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DŽIAUGSMINGŲ SV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga, Vyriausias Išlaisvinimo 

Komitetas sveikina visus lietuvius gyvenančius okupuotoje Lietuvoje, 
tremtyje, kalėjimuose ir laisvame pasaulyje.

Okupuotoje Lietuvoje pasireiškęs nepaprastas tautinis ir religinis 
atgimimas, sukėlęs naujas viltis ir susirūpinimą Lietuvos ateitimi, 
testiprina mūsų visų ryžtą ir toliau vieningai tęsti kovą dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės atstatymo.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

SU S\Z. KALĖDOM !

Žmogaus gyvenimas yra lyg kelionė per nepažįstamą kraštą. Kaip 
kiekvienu žingsniu prieinami nauji aplinkos vaizdai, taip kiekvieną 
valandą ką nors prigyvename.

Praėję metai turėjo daug netikėtumų: Kristus gims šią naktį vėl 
grąžintose Lietuvos bažnyčiose, partizanų sunaikintuose bunkeriuose, 
pripažintų raudojančių motinų ir sesių širdyse. Vėl vaikščios jaunas 
Dievas Lietuvos apsnigtais laukais. Prie bendro Kūčių stalo sės lietuviai 
patriotai, nežiūrint kokiai partijai jie oficialiai priklauso. Tokie ir 
panašūs mūsų gyvenimo žiedai įpinti į praėjusių metų vainiką.

ALB Krašto valdyba sveikina visus Australijos lietuvius šv. Kalėdų ir 
Naujų 1989 metų proga ir linki visiems, kad Kalėdų džiaugsmas atrastų 
kelią į kiekvieno lietuvio širdį, o'Naujųjų Metų bėgyje dar stipriau 

* liudykime savo tautinę ištikimybę Lietuvai.
ALB Krašto valdyba yra nuolatiniame kontakte su lietuviškais 

veiksniais Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Australijos vyriausybės 
organais. Krašto valdyba budi ir imasi akcijos ten kur reikalinga.

Lietuvių Dienos šiais metais vėl sutrauks didelį skaičių iš įvairių 
Australijos vietovių o taip pat iš užjūrių..

Krašto valdyba sveikina atvykstantį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininką dr. V. Bieliauską su žmona Danute ir disidentą dr. A. 
Statkevičių. Sveikiname Lietuvių Dienų Rengimo komitetą ir visus 
atvykstančius svečius iš Amerikos, Lietuvos ir plačios Australijos 
vietovių. Taip pat sveikiname sportuoti suvažiuojantį jaunimą iš 
Amerikos, Lietuvos ir vietinius.

Sveikiname visus Krašto Tarybos narius vykstančius į Krašto Tarybos 
suvažiavimą Adelaidėje. Turime daug vilčių, kad suvažiavimas ir šventė 
praeis pakilioje nuotaikoje ir broliškoje dvasioje, kur bus išgvildenti visi 
neetiškumai ir kad bus sudaryti bendri darnios veiklos planai.

Stokime visi bendrai dirbti bendruomenės labui, lietuvybės išlaikymui ir 
laisvės atsiekimui mūsų Tėvynei.

ALB KRAŠTO VALDYBA

MIELI SKAITYTYOJAI
Šv. Kalėdų proga, nuoširdžiai sveikiname visus mielus Lietuvių 

Bendruomenės Spaudos Sąjungos narius, lietuviškos spaudos bičiulius ir 
rėmėjus, bei brolius ir seses lietuvius tėvynėje ir plačiąjame pasaulyje. 
Linkime, kad Naujieji Metai būtų visiems šviesūs ir laimingi, kad jie 
priartintų laisvę mūsų Kraštui.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos valdyba

Pagal mūsų papročius Šv. Kalėdos yra šeimos šventė. "Mūsų Pastogės" 
skaitytojai tarytum sudaro vieną, gražią, vieningą šeimą,besirūpinančią 
bendrais tikslais ir siekiais, kad mūsų bendruomenės laikraštis gyvuotų 
progresuodamas ir atspindėdamas visus mūsų džiaugsmus ir rūpesčius, 
visus mūsų siekius ir pasiekimus.

Ateinančiais 1989 metais "Mūsų Pastogė" žengs į keturiasdešimt 
pirmuosius metus. Per šiuos praėjusius savo gyvavimo metus, patyrusi 
daug mažesnių ir didesnių nesėkmių, niekada nesuklupo, į ateitį 
žvelgdama su pasitikėjimu ir viltimis, kas didžiąja dalimi yra mielų 
skaitytojų nuopelnas.

Šia proga dėkoju visiems "Mūsų Pastogės" bendradarbiams, kurie savo 
straipsniais, informacija ir korespondencija prisidėjo prie to, kad mūsų 
laikraštis atliktų savo paskirtį.

Kartu esu dėkingas ir tiems, kurie siuntė nuoširdžius linkėjimus, 
draugiškus ir broliškus žodžius.

Noriu išreikšti viltį, kad ir ateityje mieli skaitytojai liks ištikimi mūsų 
šeimos nariai, bendradarbiai, savo straipsniams, korespondencijoms 
visada ras pastogę mūsų bendruomenės laikraštyje.

Šventų Kalėdų proga, visiems skaitytojams linkiu geros nuotaikos ir 
džiaugsmo, laimingų Naujųjų Metų.

"Musų Pastogės" redaktorius
V. August Ina vičius

SEKANTIS "MŪSŲ PASTOGĖS" NUMERIS IŠEIS 
1989 METŲ SAUSIO MĖNESIO 16 DIENĄ.

VISŲ AUSTRALUOS LIETUVIŲ ŠVENTE
- LIETUVIŲ DIENOS -
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XV - AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS 

ADELAIDE
Visus lietuvius atvykusius i Lietuvių Dienas Adelaidėje iš įvairių pasaulio 

kraštų ir mūsų brangios tėvynės Lietuvos, sveikiname linkėdami tyro ir 
nuoširdaus džiaugsmo Šv. KALĖDŲ šventėse, geros nuotaikos Lietuvių 
dienose ir laimingų NAUJŲ METŲ.

MIELI BROLIAI, SESĖS LIETUVIAI!

Lietuvių Dienų Komitetas

ALB Lietuvių Dienų komitetas. Iš kairės sėdi: V. Baltutis, J. Vabolienė 
(pirm.) ir N. Alvikienė. Stovi iš kairės: J. Jonavičius, L. Gerulaitis ir A. 
Kubilius

LIETUVIU DIENU

Visi paruošiamieji darbai jau už
baigti ir tikimės, kad Lietuvių Dienos 
bus gausios dalyviais, įdomios meni
niais renginiais ir darbingos lietuviškų 
organizacijų ir institucijų suvažiavi
muose.

Malonu girdėti, kad Lietuvių Die
nomis ir III Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynėmis susidomėjimas didžiulis. 
Gal pirmą kartą, Adelaidės lietuviai 
sulauks tiek daug savo tautiečių iš 
visų pasaulio kraštų. Visus sutiksime 
kiek galint nuoširdžiau ir stengsimės, 
kad jų viešnagė Adelaidėje būtų 
maloni ir pilna šventiškų įspūdžių.

Kadangi tikimės gausaus dalyvių 
skaičiaus visuose Lietuvių Dienų

K R E I B I NI A S I S

I Lietuvos Piliečius ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę

1988 m. lapkričio 14 d. Vilniuje 
įsikūrė Lietuvos Skautų Sąjungos 
atkūrimo štabas. Skautijos ugnis mūsų 
Tėvynėje buvo užgesusi 48 metus, 
tačiau jos kaitra, šildžiusi daugelio 
jaunuolių širdis, neišblėso. Mūsų 
skautijos veteranai išsaugojo ištiki
mybę šiai idėjai iki mūsų dienų.

Lietuvos Skautų Sąjunga atsikuria 
Tėvynėje jubiliejiniais metais. 1918 m. 
lapkričio 1 d. mūsų amžinojoje 
sostinėje Vilniuje įsikūrė pirmoji 
Lietuvos skautų skiltis. Mūsų Tėvynė 
ir mūsų skautija nuėjo nelengvą, ir 
saulėtai šviesų, ir tamsų kaip naktis 
70 metų laikotarpį. Jį nuėjo garbingai.

Atkurdami Lietuvos Skautų Sąjun
gą, raginame jaunuomenę burtis į 
skautų skiltis ir draugoves visose 
Lietuvos vidurinėse, o akademinį 
jaunimą į Akademinį Skautų Sąjūdį 
aukštosiose mokyklose.

Kreipiamės į visus LSS narius, 
gyvenančius Lietuvoje, prašydami 
atsiliepti ir savo patarimais bei veikla 
prisidėti prie Sąjungos atkūrimo.

Lietuvos Skautų Sąjungos atkūrimo 
štabas atliks organizacinį ir infor
macinį darbą iki LSS steigiamojo 
suvažiavimo.

INFOR MAGIJA

renginiuose, tad prašome kiek galint 
anksčiau įsigyti bilietus į juos, kad 
išvengus laukimo eilėje renginio 
vakarą. Visų renginių salėse vietos 
nenumeruotos. Kaip jau anksčiau 
minėjome, bilietų kainos vaikams iki 
14 metų - 1 doleris, studijuojančiam •» 
jaunimui - 5 doleriai, suaugusiems - 8 
doleriai.

Visų renginių bilietai bus pardavi
nėjami Lietuvių namų J. J. Bačiūno 
vardo bibliotekoje.

Visiems atvykstantiems linkime 
malonios kelionės ir iki pasimatymo 
Adelaidėje!

Lietuvių Dienų komitetas

pagarbos Dievo įsakymams, o ekono
minių bėdų verčiama sovietų valdžia 
šiek tiek atleido religinį, tautinį ir

Registruoti įsikūrusius vienetus ir 
medžiagą darbui gauti prašome į štabo 
būstinę. Adresas: Vilnius, S. Daukan
to g. 5, Respublikiniai profsąjungų 
kultūros rūmai, 115 kab., tel. 612852.
Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes. 
Metai išaugino skautiškas eiles; 
Viską mes pašvęsta Lietuvai 

mielai,
Motina ji mūsų, o mes - 

jos vaikai...
(Iš II Tautinės stovyklos 1938 m. 
dainos)

BUDĖKIME !
("G. K.")

Šiemet Kristaus gimimo šventę - 
Kalėdas - švęsime didelių emocijų 
ženkle ir su nauju viltingu pasitikėji
mu melšime Dievą, kad ir mūsų 
pavergtai tautai išsipildytų pranašo 
Izaijo žodžiai: "Tauta, kuri vaikščiojo 
patamsiais, išvys skaisčią šviesą, 
gyvenantiems tamsybių šalyje užte
kės šviesybė." (Iz. 9:11)

Kiekvienos religinės šventės tikslas 
yra, prisimenant istorinį įvykį, priar
tinti mus prie Kristaus, padėti Dievo 
meilei pilniau pasireikšti mūsų gyve
nime. Tačiau didžiųjų švenčių, ypa
tingai Kalėdų ir Velykų proga, mūsų 
dėmesys nukrypsta į tautą, nes 
daugiau negu kitu laiku, išgyvename 
jos vargus, džiaugsmus ir viltingus 
lūkesčius.

Prieš keletą mėnesių į viešumą išėjo 
ir žaibo greitumu tebeplinta tautinis 
bei religinis atgimimas, "vaduojąs 
tautos sąmonę nuo senų minčių jungo 
bei kuriąs naujo gyvenimo siekius, 
pagrįstus dora, protu ir dvasia". (R. 
Ozolas, "Atgimimas" Nr.l, 
1988.9.16.). Tai ir užtvindė mūsų 
širdis viltingu džiaugsmu ir kartu 
nerimu, norint nuspėti jos ateities 
klausimus.

Mus džiugina kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus užtikrinimas, kad, ne
žiūrint, beatodairiškos ateizacijos ir 
nužmoginimo metų, "kai jie turėjo 
kalbėti ne tai ką manė, daryti ne tai, 
ką sakė", nors tautos siela bei sąžinė 
tapo labai sužalotomis, tačiau " nėra 
tiesa, kad visuomenė bemaž ištisai 
tapusi ateistiška, kad krikščioniško
sios vertybės jai nebereikalingos" 
("Švyturys" Nr.l, 1987). Persitvarky
mo Sąjūdžio dėmesys dvasiškijai rodo, 
jog Lietuvos inteligentija, nors ir 
auklėta ateistinio materializmo dva
sioje, pradeda suprasti, kad be 
dorovinio atgimimo negali būti nė 
tikro visuotinio atsinaujinimo. Dar 
daugiau - mus džiugina jų įžvalgumas, 
kad tik Kristuje gali išsipildyti tautos 
puoselėjamos viltys.

Ilgą laiką maniau, kad iš labirinto 
galima išeiti jėga. Tada buvau iškėlęs 
šūkį: "Lietuvai reikia išauginti poetų 
su boksininko kumščiais... Dabar man 
svarbiau tai, kas siejasi su Kristumi... 
Kristus yra amžinybės metafora.
Viltis. Kitos mes neturime" (Sigitas 
Geda, "Aušrinė" Nr.l, 1988).

