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DŽIAUGSMINGU KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Leidėjo žodis

Mieli Liet. Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos nariai, 
brangūs Mūsų Pastogės 
skaitytojai ir jos rėmėjai!

Jau virš dviejų metų įpi- 
lietinta šiame krašte Spau
dos Sąjunga įsistiprino ir su 
didžiausiu uolumu vykdo jai 
bendruomenės patikėtas 
funkcijas. Mūsų Pastogė įsi-

Sveiki, sulaukę Šv. KALĖDŲ! Te gili kalėdinės 
ramybės ir geros valios dvasia apgaubia mus visus 
asmeniškame ir lietuviškame gyvenime. Ši metinio 
susikaupimo šventė tesuteikia Australijos Lietuvių 
Bendruomenei ir visiems jos nariams taikos, darnaus 
sugyvenimo ir visokeriopo džiaugsmo.

ALB Krašto Valdyba

Brangius Liet. Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
narius ir visus mielus lietuviškos spaudos skaitytojus, bei 
palaikytojus nuoširdžiai sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime šviesių ir laimingų NAUJŲ 
METŲ.

Liet. Bendruomenės Spaudos Sąjungos
Valdyba

Kalėdos
Kiekviena šeima Kalėdų 

metu stengiasi susiburti, 
kad atnaujinus ryšius, kad 
išgyvenus kartu šventišką 
nuotaiką ir išlaikius šeimos 
tradicijas ir papročius gyvus 
ir prasmingus. Daugelis iš 
vyresniųjų prisiminę Kalė
das Lietuvoje, nubraukia 
ašarą, nes tai yra prisimini
mas laimingo gyvenimo 
prošvaiščių, kurios išliks 
gyvos visam laikui.

Australijos Lietuvių 
Bendruomenė yra tiktai da
lis pasaulyje išblaškytos lie
tuviškos išeivijos, kurios 
siekiai ir tikslai yra tie pa
tys. Kalėdinės mintys pri
valo pašalinti iš mūsų tarpo 
visas priešingybes ir visi tu
rime suprasti, kad niekas 
kitas nesirūpina mūsų pa
vergtos tėvynės nedalia, nei 
po platųjį pasaulį išblašky
tais jos vaikais.

Kiekvienoje šeimoje, jei ji 
yra gyva, pulsuojanti ir 
veržli, neįmanoma išvengti 

gijo naują, legalų statusą, 
Spaudos Sąjungos globoje ir 
vadovybėje sustiprėjo fi
nansiškai ir morališkai. Mū
sų Pastogės skaitytojų šei
ma kasmet turtėja nežiū
rint, kad pavargusių tautie
čių gretas retina mirtis.

Gal kitose lietuviškos 
veiklos šakose ir jaučiasi sa
votiškas nuovargis ar darbi
ninkų trūkumas, bet spauda 
dar to nejaučia ir tikime, 

sutrikimų, priešingų nuo
monių ir kelių, siekiančių to 
paties tikslo. Šioms ’’neigia
mybėms” dingus, dingtų ir 
Bendruomenės gyvastis, iš
sisklaidytų ir mus jungianti 
dvasia, paliktume, kaip mū
sų poetas Maironis sakė... 
"be žado, idėjos ir vado...”.

Dažnai mes keliame vie
nybės ir sujungtų jėgų 
svarbos klausimą; kai kam 
jis gal šiandien jau banaliai 
skamba, bet jis lygiai buvo 
aktualus amžių eigoje kaip ir 
šiandien yra aktuali mūsų 
tautos laisvės ir lietuvybės 
idėja.

Kalėdinė giesmė ir 
džiaugsmas tegul prasimuša 
pro kasdienybės dulkių klo
dus, pro smulkius mūsų gy
venimo rūpeščius, pro ne- 
santaikas ir kivirčus, pro 
apatiją ir abuojumą ir sus
kamba visų geros valios 
lietuvių širdyse gražia dar
na!

V. Koras

kad ji savo paskirtį atliks 
dar ilgai ilgai, nes iš tikrųjų 
spauda yra ne tik visų lietu
vių vienytoja ir informuoto- 
ja, bet galima sakyti visos 
lietuviškos veiklos skatinto
ja ir atrama. Be jos mes bū
tume tarsi bitės be avilio. 
Tai suprasdami tautiečiai 
savo spaudą palaiko, ją 
remia.

Štai užverčiame dar vie
nus mūsų bendrų pastangų 
brandžius metus ir žengia
me į paskutinį šio šimtmečio 
dešimtmetį. Metų sąvarta 
labai nerami, net grėsminga
tarptautinėje arenoje, bet 
mūsų tautai gali atnešti ir 
netikėtų prošvaičių. Už tat 
juo labiau turime būti bud
resni ir solidaresni ypač sa
vųjų tarpe. Čia pagrindinį 
vaidmenį turi ne kas kitas, o 
mūsų spauda. Ačiū visiems, 
kurie Mūsų Pastogę prenu
meruojate ir skaitote, ačiū 
už nuolatinę paramą auko
mis, rašiniais ir kitokiais 
būdais taip, kad Mūsų Pas
togė šiandie neabejoja dėl 
rytojaus bent iš finansinės 
pusės. Už ją atsakomybę 
nešame visi Mūsų Pastogės 
skaitytojai, bet ypač dėl jos 
gerovės ir ateities įsiparei
goję Spaudos Sąjungos na
riai. Jų yra gerokai virš 
šimto, bet būtų idealu, kad 
visi bendruomenės nariai, o 
ypač Mūsų Pastogės skaity
tojai pasidarytų ir Spaudos 
Sąjungos nariais, kas suda
rytų užtikrintą atramą ir 
jėgą Mūsų Pastogei ne tik 
išsilaikyti, bet ir tobulėti. 
Tikime, kad vieną dieną prie 
to prieisime.

O dabar linkime visiems 
džiaugsminų Kalėdų švenčių 
ir laimingai sulaukę Naujų 
Metų vėl visi susitiksime 
spaudos baruose.

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos 

Valdyba

Sveiki, atvykę!
Nuoširdžiai sveikiname Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės pirmininką p. Vytautą K a m a n t ą, 
mielus sportininkus ir visus užjūrio 

svečius, atvykusius j Australijos Lietuvių Dienas. Jūsų 
dalyvavimas praturtins mūsų šventes ir padarys jas 
ilgiau atmintinas.

Sveiki, atvykę!

ALB Krašto Valdyba
ALFAS Valdyba

KALĖDŲ STEBUKLAI
Lkonahims Axohiekus

I

Ir vėl pavirs vanduo vynu, 
1‘utosis ežerai ir upės.
A.v viltimi dar gyvenu 
Suvilgyti juo savo lūpas.

Nejaugi niekas neragaus 
Kalėda stebuklingo vyno 
Ir nežinios, kaip ii dangaus 
Atėjęs džiaugsmas atgaivina.

Šią naktį. Dieve, neuždėk 
Ant vandeny per storo ledo 
Jan ir mane viena žvaigždė 
vyno suvilgy! lūpą veria.

SKUBUS PRANEŠIMAS

Telegrama gauta žinia iš 
PLB Valdybos, kad nespėjus 
sutvarkyti reikiamų doku
mentų lietuvis rezistentas ir 
laisvės kovotojas Vladas 

i Šakalys drauge su kitais 
Amerikos lietuviais negalės 
atvykti ir dalyvauti Austra
lijos Lietuvių Dienose, kaip

II

Ir vėl kalbėsis gyvuliai — 
Gal tai, lyg pasakoj, išrodo. 
Bet aš tikiu, tikiu giliai 
Išgirsti ją bent vieną žodį.

Nejaugi niekus nežinos.
Ką jie Kalėdą naktį sako
Apie mirties žingsnius kalnuos, 
Snieguolę, žydinčią ant tako...

Tokia miela ta nežinia.
■ Kai nebaigia snieguolės kristi — 

Gal bū! šią nokti ir mane 
Jau pasiims atėjęs Kristus.

buvo tikėtasi. Visi numaty
tieji susitikimai su V. Šaka
liu bei jo pasirodymai atšau
kiami.

Apgailestaujame, kad 
laukiamo svečio neturėsime 
savo tarpe. Jo dalyvavimas 
turėtų nemažesnės reikš
mės, kaip metų viduryje Si
mo Kudirkos vizitas.
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Pasigendame turinio
Kasmet kartojasi didžio

sios vakariečių šventės - 
Kalėdos ir Nauji Metai, kas
met toms šventėms išskirti
nai ruošiamės apsikraudami 
kasdieniskais rūpesčiais, 
kuriais norime atsipalaiduo
ti bent per šventes, bet 
ateina pačios šventės, arti
mieji apsidalina dovanomis, 
susitinkama daugiau pažįs
tamų gal daugiau pasisve
čiuojama ir taip vėl grįžtama 
į kasdienybę, lyg tų švenčių 
ir nebūta. Jaučiasi po to lyg 
kažkokia tuštuma, gal net 
nusivylimas, nes šventės be 
tinkamo joms turinio, o vien 
tik pasitenkinant išoriniu 
blizgesiu niekad pilnai 
nepasiteisina ir is tikrųjų jos 
pasidaro tuščios ir net nuvi- 
lidnčios. Tiesa, blizgesys 
būtinas, nes tai formalinė 
atrakcija, tačiau jis vienas 
.neišsemia švenčių turinio, 
be kurio pačios šventės pa

lieka tik tuščia iškamša, kurią 
praskleidus ir neradus pa
čios substancijos, jos savęs 
nepateisina.

Šia proga ir norėtųsi 
‘pabrėžti patį švenčių turinį, 

kuris ir sudaro visą švenčių 
esmę nežiūrint kokios jos 
bebūtų. Yra švenčių, kurios 
pagrįstos vien tik formaline 
iškilme siekiant kuo daugiau 
sukelti žmonių tame, 
džiausmo, linksmybių. To
kios buvo antikiniame pa
saulyje bachanalijos, o siais 
laikais lietuviškos Užgavė
nės, Vak. Europoje Mardis 
Gras arba Vokietijoje Okto- 
ber Fest, is jų praktiškai 
nieko nereikalaujama dau
giau, kaip tik pasismagini
mų. Tačiau tokios šventės 
kaip Kalėdos, Nauji Metai 
turi pirminę ir esminę pras
mę, ir jeigu ją nustelbia 
išorinis blizgesys ir links
mybės, jos praranda savo 
vertę ir prasmę.

Komercinis pasaulis kaip 
tik prie to veda, tačiau visa 
tai ■ komercinis triukšmas, 
skardi kad ir turininga mu
zika viso to neatperka. 
Žmogus ieško gilesnio šven
čių pateisinimo, negu tik tai 
neiti į darbą, su draugais 
padalyvauti.

Kalėdos ir yra viena is 
tokių švenčių, kurios reika
lauja pirmoj eilėj turinio, 
bet ne pramogos. Šios šven
tės akstinas yra aiskus - pri
minti, kad kalėdiniu metu į 
pasaulį nužengė žmogiškoje 
formoje Dievas, kitaip 
sakant įvyko tiesioginis 
kontaktas tarp žmogaus ir 
dievybės - antgamtinės tik
rovės su realia tikrove, kas 
be abejo keičia visokią 
sampratą viso žmogiškojo 
gyvenimo.

Yra du skirtingi būdai: 
gyventi idealu ko nors neat- 
lyžtamai siekiant,- ir gyventi 
taip, kad tik patogiai būtum

Mūsų Pastogė Nr. 50-52, 1980. 

ir tuo pasibaigtų tavo viso 
gyvenimo misija. Pirmuo
sius vadiname idealistais, 
kitus - epikurikais. Idealistai 
turi skirtingą gyvenimo 
sampratą ir visados siekia 
ko nors aukštesnio religine 
ar paties žmogiško gyveni
mo prasme bent tiek, kad 
žmogus vietoje nesustingtų 
ir kad siektų ko nors dau
giau, kilniau, prasmingiau, 
negu tik soti ir patogi kas
dieninė buitis.

Kalėdos siekia metafini- 
nių aukštumų - pakelti žmo
gų į dieviškas sferas, pada
ryti žmogų Dievo planų da
lininku arba iš viso pakelti 
žmogaus gyvenimą į kiek 
aukštesnę, idealinę plotmę. 
Galime tai vadinti Dievo 
žmogumi įsikūnijimu, gali
me skaičiuotis su žmogaus 
neribotomis dvasinėmis ir 
kūrybinėmis galimybėmis, 
bet visa tai reikia iškelti ir 
pabrėžti, ypač per Kalėdas, 
per Užgimimo ir žmogaus 
atgimimo šventę, nes iš 
tiesų žmogus su kiekvienu 
kūrybiniu aktu vis iš naujo 
atgimsta ir pasilypi bent 
viena pakopa aukštyn. Be 
kūrybinio veržlumo žmogus 
gal ir šiandie tebebūtų gy
vulio lygyje remdamasis tik 
giminės išlikimu.

Tad pačios Kalėdų Šven
tės turi daugialypę prasmę - 
religiškai, žmogiškai ir kū
rybiškai, nes ir pats žodis 
"užgimimas" daugiau reiš
kia, negu tik patį užgimimo 
faktą. Tad kiekvienu atveju, 
šioje šventėje tiek tikin
tysis, tiek ir indiferentas ras 
turinį ir pateisinimą.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
visus mielus draugus, bičiulius, bendradarbius ir 
pažįstamus linkėdami daug džiaugsmo šventėse ir 
sėkmės 1981-siais metais. (

Irena ir Algis Dudaičiai 
Magdalena Migevičienė

Visus mielus bičiulius ir pažįstamus nuoširdžiai 
sveikinu KALĖDŲ proga ir Ųnkiu laimingiausių 

NAUJŲJŲ METŲ
Viktoras Jaras

Sveikiname visus mielus draugus, bičiulius, artimuosius 
ir pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime 
šviesių, sėkmingų

NAUJŲJŲ METŲ
L. ir B. Stašioniai

Brangius mūsų draugus, bendradarbius ir klientus 
nuoširdžiai sveikiname Kristaus Gimimo Švebtės proga 
ir linkime šviesių, sėkmingų ir laimingų

NAUJŲJŲ METŲ
Marina ir Lory Cox

Mūsų gražiausi sveikinimai ir nuoširdžiausi linkėjimai 
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga visiems 
mieliems bičiuliams, artimiesiems ir pažįstamiems

Irena ir Algis Milašai

12.22, psl. 2

Nenuostabu, kad Nauji 
Metai suderinti salia Kalėdų 
ir dar taip suglaustai. Jeigu
Kalėdos liudija užgimimą ir 
atgimimą, tai Nauji Metai 
ženklina gyvenimo pradžią, 
pradžią visokeriopa prasme: 
žmogus gali visados pradėti 
gyventi is naujo apsvarsty
damas savo nueitą kelią ir 
pamatęs jame tuščių spragų 
pasirinkti naują gyvenimo 
kryptį. Čia galimybės irgi 
yra neribotos, bet kiekvienu 
atveju Nauji Metai priverčia 
žmogų pagalvoti, ar pasitei
sina jo nueitas kelias ir ko
kių reformų reikia griebtis, 
kad atitiktų vizijoje turimas 
aspiracijas.

Mums lietuviams Kalėdos 
ir Nauji Metai salia asme
niškų interesų dar turi ir 
specifinę - tautinę prasmę: 
visi žinome ir laukiame nau
jo Lietuvos atgimimo. Praė
jusieji 40 vergijos metų 
simboliškai galioja kaip 
keturios Advento savaitės 
belaukiant Išganytojo. Ad
ventas yra pasiruošimo sta
dija priimti Išganytoją, ly
giai tie mūsų tautos keturi 
dešimtmečiai vergijoje yra 
budėjimo ir bandymo laikas, 
ar esame verti to laukiamo 
Išganytojo - laisvės tautai, ir 
kiek mes patys rūpinamės ir 
stengiamės šitai atsiekti. 
Šito klausimo neisspręsime 
šventiniuose pokyliuose, o 
tik galvodarrdĮįr vadovauda
miesi Nąujų Metų šventine 
prasme ir jai įsipareigodami.

Tad žengdami ir dalyvau
dami ateinančios šventėse 
nepasitenkinkime vien tik 
šventiniais blizgučiais, o 
žiūrėkime, kas jose yra 
esmingo. , . ,

Visus mielus gimines, draugus ir bičiulius sveikiname 
su Šv. KALĖDOM ir visiems linkime gražiausių, kupinų 
sveikatos ir sėkmės NAUJŲJŲ METŲ

Vida, Algis, Paulius, Amande ir Rimas
Kabailai

Milda ir Petras Dulhunty

Mieliems draugams, bičiuliams, bendradarbiams ir 
pažįstamiems linkiu giedrių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
laimingų bei sėkmingų NAUJŲ METŲ

Vytautas Patašius

Sveikiname visus mielus bičiulius, pažįstamus ir 
bendradarbius iš arti ir toli švenčių proga ir linkime 
sėkmingų ir ištvermingų

NAUJŲJŲ METŲ
Genovaitė ir Vincas 

Kazokai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų ateinančių 
1981-JŲ METŲ linkime visai plačiai mūsų giminėlei 
Australijoje ir užjūriuose, draugams, pažįstamiems ir 
bendradarbiams.

Aldona ir Adolfas Jablonskiai

Brangius gimines, draugus ir bičiulius sveikiname su 
Šv. KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲJŲ 1981 
METŲ.

Milda, Vytautas ir Ričardas
Bukevičiai

• - ŠVENTŲ KALĖDŲ
proga sveikiname visus mielus bičiulius, artimuosius ir 
pažįstamus nuoširdžiai linkėdami sėkmingų ir laimingų

NAUJŲJŲ METŲ
Elena ir Izidorius Jonaičiai

NAUJIENOS
GDANSKO AIDAI

DYBENKO KALBOJE

Antrojo sekretoriaus 
N.K. Dybenko kalbos pap
rastai iššaukia nesulaikomą 
žiovulį. Bet rugpjūčio 26 d. 
jam kalbant CK plenume, jo 
žodžiai, Gdansko įvykių dė
ka, įgavo naują prasmę. 
"Profsąjungų organai”, kal
bėjo Dybenko, "reikiamai 
nesaugo darbininkų ir tar
nautojų darbo teisių”. Iš 
darbo neteisėtai atleidžiami 
žmonės, profsąjungų orga
nizacijos nuolaidžiauja "uo
liems administratoriams”. 
Taip pat daugėja skundai 
dėl įstatymų pažeidimų pri
imant į darbą, perkeliant ir 
atleidžiant iš darbo; deramai 
neužtikrinamos moterų ir 
paauglių darbo teisės (Tiesa, 
1980.VIII.27)

Lenkijos darbininkai 
ėmėsi patys spręsti Dyben
ko suminėtas bei kitas prob
lemas ir išsikovojo laisvas 
profsąjungas. Jų laikina pe- 
pergalė jau privedė prie 
reikšmingų pasikeitimų ir 
kitose Rytų Europos šalyse. 
Vengrijos komunistų valdžia 
žada suteikti oficialiosioms 
profsąjungoms daugiau sa
varankiškumo ir leisti joms 
vaidinti "lojalios opozicijos" 
vaidmenį, nes kitaip, pasak 
vengrų profsąjungų tarybos 
sekretorių neišvengsime 
neramumų - tai svarbiausia 
išvada iš Lenkijos įvykių” 
(Newsday, 1980.IX.21). 

Lenkijos įvykių išvakarėse, 
jugoslavų kompartijos teo
retiniame žurnale Socijali- 
zam profesorius Neca Jova- 
nov rašė: "Kai proletarijato 
diktatūra įsikūnija valsty
bės ir partijos aparate, tada 
ji objektyviai pavirsta dik
tatūra virš proletarijato. 
Tokiu atveju, anksčiau ar 
vėliau, subręsta neišvengia
mas konfliktas tarp darbi
ninkų klasės ir jos biurokra
tijos”. Lietuvoje tuo tarpu 
niekas nepasikeitė. Darbi
ninkai dar neturi teisės kur
ti savo profsąjungų; dabar 
veikiančios profsąjungos te
bėra valdžios administraci
nis organas ir kompartijos 
politinis įrankis; profsąjun
gų vadovus tebeskiria kom
partija. Bet Gdansko darbi
ninkų šūkiai šiandien aidi ir 
Lietuvoje.

ELTA
Šiuo metu Lietuvoje bul

vės yra labiausiai paieško
mas ir pareikalaujamas 
produktas. Už bulvių cent
nerį (50 kg) tenka mokėti 30 
rublių trečdalis mėnesinio 
atlyginimo. Net už kitokias 
prekes ne kasdieniško būti
numo viešose parduotuvėse 
prašoma mokėti ne rubliais, 
bet... bulvėmis.

Taip pat Lietuvoje didelis 
trūkumas ir kuro, ypač ang
lies. Butai be centrinio šil
dymo palikti pačių gyvento
jų valiai patiems kuru apsi
rūpinti.
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Lietuvė australų literatūroje

SUSIPAŽINKIME SU 
NAUJA LIETUVE

AUTORE

Paprastai australų kriti
kai neskiria daug dėmesio 
vaikų literatūrai, nei auto
riams .kurie tuo žanru-užsi
ima. Visa tai paliekama mo
kytojų, bibliotekininkų ir 
motinų bei senelių kompe
tencijai. Retkarčiais tačiau 
pasirodo viena antra vai
kam knyga kuri sukelia pla
tesnio susidomėjimo. Viena 
iš tokių išimtinų knygų yra 
"Rainbow”. Ją parašė lapk
ričio pabaigoje ir tuoj pat 
patraukė kritikų dėmesj. 
’’Australian” plačiai pateikė 
šios knygos tekstą ir ilius
tracijas. ”Age" ir "Herald” 
taipogi labai šiltai priėmė 
knygą, gražiai įvertindami 
autorės - iliustratorės kūry
bingumą. Didžiausia parama 
tačiau gauta iš australų li
teratūrai remti fondo, kurio 
lėšomis ši knyga tik ir buvo 
įmanoma atspausdinti toje 
meninėje formoje, kurioje ji 
išvydo pasaulį, būtent su 
specialia rinkėjam skirta 
laida.

