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Su Kalėdom ir Naujaisiais Metais
SAVO MIELUS SKYRIŲ REDAKTORIUS, BENDRADARBIUS, SKAITYTOJUS, RĖMĖJUS IR.
VISUS LIETUVIUS SVEIKINA mūsų pastogės leidėjas, redakcija

ir ADMINISTRACIJA

Mieli Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariai 
bei „Mūsų Pastogės” skaitytojai, rėmėjai ir bičiuliai!

Sveikiname Jus ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga ir linkime Jums daug laimės, sveikatos, ryžto ir 
sėkmės Jūsų darbuose.

Tegul mus visus jungia meilė tėvų žemei Lietuvai bei 
savo broliams ir sesėms tiek pavergtoje tėvynėje, tiek 
plačiąjame pasaulyje.

Tuoj įžengsime į 1983-čiuosius, jubiliejinius „Aušros” 
metus. Prieš šimtą metų spausdintas žodis išbudino mūsų 
tautą iš amžių miego ir pašaukė į kovą už laisvę. Tegul ir 
šie jubiliejiniai metai paskatina mus į bendrą darbą už 
savo tautos, kalbos ir spaudos ateitį. Neleiskime, kad 
eiliniai dienos rūpesčiai nuslopintų mūsų ryžtą efektyviai 
prisidėti prie lietuviško darbo.

Ypač norėtume, kad, įvertindami savo spaudą, 
nepasiliktumėte vien pasyviais spausdinto žodžio 
mylėtojais, o įsijungtumėte į aktyvių Spaudos Sąjungos 
narių eiles, pasidarydami ne vien moraliniai, bet ir 
teisiniai tikrais bendruomeninės spaudos šeimininkais.

Sveikindami visus bendruomenės narius, kurie per 
praeitus metus įsijungė į Spaudos S-gos narių ar Mūsų 
Pastogės skaitytojų šeimą, reiškiame ir nuoširdžią 
padėką visiems Mūsų Pastogės darbuotojams, 
skaitytojams ir rėmėjams. Ačiū Jums, ir iki pasimatymo 
spaudos baruose ateinančiais metais.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

V. KRĖVĖS PREMIJA
EDUARDUI CINZUI

Kanadoje įsteigtoji litera
tūrinė V. Krėvės vardo pre
mija šiais metais paskirta 
rašytojui Eduardui Cinzui 
už knygą ”Mona”. Šią pre
miją autorius gauna jau ant
rą kartą.

M.K. Čiurlionis Žiemos burtai

Bronius Žalys

KŪČIŲ VAKARE

Šį vakarą, 
neužmatomais, 
gelsvėjančiais kviečių laukais 
atklysta man į širdį 
kraupus ilgesys: 
žvalgausi aš pirmos 
žvaigždės, sužibusios 
viršum tankios Šimonių girios, 
viršum balton tolybėn bėgančių laukų, 
apkritusių pirmuoju gruodžio sniegu. 
Klausausi, gal išgirsiu 
skambančius 
senajame bažnytkaimy 
varpus - -

Tylu ...

Tiktai karštoj 
Australijos nakty 
į miesto žiburių pašvaistes įsirėžę 
stovi palmių siluetai 
sapnuodami lietingas dienas 
miega eukaliptai, 
perdžiūvus žemė 
ištroškus laukia nukrintančios 
kad ir menkos rasos - -
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Ne, ne Betliejuj 
gims šią naktį Kristus, 
ir ne didingose 
katedrose pasaulio miestų!.. 
Užgims Jisai šią naktį 
gūdumoj Šimonių girios, 
sunaikintame 
bunkeryje partizanų, 
kurį aukštų, skarotų 
eglių ratas saugo, 
tarytum motinų 
raudojančių būrys - -

... užaugs 
ir vėlei vaikščios 
jaunas Dievas 
Lietuvos žaliais laukais - -

i
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA 
VISUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS SU KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS IR LINKI LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

A.L.B. Krašto Valdyba
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Šventinėm nuotaikom
Kalėdos ir Nauji metai — 

dvi didžiosios metinės šven
tės gal neatsitiktinai viena 
šalia kitos ir abi jungia toji 
pati prasmė: ir viena, ir kita 

■ simbolizuoja pradžią, savo 
prasmę grindžia ateitimi. 
Kalėdos - gimimą, su kuriuo 
pradedama žmonijos gyve
nime nauja era, ir Nauji Me
tai - kad ir trumpo kalendo
rinio laikotarpio pradžią, 
kuris lengvai žmogiškomis 
akimis aprėpiamas ir sieja
mas gal daugiau asmeniška 
apimtimi. Drauge su ateiti
mi-siejasi ir neatskiriama 
ateities bendrininkė - viltis: 
viltis geresnių laikų, viltis 
laimės, net viltis išganymo... 
Ypač tas akivaizdu Naujų 
Metų ' linkėjimuose, kas 
žmogui suprantama ir leng
vai aprėpiama: čia atsisklei
džia žmogaus pasiekiami ir 
trumpalaikiai poreikiai - pa
sisekimas, pramatytų 
užsimojimų realizavimas ir 
t.t., kas tiesioginiairišiasi su 
esama ir suvokiame tikrove.

Kas kita Kalėdos. "Ir žo
dis tapo kūnu...” jau gal 
daugiau turi abstrakčios 
prasmės, kas reikalauja ne 
vien tik mano ar tavo gy
venimo permainos, atgimi
mo, bet turima minty visa 
žmonijos ateitis ir jos kryp
tis, kas nesibaigia su asme
nišku žmogaus gyvenimu,

bet yra mistinis įpareigoji
mas siekti dieviškojo plano 
tr ji įgyvendinti. Kalėdų 
proga jau du tūkstančius 
metų primenama šitoji mis
tinė misija su laiko eigoje 
polėkiais ir atoslūgiais ir ne
žinia, kada ji bus realizuota. 
Bet čia jau tikėjimo reikalas, 
kur taikomi visai kitokie 

. matai ir logika.
Ir taip kasmet kartojasi 

šios šventės, o su jomis 
drauge ir mūsų visų viltys, 
troškimai, linkėjimai bei pa
siryžimai. Vieniems visa tai 
palieka tik žodžiuose, bet 
yra ir tokių, kurie rimtai 
pasiryžę savo užsimojimus 
realizuoti, didelėmis pas
tangomis įgyvendinti. Tol, 
kol tokio neatšaukimo pasi
ryžimo ir nusistatymo nėra, 
visa palieka tik svajonės ir 
vėl po švenčių, po naujų 
metų pradedame tą pačią 
kasdienybę pasiduodami 
likimo valiai ar atsitiktinei 
laimei. Be tvirto ryžto neįsi
žiebia Kalėdų žvaigždė, ne
pavirsta vanduo vynu,*žmo
gus nepakyla iki dieviškų 
aukštumų. Kalėdų naktis 
nueina į praeitį eiline nakti
mi, po Naujų metų vėl pra
sideda pažįstama kasdieny
bė. Linkėjimai palieka tik 
žodžiai^, pasiryžimai ir vil
tys - vakarykščiais sapnais...

Betgi siekti idealaus pil

Linkime geros sveikatos, geros sėkmės visiems šv. 
KALĖDŲ ir ateinančių NAUJŲJŲ METŲ proga.

Kabailų šeima -
senimas ir jaunimas

Sveikiname bičiulius ir visus Australijos lietuvius su 
Šv. KALĖDŲ šventėmis ir linkime laimingu NAUJŲJŲ 
METŲ.

Tegul šventinis džiaugsmas ir Dievo Palaima lydi jūsų 
darbus.

Rūta ir Albinas Pociai, Melbourne

Mano bičiulius ir visus pažįstamus nuoširdžiai sveikinu 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga, linkiu geros 
sėkmės ir sveikatos.

Ona Baužienė ir šeima

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei šviesių 
NAUJŲJŲ METŲ nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, 
bendradarbiams ir pažįstamiems!

Vytautas Patašius
-------------------------------------------------------------------------------- i j 

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname mielus artimuosius, 
bičiulius ir pažįstamus nuoširdžiai linkėdami sėkmingų ir 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai Šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga visiems bičiuliams, 
artimiesiems, bendradarbiams ir pažįstamiems!

Irena ir Algis Milašai

Mielus draugus ir pažįstamus sveikiname ŠVENTŲ 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga linkėdami 
•visokeriopos laimės.

Milda, Vytautas ir Ričardas 
Bukevičiai

^Tįj^^^52; W2^.20;psr.:^--^-—

nutinio atgimimo galbūt 
mirtingam žmogui būtų 
perdidelis reikalavimas, nes 
gi mūsų gyvenimas yra taip 
tampriai suaustas su praei
tim, kad jos negalima nei at
skirti, nei išsižadėti. To pa
ties audinio gyvenimo gijos 
ateina iš praeities ir tiesiasi į 
neįžiūrimą ateitį, o mes savo 
kasdieniniu gyvenimu, savo 
dienom, darbais audžiam tą 
audinį su laiku įnešdami į jį 
naujų spalvų, naujų raštų. 
Todėl ir šventės daugeliu 
atvejų tampa tik savotišku 
atokvėpiu, kurio metu va
landėlę pasvajojam, pagy
venant viltimis, būsimo gra
žesnio gyvenimo iliuzija. Čia 
galbūt ir yra pats kūrybiš
kiausias momentas, nes vis
kas gimsta pirmiausia tik 
svajonėse, kurias realizuoti, 
įgyvendinti jau reikia ne tik 
kieto darbo, bet ir tvirtos 
valios bei didelio pasiryži
mo. 0 tačiau bene įspūdin
giausias žmogaus kūrinys 
yra jo paties gyvenimas, nes 
jis, tik čia pilnai save reali
zuoja, realizuoja nepakarto
jamai ir neatšaukiamai.

Be abejo, žmogaus svajo
nės neaprėpiamos ir neįgy
vendinamos ribotomis žmo
gaus jėgomis, tačiau jeigu 
nors trupinėlį tų svajonių 
įnešam į patį gyvenimą, jau 
yra didelis laimėjimas ir at- 
siekimas, kas ir padaro patį 
gyvenimą prasmingu. Čia 
turi didelės psichologinės 
reikšmės ir šventiniai vieni 
kitiems sveikinimai ir linkė
jimai. Gal kitam atrodo tik 
paprastas formalus draugo 
ar pažįstamo prisminimas, o 
daugeliui tie sveikinimai ir 
linkėjimai atneša didelės 
stiprybės, paskatinimo, 
dvasinio sustiprinimo ne
kalbant apie suteiktą svei
kinimą gavusiam džiaugs
mą, kad jis prisimenamas, 
neužmirštas.

Taigi, žengiant į šventes 
ir naujuosius metus ir prisi
mindami vieni kitus jauski- 
mės žengią tarsi į naują erą 
su plačiais pasiryžimais ir 
užsimojimais. Gal jų ir ne
pajėgsime ar nesuspėsime 
įgyvendinti, bet vis tik jau
sime dvasinį pakilimą būti 
geresniais, gal net naudin
gesniais ne tik saviesiems, 
bet ir savo bendruomenei ir 
net savo tautai. Laimingų 
Naujųjų Metų! . . .

Jungtinėse Tautose buvo 
svarstomas Afganistano 
klausimas ir didele balsų 
dauguma nuspręsta, kad so
vietai atitrauktų savo kari
nes pajėgas. Už svetimų 
jėgų atitraukimą pasisakyta 
114 balsų, prieš - 21 ir susi
laikiusių 13. Panašiai tuo 
pačiu reikalu Jungtinėse 
Tautose buvo pasisakyta ir 
pereitų metų balsavime.

**♦

PADĖKA

Mielam vyrui bei tėvui Aleksandrui Klimui mirus, 
nuoširdžiai dėkojame mus atjautusiems, vienaip ar kitaip 
mus talkinusiems, vainikais, gėlėmis ir maldomis ve
lionį pagerbusiems ir palydėjusiems.

Dėkojame a.a. Aleksandro asmeniniam gydytojui Dr. 
K. Zdaniui, kun. P. Vaseriui ir kun. P. Daukniui už religi
nį patarnavimą, katalikių moterų Draugijai už šermenų 
suruošimą.

Dėkojame už aukomis pagerbiant velionį Australijos 
Lietuvių Fondui tuo atidarant a.a. Aleksandro vardu 
Fondo atminimų knygoje atskirą lapą.

Visiems minėtiems ir neminėtiems nuoširdžiai dėko
jame.

Rožė Klimienė, sūnūs Algirdas ir Vytautas
su šeimomis

Žodis 
skaitytojui

BRANGŪS SKAYTOJAI 
IR MŪSŲ PASTOGĖS

BIČIULIAI!

Išleidžiame šių metų pas
kutinį Mūsų Pastogės nu
merį ir nuoširdžiai linkime 
visiems nuotaikingų švenčių 
ir darbingų bei kūrybingų 
ateinančių metų. Linkiu 
visiems mieliems Mūsų Pas
togės talkininkams, bendra
darbiams, skaitytojams ir 
rėmėjams ir toliau ištverti ir 
darbuotis leidžiant, prira
šant ir vystant Mūsų Pasto
gę, o per ją ir pačią mūsų 
bendruomenę. Tai mūsų vi
sų jungtinė bendra talka, 
kurios atsiekimais vertai 
turime teisės gėrėtis ir di
džiuotis - tai mūsų visų dar
bo vaisius!

Štai su šiuo numeriu už
verčiame jau trisdešimt tre
čią Mūsų Pastogės tomą. Čia 
telpa mūsų pastangų, mūsų 
atsiekimų ir drauge mūsų 
nusivylimų kronika, mūsų 
veiklos metraštis, kuriam 
žinias kaupėme ir kaupiame 
kiekvieną savaitę gal net 
patys nenutuokdami, kokį 
svarbų ir brandų įnašą su
krauname ne tik bendruo
menei, išeivijai, bet gal ir 
visai tautai.

Be abejo, laikraščio leidi
mas yra kolektyvinis dar
bas: nei vienas leidėjas, nei 
redaktorius bei jo talkinin
kai bendradarbiai patys vie
ni laikraščio nesudaro ir ne

Maloniai prisimename Švenčių proga visus mielus 
bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus Australijoje ir 
užjūriuose linkėdami visiems džiaugsmingų, kūrybingų ir 
ištvermingų NAUJŲJŲ METŲ.

Genovaitė ir Vincas Kazokai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 1983-JŲ, 
METŲ linkime visai mūsų mielai giminėlei Australijoje ir 
užjūriuose, draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams.

Aldona ir Adolfas Jablonskiai

Mielus bičiulius, artimuosius, pažįstamus ir 
bendradarbius sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir 
linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 
1983—SIAIS METAIS.

Jadvyga Mickienė ir šeima

Visus mielus bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikinu KALĖDŲ proga linkėdamas 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Viktoras Jaras

Mieluosius gimines, bičiulius ir pažįstamus su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir NAUJAISIAIS 1983 
METAIS sveikina ir laimės linki

Lidija ir Bronius Žaliai

išleidžia. Tik sutelktinėmis 
jėgomis, ypač įskaitant ir 
skaitytojus, o mūsų sąlygo
mis ir rėmėjus laikraštis gali 
pastoviai eiti, išsilaikyti. Juo 
labiau, kad visas šis darbas 
grindžiamas savanoriška 
talka, mūsų visų be išskai
čiavimų pasišventimu. Nė 
vienas iš Mūsų Pastogės 
darbuotojų nepadarė ir ne
daro karjeros, o kiekvienas 
bet kuo prisidėdamas idea
listiškai tiki, kad savo auka, 
savo pasišventimu savo bet 
kokiu prisidėjimu tarnauja
me ne laikraščio leidėjui, ne 
radaktoriui, bet plačiąja 
prasme savo tautai ir tėvy
nei Lietuvai.

