. j

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 2003-iųjų 
Metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Irena Bagdon ir šeima

Geriausi linkėjimai šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
mūsų giminėms, bičiuliams ir kaimynams Lietuvių 
Sodyboje. Vida ir Algis Kabailai •

i 'r-.< « •-< . . į

—— -
Kalėdų džiaugsmas ir ramybė telydi visus mielus drau

gus bei gimines Lietuvoje ir Australijoje, o Naujieji teatneša 
gerą sveikatą ir sėkmę įgyvendinant visus sumanymus.

Jadvyga ir Juozas Dambrauskai

Sveikiname mūsų artimuosius ir visus mielus tautiečius 
su šv. Kalėdomis ir linkime laimingų Naujųjų 2003-iųjų 
Metų. Angelė ir Stasys Montvydai

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

Cecilija Protienė ir Birutė Nagulevičienė

Sveikiname visą giminę, draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir laimingais Naujaisiais Metais, linkėdami 
tvirtos sveikatos ir šviesių gyvenimo dienų.

K. ir V. Jonušai

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

Izabelė Daniškevičienė, Onutė Maksvytienė, 
Rainutė ir Vijoleta su šeimomis

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

”bendradarbiams ir pažįstamiems.
Vytautas Patašius

Sveiki sulaukę Šventųjų Kalėdų!
Laimės * Sveikatos * Gražių dienų 

Naujuosiuose Metuose visiems draugams ir pažįstamiems 
linki Jolanta ir Jurgis Janavičiai ir šeima.

Visiems bičiuliams ir pažįstamiems širdingai linkiu 
gražių šv. Kalėdų ir laimingų 2003 Naujųjų Metų.

Elena Jonaitienė

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2003 Metų 
mieliems bičiuliams ir visiems tautiečiams linki -

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Linksmų Kalėdų švenčių ir daug geros sveikatos linkime 
Naujaisiais Metais mūsų giminėms ir draugams.

Jurgis ir Regina Smilgevičiai

Sveikiname visus mūsų gimines, prietelius ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir linkime gerų 2003-jų metų.

Vytautas ir Kastutė Jurskiai

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2003-jų Metų 
linkime artimiesiems ir prieteliams

Nijolė, Irvis, Rasa, Markus ir Audrė Venclovai

Gražių Kalėdų Švenčių ir labai laimingų Naujųjų Metų 
visiems nuoširdžiai linki

Jadvyga ir Alfonsas Viliūnai su šeima

Šv. Kalėdų proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 
Naujųjų 2003-ųjų Metų linkiu visiems Australijoje ir 
Lietuvoje. Kazimieras Butkus

Visiems, visiems puošni eglutė linki 
Linksmų šventų Kalėdų ir darnos. 
Užmirškim nuoskaudas prie stalo susirinkę, 
Tyrosios meilės te plotkutė dovanos

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

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 2003-jų Metų proga, linkėdami stiprios 
sveikatos, laimės ir sėkmės darbuose.

Tamara ir Benius Vingiliai su šeima

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems širdingai 
linkiu gražių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

Vytautas Deikus 

bičiuliams nuoširdžiai linkiu, kad liktumėt visi sveiki, piktų 
kalbų nepaveikti ir blogų akių nenužiūrėti.

Genovaitė Kazokienė

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

Veronika ir Aleksas Kaminskai

Malonių šv Kalėdų ir laimingų, sveikatingų Naujųjų 
Metų linkime mieliems giminėms, draugams bei pažįs
tamiems Australijoje ir Lietuvoje.

Janina ir Viktoras Ratkevičiai

Sveikiname šeimos narius, draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkime laimingų, džiaugsmingų Naujųjų 
Metų. Nijolė, Kastytis Stašioniai

Aleksandras Mauragis

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su 
Kalėdų šventėmis ir linkime daug laimės, sveikatos, sėkmės 
Naujuose 2003 Metuose. Birutė ir Ignas Bieliūnai

Linda ir Dean Wollaston

Mieliems prieteliams. draugams ir giminėms Australijo
je ir Lietuvoje linkime gražių Kalėdų švenčių ir sėkmingų, 
sveikų Naujųjų 2003 Metų. Irena ir Algis Milašai

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

Salomėja Grybienė su šeima

Mieliems draugams, pažįstamiems ir giminaičiams 
linkime giedrių šv. Kalėdų. Naujieji Metai tebūna pilni 
laimės, geros sveikatos, stiprybės!

Martina ir Anskis Reisgiai su šeima

Džiaugsmingų šv Kalėdų ir laimingų, sėkmingų bei 
linksmų Naujųjų 2003 Metų linkime mūsų draugams, 
pažįstamiems ir visiems bendradarbiams.

Renata ir Alis Migus

Sveikinu pacientus, gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga, linkiu kuo geresnės sveikatos Naujuose
Metuose. Dr. K.Zdanius, Melboumas

Nuoširdžiai sveikinu visus mielus prietelius bei 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir linkiu laimingų Naujųjų 
Metų. Valentina Barkus

Visus gimines, draugus, prietelius sveikiname su šv. 
Kalėdom, linkėdami linksmai jas praleisti, o Naujieji Metai 
kad lydėtų visus gera sveikata.

Monika ir Feliksas Sodaičiai

Kūdikėlio Kristaus gimimo šventėje sveikiname mūsų 
gimines, draugus ir bendradarbius, pabirusius plačiame 
pasaulyje. Sužibusi žvaigždė pro patrankų dūmus virš 
Betliejaus lai atneša taiką ir ramybę šių dienų pasauliui. 
Lai Dievulis laimina Jus sveikata ir stiprybe Naujuose Me
tuose. Antanas ir Lėtutė Kramiliai

Sveikinu savo gimines ir draugus Australijoje bei Lietu
voje su šv. Kalėdomis ir ateinančiais Naujaisiais Metais. 
Lai Dievulis suteikia Jums sveikatos ir stiprybės šiame 
audringame pasaulyje. Ona Meiliūnienė

Sveikiname visus gimines, draugus ir pžįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga, linkėdami geros sveikatos, 
laimės ir sėkmės.

Onutė Lėverienė su šeima ir Vitas Svirinas
---------  -------------------—------------------------------- ——.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2003-ųjų Metų proga sveikinu 
visus, linkėdamas geros sveikatos ir Dievo palaimos;

Zigmas Augaitis

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų visiems mie
liems draugams ir pažįstamiems linki Longinas Pukys

—............ L........................................

Draugus ir prietelius nuoširdžiai sveikiname šv. Kalėdų 
proga ir linkime laimingų ir sėkmingų 2003 Naujųjų Metų.

Laima ir Kęstas Protai 
Liuda Bilevičienė
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KULTŪRINĖJE PARAITĖTE 

“Būrė laimę laumės”
Tokiu skambiu vardu pavadinta Sydnė- 

jaus lietuvius aplankiusi nauja knyga: į Lie
tuvą grįžusio buvusio “Mūsų Pastogės” redak
torius Broniaus Žalio šįmet Vilniuje išleista 
poezijos rinktinė. Neperdidžiausioj, jaukiai 
kuklaus aplankalo knygelėj sutalpinta apie 
pusantro šimto eilėraščių, daugiausiai rašytų 
Sydnėjuje, ypač per paskutinį čia pagyventą 
dešimtmetį, o taip pat jau ir dabar Vilniuje.

“Būrė laimę laumės” yra trečias Broniaus 
Žalio eilėraščių rinkinys. 1983 m. Sydnėjuje 
išleista “Apie žmones, žemę ir vėjus”, o 1985 
- “Laiko pėdomis”.

Naująją rinktinę paskubomis perskaičius, 
norisi vėl skaityti, tik jau neskubant ir būtinai 
garsiai. Gražiais aidais skamba eilėraščių rit
mai, iš puslapių kyla niekad neužmiršti, gerai 
pažįstami vaizdai, bendros kilmės ir bendro 
likimo žmonėms suprantami išgyvenimai ir 
patirtys. Šitoj poezijoj netenka ieškoti paslėp
tos prasmės, nes ji kalba apie kiekvieno kada 
nors patirtus sielvartus ir džiaugsmus: tėviškės 
ir jaunystės ilgesį, gamtos grožį, netekties ir 
vienatvės skausmą draugystės ir meilės do
vanas, klajonių svetimuose kraštuose vargą, 
džiaugsmą vėl tėviškę išvydus.