Kas ta rašytoja kuri susi
laukė tiek dėmesio, kad 
"Women’s Day” net žada 
skirti pilną lapą jos aprašy
mui? Tai ne kas kita kaip 
lietuvė, Irena Pauliukony- 
tė-Sibley. Jos tėvai kilimo iš 
Marijampolės, gyvena Syd- 
nejuje. Irena atvyko į Aus
traliją tik penkių metukų, 
lankė lietuvių savaitgalio 
mokyklą ir dalyvavo skau
tuose. Sydnejuje ji taipogi

Žingsnis pirmyn, du atgal

Į pažangą skubėjome didžiausiais šuoliais, 
viliojo, traukė mus moderniškieji toliai.
Bet kas galvoja, kad pirmyn vis veržėmės, tas klysta — 
ratu tebėgome, nes prisivijome ir vėl vaikystę.

Per telefoną pasakoja, džiaugiasi brolienė: 
„Aš krautuvėj "Žaislai Suaugusiems" buvau šiandieną. 
Kiek visko ten — įsivaizduot tiesiog žmogus negali! 
Nusipirkau..." —■ Nejaugi į „gegužių šalį" 
išskrido taip staiga manoji giminėlė!
Ir toks tad nejaukumas užgulė man sielą, 
kad pasitarti nulėkiau tuoj pas kaimynę.

Ši, akinius ant nosies sau užsikabinus, 
prie stalo sėdi ir keistus tuos dėsto gabalėlius: 
„Pasižiūrėk! Jau paveikslėlio trečdalį esu sudėjus. 
Nelengva, tiesa, bet užtai labai įdomu.” 
„Kur vyras?" — klausiu gan raminančiu aš tonu. 
„Kieme. Į sieną muša kamuolį spalvotą, 
tą — žento ir dukters jam Tėvo Dienai dovanotą. 
Tiek užsiėmęs, kad ir kriketą pamiršo jis, ir alų...”

Išbėgau į namus, net sakinio nelaukus galo. 
Gi čia, su šypsena, jau ant laiptelių draugė stovi: 
„Tai kur buvai pradingusi, brangioji?
Naujieną tau turiu — man atnešė martelė lėlę, I
ir „mama” sako, ir vis prašo — „pagalvėlės".
Na, ko tiktai šitais laikais neišgalvoja!”

Į kėdę susmukau — sulinko kojos.
Matyti juk matau, lyg per rūšies geriausios stiklą: 
jei bėgsi dar, lankyt reikės pradžios mokyklą; 
o jei sustosi, šauks, be abejo, kiti, kad — atsilikęs! 
— Medinį gaidį traukiu iš paskos jau ant virvikės.

Julija
' -
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Irena Pauliukonytė-Sybley

lankė Meno Mokyklą. Gavu
si meno diplomą Irena per
sikėlė gyventi į Melbourną, 
kur apie tryliką metų dėstė 
meną Xavier mokykloje. 
Irena ištekėjusi už gerai ži
nomo menininko Andrew 
Sibley, dabar gyvena Pietų 
Melbourne, augina du sūnus 
ir likusį laiką skiria tapybai, 
knygų iliustravimui ir rašy
mui. "Rainbow" yra jos de- 
butas kaipo autorės - ilius
tratorės, tuo pačiu ir naujas 
Eosūkis iliustravimo stiliuje.

inoleumo raižyba atrodo 
atidarė Irenai duris į jos 
menines galimybes. Ji pasi

rinko šį stilių visai neseniai, 
nes tai būdinga Rytų Euro
pos iliustravimo būdui. Ire
na prisipažino, kad ją labai 
sužavėjo kelionė po Lietuvą 
prieš keletą metų, ši įtaka 
šiandien atsispinti jos raiži
niuose, kurie dvelkia origi
nalumu, paprastumu ir 
gyvumu. Jos iliustracijos 
tokios gyvos ir patrauklios 
kad vienas paveikslas, ver
tas tūkstančio žodžių. Vaikai 
be abejo pamils šią knygutę, 
nes ji kalbą stačiai į širdį 
sayo patraukliu pasakojimo 
būdu ir vaizdžiomis iliustra
cijomis; suaugę ras knygos 
vertę meno ir žodžio tamp
rioje sintezėje.

Knygos turinys paprastas 
bet reikšmingas. Pasakos 
keliu sprendžiama svetim
šalių problema - jų pritapi- 
mas svetimame krašte ir 
vietinių žmonių toleracija 
jiems. Visa tai atliekama 
lengvoje, lėlių žaismo for
moje. Mergaitė Sally gauna 
lėlę iš savo senelės iš Lietu
vos, tai Ranoldas, tuoj pra
mintas "Rainbow" arba Vai

I. PauliukonytėsSybley iliustracija iš knygos "Rainbow”

Mielus Sydnejaus Lietuvių Klubo Bibliotekos 
bendradarbius, skaitytojus, rėmėjus sveikiname 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ. METŲ proga 
linkėdami viso geriausio. Nuoširdžiai dėkojame už 
visokeriopą bibliotekai paramą.

Kviečiame ir prašome ir ateinančiais metais neapleisti 
bibliotekos stengiantis padidinti dar didesnį skaičių 
lietuviškos kultūros puoselėtojų.

Sydnejaus Liet. Klubo Bibliotekos
Vadovybė

Kristaus gimimo šventėje nuoširdžiai sveikiname visus 
Dainos choro rėmėjus ir talkininkus, bei plačiąją 
Sydnejaus visuomenę. Linkime tyro džiaugsmo Šv. 
KALĖDOSE ir geros sveikatos NAUJUOSIUOSE 
METUOSE.

Dainos choro dirigentas ir valdyba

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba dalinas KALĖDŲ 
ir NAUJŲJŲ METŲ džiaugsmu ir linkėjimais su Fondo 
įgaliotiniais, talkininkais, nariais ir šiaip rėmėjais.

A.L.F. Valdyba
50 Errol St,, Nth Melbourne, Vic. 3051
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vorykštė pagal jo spalvingus 
rūbus. Sally’s kitos lėlės ■ o 
ji turi jų gana daug, surink
tų iš įvairiausių pasaulio 
kampų - pakelia jam priim
tuves. Rainoldas papasakoja 
apie savo praeitį - jo čigo
nišką kilmę ir jo gyvenimą 
Lietuvoje. Lėlės, viena po 
kitos, atidengia savo praeitį. 
Po pirmutinio nesusiprati
mo, nes jo keisti rūbai, bei 
valgis atstumia Amandą 
vieną iš pačių puikiausių lė
lių, "Rainbow" susiranda 
savo vietą lėlių pasaulyje.

Įdomu buvo suži noti iš 
kur kilo šios knygos idėja. 
Labai paprastai atsakė au
torė. Senelė iš Sydnejaus 

atvežė lėlę lygiai 
tokią kaip Rainoldas, savo 
anūkams, kurie labai pamilo 
ją. Motina pradėjo pasakoti 
savo vaikams apie lėlės kil
mę, o šie klausėsi su tokiu 
atidumu, kad jai pasinoro 
viską užrašyti. Kadangi mo
tina ne tik gera pasakotoja 
bet ir menininkė, tai knyga 
tapo apsčiai iliustruota. To- 
liau, norėjau sužinoti kodėl 

autorė suteikė Rainoldui či
gonišką kilmę, kodėl jis tu
rėjo atkeliauti į Lietuvą, ko
dėl autorė neleido jam gimti 
Lietuvoje. Irena paaiškino 
firiežastį. Jos aprašytos lė- 
ės nėra tik į vitražus stato

mos etninės lėlės, bet tokios 
lėlės, kurias vaikai galėtų 
pamilti, būtent tos tradici
nės nuo mažens glostomos ir 
migdomos lėlės; į jų skaičių 
įeina ir meškiukas iš Ameri
kos atkeliavęs, ir Afrikos 
negriukas. Įvesti ką nors 
naujo į tokių lėlių tarpą rei
kia duoti tai lėlei ko nors 
magiško, kad vaikus suža
vėtų. Čigonai nuo gilios se
novės yra pasaulio literatū
roje surišti su ta magika. 
Taigi todėl ir Rainoldas pa
sirodo Lietuvoje per čigo
nus.

Iš Irenos, tos knygelės 
apibūdinimo, galima buvo 
jausti, kad lėlių tipai ir pa
sakos būdingi bruožai turi 
daug bendro su jos pačios 
įžvalga į gyvenimą, su jos 
švelniu tolerantiškumu 
skirtingom kultūrom ir jos 
žavesiu savo tėvų ir senelių 
gimtine.

Parašė Dana Baltutienė

LIETUVIAI CHANNEL 10

TELEVIZIJOJE

Gruodžio 21 d. 10.30 vai. 
ryto sekmadienį programoje 
LIVE AND LEARN maty
site pasikalbėjimą su mūsų 
svečiu ganytoju vysk. V. 
Brizgiu ir sydnejiškiu, Pa
vergtų Tautų Komiteto pir
mininku N.S.W. Antanu 
Kramilium. Televizijoje vie
tą išrūpino Australų Katali
kų Komunikacijos centras 
Sydnejuj. Pasikalbėjimą 
pravedė kun. John 
Docherty.

Ypatingą dėmesį norime 
atkreipti į katalikų savait
raštį The Catholic Weekly, 
kuris talpina daug žinių iš 
anapus geležinės uždangos. 
Jie taip pat talpino visas ži
nias patiektas apie vysk. 
V.Brizgio atvykimą į Aus
traliją. Catholic Weekly taip 
pat kvietė vysk. V. Brizgį 
pasikalbėjimui, kuris užtru
ko virš valandos. Šį laikraštį 
galima nusipirkti bet kurioje 
bažnyčioje. Remikime tuos, 
kurie remia mus! Savo laiš
kais redaktoriui galite 
padėkoti ir paskatinti toliau 
talpinti žinių iš anapus gele
žinės uždangos.

kor.

SVEČIAI Iš UŽJŪRIO

Bondi gyvenantis austra
las Mike Stanfield pasirūpi
no. kad jo svečias,Amerikoje 
gimęs lietuvis Paul Rudaitis 
čia atvykęs susitiktų su lie
tuviais. p. Rudaitis jau yra 
pensininkas gyvena Miami 
Floridoje ir savo laisvas die
nas praleidžia bekeliauda
mas. Abudu su šeimininku 
aplankė Lietuvių Klubą 
Bankstowne ir juo abudu 
buvo labai sužavėti.

kor.
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Dėmesys
Lenkijai

LENKŲ VENGRŲ 
ŠVENTĖJE

Lenkai ir vengrai turi 
veikiančia organizaciją va
dinamą "Polish Hungarian 
World Federation”. Šios or
ganizacijos skyrius Austra
lijoje atšventė 15 metų 
veiklos sukaktį. Ashfieldo 
parapijos bažnyčioje lapkri
čio 30 d. buvo bendros pa
maldos, kurias atlaikė 
jaunas iš Lenkijos neseniai 
atvykęs lenkų kunigas S. 
Rakiej asistuojant vengrų 
kun. I. Palinkui. Po iškil- 

^mingų mišių, kuriose daly- 
’vavo ir senatorius Carrick, 
banketas vyko Lenkų Klube 
Ashfielde. Į garbės svečių 
eilę buvo pakliuvęs ir lietu
vis A. Kramilius. Jis buvo 
pristatytas kaip Pavergtų 
Tautų Komiteto N.S.W. 
pirmininkas, lietuvių katali
kų orgžnizacijos Ateitis 
pirm, ir Tautos Fondo ižd. 
Australijoje.

Po kalbų lenkai labai 
draugiškai sutiko lietuvį A. 
Kramilių, kiti prašneko net 
lietuviškai. Tiek oficialiu, 
tiek asmenišku keliu lenkai 
labai mielai tokią organiza
cija remtų jeigu ji būtų 
įsteigta tarp lietuvių ir 
lenkų.

Lenkai mano, kad lietu
viai ir lenkai turėtų pamiršti 
praeities ginčus ir žiūrėti su 
pasididžiavimu į Vytauto ir 
Jogailos laikus. Pietuose 
dalyvavo aišku ir daug 
vengrų, kurie suėję į salę, 
sėdo prie paruoštų stalų ir 
nelaukę ceremonijų tuoj 
pradėjo valgyti ir gerti, 
Vienas iš lenkų išsireiškė, 
šito lietuviai būtų nepadarę.

Tai yra gražūs išsireiški
mai lietuviams iš lenkų pu
sės. Sveikiname lenkų ir 
vengrų draugiją ir kartu pa
galvokime, ar nebūtų ir lie
tuviams panaši draugija 
naudinga ir reikalinga.

kor.

. SOLIDARUMAS 
LENKIJAI

Skaitlinga lenkų bend
ruomenė gruodžio 13 d. su
rengė solidarumo šventę 
Sydnejuje. Pirmoje dalyje 
St. Marys katedroje prisi
rinko pilna katedra maldi
ninkų. Mišias celebravo 5 
lenkų kunigai, 2 kunigai at
vykę iš Lenkijos plačiai pa
informavo apie Lenkijos pa
dėtį ir prašė melstis už ją. 
Antroji dalis - mitingas vyko 
Hyde Parke su vėliavomis ir 
plakatais. Tarp kitų etninių 
grupių dalyvavo ir estai, 
latviai ir lietuviai. Lietuvius , 
atstovavo būrelis žmonių su , 
apylinkės pirmininku. Kai- j 
bančių buvo gana daug: fe- 1 
deralinės, vietos valdžios 
atstovai, politikai, etninių 
grupių reprezentantai. Pa
vergtų tautų vardu kalbėjo 
Antanas Kramilius ir lietu
vių vardu A. Mauragis.

Solidarizmo organizuoto- 
jai lenkai pareiškė padėką 
dalyviams katedroje ir mi
tinge.

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir sėkmingų, našių bei 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ visiems Talkos 
darbuotojams, nariams bei rėmėjams linki

Liet. Ko-op. Kredito Draugijos Talkos
Valdyba

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ 
proga sveikiname mielus kolegas, studentus ir visus 
lietuvius linkėdami geros sveikatos ir sėkmingų metų.

Sydnejaus Lietuvių Gydytojų Draugija

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname visus Lietuvos laisvės 
kovos rėmėjus kurie suprantate šios kovos tikslą ir, kurie 
savo dosniomis aukomis parėmėte LIETUVOS TAUTOS 
FONDĄ.

Lai Apvaizda laimina jus ištverme ir gera sveikata 
NAUJUOSIUOSE METUOSE. Be jūsų aukų Lietuvos 
laisvės varpo neišgirsime.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje
Sydnejus

AW.WAVWzAVAW

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų. Pastogę!
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Visus Klubo tarnautojus, narius, svečius, rėmėjus, jų 
visus artimuosius Šv. KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 1981 
NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname, linkėdami Jums 
laimės pasisekimo Jūsų darbuose, planuose, gyvenime.

Su šviesiom viltim tikime, kad ateinantieji metai atneš 
jums ir mums geresnių, šviesesnių dienų.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname Draugijos nares, sodybiečius, 
ir visus mūsų geraširdžius rėmėjus ŠVENTŲ KALĖDŲ 
ir NAUJŲ METŲ proga linkėdamos geros sveikatos, 
džiaugsmo ir sėkmės.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos 
Valdyba ir Lietuvių Sodybos Patikėtinės

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
sveikiname visus mielus Canberros Lietuvių Klubo 
narius, lankytojus bei rėmėjus ir iš viso visus lietuvius 
Australijoje ir už jos ribų. Tebūna ateinantieji metai 
Jums visiems laimingi, kupini sveikatos ir sėkmės.

Canb erros Lietuvių Klubo Vadovybė

ACT DOORLAND Canberroje
savininkai A.N.O. Pilkai ir vedėjas A. Andriuška 
sveikina visus mielus klientus, bendradarbius ir 
pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga linkėdami daug laimės ir sėkmės!

ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikiname mūsų gerbiamą kun. V. Kostizeną, jo šeimą, 
visus Viktorijos lietuvius evangelikus ir bendrai visus 
palankius lietuvius ir linkime visiems gausios Dievo 
palaimos.

Viktorijos Evang. Parap. Taryba
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LAUKIAME SVEČIŲ!

LSS Australijos Rajone 
šiuo metu vyksta dideli pa
siruošimai net keliems įvy
kiams.

Tuoj po Lietuvių Dienų 
Adelaidės apylinkėse įvyks
ta VII-ji Rajono — ’’Didvy
rių Žemės" vardo — stovyk
la; sausio 3 d. rajoninės sto
vyklos rajone įvyksta Rajo
no Vadovų Suvažiavimas; 
ten pat, šalia rajoninės sto
vyklos vyks Ąžuolo — Gin
taro Vadovų Mokyklų kur
sai.

Kalėdų atostogų metu ra
jono skautus-tes lankys ir 
rajoninėje stovykloje daly
vaus Liet. Skautų Brolijos 
Vyr. Skautininkas, v.s. Vyt. 
Vidurgiris ir Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Vadijos 
pirmininkas, s.fil. Raimun
das Strikas. Vadovų kursų 
pravesti iš J.A.V. atvyksta 
v.s. Vanda Aleknienė ir v.s. 
Romas Fabijonas.

Čia trumpai pristatome 
svečius broliams - sesėms ir 
lietuviškąjai visuomenei:
* v.s. VYTAUTAS VIDU
GIRIS - gimęs Lietuvoje, 
1930 m., čia įstojo ir į skau
tus. Skautiškoje veikloje 
pasireiškė kaip skiltininkas, 
draugininkas, skautų vyčių 
būrelio vadas, Los Angeles 
skautų tunto tuntininkas, 
Ramiojo Vandenyno Rajono 
vadeiva ir rajono vadas, 
LSS Tarybos narys. Sto
vyklavo ir atstovavo lietu
viams Tarptautinėje Skautų 
Džiamborėje Prancūzijoje 
1947 m. Baigęs skautų va
dovų Gilwellio Mokyklą 1975 
m., priklauso Akademiniam 
Skautų Sąjūdžiui, sk. vy
čiams, nuo 1979 m. - Liet. 
Skautų Brolijos Vyr. Skau
tininkas.

Profesija: baigęs Biznio 
Administracijos ir Electro-

V.s. V. Vidugiris, L.S. Broli
jos vyr. skautininkas

Mechaninės Inžinerijos stu
dijas Filadelfijoje ir Illinois 
Institute of Technology, Či
kagoje, yra reg. profesiona
las inž. — PE ir dirba dide
lėje TRW Co. kaip projektų 
vadovas, biznio reikalais tu
rįs progų daug keliauti po Š. 
Ameriką. Visuomeninkas, 
dirbęs eilėje organizacijų 
vadovybių, kaip JAV ka
riuomenės Korėjos karo ve
teranas priklauso American 
Legion ir yra posto viceko- 
mandierius.

* s.fil. RAIMUNDAS STRI
KAS — į LSS įstojo 1965, į 
Korp! Vytis - 1972 m.

Eitos pareigos: draugi
ninkas, tunto adjutantas, 
Korp! Vytis skyriaus vice
pirmininkas, Čikagos Vyčių 
draugovės - - draugininkas, 
1972 baigęs Ąžuolų Vadovų 
Mokyklą, vyr. skautų sto
vyklų vadovas.

Leidžia Australijos Rajono- Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
s.fil. I. Jonaitis, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159

Neseniai baigė medicinos 
studijas. Nuo 1979 m. iš
rinktas Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Vadijos pirminin
ku.

Rajono Ą—G VM kursų 
instruktorius.

* v.s. ROMAS FABIJONAS 
— LS Brolijos Ąžuolo Vado
vų Mokyklos vedėjas. Jis 
šiuos kursus praves Austra
lijoje sausio 2 - 11 d.d.

Gimęs 1931 Mažeikiuose. Į 
LSS įstojo 1938. Skauto įžo
dį davė 1945 Hanau, sk. vy
čio - 1948, o prityrusio sk. 
vyčio egzaminus išlaikė 
1968. Gilwellio kursus lankė 
1975 ir 1977 m. kursuose 
instruktavo.

V.s. R. Fabijonas, Ąžuolo 
Vadovų Mokyklos vedėjas

Aukštąją mokyklą lankė 
Amerikoje ir 1955 gavo 
elektros inžinerijos baka
lauro laipsnį. Šiuo metu va
dovauja vienos kompanijos 
elektros inžinerijos skyriui.

Su vyr. skaute Rita Da- 
bulevičiūte sukūrė šeimą 
1954 m. Augina dvi dukteris 
ir tris sūnus.

V.s. V. Aleknienė, Gintaro 
Vadovių Mokyklos vedėja

VISIEMS LSS AUSTRALIJOS RAJONO 
SKAUTAMS-SKAUTĖMS, VADOVAMS-VĖMS, 
SKAUTŲ TĖVAMS IR RĖMĖJAMS BEI BIČIULIAMS 
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ LINKI

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADIJA

V.s. VANDA ALEKNIE
NĖ — LS Seserijos Gintaro 
Vadovių Mokyklos Vedėja. 
Skautauti pradėjo Vokieti
joje — Wuerzburge, vėliau 
Čikagoje. Iš svarbesnių 
skautiškų pareigų, neskai
tant draugininkės, buvo 
Kernavės tunto tuntininke, 
Kernavės tunto skaučių 
skyriaus vadove ir nuo 1976 
— Gintaro Mokyklos Vado
ve. Privačiame gyvenime 
yra dailininkė. Yra suruošu- 
si parodų. Augina skautišką 
šeimą: vyr. skautę Audrą ir 

~ sk. vytį Paulių.
1981 sausio 2-11 d.d. ji 

praves rajono sesėms Gin
taro Vadovių Mokyklos kur
sus.

v.s. B. Žalys

Dėmesio skautams!

Gimines, bičiulius ir pažįstamus su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir 1981—SIAIS METAIS sveikina ir laimės 
linki

Lidija ir Bronius Žaliai

Malonius bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikiname su šv. KALĖDOMIS ir linkime 
darbingų ir ištvermingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sofija ir Aleksandras Mauragiai

Tikime, kad jau visi ruo
šiasi į Rajoninę Stovyklą.