Nerimą kelia ir atsakymų ieško 
okupanto pakeista taktika. Tauta 
žino, kad ne iš meilės žmonėms ar iš

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: Irena 
Lukoševičienė, pirmininkas Vytautas Bieliauskas, Gabija Petrauskienė. 
Antroje eilėje iš kairės: Horacijus Žibąs, Algimantas Gureckas, Vytautas 
Dambrava, Eugenijus Čuplinskas, Algis Juzukonis.

kultūrinį gyvenimą kontroliuojančius 
varžtus: legalizavo tautos himną, 
trispalvę ir lietuvių kalbą; grąžino 
sostinės katedrą, toleruoja drąsius 
kardinolo pasisakymus, po ilgų metų 
"mokslinių" įrodinėjimų, kad Dievo 
nėra, leis tautai viešai ir iškilmingai 
švęsti Išganytojo gimimo šventę; 
pirmą kartą sovietų televizija trans
liuos Bernelių mišias.

šį tautos nerimą pergyvename ir 
mes, bandydami atspėti, ko tautai 
šiandien labiausiai reikia, kokios 
pagalbos iš mūsų laukia. Viena yra 
tikra, kad tauta nuoširdžiai įvertina 
kiekvieną mūsų apsilankymą ir jos 
praturtinimą ne "volgom" ar "žigu
liais”, o dvasią pakeliančia lietuviška 
knyga; tauta dėkinga už mūsų 
pastangas informuojant pasaulį apie 
paneigtas jos teises. Tačiau labiausiai 
tauta dėkoja ir pakartotinai prašo 
"karštų maldų", kad šis viltingas 
spindulys nebūtų užtemdytas naujų 
represijos debesų, kad prasidėjęs 
atgimimas "turėtų tikrą pagrindą".
"Entuziazmas greitai praeina, jei 
neturi tikro pagrindo - Dievo", 
perspėjo iš Sibiro lagerio grįžęs ir 
savo akimis netikėdamas, kas paskuti
niais mėnesiais tautoje įvyko, kunigas 
S. Tamkevičius. "Jeigu mūsų jauni
mas, vaikai, turės Dievą, mes turėsi
me ateitį. Jeigu jie neturės Dievo, tai 
mums nieko nepadės ir trispalvės" 
(LIC).

Švęsdami Dievo Sūnaus įsijungimą į 
mūsų gyvenimą bei su giliu dėkingumu 
priimdami Jį, iš naujo ateinantį 
malonės pavidale į mūsų sielas, 
nuoširdžia malda prašykime, sykiu su 
Mergele Motina Marija, kad ir mūsų 
"šėtono paunksmėje" gyvenančiai 
tautai "užtekėtų šviesybė", kad 
Dievuje atpažinę savo Tėvą, galėtume 
mylėti vienas kitą mus Kristaus 
mylinčia meile.

Linkiu skaidrių bei mielų Kalėdų ir 
visokeriopos Dievo palaimos Naujuose 
1989 metuose.

Vyskupas
Paulius A. Baltakis O.F.M.
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KALĖDOS - DVASINIO 
DINAMIZMO ŠVENTĖ Kariuomenės šventė Sale

Juozas Almis Jūragis

Vasaros žiedų šypsenose skleidžiasi 
Advento laiko spalvos. Pulsuojanti 
gyvastingumo energija įelektrina visų 
gamtą. Saulė karaliauja padangių 
valdose ir visoje Australijos teritori
joje, nuo masyviųjų kalnynų iki jūros 
auksinių pakrančių, nuo kontinento 
vidurio dykumų iki šiaurės rytų 
savanų. Kaitra alsuoja kiekvienam į 
veidą ir krikštija žmogų jo paties 
prakaitu. įkaitę vėjai nuglosto medį, 
akmenį ir gėlę, miestų mūrus, parkus, 
paminklus ir šventoves.

į tokį gamtos gyvastingumo išsi
skleidimą, žydėjimą ir kaitros spindu
liavimą ateina didžioji šventė - 
Kalėdos. Mūsiškos, australiškos Kalė
dos, Pietų Kraštui būdingu spalvingu
mu, vasaros malonumais ir gudrių 
prekyvietės vizbūnų gausiai pažeria- 
mais blizgučiais.

Kalėdos ateina neatšaukiamai ir 
taip užtikrintai, kaip ateina visi 
žadėti ir nesulaikomi įvykiai. Jos 
tokios pat Vilniuje ir Sydnejuje, 
Paryžiuje ir Vašingtone ir kiekviena
me mūsų planetos kampelyje, kurį yra 
pasiekusi žinia apie Kristaus Užgimi
mą: "Nebijokite! Štai aš skelbiu jums 
didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. 
Šiandien Dovydo mieste jums gimė 
Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas." 
(Lk. 2:10-11).

Raji prekyvietės dvasia ir jos 
tarnai, materialistinio konsumerizmo 
skatintojai, gundo minias daiktų 
kalnais, patraukiančiais akį, teikian 
čiais malonumą ir užsimiršimą pato
gumuose, siekdami to, kad žmonėse 
išblėstų Prakartėlės ir Dievo Kūdikio 
paveikslas. Ir čia pat, mumyse 
pačiuose, triukšmingoji pasaulio dva
sia stengiasi nugalėti dvasinę Kalėdų 
rimtį. Daiktinio rojaus sapnas sužavi 
tuos, kurie gyvena vien tuo, kas 
matoma, kurių žvilgsnis visur nuslysta 
tik daiktų paviršium. O kas ieško 
gyvenimo gelmės, tas džiaugsmingai 
priima Kalėdų dvasios dovanas.

Kalėdos vienokiu ar kitokiu būdu 
paliečia visus žmones. Lietuvius jos 
paliečia ypatingai, nes mes esame 
ypatingų lietuviškų Kalėdų šventėjai. 
Apeiginė mūsų Kūčių vakarienė ir 
Kalėdos sudaro tamprų tautinių ir 
religinių tradiejų junginį, apgaubtą 
mistika, legendomis, antgamtinei ti
krovei atsivėrusios sąmonės nuojauto
mis ir stipriais išgyvenimais. Švęsdami 
Kalėdas - Kristaus Užgimimo šventę 
- mes kartu švenčiame ir savo iš 
protėvių paveldėtąjį gyvąjį lietuviš
kumą, atidengiame savyje gilumines 
lietuviškojo dvasingumo šaknis.

Kristaus Užgimimo faktas - Dievy
bės susiliejimas su žmonija, įvykęs 
prieš 2000 metų, pasuko šios planetos 
gyventojų istoriją į Kūrėjo norėtą 
vagą, davė žmonių gyvenimui naują 
prasmę ir kilnumo žymę. 2 mogui nėra 
įmanomas didesnis kilnumas ir didesnė 
garbė, kaip būti Žemėje užgimusio 
Dievo Sūnaus broliu, Dievo vaiku. Šia 
tema Šventojo Rašto žodžiai aiškūs: 
"... gavote įsūnystės Dvasią, kurioje M. Šidlauskienė
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šaukiame 'Aba, Tėve!* Ir pati dvasia 
liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo 
vaikai. O jei esame vaikai, tai ir 
įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir 
Kristaus bendraįpėdiniai, jeigu su juo 
kenčiame, kad su juo būtume pagerb
ti". (Rom. 8:15-17).

Visi mes esame pagerbti Kalėdose. 
Pagerbti tikėjimu. Pagerbti mūsų 
kilniųjų protėvių nesuskaitomų kartų 
sukurtomis gražiomis tradicijomis. 
Mes, kaip sako mūsų kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, turime gali
mybę ramioje gyvenimo tėkmėje 
pasireikšti visu savo kilnumu ir 
gerumu.

Susėdę prie švento Kūčių stalo, kai 
laužysime plotkelę - Dievo duoną, 
pą^įdajykime vienas su kitu iš širdies 
kylančiais ramybės ir taikos linkėji
mais: nuskaidrėjusiu žvilgsniu pažvel
kime tiesiai ir atvirai į vienas kito 
akis, kad tame žvilgsnyje gimtų 
dvasinis brolybės ryšis, už metalą 
stipresnis; prisiminkime sau brangius 
žmones, jau išėjusius į amžinybę;* 
paminėkime tuos, nuo kurių mus rūsti 
gyvenimo banga atskyrė ir kurie švęs 
Kalėdas, mus tik prisiminimuose 
minėdami. Artimus ir tolimus žmones 
apglėbkime mūsų širdžių gerumo ir 
švelnumo dinamizmu, kad mus visus, 
lietuvius, čia ir Lietuvoje, per visą 
mūsų planetą jungtų, gaivintų ir 
stiprintų nuostabioji Kalėdų taikos, 
meilės ir ramybės dvasia.

Kalėdose, melsdamiesi savo šven
tovėse, padėkokime Dievui už tuos 
gerus ženklus, atsiradusius tikrai ne 
be Apvaizdos valios, matomus dabar 
Lietuvoje, ir prašykime sėkmės drą
siųjų tautos veikėjų darbams, kad 
prasidėjęs laisvėjimo prasiveržimas 
nesustotų pusiaukelėje, kad visi 
Lietuvos žmonės sulauktų pilnutinio 
visų savo vilčių išsipildymo. Tos 
didžiosios viltys tegu įprasmina ir 
visus mūsų tautinius darbus - buvu
sius, esamus ir būsimus.

Tebūna mums Kalėdos švento ir 
neišsenkančio džiaugsmo versme.

Sale seniūnijos pakviesti, lapkričio 
20 d. visi Latrobe Valley lietuviai 
vykome į jų rengiamą Kariuomenės 
šventės minėjimą. Vykome tiesiai į 
vienuolyno koplyčią, kur kunigas J. 
Petrauskas jau klausė išpažinčių.

Iškilmingose Šv. Mišiose dalyvavo 
virš 40 žmonių ir jų metu visi 
giedojome lietuviškas giesmes.

Antroji minėjimo dalis vyko Bro
niaus ir Onos Vitkauskų rezidencijoje. 
Sale seniūnė Elena Eskirtienė pasvei
kino gausiai susirinkusius ir į prezidiu
mą pakvietė kunigą J. Petrauską, V. 
Koženiauskienę ir iš Melbourne atvy
kusį šventės prelegentą A.L.F. pirmi
ninką Ričardą Šemetą su žmona 
Elvyra.

Prelegento paprašyti, rimties minu
te pagerbėme už Lietuvos laisvę 
žuvusius karius. Paskaitoje kalbėjo 
apie mūsų kariuomenės steigimą ir

MŪSŲ MENINI N K

Painters galerijoj (37 Pyrmont St., 
Pyrmont) gruodžio mėnesio 6 dieną 
įvyko Skulptūros draugijos metinės 
parodos atidarymas. Susirinko gausus 
būrys svečių ir meno žinovų. Parodą 
atidaryti buvo pakviestas Artbank 
direktorius Graeme Sturgess. Darbus 
išstatė virš keturiasdešimties skulpto
rių, jų tarpe 2 lietuviai - Jolanta 
Janavičienė ir Jurgis Reisgys. Jolanta 
šioje parodoje dalyvauja savo darbu - 
instaliacija, "Moters pasaulis", pieši
niai, medis, keramika, Jurgis Reisgys 
parodoje išstatė tris savo darbus, tai 
"Švyturys", "Paleontologinis žvėris'', 
"Po liepa". Paroda veiks iki gruodžio 
17 dienos. Antradieniais - Šeštadie
niais nuo 11 vai. ryto iki 5 valandos po 
pietų.

Žvali akutė
-ji*' : 

.................................

g Linkime visiems linksmų ir džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ, o 1989 METAMS 
g sėkmės ir geros sveikatos.

n K. Butkus,
A. G ii and as

p Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime bičiuliams ir 
g pažįstamiems.

£2 Sofija ir Jonas Meiliūnai

B
Sveikinu visus draugus ir pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu linksmų ir 

S laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

vystymąsi. Po to Dalia Valytė - 
Ellison paskaitė Juozo Almio Jūragio 
eilėraštį. Tautos himnu baigėme 
oficialią minėjimo dalį.

R. Šemetas atsakęs į klausimus apie 
paskutinius įvykius Lietuvoje, kalbėjo 
apie Australijos Lietuvių Fondo 
svarbą, paaiškindamas kodėl fondas 
mums reikalingas ir ragino visus 
dosniai jį remti.

Vaišių stalas, kaip paprastai Sale 
seniūnijoje, didelis ir visokiausiomis 
gėrybėmis apkrautas. Stiprinomės, 
kalbėjomės malonioje seniūnės prie
žiūroje. Išbandėme laimę fantais 
gausioje loterijoje.

Ačiū Sale seniūnijai už pakvietimą į 
minėjimą, iki pasimatymo Vasario 16 - 
tosios šventėje pas mūsų Latrobe 
Valley tautiečius.

a.a.

AI DARBUOJASI

Jurgis Reisgys, Švyturys
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Išleistuves man padarė mano globė
jas Viktoras su žmona Aldona ir jo 
sesuo, gimnazijos vicedirektorė Mary 
tė su vyru jų namuose. Tai buvo 
puikus paskutinis vakaras Punske. 
Kadangi, visi ten buvę punskiečiai ir 
dešimtmetė šeimininkų dukra buvo 
geri daininkai, tai ir visą vakarą labai 
gražiai skambėjo lietuviškos ir dzū
kiškos dainos, kurių daugelio niekada 
nebuvau girdėjęs.

