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MIELI LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS .S

SĄJUNGOS NARIAI BEI ’’MŪSŲ PASTOGĖS” jg
SKAITYTOJAI, BENDRADARBIAI, RĖMĖJAI IR Jį
BIČIULIAI! B

Malonu Jus visus pasveikinti šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga ir palinkėti Jums laimės, sveikatos, sėkmės Jūsų Jį
užsimojimuose ir ryžto bei ištvermės lietuviško darbo 
baruose. , $ K*

Ypač džiugu pasveikinti šiais metais įsijungusius į Bį 
VMūsų Pastogės” skaitytojų eiles, ąr naujai įstojusius Jį 
nariais į L.B. Spaudos Sąjungą. Tebūna jie, kaip stulpai, 
minimi Vinco Kudirkos, pakeitę tuos, kuriuos audros vŠ 
išplėšė iš mūsų tarpo. Jį

Nuoširdžiai kviečiame visus ’’Mūsų Pastogės” skaity- .vk 
tojus įsijungti nariais ir į Spaudos Sąjungą, pasidaryti g 
tikrais mūsų spaudos dalininkais ir šeimininkais.'' Jį.

Su Jūsų visų parama Spaudos Sąjunga ir ’’Mūsų Pas- -Jį
toge” augs ir tvirtės, stengdamasi kuo tobuliau išpildyti S?
savo uždavinius ir pareigas Australijos Lietuvių Bend- fS 
ruomenei ir lietuvių tautai. Julrmūsų spauda nesiriboja Jį 
vien informacijomis, ji ir jungia mus išeivijoje į vieną lie- xį 
tuvišką šeimą. Spauda yra vienas iš svarbiųjų variklių
mūsų veikloje. Ji taip pat padeda išlaikyti neišblėsusią 
tėvynės meilę mūsų širdyse.

Ypač norėtume įdiegti tą meilę mūsų jaunąjai kartai, 
niekad nemačiusiai savo tėvų krašto, kad ji prisirištų prie 
lietuviško spausdinto žodžio, kad niekad nenutoltų nuo 
Bendruomenės, nepasidarytų abuoja mūsų rūpesčiams 
bei kurčią mūsų brolių Lietuvoje laisvės troškimui.

Dėkojame visiems, kurie savo darbu, žodžiu ar pavyz
džiu padeda mums siekti šių tikslų.

Turime malonią paręigą padėkoti visiems, kurie pa
aukojo savo darbą ir laiką ’’Mūsų Pastogės” redaktoriaus 
ligos metu. Ypač gili padėka p. Br. žaliui, p.p. I. ir E. Jo- 
naičiams, Dr. A. Mauragiui, p; A. Jablonskienei ir p. J. 
Mickienei. Nuoširdus ačiū Jums, o mūsų redaktoriui — 
visų mūsų linkėjimai kuo greičiausiai atsigauti ir sustip
rėti!

Lietuvių Bendruomenės Spaudos S-gos valdyba

B. Žalys

Kalėdų naktis. 
Žiba žvaigždės 
virš kalnų, 
virš miškų, 
viršum miestų. 
Aš širdyje 
ramybę jaučiu, 
lyg palaima 
ją dieviška liestų.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
nuoširdžiai sveikina visus Australijos lietuvius su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linki laimingų NAUJŲ 
METŲ.

A.L.B. Krašto Valdyba

ŽINIOS

Prieš 2000 metų 
suskambo:

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

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos
Valdyba

— Taika žemėj, 
danguj 
ir širdyje!.. 
Skamba 
dieviški žodžiai 
ir šiąnakt, 
ir žvaigždėm 
iš dangaus 
šviesiai lyja —

Bet sududžo 
ir žvaigždės 
ir žodžiai 
ant širdies 
granitinės kritę... 
O Kalėdų 
nakties tylumoje 
verkia Kūdikis 
tyliai, mažytis —

Įvykiai Lenkijoje

Daugiau kaip metus brin
kę ir net visą pasaulį įtam
poje laikę įvykiai Lenkijoje 
staiga pajudėjo. Gruodžio 13 
d. karinis komitetas, vado
vaujamas lenkų komunistų 
partijos lyderio gen.W. Je- 
ruzelskio, perėmė krašto 
kontrolę į karines rankas, 
visoje šalyje įvedė karo sto
vį ir valdys kraštą, karine 
drausme iki bus atstatyta 
krašte tvarka. Lenkų lais
vosios Solidarumo unijos 
centriniai punktai užimti, 
eilė pareigūnų suimta. Visa 
komunikacija su užsieniu 
nutraukta. Solidarumo unija 
lapeliais ir per kitokius šal
tinius paskelbė visuotinį 
streiką. Bijomasi, kad Len
kija stovi civilinio karo išva
karėse, ko be abejo Maskva 
laukė ir tikėjosi.

Popiežius ir Lenkijos baž
nyčios hierarchijos viršūnės 
kaip tik šito labiausiai ir bi
josi ir deda visas pastangas, 
kad būtų išvengta kraujo 
praliejimo. Bet tuo tarpu tė
ra tik įvykių pradžia ir neži
nia, kas vystysis toliau.

SKAITYTOJAMS

Šis Mūsų Pastogės nume
ris šiais metais jau paskuti
nis. Dėl vykstančių streikų, 
ypač dėl pašto streiko gal ne 
viskas pateko į ši numerį, ko 
skaitytojai tikėjosi matyti, o 
ir pats šis numeris nežinia 
kada pasieks skaitytojus, 
bet tikriausiai skaitytojai 
tegalės jį matyti jau tik 
ateinančiais metais. Nors ir 
ne mūsų galioje reikalus pa
tvarkyti tinkama mums 
linkme, vis tiek mielų skai
tytojų atsiprašome su vilti
mi, kad naujieji metai bus 
palankesni.

Ateinančių metų pirmas 
Mūsų Pastogės numeris nu
matomas išleisti sausio 18 
data. Visa medžiaga — pra
nešimai, skelbimai ir bend
rai informacija šiam nume
riui laukiama iki sausio 10 
dienos. '

Visiems mieliems skaity
tojams linkime gražių šven
čių ir iki pasimatymo atei
nančiais metais.

Mūsų Pastogės Redakcija 
ir Administracija

. -į į.-4
..................  ’’ I t < -

1



t

Lūkesčių ir 
vilties ženkle

. i i T J .
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Laiko ratas palyginamai 
gana greitai sukasi. Rodos
nė nespėjus atsigauti po
praėjusių švenčių ir naujų 
metų sutikimo triukšmų, o 
štai jau vėl skamba šventi
nės giesmės, pasenę metai 
lenkia galvą ir užleidžia 
vietą naujam laiko dievai
čiui, į kurį kupinos lūkesčių 
ir vilčių nukreiptos milijonų 
akys - ką naujieji metai at
neš pasauliui, ko susilauks 
valstybės, tautos ir atskiri 
individai.

Žodžiu, vakarietiško sti
liaus Kalėdos ir Nauji Metai 
yra lūkesčių ir vilčių ženkle, 
permainingos šventės, kurių 
visa esmė ir prasmė su
kaupta į ateitį, į tai, ko vilia
masi ir kas neišvengiamai 
turės įvykti. Gal dėl to ir tas
dvi šventės — Kalėdos ir 
Nauji Metai sugretintos 
kaip tyčia viena šalia kitos 
tarsi viena kitą papildyda
mas — religinė, antgamtinė 
ir realioji, praktiškoji gy
venimo pusė. Kitais žo
džiais, Kalėdos įėmusios 
ateitį, nes gimęs išganytojas 
ir atpirkėjas duosiąs naują 
gyvenimo kryptį, gi Naujieji 
Metai šioje sąrangoje yra tik 
aktualieji Tvėrėjo sprendi
mų vykdytojai arba įgyven
dintojai to, kas lemta ir 
turės įvykti. — 

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

.Vytautas Patašius

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

Irena ir Algis Milašai

t Žmogaus gyvenimas jau 
pačioje esmėje grindžiamas 
ateities viltimis: viltis su
laukti rytojaus dienos, ge
resnių laikų, užtikrintos eg-
zistencijos, duonos, sveika-
tos, viltis išbristi iš sunku
mų, trūkumų, skolų, viltis 
išauginti vaikus, pamatyti 
vaikaičius... žodžiu, nuo 
lopšio iki karsto gyvename 
viltimis ir lūkesčiais tikintis, 
ko nesulauksime šiame gy
venime viliamės atrasti po
mirtiniame. Laukimas gy
venimo ir pasaulio permai
nos iššaukė ir pačias Kalėdų 
šventes — tą mistinį žmo
gaus lūkesčių ir vilčių konk
retų įforminimą, išraišką, 
akivaizdžiai liudijančią atei
tį. O kas gi vaizdžiau ir stip
riau gali akcentuoti ir užtik
rinti ateitį, kaip KŪDIKIO 
GIMIMAS! Dėl to jis yra 
priimtas ir padargas ateities 
simboliu, būsimo gyvenimo 
reali užuomazga, ateities 
garantija. Kiekviename kū
dikyje savo ateitį ir tęstinu
mą mato šeimos, tautos, 
žmonija.

Nenuostabu, kad šalia 
Kalėdų ir patys naujieji 
metai taip pat vaizduojami 
kūdikio pavidale. Ir į Naujus 
metus, kaip ir į kiekvieną 
gimusį kūdikį irgi dedame 
viltis laukdami per jį mūsų 

pačių svajonių išsipildymo, 
neįvykdytų planų realizavi
mo jei ne mūsų pačių, tai 
ateities kartose.

Per ištisus metus mes tą 
Kalėdų ir Naujų Metų kū
dikį spėjame išauginti, 
išaukštinti, nukryžiuoti, 
prikelti ir vėl pamiršti, bet 
metams apsisukus vėl 
klumpame prie iš naujo gi
musio kūdikėlio lopšelio, do
vanų ir maldų pavidale 
krauname jam savo viltis ir 
lūkesčius, svajones ir užsi
mojimus, ir taip toji laiko 
karusėlė sukasi iki vienas po 
kito iškrintam, o mūsų vie
toje sėdasi kiti tęsti to nesi
liaujančio žaidimo.

Lūkesčių ir vilčių ženkle 
žiūrime į ateitį ir ypač mes 
lietuviai, tikėdami į ateities 
permainas ir galimas palan
kesnes mūsų tautai gyveni
mo sąlygas. Žmogus palygi
namai yra galingas ir dau
geliu atvejų pasuka istorijos 
ratą ir įvykių eigą valinga 
kryptimi, bet mes tam esa
me persilpni, o tačiau ir ma
žųjų bei silpnųjų pastangos 
kartais stebuklus padaro, 
jeigu veikiama ir nesėdima 
sudėjus rankų viską sudėjus 
į viltis. Visados viltis yra tik 
kryptį rodanti strėlė į tikslą, 
kuris pasiekiamas ryžtinga 
valia ir pastangom. Teisin
gai pastebėta, kad kelio ro
dyklės tik rodo kryptį, bet 
jos niekur neveda ir neina su 
keleiviu. Taip ir Kalėdų ir 
Naujų Metų šventės sužadi
na žmogui vilčių pačios bū-. 
damos vilties žibintai, bet jų 
siekti ir realizuoti turi pats 
žmogus savo pastangomis ir 
jėgomis. Kitaip sakant, lū
kesčiai ir viltys yra tarsi pa
žadų kupinas aruodas, bet 
ne kas kitas, o tik pats žmo
gus tegali tų gėrybių pasi
semti pagal savo pastangas 
ir ir ryžtingus užsimojimus.

fv.k.l

Mielus prietelius, draugus, bendradarbius, visus 
pažįstamus Šv. KALĖDŲ švenčių ir 1982 NAUJŲJŲ 
METŲ proga sveikiname ir linkime daug sveikatos, 
pasisekimo ir laimingų šviesių dienų.

•! T. ir V. Simniškiai j i j

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

Martiną ir Anskis Reisgiai

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

Sofija ir Aleksandras Mauragiai

Nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir malonių 1982 
METŲ, nuoširdžiai linkime visiems artimiesiems, 
bičiuliams ir pažįstamiems

Nata, Jurgis ir Česlovas Liutikai

Daug džiaugsmo ir laimės Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ 
METŲ proga linkime visiems mūsų brangiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems.

Vida ir Algimantas Kabailai ir šeima:
Paulius; Rimas, Amanda;

Milda, Peter, Annabell

Sveikiname visus mielus draugus, bičiulius, artimuosius 
ir pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir- linkime 
šviesių, sėmingų NAUJŲJŲ METŲ

Liuda ir Bronius Stašioniai

Visus mielus bičiulius, artimuosius, ypač Australijos 
jaunimo darbuotojus sveikiname Šv. KALĖDŲ proga ir 
linkime sėkmingų, kūrybingų ir našių NAUJŲJŲ METŲ.

Aušra ir Vytautas Juškai

Linksmų šv. KALĖDŲ ir geros sveikatos 
NAUJUOSE METUOSE linki draugams, giminėms ir 
bendradarbiams Australijoje, Amerikoje ir Kanadoje.

Lėtutė ir Antanas Kramiliai

^elus mūsp artinuosius, draugus _bęį_pąqstanjys, o 
ypač dainos mylėtojus nuoširdžiai sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime laimingų ir saulėtų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Elena ir Bronius Kiveriai

Brangius mūsų draugus, pažįstamus, bendradarbius ir 
klientus nuoširdžiai sveikiname Kristaus Gimimo 

.Šventės proga linkėdami gimusio Kristaus globos ir 
palaimos ateinantiems 1982-RIEMS METAMS

Marina ir Laurie Cox

Brangius bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikiname su Šventėmis ir linkime daug 
laimės, sveikatos ir sėkmės ateinančiais 1982 metais!

Danius Kairaitis ir šeima

Brangius gimines, draugus ir bičiulius sveikiname su 
<Šv. KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲJŲ 1982 
METŲ.

Milda, Vytautas ir Ričardas 
Bukevičiai

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
visus mielus draugus, bičiulius, bendradarbius ir 
pažįstamus linkėdami daug džiaugsmo šventėse ir 
sėkmės 1982-se metuose.

Irena ir Algis Dudaičiai
Magdalena Migevičienė

Sveikiname visus mielus draugus, bičiulius, 
artimuosius ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ proga ir linkime 

|| šviesių, laimingų NAUJŲJŲ METŲ
K. ir N. Stašioniai
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Sveikiname visus mielus bičiulius, pažįstamus" ir 
bendradarbius iš arti ir toli švenčių proga ir linkime 
sėkmingų ir ištvermingų

NAUJŲJŲ METŲ
Genovaitė ir Vincas

■■ - ; - Kazokai
~ ■ »■ ■' ' •

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

NAUJŲJŲ METŲ
Elena ir Izidorius Jonaičiai

Džiaugsmingų Š. KALĖDŲ ir laimingų ateinančių 
1982-jų METŲ linkime visai plačiai mūsų giminėlei 
Australijoje ir užjūriuose, draugams, pažįstamiems ir 
bendradarbiams.

Aldona ir Adolfas Jablonskiai
’■ . ■-r
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Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus bei 
bendradarbius sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir' 
linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 
NAUJAISIAIS METAIS.

J advyga Mickienė ir šeima

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

NAUJŲJŲ METŲ
-nc’UeH ! fidv-.sT /L Viktoras Jaras

■ A.'.'* . -r ' '

Kad gautų degamųjų dujų 
savo namų reikalams ir pra
monei iš Sov. Sąjungos Vak. 
Vokietija sutiko,; dujoms 
teikti vamzdžius parvesti iš 
Sibiro iki Vak. Vokietijos. 
Tas Vokietijai kainuos mili
jardus dolerių ir tuo pasida
rys priklausoma nuo sovietų 
energijos šaltinių.

