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ALB Krašto valdyba

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos valdyba

“Poetas Sibiro tremtinys ‘BofesCouas Jvfačion

suraminti

mano sengalvėle

vėl, mamyte, Jį pagarbinus tikėk!

žvaigždė Betliejaus dega - 
šviesia viltimi pasižiūrėki tu!

Kada žegnositės jūs: Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Dvasios.
Tik neprabils mana vieta tuščia -
Minėsi Tu mane, žinau, kris ašaros, kaip rasos - 
Jų deginančią ugnį net pajusiu čia...

Kada nušvitusiais, bet nelinksmais veidais šeimyna 
Iš Tavo rankų drebančią plotkelę lauš - 
Žinok, mana dvasia iš tolimo žemyno 
Sparnuota mintimi pas jus atplauks...

Bažnyčion eidama Tu vieškeliu Kalėdų rytą
Taip nestovėk ilgai, liūdnom akim į žvaigždę krintančią nesižiūrėk 
Ne siela kieno mirus tenai lekia, žvaigždelė tik nukrito - 
Sugrįšiu greit, mamyte, aš, tik viltį Tu turėk!

Tegul Tau skausmo žodis neišsprūsta - 
Tegul nei viena ašara per veidą nenukris!
Šiąnakt ir vėl viena grandis iš mano pančių trūksta 
Aš vėl tikiu, kad laisvė man nušvis!

Ir laušiu aš iš rankos Jūs plotkelę - 
Tu peržegnok, palaimink ir mane - 
Štai, lyg vėlė - kaip vyšnios žiedas aš išbalęs - 
Toksai, kokį matydavai Tu neramiam nakties sapne

Mama,
Tu neraudok šį vakarą prie Kūčių stalo, 

Nevilgink ašarom senas akis -
Ir tyruose toli, čia už Uralu 
Gyvoj širdy nemiršta dar viltis!

erio šv. Krūčių val^ąrą

šviesa žmonėm 
kur guliu kampely, 
Jis mane...

$v_J£alėdų proga, širdingai sveikiname mielus Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos narius, /Mūsą’Pasiogė^ber.firidrzOių ir skaitytojų šeimą 
bei visus lietuvius Australijoje, Lietuvoje ir plačiame pasaulyje. Linkime, 
kad Naujieji 1990-tieji metai visiems būtų šviesūs ir laimingi, ir kad jie 
atneštų laisvę ir nepriklausomybę mūsų tėvynei Lietuvai.

Šią tylią naktį apleistoj kūtelėj 
Gimė tasai - viltis 
Ir čia ant narų 
Ateina

melsiesi, 
nežuvusiu mane minėk

Rytų šaly 
Su meilės 
Ji mus, brangioji, į tėvynę veda -
Prie Jos visus - ir karalius, ir piemenis, ir aveles, ir mus, ir nazaratėlius 
kartu!

Kai Tu
Maldoj
Nuėjus aplankyt Vaikelį Jėzų prakartėlėj, 
Rami būk

Nuoširdžiausiai sveikiname Australijoje ir iš kitų kraštų čia^' 
besilankančius lietuvius, linkėdami visiems šv. Kalėdų proga, tyro,įgi 
nuoširdaus džiaugsmo, geros nuotaikos ir daug laimės Naujųjų MetųįjĮ 
bėgyje. jįjį

Tegul ateinantys 1990-ieji būna mūsų tautinių troškimų išsipildy-:4Į 
mo metai - Lietuvos nepriklausomybės atstatymo metai. j#

V.K. Jonynas Šventoji Naktis

Laiškas Motinai i.

Pasiilgimas didelis ir man krūtinę dilgo, 
0 prarasta tėvynė taip toli - -yį
Nukrinta ašara, riedėdama sužvilga
Ir gęsta kaip sudužusi žvaigždė erdvėj tyli!..
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MIELI BROLIAI IR SESĖS
Šventąją Kalėdų naktį mes instink

tyviai prisimename pirmųjų Kalėdų 
vaizdą, užeigos šeimininką, įsakantį 
Marijui ir Juozapui "jums ųėjaįyiętos"^ 
šaltą ir nešvarią gyvulių olą, ėdžiose 
paguldytą ką tik gimušfr Kūdikėlį 
nustebusius piemenis, tylioje meilėje , 
ir pagarboje paskendusius Mariją ir > 
Juozapą, angelus, giedančius "Garbė 
Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje ; 
geros valios žmonėms," :

Kaip gražus ir prasmingas yra 
prisiminimas šio istorinio,.prieš 2000 
metų atsitikusio įvykio, tačiau, juo 
negalime apsiriboti apmąstant Kalėdų 
paslaptį. Dievo įsikūnijimo paslaptis 
nėra vien istorinis, prieš-2000 metų 
atsitikęs įvykis. Dievo įsikūnijimo, 
pasaulyje pasilikimo paslaptis yra 
sykiu ir dabarties tikrovė, tebesitę
sianti nuo pirmojo Marijos atsakymo 
angelui "Fiat" - tebūnie taip kaip tu 
man pasakei, iki pat šios dienos, iki 
pasaulio pabaigos. Kas įvyko Marijoje 
fiziniu būdu, dvasiniai atsikartoja 
kiekviename iš mūsų. Kiekviename 
žmoguje per krikšto sakramentą 
Dievo Sūnus, Šv. Dvasios veikimu, 
ateina atnaujinti savo gyvenimo 
žemėje, tęsti išganymo misijos pasau
lyje, skelbti garbę Dievui ir nešti 
taiką žmonėms.

Prieš įžengdamas 
pažadėjo pasilikti 
pasaulio pabaigos, 
čioniuš j>Iėąti; ąąvo.T.ąikos. ir ., meilės manyje, šiame dvidešimtame amžiuje, 

s r i ..: kiek leidžiu pasinaudoti mano ranko
mis, mano kojomis, mano lūpomis, 
mano protu, mano širdimi, man Dievo 
duotais talentais.

Šv. Pranciškus Asyžietis tobulai 
leido Dievo Sūnui atnaujinti savo 
gyvenimą žmogiškame .kūne. Prašy- 

}kime" sykiu šb šv. Pranciškum: 
"Viešpatie, aš noriu nešti Tavo taiką: 
kur neapykanta, leisk man atskleisti 
Tavo meilę; kur įžeidimas - Tavo 
atlaidumą; kur abejonė - tikėjimą; kur 
neviltis - Tavo šviesią viltį; kur tamsa 
- Tavo saulės spindulius; kur nuliu 
dimas - tikrą džiaugsmą Tavyje".

Šios šv. Pranciškaus kalėdinės 
dvasios ypatingai yra išsiilgę ketu
riasdešimt penkerius su virš metų 
nužmoginimą kentėję musų broliai ir 
seserys okupuotoje tėvynėje. Malda, 
gražiu krikščioniško gyvenimo pavyz
džiu bei nusiųsta gera religine knyga 
padėkime nualintai tautai atsiekti 
pilną, autentišką atgimimą, pagelbė 
kime Betliejaus kūdikyje atpažinti 
Viešpatį Išganytoją, per krikšto 
sakramentą pratęsiantį savo misiją 
pasaulyje kiekvieno krikščionio asme
nyje.