Kitą dieną palieku mielą Punską ir 
visus taip patriotiškai nusiteikusius 
šių apylinkių lietuvius. Malonūs tai 
žmonės ir mano didelė padėka 
priklauso jiems visiems. į Varšuvą 
vežė dr. Bronius Makauskas, kurio 
automobilyje kartu važiuoja ir kana
dietis Vytautas Krikščiūnas, čia 
viešėjęs pas savo gimines, dabar 
grįžtąs namo. Išsikalbėjus pasirodo, 
kad mes su juo .prieš daugelį metų 
Alytuje buvome tos pačios klasės 
mokiniai. Dr. Bronius Makauskas 
jaunas istorikas, kilimo iš Seinų, šiuo 
metu dirbąs pagal savo profesiją 
Varšuvoje. Jis vienas iš daugiausiai 
pasiekusių mokslo srityje lietuvių, 
Lenkijoje. Parašęs kelis plačius istori
jos veikalus ir specialiai besigilinantis 
Lietuvos istorijos 1920 - 1939 metų 
laikotarpyje. Sutikau daug jaunų ir 
vyresnių Lenkijos lietuvių, tačiau 
taip karšto patrioto ir taip daug 
lietuviško darbo idėjų turinčio jauno 
žmogaus dar neteko matyti. Punskas, 
kaip jis sako, yra jau atgaivintas ir 
atstatytas. Dabar visas jėgas reikia 
skirti Seinams, tam buvusiam taip 
garsiam mūsų lietuviškos kultūros 
miestui. Kur seniau buvo leidžiamos 
lietuviškos knygos, laikraščiai, kur 
vyko didelis lietuviškas religinis ir 
kultūrinis gyvenimas. Dar ir dabar čia 
yra daug lietuvių, tik jie nėra 
susijungę. Daktaro noras ir būsimas 
darbas, kurį jis jau pradėjo daryti - 
lietuviškas Seinų atkūrimas. Jis nori 
šalia bazilikos, pastatyti Seinų kultū
ros namus, su šio miesto istoriniu 
muziejumi, parodant kaip svarbūs 
seniau buvo Seinai. Jis nori pradėti 
privatų lietuvišką biznį su lietuviškais 
suvenyrais, maistu ir kita. Jo svajonė 
prie Kultūros namų ar kitur padaryti 
keletą kambarių kur galėtų apsistoti 
atvažiavę iš kitur svečiai. Jis nori net 
kviesti užsienio lietuvius, kad jie 
įsijungtų į šį darbą, padarant lietuviš
kus kooperatyvus. Savo darbo reika
lais neužilgo važiuos į Ameriką, kur 
bandys plačiau paskleisti lietuvišką
sias Seinų idėjas. Pagrindinis ir

Dabar jau kasdien matoma trispalvė 
Gedimino bokšte

drabužių krautuvėse matosi daugiau. 
Na, o ko ko, bet gėrimų Lenkijoje 
daug daugiau, ir visi labai pigūs, 
ypatingai mokant doleriais: vodkos 
bonka vienas doleris. Tačiau girtų 
žmonių čia matosi taip pat daug 
daugiau. Turint dolerių, gali eiti į 
dolerines krautuves ir pirkti tai kas 
jose yra, taip ir turguje gali gauti 
visko, tik kainos daug aukštesnės. 
Tačiau Lenkijoje yra gera tai, kad 
gyvenk kur nori, važiuok taip pat kur 
nori, tik turėk bilietą, o apie jų 
gavimą, tai jau kita kalba.

Baigęs visas savo keliones Lenkijo
je, vėl sėdu į lenkų lėktuvą, tik šį 
kartą naujesnį, geresnį, vėlai vakare 
palieku Europą. Kelionė iki Bangkoko 
buvo gera. Kaip ir visuomet, keliau
damas, ypatingai naktimis, gerai 
pamiegu, taip ir dabar, dar pasivaišin
damas lenkiškais skanumynais bei 
nemokamu "Jonu Vaikščiotoju", keis 
pagal daktarus širdį nuramina, bet 
kraują praskiedžia. Bangkoke manęs 
jau laukė viešbučio automobilis ir 
nuvežė į puikų keturių žvaigždžių 
viešbutį, visai netoli nuo linksmybių 
centro. Čia gyvenimas verda ištisas 
dvidešimt keturias valandas, gal tik 
rytais daugiau pailsint ir apsišvari
nant. Pats miestas didelis, turintis virš 
10 milijonų gyventojų, gana nešvarus. 
O judėjimas, judėjimas, nevietiniam 
čia tikrai būtų nepaprastai sunku 
vairuoti automobilį. Prie didesnių 
pastatų visur matosi gražios Budos 
šventyklos, pilnos gražiausių gyvų 
gėlių, ypatingai orchidėjų, kurias 
siūlo pirkti visur. Vakare eidamas 
miegoti, ant savo pagalvės visada 
randi padėtą orchidėjos žiedą, o tai 
reiškia, kad naktį būsi saugomas

svarbiausias dalykas yra Seinų Kultū
ros namai ir jis bandys pravesti aukų 
vajų visame lietuviškame pasaulyje, 
kas, manau, tikrai turės pasisekimą.

Kelionė į Varšuvą buvo tikrai 
įdomi, prieš tai Sinuose apžiūrėjus tą 
vietą, kur jaunojo daktaro nuomone, 
galima būtų statyti naujuosius Kultū
ros namus. Tokių, pilnų entuziazmo ir 
tiek daug širdies atiduodančių lietu
vių mes čia tikrai daug neturime, 
todėl, kai tik bus paskelbtas piniginis 
vajus, tikrai mes visi turime jį paremti 
savo dosnia auka, prisidedant prie šios 
kilnios ir reikalingos idėjos įgyvendi
nimo.

Varšuvoje atsisveikinimą padarė 
mano prietelius Rimas Vaina su puikia 
žmona, dalyvaujant ir keliems vieti- |g 
niams lietuviams veikėjams. Malonus^ 
buvos tas vakaras, daug kalbų, daug jį 
įdomybių iš lietuvių ir lenkų gyveni-m 

' mo. Kitą dieną, dar prieš tai ilgokai m 
telefonu pasikalbėjus su, šiuo metuį~ 
Lenkijoje viešinčiu, vienu iš Lietuvos jS 
Sąjūdžio vadovų prof. V. Landsbergiu £2 
ir jam papasakojus paskutines naujie- 22 
nas iš Lietuvos, sėdau į Lenkijos 
lėktuvą ir palikau šį kraštą bei ~ Plosiu, lietuvius. g—

Lyginant Lenkijos gyvenimą su
Lietuvos, mano manymu, Lietuvoje” Sveikiname mielus gimines, draugus ir pažįstamus su Šv. KALĖDOM ir 
žmonės gyvena geriau. Ten yra S linkim visiems laimės, sėkmės ir sveikatos NAUJUOSE METUOSE.
daugiau automobilių, gražesni ir S 
geriau apstatyti butai, pas žmones (ne S Kastutė ir Vytautas Jurskiai
krautuvėse) daug daugiau maisto, tik S WB6X«38WS5SS063W3tS»WSS006S636JS«WSS06S6JSS3S»08SSSStSSSSX3SSOS30S3«W6SSX3S3SSW3SSSSSJS3» 
niekaip neaišku iš kur jie jo paima. S 
Kauno Laisvės alėja daug puikesnė ir S 
moterys gražiau apsirengę, negu E5 
Varšuvos pagrindinėje gatvėje, nors S

Tikros laimės ir džiaugsmo ’ K ALėDŲ šventėse, sveikų ir turtingų 1989 
metų iš širdies linkime savo brangiems giminėms, draugams ir visiems geros 
valios žmonėms!

Kęstutis ir Danutė Lynikai

Sveikiname su Šv. KALĖDOM ir ateinančiais NAUJAIS 1989 METAIS 
gimines, bičiulius bei pažįstamus čia Australijoje ir užjūryje linkėdami 
sveikatos, džiaugsmo ir dvasinės stiprybės bei Dievo palaimos.

Budos ir gerai pailsėsi. Thailandas 
besišypsančių žmonių kraštas. Tik 
dabar daugybė pabėgėlių, ypatingai iš 
Vietnamo. Labai daug Thailande 
visokiausių klubų, masažo kambarių 
ir barų su linksmybių namais, kuriuos 
aptarnauja pusė milijono profesiona
lių merginų. Pats garsiausias Ladda 
klubas, esantis šalia Bangkoko, kuria
me lankosi užsieniečiai iš aukštuome
nės, diplomatai ir kt. Šį klubą, prieš 
dvi dešimtis metų, pradėjo jauna 
dvidešimtmetė mergina, ir dabar, 
būdama tik keturiasdešimties metų, ji 
pati turtingiausia moteris Thailande, 
turinti didžiausią hostesių mokyklą, 
nors linksmybių kvartale pilna mergi
nų ir ne iš šios mokyklos.

Bangkoke buvau tik porą dienų, 
paskui nuvykau į labai gražų Pattaya 
kurortą, kur esu buvęs prieš 15 metų. 
Tada čia viskas buvo taip naturalu, 
gražu. Dabar viskas taip sukomercin- 
ta, labai daug turistų iš Vokietijos, 
Japonijos ir mažiausiai iš Amerikos. 
Žinoma, dabar ir kainos daug dides
nės, tačiau šis puikus kurortas vis tiek 
pats gražiausias Thailande. Čia gali 
rasti viską kas reikalinga vasarotojui.

Bangkoke teko sutikti neseniai 
laimėjusią "Miss Universe", Thailando 
gražuolę Porntip, kuri tuo metu ten 
viešėjo. Tai tikrai labai graži jauna 
mergina, kuriai, visur kur tik ji 
viešėjo, buvo keliami ypatingai dideli 
sutikimai. Ji labai gražiai išgarsino jų 
kraštą.

Po puikaus poilsio Thailande, skanių 
vėžių ir aštraus maisto, nudegęs 
saulėje, grįžau namo ir dar ilgai, ilgai 
negalėjau pamiršti Lietuvos ir tų 
puikių, ten turėtų, įspūdžių.

Antanas Laukaitis

gj Viltis Kružienė ir Stasys Erminas
ŠssaS8S3HWX8SXS6XM83BBSJS»(3aS3SaB6X3SSSS6®3SM6SSaSStSWSSX3SMOOSJB83^^

rį Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METU giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki

A-? ; ?
Veronika Koženiauskienė, 

Veronika ir Tony Rosato
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Dviratininkai, dalyvaujantys ekologiniame žygyje per Lietuvą

3SWaSSBHMMW36XWaSWaB«J««JBSSaaB«SMBSJB»SB6JBBWS«XJ^^

S Visus draugus ir pažįstamus sveikinam su KALĖDOMIS. Linkime džiaugsmo, 
sveikatos ir laimės NAUJUOSE METUOSE.

Ona ir Antanas Leveriai

3SSBW3JXSOtSSSBSXSSSS36SSSSJSJSS363HaS36SBHSMSSS«3DS3SS3SSHJ3OBtX3SSS3M3«3^^

isSg K3
gi Visus draugus, pažįstamus ir klijentus kelionių reikaluose, sveikinu 
gj KALĖDŲ ŠVENČIU ir NAUJU METU proga linkėdamas ramybės, sveikatos ir 
gj visokeriopos sėkmės, o Tėvynės laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo 
g| darbuotojams - stiprybės.
š
n Algimantas Žilinskas
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Baigiasi Lietuvai istorinės svarbos 
metai. Nežiūrint kai kurių nepasiseki
mų, įvykių balansas džiuginantis.

Pasikeitimai visiems žinomi ir gal 
nėra reikalo prie jų ilgiau sustoti. Jų 
reikšmė tautos ir krašto ateičiai gal 
nėra visų tinkamai įvertinta jau vien 
dėl to, kad greičiausiai mes tikėjomės 
perdaug dalykų, kurie, bent jau šiuo 
momentu, dar nėra galimi. įvykiai 
parodė, kad Rusija ne tik negalvoja 
suteikti Lietuvai ir kitoms pavergtoms 
tautoms suverenumo, bet priešingai, ji 
mėgina jas dar tampriau surišti su 
Maskvos imperija, kad niekas negalė
tų bėgti iš šio skęstančio laivo.

Tai mes matome iš Kremliaus 
mėginimo išbraukti 72 konstitucijos 
straipsnį, leidžiantį respublikoms iš
stoti iš Sovietų Sąjungos respublikų 
sudėties ir duoti sau teisę įvesti 
specialios administracijos zonas, kur 
tik Kremlius sugalvotų tai padaryti, 
aišku tik Rusijos interesų vedamas. 
Konstitucijos pakeitimų projektas 
buvo paruoštas ne tiek respublikų 
ekonominės autonomijos sustiprini
mui, kiek imperijos integralumo išlai 
kymui, Gorbačiovas ir jo patarėjai 
turėtų gerai žinoti, kad pabaltiečiai 
negalės pravesti tinkamų pakeitimų 
įgalinančių padidinti produkciją, kol 
Maskva neleis jiems patiems tvarkyti 
šį reikalą. 0 jeigu dar to nesuprato, 
jiems tai aiškiai pasakė okupuotos 
Lietuvos prezidentas V. Astrauskas, 
kad lietuviams nusibodo klausytis 
centrinės valdžios Maskvoje įsakymų, 
kurię varžo krašto nepriklausomybę ir 
neleidžia pasireikšti privatinei inicia
tyvai.