Neužmirškite uniformų 
susitvarkyti, mazgelių už- 
megsti ir kaklaraiščių.

Jei visko nesutalpinate į 
čemodanus, išmeskit tran
zistorius, rankines televizi
jas, ir atsiras vietos.

Stovykla vyksta nuo 1981 
metų sausio 2 d. iki sausio 11 
d. "Woodhouse" stovykla
vietėje, Spring Gully Rd., 
Piccadilly.

Stovyklos viršininkas v.s. 
fil. B. Barkus. Kitus vadovus 
jis pats pasirinks.

Tuo pačiu metu vyks 

Nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ savo draugams ir pažįstamiems linki- 

Balys, Valentina, Laima ir Rita 
Barkai 

-------------------------------- ------------------------------------------

Sveikiname savo draugus ir pažįstamus K A T.ĖDU 
Švenčių proga ir linkime laimės, džiaugsmo ir sveikatos 
1981 metais!

Jonas ir Marija Zinkai

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname visus Aušros Tunto 
narius, tėvus, draugus ir rėmėjus.

Teatneša NAUJIEJI METAI sėkmės asmeniškame 
skautiškame gyvenime.

Aušros Tuntas

Sveikiname draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga

Pullinen šeima

Ąžuolo - Gintaro vadovų 
kursai. Instruktoriai atva
žiuoja iš Amerikos. Kursuo
se tikimasi apie 30 mokinių.

Stovyklos tema bus 
"skautų įstatai”, išgyventi ir 
pritaikinti prie užsiėmimų 
stovykloje - kasdien vis 
naujas įstatas.

Svečių laukiame pirmą 
sekmadienį (sausio 4 d.) ir 
antrą šeštadienį (sausio 10 
d.) - lankymo dienos.

Norį važiuoti į stovyklą 
turi užsiregistruoti iki Ka
lėdų pas tuntininkę ps. E. 
Bulienę, 13 Reid Avė., Hec- 
torville, S.A. 5073 (tel. 08 
377 0134).

A.A. s.v.v.sl.
ALGIRDAS VASARIS

Pranešame LSS Australi
jos Rajono skaučių vyčių ži
niai: š.m. gruodžio 1 d. stai
giai mirė s.v.v.sl. Algirdas 
Vasaris. A.a. Algirdas buvo 
gimęs 1929.10.25, Mažei
kiuose. Į skautus įstojo 1945, 
Wuerzburge, Vokietijoje. 
Ilgesnį laiką priklausė 
Skautų Vyčių 95-jai Drau
govei, Wuerzburge, kur 
1948.10.23 davė skauto vy
čio įžodį.

Sydnejuje 1953.3.1 įstojo į. 
Skautų Vyčių Geležinio Vil
ko Būrelį, kuriame aktyviu 
nariu išbuvo iki 1960 m. 

i 1957-58 m. buvo šio būrelio 
vadu. Talkino DLK Kęstučio 
Skautų Draugovei kaip 

i instruktorius - sporto vado
vas.

Priklausė kitoms organi
zacijoms ’ - sportininkams, 

■ "Dainos” Chorui.
Brolio Algirdo netekimas 

prisimenamas senųjų 
Skautų Vyčių Geležinio Vil
ko Būrelio vilkų.

Ilsėkis ramybėje, broli 
Algirdai!

a v.s. B. Žalys

Mūsų mieliems draugams ir pažįstamiems linkime Šv. 
KALĖDŲ džiaugsmo ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

V. ir A. Jakštai

Sveikiname visus bičiulius ir artimuosius Šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga. Linkime 
sveikatos, Dangaus palaimos ir gerovės

Elena ir Jonas Laurinaičiai

Mūsų Pastogė Nr. 50-52, 1980.12.22, psl. 5
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Tęsinys iš psl. 5

Ar priimsite Kalėdų Kūdikį?

Artėjo taikos šventė - Ka
lėdos, bet karas tebesiautė 
Europoje. Siautė ir gamta 
su speigu ir pūga. Per šią 
sniego audrą brenda mies
telio klebonas nuo durų prie 
durų, ir sustodamas į jas 
beldžiasi. Gal kalėdoja? Ne! 
Eina su svarbiu reikalu. Jis 
ieško pastogės mažam kūdi
kiui.

Prieš pusmeti jo tėvas žu
vo fronte. 0 gimdydama mi
rė ir motina. Klebonas ieško 
našlaičiui pastogės, ieško 
jam tėvų.

Dalis miestelio, buvo ant 
kalno, kita tūnojo pakal
nėje. Todėl ir jo gyventojai 
vieni vadinami kalniškiais, o 
kiti - pakalniškiais. Klebonas 
visų pirma beldžiasi į pakal
niškių duris. Bet kur nepa- 
sibeldžia, visur išgirsta tą 
patį: "Eikite pas kalniškius - 
jie turtingesni. Jiems bus 
lengviau išmaitinti vaiką!”. 
Ir taip visi, lyg susitarę, 
mąsto klebonas - kaip šven

CANBERRA
* Rugsėjo 7 d., po Tautos 
Šventės pamaldų Canberros 
katedroje, kurioje tunto na
riai dalyvavo organizuotai, 
Lyneham'e, Liet. Klubo sa
lėje, įvyko iškilminga Balti
jos tunto sueiga, kurioje 
skauto įžodį davė Darius 
Mauragis, Andrius Daukus, 
Adomas Brūzga, Paulius 
Klegeris, Dovydas Pembe- 
ris ir Antanas Pemberis. 
Jaun. skautės įžodį davė 
Tamara Halevy. Jiems šlip- 
sus užrišo rajono vadas, ge
rojo darbelio ir tėvynės il
gesio mazgelius - rajono 
dvasios vadovas, kun. P. 
Butkus ir tuntininkas R. Mi
niotas.

Ta pačia proga, nusipelnę 
tunto vadovai pakelti i vy

r i

Visus bičiulius, artimuosius, bendradarbius ir 
pažįstamus sveikinam sulaukusius šv. KALĖDŲ ir 
linkime visokeriopos Dievo palaimos.

Marija ir Vytautas Neverauskai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ!
Birutė ir Vyt. Vaitkai 

Pranas Šarkis

Nuoširdžiai sveikiname savo bičiulius, draugus ir 
pažįstamus

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga!
Pranas, Vincė, Gailius ir Renius

Antanaičiai

Gerbiamus draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga sveikina

Algis, Virginija ir Raymondas
Mališauskai

Brangius bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus 
sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime 
sėkmingiausių, kupinų sveikatos NAUJŲJŲ METŲ.

Elena ir Teodoras Rotcai

Mūsų Pastogė Nr. 50-52, 1980.12.22, psi.' 6

tam Juozapui aną Kalėdų 
vakarą visur atsako: "Nėra 
vietos!”

Jau visai pavargęs klebo
nas atsidūrė pas kalniškius. 
"Gaila, klebone, bet negali
me. Vaikutis juk priklauso 
pakalniškiams; ten ir jo tė
vai gyveno!..”

Klebonas nesiginčija, ne- 
sibara, bet jo širdis neapsa
komai liūdna:

— Tai, va, kokie krikščio
nys mano parapijiečiai! — 
sau patyliai šnabžda. — Ne
jaugi tarp jų nėra nė ki
birkštėlės meilės.?

Susirūpinęs sėdi klebonas 
prie rašomojo stalo ir svars
to kaip suminkštinti tas kie
tas širdis. Jis labai norėtų, 
kad vaikutis liktų jo parapi
joj ir užaugtų supamas mei- 
lėskaipir kiti vaikai. Juk, iš 
tiesų, parapijiečiai neblogi 
žmonės ir ne tokie jau bešir
džiai kaip pasirodė šįvakar. 
Gal tik tas nelemtas kalniš
kių ir pakalniškių nusistaty- 

resniškumo laipsnius: į vyr. 
skiltininko laipsnį - s.v.sl. 
Romas Miniotas, į paskilti- 
ninkės. laipsnį v.sk. Regina 
Klegerienė ir Gabija Mei- 
rendorff.

Visa eilė jaunųjų tunto 
narių išlaikė egzaminus spe
cialybių ženklams gauti (iš- 

’ kylautojos, artistės, gamtos 
draugės, šeimininkės, pa
saulinio skaučių ženklo, dvi
ratininko); kai kurie įsigijo 
net po kelias specialybes: 
Belinda Howe (6), Rasa 
Daukutė (4), Daina Maura- 
gytė (4), Alina Katauskaitė 
(3), Lea Gocentaitė (2), 
Kristina Katauskaitė (2), 
Aldona Martišiūtė (2), Kim 
Miniotaitė (2), Tamara Ha
levy (1), Julija Sipavičiūtė 
(1), Paulius Stepanas (1) ir 
Markus Vaitas (1). B.Ž. 

mas vieni prieš kitus?..
Atėjo vidurnaktis. Berne

lių Mišios, žmonės srovėm 
plūsta bažnyčion. Dar 
lempos nedega - tik keturios 
advento žvakės. Pagaliau 
džiaugsmingai suspindi ži
buriai. Klebonas savo skam
biu balsu užtraukė ’’Tyli 
naktis, rami naktis...' (tai 
atsitiko Vokietijoje, Eifelio 
kalnų srytyje, Reino pro
vincijoje). Griausmingai 
pritaria visa bažnyčia. Pas
kui iškilmingas ’’Gloria in 
exc eisis Deo”, tarsi angelų 
choras Betliejaus ganyklose 
aną pirmąją Kalėdų naktį, 
žmonių širdis apima kaž
koks džiaugsmas.

Pamokslas. Klebonas, 
kiek susijaudinęs kalba apie 
dieviškojo Kūdikio meilę: 
’’Jis atėjo į jūsų vargą ir 
ašaras, ar jūs jį priimate su 
meile?..”

Bet kas ten su vaikais at
sitiko? Jie kumščiuodamiesi 
rodo į prakartėlę? Pasi
stiepdami, kaklus ištiesę su
žiuro ir suaugusieji. Kas gi? 
Kūdikėlis ėdžiose kruta ir 
žymiai didesnis negu anks
čiau būdavo? Visi klausiamai 
atsigręžė į kleboną. O jis pa
rodęs pirštu į prakartėlę ta
rė:

— Ten guli mūsų Kristus 
kūdikis. Būkite jam geri, kas 
priima tokį kūdikį Jėzaus 
vardu - tas priima patį Jėzų!

Tuo tarpu kūdikis pravir
ko, o su juo kartu ir visos 
moterys. Kiekviena jų, ro
dos, imtų jį iŠ prakartėlės, 
prispaustų prie širdies ir 
neštųsi namo.

Po mišių apie 30 moterų 
apspito kleboną, prašyda
mos kūdikio. Jis pasirinko 
vieną, divobaimingą, motiną 
ir jai atidavė šį nelaimingą 
kūdikį.

Ir šiandien pasauly yra 
daug tokių kūdikių, kuriems 
reikia širdies ir globos: kaip 
Vietnamo pabėgėlių, Kalku
tos skurdo kvartalų, ar Ita-

LAUKIMO
IŠSIPILDYMAS

laukdamas Kalėdų ryto --

Tyliai, tyliai skamba 
giesmės 

angelų - viršum planetos:
— Taiką ir ramybę neša 
Kūdikis šiąnakt užgimęs!

B. Žalys

Tyliai žvilga žvaigždės 
žvainos 

per Kalėdų naktį tamsią - 
Virpa džiugesiu širdis - 
šiąnakt gimė Meilės Dievas!

Tyliai, tyliai, tylutėliai 
nakties vėjuj supas žiedas 
baltutėlio oleandro

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ, 
linkime artimiesiems, draugams ir pažįstamiems.

M. ir S. Eimučiai

Mielus draugus, artimuosius ir visus tautiečius 
nuoširdžiai sveikiname su šv. KALĖDOMIS ir linkime 
sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Jūsų INAŠAI ’’TALKOJE” 
DABAR GALI UŽDIRBTI IKI

specialioje terminuotoje sąsKaitoje.

[NAŠAI NUO $5000, 
-$1000 SUMOMIS.
PALŪKANOS i Pirmais metais 11%, 
2-ais 12%, 3-ais 13%, 4-ais 14% 
ir penktais metais 15% !

h PALŪKANOS PRISKAITOMOS IR 
IŠMOKAMOS GALE TERMINO.

TERMINĄ GALITE PATYS PASIRINKTI.

Šis pasiūlymas galioja iki 1981 m., kovo men. 29 d.

LIETUVIU KO-OP. KRED. D-JA ’’TALKA”

lijos žemės drebėjimo aukų. 
Bet ypač mūsų pagalbos 
šaukiasi broliai tėvynėje, 
kurių pasaulis nenori išgirs
ti, ar suprasti. Ir čia reikia 
realybės - gyvo paveikslo ir 
gyvos širdies jausmo, kuris 
suvirpintų atšutusias ir abe
jingas pasaulio širdis!

Ta proga, brangūs Broliai, 
mielos Sesės, būkite pasvei
kinti brangioje Kristaus už
gimimo šventėje. Linkiu 
Jums sėkmingai žengti jau
nystės keliu Dievo malonės 
lydimiem!

Kartu budėdamas - mal
doje su Jumis,

1 Jūsų
v.s. kun. P. Butkus

LSS Australijos Rajono 
Dvasios Vadovas

MELBOURNE 

* Melburno Skautininkų 
Ramovės sueiga įvyko rug
sėjo 25 d. Jos metu skauti- 
ninkės įžodį davė ps. Birutė 
Šaulytė. Už Nuopelnus or
dinas prisegtas nepailstamai 
ramovės darbuotojai - vi
suomenininke!, s. Jonei Žit
kevičienei. Sekė v.s. kun. 
Prano Dauknio pašnekesys 
’’S.O.S lietuvių kalbai”, į 
diskusijas įsijungiant visam 
būriui kalbėtojų.

Sekanti ramovės sueiga 
numatyta gruodžio 7 d. Gil- 
well Parke.

* Melbourne Akademinio 
Skautų Sąjūdžio skyriaus 
metinė sueiga įvyko rugpiū- 
čio 31 d. Skyriaus pirminin
kui, j.v.s.fil Vyt. Vaitkui at
sistatydinus, naujuoju sky
riaus pirmininku išsirinktas 
ps.fil. Algis Žilinskas, val
dybos nariais - senj. Andrius 
Vaitiekūnas ir senj. Eugeni
jus Stasiliūnas. Numatyta 
1981 m. bėgyje suruošti 
akademines studijų dienas, į 
jas pakviečiant ASS Sydne- 
jaus ir Adelaidės skyrius.

Sekanti sueiga įvyko spa
lio 9 d. j

* Džiugo tunto vadija savo 
posėdyje rugsėjo 10 d. apta
rė vieneto reikalus. Tuntas 
gražiai veikia - šaukiamos 
mėnesinės sueigos, ruošia
masi gausiai dalyvauti 
Rajoninėje Stovykloje Ade
laidėje, kontingento vadove 
paskirta ps. Birutė Prašmu- 
taitė. Naujuoju Skautų Kun. 
Margio d-vės draugininku, 
atsistatydinus Vidui Sa
dauskui, paskirtas s. Vikto
ras Adomavičius.

* Melboumo Liet. Bibliote
koje {ruošiamas skautų sky
rius. Čia bus sutelkta įvairūs 
skautiški leidiniai. Skyriui 
tvarkyti skautai bus pa
ruošti bibliotekininko spe
cialybei.

* Melbourno Skautininkų 
ramovė vėl pirmoji rajone 
užsiregistravo 1980-81 m.

(TA)
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Stasiui Skoruliui 60 m.
Gruodžio 7 d. Danos ir 

Stasio Skorulių namuose 
dalyvaujant gražiam būre
liui artimųjų ir bičiulių Sta
sys atšventė savo 60 metų 
sukaktį. Čia visi buvo gra
žiai pavaišinti ir jaukiai pa
bendrauta prisimenant Sta
sio nueitą 60 metų kelią. Ta 
proga visų vardu pasveikino 
Vytautas Simniškis, pakel
tos šampano taurės ir sugie
dota ’’Ilgiausių metų”.

Kitu atveju tokio rapor- 
tažo gal ir užtektų, nes šiais 
laikais 60 metų žmogui tėra 
tik viduramžis, bet Stasys 
Skorulis yra vienas iš tokių 
asmenų, kurie netūno šešė
lyje ir nėra užstojami.

Gal arčiausiai Stasį Sko
rulį pažįsta Sydnejaus lietu
viai, tarp kurių jis čia gyve
na ir darbuojasi jau virš 30 
metų. Pradžioje jis buvo 
įtrauktas į visuomeninę - 
politinę veiklą eilę metų bū
damas lietuvių atstovu Bal
tų Komitete, tačiau jį la

biausiai traukė teatras. Su
sipažinęs su vaidybos ir re
žisūros menu dar būdamas 
studentu Lietuvoje, jis šiai 
meno šakai paliko ištikimas 
iki šiandie. Neseniai Sydne
jaus Atžalos teatras atšven
tė savo 25 metų veiklos ir

Brangius bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 
sveikiname su šv. KALĖDOMIS ir iš širdies linkime 
gražiausių ir kupinų sveikatos ateinančių 1981-JŲ METŲ 

Elena ir Stasys Dainiai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikina visus 
pažįstamus linkėdami daug sveikatos, laimės ir 
džiaugsmo.

S. ir J. Augučiai

Visus pažįstamus sveikinam su Šv. KALĖDOMIS ir 
NAUJAISIAIS METAIS linkėdami visiems stiprios 
sveikatos ir gražios ateities.

J.O. Liutikai
i . .. .. . •ris Jurgelienė

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
artimiesiems, draugams ir pažįstamiems linki

Karolina ir Vladas Biveiniai

darbo sukaktį, kuris yra 
Stasio Skorulio išaugintas ir 
tebeglobojamas, nes jis nuo 
pat įsikūrimo dienos tebėra 
Atžalos vadovas. Jis taip pat 
yra vienas iš Atžalos inicia
torių ir steigėjų. Atžala iki 
šiandie pastatė 15 veikalų, iš 
kurių penkis jis pats režisa
vo, o vaidino beveik kiekvie
name iš jų. Šio teatro kultū
rinis įnašas yra neapskai
čiuojamas Sydnejaus lietu
vių gyvenime, ir Stasys 
Skorulis buvo ir tebėra šio 
teatro atrama, nes išlaikyti 
tokį trapų vienetą, kaip te
atras, per dvidešimt penke
rius metus nesudužusį ir tuo 
pačiu labai kūrybingą, tai 
reikia tam didelės asmeny
bės. Tiesa, palyginamai At
žala nebuvo produktyvi - vi
dutiniškai kas antri metai po 
veikalą, už tat tie pastaty
mai buvo vienas už kitą ge
resni, o greičiausiai vien dėl 
to, kad Stasys Skorulis yra 
labai reiklus ne tik sau, bet 
ir kitiems. Suvaidinti veika
lai buvo rinktiniai, o spek
takliai pilniausiai atbaigti. 
Būdamas perfekcionistas, 
Stasys laikosi principo - ge
riau nieko nestatyti, negu 
statyti bet ką arba bet kaip. 
Tokią savo kaip perfekcio- 
nisto markę Stasys išlaikė ir 
patį Atžalos teatrą aukštai 
iškėlė.

Šalia teatro Stasį Skorulį 
nuolat matome ir kitoje kul
tūrinėje veikloje: jis nuolat 
dalyvauja įvairiuose paren
gimuose, minėjimuose, kur 
tik reikalinga sugebanti ir 
išmananti ranka paruošti 
programai, įscenizuoti. 
Daugeliu atvejų Stasiui tal
kina jo žmona Dana, kuri 
irgi yra didelė scenos meni
ninkė, ne kartą sydnejiškius 
lietuvius nustebinusi savo 
ruoštom ir organizuotom 
programom.

Šios sukakties proga 
sveikiname Stasį Skorulį jo 
brandžios sukakties proga ir 
tikime, kad jis savo teatri
niais pastatymais ne kartą 
nustebins sydnejiškius ir gal 
net Australijos lietuvius. Il
giausių metų!

n.n.

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ visiems draugams ir pažįstamiems nuoširdžiai 
linki

Stasė, Rožė, Vincas ir Viktoras
Makaravičiai

Visus draugus ir gimines sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ.

Rūta ir Albinas Pociai, Melbourne

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ nuoširdžiai linkime mieliems draugams ir 
pažįstamiems.

Ona ir Ignas Aleknos

Džiaugsminų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ linkime visiems mūsų mieliems bičiuliams, 
draugams ir pažįstamiems.

Kostas ir Anita Matukevičiai

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ visai mielai giminėlei, draugams ir pažįstamiems.

Augustė ir Antanas Ramanauskai, Forest Hill

Giedrių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ 
METŲ nuoširdžiai linkime visiems mūsų giminėms, 
bičiuliams ir pažįstamiems iš arti ir toli.

Alisa, Vincas ir Sabina Baltrukoniai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ linkime mieliems draugams ir pažįstamiems.

Ona ir Vladas Jakučiai

Giedrių KALĖDŲ ir džiaugsmingų bei laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ visiems savo bičiuliams ir 
pažįstamiems linki

Vida ir Viva Aleknai

Linksmų Švenčių, negęstančios vilties ir prasmingų 
sekančių metų visiems draugams ir pažįstamiems linki

Dana ir Gabrielius Žemkalniai

Sveikiname mūsų pažįstamus, draugus ir gimines Šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1981 METŲ proga. Linkime 
daug laimės, sveikatos ir džiaugsmo.

Donata, Alfonsas Bajaliai ir Algis su šeima
Sceniniai atgarsiai

Mūsų nuoširdžiausi sveikinimai KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
proga ir gražiausi linkėjimai NAUJUOSE METUOSE 
visiems brangiems draugams ir pažįstamiems

Hilda ir Vincas Kazokai, Perth, W.A.