Džiugių ir prasmingų šv. Kalėdų ir 
Dievo palaimos Naujuose Metuose.

į dangų Kristus 
su mumis iki 

per mus krikš-

mumyse, iš krikšto sakramento išplau
kiančių įsipareigojimų - būti Kristaus 
gyvenimo žemėje pratęsėjais.

Su meile ir dėkingumu apmąstyti 
Kalėdų paslaptį, neapsiribokime vien 
istoriniu, prieš 2000 metų atsitikusiu 
įvykiu - Dievo Sunaus įsikūnijimu 
Marijoje ir Jo Betliejaus prakartėlėje. 
Pabandykime tyliame susikaupime 
apgalvoti Kalėdų paslapties pasekmes 
mūsų asmeniniame gyvenime, pažiū
rėti, kaip aš, krikščionis, leidžiu 
Kristui atnaujinti savo gyvenimą

karalystę dėmėje. Bet mes, negalė
dami pilnai suprasti krikšto pasėkų, 
Kristaus pasilikimą žemėje apribo
jame sakramentais, Jo išganymą 
teikiančios misijos tęsimą priskiriame 
tik popiežiui, vyskupams ir kunigams. 
Tai tėraotik dąJ^^a^.pasĮapiipgos.-.. 
tikrovės.’Sakramentai ir kunigija .tėra 
tik tarpininkai, priemonės, kuriomis 
Kristus ateina pas mus. Tai yra mes, 
aš ir Jūs ir kiekvienas krikščionis, 
kuriuose Kristus atnaujina savo gyve 
nimą žemėje, per kuriuos kuria savo 
kara^Į^Įeikia.gųrbę Dievui ir nę$a<; 
taiką^są^ūų.,"Gyvenu aš, bet jaų;<. 
ne aš," b Kristus gyvena manyje", sako 
apaštalas šv. Paulius, iš tikrųjų’ar 
nėra tiesa, kad šiandien Kristus neturi 
kitų rankų, kuriomis jis laimina, o tik 
musų; kitų kojų, kuriomis lanko 
ligonius ir gyvenimo nuskriaustuosius, 
o tik musų, kitos širdies, kuria 
išreiškia Dievo meilę žmonėms. Kris
tus neturi kito matomo, žmogiškame 
kūne gyvenimo, kuriuo skelbtų pasau
liui, kad Dievas yra visų žmonių 
Tėvas, o mes esame vienas kito broliai 
ir seserys, turį pareigą rūpintis vienas 
kito gerbūviu. Tai mūsų - jūsų, mano 
ir kiekvieno krikščionio konkretus 
gyvenimas.

Kaip mielai gėrimės pirmųjų Kalė 4 
dų suromantinta Dievo įsikūnijimo 
paslaptimi, taip nenoromis, su savo
tišku pasipriešinimu ir netikėjimu 
kratomės Kalėdų paslapties pasekmių

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje

; Nepriklausomybės partijos (mūsų 
Laisvės Lygos atitikmens) pažiūrų į 
tas pačias problemas skirtumai ir 
panašumai.

Visi trys prelegentai lietuviai 
kalbėjo antrąją simpoziumo dieną. 
Pirmuoju kalbėjo Algimantas Čekuolis 
apžvelgdamas, kokiais metodais pa
laipsniui buvo galima įveikti partinę 
cenzūrą, kaip oficialioji spauda išsi
kovojo plačią spaudos laisvę bei jos 
ateities uždavinius, siekiant nepri
klausomybės.

Profesorius Kazimieras Antanavi
čius auditoriją supažindino su atsiku- 

.riančios Lietuvos bendromis proble
momis, plačiai nušviesdamas Lietuvos 
ekonominio atstatymo planus. Jo 
paskaita ypatingai domino akademi
kus, kurie rūpinasi, ar atsikuriančios 
valstybės bus pajėgios ekonomiškai 
išsilaikyti.

Socialinės ir ekonominės atgims
tančios Lietuvos problemos buvo 
nagrinėjamos ir paskutiniojo pranešė
jo profesoriaus Antano Buračo.

Po jo sekė diskusinės grupės 
vadovaujami susumuoją pasisakymai.

Simpoziumo metu į baltus žodį tarė 
Australijoje besilankąs Ukrainos per
sitvarkymo sąjūdžio Kijevo srities 
lyderis, o taip pat pasveikino Austra
lijos ukrainiečių atstovė.

Simpoziumo dalyviai priėmė sekan
čią rezoliuciją ryšium, su Maltos 
konferencija:

"Iš Baltų Simpoziumo, įvykusio 
Sydnejuje, Australijoje, 1989 lapkričio 
26 d. dalyvių.

Australijos Baltų Bendruomenių ir 
Baltijos valstybių Liaudies Frontų bei 
Nepriklausomybės sąjūdžių vadai pa- . 4 
garbiai kreipiasi į prezidentą G. Bush 
ir prezidentą M. Gorbačiovą, kad 
baltų tautoms būtų pripažintos pa-

Kovalskį iš Canberros, Adelaidės 
Apylinkės pirmininką J. Stačiūną, 
"Baltic News" redaktorių A. Taškūną 
iš Hobarto su sūnumi studentu, J. 
Mašanauską, B. Stankūnavičių, A. ir 
G. Kalades iš Melbourno, kunigą A. 
Savickį, atvykusį iš Naujosios Gvinė- 

•- jos.
Prelegentų tarpe iš Estijos atvyko 

Nepriklausomybės partijos atstovas 
istorikas Tunne Kelam. Gaila, kad 
paskutiniu momentu susi trukdė profe
sorės Marju Lauristin atvykimas.

Iš Latvijos atvyko pats Liaudies 
Fronto pirmininkas D ainis Ivans bei 
Latvijos Mokslų Akademijos tarptau
tinių santykių skyriaus vadovas 
Elmars Vėbers.

Iš Lietuvos atvyko net trys
Sąjūdžio nariai, Lietuvos parlamenta- 

'•> rai Sovietų Sąjungos.. Aukščiausioje
Taryboje: Mokslų Akademijos.profe
soriai ekonomistai Kazimieras Anta
navičius .ir Anteųiaą Buračas, bei 
žurnalistus ir "Gimtojo krašto" re
daktorius Algimantas Čekuolis.

Iš australų prelegentų paminėtini 
Wollongong universiteto pro- 
vicekancleris profesorius L. Chipman, 
Sydnejaus Technologinio universiteto 
teisių fakulteto dekanas profesorius 
D. Flint, Sydnejaus universiteto 
lektorius dr. 
konstitucinės 
Jull ir kiti.