Tokia Maskvos laikysena pakenks 
daugiau pačiai Rusijai negu okupuotai 
Lietuvai. Ekonominės reformos be 
plačių teisių patiems tvarkyti savo 
kraštų ekonomiką suteikimo pabaltie- 
čiams, yra pasmerkta nepasisekimui. 
Kadangi vien Pabaltyje yra tinkami 
žmonės įgyvendinti ekonominį atgimi
mą, reiškia Gorbačiovas ir jo politinis 
biuras patys pasmerkė mirčiai savo 
perestroiką, be kurios imperija skubiai 
eina prie ekonominės katastrofos, 
kurios metu Rusija praras užimtas 
žemes, jų tarpe ir Lietuvą.

Iš besibaigiančių metų įvykių 
patirties verta padaryti išvadą, kad 
pabaltiečiai turi suderinti savo veiklą 
daug sklandžiau. Estijos vienos paliki
mas, kaip kad įvyko šių metų 
pabaigoje, yra žalingas bendram

frontui ir tarpusavio vieningumui. 
Vėliau, Maskvoje ši klaida buvo kiek 
atitaisyta okupuptos Lietuvos ir 
Latvijos delegatų. Kartu mums tai 
buvo pamoka, kad tvirta ir aiški 
laikysena yra veiksmingiausias gink
las. Tik pabaltiečių protestų ir 
pasipriešinimo Maskvos planams dėka, 
Gorbačiovas turėjo padaryti gana 
svarbių nuolaidų! Verta ir toliau 
tvirtai reikalauti, kad rusai nesikištų į 
Lietuvos vidaus reikalus patys pa
kenkdami perestroikos reikalui. Lai
kas jiems priminti, kad jie jau 
pakankamai įrodė savo nesugebėjimą 
administruoti.

Mūsų laikinam "parlamentui" laikas 
suprasti, kad marksizmo niekas, net ir 
pats Gorbačiovas, neišgelbės. Jiems, 
atsikračius bereikalingos baimės, rei
kia tik laikyti lietuvių tautos pusę. 
Maskva turi tankų ir KGB, bet jų 
negali pavartoti, kadangi tokiu atveju, 
prarastų Vakarų simpatijas ir, kas yra 
svarbiau, jų materialinę pagalbą, be 
kurios rusai apsieiti negali. Taigi 
lietuviams reikia visiškos vienybės, 
kurią jau parodė estai!

Užtenka kol kas neliesti išstojimo iš 
Sovietų Sąjungos klausimo. Visiško 
ekonominio savarankiškumo galima ir 
reikia reikalauti. 0 jis surištas ir su 
politiniu suverenumu.

Kalbant apie tautos vienybę, reikė
tų jau dabar pamiršti bet kokį partinį 
ar kitokios klasės susiskaldymą. Ben
dras frontas yra pats veiksmingiau
sias. Jo ypatingai trūksta išeivijoje. 
Jau praėjo tie laikai, kada vieni buvo 
už, kiti prieš veik neegzistuojantį 
bendradarbiavimą su okupuota Lietu
va, už kultūrinį, bet prieš politinį 
veikimą. Ką bekalbėti apie pirmi
ninkavimų garbės ieškojimus. Viskas 
prarado aktualumą ir prasmę. Belieka 
aktyviai ir apgalvotai paremti oku
puoto krašto išsilaisvinimo bylą pa
čiais, tokiam momentui, tinkamiau
siais metodais ir mums prieinamomis 
priemonėmis.

Kuo plačiau išnagrinėsime mūsų 
ateities darbą ir kuo daugiau duosime 
progos pasisakyti mūsų bendruomenių 
nariams mūsų veiklos planavime, tuo 
mažiau padarysime klaidų ir pakenk
sime mūsų vieningumui.

į naujus metus žengiame apsigink 
lavę nauja pagrįsta viltimi, kuri žada 
lydėti mus iki galutinio laimėjimo.

Skaitytojai pasisako § Gruodžio 9 dieną stiprios Izraelio 
J J n karinės pajėgos iš jūros ir oro puolė

palestiniečių pozicijas pietų Lebano- 
ne. Padaryta daug nuostolių gynė- 

Staiga pradėta į viešumą kelti tai jams, tačiau žuvo, operacijai vadova- 
kas mums jau seniai žinoma, būtent vęs, Izraelio pulkininkas.
tas kitas Stalino "holokaustas". Spau- § •
doje skaitome apie sistematiškas $ Marksistai sukilėliai Vakarų Sacha- 
masines žudynes ir televizijoje mato- § roję raketa pašovė ir numušė ameri- 
me krūvas sušalusių lavonų įskaitant § kiečių lėktuvą, skridusį iš Senegalo į 
tik gimusių kūdikių. Bet Stalinas ne 
vienas pats tai įgyvendino, jis turėjo 
daug padėjėjų. Kur jie dabar? Ar juos 
kas traukė atsakomybėn? Kur balsai 
reikalaujančių, kad jie būtų patraukti 
atsakomybėn?

Mūsų Bendruomenė sudėjo daug 
pastangų dėl numatyto nacių karo 
nusikaltėlių įstatymo. Tačiau dabar 
mums kiekvienam laikas asmeniškai 
rašyti savo parlamentarui ir reikalau 
ti, kad kiekvienas nusikaltėlis, kas jis 
bebūtų ir kur jis bebūtų, būtų 
traukiamas atsakomybėn. Mes esam 
balsuotojai ir turim savo parlamenta
rams pasisakyti, kokios mes nuomo
nės. Užtenka bijoti, mūsų balsai yra slavijos tris australų diplomatus su 
jiems svarbūs. Jeigu kiekvienas pabal- 
tietis ir ukrainietis parašytų atatin
kamam parlamentarui, tai turėtų daug 
įtakos. Mes reikalaujam, kad šitas 
įstatymas būtų taikomas visiems, o ne 
tik keliems.

Bendrai šaukdami mes galim daug 
pasiekti.

Dalia Pyragiūtė - Gordon

L.B Spaudos S-gos 
susirinkimas

Lįgtuvių Bendruomenes opaudos

Gerb. redaktoriau.

§ Marocco kovoti prieš skėrių antplūdį. 
§ Žuvo visi penki amerikiečių įgulos 
$ nariai. Taip pat sužalotas kitas kartu 
| skridęs lėktuvas.

I Papua - Naujosios Gvinėjos vyriau- 
§ sybė rimtai susirūpinusi dėl vietinių 
§ gyventojų sabotažo veiksmų prieš 
§ australiškos Bougainville Copper ben- 
§ drovės kasyklas. Padaryti dideli nuos- 
§ toliai tiek australams, tiek pačiai 
§ Papua - Naujosios Gvinėjos valstybei. 
§ •
| Jugoslavijos vyriausybė, atsirevan- 
| šuodama už Jugoslavijos konsulatd 

uždarymą Sydnejuje, ištrėmė iš Jugo-

{j šeimomis. Jugoslavų konsulato tar- 
§ nautojo peršautas kroatų jaunuolis 
§ sveiksta ir iš ligoninės jau išleistas. 
§ Dėl * anoniminių grąsinimų, jo tėvo 
§ namus nuolat saugo australų policija.

Kalbėdamas Jungtinių Tautų foru- 
me Niujorke, M. Gorbačiovas pažadė- 

^jo, dviejų metų bėgyje, Sovietų 
i Sąjungos kariuomenę sumažinti de- 
^šimtadaliu, t. y. puse milijono karių.

Vakarų pasaulis SSSR prezidento 
§ pažadą sutiko entuziastingai, ypatin
gi gai numatomą 10.000 tankų ir 800 
§ karo lėktuvų atitraukimą iš Rytų 

Sąjungos narių 11 - tas metinis § Europos, nors ten sovietai ir toliau 
susirinkimas įvyks Sydnejaus Lietuvių § turės didžiulę persvarą žmonėmis ir 
klube, 16 - 18 East Terrace, § 
B aks town, sausio 22 dieną, sekmadie
nį, 2 vai.

Darbotvarkėje:
1. Praeito metinio susirinkimo proto
kolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1988 birželio 30 
d. apyskaitos, direktorių bei revizo
riaus pranešimų priėmimas.
3. Sąjungos valdybos rinkimai ir § kariuomenės sluoksnių nepasitenkini- 
tvirtinimas, pagal Sąjungos įstatus.
4. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sąjun 
gos įstatus galima iškelti susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų 
narių įgaliojimus (proxy), turi juos 
pateikti Sąjungos raštinei, 16 East 
Terrace, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandos prieš susirinkimo pradžią.

1987 - 88 kadencijos valdybą 
sudarė V. Patašius (pirm.), A. 
Adomėnas, A. Dudaitis, K. Protas ir § 
O. Maksvytienė, kooptuota vietoje 
pasitraukusio V. Jaro. Pagal Sąjungos 
įstatus, A. Adomėnas, O. Maksvytienė 
ir V. Patašius turi atsistatydinti per šį 
metinį narių susirinkimą, bet jie gali 
būti vėl renkami į naują valdybą. 

Iki nominacijų užsidarymo gruodžio 
12 d. gautos sekančios nominacijos į 

__________________________________________________________________________ i Spaudos Sąjungos valdybą:
Q'A. Adomėnas - siūlė A. Dudaitis, 

Šventiškos nuotaikos ir džiaugsmo KALĖDŲ šventėse. Laimės bei Q parėmė K. Protas.
pasisekimo NAUJUOSE METUOSE linkime Tautos Fondo ir Lietuvos Laisvės |g i O. Maksvytienė - siūlė V. Patašius, 
Iždo nariams, rėmėjams ir įgaliotiniams.

tankais.
? Gorbačiovo pažadas didele dalimi 
Į yra sunkios Sovietų Sąjungos ekono- 

minės krizės išdava.

įį SSSR generalinio štabo viršininkas 
§ maršalas Sergiej Akromiejev išėjo į 
§ atsargą sveikatos sumetimais. Vaka- 
§ ruošė jo pasitraukimas siejamas su

Dr. Jonas Kunca

šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1989 METŲ proga sveikiname visus lietuvius - 
Australijoje, laisvame pasaulyje, Sibire ir Lietuvoje, linkėdami jungtis į bendrą 
darbą ir kovą pavergtos Tėvynės išlaisvinimui, o taip pat ir asmeniškos 
gerovės, džiaugsmo, sveikatos bei ramybės geros valios žmonėms.

§mu dėl karinių biudžetų apkarpymo.
§ e
| Didžiulė gamtos stichijos katastro- 
?fa sukrėtė Armėniją. Ž ėmės drebėji-

mas sunaikino Spitak miestą ir 
^sugriovė didelę dalį Leninakano ir 
§ Kirovokano miestų pastatų. Žuvusių 
§ skaičius apskaičiuojamas maždaug 
§ tarp 70.000 ir 100.000 gyventojų. 
|Pusė milijono žmonių liko be pastogės.

Daugelis Vakarų pasaulio šalių 
^smarkiai prisideda prie gelbėjimo 
? darbų bei šalpos nuo nelaimės 
^nukentėjusioms sritims.

A.L.B. Melbourne Apylinkės valdyba

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje 
Melbourne

parėmė A. Dudaitis.
V. Patašius - siūlė A. Adomėnas, 
parėmė K. Protas.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos
Sąjungos valdyba

§ Kabulo vyriausybės lėktuvai per 
^klaidą smarkiai bombardavo savo 
§ pačių tebelaikomą Kandaharo miestą, 
§užmušdami daug civilių gyventojų. 
§ Afganai sukilėliai yra priartėję prie 
§miesto ribų.

If Tibeto sostinėje Lhasoje kiniečių 
^karinės pajėgos atidengė ugnį į 
^demonstruojančią minią, reikalaujan
čią žmogaus teisių. Žuvo keli 
^tibetiečiai, sužeista olandų turistė.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, nuoširdžiai sveikiname Australijos S 
Lietuvių Fondo įgaliotinius, talkininkus, Fondo narius ir visus jo rėmėjus. g VISŲ AUSTRALJOS LIETUVIŲ ŠVENTE

I LIETUVIŲ DIENOS -Australijos Lietuvių Fondo valdyba 

-------------——————----------------- ------------ ---------------------------- ------------- g 
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MIELI, TAUTIEČIAI,

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga, nuoširdžiai sveikiname visus mūsų 
draugus ir pažįstamus linkėdami geros nuotaikos, sveikatos, džiaugsmo ir 
laimės.

B

L,

t

fe

Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
komitetas kviečia visus lietuvius 
apsilankyti žaidynių atidaryme.

Atidarymas įvyks gruodžio 26 
dieną, pirmadienį, 12.30 vai. po pietų 
Apollo Entertaiment centre 40 Kings
ton Ave, Richmond.

Žaidynes atidarys Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas dr. V. 
Bieliauskas.

Atidaryme žygiuos sportuojantis 
jaunimas iš Lietuvos, Kanados, Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Australi
jos.

Po atidarymo ceremonijos, įvyks 
Adelaidės jaunimo tautinių šokių 
grupės "Žilvinas" pasirodymas.

