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J.A. JtJRAGIS

ŠVENČIŲ ŽIBURIAI

Metams baigiantis. įsižiebia galingai spindintys švenčių žiburiai. Kalėdos ir 
Naujieji Metai gyvos širdies žmonėms šviečia legendom ir tikrove, tikėjimu, 
tautos tradicijomis, lūkesčiais žinomų ir nežinomų patirčių. Kartu su viesulo 
greičiu prabėgančiomis dienomis mes skubame švenCių pasitikti. Mes skubame 

,į tuos žiburius pilni naujų vilčių, kad Jų šviesoje sutirps kasdienybės nuobodus 
pilkumas ir Išsipildys didieji mūsų širdžių troškimai - sulauksime poilsio, atsi
gaivinimo. gerovės, laimės ir džiaugsmo; širdyse suskambės ryškiau išganymo 
žinia ir atsiskleis meilės pilnatvė.

Gražios tos nuotaikos, gražūs tie troškimai. Jie prašviesina gyvenimų, kai 
vilčių sužydėjime pajaučiame prasiveriančias paslaptingas ateities erdves, lyg 
paties Dievo ranka staigiu mostu būtų atskleidusi kraštelį uždangos, 
slepiančios pavidalus busimojo laiko.

Kalėdos visuotinės veiksmingosios meilės šventė. Visuotinė meilė, kaip 
įstatymas, buvo paskelbta Sinajuje. Visuotuiė meilė, kaip asmeniškas Dievo 
veikimas žmonijoje, apsireiškė Betliejuje patraukliu kūdikio pavidalu. 
Kiekvienose Kalėdose girdime skaitomų evangelisto Luko parašytą nuosta
biųjų Kalėdų Nakties istorijų, ir visada tikinčiajam ji pradžiugina širdį, lyg 
pirmą kartą girdima. Štai Kūdikis - Dievo Sūnus, bet. žmogiškoje prigimtyje 
gimus, mūsų brolis. Pakelkime galvas, žinodami, kad pats Dievas sukilnino 
mūsų žmogiškumą tuo tikslu, kad mes. žmonės, išmoktume Dievo mintis 
galvoti, kad supratę meilės svarbumą, pajustume dvasinį būtinumą 
drraugiškumu ir meile paliesti ir apsiausti vienas kitą ir taip įsilieti į Kristaus 
maokslo apšviestos žmonijos praktikuojamus meilės darbus.

Ateinantieji Naujieji Metai paragina mus pasvarstyti, kiek mes 
bebesibaigiančlųjų metų eigoje esame gerų darbų padarę? Kaip mes užjaut.ėme 
uiižmus mažiau laimingus? Kiek padėjome bado paliestiesiems Afrikoje, žemės 
drrebėjimo ir ugnikalnio išsiveržimo priblokštiems Meksikoje ir Kolumbijoje? 
KKiek prisidėjome prie savo tėvynės laisvės kovos? Kuo parėmėme savo artimą 

suuvargusį tautietį? Kiek gero padarėme patys sau? Esame laimingi, jei širdis 
mnumssako. kad metų bėgyje padarėme nors vieną gerą darbą. Tai liudija, kad 
prrasmingai esame praleidę mums duotą brangų vienerių metų gyvenimo laiką 
ir - turime teisę į Naujųjų Metų nešamą laimę. Jei širdis mums sako, kad 
Naaujuosius Metus pasitinkame be gerų darbų, tuščiomis rankomis ir tuščiomis 
širtrdimis. mums būtų verta susimąstyti ir rimčiau pasiryžti Naujuose Metuose 
gėrėrio darbus padaryti mūsų gyvenimo tikslu, nes gėrio darbais ne tik 
paęademonstruojame savo žmogiškąjį kilnumą, bet ir praturtiname savo dvasią.

f naujųjų Metų laikas mums ne veltui duodamas. Jis kiekvienam iš mūsų 
leidekižia ir kiekvieną įpareigoja dirbti ir išvystyti asmeniškas kūrybines jėgas 
pai pagal kiekvieno turimą talentą, sugebėjimą ir darbštumą, kad po savęs 
palpaliktume žmonijai ir lietuvių tautai ką nors nauja, ko prieš mus nėra buvę, Ir 
šitąitaip papildytume žmonijos pažangos srovę. Būkime dvasios žmonės, meilės 
žm žmonės, kovos už gėrį žmonės. Veiklūs prasmingų darbų atlikėjai, kad tais 
satsavo darbais nors vienam žmogui padarytume džiaugsmo ir tamsų pasaulį 
apiapšviestume nors viena šviesos kibirkštim. Sujunkime savo širdis su gėrio 
jėgjėgomis, kad būtume verti švenCių džiaugsmo, kad būtume verti savo, kaip 
lielietuvių. vardo.
į T Tegu išsipildo, tegu įvyksta viskas, ko laukiame ir tikimės. Tegu išsipildo 
viscisos viltys, kad širdis būtų soti gyvenimo šviesa, kad siela jaustų saulėtumą 
virhiršgamtinių sferų ir nebūtų alkana meilės, ramybės ir jaukumo.

Linksmų Šventų Kalėdų.
I Laimingu, laimingiausių Naujųjų 1986-tųjų Metų.

Tegu atneša mums tos šventės palaimos ir ramybės, kuri žmogiškai širdžiai 
teteikia paguodos ir tvirtybės, tegu ateinančiais metais kasdieną lydi mus 
sėkkmė, darbštumo energija ir pasiektų laimėjimų džiaugsmas.

Nauji Metai vilti neša. 
Kad išauš diena didi, 
,Ir kiekvienas kraujo lašas 
Tartum varpas gaus širdy...

Jausim - nuotaikom atgijus, 
Viltys varžtų neturės. 
Ir Naujųjų Metų gijos 
Laime širdį pakerės...

Džiaugsmų skelbia mums Kalėdos.
Būk rami, maža širdie,
Erdvėje planetos gieda,
Užteka Dangaus Žvaigždė. - - -

Žvilgsnį į Visatą traukia
Žiburiai Šventos Nakties, 
Kiekvienam, kurs Gėrio laukia. 
Žvaigždės tos širdin pašvies. . .

Mieli skaitytojai,
Šventinius sveikinimus toliau spausdiname 6, 7. 8. 9 psl. psl. 

Sudėjome juos ne alfabetine tvarka, o taip kaip gavome (principu - kas 
pirmesnis, tas geresnis). Gal ir ne iškart atrasite savo pavardę, bet 
beieškodami turėsite progos perskaityti savo draugų ir pažįstamų 
Kalėdinius bei Naujametinius linkėjimus Jums.

"M.P.” atsisveikina su Jumis, mieli skaitytojai, iki ateinančių metų sausio 
13 d., kai išeis dvigubas pirmas 1986 metų numeris.

Jame rasite daug įdomios medžiagos: plačiai išanalizuosime metinį 
Spaudos Sąjungos susirinkimą; papasakosime apie neužmirštamąjį dainininką 
Kiprą Petrauską, kaip jį prisimena duktė G uodą ir sūnus Liuką, gyvenantieji 
Sydnejuje; sužinosite kaip praėjo mūsų teatrų festivalis Melbourne ir sporto 
šventė Sydnejuje; kas dedasi Australijos lietuvių apylinkėse... ir daug kitų 
įdomių dalykų...

Iki to laiko linkime jums gerai pailsėti, linksmai praleisti Kalėdų šventes ir 
laimingai sutikti Naujuosius Metus.

Red.

1



SOVIETIŠKOJI PROPAGANDA
:: ir

TIKROVĖ
Kiek žmonija mena, visais laikais ir 

visais amžiais civilizuotas ir necivili
zuotas žmogus kovės su kitu žmogum. 
Kai pradėjo formuotis atskiros žmo
nių grupės su skirtinga kalba, jau tais 
senaisiais laikais pradėjo kovoti gentis 
prieš gentį, tauta prieš tautą ar 
valstybė prieš savo kaimyninę valsty
bę.

Sakoma, kad mes gyvename kultū
ringą amžių, tačiau žmogus gal dar 
niekad nėra išgyvenęs tokio baisaus, 
kaip dabar, laikotarpio ir tokio 
neribotai žiauraus vienos žmonių 
dalies, sakyčiau, gyvuliško geismo 
primesti savo valią ir savo santvarką 
kitiems žemės gyventojams, kurie yra 
žymiai toliau pažengę ir civilizacijos 
ir dvasinės kultūros srityse.

Kai mes kalbame apie pavojų 
sunaikinti Žemės gyvastį, tai tuojau 
pagalvojame apie sovietinį komuniz
mą, kuris per pusšimtį metų, galima 
sakyti, be karo įsigalėjo keturiuose 
pasaulio kontinentuose. Marksistinės 
idėjos ir sovietinės politinės bei 
ekonominės vergovės praktika įsivy
ravo Kuboje, Afrikos Mozambike, 
Angoloje. Abisinijoje, dalinai - Ugan
doje. Rodezijoje ir visoje eilėje Azijos 
valstybių: Kinijoje. Vietname, Tibe
te, Šiaurės Korėjoje, Kombodijoje, 
Laose.

Kai kur šis tautų ir valstybių 
persiorientavimo procesas vyko vi
daus neramumų eigoje, tačiau visur jis 
buvo paremtas Sovietų R usijos propo- 
gandinėmis, materialinėmis ir milita- 
rlnėmis priemonėmis.

Rusiškieji bolševikai šiuo savo 
veržlumų manė ne tik apsaugoti po 2- 
jo Pasaulinio Karo neapdairių vakarų 
politikų jiems parduotas rytų ir 
vidurio Europos kultūringas ir prieš 
karą gražiai gyvenusias valstybes: 
Estiją. Latviją, Lietuvą, Lenkiją. 
Čekoslovakiją, Vengriją, Rumuniją, 
Bulgariją ir Rytų Vokietiją, bet 
kontroliuojant Berlyną, kaip Vakarų 
Europos centrinį strategijos punktą, 
laikui bėgant nusiaubti ir visą likusią 
Europos dalį, neišskiriant nė Anglijos. 
Po to, sovietinių strategų nuomone, 
jau nesunku būtų susidoroti ir su 
Amerika.

Bet vis dėlto šis sovietų planas - 
žaibo greitumu užimti visą Vakarų 
Europą - nebuvo realizuotas dėl 
vakariečių rimto pasipriešinimo.

Kai mes dar valgėme U N R 'os duoną 
Vokietijos D.P. stovyklose, Stalinas 
panoro išbandyti vakariečių pajėgumą 
ir ištvermę, apsupdamas ir atskir
damas Berlyno miestą "geležine 
uždanga".

Daugelis mūsiškių dar gerai pame
name, kaip greitai ir vykusiai vakarie
čiai susiorganizavo. Nors jų kariuo
menės po karo jau buvo demobili
zuotos, tačiau labai įspūdingų ir 
nepertraukiamu karinių ir civilinių 
lėktuvų oro tiltu jie ne tik gana ilgai 
išmaitino Kelius milijonus VaKarų 
Berlyno gyventojų, bet pristatė 
pakankamai reikalingų žaliavų ir 
medžiagų, kad normaliai vyktų karo 
sugriauto miesto atstatymas, neužsi
darytų jau pradėję veikti fabrikai ir 
nekiltų bedarbė. Sovietai, kuriems 
tada dar vadovavo pats Stalinas, 
pamąstė, kad be karo vakariečiai savo 
pozicijų Berlyne neužleis, ir todėl 
atidarė sutartą susisiekimą plentu ir 
geležinkeliu.

Žinoma, tada sovietai dar nebuvo 
prisigaminę atominių bombų, bet ne 
čia buvo to bandymo esmė. Rusams 
rūpėjo išbandyti vakariečių ryžtą ir 
panašų, tik gal žymiai rizikingesni 
bandymą po eilės metų pakartojo 
Nikita Chruščiovas, Sov. Rusijos 
laivais veždamas branduolines raketas 
į Kubą. Tačiau ir šį sykį vakariečiai 
nepabūgo ir Amerikos laivynas užblo
kavo Kubą. Sovietai vėl nusileido, 
bijodami Amerikos branduolinių gink
lų persvaros, jų technologiško preci
ziškumo ir nepasitikėdami savo ir 
ypač okupuotųjų kraštų bei satelitų 
gyventojų ištikimybe.

Dažnokai Vakarų valstybių politi
niuose ir kariniuose sluoksniuose yra 
keliamas klausimas: ar iš viso ir ypač 
šiuo metu Sov. Rusija gali kariauti su 
Vakarų demokratijomis? j. »

Atsakant šį klausimą pabrėžiama, 
kad ne tik Rusija, bet ir kiti kraštai 
karo negali laimėti vien branduolinių 
ginklų gausybe, nes pasisekimas 
priklauso nuo gyventojų ištikimybės ir 
krašto industrijos bei ūkio potencialo.

Klaidinga būtų įsivaizduoti Sovietų 
Rusiją, kaip neribotų galimumų kraš
tą, nors ji ploto atžvilgiu yra 45 kartus 
didesnė už prieškarinę Vokietiją, bet 
juk daugiau kaip pusę jos teritorijos 
užima miškai Ir nederlingos tundros, 
vieną ketvirtadalį smėlingos dykumos 
ir dirbamos žemės tikroji Sov. Rusija 
turi mažiau, nei Jungtinės Amerikos 
Valstijos. Amerikos žemė yra priva
čiose rankose, gerai išdirbama ir neša 
daug didesnį derlių, negu Sovietijos 
kolektyviniai ūkiai.

Sovietų Rusijos sunkioji pramonė 
yra sukoncentruota viename trikam
py, kuris nuo Leningrado ir Ukrainos 
vakaruose nusitęsia iki naujų pramo
nės sričių centriniame Sibire. Apskri
tai, socialistinė sistema, grindžiama 

komunistinių idėjų nerealumu, visiš
kai nuubagino ne tik pačią Rusiją, bet 
jos okupuotuosius kraštus ir satelitus.