Taip pat
sesijų vadovai profesorius A. Kabaila,
"Sydney Morning Herald" žurnalistė 
politiniais klausimais Ivonne Preston, 
prof. Eugene Kamenka bei,, diskusinė
je grupėje dalyvavęs, senatorius Jim 
Short.

Po įvadinio Australijos Baltų Tary
bos pirmininko A. Medais žodžio, 
simpoziumą atidarė senatorius Peter

’YBaume, pasakęs gražią ir turiningą^, grindinės jų teisės bei jų kraštuose, 
kalbą. Simpoziumo tikslus ilgesne 
kalba nusakė estų Krašto valdybos 
pirmininkas O. Pihlak.

Simpoziumo pradžia buvo filmuoja
ma televizijos stoties SBS ir dar tą 
pačią dieną rodoma per šios televizi
jos stoties vakarinę žinių laidą.

Paskaitos išlaikė aukštą akademinį
lygį ir iškeldavo visą eilę klausimų bei 
įdomių diskusijų. .■

Australų akademikai iškėlė daug 
rimtų minčių ir pasiūlymų, tačiau 
klausytojų dėmesys buvo ypatingai 
atkreiptas į Pabaltijo sąjūdžių atsto
vus, nes šie asmenys yra tiesioginiai 
dalyviai, o taip pat ir daliniai 
formuotojai proceso, kuris šiuo metu 
vyksta Pabaltyje.

Besiklausant pranešėjų, aiškėjo,kas 
panašu ir kas skirtinga trijų Pabaltijo 
valstybių, sąlygų padiktuotose, apy- 
stovose bei veiklos metoduose. Išryš
kėjo Sąjūdžių iš vienos pusės ir

Vysk. Paulius A. Baltakis, O. F. M.

BALTŲ SIMPOZIUMAS
Šiais Rytų Europai ir Pabaltijui bus teista atvykti, ar bus galima 

lemtingais 1989 - tais metais Austrą- sutelkti pakankamai lėšų, ar visko 
Ii jos Baltų Taryba ėmėsi rizikingo nesutrukdys lakūnų streikas. Žinoma, 
žygio: suorganizuoti akademinio lygio baimino ir mint is, kad nebus susilaukta 
pasitarimą - simpoziumą - tikslu 
išnagrinėti dabartinę Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos padėtį bei

pakankamai dalyvaujančių.
Tačiau, su Krašto valdybų pagalba 

ateities ir ypač artimai bendradarbiaujant su 
perspektyvas Sovietų Sąjungoje vyks- Latvijos ir Estijos Liaudies Frontais
tančių pasikeitimų rėmuose.

Užsimojimas buvo'Jrizikingas tuo, 
kad be patirties, piriną kartą bahdyta 
suorganiziiotf simpoziumą,' kurio apie 
pusė prelegentų pakviesti iš okupuotų 
Pabaltijo kraštų. Nebuvo tikra, ar bus 
laiku išrūpintos vizos, ar jiems iš viso

. <9 X Jo 4 * J,
"Mūsų Pastogė" Nr.50-52 1989.12.18 pusi. 2

bei Lietuvos Sąjūdžiu, visas kliūtis 
pasisekė nugalėti;

‘Simpoziumas įvyko lapkričio 25 - 26 
dienomis, Sydnejaus universiteto pa
talpose. Jis sutraukė virš 170 dalyvių, 
jų tarpe daugelį iš tolimesnių vieto
vių. Vien lietuvių tarpe matėme J.

P. King, kanadietis 
teisės ekspertas Peter

simpoziume dalyvavo

išreikštas troškimas atgauti laisvę, 
išsaugoti kultūrinius lobius ir teisę 
apspręsti savo likimą. Kad būtų 
palankiai atsižvelgta į Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos nepriklausomybės 
klausimą ir kad būtų tariamasi su 
Baitų valstybėmis dėl politinių me
chanizmų sudarymo, kuriuos panau- 
dodamos Baitų tautos gedėtų pasinau
doti savo suverenią, teise spręsti savo 
ateitį nesuvaržytu demokratiniu bū
du."

Rezoliucija išsiųsta su ABT pirmi
ninko ir Pabaltijo sąjūdžių atstovų 
parašais.

Simpoziumo dalyviai skirstėsi pa
kelta nuotaika, tikresni savų gimtinių 
ateities perspektyvomis.

Australijos Baltų Taryba yra numa
čiusi išleisti brošiūrą su visų simpo
ziumo paskaitų tekstu.

V. Patašius

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI
Viktorijos valstijos kalbos mokykla 1990 metų mokslo metus 

pradeda vasario mėnesio 10 dieną,
Melbourno univfersiteto vidurinės mokyklos patalpose, Royal 

Parade, Parkville, Vic. y
Kviečiame visus pasinaudoti proga mokytis ar pagilinti lietuvių 

kalbos žinias. M
Informaciją suteikia Melbourno vidurinės lituanistikos mokyklos 

vadove .Regina Svambarienė » telefonu (03) 555 0204

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikiname visus lietuvių 
chorų dirigentus, dirigentes, choristus ir dainos mylėtojus, linkėdami 
visokeriopos sėkmės.

Melbourno "Dainos Sambūris

Daug šventinio džiaugsmo Šv. KALĖDOSE ir geriausios sėkmės bei 
laimės NAUJUOSE METUOSE mieliems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems.

.. .Jurgis. Irena ir Laima Rūbai
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LINKĖJIMAS
Rašo Jurgis Janušaitis

Brangieji, Siunčiame iš gražiosios 
mūsų tėvynės nuoširdžiausius sveiki
nimus ir linkėjimus šv. Kalėdų ir 
Naųjųjų 1990 metų proga.

Po daugelio kančios, persekiojimų ir 
trėmimų metų vėl skambės visose 

■< bažnyčiose Kalėdų varpai, skelbdami 
ir mūsų tautai naujojo prisikėlimo

DABARTIS IR ATEITIS
Australijoje viešėjo Antanas Bura

čas. ekonomikos profesorius, vienas iš 
Sąjūdžio lyderių. Profesorius, buvo 
pernai Sąjūdį įsteigusios, Iniciatyvi
nės grupės narys ir vėliau tapo 
išrinktas į Sąjūdžio Seimo Tarybą. 
Kandidatavęs kaip Sąjūdžio atstovas, 
šiais metais didele balsų dauguma, jis
buvo išrinktas į Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiąją Tarybą nuo Dzūkijos - 
Suvalkijos apygardos. Sąjūdis, kaip 
žinome, ryžtingai reikalauja Lietuvos 
nepriklausomybės ir siekia jos įvairiais 
keliais, tiek per pačios Sovietų. 
‘Sąjungos institucijas, tiek per įtakin
gus kitų kraštų kanalus. Per paskutinį 
pusmetį prof. A. Buračas pasirašė 

Gotlando deklaraciją (kur bendrus 
politinius siekius vieningai suformula
vo išeivijos lietuvių ir pačios Lietuvos 
politinės grupės), lankėsi Vašingtone, 
kur kalbėjosi su JAV Kongreso 

toktemZ’reikėti“'kkip~Uk> ‘mėii'ė - ?ari“s’_ir,t:t‘ 
artimui skelbti gimusio Jėzaus mintį - 
ramybę geros valios žmonėms žemė
je...