Šokiams pasibaigus, bus žaidžiamos 
dvejos vyrų krepšinio rungtynės, 
kuriose apsilankiusieji turės progos 
pamatyti žaidžiant Lietuvos, Kana
dos, Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Australijos lietuvių komandas.

Įėjimas 5 doleriai, vaikams iki 14

metų - įėjimas nemokamas.
Taip pat kviečiame nepraleisti 

žaidynių uždarymo ceremonijos, ku
rioje matysite žygiujant dalyvius 
pasipuošusius laimėtais medaliais.

Prieš uždarymą, įvyks vyrų krepši
nio rungtynės tarp Pasaulio lietuvių 
rinktinės ir Pietų Australijos "AU - 
Stars" komandos. Rungtynės prasidės 
1 vai. po pietų.

III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nių uždarymas įvyks gruodžio 31 
dieną.

Sausio 1 dieną, 1 valandą po pietų 
kviečiame visus į atsisveikinimo 
gegužinę, kuri įvyks Rymill Parke 
(tarp Rundle Rd., East Terrace ir 
Bartels Rd.).

Gegužinėje bus galima gauti nusi
pirkti gėrimų, maistą prašome atsi
nešti savo. Kas nori, parke galės 
naudoti savo atsivežtas iešmines. 
(ėjimas visiems nemokamas.

Organizacinis komitetas

Balys ir Valentina, Laima ir Rita Barkai
I ' • .
[3S»«SS3BS»SS6SSSC3SSSS»3a«X3SKXsaS3S3»J£3«36«S3H«S6M6X36®XMSSS^^

M Linksmų ŠVENČIŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ linkime visiems mūsų 
Q draugams, bičiuliams, kolegoms, pažįstamiems.

Bronė ir Juozas Lapšiai

gj Sveikiname visus draugus ir lietuviškosios veiklos pareigūnus KALĖDŲ 
gj šventėse ir linkime sveikų, laimingų NAUJŲ METŲ!

gi Irena ir Kostas Bagdonavičiai
@tM3SS»S6S6S»S6Je6W«SBSSa6SSX3aaS3S«J6X36W6S3awaS«M6SB6SSSOSSS36X36SSSSSMS^^

Šv. KALĖDŲ švenčių ir NAUJŲJŲ METŲ proga giminėms, bičiuliams 
linkime geros sveikatos ir tyro džiaugsmo, o seses ir brolius Lietuvoje 
siekiančius laisvės telydi Dievo palaima ir ištvermė, mūsų maldos ir mintys su 
jumis.

illiiiillillliiiliiiiiiiiiiiiiiliiiilliiiiiiiililiii

Sveikiname III PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ dalyvius - 
Lietuvos, Kanados, JAV-bių ir Australijos seses ir brolius sportininkus bei 
mūsų rėmėjus ir talkininkus.

Visiems linkime linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ!

gi Elena ir Stasys Dainiai
g Adelaidė

S*
Savo draugus, pažįstamus, bendruomenės ir jaunimo organizacijų 

darbuotojus sveikiname K A LĖD Ų švenčių proga ir linkime laimės, sveikatos ir 
S sėkmingų 1989 metų.

A.L.F.A.S. valdyba
III P.L.S.Ž. org. komitetas

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LIETUVOJE
Kalėdinių atostogų metu Kaune 

rengiamos krepšinio ir mlnifutbolo 
varžybos solidarumo su III Pasaulio 
Sporto žaidynėmis Adelaidėje vardan.

Kviečiame Lietuvos jaunimo ko—1 
manei as, visus, norinčius dalyvauti, 

X>x*aSome pranešti šių varžybų organi- 
z atori ams.

M Jonas ir Marija Zinkai

HgĮ Šv. KALĖDŲ proga sveikinu seses ir brolius šaulius, visus gerus draugus - - 
gj prietelius ir linkiu, kad NAUJIEJI 1989 METAI atneštų Lietuvai laisvės 
gį rytojų.

g| S. Pačėsa
g| Šaulių Kuopos pirmininkas
g>O63B»«St36S«8SSHa8S6SSSS3BSX3tsaaSSSS6JSS£X«SSM3SS6SSS«3BWJ65SJ«»«X3BSSHS^^
B -'ė'*gĮ Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, nuoširdžiai sveikiname visus 
g gimines, draugus, bičiulius, prietelius linkėdami malonaus džiaugsmo ir 
ri geriausios sveikatos. -

Emilija ir Antanas Mikeliūnai

Lietuvos Jaunimo Bendrijos " Lituani- SIKssxnBBaaaroBaoBsxsaHsnHacsxsnoBcxxxsxsHBBacsassxssmtxxsxxxxxKXXSSi 
oa" Kauno skyrius. R „j

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIII.

SYDNEJUJE
gj Mieliems draugams ir pažįstamiems linkime Šv. KALĖDŲ džiaugsmo ir 
gj laimingų NAUJŲ METŲ.

galėjęs iškepti tokių puikių kepsnių. S
Ačiū visiems. §

E. Lašaitis S

Sėkminga ir linksma popietė vyko 
gruodžio 3 dieną Cabarita parke, kur 
susirinko Sydnejaus sporto klubo 
"Kovas" sportininkai ir gausus būrys 
svečių, tarp kurių buvo net iš 
Lietuvos. Vienas iš jų Filibertas 
Perminąs traukė loterijos bilietus. 
Pirmą laimikį gavo Vytenis Šliogeris, 
po jo dar trys laimingi. Dėkojame už 
aukotus fantus S. ir O. Abramavi- 
čiams, J. ir T. Dambrauskams, A. ir B. 
Sidarams, A. Grinevičiūtei - Wallis ir 
valdybos nariams. Viktorui Šliteriui 
dėkojame už didelės iešminės padary
mą, be kurios Vytas Burokas nebūtų 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirii

SVEIKINA

V. ir A. Jakštai

gĮ Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su Šv. KALĖDOM ir linkime 
g{ laimingų NAUJŲ METŲ.

AUKOS SVEČIŲ PRIĖMIMO 
KOMITETUI

100 dolerių - R. Genys, po 
dolerių - P. Medelis (pakartotinai), J. gj 
Useckas, J. Sakalauskas, 30 dolerių - gj ...
V. ir A. Jakštai, po 20 dolerių - A. gj proga ir linkime ko geriausios sveikatos, džiaugsmo ir Dievo palaimos. 
Ladyga, J. Gudaitis, J. Zinkus, V. gj . .
Šablevičius, St. ir D. Skoruliai, J. gj L* ir
Alke vi Sius, P. ir A. Storpirščiai, V. gj Nagu evič enė
Jond, 10 dolerių - D. Bižienė.

n 
S X An Sv. KALĖDŲ proga širdingai sveikiname visus savo mielus draugus ir
g pažįstamus ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sydnejaus sporto klubas "Kovas" sveikina klubo rėmėjus, "Kovo" ir gj
užsienio sportininkus dalyvaujančius III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynėse, gj Aida ir Viktoras Jarai
linkime linksmų Šv. KALĖDŲ ir sėkmės 1989 metais.

g| Meilutė ir Antanas Jokantai

Visus gimines ir prietelius sveikiname Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

Pirmininkas E T*itis ir valdyba NAUJŲ ^89 METŲ3mUS SVelkinam6 SU SV‘ KALĖD0M W linkime laimingų

Sveikinu brolį su šeima Perthe, draugus, pažįstamus Australijoje ir § 
užjūriuose su Šv. KALĖDOMir NAUJAISIAIS 1989 METAIS linkėdamas geros @ 
sveikatos, laimės ir sėkmės gyvenime. S

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Stasys Stirbinskas
Nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linkime 

Sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS bičiulius ir S giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems.
sportininkus, Australijoje ir užjūryje. S

Eugenija Maurusevičienė,
Stasys Jūraitis S Jadvyga Maurusevičiūtė

"Mūsų Pastogė" Nr.50-52 1988.12.19 pusl.6 asssssssssssrffesesssssssssssssssssssssssssjaB
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Šv KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikinu visus gimines, draugus ir į Mielus bičiulius, bedradarbius ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname Šv. 
pažįstamus linkėdama sėkmės ir laimės. g KALĖDŲ proga ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

H
L. Radzevičienė - Adelaidė H Edna ir Albinas Giniūnai

B636SSJ6JS3S363B6SSXSS3»M£3a«3HS3HS36SSSSSSSMBSaS3«SSSa6XS8SSS63MS3«XSSXJS3636SX36^^

g Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikinu visus draugus ir 
Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linki giminėms ir g pažįstamus, linkiu stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime 

pažįstamiems. S : M

Antanas Kutka
B. Jankienė ir šeima. Geelong. M

Š . . . . .KttsOBBQHBOocxatiBOssxxxKssxssxxsxxsxxxxxsxxxxxsxxsxxKxxsxxsxxsxxjHrj Mielus bičiulius ir pažįstamus sveikiname Šv. KALĖDŲ proga ir linkime
S laimingų NAUJŲ METŲ.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1989 METŲ proga, sveikinu gimines, draugus bei EI
pažįstamus Australijoje ir užsienyje, linkėdama visokeriopos laimės. Černiauskų šeima

Vincenta Jasiūnienė
Sveikiname visus draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

ĮĘf proga, linkime geros sveikatos, laimės ir sėkmės namie ir darbuose.
Sveikinu savo artimus bičiulius su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu 1989 METAIS EI

visiems daug sveikatos, sėkmės ir laimės.

Bronė Ropienė

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ visiems H 
mieliems draugams ir pažįstamiems linki IBĮ

B. ir V. Kondrackai

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikiname visus savo 
bičiulius ir pažįstamus Australijoje ir užjūriuose.

Lotte ir Vladas Šneideriai

Lionginas BuKys o
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga, sveikinu draugus ir pažįstamus, linkiu 

jiems geros sveiKatos.
Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir N AUJŲ METŲ g| 

proga nuoširdžiai sveikinu linkėdamas daug džiaugsmo, laimės ir sveikatos, pj
Sofija Šaparienė

n
Savo brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus Australijoje ir už jos ribų q 

sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu daug laimės, sveikatos ir pasisekimo q 
NAUJUOSE 1989 METUOSE.

’ 'W»;'
Salomėja Zablockienė

vzmuxsiuui
B»»®’»®»®«’®«s»®®’e’oooassaoloe’6sssoej6ss3ssss6s08^^ visai plačiai

Linksmų Šv. KALĖDŲ švenčių ir sėkmingų NAUJŲ 1989 METŲ linkiu g -
visiems draugams ir pažįstamiems. g

Alfonsas Giliauskas

Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus bei bedradarbius sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 
NAUJAISIAIS METAIS.

g Jadvyga Mickienė su šeima

S Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų ateinančių 1989 METŲ linkime 
_ ___  r____ i mūsų giminėlei Australijoje ir užjūriuose, draugams,
@ pažįstamiems ir bendradarbiams.

Aldona, Adolfas ir Tomas Jablonskiai
Elena Laurinaitienė gi

BBO6SBaS3a««SWSHS»«3B«3»J6J6S»36KMaa«SBa«3W3SM3S^^

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1989 METŲ proga, sveikiname visus gimines, 
draugus ir pažįstamus. Linkime visiems Kalėdinės Taikos, ramybės ir dvasios 
meilės, kad ji suvienytų mus visus ir suteiktų sėkmės bei gaivinančios jėgos 
naujųjų metų darbams.

Mielus draugus, pažįstamus ir bendradarbius sveikiname Šv. K A LĖD Ų ir 
EI NAUJŲJŲ METŲ proga linkėdami visiems pasisekimo ir sveikatos.

Ričardas ir Juozas Červinai 
Marija ir Antanas Statkai

Birutė Prašmutaitė,.
Morta Prašmutienė ĮBĮg Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ proga ir linkime daug 

ySj laimės, džiaugsmo ir sveikatos NAUJUOSE METUOSE.

Linksmų Šv. KALĖDŲ švenčių, laimingų 1989 METŲ linkiu visiems S
draugams ir pažįstamiems. @

• '! n
Lydia ir Stasys Rimkai

|SS«SBB«363B6X3WX8a6S«3OOOSS«S0aW«»S«SC«eC6S»SJO»»a0^^

E! Mielus bičiulius, draugus, bendradarbius ir pažįstamus sveikiname Šv. 
’00000tStStSSa000e5£S0SSt^^ KALĖDŲ proga ir linkime sėkmingų ir našių NAUJŲJŲ METŲ.

Daug tyro džiaugsmo ir laimės KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ S 
proga giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems linki

Brigita Vilkienė ir Adomas Barkus
M3SSMBaBHSwss»s«SH6S«M3M«S3SXXsaH«3SMassass«soBa»3as3B^^ Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ visiems draugams ir

g pažįstamiems Melbourne, Sydnejuje, Adelaidėje, Queenslande ir Perthe linki 
Visiems savo draugams ir pažįstamiems linkiu malonių KALĖDŲ ŠVENČIŲ BĮ 

ir laimingų bei sveikų NAUJŲJŲ METŲ. n

Feliksas Sodaitis

Dana ir Jurgis Karpavičiai

|gOW»BM«SaSSB6SBM»6SS6X3S»S»XS»»«8SX3B6»«JC6S6»oaBra^

V. Sivickienė, Qld.
@3»sa«MH«sae6X3oss£3«3owx«saawsaHS3BBOoaaoo»M8Ossaaa6^

II Linskmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ visiems artimiesiems, 
g draugams ir pažįstamiems linki

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga svekiname gimines, draugus, ĮgĮ 
prietelius, pažįstamus Australijoje ir užsienyje. Linkime geriausios sėkmės 
1989 metams.