• 1 'f »‘

KAS VALDO
AUSTRALIJĄ

Šiandie Australijoje 
vyksta kraštutinė suirutė 
net tikrai nežinant, kodėl ji 
prasidėjo ir ko siekiama. 
Vykstą streikai paraližuoja 
visa Australijos gyvenimą ir 
atrodo nėra galybės, kas at
statytų šiame krašte tvarką 
ir drausmę, nes kiekvienas 
administracinis organas 
veikias kas savo šviesa, 
prieštarauja kitiems ir neži
nia, kas yra tikrasis bosas. 
Vyriausybė bejėgė, unijos 
savavatiauja, gyventojai pa
simetę ir demoralizuoti. At
rodo, kad Australija kaip ir 
Lenkija yra ant revoliucijos 
briaunos. Ir visa tai vyksta 
prieš pat šventes, kas jas 
dar labiau apkartins. Deja, 
norint palaikyti tvarką Aus
tralija net kariuomenės ne
turi. Gal dėl to ir su vyriau
sybe niekas nesiskaito.
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Skirtingose šalyse, skir
tingais istoriniais laikais, 
žmonės šventė ir tebešven
čia didžiąsias šventes tomis 
pačiomis dienomis. Priežas
tys dabar jau yra pamirštos 
arba pakitusios, nors tikrieji 
pagrindai visada liko tie pa
tys: tai pastovus santykis 
tarp žemės metų laikų ir 
tam tikro dangaus kūnų iš
sidėstymo. Tokie šventiški 
momentai yra: pailgėjusi 
diena — pavasario šventė, 
ilgiausia diena — vasaros, ir 
ilgiausia naktis — žiemos 
šventės.

Nuo pačios civilizacijos 
pradžios žmogus stebėjo že
mės ir dangaus reiškinius ir 
ieškojo tarp jų pastovaus 
ryšio. Saulė, mėnulis ir 
žvaigždės visose kultūrose 
buvo garbinamos kaip die
vybės ir pagal jų kaitą buvo 
skaičiuojamas laikas. Iš to 
kilo saulės, mėnulio ir kitų 
dangaus kūnų kultai. Dan
gaus reiškinių stebėtojai, 
suvokę pastovų santykį tarp 
metų permainų ir tam tikros 

žvaigždžių konsteliacijos, 
sukūrė pirmuosius kalendo
rius. Ilgą laiką jie buvo ži-

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
visus Australijos lietuvių chorų dirigentus, choristus, 
dainos mylėtojus, draugus, rėmėjus ir visus lietuviškoje 
veikloje besireiškiančius tautiečius linkėdami sveikatos, 
ištvermės ir visokeriopos sėkmės darbuose.

Melbourne Dainos Sambūris

Sveikiname plačiąją Sydnejaus bendruomenę ir mūsų 
Kūdikėlio Kristaus šyęntėje linkėdami tyro džiaugsmo ir 
geros sve OSE METUOSE.

Sydnejaus choras ’’DAINA'

SŪKURIO Valdyba, šokėjai ir tėveliai nuoširdžiai 
sveikina RĖMĖJUS ir visą BENDRUOMENĘ Šv. 
KALĖDŲ proga ir linki visiems laimingų 1982-JŲ 
METŲ.

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

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos 
Valdyba ir Lietuvių Sodybos Patikėtinės

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

Liet. Ko-op. Kredito Draugijos Talkos 
Valdyba

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

gė
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

sveikiname visus Melbourne Lietuvių Klubo narius, 
rėmėjus, organizacijas ir visus lietuvius kur jie bebūtų.

Linkime visiems geriausios šventinės nuotaikos ir 
gerovės.

ed.. | -MLK Taryba

Žiemos šventė
KALĖDOS

Genovaitė Kažpkiehė

nomi tik astronomams, daž
niausiai senųjų religijų ku
nigams, laikomi griežtoje 
paslaptyje, nes jais remian
tis buvo galima išpranašauti 
saulės užtemimus ir kitokius 
kosminius reiškinius, nemo
kytiems žmonėms visai 
neįsivaizduojamus. Pirmieji 
kalendoriai buvo ’’užrašomi” 
sudėsčius didžiulius akmenis 
tam tikra tvarka. Sukūrus 
raštą tokie žvaigždiniai ka
lendoriai žymiai patobulėjo.

Pats geriausias iki šių 
dienų užsilikęs dangaus 
kūnų kalendorius vadinamas 
Zodiaku, kuris ne tik nusta
to žvaigždžių susidėstymą 
tam tikrais metų laikais, bet 
net ir nusako tariamą 
žvaigždžių įtaką į žmonių 
gyvenimą. Toks kalendorius 
jau egzistavo apie 5000 metų 
prieš Kristų babiloniečių, 
indų, egiptiečių kultūrose. 
Nors šiuo metu žvaigždynų 
konsteliacija yra kiek paki
tusi, pakitęs yra ir vasaros - 
žiemos santykis, tačiau ti
kėjimas žvaigždžių - dievy
bių įtaka yra išsilikusi iki šių 
dienų.

Zodiako kalendorius susi
deda iš dvylikos dalių, skirtų 
kiekvienam metų mėnesiui. 
Tai tariamasis ’’saulės ta
kas”, kuriuo eidama saulė 
sustojanti prie kiekvienos 
dalies, prie kiekviename 
mėnesyje kitaip susidėjusios 
žvaigždžių konsteliacijos, 

.kuriose stebėtojai įžiūrėjo 
dieviškų gyvulių, arba pačių 
dievų kontūrus: avino, liūto, 
ožiaragio ir t.t. Šįame progi

niame rašinėlyje sustosiu tik 
prie ožiaragio ženklo, lie
čiantį gruodžio mėnesį.

Egiptiečių kultūroje mitai 
pasakoja, kad gruodžio 22 
dieną žvaigždynas pasigro
bia saulę ir dėl to žemėje yra 
ilgiausia metų naktis. Žydų 
mituose, gruodžio 22 diena, 
turinti ilgiausią naktį, yra 
išnaudojama labai praktiš
kai: atpirkimui savo kalčių. 
Atrandmas juodas ožys - 
dievas, ant jo sukraunamos 
visos metinės nuodėmės, ir 
jis išvaromas į dykumas at
gailauti (dar ir šiandien yra 
plačiai naudojamas posakis 
— ’’atpirkimo ožys”).

Tačiau iraniečių mitai lai-

M-K • Čiurlionis Ožiaragis

K

’’Atžala” Melbourne scenoje
Atskridus iš karštos Ade

laidės į Melbourną, nuotaika 
greit pagerėja: orą čia vė
sus, o Lietuvių Namuose at
mosfera, kaip ir visados, 
jauki. Didžiojoje salėje, pa
puoštoj įspūdingais Adomo 
Vingio kūriniais, malonu pa
laukti spektaklio pradžios 
besišnekučiuojant su pažįs
tamais. Pagaliau užėmę te
atro vietas, laukiame, kol 
uždanga pakils. Rankose - 
skoningai atspausdinta 
programa; tik man kiek už
kliūva tas ąžuolo lapelis su 
gdlėmis. Na, bet tai smulk
mena!

Atvėrus programą susi- 
Sažįstam su autoriumi Neil 

imon. Jau seniau matėme 
jo filmų ir televizijos serijas: 
’’The Foodbay Girl”, ’’The 
Odd Couple” ir t.t. Šitoje 
komedijoje, autorius pajuo
kia neištikimybę. Neil 
Simon nėra pirmasis, kuris 
iškėlė žmonių ydas. Garsieji 
jo pirmtakūnai, Rabelais 
prozoje, o Moliere dramoje, 
vartojo juoką ir pajuoką 
kaip geriausius ginklus 
kovoje su žmogaus silpny
bėmis. Neil Simon, kaip ir 
ankščiau minėti klasikai, 
siekė savo veikaluose iškelti 
ir pavaizduoti žmogaus gy
venimo komiškas situacijas 
bei pralinksminti ir pamo
kyti žiūrovą. Tačiau auto
riaus didaktika ir dramos 
moralė yra subtyliai mas
kuojama ir iškyla tik kome
dijos gale, uždangai jau be
veik nusileidus. Tai ir yra 
tas mažas žodelytis ”Ne”, 
kuris iškyla Petro Ašakėno, 

ko gruodžio 22 dieną Saulės 
dievo Mitros gimtadieniu, 
nes nuo jo gimtos dienos 
pradeda žemėje diena ilgėti. 
Tai yra saulės dievo pergalė 
prieš tamsą. Toji pati idėja - 
šviesos pergalė prieš tamsą 
- dienos prie š naktį, yra 
paplitusi ir Hindu religijoje 
ir įsitvirtinusi visame šiau
rės pusrutulyje. Laikui 
slenkant ir dievybėms re
čiau prisiimant gyvulių 
pavidalą, vis dėlto iki šių 
dienų užsiliko žinomas apei
ginis paprotys apie ožio ar 
gaidžio atnašavimą bei val
gymą. Nuo pirmųjų civiliza
cijos prošvaisčių gruodžio 22 
diena yra švenčiama ir atžy
mima. Prie tokios įsisenėju
sios tradicijos, reguliariai 
pasikartojančios kiekvienais 
metais, krikščionybė irgi 
turėjo prisitaikinti ir pas
kelbti ją Kristaus, ’’Pasaulio 
Šviesos”, gimtąja diena.

Neil Simon komedijos pa
sižymi savo greitu tempu ir 
sąmoningais dialogais. Kal
boje atsispindi vaizdus New 
Yorko dialektas, turtingas 
idiomatiniais posakiais. Su
rasti jiems atitikmenis lie
tuvių kalboje yra nelengva, 
tačiau Elena Jonaitienė 
versdama šį veikalą, labai 
vykusiai perdavė minčių 
prasmę ir skambias frazes 
(punchline).

Julius Dambrauskas ir 
režisavo, ir pats suvaidino 
svarbiausią rolę. Tas yra 
visgi labai sunku, nes bū
nant per visus tris veiksmus' 
scenoje, neįmanoma kritiš
kai įvertinti savo vaidybos. 
Petro Ašakėno rolė sunki: 
jis turi iš kuklaus, mamos 
bijančio, klijientams patai
kaujančio žuvies restorano 
savininko pasikeisti į agre
syvų suviliotoją ir pagaliau į 
tikrą donžuaną. Si meta
morfozė buvo ir simboliniai 
pavaizduota Petro Ašakėno 
rūbuose, kurie vis palaips
niui darėsi puošniasni, ele- 
gantiškesni.

Juliaus Dambrausko ma
nierizmai: nuolatinis pirštų 
uostimas (jie vis kvepia žu
vimi), atsargus butelio ir 
stikliukų vyniojimas ir visų 
veiksmų pirmieji žodžiai: 
’’Mama ar tu čia?” yra leit
motyvai kurie sujungia 
visus tris veiksmus ir iššau
kia publikos juoką. Julius 
savo roles suvaidino įtikina
mai, kompetentingai. Jo mi
mika buvo itin gera. Gal tik 
trečiame veiksme galėjo at
skleisti daugiau saliono "liū
to” savybių, nors* jo lipšnu *

Prieš krikščionybę lietu
viai šią dieną vadino ’’Žie
mos švente” (latviai taip te
bevadina ir dabar ’’Ziemas- 
svetki”). Kalėdų terminas 
kilo iš lotyniško žodžio ”ca- 
lendae”, reiškiančio pirmąją 
mėnesio dieną, ir buvo pri
imtas lietuvių ir slavų tik su 
krikščionybe. Tačiau dar ir 
šiandien yra užsilikusių 
kalėdinių giesmių su pago
niškų tradicijų liekanom, 
kur Kalėdos tapatinamos su 
saule: ’’Kalėdų rytą saulė 
pražydo”, arba ”Oi atva
žiuoja lėliu kalėda, auksi
niais ratais, diržų botagais” 
ir t.t.

Be abejo, ilgiausia naktis 
metuose buvo patogus lai
kas vėlėms pasivaikščioti, 
burtams burti ir kitokiems 
fenomenaliems reiškiniams 
įvykti, iš pagoniškų laikų iš
liko paprotys Kūčių valgius 
palikti ant stalo per naktį 
nes tada mirusiųjų vėlės 
ateina pasistiprinti. Kai ku
riose Lietuvos vietose pa
tikdavę dar ir pilnus alaus 
stiklus, geresnei vėlių 
nuotaikai. Kalėdų rytą nuo 
Kūčių stalo tekdavo ir ūki
ninko gyvuliams bei paukš
čiams šio to paragauti. Kai
muose svarbiausias Kūčių 
valgis buvo grūdų košė, va
dinama ’’kūčia”. Tai pasal
dintas žirnių, kviečių, pupų 
ir miežių šustinis. Tik vėliau 
miestuose praturtino vaišių 
stalą iki magiško skaičiaus - 
dvylikos.

Daug ateities būrimų vy
ko ilgiausios nakties metu. 
Pakūčiavę, ūkininkai stebė
jo žvaigždes: jei dangus 
žvaigždėtas - bus geri metai, 
ir javai ir gyvuliai gerai 
augs, jei sninga - kitais me
tais bus daug medaus ir 
bitės gerai spiesis. Mergai
tės bėgdavo į kiemą klausy
tis šunų lojimo (iš tos pusės 
atvažiuos piršliai), nešdavo 
glėbius malkų į trobą (jei 
pora - ištekės), lašindavo 
tirpintą vašką į vandenį ir iš 
susidariusių figūrų spėjo 
savo ateitį.

Kaip matome, žmonija 
turi bendras šventes, pa
remtas gamtos dėsningumu. 
Įvairios religijos pakeičia 
viena kitą, pasikeičia ir die
vų vardai, tačiau anksty
vesni tikėjimai neišnaikina
mi be pėdsakų — jie arba 
absorbuojami į naują religiją 
ir gyvuoja toliau, arba pe
reina į papročius bei prie
tarus arba lieka tik roman
tiškais polinkiais, kurių 
reikšmė tampa beveik už
miršta.

Taigi, linksmų Kalėdų 
mums čia ir linksmos Žiemos 
Šventės visiems mūsų arti
miesiems likusiems šiaurės 
pusrutulyje.

mas jau buvo gana priklus.
Petro Ašakėno metamor

fozės stadijas pavaizduoja jo 
santykiai su trim moterim. 
Ramona, Suzie ir Stefa. 
Daug juoko sukelia žiūro
vams sumainytos aktorių 
rolės: kai Ašakėnas nedrą
sus — Ramona aistringa ir 
t.t. Ksana Dauguvietyte vy
kusiai sukūrė malonumo ir 
fizinio pasitenkinimo ieš
kančios Ramonos charakte
rį. Jos ”riži” plaukai, pro
vokuojančio sukirpimo suk
nelė, sudarė pigų efektą, 
kuris atsispindėjo jos kalbo
je. Kaip visi profesionalai 
aktoriai, ji neišėjo iš savo 
charakterio: net ir nejudė
dama mokėjo, vien tik anta
kio pakėlimu, priminti pub
likai, kas ji yra. Geras poza-
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Mūsų mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus 
sveikiname Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, 
linkėdami jiems kuo geriausios sveikatosir daug laimės

■ »l s.'*".?*'J ; h Stankūnavičiiį šeima

Giminėms, bičiuliams ir visiems geros valios lietuviams 
linkime prasmingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 
NAUJŲ METŲ.