Linksmų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
linki visiems savo prieteliams bei Wollongongo 
lietuviams

L Matas, Bronė Gailiūnai ir šeima

Visus draugus ir pažįstamus sveikiname su Šv. 
KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS.

V. ir K. Mikelaičiai

Visus draugus ir pažįstamus sveikiname su Šv. 
KALĖDOM ir NAUJAISIAIS METAIS.

Aleksandras ir Nina Kantvilai

Plačioje Australijoje gyvenantiems draugams, 
bičiuliams, o ypatingai geelongiškiams džiaugsmingų 
KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime!

J. ir I. Gailiai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
visus savo artimuosius, gimines ir pažįstamus ir linkime 
geros sveikatos ir sėkmės.

Eskirtų šeima, Sale, Vic.

Šiais metais Vilniaus aka
deminis dramos teatras 
atšventė 40 metų gyvavimo 
sukaktį. 1940 m. spalio 6 d. 
buvo suvaidinta olandų dra
maturgo H. Hejermano dra
ma "Viltis”. Teatro bran
duolį tada sudarė Kauno 
Valstybės Teatro dalis ir 
Jaunųjų Teatro aktoriai. 
"Vilties” premjeroje vaidino 
vyresnės kartos žiūrovams 
žinomi aktoriai S. Jukna, O. 
Juodytė, M. Mironaitė ir kt.

* *
Kauno dramos teatras 

1 šiais metais pastatė J. Grušo 
dramą "Gintarinė Vila", 
Kauno muzikinis teatras - B. 
Gorbulskio muzikinę kome
diją "Adomas nenori būti 
Adomu”. Kauno dramos te
atras šiais metais švenčia 
savo 60 metų jubiliejų. Šia 
iškilminga proga pastatė V. 
Krėvės "Šarūną".

♦ *
Spalio 23 d. aktorei Elenai 

Žalinkevičiūtei - Petraus
kienei, su kuria man teko 
drauge vaidinti Kauno dra
mos teatre, sukako 80 metų. 
Atžalos teatro vardu (vieną 
Atžalos pastatymų "Pirmą 
skambutį" jubiliatė matė ir 
gėrėjosi viešėdama Austra
lijoje) linkiu sukaktuvinin
kei geros sveikatos ir kūry
bingų metų. Šia proga paci

tuosiu mažą fragmentą iš 
aktorės Teofilės Vaičiūnie
nės prisiminimų knygos 
"Scena ir gyvenimas". Apie 
aktorę Eleną ten rašoma:

”1924 m. būdama pilna 
jaunatviškos gyvybės ji su
kūrė mažą perliuką - senutės 
ubagės vaidmenį G. Haupt- 
mano veikale ’’Hanele" pir
mame Dauguviečio pastaty
me. Gavusi šią rolę ji nepa
rodė skrupulingumo ir į ją 
stengėsi nuoširdžiai įsijaus
ti, o spektakliui taip nusi
grimavo, jog net gražių 
dantukų nepagailėjo - nuda
žė, kad burna atrodytų be
dantę. Žiūrovams nė į galvą 
neatėjo, kad čia toji pati 
gražuolė Elenutė, kaip 
draugų tarpe ją vadinom. Šį 
kartą ji pasirodė tikra akto
rė, mylinti teatrą, o ne save 
teatre. Šia maža role ji at
kreipė ne tik kolegų bet ir 
spaudos dėmesį, kaip pla
taus diapozono aktorė.

* *
Šiais metais Kanadoje 

Hamiltojo lietuvių teatras 
"Aukuras" sukaktuvine va
kariene atšventė savo 30 
metų sceninio darbo sukak
tį. Šiam teatrui vadovauja jo 
įkūrėja nenuilstama aktorė, 
režisierė, sėkmingai vaidi
nusi nepriklausomos Lietu

vos laikais Elena Dauguvie
tytė - Kudabienė.

Atšventę jubiliejų auku- 
riečiai suvaidino italų dra
maturgo E. Skarpeto trijų 
veiksmų tragikomediją 
"Beprotnamis”, o lapkričio 
pabaigoje įvykusiame Čika
gos lietuvių dramos festiva
lyje vaidino B. Pūkelevi- 
čiūtės specialiai ’’Aukurui” 
parašytą trijų veiksmų ko
mediją "Antroji Salomėja 
painiavose".

♦ ♦

Gruodžio 28 d. 7 v. vak. 
Adelaidėje Lietuvių Dienų 
proga teatras Vaidila stato 
St. Santvaro keturių veiks
mų dramą "Žvejai”. Pagrin
dinius vaidmenis turi B. 
Rainys, "V. Marcinkonytė, 
Vyt. Neverauskas (jun.), J. 

'Vasiliūnienė, V. Ratkevi
čius, B. Jonavičienė, N. Ski- 
dzevičius ir kt. - viso 15 vai-, 
dintojų. Režisuoja J. Neve
rauskas, dekoracijos V. 
Opulskio, garsus tvarko V. 
Grigonis. Sis veikalas mė
gėjų teatrams tiek vaidybi
niu, tiek techniškai sunkiai 
įkandamas. Tačiau žinant 
rež. J. Neverausko kruopš
tumą reikia laukti gero 
spektaklio.

Paulius Rūtenis
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PASAULIO VEIDAS PASIKEISTŲ
LABAI REALI.REAGANA PASITINKA PAVOJAI. KARO GRĖSMĖ 

Rašo Darūnas, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Sausio 20 d. į Baltuosius 
Rūmus įžengiantį prez. R. 
Reaganą pasitinka visa eilė 
problemų ir pavojų tiek 
krašto viduje, tiek ir pasau
linėje arenoje. Jo patarėjai 
sako, kad krašto ekonomija 
yra daug blogesnėje padė
tyje, negu anksčiau numa
tyta. Bet mus daugiau 
domina užsienio politika. 
Sakoma, kad Reagano už
sienio politika bus aiški, 
griežta, vadovaujanti. Įkaitų 
problemą atrodo irgi teks 
jam užbaigti. Visi tuo labai 
domisi, nes jis žada imti vi
sai kitą kursą šiai problemai 
spręsti. Kai kurie iraniečiai 
pataria palaukti Reagano, 
nes jo pažadai bus patiki
mesni, negu išeinančio Car- 
terio. Reaganas su šypsena 
atsakė: "jie būtų labai ne
gudrūs, jeigu taip pasielg
tų”.

Daug didesnis pavojus. 
yra reali karo grėsmė dėl 
Lenkijos ir Persų įlankos. 
Nepatvirtintomis žiniomis 
sovietai remia abi kariau
jančias puses - Iraką ir Ira
ną. Ką tas reiškia? Sovietų 
tikslas aiškus: jie nori tame 
svarbiame rajone įgyven
dinti suirutę, kuri sudarytų 
jiems sąlygas ir gerą progą 
įsiveržti prie naftos šaltinių. 
Tai patvirtina ir Sirijos ka
riuomenės koncentracija 
prie Jordano. Sakoma, kad 
ten sutraukta 50 000 vyrų ir 
sunkiai patikimas 12 000 
tankų skaičius. Tankai so
vietų gamybos, o jų vairuo
tojai gal net ir rusiškai kal
bą... Jausdama didelį pavo
jų Saudi Arabija pasiuntė 
vieną iš savo princų atkal
bėti Siriją nuo agresyvių 
veiksmų. Bet juk visiems 
aišku, kad Sirija neturi pa

Mielus mūsų artimuosius, bičiulius ir pažįstamus 
sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime 
šviesių NAUJŲJŲ METŲ

Sofija ir Stasys Stankūnavičiai

Sveikindami mielus draugus ir pažįstamus Šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga linkime sveikatos, 
laimės ir džiaugsmo dienų.

Janina ir Liudas Barkai

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ linkime visiems mūsų bičiuliams, draugams ir 
pažįstamiems.

Genovaitė ir Vincas Ališauskai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ, ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ linkime visiems mūsų bičiuliams ir pažįstamiems.

Sofija ir Jonas Meiliūnai

Daug džiaugsmo Šv. KALĖDOSE ir laimės bei 
pasisekimo NAUJUOSE METUOSE nuoširdžiai visiems 
brangiems draugams, artimiesiems ir pažįstamiems linki

J. ir V. Rekežiai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir šviesių bei sėkmingų 
ateinančių 1981-JŲ METŲ visiems mieliems draugams, 
bičiuliams bei artimiesiems linkini! i

E. ir J. Balčiūnai

Mielus draugus ir pažįstamus sveikiname su Šv. 
KALĖDOMIS!? linkime sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

M. ir J. Kemešiai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ MĖTŲ proga sveikiname 
visus mūsų draugus ir pažįstamus, linkime sveikatos, 
laimės ir pasisekimo gyvenime.

Elena ir Ignas Vaitkai, Dromana

Nuotaikingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 
linkime visiems mieliems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems.

Jadvyga ir Bronius Vingriai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
savo mielus draugus ir pažįstamus ir linkime viso 
geriausio.

Elena ir Napolęonas Volkai

Su šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS 1981 METAIS 
sveikiname 'visus gimines, prietelius ir pažįstamus 
linkėdami visiems geros sveikatos, daug laimės ir 
ištvermės lietuviškuose darbo baruose.

K.M. Prašmutai ir šeima
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sirinkimo - ji turi vykdyti 
Maskvos įsakymus. Tas iš 
dalies derinasi ir su jos pla
nais: savo piliečių dėmesį 
nori nukreipti nuo krašte 
vykstančių negerovių ir iš
gauti stambesnę bei nuola
tinę pašalpą iš Saudi Arabi
jos, turtingiausios iš visų 
arabų kraštų. Atėjus Rea- 
ganui Jordanas, Saudi Ara
bija, Izraelis gali tapti ame
rikiečių tvirtovėmis. Jorda
nas ir dabar dar Carteriui 
tebesant prezidentu prašo 
ginklų ir jiems,dalių. Wa- 
shingtonas žada jo prašymą 
dalinai patenkinti. Specia
listai sako, kad galimybės 
karui prasidėti stovi lygio
mis. Į tai sunku atsakyti, nes 
nežinomi sovietų planai.

Vyksta sunkiai spren
džiama mįslė: Jordanas re
mia Iraką, kurį ginkluoja 
sovietai, bet sovietų sateli
tas Sirija graso Jordanui. 
Tačiau visi sutinka, kad so
vietų ryškesnis įsivėlimas 
gali reikšti trečiąjį pasaulinį 
karą. Aš esu įsitikinęs, kad 
daug didesnis pavojus gre
sia Lenkijoj, o ginklais 
žvanginimas Art. Rytuose 
tėra tik dėmesio nukreipi
mas nuo Lenkijos įvykių. 
Sovietai gal sutiktų nuolai
džiauti Art. Rytuose, jei va
kariečiai paliktų jiems lais
vas rankas Lenkijoje. Dabar 
ir tie laikraščiai, kurie tvir
tino, kad Vak. Vokietijos 
kancleris H. Schmidtas ne
buvęs Reagano priimtas, 
sutinka, kad Vokietijos 
kancleris visą valandą kal
bėjosi su išrinktuoju prezi
dentu jo laikinoje reziden
cijoje. Aišku, kad Schmidtas 
vyko ne pas Carterį, bet pas 
Reaganą ir kaip tik aiškintis 
dėl Lenkijos. Reaganas pa
sisako už preventyvines 
priemones, todėl skubiai pa
siuntė į Maskvą numatomąjį 
senato užsienio reikalų ko
miteto pirminfnką sen. C. 
Percy, kuris net tris dienas 
kalbėjosi su sovietų vado
vaujančiais politikais, kariš
kiais ir su Brežnevu. La
biausiai skirtingos nuomo
nės buvusios svarstant pa
lestiniečių klausimą. Sovie
tai esą už nepriklausomą 
Palestiną, o amerikiečiai už 
kurios nors formos autono
miją Jordano globoje. Percy 
asmeniška nuomonė: jie ne
turėtų turėti savarankiškos 
valstybės bent 25 metus ir 
turėtų pripažinti teisę Izra
eliui egzistuoti. Palankiau
siai sovietai pasisako už 
ginklų apribojimą ir net 
sutikimą, kad SALT II su
tartis jau mirusi. Todėl rei
kią pradėti derėtis dėl nau
jos sutarties. Labiausiai so
vietai nori, kad naujojoje 
sutartyje amerikiečiams ne- 

■ būtų leista MX sistema, ku
rios jie negalį patikrinti. 
Brežnevas pasakęs: greičiau 
ginklų derybos prasidės, tuo 
bus geriau.

Stebint Lenkijos įvykius 
sunku buvo suprasti NATO 
generalinio sekretoriaus J. 
Luns pareiškimą, kad 
NATO karinės jėgos nerea
guotų, jei sovietų tankai 
pradėtų riedėti į Lenkiją. 
Tai staigmena, o sovietams 
gal ir geriausias paskatini
mas pasinaudoti tokia 
proga. Visai šiam priešingas 
buvo iš Maskvos grįžusio C. 
Percy pareiškimas, dėl 
kurio, atrodo, susirūpino ir 
pats Reaganas. Neminėda

mas pavardžių jis pareiškė, 
kad jo patarėjai ir kiti talki
ninkai nedarytų viešų pa
reiškimų užsienio politikos 
klausimais, nes Carteris te
bėra prezidentas. Percy pa
reiškimas buvo ne tik labai 
griežtas, bet ir visai atviras, 
neįvyniotas į diplomatines 
plonybes. Pasikalbėjime per 
ABC TV į klausimą, ką jis 
sovietams pasakęs, jis taip 
atsakė: ”Aš pasakiau jiems, 
kad jie neturėtų jokių abe
jonių dėl mūsų laikysenos 
Lenkijos ir Persijos įlankos 
atvejais. Tie kraštai ir lais
vas naftos tiekimas priklau
so prie mūsų gyvybinių in
teresų ir mes juos ginsime 
visa jėga. Tam esame pajė
gūs ir ryžtingi. Invazija į 
Lenkiją būtų grasinimas 
Vakarų Europai. Po to ne
galėtų būti jokių kalbų apie 
ginklavimosi apribojimą ir 
kitus bendradarbiavimo 
klausimus. Pasaulio veidas 
iš karto pasikeistų".

Respublikonai ne Carte
ris. Jie nemėgsta blefuoti, 
bet savo grasinimus reikalui 
ištikus remia veiksmais.

Iš kitos pusės sunku pati
kėti, kad sovietai ir toliau 
toleruotų lenkų veržimąsi į 
laisvę. Galimi tokie atvejai: 
neklaužadas pradės tvarky
ti Lenkijos kariuomenė jon 
infiltravus Maskvos patikė
tinius. Sakoma, kad lenkas 

Brangius draugus, artimuosius bei darbuotojus 
lietuviškuose baruose nuoširdžiai sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime sėkmingų bei 
kūrybingų 1981-JŲ METŲ.

Bronė ir Juozas Lapšiai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems linki

Marta ir Liudvikas Bučeliai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
sveikiname visus mielus bičiulius, pažįstamus bei 
klientus ir linkime visiems daug laimės, pasisekimo ir 
geros sveikatos.

Černiausku šeima

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir sėkmingiausių 
NAUJŲJŲ METŲ visiems bičiuliams, artimiesiems ir 
pažįstamiems nuoširdžiai linki

Ona ir Antanas Andruškai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname 
mielus draugus, pažįstamus bei tautiečius.

Slavikų šeima

Sveikiname mūsų draugus ir visus lietuvius Australijoje 
šv. KALĖDŲ proga ir linkime laimingų 1981 METŲ.

Aldona ir Alfa Adomėnai su 
šeima

Daug džiaugsmo ir laimės visiems giminaičiams ir 
draugams su šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 
ŠVENTĖMIS.

Juozas ir Marija Manikauskai

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ mieliems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki

Aurora ir Gediminas Andruškai

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ mieliems draugams ir pažįstamiems linki

M. ir F. Sodaičiai

yra pirmoj eilėj lenkas, o 
paskui komunistas ir pan., 
bet vargu ar kariai išdrįs 
nevykdyti įsakymų. Sukilus 
įvyktų revoliucija ir su tuo 
gal karas. O vykdant įsaky
mus neklaužados būtų su
tvarkyti ir Reaganas nega
lėtų prikibti, kad sovietai 
užėmė Lenkiją. Kilus revo
liucijai arba kitu kritišku at
veju sovietai gali pamėginti 
okupuoti Lenkiją nebodami 
nė Reagano įspėjimų, nes 
kitos tokios geros progos jie 
greičiausiai nesulauks, o su
byrėti savo imperijai jie tik
rai negali sau leisti.

Kariuomenės koncentra
cija ir toliau tebevyksta. 
Lenkijos sienos įprastam 
susisiekimui uždarytos. Lie
tuvon neįleidžiami nė len
kiški laikraščiai, o prie Rytų 
Vokietijos sienos yra platus 
ruožas, į kurį neleidžiama 
nei įeiti, nei stebėti.Gal; 
statys antrąją geležmę už
dangą ir padarys mirties zo
na? Spėjama, kad sovietų 
sprendimas galįs būti stai
gus. Kalėdos labai patogi 
proga, nes laisvojo pasaulio 
žmonės, ypač amerikiečiai, 
užimti pasiruošimu šven
tėms, nori džiaugtis o ne ka
riauti. Būdingas sutapimas: 
per vienas Kalėdas Afganis
tanas per kitas Lenkija?
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Verčiant metų lapą
Laikas yra ketvirtasis 

matas, greta daiktinių matų. 
Mes jo, laiko, negalime nu
sikratyti, jis nuolat su mu
mis ar mes to norime ar ne. 
Laiko sąvokos neįmanoma 
įrėminti į jokias filosofines 
doktrinas.

Ne taip seniai įžengėme į 
aštuntąja dešimtinę ir štai 
viena skaitlinė nubyra 
amžinybėn. Žvilgteri atgal ir 
su baime steng iesi prabėgu
siame laike rasti savo žings
nių įprasminimo, savo bui
ties pateisinimo...

Laikas nieko neduoda ir
nieko neatima. Mes pasken
dę laike; panardinti savo ' 
minutėse ir sekundėse, daž- , 
nai nepastebime net valan- j 
dų. Kokius palikome pėdsa- f 
kus 1980 metų kelyje?

Praeitų metų pabaigoje 
pasaulio politinė styga įsi
tempė iki skaudaus virpėji
mo. Amerikiečių ambasados 
personalas, izoliuojamas 
Teherane, Afganistaną
uzurpuoja Rusija, alyvos 
kainos kyla, neramumai 
Pietų ir Vidurio Amerikoje 
ir daug įvairių mažų, karą 
sukeliančių žiežirbų, rusena 
veik visose pasaulio dalyse.

Pasaulio įvykiai nenustel
bė mūsų reikalų, tik sukėlė 
daugiau vilčių tautos laisvės , 
siekime.

Prisilaikydami kalendori
nės tvarkos, žvilgterkime į 
paliktus savo pėdsakus:

Australijos Lietuvių . 
Bendruomenės Krašto Vai- i 
dyba paskelbia 1980 metus į 
— Lietuvių Bendruomenės | 
metais. Numatyta atšvęsti 
30-ties metų veiklos (ne gy
vavimo, nes gyvuoti galima 
ir nieko neveikiant) sukaktą. ’ 
Krašto Valdyba kviečia vi
sas apylinkes ir seniūnijas ; 
šią sukaktį paminėti Tautos i 
šventės minėjime. Neteko , 
spaudoje pastebėti, kad 
bent viena apylinkė būtų, be 
keletos žodžių paskaitoje, 
skirtoje Tautos šventei, pla
čiau paminėjusi mūsų bend
ruomenės sukaktį. Mūsų 
Pastogė paskyrė visą nume
rį ir gražiai bei išsamiai 
pristatė bendruomenės 
nueitą kelią per 30 metų. 
Australijos lietuviams skir
tas Pasaulio Lietuvis, rodos, 
spalio mėnesio numeris, ne
pasirodė. O kada pasiro
dyti, kad neseniai gavome 
liepos ir rugpiūčio dvigubą 
numerį. Skaudu kai gražiai 
užsirekomendavęs Pasaulio 
Lietuvis sutriko ir atrodo 
vien tiktai dėl redakcijos 
kaltės. Tokiam darbui rei
kalingi žmonės, kurie ne tik 
įsipareigoja, bet ir prisiim
tas pareigas sąžiningai ir 
tvarkingai atlieka.

Sausio pabaigoje iš Ade
laidės į Vasario 16 gimnaziją 
išvyksta pirmasis Australi
jos lietuvis Andrius Binke- 
vičius.

Poeto - rašytojo Kristijo
no Donelaičio 200 metų mir
ties sukaktį, per keliolika 
numerių pamini Mūsų, Pas
togė ir veik kiekviena apy
linkė suruošia atskirus pa
minėjimus, pagal savo jėgas 
ir išmonę.

Atrodo, kad veiklai nyks
tant, imamės steigti fondus, 
kad galėtumėm nykstančią 
veiklą finansuoti, žadinti ir 
bandyti atgaivinti. Įsisteigia 
Australijos Lietuvių Skautų 
Fondas. Tikslai aiškūs: fi
nansuoti skautų sąjūdi, pro
paguoti organizacinę veiklą. 
Dažniausiai reikalai klostosi 
kiek kitaip. Stipriai besi-

reiškiančiai organizacijai 
paprastai finansai ir fondai 
nėra reikalingi, nes veiklioje 
organizacijoje atsiranda ir 
finansai. Taigi, veiklos ir 
sveikatos pinigais nenu
pirksi.

Du jaunuoliai: Birutė 
Prašmutaitė ir Jonas Mor
kūnas laimi ALF skirtą pre
miją. Abu jaunuoliai, atrodo 
pilnai įsijungę lietuviškon 
veiklon ir šios premijos 
tikslas juos įvertinti, o taip 
pat paraginti ir kitus. Tai 
šviesūs ruožai apsiniaukiu- 
siame jaunimo horizonte.