O kiek kasdieniniame gyvenime mes

žemėje kovojanti lietuvių tauta.
Grįžtant prie linkėjimų artimie

siems, pasitaiko taip pat nemalonių 
nesantaikos ženklų, nors neseniai

Gana partizaninio, atskirų veiksnių 
lenktyniavimo politinės veiklos kelyje. 
Ar nebūtų laikas anksčiau cituoto 
sveikinimo minties - sujunkime meilės 
ryšiais ir karštomis širdimis visas 
jėgas, kad Dievas laimintų tautos 
ryžtą ir duotų stiprybės visiems, kurie 
kovoja už Lietuvos laisvę, - įgyvendi-

viltį. Tironas siautėjo dešimtmečius, rūmui. Tikėkime, kad ateinantieji 
bet tautos nenugalėjo. Laisvės ir metai ir mūsų vadovaujantiems veiks- 
nepriklausomo gyvenimo siekiai nebu- niams bus bendro sutarimo ir bendros 
vo sunaikinti. Tauta liko gyva. Tad veiklos metai. To nori ir. savojoje 
švęsdami šv. Kalėdas ir pasitikdami 
Naujuosius metus, Brangieji, mes 
Tėvynėje, Jūs išeivijoje išblaškyti po 
platų pasaulį, sujunkime meilės ryšiais
ir karštomis širdimis visas jėgas, kad buvo pasidalinta nuoširdžiausiais lin- 
Dievas laimintų tautos ryžtą ir duotų kėjimais. Štai net dvasiškis nūo Dievo 
stiprybės visiems, kurie - kovoja už altoriaus bara krikščionį užtai, kad jis 
Lietuvos laisvę. Šių švenčių metu kitaip galvoja; kitaip dirba. O rodos, v 
prisiminkime vieni kitus, atsimindami, 
kad esame vienos tautos 'vaikai..'." 
toks gražus ankstyvas sveikinimas 
pasiekė mus iš Lietuvos, artėjančių 
švenčių proga.

Šį sveikinimą atsiuntęs asmuo tik vieni kitus įskaudiname savo netaktu, 
dešimties metukų su tėvais buvo 
išvežtas į Sibirą ir Krasnojarsko 
rajone išvargo 15 metų. Dabar 
aktyvus Sąjūdžio dalyvis, nors po ilgos 
tremties sugrįžo išsękusiomis jėgomis.

Be abejo, mes, gyveną laisvąjame 
iš tėvynainių » 
sveikinimų ir

kad lietuvių

piktu, net išgalvotu žodžiu atsilygin
dami tiems, kurie mums patiems 
gyvenime yra daug gero padarę. Gal 
visa tai nutinka neapgalvotai, gal 
pavyduliaujant, gal iš paprasto netak
to. • >

> Tad ir šių Kristaus gimimo švenčių 
proga, reikšdami vieni kitiems gra
žiausius linkėjimus, pirmiausiai susi
taikykime su draugais, kad mūsų 
-linkėjimai būti verti išreikštų linkėji
mų.

Vadovaujantiems asmenims linkėti
na tolerancijos, pakantumo ir broliš-

pasaulyje, sulauksime 
daug tokių ir panašių 
linkėjimų.

Jie mums primins,
tauta gyva, kovojanti, nedaloma ir, 
kad išeivijos lietuvių pastangos padėti 
Lietuvai yra būtinos ir labai reikalin
gos.

Gražus paprotys Kalėdų ir Naujųjų kos meilės didžiuose, sutartiniuose 
■^darbuose. 1

Negerai, kai iš tėvynės atvyksta 
organizacijų ar partijų atstovai ir 
skaudžiai įžeidinėja vieni kitus. Tėvy
nėje vyksta sunki kova už tautos 
laisvę ir nepriklausomybę. Mūsų 
pareiga nebesiskaldyti, nebesiekti 
pirmumo, bet suglausti broliškas 
gretas.

Kalėdų ir Naujųjų metų šventės 
žmonijai neša džiaugsmą ir suteikia 
progą giliau susimastyti apie žemiškas 
vertybes. Tauta savojoje žemėje, 
nešdama Kristaus užgimimo viltį, 
išliko ištikima ir kovinga, trokštanti, 
kad ir mūsų tėvynėje įsiviešpatautų 
Taika, Ramybė, Gėris, Artimo meilė ir 
Kalėdų varpams gaudžiant visi galė
tume tarti: esame vienos tautos 
vaikai. Vienas ir bendras tebūnie visų 
mūsų tikslas - Laisvė Lietuvai.

Tad ir palinkėkime vieni kitiems 
siekti šių idealų.

Šia proga, mielam "Mūsų Pastogės" 
redaktoriui, skaitytojams ir visiems 
Australijos lietuviams linkiu Aukš
čiausiojo palaimos ir visokeriopos 
sėkmės, jungiant savąsias jėgas drau
ge su kovojančia lietuvių tauta.

metų švenčių progomis pasikeisti“1 
sveikinimais ir linkėjimais. Tuo prisi
mename savo gimines, artimuosius ir 
pažįstamus ir dar kartą atnaujiname 
gražaus bendravimo ryšius.

Paprastai linkėjimuose linkima 
sveikatos, visokeriopos sėkmės, ryžto 
visuomeninėje, kultūrinėje, politinėje 
srityse.

Lietuviškąją visuomenę ta proga 
paprastai spaudoje pasveikina ir mūsų 
didžiųjų bendrinių organizacijų va
dovaujantys asmenys, kviesdami tė
vynainius vienybėn, Lietuvos laisvės 
kovon, prašydami visokeriopos para
mos.

Tai k;!nu, gražu ir malonu. Tačiau 
praėjus šventėms, sugrįžta vėl kasdie
ninis gyvenimas, tie patys rūpesčiai, 
tos pačios nuotaikos.

Ir stebėdami gyvenimą matome, 
kad ne visada mūsų vadovaujantys 
asmenys pasinaudoja anksčiau išreikš
tais linkėjimais. Vis dar didžiosios 
galvos nebando susėsti už bendro 
stalo, net pasikviečiant, iš dabar 
kovojančios, tėvynės veikėjus, kad 
suplanuotų bendrą laisvės ir pagalbos 
tėvynei kelią. O to tikrai reikėtų.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikinu visus gimines, draugus ir 
pažįstamus linkėdama sėkmės ir laimės.

L. Radzevičienė - Adelaidė

Sveikinu savo artimus bičiulius su šv. KALĖDOMIS ir linkiu 1989 METAIS 
visiems daug sveikatos, sėkmės ir laimės.