Rūta ir Albinas Pociai
■:... Melbourne

Tyro šv. KALĖDŲ džiaugsmo, geros sėkmės ir 
sveikatos 1982-se metuose nuoširdžiai linki giminėms, 
draugams, prieteliams ir pažįstamiems

Alisa, Vincas ir Sabina Baltrukoniai

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

Kostas ir Anita Matukevičiai

Linksmų švenčių linkime draugams ir pažįstamiems. 
Teišsipildo Jūsų troškimai NAUJUOSE METUOSE.

Genovaitė ir Vincas Ališauskai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga, nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime geriausio džiaugsmo ir sėkmės 
visai giminei, draugams ir maloniems pažįstamiems

A.A. Ramanauskai
Forest Hill

Visiems savo draugams ir pažįstamiems linkim 
linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ, laimingų 1982 METŲ

M.F. Sodaičiai

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

Vida ir Viva Aleknai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 
giminėms ir bičiuliams linki

V. ir B. Vaitkai 
Pranas Šarkis

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 1982 METŲ 
visiems draugams ir pažįstamiems linki

Elena ir Napoleonas Volkai

’’Atžala”...
Atkelta iš psl. 3 

vimas ir koordinacija su 
Eartneriu ir nuolatinis pub- 

kos įjungimas į scenos eigą, 
labai greit iššaukė palankiu 
reakciją žiūrovų tarpe. Pir
mo veiksmo įtampa buvo iš
laikytą iki paskutinio mo
mento. Ramonos ir Petro 
dialogai nuskambėjo kaip 
stakato akordai gan pilnoje 
salėje.

Antro veiksmo tempas 
kiek sulėtėjo, nors aktorių 
vaidyba buvo be priekaištų, 
o gal reikėjo daugiau kopiū- 
rų padaryti. Veiksmas buvo 
kiek ištęstas, bet publikai 
labai patiko Ginta Viliūnaitė 
kuri suvaidino Suzie rolę. 
Jos balso tembras malonus, 
gražiai taria ir tiksliai kir
čiuoja žodžius, o svarbiau
siai, ji gerai suvaidino hippie 
merginos rolę. Jaunoji akto
rė jau gerai apvaldo sceną ir 
tik retkarčiais jos vidinė 
įtampa kiek atsileido. Bet, ji 
tą gerai užtušavo, prieš 
veidrodį kedendama savo 
šviesius ”afro” šukuosenos 
pasišiaušusius plaukus. Su
zie apdaras buvo be ’’prie
kaišto”: ant kiekvieno piršto 
žiedai, vaivorykštės spalvų 
’’kamža”, juodos kojinės — 
viskas puikiai tiko tai rolei. 
Tačiau antro veiksmo galas 
buvo Juliaus Dambrausko 
triumfas: čia jis parodė savo 
šakotą komiko; talentą, '6 1

publika nepagailėjo jam ir 
partnerei katučių.

Trečiame veiksme Stefos 
rolę suvaidino Daiva Labu- 
tytė-Bieri. Visados yra ma
lonu ją matyti scenoje. Giliai 
įsijausdama į savo rolę, ji 
puikiai suvaidina geros, išti
kimos žmonos bandymą vy
rui atsikeršyti už neištiki
mybę. Jos šviesus rankinu
kas (balta spalva juk nekal
tybės spalva) buvo jos pa
guoda ir ginklas prieš Petro 
Ašakėno kėsinimąsi ją suvi
lioti. Kaip ji gerai juo gynė
si! Nesikeičiančiu balsu mo
notoniškai kartodama ”Ar 
tu žinai kiek procentų yra 
beraščių, neištikimų ir t.t. ir 
t.t.” numalšino ir Petro ar
šius bandymus.

Scenos dekoracijos buvo 
neblogos. Žinoma pliušinė 
sofa, mažesni staliukai už
dengti pliušinėm staltiesė
lėm, pigesnio žanro pa
veikslėliai būtų buvę tipiš- 
kesni. Interjere galėjo būti 
daugiau kitsch daiktų. Ne
patiko ir ilgokos pertraukos 
tarp veiksmų. Nors kartais 
malonu kojas ištiesti, bet 
veikalui pritaikyti muzikos 
intarpai būtų paspartinę 
dramos tempą. Šitos pasta
bėlės tačiau nesumažino 
malonumo pamatyti gerai 
suvaidintą komediją ir ska
niai pasijuoti iš mūsų žmo
giškų silpnybių.

Ačiū ’’Atžalai” už kasdie
nybės praskaidrinimą.

., J? , Isolda I. Davis
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Žodis 
skaitytojui

Sustoję metų sąvartoje su 
džiaugsmu ir pasididžiavimu 
galime tarti: geri ir derlingi 
buvo mūsų bendro darbo 
metai! Štai mūsų pastangų 
svarus rezultatas — Mūsų 
Pastogės trisdešimt antrasis 
tomas, turiningas ir brandus 
— mūsų metinė bendruome
nės veiklos kronika, istorija, 
enciklopedija. Šiame tome 
atsispindi ne tik mūsų veik
la, bet ir rūpesčiai, siekimai, 
išreikšti planai ir norai. Ir 
tai ne vieno žmogaus dar
bas, o mūsų visų — skaity
tojų, kurie jį remia pinigais, 
aukomis, spaudos darbuoto
jų, kurie visą medžiagą 
kruopščiai surinko, sunešė į 
vieną vietą, pagaliau redak
cijos darbuotojų, kurie rū
pestingai paruošė, sudėstė į 
puslapius ir išleido į gyveni
mą. Juo labiau visa tai mu
myse kelia džiaugsmo, kad 
tai mūsų bendras savanoriš
kas darbas, ypatingai bend
radarbių, kurie tam paauko
jo šimtus valandų neskai
tant faktinų išlaidų pašto 
ženklams, išvykoms, me
džiagoms.

Po metų įtempto darbo ne 
vienas gal pasijunta pavar
gę, bet atsiekto darbo vaisių 
džiaugsmas ir kelios savai
tės poilsio stebuklingai pa
pildo išsekusias jėgas su 
nauja energija vėl stoti į 
naują barą.

Besidžiaugiant bendrais 
atsiekimais švenčių proga 
bent dera visiems padėkoti: 
ačiū mieliems skaitytojams 
už prisirišimą ir ištikimybę 
bei nesiliaujančią paramą 
Mūsų Pastogei, ačiū bran
giems bendradarbiams už 
neįkainuojamą įnašą, už 
kantrybę ir ištvermę bei be
sąlyginį idealizmą. Linkiu 
visiems nupelnyto
džiaugsmo šventėse ir daug 
sveikatos bei kūrybinės 
energijos ateinančiais 
metais tikėdamas, kad vėl 
visi susitiksime Mūsų Pas
togės frontuose su nauja 
energija ir kūrybiniais polė
kiais. Iki pasimatymo.

Jūsų Redaktorius

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

Paulius'Rūtenis

Su šv. KALĖDOMIS ir NAUJAIS 1982 METAIS, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Andrius 
Klimaitis gyv. Perth. W.A. sveikina gyvuosius kolegas 
savanorius, visus karius veteranus ir šaulius, senus bei 
jaunus.

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

Mykolas Petronis

Visus mielus draugus, pažįstamus ir artimuosius 
sveikiname su Šv. KALĖDOM ir linkime gražiausių ir 
sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

A.G. ir V. Dantai

Šventiniai ir naujametiniai sveikinimai visiems 
lietuviškai ir nelietuviškai kalbantiems tautiečiams su 
linkėjimais dar sparčiau žengti pažangos keliais.

Gediminas Antanėlis

Sveikinu Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
pažįstamus, draugus ir bičiulius linkėdamas jiems 
sveikatos, laimės ir pasisekimo jų gyvenime

Dr.V.Kišonas

Sveikinu savo bičiulius su šventėmis linkėdamas 
sveikatos ir laimės 1982-siems metams

Alf. Šernas, Newcastle
' i, . ■. ' ’ ■ ■

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

Juozas Kapočius

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

Albinas Kutka

Sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu šviesių ir 
saulėtų 198.2JŲ METŲ visiems savo bičiuliams, 
artimiesiems ir pažįstamiems.

Vytautas A. Kardelis

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

Jurgis Karpavičius

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

Jonas Lizdęnis

Mielus draugus ir pažįstamus sveikinu KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga ir linkiu visiems sėkmingų, laimingų ir 
ištvermingų NAUJŲJŲ METŲ.

Edvardas Slonskis

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

Stasys Jankauskas

n7rr) Business Holiday Travel Pty. Ltd.
636 St. Kild* Rd. Melbourne, Vic. 8004

Savo mielus klientus ir draugus sveikina su Š. 
kALĖDOM ir NAUJAISIAIS METAIS, linkėdami 

’ visokeriopo gėrio.
,g Balys ir Jonas Stankūnavičiai,

savininkai
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ŠVIESA NAKTYJE
- t

šio Kūdikio vardu tarnautų
Ti žmonėms.: Yra nepaprastai 

daug gero padaroma ken
čiantiems žmonėms, tų, ku
rie su tikėjimu garbina pra- 
kartėlės paslaptį ir kryžių ir 
to tikėjimo yra pripildyti ir 
vedami.
■ Ar toji kalėdinė dovana 
nėra didžioji srovė tos ne
paprastos žmonių meilės, 
kuri plačia banga užliejo tą 
realybę, kad Dievas taip nu
mylėjo pasaulį, kad siuntė 
savo sūnų? Ar visas žemės 
gėris nėra tos prakartėlės 
atspindys - matomu tapusio 
Dievo .gerumo, panašus į 
atspindį ant piemenėlių vei-

T

‘ ,.T5 į.,

Sesės ir Broliai,
«.«dailihinkas'Correggio 

yra nupiešęs tokį Kalėdų 
paveikslą: vidury tamsaus 
tvarto guli šviečiantis kūdi
kis. Tai vienintelis šviesos 
šaltinis-. Tik artimųjų — Ma
rijos ir piemenėlių — veidai, 
kurie su meile ir tikėjimu 
žiūri į kūdikį yra tos šviesos 
apšviesti. Visa kita skęsta 
tamsioje naktyje.

Bet ir tie žmonės nėra vi
sai apšviesti - tik jų akys. Ir 
jie dar tebėra nakty, bet joje 
jie regi šviesą.

Ir Kristus nėra tos nak
ties panaikinęs, bet mūsų 
naktims Jis davė šviesą: 
”Lux ortą ėst eis” ’’Jiems iš
kilo šviesa” kaip ’’šviesa 
šviečia naktyje’1 — nieko di
dingesnio negalėjo pasakyti 
pranašas Isaias apie atei
nančią Dievo karalystę.

Kad tą suprastume, turi
me pasitraukti iš mūsų did
miesčio naktų, kurios apš
viestos tūkstančiais neono 
lempų, ir prisiminti tamsaus 
kalėjimo belangę celę, ar 
lauką dykumoj, kur nieko 
daugiau, tik tamsa, baimė ir 
klaikuma. Tik tada supran
tame,, ką reiškią tokioje 
tamsoj, kad ir deganti bala
na arba alyvos lempelė: 
’’Šviesa uždegta tiems, kurie 
buvo tamsybėse ir mirties 
šešėliuose”.

Kai Kristus nušvietė aną 
naktį, tai šiame pasaulyje, 
šviečia tikėjimo, vilties ir 
meilės šviesa. Nuo to laiko, 
kai pasaulio vidūnaktį:jpąsr-~ 
rodė Dievo gerumas žmo
nėms - visose naktyse dega 
Dievo šviesa!

Bet ar tai nėra tik tuščias 
tvirtinimas? Ar ir po Kris
taus gimimo naktys nėra to
kios pat tamsios, kaip jos 
buvo prieš Jį?

Kas taip galvotų, turėtų 
būti aklas. Jis turėtų nema
tyti, kad buvo ir yra minios 
žmonių, kurie dėl šio Dievo 
gerumo Jo pavyzdžiu' paliko 
savo namus ir turtus, kad

4

Upavangei
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
¥s. fil. E. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 

el. 869 1159

dų, kurie Kalėdų paveiksle 
buvo Kūdikio šviesos 
apšviesti?

Kalėdos reiškia Dievo 
meilę pasauliui, Dar daugiau 
- Dievo meilę pasauly.

Ir toji meilė pasauly 
uždegė nesuskaitomas švie
sas širdyse, kurios abejonių

A. JakšUrpiešinys
i :< i • .

ir vargo naktyse, net mirties 
naktyse, neša dievišką švie
są.

Tiesa, naktis pasiliko. Ji 
tik tada pasitrauks, kai Jis 
vėl ateis. Tada Jo šviesa bus 
kaip saulė ir peršvies visas 
naktis. Tada ji pasieks ir 
tuos vingius ir užkampius į 
kuriuos šiandien šviesa ne
patenka.

Mes neturime dienos, o 
tik šviesą naktyje. Šviesa 
yra, bet naktis taip pat yra. 
Šviesa skleidžiasi, bet ir 
tamsybė atrodo auga tuo 
pačiu žingsniu. Mes norėtu
me taip pat su 
Isaiju baimingai 
"Sarge, kaip ilgai 
naktis?”

Diena ir naktis,

pranašu 
klausti: 

dar bus

šviesa ir

tamsa yra kovoje. Abi yra 
realybės. Mes neturime sa
kyti: žiūrėkit, kokia tam
sybė! Mes turime tikriau ir 
tiksliau sakyti: žiūrėkit - 
štai šviesa: Lumen Christi, 
Deo gratias! Toje šviesoje 
galime ir naktyje surasti 
tikrą kelią.

Kiekvienas esame realis
tai. Matome naktį, kuri mus 
gąsdina. Bet mes matome ir 
šviesą, kuri mus džiugina. 
Nedejuokime dėl nakties, 
bet savo širdies šviesa ją 
apšvieskime, kaip ji mus 
apšvietė aną šventąją naktį.

Kartu, budėdamas maldo
je su Jumis,

jūsų v.s.fil. kun. P. Butkus 
LSS Australijos Rajono 

Dvasios Vadovas

VISIEMS LSS AUSTRALIJOS RAJONO 
SKAUTAMS - SKAUTĖMS, VADOVAMS - 
VADOVĖMS, SKAUTŲ TĖVAMS IR RĖMĖJAMS BEI 
BIČIULIAMS LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ 1982 METŲ LINKI

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADIJA

Brangūs broliai ir sesės Australijoje!
Broli Rajono Vade, v.s. broli Broniau, Vadeivos - v.s. 

broli Baly, s. sese Pajauta, AUŠROS, BALTIJOS, 
DŽIUGO, ŠATRIJOS ir VILNIAUS tuntų vadovai, 
skautai, skautės ir tėvai, sveikinu Jus Kristaus 
Užgimimo Dienoje, ' džiaugsmingai ištiesdama Jums 
ranką! Te sukabintų mūsų rankų vainike įsižiebę artimo 
meilės žiburėliai būna verti Kalėdų rytmetį atnešti 
dovanoms Amžinosios Meilės Širdžiai. Jungdami savo 
valią su Jos valia, linksmai budėkime savo garbingoje 
sargyboje!

ps. Elena Bulienė, 
Vilniaus" tuntas, Adelaide, S.A.

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname visus Aušros Tunto

Mieluosius gimines, bičiulius ir pažįstamus su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir NAUJAISIAIS - 1982 - 
METAIS sveikiana ir laimės linki

Lidija ir Bronius Žaliai

Savo draugus ir pažįstamus sveikiname KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga ir linkime laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos 1982 metais!

Jonas ir Marija Zinkai

Visiems mūsų mieliems draugams ir pažįstamiems 
linkime ŠV. KALĖDŲ džiaugsmo ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ.