Rimčiausia Sov. Sąj. silpnybė, 
kurios labiausiai bijo jos vadai, tai 
nepasitikėjimas jos gyventojais, ir 
ypač okupuotaisiais kraštais bei 
satelitinėmis valstybėmis. Sistema, 
paremta policiniais potvarkiais, trė
mimu į Sibirą, sveikų žmonių uždari
nėjimu į bepročių ligonines per ilgus 
dešimtmečius išugdė pavergtųjų šir
dyse panieką ir, atrodo, kad nu
skriaustieji telaukia tik ženklo, tik 
pirmojo prasidėjusio karo šūvio, kad 
galėtų atsilyginti tiems, kurie brutalia 
jėga pavergė juos dvasiniai ir fiziniai.

Kaip žinome, satelitai rimtai bruz
da, nes dar neužmiršo Vengrijos 
sukilimo ir Čekoslovakijos komunistų 
bandymo, Dubčekui vadovaujant, iš
silaisvinti iš Maskvos tironijos. Len
kiją valdyti sovietams tikrai nėra 
lengva, kur tereikalinga maža kibirkš
tėlė, kad užsiliepsnotų didžiulis 
gaisras.

Nekalbėsime mes čia apie Lietuvą, 
kuri žengia rezistencinės kovos avan
garde, sugebanti išleisti net 17 slaptų 
laikraščių pogrindyje.

Paskutiniu laiku jau ir pačioj 
Rusijoj, kitaip sakant - maskoliškoje 
respublikoje, pradedama nesitenkinti 
vien tik rašytojų protestais, o 
intensyviai platinami slapti laikraš
tėliai ir atsišaukimai nukreipti prieš 
valdžią. Kiek Vakarus pasiekia žinios, 
neramu esą Rusijos universitetuose, 
nes jie esą tampa priešvalstybinio 
veikimo citadelėmis. Rusijos baptis
tai, kurių šiuo metu priskaitoma apie 
10 milijonų, kelia ryškią ir atkaklią 
religinės laisvės kovą prieš komunis
tinį režimą. Komunistinio elito vaikai, 
kuriems nuo pat lopšio visomis 
triūbomis pučiamas marksizmas, visai 
esą nesiįdomauja oficialia politika, o 
visą savo energiją panaudoja mėg
džiodami Vakarų jaunimo gyvenimo 
būdą ir jų aprangą.

Tatai rodo, kad vakarietiškų įtakų 
dėka rusų disidentų skaičius ne 
mažėja, bet auga. Bėglių skaičius irgi 
didėja, ir net pati sovietų valdžia, 
bijodama Vakarų moralinio pasmer
kimo, kai kuriuos žymesnius disidentus 
išmeta į kapitalistinį pasaulį, kuris iki 
šiol dar vis tuos pabėgėlius priglau
džia. Nuostabiausia, kad pas sovietus 
pabėga tik vienas kitas vakarų 
šnipelis, kai tuo pačiu laikotarpiu iš 
komunistinio režimo kraštų vakarie
čiai jau globoja daugiau nei 10 
milijonų politinių išeivių.

Vienas iš žymiausių sovietijos 

disidentų buvo rašytojas Solženicinai 
kurį sovietų vyriausybė atskraidino 
lėktuvu iš Maskvos ir paliko Šveicari
joje, atėmusi jam sovietų Rusijos 
pilietybę.

Iki šiol sovietai vis dar pakenCii 
žymųjį branduolinių ginklų moksli
ninką prof. Sacharovą, kurio žmona 
po Reagano su Gorbačiovu pasiras- 
tymo Ženevoje leido išvykti į Vakarus 
gydytis. Prof. Sacharovą sovietai 
laiko tremtyje Gorkio mieste, nelei
džia su juo matytis užsieniečiam 
tačiau jo knyga, pavadinta "Mano 
kraštas ir pasaulis" pasirodė Vaka
ruose, išversta į anglų kalbą.

Šioje knygoje žymusis mokslininką 
ragina Vakarų pasaulį sustiprinti 
antikomunistinę akciją ir nesiduoti 
Sov. Rusijos apgaulei nusiginklaviao 
ir kituose politiniuose klausimuose 
Pagal jį sovietų kalėjimai ir koncent
racinės stovyklos yra daug baisesnei 
negu Solženicinas jas pavaizduoj 
savo knygose. Tose stovyklose sovie
tai esą išmarinę dešimtis milijont 
nekaltų žmonių. Sacharovas pamini it 
keletą lietuvių, kurie esą "atlieki 
bausmę, nebūdami nusikaltę".

Kartais būna keista, kai mate 
vakariečių nesąmoningumą ir ji, 
lengvą pasitikėjimą sovietine propa
ganda. Dažnai būna skaudu, kad dari i 
dabar tūkstančius vakariečių akade- ■ 
mikų ir akademinio jaunimo || 
suklaidina ir bent laikinai pavilioja: 
savo melagingos propogandos tinkit 
bet nuostabiausia, kai išgirsti, k« 
Australijos katalikų vyskupai žymi 
dauguma nubalsavo siūlyti dabartine 
Australijos vyriausybei, kad ji besąly 
giniai uždarytų amerikiečių branduo
linio tyrimo stotis Australijoje! (San
tamaria - žymusis katalikų veikėjas! 
žinomas antisovietlnls politinis kovo-, 
tojas - 1985.12.1, Channel 9, Sydney).

Tačiau šaltai žvelgiant į dabartie 
politinę padėtį, nėra jokio reikti 
pulti į beviltiškumą, nes komunistiii 
pasaulis, pridedant jam net ir Raudo
nąją Kiniją, vargu ar galės sudaryti 
pavojų Vakarams. Jie jokiu boė 
nepavys vakarietiško pajėgumo In
dustrinė] ir ūkinėj technologijoj 
nežiūrint net į tai, kad jų propaganda 
mašina pradeda veikti visą ei) 
vakarietiškųjų politikierių. Net i 
australiškieji šio meto darbiečli 
"šokinėjantieji" politikieriai band 
pritarti Naujosios Zelandijos atskalt- 
nams, kurie "kaišioja kuolus* l 
amerikiečių karinės mašinos ratus. Ik 
šiol, atrodo, Dėdė Samas dar nesijn 
dina dėl kai kurių savo globotini: 
nuklydimo į šalį, nes ji gali apsaugot 
save paliekant Dievo valiai tuos, kurt 
jos globos nenori.

Julius V ė teikis

■MMMMMMBMSaSMBMBSnMMMaMMBBBMMSBMaaSM 
SKRENDAT I EUROPA. JAV. KAKADĄ, AŽDA AR KITUR? DAUG 
SUTAUPYSIT, JEI KREIPSITĖS į MUŠI
Jai norite aplankyti savo draugus ar gimine* Lietuvoje, kreipkitės į 

mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių.
Galvojate pasikviesti savo gimines atostogosu Australijoje, mes jums 
padėsime paruošti dokumentus ir- sutvarkysime kelionę iš Lietuvos į 
Australiją ir atgal.
Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvą bilietus ir 
organizuotas keliones (Tours and Cruises). 
Be atidėliojimo kreipkitės į

48 The Boulevarde, Strathfleld, 2135 
TeL (02) 745 3333 Lie. B. 888 
Veikiam šeštadieniais iš ryto..

PIGIAUSIOS KELIONĖS į UŽJŪRIUS.

į Lietuvą ir atgal nuo $ 1570
Iš Lietuvos ir atgal nuo $ 1670
į Europą ir atgal nuo $ 1290
į Europą ir atgal (per Kanadą) nuo $ 1580
į Kanadą ir atgal nuo $ 1400 (Iš Syd. $ 1250)
į JAV (Los Angeles / San Francisco) nuo $ 1370 (iš Syd. $ 1210)
į Niujorką /Čikagą nuo $ 1670 (iš Syd. $ 1510)
Po Ameriką skraidymai 60 dienų nuo US $ 399
* Užsakau viešbučius, kelionės čekius, draudimą ir 1.1.
* Užpildau į Lietuvą ir iš Lietuvos kelionėms blankas veltui.
Kreipkitės tiesioginiai, laišku, telefonu pas:
Alg. Žilinską
CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL, IATA, AFTA.
541 King Street, Melbourne, (netoli Lietuvių Namų)
Telef. 329 6833 Vak. 583 4258

Mūsų pastogė Nr. 51-52 1985.12.23 psi. 2

2



-IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
GAL A T P A ŽINOTE SAVE?

Absit individia

Gyvendami demokratiškoje san
tvarkoje jau virš trisdešimt metu, 
tikiuosi, visi išmokome gyventi ir 
tvarkytis demokratiškais pagrindais. 
Džiugu, kad taip iš tikrųjų yra! Nieko 
pasaulyje nėra tobulo • ypač žmoguje. 
Išvadoje, ir mūsų kad ir demokratiška 
santvarka nėra jokia tobulybė tų visi 
suprantame.

Kaip šio krašto piliečiui, o taip pat 
irP.L.B. ir A.L.B. nariui, tikiuosi, man 
bus leista pareikšti savo nuomonę 
mūsų bendruomenės opiais klausimais

Dažnai darosi koktu, kai mūsų 
bendruomenėje ir spaudoje pasipila 
bereikalingos peštynės, polemikos bei 
nelabai suprantami kivirčiai; ypač tas 
jaučiama Adelaidėje. Tie neesminiai ir 
dažnai iš privačių ambicijų kilų 
kivirčiai be reikalo dar daugiau skaldo 
jau ir taip susifragmentavusią visuo
menę. Pilnai sutinku, kad nesusi
pratimus galėtume pavadinti norminiu 
demokratišku procesu. Deja, tenka 
apgailestauti, kad galutinėje išvadoje 
visa tai pavirsta j asmeniškos neapy 
kantos "Jei ne su mumis ■ tai prieš 
mus!" šūkius, kas neturi jokio logiško 
pateisinimo.

Mūsų pagrindinis tikslas kova 
prieš okupantų ir komunizmo plėti
mąsi pasaulyje. Šaukiame Laisvės 
Lietuvai! To neatsieksime tarp savos 
iK'sisvaidydami netolerancijos akme 
nimis. Štai ir vėl suradome "kabliuką" 
bereikalingiems ginčams tai "Musu 
Pastogės" redagavimo "problema". 
Kai redaktorius buvo a.a. V. Kazokas, 
buvo negerai. (Daug kas būtų jį 
pakeitęs kuo nors kitu pirma pasit.ai 
kiusia proga.) Visiems niekados neį 
liksi. Turėjome ir J. Mašanauską 
daug kritikos ir intrigų, ir vis kažkas 
nettūp... Tačiau nesąmonių kulmina 
cinis taškas tapo pasiektas dabar, kai 
turime kvalifikuotų redaktorę. Nesu 
pramanias tas "karas" tarp Krašto 
Valdybos ir L, B. S. S Atrodo, tas didis 
muito burbulas tėra vėl asmeniškų 
ambicijų pasėka. Kaip drjso LBSS 
neatsiklausti tūlo pono dėl redakto 

i riaus pasirinkimo ir paskyrimo? Re 
ductio ad absurdam svaidomas!

Iki galutinės pergalės?

Jau kelios savaitės stebiu kaip 
Australijos Krašto Valdyba pliekia iš 
didžiųjų patrankų visuose frontuose, 
bandydama pateisinti savo ultima
tumų Spaudos Sąjungai - atleisti 
■M.P." redaktorę Ritų Juzėnaitę.

Dabar toji kova įgaus dar įdomesnį, 
sakyčiau, linksmesnį pobūdį, kai 
"M.P." N r. 49 didesnė pirmo puslapio 
pusė skiriama atsakymui Dr. A.P. 
Kabailai. Atseit patrankos pergru
puojamos į kitų taikinį ir kas 
svarbiausia - "MES VISI TURIME 
TIK DŽIAUGTIS KRAŠTO VALDY
BOS PASIRINKTU BUDU KONE- 
LIKTU! UŽBAIGTI". O kažkodėl 
visai nekyla noras džiaugtis, priešin
gai darosi tik liūdna, nes tokiam 
konfliktui išspręsti buvo ir kitas, daug 
džiaugsmingesnis būdas - leisti naujai 
redaktoriei 3-6 mėnesius pasireikšti ir 
tada nutarti, ar verta tų visų paraką 
eikvoti. Dabar gi aišku, pačiam kovos 
įkarštyje, ALB Krašto Valdyboje 

statutų punktais bei paragrafais. Net 
Ir Melbourne suvažiavimas praėjo 
savitarpio nepasitikėjimo, nepagristos 
baimės ir irzlumo atmosferoje.

Gerbiamieji, jeigu jau randame tuos 
"priešus", tai bent mokėkime "ko 
vot.i" truputį gudriau. Yra geresnių 
būdų "neutralizuoti" taip jau vadi
namus "nepageidautinus" žmones. 
Pav.. privačiomis vadovaujančių or 
ganų derybomis ar konferencijomis: ir 
vakarų pasaulio vadovybės kai ku 
riuos opius klausimus svarsto prie 
uždarų durų, vietoje to, kad dėl jų 
vienas kitam viešai "skaldyti galvas"

Šio nelaimingo etapo išsirutu 
Įlavintas paprastas: LBSS valdyba 
pakvietė R. Juzėnaitę - Ormsby 
redaguoti "Mūsų Pastogę" šešių 
mėnesių bandymui. O ALB Krašto 
Valdyba, pačiai redaktorei dar nė 
piršto nepajudinus, sugbėjo suskaldyti 
bendruomenę j daugybę triukšmai) 
jaučių vienetų, jau nebeturinčių jokio 
pozityvaus tikslo.

Štai kokioje situacijoje esame 
atsidurt vien dėl to. kad. mano 
supratimu, ALB Krašto Valdybos 
aktyvistai yra apgailėtinai praradę 
elementarinę etinę ir politinę nuo
vokų, kaip išeiti iš padėties, jei. jų 
nuomone, yra atsiradusi taip vadi 
narna ALB "krizės situacija".

