
Kr. Valdybos pirmininko 
žodis

Į NAUJUOSIUS METUS 
ŽENGIANT

ALB Krašto Valdyba 
sveikina visus Australijos 
lietuvius Šv. Kalėdų ir 
Naujų 1984 metų proga ir 
linki visiems laimės 
džiaugsmo ir sveikatos.

ALB Krašto Valdyba žiūri 
su pasitikėjimu i ateitį ir yra 
tikra, kad praeities šešėliai 
neužtemdys šviesesnio 
rytojaus.

Jau šįmet Švenčių metu 
džiaugsimės lietuviškų teat
rų festivaliu, tik gaila, kad 
Adelaidės teatras negalėjo 
dalyvauti. Tikiniėš, kad 
bendruomenė parodys susi
domėjimo šiais pasirody
mais ir teatrų festivalis pri
gis ateityje kaip tradicija.

Hobarte įvykstanti Spor
to Šventė vėl sutrauks didelį 
skaičių mūsų jaunimo rung
tynėms ir tarpusavio bend
radarbiavimui. Krašto Val
dyba sveikina Hobarto 
Šventės rengėjus ir šiai 
Sporto Šventei priduoda 
daug reikšmės. Ta proga

vių Dienose’. Visiškai gali
ma, kad ateityje Krašto 
Valdyba turės reziduoti 
Canberroje - Australijos 
sostinėje.

Už kelerių metų įvyksian
tis Australijoje Jaunimo 
Kongresas tikrai pareika
laus daug darbo, pasišventi
mo ir lėšų ne tik iš mūsų 
jaunimo, bet ir iš bendruo
menės. Šis Kongresas išbu
dins ir išjudins Australijos 
jaunimą, kuris dažnai atrodo 
esąs neveiklus. Bendras pa
siruošimo darbas Kongresui 
išryškins naujas Bendruo
menės pajėgas mūsų atei
čiai.

Gerėjanti ekonominė pa
dėtis Austrąlijoje taip pat 
yra geras ženklas ir mūsų 
bėAūruominei, nes bus dau
giau darbų, daugiau entu
ziazmo ir daugiau lėšų lietu
viškam veikimui.

Iš mūsų veiksnių užsieny
je vis dar laukiame pozity
vių rezultatų. Krašto Val
dyba yra glaudžiame kon
takte su lietuviškais veiks
niais ir J.A.V. ir Australijos 
vyriausybių organais. Buvo 
griežtai protestuota dėl mū
sų tautiečių persekiojimo

J. A. Valstybėse. Krašto 
Valdyba užtikrina tautie
čius, kad ji budi ir imasi ak
cijos ten kur reikalinga.

Baigdamas įjūriu dar kar
tą kviesti visits Australijos 
lietuvius be išimties, paduo
ti broliškai vieni kitiems 
ranką, pamiršti įvairias 
skriaudas ir stoti bendrai 
dirbti bendruomenės labui, 
lietuvybės išlaikymui ir 
laisvės atgavimui mūsų tė
vynei.

V. Bukevičius 
ALB Krašto Valdybos 

Pirmininkas

proga linkime Jums daug laimės, sveikatos ir kuo 
geriausios sėkmės Jūsų darbuose bei lietuviškoje 
veikloje.

Didelis ačiū visiems ’’Mūsų Pastogės” bendradarbiams, 
skaitytojams ir rėmėjams. Jūsų visų parama įgalina 
laikraštį gyvuoti ir dirbti Bendruomenės naudai.

Ypač kviečiame visus Australijos tautiečius įsijungti į 
L.B. Spaudos Sąjungos narių eiles, pasidarant savo 
Bendruomenės laikraščio šeimininkais.

Stovime ant 1984-tųjų metų slenksčio. Jau beveik 40 
metų, kaip daugelis mūsų, karo audros ir ruso - okupanto 
išblokšti iš gimtojo krašto, pasklidome po platųjį pasaulį.

Jei šiandien, sueinant keturiasdešimčiai biblinių 
tremties metų, nesame ištirpę kitataučių tarpe, jei 
galvojame lietuviškai, jei įstengiame moraliai ar 
materialiai padėti broliams ir sesėms pavergtoje 
tėvynėje, turime būti dėkingi lietuviškam spausdintam

Krašto Valdyba siunčia savo 
atstovą dalyvauti Sporto 
Šventėje ir sportininkų 
atstovų suvažiavime. Turi
me daug vilčių, kad Šventė 
praeis pakilioje nuotaikoje ir 
broliškoje dvasioje, kur visi 
neaiškumai bus išgvildenti 
ir sudaryti bendri darnios 
veiklos planai. Kitais metais 
mūsų visų akys bus nu
kreiptos į Canberroje ren
giamas Lietuvių Dienas. Jas 
rengia Canberros lietuviai 
— jaunesnės kartos žmonės. 
Krašto Valdyba yra glau
džiame santykyje su Lietu
vių Dienų Komitetu ir mato 
kaip entuziastingai ir rūpes
tingai imtasi darbo. Esame 
tikri, kad visi Australijos 
lietuviai juos parems savo 
gausiu apsilankymu Lietu-

Sveikina ”M.P.” leidėjas
Mieli Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariai 

bei "Mūsų Pastogės” skaitytojai, bendradarbiai, rėmėjai 
ir bičiuliai!
. Sveikindami Jus šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

žodžiui ir mūsų sugebėjimui rasti bendrą kalbą, siekiant 
vieno ir to paties tikslo.

Lai ateinantieji Naujieji metai tiek mūsų 
Bendruomenėje, tiek mūsų lietuviškos spaudos baruose 
praeis entuziazmo, darbo ir susiklausymo dvasioje!

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

NUOSIRDŪS KALĖDINIAI IR
NAUJŲJŲ METŲ
SVEIKINIMAI IR
GERIAUSI LINKĖJIMAI
VISIEMS MŪSŲ
MIELIEMS SKAITYTOJAMS 
IR RĖMĖJAMS

MŪSŲ PASTOGĖ

HENRIKAS NAGYS

KŪČIŲ NAKTIS

Paliko mane ir nutilusią stotį visi traukiniai.
Žėri raudonos žarijos tarp žvilgančių bėgių.
Miško užuovėj oj miega mano namai.
Vakaras kvepia eglių sakais ir sniegu.

Ūžiantį vėjo žibintą neša tėvas tylus.
Mūsų šešėliai prišąla prie medžių kamienų.
Spingsi ugnis toli už šarmotų stiklų.
Dunda gruodo širdis po žingsniu kiekvienu.

Žiūri tėviškės žvaigždės į veidus mums.
Klausosi kiemo topoliai mūsų alsavimo.
Mirga virš gimtojo stogo sietynas ramus 
Ir beria baltą sidabrą į rūkstančius kaminus.

Ąžuolo durys praviros laukia. Tenai
Plūsta švelni šviesa iš ugniakuro. Šypsosi motina. 
Miško užuovėjoj bunda mano ir mūsų namai.
Kvepia vidunaktis juodalksnio dūmais ir žemės duona.

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ linkiu visiems bičiuliams, bendradarbiams ir 
pažįstamiems.

Ona Baužienė

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

Milda, Vytautas ir Ričardas
Bukevičiai

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

Vytautas Patašius

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

Tamara ir Benius Vingiliai
Eugenija Bliokienė
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Laikas yra neustabdomas 
ir nepakreipiamas veiksnys 
gyvenime. Mūsų siauru su
pratimu jį matuojame va-_ 
landomis, mėnesiais, metais, 
net šimtmečiais, bet tas ne
turi jokios įtakos laiko eigai. 
Tik mūsų nustatyti laiko 
mastai psichologiškai pavei
kia, kad su metų permaina 
vienaip ar kitaip vystosi 
mūsų interesai, tarsi ne 
mes, o pats laikas diktuotų 
mums. Iš tikrųjų ne laikas, o 
mes patys susikuriame ir 
vystome įvairias gyvenimo 
situacijas, patys sau staty
dami reikalavimus ir juos 
vykdydami. Galbūt čia turi 
ypatingos reikšmės mūsų 
viltys, surištos su metų per
maina, padarydamos vieno
kios ar kitokios įtakos mūsų 
ateities veiksmams ir užsi
mojimams. Iš kitos pusės 
kad ir dirbtinė laiko permai
na turi neginčijamos įtakos 
ir reikšmės visame mūsų 
gyvenime. Iš čia ir šventi
niai bei naujametiniai linkė
jimai, darbų ir užsimojimų 
perplanavimai, nauji pasi-

Laiko 
permainoje 

ryžimai daugeliu atžvilgių 
nepraeina tuščiomis. 0 ka
dangi vieneri metai mūsų 
gyvenime yra pagrindinis 
laiko vienetas, tad pagal 
metus ir. skaičiuojamas mū
sų amžius, vyksta savotiška' 
darbų ir veiklos reguliacija.

Padėję tašką metų pabai
goje iš įpratimo klausiame, 
ką atneš naujieji metai, nors 
gal ir netiktų taip klausti, o 
greičiau susirūpinti, ką 
veiksime ir ko sieksime 
ateinančiais metais, nes nei 
laikas, nei metai iš tikrųjų 
nieko neatneša ir neduoda, o 
gauname tik tiek, ką mes 
patys laiką išnaudodami pa- 
siimame arba susikuriame.

Kaip visi žinome, mūsų 
laikas yra ribotas: atidėlioti 
planus ir darbus laikui 
spręsti yra visai nepateisi
nama. Turimas laikas yra 
mūsų laikas, ir kaip mes jį 
išnaudosime savo, tautos ar 
žmonijos gerovei, tiek ir 
turėsime ar būsime atsiekę. 
Laiko praradimas yra pats 
didžiausias praradimas, ką 
tik žmogus gali prarasti, nes 
su laiko tėkme senka ir 
mūsų gyvenimas, nežiūrint

Mūsų mielam kolegai VYTAUTUI VOSYLIUI, ALB 
Adelaidės Apylinkės vicepirmininkui, jo mylimai žmonai 
Irenai mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

A.A.
URŠULEI ALIŠAUSKIENEI 

mirus, jos dukrai Anelei ir žentui Pauliukoniams, 
anūkams Irenai, Vidui bei jų šeimoms reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Grybų šeima

A.A.
URŠULEI ALIŠAUSKIENEI 

mirus, jos dukrą Adelę, žentą Zenoną Pauliukonius, jos 
vaikaičius ir visus artimuosius skausme nuoširdžiai 
užjaučiame.

Andriukaičių šeima

A.A.
URŠULEI ALIŠAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame jos dukterį ir 
žentą A. ir Z. Pauliokonius, vaikaičius ir visus 
artimuosius.

Jane ir Juozas Kalgovai
Stasė Jurevičienė

A.A.
URŠULEI ALIŠAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai liūdesio valandoje užjaučiame jos 
dukrą Adelę, žentą Zenoną Pauliukonius, jų vaikus ir 
vaikaičius.

Bronė ir Petras Ropės

A.A.
URŠULEI ALIŠAUSKIENEI 

mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame jos 
dukrą Anelę, žentą Zenoną Pauliokonius, jų šeimą ir 
artimuosius.

Jadvyga Levickienė su šeima

koks jis bebūtų. Atrodytų, 
kad esame absoliučioj laiko 
rankoj, niekur negalį iš jo 
pabėgti arba jį sulaikyti: 
laike vystomės, bręstame, 
laike mūsų jėgos senka, kol 
pagaliau išsekus mūsų laikui 
ir pasiduodame. Pagal ka
lendorių ir laikrodį iš tiesų 
taip ir yra. Tačiau yra ir 
antroji medalio pusė - pats 
gyvenimas, mūsų valia ir 
pastangos tą mus ribojantį 
laiką prasmingai praleisti, jį 
užpildyti savo darbais bei 
atsiekimais. Toks brandžiai 
praleistas laikas virsta mūsų 
laimėjimu ir neabejotina 
pergale. Gyvenant
darbingai ir kūrybingai laiką 
paverčiame savo talkininku, 
priverčiame jį tarnauti mū
sų interesams. Tokio žmo
gaus negąsdina prabėgą 
metai, nes žino,kamir dėl ko 
gyveno, ką pasiekė, ko ir 
laikas negalės ištrinti.

Metų sąvartoje kiekvie
nam prasminga ir išmintin
ga pasvarstyti, ką jis pasie
kė ir laimėjo per praėjusius 
metus ir kojis tikisi atsiekti 
sekančiais. Ir žengiant per 
slenkstį į naujuosius ne vie
nam širdį perlieja jaukus ir. 
malonus jausmas, kad metai 
nepraleisti tuščiom, kas pri
duoda daugiau jėgų ir vilčių 
ateity dar brandžiau gyven
ti, dar daugiau atsiekti. To
kiame nusięįatyme ir nuo
taikoje laikas'tampa ne tavo 
priešu, bet greičiau tavo 
įrankiu. Tavo darbe ir sieki
muose prarastas laikas ne
dingsta nežinioj, bet lieka 
įkūnytas tavo darbe, tavo 
kūriny, tavo įgyvendintoj 
svajonėj.

Žmogaus mastas nėra jo 
išgyventas laikas, o tik jo 
darbai. Joks nuopelnas su
laukti ilgo amžiaus ir ne lai
ku matuojama žmogaus di
dybė ir vertė. Tiesa, visiems 
laiko mastas toks pats, bet 
per turimą laiką vienų aruo
dai pilnėja, o kitų net nepra
dėti krauti. Tad nenuostabu, 
kad žvelgiant į savo gyveni
mo tuščius aruodus laikas 
atrodo pabaisa. Tokį gąsdina 
metų permaina, nes jam 
ateitis vaidenasi kaip baisi 
praraja.

Betgi kitam laiko permai
na atveria naujus jo pareiš
kiu ir veiklos plotus, į ku
riuos pasiryžėlis žengia išdi
džiai kaip karalius į būsimas 
savo valdas. Čia plačiausios 
dirvos tavo valiai ir išmonei 
su visomis galimybėmis: jas 
gali palikti dirvonuoti, bet 
gali statyti ir nesugriauna
mus rūmus, kuriuose ir tau 
pasitraukus gyvens tavo 
prarastas laikas ir drauge tu 
pats.

Su tokiomis mintimis lin
kime visiems brandžių ir 
kūrybingų metų. Nelinkime 
laimės, nes prasmingai iš
naudotas laikas jau savaime 
yra laimė. . . ,

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 1984 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 
1984—SIAIS METAIS.

Jadvyga Mickienė ir šeima

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

Irena ir Algis Milašai

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

Viktoras Jaras

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

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

MIELI SKAITYTOJAI, BENDRADARBIAI IR VISI 
NUOŠIRDŪS MŪSŲ PASTOGĖS BIČIULIAI BEI 

RĖMĖJAI,
■ -* .> V- —-j 4 <■ - . -. *

Verčiame jau paskutinį šių metų Mūsų Pastogės pus
lapį. Drauge su pasitenkinimu ir atsidustame — dar vie
nas užbaigtas (34-sis) Mūsų Pastogės tomas, kuriame tel
pa užfiksuoti mūsų visų metų darbai, nuotaikos, viltys ir 
siekimai. Palyginamai tai buvo brandūs ir darbingi metai 
ne tik Mūsų Pastogei, bet ir visai AL Bendruomenei. Iš to 
ir rezultatai pasigėrėtini. Iš šių metų veiklos labai daug 
kuo galime vertai pasididžiuoti: visų pirma mūsų bend
ruomenės gyvastingumu, kuris buvo aiškiai jaučiamas 
tiek vyresniojoj kartoj, tiek ir jaunųjų pasireiškimuose. 
Tą aiškiai byloja virš dviejų šimtų dalyvavimas įvairinus 
amžiaus pasauliniuose Pasaulio Liet. Bendruomenės ren
giniuose Šiaurės Amerikoje — PLB Liet. Dienose ir Sei
me, Jaunimo Kongrese, Sporto Žaidynėse, Jubiliejinėje 
skautų stovykloje, kur Australijos lietuviai išskirtinai 
gražiai ir pozityviai reprezentavosi.