Koste R id ik ie nė

Dr. L. ir G. Petrauskai

. -.-V
Linki Danutė Bižienė, dukra Nijolė

Gedimino ir Algimanto šeimos

g Visus draugus ir pažįstamus sveikinu su Šv. KALĖDOMIS, linkiu daug geros 
S sveikatos, džiaugsmo ir laimės NAUJUOSE METUOSE.

V. Binkis
J
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Ona Baužienė Adelaidė

Eva Kubbos

Sofija ir Aleksandras Mauragiai

Aleksas ir Vera Kaminskai

Daiva, Dan ir Aistis Bieri 
Marija Labutienė

g Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ nuoširdžiai 
Ė! linkime mieliems draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams.

Gimines ir pažįstamus sveikinu su Šv. KALĖDOM, linkiu laimės, sėkmės ir
stiprios sveikatos NAUJUOSE METUOSE.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, nuoširdžiai sveikiname visus mūsų g Mūsų draugams ir visiems lietuviams linkime linksmų Šv. KALĖDŲ ir daug 
draugus ir pažįstamus linkėdami geros nuotaikos, sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės 1989 METAMS, 
laimės.

įgį Aldona ir Alfa Adomėnai
Jadvyga Kecorienė ir Stasys Jankauskas SS........................... ................................

.. ................................................................. .........Svcikiūame vlsus "Sūkurio" Šokėjus, Šokėjus Ir rėmėjus su Su. KALĖDOMIS 
Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su Šv. KALĖDOM ir NAUJAIS S jr linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

METAIS linkėdami džiaugsmo ir sveikatos. S
s Šokių grupės "Sūkurys"
S valdyba

^ellėZ^teteltams ^UCkdla^'taM8’ NAUWnI 1989 MET’,

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikiname visus gimines ir Q 
pažįstamus linkėdami geriausios sveikatos ir Aukščiausiojo palaimos.

Elena Eskirtienė g3e>oooesooooossossoeso»««»®«so»«®«»M«s«SB«««^
Vytas, Roma ir Rodnis Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ mieliems draugams ir

00008S000tS0eSS000S’0,StS0SS0aa00a00000a00^^ PaŽ'StamiemS linkl

šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikiname gimines, draugus ir g 
pažįstamus linkėdami džiaugsmo, laimės, sveikatos. g

ra

gCSmBSWBBB000CSSXSSHCKSSm0B0BB00B0CS»SatS*«nBCnCXXM«J0CM«MCS«*nCa

Juozas Ramanauskas, Bass Hill w* Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDOSE ir linkime
m visiems geros sveikatos ir laimės 1989 METAIS.

HS»MSS«M«3S«««0«X««3«SaSSS3H«M3tsa«30BSM6XMHa6SaBOS»«3SSB^^

Mielus savo draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikinu su Šv. KALĖDOM ir 0 
linkiu šviesių ir laimingų NAUJŲ METŲ.

Tamara ir Benius Vingiliai
StSttBSSSBSSSSSSXSnBCSXXmaBBCSXMBaBBBKCXXXSXXXmoro

H Sveikiname visus draugus, bičiulius ir pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS ir 
S linkime visiems laiminau 1989 METU.

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

Eugenija Bliokienė

Nata ir Jurgis Liutikai

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname ŠVENTU KALĖDŲ proga ir 
linkime laimingų 1989 METŲ. Š

M. Migevičienė
I. ir A. Dudaičiai

3MBOMSJHSSS3t®XXXSBMM6XXSSWBtSaSSS»«SSS«S63S®X3HS3««3(36S3S3S«3SStSS3S3S^^
ra

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1989 METŲ linkime visiems g 
mūsų draugams ir pažįstamiems. n

0. Osinienė
L. ir M. Cox su šeima

*,°BOOaootssstsooooatsotsossoooooaoo(st,oaae’nt,otsoos^^ K AL^D^ ŠVENČIŲ ir N AUJŲJŲ METŲ proga, sveikiname visus prietellus.
g Linkime sėkmės ir geros sveikatos 1989 metuose.

Sveikimane gimines, draugus ir pažįstamus su šv. KALĖDŲ šventėmis g
linkėdami visiems laimingų NAUJŲJŲ METŲ. ra

Augenija ir Vincas Stagiai

®XS6XSeS3«SJMSSSatSBS3®«X3S8B«36KSX3SSS3«SHSS6«3SSaSWtS3SSX3SSaaa»SM®XX^^ 
ra

Giminėms, draugams ir choro "Daina" dainoriams gražiausių švenčių ir » gyvenime.
geriausių 1989 - jų linkime. Q

Elena ir Bronius Kiveriai

Sveikiname savo gimines, draugus bei pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS ir 
nuoširdžiai linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

Milda, Vytautas ir Ričardas Bukevičiai

' !•' ' .* ' . i;' - - • - **•*~ "l•

Sveikiname visus artimuosius, draugus ir pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS ir 
NAUJAISIAIS METAIS, linkime sveikatos, laimės, sėkmės visuose darbuose ir 
siekiuose.

Juta ir Viktoras Šliteriai, 
Stasė Kolakauskienė

Mielus bičiulius, bendradarbius ir visus pažįstamus KALĖDŲ švenčių proga 
sveikina ir viso geriausio NAUJIESIEMS METAMS linki

£1 Danutė ir Stasys Storuliai
^3000CKK«K«900a0Cm0a«S3CS0aC9CKSCMaaCKKWCMOS0a0SK«9H00CKK3CS»HatJS0CSKS

O. ir A. Zamoiskiai
SBSS6SOS3OaSStSO«aSS«S«3SSaSJatSSSa6X36J6SSS6WSSS«3«XSSM3SS3S3HaSSB»SHSS3H^^

Nuoširdūs sveikinimai mūsų draugams ir prieteliams Šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga. Linkime visiems daug sveikatos bei pasisekimo

j|| Elvyra ir Ričardas Šemetai

Mielus bičiulius, artimuosius, pažįstamus ir bendradarbius sveikiname su 
n KALĖDŲ ŠVENTOMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 
n 1987-siais metais.

Ona ir Valentinas Jonušai

Petrašiūnų šeima

Onutė ir Algis Kapočiai 
rac»9cncKXM0cna00BcssxsncKKXKSBBScssmcscMcaro0caaBBBSM«s«0BBCMSBW 

_ ... . . .. A , . ... . x „ s m Sveikiname Pensininkų Sąjungos narius ir bendrai visus pensininkus šv.Iklname draugeli pašlamąssulaukusiusdJlpogsmtagųšv. KALĖDŲ Ir g KALĖDŲ proga ramaua ^„jmo 1989
imame auningų U mljų. g METAIS.

S Melbourne Pensininkų Sąjungos valdybaPetrašiūnų šeima g

u „ A-*™ S Šv- KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga, sveikinu visus gimines ir draugus išGiminėms, draugams ir pažįstamiems tyro džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE ip « tnli
ir Dievo palaimos NAUJAISIAIS 1989 METAIS linki « K •

u v . . ra Natalija ČelkienėRegina Kauniene g
ra
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Nuoširdžiai sveikiname mūsų bendruomenės narius ir svečius iš užjūrio 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, linkėdami viso geriausio 

dabar ir sėkmės ateityje.

Sveikiname mielus prietelius, artimuosius ir draugus KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
proga ir linkime sėkmės 1989 METAIS.

Martina ir Anskis Reisgiai
Canberros Apylinkės valdyba

Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ proga. Sėkmės, 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga sveikiname mielus lietuviškos bendruomenės S sveikatos ir vilties NAUJUOSE METUOSE.

narius ir linkime sulaukti sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ, kurie priartintų mūsų 
troškimų išsipildymą - Tėvynės laisvę. Pullinen šeima

ALB Melbourno Apylinkės valdyba Q8”00“8*^**^***8”8******^^
g Mielus bičiulius ir pažįstamus sveikinam su Šv. KALĖDOMIS ir 

NAUJAISIAIS METAIS linkėdami visokeriopos sėkmės.
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, nuoširdūs sveikinimai ir geriausi 

linkėjimai Latrobe Valley, Sale seniūnijos ir visos Australijos lietuviams. Agnė ir Henrikas Meiliūnai

j36Mtt3W»6«j0sssxs®»asxxssMjaswssaa6s«s««s»«wBtMaawM3HBa^

V. Koženiauskienė g Gražių Šv. KALĖDŲ švenčių ir laimingų 1989 METŲ visiems nuoširdžiai
Latrobe Valley Seniūnė g linki

■ s
Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1989 METŲ linkime LSS g.

Australijos Rajono broliams ir sesėms, jų tėvams, rėmėjams ir vadovams g
g

Jadvyga, Alfas, Ginta ir Vida Viliūnai

LSS Australijos Rajono Vadija
Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1989 METŲ giminėms, 

bičiuliams ir visiems lietuviams linki
•F'

Pranas Šarkis,
Birutė ir Vytautas Vaitkai

Visus mielus Sydnejaus choro " Daina" rėmėjus, lietuviškos dainos ir giesmės S 
mylėtojus sveikiname šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, linkėdami 
džiaugsmo šventėse ir laimės kupinų dienų naujuose metuose. g

g Visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname KALĖDŲ 
g ŠVENČIŲ proga ir linkime gražiausių ir sėkimingiausių NAUJŲJŲ METŲ.Choro "Daina" dirigentai, valdyba ir choristai

Gytis Danta su šeima, 
Vincas Danta

J»»SSS3aSSe3BCS«3S3»SOSS6M6JaS363CK»636X563S363S36SCX36J6SS3S36®K«3»SS3O6Jt363CSS3»SWX»S3»g
sĮįViu. . HAK

Nuoširdžiai sveikiname mūsų mielus bendruomenės narius Šv. KALĖDŲ S 
proga ir linkime sėkimingų lr kūrybingų NAUJŲJŲ METŲ. S

Qn«s«s«s«s6«s8asxs<KSBaBBaaassssMB8sssaaosssjaaansss3»3S3«s«3aot«sssMs^^

Sydnejaus Apylinkės valdyba Sveikiname gimines ir visus bičiulius sulaukus Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ

QB0ac30tsaa0CS30000O0t3cx3ssocM0O0Q00ac9Cjaacx3CS0a0CKX30cnac30a  ̂ METV> linkime sveikų ir darbingų sekančių metų.
g

Šv. KALĖDŲ proga, nuoširdžiai sveikiname nuolatinius Tautos Fondo g Marija ir Jonas Antanaičiai
linkėdami SVeikat°S Stiprybes

NAUJUOSE 1989-TUOSE METUOSE. F5

S Bičiuliams ir pažįstamiems linkime malonių Šv. KALĖDŲ švenčių ir 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ, Sydnejus g laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

soatsHss«j««sH6s»sao6sa»3ass«sss6XMO»xsas3o»s6J6KS6MaaaaaBS«3MSBt^

Šventinės nuotaikos ir džiaugsmo K ALĖD Ų šventėse, daug laimės ir sėkmės 
NAUJUOSE METUOSE linkime visiems ramovėnams, savanoriams - kūrėjams 
ir visiems kovojusiems už Lietuvos laisvę.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

L.K.V. Sąjungos "Ramovė" 
Melbourno skyriaus valdyba

Sveikiname draugus su Šv. KALĖDOM ir NAUJAIS METAIS, linkėdami 
S laimės ir sveikatos ateinančiais 1989 metais.

Edit ir Vladas Brilingai

Sydnejaus Lietuvių klubas sveikina savo narius, talkininkus, tarnautojus, 
, visus Sydnejaus lietuvius ir iš kitur atvykusius svečius KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
proga ir linki laimingų NAUJŲ 1989 METŲ.

g Nuoširdžiai sveikiname Šv. KALĖDŲ švenčių proga visus gimines, draugus 
g ir pažįstamus, linkėdami geros sveikatos ir sėkmės visuose reikaluose.

Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba Jurgis, Irena ir Laima Rubai

Lietuvių kooperatinė kredito draugija || Visiems mūsų mieliems draugams ir pažįstamiems linkime Šv. KALĖDŲ
H džiaugsmo ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

1 A Ju x\ A

savo nariams, klijentams ir visai lietuvių, bendruomenei linki linksmų Šv. g
KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ. g

. -

Stasė JūreviCienė ir Kalgovų šeima

Šv. KALĖDŲ proga nuoširdžiai sveikiname draugijos nares, sodybieCius bei g 
visus mūsų geraširdžius rėmėjus ir linkime sveikatingų, džiaugsmingų ir g 
laimingų NAUJŲ METŲ. g

Artimuosius, draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, 
sveikiname ir linkime sveikatos, laimės ir kuo didžiausios sėkmės visuose 
darbuose ir siekiuose.