Susipraskime! Prisiminkime dr. V. 
Kudirkos žodžius "ir šviesa ir tiesa 
mūs žingsnius telydi". Jei ne apie save 

pagalvokime apie jaunimų! Kiek 
-žalos jau esame padarę ir dar darome 

savo dinozauriškais veiksmais. Ger 
biamieji, nepavirskime savo pasą 
niobės sukurtų "vaiduoklių" išgųs 
dintais Don Ųuichotais! .

Mano nuomone. "Mūsų Pastogė", 
kaip ALB laikraštis, pilnai atlieka 
visas jam skirtas funkcijas ir yra 
dabartinės redaktorės tobulinamas.

Geriausi linkėjimai .Jums, ponia 
redaktore, dabar ir ateityje!

Su pagarba,
"Mūsų Pastogės" skaitytojas Ade 

laidėje.
A. VITKŪNAS

kovingiems Adelaidės tautiečiams 
sunku ginklus padėti, reikia tęsti tų 
kovą iki pergalės... nors toji jų 
pergalė greičiausiai pagreitintų ir 
"M.P." žlugimą.

Kaip neutralus tos kovos stebėto 
jas, iš savo asmeniškos patirties žinau, 
kad visokiuose konfliktuose prieš 
demagogijų (demagogus?) ginklas 
turbūt, tėra vienas, tai kantrybė ir 
ištvermė. Tuomi baigdamas ir noriu 
palinkėti Al..B. Krašto Tarybos 
Plrminūtkui Dr. A.P. Kabailai. "M.P." 
leidėjui Spaudos Sąjungai ir redakto 
rei Ritai Juzėnaitei ištvermės ir daug 
kantrybės iki kovinga, dabartinė ALB 
Krašto Valdyba išeikvojusi visą amu
nicijų aprims ir (gal pagaliau?..) 
supras, kad toks negatyvus energijos 
eikvojimas tėra naudingas tik musų 
brangios tėvynės "globėjams" Tarybų 
Sąjungai. Kai kas ten turbūt šypsosi 
dėl mūsų naivumo ir trina rankas.

Vytautas Aniulis

JVli.oJi skai V.yt.o.jai !

Kalėdos toks laikas, kai ne tik susirenkame savųjų ratelyje, 
pasikeičiame sveikinimais ir linkėjimais. Tai labai geras laikas pamastyti 
apie praėjusias dienas, draugus ir šiaip gyvenimo pakeleivius. Šių 
nuotrauka i "M.P." atnešė p. B. Barkus. Joje matome lietuvius (ne visus) 
atplaukusius į Australiją laivu "General Bollou". Sydnejaus uoste 1949 
metų balandžio 29 d. juos pasitiko p. A. Baužė ir kun. Vyt. Balčiūnas. Deja, 
ne visų nuotraukoje matomų žmonių pavardes p. Barkus prisimena. Gal būt 
Jūs. mieli skaitytojai, atpažinsite save ar savo bendrakeleivius į naują 
gyvenimų. Jei taip, prašome parašyti "Mūsų pastogei". Pilnų sąrašą, jei 
turėsime, paskelbsime balandžio mėti. O gal ir susitikimų kas organizuotu? 
Taigi, laukiame atsiliepiant. O dabar, iš kairės į dešinę matome: 
Klupo: ?. Šidlauskas. ?, Alyta, Alytaitė (?), Švedienė, Švedukas. ?. 
Stovi: ?.?. Maurusevįčienė. Borjerienė. Mikailienė. Maurusevičius. 
Keraitienė. Švedas. Narbutienė. Koronkevičius, Elertas. ?. Mikaila, Baužė. 
?, Kuraitis, kun. Balčiūnas, Ladyga. Narbutas, Kalakonis - Kalakauskas. 
Barkus, Barkiertė. K.'Narbutus, ?. Leiiigrts(?)?;

ko df.l
N E ATSI K I, A USĖ

’Musu pastogės" Redaktorei
Sekdamas "Musų pastogės" įvairius 

Al.B Krašto Valdybos ir Ai,B Krašto 
Tarybos pirmininko pareiškimus, no
rėčiau žinoti, kodėl ALB Krašto 
T arybos pirmininkas, prieš.įsikišdamas

Dr. Stepanas Europoje
Spalio mėn. Muenchene, užsie 

piečių pabėgėlių susitikimo namuose 
vyko "Video-filmų subatvakaris". 
Tarp kitų rodė filmus apie Laisvės ir 
ryžto laivų, Dariaus ir Girėno 
dokumentini fiimą ir kt. Dr.Stepanas 
parodė 30 min. filmų "Australijos 
Lietuvių Dienos" ir išsamiai papa
sakojo apie Australijos lietuvių gyve
nimų bei passsiruošimą VI-jam Jauni- 
mo Kongresui. Mielai atsakinėjo į A.G.
gausius klausimus.

I reikalų, neatsiklausė visų Krašto 
Tarybos atstovų. Kelių dešimčių 
vietinių Kraštui Tarybos. atstovų 
parašai, mano nuomone, nesiskaito 
teigiamas pritarimas.

K. St.ašionis

Dr. Stepanas profesiniais reikalais 
lanko įvairias Europos ligonines ir 
kartu ieško progų susipažinti su 
Vokietijos lietuviais, painformuoti 
juos apie Jaunimo Kongresą, kurio 
Studijų dienų koordinatorium jis yra.

NUOTRAUKOJE dr. Stepanas 
tarp Muencheno jaunimo. Gale 
Muencheno Bendruomenės pirminiu 
kas inž. R. Hermanas.
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SYD‘NE'JAUS PARENGIMAI 198 6 IV1.

SAUSIS

25 d. Sporto Klubas "Kovas"

VASARIS

2 d.
8 d.

17 d.
23 d.

Lietuvių Jaunimo Sąjungos parengimas 
Blynų balius (Moterų Draugija) 
Vasario 16 d. minėjimas (Apyl. V-ba) 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos parengimas

KOVAS

9 d. V. Putvinskio minėjimas (šauliai)
15 d. Baltų Komitetas
23 d. Sporto Klubo "Kovas" metinis susirinkimas

BALANDIS

12 d. Pavergtų Tautų Komitetas
19 d. Lietuvių Jaunimo Sąjungos parengimas

GEGUŽIS

3 d. Liet. Klubo parengimas
11 d. Motinos Diena (Sav. Mokykla)
18 d. Lietuvių Jaunimo Sąjunga - R. Kalantos minėjimas
25 d. Moterų D-jos popietė

/ ' < •’

BIRŽELIS

9 d. Išvežtųjų minėjimas (Tautos Fondas)
15 d. Išvežtųjų minėjimas (Baltų K-tas)
29 d. Savaitgalio Mokyklos metinis balius

LIEPA

5 d. Liet. Klubo parengimas
6 d. Jaunimo talentų popietė

taupos

ADELAIDE

Tautos šventės proga Adelaidės 
lietuviai per T.F. Atstovybės narius 
V. Vitkūnienę, J. Stepaną ir Dr. 
Bardauskaltę aukojo Lietuvos laisvės 
reikalams:

$ 150 L.K.V.S. "Ramovė". Adei. 
Skyrius

$ 50 B. ir J. Jonavičiai
Po $ 20 - J. ir S. Bardauskai, M. ir B. 

Gavėnai, A. ir 0. Stankevičiai, Pr. 
Duoba, A. Vikas.

Po $ 10 - S. Kerulis, V. Kiverienė, 
B. Launikaitienė, J. Paškauskas, J. 
Poškus, K. Raznauskas, A. Stakaitis,
A. Stepanienė, A. Zamoiskis.

Po $ 5 - O. Baranauskienė, R. 
Baranauskas, V. Bardauskaitė, P. 
Barauskas, F. Damasevičius, A. Dan
ce vičius, K. Dičiūnienė, L. Gerulaitis, 
P. Grėbliūnas, A. Jucius, L. Kazla, A. 
Krivickas, E. ir P. Kuncaičiai. J. ir B. 
Lenktys, S. Libikienė, A. Mainelienė,
B. Masionis, V. Morkys, L. Pimpė, A. 
Plokštienė, J. ir V. Rupinskai, J. 
Stankevičius, J. Virbickas

STAR MEMORIAL CO.
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Office & Shorwroom at Phone - Works: 649-6301 89-5451 - Evening Office and Works:
Strathfield Entrance to 20-22 RAILWAY STREET
Rookwood Cemetery. • LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE! LIDCOMBE, N.S.W.,, 2141

Paminklų ant kapinių bendrovė STAR MEMORIAL CO siūlo lietuviams, 
specialia kaina paminklus ant jūsų artimųjų kapo. Bendrovė sutinka ir siūlo: 
nuo kiekvieno paminklo kainos 71/2 % skirti "Mūsų Pastogei".

Užsakydami šioje bendrovėje paminklą savo artimiesiems neužmirškite 
priminti, kad užsakote vadovaudamiesi jų skelbimu "Mūsų Pastogėje".

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalaukite šioje įstaigoje.

'Mūsų pastogė Nr. 51-52 1985.12.23 psL'4........................

FONDE i

M
Po $ 4 - P. Laucius, J. Džiaugys.
Anksčiau aukojo $ 40 - Pr. Matiukas 

ir vietoj gėlių a.a. J. Storpirščiui 
aukojo $ 15 Julius Poškus.

Viso Adelaidėje $ 574. Ypatinga 
padėka Adelaidės veikliausiai Ramo- 
vėnų organizacijai, kuri visą jų 
rengtų pietų 1985.9.8 pelną paskyrė 
Tautos Fondui.

CANBERRA

A.a. Stasio Žalgevičiaus laidotuvių 
proga jo atminimui per T.F. įgaliotinį 
B. Minių aukojo vietoj gėlių Tautos 
Fondui:

Po $ 20 - Edgardas Žalgevičius. B. 
Minius.

Po $ 10 - dr. J. ir V. Lake, R. 
Žalgevičius.

Viso $ 60. Ačiū už nevystančias 
gėles.

Tautos Fondo Atstovybė Austra
lijoje.

Syd nejus

20 d. Dariaus - Girėno minėjimas (šauliai)
27 d. Moterų D-jos susirinkimas

RUGPJŪTIS

2 d. Dainos choro vakaras
16 d. Sporto Klubas "Kovas"
17 d. ALB Syd. apyl. susirinkimas

.RUGSĖJIS

6 d. Liet. Klubo parengimas
7 d. Tautos Šventė (Apyl. Valdyba)

20 d. Lietuvių Jaunimo Sąjungos parengimas
27 d. "Mūsų Pastogės" spaudos balius

SPALIS

4 d. Liet. Klubo parengimas
12 d. Lietuvių Jaunimo Sąjungos parengimas
26 d. Pensininkų popietė

LAPKRITIS

9 d. Moterų D-jos lešminė (Engadine)
15 d. Liet. Klubo parengimas
23 d. Kariuomenės šventė (ramovėnai)
30 d. Savaitgalio Mokyklos užbaigimas

GRUODIS '

6 d. Dainos choro koncertas
24 d. Kūčios (Liet. Klubas)
27 d. Sporto Klubo "Kovas" susipažinimo vakaras
31 d. Naujų Metų balius (Liet. Klubas)

e)|fe AUKOS

AL FONDUI

A. Miliauskas (21), J. Pažereckas, V. 
Pažereckas (75) ir A. Steponavičius 
(40).

$2 R. Saldukas.
Iš a.a. Vinco Lakicko palikimo per 

advokatą papildomai gauta $293.42. 
Iš viso velionis V. Lakickas paliko A. 
L. Fondui $32,346.26.

A. L. Fondo valdyba nuoširdžiai 
sveikina naujus Fondo tūkstantininkus 
Dr. G. Kazokienų su šeima ir naujus 
Fondo šimtininkus: Dr. K. Zdanių, O. 
ir E. Šrederius ir Geelongo Lietuvių 
Sporto Klubą "Vytis".

Nuoširdi padėka visiems auko
tojams ir Fondo talkininkams.

V. REKEŠIUS
A.L. Fondo iždininkas

AUKOS 
LITUANISTIKOS 
K ATE D R AI

Sekančios aukos yra gautos per 
L.S.S. Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Adelaidės Skyriaus narius Ir jų 
talkininkus:

$ 500 F. Skabeika
$ 160 "Vilniaus" tuntas
Po $ 150 J. Ivoška, A. Lapšys
$ 120 T. ir M. Žurauskai
Po $ 100 Adelaidės Apylinkės 

Valdyba, J. Balbata (Vic.), A. ir V. 
Dundai, P. Duoba, V. Ilgūnas, J. ir P. 
Mockūnai, B. Mockūnienė, Newcastle 
Apylinkės Valdyba, G. Patupis, I. ir M. 
Pociai, J. Poškus, V. Ratkevičius, J. 
Vabolienė, A. Vitkūnas, M. Vitkūnas, 
V. Vosylius

$ 75 J. Purvins
Po $ 70 B. ir J. Jonavičiai, I. Taunys
Po $ 50 V. Alexander, J. Bardaus- 

kas, S. Cibulskis, V. Dumčius, D. 
Dunda, L. Gerulaitis, H. Glaže, N. 
Ilgūnienė, I. Jokubauskienė (Vic.), P. 
ir E. Matiukai, A. Morkūnas, V. ir A. 
Navakai, V. ir M. Neverauskai, V.S. 
Neverauskienė, V. Opulskis, S. Pace- 
vičienė, G. Pasicznskyj, A. ir V. 
Patupiai, K. Pocius, E. Puodžius, L. 
Radzevičiūtė - Fuller, L.V.K..S. 
"Ramovė", V. Skrolys (W.A.), J. ir M. , 
Šereliai, A. Šurna (Vic.), A. ir H. 
Vikai