A. ir V. Jakštai

Nuotaikingų KALįĖDŲ ŠVENČIŲ ir sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ savo draugams ir pažįstamiems linki 

Balys, Valentina, Laima ir Rita 
Barkai

Sveikiname draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga

Pullinen šeima

Sveikiname artimuosius ir pažįstamus su Šv. 
KALĖDOM ir linkime sėkmingų 1982 NAUJŲ METŲ 

Laima ir Vytenis Šliogeriai

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

VIENE
TUOSE

i*

’’VILNIAUS” TUNTO 
ŽINIOS (ADELAIDE)

* ’’Vilniaus tunto skautai 
buvo suruošę gražią ir sma
gią trijų dienų stovyklėlę 
Mt. Crawfordo girioje, spa
lio 10-11-12 d.d. Viršininku 
buvo ps. fil. J. Mockūnas, 
adjutantu - sk. Linas Pocius. 
Skautėms vadovavo ps. E. 
Bulienė, skautams - s. D. 
Dunda.

Ši stovykla buvo skautiš
ko darbo ir užsiėmimo išvy
ka, kurioje kiekvienas-na 
turėjo darbo. Ir linksmybės - 
iki kaklo! Vienintelė "pabai
sa” stovykloje buvo taškų 
pelnymas už uolumą, išra
dingumą, linksmumą, pasi
rodymus, pasipuošimus apie 
palapines, lietuvių kalbos 
vartojimą ir kt.

Brolis Andrius Binkevi- 
čius ir sesė Dana Baltutytė, 
iš anksto pasiruošę atitinka
miems egzaminams, per iš
kilmingą sueigą stovykloje 
davė įžodžius - Andrius 
skauto, Dana -pritarusios

narius, tėvus, draugus ir rėmėjus.
Teatneša NAUJIEJI METAI sėkmės asmeniškame 

skautiškame gyvenime.
Aušros Tuntas

skautės. Sesei Danai ypa
tingai teko daug uolaus dar
bo įdėti pasiruošiant įžo
džiui, nes tuo pat metu ji 
ruošėsi ir muzikos egzami
nui.

Sesės ir broliai dėkingi 
broliams vyčiams - ps. Au
giui Zamoiskiui ir Vyt. Dau- 
galiui už padėjimą pionieri- 
jos darbuose ir p. Juozui 
Milakniui už priekabos pas
kolinimą.

* ’’Vilniaus” tuntas sveikina 
v.s.fil. Vytautą Neverauską 
jo garbingoje 60-mečio su-

kaktyje. Te brolis Vytautas 
nepritrūksta energijos vi
suose jo užsiėmimuose 
skautybėje ir lietuvių bend
ruomenėje!

Australijos Lietuvių 
£kautų Fondas taria skau
tišką* padėką Canberros 
"Baltijos” tuntui, o ypač se
sei s. Keraitienei už sutelktą 
$ 366.80 sumą, pagerbiant 
mirusius tunto skautus, ge
radarius: Petras Pilka, Rita
Jarašienė, Bruno Jarašius, 
Faustas Gružas, Kazimieras 
Keraitis, Antanas Krausas.

'Mūsų Pastogė Nr. 50-52, 1981.12.21, psL &
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Namie ir
MOKYKLOJE

MOKSLO P^FMETŲ^r : '
UŽBAIGA SAVAflGAUŽ Čia

buvo įtraukta visa mokykla, 
įskaitant ir vaikų darželį. 
Sceną užplūdo šventoji šei
ma, piemenėliai. Erodas, 
trys karaliai ir net būrys 
šarvuotų romėnų ”karių”„. 
Vėliau patys jauniausi in
scenizavo lietuvių liaudies 
dainas ’’Pelėda” ir ’’Grybs, 
grybs, baravyks...”, o vyr. 
klasių mokiniai pašoko Kal
velį ir Vėdarą, akordeonu 
grojant P. Viržintui.

Po to trečiaskyrė Betina 
Migevičiūtė iškvietė į sceną 
oficialiąja! daliai mokyklos 
globėją, kun. P. Butkų, ALB 
Sydnejaus Apylinkės Val
dybos atstovą A. Giniūną, 
tėvų komiteto pirm. P. Vir- 
žintą ir penkis šiais metais 
baigusius savaitgalinę mo
kyklą mokinius: Simą Ankų, 
Petrą Buroką, Robertą Bu
činską, Denių Stasiūnaitį ir 
Petrą Šumską. Baigusieji 
mokyklą paskaitė savo įspū
džių, padėkojo mokytojams 
už rūpestį ir, atrodo, visi ža
dėjo tęsti savo mokslą litua
nistiniuose kursuose. Mo
kyklos globėjas, pasveikinęs 
baigusius, įteikė jiems dip
lomus. Toliau juos sveikino 
bendruomenės atstovas ir 
mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkas, drauge įteik
dami ir dovanėles. Vėliau 
dovanėlės įteiktos mokyklos 
globėjui, ir mokytojams.

iškilmes baigiant mokinių 
chorelis padainavo kelias 
liaudies dainas, į paskuti
niąją įtraukdamas visus 
šventės dalyvius, kurių 
šiandien buvo itin gausu. 
Užbaigai, .mokinė B. Mige- 
vičiūte išreiškė padėką atsi
lankiusiems ir -jai pakvietus 
- visų sugiedotas Tautos 
Himnas.

Po to sekė vaišės jaunie
siems, mokytojams ir sve
čiams.

Gruodžio 6 d. - sekmadienį 
- Sydnejaus Lietuvių Para
pijos sekmadienio Mokykla 
oficialiai užbaigė darbo 
metus, išklausydama šv. 
Mišių Lidcombe parapijos 
bažnyčioje. Mišias atnašavo 
kun. P. Butkus - šios mo
kyklos globėjas, dienai pri
taikytą pamokslą pasakė 

. kun. P. Martuzas, raginda
mas tėvus leisti savo vaikus 
į lietuvišką mokyklą, nes ji 
prisidedanti prie pilnutinio 
jaunuolio charakterio for
mavimosi. Giedojo B. Kive- 
rio vadovaujamas Dainos 
choras ir - varžovas - savait
galio mokyklos mokinių 
chorelis. Patys mokiniai taip 
8at atliko skaitymą, tikin

tųjų maldą ir atnešė aukas. 
Ta proga mokiniai ir moky
tojai visi ėjo prie komunijos.

Po pamaldų, parapijos 
salėje, įvyko mokyklos metų 
uždarymas, kurį trumpu žo
džiu atidarė p. Julija Lašai
tienė, šios mokyklos vedėja. 
Ji nusiskundė karts nuo 
karto spaudoje pasirodan
čiais neigiamais atsiliepi
mais apie savaitgalio mo
kyklą, kurie nepadedą bet 
trukdą mokyklos darbui, nes 
dauguma rašančiųjų nežiną 
esamų sąlygų, kuriose 
vykstąs savaitgalio mokyk
los darbas. Drauge ji atsi
sveikino su ilgamete šios 
mokyklos mokytoja p. Jad
vyga Burokiene, nuo šian
dien pasitraukiančią iš mo
kytojau tarpo, ir padėkojo p. 
Gražinai Grybaitei ir p. Edai 
Siutz už teiktą pagalbą.

Toliau, prie mikrofono 
išėjusi jaunoji Regina Cox 
pranešė, kad mokyklos auk
lėtiniai svečiams papasako
sią apie* Kalėdų atsiradimą,

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga nuoširdūs 
sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems Latrobe Valley 
seniūnijos lietuviams

Seniūnė

Sveikiname visus mielus Canberros ir apylinkių 
lietuvius su Šv. KALĖDOMIS ir linkime daug laimės ir 
sveikatos NAUJUOSE METUOSE

Canberros Apylinkės Valdyba

’’Linkime visiems lietuviams linksmų KALĖDŲ. 
ŠVENČIŲ ir laimingų bei sveikų NAUJŲJŲ METŲ”.

Newcastle Apylinkės Valdyba

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga Viktorijos 
evangelikų parapijos Taryba sveikina visus evangelikus 
ir visus tautiečius Australijoje;

Taip pat visus evangelikus išsiblaškiusius po platų 
pasauli, linkėdami gausios Dievo palaimos 1982-se 
metuose visiems.

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

Sydnejaus Žvejų Klubas

Visus ramovėnus sveikiname švenčių proga linkėdami 
linksmų Šv. KALĖDŲ IR laimingų 1982 NAUJŲ METŲ

L.K.V.S. ’’Ramovės” Melbourne skyriaus
Valdyba

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ 1982. METŲ proga 
sveikiname brolius šaulius ir seses šaules, linkime 
sveikatos, darnaus sugyvenimo ir ištvermės kovoje dėl 
Lietuvos laisvės.

Sydney šaulių Kuopos Valdyba.• - •«--.. - - -_ _____________________ ________  —
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pijos Sekmadienio Mokykla 
įkurta dar 1956 m. Camper- 
downe, vėliau perkelta į 
Lidcombe, šiemet čia užbai
gė 17-sius darbo metus.

Mokyklą globoja parapi
jos kapelionas kun. Petras 
Butkus. Jai (jau 6 metai) va
dovauja nepailstančioji p. 
Julija Lašaitienė. Šiemet 
mokykloje dirbo: Jadvyga 
Burokienė, Kristina Dičiū- 
nienė, Julija Lašaitienė, Jo
nas šarkauskas, Judita 
Šliterienė, Emilija Viržin- 
tienė, talkino - Edą Siutz ir 
Regina Lašaitytė.

Mokyklą., sudaro vaikų 
darželis su 16 auklėtinių (3-7 
m. amžiaus), kuriam vado
vauja J. Šliterienė; I-mas 
skyrius - 11 mokinių, moky
toja - J. Lašaitienė; ii-ras sk.
- 7 mokiniai, mok. - E. Vir- 
žintienė; iii-čias sk. - 4 moki
niai, mok. - J. Šarkauskas ir 
IV-tas sk. - 5 mokiniai, mok.
- J. Burokienė.

Mokomieji dalykai - lietu
vių kalba, Lietuvos istorija, 
geografija, tikyba, dainos 
(mok. J. Šliterienė) ir tauti
niai šokiai (mok. K. Dičiū- 
nienė).

Prie mokyklos veikiantį 
tėvų komitetą sudaro: pirm. 
Petras Viržintas, nariai - 
Nijolė Venclovienė, Kristina 
Dičiūnienė ir Laima Pro- 
tienė.

Pasižiūrėjus į mokyklos 
varomą darbą, į pasiryžėlius 
mokytojus, kurie vietoj 
'Pagyrų dažnai gauna prie-

Pas Newcastle lietuvius
SVEČIUOSE LATVIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIME

Latvijos iiepriklausomy- 
bės paskelbimo minėjimą 
surengė ’’Dauguvas Vanagi” 
lapkričio 21 d. gražiai tauti
nėmis spalvomis ir orna
mentais dekoruotoje 
Charlstown salėje. Minėji
mą vedė ilgametis latvių 
bendruomenės pirm. Egon 
Aire. Alex Damlow, pažįs
tamas ilgametis veikėjas et
ninių grupių tarpe, trumpo
je kalboje bazavosi pirmojo 
Latvijos respublikos prezi
dento Janis Cakstė asmens 
apibūdinimu, tuo išeidamas 

•iš paprastai šiais atvejais ži
nomų faktų kartojimo.

Programai buvo atvykusi 
latvių jaunimo grupė iš 
Sydnejaus ir pasirodė vyrų 
kvartetas dainomis ir dekla
macijomis tipingų dainų ir 
poemų iš visų Latvijos pro
vincijų: Kurzeme, Latgalė, 
Vidžemė ir Zemaglė. 
„Gražiai sugiedotas Latvijos. 
Himnas, kurį giedant pasta- 
bėti ir jaunieji.

Puikiai paruoštas bankie- 
tas su vakariene ir šokiais 
jaukiai nuteikė svečius. Lie
tuviams buvo paruoštas di
delis stalas, tačiau liūdnoka, 
kad nors ir dalyvavo Nele 
Apylinkės pirm. Dr. M. šeš
kus, tačiau negalėjome stalo 

: užpildyti savo skaitlingesniu 
atsilankymu.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO 
POBŪVIS

Lapkričio vidury je valdy
bos pareigūnai pareiškė, kad 
šiais metais nebus rengia
mas Naujų Metų sutikimo 
pobūvis. Šis pobūvis jau bu-

Pigiausios kelionės
į Lietuvą ir užjūrius

b i ■ * '' *’** * -’3 ' *V - ‘ i t . / " l

‘ p j Keliaukite i Vilnių per Tokyo, Frankfurtą, Varšuvą — 
Jūsų mėgstamais lėktuvais: KLM, Quantas, Lufthansa 

ir kt.
iš Varšuvos į Vilnių ir atgal traukiniu kasdien. 
Vilniuje leidžia būti tik 6 dienas (5 naktis) viešbutyje.

• Parūpinam dokumentus j Lietuvą ir iš Lietuvos, taip 
pat i Lenkiją ir iš Lenkijos (Suvalkų kraštą).

• Į JAV, Kanadą — pigiausi bilietai per Havajus arba 
Tokyo — nuo $ 822 i ten ir atgal iš Sydney, nuo $ 868 iš 
Melb. 90 dienų lėktuvu per Ameriką $ 405.

• Atostogos Azijoj: Bali 8 dienos nuo $ 503. Hong Konge 7 
dienos nuo $ 657. Singapūre 9 dienos nuo $ 615.

• Išrūpinant kelionės pasus, vizas, draudimą, čekius.
JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ

Visais kelionių reikalais asmeniškai arba laišku kreip
kitės pas Alg. ŽILINSKĄ darbo dienomis ir šešt. rytą.

ODRA TRAVEL SERVICE
(IATA, AFTA) .

j (311 LA - TROBE STREET, MELBOURNE, 3000 
Telef. 67 9454, — vakarais 93 4258.

• Kad išvengus nemalonumų patariame keliauti tik per.
IATA akredituotus agentus. ; j

kaištų, į baigusių šią mo
kyklą jaunųjų lietuviukų 
pareiškimus, tikrai galima 
sakyti, kad čia dirbamas di
delis lietuvybės darbas. 1

Gal tik būtų galima pagei
dauti, kad tų lietuviukų - 
lietuvaičių šioje mokykloje 
būtų keliagubai daugiau... 
bet čia jau ne mokyklos kal
tė: ..... . 'v: 

vo tapęs tradiciniu per eilę 
metų. Šiam reikalui praeitų 
metų kadencijos valdyba 
buvo užsakiusi žinomą St. 
Peter salę. Nugirsta, kad 
grupė asmenų norėjo imtis 
rengėjų iniciatyvos, tačiau 
dabartinė valdyba jau buvo 
salę atsakiusi. Nusivylimas 
visiems, ypač šeimoms, lau
kiančioms svečių iš toliau, 
kurie jautėsi garantuoti tu
rėsią kur praleisti Naujų 
Metų išvakares, bet...

Paskutiniame Diskusijų 
klubo susirinkime ir iešmi- 
nėje, kur dalyvavo Apylin
kės Valdybos nariai, patirta, 
kad dauguma labai pasigen
da bendro lietuvių pobūvio 
sutinkant Naujus Metus. 
Atsirado asmenų norinčių 
valdybai ateiti į talką tokį 
pobūvį parengti. Visa tai 

, paskatino valdybą imtis žy- 
S’ų ir organizuoti Naujų 

etų sutikimą.
Apylinkės Valdyba rengia 

Naujų Metų sutikimą - šokių 
vakarą gruodžio 31 d., ket
virtadienį, 8 vai. vak.