S.L.M.S.G.D. valdyba ir 
Lietuvių Sodybos patikėtinės

Onutė ir Juozas Maksvyčiai, 
Izabelė D aniškevičienė

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikiname visus lietuvių chorų g Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 1989 METŲ linkime Australijoje ir 
dirigentus ir dirigentes, choristus ir dainos mylėtojus, linkėdami visokeriopos g užjūriuose artimiesiems, draugams, pažįstamiems, 
sėkmės. 13

Melbourno "Dainos Sambūris"
Rūta ir Vincas AugustinaviCiai

. .... ... ''.a;..'
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SKAMBA

koncertas 
gražesniu 
jų meilę 
atsiminti

"Dainos Sambūrio" metinis koncer
tas -- didelė šventė Melbourno lietuvių 
tarpe. Kasmet šis puikus 
nustebina klausytojus vis 
repertuaru ir atnaujina 
lietuviškai dainai. Sunku
gražesnį "Dainos Sambūrio" metinį 
koncertų už tą, kuris įvyko Melbourno 
lietuvių namuose gruodžio 4 dieną. 
Choras labai gerai atrodė padidintoje 
scenoje, šviesiai išdažytoje salėje. 
Repertuaras buvo turtingas mūsų 
gražiomis liaudies dainomis ir meniš
kai sustatytas bei išpildytas. Vaikų 
choras, prisidėjęs keturiomis daino
mis, taip pat sudarė labai gerą įspūdį. 
Gi ištrauka iš A. Stankevičiaus 
kantatos "Kryžių ir rūpintojėlių 
Lietuva", kuriai dirigavo Danutė 
Levickienė, susilaukė stovinčios ova
cijos. Šio didingo veikalo tobulesnio 
išpildymo tiesiog negalima įsivaizduo 
ti. Pranešėjai dr. Andrius Pranckūnas 
su žmona Lina bnvo labai tinkami, 
dainų įvadus tardami gražia lietuvių 
ir anglų kalba. Norėtųsi kiekvieną 
dainą atskirai prisiminti, įvertinti, kad 
liktų užfiksuotas gražus koncerto 
atminimas, bet žodžiais muzikos 
neperduos!, o redaktorius tiek vietos 
laikraštyje negali aukoti. Tad su
glaustai:

Koncertas prasidėjo mišriu choru, 
kuriam dirigavo Birutė Prašmutaitė. 
Sudainavo L. Abariaus harmonizuotą 
liaudies dainą "Augo bernelis", K. V. 
Banaičio "Paskutinis vakarėlis", V. 
Budrevičiaus "Oi aukšti ąžuolėliai" ir 
A. Pociaus "Palankėj". Sekė vyrų 
choras, kuriam dirigavo Danutė Le
vickienė, atlikęs liaudies dainą "Ly
gioj lankelėj" harmonizuotą J. Švedo 
ir M. K. Klajūno dainą V. M. Putino 
žodžiams "Liaudies daina". Pastaro
sios dainos karinga melodija ir 
patriotiniai žodžiai labai atitiko 
nūdieniam laisvės siekimo atgimimui 
Lietuvoje ir publika triukšmingai 
pritarė jai. Moterų choras padainavo 
A. Bražinsko dainą S. Žlibino žo
džiams "Brangiausia žemė" ir V. 
Paltanavičiaus dainą P. Širvio žo
džiams "Nemunas". Kas prisiminė 
"kiekvieną taką" išvaikščiotą tėvynė
je, šioms dainoms skambant, šluostė 
skruostais riedančias ašaras. Birutė 
Prašmutaitė vėl stojo diriguoti miš
riam chorui, kuris atliko L. J. Simučio 
dainą "į naują žygį", A. Raudonikio 
dainą J. Lapašinsko žodžiams "Tėvy
nė" ir V. Juozapaičio dainą S. Žlibino 
žodžiams "Graži mūsų žemė". Tai 
dainos pilnos patriotinės 
atliktos su didele šiluma ir 
susilaukė ilgų plojimų.

Antrąją programos dalį
Bronės Staugaitienės paruoštas ir 
diriguojamas vaikų choras. Jam akom-

DAINA!

Dirigentė Dana Levickienė

Nijolė ir Irvis Venclovai 
Jadvyga Venclovienė

TOW1

minties, 
jausmu,

pradėjo

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

Vytautas Patašius

S Laimingų Šv. KALĖDŲ ir nuotaikingų NAUJŲ METŲ linkime mūsų 
E! prieteliams ir artimiesiems.

šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikiname visus artimuosius, 
į§ bičiulius ir pažįstamus linkėdami geros sveikatos, laimės, visų norų 
g| išsipildymo.

jg Birutė ir Jonas Mašanauskai

n Visiems mūsų giminėms ir draugams linkime geros švenčių nuotaikos bei 
m sveikų ir laimingų 1989 metų.

Jūratė ir Aleksandras Traškai

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su K ALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 1989 - TAIS METAIS.

panavo du jauni smuikininkai Danius 
Aras ir Ričardas Rahdon. Vaikai 
padainavo tris dainas ir pirmąjį 
"Lietuva Brangi" posmą. Toliau prie 
vaikų prisijungė mišrus choras, pri
tardamas niūniavimu. Jaudinančiai __
skambėjo šis derinys. D augelis kiaušy- S 
tojų stebėjosi, kaip drąsiai ir draus- g Birutė jr Ignas Bieliūnai
mingai tie dvidešimt šeši vaikai gj 
pasirodė, kaip gražiai tarė žodžius 
lietuvių kalba, nežiūrint to, kad 
nemažas skaičius iš jų, yra mišrių 
šeimų vaikeli. Po vaikų vėl vyrų 
choras, diriguojamas Birutės Prašmu- 
taitės. Vyrai padainavo A. Klenickio 
dainą "Daina prie laužo". Solo partiją 
atliko J. Rūbas. Tada jie užtraukė 
"Karo žygio dainą" iš J. Strolios 
operos pagal V. M. Putino žodžius 
"Prie Nemuno". Toliau vėl moterų 
choras dainuoja Z. Venckaus harmo
nizuotą liaudies dainą "Ko vėjai 
pučia" ir A. Mikulskio "Pavasarį" iš 
ciklo "Saulės ratas". Reikia pabrėžti, 
kad šiai dainai, kaip ir visam 
koncertui, labai puikiai akompanavo 
jaunas ir talentingas pianistas Petras 
Čelna.

Paskutinis programos numeris - 
kantatos ištrauka, tiek savo žodžiais, 
tiek nepaprastai įspūdingu atlikimu, 
palietė giliausias klausytojų širdžių 
stygas. Į kantatą įpintas eiles giliai 
įsijautusi, artistiškai deklamavo Dalia _ 
Antanaitienė. Solo ir duetus atliko S ! 
Birutė Kymantienė ir Jurgis Rūbas. laimingų NAUJŲ METŲ. 
Tai balsinga, nuotabiai susidainavusi IBI 
pora, kurių dainų klausydamas, nori |B| 
girdėti vis daugiau ir daugiau. Tačiau O 
didžiausia padėka už nuostabią kan- gsswssxsMXXM0WKSsss«S3Ssts«ssW6sss(ses^^ 

tatą priklauso dirigentei Danutei 
Levickienei, ir publika tai atatinka
mai išreiškė. Koncertas buvo baigtas 
pagrindinių atlikėjų apdovanojimu ir 
bendrai sugiedotu Tautos Himnu.

Jieva Arienė

g» Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ mieliems draugams, 
S kaimynams ir pažįstamiems linki

H Grybų šeima - St. įves
Pi ’» •

V isus draugus, paž įstamus sveikiname su Šv. K A LĖD OM ir linkime laimingų 
NAUJŲ METŲ.

IBI S. ir 0. Abramavičiai i

ČĮ
Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus tautiečius su KALĖDOMIS ir 

U, NAUJAIS 1989 METAIS.

gį Angelė ir Stasys Montvidai
£1»»MaWSSMS3»ja»XS6S«S68aS««3SSaS»636SS3»«3W86S»aS36S^^

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

Pranas. Vincė, Gailius ir Renius Antanaičiai

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS ir linkime

Zita ir Vaclovas Olivinai

J3| Sveikinu savo draugus ir prietelius su Šv. K ALĖDIM ir 1989 NAUJAISIAIS 
g METAIS, geriausios sėkmės ir stiprios sveikatos.

K. Biveinienė, G. Schick.

i

g Nuoširdžiai Jūsų Vytautas Kardelis

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga, sveikinam visas gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkim geros sveikatos ir Aukščiausiojo palaimos.

Genovaitė ir Vincas AlišauskaiSveikiname su Šv. KALĖDOM gimines, draugus ir pažįstamus ir linkime S 
laimingų,NAUJŲ METŲ.

H Mūsų bičiuliams ir pažįstamiems malonių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų
M. ir S. Eimučiai, J. Šėkienė gj NAUJŲJŲ METŲ širdingai linki

Mieliems giminaičiams, draugams ir pažįstamiems linkime daug džiaugsmo Q
Šv. KALĖDOSE ir daug laimės, sveikatos NAUJUOSE METUOSE. H

Vladas Jakutis, 
Rasa ir Edis Lipšiai

S Mieluosius gimines, bičiulius ir pažįstamus su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir 
NAUJAISIAIS 1989 METAIS sveikina ir laimės linki

Nuoširdžiausi sveikinimai ir geriausi linkėjimai Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ gj 
METŲ proga visiems draugams ir pažįstamiems šiapus ir anapus vandenynų. ĮBj

Lidija ir Bronius Žaliai, 
Regina Gaidžionytė

Augustas ir Stasė Stupurai su šeima
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MŪSŲ MIRUSIEJI
ATSISVEIKINOME SU

A. A. 
ADOLFU ESKIRTU

Gruodžio 6 dieną Sale rajono 
ligoninėje, prie Salia budinčios žmonos 
Elenos Eskirtienės ir vaikų Vyto ir 
Romos, amžinam poilsiui užmigo 
Adolfas Eskirtas.

Adolfas gimė Žemaitijoje, Kretin
gos apskrityje, Andriejavo mieste 
1913 metais sausio 12 dieną. Pradinį 
mokslą baigė Andriejave, vėliau 
išsikėlė į Klaipėdą. Besimokydamas 
labai mėgo sportą, pasižymėjo plauki
me. Vokiečiams okupavus Klaipėdą, 
persikėlė į Kauną, o vėliau į Vilnių, 
kur dirbo Kainų Kontrolės įstaigcje. 
1942 metais apsivedė su gailestingąja 
seserim - akušere Elena Raubaite. 
Abu mėgę kaimą, svajojo įsikurti 
provincijoje. Deja, karo audra Eskir- 
tus nubloškė į Vokietiją ir vėliau į
Australiją. Darbo sutartį buvo paskir
ti atlikti į Sale miesto ligoninę
Viktorijoje, kur pastoviai ir įsikūrė. 
Pradžioje Adolfas duoną pelnėsi 
vairuodamas sunkvežimį. Vėliau įsigi
jo vištų ūkį, pavadinęs jį "Rūta". Tuo 
metu Sale ir apylinkėse gyveno apie 
šešios dešimtys lietuvių. Buvo įkurta 
lietuvių Apylinkė, kuri laikui bėgant, 
persiorganizavo į seniūniją. Adolfas 
visada labai rūpinosi lietuviškais 
reikalais, skaitė užsienio ir vietinę 
lietuvių spaudą, lankė ir rėmė 
lietuviškus renginius, dažnai per 
didesnes šventes atvykdavo į Mel- 
bourną. Prieš penkiolika metų Adolfo 
sveikata sušlubavo ir jam buvo 
padaryta sunki širdies operacija. Nors 
sveikata kiek pasitaisė, bet prieš šešis 
metus buvo padaryta antra širdies 
operacija, po kurios pilnai jau 
nebeatsigavo. Prieš savaitę Adolfas 
susirgo plaučių uždegimu, nuo kurio 
nepasveiko.

Kas turėjo garbės Adolfą pažinti 
artimiau, kiekvienas žavėjosi jo di-
džiule meile savo šeimai, niekad 
nesvyruojančiu ir atpildo nelaukiančiu 
lojalumu draugams ir pažįstamiems, jo 
tolerantiškumu ir kantrybe, jo ištiki
mybe lietuviškumui, dideliu dosnumu

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

ir nepavargstančia parama visiems 
lietuviškiems reikalams.

Adolfo laidotuvių apeigos vyko 
Sale katedroje, pilnutėlėje susirinku
sių, palydėti velionį paskutinėn kelio
nėn, bičiulių ir pažįstamų. Tokio 
susibūrimo Sale katedroje vargu kada 
matyta: suvažiavo bičiuliai ne tik iš 
Latrobe Valley vietovių, bet ir iš 
Melbourno, Sydnejaus. Šv. Mišias 
atnašavo kunigas J. Petrauskas, daly
vaujant prelatui Allman. Melbourno 
choristų grupė giedojo lietuviškas 
giesmes. Atsisveikinimo žodžius tarė 
V. Koženiauskienė ir E. Jonaitienė. 
Kapinėse šeima ant karsto užbėrė ir 
lietuviškos žemelės žiupsnį. Laidotu
vės baigtos giesme "Marija, Marija" ir 
Tautos Himnu.

Per ilgus metus Eskirtų namai buvo 
žinomi savo vaišingumu ir kiekvienam 
svečiui rodoma šiluma, širdingumu. Ir 
Adolfo šermenims čia susirinko didelė 
minia artimųjų, pažįstamų. "Taip 
Adolfas būtų norėjęs," aiškino jo 
šeimos nariai.