Septyni knygos poskyriai nurodo turinio 
minties kryptį: “Už jūrų marių”, “Debesėliai 
virš Vilniaus”. “Gyvenimas yra pasaka”, “Tė
viškę prisiminus”. Eina Dievas beržų alėja”, 
“Amžinojo pavasario moteriai”, “Lankoj šieną 
Roviau, grėbėjėlės laukiau”.

“Už jūrų marių” nublokšto nepalieka 
nuolatinis prarastos gimtinės ilgesys. Jau 
pirmame eilėraštyje poetas prisipažįsta:

... ilgiuos tavęs, gimtoji tėvų leme, 
lyg augalas šviesos ir saulės šilimos, 
lyg audros išmesta krantan tuvis...
Su pagarbia atida stebima aplinkinė 

Australijos gamta, augalų ir žiedų įvairovė, 
spalvų turtingumas, pamėgti nauji žvaigž
dynai, pietų saulė ir vėjai niekada negali 
nustelbti toli pasilikusio mylimo krašto

vaizdų:
O akyse mano tik bertai baltieji 
švyti lapų auksu girios pakrašty, 
tiktai talios eglės — tyliosios madonos.. 
Ilgesyje išauga troškimas sugrįžti į tė

viškę:
Pavasario saulut, 
išburk man norą vieną - 
kad drauge su žiedais 
Žaliuos gimtinės kloniuos 
sugrįžčiau vėl ir aš, 
kaip grįžta paukščiai..
Skaudantis ilgesys išnyksta, kai troškimas 

išsipildo ir poetas atsiranda ten, kur “debesė
liai virš Vilniaus ”. Kiekvienam eilėraštyje vir
pa nuostaba, susitikimo ir atpažinimo džiaugs
mas. Žavingas pasiilgtasis Vilnius! Norisi vis
ką papasakoti, viskuom pasidalinti: Vilniaus 
žaliomis kalvomis, bažnyčių bokštais, sena
miesčio gatvelėm, miesto praeities paminklais 
ir legendomis, ypač amžinąja Nerim:

Eitum, eitum žaliais panertais 
pro ji gojus - pro beržus, pro alksnius, 

pro liepas...
Atsidžiaugti Nerim negali —.
Po pirmųjų sugrįžimo įspūdžių šviesioji 

nuotaika nedingsta, ypač kai ne tik dabar
timi, bet ir tolimiausios praeities prisimini
mais gali dalintis su artimu žmogum. Tuo
met visas “gyvenimas yra pasaka”. Nebegąs
dina ir prisiartinanti senatvė:

Dabar labai mažai šviesių dienų - 
ruoduo labai labai vėlyvas...

Mes esame seni, suvargę, plaukuos 
prikritę žiedlapių baltų.

Bet kai pavasariais pražysta vėl alyvos, 
Segi jų nielsvą kekę švarko atlapan, 

jauti - jaunystė širdyje atgyja----
Pačiame knygos viduryje, ketvirtame po

skyryje “Tėviškę prisiminus” sukaupti bene 
labiausiai jaudinantys eilėraščiai, skirti su
grįžimui ne tik į tėvynę, bet į savo praeitį, į 
gimtąjį kaimą. Jau prie antraštės pridėtas poe
to paaiškinimas: “Aukštaičiųžemėj liko mano

Buvęs ilgametis “Musų Pastogės” redak
torius Bronius Žalys.

širdis". Sugrįžusiam klajokliui gimtinėj 
kiekvienas žingsnis kalba apie jaunystę, 
vaikystę, tėvų namus, pačius artimiausius 
žmones. Neužtenka juos prisiminti, apie 
juos pasakoti, norisi juos atkurti visų bu
vusių akimirkų ryškume, nežiūrint ski
riančių metų kaupo. Vietos ir žmonės šau
kiami vardais, nors jų tikrovėj seniai nebėra, 
tolimos praeities įvykiai pasakojami tarsi 
jie buvo vakar, kasdienos smulkmenos 
tampa regimos:

Prisimenu — dar vaiko akimis —
gimtinę savo. Vingiuoja pievom Pelyša 
Šimonių girion rausdama siaurutę vagą, 
o dirvonėly krykštauja sesuo maža -

ramunių saules baltas skina-------
Atpažinus savo paties praeitį, mintis 

klysta toliau: į genties, net žmonijos anks
tyviausias dienas, žmogaus šioj planetoj 
atsiradimą, kada -

...iš girių glūdumų išsiropštė nauja
būtybė...

Žmogus? ... O gal ir ne žmogus,
bet kažkas panašaus į jį...
Poeto vaizduotė mato lokio sužeistą, oloj 

mirštantį jauną medžiotoją, pasakoja apie se

noviškas jo laidotuves, prašoka tūkstant
mečius, palydi ir Spartos, ir Mindaugo ka
rių pulkus, akimirka nuskrieja net į pačią 
tolimiausią žvaigždę. Iškyla gausybė ne
atsakomų klausimų: kodėl žmogus? Iš kur? 
Kur veda jo likimo kelias? Kaip nugalėti 
nerimą? Ir štai: “Dievas eina beržų alėja” 
ir poetas meldžiasi:

Man reikia tavo rankos, Viešpatie, kad 
vestum, 

man reikia Tavojo peties, kad remtis juo 
galėčiau-------

O, Viešpatie, tik nenueiki vienas
Mane šalikelėj palikęs!...
Priešpaskutiniame knygos sky riuje “Am

žinojo pavasario moteriai” eilės kalba ir dai
nuoja apie meilę. Mylimoji - tai ir šalia esanti 
suprantanti ir atjaučianti gyvenimo draugė, 
ir jaunystės prisiminimų mėlynakė mergaitė, 
ir varguose vaiką užauginusi, išėjusio laukti 
niekad nenustojusi geroji motina. Mintyje šių 
trijų mylimųjų paveikslai susilieja ir tampa 
“amžinąja moterim”, išlikusia ištikima ir se
novės padavimuose, ir savo genties vargų 
kelyje:

Tave menu mano gimtinio kaimo moterie, 
kaip amžinai atgimstantį pavasarį — 
tik per tave į žemę ėjo naujos kartos, 
dainavo aisčių sūnūs, dukros

mėlynakės-------
Pačioje rinktinės pabaigoje gražus pluoš

tas skirtingos formos, galbūt dainuoti skir
tų eilėraščių, pavadintų “Lankoj šieną pjo
viau, grėbėjėlės laukiau”, su poeto paaiš
kinimu, kad tai “liaudies dainų motyvais”. 
Čia eilės trumpos, paprastutės, ypač skam
bios, tiesiog kviečiančios dainuoti. Jos kal
ba apie kaimo žmonių gyvenimą, darbus, 
kuliai išreikštus jausmus, meilės džiaugs
mą ir ilgesį.

Egle, eglele, prie viešo kelio
ko liūdna rymai viena?..
Ko šlamšti, oši tu gedėdama,
viena dalelę vargsti? ...
Užverti knygą, bet jos aidai kartojasi at

mintyje: mintys, vaizdai, žodžiai, ritmai. 
Jautiesi kažką sužinojęs, kažkuom pratur
tėjęs, apdovanotas.

Ačiū Poetui!
Elena Jonaitienė

Apie išeivijos archyvus
Išeiviai vis dažniau susiduria su klausimu, 

ką daryti su turimais kultūriniais turtais. Kam 
atiduoti ar palikti namų bibliotekėlę, kurioje 
daryta net pokario stovyklų metais Vokietijoje 
išleistų ir jau retų knygų? Ką daryti su savo 
daugel metų kauptais fotografijų albumais ir 
net užrašytais prisiminimais? Kur laikyti per 
daug metų kalnais virtusią tokią organizacinės 
veiklos dokumentaciją, kaip protokolai. įvai
riausi spausdiniai ir kt. Instinktyviai supran
tama, kad negalima lengva ranka išmesti to, 
kas gan akivaizdžiai liudija, koks gyvybingas 
ir turtingas buvo, sakysim, Australijos lietu
vių gyvenimas, bandant įsikurti čia, bet kartu 
išlaikant įsitikinimą, kad mūsų tikroji esybė 
yra ten likusios Tėvynės dalis. Žinoma, klau
simas sprendžiamas įvairiai (net per suvažia
vimus!): namų bibliotekėles vaikai - jei jie 
supranta - nuveža Lietuvių Namų bibliote
koms. Gi šios organizuoja knygų siuntas į 
Lietuvą, pvz. centrinei Mažvydo bibliotekai 
Vilniuje. Taip pat ne vienas savo knygas 
siunčia vietinei gimtosios apylinkės biblio
tekai. O organizacijos dažniausiai savo do
kumentaciją perduoda Australijos Lietuvių 
Archyvui Adelaidėje. Taip pataria ALB, ir visi 
žino, kad tą skatina ir darbštusis Archyvo 
vedėjas Viktoras Baltutis. Jo dėka yra suras
tos patalpos ir parūpintos atitinkamos lenty
nos bei spintos, kuriose pusšimčio metų veik
los įrodymai ilsisi tvarkingai - ir norimas 
žinias apie primirštamą praeitį galima rasti 
pagal atitinkamą katalogą.