Nežinau, kas yra kompe
tentingas už visa tai tarti 
ačiū, nors visi, kurie šiame 
darbe įsikinkę, ne už ačiū 
dirba. Vis tik būdamas viso 
šito sudėtingo mechanizmo 
vadovybėje drįstu pareikšti 
padėką visiems Mūsų Pas
togės gausios šeimos na
riams už besąlyginį pasiau
kojimą ir ištvermę, kas įga
lino Mūsų Pastogę eiti 33 
metus ir su pasitikėjimu 
žvelgti į ateinančiuosius. 
Ypač dėkingas visiems 
tiems ištikimiems bendra
darbiams, kuriais man kaip 
redaktoriui teko ir tenka su 
pasitikėjimu remtis.

Linkėdamas visiems už
tarnauto poilsio tikiuosi vėl 
visi atšviežintomis kūrybi
nėmis jėgomis susitiksime 
bendrame fronte ir ateinan
čiais metais.

Jūsų Redaktorius
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Du broliukai po 60!
Melbourne lietuviams ge

rai pažįstama Baltučių šei
ma, nes nuo pat pirmųjų 
dienų Australijoje jų šeimos 
nariai aktyviai reiškėsi be
veik visuose Melbourne lie
tuvių pasireiškimuose^

Gruodžio 4 d.’, šeštadieni, i 
Melbourne Lietuvių Namus 
susirinko virš 120 tautiečių - 
bičiulių pagerbti ir atšvęsti 
dviejų Baltučių šeimos narių 
— Petro ir Povilo 60 amžiaus 
sukaktį.

Jubiliejinėje salėje, prie 
ilgų stalų svečiams susėdus, 
sukaktuvines vaišes pradėjo 
brolis Viktoras, kviesdamas 
visus vaišintis. Užkandus, 
kiek ilgesnėje ir spalvingu 
humoru perpintoje kalboje, 
Viktoras iškėlė abiejų brolių 
’’gėrusias” puses ir trumpą 
jų gyvenimo apžvalgą.

Petras ir Povilas yra dvy
niai. Gimę 1922 m. gruodžio 
11 d., pavakariais, jau ant
ram sniegui iškritus. Gimė 
jie Užšuščių kaime, Nau
miesčio valsčiuje. Abu baigę 
Naumiestyje pradžios mo
kyklą, lankė Šilutės lietuvių 
gimnaziją. Tėvui mirus, 
Petrui teko nutraukti moks
lą ir darbuotis ūkyje.

Vokiečiams užėmus Klai
pėdos kraštą, gimnazija 
perkeliama i Ž. Naumiestį, 
bet tiktai trys klasės, taip, 
kad Povilui teko ją baigai 
Švėkšnoje. Baigęs gimnaziją 
Povilas išvyksta į Telšių ku
nigų seminariją. Vėliau pa
sitraukus į Vakarus, mokslą 
tęsia Eichstete ir Fuldoje, 
bet prieš baigiant mokslą iš
vyksta 1947 m. į Australiją.

Abu apsigyvenę Mel
bourne aktyviai įsijungia į 
’’naujosios” Australijos Lie
tuvių Bendruomenės kūri-

Broliai Petras (dešinėje) ir Povilas Baltučiai

mą. Povilas nerimsta ir vėl 
imasi studijų, bet šį kartą 
praktiškesnį mokslą - indus
trinę chemiją. Studijas sėk
mingai baigia ir dirba savo 
profesijoje.

Abu broliai sukūrė lietu
viškas šeimas, net žemaitiš
kas, ir augina gražų prie
auglį. Petras keturis, Povi
las penkis vaikus. Vyresnieji 
vaikai jau baigę aukštąjį 
mokslą ir savistoviai gyve
na.

Sunku būtų smulkiau api
būdinti abiejų brolių veiklą, 
ypatingai Povilo, nes abu 
laikėsi lietuviško gyvenimo 
artumoje. Povilas gal kiek 
daugiau jungėsi į įvairias 
valdybas; jis ir dabartinėje 
ALB Krašto Valdyboje, vie
nas iš Talkos direktorių, 
Čiurlionio Diskusijų klubo 
narys, dešimt metų vadova
vo Melbourne Parapijos Sa
vaitgalio mokyklai.

Vaišių metu žodžiu svei

kino ALB Krašto Valdybos 
pirm. A. Pocius, Apylinkės 
Valdybos atstovas L. Pa- 
gurskis, Talkos vardu J. 
Balbata ir kiti.

Abiejų brolių žmonos 
Danguolė ir Dana paruošė ir 
programą, kurios metu 
abiejų šeimų atžalynas, pri
tariant mamoms, padainavo, 
padeklamavo ir paskaitė. 
Vėliau solo padainavo sol. J. 
Bubąs, P. Morkūnas, V. 
Lazauskas ir sesutės Praš- 
mutaitės.

Linksmintasi iki anksty
vųjų gaidžių, nes šventė ne
kasdieniška: du žemaičiai , 
dvyniai per abudu sulaukė 
120 metų.

Linkėtina jiems abiems ir 
toliau darbuotis lietuviš
kuose dirvonuose, nes šian
dien mums stinga žemaitiš
ko užsispyrimo šioje asimi
liacijos jūroje. Ilgiausių 
metų!

Vibaltis

Sveikiname
Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir sveikų bei sėkmingų 

NAUJŲ METŲ linki visiems tautiečiams
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname šv. KALĖDŲ proga visus 
mielus lietuvius, darbuotojus, talkininkus ir linkime 
ištvermingų, darbščių ir kūrybingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Visiems Newcastle apylinkės lietuviams linkime 
linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų sveikų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Apylinkės Valdyba

Canberros tautiečiams ir prieteliams kitur linkime 
linksmos šventiškos nuotaikos Šv. KALĖDŲ proga, taip 
pat sėkmės ir sveikatos NAUJUOSE METUOSE.

į Canberros Apylinkės Valdyba
i _ __________________________________ __

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

Seniūnė -

Paleistas iš arešto Lenki
jos Solidarumo unijos vadas 
L. Walęnsa valdžios sluogs- 
nių pradėtas viešai juodinti 
siekiant pakirsti jo autori
tetą. Bet žmonės šitą komu
nistų taktiką jau perpratę ir 
tas jų nestebina.

Kaip lakštingalos nepamaitinsime gražiais žodžiais bei 
giesmėmis (dainomis), taip lietuvybės neišlaikysime be 
spaudos — knygos, laikraščio bei savos kalbos. Tad 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
nuoširdžiai sveikiname savo brangius bibliotekos — 
skaityklos lankytojus, skaitytojus, bendradarbius bei 
rėmėjus.

Sydney Lietuvių Klubo Bibliotekos Vadovybė

Visus Klubo tarnautojus, narius, svečius, rėmėjus, jų 
artimuosius Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikiname linkėdami laimės ir pasisekimo Jūsų 
darbuose, užsimojimuose ir gyvenime.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

i ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
l sveikiname visus mielus teatro mėgėjus, bendradarbius 
i bei rėmėjus linkėdami daug džiaugsmo šventėse 

stiprybės bei sėkmės ateinančiais metais.
Sydnejaus Teatras ATŽALA

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga
i j sveikiname visus Melbourne Lietuvių Klubo narius, 
’ i rėmėjus ir lankytojus ir linkime jums šviesios ateities.

Melbourne Lietuvių Klubo Valdyba
i , .___________________. .
j j Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugijos 
; į Valdyba ir Lietuvių Sodybos patikėtinės nuoširdžiai 
i I sveikina Draugijos nares, sodybiečius, rėmėjus ŠVENTŲ 
i i KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga linkėdamos 
■ I sveikatos ir visokeriopos laimės.
' ■ S.L.M.S.G. Draugijos Valdyba

Visus lietuvius krikščionis sveikina šv. KALĖDŲ 
1 proga, ir linki sveikatos ir sėk’mės NAUJUOSE 
' METUOSE
i Viktorijos Evangelikų Bažnyčios

Komitetas

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų, našių bei 
; sėkmingų NAUJŲ METŲ linkime visiems Talkos 
. darbuotojams, nariams ir rėmėjams.

Liet. Ko-op. Kredito Draugijos
TALKOS Valdyba

SuKURIO Valdyba, šokėjai ir tėveliai nuoširdžiai 
sveikina RĖMĖJUS ir visą BENDRUOMENĘ ŠV. 
KALĖDŲ proga ir linki visiems laimingų 1983—ČIŲ 
METŲ.

Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga Šv. 1 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikina mielus i 
kolegas ir visus darbuotojus lietuviškoje dirvoje ir linki 
visiems džiaugsmingų švenčių ir našių bei kūrybingų 
metų.

Sydnejaus Skyriaus Valdyba

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
sveikiname visus lietuvius karius veteranus Australijoj 
linkėdami laimės, sėkmės ir ištvermės sekančių metų 
eigoje

L.K.V. S-ga ’’RAMOVĖ” Melbourne

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1983 METŲ proga 
sveikiname visus mielus ramovėnus ir jų šeimas 
linkėdami linksmų švenčių ir ištvermės kovoje už 
Lietuvos laisvę.

L.K.V.S. ’’RAMOVĖS” Sydnejaus Skyriaus
Valdyba

ŽINIOS
Sovietai kišasi į Skandi

naviją. Jau buvo rašyta, kad 
šnipinėjimo tikslais sovietų 
povandeniniai laivai Buvo 
įsiveržę į Švedijos teritori
nius vandenis pasiekdami 
Švedijos laivyno bazes. Da^ 
bar sovietai kišasi ir į Nor
vegijos pakraščius. Vieną 
sovietų laivą norvegai tik 
grasinimu jį susprogdinti 
privertė pasitraukti iš Nor
vegijos pakraščių.

♦**

Sovietų KGB yra aktyviai 
įkinkyta drumsti Amerikos - 
Japonijos santykius ir grįsti 
kelią pasitikėti Sov. S-ga. To 
paties KGB siekia. išardyti 
amerikiečių - kiniečių santy
kius.

♦♦♦

Pagarsėjusi sovietų smui
kininkė Neli Žolkinova pasi
traukė į Vakarus, atsisaky
dama grįžti į Sov. S-gą. Ji 
koncertavo Vak. Berlyne.

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba dalinasi KALĖDŲ 
: ir NAUJŲJŲ METŲ džiaugsmu ir linkėjimais su Fondo 
i įgaliotiniais, talkininkais, nariais ir visais rėmėjais.

Padėka redaktoriui ir leidėjams už nuoširdų 
i talkininkavimą Fondui.

A.L. Fondo Valdyba
l
I I ...... ......... .. -..... ......... ■■■ ■ ............

Visus mūsų rėmėjus, talkininkus ir kitų kolonijų 
choristus ir dirigentus Kristaus gimimo šventėje 
nuoširdžiai sveikiname linkėdami laimingų, sveikatingų 
ir darbingų NAUJŲJŲ 1983 METŲ.

Sydnejaus Dainos Choras

’’SUTARTINĖS” dainininkėms ir lietuviškos dainos 
puoselėtojui Pauliui Rūteniui linkime linksmų KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ, laimingų ir kūrybingų NAUJŲ METŲ.

Liet. Liaudies Dainų mylėtojai

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1983 METŲ proga sveikinu 
Australijos kunigaikščio Margio šaulių rinktinės dalinių 
pirmininkus, valdybas, seses ir brolius šaulius 
linkėdamas sveikatos, darnaus sugyvenimo ir ištvermės 
kovo’V dėl Lietuvos laisvės

S. Pačėsa
Australijos kunigaikščio Margio 

Šaulių Rinktinės pirmininkas
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Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname 
šv. KALĖDŲ proga ir linkime daug džiaugsmo, sveikatos 
ir pasisekimo NAUJUOSE 1983-SE METUOSE.

N. ir K. Butkai
Gilandų šeima

Brangius mūsų artimuosius, bičiulius ir pažįstamus, o 
ypatingai dainos mylėtojus nuoširdžiai sveikiname su 
.KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime visiems laimingų ir 
saulėtų NAUJŲJŲ METŲ.

Elena ir Bronius Kiveriai

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga linkime 
draugams linksmų švenčių ir laimingų naujų metų.

Aldona ir Alfas Adomėnai

Artėjančių švenčių proga širdingai sveikiname visus 
savo mielus draugus bei pažįstamus linkėdami 
džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ.

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

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

Liuda ir Bronius Stašioniai

Nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir malonių, 
sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ linki kiekvienam 
lietuviui,-ei ir jų šeimoms!

Jurgis, Nata ir Česlovas Liutikai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų bei saulėtų 
NAUJŲJŲ METŲ visiems bičiuliams, draugams ir 
pažįstamiems linki

Jadvyga ir Viktoras Venclovai, Ashfield

Suvažiavimas be idėjos
Pilnai sutinku su M.P. nr. 

48 vedamojo mintimi, kad 
krašto tarybos suvažiavimai 
blankūs, šabloniški. Tai dėl 
to, kad suplanuoti be min
ties, be pagrindinės idėjos. 
Argi reikalintas su važiavi
mas rinkti krašto Valdybai? 
Kandidatai gi iš anksto pa
siūlomi. Daug lengviau ko- 
respondenciniu būdu. Toks 
kelias gal net būtų populia
resnis, nes kiekvienas bend
ruomenės narys asmeniškai 
galėtų dalyvauti balsavime. 
Kad ir tie skyrių valdybų 
pranešimai. Juk kas kur 
įvyko, esame skaitę spaudo
je. Turi kelius šimtus dole
rių kasoje! Didelis čia daik
tas tie keli doleriai, kad dėl 
to reikėtų važiuoti į suva
žiavimą.

Bandykime saviškai pa- 
planuoti.

Tarybos suvažiavimui pa
tiekiama pagrindinė idėja 
turėtų būti krašto valdybos 
formuluota kadencijos pra
džioje ir diskutuojama sky
rių susirinkimuose, savait
raščiuose ir šiaip privačiuo
se pasikalbėjimuose. Pap

rastai rimtesnis klausimas 
reikalingas kruopštaus ti
riamojo darbo. Pavestina tą 

-padaryti patikimam ir dirbti 
sugebančiam asmeniui. Tos 
rūšies darbas bei apybraiža 
paskelbtina bendruomenės 
savaitraštyje bent prieš pus
metį iki suvažiavimo, kad 
būtų laiko susidomėjusiems 
asmenims pasisakyti ir vie
šai išdiskutuoti. Jei patiek
tas referatas ar apybraiža 
ilgoka, tai atspausdintina 
atskiru leidinėliu. Tarybos 
suvažiavimo nariams liktų 
tad tik konkrečius sprendi
mus formuluoti ir jų vykdy
mui gaires nustatyti.

Suvažiavimas turi tenkin
tis viena, iš anksto pasirink
ta idėja ir tik apie ją kon
centruotis. Kai iškeliama 
nepasiruošus bei suvažiavi
mo narių neparuošus daug 
jvairių, nors galbūt, aktualių 
■klausimų, nieko nepasiekia
ma. Tik tuščias burnos auši
nimas. Ir balsavimo keliu 
priimtas nutarimas lieka 
niekis, jei žmonės nėra tuo 
sudominti.

Aktualių gi idėjų yra, to

dėl ir suvažiavimui temų. 
Kad ir išeivijos uždaviniai! 
Iki šiol vis dar tebekalbama 
ir veikiama, lyg išeivija būtų 
tautos dalis diasporoje. Kal
bant apie lietuvius, tai juk 
iliucija. Senoji karta išmirš
ta, o jaunesniesiems lietu
vybė tai tik etninis kilmės 
pradas. Kas dabar naujose 
sąlygose keltina, tai tik pa
rama kilmės tautai okupaci
jos sąlygose išlikti, nuo vai
kų darželio Lietuvoje perša
mai, tautos išlikimui prie
šingai ideologijai atremti. 
Viena tat krašto tarybos su
važiavimui tema galėtų būti: 
kelias ir priemonės tautai 
išlikti ir išeivijos šiuo rei
kalu talka.