Žodis skaitytojui
Dar vienas brandus 

žingsnis žengtas ir jau pa
kelta koja į naujuosius - 
trisdešimt antruosius Mūsų 
Pastogės gyvavimo metus. 
Palyginamai nedidelei Aus
tralijos bendruomenei spau
dos darbe ištverti, ją išlai
kyti ir su pasitikėjimu darbą 
tęsti ateityje, tai yra bene 
pats didžiausias Australijos 
lietuvių bendruomenės at- 
siekimas. Esame kupini vil
čių, kad sitas darbas ir toliau 
bus su dar didesne meile ir 
ryžtu tęsiamas ir plėtoja
mas. Jeigu Mūsų Pastogė, 
sėkmingai isbridusi ir patir
tų sunkumų,' vargų ir neda- 
teklių, šiandie nejaučia bent 
finansinės rytojaus grės
mės, tai is tikrųjų mūsų visų 
nuopelnas ir pasididžiavi
mas. Juo labiau mes visi ga
lime pasidžiaugti, kad iki 
dabar Mūsų Pastogė išeina 
originali, mūsų pačių prira
šyta ir užpildyta. Šia prasme 
ypatinga padėka priklauso 
visiems Mūsų Pastogės 
bendradarbiams, korespon
dentams ir spaudos darbi
ninkams. Tas faktas pastato 

to!. •? ’

Su Velykomis prisikėlė ir 
"mirusios” Studijų dienos. 
Jaunimas su gana gera vy
resniųjų paspirtimi, jas su
organizuoja Adelaidėje 
Velykų metu. Kalbėta apie 
lietuvių bendruomenę ir 
mišrias šeimas, bandant ir 
jose rasti šviesulių. Tikru
moje sunku jose rasti bujo- 
jančią lietuvišką dvasią, nes 
lietuvių kalbos joje nėra, o 
nesant kalbos ir dvasia 
leizgyvė.

Velykų metu įvyksta ir 
Australijos lietuvių apylin
kių pirmininkų ir seniūnų 
konferencija - suvažiavimas. 
Suvažiavimas visapusiškai 
pavyksta. Naudos visiems - 
atvykusioms ir kvietusiems. 
Reikėtų, kad tai pasidarytų

Mūsų Pastogę išskirtinoj 
padėty. Savo ir redakcijos 
vardu reiškiu išskirtiną pa
dėką visiems mieliems 
bendradarbiams ir plunks
nos talkininkams, kurie Mū
sų Pastogę išlaiko aukštame 
lygyje. Per juos ir jų pagal
bą Mūsų Pastogės visi pus
lapiai buvo užpildyti bran
džia, originalia ir turininga 
medžiaga. Dažnai Mūsų 
Pastogės straipsniais pasi
naudoja ir kiti užjūrio lietu
vių laikraščiai, kas kelia 
mūsų prestižą ir pasididžia
vimą savo darbo vaisiais.

Su pasitikėjimu žengiame 
ir į ateinančius metus, kurie 
nemažiau bus nasūs ir kūry
bingi. Linkėdamas visiems 
džiausmingų Kalėdų Šven
čių tikiu, kad ateinančiais 
metais vėl visi susitiksime 
bendram darbe, po trumpos 
pertraukėlės ir atopūčio, at
gavę jėgas ar pasisėmę nau
jų. Be abejo, visokiame dar
be reikia pasišventimo ir 
pasiaukojimo, ypač spaudos 
darbe. Tačiau be spaudos 
visokia veikla būna ir palie
ka trumpalaikė, vienadienė, 

tradicija. Gal reikėtų tokius 
suvažiavimus ruošti tuoj po 
Lietuvių Dienų, t.y. per se
kančias Velykas, kad naujai 
išrinktoji Krašto Valdybą 
susipažintų su apylinkių 
pirmininkais ir jų veikla bei 
problemomis.

Šie metai skaitlingi lietu
vių menininkų ir visuomeni
ninkų apsilankymais: Simas 
Kudirka, Romas Giedra, Al
dona Blandytė, Praurimė 
Ragienė, Vitalis Žukauskas 
ir gale metų vysk. V. Briz- 
gys, V. Kamantas ir kt.

Malonu ir džiugu, kad 
JAV ir Kanados lietuviai 
mūsų nepamiršta ir aplanko 
su daina ar apdailintu žo
džiu. Ne visi jie vienodo me
ninio lygio, todėl kartais 
tenka "mandagiai” išklausy
ti silpnesnio, nes jų visų ge
ros intencijos.

Australijos lietuvių meni
ninkų - dailininkų gretos re
tėja; praeitais metais nete
kome dail. H. Šalkausko, 
šiais metais mus paliko dail. 
Vingis ir L. Žygas. Vistik 
tenka prisipažinti, kad mes 
savo menininkų nevertina

me ir jų darbais savo namų 
nepuošiame. Veikiau sumo
kame stambias sumas už 
daug menkesnės vertės 
kūrinius, vien dėl to, kad jo 
vardas australiškos spaudos 
labiau iškeltas ir paliaupsin- 
tas.

Iš bendruomenės tarpo 

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba nuoširdžiai 
sveikina tautiečius KALĖDŲ Švenčių proga ir linki 
visiems laimingų 1981-JŲ METŲ.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 
METŲ linkime Hpbarto ir Tasmanijos lietuviams.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname visus mielus seniūnijos 
lietuvius ir visus lietuvius Australijoje ir už Australijos 
ribų su Šv. KALĖDOMIS linkėdami gražiausių ir 
sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Latrobe Valley Seniūnija

Sveikiname visus Melbourne ir Viktorijos lietuvius su 
KALĖDŲ Šventėmis ir linkime laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ.

Melbourne Apylinkės Valdyba

______________________ ■ »i>rnstejš____  . '.ąu:

Nuoširdžiai sveikiname visus Sydnejaus apylinkės 
lietuvius ir linkime visiems džiaugsmingų šv. KALĖDŲ. 
NAUJŲJŲ METŲ proga linkime visiems pasisekimo ir 
ryžto darbuotis visuose lietuvybės frontuose.'

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

bet tik spaudoje ir per spau
dą ji tampa nepraeinanti, o 
drauge nepraeiną ir tie, ku
rie ją aprašo. Suprantama, 
spaudos darbuotojas labiau 
darbe įsikinkęs ir nesą di
desnę atsakomybę, nes jo 
darbas galioja ne tik šiai 
dienai, bet ir ateičiai. O tai 
perspėjimas visiems, kurie 
lengvapėdiškai griebiasi 
plunksnos. Kartais redakto
riui tenka griežčiau pasielg
ti, nes redaktoriaus atsako
mybė ir akiratis yra daug 
plačiau ir toliau siekiantis, 
negu bendradarbio. Gal ne 
visi šitą skirtumą suvokia, 
tačiau būtina priminti, nes 

amžinybėn iškeliauja Stepo
nas Valys; ilgametis Albury 
lietuvių apylinkės veikėjas, 
didis patrijotas ir mūsų 
bendruomenės šulas. Nors ir 
gyvendamas mažoje koloni
joje, paliko gilias pėdsakus 
visoje bendruomenėje.

Bendruomenės savaitraš
tis Mūsų Pastogė atšvenčia 
30 metų sukaktį. Sunku 
įvertinti veiksnį, kuriame 
sukaupta tiek daug lietuviš
kos sielos, tiek daug rūpes
čių dėl lietuviško žodžio, dėl 
vienybės, dėl tautos laisvės, 
dėl mūsų pačių ateities.

Tai maždaug ir būtų mūsų 
vienerių metų buities ryš
kesni įvykiai ir žingsniai. Ži
noma, nepaminėjome Lietu
vių Dienų, kurios dar atei
tyje, nors ir vyks dar šiais 
metais; paskutinėmis jų 
dienomis.

Ne visos viltys išsipildė, 
ne visi lūkesčiai pasitenkino. 
Kaip ir kiekvieni metai, taip 
ir 1980-tieji pasiėmė dalį 
mūsų tautiečių, o jų vietų 
neužpildė tie, kurie priva
lėtų.

Viena yra tikra, kad mūsų 
darbai ir pastangos, kad ir 
sunkiausiose sąlygose, pa
teisina tuos siekius ir tiks
lus, nes nieko nėra aukštes
nio ir brangesnio kaip savos 
tautos laisvė, savos kalbos 
žodis ir ištikimybė tėvų že- 
me‘- V. Koras

redaktorius negali leisti būti 
bendradarbių komanduoja
mas. Is čia ir kyla įvairūs 
nesusipratimai dažnai su- 
verčiant kaltę redaktoriui. 
Jūsų redaktorius per pen- 
kioliką metų stengėsi savo 
turimą autoritetą derinti su 
savo bendradarbiais ieško
damas abipusiško sprendi
mo., Tikiuosi, kad ir ateinan
čiais metais toji bendradar
biavimo dvasia bus išlaiky
ta.

Ačiū visiems ir iki pasi-,f:j 
matymo bendrame fronte « « 
ateinančiais metais.

Jūsų Redaktorius J
Mūsų Pastogė Nr.ŠO-52, 1980.12:22;'psIcJjV'.1!-
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NAUJŲ METŲ proga sveikiname savo draugus ir 
linkime geriausios sveikatos ir sėkmės

A. ir V. Saudargai

Džiaugsmingu šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ visiems bičiuliams, draugams ir pažįstamiems 
linki

Jadvyga ir Viktoras Venclovai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ visiems mieliems draugams, artimiesiems ir 
pažįstamiems linki

0. ir A. Leveriai

Džiaugsmingų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ linkime mieliems mūsų draugams, bičiuliams ir 
pažįstamiems

Vincenta ir Julius Jašiūnai

Nepaprasta dovana kiekviena proga!
Auksakalio rankų darbo medalionas "Vytis” iš aukso ar 

sidabro. Niekur kitur Australijoje negaunamas. Kiek
vienas lietuvis turėtų įsigyti ir didžiuotis savo herbu, 
ypač jaunoji karta.

Auksinis - $ 96, sidabrinis $ 45 (be grandinėlės)
Užsakymus priima su pilnu apmokėjimu:

Station Gift Shop
SHOP 20, HURSTVILLE SUPER CENTRE 

ORMONDE PARADE
HURSTVILLE NSW 2220 Telephone: 570-3365 

(Savininkai lietuviai)
Jeigu nepatenkinti, per 10 dienų pristačius medalioną 
pinigai grąžinami

Mr. Mrs. Miss.................................................
Adresas...........................................................

Užsakau medalioną: aukso □ sidabro □ 
(langelyje pažymėti skaičių). Su užsakymu siunčiu 
čekį $......sumai.

Parašas

Sveikiname
brangius mūsų draugus, artimuosius ir pažįstamus 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir visiems linkime gražiausių 
ir laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Raimondas Baltramijūnas
Bronislava Baltramijūnienė

Visiems mūsų bičiuliams ir pažįstamiems linkime 
linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1981 METŲ.

Angelė ir Stasys Montvidai.

Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir 
linkime ištvermingų ir laimingų ateinančių 1981-JŲ 
METŲ.

Ada ir Vytautas Mickevičiai

Sveikiname visus su Šv. KALĖDOMIS ir 
NAUJAISIAIS METAIS linkėdami daug džiaugsmo ir 
laimės.

Marytė ir Adomas Laukaičiai

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname 
šv. KALĖDŲ proga ir linkime sveikatos, ištvermės ir 
pasisekimo NAUJUOSE 1981-SE METUOSE.

N. ir K. Butkai
Gilandų seimą

Visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus 
sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir linkime šviesių ir 
sėkmingų NAUJŲ METŲ.

Laima ir Vytautas Deikai 
___________________________________________________ į

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga mielus draugus, pažįstamus ir visus mielus 
tautiečius sveikina ir daug džiaugsmo bei laimės linki

A. ir P. Marašinskai

Čekius rašyti: Station Gift Shop

PASVEIKINIMAS
KŪČIOSE

Gruodžio 24 d., Kūčių va
kare 8 vai. per radio stotį 
2EA tradicinė radio valan
dėlė lietuviškai: kapeliono 
kun. P. Butkaus pasveikini
mas, Dainos choro kalėdinės 
giesmės ir Tautos Himnas.

Įsidėmėkite: Kūčių vaka
re 8 vai.

PAMALDOS KALĖDOSE

Kalėdų dieną gruodžio 25 
bus tik vienos iškilmingos 
pamaldos St. Joachim’s baž
nyčioje Lidcombe 11.30 vai. 
Pamaldose Dainos choras, 
vad. B. Kiverio. Visi kvie
čiami šv. Komunijos net jei
gu kas būtų priėmęs ir nak
tinėse bernelių pamaldose. 
Bus klausoma išpažinčių - 
ypač iš toliau atvykusiems.

Kalėdų laikotarpy ir Nau
juose Metuose lietuviškos 
pamaldos įprasta tvarka - 
11.30 vai. St. Joachim’s baž
nyčioje Lidcombe.

Kun. P. Butkus

Su Šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS 1981METAIS 
sveikiname visus mūsų pažįstamus ir bičiulius 
Tasmanijoje, Sydnejuje, Melbourne, Adelaidėje ir 
Brisbane.

Žibutė ir Liudas Simanauskai

Smagių ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
nuoširdžiai linkime visiems mieliems draugams, 
pažįstamiems ir bendradarbiams.

Ada ir Vytautas Mickevičiai

Nuoširdžiausi linkėjimai
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga visiems artimiesiems, bičiuliams ir bet kur 
esantiems pažįstamiems lietuviams, kuriuos pasiekia 
mūsų Pastogė

Ona ir Vladas Miniotai

Mielus mūsų bičiulius, draugus ir artimuosius iš arti ir 
toli (ypač brangius Virbickus Anglijoje) sveikiname su 
Šv. KALĖDOMIS ir linkime gražiausių 1980-JŲ METŲ.

Alfonsas ir Julė Kataržiai

Mielus mūsų artimuosius, draugus bei pažįstamus 
sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir linkime sėkmės ir 
ištvermės NAUJUOSE METUOSE.

Marija ir Antanas Statkai

Lietuvių Dienų metu 
Adelaidėje yra pati geriau
sia proga įsigyti pereitos 
(dešimtosios) Dainų Šventės 
plokštelę, kuri bus gaunama 
Lietuvių Namuose ir Para
pijos kioske. Tai jubiliejinė 
ir kartu istorinė plokštelė. 
Kaina $ 6.

Linkime linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ visiems mieliems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems.

P. ir G. Šapronai

Sveikiname visus mūsų brangius draugus, artimuosius 
bei pažįstamus linkėdami našių ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ

Lidija ir Stasys Rimkai
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga daug 

džiaugsmo,sveikatos, laimės ir sėkmės visiems mūsų 
artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems linkime

A. ir Z. Pauliukoniai
U. Ališauskienė

V.W.'.V.V.'.W.V.V.'.VA

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
WAW-WAWAVAWV,

Linksmų KALĖDŲ Švenčių ir kuo gražiausių bei 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ visiems mieliems 
bičiuliams, draugams ir pažįstamiems iš širdies linki

M. ir P. Mikalauskai

Business Holiday Travel Pty Ltd.
636 St. Kilda Rd. Melbourne, Vic. 3004

Linksmų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ savo klientams linki 
Balys ir Jonas Stankūnąvičiai 

(savininkai)

Visus malonius draugus, bičiulius ir artimuosius bei 
pažįstamus nuoširdžiai sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime gražiausių 1981-jų METŲ.

Julija ir Vaclovas Mergeliai

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus ir 
linkime visiems daug laimės ir sėkmės.

Bronė ir Vincas Kondreckai

' Mūsų Pastogė Nr. 50-52, 1980.12.22, psl. 10 įuo
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Australija kanadietės akimis
Metus išbuvusi Australijoje kanadietė lietuvaitė mo

kytoja Silvija Martinkutė, užbaigusi mokslo metus, pe
reitą savaitę išvyko Torontan.Čia būdama ji dėjo pastan
gų kuo daugiau pažinti Australijos, susipažinti su lietu
viais ir jų veikla: Silvija, paprašyta prieš išvykdama pa
rašė savo įspūdžius, kaip Australija atrodo jos akimis, 
kuriuos čia ir skelbiame. Kanadoje būdama Silvija pasi
reiškė kaip veikli lietuvaitė, Toronte vadovaujanti tauti
nių šokių grupei Atžalynui, kurį ji su laiku ketina atvežti 
ir parodyti Australijoje. Ačiū, Silvija, ir geriausios sėk
mės. Red.

Kodėl iš viso pasaulio iš
sirinkai Australiją, daugu
mas žmonių manęs klausė. 
Galėčiau pasakyti, kad Aus
tralijos oras idealus, jūra ir 
jos pakrantės neapsakytai 
gražios, krašto įvairumas 
begalinis, gyventojai drau
giški ir t.t. Bet ne dėl tų 
priežasčių teko čia atsirasti, 
kadangi mažai ką apie Aus
traliją žinojau prieš atvyk- 
dama. Jeigu būčiau turėjus 
šiek tiek patyrimo apie 
Australijos ’Turtus", turbūt 
būčiau seniai radus progos 
čionai atsirasti.

Pagal mokytojų pasikeiti
mo programą galėjau pasi
rinkti Angliją, Vokietiją, 
Prancūziją, Kaliforniją ir 
pagaliau Australiją. Turbūt 
svarbiausia priežastis, kodėl 
atkrito visos kitos vietovės, 
yra ta kad jau turėjau pro
gos kitas aplankyti, ir iš Ka
nados vėl ten nuvykti be
veik visuomet sąlygos lei
džia. Be to, kas nori po mig
lotas Londono gatves klai
džioti? (Bet čia ir glūdi gy
venimo ironija: patekau Ka- 
toombos miglotuose kalnuo
se vietoj Londono gatvių!). 
Australijos nebuvau mačiu
si, mažai težinojau, ir tiek, 
kiek teko išgirsti, tik suža
dino manyje susidomėjimo 
pamatyti šią ’’necivilizuotą’.’, 
neišprusiusią, vyrų valdomą 
įspūdingą šalį.

Paskutiniu laiku į Austra
liją pradėjo gastroliuoti ne
mažas skaičius lietuvių ar
tistų bei meninių vienetų iš 
Amerikos ir Kanados. Iš jų 
teko girdėti nemaža įspū-

Mielus bičiulius, kolegas ir pažįstamus nuoširdžiai 
sveikiname ŠV. KALĖDŲ proga ir linkime sėkmingų ir 
našių NAUJŲJŲ METŲ

Irvis ir Nijolė Venclovai

Dr. Nijolė Zdanienė ir Dr. Kazys Zdanius 
sveikina gimines, draugus ir pacientus šv. KALĖDŲ 
proga ir linki geros sveikatos NAUJUOSE METUOSE.

Džiaugsmingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų bei 
sveikatingų NAUJŲJŲ METŲ linkime visiems mūsų 
draugams, bičiuliams, pažįstamiems ir bendradarbiams

Tamara ir Benius Vingiliai

Mieliems draugams, kolegoms ir pažįstamiems linkime 
nuotaikingų KALĖDŲ ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ 
METŲ 1

Gražina ir Liuką Petrauskai

Nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sveikų bei 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ draugams, bičiuliams ir 
pažįstamiems linki

Jadvyga, Ginta, Vida ir Alfas Viliūnai

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ 
METŲ linkime visiems mūsų draugams, bičiuliams, 
kolegoms ir pažįstamiems.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

Silvija Martinkutė

džių iš kelionių. Tačiau žmo
gaus natūra yra dažnai labai 
siaurų rėmų. Jeigu jis ko 
nėra patyręs ar negalvoja 
patirti, jeigu to krašto nėra 
aplankęs ir neketina aplan
kyti, tai jis visas tas žinias 
priima tik viena ausimi. Tad 
mes Kanadoje žinojome, kad

Australijos sezonai skirtingi 
tik kalendoriuje, kad per 
Kalėdas čia karšta, kad 
Australija kengūrų ir koalų 
kraštas. Tenka atsiminti ne 
tiek KĄ tie keliauninkai pa
sakojo, bet ir KAIP! Jų vei
dai spindėjo šypsniu, ir vis 
kartodavo trumpus, apibū
dinančius žodžius, kaip 
"nuostabu”, ’’fantastiška’1, 
"turi pats savo akim pama
tyt kad patikėtum”.

Kai pradėjau čemodanus 
krauti ir ruoštis į Australiją, 
kaip ištroškęs keleivis sten
giausi išgerti Australijos 
taurę iki dugno: ieškojau 
žmonių, kurie čia lankėsi, 
skaičiau literatūrą australų 
rašytojų, žemėlapį studija
vau (daug teko studijuoti kol 
pagaliau Katoombą radau), 
ieškojau progų pamatyti 
skaidrių iš Australijos. Ži
noma, niekas manęs nepa
ruošė tam didžiajam įspū
džiui, kurį teko išgyventi čia 
atvykus.

Per šiuos praeitus metus 
teko pamatyti daug Austra
lijos. Patyriau jos gamtą, 
(kaip pamilau tuos eukalyp- 
tų medžius ir paukščius), 
meną, sportą, politiką, kuli
nariją, ir svarbiausia jos gy
ventojus ir jų galvoseną. 
Negaliu ribotis vien lietu
viška veikla, nes didžiausią 
laiko dalis buvo praleista 
australų tarpe. Priežastis: 
laiko stoka - per vienus 
metus norėjau apkeliauti ir 
pamatyti. Be to, reikėjo taip 
pat darbą atlikti mokykloje, 
nors dažnai teko mano ko
legom girdėti mano nusis
kundimų, kad tas darbas vis 
trukdė mano pramogom. 
Toronte gyvenant labai 
buvau įsijungus į lietuvišką 
veiklą; mažai laiko buvo as
meniniam gyvenimui. Tad 
čia pasirinkau turistės rolę 
vietoj visuomenitiinkės! Ir 
turistės vaidmenį atlikau 
pilnai! Gerą repeticiją turė
jau visą mėnesį keliaudama 
per Aziją iki čia.