Vieta: Luteran Church 
Hall, 48 Blackall St., Hamil
ton (antros durys nuo 
Pebbles gėrimų parduotu
vės).

Šokiams gros Petro Kuto 
disco muzika.

Svečiai prašomi atsinešti 
savo užkandžių ir gėrimų.

Bus loterija. Valdyba pra
šo paremti loteriją laimi
kiais.

Visi kviečiami su savo 
šeimomis ir draugais skait
lingai atsilankyti į ši vakarą 
ir lietuviškoje nuotaikoje 
savųjų tarpe palydėti se
nuosius ir sutikti naujuosius 
metus.

Įėjimas $ 4 asmeniui, 
moksleiviams ir pensinin
kams $ 2. Vietas užsisakyti 
skambinant Vald. pirm. Dr. 
M. šeškui tel. 52 4075.

Tai labai gera žinia, nors 
išėjo pagal vykstančius šia
me krašte dažnai pasikarto
jančius įvykius, kad žmonių 
imęiatyva kartais pakeičia 

1 raidžios 'šprėndimūsi Tėtir- 
. ta, kad keletas šeimų.' yra 

užsisakę vietas Naujiems 
Metams sutikti kai kuriuose 
kitų tautybių klubuose, bet 
tikimasi, kad sužinoję turį 
galimybę Naujų Metų išva
kares praleisti savame pa
rengime, lengvai, kiek žino
ma, galės čia atvykti, nes 
yra dar laiko atsakyti užsa
kytas vietas kituose klu
buose,^./

Valdyba yra pakvietusi 
estų ir latvių bendruomenių 
narius svečiais pas mus.

GRAŽUS
PRIEŠKALĖDINIS 

SUSITIKIMAS

Gruodžio 6 d. Apylinkės 
Valdyba sukvietė visus į 
iešminę - piknikąSpeers 
Point parke. Buvo graži die
na prie Maquarie ežero ir 
draugiškas pasibičiuliavi- 
mas. Energingoji Zina Za
karauskienė pravedė sėk
mingai loteriją. Valdyba dė
koja jai ir visiems praturti
nusiems loteriją savo dova
nomis. Gal geriausias šio su
važiavimo rezultatas kai 
valdyba paskelbė rengianti 
Naujų Metų sutikimą ir visi 
skirstėsi labai gerame ūpe.

A.Š.
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Giedros švenčių nuotaikos KALĖDOSE ir geros 
sveikatos bei sėkmės NAUJUOSE METUOSE mieliems 
bičiuliams ir visiems pažįstamiems linki

Danutė ir Stasys Skoruliai

Sveikiname
brangius mūsų draugus, artimuosius ir pažįstamus 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir visiems linkime gražiausių 
ir laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Raimondas Baltramijūnas
Bronislava Baltramijūnienė

Brangius bičiulius, draugus ir pažįstamus Australijoje 
ir Tasmanijoje sveikiname su KALĖDŲ Šventėmis ir 

' linkime šviesių įr laimingų NAUJŲJŲ METŲ.
\ ; Žibutė ir Liudas Simanauskai

Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus 
sveikiname KALĖDŲ Švenčių ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga linkėdami daug šviesaus džiaugsmo šventėse ir 
laimės bei sveikatos NAUJAUSIAIS METAIS

Marija ir Gediminas Umbražiūnai ir šeima

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname visus mielus bičiulius, bendradarbius ir 
pažįstamus linkėdami daug džiaugsmo, laimės ir 
sveikatos.
— — - --Alius ir Renata Migevičiai

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

Jadvyga ir Romualdas Venclovai,
- ’ Hombush N.S.W.

'• ; . . ... ft . _ J , j V ' ' l x ■

.Brangius draugus, bičiulius įr pažįstamus sveikiname 
Šv. KALĖDŲ proga ir linkime sveikatos, ištvermės ir 
pasisekimo NAUJUOSE 1982-SE METUOSE.

N. ir K. Butkai
Gilandų šeima

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

c, , ,i; Tamara ir Benius Vingiliai

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

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

Nuoširdžiai sveikiname savo bičiulius, draugus ir 
pažįstamus

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

Antanaičiai

Nors pamidoro tėvynė yra 
Amerika, bet tik prieš šimt
metį pamidoras priimtas 
Amerikoje kaip valgoma 
daržovė. Kai kuriose Ame
rikos vietose pamidorai bu
vo laikomi nuodingais. Eu
ropoje iš pradžių pamidorai 
buvo laikomi meilės vaisiais 
ir jiems buvo teikiama įvai
rių; mistinių savybių..

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

Gražina ir Liuką Petrauskai

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

Kazytė ir Valerijonas Bitinai

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

Edna ir Albinas Giniūnai

Linkstnų ir džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ visiems mieliems bičiuliams, 
bendradarbiams bei pažįstamiems nuoširdžiai linki

Pranas ir Marija Sakalauskai

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

Lapkričio pabaigoje so
vietų prez. Brežnevo vizitas 
Vak. Vokietijoje pasibaigė 
tuščiom. Vokietijoje Brež
nevą pasitiko gausybė anti- 
sovietinių demonstracijų. 
Brežnevui nepavyko išjung
ti Vak. Vokietijos iš NATO 
ir ją neutralizuoti.

RYTŲ IR VAKARŲ 
VOKIETIJOS

SUSITIKIMAS

Gruodžio 13 d. Berlyne 
susitiko Vakarų (kancleris 
Schmidt) ir Rytų 
(Hoenecken) Vokietijų lyde
riai siekdami glaudesnio 
kontakto tarp abiejų pada
lintų tautos dalių. Tai buvo 
pirmas padalintos Vokietijos 
vadų susitikimas po 11 
metų. Iš komunikatų paaiš
kėjo, kad nebuvo liesti ideo
loginiai klausimai, bet siekta 
glaudesnio bendradarbiavi
mo.

■ * J“ <•"' ■. - *»*rn5* ■
Adelaidės ramovėnai lap

kričio 28 d. pasikvietė iš 
Melbourne estradinių dainų 
dainininkę Ritą Tamošiū- 
naitę-Mačiulaitienę, kuri 
adelaidiškių šimtinei padai
navo 12 dainų, Nijolės Ščiu
kaitės dainuotų, su įgrota 
juostoje orkestracija. Daini
ninkei ’’kvapą” atgauti pa
dėjo Jonas Neverauskas, 
paskaitydamas keletą eilė
raščių. * _ ♦ y

Adelaidėje lapkričio 22 d. 
Kensington galerijoje savo 
darbų parodą suruošė kera
mikė Jolanta Janavičienė. 
Kadangi parodos atidary
mas įvyko sekmadienį 11 
vai., tai atvyko tiktai keletas 
tautiečių, nes tuo laiku 
vyksta mūsų bažnyčioje pa
maldos. Rengėjai privalėjo į 
tai atkreipti dėmesį.

Sveikinu savo artimuosius, draugus, pažįstamus su Šv. 
KALĖDOM ir NAUJAISIAIS 1982 METAIS. Linkių 
daug sveikatos, sėkmės, entuziazmo!

Ona Šalkauskienė

Mano mielus bičiulius, Draugijos bendradarbius ir 
visus pažįstamus nuoširdžiai sveikinu Šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲ METŲ proga, linkiu gerosTsekmės įr sveikatos.

Ona Baužienė

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

Vanda Narušienė

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

Ona Karpavičienė

Tyro džiaugsmo Šv. KALĖDOM, NAUJIEMS 
METAMS, daug laimės ir geriausios sveikatos linkiu 
artimiesiems draugams Australijoje ir Amerikoje

Teresė Bikulčienė

Visiems savo draugams ir pažįstamiems linkiu malonių 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų bei sveikų NAUJŲJŲ 
1982 METŲ!

Jadvyga Paragienė,1.
Savo brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus 

Australijoje ir už jos ribų sveikinu su Šv. KALĖDOMIS 
ir linkiu daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 
NAUJUOSE 1982-SE METUOSE

Salomėja Zablockienė

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

Ona Osinienė

Šviesių ir nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲ METŲ nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, 
artimiesiems ir pažįstamiems

Ona Aleknienė

Mano draugams ir pažįstamiems linkiu geros nuotaikos 
Šventėse ir daug laimės 1982 m.

Jadvyga Vingrienė

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

Eugenija Bliokienė

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

Sofija Šaparienė

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲ 
METŲ linkiu Vienišųjų Ratelio narėms ir visiems 
pažįstamiems.

Mikalina Radzevičienė
Lakemba, Sydney

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

O. Palaitienė

Džiaugsmingų KALĖDŲ ir šviesių bei sėkmingų 
NAUJŲ METŲ visiems mieliems draugams ir 
pažįstamiems nuoširdžiai linki

Ona Kavaliauskienė
Rūta Kavaliauskaitė

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

Jadvyga Keciorienė

----------------------- —------ -------- *' *• — *7-
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draugus ir visus lietuvius Australijoje 
KALĖDŲ proga ir linkime laimingų 1982 METŲ. 

Aldona ir Alfonsas Adomėnai

Giminėms, bičiuliams ir visiems lietuviams linkime 
nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų N. METŲ

Elena ir Stasys Dainiai

Sveikiname bendradarbius, draugus, pažįstamus ir 
visus lietuvius KALĖDŲ ŠVENTĖSE ir linkime 
laimingų NAUJŲ METŲ!

J. ir B. Lapšiai

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su Šv. 
KALĖDOM ir linkime laimingų N. METŲ!

Aleksandras ir Nina Kantvilai

Linksmų Š. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 
linkime mieliems giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Vladas ir Veronika Koženiauskai
Tony ir Veronika Rosato

Matas, Bronė ir Sigita Gaili ūnai sveikina savo 
prietelius bei Pietų Pajūrio lietuvius su Šv. KALĖDOM 
ir kartu linki laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sveikiname mūsų pažįstamus, draugus ir gimines ŠV. 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1982 METŲ proga. Linkime 
daug laimės, sveikatos ir džiaugsmo.

Donata, Alfonsas Bajaliai ir Algis su šeima

Sveikiname visus pažįstamus su Šv. KALĖDOM ir 
sekančiais NAUJAIS METAIS.

Visiems linkime gero pasisekimo gyvenime ir darbuose
J.O. Liutikai 

Perth

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

Karolina ir Vladas Biveiniai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei kupinų 
daug sveikatos NAUJŲJŲ METŲ linkiu visiems 
mieliems draugams, artimiesiems ir pažįstamiems. Ypač 
daug ištvermės ir sveikatos ramovėnams ir šauliams.

Pranas Liubinskas ir šeima

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ.METŲ proga nuoširdžiai 
sveikiname visus artimus^ gyvenimo draugus ir 
pažįstamus

J.M. Kemėšiai

Sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir NAUJAIS 
METAIS gimines, draugus ir pažįstamus, užsienyje ir 
Australijoje.

Zita, Jonas Adickai 
Hobart

Nuoširdžius sveikinimus bei linkėjimus Šv. KALĖDŲ 
ir NAUJŲ METŲ proga visiems draugams bei 
pažįstamiems reiškia

Slavickų šeima

Frank’s Ladies Hairdressing Salon
•• .. . 1

..: (FRANK’S GROŽIO BALIONAS)
f j .' lub ?A .7 .uJehh E.i Iannisi3Bs»nnyt LHFW

Hiv Ofėnom . . ■? n.jrrst. ****»»visiems esamiems ir busimiems klientėms

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

^ Ateikite ir įsitikinsite! Pusmetinės— dažymas — nuspalvinimas — 
dažymas sruogomis — pučiamasis sušukavimas — stilingas kirpimas.

SHOP M—74 
BANKSTOWN SHOPPING SQUARE

Veda V. Aųgustinavičiua

ATAI
DR.I. VENCLOVO

LAIMĖJIMAS
pajėgė pelnyti panašaus re
zultato.

Pagal įvertinimą Dr. I. 
Venclovas turnyro lentelėje 
stovėjo septintoje vietoje. 
Dalyvių tarpe buvo buvusių 
šios valstijos čempionų. Ir 
australų turnyruose yra re
tenybė vienam žaidėjui

Lietuvių aštuntasis viešas 
šachmatų turnyras baigėsi 
mūsų klubo pirmininkui Dr. 
I. Venclovui laimėjus visas 
aštuonias sužaistas partijas. 
Rekordinis lietuvio šachma- 
‘Xko iTZČ“ nTT
nerių metų laikotarpyje Venclovą!
turnyro dalyviai, jų tarpe ir Didau% puošni turnyro 
tarptautiniai meisteriai, ne- pereinamoji taurė liko lietu- 
Mūsų Pastogė Nr! 50-52,1981.12.21, M‘8' ,
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Mūsų bendradarbės: 
Violet, Valda, Waltraud, 
Regina, Michele, Corinne, 
Julie, Debbie

Aplankę mūsų saloną jūs 
jausitės ir atrodysite 
žavėtinai!* :

- m ; ■ . ,>q ■ ' '
t ..

• rc-v ' HiV •-
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vio rankose antrą kartą. V. 
Patašius 1978 metais pirma
sis apgynė lietuvių vardą. 
Jau nuo pirmojo žaidimų ra
to kitus mūsų klubo narius 
sekė pralaimėjimai. Pagal 
laimėtų taškų skaičių jų pa
sekmės: V. Patašius ir J. 
Dambrauskas po 5 taškus, 
Dr. H. Lukše pirmuose ra
tuose laimėjęs prieš šach
matininkus turinčius 
aukštus įvertinimus, vėliau 
pasimetė ir prarado savo 
tikrą žaidimo formą, baigė 
su 4 taškais. J. JenČius SVz, 
V. Šneideris 2Vz ir A. Pūkas 
IV2. Stasys Rimkus sveika
tai sušlubavus turėjo pasi
traukti iš turnyro. Visi tur
nyro dalyviai buvo paten
kinti galėdami žaisti erdvio
se patalpose, tuo pačiu ir 
klubo baras* susilaukė dau
giau lankytojų.

MIRĖ DR. M. EUWE

Mirė olandas šachmatų 
didmeisteris Dr. M. Euwe
buvęs Pasaulio Šachmatų 
Federacijos prezidentas. 
1935 m. Dr. M. Euwe nuga
lėjo tuometinį pasaulio čem
pioną garsųjį A. Aliochiną. 
Buvo autorius daugelio 
šachmatų knygų, kuriomis 
naudojasi milijonai šachma
tininkų. Būdamas preziden
tu turėjo padaryti svarbių 
sprendimų konfliktuose tarp 
Vakarų ir Rytų valstybių ir 
visuomet parodydavo savo 
kietą nusistatymą prieš Ry
tų bandymą dominuoti 
šachmatų politikos ’’žaidi
me”.

Šachmatų pasaulis neteko 
garsaus šachmatininko ir 
energingo administrato
riaus.

AUSTRALIJOS
ŠACHMATININKAI

KINIJOJE

Dvylika Azijos zonos 
valstybių, jų tarpe ir Aus
tralija dalyvavo Kinijoje su
rengtame turnyre. Nežiū
rint, kad Australijos ko 
manda savo tarpe turėjo tik 
vieną šachmatų meisterį 
grįžo laimėję trečią vietą.

Pirmoje viętoje Philipinai 
antroje šeimininkai Kinija.
‘M U? .•V.'E'.'tr ’ ..... ...
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Visus artimuosius, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
sveikinu su šv. KALĖDOMIS ir linkiu šviesių ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ. n

. • Stasė Jurevičienė

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname 
gimines, draugus ir pažįstamus ir linkime geros sėkmės.