Bronė Ropienė

A. Buračas aktyviai dalyvauja ir 
keliose komisijose, kurios ruošia „ _ . .
Lietuvos ekonominio atkūrimo pro- ““ .Prote“!“ •*. Buračas ir V.

■ laktus. J?Domela- ■ •“
Prof. A. Būračūi Sydnejuje'keletą ; .i . .

klausimų davė prof. Vytautas Donie- ir tautinio aktyvo koalicija dar pilniau 
la. ‘ ■ ..'J.. . ... ...

Doniela: Sąjūdžio iškilimą prieš Lietuvos aukščiausiose valdymo instl- 
pusantrų metų dalinai įgalino naujos 
mintys Sovietų Sąjungos vidaus politi 
koje. Vėliau, stipri demokratizacijos 
banga iš pagrindų sukrėtė beveik visą 
Sovietų Sąjungos satelitų bloką rytų 
Europoje. Klausimas toks: ar vėliausi 
įvykiai satelitų bloke turės įtakos 
Sąjūdžio veiklai, ar Sąjūdis pirmoje 
eilėje vis tiek turės orientuotis bei 
reaguoti į politinę raidą, taip kaip ji 
vyksta Sovietų Sąjungoje?

Buračas: Be abejo, demokratizacija 
rytų Europoje ir pačioje Tarybų 
Sąjungoje yra tampriai susijusi. Bet 
labai svarbus yra ir pačios tautos 
brandumas suverenitetui. Štai, di
džiausią tautinį atgimimą išgyvena 
Baltijos respublikos, o šalia jų 
sovietinės sistemos paminta ir beveik 
nutautėjusi Gudija tebėra partinio 
komunistinės biurokratijos ir reakci
nio saugumo aparato kontrolėje. 
Vienok, Baltijos tautų sugrįžimo į 
Rytų Europą iš prievartinės Tarybų 
Sąjungos globos vienodai svarbios 
prielaidos yra tiek ekonominio ir 
politinio suvereniteto realių garantijų 
laipsniškas atkūrimas pačiose Pabalti
jo respublikose, tiek ir, sakysime, 
Vokietijos suvienijimo perspektyva. 
Europos prievartinio padalijimo pa
baiga teiktų naujų vilčių atstatyti 
savąsias teritorines sienas ir Estijai, 
Latvijai, Lietuvai. Tačiau minimos 
valstybinės nepriklausomybės garan
tijos Pabaltyje gali būti sėkmingiau 
įgyvendintos palaipsniui, parlamenti
niu konstitucinių pataisų keliu, atsi
žvelgiant į demokratinių judėjimų 
įtampą kituose tarybinės imperijos 
regionuose, priklausomai nuo šią 
imperiją apėmusios visapusiškos eko
nominės bei socialinės krizės konkre
čių apraiškų.

Doniela: Sekančių metų vasario 
mėnesį įvyks rinkimai į Lietuvos 
vyriausius politinius organus. Ar jau 
galima spėlioti apie jų rezultatus? Ar 
galima spėlioti ir apie rezultatus 
vėliau vyksiančių rinkimų į rajoninius 
postus?

Buračas: Politinė perspektyva vi
sada prognozuotina. Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžiui natūraliai tapus 
Lietuvos nepriklausomybės Sąjūdžiu 
ir, matomai, gal dar sausio mėnesį 
atitinkamai patikslinus savo progra
mines nuostatas Sąjūdžio suvažia
vime, atkurtųjų demokratinių partijų

perims politinės padėties kontrolę 

tucijosė: Nežiūrint Lietuvos komu
nistų partijos Centro Komiteto ryžto 
ir pastangų, po šios partijos "neprik
lausomybės nuo stipraus centro" 
suvažiavimo - net pripažįstantį jos’. 
reikšmingumą pačidš Tarybų Sąjungos ' , 
komunistų partijos atsinaujinimui - 
tik mažesnė buvusių narių dalis 
apsispręs toliau sieti savo politines 
pažiūras su visasąjungine partija. 
Demokratizacijos procese prasidėjęs 
daugiapartiškumo, dialogo ir politinių 
nuomonių įvairovės vyksmo ; nęįmą—^,, 
noma sustabdyti: siekiant tautos 
laisvės, į politinį gyvenimą įsijungė 
žmonės, ypač jaunimas, kurie ilgus 
metus iš viso stengėsi būti kuo toliau 
nuo jo, kuo toliau nuo politiką lydinčio 
korupcijos tvaiko, nuo dažno jai 
amoralumo. Tautos apsisprendimui 
žengti NEPRIKLAUSOMYBĖS keliu 
gal mažiau svarbūs yra vietiniai 
rinkimai į savivaldos organus (rajoni
niai, municipaliniai, o gal ir siūlomų 
atkurti valsčių valdymo struktūroje). 
Bet šie rinkimai parodys, kiek giliai 
žmonės pasiryžę savo konkrečiais 
darbais siekti tautinio atgimimo 
garantijų. Tikėtina, kad skirtingais 
obalsiais ir ypač numatomų nuveikti 
darbų programomis bus grindžiama 
nuomonė tų būsimų deputatų, kurie 
sieks realiai įgyvendinti jau priimtus 
Lietuvoje nuosavybės formų įvairo
vės, laisvos žemės bei gamybos 
pajėgumo arendos, bei artimiausiu 
metu priimsimus demokratinius tautos 
valstybingumo įstatymus.

Doniela: Lietuvoje stiprėjant de
mokratinėms jėgoms, visai natūraliai 
gali įvykti naujųjų politinių jėgų 
diferenciacija. Bet per aštri diferen
ciacija gali vesti link susiskaldymo, 
kuris nebūtų naudingas laisvėjimo 
procesui. Kaip galima būtų šitokio 
susiskaldymo išvengti?

Buračas: Politinių jėgų diferen
ciacija jau dabar gilėja. Ji prasidėjo 
dar vasarą, vos metams prabėgus nuo 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ma
sinių renginių tautos atgimimui. Jei 
tuo metu siekusios nepriklausomybės 
politinės jėgos (Lietuvos Laisvės 
Lyga, Helsinkio grupė ir kt.) jungė vos 
dešimtis žmonių, tai dabar jos, Sąjūdis 
ir kitos atkurtos ar naujai įsikurūsios 
(Žalieji, Lietuvos jaunimo sąjunga ir 
1.1.) jau jungia tūkstančius ir dešimtis.

Nukelta į 4 pusi.
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DABARTIS
Atkelta iš 3 pusi.

šimtus tūkstančių aktyviai politikai 
pasiryžusių žmonių. Prie jų jungiasi 
kitos tautinės kultūrinės bendrijos ir 
draugijos, tautinių mažumų organi
zacijos, darbininkų ir moterų, kata
likų ir t.t. sąjungos.