Iš kitos pusės ir mūsų bendruomenės viduje vyko gana 
aktyvi veikla per visokius pasirengimus minėtoms išvy
koms taip, kad kiekvienas b-nės narys pasijuto paveiktas 
tų visų įvykių. Pagaliau ir iš čia esančių iškilo į viršūnes 
drauge iškeliant ir visą Australijos lietuvių bendruome
nės prestižą. Ypač pažymėtina Dr. G.E. Kazokienei JA V 
Liet. B-nės Kultūros Tarybos skirtoji aukščiausioji pre
mija užjos mokslinį veikalą apie M.K. Čiurlionį ir jo kū
rybą. Čia prisideda ir Mūsų Pastogė, kuri plačiai skaito
ma užsienio lietuvių ir yra pripažinta kaip reikšmingas ir 
originalus savo apimtimi laikraštis, nuolat cituojamas iš
traukomis ir net ištisais straipsniais didžiojoje išeivijos 
lietuvių spaudoje.

Visa tai mumyse kelia pasididžiavimo ir savigarbos. 
Reiškia, mūsų b-nės ir atskirų asmenų įnašai iš viso lietu
viškoje veikloje ir kultūroje yra reikšmingi ar net pir
maujantieji.

Ateinantieji metai irgi žada būti brandūs ir reikšmingi, 
ypač mūsų bendruomenei. Visų pirma Aust. Liet. Dienos 
metų pabaigoje Canberroje. Tas pareikalaus daug pas
tangų, bet tai bus dar vienas naujas ir reikšmingas įnašas 
mūsų veikloje ir istorijoje. Čia be abejo irgi didelį vaid
menį turės ir mūsų spauda. Esame kupini vilčių, kad mū
sų pastangos ir entuziazmas ir ateinančiais metais bus 
nemažiau gaivališkas, kaip kad ir anksčiau.

Su pasiryžimu ir pakilia nuotaika žengsime į naujuo
sius metus. Tikime, kad ir ateinančiais metais visuose 
mūsų darbuose ir užsimojimuose Mūsų Pastogė turės 
pagrindinį vaidmenį, už ką visiems spaudos bendradar
biams ir jos palaikytojams iš anksto dėkojame. Tiesa, gal 
ir jautėsi vienokių ar kitokių nesklandumų, net aštresnių 
konfliktų, bet kur jų neatsiranda, ypač vykdant didesnius 
projektus. Išmintingi visados mokosi iš klaidų ir pasise
kimų skatinami. Esu tikras tuo principu vadovausimės ir 
ateinančiais me tais.Linkėdamas visiems pakilių švenčių 
ir sėkmingų bei kūrybingų metų tikiuosi vėl susitikti 
ateinančiais metais bendrame spaudos ir bendruomeni
nės veiklose fronte.

Jūsų Redaktorius
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VLIK’O SEIMO REZOLIUCIJOS
Vyriausiojo Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetą suda
rančių grupių atstovai, susi
rinkę 40-ties metų sukaktu
viniame Seime, Southfield - 
Detroit, MI. 1983 m. lapkri
čio 12-13 dienomis, priėmė 
sekančius

NUTARIMUS:

A. LIETUVIŲ TAUTOS 
REIKALAIS:

1. Seimas didžiuojasi mū
sų tautos patvarumu pa
vergtoje Lietuvoje. Šio pat
varumo ir kovos dvasia pa
sireiškusi masiniu pasiprie
šinimu 1944-1952 m., pasku
tiniu metu liko atžymėta 
naujomis išraiškomis. Šiuos 
naujus pasireiškimus ir ko
vos būdus VLIKAS seka su 
dideliu dėmesiu ir pagarba.

2. Seimas su giliu liūdesiu 
primena sovietų genocidinę 
politiką, vykdomą trėmi
mais, areštais, religiniu per
sekiojimu, Lietuvos rusini
mu, kolonizavimu ir ekono
miniu išnaudojimu.

3. Seimas smerkia ir pro
testuoja prieš sovietų vyk
domą okupuotoje Lietuvoje 
tikinčiųjų diskriminaciją ir 
persekiojimus. Katalikų 
Teisėms. Ginti Komiteto na
rių, kunigų Svarinsko ir 
Tamkevičiaus areštai ir 
įkalinimai yra flagrantiškas 
Helsinkio Akto raidės ir 
dvasios laužymas. Seimas su 
giliu liūdesiu atžymi šią 
sunkią tikinčiųjų būklę.

B. LIETUVIŲ BENDRA
DARBIAVIMO REIKA
LAIS:

1. Seimas yra vieningos 
nuomonės, kad tautos lais
vinimo sėkmingumui užtik
rinti reikalinga mūsų politi
nių veiksnių bei bendrinių 
organizacijų sutartina ir su
derinta veikla.

Tarpusavio santykiai turi 
būti grindžiami lietuviško 
solidarumo dvasia ir pagar
ba jų vykdytojams.

2. Seimas kviečia visuo
menės veikėjus ir spaudos 
bendradarbius vengti piktos 
kritikos ir visomis progomis 
stengtis ryškinti visų mūsų 
politinių veiksnių svarbą ir 
jų naudą mūsų tautai.

3. Seimas sveikina VLI- 
KO, ALTOS ir JAV Lietu
vių Bendruomenės susitari
mą sudaryti Lietuvių Tei
sėms Ginti Komitetą ir ragi
na lietuvių visuomenę auko
ti Lietuvių Teisėms Ginti 
Fondui.

C. VLIKO DARBŲ REIKA
LAIS:

1. Seimas užgiria VLIKO 
Valdybos darbus, ypač 
ELTA — PRESSEDIENST 
leidimo atnaujinimą ir reiš
kia padėką Valdybai ir jos 
pirmininkui, Dr. K. Bobeliui, 
skatindamas kiek galima 
plačiau išnaudoti naujas 
nuotaikas Europos demo
kratinių valstybių tarpe ir 

stiprinti visokeriopą veiklą 
Europoje.

2. Seimas, apsvarstęs 
šiandieninių Lietuvos laisvi
nimo problemų klausimą, 
taria, 1) kad vienas pagrin
dinių uždavinių yra laisvini
mo organizacijos ir veiklos 
tęsimas atsižvelgiant į laiko 
ir pasikeitusių sąlygų reika
lavimus; 2) kad VLIKO Ta
ryba ir Valdyba, vykdydama 
ir plėtodama savo veiklą,

a) stiprintų kovą už žmo
gaus ir tautų pagrindines 
teises ir laisves,

b) veiktų, kad pasyvi Lie
tuvos okupacijos nepripaži
nimo pozicija būtų pakeista į 
aktyvią ir veiksmingą akci
ja

c) skatintų lietuvių visuo
menę organizuoti priemones 
perteikti tautai vakarų de
mokratinių valstybių, apsi
jungusių Europos bendruo
menėje, atsiekimus politi
niais, socialiniais, ekonomi
niais klausimais, o taip pat 
politinę ir ūkinę integraciją, 
kuri užtikrina ją sudaran
čioms valstybėms jų politinį 
suverenumą ir nepriklauso
mybę,

d) organizuotų demoktra- 
tinę akciją ir antikomunisti
nę veiklą,

e) daugiau dėmesio skirtų 
Seinų krašto ir Gudijos lie
tuvių problemoms spręsti,

f) siektų tampresnių san
tykių su lietuvių organizaci
jomis, visada turint omenyje 
pavergtosios Lietuvos inte
resus.

Sveikinu savo artimuosius, bičiulius ir pažįstamus su 
Šv. KALĖDOMIS ir linkiu 1984 METAIS visiems daug 
sveikatos, sėkmės ir entuziazmo.

Ona Šalkauskienė

Mieliems giminėms, draugams ir pažįstamiems linkime 
malonių šventų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ.

Kabailų šeima

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

Br. ir Jz. Lapšiai, Glenunga, S.A.

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

Liuda ir Bronius Stašioniai

Mielus draugus, bendradarbius ir visus pažįstamus 
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1984 METŲ proga sveikiname 
ir linkime daug sveikatos, pasisekimo ir laimingų šviesių 
dienų.

Tania ir Vytautas Simniškiai

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

Adelaidės Apylinkės valdyba ir bendruomenė 
’ KALĖDŲ Švenčių ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikina 
Australijos lietuvius.

Linkime malonių švenčių ir laimingų 1984-jų metų. 
Tebūna taika ir ramybė visiems!

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

GERIAUSI LINKĖJIMAI KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲ METŲ PROGA CANBERROS IR APYLINKĖS 
TAUTIEČIAMS.

Canberros Apylinkės Valdyba

Linkime linksmų šventų KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ visiems Newcastle Apylinkės 
lietuviams.

Apylinkės Valdyba

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

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

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

Liet. Ko-op. Kredito Draugijos
TALKOS Valdyba

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

Padėka Mūsų Pastogės Redaktoriui ir leidėjams už 
nuoširdų talkininkavimą Fondui.

A.L. Fondo Valdyba

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
sveikinu mielus Latrobe Valley Seniūnijos lietuvius, 
kaimynus Sališkius ir mūsų rėmėjus tolimesnėse 
apylinkėse. Visiems linkiu geros sveikatos ir 
visokeriopos laimės.

Latrobe Valley Seniūnė

D. VLIKO 40-TIES METŲ 
SUKAKTIES REIKALU:

1. Seimas, minėdamas 
40-ties metų sukaktį, skelbia 
1983-1984 metus VLIKO su
kak tuviniais metais, ragina 
visuomenę pasaulyje šiais 
metais, o ypač Vasario 16 
šventės proga, skirti kuo di
džiausią dėmesį VLIKO 
vykdomam darbui.

2. Minėdamas 40-ties me
tų darbo sukaktį Seimas 
priėmė atskirą pareiškimą 
dėl Lietuvos bylos padėties.

Seka sveikinimai ir padė
kos.

Mielus bičlius, pažįsta'Aius ir ir artimuosius sveikiname 
su Šv. KALĖDOMIS ir linkime laimingų, NAUJŲ 1984 
METŲ.

Martina ir Anskis Reisgiai

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

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

Edna ir Albinas Giniūnai

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

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 

Laima ir Vytautas Deikai

GRAŽIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA
žinomo ir plačiai pagarsėjusio dailininko Povilo Puzino 
monografija

PUZINAS
Didelio formato su angliškais tekstais ir gausybe jo 

darbų reprodukcijų, iš kurių dalis spalvotos. Kaina 25 
doleriai.

Australijoje gaunama kreipiantis:
Victoria Co. (Latvian Bookshop)
148 Rundle Mall
Adelaide. S.A. 5000

Tinkamiausia dovana bet kokią proga

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

Išsigandusi motina pas 
kaimynus šaukiasi pagalbos:

— Mano vaikas prarijo 
penkių centų monetą’ Pa
kvieskit gydytoją.

— Menkas nuostolis, — 
ramina ją kaimynė. — 
Nuostolis tik penia centai.. 
Gydytojas iš tavęs nulups 25 
dolerius.
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Sveikįiįame
Šv. KALĖDŲ proga nuoširdžiai sveikinam** visus 

choristus, dirigentus, mūsų rėmėjus bei plačiąją 
Sydnejaus ir apylinkių visuomenę linkėdami laimingų ir 
sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sydney Dainos choro Valdyba

SVEIKINAME ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
PROGA VISUS DAINOS MYLĖTOJUS IR LIETUVIŲ 
CHORUS BEI JŲ VADOVUS AUSTRALIJOJE.

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

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

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1984 METŲ proga 
sveikiname visus mielus ramovėnus ir jų šeimas 
linkėdami linksmų švenčių ir ištvermės kovoje už 
pavergtos Lietuvos laisvę.

L.K.V.S. ’’Ramovės” Sydney 
Skyriaus Valdyba

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname visus Lietuvos laisvės 
kovos rėmėjus, kurie dosniomis aukomis paremiate 
Tautos Fondą.

Lai Apvaizda laimina jus ištverme ir gera sveikata 
NAUJUOSE METUOSE. Tik vieningu darbu, auka ir 
pasiaukojimu galime tikėtis išgirsti Lietuvos laisvės 
varpą.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje

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

Kristaus .Kūdikėlio gimimo šventėje sveikiname visus 
mūsų narius ir vadovus bei jų talkininkus linkėdami 
Aukščiausiojo palaimos jūsų kilniuose darbuose. Lai 
NAUJI METAI atneša gražesnių darbo vaisių ir laisvę 
mūsų Lietuvai tėvynei.

Sydney Ateitininkų Valdyba

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

Žvilgsnis į ateitį
R. Šemetas

Artinantis Kalėdų bei 
Naujų Metų šventėms, no
rėtųsi pažvelgti, ką Lietuvių 
Bendruomenė Australijoje 
ir Vakarų pasaulyje atsiekė 
per paskutinius metus. Ar 
tie metai buvo darbingi, na
šūs, kūrybiniai, ar jie pra
slinko blankiai neatnešdami 
vilties mūsų išblaškytai tau
tai.

Visi suprantame ir pripa
žįstame, kad laikas slenka 
mūsų nenaudai ir kuo ilgiau 
liksime emigracijoje, tuo 
mūsų ryšiai su tėvyne dary
sis vis sunkesni. Kas galų 
gale palaiko tuos ryšius 
šiandieną? Tai buvusioji vi
durinioji- karta, atvykusi iš 
Lietuvos, o dabar jau išėjusi 
į pensiją. Ar mūsų jaunimas

VIDEO — PHOTO
Jūsų šaunios sukaktuvinės, vedybų, gimtadienių ir ki

tokios šventės nepakartoj amai įamžinamos video albume.
Užsisakydami savo parengimus Sydnejaus Liet. Klubo 

gražiose patalpose su valgiais ir gėrimais neužmirškite ir 
video filmuotojo, kuris jūsų šventes padarys nepraeinan
čias.

Kreiptis pas klubo vedėją 16-18 East Terrace, Banks- 
town. tel. 708 1414 arba privačiai tel. 759 4289 iP.O. Box j 
24, Greenacre 2190). į
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turi tiesioginių ryšių su tė
vyne? Mes negalime to tvir
tinti, bet nujaučiame, jog la
bai mažas procentas jauni
mo susirašinėja su giminė
mis ar mokslo draugais, ku
rių gal niekad nėra susitikę. 
Mūsų jaunimas, gimęs va
karų pasaulyje, nenoromis 
praranda supratimo sąvoką 
ir tą meilę bei ilgesį tautos, 
kurios jie niekad nėra matę, 
o tik žino iš knygų bei tėvų 
pasakojimų. Tad sužadinti 
tą jausmą yra labai sunku, 
tuo labiau, kad mes neturi
me tiesioginio ryšio su oku
puota tėvyne, kurioje mūsų 
brangūs broliai bei sesės 
persekiojami tremiami už 
tai, kad jie myli ir tiki į Die
vą ir nepriklausomą Lietu
vą.

Australijoje ir vakarų pa
saulyje lietuvių bendruome
nę sudaro pavieniai asmenys 
ir daugelis organizacijų, ku
rios veikia siekdamos to kil
naus tikslo: išlaikyti tautinį 
susipratimą, vienybę ir 
lietuvybę bei religiją.