Šį kartą - apie archyvinio pobūdžio ins
tituciją Lietuvoje, kuri rūpinasi specialiai 
išeivijos palikimu. Tai - Lietuvos išeivijos 
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institutas, kurį 2000 m. kovo mėnesį įkūrė 
Vytauto Didžiojo universitetas Kaune, su 
Kauno miesto savivaldybės parama . Trum
pai, Institutas kaupia, saugo, tiria ir ekspo
nuoja išeivijos organizacijų ir atskirų asmenų 
kultūrinį, politinį ir mokslinį palikimą.

Apie Institutą pasakoja jo mokslo dar
buotojas dr. Linas Saldukas: “Įkurti insti
tutą, tiksliau, pirmapradį jo darinį - Išeivijos 
studijų centrą (ISO) - paskatino Broniaus 
Kviklio kolekcija, kuri Vytauto Didžiojo 
universitetą pasiekė 1993 m. Šios kolekcijos 
pagrindu 1994 m. ir buvo įkurtas išeivijos 
studijų centras prie VDU”.

ISC renka ir tvarko lietuvių išeivijos 
sukauptą archyvinį palikimą. Šiuo metu čia 
saugomi Broniaus Kviklio, Vinco Rastenio, 
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo, 
Bronio Railos, Jurgio Gimbuto, Henriko Že
melio, “Metmenų” žurnalo, Santaros-Šviesos 
federacijos, PLB, Alekso Vaškelio, Vytauto 
Alanto, Juozo Danio, Aleksandro Štromo, 
Vinco Valkavičiaus ir kiti archyvai. Išeivijos 
studijų centro rinkiniai nuolat papildomi 
naujais archyvais bei palikimais.

“Daugelis archyvų ISC atsidūrė mūsų 
darbuotojų iniciatyva. Nelengva prikalbinti 
išeivijos lietuvius dovanoti mums savo tu
rimus dokumentus. Galime garantuoti išei
viams, kad jų dokumentai čia nebus išmesti 
ar pelys sukrauti rūsyje. Jie tvarkomi, sau
gomi ir naudojami rašant mokslinius darbus. 
Tai ilgas darbas. Dabar jau šiek tiek lengviau, 
nes išeivija apie mūsų veiklą žino, patys 
dovanotojai ar jų giminaičiai atvažiuoja į 
Lietuvą ir įsitikina, kad jų archyvai yra pa- 

_gąrbiai saugomi. Vis tiek išeivijoje galima 
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jausti šiokio tokio priešiško nusistatymo, 
nepasitikėjimo. Dar egzistuoja nuostata, kad 
kol Lietuva neįstojo į NATO, tai neverta sa
vo archyvų atiduoti. Atrodo, kad vos tik 
Lietuvą kas užpultų, tuoj sunaikintų čia 
esančius archyvus. Net per paskutiniąją 
Lietuvos okupaciją archyvai nebuvo naiki
nami. Jie buvo išvežti į Rusiją įslaptinti, bet 
nenaikinami. Išskyrus vieną kitą labai jau 
neparankų dokumentą. Savo archyvuose 
saugome įvairiausio tipo dokumentus - 
spaudą korespondenciją ir pan. Mielai pri
imame ir esame dėkingi visiems, kurie dova
noja mums kad ir vieną popierėlį. Kartais taip 
atrandami labai reikšmingi dokumentai”, - 
pasakojo dr. L. Saldukas.

Išeivijos studijų centras ne tik kaupia bei 
tvarko lietuvių išeivijos archyvinį palikimą 
bet ir tiria jį. “Centras nedubliuoja archyvo 
funkcijų. Žmonės, kurie čia dirba ir yra moks
lo darbuotojai, užsiima moksline veikla: rašo
mi straipsniai, studijos, knygos. Išeivijos 
studijų centras leidžia tęstinį leidinį “Egzodo 
archyvas”, kuriame publikuoja svarbiausią ir 
įdomiausią išeivijos istorinę medžaigą. Ren
giame temines parodas apie išeivijos politinį, 
kultūrinį, visuomeninį gyvenimą organizuo
jame susitikimus su lietuvių išeivijos atsto
vais, konferencijas”, - sakė dr. L. Saldukas.

Lietuvių išeivijos institutui vadovauja 
istorikas, prof. dr. Egidijus Aleksandravičius. 
Institute, be ten seniausiai dirbančio ISC, taip 
pat veikia Aleksandro Štromo politikos moks
lų archyvas, o Broniaus Kviklio biblioteka- 
kolekcija išsiskiria išeivijos spaudos gausu
mu. S.S. Lozoraičių muziejus, įsikūręs 2000 
m. \ytauto Didžiojo universiteto Rektorato 
pastate, kur antrame aukšte savo laiku buvo 
S. Lozoraičio (vyresniojo) darbo kabinetas ir 

jo šeimos susibūrimo vieta. Muziejus ekspo
nuoja ir saugo surinktą medžiagą apie garsių 
Lietuvos diplomatų šeimą. B. Vaškelio litera
tūrinės komparatyvistikos centras užsiima 
mokslo studijų, straipsnių rinkinių, monogra
fijų leidyba. Centrą remia privatus prof. B. 
Vaškelio fondas. V. Kavolio tarpdisciplininių 
studijų centro tyrinėjimų programa apima 
populiarios kultūros, masinių komunikacijos 
priemonių , egzilio ir kitas problemas. Lietuvių 
išeivijos institute sukauptais archyvais ir 
bibliotekomis, skaityklomis gali naudotis visi 
besidomintys lietuvių išeivija. Instituto dar
buotojai visada padeda surasti norimą infor
maciją.

ISC palaiko ryšius su daugeliu išeivijos 
lietuvių bendruomenių. Pasak dr. L. Saldoko, 
daugiausia institutas bendrauja su JAV gyve
nančiais lietuviais. Jau vien dėl to, kad ten 
daugiausia lietuvių. Vokietijoje gyvena labai 
gerai organizuota lietuvių bendruomenė. Pa
laikomi ryšiai su Australijos, Kanados ir kitų 
šalių lietuviais. Lietuvių išeivijos institutą 
globoja Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB). 
Jos vadovas Vytautas Kamantas dažnai lan
kosi institute, remia finansiškai. PLB yra po
zityviai nusiteikusi Lietuvių išeivijos instituto 
atžvilgiu - žada padovanoti savo archyvą Tai 
didelis, įdomus ir vertingas archyvas.

Lietuvių išeivijos institutą globoja LR 
Prez. Valdas Adamkus. “Į Išeivijos institutą 
žvelgiu kaip į lietuvių kultūrinei ir visuome
ninei raidai svarbų tyrimų bei idėjų sklaidos 
centrą Linkiu jam sėkmės stiprinant jungtis 
tarp išeivijos ir krašto, tarp turingos išeivių 
kartų patirties ir šiandienos, ryškinant šiuo
laikinės lietuvių tapatybės ir savimonės gai
res ”, - įsikūrimo proga institutui linkėjo Vtl- 
das Adamkus. “M.P”, Daiva Sutkutė
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SPORTAS
Lithuanian Golf Club

The Sydney Lithuanian Golf 
Club held its 19* Annual Amber 
Cup weekend in Bateman’s Bay 20th 
- 22nd November. Over 50 people 
(golfers and their families) travelled 
south for this golfing family get 
together. The weekend was 
organised by the hard working Golf 
Club secretary, Elena Erzikov. w ho 
never leaves a stone unturned in her 
effort to ensure the success of the 
weekend. The weather was perfect 
too perfect for some, especially 
those who ended up with a good 
dose of sunburn.