Kita tema - lituanistinis 
švietimas, lietuvių kaip ant
rinės kalbos šeimos ribose 
vartojimas. Savaitgalio mo
kyklos, lietuvių kalbos kur
sai eina prie sunykimo. Ką 
gi mes tuo reikalu darome? 
Nei atitinkama nuotaika ke
liama, nei tinkamų mokytojų 
susirandama. Be sąmoningo 
prieauglio išeivija dings kaip 
lašas jūroje. Ir jau labai 
greitai. Tik kapinių akme
nys beminės lietuvius čia 
buvus. Mišrių šeimų proble
ma pavėluota.

Nesam sudarę ir lietuviš
ko archyvo. Nė viena krašto 
valdyba tuo nesirūpino. Yra 
savaitraščių komplektai, bet 
jų amžius dėl popierio koky
bės labai trumpas. Užfik- 
suotini jie mikrofilmuose. 
Sudarytinas atrinktinių, 
bendruomenės gyvenimui 
Australijoje būdingų foto
grafijų albumas ar albumų 
rinkinys. Niekad nesusirū
pinta dėl australų laikraš
čiuose tilpusių, lietuvius ar 
Lietuvą lietusių reikšmin
gesnių straipsnių bei žinučių 
iškarpų rinkinio. Gal kas 
turi? Tiktų archyvui. Ar
chyvinė medžiaga ir organi
zacijų bylos bei paskirų as
menų turimi istorinės reikš
mės dokumentai. Visas šis 
reikalas įgyvendinamas tik 
plačiu. organizaciniu mastu, 
to darbo imantis krašto val
dybai,* taip įpareigojus 
krašto tarybos suvažiavi
mui.

Kas gi originalaus šiais 
metais Melbourne vyksian
čiame suvažiavime? Pra
džioje minėta MP. numerio 
vedamasis priskyrė jį, pasi
skaičius programą, prie 
blankiųjų. Yra vienas bū
dingas punktas, siūlant pa
pildyti bendruomenės 
statutą: "Taip pat nustoja 
būti ALB nariais asmenys, 
kurie pritaria Lietuvos oku
pacijai”. Nelaimingas čia žo
dis "pritaria”. Ką gi reiškia 
pritaria, kada ir kas laikoma 
Sritarimu? Tokiu neapi- 
rėžtu terminu atidaromos 

durys liežuviams ir įtarinė
jimams. Kas gi pagaliau nu
sprendžia, kad tas ar kitas

Džiaugsmingų KALĖDŲ švenčių ir laimingų, kupinų 
sveikatos NAUJŲJŲ METŲ linkime mieliems 
draugams, bičiuliams, pažįstamiems ir bendradarbiams.

Tamara ir Benius Vingiliai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
mielus draugus, bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus 
linkėdami daug džiaugsmo šventėse ir sėkmės

Irena ir Algis Dudaičiai
Magdalena Migevičienė

Mielus draugus, pažįstamus ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikiname Kristaus Gimimo šventės proga ir 
linkime Dievo palaimos 1983-se Metuose.

Marina ir Laurie Cox

Mielus bičiulius, pažįstamus ir artimuosius sveikiname 
su Šv. KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲ 83-ČIŲ 
METŲ.

Martina ir Anskis Reisgiai

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus Šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga su gražiausiais 
linkėjimais

Pullinen šeima

Mielus draugus, bendradarbius ir visus pažįstamus 
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1983 METŲ proga sveikiname 
ir linkime daug sveikatos, pasisekimo ir laimingų šviesių 
dienų.

Tania ir Vytautas Simniškiai

Nuotaikingų KALĖDŲ švenčių ir sėkmingų 
NAUJŲJŲ -METŲ linkime mūsų mieliems draugams, 
bičiuliams, bendradarbiams ir pažįstamiems iš arti ir toli.

Balys, Valentina, Laima ir Rita 
Barkai

Brangius artimuosius, bičiulius ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikiname Šv. KALĖDŲ proga ir linkime 
visiems sveikatos, ištvermės ir Dievo palaimos kupinų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Sofija ir Aleksandras Mauragiai

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

Aušra ir Vytautas Juškai

Mieliems draugams ir pažįstamiems KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga nuoširdžius sveikinimus reiškia ir 
dvasiškos bei kūniškos stiprybės ir sėkmės NAUJUOSE 
METUOSE linki

Danutė ir Stasys Skoruliai

Brangiems draugams, artimiesiems ir pažįstamiems 
linkime džiaugsmingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Ignas, Birutė ir Linda Bieliūnai

asmuo jau tikrai pritaria 
Lietuvos okupacijai? Stebė
tina, kad toks terminas siū
lyme panaudotas. Kitas rei
kalas kolaboravimas, talki
nimas okupantui. Nuo tokių 
žmonių, žinoma nusigręžti- 
na. Deja, tik ir tą nelengva 
nustatyti. Mūsų sąlygomis 
yra tik nuovoka. Nusigręži
mui jos užtenka. Neužtenka

tačiau statutiniam sprendi
mui.

Čia pareikštos mintys, 
aišku, tik autoriaus sampro
tavimai. Iš minčių įvairumo 
dažnai kyla nauji sprendi
mai. Tik tąja intencija auto
rius ir rašo. Pats jis nepre
tenduoja į jokius išminčius.

A. Zubras
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KALĖDŲ KRISTUS
v.s. prel. Petras Butkus

Broliai ir sesės,
kalėdinių giesmių aidė

jimas išvien namuose ir gat
vėse. Įsisiūbavęs atostogų 
džiaugsmas užlieja mūsų 
širdis ir sielas. Jei mūsų, 
vyresniųjų, širdys ypač vir
pa Kalėdose dėl atskirties 
nuo tėvynės, ar liūdesio dėl 
skaudaus savo artimųjų 
likimo, tai mes jaunieji, tarsi 
apkerėti kažkokio neapval- 
domo jausmo, kylančio iš 
viltingo lūkesčio, kad jau 
greit Kalėdos, kad vėl būsi
me apliejami meilės, kad 
išsipildys tie lūkesčiai, rodos 
slapti, bet vis kažkieno kaž
kaip žinomi...

Bet kas mums Kalėdos? 
Ar tik eglutė, dovanos ir 
pramogų žaislai? Ar juose 
nėra užmirštama, nustelbia
ma pati Kalėdų esmė, pats 
Kūdikis Kristus?

Čia man menasi vienas 
įvykis Vokietijoje. Per 
Kalėdas (žiemą!) buvo pa- 
krikštyas kūdikis. Sugrįžę iš 
bažnyčios visi greitomis 
metė sunkius paltus ir kai
lius ant pakrikštyto kūdikio 
lovelės ir skubėjo prie vai
šių stalo. Kai po 2 valandų 
buvo pasigestas kūdikio, jis 
rastas negyvas, užslėgtas 
užgriuvusios kailinių paltų 
naštos.

Ar ne dažnai tokia dovanų 
ir vaišių našta būna užtroš- 
kintas ir tikrasis Kalėdų 
Kūdikis?..

Prieš keletą metų Ame
rikoj ir Australijoj buvo 
Sradėtas sąjūdis grąžinti į 

lalėdas Kristų, nes jis per
daug jau nustelbtas, ir už- 
troškintas prekybos ir pra
mogų alase.

Ar ne skaudus paradok
sas, kad bemaž per 2 tūks
tančius metų švęsdami 
Kristaus gimimo šventę - 
Kalėdas - jose jau nebeįma- 
tome Kristaus?!!

Emanuelis - Dievas su 
mumis! — yra Kalėdų pras
mė. Emanuelis - didžiausia i 
Dievo dovana žmonijai. Tik : 
dėlto ir krikščioniškam pa- [ 
šauly įsivyravo paprotys 
dalintis dovanomis. Kaip at
siveria dangus ir mums 
siunčia Atpirkėją, taip atsi
veria ir žmogaus širdis žmo
gui ir siunčia dovanas. Tai 
labai prasminga ir gražu. 
Bet tos dovanos ir turėtų 
būti daugiau dvasinės - reli
ginės* ar simboliškai išreiš
kiančios meilę žmogui ir 
pagarbą Kristui.

Tad nėra girtina, kai Ka
lėdų metu žmonės perdaug 
paskęsta rūpesčiuose vien 
dovanų pirkime, dekoracijų 
ar eglučių puošime, bei vai
šių ruošime, o užmiršta tikrą 
dangaus dovaną - Kristų!

Mieli Broliai ir Sesės, pa
galvokite kaip jūs galėtu
mėte grąžinti Kristų į Kalė

das? Pradėkit kad ir nuo 
mažiau reikšmingų veiksmų.

Siųsdami kalėdinius
Easveikinimus, žiūrėkite,

ad jie išreikštų Kalėdų 
prasmę - atvirukuose būtų 
vaizduojama Šventoji Šei
ma, Kristus ir 1.1. 0 geriau
siai patys juos nupieškite, 
nepamiršdami paminėti Ka
lėdų švenčių, Betliejaus Kū
dikio arba pridėti - tegu lai
mina užgimęs Kristus! Ypač 
būtų gražu, jei tokį sveikini
mą parašytumėt į Lietuvą 
arba net į Sibirą - savo ar
timųjų jaunimui ar sene
liams.

Kad jūsų džiaugsmas būtų 
dar pilnesnis ir prasminges- 
jiis, pagalvokit ir ką duosit 
dovanų - ypač savo tėve
liams? Tegu ir iš kuklaus 
moksleiviško krepšelio, bet 
vis ką nors sava - nupiešta, 
parašyta ar sukurta. Kad ir 
maži dalykai, daromi su 
meile, padaro dovaną išreiš
kiančią patį davėją.

Juk Kūdikis yra meilės 
simbolis! Kristus tapdamas

Australijos Rajone
MELBOURNE

* LSS Australijos Rajono 
Vadijos eilinis posėdis įvyko 
gruodžio 4 d. Melbourne., 
Tartasi įvairiais LSS Aus
tralijos rajono veiklos rei
kalais.

—* ’’Džiugo” tunto vadija lap
kričio 16 d. posėdžiavo tunto 
dvasios vadovo, s. kun. P. 
Dauknio namuose. Tartasi 
tunto metinių minėjimų rei
kalais.

* Tunto iškyla - metinių 
paminėjimas - įvyko 
gruodžio 4 d. Yarra Bend 
vietovėje. Iškylos metu vy
ko draugovių sueigos, užsiė
mimai, patyrimų laipsnių 
egzaminai ir registracija į 
rajoninę stovyklą. Po pietų, 
kuriuos paruošė jūros bu- 
džiai, įvyko tunto sueiga, 
įžodis ir laužas. Iškylą pra
vedė tuntininko pavad. ps. 
Algis Milvydas.

* Tikimasi, kad į Rajoninę 
Stovyklą, pavadintą MŪSŲ 
LIETUVOS vardu, kuri 
įvyks sausio 3-13 d.d., Gil- 
well Parke, Vic., suskris 
apie 150 stovyklautojų iš 
Adelaidės, Canberros, Gee- 
longo, Melbourne ir Sydne- 
jaus. Stovyklai vadovaus s. 
Narcizas Ramanauskas, 
programų ruošėjas - koordi
natorius - Algis Šimkus, 
stovyklos užsiėmimams 
pravesti bei rankdarbiams 
mokinti kviečiami įvairūs

BlBklANGEJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

Kūdikiu Betliejuj, jau tuo 
pačiu kalba mums apie 
meilę. Jei Jis mus aplankė iš 
dangiškų tolių, tai aplanky
kime ir mes, ir ne tik drau
gus, bet ir tuos, kurių ne- 
mėgstam ar buvom susipy
kę... Ypač aplankykim tuos, 
kurie serga namuose ar li
goninėj, o gal neturi kas juos 
lanko net Kalėdose? Nuneš- 
kim jiems Kūčių plotkelę. 
Pasikvieskim tuos draugus, 
kurie dėl kokių nors prie- 
žaščių savo namuose neturi 
džiaugsmo ar šventiškos 
nuotaikos.

Darykime ir didesnių žy
gių, kad grąžintume Kristų 
ne tik į Kalėdas, bet ir į gy
venimą!

specialistai.

* Akademikų Skautų Sam 
būrio Melbourne Skyrius 
spalio 17 d. gražiai atšventė 
savo metinę šventę. Jos me
tu paminėtas Kauno Vytau
to Didžiojo Universiteto 
60-metis. Paskaitą skaitė fil. 
Dr. A. Staugaitis. Minėji
mas, kurį pravedė skyriaus 
pirmininkas, ps. fil. Algis 
Žilinskas, užbaigtas kavute.

* Sausio 1 d. popietę ASS 
Melbourno Skyrius ruošia 
iešminę fil. Dr. Arūno Stau
gaičio namuose. Balandžio 
16-17 d.d. skyrius ruošia 
Akademinį Savaitgalį - Stu
dijų Dienas, įvyksiančias 
netoli Melbourno esančioje 
Mt. Eliza vietovėje (Many- 
ung Camp), prie jūros.

SYDNEY

* ’’Aušros” Tunto Skautų 
Vyčių Geležinio Vilko būre
lio broliai lapkričio 27-28 d.d. 
iškylavo tunto ’’Aušros”

Aušros Tunte
’’AUŠROS” KALĖDINĖ 

SUEIGA

Sydnejaus ’’Aušros" tunto 
kalėdinė sueiga įvyko gruo
džio 11 d., ’’Aušros” stovyk
lavietėje, Ingleburn, N.S.W.

3.40 vai. popiet tuntas 
išsirikiavo stovyklavietės

VISIEMS LSS AUSTRALIJOS RAJONO 
SKAUTAMS-ĖMS, VADOVAMS-VĖMS, SKAUTŲ 
TĖVAMS, RĖMĖJAIS IR BIČIULIAMS LINKIME 
.LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
1983—JŲ METŲ.

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADIJA

ŠV. KALĖDŲ proga sveikiname visus ’’Aušros” Tunto 
narius, tėvus, rėmėjus ir draugus. Teatneša NAUJIEJI 
METAI sėkmės asmeniškame skautiškame gyvenime.

Aušros Tunto Vadija

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

Vita, Aleksandras ir Algis Jakštai

stovyklavietėje, Ingleburn, 
N.S.W. Vykdydami savo 
šūkį ’’Tarnauti!” - tvarkė 
stovyklavietę. Iškylai vado
vavo būrelio vadas,, s.v.sl. 
Algis Kapočius.

* ’’Aušros” Tunto paukšty
čių - vilkiukų ’’Šešupės” 
draugovės sueigos įvyko 
spalio 31 ir lapkričio 7 d.d. 
Jų metu eitos patyrimo 
laipsnių programos ir egza- 
minuotasi. Draugovei vado
vauja v.s.sl. Kristina Coxai- 
tė.

* Sekanti ’’Aušros” tunto 
sueiga - kalėdinis subuvimas 
- įvyko gruodžio 11 d. ’’Auš
ros” stovyklavietėje, Ingle- 
burne, N.S.W.

valgykloje, papuoštoje Ka
lėdų eglute prakartėle.

Po raportų, kuriuos priė
mė tunto adjutantas Tomas 
Pullinen, buvo pereita prie 
kalėdinio pasirodymo. Įva
dą, tema ’’kas yra Kalėdos?” 
padarė tunto Seserijos Sky
riaus ved., s. Marina Cox. 

Vėliau skautė Linda Bieliū- 
naitė pakvietė skautų 

j vadovų ir tėvų atstovus už- 
! degti simbolines Kalėdų 
; žvakutes, o jaun. skautę Be- 
j tiną Migutę - sugiedoti 

’’Sveikas, Jėzau, gimusis” 
giesmę. Po to dar buvo gie
damos "Dievo gimtinė” ir 
”Gul šiandieną . Reginai 
Coxaitei ir Monikai Migutei 
atlikus melodeklamaciją ir 
nuskambėjus ’’Rami naktis” 
giesmei, tunto adjutantas 
visus išrikiavo oficialiąja! 
daliai.