Mes galime didžiuotis ir 
kartu džiaugtis, kad lietuvių 
bendruomenėje atsiranda 
vis daugiau jaunimo su aka
deminiu išsilavinimu, bet 
deja, iš tų,-mokslą baigu
siųjų, mažytis procentas 
dirba lietuvybei. Ar turėtu
mėm jiems priekaiškauti? 
Tai labai jautrus klausimas, 
į kurį turėtumėm žvilgterėti 
labai atydžiai. Neužmirški
me, kad mūsų jaunimas mo
kyklose, universitetuose bei 
darbovietėse naudoja 
svetimą kalbą, draugauja, 
palaiko ryšius su kitatau
čiais, sukuria mišrias šeimas 
ir net daugeliu atvejų na
muose nekalba lietuviškai. 
Aš konstatuoju liūdnus fak
tus, kurie deja, nieko gero 
neatneša lietuvių bendruo
menei. Kaip to išvengti?'At- 
sakyti nelengva, nes tas 
klausimas jau daugelį kartų 
buvo keliamas įvairiuose 
susirinkimuose ir baigiamas 
su gražiomis rezoliucijomis, 
kurios praktiškame gyveni
me, prie dabartinių sąlygų, 
sunkiai įgyvendinamos!

Mes turime savo spaudą, 
lietuviškas radio valandėles, 
kuriose dažnai pasirodo mū
sų jaunimo atstovai prabil
dami lietuviškai... mes per 
radio išgirstame bendruo
menės pranešimus, lietuvių 
kompozitorių muziką, dainas 
tasikalbėjimus, vaidinimus, 
tas daugiausia tų valandė- 
ių klauso? Man teko daugelį 
tartų kalbėti su jaunimu: jie 
žino, kad tokios lietuviškos 
valandėlės yra, bet tos 
žinios retai pasiekia jaunimo 
ausis... Kas seka lietuvišką 
spaudą, tas aiškiai mato, kad 
straipsnius rašo taip vadi
nami ’’nuolatiniai” rašeivos 
ir korespondentai, o naujų 
jėgų vis neatsiranda, ret
karčiais pasirodo vienas, ki
tas jaunimo pranešimas apie 
įvykusius bei pramatomus 
susirinkimus, tai ir viskas. 
Vėl aktualus klausimas, kas 
finansiniai remia mūsų 

.spaudą, atsakymas visiems 
aiškus - tai mūsų senimas, 
kuris jau seniai yra pensijo
je. Vaizdas nėra džiuginan

tis,.sakoma ir manoma, kad 
E o dešimties metų lietuviš- 

ų laikraščių tiražas tiek su
mažės, kad juos spausdinti 
nebus galimybės.

Neseniai Chicagoje pasi
baigė antrosios Pasaulio 
Lietuvių Dienos, į kurias 
suplaukė tūkstančiai lietu
vių iš viso laisvojo pasaulio. 
Tai buvo kolosalinis pasi
rengimas ir kartu pasidi
džiavimas, ką gali išeivijos 
lietuviai pasauliui parodyti. 
Pačiame centre dominavo 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
sas, kurie per savo posė
džius aiškiai įrodė, kad pats 
Eagrindinis punktas išsilai- 

yti, likti vieningais, palai
kyti ryšius su artimaisiais 
Lietuvoje, remti finansiniai 
kovojančią tautą.

Atrodo, kad po tokio Pa
saulio Lietuvių Dienų pasi
sekimo, mūsų lietuvybės iš
laikymo reikalai kaž kaip at

sidūrė daug šviesesnėje pa
dėtyje. Išvada aiški: bend
romis jėgomis dirbant gali
ma didžiausias kliūtis nuga
lėti, reikalinga turėti tai
kaus noro, pasiryžimo ir 
kompromiso, dirbti ne vie
nos pavienės partijos idea
lams, bet pačios tautos ne
priklausomybės 
įgyvendinimui.

Lietuvių tauta judri, 
darbšti, ambicinga, patrioti
nė, tas jau buvo įrodyta 1918 
metais, kada žuvo daugelis 
karžygių kovojant dėl mūsų 
nepriklausomybės. 
Neužmirškime: nepriklau
somybės nieks mums nepa
dovanos, ją reiks išsikovoti 
savo krauju.

Žengiant į Naujus 1984 
metus tikėkime, kad jie at
neš naujų realistinių vilčių. 
Pasaulio politika keičiasi ne 
dienomis, bet valandomis, 
kas gali žinoti, gal greitu 
laiku nereiks prašyti leidimo 
įvažiuoti į savo tėvynę...

Giminėms, bičiuliams ir visiems lietuviams kur jie 
bebūtų linkime laimingų šv. KALĖDŲ ir Dievo palaimos 
NAUJUOSE METUOSE.

Elena ir Stasys Dainiai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 
artimiesiems, giminėms ir draugams linki

K. ir V. Biveiniai

Mieliems draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams 
nuoširdžiausi šventiniai sveikinimai ir linkėjimai 
ateinančių NAUJŲ METŲ proga.

Aurora ir Gediminas Andruškai
Antanas Andruška

Šv. KALĖDŲ proga ir su NAUJAIS METAIS 
sveikiname gimines ir pažįstamus.

J.Z. Adickai, Hobart

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

V. ir K. Mikelaičiai, Tasmanija

Brangius draugus, pažįstamus ir bendradrabius 
nuoširdžiai sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir 
linkime visiems laimės, sėkmės ir ištvermės NAUJUOSE 
1984-SE METUOSE!

Gediminas ir Onutė 
Pečiulevičiai

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

Rožė, Stasė ir Vincas Makaravičiai

Linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 
linkime giminėms ir pažįstamiems.

O. Dilbienė ir šeima, Hobart

Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus bei 
bendradarbius sveikinu šv. KALĖDŲ proga ir linkiu 
kupinų laimės ir pasisekimo NAUJŲJŲ METŲ.

Jonas Lizdenis
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KALĖDOMS ARTĖJANT
t

Broliai ir Sesės,
Jūsų širdis nekartą su

virpa neišsakomu džiaugs
mu, išgirdus tariant "ateina 
Kalėdos!”. Kas tas magiškas 
džiaugsmo ir vilčių žodis, 
kas tos Kalėdų šventės, ku
rias pasaulis pasitinka su 
mirgančiais žiburėliais, bliz
gučiais ir dovanom, kurias 
Bažnyčia apgaubia simbo
liškom prakartėlėm, džiu
giom giesmėm ir Bernelių 
Mišiom, kurias mūsų tauta 
supa taip prasmingais ir šir
dį jaudinančiais papročiais?

Mes turime daug gražių 
švenčių, mes turime daug 
Kristaus paveikslų: Kris
taus Gerojo Ganytojo, Kris
taus su kryžiumi ar nukry
žiuoto, Kristaus iš mirties 
prisikėlusio, bet nė vienas iš 
jų mums nėra taip artimas, 
mielas, nebauginantis, bet 
patraukiantis, kaip Kristaus 
Kūdikio Betliejaus ėdžiose, 
vargingoj prakartėlėj. Kas 
gi nenorėtų tokį kūdikį - 
silpną ir švelnų - paimti ant 
rankų, panešioti ar pri
glausti prie veido?

Ir Kalėdos mums sako, 
kad tokiu kūdikiu yra įsikū
nijęs Dievas, kuris iš dan
gaus aukštumos nužengė į 
žemę, iš džiaugsmo į kančią, 
iš ramybės į nerimą, iš ne
kaltumo į žmonijos kaltes. 
Dievas tampa kūdikiu - 
žmogum, mūsų kūno ir 
kraujo broliu, kad mus su
dievintų, kad mus pakeltų į 
dangų. Kokį didelį ir ilgą 
kelią Jis padarė, kad mes 
pakiltume į dangų. Tokį di
delį ir ilgą kelią Jis padarė, 
kad būtų kartu su mumis, 
nes mus Jis myli. Kūdikis 
yra meilės simbolis. Dievas 
tapo kūdikiu, nes Jis yra 
meilė.

Ir tos dovanos, kurias 
tau atneša Kalėdos yra tik 
simbolis Jo Didžiosios 
Dovanos žemei, ir toji meilė, 
kuria tave apgaubia tėveliai 
ir broliai yra tik atspindys 
Jo įdiegtosios meilės, ir 
skaūtų įstatas: mylėk arti
mą, kaip pats save - yra tik 
Jo parašytas.

Mielas Broli, Sese, jei nori 
prasmingai švęsti Kalėdas, 

Mieluosius gimines, bičiulius ir pažįstamus su 
KALĖDŲ šventėmis ir NAUJAISIAIS 1984-SIAIS 
METAIS sveikina ir laimės linki

Lidija ir Bronius Žaliai

Linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1984 
METŲ giminėms, draugams ir pažįstamiems linki

Pranas Šarkis ir
Birutė ir Vytautas Vaitkai

Sveikiname savo draugus ir pažįstamus KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga, linkime laimės, džiaugsmo ir sveikatos 
1984 METAIS.

Jonas ir Marija Zinkai

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

A.O. ir V. Jakštai

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

Elena ir Izidorius Jonaičiai

parodyk ir ugdyk tą meilę - 
savo namuose, skautijoj, 
pasaulyje.

Kai Kūčių vakarą jūsų tė
velių ar vyresniųjų akyse 
sužibės ilgesio ašaros dėl toli 
paliktųjų gimtinės namų, dėl 
brolių už marių, prie Baltijos 
ar toliosios šiaurės vergijoje 
- tu būk paguoda jų širdims, 
ištark meilės žodį.

Kai šio krašto kaitroj pa
vargę tau pasakos tėveliai 
apie gaiviąją vėsą, dvel
kiančią baltaisiais Lietuvos 
laukais, apie snieguolėm pa
puoštas eglaites, kaip nuo
takas bažnyčioje, apie 
skambučių simfoniją, rogu
čių pasaką ir bernelių mišias 
spindinčiose bažnyčiose, tu 
kantriai jų išklausyk ir pasi
ryžk ginti ir mylėti tą gražų 
kraštą ir į jį sugrįžti.

Kai bažnyčioje ant Mišių 
altoriaus vėl nužengs Meilės 
Dievas, kaip kitąsyk Betlie
juje, tu priimk Jį į savo jau
ną, tyrą, kaip anų Betliejaus 
piemenėlių, širdį ir ištark: 
Aš myliu Tave, Viešpatie, ir 
darysiu viską, kad ir kiti 
Tave mylėtų, kad pasauly 
nebūtų tiek neapykantos, 
skurdo ir vargo. Ir tada tu 
patirsi patį didįjį ir gražųjį 
Kalėdų džiaugsmą, kurio aš 
iš širdies linkiu visiems bro
liams ir sesėms!

Jūsų
v.s.fil. prel. Petras Butkus,

M.B.E.

JJJA1AMGEJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

B. Žalys

KŪČIŲ NAKTĮ

Žibėk, žvaigždut, 
kalėdine, mums šviesiai, 
nes kūčių vakaras 
jau vėliai čia;
jau šeimininkė gryčioj 
stalą tiesia 
ir renkas,
po dienos darbų, šeima -

Tuoj sėsime 
prie šienu dengto stalo 
ir laušim pagarbiai 
plotkelę baltą,
kalbės vėl "Tėve mūsų...” 
tėvas senas, 
o mes visi jam 
pusbalsiai pritarsime...

Spindėk, žvaigždute, 
rodydama kelią 
į vėsią tolumą 
baltos šiaurės - - 
Iš laiko tolių spindi 
žiburiai tėvų pirkelės 
ir ilgesingai šaukia 
grįžt kraujas giminės - -

Į savo gimtą lizdą 
tartum paukščiai 
visi kelius suranda 
Kūčių naktį...
Tik aš, klajūnas, 
žvelgiu baukščiai - 
gimtinėn tako 
negaliu surasti - -

Aušros Tunte
PRANEŠIMAS

Sydnejaus "Aušros” Tun
to "Dariaus - Girėno” vardo 
metinė stovykla įvyks 1984 
m. sausio 4-14 d.d., Ingle- 
burne, Bensley Rd.

Į stovyklą priimami ir ne 
skautai, jei jie sutiks pa
klusti stovyklinei drausmei.

Stovyklai vadovaus 
s.v.v.sl. Rikis Šliteris.

Stovyklos mokestis: už 
pilną stovyklos laiką - pir
mas skautas iš šeimos $ 60, 
antras skautas iš šeimos $ 
50, trečias skautas iš šeimos 
$ 40, ketvirtas skautas iš 
šeimos veltui. Pavieniams 
stovyklautojams už 1 dieną 
su nakvyne $ 10. Vienam as
meniui pietūs ar vakarienė 
$ 5.

Registracija vykdoma per 
s. Mariną Cox - tel.: 84 6276 
arba 631 3688; Vytenį Šlio
gerį tel. 50 8846, ps. Viktorą 
Gaidžionį tel. 709 5581 arba 
per vienetų vadovus.

"Aušros” Tunto Vadija

SYDNEJAUS SKAUTŲ 
PADANGĖJE

* Sydnejaus "Aušros” Tunto 
skąutaį;tės4 stovyklaus "Da

Visiems LSS Australijos Rajono skautams-tėms, 
vadovams-vėms, skautų tėvams, rėmėjams ir bičiuliams 
linkime linksmų KALĖDŲ švenčių ir laimingų 1974-JŲ 
METŲ.

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADIJA

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname visus "Aušros” Tunto 
narius, rėmėjus ir draugus. TeaVieša NAUJIEJI METAI 
sėkmės asmeniškame ir skautiškame gyvenime.

"Aušros" Tunto Vadija

RAJONE
"DŽIUGO” TUNTE - 

MELBOURNE

* Melbourne "Džiugo” Tun
to veikla gyva ir gaji. Kas 
Eirmą mėnesio šeštadienį 

lietuvių Namuose vyksta 
įdomios vienetų sueigos. 0 
tų vienetų tunte nemažai: 
jaun. skautų-čių, skautų-čių, 
prityrusių skaučių draugo
vė, skautų vyčių ir vyr. 
skaučių būreliai, jūrų skautų 
- budžių vienetas... Tuntui 
talkina energingas < skautų 
tėvų komitetas. Tuntui va
dovauja v.s. Danutė Čižaus- 
kienė.

* Gruodžio 3 d. tuntas Yarra 
Bend parke suruošė metinę 
tunto iškylą, kurioje pami
nėjo Lietuviškosios Skauty- 
bės 65 m. sukaktį.

* "Džiugo” tunto metinė 
stovykla įvyks Gilwellio 
Parke, Vic., sausio 3-8 d.d.

B.Ž.

riaus — Girėno” vardo sto
vykloje, sausio 4-14 d.d., 
Ingleburne, N.S.W.

* Šv. Kazimiero 500 m. nuo 
jo mirties minėjime, įvyku
siame lapkričio 6 d., iškil
mingose pamaldose dalyva
vo organizuotai ir "Aušros” 
Tuntas. Pamaldose dalyva
vo atvykęs iš Canberros Šv. 
Sosto delegatas, ark. Luigi 
Barbarito ir eilė kitų dvasiš
kių.

* Prieš pat Kalėdas į JAV 
kelioms savaitėms paviešėti 
išvyko ’’Aušros” Tunto va
dovė, v.s.v.sl. Rita Barkutė. 
Sk. akademike, fil. Eglė Ži- 
žytė išvyko visiems metams 
į Kanadą pagilinti studijų.