Day one of the golf tournament 
saw Jimmy Pocock leading the “A” 
graders whilst father and son Bernie 
and Mark O’Brien led the “B” 
graders, followed by a determined 
10 year old Andrius Belkus.

Saturday (Day two) heralded 
in some strange results as the 
leaders in both grades tumbled 
due to the difficulties in playing 
the very difficult Catalina Country 
Club course. Saturday evening the weekend 
dinner was held as well as the announcement 
of the winners by Club Captain John Erzi
kov. The Ladies’ winner was Nijolė 
Jurkšaitienė. whilst the “A” Grade went to 
Roy Pegrum and the “B” Grade to Andrius 
Belkus. Celebrations followed that went well 
into the night.

Sunday morning the Ambrose Cup was 
played and the defending champions, 
Jimmy Pocock and John Erzikov held of&he 
unlucky Bruce Cox and Andrius Belkus.

In a time when it’s so difficult to get people 
to come to any functions it’s a real example 
that this golf club can somehow manage to 
get in excess of 50 people to travel hundreds 
of kilometres year in year out.

The following weekend the Annual Golf 
Club presentation was held at the home of 
Laura and Jerry Belkus and was well 
attended by 50 plus people, amongst them 
the Lithuanian Club President, Alis Migus, 
and his wife Renata.

The MC for the evening was Jerry 
Belkus, who in his not too serious manner 
had the gathering in fits of laughter. The 
main trophy winners were as follows: Club 
Champion - Rod Price; Match Play 
Champion - Jonas Barila; Pairs Match Play 
Champions - Gediminas Sauka and John 
Erzikov, Top Ranked Player - Bruce Cox; 
Amber Cup “A” - Roy Pegrum; Amber Cup 
“B” - Andrius Belkus; Leo Petrauskas 
Memorial Shield - Mark O’Brien; Kostas 
Bagdonas Memorial Shield - Darren Green;
Teams Event - Andrius Belkus, Jerry Belkus. 
John Erzikov & Bruce Cox; Memorial Shield 
(Pairs event commerating all of the players 
who have passed away' - L Petrauskas, K

Andrius Belkus “Teeing off”, Bateman’s Bay.
Photo taken by Kristina Erzikov.

Bagdonas, A Skirka, J Maksvytis & A 
Simaitis) were Bruce Cox and Mark O’Brien. 
This beautiful trophy was from donations 
organised by David Newman and sculptured 
by Arvydas Rupšys. Other award winners 
included Peter Kains (Long Drives), 
Mindaugas Černiauskas (Par 3 Cup). Andrius 
Belkus (Hole in One and Captain’s 
Encouragement Award) and Jerry Belkus 
(Putting)

The second part of the evening was the 
presentation of REBMA Awards (Amber spelt 
backwards) and are comical awards instigated 
by Jerry Belkus. Winners of these included - 
Arvyd Zduoba (Rare Birdie), Ligita 
Čeniauskienė (Running Late), Elė Kains 
(House keeping). Stirrer’s Award (Mindaugas 
Černiauskas) and John Erzikov (Dummy 
Spit).

Finally a Special Achievement Award 
to Bernie O’Brien who joined the Kovas 
Golf Club (as it was then known) in 1986, 
which now also includes his son Mark and 
grandson, Tim. To mark the occasion Jerry 
read out a list of achievements as well as a 
poem which concluded thus:“He is a genial 
man, never speaking ill, or downgrading 
anyone. Even if the golf is not always 
terrific, he’s out there having fun. So from 
all us, on all your achievements, our 
congratulations we all send. And most of 
all just to say - Bernie, thanks for being 
our special friend.” Bernie was presented 
with a Special Sculpture made by Arvydas 
Rupšys.

The Lithuanian Golf Club makes no 
apologies to the fact that more than half of 
its members arc non- Lithuanians because 
if not for their support the club would have

Lietuviams krepšininkams - auksas
Neseniai lietinių spaudoje gan plačiai 

buvo aprašyta apie mūsų svečius - vete
ranus sportininkus ir sportininkes iš Lietu
vos, kurie dalyvavo V Pasaulio Veteranų 
Žaidynėse Melbourne ir įvairiose sporto ša
kose laimėjo virš 30 medalių.

Puiku, kad taip gerbiame ir didžiuoja
mės Lietuvos sportininkų pergalėmis, bet 
tuo pačiu nepamirškime ir savų - Austra
lijos lietuvių sportininkų - pasiekimų šiose 
Žaidynėse.

Australijos lietuvių krepšininkų vetera
nų (virš 50 metų) komanda šiose Žaidynėse 
laimėjo pirmą vietą ir gavo aukso medalius. 
Komandą sudarė: A. Milvydas (“Baltija”, 
Brisbane), P. ir A. Andriejūnai (“Kovas”, 
Sydnėjus), A. Talanskas ir A. Sankauskas 
(“Vytis”, Adelaidė), R. Mickus, A. Skimbi- 

Nuotraukoje - V Pasaulio Veteranų Žaidynių krepšinio (vyrai virš 50 metų) nugalėtojai - 
pirmoje eilėje iš kaires: ATalanskas, P.Andriejūnas, AAndriejūnas; antroje eilėje iš 
kairės: A-Skimbirauskas, ASankauskas, P.Krikščiūnas, RMickus, AMilvydas.

folded a long time ago. We would be 
delighted if more Lithuanians came along 
to play and our offer is always there. So if 
you are at all interested please contact the 
Club Captain, John Erzikov on 9610 2540. 
The non-Lithuanians in our club have been 
with us for a very long time and in our next 
year, our 20th Anniversary year, we certainly 
hope that some of the Lithuanians who have 
left us (for whatever reason) come back and 
join us. The golf club is planning some big 
celebrations next year and we are asking 
all former members to join us to celebrate 
our achievements. This club has come along 
way since it was formed by Les Hurba, 
Rimas Mickus and Jerry Belkus all those 
years ago.

Jerry Belkus 

rauskas ir p. Krikščiūnas (“Varpas”, Mel
bourne). Visi šie sportininkai, sudėjus jų 
dalyvavimą sporto šventėse, dalyvavo 
daugiau kaip 200 sporto švenčių, penki iš 
jų yra ALFAS garbės nariai, keturi daug 
metų dirbo ALFAS Valdybose, beveik visi 
ilgus metus atstovauja savo klubams jų 
komitetuose, krepšinio aikštėse, daugumą 
jų kasmet matome mūsų sporto šventėse 
organizuojant, dirbant, sportuojant. Jų 
vaikai ir šeimos kiekvienais metais 
dalyvauja sporto šventėse.

Sveikiname visus Australijos lietuvius 
krepšininkus veteranus už puikią pergalę V- 
ose Pasaulio Veteranų Žaidynėse ir linkime 
jiems nepavargti ir dar ilgus metus atsto
vauti savo klubams bei dalyvauti mūsų 
sporto šventėse. ALFAS Valdyba

Hobarte — “Žaibas”
Hobarto apylinkė turi naują lietuvišką 

sporto klubą “Žaibas”, kuriam vadovauja 
krepšininkas Peter Stanwix. Krepšinį “Žai
bas” jau kartais žaidžia prieš kitą lietuvių 
klubo ilgametę komandą “Perkūnas”, ku
riai vadovauja Mindaugas Kozikas. Naujojo 
klubo “Žaibas” spalvos: pilka ir raudona.

Apie naujojo klubo įsteigimą buvo 
kalbama Apylinkės susirinkime (2001 rug
sėjo 23 d.), dalyvaujant P.Stanwix ir M. Ko- 
zikui. Per diskusijas Ignas Vaičiulevičius 
pasiūlė “Žaibui” leisti prisijungti prie ALB 
Hobarto Apylinkės. Po pasisakymų už ir 
prieš, rankų pakėlimu taip ir buvo nubal
suota.

Ramūnas Tarvydas, 
ALB Hobarto Apylinkės pirmininkas

O’Brien Family—3 generations (L-R: Mark, Timothy and Bernie) at Batemans Bay. 
Photo taken by Kristina Erzikov.

ALFAS kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus į 

52-qjq Sporto Šventę, 
kuri įvyks š.m. gruodžio 27-31 dienomis Adelaidėje. 
52-osios Sporto Šventės šeimininkai yra ALSK “Vytis”.