Tuntininko įsakymus per
skaitė Tunto Brolijos Sky
riaus ved. pv. Algis Bučins
kas. Keli broliai - sesės pa
kelti į vyresniškumo laips
nius: v.s.sl. Kristina Coxai- 
tė, Jaun. Skaučių-tų ’’Šešu
pės” Draugovės draugininke 
ir s.v.sl. Algis Kapočius pa
kelti į vyr. skiltininkus, o 
s.v. Raimondas Vingilis į 
paskiltininkus. Algis Kapo
čius paskiriamas DLK Gedi
mino Skautų Draugovės 
draugininku. Seka padėka 
Sk. Vyčių Geležinio Vilko 
Būrelio ir DLK Gedimino 
Skautų D-vės broliams už 
stovyklavietės sutvarkymą.

Namažai padirbėta ir 
pačių jauniausiųjų: į jaun. 
skautų-čių I-mą patyrimo 
laipsnį egzaminus išlaikė 
Regina Coxaite ir Betiha ir 
Monika Migutės; jaun. 
skautų-čių II pat. laipsnį - 
Aistis Bieri, Kristina Nagu- 
levičiūtė ir Povilas Nagule- 
vičius; į II-čią pat. laipsnį - 
Andrius Cobb, Danutė Sta- 
siūnaitytė, Julytė Viržintai- 
tė, Algis Griškaitis ir Mar
kus Venclovas. _ , B.Ž.
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Syd. Lietuvių Namuose
TALKA

Kas dalyvavo 20 metų su
kaktuviniame klubo baliuje, 
galėjo džiaugtis ir didžiuotis 
tais asmenimis, kurie auko
dami savo laiką ir pastangas 
atliko tokį dideli darbą. Mū
sų visų padėka šiems talki
ninkams. Talkos darbai 
susidėjo iš dviejų dalių. Pir
moji dalis - buvo sienų ir lu
bų valymas, prie kurio prisi
dėjo ir per du vakarus atliko
— A. Skirka, K. Stašionis, 
M. Šumskas ir P. Schwarz- 
beck. Jiems talkininkavo ir 
eilė valdybos narių. Antroji 
dalis - sienų ir lubų dažymas, 
kuris pagrinde buvo atliktas 
sekmadieni, lapkričio 28 d., 
prie kurio įsijungė prityrę 
dažytojai su pagelbininkais
— V. Binkis, J. Eismontas, 
J. Liutikas, J. Kalgovas, V. 
Stanevičius, V. Šneideris, 
P. Zandbergs ir J. Barila. 
Visiems talkininkams namų 
valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką, o ypatingai reikėtų 
dėkoti tai J. Eismontui, J. 
Kalgovui ir V. Stanevičiui, o 
taip pat ir Janei Šarkaus- 
kienei už suruoštus pietus ir 
vakarienę dažytojams nei
mant užmokesčio. Šios tal
kos koordinatorius buvo A. 
Migus. Taip pat reikėtų at
kreipti dėmesį ir į ’’Paul” 
Schwarzbeck, kuri dažnai 
matome dirbant už baro ir i 
latvį P. Zandbergs, kurie ir
gi savanoriškai prisidėjo 
prie talkos. Visiems tikrai 
nuoširdus lietuviškas ačiū!

PASKOLŲ - AUKŲ 
VAJUS

Skelbiame tolimesnes pa
vardes asmenų, kurie prisi
dėjo prie vajaus.

P. Andriukaitis aukojo $ 
1200, A. Statkus - $ 1000, V. 
ir M. Bukevičiai - $ 650,1. ir 
E. Jonaičiai - $ 600 (patiksli
nimas!). Po $ 500 aukojo - V. 
Jurkšaitis, S. Kalgovas, A. 
Pališkis ir A. Stasa. A. Zub- 
rickas aukojo $ 250, P. Ar- 
monas ir Sydnejaus Liet. 
Teatras ’’Atžala” po $ 200, J. 
Grybas - $ 150, J. Žemaitis ir 
V. Lozoraitis po $ 100, J. 
Putvinas ir R. Saponka po $ 
50, R. ir A. Burneikiai - $ 10.

Skolino neimdami 
nuošimčių: Z. ir V. Čilvinai - 
$ 1100. Po $ 1000 - N. Liuti- 
kaitė, A. Savickienė, A. ir V. 
Skirkai, A. Stasa. Po $ 500 - 
V. Račiūnas, Sydnejaus 
Liet. Kataliku Kultūros 
D-ja, A. Šumskas ir A. Žilys. 
A. Liubinskas - $ 407.73.

Šiuo metu viso surinkta 
netoli $ 75000. Kaip mato
me, ir lietuviškos organiza
cijos jungiasi prie šio vajaus. 
Kviečiame ir kitus prisidėti. 
Vajaus reikalais kreiptis i 
valdybos iždininką A. Migų 
(tel. 726 4139) arba į bet kokį 
valdybos narį.

Nuoširdžiai visiems dėko
jame ir linkime linksmų Š. 
Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų.

SPINDULIO KONCERTAI 
SYDNEJUJE

Į did i jį koncertą SAUSIO 
7 d., Civic Centre, Banks- 
town bilietai smarkiai per
kami. Asmenys, norį gauti 
geresnes vietas, prašomi 
kuo skubiau įsigyti bilietus. 
Visos vietos numeruotos. 
Salė talpina 339 asmenis. 
Bilietai iš anksto gaunami 
pas A. Migų sekmadieniais 
po 2 vai. Lietuvių Namuose 
arba susitarti skambinant 
po darbo tel. 726 4139.

SAUSIO 8 d., šeštadieni, 
7.30 vai. Sydnejaus Lietuvių 
Namuose, Bankstown - ant
rasis koncertas su skirtinga 
programa ir kartu pabend
ravimas su užjūrio svečiais. 
Smulkesnė informacija apie 
šį koncertą - pobūvį bus tei
kiama Lietuvių Namuose 
per lietuvišką radio valan
dėlę ir prie lietuviškų pa
maldų Lidcombe.

Įsidėmėkite datas ir ne
praleiskite progos!

Sydnejaus Lietuvių Namų 
informacija

Sveikiname visus lietuvius pareigūnus, draugus ir 
pažįstamus KALĖDŲ šventėse ir linkime laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Br. ir Jz. Lapšiai, Glenųnga, S.A.

Giminėms, bičiuliams ir visiems lietuviams, kur jie 
bebūtų, linkime nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 
1983-JŲ METŲ.

Elena ir Stasys Dainiai

Jaunimo 
šventė

darni Varkijietį, kuris esąs 
kadrilis nuo Raseinių pas
viečio ir su kuriuo, čia Syd- 
nejuje, psirodoma ar ne 
pirmą kartą.

Julija Stašionytė dėkoja 
atsilankiusiems ir praneša, 
kad koncertas bus užbaigtas 
Malūnu, kurį atliks vyres
niųjų grupė.

Finalui į salę bėga visas 
’’Sūkurys”. Jaunus veidus 
puošia plačios šypsenos.

Atrodo, ”ne pagal progra
mą” grupės vadovei jaunieji 
įteikia bukietus gėlių, o ji, 
keliais žodžiais atsisveikina 
su koncerto dalyviais, padė
kodama už dėmėsi. D = 

D.Z.

Visus mūsų draugus ir pažįstamus, kuriems mūsų 
sveikinimai yra priimtini, su KALĖDOMIS ir 
NAUJAISIAIS METAIS širdingai sveikina

Dana ir Gabrielius Žemkalniai

JAUNŲJŲ ŠVENTĖ - 
MŪSŲ ŠVENTĖ

Gruodžio 12 d. popietė. Į 
Sydnejaus Lietuvių Namų 
didžiąją salę renkasi šventi
niai išsipuošę svečiai, pui
kuojasi būreliais jaunimas. 
Šiandien jaunųjų diena, 
skirta ’’Sūkurio” metiniam 
koncertui.

’’Sūkurį” matome jo pil
name sąstate. Vadovaujant 
šokių mokytojai Marinai 
Cox ir jos padėjėjui Jonui 
Birietui, dalyvauja visos 
trys grupės - vyresnieji, 
jauniai ir mažyliai. Viso 50 
berniukų ir mergaičių.

Prabilus Petro Viržinto 
akordeonui, i salę Įlekia jau
nių ir vyresniųjų grupės ir 
šoka Rugučius. Juos seka 
mažiausieji, su Žiogeliais, 
jaunių ir mažylių pašoktu 
Čigonėliu ir vyresniųjų - 
Juoduoju Jonkeliu. Prane
šėja - Audronė Stašionytė.

Maftna Coxaite pristato 
tris sūkuriečius, atliekan
čius Edžio Barilos kompozi
ciją ’’Dainuojanti audra* (E. 
Barila - gitara, Jonas Bu
činskas - klarinetas, Mikas 
Burokas - pianinas).

Raimondas Stašionis ir 
Linda Bieliūnaitė supažindi
na žiūrovus su sekančia 
programos dalimi: pašokami 
Uolinderis, Landytinis, Šus- 
tas ir Suk, suk ratelį...
• Vėl pertraukėlė. Sesutės 
Kristina ir Marina Coxaites 
skambina piano - duetu 
Sęhuberto ’’Karišką maršą”.

Elytė Žukauskaitė supa
žindina su Subatėle, Šeiniu, 
Žilvičiu ir Pasiutpolke. Gi 
merginos, palydimos 
kanklių ir skudučių muzikos, 
šoka Sadutę. Šokio tempas 
vėl keičiasi, kai suskrenda 
beveik visas ’’Sūkurys” ir 
narsto, sukasi, pinasi bešok-

Kristaus Karaliaus gimimo šventėje nuoširdžiai 
į sveikiname visus Lietuvos laisvės reikalų rėmėjus.

Linkime jums geros sveikatos ir laimingų NAUJŲ 
METŲ nepamirštant Lietuvos laisvės kovos ir ateityje.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje-
■ n- ■

Tautodailės Ratelio narėms, mokytojoms, padėjėjoms 
ir visiems puoselėtojams lietuvių tautodailės meno 
linkime gražių, nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
LAIMINGŲ 83-ČIŲ METŲ.

Syd. Liet. Klubo Tautodailės Ratelis

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 
METŲ artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems linki

Karolina ir Vladas Biveiniai
■ -- -------- --------------- . . .

Visus savo draugus ir pažįstamus sveikinu su 
ŠVENTĖMIS linkėdamas laimingų NAUJŲJŲ METŲ!

Alf. Šernas, Merewether

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1983 METŲ proga linkime 
j giminėms ir draugams daug laimės, sveikatos ir 
' džiaugsmo.

Donata ir Alfonsas Bajaliai
Algis su šeima

| ________________________________ ____ _____________
I —- ■— ' ■■ ' »

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus, o taip pat ir 
visus Pietų Pakraščio (NSW) lietuvius sveikiname 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir visiems linkime daug 
džiaugsmo šventėse ir geros sveikatos bei sėkmės 

i ateinančiais NAUJAISIAIS METAIS.
i Bronė, Sigita ir Matas Gailiūnai

Daug džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE ir laimės, 
pasisekimo ir geros sveikatos NAUJUOSE METUOSE 
linkime mieliems bičiuliams, pažįstamiems ir 
bendradarbiams

Černiauskų šeima
i _________________________________________________
i • ----------- --------------------------------- -

Brangius bičiulius ir pažįstamus bei visus Pietų 
Pakraščio lietuvius sveikiname su Šv. KALĖDOM ir 
linkime laimingų ir sveikatos kupinų ateinančių 1983 
METŲ.

O. ir V. Jonušai

Sveikiname bičiulius ir pažįstamus su Šv. 
KALĖDOMIS drauge linkėdami sėkmingų NAUJŲJŲ 
METŲ.

Ona ir Vladas Jakučiai 
Rasa ir Edis Lipšiai

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

Kostas ir Anita Matukevičiai

Brangius bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname 
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga linkėdami 
visiems kuo geriausios sveikatos ir išsvajotos laimės.

Stankūnavičių šeima Melbourne
- __'■’V4'” '*''’**

Linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
visiems draugams ir pažįstamiems linki

Stasė, Rožė ir Vincas Makaravičiai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
linkime visiems Geelongo lietuviams!

Juozas ir Irmgarda Gailiai

Šv. KALĖDŲ proga sveikinu visus mano draugus ir 
pažįstamus ir linkiu visiems laimingų NAUJŲ METŲ

V.J. Lazauskai Melbourne

Sveikina šauliai
Sveikiname lietuves patriotes motinas, kurios moko 

vaikus lietuvių kalbos ir leidžia vaikus i lietuviškas 
mokyklas.

Sveikiname jaunas lietuviškas šeimas.
Sveikiname mokyklų mokytojus, kurie įdiegia vaikams 

tėvynės Lietuvos meilę.
Sveikiname lietuvių švietimo Komitetą, linkime 

ištvermės.
Sveikiname karius, savanorius Lietuvos atkūrėjus ir 

Lietuvoje pogrindininkus.
Sveikiname Šaulių Kuopos brolius šaulius ir seses 

šaules.
Sveikiname tuos tautos autoritetus,, kurie 

nepataikauja nė vienam mūsų tautos priešui ir neverkia, 
kad mes mažiukai.

Sveikiname Australijoje Lietuvių Bendruomenę, 
linkime stiprybės ir veiklos.

Sveikiname Lietuvių Dienų Komitetą, linkime geros 
sėkmės.

Sveikiname Melbourno Lietuvių Bendruomenės 
Valdybą, linkime nepailsti savo darbuose.

Sveikiname visas Melbourno lietuviškas organizacijas, 
linkime nepailsti jūsų darbuose ir nepataikauti nė vienam 
mūsų tautos priešui.

Visiems, visiems linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
laimingų NAUJŲ 1983 METŲ.

Melbourno Šaulių Kuopos Valdyba

Sveikiname mielus mūsų draugus, artimuosius ir 
pažįstamus KALĖDŲ švenčių proga ir visiems linkime 
gražiausių ir laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Bronislava Baltramijūnienė
Raimondas Baltramijūnas

[Sveikiname visus pažįstamus Šv. KALĖDŲ proga!
Linkime visiems nuotaikingų švenčių ir laimingų 

sekančių METŲ.
J. ir O. Liutikai, Perth

Sveikiname draugus ir pažįstamus Australijoje šv. 
KALĖDŲ proga ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Aleksandras ir Nina Kantvilai

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikiname gimines ir draugus Australijoje ir užsienyje.

Zita ir Jonas Adickai, Hobart

Įvykiai
Didžioji Britanija yra pa

garsėjusi sovietiniais šni
pais. Neseniai išaiškintas ir 
nuteistas prof. H. Humble- 
ton, kuris 30 m. buvęs so
vietų tarnyboje ir perdavęs 
jam prieinamus NATO do
kumentus. *♦*

Laiškai su sprogstamais 
užtaisais atidengti Londono 
pašte, adresuoti min. p-kei ir 
kitiems įtakingiems asme
nims. Vieną iš tokių laiškų 
bandant atidaryti sužeistas 
pašto tarnautojas.*♦*

NATO ketina greitu laiku 
perkelti savo vyriausią ka

rinę būstinę iš Vak. Vokieti
jos į Angliją, nes Amerika 
įsitikinusi, kad staigaus so
vietų antpuolio metu NATO 
karinės jėgos negalės sovie
tų atremti, o karo atveju 
koordinacinė karinė vado
vybė turinti veikti be kliū
čių.
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Mielus draugus, pažįstamus, o ypač Sale seniūnijos 
lietuvius Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime visokeriopos sėkmės.

Eskirtų šeima

Sveikiname mielus gimines, draugus ir pažįstamus 
visiems linkėdami linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Veronika Kožemiauskienė
Veronika ir Tony Rosato

Visiems mūsų mieliems giminaičiams, draugams ir 
pažįstamiems iš arti ir toli linkime tikro vidinio 
džiaugsmo ir visų vilčių ir troškimų išsipildymo 
NAUJUOSE METUOSE

Alisa ir Vincas Baltrukoniai 
----------------------------- —---------------------------------------- '

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ šventėse nuoširdžiai į 
sveikiname visus bičiulius ir pažįstamus.