* Sydnejaus tunto ’’Aušros” 
stovyklavietės daliai pati
kėtinių pasitraukus iš gyvų
jų tarpo, paskirti nauji. Da
bar patikėtiniais yra: v.s. 
Dr. A. Mauragis, s.v.v.sl. A. 
Migus ir p. J. Pullinen.

B.Ž.

NELIKIME SKOLINGI

MŪSŲ PASTOGEI

ASS METINĖ ŠVENTĖ 
MELBOURNE

Kaip jau įprasta, ir šiemet 
skautai akademikai savo 
metinę šventę atšventė ne
dideliame būrelyje kviesti
nių svečių, daugiausia aka
demikų su žmonomis / vy
rais.

Šventė pradėta junjoro 
Dariaus Aleknos pakėlimu į 
senjorus. Uždarame sky
riaus narių ratelyje jam at
likus pasižadėjimą, suteik
tos spalvos ir senjoro laips
nis. Malonu paminėti, kad 
senj. D. Alekna, per savo 
kandidatavimo laiką buvo 
stropus sueigų lankytojas, 
gražiai pasiruošė į senjorus 
išmokdamas Korp! Vytis re- 
guliaminą ir tradicijas, ir 
paruošė rimtą rašinį, kuris 
buvo gerai įvertintas vyres
niųjų brolių korporantų.

Sudarius garbės prezidiu
mą, buvo įnešta tautinė vė
liava; skyriaus vicepirm. 
senj. A. Vaitiekūnas, pa-

Į kvietė fil. Alg. Žilinską ASS 
■ įgaliotinį Australijai ir sky- 
i riaus pirmininką ir s. A. Po

cių, LSS Australijos Rajono 
vadą, trumpai peržvelgti 
ASS įsikūrimą ir gyvavimą 
nuo 1924 m. iki dabar, o taip 
pat LSS 65-kių metų sukaktį 
ir atsiekimus Lietuvoje, 
išeivijoje ir Australijos Ra
jone.

Įdomią paskaitą skaitė 
p-lė Aldona Butkutė, B. 
Appl. Sc., apie moterų at
siekimus akademiniame pa
saulyje, palyginant Lietuvą 
su Australija; paaiškėjo, kad 
Lietuvoj moterys daug 
anksčiau išsimušė į akade
minį darbą negu Australi
joje.

Šventė baigta akademiniu 
Gaudeamus Igitur. Išnešus 
tautinę vėliavą, sekė trumpa 
meninė dalis, kurią atliko 
senj. A. Vaitiekūnas, fil. L. 
Čižauskaitė ir svečias, s.v. 
A. Šimkus. Sugiedojus Die
vui, Tau, Tėvyne ir Žmonijai 
giesmę, buvo pasivaišinta 
kavute ir pyragaičiais, ir ta 
proga visi galėjo pasikalbėti.

Po metinės šventės pra
dėta ruoštis Akademiniam 
Savaitgaliui, kuris įvyks ko
vo 24-25 d.d. Mt. Eliza vie
tovėje, prie jūros. Skyrius 
tikisi susilaukti dalyvių ir iš 
kitų vietovių - Sydnejaus, 
Adelaidės ir Canberros.

Koresp.
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Mielus bičiulius, pažįstamus ir visus Newcastle ir 
apylinkių lietuvius sveikinu šv. KALĖDŲ proga ir 
visiems linkiu geriausios sėkmės ir sveikatos ateinančiais 
1984 METAIS.

Rokas Lapinskas, Newcastle

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su Šv. 
Kalėdomis, linkime geriausios sėkmės 1984 NAUJUOSE 
METUOSE.

/ Donata ir Alfonsas Bajaliai

Sveikiname savo draugus ir pažįstamus ir linkime 
malonių šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ.

Aleksandras ir Nina Kantvilai

Nuoširdūs sveikinimai ir geriausi linkėjimai Šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga mūsų mieliems 
giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Veronika Koženiauskienė
Veronika ir Tony Rosato

Sveikiname visus gimines ir bičiulius su Šv. 
KALĖDOM ir linkime laimingų sveikų NAUJŲJŲ 
METŲ.

Marija ir Jonas Antanaičiai

Visiems mūsų prieteliams ir mieliems tautiečiams 
linkime nuotaikingiausių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Janina ir Liudas Barkai

KALĖDŲ švenčių proga linkime mūsų giminėms, 
draugams, prieteliams ir pažįstamiems giedros šventinės 
nuotaikos ir daug džiaugsmo spindulių NAUJUOSE 
METUOSE.

Alisa ir Vincas Baltrukoniai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
gimines, draugus ir pažįstamus.

Eimučiai ir
J. Šėkienė

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
gimines, prietelius ir pažįstamus ir linkime geros 
sveikatos ir Aukščiausiojo palaimos.

Eskirtų šeima

Linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
linkiu draugams ir pažįstamiems.

Juozas Jasulaitis

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

Kemešiu šeima

Visus artimuosius, bičiulius ir pažįstamus nuoširdžiai 
sveikiname švenčių proga linkėdami visiems linksmų 
KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sofija ir Jonas Meiliūnai

Mūsų bičiuliams širdingai linkime malonių KALĖDŲ 
švenčių ir laimingų NAJŲJŲ METŲ.

Ona ir Vladas Jakučiai
Rasa ir Edis Lipšiai

Visus draugus ir pažįstamus sveikiname KALĖDŲ 
švenčių proga ir linkime, kad ateinantieji 1984-ji atneštų 
jūsų troškimų išsipildymą.

Jonė ir Juozas Petrašiūnai

Mielus artimuosius, draugus ir drauges, kur jūs 
bebūtumėt, sveikiname su šv. KALĖDOM ir linkime 
visiems laimingų ir sveikų NAUJŲJŲ METŲ.

A.A. Ramanauskai, Forest Hill

Mūsų Pastogė Nr. 50-52, 1983.12.19, psl. 6

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

Monika ir Feliksas Sodaičiai

Mielus bičiulius, ir pažįstamus sveikinam su Šv. 
KALĖDOM ir NAUJAISIAIS METAIS nuoširdžiai 
linkėdami geros sveikatos ir visokeriopo gėrio

Stankūnavičių šeima

Linksmų KALĖDŲ švenčių ir laimingų 1984 METŲ 
linki savo draugams ir pažįstamiems.

Elena ir Napoleonas Volkai

Visus "Mūsų Pastogę” skaitančius bičiulius sveikina 
Dana ir Gabrielius Žemkalniai

Sveikiname visus pažįstamus šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga! Visiems linkime gero 
pasisekimo gyvenime.

J.ir 0. Liutikai, Perth

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

Černiauskų šeima

Sveikiname
brangius mūsų draugus, artimuosius ir pažistamus 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir visiems linkime gražiausių 
ir laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Raimondas Baltramijūnas
Bronislava Baltramijūnienė

Kalėdos ir kalakutai
Naujajame kontinente 

gyvendami jau ilgesnį laiką 
apsipratome prie Kalėdų be 
sniego, be rogučių su žvan- 
galiukais. Pripratome ir prie 
Kalėdų stalo be tradicinės 
žąsies. Į tradiciją atėjo kitas 
sparnuotis — kalakutas.

Ne visada buvo kalakutas. 
Jis atėjo iš labai toli, iš Indi
anos, iš Amerikos. Į Europą 
kalakutą atgabeno labai pa
maldūs, bet mėgstą labai 
skaniai pavalgyti Jėzaus 
Draugijos tėvai. Galbūt 
dėlto kalakutą vadina Jėzui
tų paukščiu, kaip Chininą, už 
kurį taip pat turime padė
koti Jėzuitams, vadina ’’Jė
zuitų žieve". Kartais Pary
žiaus restorano meniu kor
toj gali pasirinkti karštą ar 
šaltą jėzuitą su tam tikrom 
daržovėm.

Toks >:egzotiškos kilmės ir 
per tokią kilnią emigraciją 
kalakutas nebuvo pigus ir 
vien kunigaikščiai tegalėjo 
sau leisti jį valgyti. Prancū
zijos Henrikas IV-tasis vieną 
kaimietį, kuris jam padova
nojo vienintelį savo kalakutą 
vakarienei, pakėlė į baro
nus. Kalakutas, kurį Berly
no didysis kunigaikštis pa
dovanojo Saksonijos didžia
jam kunigaikščiui iš Berly
no į Dresdeną buvo gabena
mas karališkoj minkštoj ka
rietoj, kad niekas jam neat
sitiktų. 0 ne, tai velniai tave1 
griebs! - Rašė savo pilies 
paukštininkui grubus S ak-' 
sonijos did. kunigaikštis. Su

tokiu dar šiandien muziejuje 
išlikusiu pažymėjimu kala
kutas dingo iš politinės isto
rijos.

Į mūsų laikotarpį jis atėjo 
netaip iškilmingai, gal net 
šiek tiek skandalingai. Vie
noj šiaurės Vokietijos baž
nyčioj atidengė 13-tojo 
šimtmečio freskas, kur labai 
aiškiai matosi kalakutai. 
Istorikai tiesiog nebežinojo 
kur dėtis iš susijaudinimo — 
kalakutai Vokietijoj dar 
prieš Columbo atradimą 
Amerikos? Reiškia vokiečiai 
atrado Ameriką, o ne italas 
su savo ispanais. — Tik prieš 
kelioliką metų išaiškinta, jog 
kalakutai buvo tikri, tik 
freskai sufalsifikuoti. Toks 
ponas Malskat juos dažė ir 
jam buvo labai smagu meno 
istorikus ir istorijos moksli
ninkus truputį paerzinti.

Šiaip indijonų drąsuolis 
tik vienai gastronomų gru
pei uždavė sunkumų. Mėsos 
piaustytojai - tranchiereriai 
turėjo pereiti į kitokią ana
tomiją ir nebuvo labai pa
tenkinti. Tokiam ponui von 
Vieregg Koelno arkivysku
pas davė paveldimą grafo 
titulą už tai, ’’kad jis visas jo 
kūno dalis padaro labai mė
giamas”. Bet Mecklenburgo 
hercogas buvo labai piktas ir 
su ilgu peiliu stovėjo prie 
valgymo salės durų ir Jo 
Kaizeriškam Majestotui 
labai grąsinanęiai tuo peiliu 
mosikavo. Dėlto, kad Kaize
ris jo, kaipo tautos pirmojo

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

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

Visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus 
sveikiname KALĖDŲ švenčių proga ir visiems linkime 
gražiausių ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Vincas ir Gytis
su šeima D a n t a i

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

_ Gražina ir Liuką Petrauskai

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

Dr. Irvis ir Nijolė Venclovai 
Jadvyga ir Romualdas Venclovai

PRIEMIESTIS
ALOYZAS BARONAS Tęsinys

Sustoję lau- — Seni medžiai kartais
ke apžvelgti namo ir pasi
dairyti kalbėjome apie kai
nas. Aplink buvo prisodinta 
gyvatvorių ir želmenų. Prie 
cemento laiptelių į pakalnę 
buvo dvi vazos, kurios man 
atrodė senamadiškai prie tų 
tiesių linijų pastato. Su mu
mis kartu stovėjo berniukas 
ir kaip senis kalbėjo:

— Pavasarį pasodinsime 
gėlių! 0 dabar jos sušals. 
Bet medžiai žiemą nesušąla.

pjaustytojo paveldimą rangą 
ignoravo ir paėmė kitą tran- 
chiermeisterį.

Pamažu kalakuto piaus- 
tymo menas nuo grafuotų ir 
karūnuotų galvų ir namų 
perėjo į pilietinius namus. 
Geras demokratas ir USA 
prezidentas Roosevelt labai 
gerai mokėjo pjaustyti kala
kutą. Geriau, negu mūsų 
vargšę Europą, kurios pa
dalinimą pergyvenome visi 
ir dėlto tebekenčiame.

Kalakuto pjaustytojo 
amatas nėra jau toks pavy
dėtinas, kaip sako Nstroy. 
’’Kuris piausto, yra arba 
asilas, arba niekšas. Jeigu 
sau geresnį gabalą įsideda - 
niekšas, o jeigu neįsideda - 
yra asilas.”

0 tokia labai sąmojinga 
Madame Geoffrin kartą Pa
ryžiuje vienam ’’Tranchier” 
mene norinčiam pasirodyti 
ponui ir pasakojančiam ilgus 
ir nuobodžius anekdotus, 
bet nelabai meniškai pjaus
tančiam nelaimingą kalaku
tą, gana sarkastiškai pata
rė: — Tamsta geriau laiky
kis ilgesnio peilio, bet trum
pesnių istorijų!

Šiandien supermarketai 
užversti kalakutais. Yra net 
tokių žmonių, paprastų pa
prasčiausių plebėjų, kurie 
išdrįsta pasakyti, jog jiems 
nepatinka kalakutas, jie jo 
nemėgsta, neskanus, sausas 
ir panašiai. Žinoma, jie tiktai 
plebėjai.

Bet galbūt ir aš geriau 
pasinaudosiu Madame Geof
frin patarimu.

0. Areimaitė

Su Šv. KALĖDŲ varpų garsais siunčiame 
nuoširdžiausius linkėjimus mūsų giminėms, draugams ir 
bendradarbiams Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir 
Europoje, linkėdami tyro džiaugsmo ir visokeriopos 
sėmės NAUJUOSE METUOSE.

Lėtutė ir Antanas Kramiliai

Nuoširdžius Kristaus Gimimo Šventės ir NAUJŲJŲ 
METŲ linkėjimus siunčiame visiems mūsų prieteliams ir 
giminėms.

Povilo ir Kęstučio Protų, 
Birutės Nagulevičienės šeimos

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

Laima ir Vytenis Šliogeriai

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

Pranas, Vincė, Gailius, Renius
Antanaičiai

Linksmų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
linkime visiems tautiečiams!

Angelė ir Stasys Montvidai

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 visus draugus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ 
ir NAUJŲJŲ 1984 METŲ proga!

Aldona ir Alfa Adomėnai su šeima

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir sėkmingų bei kupinų 
geros sveikatos NAUJŲJŲ METŲ linkime visiems 

^mieliems bičiuliams, bendradarbiams ir pažįstamiems!
Daiva ir Deny Bieri 
Marija Labutienė

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

Balys, Valentina, Laima ir Rita
Barkai

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

Kazytė ir Valerijonas Bitinai

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

Jadvyga ir Viktoras Venclovai, Ashfield

sušąla ir nebeatsigauna, — 
pasakiau ir vėl sukome į vi
dų, gi berniukas paklausė:

— Ponas šiandien važiuos 
namo?

—- Kas taip negražiai 
klausia! — perspėjo tėvas.

— Kas čia negražaus, — 
atsakiau, — Taip, važiuosiu, 
tuoj, už poros valandų.

— Aš irgi eisiu į stotį, — 
pasakė vaikas.

— Gerai, galėsi eiti, — lyg 
pyktelėjo Balys, — o dabar
bėk pasivažinėti automobi
liuku.

Vėl įėjom į vidų ir susė
dom prie konjako, kuris pa
maišomas su alumi jau regi
mai pradėjo imti.

— Puikus berniukas, — 
vėl pasakiau, lyg pritrukda
mas kalbos.

— Tai mano visas turtas. 
Visas džiaugsmas. Niekai ir 
tie namai. Aš darbe per visą 
dieną jo pasiilgstu. Dėl jo 
galėčiau viską paaukoti. 
Atiduoti visa, ką žmogus že
mėje turi. Atsižadėti turto ir 
poilsio.

Matyt, mane gėrimas vei
kė, kad aš paklausiau:

— Taip, bet ką jis mano, 
kur jo mamytė?