Primename visiems klubams sumokėti ALFAS Valdybai $30 metinį mokestį. 
Iki malonaus pasimatymo 52-oje Sporto Šventėje Adelaidėje.

ALFAS Valdyba

The Australian Lithuanian Youth Association 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

invite all to attend the

ALIS elections
2003 - 2004

Adelaide Lithuanian House, 6 Eastry St, Norwood 
Sunday 29* December 2002 at 1pm

To stand for a position you must be 16-35 years old and an active member of the 
Lithuanian Community in Australia.
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Šv. Kalėdų proga sveikinu visus šio 
skyrelio skaitytojus, savo artimuosius ir 
draugus Australijoje, Lietuvoje ir kitur, lin
kėdamas linksmų švenčių, o ateinančiuo
se Naujuosiuose Metuose visiems daug lai
mės, sveikatos ir sėkmės gyvenime.

Kas tas Juozas Petraitis?
Būnant Lietuvoje, o vėliau jau sugrįžus 

į Sydnėjų, daugelis manęs klausė, ar aš 
pažįstu šį australietį lietuvį, kuris nori tapti 
Lietuvos prezidentu? Asmeniškai aš jo 
nepažįstu, tik keletą kartų (Lietuvių Dienų 
metu) buvau susitikęs sujojau mirusiu tėvu. 
Jis buvo Melboumo, daugumoje katalikų 
organizacijų, kaip pvz. ateitininkų, Para
pijos savaitgalio mokyklos ir Namų didelis 
veikėjas, paskaitininkas, į ateitininkų orga
nizaciją įtraukęs ir savo sūnų Juozą.

Būdamas moksle gabus, pradžioje jis 
mokėsi Australijoje, o vėliau studijavo 
Anglijoje ir baigė garsųjį Cambridge 
Universitetą, vėliau įgydamas ir teisių 
daktaro laipsnį. Čia jis buvo pirmasis 
lietuvis, gavęs daktaratą. Gindamas savo 
diplominį darbą jis pareikalavo, kad pačia
me pirmajame puslapyje būtų paliktas įra
šas lietuvių kalba. Šį savo reikalavimą jis 
išsikovojo, nes pagal taisykles pavadinimas 
turi būti parašytas anglų kalba, tačiau jis 
tai padarė, parašydamas tai kaip citatą ir 
dabar pats pirmas sakinys šioje disertaci
joje yra lietuviškas.

Jaunasis Juozas, dar studijuodamas Aus
tralijoje, dirbo barmenu, o sutaupęs šiek tiek 
pinigų, nusipirko automobilį ir pradėjo sa
vo pirmąjį automobilių verslą. Pasiskolinęs 
pinigų, jau Anglijoje jis nusipirko pirmąjį 
Rolls Royce ir, jį pardavęs Australijoje, 
gavo gerą pelną. Vėliau iš Anglijos atvežė 
dar daugiau šių brangių automobilių ir taip

kur - kaip?
prasidėjo jo sėkmingas verslas. Už tuos pel
no pinigus jis Anglijoje nusipirko penkis 
namus ir tapo vyriausybės patarėjas valiu
tos reikaluose. Visa tai nešė nemažą pelną. 
Be to, Europoje jis pardavinėjo maisto pro
duktus, tarp jų ir lietuviškus, už juos gau
damas valiuta, kai Lietuvos valdžia gaudavo 
dar rublius. Per savo 20 metų prekybiniame 
versle jis uždirbo virš 200 milijonų litų ir 
šiandien yra vienas iš turtingiausių asmenų 
Lietuvoje.

I Lietuvą J.Petraitis atvažiavo 1989 me
tais, kaip tik baigęs Cambridge Universi
tetą. Tada jis buvo paragintas savo Austra
lijoje gyvenančios mamos aplankyti ir pa
matyti tėvų žemę. Eidamas Vilniuje, gatvėje 
pamatė į universitetą skubančią studentę, 
kuri jam taip patiko, kad vėliau su ja susi
pažino ir po dviejų mėnesių Giedra tapo jo 
žmona. Su šia puikia dzūkaite iš Alytaus 
jis apsivedė Kaune, kur anksčiau gyveno ir 
jo tėvai. Šiandien Vilniuje jie gyvena dide
liame 140 kvadratinių metrų name, turi du 
sūnus, kurie mokosi M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje. Be savo kitų biznių, abu Pet
raičiai baigia įrengti miesto centre austra
liškų patiekalų restoraną “Kukabara”. Pats 
šeimininkas vis dar nepamiršta čia Austra
lijoje, ypač jaunimo tarpe ir mokyklose taip 
mėgiamo “Vegemite” kremo ir valgo jį 
pusryčiams kaip ir vaikystėje, nors lietu
viams jis atrodo neskanus.

Nori tapti prezidentu
Žurnalistų paklaustas, kode jis nori 

tapti Lietuvos prezidentu, J.Petraitis pla
čiai išdėstė, kodėl ir kas jį paskatino kandi
datuoti į aukščiausią Lietuvos valstybės 
postą.

“Matydamas tokį Lietuvos žmonių 
skurdą, noriu, kad Lietuvos žmonės turėtų 
nors šiek tiek vilties savo gyvenime ir ma
nau, kad aš galėčiau jiems šiek tiek jos 
suteikti. Lietuvoje dar nėra sukurta teisi
nė valstybė, čia vyrauja baimė, žmonės 
netiki, kad jie gali apginti savo interesus.

Juozas Petraitis.

Pirmiausiai reikėtų daryti reformas teis
muose. Šalyje reikėtų sutvarkyti turto pa
skirstymą, nes čia nėra vidurinės klasės, 
mokesčiai, verslo patentai ir kita nelei
džia mažiems verslininkams normaliai 
dirbti, nors jie tam yra pilnai tinkami. 
Lietuvos sveikatos sistema turi būti labai 
taisoma, nes ji yra netobula, ” - sakė jis.

Kalbėdamas apie daug kitų dalykų, 
kuriuos reikėtų keisti Lietuvoje, kandidatas 
į prezidentus labai daug ką pakeistų ir, pa
gal jį, sistemą sudrebintų iki pamatų. 
J.Petraitis nepriklauso jokiai Lietuvos po
litinei partijai, nes čia nėra nė vienos jam 
artimos. Savo rinkiminei kampanijai pa
remti jis iš niekur negauna jokių pinigų, 
nes yra pakankamai pajėgus viską pats 
susitvarkyti. Savo gyvenime jis niekad nėra 
kam nors davęs ar ėmęs kyšių ir su mafio- 
zais jokių reikalų nėra turėjęs, nes visi jo 
uždirbti pinigai yra įsigyti teisingu būdu. 
Net ir dabar, būdamas turtingas, jis neturi 
jokios apsaugos, nes būdamas religingas, 
jis sako, kad Dievas yra pats stipriausias jo 
užnugaris ir jis visuomet pasitiki ir tiki 
Dievu. Krikščioniškai tėvų išauklėtas sū
nus tiki, kad gyvenimas šioje žemėje yra 
laikinas ir materialinės vertybės nėra svar
biausias gyvenime dalykas. Pagrindinės 
šeimos vertybės yra knygos ir meno bei ki
tų antikvarinių dalykų kolekcionavimas.

Iškeldamas savo kandidatūrą į prezi
dentus, Juozas Petraitis turėjo problemų dėl 
Australijos pilietybės, nes kandidatais gali 
būti tik Lietuvos piliečiai. Jis įrodinėjo, kad 
niekada pilietybės priesaikos nedavė, nes 
gimė Australijoje ir parodė Australijos bu
vusį įstatymą, kad priėmus svetimą pilie
tybę, o jis priėmė Lietuvos, prarandi Aus
tralijos. Rinkimai jau čia pat ir, pagal žmo
nių pasisakymus, Juozas Petraitis jokių ga
limybių tapti Lietuvos prezidentu neturi, tad 
ir mes nematysime buvusio australo tapus 
Lietuvos valstybės vadovu.