Sofija ir Jonas Meiliūnai
I 

--------- --- l

Visiems prieteliams ir pažįstamiems linkime > 
nuotaikingų KALĖDŲ bei laimingų NAUJŲJŲ METŲ. ;'

Janina ir Liudas Barkai
__________________________________________________ Į

Daug džiaugsmo šv. KALĖDŲ šventėse, daug į 
.sveikatos bei sėkmės NAUJUOSE METUOSE linki 
giminėms ir pažįstamiems

Elvira ir Ričardas Šemetai
------------------------------  — — ■ —- ........ ;

Linksmų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ i 
Jums visiems, su kuriais sueiname ir drauge Į 
praleidžiame džiaugsmingas ir skausmo dienas, o ir toli 
gyvenantiems,kurie viens kito nepamirštame.

Jūsų A.A. Ramanauskai, Forest Hill, Vic. j 
_________________________________________________ i

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ linkiu visiems draugams ir pažįstamiems.

Ona M. Aleknienė

Mūsų brangūs giminės, draugai ir pažįstami!
Sveikiname Jus Šv. KALĖDŲ proga ir linkime daug 
laimės NAUJUOSE METUOSE!

Snieguolė, Gabrys, Nerija, Gabriukas
Žemkalniai

Judita, Raimondas, Venta, Saulius Dagiai

Daug džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE ir laimės bei 
geros sveikatos NAUJUOSE METUOSE mieliems 
giminėms, draugams, pacientams ir pažįstamiems 
nuoširdžiai linki

Dr. Nijolė ir Dr. Kazys Zdaniai

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikinam 
draugus ir pažįstamus linkėdami viso geriausio

M.F. Sodaičiai

Visiems draugams ir pažįstamiems linksmų KALĖDŲ 
švenčių ir laimingų 1983 METŲ linki

Elena ir Napoleonas Volkai i

Linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1983 į 
METŲ giminėms ir bičiuliams linki

Pranas Šarkis
V. ir B. Vaitkai

ŠVENTOS KALĖDOS

Džiaugsminga Šventė 
Kūdikėlio šventė, kurios pa
kiliom širdim vis taip lau
kiame.

Kristus gimė pasauliui at
nešdamas šviesą ir meilę. Ir 
mes išeivijoje gyvendami 
kaip viena šeima užmirš
dami praeities gal kartais ir 
nesklandžias kasdienybes ir 
prisimindami tas gražias 
lietuviškas tradicijas susiėję 
sveikinkime viens kitą su 
tikra meile ir šviesa. Neuž
mirškime ir likusių artimųjų 
tėvynėje, bent mintimis juos 
prisiminkime.

Neužilgo sulauksime Lie
tuvių Dienų. Suvažiuos at
stovai netik A.L.B bet ir 
P.L.B., kurie per dienas po
sėdžiaus. Bus svarstoma 
A.L.B. veiklos problemos ir 
bus nustatomos A.L.B. gai
rės ateinantiems metams. 
Linkėkime ir jiems Šv. Ka
lėdų dvasioje gražaus, san
tūraus bendravimo, vienin
go solidarumo, be kurių 
darbas liks be vaisių.

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija 
praleidome gana derlingus 
šiuos metus. Užbaigėme 
Lietuvių Sodybos statybą. 
Nespėjome aikštės sutvar
kyti, bet optimizmas didelis. 
Tikimės sulaukti nemažai iš 
kitų valstijų svečių, todėl ir 
kviečiame apsilankyti susi
pažinti su Lietuvių Sodyba 
kur sodybiečiai visuomet 
maloniai priims.

Esu labai dėkinga savo 
valdybos narėms už puikų 
bendravimą ir susiklausy
mą. Visiems mūsų rėmė
jams, talkininkams sodybie- 
čiams, sūkuriečiams su va
dove Marina Cox, ’’Mūsų 
Pastogės” Redaktoriui, 
Sydney Lietuvių Namų 
vadovybei. Su tikra meile 
Jus visus nuoširdžiai sveiki
nu linkėdama Kristaus Kū
dikėlio palaiminimo ir švie
siai, laimingai ir sveikai su
laukti Naujų 1983 Metų.

Ona Baužienė

Vasario 16 Gimnazijos Fondas
Lapkričio 7 d. Vokietijos 

Lietuvių Bendruomenės Ta
ryba neeiliniame posėdyje 
įsteigė Fondą Vasario 16 
Gimnazijai Remti. Fondo 
steigėjais ir nariais išrinkti: 
Vincas Bartusevičius, Mari
ja Dambriūnienė-Šmitienė, 
Alina Grinienė, Arminas 
Lipšys, Juozas Sabas, Anta
nas Šiugždinis ir Jonas Va
liūnas. Steigėjais išrinkti 7 
asmenys, kadangi pagal Vo
kietijos įstatymus oficiali 
teisme registruota organi
zacija turi turėti bent 7 na
rius.

Dar tą pačią lapkričio 7 d. 
Jonas Valiūnas Fondo na
rius sukvietė pirmam posė
džiui, kurio metu išrinkta 
valdyba - pirmininkas Juo
zas Sabas, vicepirmininkas 
Vincas Bartusevičius ir iždi
ninkas Antanas Šiugždinis ir 
kontrolės komisija - Alina 
Grinienė ir Arminas Lipšys.

Lapkričio 16 d. Fondas 
užsiregistravo teisme. Į 
Fondą po vieną atstovą gali 
pasiųsti kitos gimnaziją re
miančios organizacijos.

Koks tikslas steigti tokį 
fondą? Koks skirtumas tarp 
jo ir Gimnazijos Kuratori- 
jos?

Vasario 16 Gimnazijos 
Kuratorija yra oficiali gim
nazijos išlaikytoja ir savi
ninkė. Ji kviečia direktorių, 
samdo mokytojus ir kitus 
tarnautojus, prižiūri mo
kyklos darbą ir ūkį, bendrai 
rūpinasi gimnazijos išlaiky
mu. Prie išlaikymo priklauso 
ir lėšų telkimas. Ir tik šiame 
darbe Fondas nori Kurato-

* rijai padėti.

Kuratorija gauna valdišką 
paramą, ir todėl turi laikytis 
valdžios nuostatų. Tai reiš
kia, kad Kuratorija metus iš 
anksto sustato sąmatą, kuri 
valdžios pataisoma ir pri
imama. Sąmata turi būti pa
raidžiui vykdoma.

Gimnazija negali atleisti 
nė vieno mokinio nuo mo
kesčio arba nepasiturin
tiems duoti nuolaidų. Tokiu 
atveju reikia ieškoti stipen
dijų, o tai būtų Fondo už
davinys. Aktuali yra naujo 
berniukų bendrabučio sta
tyba. Tačiau ligšiol gimnazi
ja šiam reikalui neturi teisės 
rinkti pinigų. Specialiems 
projektams rinkti pinigų te 
galima tik su valdžios leidi
mu. Tas leidimas tik gauna
mas, jeigu užtikrinta, kad 
lietuviai bent savo trečdalį 
gimnazijos išlaikymui reika
lingų lėšų surinks ir jeigu 
šitas projektas be valdžios 
paramos įvykdomas. Jeigu 
jam reikalinga valdžios pa
rama, tai leidimas rinkti au
kas gaunamas tik tada, kai 
skiriama valdžios parama, 
nes tik tuomet projekto fi
nansavimas garantuotas. 
Turint reikalą su nepalankiu 
pareigūnu iš šitos tvarkos 
gali atsirasti velnio ratas:

pareigūnas gali, pasiremda
mas faktu, kad gimnazija 
šiaip jaū vos pajėgia savo 
trečdalį surinkti savo išlai
kymui, atmesti paramos 
prašymą statybai, nes ne
aišku, ar lietuviai savo dalį 
šiam projektui surinko. 0 
gimnazija, neturėdama tei
sės rinkti aukų, negali įro
dyti, kad ji savo dalį pajėgia 
surinkti. Kad nekiltų nesu
sipratimų, reikia pažymėti, 
jog šiuo metu su gimnazija 
reikalo turį pareigūnai labai 
palankūs. Bet gimnazijos is
torijoj jau ir buvo kitaip ir 
gali būti kitaip ir todėl fon
das tokiu atveju galėtų pa
dėti. Jis negaus valdžios pa
ramos ir todėl jam ir nerei
kia leidimo rinkti aukų sta
tybai. 0 surinkęs tam tikrą 
sumą jau gali valdžios įstai
gas per gimnaziją raginti 
skirti valdžios paramą.

Fondas reikalinga ir dėl 
palikimų. Gimnazija visus 
gautus pjnigus turi iki ka
lendorinių metų išleisti, ir 
tai pagal sąmatą. Kas gruo
džio 31 d. lieka, reikia grą
žinti valdžiai, nes valdžia 
padengia tik trūkumą, o 
jeigu metų gale liko, tai ne
trūko. Jeigu, pavyzdžiui, at
sirastų didesnis palikimas 
gruodžio mėnesyje, galėtų 
pasitaikyti, kad dalis jo ne
tiesioginiai atitektų valdžiai. 
Ligšiol dar tokių dalykų ne
buvo, bet yra geriau iš 
anksto apsisaugoti. Todėl 
šitoks fondas reikalingas. 
Fondas galėtų palikimus 
priimti ir gimnazijai pinigus 
jervesti tada, kai jie reika- 
ingi.

Beveik visos privačios 
mokyklos Vokietijoje turi 
tokias pagalbines organiza
cijas. . Ir vengrų ir latvių 
gimnazijos turi tokius šalpos 
fondus.

Fondas Vasario 16 Gim
nazijai Remti jau šėmai bu
vo reikalingas ir reikia tikė
tis, kad jam seksis telkti lė
šas, parūpinti reikalingų 
stipendijų ir padėtKgimna- 
zijai įvykdyti didesmus pro
jektus, kaip dabai? naujo 
berniukų bendrabu®o sta
tyba. Bet jo darbas fi 
bus sėkmingas, jefe 
lietuviai jį rems ir p^ 
sario 16 gimnaziją.

Fondo adresas:
Fondas Vasario 16 Gim

nazijai Remti c/o JLitaui- 
sches Gymnasium D 684 
Lampertheim - Huettenfeld 
W. Germany

c tada 
i visi 
jį Va-

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

Jonas Dagys

Šventų KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikinu 
draugus ir pažįstamus ir linkiu Jiems geros sveikatos

Juozas Jesulaitis
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Su Hobarto 
lietuviais

Galvotūkčiais lekia laikas 
Kalėdų link, metų pabaiga 
jau čia pat. Pasibaigė minė
jimai, susirinkimai, rinki
mai. Atrodo, kad nebėra jau 
net ir naujienų, kurias para
šytum į laikraštį. Todėl gal 
atsiras truputis vietos ir 
mano aprašymui apie kuklų 
bet nemažiau reikšmingą 
įvykį lietuvių bendruomenės 
gyvenime Hobarte.

Tai lapkričio mėnesį įvy
kęs metinis H.E.L.L.P. 
(Help Estonian, Latvian and 
Lithuanian Peoples) draugi
jos susirinkimas. Ši draugi

ja, spontaniškai susikūrusi 
prieš 8-nerius metus po 
skaudaus to meto min. pir
mininko G. Whitlam’o įžei
dimo, kad pademonstruotų 
Pabaltiečių tremtinių pasi
piktinimą ir protestą, dau
gelio nustebimui, išliko gyva 
iki šios dienos ir savo meti
niame susirinkime pasiryžo 
ir pasižadėjo ir toliau gy
vuoti ir skelbti Baltų tautų 
skriaudą ir kovą prieš oku
paciją ir persekiojimą. Ho
barto lietuviai sudaro šios 
draugijos vadovybės, saky
čiau, ir skeletą, ir raumenis 
ir daugeliu atvejų galvą. 
Todėl nenustebkite, kad aš 
dažnai užsimenu apie 
HELLP mūsų lietuviškoje 
spaudoje, kadangi lietuviai

SveikĮijame
Sveikinu savo artimuosius, bičiulius ir pažįstamus su 

Šv. KALĖDOMIS ir linkiu 1983 METAIS visiems daug 
sveikatos, sėkmės ir entuziazmo.

Ona Šalkauskienė

Mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikinu su 
šv. KALĖDOM ir linkiu šviesių ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ.

Eugenija Bliokienė

Mielus draugus ir artimuosius bei pažįstamus iš arti ir 
toli sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu visiems 
šviesių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Ona Palaitienė

Visiems mieliems giminaičiams ir pažįstamiems ; 
Australijoje ir svetur džiaugsmingų KALĖDŲ ir ; 
laimingų NAUJŲ METŲ nuoširdžiai linki

Ona Karpavičienė

Džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų bei kupinų 
sveikatos NAUJŲJŲ METŲ linkiu savo mieliems 
draugams, bičiuliams ir pažįstamiems.

Ona Osinienė

Brangius bičulius, artimuosius ir pažįstamus sveikinu 
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga ir linkiu 
visiems daug džiaugsmo šventėse ir sveikatos, laimės ir 
pasisekimo ateinančiais metais.

Marija M. Šidlauskienė

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 
METŲ linkiu pensininkų klubo nariams ir visiems 
pažįstamiems.

Mikalina Radzevičienė

Sveikinu mielus gimines, draugus ir pažįstamus ir 
linkiu džiaugsmingų šv. KALĖDŲ bei laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

V. Simanavičienė

ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikinu visus mielus bičiulius, artimuosius bei 
pažįstamus ir linkiu laimės, sveikatos ir džiaugsmo 
šventėse ir naujuose metuose.

Jadvyga Keciorienė

Savo mieliems prieteliams ir pažįstamiems linkiu 
ramių, malonių ŠV. KALĖDŲ ir laimingų bei sveikų 
1983 metų

Jadvyga Paragienė

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir šviesių, sėkmingų, 
sveikatintų NAUJŲ METŲ visiems mieliems 
artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems iš arti ir toli 
linki

Vanda Narušienė

Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus Šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga nuoširdžiai sveikinu 
linkėdama daug džiaugsmo, laimės ir sveikatos!

Sofija Šaparienė
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čia daug pastangų, darbo, 
laiko, rūpesčių net ir širdies 
sudeda i šios organizacijos 
išlaikymą ir veikimą.

Nežinantiems trumpai 
pakartosiu, ko draugija sie
kia ir kaip jai sekasi. Pats 
grupės vardas beveik nusa-. 
ko tikslą - padėti savo žmo
nėms pavergtame krašte; 
būti jų liežuviais, jų balsu 
laisvajame pasaulyje kalbėti 
apie daromą skriaudą, rei
kalauti, prašyti užtarimo ir 
kovoti dėl teisybės. Kova 
nelengva, nelygi ir dažnai 
atrodanti beviltiška, nes va
karų pasaulis, savo pertek
liuje ir savuose reikaluose 
paskendęs, nenori girdėti 
apie svetimus vargus, apie 
okupacijas, priespaudą ar 
išsilaisvinimo kovas.

HELLP leidžia informaci
nį biuletenį ’’Baltic News”, 
kuriame duoda autentiškų 
žinių apie dabartinę padėtį 
Baltijos kraštuose, bei rea
guoja į svarbesnius įvykius 
ar pasireiškimus, liečiančius 
okupuotas Baltų valstybes ir 
pavergėją - Sovietų Sąjun
gą. Didelė dalis žinių yra 
gaimta iš ”L.K. Bažnyčios 

Tonikos”, ELTOS, todėl 
mūsų tautiečiai dažnai jau 
būna jas perskaitę savo 
spaudoje. Tačiau ’’Baltic 
News” gi nėra skirta mums 
patiems, o angliškajai vi
suomenei, kad angliškai 
skaitą kitų pažiūrų žmonės 
susipažintų su mūsų byla ir 
prisidėtų prie mūsų kovos.