— Jis galvoja, kad išva
žiavo į miestą ir kada nors 
parvažiuos, — lyg nervinda- 
masis ir pirštais gniaužyda
mas rusvo porcelano stiklelį 
kalbėjo Balys, — juk negaliu 
aš sakyti, kad ji mirė. Vai
kas eina į stotį ir stebi. Bet 
vieną dieną aš turėsiu pasa
kyti, gi dabar vaikas eina 
prie traukinio ir laukia. Ir 
negali neleisti. Supranti, 
geriau ji būtų mirus. Žinau, 
tai piktžodžiavimas, bet 
tada ji neparašytų laiškų. Ji 
man parašė, kad ji labai myli 
mūsų berniuką ir turinti tei
sę aplankyti. Ir ji aplanky
sianti. Ir ką aš turėjau saky
ti vaikui? Ar turėjau nu
tylėti ir meluoti, kad jį ma
mytė pamiršo? Aš pasakiau, 
kad ji kada nors atvažiuos. 
Jis dabar laukia ir laiško. Ir 
pasakyk, ar galiu jo neleisti į-, 
stotį to gero pusblokio. Bet 
tu, turbūt, gali suprasti, 
kaip galima jaustis, kai sū-

nūs, kuris yra tavo gyveni
mas, kasdien laukia to, kurio 
tu labiausiai neapkenti.

Išgėrėm, suvalgėm po 
griežinį sausos dešros, ir aš 
vėl, tik šį kartą daug drą
siau, pakartojau:

— 0 ar tu ją, jei grįžtų, 
priimtum?

— Niekada, niekada! — 
atsistojo Balys, jo veidas 
buvo įraudęs. Jis perėjo 
įstrižai didelį saloną, ir aš 
jaučiausi, lyg būčiau pasa
kęs ką blogo, lyg pradėjęs 
muštynes, ir skubėjau pasi
taisyti:

— Atsiprašau, bet gi tu 
sūnų labai myli. Tai tik dėl 
jo?

— Ne, ne. Sako, nuo 
meilės ligi neapykantos vie
nas žingsnis, galima tuo ti
kėti, bet ne atvirkščiai. Nie
kada, niekada, — jis gniaužė 
kumščius, paskui staiga 
atsisėdo ir tyliai, lyg su pa
lengvėjimu pridėjo: — o iš 
antros pusės, ji jau, rodos, 
laukia kūdikio.

— Tai suprantu, — sakau 
žvilgterėdamas pro langą į 
tuščią sklypą, už kurio toliau 
buvo besisukančio geležin
kelio pylimas, stulpai ir me
džiai, vienišom viršūnėm 
besiveržią erdvėn, kuria 
plaukė žemi debesys. Rodės, 
jie slėgė visa, net ir mus čia 
tame erdviame salone. Šali
gatviu pravažiavo gretai 
mindamas automobiliuku 
berniukas, aš vėl atsisėdau. 
Šnekučiavomės apie praeitį, 
ateitį ir lengvai tvarkėme 
visa, kas ne mums priklausė. 
Vertėme diktatorius ir dali
jom žemes, negalėdami patys 
išspręsti savo mažų reikalų.

Į vidų įėjo berniukas ir 
žiūrėjo į mane. Aš žvilgte
rėjau į laikraštį. Ligi trauki
nio bebuvo pusvalandis. 
Maždaug tuo pačiu metu tu
rėjo ateiti ir traukinys iš 
miesto.

— Žinai, aš važiuosiu. 
Tu galėsi dar ir tą vamzdį 
pataisyti, — pasakiau Baliui.

— Pabūk, taip biauru vie
nam, — kalbėjo jis, bet aš 
užsispyriau.

— Vėl kada atvažiuok, — 
tarė patylėjęs.

— Gal kada nors, —- 
murmtelėjau.

— Aš eisiu su ponu, — pa
sakė berniukas.

— Gerai, galėčiau ir aš 
palydėti, bet aš eisiu to pra
keikto vandens taisyti, — 
kalbėjo Balys. — Bet geriau 
tu važiuok.

— Gal vėl kada užsuksiu, 
— pasakiau, ir mes abu su 
berniuku išėjome į stotį. 
Buvo jau vėloka rudens po
pietė. Ėjome beveik tylėda
mi. Aš buvau išgėręs ir su
glumintas. Man buvo pikta 
ant žmogaus, kuris mano 
esąs toks didelis, tačiau es
mėje tėra tik kraujo pripil
tas balionas. Pradūrei, ir 
baigta.

Stotyje atsisveikinau 
berniuką. Vėl tebuvo tik po
ra žmonių. Abu traukiniai 
atėjo kartu, iš miestinio 
traukinio teišlipo senyvas 
vyras ir paskubomis nuėjo 
gatvele. Įsėdau į savo vago
ną ir pro langą stebėjau. Vis 
staigiau niaukėsi. Berniukui 
pamojavau ir, kai traukinys 
pradėjo judėti, jis apsisuko 
eiti. Lietus pradėjo krapno
ti. Berniukas iš lėto žings
niavo geltoną kapišonėlį už
simaukšlinęs ir galvą nulei
dęs kaip senis.

Traukinys sukosi ir buvo 
matyti dvi į tolį lekiančios 
bėgių lygiagretės, kurios 
atrodė kad tolumoje susitin
ka, bet žinojau, kad tai grei
čio ir nuotolio apgavystė. 
Išsitraukiau cigaretes sė
dausi, dar mesdamas žvilgs
nį pro langą, kur į tolumas 
skubėjo bėgiai, labai arti
mos, tačiau nesusisiekian
čios, tarsi meilės ir neapy
kantos linijos, kuriomis eina 
gyvenimas.

Mielus draugūs, artimuosius ir pažįstamus Australijoje 
ir užjūriuose nuoširdžiai sveikiname Šv. KALĖDŲ proga 
ir linkime daug laimės, sveikatos ir geriausios sėkmės 
NAUJUOSE 1984-SE METUOSE

Salomėja Baikauskienė-Zablockienė
Vanda ir Jonas Zablockiai
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Bendruomenėje paminėtini
1983 metų įvykiai

SAUSIS
Najų metų proga ALB 

Garbės Narei Onai Baužie- 
nei suteiktas BEM titulas. 
Ona Baužienė daug metų 
darbuojasi mūsų bendruo
menėje, ypatingai socialinė
je srityje.

Sausio 20 d. Perthe mirė 
aktyvi lietuvių bendruomė’- 
nės narė, tautinių šokių mo
kytoja Veronika Miliauskie
nė. Pertho lietuviai neteko 
vienos taurios lietuvės.

Per ALB Tarybos narių 
suvažiavimą išrinkta Krašto 
valdyba pasiskirstė parei- 
§amis: pirm. Vytautas 

ukevičius.
VASARIS

Vasario 16-toji atšvęsta 
visose lietuvių kolonijose.

Vasario 16 d., trečiadienį, 
Viktorijoje ir Pietų Austra
lijoje kilę gaisrai nusiaubė 
didelius plotus, sunaikinda
mi daug namų ir net žmonių. 
Nudegė keli lietuvių namai 
Mt. Macedon ir Adelaidėje.

Sydnejaus lietuvių teat
ras ’’Atžala” vasario 27 d. 
pakartojo T. Williams dra
mą: ’’Staiga pereitą vasarą”. 
Rež. P. Rūtenis.

KOVAS

Adelaidės lietuvių teatras 
"Vaidila” kovo 12 d. pastatė 
J. Jankaus dramą: "Peilio 
ašmenimis”. Rež. V. Opuls- 
kis.

Kovo 13 d. Melbourne mi
rė Napoleonas Butkūnas. 
Darbštus ir sąmoningas lie
tuvis; dalyvavo keliose or
ganizacijose virš 20 m. vedė 
lietuvių spaudos ir knygų 
kioską.

Melbourne lietuvių teat
ras ’’Aušra” pastatė A. Kai
rio: ’’Vyskupo sodas”. Rež.
A. Vyšniauskienė.

Melbourne apylinkės įvy
kusiame susirinkime kovo 
27 d. išrinkta nauja Apylin
kės valdyba: Dr. J. Kunca,
B. Gasiūnas, B. Šaulytė, R. 
Klimas ir J. Zonius.

BALANDIS

Balandžio 1-4 d.d. Can- 
berroje įvyko Australijos 
Jaunimo Sąjungos suruoštos 
Jaunimo Dienos.

Dr. G.E. Kazokienė lai
mėjo JAV Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Tarybos 
premiją už mokslinį veikalą: 
frM.K. Čiurlionio gyvenimas 
ir kūryba”.

AL Fondo jaunimo pre
mija paskirta veikliam Mel
bourne jaunuoliui Algiui 
Karazijai.

Balandžio 26 d. Newcas- 
telyje mirė Dr. A. Ivinskis. 
Jis dirbo Newcastelio uni
versitete; tyrinėjo klinikinę 
psichologiją ir už šį darbą 
buvo pasiekęs aukšto įverti
nimo mokslo pasaulyje.

Pabaltiečių VHI-toji spor
to šventė įvyko balandžio 
23-24 d.d. Melbourne. Dau
giausia taškų laimėjo latviai.

Balandžio 23 d. ALB 
Newcastelio Apylinkė at
šventė savo veiklos 30 m.
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GEGUŽIS

Gegužės 14 d. Melbourne 
įvyko ALB darbuotojų kon
ferencija. Ją sušaukė ALB 
Krašto Valdyba. Nutarta iš
leisti specialų ”Mūsų Pasto
gės” numerį pabrėžiant 
Australijos lietuvių veiklą. 
Šis numeris skiriamas 
įvykstančioms Pasaulio Lie
tuvių Dienoms Čikagoje.

Gegužės 22 d. Adelaidėje 
įvyko sporto klubo Vyčio” 
metinis susirinkimas, kuris 
pasmerkė ALFAS Valdybos 
raginimą skųsti ’’Mūsų Pas
togės” redaktorių ALB 
Krašto Valdybai.

Gegužės 22 d. Melbourne 
jaunimas suruošė spektaklį 
’’Petras Parkisonas”. Tai 
muzikos, komedijos, dainų ir 
madų parado šiupinys.

BIRŽELIS

Visose Australijos lietu
vių kolonijose paminėtas 
baisusis birželis. Ta proga 
birželio 12 d. Sydnejuje, lat
vių salėje pastatytas A. 
Landsbergio vaidinimas 
’’Penki stulpai”. Vaidinimas 
vyko angliškai. Rež. A. 
Apele.

Birželio 2 d. į Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynes 
išvyko Australijos lietuviai 
sportininkai.

Birželio 20 d. išleistas 
specialus "Mūsų Pastogės” 
numeris, skirtas PL Die
noms Čikagoje.

Sveikajame
Šv. KALĖDŲ proga sveikiname visus draugus, 

gimines ir bendradarbius Australijoje, Amerikoje, 
Kanadoje, Europoje linkėdami geros sveikatos ir šviesių 
NAUJŲJŲ METŲ.

Augustas Strupas su šeima

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

Grybų šeima, St. įves

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname 
šv. KALĖDŲ proga ir linkime daug džiaugsmo, sveikatos 
ir pasisekimo NAUJUOSE 1984-SE METUOSE.

N. ir K. Butkai
Gilandų šeima

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus nuoširdžiai 
sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime 
gražiausių bei sėkmingiausių 1984-jų METŲ.

Zita ir Zenonas Vičiuliai 
ir šeima

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
1984 METŲ linkime mieliems mūsų draugams, bičiuliams 
ir pažįstamiems.

Marija ir Antans Statkai
Ričardas ir Juozas Červinai.

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

Lydia ir Stasys Rimkai

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

LIEPA

Melbourne ’’Dainos” sam
būris liepos 17-23 d.d. su 
koncertais aplankė Canber
ra, Sydnejų, Newcastelį ir 
Brisbanę. Tai vienintelis lie
tuvių choras padaręs tokią 
ilgą ir didelę kelionę, atneš
damas lietuvišką dainą į 
mažesnes mūsų kolonijas.

Liepos mėnesį paminėta 
Dariaus ir Girėno 50 m. 
skrydžio sukaktis.

Liepos 28 d. Sydnejuje 
mirė aktorius, režisierius ir 
dainininkas Paulius Rūtenis. 
Pauliaus Rūtenio veikla 
buvo plati, apimanti veik vi
są mūsų kultūrinį gyvenimą.

Redaktoriui V. Kazokui 
susirgus ’’Mūsų Pastogės” 
31 numeris nepasirodė.

RUGPIŪTIS

Rugpjūčio 19 d. Adelaidė
je mirė Alfonsas Remeikis. 
Jis daugiau reiškėsi sporto 
veikloje, nepamiršdamas ir 
mūsų teatro, stengdamasis 
nepraleisti nei vieno teatro 
pastatymo.

Rugpjūčio 21 d. Sydnejuje 
įvyko Sydnejaus lietuvių 
apylinkės metinis susirinki
mas. Išrinkta nauja Apylin
kės valdyba: Dr. A. Maura- 
gis, R. Gray-Kavaliauskaitė, 
A. Giniūnas, A. Stašionis, S. 
Skorulis ir E. Lašaitis.

Rugpjūčio 2§( d. iš Mel
bourne į Vasario 16 gimna-

Palaimintų šv. KALĖDŲ ir sėkmingų, ištvermingų 
1984 NAUJŲ METŲ visiems artimiesiems,, 
giminaičiams, bičiuliams ir pažįstamiems iš arti ir toli 
linki

Vanda Narušienė

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

Ona Karpavičienė

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

P. Medelienė

Maloniai sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus šv.. 
KALĖDŲ proga, linkiu geriausios laimės, sveikatos ir 
laimingų 1984 METŲ.

Vincenta Jasiūnienė

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

Sofija Šapalienė

KALĖDŲ švenčių proga sveikiname mielus mūsų 
giminaičius, draugus ir pažįstamus ir linkime visiems 
laimingų ir sveikų NAJŲ METŲ

Eugenija ir Jadvyga Maurusevičiai

ziją Vokietijoje išvyko Ro
bertas Baltutis.

’’Mūsų Pastogės” 33 nu
meryje paskelbta Australi
jos Lietuvių Dienų apyskai
ta. Pajamų turėta $ 
32.954.80, išlaidų • $ 
27.131.14. Pelną skaitytojai 
prašomi apskaičiuoti patys.

RUGSĖJIS

Visose lietuvių kolonijose 
atšvęsta Tautos šventė.

Rugsėjo 10 d. Melbourne 
įvyko II-ji Baltų Studijų 
Draugijos konferencija. Re
feratus skaitė lietuviai, lat
viai ir estai.

Rugsėjo 11 d. Sydnejaus 
Lietuvių Namuose įvyko 
jauno dail. Jono Abromo 
kūrinių paroda. Išstatyta 50 
darbų.

Rugsėjo 24 d. Sydnejaus 
Lietuvių Namuose metinis 
spaudos balius. Kai kurių 
sydnejiškių 
priešiškas nusiteikimas lie
tuviškos spaudos atveju, 
sumažino baliaus dalyvių 
skaičių, bet dalyvavusieji šį 
spaudos balių padarė nei 
kiek nemenkesnių kaip ir 
kitais metais.

Rugsėjo 25 d. Melbourne 
įvyko AL Fondo narių meti
nis susirinkimas. Išrinkta 
nauja Fondo valdyba. Fonde 
šiuo metu yra $ 79.460.

SPALIS

Paskelbta provizorinė 
Lietuvių Dienų programa, 
įvykstančių 1984 m. Can- 
berroje. •

Spalio 23 d. Adelaidėje 
mirė aktorius ir rež. Jonas 
Neverauskas. Didesniąją 
savo gyvenimo dalį Jonas 
pašventė scenai, nevengda
mas ir visuomeninio darbo.