Pats sunkiausias uždavinys tokios 
politinių nuomonių įvairovės Babilone 
išties yra išsaugoti turėtą tvirtą 
svarbiausią tautos gyvybinio tikslo 
sampratą. Kova dėl valdžios daugeli 
nepatyrusių, o neretai ir patyrusių, 
bet neužsitikrinusių natūralaus popu
liarumo aktyvistų nustumia į pigių 
ideologinių spekuliacijų kelią. Kartais 
net pripažinti vakarykščiai kovotojai 
už Lietuvos laisvę, užuot viešai 
svarstę, kaip greičiau padėti Lietuvai 
atsistoti ant savo kojų, imasi pigių 
kaltinimų atgimstančios tautos ben- 
drademokratiniam sąjūdžiui, išpučia 
sudėtingame kelyje pasitaikančias 
abejones, klydimus, siekia triuškinti 
nesamus priešus. Labai logiška, kad 
tokios apraiškos trukdo radikalioms 
grupuotėms tapti masinėmis tautos 
dvasią žadinančiomis jėgomis.

Demokratizacija reiškia individua
lybių ir nuomonių įvairovę, jos 
nebūtina vengti. Svarbu yra politinių 
atgimstančios Lietuvos platformų 
vienybė lemiančiais tautą klausimais, 
jų bendrumas ir sutelktumas išlaisvi
nant Tėvynę iš okupacijos ir šiuo 
pagrindu dalijantis vietas Lietuvos 
seime (parlamente) pereinamuoju lai
kotarpiu.

Doniela: Lietuvos politinis laisvė
jimas yra tampriai susijęs su ekonomi
nių reformų būtinybe. Kokie galėtų 
būti ekonominiai trukdymai iš rytų 
kaimyno pusės? Ar tokie trukdymai 
galėtų turėti gana tragiškų pasek
mių?

Buračas: Sovietinei sistemai būdin
ga tai, kad per ilgus dešimtmečius ji 
veik nė vienos reformos neįvykdė iki 
galo. Ne išimtis ir tas "ekonominis 
savarankiškumas", kuris dabar, nuo 
1990 metų pradžios, "išsikovotas", 
leidžiant Sovietų Sąjungos Aukščiau
siajai Tarybai. Turint profesinę nuo
voką, ar galima šnekėti apie kokį nors 
suverenitetą, jeigu bankų ir finansinė 
sistema lieka pavaldi ne Respubli
kai, jeigu gamybos infrastruktūra 
(komunikacijos tinklai) yra didžiosios 
kolonijinės Sąjungos nuosavybė, o 
mūsų žemė - bendra visos tarybinės 
liaudies? Ir bendravalstybiniu lieka 
užsienio valiutos monopolis, taip pat 
ir daugelio žaliavų ir gamybos 
priemonių pasiskirstymas ar racioną 
vimas. Nežiūrint tokių "vyresniųjų 
brolių" imperinių žestų, Lietuvoje 
dirba apie 18 ekonomistų grupių, 
rengiančių svarbiausius ekonominio 
mechanizmo įstatymus (pvz. akcinių 
bendrovių ir darbo bei jo apmokėjimo, 
socialinio draudimo ir sveikatos eko
nomikos, daugelio kitų svarbiausiųjų 
sferų).

Ekonominės Pabaltijo pertvarkos 
trukdymai (ir dalis jų gana gėdingi) iš 
metropolinės biurokratijos pusės jau 
prasidėjo. Estams buvo užsukti, pe
reitų metų pabaigoje, benzino krane
liai. Sovietų Sąjungos Ministrų Taryba 
prastai užmaskavo savo nurodymus

IR ATEITIS

centrinėms ministerijoms trukdyti 
ūkinių sutarčių tarp Pabaltijo respub
likų ir įmonių bei įstaigų kitose 
respublikose sudarymui. Tai paspar
tino Pabaltijo ekonominės sandraugos 
formavimąsi. 1991-92 metais turėtų 
pradėti veikti Baltijos šalių bendroji 
rinka. Pertvarkant racionaliau savo 
ekonomiką, atsiveria viltys kai kurias 
gamybas pasukti, sakysim, į Skandina
vijos rinką (pvz. biosensorių ir 
medicininės elektronikos gamybą). Be 
to, Pabaltijui labai palankus yra 
didelis galutinių produktų lyginamasis 
svoris bendrame jo nacionaliniame 
produkte, todėl deficitinėmis sovieti
nės ekonomikos sąlygomis visada bus 
galima rasti, kaip bent išsisukti 

iš keblesnės situacijos natūrinių 
mainų pagrindu. Yra ir kitų galimybių 
ieškoti profesionalios išeities ekono
miniams sunkumams aštrėjant, bet 
svarbiausia prielaida yra būtinybė 
išmokti geriau dirbti, kelti Lietuvos 
ekonomikos lygį iki europinių stan
dartų.

Doniela: Lietuvių, latvių, estų 
tautos turi vienodus politinius siekius, 
bet yra didokų skirtumų tarp jų 
vidinių problemų (demografinių, eko
nominių ir t. t.). Ar jau bandoma 
veikti vieningai, koordinuotai ir ar 
tokia koordinuota veikla jau galėtų 
turėti efektyvių rezultatų artimoje 
ateityje?

Buračas: Baltijos asamblėja, įvyku
si šių metų gegužės mėnesį, nėra vien 
didingas istorinis įvykis mūsų tautų 
gyvenime, bet ir vieningos demokrati
nės šių tautų ilgalaikės sandraugos 
pradžia. Nors Europoje liko net 
miniatiūrinės respublikos, bet Pabalti
jo neatkelsi iš sovietinio jungo be 
sutelktų pastangų! Juk Latvijoje 
latvių vos 52% (o jei pridėsime 
okupacinę kariuomenę, tai belieka 47 

48%), ir, jei surėmę pečius, 
nepadėsime vieni kitiems išlikti, visų 
musų laukia senųjų prūsų likimas!

Koordinacija prasidėjo jau nuo pat 
Liaudies Frontų ir Sąjūdžio įsikūrimo 
pradžios. Ji gilėja, pereidama į 
pastovų šių tautinių organizacijų ir 
oficialių valdžios atstovų susitikimų 
lyfjį. sprendžiant svarbiausius politi
nius ir ekonominius reikalus. Rudenį 
pradėjo veikti ir Baltijos tautų 
deputatų Sovietų Sąjungos Aukščiau
sioje Taryboje grupė, kuri vienija 
mūsų jėgas (apie 100 asmenų), 
svarstant šiame bebyrančios imperijos 
parlamente Pabaltijo klausimus. Ji 
užtikrina, kad tarpregioninė Rusijos 
demokratų grupė, jungianti apie 450 
žmonių, pagarsintų ir palaikytų mūsų 
iniciatyvas atkurti teisines valstybin
gumo garantijas jėga inkorporuotose 
respublikose. Be šios naujos opozicijos 
biurokratinės imperijos siekiams, ne
būtų įmanoma tokia sparti vidinė 
pertvarka pačiose Baltijos respubli
kose, Moldavijoje, Užkaukazėje. Bū
tent sutelktomis demokratinėmis pa
stangomis Sovietų Sąjungos Aukš
čiausioji Taryba jau tapo svarbia 
atsvara plėšrūniškiems nukaršusiųjų 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
centro komiteto bei politinio biuro 
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Sydnejaus Lietuvių namuose, iš kairės: L. Cox, M. Cox, prof. A. Buračas ir J. 
Karpavičius.