Aš kviečiu visus lietuvius 
•Australijoje susipažinti su 
’’Baltic News”, gauti šį mažą 
laikraštėlį, už kurį jokio už
mokesčio nereikia, į savo 
namus, duoti galimybę savo 
vaikams jį perskaityti, ir 
svarbiausia tapti paštinin
ku: - perduoti leidinį kitam - 
australui, kuris dar nežino 
apie Lietuvą, nežino, kad 
lietuviai yra neteisingai 
persekiojami dėl savo sąži
nės įsitikinimų. Žinių surin
kimas, atspausdinimas žur
nalėlio forma ir paskleidi
mas pasaulyje (visuose 
5-kiuose kontinentuose 
Antarktikoje skaitytojo dar 
neturime) pareikalauja gan 
daug lėšų ir darbo, todėl 
Australijos lietuvių pagalba 
platinimo darbe išplėstų 
skaitytojų tinklą, pasiektų 
gal dar nelankytas vietas ir 
paskleistų žinią, neužkrau
nant dar daugiau darbo lei
dėjams.

Reikėtų prisiminti tik tai, 
kad platinant ir skleidžiant 
’’Baltic News” būtų pravar
tu truputį pasirinkti skaity
toją. Atiduoti veltui brangų, 
spausdintą žodį bet kam nė
ra taip gerai, kaip atiduoti šį 
žodį rinktiniam asmeniui, 
kuris neišmes, paskaitys, 
kuris dar toliau paskleis, ar 
mokyklai ar organizacijai, 
bibliotekai bei bažnyčiai.

Paskatinančiai džiugu, 
kad ’’Baltic News” skaityto
jų skaičius didėja, ir rėmėjų 
*kbl kas dar užtenka, kad 
HELLP iždas neištuštėja ir 
galą su galu vis dar sudurta
me. Norėčiau pasinaudoti 
proga ir pareikšti didelę ir 
nuoširdžią padėką HELLP 
vardu visiems tautiečiams, 
kurie mus remia, ypač mūsų 
bendruomenės organizaci
joms, kurios tuo pareiškia, 
pasitikėjimą draugijos vei
kimu. Norėčiau čia paminėti 
Bendruomenes: Melbourne, 
Canberros, Newcastle, 
Adelaidės moteris, karių 
veteranų ’’Ramovę”, Mel
bourne ’’Talką”, Sydnejaus 
lietuvių biblioteką, Baltų 
tarybas, estų ir latvių są
jungas, taip pat ir Pasaulio 
Lietuvių Bendrųoipęnės^

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 iki $ 5000 — 12 %
nuo $ 5000 iki $ 10.000 - 13 %
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 — 14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15 %

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorini mėnesį finansinių metų 
Sale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 

d 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eaštry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

Valdybą Jungt. Amerikos 
Valstybėse. Nemažesnė pa
dėka tenka ir daugybei 
draugų australų, kurie nuo
širdžiai remia mūsų darbą ir 
įgalina jį tęsti.

Paminėsiu ir kitą Hobarto 
organizaciją, kuri gal dar 
reikšmingesnė mūsų tautos 
žmonėms tėvynėje, ypač 
kovotojams - kankiniams. 
Tai ’’Draugija Kalinių So
vietų Sąjungoje” (Friends of 
the Prisoners in Soviet 
Union). Ši draugija, sukurta 
lietuvio A. TAŠKŪNO pas
tangomis, subūrė žmones, 
daugiausiai iš vietinės aus
trališkos visuomenės, pasi
ryžusius rašyti laiškus bent 
po vieną kas mėnesį politi
niams ir religiniams kali
niams Rusijos kalėjimuose, 
Sibiro vergų stovyklose. 
Kalinių draugai Hobarte įsi
gijo pasitikėjimą ir pagarbą 
australų tarpe gi jų idėjos ir 
tikslai rado pritarimo ir ki
tose Australijos vietovėse ir 
mūsų lietuviškose bendruo
menėse.

Taip tad neskaitlinga lie
tuvių bendruomenė sten
giasi prisidėti prie bendro 
mūsų tautos laisvinimo dar
bo.

Grynai lietuviškuose ba
ruose Apylinkės Valdyba, 
vadovaujama Juozo Paške
vičiau?, suorganizavo Mai
ronio minėjimą, kur A. 
Kantvilas, atrodo, pakanka
mai supažindino susirinku
sių būrelį su mūsų didžiuoju 
dainium ir poetu, bei visuo
menininku, kuris šiandien 
pasirodė toks aktualus, su
prantamas, nemirtingas ir 
pranašingas.

Jaunieji tautinių šokių šo
kėjai, vadovaujami Reginos 
Share (Krutulytės) pasirodė 
Tautybių Festivalyje, gi pa
tys mažiausieji Kalėdų pap
ročiu prie papuoštos pušai
tės (nesant eglutės) pasvei
kino Kalėdų senelį ir gavo 
dovanų šu dosnios Apylin
kės Valdybos pagalba.

A. Kantvilas

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ nuoširdžiai linkiu visiems mieliems artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiems Australijoje ir svetur.

P. Medelienė

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

Marytė ir Adomas Laukaičiai

Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus šv. 
KALĖDŲ proga ir linkime daug laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos NAUJUOSE METUOSE

Lydia ir Stasys Rimkai

Sveikiname visus mūsų mielus bičiulius ir artimuosius 
KALĖDŲ šventėse ir daug sveikatos, laimės ir sėkmės 
NAUJUOSE METUOSE linki

Onutė ir Algis Kapočiai ir šeima

Gimines ir visus mielus pažįstamus sveikiname su 
KALĖDŲ šventėmis, džiaugsmo ir laimės NAUJUOSE 
METUOSE.

K. ir M. Burneikiai
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Neskriauskime vaikų!
Mūsų vaikai eina i mo

kyklas taip, kaip kad mes 
emame j darbą - pareiga, 
reikia! Jie dar nesugeba su
vokti, kad jau mokyklose jie 
kuria savo ateitį. Čia jau tė
vai turi ateiti savo vaikams į 
pagalbą, nes tėvų pareiga 
įsąmoninti juos, kad jie mo
kosi ne dėl tėvų ar moky
toju bet turi patys pasi
ruošti gyvenimui.

Jau 'trecioji karta gimė 
čia, išeivijoje. Gal mes esa
me kiek geriau įsikūrę, kaip 
mūsų kaimynai, vietiniai 
gyventojai, bet mes būdami 
pirmoji ateivių karta daug 
ko nepasiekėme. Daugiau 
laukta iš sekančios kartos. 
Tiesa, turime iš jaunosios 
kartos iškilių žmonių su 
kvalifikacijomis, aukštomis 
pareigomis ir socialiniu ly-

imti

Džiaugsmingų KALĖDŲ švenčių ir sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ linkime mieliems mūsų draugams, 
bičiuliams, kolegoms ir pažįstamiems.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir sėkmingų bei kupinų 
sveikatos ateinančių NAUJŲJŲ METŲ visiems 
bičiuliams, kolegoms ir pažįstamiems nuoširdžiai linki

Dr. Irvis ir Nijolė Venclovai

Mielus pažįstamus, draugus ir bičiulius sveikinu šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga ir linkiu daug 
sveikatos, laimės ir pasisekimo.

Dr. V. Kišonas

Sveikiname mielus bičiulius, bendradarbius ir 
pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
visiems linkėdami tyro džiaugsmo šventėse ir geriausios 
sėkmės ateinančiuose metuose.

Onutė ir Juozas Maksvyčiai
Izabelė Daniškevičienė

Daug džiaugsmo KALĖDŲ šventėse ir laimės, 
sveikatos NAUJUOSE METUOSE visiems mieliems 
bičiuliams, draugams ir pažįstamiems linki

Marija ir Gediminas Umbražiūnai Į 
ir šeima

į
Visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus i 

sveikiname KALĖDŲ švenčių proga ir visiems linkime 
gražiausių ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Aleksandras, Vincas ir Gytis
su šeima D a n t a i

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikiname mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus 
linkėdami daug džiaugsmo šventėse ir laimės bei 
sveikatos ateinančiais metais.

Alius ir Renata Migai-Migevičiai

Mielus draugus ir pažįstamus sveikiname KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga ir linkime laimės, džiaugsmo, sveikatos 
1983 metais!

Jonas ir Marija Zinkai

Brangius draugus, bendradarbius ir pažįstamus 
sveikina Šv. KALĖDŲ proga ir visiems džiaugsmingų 
bei laimingų NAUJŲJŲ METŲ linki

Edna ir Albinas Giniūnai

Brangius mūsų draugus, bičiulius ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikiname su Šv. KALĖDOM ir linkime 
visiems laimingų NAUJŲ METŲ.

Kazytė ir Valerijonas Bitinai

ŠV*. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
linkime mieliems artimiesiems, draugams, 
bendradarbiams ir pažįstamiems džiaugsmingai praleisti 
šventes ir geriausios sėkmės.

Rūta ir Vincas Augustinavičiai

giu, bet kiek jų yra? Ne
daug. Mes, tėvai, galime 
kaltinti save pačius, kad, 
būdami kūrimosi procese, 
neužtenkamai spaudėme 
savo vaikus į mokslą. Vaikai, 
gi, taip pat nemate reikalo 
sėdėti mokyklų ar universi
tetu suoluose, kai geras pi
nigas tada siūlėsi ir nekvali
fikuotam žmogui.

Šiandien sąlygos sparčiai 
keičiasi. Ateitis priklauso 
tik kvalifikuotam žmogui, 
nes eilinį darbą perima au
tomatai. Kvalifikacijoms įsi
gyti, reikia mokintis. Jau 
dabar nebeužtenka HSC - 
brandos atestato, reikia 
'aukštesnio mokslo. 0 prie jo 
reikia bent vienos svetimos 
kalbos. Daugelis iš mūsų 
vaikų imasi visai jiems sve
timų kalbų, pav., vokiečių, 
prancūzų ir pv o galėtų imti 
savąją - lietuvių. Tų svetimų 
kalbų standartas mokyklose 
yra gana aukštas, nes jį pa
kelia tomis kalbomis laisvai 
kalbą studentai, ’’studijuo
dami tas kalbas. Mūsiš
kiams, tų kalbų nemokan
tiems, darbo daug, o rezul
tatai menki. Tad kodėl ir 
mums nepasekti tokių stu
dentų pavyzdžiu ir vietoj, 
sakysim, prancūzų ar kitos 
kalbosl nepaimti lietuvių, 
kuri, švietimo įstaigų aki
mis, yra lygiateisė su kito
mis? Rezultatai bus užtik
rinti, o darbo ir laiko savoji 
kalba pareikalaus daug ma
žiau, negu visai svetima. 
Tuo labiau, jeigu tėvai padės 
ir namuose bus kalbama 
lietuviškai. Jau praėjo tie 
laikai, kai buvo bijomasi na
muose kalbėti lietuviškai, 
kad nesugadinus vaikams 
’’angliško akcento”. Vaikai 
neišmoko lietuviškai, o tėvai 
- angliškai. Taigi, būkime 
praktiški. pasirinkdami 
svetimą ’ kalbą mokyklose.

Šalia praktiškos naudos, 
savoji kalba turi ir kitų pri
valumų. Pirmoj eilėj - tauti
nės savigarbos reikalas. 
Lietuviais esame mes 
gimę, bet ar norime jais ir 
būt? Antra — „Didi garbė 
svetimomis kalbomis kalbė
ti, bet dar didesnė gėda sa
vosios nemokėti”. Trečia — 
kiekviena išmokta kalba, 
ypač tokia turtinga ir sena 
kaip mūsų, palengvina mo- 
kimmąsi sekančios. Tai pro
to lavinimas. Iš mūsų pačių 
gyvenimo matome, kad tie 
mūsų vaikai, kurie turėjo 
noro ir energijos baigti lie
tuviškąsias mokyklas, savo 
profesijoje ir pozicijoje iš
kilo daug aukščiau, negu tie, 
kurie lietuvių kalbą ignora
vo.

Išbėgome iš savo krašto 
tam, kad išliktumėm gyvi fi
ziškai ir tautiškai. Visai tei- 
gingai remiame savo tauti
nes institucijas pinigais, 
darbais, o dar daugiau žo
džiais. Visa tai bus veltui, jei 
mūsų lietuviškos mokyklos 
bus tuščios. Jei žus lietuviš
ka kalba, žus ir mūsų pėdsa
kai išeivijos istorijoje - 
’’pranyksime kaip dūmas iš
blaškomas vėjo”.

Baigiasi mokslo metai. 
Tuo prasidės kiti. Mūsų 
kvalifikuoti lituanistai 
mokytojai - išeivijos knyg
nešiai ir ’’vargo mokyklos’ 
idelaistai - jau yra pasiruošę 
sutikti naują mokinių kartą, 
turime mokyklines patalpas, 
turime ir priemones. Reikia 
mokinių. Ir jų būtų užtenka
mai, jei visi to norėtumėm. 
Čia reikia paklausti - ar visų 
tėvų sąžine tuo atžvilgiu yra 
švari?

Tad neskriauskime savo 
vaikų. Įsąmoninkime juose 
lietuvių kalbos reikalingumą 
ir sudarykime jiems sąlygas 
pasinaudoti lietuviškos kul
tūros židiniu - savąja kalba 
siekiant aukštesnės pakopos 
šiame krašte.

J. Petraitis

Mielus draugūs, artimuosius ir pažįstamus Australijoje 
ir užjūriuose nuoširdžiai sveikiname Šv. KALĖDŲ proga 
ir linkime daug laimės, sveikatos ir geriausios sėkmės 
NAUJUOSE 1983-SE METUOSE

Salomėja Baikauskienė-Zablockienė
Vanda ir Jonas Zablockiai

Sveikinu visus mielus bičiulius ir pažįstamus Šv. 
KALĖDŲ proga ir linkiu sėkmingų ir šviesių NAUJŲJŲ 
METŲ.

Vytautas A. Kardelis

Brangius bičiulius, artimuosius ir pažįstamus Šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai 

■j sveikinu linkėdamas- daug laimės ir gražios ateities
Bronius Šidlauskas

Mielus draugus ir pažįstamus sveikinu Šv. KALĖDŲ 
proga ir linkiu visiems džiaugsmingų švenčių irlaimingų 
beišviesių NAUJŲJŲ METŲ.

Edvardas Slonskis

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ progd sveikinu 
mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus linkėdamas 
daug džiaugsmo šventėse ir gerovės ateinančiais metais.

Stasys Jankauskas

Mielus bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikinu Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ 
METŲ proga linkėdamas geriausios nuotaikos, 
sveikatos ir gerovės.

Albinas Kutka

Daug šventinio džiaugsmo šv. KALĖDOSE ir 
geriausios sėkmės bei laimės NAUJUOSE METUOSE 
mieliems kaimynams, draugams ir pažįstamiems 
nuoširdžiai linki

Grybų šeima, St. įves

Brangius bičiulius, artimuosius ir bendradarbius 
sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS, linkime laimingų 
ir šviesių NAUJŲJŲ METŲ.

Bronė ir Petras Ropės

ŠV. KALĖDŲ proga sveikiname visus mūsų draugus, 
gimines ir bendradarbius Australijoje, Amerikoje, 
Kanadoje, Europoje, linkėdami geros sveikatos ir 
šviesesnių, laimingesnių NAUJŲJŲ METŲ.

Lėtutė ir Antanas Kramiliai
* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r ■' ■ ■ '■ ‘

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

Pranas ir Marija Sakalauskai

Sveikiname su Šv. KALĖDOM ir linkime laimingų 
1983 metų visiems draugams ir pažįstamiems.

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Linksmų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
linkime visiems tautiečiams!

Angelė ir Stasys Montvidai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
brangius bičiulius, draugus ir pažįstamus Australijoje ir 
Tasmanijoje visiems linkėdami daug džiaugsmo, sėkmės.

Žibutė ir Liudas Simanauskai

Nuoširdžiausi linkėjimai KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga artimiesiems, 
bičiuliams ir pažįstamiems iš arti ir toli.

Ona ir Vladas Miniotai

Visus mielus artimuosius, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikiname su šv. KALĖDOMIS ir linkime 
šviesių, laimingų ir našių NAUJŲJŲ METŲ.