Po $ 40 E. ir A. Buliai, C. ir S. 
Dubinskai, V.A. Vitkūnienė

Po $ 30 V. Kiverienė, P. Mikužis, J. 
Naujallenė, J. Paškauskas j

Po $ 25 I.I. Davis, A. ir Z. Navakli
Po $ 20 0. Baužienė, J. ir L. y 

Beinoravičiai, B. ir M. Gavėnai, P. 
Grėbliūnas, A. Gudelis, J. ir P. Horak, 
S. Jablonskas (N.T.), T. Kašauskas, J. 
Maželienė, V. ir V. Maželiai, J. | 
Meškauskas, V. Patašius, J. Rupinskas,
B. ir G. Straukai, V. Urbonas, D. ir S. 
Urnevičial, V. Vens, A. Zamoiskis

Po $ 15 P. Bielskis, V. Morkys
$ 14 L. Vitkūnienė
$ 12 B. Masionis
$ 11 A. Urnevičius
Po $ 10 F. Adamonis, J. Aleksand

ravičius, N. Alvikienė, P. Andrijaitis, 
N. Arminienė, S. ir R. Baltulis, K. ( 
Garbaliauskienė, A. Grigonis, J. | 
Gylys, T. ir D. Gurskiai, S. Gusčia, J. 
Džiaugys, E. Dainienė, J. Donela, E. , 
Kervelienė, A. ir R. Kubiliai, E. ( 
Kurauskas, D. Kutkaitė, J. Kutkienė, j 
V. Lazauskas, E. Marcinkevičiūtė, A. t 
Merūnas, E. ir A. Mikeiiūnai, S. 
Mulvinskas, E. Petraitis, A. Petrikas, I
C. Paliulienė, S. Palubinskas, S. ir P.
PusdeŠriai, J. ir J. Sasinai, A. Sinickas, t 
J. Siurblys, N. Skidzevičius, B. I 
Vabolienė, K. Vanagienė, O.R. Varo-' i 
neckas, J. Vitkūnas, O. Vitkūnienė, H. I 
Willenbrecht, XX d

Po $ 5 A. Šiandienė, R. Chraplevski, i 
A. Gučiūvienė, A. ir J. Janilioniai, A. 
Jucius, S. Kanas, P. Kuisys, J. Lenktys, j 
V. Paškauskas, M. Petkūnienė, A. d 
Pocius, C. Radzevičienė, V. ir J. i 
Rupinskai, V. Statnickas, R. Vitkū- t 
nas, V. Vitkūnas I

$ 2 P. Kanas i
Viso surinkta $ 5394.00. |
Visiems aukotojams ir aukų rinkit- Į 

jams nuoširdus ačiū. I

T.A. Žurauskas l 
A.S.S. Skyriaus iždininkas t 

s 
------------- ------------------------------------s 
Aukos-------------------------------------- J

"BALTIC NEWS" Ii 
t 

A. ir H. Meiliūnai $ 50 
A. Jakštas $ 20

Nuoširdus ačiū.
i

"Baltic News"
administracija I
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SYDNEJUS

K alė di nl al 
apdūmojimai

Rašo: E. Vėteikienė

Perskaičiau Sydnejaus dienraštyje 
■Sun" Roger Bush kalėdinių dovanų 
apdūmojimus, kur jis nusiskundžia 
sunkumais parinkti artimiesiems do
vanas, kad jos ir džiugintų ir būtų 
naudingos ir reikalingos.

Ta proga Roger Bush išreiškė ir 
pageidavimą, ką jis pats norėtų gauti 
iš "Kalėdų senio":

1. Nustoti koliotls ir drabstytis 
purvais mūsų rinktiems atstovams 
parlamento posėdžiuose, o elgtis kaip 
džentelmenai, kad mes galėtume juos 
gerbti.

2. Išnaikinti smurtą, užpuldinėjimus 
1 ir apiplėšimus beginklių, ypač vyrės

ite amžiaus žmonių.

1
3. Sugauti narkotikų biznierius bei 
platintojus ir susodinti į kalėjimą iki 
gyvos galvos.
4. Duoti nors kiek geresnę televi- 

Jzijos programą, nekartoti po kelis 
Įtartus tuos pačius filmus.

Toliau straipsnio autorius rašo, kad 
įs norėtų saugesnių kelių, kur jauni 
pramušgalviai su senom "bombom" ar 
vogtom mašinom nelenktyniautų su 
naujais automobiliais. Jo nuomone, 
talėdmetis turėtų būti džiaugsmo ir 
ramybės laikotarpis - poilsis nuo 
Įvairių streikų ir neramumų pramo
nėje; jis pageidautų didesnių valdžios 
pastangų tvarkyti krašto ekonomiją: 
Įdarbinti jaunimą, baigusį mokslus, 
sumažinti palūkanas, kad žmonės 
galėtų lengviau įsigyti namus, o 
svarbiausia, kad pakiltų ir stabili
zuotus! vertė australiško dolerio, jau 
dabar pašaipiai vadinamo Pietų Paci- 
fiko "peso".

Jungdamasi prie Roger Bušo pagei
davimų, ir aš noriu Kalėdų senelio 
prašyti keletos dovanėlių, kurios 
pradžiugintų ne tik mane, bet ir žymią 
dalį tautiečių Australijoje.

Manau, mums visiems rūpėtų, kad 
baigtųsi šmeižtai, apkalbos, tuščios 
garbės troškimas; kad liautųsi ginčai 
dėl "Mūsų Pastogės" bei jos redak
torių, kurie tęsiasi jau daugiau, nei 30 
metų. Jei šis "stebuklas" įvyktų, tai 
būtų gerai, jei mūsų rinktieji atstovai 
daugiau laiko ir energijos skirtų mūsų 
nelaimingos Tėvynės reikalams.

Pageidaučiau taip pat, kad Sydne
jaus liet, radio valandėlė bū. 
džiaugsmo ir pasigėrėjimo šaltinis, o 
ne sąskaitų suvedinėjimo tribūna, kaip 
tatai deja, vyksta irgi daug metų. 
Labai norėčiau, kad Kalėdų senelis 
man tyliai pašnabždėtų į ausį ir 
pasakytų paslaptį: "kas su kuo ir kas 
prieš ką" lietuvių bendruomenėje 
kovoja?

Negaliu pamiršti ir mūsojo jaunimo, 
kuris švenčių proga galėtų atsidėkoti 
tėvams už jų vargą ir dažnai prarastą 
sveikatą dirbant fabrikuose, kad 
suteiktų savo vaikams elitinį krašto 
išsimokslinimą. Tėvai tikrai džiaug
tųsi, jeigu "mokslinčiai" nepamirštų 
lietuvių kalbos ir lietuviškų tradicijų 
bei papročių.

Nors sakoma, kad "Viltis kvailių 
motina", tačiau be vilties nebūtų nė 
gyvenimo...

Gerus darbus daro ne tik skautai. 
Štai iš kairės (sunku ir atpažinti!) p.p. 
P. Andriukaitis, V. Šatkauskas, A.
Skirka, V. Kondrackas ir S. Abrama- 
VičiUS. Jie;
jaus-lietuvių klubo teritorijos pa
tvarkyti: Tą dieną, kai buvo pa
daryta ši nuotrauka, jie "lopė" kiemo 
asfaltą.

Gruodžio 17 d. Klubas savo 

Pr. Sakalausko nuotr. matome momentą iš 'metinio "Dainos" choro koncerto gruodžio 8 d. 
Sydnejaus Lietuvių klube. Diriguoja - B.. Kiveris!

Si Newcastlio lietuvių dainos mė
gėjų grupė su chorvedžiu ir muziku St. 
Žuku viduryje buvo atvykusi į 
"Dainos" choro metinį koncertą
Sydnejuje. P. Stasys Žukas, savo laiku 
ir dirigavęs sydnejiškiams, dabar yra

Publikos dalis, kuriai pavyko gauti vietas salėje "Dainos“ metiniame 
koncerte. Kaip jau rašėme, viršutinės salės sienas teko "plėšti", t.y.

vienas iš "Dainos” plokštelės mece
natų.

Ar girdėjai?

Žymus JAV kiųo kritikas .ir profe
sorius, Knygų autorius A. MeKas su 
žmona ir sūneliu Vakarų Australijoje 
pradėtas atostogas tęsia Sydnejuje. 
Jie svečiuojasi pas p.p. Jolantą ir Jurgį 
Janavičius North Manlyje.

Šiuo metu Australijoje pas sūnų 
Rimą vieši ir p. Kerienė, Londone 
leidžiamo "Europos lietuvio" redak
toriaus žmona. Būdama Sydnejuje p. 
Kerienė lankėsi lietuvių klube, "M.P." 
redakcijoje, klausėsi "Dainos" kon
certo ir net traukė loterijos bilietus.

Tai tlkrmažy-tė; daJeJėTūbų ’kųrįe-J ; 
iškelfiįVo^kS PtlfįStO ^fiimįctiąila 
Kad ne turime niiįftrklikos / d dienos, 
kai 15 žmonių triūsė prie siuntinių p.
A. Savickienės kieme.'

sulankstyti ir beveik pusė publikos sėdėjo fojė. Bet girdėjo visi gerai!

Pas dukterį Sydnejuje vieši kitas 
londonietis p. Z. Juras. Jo firmos, 
skelbimus apie dovanas giminėms 
Lietuvoje kas trys savaitės skaitome 
"M.P.". Jį taip pat sutikome Lietuvių 
klube Bankstowne.

P.p. Adelės ir Antano Skirkų 
jauniausias sūnus Kęstutis Juozas 
Skirka kuris yra Oil drilling and 
exploration group Ltd. vyriausias 
manageris neseniai grįžo iš 3 savaičių 
biznio kelionės į Libiją.

Iškili mūsų skulptorė Ieva Pocienė 
buvo atvykusi į Sydnejų pasižiūrėti 
jaunųjų menininkų parodos "Perspek- 
ta". Parodoje vienas darbas pasirašy
tas lietuviška pavarde Kim Vaitiekus.

talkininkams - savanoriams surengė 
šaunią Kalėdinę vakarienę. Dalyvavo 
virš 70 žmonių.

Čia matome p.
E. Giniūnienę, Sydnejaus apylinkės 
pirmininką A. Giniūną ir p. A. 
Savickienę ruošiant papildomą siuntą į 
Punską.

Metų pabaiga buvo ypač sėkminga 
mums visiems gerai pažįstamos dantų 
gydytojos Irenos Reisonienės duk
roms: Suzy Reisonaitė (Suska) baigusi 
rūbų projektavimo mokslus Sydney 
college of arts su dideliu pasisekimu 
savo diplominę kolekciją pristatė 
publikai ir jau yra pakviesta dirbti 
garsioje madų firmoje Tussys. Dana 
Reisonaitė - su pagyrimu baigė 
Sydnejaus meno institutą ir sėkmingai 
išlaikė egzaminus į Filmų ir TV 
mokyklą. Iš 525 kandidatų pateko tik 
25. Dar studijuodama Sydnejaus meno 
institute kiek anksčiau Dana yra 
sukūrusi trumpą filmą "Coma", kuris 
atkreipė visų dėmesį Studentų filmų 
festivalyje.
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Jaučiu didelį džiaugsmą, sveikindamas Jus Kristaus Gimimo ir Naujųjų 
Metų proga. Tas džiaugsmas yra nuoširdus, nes jis kyla iš dėkingumo už Jūsų 
rodomą prielankumą ir pritarimą pastoraciniams užmojams. Tai yra tikrai 
didi paguoda ir padrąsinimas naujose mano pareigose.

Dėkodamas už Jūsų nuoširdumą ir visokeriopą pagalbą kviečiu ir toliau 
vieningai žygiuoti Visagalio mums nutiestais keliais. Tegul mums visiems 
būna Kristaus Gimimo šventė naujų įkvėpimų ir gausių malonių versmė, o 
1986-ji metai - Dievo suteikta proga svarbiems gyvenimo uždaviniams 
atlikti.

Kaip jau žinote, ateinantieji metai yra visiems mums labai reikšmingi - jie 
artins mus prie mūsų tautos pagrindinio krikšto 600 metų jubiliejaus. Tai yra 
lyg slenkstis, per kurį mūsų tauta peržengė į naują istorinį periodą, labai 
reikšmingą ir lemtingą. Dvasiniu bei kultūriniu atžvilgiu tai buvo pats 
svarbiausias persimainymas pasukęs mūsų tautą nauja linkme, įjungdamas į 
Vakarų kultūros krikščioniškųjų tautų šeimą. Tas persimainymas nebuvo 
lengvas, nes krikščioninimo metodai buvo netinkami ir net priešingi pačiai 
krikščionybės dvasiai. Reikėjo, kad mūsų vadovai - kunigaikščiai net trimis 
atvejais krikštytų tautą, įbaugintą šimtmetinių karų, kol pamažu ji pilnai
atsivėrė Kristui. Tuo pačiu ji atsivėrė ir vakarų kultūros tautoms. Laikui 
plaukiant užgimė lietuviška knyga, renesansinis menas užtvindė Vilnių; iki 
tol neregėto originalumo kryžiais bei koplytėlėmis pasipuošė visa Lietuvos 
žemė. Visa tautos dvasinė sąranga tapo krikščionišką, gyvai atsispindinti 
visoje kūryboje. Sunaikinti krikščionybę reilęštų paloti Ųe^gidiįtaut^ Ta?’ 
suvokia ir ji pati, todėl .taip rimtai ruošiasi'’kiW. o Jūbįiiej’ųi,' 
vyskupai bei vyskupijų valdytojai sausio 'pradžioje išleido tikintiesiems 
raštą, vaizdžiai iškeliantį krikščionybės reikšmę tautai ir kviečiantį 
apsikrikštijimo įvykį prasmingai išgyventi. Jie parengė labai įdomų planą, 
vedantį į tą jubiliejinę iškilmę. Šiuos metus jie pavadino "gerosios 
Naujienos" metais, kviesdami gilintis į mūsų kultūros istoriją, kad 
suprastume, ką mums suteikė krikščionybė. 1986-sius metus jie pavadino 
"sąmoningo tikėjimo" metais. Tuo jie kviečia tikinčiuosius labiau gilintis į 
tikėjimo tiesas ir Evangelijos šviesoje žvelgti į savo gyvenimą bei visus 
pasaulio įvykius. 1987-sius metus Lietuvos vyskupai pavadino "gyvos 
krikščioniškos" dvasios metais, visus skatindami žiūrėti į krikščionybę ne 
kaip į sausą teoriją, bet kaip į palaimią šviesą.