LAPKRITIS

Lapkričio 6 d., sekmadie- 
,nj, sydnejiškiai nelaukdami 

šv. Kazimiero jubiliejinių 
metų 1984 m., juos atšventė 
anksčiau.

Lapkričio 14 d. Sydnejuje 
mirė Aleksandras Danta. 
Aleksandras aktyviai reiš
kėsi mūsų bendruomenėje, 
palikdamas šviesų atminimą 
ne tik savo darbų, bet ir bi
čiulių tarpe.

Didesnės kolonijos suruo
šė Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimus. Mūsų 
karių veteranų gretos spar
čiai retėja.

Lapkričio 13 d. Sydnejuje 
įvyko LB Spaudos Sąjungos 
metinis susirinkimas.Susi- 
rinkime dalyvavo apie 30 
asmenų.
GRUODIS

Gruodžio pradžioje visos 
savaitgalio lituanistinės mo
kyklos užbaigia darbą, o 
tautiečiai ruošiasi Kalė
doms. Šio krašto papročiu 
Kalėdas pradedama švęsti 
nuo gruodžio pradžios, o 
Kalėdoms atėjus, nuvargus 
ilsimasi.

Tarp Kalėdų ir Naujų 
Metų Sydnejuje numatytos 
Lietuvių Teatro Dienos. 
Dalyvaus Melbourne ir 
Sydnejaus lietuvių teatrai.

Nors šie metai buvo pas
kelbti ’’Aušros” metais, bet 
didesnių paminėjimų nesu- 
ruošta.

Vėl vieneri metai nutols 
amžinybėn. Ką atneš nauji!

PERTH

Lapkričio 24 d. išrinktas 
Perthe naujas pabaltiečių 
komitetas: pirmininkas prof. 
Z. Budrikis (lietuvis), vice- 
pirm. H. Pihu (estas), sekr. 
J. Grinvalds (latvis), iždn. O. 
Pihu (estė) ir nariai B. Plucis 
(latvė) ir V. Skrolys (lietu
vis).
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Na ir svetur
KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

Nuolat prisimename, kad 
jeigu 1918 m. nebūtų buvusi 
atkurta Lietuvos kariuome
nė, nebūtų buvusi atkurta 
nepriklausoma Lietuva. Ir 
jeigu po virš 100 metų tru
kusios rusiškos vergijos ne
būtume turėję progos nors 
trumpai pagyventi laisvu 
gyvenimu, per kurį visa 
tauta valstybiniai ir tauti
niai subrendo, tai šiandie 
greičiausiai tebūtų bepali- 
kęs tik Lietuvos vardas. Ir 
jeigu šiandie tauta taip did
vyriškai laikosi juodžiausia- 
me savo istorijos laikotar
pyje, tai irgi nuopelnas tų 
didvyriškų savanorių, kurie 
iškovojo nepriklausomą 
Lietuvą ir to pasėkoje suda
rė sąlygas tautai tapti, kokia 
ji šiandie yra.

Tad kur lietuviai bebūtų, 
su meile ir pagarba prisime
na mūsų pirmuosius karius.

Kariuomenės sukakties 
minėjimą visuomet rengia 
kariai ramovėnai. Adelaidė
je šeštadienio rytą per liet, 
radijo valandėlę perduota 
šventės proga atitinkama 
programa, gi sekmadienį 
Liet. Namų sodelyje pakel
tos vėliavos, išklausytos pa
maldos ir pravestas J. Ja
nulaičiui vadovaujant pats 
minėjimas. Kun. A. Spurgis 
sukalbėjo invokaciją, B. 
Rainys padeklamavo. Ati
darymo žodį tarė Ramovės 
pirm. V. Vosylius pakvies
damas susirinkusius pa
gerbti žuvusius rimties mi
nute. Paskaitą skaitė Lietu
vos kariuomenės karininkas 
Juozas Lapšys. Meninėje 
programoje pasirodė 
’’Nemuno dukros”, ramovė- 
nų choras, vad. V. Strauko. 
Po programos įteikti specia
lūs adresai brandaus am
žiaus sulaukusiems ramovė- 
nams.

Visi minėjimo dalyviai 
buvo pakviesti į Liet. Namų 
sodelį, kur buvo nuleistos 
vėliavos ir sugiedota Tautos 
Himnas ir malda. Minėjime 
dalyvių buvo gausiai.

Ramovėnas

LITUANIA METINIS 
KONCERTAS

Adelaidėje turime gana 
skaitlingą ir pajėgų chorą, 
kuris vietiniame kult, gyve
nime užima vieną iš pirmųjų 
vietų. Bet kai choras suren
gė savo metinį koncertą ap
gailėtinai nė vienas mūsų 
bendradarbis neparašė 
bendruomenės spaudoje. 
Esu įsitikinęs, kad Lituania 
choro įdėtos pastangos ir 
tikrai aukšto lygio sėkmin
gas koncertas yra vertas 
daugiau negu nejaukios ty
los.

Koncertas įvyko spalio 30 
d. Lietuvių Namuose. Šį 
kartą bilietai nebuvo parda
vinėjami, o priimamos au
kos. Klausytojų prisirinko 
pilnutėlė salė ir aukų su
rinkta žymiai daugiau, negu 
pardavinėjant bilietus.

Chorui dirigavo G. Vasi
liauskienė, akompanavo L. 
Valiulytė. Koncertą pradėjo 
mišrus choras, sudainavęs 
dvi Rainas. Vyrams apleidus 
sceną moterų choras padai
navo iš K.V. Banaičio operos. 
’’Jūratė ir Kastytis” undinių 
dainą ir S. Šimkaus "Pamy
lėjau vakar”. Šioje dainoje 
solo partiją atliko J. Mažę- 

lienė. Vėl mišrus choras 
skambiai sudainavo šešias 
dainas ir paskelbta pertrau
ka.

Po pertraukos choristai 
nesirikiavo scenoje įprasta 
tvarka, bet išsidėstė tartum 
subatvakario subuvime. Čia 
įsijungė ir kun. A. Savickas, 
kuris visas dainas pradėjo ir 
palydėjo grodamas akorde
onu. Dirigentės irgi nesima
tė, nors ji buvo dainuojančių 
tarpe ir budriai sakė savo 
"besilinksminantį jaunimą”. 
Skambėjo daina po dainos, 
tokios mielos, širdį glostan
čios.

Dainininkų atokvėpiui 
Sietynas Kubilius padekla
mavo poezijos, o Vytautas 
Straukas su savo šokėjų 
grupe pašoko kelis šokius. 
Dainų pynėj išsiskyrė M. 
Pečiulienė, J. Maželienė ir 
A. Urnevičienė, atlikusios 
solo ir duetų partijas.

Viskam, taigi ir linksmy
bėm ateina pabaiga. Visų 
dainų neišdainuosi, visų šo
kių neiššoksi. "Laikas namo, 
broleliai...”, nuskamba šį 
vakarą atsisveikinant.

Dėkingi klausytojai apdo
vanoja chorą gėlėm ir dova
nėlėm. O po sunkaus darbo 
choristai užsitarnavo ir pa
baigtuvių. Jos tikrai buvo 
nuotaikingos ir gyvos. Nuo
vargio kaip nebūta. Vėl 
skambėjo dainos ir sąmojai, 
o tarp jų ir rimtos kalbos su 
sveikinimais ir linkėjimais.

Ateinančių metų pabaigo
je Lietuvių Dienos Canber- 
roje. Reikės pasitempti, kad 
repertuaras Dainų Šventei 
būtų paruoštas be priekaiš
tų. Tikimės, kad choristams 
ir dirigentei energijos ir en- 
tuziasmo nepritruks. Išlai
kyti tokį stambų vokalinį 
vienetą be pertraukos yra 
nuopelnas ne tik choristų, 
bet ir buvusių bei esamų va
dovų. s.B.

Būkime apdairūs
Daugelis mūsiškių vyks 

atostovų ilgesnei ar trum
pesnei kelionei sava mašina. 
Prieš išvykstant teks ap
galvoti, ką pasiimti ir ko ne
užmiršti, bet dažnas už
miršta patikrinti, ar pati 
mašina paruošta ilgesnei 
kelionei. Nuo pačios mašinos 
pirmoj eilėj priklauso jūsų 
kelionės sėkmingumas ir 
atostogų nuotaika.

Čia primename ir paduo
dame keletą praktiškų pata
rimų.

* Patikrint bateriją ir iki 
pat viršaus papildyk desti- 
liuotu vandeniu, nuvalyk ir 
stipriai pritvirtink baterijos 
kontaktus.

* Patikrink aliejų motore, 
automatinėj sankaboj.

* Apžiūrėk elektros vielas 
ir visus sujungimus.

* Švariai nuvalyk aukštos 
įtampos laidus, išorines žva
kes (spark plugs) iš oro ir 
vidaus distributoriaus 
dangtį.

* Patikrink, ar motoro 
vėdintuvo diržas nėra su

Brangius gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
sveikiname su šventėmis ir linkime daug laimės, 
sveikatos ir palaimos ateinančiais 1984 METAIS.

Nijolė ir Danutė Bižiai ir šeimos 
Gediminas, Rūta, Aleksandra, 

Algimantas Sandy iš Ebony
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PENSININKŲ POPIETĖ

Gruodžio 11 d. Sydnejaus 
liet, pensininkų klubas buvo 
suruošęs jaukią ir patrauklią 
popietę visuomenei ir sau. 
Palyginamai popietėje daly
vių buvo gana gausiai. 
Programa buvo aktuali ir 
įvairi, ir nors ilgoka, bet da
lyviai buvo patenkinti.

Atidarant popietę pensi
ninkų klubo pirmininkė p. O. 
Osinienė pasveikino susirin
kusius ir pristatė visuome
nei pensininkų klubą apibū
dindama jo veiklą. Šis klu
bas įsisteigė 1981 metais, 
kas mėnesį šaukia susirinki
mus remiantis daugiau sa
vais vidiniais reikalais. Vy
resniems žmonėms pabūti 
drauge, išsikalbėti, pasivai
šinti jiems jau yra didelė 
moralinė paspirtis. Šalia to 
klubas buvo surengęs keletą 
išvykų ir šį kartą išdrįso 
išeiti viešumon ir drauge 
prisistatyti kaip nauja orga
nizacija. Taip pat sužinojo
me, kad pensininkų klubui 
priklauso apie 50 narių ir 
kad visi patenkinti turėdami 
savo vienetą, kur gali pa
bendrauti, išsikalbėti.

Popietės programa gana 
įvairi: buvo ir deklamacijų, 
ir dainų, ir taut, šokių, ir są
mojaus, kurį gražiai praplė
tė pabaigai pasirodę ir nuo 
seno Sydnejuje pagarsėję 
’’Linksmieji broliai”. Ir šį 
kartą jie aštriai paakėjo po 
vietos bendruomenės dirvo
nus. Malonu priminti, kad 
’’Linksmieji broliai” savo 
programose niekam nepa
taikauja, kas jų vertę ypa
tingai pakelia.

Visa popietė baigta kavu
te su pyragais ir bendrais 
pašnekesiais.

Sveikiname Pensininkų 
Klubą ir tikimės dažniau 
apie juos girdėti. '

Canberros Lietuvių Dienų Komitetas ir bendradarbiai 
sveikina Australijos lietuvius Šv. KALĖDŲ proga, linki 
sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ ir iki pasimatymo 
Canberroje 1984 m. pabaigoje.

Kristaus gimimo 1983 metų sukaktyje nuoširdžiai 
sveikiname visus savo gimines, draugus, ir klientus ir 
linkime visiems geriausios sveikatos ir sėkmės jų 
gyvenime.

Povilas ir Ona Grosai
Algimantas ir Dalia Burneikiai

Sveikiname šv. KALĖDŲ proga visus artimuosius, 
bičiulius, pažįstamus ir linkime visiems prižvejoti daug 
laimės 1984-SIAIS METAIS.

Elvira ir Kazys Belkai

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

O. ir A. Leveriai ir šeima

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

Onutė ir Algis Kapočiai ir šeima

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

O. ir V. Jonušai

trukęs ir pakankamai 
įtemptas,- pakeisk vandenį 
radijatoriuje ir iš jo einan
čius guminius vazdžius.

* Patikrink padangas 
(įskaitant ir atsarginę), ar 
neperdaug susidėvėjusios ir 
ar pakankamai pripūstos; 
žiūrėk, ar gerai veikia maši
nai pakelti prietaisas (jack)’.

* Patikrink šviesas, kryp
ties indikatorius, lango 
šluostikli’us.

* Apžiūrėk stabdžius, kad 
nebūtų susidėvėję padai ir 
stabdant mašinos nemėtytų 
į šalis. Taip pat ir rankinį 
stabdį.

Jeigu tau išvažiavus bus 
laikas mašiną duoti tepti ir 
keisti aliejų, geriau taipa- 
daryk dar namie.

Jeigu numatai toliau iške
liauti, patartina turėti 
atsargines radijatoriaus 
žarneles ir diržą. Neužmiršk 
atsargai pasiimti mažiausiai 
penkis litrus vandens. Sa
viems reikalams būtina tu
rėti' kišeninę lemputę ir 
degtukų.

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 $ 10.000 -12 % 
nuo $10.000 iki $20.000 —13% 
nuo $ 20.000 ir daugiau —14%

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina Vi % už pasko
las.

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% dividento.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 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. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p.. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

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

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

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

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200.

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne, 
Vic. 3001.
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■ ATSIŠAUKIMAS

Visi prisidėkime!
Patirta, kad Sovietų Ru

sijos žvejybos laivynas gali 
Šauti leidimą įtaisyti savo 

oką Viktorijoj ar Tasmani- 
joj arba sudaryti kokias nors 
žvejybos sutartis, kurios 
gali būti pavojingos Austra
lijai. Čia norėčiau pasidalinti 
mintimis, kurios buvo iškel
tos svarstant tą klausimą 
Tasmanijoj HELLP susirin
kime.

HELLP (Help Estonian, 
Latvian and Lithuanian 
People) nutarė neatidėlio
jant imtis žygių, kad toks 
projektas būtų užgniaužtas 
tuojau pats Aptartas planas, 
kaip būtų galima šį reikalą 
vystyti. Galvojame, kad pa
našus planas galėtų būti su
darytas ir kitose Australijos 
valstijose ir taip sutelktomis 
jėgomis gal kaip nors šį ne
lemtą siaubą sustabdytume.

1. Sudaryti ”ad hoc” ko
mitetą iš bendruomenės, 
Katalikų Federacijos, Baltic 
Council ir šiaip aktyvių 
žmonių, kuris koordinuotų 
visą darbą.

2. Išrinkti delegaciją, kuri 
išgautų pasimatymą su Vik
torijos premjeru Mr. Cain. 
Šios delegacijos nariai turi 
gerai kalbėti angliškai, būti 
gerai politiškai informuoti, 
šaltai ir pozityviai galvoją ir 
judrios orientacijos. Būtų 
gerai, kad jie būtų jaunes
nės kartos, šviesūs, turį so
cialinį statusą arba mokslinį 
laipsnį. Delegacija turėtų 
būti iš anksto pasiruošusi, 
ką su premjeru kalbėti, ta
čiau neturėtų būti perdaug 
įkyrūs su reikalavimais ar 
grasinimais. Daugiausia rei- 

ėtų klausytis, ką premjeras 
kalba ir pasižymėti viską, 
kas būtų svarbu ateityje. 
Patartina į tokį pasimatymą 
pasiimti stenografistę 
patrauklią merginą.