Danutė Bižys ir šeimos

Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus iš arti ir 
.toli sveikinu su KALĖDŲ šventėmis" ir linkiu sėkmingų 
NAUJŲMETŲ

Marija Magdalena Šidlauskienė *
I-.-'.*.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
visus brangius mūsų bičiulius, artimuosius bei 
pažįstamus linkėdami daug tyro šventinio džiaugsmo bei 
sveikatos ir laimės ateinančiais metais

Tamara Skrinskienė
'‘r’ ditw’-r

Tyris Skrinska

Brangius bičiulius ir pažįstamus bei visus Pietų 
Pakraščio lietuvius sveikiname su Šv. KALĖDOM ir 
linkime laimingų ir kupinų sveikatos ateinančiųjų.
1982-JŲ METŲ.

O.V.Jonušai

Visus mūsų mielus pažįstamus ir gimines sveikiname 
su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime laimingų N. METŲ 

M. ir K. Burneikiai

Džiaugsmingų KALĖDŲ Švenčių ir visokeriopos 
laimės bei sėkmės 1982-siais METAIS linkime visiems 
draugams, pažįstamiems ir artimiesiems.

Veronika ir Aleksas Kaminskai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1982 
METŲ.

Linkim draugams ir prieteliams linksmai ir laimingai 
praleisti šventes.

ŠACHMATŲ BIULETENIS

Užbaigus šių metų žaidi
mų sezoną Sydnejaus šach
matų klubas išleido biuletenį 
kuriame paduota žaidimų 
rezultatai ir 1982 veiklos 
programa. Biuletenis gau
siai iliustruotas nuotraukom 
“is- .00

M.A. Statkai 
J.R. Cervin

303- .1£ „svA Tswittfe

8



LAIŠKAS

I REDAKCIJAI

Gerb. Pone Redaktoriau,

Atsakau į p. Cibo laišką, 
tilpusi "Mūsų Pastogės” Nr. 
47 81.11.23.

1. Iš kur p. Cibas žino, kad 
aš esu davęs kainas?

Ar tuo jis nori pastatyti 
Organizacini išvykos komi
tetą j kompromituojančią 
Eadėtį, kad jam kažkokiu 
ūdų prieinami mano laiš

kai, adresuoti tam komite
tui?

2. Jis pašiepia mano teigi
mą, kad mano firma duos 
Geresnes sąlygas už kitus, 

egu jis tą paneigia faktais.
3. Tas liečia mano paramą.
Tikiuosi, kad lietuvių 

sportininkų organizacija yra 
lietuvių bendruomenės pa
dalinys. Jis teigia, kad mano 
pristatyme nesu nieko 
pasiūlęs sportininkams nuo 
savęs, šalia sumažintos ko
misijos (Iš kur jis tokias in
formacijas gauna?)

Ką jis pasakys į mano pa
tarnavimus?

a) Virš $ 10.000 mano ir 
mano brolio asmeninė dova
na Lietuvių Skautų Sąjun
gos VI-jai stovyklai,

b) Mano išrūpinimas Vik
torijos valstijos vyriausybės 
$ 5.000 auką lietuviams 
\skautams.

Lietuvių bendruomenės 
nariai, etninių bendruome-
nių lyderiai, Viktorijos ir 
Australijos vyriausybių na
riai žino kiek laiko ir pinigų 
esu paaukojęs Lietuvos by
los ir lietuvybės labui. Tik 
nesinori to visko minėti.

Tegu p. Cibas išvardina 
savo apčiuopiamus patarna
vimus toje srityje.

4. I.A.T.A. (International 
Air Transport Association)

Tiktai toji organizacija, 
sudaryta iš daugumos lais
vojo pasaulio oro linijų, 
akredituoja specialiai at
rinktas kelionių agentūras ir 
duoda joms teisę išrašinėti 
oro kelionių bilietus. Tiktai 
mažuma agentūrų turi tą 
privilegiją; mūsų firma turi 
tą teisę.

P. Cibas labai gerai žino, 
kodėl jo firma nėra tos pa
saulinės organizacijos nariu.

Jis rašo kad Qantas, 
PanAm, ir Singapore Air
lines yra išstoję, nepriklauso 
arba ketina išstoti iš IATA. 
Tikrumoje QANTAS ir 
PanAm yra IATA nariais ir 
neketina iš jos išstoti, Sin
gapore Airlines numato 
įstoti sausio mėn.

Suinteresuotiem siūlyčiau 
pasiteirauti oro linijose, ką

GYVAS ŽVILGSNIS Iš PRAEITIES Į ATEITĮ 
750 METŲ SUKAKTIES (1231-1981) 

PERSPEKTYVOJE

MAŽOJI LIETUVA IR MES
Prof. P. L KUŠNERIO STUDIJAI PASIRODŽIUS

Paruošė inž. V. žemaitis. Išleido Liet. Miški
ninkų Sąjunga. 112 p. ir 3 žemei. Kaina $4.00; su 
persiuntimu $5.00. Kreiptis: P. Norkaitis, 5249 So. 
Albany Ave., Chicago, III. 60632.

reiškia būti LATA akredi
tuotu agentu. Manau kad 
lATA’i nelabai patiks p. Ci
bo pasisakymas apie tą or
ganizaciją. Bet tai reikalas 
tarp p. Cibo ir IATA’os.

5. p. Cibas suminėjo tris 
organizacijas, kuriom jo fir
ma priklauso.

Mes priklausom IATA, 
APAC, AFTA, AITT, Ame
rican Chamber of Com
merce, Melbourne Chamber 
of Commerce; Ansett ir 
T.A.A. akredituoti.

Jo teigimas kad "Palanga” 
yra vienintelė valstybiniai 
licenzuota lietuvių kelionių 
agentūra Australijoj, klai
dina žmones, nedirbančius 
kelionių srity. N.S.W. vals
tijoje visom kelionių agen
tūrom licenzija privaloma. 
Be tos licenzijos negalima 
būti kelionių agentu. Tokia 
licenzija nėra kokia išimtinai 
’’Palangos” privilegija. ’’Pa
langa” yra tiktai vienos 
NSW valstijos licenzuota.

Nei Australijos Federali
nė valstybė, nei bet kuri kita 
valstija Australijoj tokios li- 
cenzų procedūros neranda 
reikalo įvesti.

Kodėl taip yra, buvo labai 
išsamiai Sir Phillip Lynch 
(Australijos pramonės ir 
prekybos ministerio) viešai 
paaiškinta.

6. P. Cibas teigia, kad 
įstatymo prievarta laiko ke
liautojų pinigus patikėtinėj 
kasoj.

Mūsų firma Business 
Holiday Travel Pty. Ltd., be 
prievartos laikė ir laiko visų

ATOSTOGOS THAILANDE
'^kmasLaukaitis Tęsinys

Bavalgant vakarienę su 
savo gražiąja partnere, 
klausinėjau ir daugiau įvai
rių dalykų, nes, būdama ge
rai išsiauklėjusi, ji galėjo 
man daug ką paaiškinti. Be
geriant vyną, išėjo kalba 
apie alkoholį. Šios proble
mos Thailande kaip ir nėra, 
nes tailandiečiai yra nepratę 
gerti, o be to gėrimai yra 
gana brangūs. Kelis kartus 
svečiuojantis su vietiniais 
gyventojais, net keista bū
davo, kad vyrai po kelių 
stiklų alaus ar kito gėrimo, 
jau pralinksmėdavo, kai 
merginoms užtekdavo ir 
vieno kokteilio, kas jas pa
darydavo dar linksmesnė
mis ir jos dar daugiau ki
kendavo. Tikrai pigu tokius 
svečius turėti.

Blogiau yra su narkoti
kais. Jie yra giliai įgabenami 
iš kaimyninių valstybių ir 
taip vadinamo "Trikampio”, 
kur susikerta Thailandas, 
Burma ir Laos. Tačiau su 
narkotikais čia reikia būti 
labai atsargiam, nes pagau
tas taip ir supūsi kalėjime, 
nes čia labai griežtos baus
mės, net ir mirties.

Socialinės globos, kaip 
Vakaruose, čia beveik nėra, 
išskyrus tik valdiškas svar
besnes tarnybas. Taip pat 
nėra ir privačių automobilių 

keliautojų pinigus banke 
specialioj "Trust Account” 
sąskaitoj, ir tie pinigai yra 
apdrausti.

7. Aš dirbu kelionių pra
monėje virš 22 metų ir mano 
gera reputacija yra žinoma.

p. Cibo insinuacija, kad 
lietuvių keliautojų pinigai 
yra saugesni jo firmoje negu 
mūsų, yra užgaulingas.

Tai yra labai pavojingi žo
džiai, p. Cibai, rašyti: ”0 kas 
atsakys už... p. Stankūnavi- 
čiaus pažadus už dviejų 
metų?”

8. P. Cibas didžiuojasi, 
kad pereitą kartą sportinin
kai keliavo per "Palangą", 
bet tegu parašo, ar jie kelia
vo pigiau, negu Melbourne 
’’Dainos” Sambūrio nariai, 
kurie keliavo per mūsų fir
mą.

9. Savo laiško užbaigoje p. 
Cibas išvardina visą eilę pa
tarnavimų, kokių jo firma 
duoda. Tikrumoje tokius 
patarnavimus duodam mes 
ir daugumas agentų.

Liekųreikšdamas pagarbą

Balys Stankūhavičius 
Business Holiday Travel 

Pty. Ltd. Savininkas

Redakcijos pastaba. Nors 
buvo skelbta, lead sportinin
kų išvykos klausimu disku
sijos uždaromos, tačiau šį 
laišką skelbiame išimtinu 
atveju, nes liečia ne pačią 
išvyką, o yra pačios firmos 
pasisakymas tais punktais, 
kur ankstesniuose laiškuose 
jaučiasi buvus įskaudinta, 

r Red.

apdraudimo. Ir jeigu tau 
įvažiavo koks nors su senu 
automobiliu, tai taip iš jo 
nieko ir negausi, nes jis pats 
nieko neturi. Yra apdrausti 
tik firmų ir valdiški automo
biliai. Tačiau, kaip mano 
naujoji draugė pasakojo, 
viskas pamažu eina geryn ir 
gyvenimo sąlygos gerėja. 
Čia nėra jokių streikų, kai 
apie ’’moterų lygybę” vieti
nės gražuolės nieko nežino ir 
nenori žinoti, nes, kadangi 
čia yra daug daugiau moterų 
nei vyrų, tai jos yra tik pa
tenkintos, kad susiranda ir 
turi vyrą.

Bangkok ir Pattaye ku
rorte, kuris randasi apie 200 
km. nuo sostinės į pietry
čius, yra labai daug barų, 
bariukų, klubų, restoranų ir 
kitokių pasilinksminimo 
užeigų. Ir jeigu pas mus 
Australijoj pradžioje savai
tės visos pasilinksminimo 
vietos būna apytuštės, tai 
čia gyvenimas eina be sus
tojimo visą savaitę. Visur ir 
visada pilna žmonių. Šiose 
vietose yra šimtai jaunų 
merginų - hostesių, kurių 
pareiga yra pakviesti svečią 
į vidų, arba lauke prie bar®, 
jam šypsotis, jį užimti ir 
pan. Kitur jos siūlo svečiui ir 
daugiau ką. Klausiu savo 
partnerės, kaip yra su tom 
merginoms, nes man atrodo, 
kad kone visos jos, o amžius 
jų yra nuo 15 iki 25 metų, 
yra jaunos prostitutės.

— Taip nėra, nusišypsojo 
mano viešnia. Jūs užsienie
čiai tuoj ir galvojate, kad tai 
laisvos merginos ir parsi
duoda už pinigus. Žinoma, 
pas mus nestinga ir jų, ta
čiau visos kitos mūsų gyve
nime, nor vyrui būt geros, 
švelnios ir padaryt jį laimin
gu, nes tik tada ir dvasia jai 
bus gera ir bus pareikšta 
padėka Budai. Vyro ir mo-

Džiaugsminų šv. KALĖDŲ ŠVENČIŲ, malonių ir 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ visiems bičiuliams, 
draugams ir pažįstamiems linki

Jadvyga ir Viktoras Venclovai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 
mieliems draugams ir pažįstamiems linki

Grybų šeima; Št. įves

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

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

Elvira, Zita ir Kazys Belkai

Visiems tautiečiams kuo laimingiausių Šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲ METŲ švenčių linkime!

Angelė ir Stasys Montvidai

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

Antanas ir Viktorija Jablonskiai

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

0. ir A. KapoČiai ir šeima 
ir Petras Valentinas

Džiaugsminų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ visiems mieliems draugams, artimiesiems ir 
pažįstamiems linki

0. ir A. Leveriai 
su šeima

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
linkime Adelaidėje p. Stalbams ir Jablonskiams, 
Brisbanėje p. Stankūnams ir visiems artimiesiems ir 
draugams

Marytė ir Adomas Laukaičiai

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

Zita ir Zenonas Vičiuliai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga, sveikinu 
draugus ir pažįstamus ir linkiu Jiems geros sveikatos

J. Jasulaitis

terš draugystė yra labai ar
tima ir nuoširdi ir, jeigu vy
ras vėliau nuperka merginai 
dovaną, tai ji bus patenkinta 
ir žinos, kad ir jam buvo ge
ra. Tai yra speciali rytietiš
ka meilė, kurią jūs vakarie
čiai tuoj vadinate prostitu
cija. Merginą pagyrus, nu
pirkus dovaną ar ką kita, ji, 
lyg maldai, ant krūtinės su
deda rankas, nulenkia galvą 
ir padėkoja. Vakaruose pap
rastai vyrui už meilę mote
rims dėkoja, kai čia yra at
virkščiai.

Patys tailandiečiai yra 
gana varginti. Jie uždirba 
maždaug 50-70 baht per die
ną (apie 22 baht už amer. 
dolerį), kas leidžia jiems tik 
vieną kartą per dieną geriau 
pavalgyti. Kalbant apie val
gį, tai keista matyti tūks
tančius mažų vežimėlių su 
virtuvėlėmis, didelių puodų 
ir kt., kur ištisą dieną ke
pama, verdama ir valgoma. 
Jie neturi tokių valgymų 
kaip mes, valgant pusryčius, 
pietus, vakarienę. Jie prą-tas.
bėgomis nusiperka šio.ar to, « daugiau ,„
užkanda, po valandos ir vėl ......... ' ’ ' - •
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ko nors ir taip visą dieną. 
Vieni peka, o kiti valgo. 
Maistas jų aštrus ir nežinau 
ar bent švaros ir medicinos 
komisija Amerikoj ir Aus
tralijoj praleistų tas jų vir
tuvėles. Viskas minkoma, 
maišoma ir vartojama su 
pirštais. Kvapai tai ir nepa
vydėtini, tačiau vietiniams, 
atrodo, yra gerai. Aš niekaip 
negalėjau ir dabar negelių 
suprasti, kad ten visai nėra 
nei musių, nei moskitų. Aš 
įsivaizduoju, kas dėtųsi, 
jeigu taip būtų gatvėse ver
dama Australijoj. Ilgą laiką 
aš laikiausi nuošaliai nuo jų 
maisto ir net nebandžiau jo 
ragauti. Tačiau, prieš pat iš
važiuojant į namus, buvau 
pakviestas į vieną festivalį ir 
ten pabandžiau jų pačio 
švelniausio patiekalo. Neži
nau ar nuo jo, ar nuo ledo, 
kuris greičiausiai buvo su
šaldytas iš paprasto nevirto 
vandens, gavau pilvo skaus
mus ir vėliau dvi dienas man 
geriausia vieta buvo tuale-
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Sveikiname
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu 

visus draugus, bičiulius, linkėdamas stiprio!'sveikatos, 
*^**BfeWinąlonės ir globos ; •' *»

Viktoras Glionertas♦

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

V. ir J. Ramanauskai

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

Ada ir Vytautas Mickevičiai

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

A. ir P. Marašinskai

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

Vincenta ir Julius Jašiūnai

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

B. ir P. Ropės

Sveikiname visus mielus bičiulius, draugus ir 
pažįstamus su Šv. KALĖDOM ir linkime laimingų 
NAUJŲ METŲ

Z. ir V. Čilvinai

Sveikinam visus draugus ir pažįstamus su Šv. 
KALĖDOM ir NAUJAIS METAIS ir linkime daug 
laimės, džiaugsmo ir geros sveikatos

Lidija ir Stasys Rimkai

Linkime draugams ir pažįstamiems linksmų KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ ir laimingų 1982 NAUJŲJŲ METŲ

Eugenija ir Jadvyga Maurusevičiai

Naujas dievas — 
naujas stabas

Sakydavom, kad neturėjo rūpesčių bobelė,
- tai vieną dieną ėmė ji ir nusipirko sau paršelį. 
Dabar, kai pažanga munis ant 'kulnų negailestingai mina, 
mes įsitaisome (moderniškai) — automašiną.