Lietuvos vyskupų nurodytos gairės į jubiliejinius krikšto metus, aišku, 
tinka ir mums, išeivijos lietuviams, nes ir čia reikia sąmoningesnio tikėjimo, 
gilesnio žvilgsnio į tautos kultūros istoriją, pilnesnio atsivėrimo Evangelijos 
šveisai. Tačiau, be suminėtų pirminių uždavinių, mes krikšto jubiliejaus 
atžvilgiu turime ir kitų įsipareigojimų, kurių negali atlikti mūsų broliai 
tėvynėje. Svarbiausias jų - Lietuvos, kaip dėl Kristaus kenčiančios šalies, 
išgarsinimas pasaulyje, kuris palyginti dar mažai težino apie mūsų vargus. 
Čia įeina įvairios iškilmės, kelionės, spausdiniai ir 1.1. Savaime suprantama, 
juos vykdant bus reikalingas Jūsų dosnumas.

Apskritai, Lietuvos krikšto jubiliejaus atžvilgiu aplinkybės yra gan 
palankios. Šv. Tėvas pats skatina tinkamai paminėti šį įvykį. Atskirų kraštų 
vyskupai bei kardinolai taip pat yra mums labai palankūs. Reikia, kad ir mes 
patys užsidegtume nauja ugnim - karštesne meile krikščionybei. To ir linkiu 
visiems KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga.

VYSKUPAS PAULIUS A. BALTAKIS, O.F.M.

Nuoširdžiai sveikiname savo bičiulius, draugus ir pažįstamus iš arti toli 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga!

Pranas, Vincė, Gailius ir Renius Antanaičiai

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

Angelė ir Stasys Montvidai

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

Onutė ir Algis Kapočiai ir šeima

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

Donata ir Alfonsas Bajaliai

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname Šv. KALDĖDŲ proga 
ir linkime daug džiaugsmo, sveikatos ir pasisekimo NAUJUOSE 1986-SE 
METUOSE

N. ir K. Butkai ir
Gilandų šeima

Mūsų pastogė Nr. 51-52 1985.12.23 psl. 6

Nuoširdžiai sveikiname visus Australijos lietuvius su Šv. KALĖDOM ir 
NAUJAIS METAIS.

Linkime ramybės ir taikos visuose mūsų siekiuose.
A LB Krašto Valdyba

■ Australijos Lietuvių Fondo valdyba dalinasi K ALĖD U ir NAUJŲJŲ METŲ 
džiaugsmu ir linkėjimais su Fondo įgaliotiniais, talkininkais, nariais ir visais 
jo rėmėjais.

Padėka "Mūsų Pastogės" redaktoriams ir leidėjams už nuoširdų 
talkininkavimą Fondui.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO VALDYBA

Visiems linkiu laimingų 1986 METŲ, o lietuviškų fondų nariams ir 
turtingų, kad po didesnes sumas aukotų, o po didesnes sumas reikia aukoti, 
nes aukotojų mažai tėra.

Jonas Normantas
Lietuvių Fondo įgaliotinis Australijoje

ŠV. KALĖDŲ ir^NApJŲ MĖTŲ proga sveikiname visus lietuvių chorų 
jį. u <firigenttlš-?t<š’š,’,čhjfii^rtt i? dainos mylėtojos linkėdami visokeriopos sėkmės 
K..n.'<S<į>ią«raojl19? uAA jjEl.BOURNO DAINOS SAMBŪRIS

le?lėir,tovurt . X ■".-.fts® BT .

MELBOURNO LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGA sveikina ŠV. 
KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga narius ir visus pensininkus, linkėdama 
visiems sveikatos ir malonių išgyvenimų.

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linkime meno, 
kultūros ir bendruomenės darbuotojams, o taip pat ir visiems Australijoje 
gyvenantiems lietuviams.

Mūsų tautinė pareiga ir Tėvynės prisiminimai, tegul mus suveda 1986 
metais į 14-tasias Australijos Lietuvių Dienas, Sydnejuje.

Australijos Lietuvių Dienoms Rengti
Komitetas

ŠV. KALĖDŲ proga nuoširdžiai sveikiname visus mielus lietuvius, 
darbuotojus, talkininkus ir linkime ištvermingų ir kūrybingų NAUJŲ METŲ.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

VISIEMS LSS AUSTRALIJOS RAJONO SK AUTAMS-TĖMS, 
VADO VAMS-VĖMS, SKAUTŲ TĖVAMS, RĖMĖJAMS IR BIČIULIAMS 
LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 1986-JŲ METŲ!

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VAD1JA

ŠV. KALĖDŲ PROGA SVEIKINAME VISUS "AUŠROS" TUNTO 
NARIUS, RĖMĖJUS IR DRAUGUS. TEANEŠA NAUJIEJI METAI SĖKMĖS 
ASMENIŠKAME IR SKAUTIŠKAME GYVENIME!

"AUŠROS" TUNTO VADIJA

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

Sofija Šaparienė

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

Viktoras Glionertas ir Rita su šeima

Mielus bičiulius, artimuosius, pažįstamus ir bendradarbius sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 1986- 
SIAIS METAIS.

Jadvyga Mickienė su šeima

Geriausios šventinės nuotaikos ir džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE ir 
laimės bei pasisekimo NAUJU OSE METUOSE linkime visiems mūsų mieliems 
giminėms, draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams

O. ir A. Leveriai ir šeima

LINKIME VISIEMS TAUTIEČIAMS GRAŽIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

SYDNEJAUS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA

Šv. Kalėdų proga sveikiname visus Lietuvos laisvės kovos rėmėjus, kurie 
ivo dosniomis aukomis parėmėte LIETUVOS TAUTOS FONDĄ.
Lai Apvaizda laimina jus ištverme ir sveikata Naujuosiuose Metuose. Tik 

ika ir vieningu darbu galime tikėtis išvysti Lietuvos laisvės rytą 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ AUSTRALIJOJE. SYDNEY

Tautos Fondo nariams ir rėmėjams Šv. KALĖDŲ 
ŠVENTĖS teatneša daug tyro džiaugsmo, o NAUJIEJI 
METAI stiprybės, laimės ir vilties.

Tautos Fondo Atstovybė
Melbourne

Klubo narius, prijaučiančius ir visus Sydnejaus lietuvius sveikiname su Š V.
KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲ 1986 METŲ 

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Sveikiname ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ proga mielus 
nmovėnus ir jų šeimas.

Linkime visiems linksmų švenčių, geros sveikatos ir ryžto kovai už 
Lietuvos laisvę.

L.K.V.S. "Ramovė" Sydney Skyriaus Valdyba

Sveikiname visus buvusius karius ir linkime, kad 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ dvasia sustiprintų Jūsų širdis 
pasiryžimu, palengvin ų kančias ir laisvės ilgesį, o 
NAUJIEJI METAI suteiktų stiprybės, sveikatos ir 
sėkmės.

Melb. LKVS Ramovės 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

ŠV. KALĖDŲ proga nuoširdžiai sveikiname visus choristus, dirigentus, 
mūsų rėmėjus bei plačiąją Sydnejaus ir apylinkių visuomenę, linkėdami 
laimingų ir sveikatingų NAUJŲJŲ METŲ.

SYDNEY "DAINOS" CHORO VALDYBA

Linksmų ŠV. KALĖDŲ, laimingų NAUJŲ METŲ, visiems mieliems 
kaimynams ir draugams ir pažįstamiems linki

Grybų šeima, St. įves

Mielus draugus ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname Šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲ METŲ proga

Stasė Jurevičienė ir Kalgovų šeima

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

Gytis Danta su šeima
ir Vincas Danta

Giminėms, draugams ir pažįstamiems linkime laimingų ir sveikų Šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ.

Eugenija ir Jadvyga Mauruševičiai

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus mūsų prietelius 
ir gimines.

C. Protienė
K. ir L. Protai
B. Nagulevičienė

Priimkim Širdingai užgimusį Kristų!
Kai Viešpats tarė žemei "Savąjį Žodį", 
Ar dar ir mūs' reikia žodžių?

O tačiau leiskite pasidalinti su Jumis - Kalėdų mintimis ir džiaugsmu, kad 
širdžių širdyse išsiskleidęs būtų jis ir prasmingesnis.

MIELI IR BRANGŪS SESĖS IR BROLIAI!

Skriejant vėju dienu debesėliams,
Vėl metai sutirpo mūs rankoj kaip snaigė...
Veltui mosi lyg paukštei į tolius.
Jie tik skuba kaip mes darbą užbaigę.

Šioj Kalėdų brangioje mums šventėj - 
Trisdešimt šeštą jau sveikinu kartą!
Kiek vilčių, kiek troškimų, supinta, 
Kiek draugų palydėjom už vartų...

Meilės žodis Dievo turtas žmonijai -
Kristus kūdikių gimęs Betliejuj -
Bet kiek dar milijonų apie Jį negirdėję,
Kiek širdžių dar be meilės klajoja... •?

į Naujų Metų viltingą rytojų
į saulėtas dienas tieskim ranką! . ■ - .
O tuos, kur už laisvę kovoja - 
Ištvermingais darbais - malda remkim!

Lai tėvynė visad bus širdyse.
Ir tos kovos ir aukos mūs' broliui -
Ypač viltys jų skundo: "Netesėsim. •>:
Jei kančių mūs’ neskelbsit pasauliui".

Palaimink, Viešpatie 1986 Metus 
tiesos keliu ir gėrio veski mus visus! ,

Nuoširdžiai su Jumis ir maldoj ir dainoj ir kančioj

Prelatas Petras Butkus, 
Sydney lietuvių kapelionas

Artėjančių švenčių proga, širdingai sveikiname visus savo mielus draugus 
bei pažįstamus, linkėdami džiaugsminų ŠVENTŲ KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METU!

Romualdas ir Jadvyga Venclovai

Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga linki Jums

Richardas ir Juozas červinai

Savo draugus ir pažįstamus sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir 
linkime laimės, džiaugsmo ir sveikatos 1986 METAIS!

Jonas ir Marija Zinkai

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

J.M. Kemėšiai

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

Veronika Koženiauskienė
Veronika ir Tony Rosato

Sveikiname mielus prietelius ir draugus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir 
linkime sėkmės 1986 METAIS.

Martina ir Anskis Reisgiai
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Giminėms, bičiuliams ir visiems lietuviams linkime laimingų KALĖDŲ 
ŠVENČIU ir gausios Dievo palaimos NAUJUOSE METUOSE.

Elena ir Stasys Dainiai, Adelaidė

Naujaisiais Metais
Laimingų Švenčių draugams, pažįstamiems ir visiems tautiečiams linki 

Liuką, Gražina, Elena ir Aušra Petrauskai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1986 METU giminėms, 
bičiuliams ir pažįstamiems linki

Pranas Sarkis ir
• Birutė ir Vytautas Vaitkai

Sveikiname visus draugus, bičiulius ir pažįstamus su Šv. KALėDOMIS ir 
linkime visiems laimingų NAUJU 1986 METU

Milda, Vytautas ir Ričardas Bukevičiai

Mieluosius gimines, bičiulius ir pažįstamus su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir 
1986-SIAIS METAIS sveikina ir laimės linki

Lidija ir Bronius Žaliai

Mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname SV. 
KALĖDŲ proga ir linkime laimingų NAUJU 1986 METU.

Edna ir Albinas Giniūnai

Sveikiname mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus KALĖDŲ 
ŠVENČIU proga Ir linkime šviesių, sėkmingų NAUJŲJŲ METU

Nata ir Jurgis Liutikai

Visus mielus bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius nuoširdžiai sveikinu 
ŠV. KALĖDŲ proga linkėdamas laimingiausių NAUJŲJŲ METU

Viktoras Jaras

Sveikiname draugus ir pažįstamus su Sv. KALĖDOM ir linkime laimingų 
1986 METU

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Sveikiname mielus artimuosius, draugus pažįstamus su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime laimingų NAUJU METU.

Karolina ir Vladas Biveiniai

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

V. ir A. Jakštai

Visus Sydnejaus lietuvius sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS ir linkime 
laimingų NAUJU 1986 METU.

Premier Gift Shop 
27 Smart St. Fairfield 
Savininkai Arminas ir Danguolė

Šepokai

Nuoširdžiai sveikinam visus pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga. Linkime visiems linksmų ir Šv. KALĖDŲ ir laimingų, taikingų 
sekančių METU- Linki

J.O. Liutikai, Perthe

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

Zita ir Vaclovas Čilvinai

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus šv. KALĖDOSE ir NAUJUOSE 
METUOSE, linkėdami ramybės, taikos ir laimės.

Balys. Valentina. Laima ir Rita B ark ai

Švenčių proga draugus, pažįstamus ir "Dainos'' choristus SVEIKINA 
Elena Ir Bronius Kiverial

Sveikinam visus Australijos lietuvius su ŠVENTOM KALĖDOM ir linkime 
laimingų NAUJU METU

S.O. Abramavičiai

Sveikinu draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ proga ir linkiu laimingų 
NAUJŲ METU.

Eduardas Slonskis

Nuoširdžiausi linkėjimai KALĖDŲ ŠVENČIU ir NAUJl/JU METU proga 
giminėms, bičiuliams* ir artimiesiems

Pajauta ir Juhani Pullinen su šeima

Sveikinam su ŠV. KALĖDOM savo gimines, draugus ir pažįstamus ir 
linkime daug laimės NAUJUOSE METUOSE.

Adomas ir Marytė Laukaičiai

Mielus pažįstamus, draugus, bendradarbius ir pažįstamus sveikinu Šv. 
KALĖDŲ proga ir linkiu sėkmingų ir našių NAUJŲJŲ. METU.