Būna ir taip
•Sydnėjaus “Dainos” koncertus lankau 

nuo pat jo įsikūrimo dienų. Nuo to laiko 
daug kas jamė pasikeitė. Buvo labai malo
nu matyti naują, energingą dirigentę ir gir
dėti chorą gražiai dainuojant paskutiniojo 
koncerto metu. Tačiau pirmą kartą per visus 
tuo metus vadovas, pristatydamas šį cho
rą, kalbėjo tik angliškai. Galbūt jis norėjo 
įtikti jaunimui, kurio beveik visai nebuvo, 
bet visi klausytojai buvo tik vyresnieji syd- 
nėjiškiai. Aš manau, kad vadovas lengvai 
galėjo rasti ką nors iš choristų, kad jo žo
džiai būtų išversti į lietuvių kalbą. Taip vi
suomet būdavo iki šiol ir, manau, turi vi
suomet būti ir ateityje.

• Britų archeologai Albanijoje rado 
šachmatų figūrą, datuojamą VI a. prieš Kr. 
Ji buvo rasta kasinėjant Bizantijos rūmus 
senajame Butrinto mieste, šalies pietuose. 
Šis radinys, be jokios abejonės, tapo sen
sacija, nes iki tol mokslininkai manė, kad _ 
europiečiai šachmatus pradėjo žaisti tik XII- 
me amžiuje prieš Kr. Tačiau drąsiai galima 
pasakyti, kad Indijoje IV-me ir V-me a. 
atsiradęs žaidimas beveik tuoj pat persikėlė 
ir j Europą. 4 centimetrų rastoji karaliaus 
ir karalienės figūra buvo iškalta iš ruonio 
ilties ir puikiai išsilaikė.

• Saudi Arabijoje buvo sustabdyta tam
tikros rūšies kramtomoji guma, importuota 
iš Amerikos, nes joje yra kiaulės riebalų. 
Pagal islamą, kiaulė yra nešvarus gyvūnas, 
todėl musulmonai, kaip ir žydai, kiaulienos 
nevalgo. ‘ □

Negailestingas laikas

Viktoras Baltutis.

Raudonąja! armijai 1944 metais pra
laužus vokiečių linijas ir veržiantis į priekį, 
teko net neatsisveikinus palikti namus, 
tėvus, gimines ir artimuosius. Karo nua
linta Vokietija priglaudė, o karui pasi
baigus, susibūrėme buvusiose vokiečių 
kariuomenės ir kitose stovyklose - lage
riuose. Rytojus buvo netikras, nes Tėvy
nėje siautė partizaninis karas, dar labiau 
nualindamas karo nuniokotą šalį. Vokie
tijoje buvome žmonės be ateities, be pi
lietybės, be namų. Buvome ir našta, nes 
sąjungininkams teko mus prižiūrėti, mumis 
rūpintis. Atsirado galimybė išvykti į kitus 
kraštus. Visi veržėsi į JAV ir Kanadą, bet 
ten buvo priimami jauni, darbingi arba 
turintys iškvietimus, kuriuos ne visi galėjo 
išsirūpinti. Kai Australija atidarė duris, 
kviesdama emigrantus be didelių reika
lavimų, net keliones apmokėjo, tik reikėjo 
pasižadėti dirbti du metus paskirtoje dar
bovietėje, atsirado galimybė palikti karo 
nualintą Europą ir išvykti kiton šalin.

1947 metais, spalio 30 dieną ameri
kiečių laivu “General Heinzelman” iš Vo
kietijos Bremenhaven uosto išplaukė pir
masis pabaltiečių transportas, tarp jų 439 
lietuviai. Laivas pasiekė Vakarų Australijos 
Fremantle uostą lapkričio 28 dieną.

Šiemet lapkričio pabaigoje sueina 55 
metai nuo atvykusių pirmųjų lietuvių po 
Antrojo pasaulinio karo. Sunku būtų ap
rašyti pirmuosius įsikūrimo vargus. Ne 
vienas sunkiai pergyveno palikę ne tik sa- ■ 
vo kraštą, bet ir Europos nostalgiją, ne 
vienas nutraukė savo gyvenimą, negalė
damas priimti naujos ir jam neįpastos 
aplinkos, nesuprantamos kalbos, skirtingo 
klimato. Visi atvykusieji lietuviai - vyrai ir
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merginos -buvo viengungiai, nes vedusių
jų Australijos valdžia tada dar neįsileido.

Vėliau atvykę su šeimomis, padidino lie
tuvių bendruomenę, kuri buvo išsklaidyta 
po visą Australiją: nuo Vakarų Australijos 
milžiniškų miškų iki tolimų Queensland’o 
cukrinių nendrių laukų. Kiekvienas lietu
vis stengėsi palaikyti ryšį su savo tautie
čiais. Taip atsirado pirmasis Australijos 
lietuvių laikraštis: “Australijos Lietuvis”, 
kurį leido ir redagavo Jurgis Glušauskas, 
gyvendamas palapinėje, dirbantis Pietų 
Australijos šiaurėje esančiose rudosios 
anglies kasyklose Leigh Creek. Vėliau 
pradėjo eiti “Mūsų Pastogė” ir kita lie
tuviška spauda, kurios svarba neįkainuo

jama. nes tai švyturiai, kurie rodė kelią 
10

sunkiame išeivijos kelyje.
Tik 1950 metų pabaigoje Australijos 

lietuviai stipriau susiorganizavo, sukur
dami Australijos Lietuvių Bendruomenę, 
kuri ir šiandien vadovauja Australijos 
lietuviams. Tuo metu pagrindinė veikla - 
buvo sujungti visus Australijoje išsibars
čiusius lietuvius, palaikyti ryšį, leisti 
lietuvių kalba lakraštį, steigti organizacijas 
ir klubus. Jau 1960 metais didesniuose 
Australijos miestuose buvo įsigyti ar pa
statyti Lietuvių Namai ar Klubai. Juose lie
tuviška veikla subujojo ir sutvirtėjo, nes 
turėdami nuosavas patalpas galėjome lais
vai į jas rinktis ir ruošti įvairiausius ren
ginius. Prie bendros lietuviškos veiklos 
tenka paminėti ir religinę veiklą, kuri pa
pildė ir praturtino išeivio lietuvio gyveni
mą toli nuo savo krašto.

Šiandien, po 55 metų, žvelgiame į pra
eitį ir stebimės tokia gaivalinga, stipria ir 
pozityvia veikla, kurią išvystė sunkiose 
sąlygose pirmieji po Antrojo pasaulinio ka
ro atvykę lietuviai. Lietuvių kalba buvo 
tas akstinas - motyvas rišęs visus į viena
lytę organizaciją ir davęs pagrindą visai veik
lai. Praradusieji lietuvių kalbą nutolo, pa
sitraukė iš lietuviško gyvenimo akiračio ir 
paskendo australiškos asimiliacijos jūroje.

Jei šiandien mūsų gretos retėja ir veikla 
silpsta, tai išdava nutautėjimo, lietuvių 
pasitraukimo iš lietuviškos veiklos pada
rinys. Kalba buvo ir yra svarbiausias lietu
viškos sąmonės veiksnys. Kai raginome 
skaityti lietuvišką spaudą, dažnai sakėme: 
kas lietuviškai nekalba, tas lietuviškai 
negalvoja, tam ir lietuviški reikalai toli, veik 
nepasiekiami. Tai suprato mūsų aušrininkai 
ir lietuviškos sąmonės žadintojai. Gaila, kad 
šiandien kai kas bando įrodyti, kad lietu
viui nebūtina lietuvių kalba, kad galima ir 
be jos išsiversti. Taip, galime, bet pažvel

kime į savo susibūrimus. Juose 99.9 % lie
tuviškai kalbančiųjų. Jie išlaiko ir remia 
visus lietuviškus renginius, jie dar išlaiko 
“skęstančius” Klubus ir Lietuvių Namus. 
Jiems pasitraukus, dings ir lietuviška 
veikla, o jei keletas, susibūrę ir nostalgijos 
ar kaltės dėl praradimo savo kalbos vedini, 
bandys palaikyti ar išlaikyti pirmųjų 
atvykusiųjų lietuvių pastangomis sukur
tas lietuviškas “šventoves” be savos kalbos, 
tai bus tuščios pastangos.