K- "1 ■ ’ ■
i ■ £ri’

Ilga naujoji, motoras — tarytum liūtas.
Jau štai ir rūpestis — kad ji tarpuvartėje neužkliūtų. 
Praplatinome kelią. Pabijoję, kad šakelės, 
jai į garažą riedant, dar įbrėžti gali, 
apkarpėm krūmus patvoryje, nugenėjom.

Ir čia (vėl rūpestis!) apsižiūrėjom, 
kad susitepti gali naujosios sėdynės. 
Maišus ant jų užtraukėme tad plastikinius, 
gražiai, tvarkingai apkamšydami ir šonus. 
Ant plastikos tačiau sėdėt, nėra malonu. 
Bėgiojom, lakstėm, nuplėšėm dvi poras batų 
(nes ir prie stogo juk priderinti reikėjo, ir prie ratų), 
kol medžiaginius užvalkalus suieškojom.

Na, pagaliau! Tiesiu, plačiu keliu važiuojam, 
bet — ar netraukia tik per daug į kairę pusę? 
Mylia, antra — atrodo, motoras kaž-ko priduso; 
ir vėl jau būtinos tos kibirkštėlės neįskėlė...
(Nors visa tai man — kinų abėcėlė, 
bet rūpinuos ir aš.) 0 dar, lyg tyčia, 
kur eisi: krautuvėn, ar pas bičiulį į seklyčią, 
visur tik aimanos: ’’Kaina benzino kyla!” 
Taip skaudžiai duria (į kišenę), kaip su yla. 
Vieniems — valdžia dėl to kalta, kitiems — arabai...
— Tesineša sau kaukas tą Naujoviškąjį Stabą!!

Deja, žmogus be rūpesčių gyvent negali. 
Reikės, taigi, įsitaisyti... gal paršelį?

Julija
— ' 1 " I-------------- . M' .___________

1 ■■■■ ......... ........................................ ................
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NEWCASTLE DISKUSIJŲ 
klube,

Paskutiniame Nele Apy
linkės visuotiniame susirin
kime kreiptasi į Diskusijų 
Klubą, kad šis laiks nuo 
laiko surengtų kultūrinių 
vakarų pakviečiant visus 
Nele gyvenančius. Šis pa
geidavimas priimtas dėme
sin ir lapkričio 22 d. State 
Bank salėje surengtas filmų 
vakaras. Programoje Stasys 
Butkus, Stasys Žukas ir Va
lentinas Kutas pasidalino įs
pūdžiais rodydami filmus ir 
skaidres iš kelionių po Lie
tuvą ir kitus kraštus.

S. Butkus padarė trumpą 
istorinę, geografinę, ekono
minę ir politinę apybraižą iš 
aplankytų Pietų Pacifiko 
salų — Naujoji Kaledonia, 
Suva, Fiji, Tonga ir Naujoji 
Zelandija. Į šiuos kraštus 
važiavo turistiniu - pramo
giniu laiyu ’’See Princes” 
(šiame laive daromos T.V. 
serijos ’’Love Boat”), todėl 
skaidrėse matyta iš anksto 
specialiai surežisuotų vieti
nių gyventojų pasirodymų 
su spalvingais rūbais šo
kant, dainuojant ir t.t., bet 
netrūko gražių gamtovaiz
džių ir vaizdų iš charakte
ringų vietinių gyventojų so
dybų su palmių lapų ir bam
bukų konstrukcijos namu
kais.

S. Žukas parodė skaidrių 
iš U.S.A. didžiųjų miestų - 
Čikagos, New York ir Wa
shington. Labai gražūs šių 
miestų bendri vaizdai, ir žy
mių valstybinių pastatų rū
mai. Daug kas buvo jau akiai 
pažįstama, tačiau buvo įdo
mi paties S.Ž. asmeniškų įs- 
pūdžių interpretacija. Sve
čiams pageidaujant dar 
parodyta skaidrių iš Moroko 
miestų Rabat ir Casablanka. 
Paaiškinimai apie šio krašto 
socialinį gyvenimą išryški
nant daugiau vyrų ir moterų 
skirtingus mums kasdieni
nio gyvenimo santykiavimo 
bruožus iššaukė kartais 
skanaus juoko.

V. Kutas su ’’Palangos” 
grupine eskskursija 10 
dienų praleidęs Lietuvoje 
savo garsinį filmų aparatą 
nukreipė daugiau į pačius 
žmones, su kuriais teko su
sitikti giminių bei pažįstamų 
rateliuose. Daug gražių 
lengvų pašnekėsiu, daug 
linksmos natūralios žmonių 
nuotaikos pasireiškimų. Čia 
newkasteliete Emilija Dau
gėlienė ir Antosė Grigaliū
nienė matė savo artimus gi
mines ir girdėjo jų sveikini
mus joms. Filme iš Buities 
Muziejaus Rumšiškėse šalia 
įvairių sodybų ūkinių pasta
tų, žemės ūkio įrankių iš vi
sų Lietuvos sričių matėme 
taip pat liaudies papročius, 
atliekamus specialių grupių 
su dainomis ir šokiais gro
jant armoškoms. Filmose 
matėme daug Vilniaus, 
Kauno taip pat ir Rygos 
įlankoje esančių Latvijos 
vasarviečių (Jūrmala) vaiz
dų.

Šis pustrečios valandos 
užtrukęs vakaras buvo labai 
įdomus visiems susirinku
siems. Svečių buvo šešis 
kartus daugiau, kaip pačių 
klubo narių. Buvo svečių ir 
iš toliau - Stefa ir Petras 
Kairiai iš Kurri-Kurri ir Al
binas Ulskis iš Toronto.

Išvados:
1. Mūsų keliautojai važi

nėjo po pasauli atviromis 
akimis ir ausimis. Ypač gra
žu, kad jie nei raginami nei 
prašomi matėsi iš visko tu4

Newcastle VISIEMS SKAITYTO
JAMS IR JŲ ŠEIMOMS 
PALANGA TOURS LINKI 
DŽIAUSMINGŲ KALĖDŲ!

Išvyka į Lietuvą
Klijentams pageidaujant, 

suorganizavome dar vieną 
ekskursiją į Lietuvą, šiems 
metams, su

10 NAKTŲ VILNIUJE
Ekskursija iš Australijos 

išvyksta rugsėjo 8 d. pro 
Singapūrą ir Maskvą į Vil
nių. Po to į Rygą, Leningra
dą ir namo. Grupei vadovaus 
mūsų Brisbano skyriaus 
tarnautoja Valentina Luc- 
kutė. Norintieji vykti, sku
biai registruokitės mūsų 
įstaigoje arba Jums arti
miausiame skyriuje, nes 
vietos ribotos.

Valentina Luckutė

Palanga 
Toars

AUSTRALIA

SYDNEY: 280 Pitt St.
Tel. 264 2008

MELBOURNE: 118 Queen
St. Tel. 67 8525

BRISBANE: Citicorp Buil
ding, 1st floor, 217 George 

St. Tel. 2213177
ADELAIDE: 229 Rundle St.

Tel. 2237544
PERTH: 140 St. Georges 

Tee. Tel. 321 7371

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

Irvis ir Nijolė Venclovai
-l: -Hi-: .Si&z.iYv.ĄĮ

Smagių ir džiaugsmingų KALĖDŲ švenčių ir 
sėkmingų bei sveikatingų NAUJŲJŲ METŲ visiems 
draugams, artimiesiems ir pažįstamiems linki

J. J. Penkaičiai

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

Anelė ir Jonas Mikutavičiai

Sveikiname visus mielus draugus, pažįstamus su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės bei 
sveikatos 1982-siais METAIS

P. ir V. Žitkauskai

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

Bronė ir Vincas Kondreekai

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

Sveikiname mūsų mielus gimines, draugus ir 
pažįstamus

Linkime linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 
1982 METŲ. V. ir A. Simanavičiai

rėję tikslą užfiksuoti kelio
nių įspūdžius ne tik savo 
Erisiminimams, bet pasida- 

nti savo patyrimais su vi
sais šioje apylinkėje gyve
nančiais, ir tam negailėjo nei 
laiko, nei darbo ir išlaidų.

2. Skaitlingas svečių at
silankymas- į šį parengimą 
paskatina D.K. ir ateityje 
laiks nuo laiko surengti pa
našius kultūrinius vakarus 
visiems čia gyvenantiems, 
ypač žinant, kad šiuo laiku

neturime nei choro, nei tau
tinių šokių, ir D.K. yra vie
nintelė organizuota grupė 
kultūriniam gyvenimui paį
vairinti. Todėl kiekviena 
iniciatyva labai sveikintina 
ir pageidaujama.

Alf. Šernas

Tikras pesimistas pats ei
na pasitikti savo nesėkmės.
- ----------------- ;--------- -—
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NAUJA AMERIKOS IR * 
KANADOS SPORTO 

VADOVYBĖ

Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą

Lapkričio 14-15 dienomis 
Clevelande įvyko Š. Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto S-gos suva
žiavimas. Dalyvavo 50 at
stovų su 88 įgaliotais bal
sais. Suvažiavimą atidarė 
buvęs pirmininkas Pr. Ber- 
neckas iš Kanados. Padary
tame pranešime, vienas iš 
didžiausią praeitų metų įvy
kių, buvo 22-jų sportininkų 
kelionė į Australiją, kur jie 
gražiai pasirodė ir repre
zentavo S. Amerikos sporti
ninkus. Buvęs pirmininkas 
dalyvavo Liet. B-nės konfe
rencijoje, įvykusioj Daina
vos stovykloj. Čia buvo 
svarstoma ir vėliau komisi
jos pageidauta, kad būtų 
priimta ŠALFASS ir ALF 
AS (Australijos) sporto są
jungų nutarimas, kad PLB 
konstitucija būtų pakeista ta 
prasme, jog į PLB ir Krašto 
V-bas nariai sporto reika
lais būtų ne kooptuojami, 
kaip dabar, bet skiriami at
skirų sporto sąjungų. Taip 
E at buvo pageidauta, kad į 

tuanistines mokyklas būtų 
įvesta fizinio auklėjimo pa
mokos. Deja, LB Valdyba'iki 
šiol į tuos pageidavimus dar 
nereagavo.

1983-jų metų P.L. Sporto 
žaidynėms, įvykstančioms 
Čikagoje nuo birželio 24 iki 

•liepos 4 dienos, buvo suda
rytas komitetas, kuriam va
dovauja buvęs žymus spor
tininkas, išvykos į Australi
ją vadovas ir aukštas Ame
rikos valdžios pareigūnas 
inž. Valdas Adamkus. 1978 
metais, po Toronto Pas. 
Liet; Sporto šventės, buvo 
įsteigtas Sporto Fondas, 
kuris yra oficialiai įregis
truotas ir jo pagrindinis ka
pitalas nėra liečiamas, nau
dojant tik pajamas įvairiems 
sporto reikalams! Fondas 
turi $ 34.000 kapitalo.

Numatoma išleisti Išeivi
jos Sporto Istorijos knygą ir 
jos . išleidimo apybraižą pa- 

‘ darė S. Krašauskas, pasa
kydamas, kad jau 60% visos

medžiagos gauta ir ją nori
ma išleisti iki 1983-jų metų 
šventės Čikagoje.

Atsisakius senąjai valdy
bai kandidatuoti, naujosios 
valdybos rinkimams buvo 
pateikta trys sąrašai: du iš 
Čikagos ir vienas iš Cleve- 
lando. Daugumą balsų gavo 
pirmasis Čikagos sąrašas, į 
kurį įeina: Valdas Adamkus, 
Vyt. Grybauskas, V. Bris- 
gys, Al. Lauraitis, K. Am- 
butas, A. Tamošiūnas ir R. 
Korzonas.

Suvažiavimui baigiantis, 
atstovai pareiškė didelę pa
dėką buv. dvi kadencijas ŠA 
LFASS pirmininkui Pr. 
Berneckui iš Toronto ir jis 
buvo pakeltas į ŠALFASS 
Garbės narius.

naujosios ŠALFASS valdy
bos yra dideli australiečių 
draugai, palaiką nuolatinius 
ryšius su Išvykos Komitetu, 
kuriam jau dabar rašo, kad 
jie stengsis padaryti viską, 
kad mūsų sportininkų kelio
nė praeitų su didžiausiu pa
sisekimu.

AČIŪ J. KAZĖNUI

Didelis sportininkų drau- 
Sas ir bičiulis adelaidiškis 

onas Kazėnas, kuris ir pas
kutinį kartą važinėjo su 
sportininkais po Ameriką ir 
Kanadą, suprasdamas sun
kią Išvykos Komiteto finan
sinę padėtį, paaukojo jam $ 
200, iš kurių 100 dol. eina į 
būsimą loteriją ir su kita 
šimtine jis įsijungė į ’’Šimti
ninkų” ratelį. Nuoširus 
sportiškas ačiū J. Kazėnui.

■■■

IŠVYKOS KOMITETAS 
SVEIKINA

Tik iš Amerikos gavus 
naujojo ŠALFASS S-gos są
rašą, Išvykos Komitetas pa
siuntė nuoširdų sveikinimą 
ir linkėjimus pirmininkui 
Valdui Adamkui ir visai 
naujai valdybai. Ši visa val
dyba tai yra pati geriausia 
ko Australijos lietuviai 
sportininkai galėjo tikėtis. 
Daug kas iš vyresniųjų atsi
mena šauniąją Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinę, 
1964-siais metais gastrolia
vusią Australijoj ir skynusią 
kone visas pergales. Šios iš
vykos vadovas buvo dabar
tinis pirmininkas Valdas 
Adamkus ir treneris Vytau
tas Grybauskas, kuris aus- 
traliečiams sportininkams 
būnant 1978 metais Ameri
koje, buvo mūsų vadovas ir 
dabar, kaip jis rašo, taip pat 
stengsis kuo daugiausiai 
mums padėti. Al. Lauraitis, 
įžymusis Vokietijos dienų 
krepšininkas, šiuo metu yra 
didelio kelionių biuro savi
ninkas. Jis praeitą kartą 
tvarkė sportininkų keliones 
Amerikoje ir taip pat yra 
didelis australiečių draugas. 
R. Korzonas, buvęs iškilusis 
krepšininkas Amerikoje, 
prieš porą metų buvo Aus
tralijoj, susipažino ir susi
draugavo su mūsų sporti
ninkais ir šiuo metu eis val
dyboje svarbias pareigas. 
Kaip matome, didžioji dalis

t

į

i

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Mes turime dar atsiminti, kad į Izraelį yra pasakyta: 

"Tuomet jūs bėgsite į tų kalnų slėnį", bet juk Izraelio 
vardas reiškia "Viešpaties palaimintieji žmonės”, "Dievo 
žmonės”, "Viešpaties žmonės”, (2 Kron. 7:14). Ir nors, 
kaip jau matėm, pirmieji arba dvasiniai karalystės palai
minimai ateis į dvasinį Izraelį, ir vėlesnieji arba žemiš
kieji prasidės su Izraėliumi pagal kūną, tačiau ten jie ne
sustos; nes kas tik norės, galės patapti Izraelitais; paro-* 
dydama Abraomo tikėjimą ir paklusnumą visa žmonija 
galės pasidaryti tikrais Izraelitais, — ’’Dievo žmonėmis”. 
Todėl pranašas Izaijas sako, kad tada kai Izraelis bus 
šaukiamas atgal į Dievo malonę, karalystės įkūrimo me
tu, prie jo bus priskaitoma "kiekvienas, kurs šaukiasi į 
mano (Jehovos) vardą, nes aš sutvėriau jį savo garbei, 
prirengiau jį ir padariau jį”. (Izraelio vardas tuomet bus 
pritaikomas visiems, kurie yra Dievo žmonės). — Iza. 
43:7; Rom. 9:26, 33; 10:13.