narių siekiams pavergti kuo daugiau 
teritorijų bei tautų ir laikyti pasaulį 
nuolatinėje branduolinio karo grėsmė
je. Tą ypač parodė įvykiai po 
vadinamo Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto pareiškimo 
dėl padėties Pabaltyje, kuriam pasiro
džius, mes, Pabaltijo tautų deputatų 
dalis, pareikalavome, kad pačioje
Sovietų Sąjungos Aukščiausiosios Ta
rybos specialioje sesijoje būtų viešai 
apsvarstyta antikonstitucinė visasą
junginės komunistų partijos aparato 
veikla, jo neleistinas kišimasis į 
Pabaltijo tautų reikalus. O sprendžia
masis akordas, matomai, nuskambės

gruodžio mėnesį, kai ir dalis respubli
kų, ir deputatai Kremliuje svarstys 
klausimą ar palikti konstitučijose 
primestą komunistų partijos diktato 
straipsnį apie šios "išmintingiausios 
šių laikų partijos" apriorinę ir 
monopolitinę teisę vadovauti visuo
menei ir politiniams tautų reikalams. 
Skaudi istorinė tiesa, liudijanti vado
vaujantį Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos vaidmenį savo piliečių žudy
nėms (ir netgi masinio savinaikinimo 
recidyvai), verčia abejoti šios partijos 
teise į politinį diktatą. Pažanga 
priklausys nuo jos tolesnės social
demokratinės transformacijos.

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.

Elena ir Stasys Dainiai
Adelaidė

V. & & & & V. & *

Visiems draugams, pažįstamiems ir klijentams džiaugsmingų šv 
KALĖDŲ ir sėkmės, sveikatos 1990 - tiems, kovotojams dėl Tėvynės 
Nepriklausomybės atgavimo ryžto ir sėkmės linki

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

Elena Eskirtienė su šeima
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Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdi^ • 
geriausi linkėjimai Latrobe Valley, Sale Zni’ūnijoslJvkn a *** 
lietuviams. ir Vlsos Australijos

V. Koženiauskienė 
Latrobe Valley seniūnė

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname ŠVENTU KALĖnn 
proga ir Imkime laimingų 1990 METŲ. ų

Magdalena Migevičienė
I. ir A. Dudsičiai

Visus bičiulius ir pažįstamus sveikiname Šv KALĖnn 
linkime sveikatos bei laimės NAUJUOSE METUOSE proga ir^ls,ems ^an.berros lietuvių - australų klubo nariams ir Jų šeimoms 

mm Mg? KALĖDV ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ

CANBERRA LITHUANIAN-AUSTRALIAN CLUB Inc.
64 WATTLE STREET. LYNEHAM, A.C.T. 2602

P.O. Box 19, Lyneham, A.C.T. 2602Telephone: 49 1801
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ĮKURTA IR UŽDARYTA SYDNEJUJE TIESIOGINIAI
1920 metais spalio mėnesio 15 dieną 

Sydnejaus priemiestyje Surry Hills, 
susirinkus vos pusšimčiui "vienminčių 
draugų", buvo Įsteigta Australijos 
komunistų partija.

Tai atsitiko praėjus trims metams 
po Rusijos revoliucijos. Komunizmo 
sėklos pasklido Europos ir Anglijos 
link.

Naujai Įsikūrusiai komunistų parti
jai plėsti savo veiklą, dirva tada buvo 
labai palanki. Darbininkija neturėjo 
kas jai vadovauja ir rūpinasi jų 
gerbūviu. Tuo metu jie net ir svajoti 
negalėjo apie 40 - ties valandų darbo 
savaitę. Komunistai, mokėdami suvi
lioti pažadais, ragino stoti Į partiją ir 
aktyviai plėtė savo veiklą visoje 
Australijoje, pasirinkę šūkĮ: "Pasaulio 
darbininkija, vienykimės!" Australijai 
pergyvenant antrojo pasaulinio karo 
depresiją, komunistų partijai tas taip 
pat padėjo Įsigalėti. 1940 metais 
Australijos komunistų partija savo 
tarpe jau turėjo 22.000 partijos narių 
ir jau tada buvo galima justi 
"raudonosios revoliucijos" pavojų. 
Komunistų partija mėgino savo narius 
statyti kandidatais į valstijų ir 
federalinę valdžią ir stebėtina, kad 
per 70 savo gyvavimo metų nei 
vienam komunistų partijos kandidatui 
nepavyko būtį išrinktu.;.

Didžiausias ir gėdingiausias Aus
tralijos komunistų partijos gyvenimo 
epizodas Įvyko 1956 metais, kai jos 
nariai pripažino ir pritarė raudonosios 
sovietų armijos invazijai Į Vengriją.

Pagaliau 1968,.mętais, sovietams 
įvykdžius invaziją Į Čekoslovakiją, 
Australijos komunistų partija susikal- 
dė į frakcijas.

Vakarų pasaulis kartu su Australija 
tada pamatė tikrąjį komunizmo veidą. 
Šiuo metu net ir didžiausi komunizmo 
šalininkai teigia, kad visoje Australi
joje tėra ne daugiau, kaip du 
tūkstančiai ištikimų "komunistų.

Pagarsėjęs buvęs Australijos minis
tras pirmininkas nuo liberalų partijos 
Sir Robert Menzies istorijoje liks, kaip 
asmuo mėginęs uždaryti Australijos 
komunistų partiją. Deja, jo žygis ir 
pastangos nebuvo vaisingos!. Tik, kas 
tada galėjo pagalvoti, kad Australijos 
komunistų partija pati užsiners sau 
kilpą ant kaklo.

.Šiais metais gruodžio mėnesio 2-3 
dienomis jau kitame Sydnejaus prie
miestyje Glebe įvyko komunistų 
partijos delegatu kongresas. Jame

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime 
Tasmanijos ir Hobarto lietuviams.

A LB Hobarto Apylinkės valdyba

* 0: i Visiems musų mieliems Apylinkės tautiečiams linkime 
džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ.

ALB Geelongo Apylinkės valdyba

Visus mielus Sydnejaus choro "Daina" rėmėjus, lietuviškos dainos ir 
giesmės mylėtojus sveikiname Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga, linkėdami džiaugsmingų švenčių ir laimingų naujų metų.'*

Choro "Daina" dirigentai, valdyba ir choristai

Sveikiname visus Australijos ir Sydnejaus lietuvius su šv. 
KALĖDOMIS ir linkime laimės, sėkmės Jūsų gyvenime. Teišsipildo 
didžiausias viso pasaulio lietuvių troškimas - teateina laisvė 
LIETUVAI!