Per Velykas nuskridau į 
Perthą - gražus, erdvus ir 
švarus miestas, primenąs 
kai kuriuos Kanados mies
tus. Teko ir lietuvių krepšio 
rungtynėse dalyvauti. Spor
tas man niekad nebuvo pir
maeilis susidomėjimas, bet 
būnant Australijoj greitai 
turėjau pamoką. Sportas čia 
nėra užsiėmimas - yra gyve
nimas! Prie jo taikomos dar
bo valandos, šeimyninis gy
venimas, ir t.t. Turbūt tą 
faktą man labiausiai pabrė
žė, kad Australijos sporti
ninkai neatsisakė Olimpija- 
dos... Bet Australijos sporto 
dvasia stipri. Mane pačią 
pagavo - labai pamėgau 
’squash” čia būnant, ir 
grįžus Kanadon ketinu įsi
rašyti į šio sporto klubą.

Po Pertho, sekanti didžio
ji kelionė buvo per gegužės 
atostogas į Australijos že
myno centrą — Alice 
Springs, 16-ka dienų auto
busu, kas naktį palapinė ki
toj vietovėj, pro Broken Hill 
ir Flinders kalnus, pro šim
tus mylių tuštumos ir dyku
mos, per raudoną žemės 
smėlį į opalų centrą Coober 
Pedy, pagaliau į Ayers 
Rock, kur teko užlipti ir gė
rėtis aplinka. Per šią eks
kursiją mačiau daug abori- 
ginų ir be galo daug kengū
rų. Mano mokiniai čia klausė 
manęs, ar tikėjaus matyti 
kengūras šokinėjančias 
Sydnejaus gatvėse taip, 
kaip daugumas Australijoj 
yra įsitikinę, kad Kanadoje 
šalta ir sninga 12-ką 
mėnesių į metus! Kai nude
giau saulėj, visi spėliojo, kad 
turbūt pirmą kartą teko

Mielus prietelius, draugus, bendradarbius, visus 
pažįstamus šv. KALĖDŲ švenčių ir 1981 NAUJŲJŲ 
METŲ proga sveikiname ir linkime daug sveikatos, 
pasisekimo ir laimingų šviesių dienų.

T. ir V. Simniškiai

Mielus draugus, pažįstamus ir artimuosius sveikiname 
su Šv. KALĖDOM ir NAUJAISIAIS METAIS

Martina ir Anskis Reisgiai

Nuotaikingų KALĖDŲ švenčių ir našių bei laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ visiems bičiuliams, artimiesiems ir 
pažįstamiems linki

Danutė ir Stasys Skoruliai

Mielus mūsų artimuosius, bičiulius bei pažįstamus, o 
ypač dainos mylėtojus nuoširdžiai sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime laimingų ir skambių 
NAUJŲJŲ METŲ.

Elena, Elenutė ir Bronius Kiveriai

Sveikiname Šv. KALĖDŲ proga visus mūsų gimines, 
draugus, bei bendradarbius, Australijoje, Amerikoje, 
Kanadoje ir Europoje. Linkime ir NAUJUOSE 
METUOSE neprarasti vilties atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę mūsų tėvynei Lietuvai.

Antanas ir Leta Kramiliai

Visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems, 
kuriuos pasiekia šis laikraštis, linkime nuotaikingų 
KALĖDŲ Švenčių ir malonių, džiaugsmingų 1981 METŲ.

Nata, Jurgis ir Česlovas Liutikai

Visus mielus bičiulius, artimuosius ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir linkime 
gražiausių ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

D.D. ir Aistis Bieri
Marija Labutienė

Mielus mūsų klientus, svečius, pastovius ir 
atsitiktinius valgyklos lankytojus nuoširdžiai sveikiname 
šv. KALĖDŲ proga ir linkime sveikatos ir laimės 
NAUJUOSE METUOSE.

E. Birkmanienė
Syd. Liet. Klubo Valgyklos Vedėja

saulėj nudegti, ir sunku bu
vo įtikinti, kad Kanadoje 
tiek pat vasaros metu kaiti
na. Bet tas tik rodo, kiek 
mažai Kanada yra susipaži
nus su Australijos gyvenimu 
,ir atvirkščiai. Visi daugiau 
žino apie Ameriką, lyg tai 
Amerika būtų koks; rojus, 
kada man asmeniškai Aus
tralija atrodo didesnis rojus. 
Mane stebino jūsų nuosta
būs pablūdimiai, oras, lėtas 
gyvenimo tempas (nežinau, 
kaip vėl teks priprasti prie 
Šiaurės Amerikos galvatrū- 
kiško tempo). Jūsų prekes 
taip pat įvertinau: visus 
metus šviežios daržovės, 
daugybė šviežios žuvies, 
gardūs ir gausūs vietiniai 
vynai. Sunku išvardinti vi
sus Australijos "turtus”.

Turėjau progos aplankyti 
Melbourną, Adelaidę ir 
Brisbanę. Nustebino mane 
didžioji konkurencija tarp 
Sydnejaus ir Melbourno. 
Nežiūrint to, kad Sydnejus 
yra žavingas ir vienas iš 
gražiausių miestų, kurį esu 
savo gyvenime mačiusi, ne
reiškia, kad į visus kitus 
miestus reikia numoti 
ranka. Melbournas turi savo 
patrauklumą: seni, didingi 
pastatai, plačios gatvės, 
skolingas miestas. Tas ma
tosi krautuvėse, restora
nuose, žmonių aprangoj. 
Muzėjus, botanikos sodai 
nuostabūs. Tačiau tenka 
pripažinti, kad už orą Mel

bourne duočiau tik dveje
tuką...

Adelaidėje teko tik nese
niai viešėti. Turbūt iš viso 
mano mažųjų kelionių Aus
tralijoje, Adelaidei mano 
šilčiausi jausmai. Spalio mė
nesį ten viskas žydėte žydė
jo. Nesitikėjau, kad pavasa
ris Australijoje bus toks 
nuostabus, nors nėra gamtoj 
drastiško skirtumo tarp se
zonų, kaip Kanadoje. Vis dėl 
to buvau nustebinta. Rožės, 
medeliai, krūmai, pievos, 
laukinės gėlės visur visur. Iš 
viso, per ištisus metus, pas 
mane namuose čia turėjau 
įmerktas gyvas gėles. Dabar 
kaip tik praėjo Rhododend- 
rum sezonas Mėlynuose 
Kalnuose. Nors buvau drau
gų įspėta, kad neleidžiama 
yra skinti gėlių, negalėjau 
pagundai atsispirti. Į kalėji
mą juk nepasodins...

Bet grįžtant prie Adelai
dės, teko susipažinti su lie
tuvių visuomene. Užmez
giau ryšius ateičiai su Aus
tralijos Krašto Valdybos 
maloniu pirmininku, kadan
gi yra mano svajonė atvežti 
savo šokių ansamblį "Atža
lyną” gastrolių per sekan
čias Lietuvių Dienas. Žino
ma, tai truputį yra savanau-. 
diška svajonė, nes man bus 
progos ateityje vėl Austra
lijoj apsilankyti ir susitikti 
draugus. Adelaidės lietuviai
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šilti, draugiški ir svetingi. 
Pats miestas, žinoma, ne
prilygsta Sydnejui - kas gali 
pralenkti Sydnejaus uosta ir 
Operos Rūmus? Bet Adelai
dė turi savo charakteri. Ra
mus atrodo, bet jame yra ir 
įvairaus "judėjimo", jeigu 
tik nori. Gaila, kad neteko 
man būti Festivalio metu. 
Įsivaizduoju, kiek meno ten 
galima patirti. Žinoma, teko 
aplankyti ir Barossa Valley 
vynuogynus ir paragauti 
gardžių vynų. Kaip reikės 
Kanadoje gyventi be Bac

chus skanumynų? Visa tai 
man buvo didžiausia naujie
na. Dėkoju mano svetingiem 
šeimininkam Adelaidėje už 
progą taip smagiai ir malo
niai praleisti savo viešnagę 
jūsų gražiajam mieste.

Queensland valstybėje 
apturėjau didžiausią ir vieną 
iš mano įspūdingiausių Aus
tralijos prisiminimų. Per 
rugpiūčio atostogas, kartu, 
su draugėm mokytojom tu
rėjom progos nukeliauti iki 
pat Cairns. Didžioji kelionės 
dalis buvo lėktuvu dėl laiko

Sveikinu savo artimuosius, draugus, pažįstamus su Šv. 
KALĖDOM ir NAUJAISIAIS 1981 METAIS. Linkiu 
daug sveikatos, sėkmės, entuziazmo!

Ona Šalkauskienė

Džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų bei sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ linkiu visiems savo draugams, 
bičiuliams, pažįstamiems.

Ona Osinienė

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir sėkmingų, sveikatingų 
NAUJŲ METŲ visiems artimiesiems, bičiuliams, 
pažįstamiems ir tautiečiams iš arti ir toli linki

Vanda Narušienė

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir šviesių bei sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ visiems mieliems draugams ir 
pažįstamiems nuoširdžiai linki

Ona Kavaliauskienė ir Rūta

Savo brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus 
Australijoje ir užjos ribų sveikinu su Šv. KALĖDOMIS 
ir linkiu daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 
NAUJUOSE 1980—SE METUOSE

Salomėja Zablockienė

Brangius bičiulius, artimuosius ir pažįstamus iš arti ir 
toli sveikinu su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkiu 
sėkmingų NAUJŲ METŲ.

M. M-. Šidlauskienė

Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus 
sveikiname su šventėmis ir linkime džiaugsmingų Šv. 
KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Julija Ivinskienė
Nemira Matulic su šeima

Mielus savo draugus, artimuosius ir pažįstamus 
sveikinu su Šv. KALĖDOM ir linkiu šviesių ir laimingų 
NAUJŲ METŲ

Eugenija Bliokienė

Visiems mieliems artimiesiems, giminaičiams ir 
pažįstamiems Australijoje ir už jos ribų, džiaugsmingų 
KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linki

Ona Karpavičienė ir šeima

Mielus savo draugus, artimuosius ir pažįstamus 
sveikinu su šv. KALĖDOMIS linkėdama daug sveikatos 
ir pasisekimo ateinančiais metais.

Petronėlė Medelienė

Brangius bičiulius, draugus ir pažįstamus Australijoje 
ir užjūriuose nuoširdžiai sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir 
linkiu gražiausių bei laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

N. Čelkienė

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ prga sveikinu 
visus mielus savo bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 
linkėdama laimės ir sveikatos ir sėkmės naujuose 
metuose

J advy ga Keciorienė
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stokos. Nuskridome į Mac
kay, apkeliavome cukraus 
ūkius, apiplaukėm laivu 
daug salų Whitsunday rajo
ne. Maniau, kad tai bus ma
sinis turistinis centras, pil
nas judėjimo, prekybos, ko
mercijos, panašus į kitus 
pasaulio tropikinius turistų 
centrus. Radau visai ką kitą. 
Radau tiesiog nepaliestą, 
neapterštą, pustuštį, ramų 
miestą. Teko stebėtis, kad 
tiek -mažai ten judėjimo 
visais atžvilgiais. Žinoma, 
nenusivyliau, nes palyginus 
su Karibų jūros salom, su 
Europos kurortais ir Flori
dos centrais, Cairns rajonas 
atrodė kaip neapšlifuotas 
deimantas. Galima tikėtis, 
kad ateityje turistai iš toliau 
atras šį pietų hemisferos 
deimantą (nors mano aus
tralai draugai griežtai įsakė, 
kad grįžus Amerikon nepa
sakočiau apie Queenslando 
grožį. Sako, mes nenorim 
masės turistų. Mums patin
ka taip, kaip yra! Tas su
prantama, man irgi patiko, 
kaip kad yra: 9 mylios erd
vaus pajūrio ir beveik tuš
čia!).

Kur tikrai pajutau tropikų 
rojų, tai buvo "Green 
Island”. Čia praleidau tris 
dienas. Mažytė sala, pa
čiame stebuklingajame 
"Great Barrier Reef’. Ne
paprastai šiltas, švarus van
duo, baltas smėlis. Kabinos 
labai paprastos, valgis gar
dus. Barramundi žuvį val
gėme ir pusryčiam ir vaka
rienei, valgėme pagamintą 
visokeriopais būdais. Jūros 
gilumas ir jos gyvenimą te
ko pamatyti po vandeniu, 
ant kranto ir pagaliau iš oro 
apskraidant mažu lėktuvu. 
Vandenyje tai niekad nesi
jaučiau saugiai. Galėjo ti
kinti mane kiek norėjo visi 
apie saugumą, bet Queens- 
lande, ir net visuose Aus
tralijos pakraščiuose visuo
met vaidenosi rykliai. Kar
tais ir be reikalo baimė 
apimdavo. Pavyzdžiui: ry
tais šioje saloje mėgdavau 
stebėti ir fotografuoti saulė
tekius, ir tada pačioje ryt
mečio ramumoje pasimau
dyti. Atplaukdavo daug žu
vų, kartais ir didelių. Kartą 
kai perbraukė per blauzdas 
masinis šešėlis, sumušiau 
olimpinį rekordą lėkdama iš 
vandens. Bet žvelgiant atgal 
į tokius nuotykius, baimę 
pamirštu ir tik prisimenu 
savo susižavėjimą jūros gel
mių paslaptim.

Daug ką pamačiau, daug 
ką patyriau, daug įspūdžių 
apturėjau, bet labiausiai at
mintyje man paliks Sydne- 
jus ir jo staigmenos. Žavus, 
didingas miestas, jį vargiai 
gali kitas miestas nukonku
ruoti. Po kiek laiko supra
tau, kodėl daugelis N.S.W. 
gyventojų nesiveržia kitų 
Australijos valstybių lanky
ti. Čia radau viską. Vieną 
dieną galėjau braidyti po 
jūrą, o sekančią gėrėtis 
nuostabiais operos ar baleto 
pastatymais. Miesto centras 
judrus, dieną naktį pilnas 
restoranų, įvairiausių, 
"jazz" klubų, teatrų. Ne vien 
centras Sydnejuje dėmesio 
vertas. Teko žavėtis vaiz
dais būnant laive įlankose, 
arba aplankant artimus pa
plūdimius arba apvažiuo
jant artimus Sydnejaus ra
jonus, ir stebėtis namų 
(kartais pilaičių) grožiu.

Bet vienas miestas kartais 
gali būti kaip ir kitas mies
tas atėmus pačius pagrindi
nius pastatus ir panašiai. 
Skirtumas jo gyventojuose. 
Kalbant apie tipišką austra
lą reikia skirti lietuvį aus-

Mano mielus bičiulius, Draugijos bendradarbius ir 
visus pažįstamus nuoširdžiai sveikinu ŠVENTŲ 
KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga, linkiu geros sėkmės 
ir sveikatos.

Ona Baužienė

Mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus Sydnejuje, 
Melbourne, Newcastle sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir 
linkiu šviesių ir laimingų NAUJŲ METŲ.

O. Palaitienė

Mielus draugus ir pažįstamus bei kolegas ir pacientus. 
sveikinu ŠV. KALĖDŲ proga linkėdama daug laimės ir 
sveikatos 1980 METAIS

V alerija Laukaitienė

Mielus draugus, pažįstamus ir bičiulius nuoširdžiai 
sveikinu su ŠV. KALĖDOMIS ir linkiu gražiausių ir 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Sofija Šaparienė

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ visiems mieliems draugams ir pažįstamiems 
nuoširdžiai linkiu

Marija Birietienė

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ linkiu visiems mieliems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems.

J advyga Paragienė

Tyro džiaugsmo, daug laimės ir geriausios sveikatos 
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga linkiu savo 
artimiesiems ir draugams Australijoje ir Amerikoje.

Teresė Bikulčienė

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir kupinų laimės bei 
pasisekimo NAUJŲJŲ METŲ visiems artimiesiems, 
bičiuliams ir pažįstamiems linki

Onutė ir Juozas Maksvyčiai
Izabelė Daniškevičienė

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir ateinančių NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname visus Melbourno Klubo narius, 
rėmėjus, organizacijas ir visus lietuvius ir linkime 
geriausios šventinės nuotaikos ir gerovės.

Melb. Lietuvių Klubo Taryba

Smagių bei džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir 
sėkmingiausių NAUJŲ METŲ visiems bičiuliams, 
rėmėjams ir žuklautojams linki

Sydnejaus Žvejų Klubas

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ 1981 METŲ proga 
sveikiname brolius šaulius ir seses šaules, linkime 
sveikatos, darnaus sugyvenimo ir ištvermės kovoje dėl 
Lietuvos laisvės.

Sydney Dariaus ir Girėno Šaulių Kuopos Valdyba

tralą nuo anglo-saksų aus
tralą. Bendrai paėmus, aus
tralai draugiški, be didelių 
pretenzijų, paprastai rėdosi 
ir tiek pat paprastai žiūri į 
gyvenimą (’’She’ll be right 
mate!)..Niekuomet nepersi
dirbs; jų laisvalaikis skaito
mas šventu dalyku ir jam 
nuolatos duodama pirmeny
bė. Jie nėra perdaug su- 
pratlyvūs, nei išauklėti, bet 
niekad iš blogos valios. Tai 
jų natūra.

Artimiausi Australijos 
kaimynai yra Azijoje įr In
donezijoje - tad Australija 
neturi kito kultūringo, 
progresyvaus krašto, kurį 
galėtų emuliuoti ir iš jo pa
simokyti bei. pasitobulinti. 
Tai gal dėl to gaunasi siaurą

galvosena. Tiesa, mokslas 
nėra per daugiausiai įverti
namas taip pat.

Nors europiečių imigran
tų skaičius didelis Australi
joj, visvien ’’vietiniai’/ į juos 
žiūri žvairai (ir pravar
džiuoja visaip), ir skaito, kad 
tie ’’naujieji1' australai keis
toki (nors ir tas "naujasis” 
25-ki metai kaip čia gyvena). 
Australijoj mokėti svetimą 
kalbą nėra joks pasididžia
vimas. Dėstant ispanų kalbą 
Katoombos gimnazijoje tą 
pastebėjau: visi vaikai (bei 
tėvai)) išreiškė nuomonę: 
"kam mokytis svetimos kal
bos, jeigu neteks jos var
toti?” Vaikai tai net truputį
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Australija...
Atkelta iš psl. 12

gėdinasi mokydamiesi sve
timų kalbų. Bet vėl pab
rėžiu, kad tas ne iš blogos 
valios. Jie nepripratę priim
ti ’’svetimus" ir asimiliuotis 
tarp savųjų. Kad australas 
ir mėgsta tą italą, tas italas 
visuomet lieka italu. Mo
kyklose kur daug imigrantų, 
jie patys vienas kitą pravar
džiuoja, nes taip įpratę gir
dėti iš kitų.

Australai iš viso nemėgs
ta asmens, kuris pasižymi 
didesniu žinojimu arba ta
lentu ar pozicija. Ypatingai 
jeigu tas asmuo didelis au
toritetas. Visus politikierius 
niekina, dar labiau jeigu at
siranda vienas, kuris užima 
administracijoj pačią 

Nuoširdžiausi sveikinimai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 
ir gražiausi linkėjimai NAUJUOSE METUOSE visiems 
brangiems draugams, bičiuliams pažįstamiems 
Australijoje ir N. Zelandijoje.

Paulius Rūtenis

Mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus sveikinu 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkiu šviesių ir sėkmingų 
NAUJŲ METŲ

Jurgis Karpavičius

Džiaugsmintų Šv. KALĖDŲ ir šviesių bei laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ visiems savo bičiuliams, draugams ir 
pažįstamiems linki

Alfas Giliauskas

Mano nuoširdžiausi sveikinimai Šv. KALĖDŲ proga ir 
gražiausi linkėjimai NAUJUOSE METUOSE visiems 
bičiuliams, draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems 
Australijoje ir užjūriuose.

Juozas Kapočius........ 1.14a*. U ... a

KA'LĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
sveikinu visus mielus bičiulius ir visus lietuvius bei 
lietuviškai kalbančius įskaitant ir suvalkiečius.

Gediminas Antanėlis

Visiems ir visados linkiu būti laimingais ir naudingais 
savo tintai ir žmonijai.

Vaclovas Povilaitis

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ linkiu giminėms, draugams ir pažįstamiems

J. Dagys

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ mieliems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki

Juozas Jasulaitis

Gerbiamus bičiulius ir pažįstamus Švenčių proga 
•sveikina

Fulgencijus Mališauskas

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu 
visus mano mielus pažįstamus, draugus, bičiulius ir linkiu 
jiems sveikatos, laimės ir pasisekimo.

Dr. V. Kišonas

Sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu šviesių ir 
saulėtų 1981-JŲ METŲ visiems savo bičiuliams, 
artimiesiems ir pažįstamiems.

Vytautas A. Kardelis

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu 
mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus linkėdamas 
daug džiagsmo šventėse ir šviesios ateities ateinančiais 
metais.

Stasys Jankauskas

viršūnę. Mažiausias pipiras 
mokykloje turi ką nors nei
giamo išreikšti apie minis- 
terį pirmininką, ir aišku, kad 
to vaiko balsas yra tik aidas 
jo tėvų. Atvirkščiai, austra
lai iškelia į padanges savo 
buvusius legendinius 
banditus ir padaro iš jų he
rojus.

Gyvenant svetimam 
krašte neįmanoma nesusi
daryti bent kokią nuomonę 
apie to krašto gyventojus. 
(Šie metai taip pat atvėrė 
mano akis apie Kanadą ir jos 
charakterį - grįžus į namus, į 
viską žiūrėsiu kaip į naujie
ną). Bendrai kalbant, nesa
kyčiau kad australų tauta 
turi tyrą charakterį, bet 
pavieniui asmenys yra pasi
gėrėtinai nuoširdūs ir ištiki
mi. Teko užmegsti stiprių ir 
šiltų draugysčių, teko susi
pažinti su asmenimis, kurie 

mane globojo ir priėmė šil
tai, ir kurių niekados nepa
miršiu. Jau dabar planai 
vyksta su mano artimais ko
legom, kokiais metais jie 
mane aplankys Kanadoje.