Jurgis Karpavičius

Linkime mieliem draugam ir visiems lietuviams Australijoje jaukių 
KALĖDŲ ŠVENČIU ir sėkmingų NAUJŲJŲ 1986 METU

Aldona ir Alfa Adomėnai .

Visus giminaičius, draugus ir pažįstamus Australijoje ir užjūriuose 
sveikinu su šv. KALĖDOM ir linkiu laimingų NAUJŲJŲ METU

Ona Karpavičienė

Draugams ir pažįstamiems linksmų šv.KALĖDŲ švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų linki

Veronika ir Kazys Andriuškos

Mielus draugus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ ir N. METU proga sveikiname ir 
linkime viso geriausio

Bronė ir Petras Ropės

Linkime draugams ir pažįstamiems, šiapus ir anapus vandenynų, ŠVENTU 
KALĖDŲ ir NAUJU METU proga daug laimės ir sėkmingo rytojaus.

Linas, Gytis, Janė ir Juozas Petrašiūnai

Mūsų mielus ir brangius "Dainos" choro dirigentus p-lę Birutę Aleknaitę 
ir p. Bronių Kiverį, taip pat visas choristes ir choristus sveikiname ŠV. 
KALĖDŲ proga ir linkime sveikatos, ištvermės ir sėkmės NAUJIEMS 1986 
METAMS.

Jūsų Edvardas ir Emilija Šliteriai iš Queenslando

ŠVENTU KALĖDŲ ir NAUJU METŲ proga sveikame gimines ir draugus 
linkėdami visiems geros sveikatos ir sėkmės

Algis ir Vida Kabailai

• Su šv. KALĖDŲ varpų garsais siunčiame nuoširdžiausius linkėjimus mūsų 
giminėms, draugams ir bendradrabiams Australijoje ir užsienyje, linkėdami 
tyro džiaugsmo ir visokeriopos sėkmės NAUJUOSIUOS METUOSE.

Lėtutė ir Antanas Kramiliai

ŠV. KALĖDŲ proga sveikiname visas gimines, draugus, pažįstamus 
Australijoje, Amerikoje, Kanadoje, Europoje, linkėdami geros sveikatos bei 
sėkmingiausių NAUJU METU

Augustas ir Stasė Stupuras su šeima

šv. KALĖDŲ ŠVENČIU Ir NAUJU METU proga sveikiname visas gimines, 
prietelius ir pažįstamus ir linkime geros sveikatos ir laimingos ateities

A. ir E. Eskirtai

Visiems mieliems prieteliams ir bičiuliams, Sydney S.L.M.S.G. ’ D-jos 
Valdybai, Patikėtinėms ir visiems sodybiečlams, linkiu nuotaikingų ŠK 
KALĖDŲ ir laimingų 1986 NAUJU METU

Ona Baužienė, B.E.M.

Mielų giminę, artimuosius, draugus bei pažįstamus sveikiname su ŠV. 
KALĖDOMIS. Linkime linksmai praleisti ir tuo pačiu linkime laimingų 
NAUJU METU jums visiems ir geros valios lietuviams

A.A. Ramanauskai, Forest Hill

Mielus draugus ir pažįstamus ŠV. KALĖDŲ proga sveikina ir daug laimės 
NAUJAIS - 1986 METAIS - linki

Vincas Binkis

Visiems giminėms, draugams bei pažįstamiems, KALĖDŲ atnešta laimė 
tironijai ir ramybė telydi Jus NAUJUOSIUOSE 1986 METUOSE.

Prašmutų šeima

I Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ir sveikų ir stiprių NAUJŲJŲ METŲ 
linkime visiems savo giminėms ir prieteliams

Marija ir Jonas Antanaičiai

Malonių KALĖDŲ ŠVENČIU ir laimingų NAUJU METU bičiuliams ir 
pažįstamiems linki

Sofija ir Jonas Meiliūnai

ŠV. KALĖDŲ ir N. METU proga sveikiname: gimines, draugus, prietelius, 
pažįstamus Australijoje ir užsienyje. Linkime geriausios sėkmės 1986-SIEMS 
METAMS. Linki

Danutė Bižienė, dukra Nijolė.
Gedimino ir Algimanto šeimos

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJU 1986-TŲ METU proga sveikinu gimines, draugus 
bei pažįstamus Australijoj ir užsieny, linkėdama visokeriopos laimės 

Vincenta Jasiūnienė

Mielus prietelius, draugus bei pažįstamus sveikinu Š¥. KALĖDŲ proga ir 
linkiu sveikų ir sėkmingų 1986-jų NAUJUJų METU. Nuoširdžiai Jūsų

Vytautas A. Kardelis ____ _______________

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su ŠV. KALĖDOM ir 
NAUJAUSIAIS METAIS, linkėdami sveikatos, laimės ir džiaugsmo

Bieri šeima
ir Labutienė

Giedrios nuotaikos šventėms ir vilčių išsipildymo N. METUOSE linki 
Dana Ir Gabrielius Žemkalnial

Gražių KALĖDŲ ŠVENČIU ir laimingų NAUJU 1986 METU visiems linki 
Jadvyga. Alfas, Ginta ir Vida Vlllūnal

' Sveikiname visus mūsų draugus bei pažįstamus ir linkime džiaugsmingai 
praleisti ŠV. KALĖDAS ir sutikti NAUJUOSIUS 1986 METUS

A. ir V. Kaminskai

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

Vytautas Patašius

Mielus bičiulius sveikiname su KALĖDOM ir linkime laimingų NAUJŲJŲ 
METU

Nijolė ir Irvis Venclovai

Mieliems biliuliams malonių KALĖDŲ ŠVENČIU ir laimingų NAUJŲJŲ
METŲ širdingai linki

Ona ir Vladas Jakučiai
Rasa Ir Edis Llpšiai

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ 1986 METŲ proga visus savo mielus 
bičiulius ir draugus sveikiname ir linkime laimingų sekančių metų.

M. Migevičienė
Irena ir Algis Dudaičiai
Laima ir Vytautas Deikai

Sveikiname visus savo draugus ir pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS ir 
linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Irena ir Algis Milašai

Su ŠV. KALėDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS brangius ir mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus nuoširdžiai sveikina

Anita ir Kostas Matukevičiai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 1986 METŲ linkime giminėms, 
draugams ir pažįstamiems

M.F. Sodaičiai

Brangius mūsų draugus, pažįstamus, bendradarbius ir klijentus nuoširdžiai 
sveikiname Kristaus gimimo Šventės proga linkėdami gimusio Kristaus 
globos ir palaimos ateinantiems 1986-siems Metams

Marina Ir Laurie Cox 
Ona Osinienė

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJUJŲ METŲ proga brangius gimines ir mielus 
draugus sveikiname ir linkime viso geriausio!

Kazytė ir Valerijonas Bitinai

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1986-jų METŲ 
visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems linki

Adomas Bartkus ir
Brigita Vilkienė

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

Lydia ir Stasys Rimkai

Draugams, bičiuliams, pažįstamiems, giminėms ir visiems tautiečiams 
džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linki

Marija ir Pranas Sakalauskai

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

Tamara ir Benius Vingiliai

Mielus žvejus sveikiname sulaukus ŠV. KALĖDŲ ir linkime pasisekimo, 
geros sveikatos ir, aišku, didesnių negu pernai žuvų - ateinančiais. 1986 

. METAIS
ŽVEJŲ KLUBO VALDYBA

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu mielus bičiulius, 
artimuosius ir pažįstamus linkėdama laimės, sveikatos ir sėkmės NAUJUOSE 
METUOSE

Jadvyga Kecorienė

' >. -’Šm im.uM
Nuoširdžiausi sveikinimai ir geriausi linkėjimai ŠV. KALĖDŲ ir NAUJU 

METU proga draugams, pažįstamiems ir bičiuliams
Albina Liutackienė

Sveikiname Kristaus gimimo sukaktyje 1985 metuose mūsų gimines, 
draugus ir klijentus. Linkime geriausios sveikatos ir laimės NAUJUOSE 
METUOSE.

Povilas ir Ona Grosai

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

Petronėlė ir Juozas Kušieikai

Nuoširdžiai sveikiname draugus ir pažįstamus Sv. KALĖDŲ ir NAUJŲ 
METU proga

Birutė ir Ignas Bieliūnai

Mielus bičiuliams, bendradarbiams ir visiems pažįstamiems giedrios 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ nuotaikos ir viso geriausio NAUJUOSE METUOSE linki 

Danutė ir Stasys Skoruliai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkiu mieliems 
draugams ir pažįstamiems

Juozas Ramanauskas
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KATALIKŲ VARGAI KINIJOJE
JAUNIMO SKILTYS

Garsiai ir plačiai nuskambėjusios 
Kinijos liaudies respublikos eko
nominės reformos ir žemdirbių laisvės 
iki šiol niekuo nepalietė liaudies 
žmonių tikėjimo varžtus ir perse
kiojimus. Komunistai, užėmę valdžią, 
daugelį maldos namų sugriovė, už
darė, dvasiškius išžudė, net gyvus 
užkąsdami į žemę, arba uždarė į darbo 
vergų stovyklas. Svetimšaliai dvasiš 
kiai ir vienuolės buvo ištremti iš šio 
krašto. Trims milijonams katalikų , 
kurie prieš komunistų pergalę turėjo 
penkis su puse tūkstančio dvasiškių, 
beliko tik 62, iš kurių pusė buvo 
kalėjimuose. Kat. bažnyčios klaida 
buvo, kad dėl sukalkėjusių tradicijų ji 
nepajėgė paskubėti įšventinti kunigais 
vietinius tikinčiuosius.

Tikėjimo reikalų tvarkyme kompar
tija seka ir pamėgdžioja Tarybų 
Socialistinės Sąjungos sistemą. Buvo 
įkurta kulto reikalams valdyba, kuri 
prižiūri ir valdo dvasiškiją, maldos 
namus ir vienija tikinčiuosius. Gal būt 
tik vienur kompartija nukrypo nuo 
"tarybinės linijos", kai suorganizavo 
Patriotines katalikų ir kitų religijų 
draugijas. Jų tikslas yra padėti 
kompartijai ir valdžiai įgyvendinti 
socializmą ir vieningai kovoti prieš 
imperializmą, absoliutizmą (feoda
lizmą) ir biurokratišką kapitalizmą. 
Draugijos pirmininku yra paskirtas 
vyskupas, kurio bažnytinė veikla gali 
pasireikšti trijose savivaldose: savųjų 
vadovaujama, savųjų išlaikoma ir 
savųjų aptarnaujama. Net numatyti ir 
metodai, kad ji pati save kritikuoja ir 
apkaltina, net Šv. Raštu pasiremdama 
nagrinėja politinius poreikius ir yra 
pasidavusi kulto reikalų vadovo 
priežiūrai. Atrodo, kad Patriotinė 
Kat. draugija yra Kinijos kat. baž

nyčia. '
Kompartijos tikslas yra tikin 

čiuosius atskirti nuo dvasiškijos, 
sumažinti jos įtaką, atpratinti tikin
čiuosius nuo religinių burtų ir 
prietarų ir įjungti į revoliucinį 
socialistinį atstatymo darbą. Bet 
kokie ryšiai su popiežiumi buvo 
uždrausti. Naujų vyskupų šventinimai 
daromi Patriotinės Kat. draugijos, bet 

kulto reikalų vadovo, o ne popiežiaus 
parinkimu. į Vatikano mėginimus 
papataikauti ir sušvelninti santykius 
kompartija nekreipė dėmesio. Kai 
Vatikanas skubėjo panaikinti Taivane 
savo nunciatūrą, ateistinė propaganda 
nemažėjo. Kultūrinė revoliucija dar 
daugiau maldos namų sunaikino ir dar 
daugiau dvasiškių ir tikinčiųjų nuken
tėjo.

Po Mao Tse tung (Mao Zedong) 
mirties, kai kurie dvasiškiai grįžo iš 
darbo vergų stovyklų, bet šviesusis 
Deng Xiaoping jų likimu nesirūpino ir 
budrioji kompartija juos vėl grąžino į 
stovyklas, kur silpna sveikata ir 
amžius neužtikrina sulaukti bausmės 
atlikimo galo. Kai bambukinė uždanga 
buvo praverta imperialistams lan
kytis, tai Beijing (Peking) mieste 
turistams buvo atidaryta maža kat. 
bažnytėlė. Patriotinės Kat. bažnyčios 
dvasiškiai mažai reiškiasi, o tikintieji 
juos mažiau gerbia. Senas 83 m. 
amžiaus vyskupas Ig. Gong Pinmei, 
kuris nesutiko nusilenkti kulto reikalų 
vadovui ir neatsisakė ištikimybės 
popiežiui, nuo 1955 m. išbuvo kalėji
muose ir 1985 m. liepos mėn. 
paleistas.

1984 m. Filipinų kat. kardinolas Siu, 
Pariotinės Kat. draugijos pakviestas, 
lankėsi Kinijoje ir grįžęs pareiškė, 
kad būtų geriausia, jog tik Azijos 
kraštų vyskupai suartėtų su Kinijos 
Patriotine bažnyčia, nes vakarų 
bažnyčia yra susitepusi nešvęstu 
draugavimu su kolonialistinėmis val
džiomis. 1985 m. balandžio mėn. Hong 
Kong kat. vyskupas J. B. Wu atvyko'į 
Beijing (Peking), lyg norėdamas 
sužinoti koks likimas katalikus ištiks 
1997 m., kai Hong Kongą perims 
Kinijos liaudies respublika. Jis susi 
tiko su ’Patriotinės bažnyčios pirmi
ninku vyskupu Zong Huaide ir kulto 
reikalų vadovu. Organai jam pareiškė, 
kad Hong Kongo katalikai galės ir 
toliau džiaugtis tikėjimo laisve, bet 
vėliau "Kinijos Dienraštyje" buvo 
paaiškinta, jog tikėjimo skleidimas 
neleidžiamas.