Vidurinioji ir jaunesnioji karta jau labai 
abejinga lietuviškiems reikalams. Jų pavar
džių nebematome paremiant mūsų spaudą 
ar kitas lietuviškas institucijas. Jie gyvena 
australišku gyvenimu ir tik kartais iš pa- 
sigailėjimo apsilanko į lietuviškas šventes 
ar renginius. Jie nebekalba tarpusavyje 
lietuviškai, jie nebepriklauso lietuviškoms 
organizacijoms, tik, su maža išimtimi, 
sporto klubams, gal dar skautams... Dingo 
savanoriai, kurie veltui darbavosi įvairiose 
pareigose Lietuvių Namuose ar Klubuose. 
Šiandien jau apmokamos tarnybos, nes 
veltui dirbti, kad ir lietuviškiems reikalams, 
jaunimas nenori._____________ _____

Teko apsilankyti jau Australijoje gimu
sių lietuvių namuose. Jie ištaigingi ir puoš
nūs. Jie baigę mokslus, įgiję profesijas, 
nepasigedo lietuvių kalbos. Jie mūsų tau
tinius dirbinius ir heraldiką pamiršo. Jie 
atostogauja įvairiose pasaulio šalyse, jų 
vaikai lanko prestižines mokyklas, priklau
so australų sporto klubams, jų namuose 
vietoj VYČIO ir KRYŽIAUS kabo dolerio 
ir kiti Mamonos atributai.

Tai 55 metų išeivijoje gyvenimo tikrovė, 
kurią tenka priimti ir su ja sutikti. 
Tolimesnis lietuviškas gyvenimas ir veikla 
tik merdėjimas.
.. Norėčiau būti klaidingas!

Viktoras Baltutis
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Šeštadienį, sausio 25 dieną, 3 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
c 'Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia į renginį

Poezija ir vynas
Aurelijus Sliavas pristatys šiuolaikinę Lietuvos poeziją.

*x x 1 1 *
♦ L I E T U V I U ♦ 
♦dienos*
♦ 2 O O 2 ♦ 
. ADELAIDĖ ♦

PROGRAMA
Sekmadienį, gruodžio 8 d., Melbourne Lietuvių Klube įvyko “Danos Vyrų” 

kompaktinio disko pristatymas. Klube pietavę jį galėjo nusipirkti už $20. Per 
ALDienas Adelaidėje jis bus pardavinėjamsa visuose renginiuose. MP inf.

Australijos lietuvių dėmesiui
Pakartotinai primename, kad 2002 m. Lietuvoje lietuvių ir anglų kalba buvo išleista 

983 puslapių knyga “Antikomunistinis kongresas ir Tribunolo procesas”.
Kviečiame tautiečius užsienyje užsisakyti šią knygą, kuri su paruošimu ir persiuntimu 

oro paštu, registruotai kainuoja:
anglų kalba - 40 JAV dolerių arba tolygios vertės kita valiuta;
lietuvių kalba - 25 JAV doleriai arba tolygios vertės kita valiuta.
Įstaigų, organizacijų bei asmeninius banko čekius prašome rašyti vardu: Komunizmo 

nusikaltimų tyrimo paramos fondas, valiutinė sąsk. 10035322530. Čekio nugarėlėje 
nurodykite “Tik indėliui” arba “For deposit only”.

Laiškus su čekiais ir įskaitomais knygų gavėjų adresais prašome siųsti šiuo adresu: 
Komunizmo nusikaltimų tyrimo paramos fondas, p/b 17, Gedimino pr. 7, LT-2000 
Vilnius. Išgalimieji kviečiami pridėti (į tą pačią banko sąskaitą) auką, kuri padėtų greičiau 

i išplatinti anglų kalba knygą ir ją plačiau paskleisti, bei įgalintų lietuvių iniciatyvos 
praplėtimą į kitas ta'utas. Vytas Miliauskas
Tarptautinio Kongreso “Komunizmo nusikaltimų įvertinimas” org. komiteto pirmininkas

Pranešimas Sydnėjaus lietuviams
Pranešame Sydnėjaus lietuvių bendruomenei, kad sekančios pamaldos lietuviams 

bus Kalėdų rytą, gruodžio 25 dieną (trečiadienį), 11.30 vai. St Joachims bažnyčioje, 
Lidcombe. Kviečiame visų tikybų tautiečius dalyvauti šiose pamaldose.

Dėl pamaldų tvarkos sekantiems metams bus atskiras pranešimas.
Dėl plotkelių (kalėdaičių) prašome kreiptis pas Danutę Ankienę tel.: 9871 2524. Jas 

bus galima įsigyti ir Lietuvių Klube Bankstowne, nuo lapkričio 15 dienos (paliekant savo 
auką). Katalikų Kultūros Draugija

'C , v
Aukos per Šalpos Būrelį paremti partizaną 

Klemensą Širvį - Sakalą -
R.Žvinakis - $50. K. Širvio vardu dėkoju p. R.Žvinakiui už auką.
Viso Melbourne surinkta $892.47. Aukos įdėtos “Talkoje”.
Aukas galima siųsti iš visos Australijos į S. A “Talkos” sąskaitą Nr. 8154, Adelaide 

Humanitarian Aid Committee, 6 -8 Eastry St, Norwood, SA 5066 arba čia, Victorijoje. 
A.Vyšniauskienei adresu: 6 Alfred Crt. Bundoora, VIC 3083. Tel.: 94674945.

A.Vyšniauskienė

Gruodžio 26 d., ketvirtadienis
10 vai. ryto - 8 vai. v. - Sportininkų registracija: Lietuvių Namai, 6 Eastry 

Street., Norwood.
2 vai. p.p. - Tautodailės Parodos oficialus pristatymas: Migraci

jos Muziejus, 82 Kintore Avė., City.

Gruodžio 27 d., penktadienis
10 vai. ryto - Šv. Mišios: Šv. Kazimiero bažnyčioje, 6 Third Ave.,

St. Peters.
1 vai. p.p. - Australijos Lietuvių Dienų ir Sporto Šventės Atidary

mo Iškilmės: Wayville Sports Centre, Rose Tce. (gale), 
Wayville. Kaina - $5.

Sporto Žaidynių Programa su visomis detalėmis bus paskelbta vėliau.
4 vai. p.p. - Dailės Parodos oficialus atidarymas: St. Peters Town w

Hall, 101 Payneham Rd., St. Peters.
7 vai. vak. - Teatras “Vaidila”: Lietuvių Katalikų Centras, 6 Third

Ave., St. Peters. Kaina - $12
7.30 vai. vak. - Susipažinimo Vakaras: Lietuvių Namai, 6 Eastry St., 

Norwood.

Gruodžio 28 d., šeštadienis
8.30 vai. ryto - 12 vai. ir 2 vai. p.p. - 4 vai. p.p. - ALB Krašto Tarybos Sesija 

(pirmoji diena): Liet. Namai, 6 Eastry St., Norwood.
1 vai. p.p. - 2 val.p.p. - Australijos Lietuvių Fondo posėdis: Lietuvių Namai,

6 Eastry Street, Norwood.
2 vai. p.p. - Dainų Šventės repeticija: Prince Alfred College, Kent

Town (įvažiavimas iš Norwood Parade).
4 vai. vak. - Mokytojų konferencija: Lietuvių Katalikų Centras,

7 vai. vak -
7.30 vai. vak. -

Vėlai vakare -

6 Third Ave., St. Peters.
ALFAS atstovų posėdis: vieta bus pranešta vėliau.
Literatūros ir Tautosakos Vakaras: Lietuvių Namai, 
6 Eastry St., Norwood. Kaina - $12.
Subuvimas - Pasilinksminimas Jaunimui: Lietuvių
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Gruodžio 29 d., sekmadienis
10 vai. ryto - Iškilmingos Šv. Mišios: Šv. Kazimiero bažnyčioje, 6

Third Ave., St. Peters.
3.30 vai. p.p. - Dainų Šventė: Prince Alfred College, Kent Town (įva

žiavimas iš Norwood Parade). Kaina - $15.
7.30 vai. vak - Jaunimo Koncertas: Lietuvių Namai, 6 Eastry St.,

Norwood. Kaina - $12.
Vėlai vakare - Subuvimas - Pasilinksminimas Jaunimui: Lietuvių 

Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Į In memoriam
I 
f

2

I
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•«.«

i
.i

•4

Liūdna žinia
MP Redakcija gavo žinią, kad lapkričio 27 dieną Bankstownb (Sydney) ligoninėje 

mirė Ieva Zarembienė. sulaukusi 82 metų amžiaus. Laidotuvės įvyko gruodžio 2 
dieną Rookwood’o kapinių lietuvių sekcijoje. MP inf.