Bus daugiau
Mylį tiesą literature? gausite veltui. Rašykite:

■IdU-t l.lūiį JhšSti'

/POPTAS^
KOMITETAS Į

GEELONGĄ

Beveik visas Išvykos Ko
mitetas vyksta į Geelongo 
sporto šventę. Vieni patys 
žais, kiti yra komandų tre
neriai ir vadovai, gi pats 
pirmininkas duos išsamų 
pranešimą suvažiavusiems 
sporto klubų atstovams, 
apie komiteto atliktus dar
bus. Komitetas prašo visus 
sporto klubus turėti sąrašus 
visų tų žaidėjų, kurie norės 
1983 metais važiuoti į Ame
riką. Taip pat prašoma nu
matyti iš anksto vyrų trene
rių kandidatūras.

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 KovasIškilioji plaukikė
TABATA ANDRIŪNAITĖ 

(Sovietai nori ją pasisavinti)

Busimoji olimpinė ir 
fiasaulio plaukimo čempionė 
tą. jai pranašauja žymiau

sieji Australijos plaukimo 
treneriai) Tabata Andriū- 
naitė, vis daugiau ir daugiau 
garsėja Australijos sporti
niame gyvenime. Nors jinai 
yra dar tik 12-kos metų, ta- 

": čiau jau •dabar "ji' tūri šešis 
N.S.W. valstijos plaukimo 
rekordus. Per buvusias 
Australijos pirmenybes ji 
laimėjo penkis medalius. 
Kaip ir kiekvieno gero atle
to, taip ir Andriūnaitės, di
džiausias noras yra repre
zentuoti Australiją ateinan
čioje olimpiadoje. Kaip jos 
dabartinis treneris E. Ar
nold sako, tai '•ji neturės 
problemų būti išrinkta. Ta
čiau, jeigu kartais jinai ne
būtų išrinkta, kuo jos trene
ris visai nenori tikėti, tai jau 
dabar Sov. Sąjunga yra pa
siūliusi jai apmokėti visas

išlaidas, kad ji Los Angeles 
reprezentuotų Sov.
Sąjungą. Pagal Sov. S-gos 
įstatymus, išleistus prieš 
porą metų, jų piliečiais skai
tomi ir tie žmonės, kurie yra 
gimę svetimoje valstybėje ir 
net iš mišrių šeimų. Šiuo at
veju Tabatos tėvas yra lie
tuvis, motina vokietė, o ji, *• 
gimusi Australijoj, nors ir 
yra Australijos pilietė, ta
čiau sovietų skaitoma jų pi
liete. Tabatos treneris ne
mano, kad jai reikės repre
zentuoti Sov. S-gą, nes ji 
bus garbingoje Australijos 
komandoje. Tačiau, kaip ru
sai galvoja, ką gali žinoti?

Jaunosios čempionės 
Kvenimaš ir darbas nėra 

igvas, nei per daug įSpAijf 
dingas. Ji pradėjo ,pląpŪį. ..u,- 
jau nuo 7-rių metų u- daly- J. 
vaudama laisvo stiliaus; 
teliškės ir įvairių stilių 
(medley) varžybose, ji

paliko daug naujų savo me
tuose ir vyresnėse klasėse, 
rekordų. Laisvame stiliuje, 
savo amžiaus klasėje, ji nie
kuomet dar nebuvo nugalė
ta.
Dalyvaudama plaukimo 

pirmenybėse, ji susipažino 
su viena australų šeima, ku
rie turi keturius vaikus ir jie 
visi yra pasižymėję plauki
kai. Susidraugavus si aus
tralų Starr šeima, su Taba- 
tos tėvų sutikimu, pasiėmė 
ir ją į savo namus ir dabar ji 
su visa kita šeima intensy
viai kasdien treniruojasi. O 
darbas yra tikrai nelengvas. 
Keliasi 5-tą vai. ryte ir jau 
po 15-kos minučių treniruo
jasi ir plaukia iki 7.30. Vė
liau mokykla ir po jos ma
žiausiai dvi valandas vėl ba
seine.

Tabatos pagrindinis dabar 
noras yra patekti į Australi
jos sporto Institutą, esantį 
sostinėje Canberroje. 
Tačiau į jį priima tik nuo 
17-kos metų nors jos trene
rio seserėčiai, taip pat iški
liai plaukikei, buvo padaryta 

. išimtis ir ji buvo priimta nuo 
14-kos metų. Jos tėvai, kaip 
ir visa šeima labai dažnai 
dalyvauja Sydnejaus lietu
vių parengimuose ir, nors 
gyvendami toliau nuo New- 
castel, kur Tabata treniruo
jasi, jie visaip jai padeda ir 
padės kad tik ši įžymioji jų 
duktė sportininkė, turėtų 
pačias geriausias sąlygas 
atsiekti geriausių rezultatų, 
iškeliant ne tik Australijos, 
bet ir lietuvių vardą.

Jos trenerio pranašavimu, 
būsimose 1982-jų metų Aus
tralijos plaukimo pirmeny
bėse vasario mėnesį, ji su
muš keturis Australijos mo
terų rekordus. Geriausios 
sėkmės, Tabata. Mes tiki
mės, kad tu galėsi irAustra- 
lijos lietuvius reprezentuoti 
1983-jų metų Pasaulio Lie
tuvių Sporto Šventėje Čika
goje.
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’ Mielus draugus, artimuosius bei pažįstamus 
Australijoje ir užjūriuose sveikiname linkėdami 
džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir gražiausių NAUJŲJŲ 
METŲ.

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

Zina ir Bronius Paskočimai

Antanas Laukaitis ir dukros

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.

NAUJUOSIUS METUS linkime sutikti su laimės 
tostais: senųjų metų nuoskaudas nuplauti šampanu. Jei 
gyvenimas prabėga šuoliais, tegu nors laimė slenka 
pamažu!

Vienas amerikiečių popu
liarus žurnalas 1896 m. pa
siūlė 10.000 dolerių premiją 
tam ar tiems, kurie valtimi 
irkluodami perplauks At
lantą. Du jauni vyrukai 
George Herbo 27 m. ir 
Frank Samuelson, 31 m., 
priėmė pasiūlymą ir šešių 
metrų valtimi išvyko iš New 
Yorko Anglijos kryptimi. Po 
55 dienų jie pasiekė Scilly 
salas netoli Anglijos krantų. 
Nuo to laiko tokio bandymo 
niekas iki šiol nepakartojo.

Gulbinai ir Svaldeniai

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

jj.t > . . Stasys Stirbįnskas
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Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

MūsųPastogėĮ^r. 50-52, 11.
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Visus Klubo tarnautojus, narius, svečius, rėmėjus, jų 
visus artimuosius Šv. KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
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

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE } 
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 i

GRUODŽIO 31 d., 8 vai. GRUODŽIO 31 d. 7.30 vai.

Mieli Lietuvių Klubo bibliotekos bendradarbiai, 
skaitytojai, rėmėjai, didelė padėka už jūsų visokeriopą 
bendradarbiavimą ir paramą.

Linkime nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir malonių 
1982 metų

Nuoširdžiai prašome ir kviečiame ir toliau būti mielais 
bibliotekos bendradarbiais.

Sydney Lietuvių Klubo bibliotekos 
vadovybė

NAUJŲ METŲ BALIUS

Didžioje salėje 
Įėjimas $ 10 asmeniui 
su šalta vakariene ir šampanu.

NAUJI METAI JAUNIMUI - DISCO

Naujoje viršutinėje salėje 
Įėjimas $ 4 asmeniui 
su lengvais užkandžiais.

PASTABA: bilietai į abudu parengi
mus turi būti įsigyti ne vėliau gruodžio 
28 d .

Vietos užsakomos tiktai įsigijus bi-
aą lietus. te

»• &&&&& rrryMirryi

SOL J. VAZNELIO KONCERTAI AUSTRALIJOJ

Melbourne: Lietuvių Namuose gruodžio 30 d., trečiadieni. 
7 vai. vak.

Adelaide: Lietuvių Katalikų Centre sausio 3 d. sekma
dienį 7 vai. vak.

Jonas Vaznelis koncertuoja Amerikos lietuvių kolonijose, 
dainuoja Čikagos Lietuvių Operoje, amerikiečių Čikagos 
Lyrinėje Operoje. Stiprus bosas, spalvingas, gyvas, aiš
kaus tarimo balsas jį iškėlė į pirmaujančius solistus. Ne- 
praleiskime šios progos. Kviečiame visus į koncertą.

Bilietai po S 5.

ADELAIDINĖS PABIROS

Lietuviai ūkininkai prieš 
Kalėdas sakydavo: Kalėdos - 
ūkininkų bėdos. Mat, prieš 
Kalėdas reikėdavo apmokėti 
samdinius ir dažniausiai 
ieškoti naujų ir kt. Šiandie 
mūsų prieškalėdinės bėdos 
kiek kitokios: vaikai baigia 
mokslo metus, namie ne
duoda ramybės, dovanos 
šeimos nariams, kalėdiniai 
sveikinimai, pasiruošimai 
atostogoms, prieššventiniai 
Easkutiniai išgėrimai ir taip 

e galo. Tik spėk suktis!

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba dalinasi
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ džiaugsmu ir linkėjimais 

: su Fondo įgaliotiniais, talkininkais, nariais ir visais jo 
j rėmėjais.
i Padėka savaitraščio redaktoriui ir leidėjamjs už 
į nuoširdų talkininkavimą Fondui.
: A.L. Fondo Valdyba

Visus tautiečius maloniai kviečiame į

DĖMESIO!!
MELBOURNO "AUŠRA1 

SYDNEJUJE

Ateinančių metų sausio 24 
d., sekmadienį, Sydnejun 
atvyksta Melbourne Aušros 
Teatras. Vaidins Balio 
Sruogos trijų veiksmų ko
mediją "UOŠVĖ”. Spektak
lis įvyks Syd. Lietuvių Klu
be 3 vai. p.p.

Sydnejaus ir apylinkių 
lietuviai kviečiami įsidėmėti 
vaidinimo datą ir nepraleisti 
retos progos susipažinti ir 
su Melbourne teatru.

Šių Melbourne teatro 
"Aušros” gastrolių reikalais 
rūpinasi Sydnejuje "Atža
los” teatras.

SVEIKINTINA 
U ' ' INICIATYVA

Yra neteisinga spręsti 
apie žmogų pagal jo drau
gus. Žiūrėkite, kokius drau
gus turėjo Judas iš Karijoto.

Naujų Metų sutikimo balių
Pietų Australijoje įvestas 

privalomas "pūtimas” maši
nų vairuotojams nustatyti jų 
linksmumo laipsnį. Įvairiose 
vaišėse vyrai labai daug iš
geria selterio, ir dainą pra
deda moterys, nes vyrų sel
teris "netraukia” prie 
dainos. Viena ponia pareiš
kė, kodėl jai anksčiau nekilo 
ta mintis vėlai grįžtančio 
vyro paprašyti "papūsti”.

Gruodžio 5 d. ALB Sa
vaitgalio mokykla užbaigė 
mokslo metus. Vaikučiai pa
demonstravo išmoktą kalbą, 
o tėvai juos apdovanojo.

Gruodžio 12 d. Šv. Kazi
miero savaitgalio mokykla 
užbaigė savo mokslo metus. 
Vaikučiai suvaidino, tėvai ir 
mokytojai juos apdovanojo 
už mokyklos lankymą.

Nors abiejose mokyklose 
tėra po saujelę vaikų, bet vis 
dar nerandam kelio į vieną 
mokyklą, nors Kalėdos skel
bia vienybę geros valios 
žmonėms.

Visiems "Adelaidinių pa
birų” skaitytojams linkiu 
linksmų Švenčių ir taikos ne 
tik su savimi, bet ir su savo 
artimaisiais! Vibaltis

gruodžio 31 d. 7 vai. iki 2 vai. ryto
CAMBERWELL CIVIC CENTER, CAMBERWELL Rd.

Gros geras orkestras - 5-kių žmonių "APOLLO” kapela.
Visokie gėrimai, šampanas, pagal pasirinkimą ir trijų patiekalų vakarienė — 

už $ 20 asmeniui! , .
Prašau dabar užsakyti stalus pas p. A. Bajorą prie bažnyčios arba Lietuvių 

Namuose, arba tel. 306 8595 ir p. V. Žemaitį tel. 544 8684.

ALB Mlebourno Apylinkės Valdyba
A.L.Katalikų Federacijos Valdyba

Sydnejiškė p. Ona Osinie- 
nė suorganizavo vienai sa
vaitei pensininkų ekskursiją 
į Mooree šiltuosius minera
linius vandenis. Ekskursi
joje dalyvavo 11 moterų ir 1 
vyras. Ekskursijos tikslas 
buvo ne vien tik aplankyti 
nežinomas vietas, bet ir pa
sinaudoti teikiamomis gėry
bėmis. Be šiltų ir šaltų van
dens srovių ir dušų, kurie 
gausiai ir apsčiai išmasažuo
ja savo lankytojus, nusineš
dami su savimi jų artriti
nius, reumatinius ir kitokius 
negalavimus bei dieglius, 
ekskursantai turėjo malo
nios progos, kartu gyvenda
mi, lietuviškai padainuoti ir 
pasilinksminti. Parvažiavo 
iš ekskursijos žvalūs ir 
linksmi, planuodami kitais 
metais vėl ekskursuoti į 
sveikatą teikenčius vande
nis.

am

Sveikiname visus Lietuvos laisvės kovotojus ir Tautos 
Fondo rėmėjus Australijoje sulaukusius Šv. kALĖDŲ ir 
linkime tyro džiaugsmo ir ištvermės bei geros sveikatos 
NAUJUOSE METUOSE.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje

PADĖKA

Man staiga susirgus greit pajutau draugų, bendradar
bių ir pažįstamų iš arti ir toli didelį susirūpinimą. Mels
damas atleisti, kad negaliu kiekvienam asmeniškai at
sakyti, dėkoju čia visiems už lankymą namuose, už stip
rinančius ir drąsinančius laiškus, korteles su linkėjimais 
ir šiltu dėmesiu. Ypač dėkingas už realiu pagalbą mano 
nenutrūkstamame darbe.

Dar kartą ačiū visiems ir geriausi šventiniai sveikini
mai ir linkėjimai jums visiems.
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