Nuo premjero pasisaky
mų priklausytų tekstas 
laiškų kitiems parlamenta
rams arba įtakingiems aus

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

Ada ir Vytautas Mickevičiai

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

Bronė ir Petras Ropės

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

Ona ir Vladas Miniotai

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

Z. ir V. Čilvinai

Dėmesio!
Melbourne Lietuvių Klubui reikalin

gas baro vedėjas nuo ateinančių metų 
pradžios. Geras atlyginimas. Baro ve
dėjo pagrindinės pareigos:

1) vesti barą šeštadieniais ir sekma
dieniais Melb. Liet. Namuose;

2) vesti užsakymus ir nešti atsako
mybę už barą ir jo veiklą.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis 
į p. P. Jokūbaitį tel. 398 4607.

Prašymus siųsti: Melb. Liet. Klubo 
Valdyba, 44-50 Errol St., Nth Mel
bourne, Vic. 3051.
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tralų visuomenės nariams. 
Vengti gąsdinimu, o remti 
pokalbį faktais ir ’’common 
sense”.

3. Numatyti žmones, ku
rie būtų geri ’’lobyists”, mo
kėtų prieiti ir turėtų kon
taktų. Sudaryti sąrašus mū
sų bylai palankių žmonių - 
parlamentarų ar šiaip įta
kingų veikėjų.

Vengti kraštutinių orga
nizacijų, nors jos būtų anti- 
sovietiškos ir antikomunis
tinės. Patartina susirišti su 
RSL, Naval League ir pana
šiom su aukšta reputacija 
organizacijom.

4. Bandyti atidengti, kas 
yra užnugary tokių projektų 
(Mr. Coombe No 2, IXL 
Elders ar dar kitokia biznio 
firma). Suradus tokių faktų, 
kurie patvirtintų didelio 
biznio įsivėlimą į šiuos pro
jektus, tuos faktus gražiai 
įpiršti kokio nors laikraščio 
(Herald, The Australian) 
reporteriui. Jei reporteris 
susidomės, pradės teirautis 
pats, bet turi būti faktai, ne 
prielaidos.

5. Užmegsti ryšius su kitų 
tautybių komitetais, kurie 
palaikytų ir paremtų mūsų 
reikalą. Naudoti tų bend
ruomenių skaičius kaip bal
sus.

6. Šiuo atveju palaikyti 
glaudų ryšį su' HELLP, Bal
tic Council, Krašto Valdyba, 
bendruomenių valdybomis.

7. Kai jau susidarys šioks
toks vaizdas iš pasikalbėji
mo su premjeru ir su kitais, 
iš pasiteiravimų, kas remia 
projektą, tada galėsime su
formuluoti ir savo laiškų 
(submissions) bei
pareiškimų turinį ir pareng
ti tekstus bei pavyzdžius 
koordinuotam spaudimui.

A. Kantvilas 
HELLP ryšininkas

Lut) Business Holiday Travel Pty Ltd.
636 St. Kildą Road, Melbourne 3004. tel. (03) 511478 

vienintelė lietuvių pilnai akredituota kelionių įstaiga Australijoj (IATA, 
APAC, AFTA)

Sekdami skaitlingus klientų pageidavimus pranešame, kad organizuojame 
dvi grupines keliones į Lietuvą:

Pirmoji grupė išvyksta penktadienį 1984.6.16 ir 
antroji grupė išvyksta penktadienį 1984.9.7.
Numatomas kelionių maršrutas:
Penktadienį įšskrendame iš Melbourne ir Sydney į Tokyo, šeštadienį pra

leidžiame Tokyo mieste apsipirkti ir apsidairyti. Sekmadienį skrendame į 
Helsinkį (Suomijoj). Pirmadienį ir antradienį praleidžiame Helsinki pasilsėti, 
miestą lankyti ir apsipirkti. Trečiadienį išvykstame į Talliną (Estijoj) pernak
voti. Ketvirtadienį vykstame į Vilnių, kur praleidžiame 5 naktis. Antradienį 
išvykstam dviem dienon? Rygon.Ketvirtadienį iš Rygos skrendame į Talliną ir 
iš tenai vykstame į Helsinkį.

Kiekvienas išvykos narys gali, pagal pageidavimą, grįžti į Australiją, vyk
damas tiesiai per Tokyo, ar per Europą ar net per Ameriką.

Ekskursijos kaina apims kelionės transporto išlaidas ir viešbučius. 
Prašome registruotis anksti, įmokant $ 200 užstato asmeniui.
Naudosimės Suomijos valstybine oro linija FINNAIR, kurios obalsis yra 

’’the art of flying since 1932”.
Mūsų firma yra žinoma dėl savo gerai paruoštų ir pigiausių kelionių į visas 

pasaulio šalis.

Pasinaudodami šia proga sveikiname savo draugus ir klientus su Šv. 
Kalėdom ir Naujais Metais, linkėdami viso geriausio.

Balys ir Jonas Stankūnavičiai 
savininkai

Syd. Lietuvių Namuose
Baigiantis šiems 1983 me

tams Klubo Valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką visiems, 
kurie vienu ar kitu būdu rė
mė klubą ir prisidėjo prie jo 
išlaikymo ir tolimesnio eg
zistavimo.

Ypatinga padėka - visiems 
aukotojams ir paskolų davė
jams; visiems talkininkams - 
budėtojams, kurie atidavė 
valandas savo laisvo laiko 
tarnaudami kitų labui; vi
siems klubo tarnautojams, 
kurie ištvermingai ėjo savo 
pareigas.

Padėka ir visiems tiems, 
kurie savo patarimais ar žo
džiais rėmė ir skatino šią 
klubo valdybą dirbti pradėtą 
darbą ir tęsti šio lietuviško 
židinio idėją.

Tegul būna padėka ir 
tiems, kurie dar nėra prisi
dėję nei prie aukų - paskolų 
vajaus, nei įsijungę į talki
ninkų eiles, bet kurie, tikė
kim, greitu laiku įsijungs.

Tik bendromis jėgomis 
įstengsime įgyvendinti mū
sų visų užsibrėžtus tikslus ir 
prievoles savo lietuviškai 
bendruomenei, savo tautos 
gyvastingumo išlaikymui.

Tegul Šventų Kalėdų 
rimtis ir Naujų 1984 Metų 
siekimai mus visus riša 
bendram darbui.

AUKŲ - PASKOLŲ 
VAJUS. Skelbiame tolimes
nes pavardes prisidėjusių 
prie vajaus.

Aukojo: A. Griškauskas $ 
250, p. Jasiūnienė (a.a. Ju
liaus Jasiūno atminimui) $ 
250, A. ir V. Jablonskiai $ 
100.

Skolino neimdami nuo
šimčių: Biblioteka $ 500 (pa
pildomai, viso $ 1000), 
L.V.S. Ramovė, Sydnejaus 
Skyrius $ 500, L. Karvelis $ 
250, A. ir S. Mauragis $ 250, 
N. Čelkienė $ 150 papildo
mai, viso $ 250

Visiems nuoširdi padėka. 
Aukos ir paskolos priima
mos bet kokio dydžio. Pini
gus ar čekius siųsti Lithua
nian Club Ltd. vardu arba 
kreiptis į bet kurį klubo val
dybos narį.

NAUJAS KLUBO VEDĖ
JAS. Kaip kad daugumas

jau pastebėjo nuo lapkričio 
15 dienos turime naują klu
bo vedėją (manager). Jis yra 
Ray Solomon, 55 metų am
žiaus. Ilgus metus išbuvęs 
klubo vedėjo pareigose įvai
riuose australų klubuose. 

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

Stasys Jankauskas
Jadvyga Keciorienė

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

Ignas, Birutė ir Linda Bieliūnai

Nuotaikingų KALĖDŲ švenčių ir malonių NAUJŲJŲ 
METŲ linkime artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems.

Nata, Jurgis, Česlovas
Liutikai

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

M. ir P. Mikalauskai

Su šv. KALĖDOMIS ir 1984 NAUJAIS METAIS 
širdingiausi linkėjimai visiems mūsų draugams, 
pažįstamiems ir klientams!

Pranas ir Marija Sakalauskai

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

Anelė ir Jonas Mikutavičiai

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

Bronė ir Vincas Kondrackai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 
METŲ linkime giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems.

Adomas ir Marytė Laukaičiai

Prašome klubo narius ir lie
tuviškas organizacijas kiek 
galint daugiau su juo koope
ruoti ir palengvinti jam įsi
jungti į pilną šio mūsų klubo 
vedimą.

Sydnejaus Lietuvių 
Namų Valdyba
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IŠEIVIJOS LIETUVIŲ MANIFESTACIJA
VIKTORAS BALTUTIS Tęsinys

Rinkimus laimėjo V. Ka- 
manto sąrašas gavęs 68 bal
sus, o Dr. J. Songailos - 43. 
Čikagos lietuvių dienraštis 
’’Naujienos” rinkimų rezul
tatus taip aprašė: ”... V. Ka- 
manto sąrašas neturi seimo 
narių pilnutinio pasitikėji
mo, nes surinko tiktai 68 
balsus, kai tuo metu Dr. J. 
Songailos sąrašas gavo net 
43”. Tokių kurjozų Ameri
kos lietuvių spaudoje teko 
daug skaityti, o ypatingai 
’’reorgų” palaikomuose laik
raščiuose. Nesu priešingas 
VLIKO ar ALTO veiklai, 
bet, mano nuomone, šių or
ganizacijų veikla vis mažėja 
ir pats gyvenimas jas pama
žu nustums į šešėlį, o reor- 
gai” savaime ištirps, nepali
kę ženklo, nes jų argumentai 
neturi jokio pagrindo nei 
pritarimo; jų veikla, išsky
rus JAV, net nežinoma ir 
nejaučiama kituose kraš
tuose: Australijoje, Euro
poje ir kt.

Viešint Čikagoje teko 
pora valandų išsikalbėti su 
vienu iš ’’reorgų” vadovu 
dipl. ekon. Ignu Petrausku. 
Klausiausi jo metamų kalti
nimų Bendruomenei, o ypa
tingai jos vadovams; visuose 
skambėjo neapykanta, kaž
kokių lūkesčių praradimas, 
santykių su Lietuva baimė. 
Ir šiandien negaliu suprasti 
jų siekių ir veiklos krypties.

PLB ir VLIKO veiklos su
derinimas irgi sudramatin
tas iki kulminacijos nusta
tant griežtą atsakymo į pa
teiktą notą laiką. Tai lyg ir 
ultimatumas. Visa tai ste

Visus mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 
sveikinu šv. KALĖDŲ proga linkėdamas daug sveikatos 
ir pasisekimo 1984-se METUOSE.

Antanas Kutka

Visus mano mielus gimines, bičiulius ir pažįstamus 
sveikinu šv. KALĖDŲ proga ir linkiu laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Juozas Kapočius

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

Mykolas Petronis

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

Vytautas A. Kardelis

Šv. KALĖDŲ proga sveikinu mielus draugus, 
artimuosius ir pažįstamus, linkėdamas laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Juozas Ramanauskas

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

Jurgis Karpavičius

Brangius bičiulius, artimuosius- ir pažįstamus Šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
sveikinu linkėdamas* daug laimės ir gražios ateities

Bronius Šidlauskas

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

Alfas Giliauskas

bint iš šalies, kvepėjo trage
dija, kurioje per režisieriaus 
neapsižiūrėjimą įvelta ko
miška scena.

PLB Seimas aiškiai ir 
tvirtai parodė Bendruome
nės veiklos kryptį, nuotai: 
kas ir ateities planus. As
meniškos ’’vadų ’ ambicijos 
ir ’’kovos” neturėtų būti sei
me svarstomos, suteikiant 
joms perdaug reikšmės. 
Bendruomenės kelias yra 
aiškus ir tiesus: - jungti vi
sus išeivijos lietuvius, sie
kiant savo tautai laisvės.

Sudarytos įvairios komi
sijos paruošti seimo sveiki
nimams, rezoliucijoms ir 
nutarimams suformuliuoti. 
Teko ir man dalyvauti vie
noje komisijoje politiniams 
reikalams. Tarp įvairių re
zoliucijų ir nutarimų pa
ruošta rezoliucija - padėka 
popiežiui. Kodėl jam dėko
jama ir už ką? Buvau paruo
šęs rezoliuciją, kurioje išei
vijos lietuviai susirinkę į pa
saulio lietuvių seimą apgai
lestauja nepalankius ir vil
kinančius Lietuvos Bažny
čios provincijos ir kardinolo 
Lietuvai klausimus, pami
nėti ir Seinų įvykiai. Deja, 
keletas komisijos narių pa
sipriešino šiai ’’akcijai prieš 
popiežių” ir suredagavo pa
dėkos už dėmesį Lietuvai 
rezoliuciją. Ar ne perdaug 
trypčiojame lyg maži vaikai 
prieš dėdę?

Seimo metu įvyko ir kele
tas kultūrinių - meninių pa
rengimų: Literatūros vaka
ras, Antro Kaimo teatro 

.spektakliai, Dainų šventė, 

Klevelando vyrų okteto 
koncertas, meno parodos, 
Dariaus - Girėno 50 m. skry
džio paminėjimas ir kt. Vi
sur suspėti nebuvo įmano
ma, o seimo sesijos metu te
ko keturias dienas praleisti 
Jaunimo Centre vykusiuose 
posėdžiuose.

Paminėsiu tiktai tuos pa
rengimus, kuriuose man te
ko asmeniškai dalyvauti. 
’’Antro kaimo” spaktaklį te
ko stebėti mažoje prikimš
toje žmonių ir dūmų patal
poje. Humoras yra viena iš 
sunkiausių literatūros ir 
scenos šakų. "Antrojo kai
mo” spaktaklis buvo lengvo 
žanro, malonus, humoru 
persunktas, kartais išsilie
jęs, kartais lėkštas ir šablo
niškas. Visi aktoriai pasigė
rėtinai atliko savo roles. 
Daugeliui žiūrovų patiko

ATEITIES PLANAI

Paskutiniu metu lietuvių 
tarpe aktyvių šachmatinin
kų skaičius labai sumažėjo. 
Klubas 1984 m. veiklą pra
dės sausio 18 d., trečiadienį, 
7.30 vai. Tą vakarą bus ap
tarta planai ir bus ieškoma 
savanorių, kurie pasižadės 
dirbti ir pakeisti dėl įvairių 
priežasčių nebegalinčius 
reikštis klubo veikloje. 
Kviečiame visus šachmati
ninkus skaitlingai dalyvauti.

Užbaigiant veiklos metus 
šachmatų klubo valdyba lin
ki visiems klubo rėmėjams, 
aktyviems šachmatininkams 
ir mėgėjams džiaugsmingų 
šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų.

Dr. I. Venclovas 
Pirmininkas

V. Augustinavičius 
Sekretorius ■

DEŠIMTASIS LIETUVIŲ 
TURNYRAS

Dalyvių skaičiumi sėk
mingiausias dešimtasis lie
tuvių šachmatų turnyras 
užbaigtas dovanų įteikimu ir 
draugišku visų dalyvių pa
bendravimu.

Turnyro finansiniai rėmė
jai Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba ir United Perma
nent prisiuntė savo atstovus 
įteikti dovanas ir pasveikinti 
laimėtojus. Šis turnyras lie
tuviams nebuvo labai sėk
mingas. Klubo pirmūnai V. 
Patašius ir Dr. L Venclovas, 
pralaimėję prieš silpnesnius 
žaidėjus, prarado galimybę 
laimėti pirmą vietą. V. Pa
tašius laimėjęs 6 taškus da
linosi trečią ir ketvirtą vietą 
su kitais dviem šachmati
ninkais. Dr. I. Venclovas už
baigė su 5V2 taško. J. Jen- 
čius laimėjo 4 taškus, St. 
Rimkus 3.