A‘u3 A Genei Sližienei-Malžinskienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Rimgaudą ir kartu liūdime su visais artimaisiais 
bei draugais.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

A^A Uršulei Reinartienei
mirus Naujojoje Zelandijoje, vietoj gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $30.

Nata ir Jurgis Liutikai

Mylimai Mamai

A'u’A Uršulei Reinartienei
mirus Naujojoje Zelandijoje, vietoj gėlių aukoju “Mūsų Pastogei” $30.

„ Milda Hartley

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Gruodžio 30 d., pirmadienis
8.30 vai. ryto... - ALB Krašto Tarybos Sesija (antroji diena): Lietuvių

Namai, 6 Eastry St., Norwood.
9 vai. ryto - Tautinių šokių repeticija: Wayville Sports Centre,

Rose Tce. (gale), Wayville.
1 vai. p.p. - Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos Suvažiavi

mas: Liet. Katalikų Centras, 6 Third Ave., St. Peters.
2 vai. p.p. - 4.30 val.p.p. - Lietuvos Baleto Bičiuliai: St. Bartholomew’s Church

Hall, 79 Beulah Rd., Norwood.
7.30 vai. vak. - Tautinių Šokių Šventė: Wayville Sports Centre, Rose

Tce. (gale), Wayville. Kaina - $15.
Vėlai vakare - Subuvimas - Pasilinksminimas Jaunimui: Lietuvių 

Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Gruodžio 31 d., antradienis
Sporto žaidynių finalai
3 vai. p.p. - Sporto Žaidynių ir Australijos Lietuvių Dienų Už

darymo Iškilmės: Wayville Sports Centre, Rose Tce. 
(gale), Wayville.

8 vai. vak. - Naujų Metų Balius: Norwood Function Centre, 21
Woods St., Norwood. Kaina - $55, besimokančiam 
jaunimui - $30

• Vaikams iki 12 metų įėjimas į visus renginius veltui, išskyrus Naujų Metų Balių.

2003 metai, sausio 1 d., trečiadienis.
12 vai. - Naujų Metų Diena - Atsigavimo Diena - BBQ - ruošia Adelaidės 

sporto klubas “Vytis”.

Australijos Lietuvių Skautų Jubiliejinė Stovykla - “Douglas Scrub” skautų 
stovyklavietėje, prie McLaren Vale, Pietų Australijoje, vyks 2003 m. sausio 2-11 dienomis.

• Tautodailės paroda Migracijos Muziejuje bus atidaro: nuo 10 vaL ryto iki 5 vaL p.p. (savaitės 
dienomis) ir nuo 1 vaLp.p. iki S vai. p.p. (savaitgaliais). Paroda veiks iki 2003.m. sausio 15 d.

• Dailės paroda, St Peters Town Hall, bus atidara: nuo 11 vaL ryto iki 5 vaL put. kiekvieną dieną iki 
Naujųjų Metų.

• Australijos Lietuvių Muziejus Liet Namuose bus atidaras kiekvieną dieną nuo 12 vaL LD metu.
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Maloniai kviečiame į

Raųjų 2003 HTetų 
Sutikimą.

kuris prasidės gruodžio 31 d., antradienį, 22 vaL vak., 
Sydnėjaus Liet. Klube.
Visą naktį su jumis bus populiari dainininkė Rita
Kagan.

Visus nudžiugins gausūs, skanūs ir įvairūs patiekalai, 
šampano taurė, įdomi loterija, šokiai visą naktį.

Bilieto kaina - $70. Prašome skambinti tel.: 9836 2759 arba 
0403 586 915 ir iš anksto užsisakyti stalus. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais galima užsisakyti virtuvėje “Pas Aldoną”.

Rengėjai - virtuvė “Pas Aldoną”

KŪČIOS ADELAIDĖJE
Tradicinė Kūčių vakarienė ruošiama antradienį, gruodžio 

24 dieną, 7 vai. vakaro, Lietuvių Namuose, 6-8 Eastry 
Street, Norwood.

Norintys dalyvauti vakarienėje prašomi iki gruodžio 17 
d. užsiregistruoti pas Petrą Andrijaitį tel.: (08) 8362 4931 
arba Jūratę Grigonytę e-mail:
Jurate.Grigonis@csa.gov.au darbo tel.: (08) 8112 1567.
Kaina - $15. vaikams iki 12 metų - veltui.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

KŪČIOS PERTU E
ALB Perth’o Apylinkės Valdyba praneša, kad š.m. gruo

džio 15 d., sekmadienį, 12 vai. Lietuvių Namuose ruošiama 
suneštinė bendrų Kūčių popietė. Numatoma paruošti Kalėdų 
eglutę. Mažiesiems, kurių dalyvavimą ir amžių prašome 
pranešti Valdybai, bus įteikta dovanėlių. Jei tėvai norėtų vaikui 
įteikti savo dovaną, tada ant jos reikės užrašo, kam ją paduoti. 
Visi maloniai kviečiami ateiti į Kūčių pobūvį, ypač tie, kurie 
turi mažų vaikų. ALB Pertho Apylinkės Valdyba

DISCOUNT AIRFARES WORLDWIDE 
including LITHUANIA

Travel to Lithuania in Summer 2003 on Lufthansa or Lauda 
Air at 2002 prices! Book and pay now before the increase.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais ir antradieniais.
Klubas bus uždarytas Kalėdų dieną ir sausio 1 dieną (2003).

Virtuvė “PaS AldOlią”dirba

• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

Kūčių vakarienė
ruošiama antradienį,

A gruodžio 24 dieną, 7 vai. vakaro.
\ Prašome registruotis Klubo raštinėje

iki gruodžio 22 dienos, sumokant iš 
\ anksto už visus dalyvius.

Kaina: suaugusiems - $25,
hHHr vaikams/studentams (virš 13 metų) - $20,

vaikams (iki 12 metų) - nemokamai. 
Įskaitytas vynas ir limonadas.

Nuoširdi padėka a.n. Broniui Stnšioniui už $2 000 palikimą Klu
bui. Dėkojame “Talkai”, aukojusiai Klubui $1000. Dėkojame Vytui 
Staalūnalčiul ir Petrui Viržlntul už Metinio Klubo Baliaus 
programą. Didelis dėkui visiems dirbusiems ir prisidėjusiems palaikant 
mūsų Sydnėjaus Lietuvių Klubą. Nuoširdus dėkui visiems mūsų nariams. 
Linkime Jums linksmų šv. Kalėdų ir laimingų bei saugių Naujųjų 
Metų. Lai laimė, sveikata, ištvermė, ramybė ir optimizmas lydi 
Jus kiekviename žingsnyje. Telaimina Jus visagalis Viešpats. Su 
pagarba Sydnėjaus Lietuvių Klubu Vaidyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.
I i u ii .......i ...................... ■■■.........■—

Moree Hot Springs Health Resort
7 nghts fr. $75.00 per person triple share

48 The Boulevarde, Strathfield NSW 2135 
Tel.: (02) 9745 3333 FAX (02) 9745 3237 

Lie. 2TA000888 ABN 11001344323 
Email: agent@russian-gateway.com.au 
Website www.gatewaytravel.com.au

LR Prezidento rinkinių balsavimas
Adelaidė: gruodžio 15 d., 12.30 - 14.30 vai.

Lietuvių Namai, 6 Eastry Street, Norwood.
Brisbane: gruodžio 22 d., 14.00 - 16.00 vai.

Lietuvių Namai, Gladstown Rd. Highgate Hill.
Canberra: gruodžio 22 d. 12.00 - 14.00 vai.

Lietuvių Būstinė, 114 Maitland Street, Hackett.
Melbourne: gruodžio 22 d.

Lietuvių Namai, Errol Street, North Melbourne.
Sydney: gruodžio 22 d., 13.00 - 17.00 vai.

Lietuvių Klubas, 16-18 East Terrace, Bankstown.
Pastaba: Jei reiktų, pakartotinas balsavimas vyks ten pat 2003 m. sausio 5 d.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams pranešame, kad 2003 m. MPnr. 1-2 į spaus

tuvę bus atiduotas sausio 16 dieną, o į paštą išsiuntimui pristatytas sausio 17 dieną. Red.

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senate.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 am. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania...... !................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
47 Somers Street Tel.: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Donielienė

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir leidėjų 

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandįjqje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skūtisTs 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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