J. ARAS

SYDNEJAUS SAVAITGALIO MOKYKLOS MOKINIAI PO IŠKILMINGU 
PAMALDI) PRIE BAŽNYČIOS. Pirmoj eilėj (iš kairės) Viktoras 
Šliteris, Jacintą Ankutė, Edmundas Viržintas. Nicole Latta, Stepas 
Gilandas, Jennifer Birėtaitė, Jeromy Latta, Elenutė Cobb, Algis Lenčius ir 
mokyklos vedėja Julija Lašaitienė; antroj ir trečioj (iš k.) - Stepas Soulos, 
Daina Dičiūnaitė. Darius Bičiūnas. Andrius Lašaitis, Darius Ankus, 
Natalie Bann, Andrius Cobb, Aistis Bieri, Daina Šliterytė, Daniel Birėtas, 
Julija Viržintaitė, Audra Dičiūnaitė, Elenutė Šliogerytė; ketvirtoje (iš k.)

- mokytoja Emilija Viržintienė, Rasa Venclovaitė, globėjas prelatas P. 
Butkus, Andrius Dičiūnas, Audra Venclovaitė, Markus Venclovas; penkta 
eilė: buvę mokiniai, mišių patarnautojai: Justinas Ankus. Antanas Lašaitis, 
Simas Ankus, Dennis Stasiūnaitis, mokytoja Nijolė Venclovienė. D.»Bieri

Ant jų laikosi Sydnejaus savaitgalio mokykla; iš kairės: Tėvų komiteto 
pirmininkas Vytenis Šliogeris, mokytoja Emilija Viržintienė, globėjas kun. 
P. Butkus, vedėja Julija Lašaitienė, mokytojai Nijolė Venclovienė ir Jonas 
Birėtas D. Bieri nuotr.

LIK SVEIKA, MOKYKLA!

Sekmadienis - gruodžio 1-ma diena 
- Lidcombe, šv. Joachimo bažnyčia. 
Sustojusių klaupkose žmonių žvilgs
niai krypsta į duris, kuriose pasirodo 
pirmos, šviesios galvutės... Tai Sydne
jaus Parapijos Savaitgalio Mokyklos 
auklėtiniai, su savo mokytojais ir 
mokyklos globėju, prel. Petru Butkum, 
procesijoje ateina išklausyti Mišių ir 
padėkoti Dievui už sėkmingus mokslo 
metus.

Mišias celbravo prel. P. Butkus, be 
šiandien jaunųjų diena - jie atliko 
skaitymus, tikinčiųjų maldas, atnešė 
aukas... į juos nukreiptos visų akys. 
Ne tiek jų daug 26 berniukai ir 
mergytės. O galėjo būti dvigubai tiek, 
gal trigubai (bet čia ne mokyklos 
kaltė!)...

Pasigavęs minutėlę laiko vietoje 
nenustyrančią mokyklos vedėją, p. 
Juliją Lašaitienę, prašau informacijos 
apie jos vedamą mokyklą.

Metų bėgyje savaitgalio mokykloje 
veikė vaikų darželis ir 3 skyriai. Buvo 
dėstoma lietuvių kalba, Lietuvos 
pažinimas, mokomi tautiniai šokiai.
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Vaikų darželį šiemet lankė tik 4 
mažieji: Jennifer Birėtaitė, Viktoras 
Šliteris, Nicole Latta ir Jeremy Latta: 
darželiu rūpinosi mok. Julija Lašai 
tienė.

I- jo skyriaus klasę sudarė Danielius 
Birėtas, Stepas Gilandas. Stepas 
Soulos, Jacintą Ankutė, Elenutė Cobb, 
Daina Mickutė ir Natalija Bann. 
Klasės mokytoja Nijolė Venclo
vienė.

II- ro skyriaus mokykloje šiemet 
nebuvo.

IlJ-čią skyrių lankė Andrius Cobb, 
Andrius Lašaitis, Algis Lenčius, 
Markus Venclovas, Edmundas Viržin
tas, Daina Šliterytė, Elenutė Šlioge
rytė, Audrė Venclovaitė ir Audra 
Dičiūnaitė. Klasės mokytoja - Emilija 
Viržintienė.

IV-jį skyrių sudarė Rasa Venclo
vaitė, Julytė Viržintaitė, Aistis Bieri. 
Darius Dičiūnas, Andrius Dičiūnas ir 
Daina Dičiūnaitė; mokytoja - Julija 
Lašaitienė.

Mokinius tautinių šokių mokino 
Jonas Birėtas ir E. Viržintienė.

Mokyklai talkino tėvų komitetas: 
Vytenis Šliogeris (pirm.), Dan Bieri 
Edvardas Lašaitis ir Jonas Birėtas. 
Mokyklai kelinti metai iš eilės 
vadovavo J. Lašaitienė. Mokyklą 
globojo - prel. P. Butkus.

Po pamaldų mokiniai, mokytojai, 
tėveliai ir svečiai sugužėjo į erdvią 
parapijos salę. O neužilgo ketvirtokė 
Rasa Venclovaitė pranešė, kad mo
kykla visų pasigėrėjimui - paruošė 
vaizdelį "Kalėdos pas nykštukus" 
arba kaip miško žvėreliai puošė 
Kalėdų eglutę. į vaizdelio artistus- 
tes įsijungė visi mokiniai vieni 
vaizdavo žvėris, kiti snaiges, treti 
nykštukus... ir kiekvienas "atpylė", 
gal ir neperilgiausią, bet tikrai labai 
svarbią rolę!.. Žinoma, jų pastangos 
buvo įvertintos gausiomis katutėmis.

Sugiedojus kalėdinę - "Gul šian
dieną jau ant šieno..." - giesmę, 
mokyklos vedėja padarė pranešimą 
apie mokyklą, kurią metų bėgyje 
lankė 26 mokiniai-nės (keturi iš jų 
prisidėję tik metų gale). Šiemet 
neturima nė vieno abituriento, nes 
keturi mokiniai, kurie galėjo baigti 
mokyklą šiemet, nutarė dar vienus 
metus likti tame pačiame skyriuje. Ta 
proga mokyklos vedėja padėkojo su 
mokiniais dirbusiems mokytojams, tė

vų komitetui.už lėšų parūpinimą, ii 
tėvams, randantiems laiko pristatyt' 
vaikus į mokyklą ir palinkėjo visiem 
linksmų Kalėdų švenčių ir laimingą 
Naujųjų Metų!

( programą vėl įsijungė jaunieji:.R, 
Venclovaitė, J. Viržintaitė ir A. Bieri 
kurie padeklamavo tris, įvairių auto
rių eilėraščius, o Julytė Viržintaitė 
pranešė apie mokyklos tautinių šokių 
grupės šoksimus tautinius šokins. 
Mergaitės išpildė "Kepurinę", berniu
kai "Oželį", ir visi bendrai "Vėdarą", 
Akordeonu šokėjams talkino P. Vir
žintas.

Ketvirtokas Aistis Bieri į sceną > 
iškvietė mokyklos globėją, prel. P. 
Butkų, kuris, padėkojęs mokytojams 
už darbą metų laike, prisiminimui 
jiems įteikė po knygą, su specialia, 
savo parašyta, dedikacija:
Jūs esate lyg pranašai tautos, 

skelbėjai meno ir gimtosios kalbos • 
lyg Dievo valios šventos!..
Tėvų komiteto pirmininkas, V 

Šliogeris, padėkojęs tėvų vardu mo 
kytojams už įdėtą darbą, papasakojo 
apie kitų Sydnejuje gyvenančių ma
žumų tautines mokyklas: "Neseniai 
turėjau progos susipažinti su kilųi 
tautybių dedamom pastangom į vaikui 
tautinį auklėjimą. Vieni veda savoj
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Europos Klubų 
Taurė TRUMPAI

Po Europos krepšinio pirmenybių 
d tižiausias krepšinio turnyras yra 
E aropos Klubų Taurės varžybos. Šiose 
ppirmenybėse dalyvauja pačios geriau
sias Europos klubų komandos. Žaisti 
turnyre buvo pakviestas ir Kauno 
’’ Žalgiris", Sovietų S-gos čempionas. 
P-ūmosios rungtynės įvyko Milane, kur 
" 'Žalgiris” žaidė prieš, specialistų 
nuomone, pereitais metais geriausią 
kldubų komanda Milano "Sirnak". Ją 
tlreniruoja žinomas amerikiečių tre
neris D. Peterson ir jie, laimėję 
Itltalljos krepšinio pirmenybes, per 
paskutinį pusmetį, žaisdami ne tik su 
Itltalijos, bet ir su kitomis geriausiomis 
Europos komandomis, nepatyrė nė 
viieno pralaimėjimo.

"Žalgiris" pirmąsias rungtynes lai- 
rrnėjo labai sunkiai 80:79, pirmąjį 
P'Įdslaikį pralaimėdami 42:44. Likus 
llaisti 74 sekundėm italai dar vedė 
1H:78. Tuo momentu geriausias italų 
'komandos žaidėjas D'Antonio pats 
vienas veržėsi prie krepšio ir metė, 
tačiau aukštasis Sabonis jo metimą 
"'užgesino'
•prasiveržė iki italų krepšio. Per 
ppaskutines sekundes jis pakeičia 
•rezultatą "Žalgirio" naudai. Sabonis, 
kaip visuomet, žaidė aikštėje geriau
siai, jis surinko 24 taškus.

Iš Italijos kauniečiai išvyko į 
PPrancūziją, kur žaidė antrąsias rung
tynes. Jų rezultatų dar negavome.

Dabar vykstančiose Sov. S-gos 
aukščiausios krepšinio lygos pirmeny
bėse antrajame rate vėl pirmauja 
Kauno "Žalgiris", dar nepralaimėjęs 
nė vienų rungtynių. Šiose pirmeny
bėse dalyvauja ir Vilniaus "Statybos" 
koomanda, kuri tarp 12-kos geriausių 
totomandų yra 5-je vietoje.

sporti- 
28-rių 

didelės

Vienas žymiųjų Kanados 
ninku R. Hansen (dabar 
metų), prieš 12 metų, po 
automobilio katastrofos, buvo supa-
raližuotas ir nevaldė abiejų kojų, 
tačiau didelė sportinė valia ir ryžtas 
jam leido iškilti ir laimėti daug 
medalių invalidų sportinėse varžy
bose. Norėdamas įrodyti, kad ir 
invalidas gali daug ką atsiekti, leidosi 
į kelionę aplink pasaulį invalido 
vežimėliu. Kelionę iš Vankuverio, jis 
pradėjo šį pavasarį. Kiekvieną dieną 
nuvažiuodamas po 110 kilometrų, jau 
pervažiavo Kanadą, Ameriką. Mek
siką, Angliją, Skandinaviją, Lenkiją, 
Europą, iš kur pro Artimuosius Rytus, 
Australiją, Havajus atgal į Kanadą 
numato grįžti 1986 m. pabaigoje.

ir atėmęs kamuolį pats

Jau kone 60 metų Anglijos šachma
tininkai žaidžia vadinama "amžinąją" 
partiją. Ji buvo pradėta 1926 m. 
dviejų jaunų šachmatininkų iš Glas- 
gow'o ir iš Londono. Pagal susitarimą, 
jie daro tik po vieną ėjimą per metus. 
Ėjimus praneša telefonu. Kaip spėja 
šachmatų specialistai, jei ir toliau bus 
žaidžiama tokiu tempu, tai kažin ar 
šią partiją užbaigs šachmatininkų 
anūkai.

PRIMINIMAS SPORTININKAMS

Sporto šventės atidarymas vyksta 
gruodžio 27 d., penktadienį 2 vai. 
popiet Bankstown Stadium

Organizatoriai

VYSKUPAS PAULIUS A. BALTAKIS, per Sporto Skyrių, sveikina visus 
Australijos lietuvius sportininkus, linkėdamas DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
DIEV O PALAIMOS 1986 METUOSE. Būsimosios Sporto Šventės dalyviams 
ir vadovams - ištvermės, sėkmės ir ryžto dirbti ir kuo daugiau 
sportuojančio jaunimo įtraukti į lietuviškąją sportinę veiklą, bei savuosius 
sporto klubus.

Linksmų ir džiaugsmingų ateinančių švenčių šio skyriaus skaitytojams, 
bendradarbiams ir 36-sios Australijos Lietuvių Sporto Šventės dalyviams 
bei vadovams! Lai NAUJIEJI METAI visiems sportininkams ir mano 
bičiuliams būna laimingi ir sėkmingi. Tegul sportinis draugiškumas suartina 
visus lietuvius sportininkus, o nuoširdi žaidynių nuotaika, telydi nuo 
pirmosios iki paskutinės sporto šventės valandos.

Antanas Laukaitis

Oli mpinės

Golfas - maloniausias sportas 
Jo mums niekas neatstos' 
Pievos - smegenims kurortas 
Šviežias oras visados.

1992 metų Olimpiadai pas save 
surengti oficialiai norą pareiškė 14- 
ka paskirų miestų: Amsterdamas, 
Paryžius, Brlsbanė, New Delhi, Bar
celona, Belgradas ir Birmingham ir dar 
7-ni miestai žiemos olimpiadai. Tarp
tautinio Olimpinio K-to pirmininkas 
J.A. Samaranch olimpiniams atsto
vams susirinkus Lausanne mieste 
Šveicarijoj, pareiškė, kad 1992 metų 
olimpiados vieta galutinai bus nu
spręsta ateinančiais metais. Pagal 
žurnalistų spėliojimus, po Barcelonos 
daugiausia šansų olimpiadai ruošti 
turi Brisbane.

Kamuoliukas toli skrenda, 
Nors ir smūgis nekažkoks, 
Bet jį mušti nuolat bandant. 
Jis vis tiek skylėn įšoks.

Daug sunkumų irgi būna, 
Juos nelengva nugalėt. 
Bet išplauna juos iš kūno 
Devyniolikta skylė.

0 ir kraujas ten sušyia, 
Nuotaika visai kita, 
Rimsta nervai, ūpas kyla 
Golfas - mūsų sveikata.

O.N.