Mūsų garsaus šachmati
ninko vardo puošnią taurę 
turnyro laimėtojui vokiečių 
kilmės šachmatininkui A. 
Schwaiger įteikė Syd. Apyl. 
pirm. Dr. A. Mauragis.

Bendrai išmokėta prizų 
suma viršijo 1000 dolerių. 
Uždaryme ir dovanų įteiki
me pribuvo ir NSW Šach
matų S-gos atstovai. 

komiškos scenos ir jei būtų 
spektakliai vykę geresnėse 
patalpose - pasisekimas už
tikrintas.

Dainų šventė gausi cho
rais ir žiūrovais, tai ir vis
kas. Daug jau spaudoje buvo 
rašyta apie Dainų šventę ir 
ateityje rengėjams reikėtų 
atkreipti dėmesį į iškeltas 
mintis ir kritikas.

Klevelando vyrų oktetas, 
vad. R. Babicko, vertas dė
mesio. Gerai parinktos dai
nos, kai kurios pramoginės, 
bet subtiliai atliktos, prita
riant sol. I. Grigaliūnaitei. 
Koncertas įvyko Tautiniuo
se Namuose, žiūrovams sė
dint prie stalų, kas užėmė 
daugiau vietos. Gaila, kad 
nebuvo pasirūpinta didesne 
ir koncertams tinkamesne 
sale.

PLB Seimo užbaigimas -ba 
nketas įvyko Hiltono vieš

butyje. Prie gražiai padeng
tų stalų susėdo tūkstantinė 
minia. Kaip paprastai dide-

Šia proga visų dalyvių 
vardu reiškiu padėką p. 
Vladui Šneideriui, kuris ne
šė didžiausią darbo naštą 
vykstant turnyrui.

Žemės drebėjimai yra 
baisūs savo padariniais sau
sumoje, bet dar skaudesni 
vandenyje. Žemės drebėji
mo vandenyne sukeltos, 
bangos (tidal wave) gilu
moje nėra to>kiosdestrukty- 
vios, bet paviršiuje sukeltos 
didžiulės bangos keliauja 
400-500 mylių greičiu ir 
viską naikina pakeliui ardy- 
damos sausumos pakraščius 
ir visokius žmogaus įren
gimus.

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

Albinas Kutka

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

Edvardas Slonskis

Sveikinu su KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ šventėmis 
visus mielus pažįstamus ir gimines.

Kazys Burneikis

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

Musų Pastogė Nr. 50-52,1983.12.19, psl. 11

Įėję minioje nėra jaukumo ir 
šilumos (jos gal ir netrūko, 
nes buvo karštas vakaras). 
Patarnavimas ir maistas la
bai geras, nors gėrimai labai 
brangūs. Banketo metu pa
sakytos kelios užbaigiamo
sios - padėkos kalbos ir taip 
VI PLB Seimas pasibaigė.

PLB Seimo ir Dienų metu 
išleistas gana stambus leidi
nys: ”11 Pasaulio Lietuvių 
Dienos”. Redaktorius B. 
Nainys. Leidinyje labai daug 
nuotraukų ir naudingos in
formacijos iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo. Austra
lijos lietuvių veikla labai su
glaustai apršyta, su dviem 
nuotraukomis. Gal tiek te
buvo skirta vietos mūsų 
bendruomenei, nors kitų 
kraštų bendruomenių, ma
žesnių negu mūsų, atspaus
dinti platesni ir išsamesni 
aprašymai, o gal rašantysis 
nerado reikalo savo ’’kiemo” 
perdaug kelti.

Grįžau iš PLB Seimo su 
geru bagažu minčių ir paty
rimo, ypatingai kas liečia PL 
Bendruomenės veiklą ir jos 
uždavinius. Visiškai neabe
joju, kad po keliolikos ar 
daugiau metų, Bendruome
nė vadovaus visai išeivijai, 
nors praktiškai jau šiandien 
ji apima visas lietuviško gy
venimo sferas. Organizaci
jos, kurios savo sudėtimi 
arba savo veiklą specifiniai 
riboja, negali patenkinti po 
visą pasaulį išsisklaidžiusių 
lietuvių.

PLB šeštasis seimas buvo 
gerai suplanuotas ir paruoš
tas ir jo nariai (kažkodėl 
dažnai vadinami atstovais), 
atvykę iš viso pasaulio kraš
tų, vieningai ir darbingai 
kėlė mums rūpimus klausi
mus; ieškojo ir diskutavo 
kaip pašalinti ar bent iš
vengti pasitaikusių nesklan
dumų.

Esu dėkingas visiems, 
kurie man lankantis JAV ir 
Kanadoje nepagailėjo pas
tangų ir laiko, kad mano 
viešnagė būtų kuo malones
nė. Už man parodytą nuo
širdumą ir svetingumą reiš
kiu padėką ir jei kada nors 
PLB seimo sesija vyktų 
Australijoje, mėginsiu atsi
lyginti.

Pabaiga

ALB Melbourne Apylin
kės Valdyba buvo surengusi 
Mūsų Pastogės balių Mel
bourne, iš kurio gautą pelną 
$ 155 neseniai prisiuntė Mū
sų Pastogei. Nuoširdžiai dė
kojame.
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PRANEŠIMAS
ALB Krašto Valdybos vi- 

cepirrri. kultūros reikalams 
Juozas Maksvytis sudarė 
Teatro Šventei ruošti Ko
mitetą, kuris uoliai vykdo 
pasiruošimo darbus.

Pranešame, kad 1983 m.

PASIRUOŠIMAI SPORTO
ŠVENTEI

spektaklio turėsime bendrą 
vakarienę. Norį dalyvauti 
svečiai mielai laukiami.

Gruodžio 29 d., ketvirta
dieni, po Sydnejaus teatro 
spektaklio turėsime iškil
mingą Teatro Šventės už
baigimo vakarienę. Joje da
lyvaus artistai, garbės sve
čiai. Tautiečiai, norį daly
vauti toje vakarienėje, ma 
Joniai prašomi pranešti J. 
Maksvyčiui, 7 Fleming St., 
Carlingford, N.S.W., tel. 
871 6269 iki gruodžio 25 die
nos.

Teatro Šventės Komitetas

Iš Pertho pasiekė žinia, 
kad ąteinančių metų Vasario 
16 proga pertiškiai tikisi 
aukšto svečio - ALB Krašto 
valdybos pirmininko inž. V. 
Bukevičiaus, kuris šventės 
proga skaitys ir paskaitą.

Taip pat gegužės 9-14 d. 
Perthe viešės ir koncertuos 
Melbourne Dainos Sambū
ris.

34-ji sporto šventė Ho- 
barte įvyksta šių metų pa
baigoje. Visi pasiruošimai 
baigti ir laukiama sportinin
kų ir gausių svečių. Sporto 
šventės rengėjas yra spe
cialus komitetas, kurį 
sudaro A. Kantvilas, P. 
Stanwix, A. Andrikonis, J. 
Paškevičius, B. šikšnius. 
Atskirų sporto sekcijų 
vadovai: krepšinio ir tinkli
nio P. Stanwix, golfo A. Dil
ba, squash A. Kaltinis, 
šachmatų P. Šiaučiūnas, 
stalo teniso A. Andrikonis, 
lauko teniso R. Spare-Kru- 
tulytė. Parengimais rūpinasi 
J. Adickas ir J. Jurevic, 
transportu A. Kaltinis. Visą 
šventės programą paskelbė 
ALFAS Valdyba. Gruodžio 
31 d. Naujų Metų sutikimo 
balius Laetare Gardens sa
lėje 37 Hopkins St., Moonah. 
Bus duodama trijų patiekalų

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414»

Kūčios

Pagerbdamas a.a. Alek
sandrą Dantą vietoj gėlių 10 
dolerių aukoju Mūsų Pasto
gei Jonas Lizdenis. Nuošir
džiai dėkojame.

Gruodžio 24 d., šeštadienį, 7 vai.
Gruodžio 31 d., šeštadienį, 8 vai.

NAUJU METU
BALIUS

$ 8 asmeniui, $ 4 vaikams

vakarienė. Gėrimai gaunami 
salėje. Įėjimas 18 dol. asme
niui.

Visais reikalais kreptis į 
A. Kantviilą tel. 23 6836 ar
ba į J. Paškevičių tel. 
72 6360, ir į A. Andrikonį 
tel. 72 1458. j P.

Dalyvaukime
Teatro Šventėje

Kaina: $ 15 asmeniui, įskaitant šaltą 
vakarienę ir šampaną.

Sėkmingai praėjusi uni
versitete • odontologijos eg
zaminus sydnejiškė Rita 
Barkutė atostogų išvyksta 
su drauge į Europą ketinda
ma lankytis ir Lietuvoje. 
Sėkmingos kelionės!

Australijos 
Lietuvių
Fonde

Pereitame M.P. Nr. pas
kelbėme tik dalį Australijos 
Liet. Fondui aukojusių as
menų. Iš paduoto Valdybos* 
sąrašo skelbiame likusius 
aukotojus. Red.

A. L. Fondui aukojo:
Po $ 10 - B. ir V. Barkai 

(160), P. Daunienė, R. Ka- 
tauskas, Č. Liutikas (360), 
M. Labutienė (32), Jonas 
Ramanauskas (20), Juozas 
Ramanauskas (3090), V. 
Venclovas (35), J. ir S. Mei
liūnai (677).

$ 7 - E. Migevičienė.
Po $ 5 - J. Dudaičiai, Z. 

Šimborienė, V. Šablevičius,
B. Valytė (15) ir R. Venclo
vas (70). x

A.L. Fondo Valdybos 
vardu nuoširdžia? aukoju vi
siems aukotojams.

Vaclovas Rekežius 
A.L. Fondo iždininkas

ALB Krašto Valdybos pavedimu TEATRO ŠVENTĖS 
KOMITETAS praneša, kad gruodžio 28 d., trečiadienį, 
7.30 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube Melbourne Teatras 
’’Aušra” stato Keturakio trijų veiksmų komediją

’’TETA IŠ AMERIKOS
Režisuoja Edvardas Šidlauskas.

Gruodžio 29 d., ketvirtadienį, 7 vai. Sydnejaus Liet. 
Teatras ’’Atžala” stato A. Domanto ir Sakalausko 5 
veiksmų komediją

’’PŪKIO PINIGAI”
Režisuoja Julius Dambrauskas.

Bilietai į kiekvieną spektaklį: dirbantiems $ 5, studen
tams ir pensininkams $ 3.

Salėje vietos nenumeruotos.
Teatro Šventės Komitetas

’’MŪSŲ PASTOGĖS” 
NAUJI SKAITYTOJAI

Sveikiname!

G. Statkus VIC.
Division of Migrant 
Services QLD.
B. Širvaitis WA
J. Astrauskas WA
B. Laureckienė USA

MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA 
maloniai kviečia visus į

bendras Kūčias
gruodžio 24 d. 8 v.v. Lietuvių Namuose 

Įėjimas suaugusiems $ 10, vaikams $ 5.

Taip pat visų laukiame ir kviečiame atvykti į

Naujų Metų balių
gruodžio 31 d., 7.30 v.v. Lietuvių Namuose. 

Puiki vakarienė, gera muzika ir šampanas. 
Įėjimas $ 18 asmeniui.

Abiems subuvimams vietas užsisakyti pas Algį Klimą 
tel. 861 6161, arba pas Joną Zonių tel. 391 4239.

LAUKIAME VISŲ! Melb. Apylinkės Valdyba
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Dainos choro ir smuiki
ninkų Mazurkevičių koncer
tų metu aną savaitgalį Syd
nejuje lankėsi ir visa eilė 
svečių iš ’’užsienio”: iš New
castle atvyko visa organi
zuota grupė, kurių tarpe 
buvo A. Šernas, R. Lapins
kas, A.D. Bajaliai, Česnaitis 
ir kt., iš Goulbourno retas 
svečias p. Pocius, iš Canber- 
ros G. Petys ir keletas iš ki
tur.

Neseniai Australijoje vie
šėjo inž. Jonas Baltrušaitis 
iš Amerikos, kuris darbuo
jasi kaip atsakingas parei
gūnas statant elektrinę In
donezijoje, drauge aplankė 
ir Sydnejuje gyvenančią se
serį Kazytę Bitinienę. Per 
trumpą viešnagės laiką ža
vėjosi Australijos lietuvių 
veikla ir sveikina visus lie
tuvius artėjančių švenčių 
proga.

LITUANISTINIAI KURSAI SYDNEJUJE

Pranešame, kad Australijos Švietimo Ministerijos pa
tvarkymu lietuvių kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais Švietimo Ministerijos 
nustatytais privalomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis-lė gali baigti australišką gimnaziją su lietuvių 
kalbos pažymiu. Taip pat turi progos giliau susipažinti su 
lietuvių tautos kultūra ir istorija.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą registruojasi vasa
rio 4 d., šeštadienį. Registracija vyks Ashfield Boys’ High 
School, Liverpool Rd., Ashfield, 9-11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 11 d., šeštadienį, 8.30 vai. 
ryto, ten pat.

Lituanistinių Kursų mokytoja

PADĖKA

Syd. savaitgalio mokyklos 
mokslo metų užbaigos iškil
mėse viena ponia susižavė
jusi vaikučių pasirodymu 
bažnyčioje ir salėje, aukojo 
mokyklai $ 200. Širdingas 
ačiū. Taip pat širdingai dė
kojame visiems tiems, kurie 
parėmė mūsų mokyklą per 
visus metus.

Visiems mūsų bičiuliams 
linkime šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų.

Tėvų Komitetas

t / / f ¥ t h i * * e t i i »

Mielam bičiuliui Alek
sandrui Dantai mirus vietoj 
gėlių Tautos Fondui aukoju 
10 dolerių. J. Kapočius.

Pagerbdami a.a. Uršulę 
Ališauskienę vietoj gėlių 
aukojame Australijos Liet. 
Fondui $ 20. B.P. Ropės.

AUKOS 
“M. P-gei”

MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

V. Vaz NSW $ 10
Adelaidės Ap. V-ba SA $ 100 
Z. Jokūbaitis 
S. Bernotas
O. M.
P. Keršulis
J. Gailius
J. Rapkauskas 
L. Tarvydienė 
Pagerbiant a.a.

VIC$ 5 
NSW $ 5 
NSW $200 
ACTS 5 
VIC $7.50 
VIC$ 5 

NSW $ 17 
A. Dantą. 

suaukota vietoj gėlių_ $ 171 
J. Simaitis 
J. Žentelis 
P. Keželis 
J. Metrikas 
J. Alkevičius 
P. Duoba 
A. Gudelis 
V. Grigonis 
Just. Žemaitis 
J. Jankienė
E. Eskirtienė
F. Adamonis 
L.J. Balčiūnas 
J. Astrauskas 
O. Karpavičienė 
A. Nekrošius

NSW $ 40 
ACT$ 

SA$ 
VIC$

NSW $ 
SA$ 
SA$

VIC $ 100 
NSW $ 
NSW $

VIC$ 
SA$

VIC$ 
WA$

NSW$ 
NSW $

10
5

10
10
10

5

5
5

20
5

10
10
10
10

Mieliems aukotojams 
riame nuoširdų Ačiū.

ta-

’Mūsų Pastogės” 
Administracija

mist Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
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