Jane ir Juozas Kalgovai
Stasė Jurevičienė

Sveikiname brangius artimuosius, draugus ir 
pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime 
laimingų ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

Vilhelmina ir Jonas Ramanauskai

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus nuoširdžiai 
sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime 
gražiausių bei sėkmingiausių 1983-jų METŲ.

Zita ir Zenonas Vičiuliai 
ir šeima
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Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir našių bei laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ linkiu mieliems savo bičiuliams, 
bendradarbiams ir pažįstamiems iš arti ir toli.

Mykolas Petronis

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga sveikiname visus draugus 
ir pažįstamus ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Jane ir Juozas Petrašiūnai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ giminaičiams ir draugams plačioje Australijoje 
linki

Juozas ir Marija Manikauskai

Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus 
sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir linkime visiems 
šviesių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Laima ir Vytautas Deikai

~ Linksmų Šv?KALĖDŲirlaimingų NAUJŲJŲ^METŲ* 
linkime visiems prieteliams ir pažįstamiems Australijoje 
ir geros valios žmonėms visame pasaulyje.

Antanas ir Jadvyga Šereliai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
1983 METŲ linkime mieliems mūsų draugams, bičiuliams 
ir pažįstamiems.

Marija ir Antans Statkai
Ričardas ir Juozas Červinai

Geriausios šventinės nuotaikos ir džiaugsmo KALĖDŲ 
ŠVENTĖSE ir laimės bei pasisekimo NAUJUOSE 
METUOSE linkime visiems mūsų mieliems draugams, 
bičiuliams ir pažįstamiems

0. ir A. Leveriai ir šeima

Linksmų KALĖDŲ švenčių ir laimingų NAUJŲ 
METŲ nuoširdžiai linkime Canberros giminėms, 
draugams ir pažįstamiems.

Čeičių šeima

Nuoširdžiai sveikiname savo bičiulius, draugus ir 
pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga!

Pranas, Vincė, Gailius ir Renius 
Antanaičiai

Mielus draugus, gimines ir pažįstamus sveikiname Šv. 
KALĖDŲ proga ir visiems linkime daug laimės ir 
sveikatos NAUJUOSE METUOSE

Anelė ir Jonas Mikutavičiai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir’laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ nuoširdžiai linkime mieliems draugams, 
pažįstamiems ir bendradarbiams.

Ada ir Vytautas Mickevičiai

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

Bronė ir Vincas Kondrackai

Mūsų giminėms ir prieteliams džiaugsmingų ir linksmų 
KALĖDŲ švenčių, laimingų ir malonių NAUJŲJŲ 
METŲ!

P. ir K. Protų ir B. Nagulevičienės.
šeimos

apie mus
SYD. LIETUVIŲ KLUBO 

SUKAKTIS

Gruodžio 11 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klubas surengė 
savo sukakties 20-ties metų 
balių, kuris buvo išskirtinas 
Sarengimas iš visų kitų, 

ražiai dekoruota salė, gau
sumas svečių (dalyvavo virš 
200), patraukli lietuvaitės 
Gražinos Zigaitytės vado
vaujama modernios muzikos 
programa, sudėtinga vaka
rienė su Klubo patiektu 
šampanu - visa tai sudėjus 
krūvon vakaras tikrai buvo 
pasigėrėtinas.

Minint Klubo 20 metų su
kaktį kalbėjo NSW parla
mento narys Mr. Machaiški, 
Bankstown City burmistras 
Mr. McCormick, Klubo 
pirm. V. Simniškis. Matėsi 
eilė svečių ir iš kitų liet, ko
lonijų.

ŽMOGAUS TEISĖMS 
GINTI DRAUGIJA

Sydnejuje gruodžio 12 d. 
buvo sušaukusi tautiečių 
susirinkimą rašyti laiškus 
sąžinės kaliniams Lietuvoje 
ir Sovietų Rusijoje. Susirin
ko gana apsčiai tautiečių ir 
mokyklinio amžiaus jauni
mo, kurie pagal Draugijos 
vadovų nurodymus parašė 
po keliolika laiškų lietu
viams sąžinės kaliniams pa
gal duotus adresus.

Tai yra didelis užsimoji
mas organizuotai prisiminti 
ir parašyti keletą žodžių 
kenčiantiems už Lietuvą. 
Reikėtų tokią laiškų rašymo 
akciją pravesti dažniau.

Brangius gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname 
su šv. KALĖDOMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir 
stirpybės NAUJUOSE 1983-se METUOSE.

Viktorija ir Antanas Jablonskiai

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
sveikiname mielus mūsų bičiulius, artimuosius ir 
pažįstamus linkėdami daug džiaugsmo šventėse ir 
sveikatos bei laimės ateinančiais metais.

Ona ir Stasys Abramavičiai

Daug džiaugsmo, sveikatos, laimės ir pasisekimo šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga visiems mieliems 
draugams, bičiuliams ir pažįstamiems nuoširdžiai linki

A. ir Z. Pauliukoniai
U. Ališauskienė
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šventėms. Atsiranda bega
lės visokiausių reikalų.

Gruodžio 4 d., šeštadienį, 
Šv. Kazimiero svaitgalio 
mokykla užbaigė mokslo1 
metus. Būrelis vaikučių su
vaidino scenos vaizdelį. Mo
kyklos globėjas ir Apylinkės 
Valdybos pirmininkas tarė 
žodį.

Sekantį šeštadienį ALB 
Savaitgalio mokykla užbai
gia mokslo metus. Taip kaip 
Adelaidėje jau įprasta, vis
kas po du, nors viską ’’su
metus” į vieną būtų ir gra
žiau ir daugiau. Atrodo, kad 
pats gyvenimas prie to pri
ves, nes vaikų skaičius mo
kyklose alarmuojančiai ma
žėja. Jei dar atsiranda vie
nas kitas mokytojas, tai 
vaikų reikia ieškoti, mal
dauti tėvų, kad jie ’’pasiau
kotų” ir leistų savo vaiką į 
mokyklą.

Atėjant metų pabaigai 
reikalinga susimąstyti, nes 
reikalas labai rimtas.

Žilvino tautinių šokių šo
kėjų tėvai skaitydami Žilvi
no • vadovybės instrukcijas 
stebėjosi, kaip galima rašyti 
dviem kalbom. Tarp angliš
kų žodžių lietuviški pava
dinimai, tarp lietuviškų, 
angliški paaiškinimai. Tėvai 
jau seniai skundžiasi dėl 
anglų kalbos vartojimo mo
kant vaikus tautinių šokių. 
Visa tai daroma dėl poros 
mišrių šeimų vaikų, kurie 
nemoka lietuviškai kalbėti. 
Ar nebūtų lengviau juos iš
mokyti keletą lietuviškų 
tautinių šokių terminų ir visi

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA“ LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 iki $ 5000 - 12 %
nuo $ 5000 iki $ 10.000 — 13 %
nuo $ 10.000 iki $ 50.000 - 14 %
nuo $ 50.000 ir daugiau 15 %

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp.. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

Sveikiname Syd. Liet. Mot. Soc. Globos Draugijos 
pirmininkę p. Oną Baužienę, Valdybą, patikėtines ir 
nares linkėdami malonių Kalėdų švenčių ir sveikų bei 
laimingų ateinančių metų.

Sodybiečiai, Engadine

Adelaidinės
Paskutinės šių metų die

nos skuba praeitin. Gruodis 
tai mėnuo,kai visi skubame' 
pasiruošti artėjančioms

pabiros
galėtų gražiai tarpusavyje 
kalbėtis lietuviškai. Juk visų 
mūsų organizacijų tikslas 
yra išlikti lietuviais?

*_*
Su Kalėdų šventėmis 

sveikinu visus ’’pabirų” 
skaitytojus, o taip pat ir 
Mūsų Pastogės redaktorių, 

Vibaltis

Džiaugsmingų KALĖDŲ Švenčių ir visokeriopos 
laimės bei sėkmės 1983-siais METAIS linkime visiems 
draugams, pažįstamiems ir artimiesiems.

Veronika ir Aleksas Kaminskai

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname draugus, pažįstamus ir visus mielus 
tautiečius linkėdami daug džiaugsmo ir laimės

Aleksandra ir Pranas Marašinskai

Brangius artimuosius, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga ir linkime visiems daug 
džiaugsmo šventėse ir laimės, sveikatos bei pasisekimo

Janina ir Alfonsas Šidlauskai

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

Jadvyga ir Juozas Levickai

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

Z. ir V. Čilvinai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
visus draugus, bičiulius ir pažįstamus linkėdami stiprios 
sveikatos, Dievo malonės ir globos.

Viktoras Glionertas ir duktė.
Rita su šeima

Sveikiname mielus mūsų giminaičius, draugus ir 
pažįstamus Šv. KALĖDŲ proga ir linkime visiems 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Eugenija - Jadvyga Maurusevičiai

Sveikiname mūsų mielus artimuosius, draugus bei 
pažįstamus KALĖDŲ švenčių proga ir linkime daug 
laimės ir sveikatos ateinančiuose 1983-se METUOSE

.................. V. ir P. Žitkauskai
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Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą
būtų labai gera proga susi
pažinti su New Yorko lietu
viais. Tačiau nakvynė čia 
būtų naudojant sporto mat
racus ir stovyklines loveles. 
Nakvynės būtų bendrabučio 
stiliaus. New Yorko bend
ruomenė bus prašoma jūsų 
viešnagę paremti pinigais. 
Prašau greitai pranešti ką 
galvojate apie tai.

TARIAMASI SU ORO 
BENDROVĖMIS

Gavus oficialius pakvieti
mus, tuoj pat buvo susirišta 
su amerikiečių oro bendro
vėmis, per kurias męs skri
sime Amerikoje ir iš Aus
tralijos. Sunkiausiai susta

Lapkričio 20 dieną Cleve- 
lande įvyko Amerikos ir 

Kanados sporto klubų at
stovų suvažiavimas, kurio 
metu apsvarstyta ateinan
čios Pas. Liet. Sporto Šven
tės Čikagoje reikalai. Šven
tės programa papildyta: a) 
įtraukta naujos šakos: ledo 
rutulys ir ’’raquette ball” 
žaidimas, b) Krepšinyje pri
dėta vyrų senjorų klasė, 35 
metų ir vyresni, c) Tinkliny
je pridėta vyrų senjorų 35 
metų ir vyresni ir mergaičių 
C klasė, d) Šaudyme pri
dėta moterų ir jaunių že-
miau 18 metų (varžybų die
ną).

Lygiagrečiai su PLS Ž-nių 
slidinėjimo varžybomis, 
vyks ir Š. Amerikos pabal- 
tiečių slidinėjimo pirmeny
bės, kurioms lietuvių slidi- 
nėtojai automatiškai kvalifi- 
kuojasi. Programa: alpinis
tinės varžybos: slalomas ir 
didysis slalomas šiose klasė
se: vyrų 17-44 m., vyrų sen
jorų virš 44 m., jaunių že
miau 17 m. ir moterų - am
žius neribotas. Krosas: vy
rams 10 km., moterims 5 
km., jauniams iki 16 m. - 5 
km. Pabaltiečių varžybų 
kroso programa ilgesnė. 
Dovanos: atvirose vyrų ir 
moterų klasėse - specialūs 
PLSŽ medaliai ir pažymėji
mai už 3 vietas. Kitose kla
sėse - specialios dovanos ir 
pažymėjimai už 3 vietas.

Clevelando lietuviai su
tinka duot išlaikymą ir pa
rūpinti transportą iš Cleve
lando į varžybų vietą užjūrio 
lietuviams. Lietuviai slidi- 
nėtojai kviečiami kuo skait- 
lingiau dalyvauti. Varžybų 
pradžia vasario 5 dieną apie 
50 mylių nuo Buffalo, N.Y.

PAKVIETIMAI GAUTI

Australijos lietuvius jau 
yra pakvietę šie sporto klu
bai: Los Angeles, Baltimore’, 
New Yorkas, Bostonas, To
ronto (Kanada), Detroitas, 
Clevelandas ir Čikaga. Maž
daug tokia tvarka ir bus 
vykdomos Australijos lietu
vių sportininkų gastrolės. 
Beveik visi klubai Ameriko
je prašo, kad pas juos at
vyktų tik sportininkai su 
savo vadovais, kuriems bu 
bus parūpintas išlaikymas. 
Svečiai, keliaują su sporti
ninkų grupe, turės gyventi 
pagal savo pasirinlamą ir 
apie tai reiks iš anksto pra
nešti, kad būtų galima gauti 
nakvynes koteliuose ar kur 
kitur. Visi klubai su dideliu 
nuoširdumu atsiuntė pa
kvietimus ir australiečių 
labai laukia.

Įdomus yra New Yorko 
sporto vadovo Vytauto 
Alksninio laiškas, kuriame 
jis rašo: Mes galime jus ap
gyvendinti po didįjį New
Yorką privačiai, tačiau jūs 
žinote koks didelis yra šis 
miestas ir iki Lietuvių Kul
tūros Centro, kur viskas 
vyks, gali tekti net po pora 
valandų važiuoti. Tačiau 
mes galime jus apgyvendinti 
šiame centre, kur visi bus 
vienoje vietoj. Čia yra vir
tuvės, sporto kambariai su 
dušais ir sporto sale, kur 
vyks ir visos rungtynės. 
Nereiktų jokio transporto ir

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

Antanas Laukaitis ir dukros

Mielus bičiulius, draugus, bendradarbius ir pažįstamus 
sveikinu šv. KALĖDŲ proga ir linkiu sėkmingų ir našių 
NAUJŲJŲ METŲ.

Jurgis Karpavičius

Krikščioniškų švenčių proga sveikinu tautiečius!
Gedas Antanėlis

SPORTAS ADELAIDĖJE
VYTIS” IR "ADELAIDE” 

SPORTO KLUBŲ
' REIKALU

Pabaltiečių Adelaidėje jau 
daugelį metų gražiai tarpu
savyje bendradarbiauja. 
Ypač glaudus bendradar
biavimas sporto srityje pra
sidėjo prieš 8 metus ir tęsia
si iki dabar. Tai pavaizduoja 
R. Sidabras knygoje ’’Lietu
viai Sportininkai Australi
joje”: ADėl prieauglio stokos 
ir atsiradusių sunkumų su
daryti atskirų tautybių 
krepšinio komandas įvairio
se amžiaus grupių pirmeny
bėse, Adelaidės pabaltiečiai 
nutarė susijungti į vieną 
krepšinio klubą. Ši unija 
įvyko 1974 m. rugsėjo 22 d., 
kai mūsų Vytis (visuotiniam 
narių susirinkimui nutarus, 
A.B.), latvių ASK ir Estoni- 
jos krepšininkai įsijungė į 
latvių dominuojamą District 
krepšinio klubą Adelaide... 
Nuo 1979 m. pradžios teko 
persiorganizuoti (tais metais 
Adelaide krepšinio klubas 
buvo inkorporuotas, A.B.) ir 
dabar veikiame Adelaidės 
lietuvių - latvių krepšinio 
sekcijos vardu... Šis naujai 
susiorganizavęs klubas da
bar stovi ant tvirtų pamatų, 
kuo įrodėme, kad prie gerų 
norų mes, kartu su savo 
likimo broliais latviais, gali
me daug ką nuveikti ir daug 
ką atsiekti.”

Skaudu, kad šiandien 

Business Holiday Travel Pty. Ltd.
696 St. Kild* Rd. Melbourne, Vie. 8004

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

Balys ir Jonas Stankūnai«ičiai, 
savininkai

Mū§ų iP^tqgė?Nrz5Q-52» 1981f#2-jžp»!prii

tyti datas, išskrendant iš 
vieno miesto į kitą. Lygiai 
taip pat beveik visi dides
nieji Amerikos ir Kanados 
lietuvių sporto klubai nori, 
kad jiems būtų skirtas sa
vaitgalis, per kurį jie galėtų 
padaryti balių - vaišes ir 
gautą pelną skirti australie- 
čiams sportininkams. Šis 
plano sustatymas yra labai 
sunkus, tačiau iki sporto 
klubų atstovų suvažiavimo 
jį galima bus sustatyti ir pa
teikti sportininkams ir klu
bų atstovams. Lygiai taip 
pat ir galutinė kelionės kai
na galės tik tada būti nu
spręsta. Išvykos Org. Ko
mitetas daro viską, kad ke
lionės kaina būtų pati pi
giausia ir visos sąlygos pa
čios geriausios.