Sydnejaus Lietuvių Jaunimo Sąjunga, Sprto šventės proga, ruošia

v vaikus penkis kartus, vakarais, į savo 
m mokyklas. Kiti - bent 3 ar 4 kartus. 
M Mes tepadedame savo mokytojams tik 
p padengdami jų kelionės išlaidas. Italai 
m moka po $ 15 į valandą, dauguma kitų 
ti tautybių - bent $ 8-10 į valandą. 
Patyriau, kad eilė kitų tautybių 
mookyklose jau dirba Australijoje gimę 
m mokytojai, kurie, pagal šio krašto 
ptpapročius, nori gauti ir atitinkamą 
a atlyginimą už savo darbą. Sakoma, 
ksad norint turėti tautinio darbo 
(tęstinumą ateities kartose, to pasiekti 
g galima tik atitinkamai atlyginant jų 
asuklėtojams".

Jis kvietė "per Kalėdų atostogas
vi visiems pagalvoti ar turėsime ateities 
m mokytojų pakaitą, ir dar net svarbiau 
- - ar turėsime tėvų ir senelių, su 
parkankamai tautinės sąmonės, kurie 
vvežtų vaikus į mokyklas”. Mokytojams 
ji js įteikė tėvų komiteto dovanėles.

Tarti žodį ALB Sydnejaus Apylin
kes Valdybos atstovę, p. E. Badaus- 
kik/enę, Iškvietė mokinė R. Venclo- 
vaaitė.

Toliau mokyklos mokinių chorelis 
ppadalnavo kelias daineles, kai kurias 
net negirdėtas, kurių kiekvieną - 
paeiliui - dirigavo ketvirtokės Rasa 
Venclovaitė ir Julytė Viržintaitė. Po 
to R. Venclovaitė pakvietė šventės 
dalyvius kavutei, o A. Bieri - užbaigti 
šventę, sugiedant Tautos Himną.

B.Ž.

AUKOS

"HARBOUR CRUISE"

Kada? Sekmadienį, gruodžio 29 d. nuo 8 iki 12 v.v.
Kur? Laivas išplauks punktualiai iš CIRCULAR QUAY, WHARF NR.
2.
Bus šokiams muzika!

Gėrimus ir užkandžius atsinešti su savim.
Kaina? $ 10.
Bilietai ir informacija: Virginija Coxaite 84-6276, Julė Stašionytė 772- 
4001, Sydnejaus Lietuvių Klubas 708-1414.

"Iviusų pastogei"

L. Henderson S.A. $ 10
A.B. Birskys Qld. $ 20
V. Žeimys NSW $ 15
G. Lingė NSW S 5
0. Bratanavičienė Vic. $ 50
Geelongo S.K. "Vytis” Vic. $ 50
Geelongo L.S.K. V-ba Vic. $ 25
Geelongo L.S. "Šatrijos*
tunto vadovybė Vic. $ 10
J. Gailius Vic. $ 23.50
V. Ratkevičius S.A. $ 5
F.J. Luckai Qld. $ 10
D.L.K. Vytenio šaulių
kuopa Vic. $ 30
H. K ėraitis NSW $ 2
Melb. Apyi. V-ba Vic.. $ 422.80
V. Gervila N.Z. $ 20
K. Lynikas Vic. $ 20
V. Ramoškis Vic. S 20
R. Saženis Vic. $ 10

V. Kasputis W.A.
P. Suiys Vic.
L.V.S. "Ramovė" Melb. 
V-ba Vic.
J. Rėminis NSW
A. Čeičys NSW
V. Stanevičienė NSW
V. Bukevičius NSW
L. Žilytė NSW
V. Snopis NSW
V. Vilifinaitė NSW
J. Riauba S.A.
P. Kizelis S.A.
J. Šeštokas Vic.
Pr. Mikalauskas NSW
V. Šutas NSW
S. Šaparas NSW
V. Bitinas NSW 
Sale Senūnijai Vic.
A. Malinauskas W.A.

$ 10
$ 10

$ 50
$ 1.65
$ 25
$ 20
$ 5
$ 5
$ 5.25
$ 20
$ 20
$ 5
$ 5
$ 100
$ 15
$ 5
$ 10
S 25
$ 10

P. D irkis ACT
O. Leverienė NSW
J. ir E. Černiauskai NSW
J. Metrikas Vic.
V. Labutis NSW
J. Alkevičius NSW
A. Gudelis SA.
Z.G. Sipavičius ACT
S. Venskus NSW
M. Gaivalsk Qld.
S. Abramavičius NSW
K. Astrauskas NSW
A. Mieliauskas NSW

$ 2.50
$ 5
$ 15
$ 15
$ 10
$ 15.
$ 5
$ 300
$ 25
$ 3
$ 5
$ 20
$ 20

Savo vyro a.a. Jono Urniežiaus 
dvejų metų mirties sukakties pager
bimui p. Sabina Urniežienė aukoja
"M.P." $ 25.

Visiems nuoširdus ačiū!
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SPAUDOS SĄJUNGOJE

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Gruodžio 15 d., sekmadienį. Sydne 

jaus Lietuvių klube Bankstowne įvyko 
ypaC gausus Spaudos Sąjungos narių 
susirinkimas.

Aštuoni kandidat ai į A LB Spaudos 
Sąjungos Komitetą baisus gavo sekan
čiai: B. Žalys 94. A. Milašas 92, A. 
Adomėnas 89. V. Jaras 89, G. 
Kazokienė 9, Ii. Stačioms 9. M.

Zakaras 6. M. Gailiūnas 3. į spaudos 
sąjungos komitetą išrinkti keturi 
daugiausia balsų surinkusieji - B. 
Žalys, A. Milašas, A. Adomėnas ir V. 
Jaras.

Plačiau apie LBSS susirinkimą 
rašysime pirmajame ateinančių metų 
numeryje.

I
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba rengia tradicinį

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO BALIŲ

I
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE 

gruodžio mėn. 31 d. 8 vai. vak.
Bilietus užsisakyti pas F. Sodaitį. telef. 569 9578. įmokant 
depozitą iki gruodžio mėn. 24 d.
Bilietų kaina $ 17.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ » 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

I
 GRUODŽIO 27 D., PENKTADIENĮ, 7 VAL.

SPORTI NJ NK I)

SUSI E* A Z1 N1 MO VAKARAS
įėjimas S 5

Bilietai gaunami Lietuvių klube arba prie durųGRUODŽIO 31 D.. ANTRADIENĮ, 8 VAL.
NAUJU METU SUTIKIMO 

B AI.I U S
Baliuje dalyvaus ir Sporto Šventės dalyviai. Prašome kaip galint skubiau 
užsisakyti ir atsiimti bilietus.

Įėjimas be vakarienės $ 10. 1
Vakarienė S 10.

S Y DN E J AUS

PAR ARIJOJE

MŪSŲ GANYTOJAS RAŠO 
IR SVEIKINA

Sporto šventes 
pa mfilclos

PRANEŠIMAI

"TALKOS” PRANEŠIMAS

Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija 'TALKA" Ltd. praneša, kad 
pasikeitus Australijos ekonominėms 
sąiygoras pakeičiami procentai už 
indėlius (deposits) ir paskolas.

Nuo 1986 metu sausio mėn. 1 d. už 
terminuotus indelius:
nuo S 100 iki $ 20.000 13%
nuo $ 20,000 iki $ 50.000 14%
nuo $ 50,000 ir daugiau - 15%

Už mėnesinių procentų sąskaitas 
12%. Pažymėta, kad šiose sąskaitose 
turi būti nemažiau S 3000. Neatsiėmus 
laike vieno mėnesio procentai pasiun
čiami indėlininkui į namus. Už 
atsiimtus terminuotus indėlius laike 
metų (prieš birželio mėn. 30 d.) - 6%. 
Visos kitos terminuotų indėlių sąlygos 
pasilieka tos pačios.

Už visas išduotas paskolas nuo 
sausio mėn. 1 d. (1986 m.) palūkanos 
pakeliamos vienu procentu. Mėnesi 
uiai paskolos išmokėjimai pasilieka tie 
patys, pailgėja paskolos išmokėjimo 
laikas.

"Taika" Įsigijo kompiuterius ir. 
dabar pervedamos visos sąskaitos. 
Tikimasi. kad nuo sekančių metų 
pradžios visos "Talkos” sąskaitos bus 
atliekamos kompiuterių pagalba.

"Talkos" Valdyba

Mirė (Ir. A. Gerutis

Gruodžio 1 d. Berne, po sunkios ir 
ilgos ligos, mirė Lietuvos diplomatas, 
žurnalistas, kelių knygų autorius, 
vienas mūsų žymiųjų veikėjų užsie

PASKOLŲ AUKU VAJUS

Metus vykęs vajus praėjo sėkmin
gai. yra dar pasižadėjusių, bet 
neįmokėjusių. Taip pat dar vis 
atsiranda ir naujų įnašų. Visiems 
prisidėjusiems mūsų nuoširdžiausia 
padėka.

Toliau skelbiame pavardes prisidė 
jusiu prie vajaus.

Aukojo J. Bučinskas $ 1006. 
Alfonsas Venclovas $ 650. Pensininkų 
Klubas $ 600. A. Birškvs (Qld.) $ 30. 
A. Stupuras S 5.

Skolino neimdami nuošimčių J. 
Bužinskas ir L. Milašas po $ 1000.

Taip pat sekančios pataisos turėtų 
būti išsiuntinėtuose sąrašuose asme
nų, kurie skolino ar aukojo laike 1982 
- 1985 m.

Puslapis 3 (skolino be palūkanų) 
JUODGALVIS A. $ 400, o ne $ 250.

Puslapis 5 (aukojo) turi būti 
įrašyta MIKALAUSKAS N. ir A. $ 
250.

Vietoje Naruševičienė F., turi būti 
MARUSEVICIENĖ $ 100.

Puslapis 7 (aukojo) turi būti 
įrašyta KUN. • DR. BAČINSKAS 
(Brisbane) S 20.

Dėl šių įvykusių netikslumų, atsi
prašome.

Sydnejaus Lietuvių Klubo
V aldyba

nyje dr. Albertas Gerutis.
Š.m. liepos 21 d. minėjome jo 80 

metų amžiaus sukaktį.
"Europos lietuvis"

Su mus aplankiusiu J.E. vysk. Pauliu 
Baltakiu užmegsti ryšiai ir toliau 
palaikomi. Esu gavęs iš Jo kelis 
laiškus. Jis rašo: "Susitarėme su 
arkivyskupu Poviloniu. kad jie krikšto 
jubiliejų Lietuvoje švęs birželio 28 d.. 
o mes - birželio 14 d. Romoje. Yra 
vilties, kad arkivyskupas J. Matulionis 
to jubiliejaus proga bus paskelbtas 
Palaimintuoju! Kiek anksčiau rašė: "Į 
krikščionybės Jubiliejaus Komitetą 
esate įtrauktas kaip Australijos Sielo
vados Direktorius".

Greitu laiku numatau ir aš Jubilie
jaus Komitetą sudaryti bei pramatyti 
datą Jubiliejui Sydney švęsti.

Kiekvieną laiškų užbaigdamas J.E. 
rašo: "Sveikinimai ir visiems Jūsų 
mieliems parapijiečiams!"

PIRMOJI KOMUNIJA

Gruodžio 8 d. sekmadienį. St. 
Joachim's bažn. Lidcombe Pirmąją 
Komuniją priėmė: Kristina Aleknaitė. 
Elenutė Šliogerytė ir Daina Šliterytė.

Sveikinu naujas parapijietes ir 
laukiu kas sekmadienį lietuviškose 
pamaldose ir komunijoj.

LIETUVIŠKOJI KNYGA 
MELBOURNE

Aukojo bibliotekai: V. L. Petru
ševičiai - i. Simonaitytės raštų šešis 
tomus. Pijus Vaičaitis Mykolo 
Vaitkaus eilėraščių 1947 - 1949 
rinkinį Alfa ir Omega, Putnam. JAV 
63. Marija Szmelter bibliotekos rete-

NtalMSMt
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti
Lithuanian Community Publ.Soc.Ltd. vardu

P.O. Box 550
Bankstown. N.S.W., 2200

Gruodžio 29 d. Šv. Šeimos Šventėje 
iškilmingos sporto jaunimo pamaldos 

11.30 vai. St. Joachims bažnyčioje 
Lidcombe (John Street netoli geležin
kelio stoties). Pamaldose giedos 
"Dainos” choras, vadovaujamas Bro
niaus Kiverio ir Birutės Aleknaitės.

Sporto jaunimas dalyvauja su vėlia
vomis ir gražia palyda. Jaunimo jf 
skaitymai bei tikinčiųjų maldos. 
Pamaldas laikys ir žodį tars "Kovo” 
garbės narys prel. P. Butkus.

Radijo valandėlė 
KOči ose

Darant pastangas, vėl pavyko gauti 
lietuvišką radijo valandėlę Kūčių 
naktį 2EA stotyje. Jos klausykite^ 
10.50 vai. vakaro.

Nors kiek vėlokai, bet sulaukę pu 
metų pertraukos vėl girdėsite kape 
liono žodį Kūčių - religinėm mintimi, 
lietuviškas kalėdines giesmes - tūrių 
ir naujų. Prašau įsidėmėti: Kūčių 
naktį (10.50 vai.) 10 min. prieš! 
vienuoliktų 2EA Ethnic radijo stotyje.

Prel. P. Butkus

nybių stovui paaukojo tam tikrą 
dėžutę su prie jos pritvirtintomis 
nepriklausomos Lietuvos Banko dvy
lika originalių monetų. Nuoširdus 
ačiū!

Bibliotekos ved ėjas

Redaktorė R. Juzėnaitė
P.O. Box 550, Bankstown 2200

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą

Tel. (02) 
Administracijos adresas:
P.O. Box 550. Bankstown. 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Austraiijoje metams S 25
Užsienyje papr. paštu S 30
Oro paštu į N. Zelandiją S 40 
Oro paštu kitur S 55

70-3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi 
Norintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat- 
sakoT
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