Pabėriau savo įspūdžių 
apie kraštą, gamtą, gyven
tojus, turizmą. Tarp teigia
mų ypatybių teko pareikšti 
kur ne kur ir kritišką nuo
monę. Bet lig šiol apie lietu
vių veiklą Australijoje ma
žai tepaminėjau. Palikau ant 
galo šią svarbią dalį, nes 
noriu, kad mano paskutinės 
mintys būtų pašvęstos Aus
tralijos lietuviam, ypatingai 
Sydnejaus lietuviam. Taip 
miela ir artima pasidaro ko
lonija, kai patenki toli nuo 
savųjų. Gal už tai ir mažiau
siai pastabų susilaukė lietu
vių visuomenė iš manęs. 
Nelyginu kolonijų čionai su 
Amerikos ar Kanados di- 
džiojom. Tas būtų neteisin
ga. Torontas turi 10,000 lie
tuvių, Chicaga mases. 
Tokios kolonijos turi iš ko 
semtis veikėjų - jaunimo yra 
didelis skaičius ir pavienių 
menininkų taip pat daugiau, 
pagal didesnį kolonijos skai
čių. Kadangi aš į Australiją 
neatvykau kaip atstovė vi
suomenės reikalais, teko 
patirti viską per savo asme
niškas pastangas.

Taip kaip visur, tik dalis 
lietuvių dirba visuomenėje. 
Tam gali būti kelios prie
žastys: ne visi suinteresuoti 
lietuvių veikla, arba neturi 
savo vaikų, kurie dalyvauti! 
organizacijose, arba yra 
dirbę praeity, ir už tai yra 
susilaukę tik kritikos ar ne
pasitenkinimo. Be to, darbas 
visose organizacijose eina 
bangom -. vieni įeina, kiti 
išeina, pareigos pasikeičia. 
Kiek teko matyti bendrai, 
tai sakyčiau kad sporto klu
bai įvairiose Australijos lie
tuvių kolonijose veikia stip
riausiai, nors nepasakyčiau, 
kad sklandžiausiai. Sklan
dumas tik tada pasireiškia, 
kada visi asmenys dirba tik 
vienam tikslui ir pasišvenčia 
tam tikslui. Tuomet atsiran
da tyras solidarumas.

Teko matyti keletą meni
nių pasirodymų taip pat. 
Man rūpėjo tik vietiniai ta
lentai, nes Kanadoje užten
kamai prisižiūriu Amerikos 
talentų. Teko išgirsti Syd
nejaus chorą, pamatyti "At
žalos” teatro pastatymą, Jo
ninėse stebėti šokantį 
"Sūkurį”. Ypatingai 
gėrėjaus "Atžalos” vaidini
mu - gerais artistais, bei 
veikalo sklandžiu pastaty
mu. Nė kiek ne menkesnės 
jėgos kaip mūsų Hamiltono 
’’Aukuras”. Bet nežiūrint, 
kad esu dramos ir dainos di
delė mėgėja, labiausiai man 
prie širdies yra tautiniai šo
kiai, nes ilgiausiai teko dirb
ti šioje meno srityje. Su ma
lonumu būčiau prisidėjus 
prie vietinių tautinių šokių, 
bet, deja, negavau progos.

Žvelgiant į administracinę 
veiklą, matau kad yra gan 
stipri. Nors Lietuvių Klubas 
yra viešas klubas Sydnejuje, 
o Toronte Lietuvių Namai 
ribojasi vien lietuviais, ta
čiau abeji stovi kaip lietu
viškos veiklos būstinės. 
Nuolatos ten vyksta paren
gimai, sutraukia daug lietu
vių, ragina bendravimą tarp 
savųjų, žinoma, nebeužten
ka bendrauti vien savųjų 
tarpe. Kanadoje bei Ameri
koje yra dedamos didelės 
pastangos supažindinti val
džią ir bendrai anglo-saksų 
visuomenę su lietuvių padė
tim, politiniu ir meniniu 
atžvilgiu. Gal už tai jūsų 

.klubai, kurių durys atviros

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei našių 
NAUJŲJŲ METŲ linkiu visiems savo draugams, 
bičiuliams, bendradarbiams ir pažįstamiems.

Mykolas Petronis

Visus mielus savo bičiulius, bendradarbius, ypač 
Australijos lietuvių jaunimo darbuotojus sveikinu Šv. 
KALĖDŲ proga ir linkiu sėkmingų, našių ir kūrybingų 
NAUJŲ METŲ.

Vytautas Juška

Visus mielus draugus, pažįstamus ir artimuosius 
sveikiname su KALĖDŲ šventėm ir linkime gražiausių ir 
sėkmingiausių NAUJŲ METŲ.

Aleksandras Danta
Vincas Danta

Mieliems draugams, bičiuliams ir pažįstamiems linkiu 
smagių Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ!

Gediminas Petys, Canberra

Sveikinu savo bičiulius su šventėmis linkėdamas 
sveikatos ir laimės 1981-siems metams

Alf. Šernas, Newcastle

Visus savo draugus, pažįstamus ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikinu su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR 
ir linkiu gražiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Jonas Lizdenis

Mielus savo bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikinu su KALĖDŲ ŠVENĖMIS ir visiems 
linkiu daug sveikatos ir sėkmės NAUJUOSE METUOSE 

Albinas Kutka

Visus mielus artimuosius ir pažįstamus sveikinu su šv. 
KALĖDOMIS ir linkiu laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Juozas Ramanauskas
---------------- j—K------ - ------------- — ----- ---------------

Sveikinu visus mielus draugus ir pažįstamus su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkiu daug laimės bei 
sveikatos ateinančiais 1981-siais METAIS.

Pranas Žitkauskas

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ prga sveikiname 
visus draumis. bičiulius, linkime stiprios sveikatos, Dievo 
m alonės ir globos

M.V. Glionertai ir šeima

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus nuoširdžiai 
sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime 
gražiausių ir sėkmingiausių ateinančių metų!

Zita ir Zenonas Vičiuliai

svetimiems, man buvo 
maloni staigmena. Praėjo tie 
laikai, kada lietuviai ar kiti 
iš ištremtųjų veiktų savo 
kampeliuose, tuo tik pasi
tenkindami. Kada visas pa
saulis sužino apie žymiųjų 
lietuvių ar ukrainiečių kovą 
už teises ir laisvę, būtina, 
kad ir eilinis asmuo pasi
stengtų tą kovą išryškinti 
vienu ar kitu būdu. Už tai 
buvo man malonu sužinoti 
kad Shell Folkloric Festi
valyje taip gražiai atstovavo 
lietuvius Sydnejaus "Ginta
ras” tautinių šokių grupė.

Lietuvių Bendruomenės, 
kiek teko matyti, taip pat 
energingai dirba. Kada tik 
nepažiūriu į "Mūsų Pasto
gę*', tenka pastebėti įvairių 
parengimų: koncertai, mi
nėjimai ir pasilinksminimai. 
Visų organizacijų negaliu iš
vardinti ir komentarų duoti, 
nes neteko susipažinti su 
jųjų veikla. Kai turėjau pa
sirinkimą tarp minėjimo ir

kr .iaq jgC.Si.! 
Mūsų Pastogi

laivu išvykos Hawkesbury 
upe, nesunku atspėti, katrą 
pasirinkau.

Bet prisiminus tą ekskur
siją ir kitas panašias, ar be
būtų ant žemės ar vandens, 
atrodo, kad mano paskutinis 
žodis visvien teks Australi
jos kraštui. Per savo nesu
skaitomas keliones - mašina, 
traukiniu, autobusu, laivu, 
lėktuvu ’(nuo mažiausio iki 
didžiausio), pamilau šią sau
lėj nudegusią žemę - nuos
tabūs metai ir neužmirštami 
prisminimai. Ačiū jums, 
'kurie prisidėjote prie šio 
mano gyvenimo vienkartinio 
įvykio.

Nūoširdžiai sveikinu Šv. 
Kalėdų proga, linkiu tyro į’ 
džiaugsmo šventėse, ir daug 
laimės bei sėkmės Naujuose 
Metuose!

Sudiev ir iki pasimatymo!
Jūsų,

Silvija Martinkutė
i8W ,Sd-CC .iZ šno l-.s'l veūM 
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Sveikiname visus mielus draugus, bičiulius, artimuosius 
ir pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime 
šviesiu, sėkmingu

NAUJŲJŲ METŲ
V. ir J. Ramanauskai

Visus mielus draugus, artimuosius, pažįstamus ir 
bendradarbius sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS ir 
linkime laimingų ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ

Marija ir Mykolas Zakarai

Visiems mūsų draugams, artimiesiems ir pažįstamiems 
linkime linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ

Grybu šeima

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir ateinančių NAUJŲJŲ METŲ 
proga širdingai sveikiname visus savo mielus draugus bei 
pažįstamus linkėdami daug sveikatosdžiaugsmoir laimės.

Jadvyga ir Romualdas Venclovai, Homebush, N.S.W.

Mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname 
Šv. KALĖDŲ proga ir linkime šviesių ir laimingų 
NAUJŲ METŲ

Onutė ir Vytautas Arai

Brangius mūsų draugus, bičiulius ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikiname linkėdami džiaugsmingų ŠV. 
KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Kazytė ir Valerijonas Bitinai

Brangius bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus 
sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime 
sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

T. ir V. Skrinskai

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikiname visus mielus bičiulius, bendradarbius ir 
pažįstamus linkėdami daug džiaugsmo, laimės ir 
sveikatos

Alius ir Renata Migevičiai

Visus mūsų artimuosius, draugus bei pažįstamus 
nuoširdžiai sveikiname su KALĖDŲ šventėmis ir 
linkime šviesių ir laimingų NAUJŲ METŲ.

Elvira, Zita ir Kazys Belkai

Mūsų nuoširdūs sveikinimai Šv. KALĖDŲ proga ir. 
gražiausi linkėjimai NAUJUOSE METUOSE visiems 
mieliems draugams, artimiesiems ir pažįstamiems

Emilija ir Eduardas Šliteriai

Brangius mūsų bičiulius, bendradarbius ir artimuosius 
sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime šviesių 
bei laimingų NAUJŲ METŲ

B. ir P. Ropės

Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus- 
nuoširdžiai sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir 
linkime laimingų ir kupinų sveikatos NAUJŲJŲ METŲ.

Birutė, Linda ir Ignas Bieliūnai

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų bei' 
sėkmingų NAUJŲ METŲ linkime visiems mūsų 
■artimiesiems, draugams ir pažįstamiems!

Onutė ir Algis Kapočiai

Mielus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su 
Šv. KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ.

Antanas ir Viktorija Jablonskiai

Sveikiname visus mielus bičiulius, draugus ir 
pažįstamus su Šv. KALĖDOM ir linkime laimingų 
Naujų metų

Z. ir V. Čilvinai

Mielus draugus, gimines ir pažįstamus sveikiname ŠV. 
KALĖDŲ proga ir linkime visiems jaukių ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Anelė ir Jonas Mikutavičiai

Mfišiį'PHŠtbgS Nrj'50i52;:l‘980.12.22, nsl. 14 . ..

Adelaidės lietuvių radijas, 
lapkričio 15 d. laidoje pami
nėjo žydų klausimą. Girdė
jome Lietuvos Žydų Drau
gijos pirmininko atsakymą 
kun. J. Prunskiui, kuris 
kvietė Lietuvos ir bendrai 
visus žydus baigti lietuvių 
tautos kaltinimą dėl pasku
tinio karo metu išžudytų žy
dų Lietuvoje. Lietuvos Žydų 
Draugijos atsakymas "nu
purtė" ne vieną klausytoją, 
nes žydai pareiškė, kad 
kaltė tebėra ^’neišpirkta” ir 
tebelaukia bausmės.

Įdomu, kiek liko "nenu
baustų” žydų, kurie aktyviai 
prisidėjo prie lietuvių žudy
mo ir trėmimo į Sibirą 1941 
metais? Ne vienas iš jų te
bėra laisvas ir saugiai 
gyvena Vakarų pasaulyje.

*****
Lapkričio 15 d. Adelaidės 

ramovėnai suruošė ekskur
siją į paupį, prie Murray 
upės, Mannum. Ekskursijo
je dalyvavo virš 80 tautie
čių. Oras pasitaikė labai 
karštas, taip kad ne vienas 
ekskursantas "pilnoje ap
rangoje" gaivinosi upėje. 
Pagauta viena žuvis.

*****
Kariuomenės šventė 

Adelaidėje paminėta lapkri
čio 22 d., šeštadienį, specia
lioje radijo laidoje ir sekma
dienį Lietuvių Namuose. 
Malonu buvo pasiklausyti 
daininkės iš Melbourne Ri
tos Tamošiūnaitės-Mačiulai- 
tienės, kuri padainavo 6 dai
nas. Minėjime dalyvavo 
gražus būrys tautiečių, nes 
mūsų ramovėnai yra labai 
populiarūs ir jų veiklą visi 
remia.

*****
Lapkričio 23 d. buvo atš

vęsta Kristaus Karaliaus 
šventė, iškilmingos pamal
dos, kuriose organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis, bu
vo skirtos ir kariuomenės 
šventei paminėti.

Po pamaldų salėje įvyko 
mugė ir loterija, kurios pel
nas skiriamas naujam para- 
-J

Visus mielus draugus, bendradarbius, pažįstamus 
sveikiname su šv. KALĖDOM ir linkime džiaugsmingų 
bei laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Edna ir Albinas Giniūnai

Visus artimuosius, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir linkime laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Jane ir Juozas Kalgovai su šeima
Stasė Jurevičienė

Pas Newcastle lietuvius
KALĖDŲ PIKNIKAS

Lapkričio 30 d. Speers 
Point Parke Lake Mac
quarie paežeryje įvyko 
Apylinkės Valdybos su
rengtas piknikas. Ūkanota 
maloniai vėsi diena buvo pa
lanki vaikams pasportuoti ir 
pažaisti, gi suaugusiems pa- 
sibičiuliauti ir pasidalinti 
suvežtais užkandžiais. Val
dybos rengtoje loterijoje 
laimikius gavo Henrikas Za
karauskas ir Martos ir čes-"

lovo Zakarausko sūnus 
Antanas.. Šiaip jau buvo ra
mus susitikimas be jokių di
delių išdaigų. Matyt Kalėdų 
senelis buvo išvykęs į Syd
ney pasimatyti su svečiu iš 
U.S.A, vysk. V. Brizgiu, bet 
vaikučiai buvo apdovanoti ir 
pavaišinti valdybos parei
gūnų. Valdybos sekretorė 
Benigna pasišildžiusi saulėje 
(nors debesuota diena) pir
madienį skundėsi, kad saulė 
buvusi apgaulinga ir ji stip
riai nudegusi.

Mūsų gimines ir visus mielus pažįstamus sveikiname 
su KALĖDŲ šventėmis ir linkime laimingų ateinančių 
NAUJŲ METŲ.

Kazys ir Milda Burneikiai

Adelaidinės pabiros
pijos pianinui įsigyti. Piani
no vajus bus tęsiamas ir to-, 
liau iki bus sukaupta reikia
ma suma.

Vibaltis

NAUJŲ METŲ BALIUS

Jau gauti pakvietimai į' 
Naujų Metų Balių, kuris 
įvyks gruodžio 31 d. St. 
Peters salėje, Dixon St., 
Hamilton.

Pradžia 8 vai., pabaiga 1 
vai. ryto.

Įėjimas 4 dol., pensinin
kams ir moksleiviams tik 2 
dol.

Kavą ir pyragaičius pa
tieks rengėjai, gi svečiai 
prašomi atsinešti užkandžių 
ir gėrimų šauniam Naujų 
Metų sutikimui.

Šį vakarą rengia Apylin
kės Valdyba ir kviečia visus 
bendrai sutikti Naujus Me
tus. Svečių paaukoti fantai 
loterijai maloniai laukiami ir 
bus priimami prie įėjimo tą 
patį vakarą.

ATVYKSTA KUN.
POVILAS MARTUZAS

Kalėdų švenčių proga at
vyksta į Nele kun. P. Mar- 
tuzas ir antrą Kalėdų dieną, 
gruodžio 26 d. laikys pamal
das St. Lauryno katalikų 
bažnyčioje, Broadmeadow. 
Pamaldų pradžia 10 vai.

Kun. P. Martuzas kiek
vieną paskutinį mėnesio 
sekmadienį laiko pamaldas 
minėtoje bažnyčioje jau eilę 
metų. Visuotiniai apylinkės 
susirinkimai paprastai 
įvyksta tuo po pamaldų šalia 
bažnyčios esančioje parapi
jos salėje ir svečias kunigas 
visada dalyvauja šiuose 
susirinkimuose, skaitomas 
šio apylinkės nariu su balsa
vimo teise.

Po pamaldų svečias pak
viestas pietums H. ir Z. Za
karauskų šeimoje.

A.Š.

Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

SPECIALUS SIUNTINYS 1 - 1980

Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei me
džiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei; vyriškas ar
ba moteriškas megstinis; komplektas moteriškų nailoni
nių apatinių arba vyriški geresni marškiniai; "Wrangler” 
arba "Levi” jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto; 
crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem 
suknelėm; vyriški arba moteriški odiniai geri pusbačiai.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 260. 
Taip pat dar galima į šį siuntinį dadėti 9 svarus prekių: 
medžiagos galima dadėti 4 metrus ir dirbtinio minko kai
lio paltui 2.75 m.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų: 
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, 
dirbtinio kailio pamušalas, sveria 5 svarus $ 224
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui, sveria 6 sv. 87 
Jeans, "Wrangler” arba "Levi” (siuntinyje gali būti dvi) 
sveria 2 sv. Kaina už vienas 
Jeans "Wrangler” rumbuoto velveto (siuntinyje gali 
būti dvi) sveria 1'/z sv. Kaina už vienas 
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria 1 sv. 
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės 
Vilnonės arba šilkinės skarelės 
Telescopic lietsargis, sveria Vz sv. 
Geresni marškiniai 
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1‘/z sv. 
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv. 
Angliška vilnonė.medžiaga eilutėms, sveria 3 sv.

40

40
36 

3 
12 
11
18
44 
28 
57 
65
93 
57 
55 

Šie ma’isto produktai galima siųsti su rūbais: '/z sv. ar
batos - $ 4; ‘/z sv. neseafes - $ 3; 1 sv. kavos - $ 3.50; 1 sv. 
šokol. saldainių - $ 3.50.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais, 
tarpininkaujame išsirūpinant pensijas.

Kalkuliatorius TI — 33 Texas 
Stetoskopai, sveria 'h sv.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England. 
Tel. 01 460 2592.

•šuolį šJunO- aKjJeaid-tdB
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Robertas Sidabras
Prieš akis 31-ji Sporto Šventė

SPORTO ŠVENTĖS FAVORITAI tęsinys
įgJPOPTAŲ.^

TINKLINIS

Šioje šventėje matysime 
net 6 vyrų komandas - sve
čiai iš Š. Amerikos, o taip 
pat iš Geelongo, Hobarto, 
Melbourne, Sydnejaus bei 
Adelaidės.

Čia taip pat gana sunku 
išpranašauti kam atiteks 
nugalėtojų titulas. Gana 
pergalingai atrodo Sydne
jaus "Kovas”, kurių gretose 
matysime brolius A. ir E. 
Zduobus, A. Laurinaiti, G. 
Sauką, ir šio sporto vetera
ną Stasį Lukoševičių. Sta
sys, tikriausiai, yra pasiruo
šęs pasiekti melburniškio 
Vinco Sohos, daugiausiai 
sporto švenčių dalyvavusio 
sportininko titulą. Pajėgių 
tinklinio žaidėjų kaip Tomas 
ir Juozas Gedvilai, Ritas 
Žiupsnys, Juozas Kazlaus
kas - visi iš Čikagos, matysi
me užjūrio lietuvių koman
doje. Labai pajėgių tinkli- 
ninkų yra "Varpo” koman- 
dojejš kurių paminėtini Vy
gintas Žilinskas bei Viktoras 
Zvinakis. Gerų rezultatų ti
kisi ir šventės šeimininkai 
adelaidiškiai, kurių gretose 
matysime Alių
Daniškevičių, Rimą Vitkūną

bei Alnį Kalnins, tačiau vy- 
tiečių silpnybė, tai nepasto
vus žaidimas.

MOTERŲ TINKLINIS

Šias varžybas netik atgai
vins, bet ir priduos labai 
daug ’’svorio” Š. Amerikos 
lietuvaičių tinklinio koman
da, sudaryta iš Bostono 
"Grandies”, Čikagos "Žaros” 
Clivelando "Žaibo”, Lemen
to ’’L.S.K.”, Čikagos "Ne
ries” ir Detroito "Kovo" 
sporto klubų. Užjūrio lietu
vaites atstovaus Dana Auš- 
traitė, Marija Donskytė, 
Danutė Bankaitytė, Rūta 
Maželytė, Vilija Sutkutė, 
Aldona Pleirytė, Mary 
Oškeliūnaitė, Dana Sutkutė 
ir Irena Sventickaitė. Mums 
gerai žinomos D. Bankaitytė 
bei R. Maželytė iš rungtynių 
Clivelande 1978 metais ir iš 
užjūrio spaudos susidaro 
vaizdas, kad A. Pleirytė, M. 
Oškeliūnaitė tai pat yra pa
siekusios labai aukštą 
tinklinio žaidimo klasę. 
Mergaitėms rimčiau pasi
priešinti gali tik Australijos 
lietuvaičių moterų tinklinio 
rinktinė. Užjūrio rinktinę 
treneruoja, didelis šio

Mielus draugus, artimuosius bei pažįstamus 
Australijoje ir užjūriuose sveikiname linkėdami 
džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir gražiausių NAUJŲJŲ 
METŲ.

Antanas Laukaitis ir dukros

Mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname su 
KALĖDŲ Šventėmis ir linkime visiems džiaugsmingų ir 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Zina ir Bronius Paskočimai

Tyro džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE ir daug 
sveikatos, laimės ir pasisekimo NAUJUOSE METUOSE 
visiems mieliems draugams, artimiesiems ir bičiuliams 
linki

Danutė ir Valentinas Gulbinai 
ir šeima

Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus iš arti ir toli 
sveikiname su KALĖDŲ Šventėmis ir linkime šviesių ir 
laimingų NAUJŲ METŲ.