REGISTRACIJA

Per Kalėdas jau bus galu
tinai žinoma išvykos datos ir 
kuriuose miestuose kada 

staiga dingo tie geri norai 
sudaryti galimybes broliškų 
klubų krepšinio*" žaidėjams- 
bendromis jėgomis daly
vauti kiek galima aukštes
nės klasės žaidynėse. Vytis 
klubo valdyba diktatoriškai 
nusprendė (be visuotinio 
narių susirinkimo nutarimo) 
atsiskirti nuo Adelaidės 
krepšinio klubo ir, jeigu pa
siseks, sudaryti Vyčio vardu 
komandas, kurių šiuo metu 
neturi. Sportininkai baugi
nami, kad, jei jie ir toliau 
pasiliks Adelaidės klubo na
riais, negalės žaisti už Vytį 
šių metų Sporto Šventėje 
Melbourne.

Nesusipratimas tarp Vy
čio ir Adelaidės klubų kilo 
dėl finansinės paramos, ku
rią Adelaidės klubas šiais 
metais gauna iš Palanga ke
lionių bendrovės. Pastebėti
na, kad Vyčio atstovas Ade
laidės klube (R. Sidabras) 
jau pilnai žinojo apie numa
tomą paramą 1981 m. gruo
džio 11 d. Jis taip pat žinojo, 
kad ta parama gaunama nuo 
1982 m. sausio 1 d. iki gruo
džio 31 d. Taigi, sustabdyti 
tą paramą, jeigu ji buvo ne
pageidautina, tinkamiausia 
proga buvo prieš kontrakto 
firadžią. Įdomu, kodėl buvo 
aukiama iki šių metų lap

kričio 11 dienos, kol buvo 
paduotas pareikalavimas 
nutraukti santykius su Pa
langa? Vyčio klubo valdyba 
taip pat buvo painformuota

įM; PORTAS,.^
---------------------- - . == ■ 'sj. »■

būsime. Išvykos Org. Komi
tetas yra nusprendęs, jeigu 
tik atsiras užtenkamai žmo
nių, daryti dvi išvykos gru
pes, tai: pirmoji išvyks 
anksčiau, birželio pradžioje 
ir keliaus po Ameriką ir Ka
nadą, žaisdami su įvairiais 
sporto klubais. Kita grupė 
isvyks antroje birželio pu
sėje ir vyks tiesiai į Čikagą. 
Norintieji nuo Los Angeles 
nuo grupės atsiskirti ir ke
liauti vieni, tai galės pada
ryti, kaip lygiai galės ir 
kartu su grupe negrįžti. To
kiais atžvilgiais turės būti iš 
anksto žinoma.

Sportininkai jau Kalėdų 
švenčių metu turi galutinai 
apsispręsti dėl savo kelio
nės, kai visi kiti turi irgi tuoj 
pat užsiregistruoti pas Iš
vykos vadovą Ant. Laukaitį 
18 Miller Ave., Ashfield, N. 
S.W., 2141, tel. (02) 7980306.

NAUJA KOMITETO NARĖ
Dėl asmeniškų šeimyninių 

reikalų iš Išvykos Org. K-to 

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

Sporto klubo Kovo Valdyba

ir gerai žino, kad Adelaidės 
klubas nenumato gauti jo
kios paramos iš nei vienos 
biznio bendrovės 1983 m. 
Taip pat turėtų būti supran
tama, kad paramos kont
rakto sulaužymas visai prieš 
jo pabaigą gali atnešti ne tik 
finansiniai, bet legaliai 
nuostolingus rezultatus.

Dėl statomų žaidėjams 
reikalavimų, kad jie turi pa
sitraukti iš Adelaidės klubo 
prieš dalyvavimą Vyčio ko
mandose ir įvykstančioje 
Sporto Šventėje Melbourne, 
tenka viešai paklausti: ar 
visi žaidėjai gavo vienodą 
reikalavimą - tai yra, ar ir 
tie, kurie lošia už australų 
klubus turi iš tų klubų pasi
traukti? Jeigu ne, tai kodėl 
ne visi žaidėjai vienodai 
traktuojami? Taip pat būtų 
įdomu sužinoti, kodėl jokių 

VARPO Klubas sveikina visus savo narius, rėmėjus, 
bičiulius ir atvykstančius sportininkus į 33-ją Sporto 
Šventę ir linki visiems šviesiai sutikti NAUJUOSIUS 
METUS.

Nuoširdžiai sveikiname mielus Žvejų Klubo narius, 
draugus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ proga ir linkime laimingų ir sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Syd. Žvejų Klubo Valdyba

Brangius mūsų bičiulius, bendradarbius ir kliedus 
sveikiname su Šv. KALĖDOM ir linkime gražiausių ir 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

STAITIS AGENCIES W- Ltd.

atsisakius jo nariams Snai
gei ir Philip Gustafsonams, 
Išvykos vadovas į komitetą 
pakvietė žinomą mūsų spor
tininkę Mariją Kelertaitę- 
Atkinson. Ji rūpinsis visais 
uniformų reikalais, išeiginių 
uniformų pavyzdžiai bus at
vežti į Melbourną ir juos ga
lės pamatyti visi sportinin
kai.

ŠVENTINIAI
SVEIKINIMAI

Išvykos Org. Komitetas ir 
išvykos vadovas nuoširdžiai 
sveikina ateinančių švenčių 
metu visus sportininkus, 
klubų atstovus ir Sporto 
Šventės šeimininkus.—Mel
bourne VARPĄ, linkėdami 
visiems geriausios sėkmės ir 
laimingų N. Metų, besiruo
šiant išvykai į Ameriką ir 
Kanadą.

Antanas Laukaitis 

pastangų nedėta sušaukti 
susirinkimą, kuriame galėtų 
dalyvauti visi Vyčio nariai, 
tėvai ir sportininkai bei 
Adelaidės klubo atstovai? 
Tik susirinkimo dalyviai, iš
klausę visą informaciją, ga
lėtų šį reikalą išspręsti pagal 
savo sąžinę. Atliekant dar
bus ir siekiant tikslų, reikė
tų teikti tik tikslią ir teisin
gą informaciją, kad tėvai ir 
sportininkai patys galėtų 
aptarti ir nuspręsti tolimes
nę veiklą. Prievartos nau
dojimas nėra demokratiškas 
metodas ir retai turi tokį 
pasisekimą kaip laisvas pa
sirinkimas.

Algis Bernaitis 
ALSK Vytis narys ir.

Adelaidės krepšinio klubo 
valdybos narys.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSEŽIDINIO EKSKURSIJA

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414»

PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS

SVEIKINA MINISTERIS

Gruodžio 26 d., sekm.,
KALĖDINIS PASILINKSMINIMAS
Gros geras orkestras
Įėjimas laisvas

GRUODŽIO 31 DIENA 7.30 vai.

NAUJU METU

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
KOMITETAS PRAŠO:

Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami kuo skubiausiai 
prisiųsti adresus tų pažįs
tamų, kuriems būtų galima 
išsiuntinėti peticijos lapus 
Norint surinkti dar 9.000 
Earašų jūsų visų pagalba 
ūtina! Kaip žinoma, L.S.K. 

kreipiasi į federalinę valdžią 
dėl finansinės paramos lie
tuvių kalbos įvedimui vie
name Australijos universi
tetų.

Žadėjęs dalyvauti Mel
bourne Lietuvių Dienose 
PLB pirm. V. Kamantas ne- 
Slės atvykti. Su Australijos 

et. B-nės atstovais — PLB 
Seimo nariais tikisi susitikti 
ateinančių metų vidury PLB 
Lietuvių Dienose. Ta pačia 
proga .pirmininkas siunčia 
geriausius sveikinimus ir 
linkėjimus Švenčių proga.

PRANEŠIMAS

Man išvykus ilgesniam 
laikui atostogų visais Syd. 
Mot. Draugijos reikalais 
malonėkite kreiptis į Drau- 
g’jos valdybos sekretorę p.

Petrauskienę tel.
520 8377.

O. Baužienė 
S.L.M.S.G. D-jos 

pirmininkė

Sydnejaus Skautų Židinys 
ateinančių metų sausio 29-31 
d.d. ruošia ekskursiją į 
Snieguotuosius Kalnus. -fc

Dėl ligos porai asmenų iš- ■< 
kritus iš ekskursuojančių 
sąrašo, likosi pora laisvų 
vietų. J

Susidomėjusius prašome J 
skambinti vakarais B. ar L. * 
Žaliams tel. 70 3101.

S.S. Židinys

Po švenčių pertraukos 
sekantis Mūsų Pastogės nu
meris bus išleistas ateinan
čių metų sausio 17 d. Visa 
informacine medžiagą 
Redakcijai prisiųsti iki sau
sio 10 d.

M.P. Redakcija

Kalėdinio laikotarpio 
metu nuo gruodžio 17 d. 
pradedama akcija. prieš 
įgėrusius vairuotojus. Su 
kvėpavimo aparatais policija 
turi teisę čia pat vietoje pa
tikrinti vairuotoją ir rastas 
įgėręs virš leistos normos 
(0.5) bus vietoje baudžiamas 
iki $ 1000 pinigine bauda ir 
atimamas vairavimo leidi
mas trims ar daugiau mėne
sių.

Gruodžio 24 d., penkt., 
11 vai. Klubas atidaras 
7 vai. KŪČIOS
Įėjimas $ 7 asmeniui, vaikai žemiau 10 
metų veltui.
Bilietus užsisakyti iki gruodžio 21 d.

Gruodžio 25 d. — KALĖDŲ DIENA 
Klubas uždaras.

Fed. vyriausybės minis- 
teris Imigracijos ir Etni
niams Reikalams The Hon. 
John Hodges, MP, specialiu 
raštu sveikina Australijos 
etnines bendruomenes ir 
radijo klausytojus. Jis pab
rėžia, kad ateityje bus dau
giau atsižvelgta į ateivių so
cialines, ekonomines ir hu
manitarines problemas. Šio 
meto Australijos ekonomi
nės aplinkybės verčia ypač 
rūpestingai vykdyti imigra
cijos programą.

1983-ji metai Australijai 
statys daug reikalavimų, bet 
visi australai jungtinėmis 
jėgomis pajėgsime viską 
įveikti, pabrėžė ministeris.

A.L.B. Melbourne Apylinkės Valdyba 
rengia

Spindulio Ansamblio Dainų ir Tautinių Šokių

BALIUS
MUZIKA IKI 2 VAL. RYTO 
ĮĖJIMAS $ 12 ASMENIUI ĮSKAI
TANT VAKARIENE IR ŠAMPANĄ

sausio 2 d. 4 vai. Camberwell Civic Centre salėje 
Camberwell Rd. Camberwell

Bilietus užsisakyti pas p. A. Bajorą, telef. 306 8595

PADĖKA

Naujų Metų balius Melbourne
Linksma nuotaika — geras orkestras (tas pats, kuris visiems patiko Varpo 

klubo baliaus metu)
Visus jaunus ir senus kviečiame sutikti Naujus Metus su sportininkais ir 

jaunimu. Baliuje galėsite susitikti ’’Spindulio” šokėjus ir Amerikos 
jaunimą

Balius įvyks Woodhall pavilione, Show Grounds patalpose gruodžio 31 d. 
7.30 vai. vak.

Bilietai $ 10 asmeniui. Vakarienė galima bus pirkti vietoje. Gėrimais patys 
apsirūpina.

Bilietus užsakyti pas Varpo klubo valdybos narius Raimondą Mucenieką tel. 
534 1029, Valę Balnionienę 699 8949 arba Lietuvių Namuose sekmadieniais 
nuo 1.30 iki 3 vai. p.p.

Japonijoje išleisti foto 
aparatai, kur žodžiais nuro
doma, kaip atitinkamose ap
linkybėse juo naudotis.

Afganistano keleivinis 
lėktuvas iš Frankfurto (Vo

kietijoje) negalėjo grįžti 
namo su 150 keleivių, nes 
lėktuvo vadovybė - pilotas, 
jo pavaduotojas ir navigato
rius nesutiko grįžti į Afga
nistaną.

NAUJI
’’MŪSŲ PASTOGĖS’

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų Ačiū.

SKAITYTOJAI

M. Jantchik NSW
T. Kava NSW
J. Kvietelaitis Vic.
J.O. Lesčinskas Vic.
O.L. Drescheris WA

’’MŪSŲ PASTOGEI”
AUKOJO

P. Keželis SA$ 5
J. Čyžas WA$20
A. Balakauskas WA$ 5
R.K. Ragauskas Vic. $ 10
J. Beinoravičius SA$ 5
A. Kantvilas Tas. $ 3
Sale Seniūnija Vic. $ 10
J. Zinkus NSW $ 10
J.E. Laurinaitis NSW $ 10
A. Ulskis NSW $10

Metinėje D-jos iešminėje 
Syd. Lietuvių Sodyboje En- 
gandinėje susilaukėme pasi
gėrėtinai daug svečių. Ta 
proga nuoširdžiai dėkojame 
visiems ir visoms, prisidėju- 
siems prie šio gražaus pa
rengimo - talkininkams, lo
terijai fantų aukotojams ir 
ypač tautinių šokių grupei 
Sūkuriui ir jo vadovei p. M. 
Cox už palankumą, dalyva
vimą ir įspūdingą pasirody
mą. Labai ačiū visiems ir iki 
pasimatymo Sodyboje se
kančiais metais.

Syd. Liet. Mot. Soc. g.
D-jos Valdyba

PADĖKA

’Mūsų Pastogės” 
Administracija

ALB MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA 
Visus maloniai kviečia į

NAUJŲ METŲ BALIŲ

Dėkojame visiems atsi
lankiusiems į mūsų koncer
tą. . ,.

Už pinigines aukas ir ki
tokią pagalbą ypatingą pa
dėką reiškiame: p.p. N. But
kienei, O. Baužienei, Č. Liu
tikui, A. Kabailai, V. Karde
liui, P. ir N. Viržintams, J. 
Biretai ir ’’Talkai”.

’’Sūkurys”
gruodžio 31 d. 7.00 vai. vak. 

CAMBERWELL CIVIC CENTRE 
340 Camberwell Rd. Camberwell

Karšta 4 patiekalų vakarienė. Platus pasirinkimas gėrimų. Linksma 
’’Apollo Trio” muzika

Stalus’ užsisakyti pas A. Bajorą 306 8595 Viktorijos gyventojams
A. Žilinską dienos metu 328 3665. Vakarais: 583 4258 kitų valstijų svečiams

’’SPINDULIO” ANSAMBLIO TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR DAINŲ

KONCERTAS
SYDNEJUJE 

SAUSIO 7 D., PENKTADIENĮ, 7.30 vai. 
Banks>town Towrn Hall Theatre, Civic Centre, Bankstown

Bilietų kaina $ 5 akmeniui. Vaikams iki 14 metų - $ 3. Vietos numeruotos. 
Bilietai gaunami pas A. iMjgų sekmadieniais po 2 vai. Lietuvių Namuose arba 
susitarti skambinant po dar-bo tel. 726 4139.

SAUSIO 8 D., ŠEŠ'FADIENĮ, 7.30 vai.

koncertas — pobūvis
LIETUVIŲ NAMUOSE, BANKSTOWN
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Iš privačių šaltinių patir
ta, kad okupuotoje Lietuvo
je epidemiškai paplitusi 
snukio ir nagų liga. Kovo
jant su šia epidemija net ak
linai uždaryti kai kurie rajo
nai, nutraukus bet kokį su
sisiekimą.
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