Adolfas paliko giliam liūdesy myli
mą žmoną, ilgametę Sale seniūnę < 
Eleną, sūnų Vytą, dukterį Romą ir 
žentą Rodnį.

, E. Jonaitienė

n

Mylimam gyvenimo draugui ir tėvui

ADOLFUI ES K IR T UI
■&F

-• • * • ' 'r" i.

iškeliavus amžinybėn, jo žmoną, Sale Seniūnijos seniūnę Eleną 
Eskirtienę, dukrą Romą su vyru, sūnų Vytautą ir visus artimuosius, 
nuoširdžiai užjaučiame.

ALB Krašto valdyba

A. A.
ADOLFUI ESKIRTUI

mirus, jo žmoną Eleną - "Mūsų Pastogės" rėmėją, bendradarbę ir 
ilgametę Lietuvių Bendruomenės dabuotoją - Sale seniūnę, skausmo 
valandoje užjaučiu. . ■■

"Mūsų Pastogės" redaktorius

A. A. 
ADOLFUI ESKIRTUI

mirus, jo žmonai Elenai, dukrai Romai su vyru, sūnui Vytautui ir 
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

S v. Rašto tyrinėtojų skelbimai
GELEŽINĖ VALDŽIA

Tautas valdys jėga arba galybė, 
kuriai niekas negalės pasipriešinti, iki 
bus įsteigta teisinga tvarka ir 
pasirodys abelnas paklusnumas, nes 
kiekvienas kelias turės priklaupti ir 
kiekvienas liežuvis turės išpažinti 
dieviškąją garbę ir galybę: todėl 
parodymas paklusnumo bus priversti- 

-nas. Kaip parašyta: "jis valdys juos 
geležine lazda, ir kaip puodžiaus indas 
bus jie sutrupinti." (Apr. 2:27) Šitas 
daužymas ir trupinimas įvyks Keršto 
Dienoje, ir nors galybe ir lazda 
pasiliks per visą Tūkstantmetinį 
amžių, jas gal nebereikės naudoti; nes 
tuomet visas atviras pasipriešinimas 
bus griežtai uždraustas didžiojo 
suspaudimo metu. Kaip pranašo pasa
kyta, šituo daužymo metu Dievas tars 
murmančiai, triukšmingai ir savim 
įsitikinusiai žmonijai: "Liaukitės ir 
žinokit, kad aš Dievas. Aš būsiu 
išaukštintas tarp tautų ir išaukštintas 
būsiu žemėje". (Psa. 46:11) Tačiau 
padarymui "iš teisybės" taisyklę ir iš 
teisingumo lyginimo įrankį" visuose 
mažuose ir dideliuose kiekvieno 
asmens reikaluose reikės viso Tūks
tantmetinio amžiaus, nes per tą laiką 
visi bus "Dievo mokiniai". Tą mokini
mo darbą atliks "išrinktasis" Sandoros 
Tarnas, didysis Pranašas, Kunigas ir

Karalius (Galva ir kūnas). Jis bus 
Pranašas dėl to, kad mokytaus, 
Karalius dėl to, kad valdys, Kunigas 
dėl to, kad tarpininkaus tiems, kuriuos 
Jis nupirko; ir Jis bus taip pat žmonių 
užtarėjas ir Dievo palaimų teikėjas. 
Visos šios pareigos bus sujungtos 
išvien: "Tu esi kunigas per amžius 
Melkizedeko tvarka," nes jis buvo 
kunigas savo soste. - Žyd. 7:17; Žak. 
6:13; Ap. Darb. 3:22; 5 Moz. 18:15.

Priimdamas išminties vardą naujasis 
Karalius sako: -

"Patarimas ir tiesumas mano, gud
rybė mano, stiprybė mano. Per mane 
karaliai karaliauja ir įstatymų leidėjai 
daro teisingus nutarimus. Per mane 
kunigaikščiai viešpatauja, ir galiūnai 
daro teisybę. Aš myliu mane mylin
čius, ir kurie anksti manęs ieško, ras 
mane. Pas mane turtai ir garbė, 
puikios gėrybės ir teisybė. Nes mano 
vaisiai geresni už auksą ir už brangų 
akmenį, ir mano pelnas už rinktinį 
sidabrą. Aš vaikščioju teisybės keliais, 
teismo takų viduriu, kad padaryčiau 
turtingus mane mylinčius ir pripildy-- 
čiau jų iždus. Kas mane randa, randa 
gyvenimą ir semiasi išganymo iš 
Viešpaties. Kas gi man nusideda, 
žeidžia savo sielą. Visi, kurie neken
čia manęs, myli mirtį". - Patarlių 8:14 
- 21, 35, 36. Tęsinys.

remkime
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

veltui. Rašykite: P. Bačins-Mylį tiesą, literatūrą gausite
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland, 4121

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tes
tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Australijos Dėtuvių Fondo Valdyba Fondo valdyba paskyrė 1000 dole
rių stipendiją Elenai Kemežytei iš

Canberros vykstančiai į Vasario 16 
gimnaziją.

Australijos Lietuvių Fondui 20 
dolerių aukojo - P. ir V. Čerakavičiai 
(218) savo sūnaus Vido tryliktųjų 
mirties metinių atminimui, 20 dolerių 
- M. Kemešienė (117) A. A. Jono 
Kemešio dviejų metų mirties atmini

mui, 5 dolerius - J. Manikauskas (160) 
Kariuomenės 
aukojusieji iš

šventės proga. 
Vic.

Visi

Ačiū už aukas.
Vincas Ališauskas

AL Fondo iždininkas

Mūsų Pastogė" Nr.50-52 1988.12.19 pusl.ll
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G rike pe lis 
Ankus 

Petraitis 
Pomeringas

VI. Kauneckas 
Pertho Apylinkė 
P. Barzdienė
A. Ulskis 
V. Brilingas

Aukos
Mūsų Pastogei 

’’MŪSŲ PASTOGEI' 
AUKOJO

Vic.
N.S.W.
Tas.
Qld.
N.S.W.
W.A.
Qld.
N.S.W.
N.S.W.

$ 25 
$ 5
$ 15
$ 25
$ 5
$ 30
$
$
$

10
10
25

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

U. Kazokas N.S.W.
K. Kazokas N.S.W.
P. Kružas Vic.

turi progos giliau susipažinti klasėje 
su lietuvių tautos kultūra ir istorija.

Priimami ir suaugusieji.
Norintieji studijuoti lietuvių kalbą 

registruojasi vasario 4 d., šeštadienį. 
Registracija vyks Strathfield Girls 
High School, Albert Rd., Strathfield, 
9-11 vai. ryto.

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

Dvyliktų metų studentams mokslas 
prasideda vasario 4 dieną.

Informaciją gausite skambindami 
telefonu 3321471.

A. VešCiūnaitė - Janavičienė 
Lituanistinių Kursų vedėja

ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS

g SYDNEJAUS LIETUVIŲ g
g NAMUOSE g
i 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414 R

S M O R G ASB O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

KŪČI OS

Šeštadienį, gruodžio 24 dieną, 7.30 vai. vakaro. 
Įėjimas tik su iš anksto įsigytais bilietais.

Šeštadienį, gruodžio 31 dieną, 8 vai. vakaro

AUJŲ METU SUTIKIMO BALIUSgj 
Įėjimas 25 doleriai asmeniui, įskaitant vakarienę ir šampaną. S

Bilietus prašome įsigyti klubo raštinėje iki gruodžio 24 dienos. @

SYDNEJUJE
ATVYKSTA PLB PIMININKAS

Gruodžio mėn. 22 d., ketvirtadienį, 
9.35 vaL ryte (Qantas Flight 12), į 
Sydnejų atskris Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas dr. Vytau
tas Bieliauskas su žmona. Jų sutikimui 
kviečiame, visus galinčius, atvykti į 
aerodromą.

Gruodžio mėn. 23 d., penktadienį, 
6.30 vai. vakare, Sydnejaus Lietuvių 
klube dr. V. Bieliauskas padarys 
pranešimą apie bendruomenės veiklą 
ir įvykius Lietuvoje. Gerbiamas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas buvo nuvykęs Lietuvon ir 
dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžio Seime.

Kviečiame atvykti ir išklausyti apie 
paskutiniuosius svarbius įvykius Lie
tuvoje.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Gruodžio 11 d. 1.30 vai. Lietuvių 
namuose Bankstowne, įvyko Sydnejaus 
Dariaus ir Girėno šaulių kuopos, 
visuotinis narių susirinkimas, kuriame 
dviejų metų kadencijai išrinkti šie 
valdomieji organai:
a) Šaulių kuopos pirmininkas St. 
Pačėsa,
b) Šaulių kuopos valdyba: D. Sima- 
nauskienė, S. Sauseris ir J. Bimba.
c) Revizijos komisija: L. Šilas, Pr. 
Sakalauskas ir J. Gatavičius.

Buvusios valdybos dviejų metų 
kadencijos darbai buvo išgirti ir 
pajamų - išlaidų apyskaita patvirtin
ta.

Prieškalėdinėje savaitėje ir Kalėdų švenčių metu 
Klubas atidarytas:

TREČIADIENI, gruodžio 21 d. nuo 9.30 v. ryto iki 10.30 v. vak 
KETVIRTADIENĮ, gruodžio 22 d. nuo 9.30 v. ryto iki 11.00 v. vak 
PENKTADIENI, 
ŠEŠTADIENĮ, 
SEKMADIENĮ, 
PIRMADIENĮ, 
ANTRADIENĮ,

gruodžio 23 d. nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v. nak g 
gruodžio 24 d. nuo 1 v. p. p. iki 1 v. nak g
gruodžio 25 d. nuo 9 v. ryto iki 10 v. vak g
gruodžio 26 d. nuo 1 v. p. p. iki 10.30 v. vak S
gruodžio 27 d. nuo 1 v. p. p. iki 10.00 v. vak s

S. P.

Kitomis dienomis klubas atidarytas normaliomis 
darbo valandomis:

- 10.30 v. v. 
uždarytas
- 10.30 v. v.
- 11.00 v. v.
- 12.00 v. v. 

-Iv. nakties.
- 10.00 v. v.

Klubo
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 12

5 v. v.
klubas

5 v. v.
5 v. v.
5 v. v.
1 v. p.p.

.30 v. p.p

LITUANISTINIAI KURSAI

Pranešame, kad Australijos Švieti
mo Ministerijos patvarkymu lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
Švietimo Ministerijos nustatytais pri
valomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis, jaunuolė gali baigti austra
lišką gimnaziją su lietuvių kalbos 
pažymiu. Taip pat kiekvienas mokinys

I NAUJŲ METŲ SUTIKIMO g

Tautiečiai, norintieji įsigyti naujai 
išleistas knygas: "Lietuvos Ginkluo
tosios Pajėgos" ir Lietuviai Tautinin
kai Komunistų Kankiniai", prašomi 
pranešti Bibliotekai tikslu, kiek kurių 
užsakyti.

Ta pačia proga, pranešame, kad 
Kalėdų ir Naujųjų Metų dienomis, 
biblioteka pasinaudos laisvos dienos 
privilegija.

Bibliotekos vedėjas

MELBOURNE
Pranešame, kad mūsų Melbourne 

įstaiga gruodžio 24 ir 25 dienomis bus 
uždaryta.

Atidarysime 1989 metų sausio 7 
dieną.

L.K.K.D. "Talka

Gruodžio mėn. 31 dieną, šeštadienį North Melbourne salėje, 
Errol St.

Grieš šaunus orkestras. Puiki vakarienė. Putos šampanas.
Pradžia 8 valandą. Kaina 20 dolerių asmeniui.
Visi tautiečiai iš toli ir iš arti kviečiami šiame baliuje dalyvauti. 

Bilietus galite užsisakyti iš anksto, tačiau paskubėkite, kad .vietų 
nepritruktų.

Bilietus užsisakyti galima pas J. Tamošiūną tel. 8596291 arba V. 
Kružlenę tel. (059) 755872.

Melbourne Apylinkės valdyba

50

oeKmauiemais iz.ju v. p.p. - 10.00 v. v. n

n H
KELI O NĖS

I UŽJŪRI US

Į Lietuvą ir atgal nuo 
Iš Lietuvos ir atgal nuo 
Į Europą ir atgal nuo 
Į Europą per Kanadą ir atgal nuo $1827 
Į Europą per JAV ir atgal nuo. 

Los Angeles (SFO) nuo 
Čikagą ir atgal nuo

$1700
$1850
$1630

į
$1770
$1250
$1550

S ’Dabar jau laikas užsakyti 1989 metų keliones.

S *Eurailpass 15 dienų $400, 21 diena $490, mėnuo $615 ir t. t.

H *Parūpinu dokumentus, vizas, kelionės čekius, draudimą - papigintai.

@’Įstaigoje nebūsiu Kalėdų ir N. Metų laike. Būsiu Adelaidėje.

S ’Klijentams padedu tvarkyti lankymosi leidimus į Lietuvą ir iš Lietuvos £g

Alg. Žilinskas,
541 King Street, West Melbourne, 3003. Tel. 02 - 329 6833 
Vakarais, savaitgaliais - 572 2172.

c «c «c«c «c «c «c «c «c •

Miksų Pastogė
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02) 682 - 6628

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turini redakcija neatsako. 
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