Ona Pilkienė ir sūnūs

Sveikiname mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus 
šv. KALĖDŲ proga ir linkime gražiausių NAUJŲJŲ 
METŲ.

Dana ir Vincas Binkiai

sporto mylėtojas Zigmas 
Žiupsnys iš Čikagos, o tai 
pat atliks ir išvykos vadovo 
pareigas.

Dėl antros vietos įvyks 
arši kova tarp Melbourno 
moterų, kurių gretose pasi
žymi Renata Bertašiūtė, Si
mone Rūbaitė ir Adelaidės, 
kurių gretose startuos to
kios pajėgios ir prityrusios 
tinklininkės kaip Emilija 
Daniškevičienė, Jarka Jo- 
navičienė, Regina Rupins- 
kaitė bei Sandra Bernaitie- 
nė.

Šias pirmenybes praves 
sportui atsidavęs visa širdi
mi Alius Daniškevičius.

PLAUKIMAS

Tai visiškai nauja sporto 
šaka mūsų sporto švenčių 
istorijoje. Nežiūrint to, šios 
varžybos sutraukė virš 50 
dalyvių iš kurių 27 plaukikai 
atstovaus Melbourno ’’Var
pą”. Mergaičių bei moterų 
grupėse neįveikiamos bus 
Adelaidės "Vyčio” repre- 
zentantės 13 metų amžiaus 
Renata Užubalytė ir jos se
sutė 12 metų Debie, kurios 
yra pakviestos treneruotis į 
Australijos rinktinę. Iš vyrų 
grupės gerų rezultatų tiki
mės patieks Melbourno 
"Varpo'’ reprezentantas 
Mikas Katilius. Staigmenų 
gali pateikti Rima ir Povilas 
Kaladės, kurie atstovaus 
Geelongo "Vytį”. Galima ti
kėtis ir daugiau staigmenų, 
ir džiugu pastebėti, kad ši 
nauja' sporto šaka sukėlė 
tokį susidomėjimą mūsų 
prieauglio tarpe.

Šias pirmenybes praves 
pirmasis sporto vadovas 
Australijoje, Leonas Bal
trūnas iš Melbourno.

LAUKO TENISAS

Šiose varžybose vyrų 
grupėje bus įdomi dvikova 
tarp Adelaidės ir Sydnejaus, 
o moterų - tarp šventės šei
mininkių ir Pertho "Tauro" 
atstovių. Favoritais abejose 
grupėse reikėtų skaityti 
"Adelaidės” lauko teniso 
žaidėjus, nes vyrų grupėje 
startuos Petras Leipus, Pie
tų Australijos jaunių rinkti
nės žaidėjas, o moterų gru
pėje Lidija Pocienė, pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse 
1978 m. Toronte iškovojusi 
bronzos medalį. Tvirto pasi
priešinimo galima tikėtis 
vyrų grupėje iš brolių Romo 
bei Vyto Leverių, kurie 
atstovaus Sydnejaus 
"Kovą", o mergaičių grupėje 
matysime pajėgią čikagietę 
Rūtą Talat Kalpšaitę, kuriai 
dar tik 16 metų amžiaus. 
Šias pirmenybes praves 
lauko teniso veteranų vete
ranas Alfonsas Remeikis.

STALO TENISAS

SKVUOŠAS

Daugiausiai skvuošo žai
dėjų išstatys Adelaidės 
"Vytis", o taip pat ir nuga
lėtojai bus iš to klubo. Aiš
kūs favoritai yra Valdas 
Ramonaitis - Raymond vyrų 
grupėje bei Jenet Verbyla 
moterų grupėje. Šias pir
menybes praves V. Ramo
naitis, aistringas šio sporto 
mėgėjas.
ŠACHMATAI

Nežiūrint, kad Sydnejuje 
šį sportą kultyvuoja gana 
gražus būrys šachmatinin
kų, bet, kas liečia Sporto 
Šventes,.tai taip pat galima 
priskaityti prie "mirštan
čios" sporto šakos. Sydne
jaus "Kovas” šventėje daly
vaus gana tvirtu sąstatu, 
bet Adelaidės "Vyčio" 
gretose matysime tarptau-, 
tinės klasės didmeisterį Ro/ 
maną Arlauską, kuris turėtų 
būti šios šventės favoritas, 
nebent įvyktų staigmenų. 
Pirmenybes praves Bronius 
Šlamanas.

GOLFAS

Šis "nepagydomas” spor
tas į 31-mą šventę sutraukė 
rekordinį, net 28 golfo žai
dėjų skaičių, iš kurių 4 daly
vaus moterų grupėje. Šio 
sporto žaidimo klasė yra 
žymiai pakilusi. Aš saky

čiau, kad vyrų grupėje favo
ritas yra Antanas Supronas 
iš Kanados, o moterų - Lucy 
Koszela iš Geelongo. Varžy
bas praves Antanas Norke- 
liūnas.

BILIJARDAS

Tai taip pat naujas spor
tas mūsų Sporto Šventėse, 
pritaikintas veteranams, bet 
nežiūrint to, Pertho "Taurą” 
atstovaus 9 metų amžiaus 
Varius Klimaitis. Ši sporto 
šaka sutraukė net 20 daly
vių, kas pasako, kad šios 
sporto šakos rytojus yra už
tikrintas. Favoritus išvar
dinti šiose varžybose yra 
tiesiog neįmanoma, tad tiki
mės labai įdomių rungtynių. 
Pirmenybes praves broliai 
Edas ir Vladas Lazauskai.

Taip atrodo favoritai prieš 
31-mą Sporto Šventę, bet 
kokie rezultatai bus, sužino
sime tik po gruodžio 31-mos 
dienos. Tikriausiai bus įvai
rių staigmenų ir kuo dau
giau - tuo įdomiau.

Adelaidės "Vytis” šventei 
labai kruopščiai ruošiasi, tad 
tikimės kuo mažiausiai prie
kaištų. Taip pat tikimės, kad 
užjūrio broliai sportininkai 
parsivežtų kuo gražiausius 
prisiminimus iš "kengūrų" 
kontinento...

Robertas Sidabras

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname 
mūsų sportuojantį jaunimą, sporto vadovus, darbuotojus 
ir rėmėjus, linkėdami visiems džiaugsmo, sėkmės ir 
geros sveikatos.

A.L.F.A.S. Valdyba

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
sveikiname visus Kovo sportininkus, vadovus ir rėmėjus 
ir visus sporto darbuotojus bei žaidėjus Australijoje ir 
užjūriuose. Visiems geriausios sėkmės Sporto Šventėje!

Sporto Klubas Kovas

Visus mielus šachmatininkus, rėmėjus ir šachmatų 
bičiulius bei visus lietuvius iš arti ir toli nuoširdžiai 
sveikina su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir NAUJAISIAIS 
METAIS

Sydnejaus Lietuvių Šachmatų Klubas

Mielus mūsų draugus ir pažįstamus, ypač sportuojantį 
jaunimą nuoširdžiai sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime šviesių ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ.

Virgis ir Loreta Vičiuliai

Kovo Klube

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga giminėms, 
draugams ir pažįstamiems linkime džiaugsmingai 
praleisti Kalėdų šventes ir laimingai sutikti Naujus 
Metus

Rūta ir Vincas Augustinavičiai
North Ryde, N.S.W.

Nuoširdžiai sveikinu su KALĖDOMIS ir 
NAUJAISIAIS METAIS visus savo artimuosius, brolį 
Vak. Australijoje, draugus ir pažįstamus linkėdamas 
geriausios sėkmės. ..................—.........

Stasys Stirbinskas

Šioje "mirštančioje” spor
to šakoje matosi pragiedru
lių, kaip A. Andrikonio sū
nus iš Hobarto, Linas Valai
tis iš Geelongo, Rimas Vit- 
kūnas iš Adelaidės bei Ana
tolijus Kateiva, Artūras 
Kateiva, Anthony Keil, Lida 
Rohdon, Elizabeth Rohdon, 
visi iš Pertho. Vis dėlto nu
galėtojų titulus iškovos 
Melbournas vyrų grupėje ir 
Adelaidės - moterų. Šias 
varžybas praves Aldona 

•Palyford -. Snarskytė ir 
Onutė Bone - Mikalainytė.

Kovo jauniai žemiau 16 m. 
laimėjo grand finalą sumuš- 
dami Bankstowno jaunių 
komandą Condell Park sta
dione gruodžio 12 d. 49:32 
santykiu. Už Kovą žaidė ir 
taškus laimėjo: M. Wallis 21, 
A. Protas 8, E. Kasperaitis 
8, G. Atkinson 6, P. Stašio- 

i nis 4, R. Gaidžionis 2, E. Ba- 
| rila, T. Kolbakas ir A. Sval- 
I denis.

SUSITIKIMAI SU
AMERIKIEČIAIS

SPORTININKAIS

vyksta su ekskursine grupe 
gruodžio 22 d. 8 vai. ryto 
Pan-Am Flight 811. Juos 
pasitiks Kovo sportininkai. 
Atvykimo dieną svečiams 
poilsis, bet gruodžio 23 d. 
vyks svečių susitikimai su 
koviečiais Condell Park sta
dione nuo 7 vai. vak. Bus 
žaidžiama krepšinis ir tink
linis.

Gruodžio 24 d. svečiams 
bus aprodytas Sydney ir 
apylinkės darant išvykas o 
vakare susitiksime bendrose 
Kūčiose Syd. Lietuvių Klu
be. Gruodžio 25 d. svečiai

• .sp,ortinir)kai 12-50 vai-, dieną, 
Amerikiečiai lietuviai” {švykšta į Adelaidę'.' " *: ” 

sportininkai į Sydney at-
Mūsų Pastogė Nr. 50-52, 1980.12.22, psl. 15
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LIETUVIŲ DIENŲ 
JAUNIMO KONCERTAS 

ADELAIDĖJE

Koncerto paruošiamieji 
darbai kaip ir baigti. Prog
rama sustatyta, eiga gru
pėms ir paskiriems artis
tams pranešta, liko tik lauk
ti paties koncerto, kuris 
įvyks gruodžio 27 d., šešta
dienį, 7.30 vai.. Adelaide 
High School salėje, West 
Terrace. Vietą atrasti leng
va, nes tik viena mokykla 
yra toje gatvėje.

Repeticijos vyksta toje 
pačioje salėje nuo 9 vai. ry
to. 12-tą vai. repetuos jung
tinis jaunimo choras. Ka
dangi sunku iš anksto pra
matyti, kiek laiko kuriai 
grupei reikės, dėl repeticijų 
galima bus tartis, atvykus į 
Adelaidę.

Programa gražiai išba- 
lansuota:turime dramos, 
muzikos, komedijos, dainų, 
deklamacijų, šokio meno.

Šį kartą, atrodo, kad jau
nimas visose kolonijose labai 
savarankiškai organizavosi, 
todėl koncertas žada būti 
pilnas jaunatviško entuziaz
mo ir nuostabiai įvairus.

Iki pasimatymo Jaunimo 
Koncerte Adelaidėje!

E. Varnienė

LITUANISTINIAI 
KURSAI SYDNEJUJE

Pranešame, kad Higher 
School Certificate progra- 
mon yra priimtas Lituanis
tinis kursas. Norintieji stu
dijuoti lietuvių kalbą regis
truojasi sausio 31 d., šešta
dienį, 9-11 vai. ryto.

Registracija A klasei: 
Bankstown Girls' High 
School, Mona St., Banks
town, 9-11 vai. ryto.

Registracija B klasei: 
Ashfield Boys’ High School, 
Liverpool Rd., Ashfield, 9-11 
vai. ryto.

Mokslas prasideda šešta
dienį, vasario 7 d., 9 vai. 
ryto.

Lituanistinių Kursų 
Mokytojai

BIBLIOTEKOS
REIKALU

Daugeliui žinoma, kad 
rengiu bibliografinį leidinį 
apie lietuviškas knygas 
Australijos bibliotekose. 
Jau 9 metai. Pabaiga nebe
toli.

Mane paskatino ir darbą 
palengvino p. Česl. Grince- 
vičius, Čikagoje, didelė do
vana - rašomoji mažinėlė su 
lietuviško rašto ženklais. 
Ponai Matiukai ją parvežė.

Didžiausia padėka jiems 
visiems.

Pagelbiniai skyriai jau 
parašyti. Pati bibliografija 
pradėta rašyti angį. Re- 
mingtonu, ranka prikabi
nant visus ženkliukus, prisi
eina perrašyti.

Turiu keliolika labai atsi
davusių bendradarbių.

Jiems visiems širdingai 
■dėkoju, linkiu linksmų Sv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų.

Šiuo raginami paskubėti 
visi tie, kurie dar neatsiuntė 
prašytų papildomų žinių. 
Pavėluotos žinios galės pa
tekti tik į papildymus.

M. Urbonas, 9 Sixth Ave., 
Woodville Gardens, S.A., 
5012.

1 ** - s . A'J ;,4r ■('

o r m a c i j a
PRANEŠIMAS

Laimingi, sulaukę svečių 
iš Amerikos. Bet visados 
gręsia ir išsiskyrimas. Po 
visų gastrolių užsienio sve
čiai iš Sydnejaus aerodromo 
grįžta namo sausio 10 d. 
Pan-Am lėktuvu Flight 812 
iš Sydnejaus sausio 10 d., 
šeštadienį, 7.15 vai. vak. 
Visi suinteresuoti maloniai 
kviečiami dalyvauti svečių 
išleistuvėse.

Svečiams sportininkams 
ir visiems ekskursijos daly
viams išleistuves rengia 
Sydnejaus sporto klubas 
Kovas sausio 9 d. vakare 
Sydnejaus Lietuvių Klube. 
Savo svečius ypatingai pa
gerbsime kuo gausiau išleis
tuvėse dalyvaudami.

Prieš pat Kalėdas, gruo
džio 23 d. įvyksta Sydnejaus 
lietuvių susitikimas ir susi
pažinimas su PLB Valdybos 
pirmininku p. V. Kamantų. 
Tai vienintelė proga su sve
čiu susitikti ir gal išsikalbėti 
mums rūpimais klausimais.

Susitikimas įvyks gruo
džio 23 d., 7.30 vai. vak. 
Sydnejaus Lietuvių Klube. 
Turimomis žiniomis p. V. 
Kamantas išvyksta namo iš 
Sydnejaus sausio 1 d., 7 vai. 
vak.

Naujų metų Balius
Gruodžio 31 d. Lietuvių Namuose, 8 vai. vak.

Kviečiame visus iš arti ir toli, atsisveikinti su senaisiais 
metais ir linksmai sutikti naujuosius.

Gera vakarienė garantuota, puiki kontinentalinė muzi
ka mus visus linksmins iki 2 vai. ryto.

Įėjimo kaina - tiktai $ 12.
Bilietus užsisakyti iki gruodžio 25 d. pas p. F. Sodaitį, 

tel. 569 9578.

A.L.B. Melb. Apyl. V-ba

VISAIP
Šiais metais Vasario 16 

gimnazija Vokietijoje išleido 
keturis abiturientus: B.J. 
Federavičių, A. Langytę, R. 
Liepaitę ir R. Šakaitytę. 
Jiems buvo surengtos iš
leistuvės ir atsisveikinimas.

* * *
Beveik po metų iš akade

minių atostogų į Sydney su
grįžo prof. Dr. A. Kabaila ir 
ponia Vida Kabailienė, dau
giausia laiko praleidę Ame
rikoje.

***
Apie keturis mėnesius iš

buvę užjūriuose namo su
grįžo Elena ir Izidorius Jo
naičiai, ilgesnį laiką praleidę 
Lietuvoje.

PADĖKA

Mirus a.a. Henrikui Lučinskui, maloniai dėkojame 
visiems, pareiškusiems vienokią ar kitokią pagarbą ve
lioniui Henrikui.

Ačiū Newcastle apylinkės valdybai, chorui ir Diskusijų 
Klubui, pagerbusiems Henriką gėlėmis, aukomis. Dėko
jame brangiems šeimos bičiuliams, mus užjaučiusiems 
asmeniškai, laiškais ir spaudoje.

A. Lučinskienė ir šeima S Administracijos adresas:
P.O. Box 550 
Bankstown, N.S.W. 2200 

j Administracijos tel. 649 9062
< ■ -■ -- ■ ■

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE §
ti ™

į16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414
Trečiadienį, gruodžio 24 d.

Kūčios
Norį dalyvauti bendrose Kūčiose 

kviečiami registruotis Klube iki gruo
džio 18 d. Kūčių vakarienė asmeniui $ 
5, vaikams iki 10 metų dykai.

Ketvirt., gruodžio 25 d.
KALĖDŲ DIENA

Klubas bus uždarytas

Trečiadienį, gruodžio 31 d., 8 v .v.

N. Metų balius
Kaina $ 8 asmeniui su vakariene 
šampanu. Bilietų užsakymai priimami 
Kubo raštinėje iki gruodžio 28 d.

ir

Šešt., gruodžio 27 d., v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Kiekvieną sausio mėn. šeštadienį 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai 

Sekite ir klubo iškabintus skelbimus 
dėl proginių parengimų ir pramogų.

*
*

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad šis Mūsų 
Pastogės numeris šiais me
tais yra paskutinis. Sekantis 

• Mūsų Pastogės numeris 
ateinančiais metais bus iš
leistas sausio 19 dienos data. 
Visą medžiagą, informaciją, 
skelbimus ir pranešimus se
kančiam numeriui redakcijai 
prašome prisiųsti iki 1981 m. 
sausio 10 dienos. Malonėkite 
šitai įsidėmėti.

M.P. Redakcija

Gruodžio 14 d. Sydnejaus 
Liet. Klubo naujam priesta
tui jau buvo užkeltas vaini
kas. Vainiko užkėlime daly
vavo gausiai klubo narių ir 
svečių. Klubo pirmininkas 
V. Simniškis paaiškino pas
tato vainikavimo prasmę ir 
paskui visus pakvietė vai
šėms.

*•*
Lenkijoje nuo sausio 1 

dienos bus normuojama 
mėsa ir gaunama tik pagal 
korteles. Cukrus jau seniai 
normuojamas. Matosi dide
lės eilės ir prie duonos par
duotuvių.

* * *

LIET. KNYGA 
MELBOURNE

Nuoširdus ačiū jiems, au
kojo: $ 50 - Melbourne 
Skautų Globos Komitetas, $ 
20 - Sporto Klubas "Var
pas”. Po $ 5 - A.S. Ūseliai, 
T.K. Klupšai, V. šeštokas. 
10 knygų ir "Aidų" metinius 
komplektus - LR. Kaunai. 20 
knygų - P. Binkus. 4 "Kroni
kų” knygas - St. Šutas. 3 
liuksusinius Čiurlionio ir 
Vilniaus universiteto leidi
nius - Pov. Baltutis.

Dosnių asmeninių bei or
ganizacinių aukų paramos 
dėka, įsigyjamos naujos 
knygos, baigiama įmontuoti 
antra nauja knygų lentyna.

A.L.F. A. Krauso vardo 
Šaltinių bibliotekos kartote
ka jau seniai būtų užbaigta, 
jeigu to darbo "netrukdytų” 
labai vertingų knygų auko
tojai, nuolat vis Melbourne 
liet, knygos fondus pratur
tindami.

J. Mikštas 
bibliot. vedėjas

PADĖKA

Ruošiant savo metinį 
koncertą gruodžio 6 d. Syd
nejaus lietuvių choras "Dai
na’’ susilaukė ypatingai 
nuoširdžios paramos iš eilės 
sydnejiškių tautiečių. Pini
ginėmis aukomis "Dainą” 
parėmė: po $ 100M. Petronis 
ir Albinas Kutka. $ 50 N.N. 
$ 40 Pečiulių šeima; po $ 20 - 
E. Rašymas, B. ir V. Barkai, 
O. Abramavičienė, A. ir J. 
Keršaičiai; po $ 10 - Č. Liu
tikas ir E. Zenkevičienė. 
Dėkojame iš anksto Lietu
vių Klubui už auką ir nuola
tinę paramą, suteikiant vel
tui patalpas ir pianiną repe
ticijoms, bei visokeriopą pa
ramą, be kurios "Dainos” 
choro darbas būtų daug 
sunkesnis.
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VIETOJ M 
GĖLIŲ

Pagerbdami a.a. Bronį 
Vanagą vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojo: $ 10 Marija 
Birietienė ir $ 5 J. ir V. Re
kežiai. Ačiū.

Patirta, kad gruodžio 10 
d. Sydnejuje mirė lietuvis 
Feliksas Puidokas, palaido
tas gruodžio 15 d. Jis mažai 
tarp lietuvių rodėsi, nes ne
daug kas apie jį girdėjęs.

PATIKSLINIMAS

Laidojant a.a. Algį Vasarį 
kapuose su velioniu atsi
sveikino; šalia kun. P. But
kaus dar Dainos choro vardu 
lietuviškai ir angliškai žodį 
tarė E. Lašaitis ir Sydnejaus 
sporto klubo Kovo vardu 
Antanas Laukaitis. Suinte
resuotuosius maloniai atsi
prašome. Red.

Koncerto metu loterijai 
fantus aukojo: savo kūrybos 
paveikslą St. Montvidas, 
Ona Meiliūnienė ištraukusi 
savo aukotą tortą jį dar 
kartą paaukojo chorui. Kiti 
fantai aukoti: O. Kavaliaus
kienės, p. Umber, O. Abro
mavičienės, M. Statkienės, 
p. Ališauskienės, M. Petro
nio, J.O. Koliavų, Pr. Žit- 
kausko, J. Kustienės ir E. 
Lašaičio. Nuoširdžiai dėko
jame visiems už aukas ir 
gausų atsilankymą į mūsų 
metinę šventę. Linkime vi
siems tyro džiaugsmo Kalė
dų šventėse ir geros sveika
tos ateinančiuose metuose.

Sydney "Dainos” choras

Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu j N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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