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Sir Robert Menzies

tesusirinko tik 115 delegatų. Teisin
giau tai net nebuvo komunistų 
partijos kongresas, tai buvo jos 
laidotuvės. Neskelbiama, ar tai buvo 
nubalsuota vienbalsiai, ar daugumos 
nutarimu: "Australijos komunistų 
partija uždaryta." Pagal komunikatą: 
"The Communist Party of Australia is 
dead".

Taip, komunistų partijos veikla 
Australijoje mirė, tačiau neįmanoma 
išreikšti skaičiais kiek ji pridarė žalos 
Australijai organizuodama streikus, 
sabotažus, demonstracijas, ekonomi
nių vertybių žalojimą ir pan., jau 
neskaičiuojant kiek žalos ji darė 
politinėje veikloje. Viena išdidžiausių 
komunistų partijos veiklos dėmių liks 
1949 metais suorganizuotas angliaka
sių streikas, suparaližavęs visą Aus
traliją. Tuometinis Australijos minis
tras pirmininkas Ben Chifley net buvo 
priverstas iššaukti armiją priėš'strei- 
kuojančius. Komunistų suagituoti an
gliakasiai turėjo grįžti darban nieko 
nelaimėję. Kuomet sekančiuose rinki
muose darbiečiai juos pralaimėjo 
liberalams, australai dar akivaizdžiau 
pamatė tikrąsias komunizmo užma
čias.

Vienas iš ištikimiausių buvusių 
partijos vadų, sėdėdamas buvusioje 
partijos būstinėje, prie Lenino biusto 
išsitarė: "Australijos komunistų par
tija yra mirusi ir man liko Įvykdyti 
paskutinį partijos veiklos aktą - 
Lenino biustą išmesti Į šiukšlių dėžę".

(Iš "Sydney Morning Herald" 
paruošė V. Augustinavičius)

SKRYDŽIAI
Prieš keletą dienų "Aeroflotas" 

pasirašė Įžanginę sutarti su žinomu 
Australijos kelionių biuru "Jetset 
Tours" ir pradėjo tiesioginį oro ryši 
tarp Sydnejaus ir Maskvos. Skrydžiai 
bus žinomi kaip "charter flights", t. y. 
jie vyks nustatytomis datomis, tačiau 
šiaip nebus reguliarūs.

Pirmasis skridimas numatytas gruo
džio 14 dieną, bilietai juo visi jau 
išpirkti. Antrasis numatomas gruodžio 
21 dienai . ir, prieš keletą dienų, 
bilietų jau buvo išpirkta apie 80%. 
Vėlesnieji skridimai, atrodo, taip pat 
savaitiniai, žada būti tęsiami nuo 
sekančių metų balandžio mėnesio.

Pradžioje, tiesioginiai:"Aerofloto" 
lėktuvai skris nuo Sydnejaus, sustoda
mi Singapūre arba Bangkoke ir Dubai 
(Jungtiniai Arabų Emiratai), iki 
Maskvos. Galimai, vėliau bus skrenda
ma ir iš kitų Australijos miestų. Bus 
skrendama dviejų tipų lėktuvais: 
Iliušin - 62, kuriuose 132 vietos ir 
Iliušin - 86, kuris talpina apie 350 
keleivių.

Per paskutiniuosius devynis mėne
sius "Aeroflotas", praddėjęs keliones 
nuo Singapūro, iš Australijos Į Sovietų 
Sąjungą pergabeno apie 10.000 kelei
vių. Iki Singapūro, pagal oro bendro
vių susitarimą, buvo skrendama dau
giausiai Qantas oro linijų lėktuvais. 
Sekančiais metais, vien, šiuo maršrutu, 
"Aeroflotas" numato pervežti ma
žiausiai tarp 10 - 15 tūkstančių 
keleivių. Tačiau, manoma, kad šis 
skaičius gerokai padidės. Keičiantis 
politinėms aplinkybėms, vis didėja 
žmonių skaičius lankančių Sovietų 
Sąjungą, o ir vietiniams lengviau 
leidžiama .vykti laikinom^ kelionėms Ir 
nuolatinam persikėlimui.

Numatoma, kad "Jetset Tours" 
atidarys savo biurą Maskvoje.

1 N V AZ1 J OS 
NE B US

Pirmą kartą Sovietų Sąjungos 
istorijoje Lietuvos respublikai paskel
bus daugiapartinio valdymo sistemą ir 
kai kuriems užsienio žurnalistams 
pranašaujant "perestroikos" galą, 
jėga priverčiant lietuvius grąžinti 
vadovavimą komunistų partijai, So
vietų Sąjungos užsienio reikalų mi
nistras Eduard Ševarnadzė padarė 
viešą pareiškimą, garantuodamas, kad 
kariuomenė nebus naudojama prieš 
Lietuvą ar kitas jos pavyzdžiu 
pasekusias respublikas.
_,.Jo pareiškimu, perestroika, demo
kratizacija ir nauji mąstymo būdai 
negali būti stabdomi armijos Įsikišimu 
ar, kitomis prievartinėmis priemonė
mis, o tik žodiniais argumentais.

Latvijoje ir Estijoje pravesti savi
valdybių rinkimai baigėsi dideliu 
patriotinių Liaudies Frontų iaimėji- 

_mu, nors, dėl komplikuotos rinkimų 
sistemos, galutiniai rinkimų duomenys 
dar nėra žipomL Latvijos Liaudies 
Frontas, kovojantis už Latvijos res
publikos nepriklausomybės atstatymą, 
tikisi gauti virš 90 procentų vietų 
savivaldybėse. Netgi Rygos miesto 
komunistų partijos lyderis nesurinko
pakankamai balsų ir jam teks daly- i vadovaus abiems '-organams, 
vauti antroje rinkimų stadijoje, kuri 8 ♦
įvyks už poros savaičių.

Estijos sostinėje Taline, nežiūrint 
didelio balsuojančių rusų procento. 
Estų Liaudies Frontas tikisi laimėti 
bent pusę visų vietų.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

j Gruodžio 7 dieną Lietuvos Aukš- 
8 čiausioji Taryba išmetė iš konstituci- 
| jos garsųjį 6-tą straipsnį, komunistų 
8 partijai užtikrinantį vadovaujantį 
| vaidmenį. Straipsnis pakeistas kitu, 
| legalizuojančiu politines partijas, vie- 
£šas organizacijas ir sąjūdžius, jeigu jie 
£ veikia Lietuvos įstatymų ribose.
J - Už šį konstitucijos pakeitimą balsa- 
gvo 243, prieš vienas, o 39 atstovai 
g susilaikė.
g Pasaulio spauda ir televizija plačiai 
8 komentavo šį drąsų Lietuvos žingsnį.

8 Estų komunistų partija pareiškė, 
8 kad dar šį mėnesi Ėstijos parlamente 
•bus pravestas konstitucijos pakeiti- 
£ mas panašus Į priimtąjį Lietuvos 
£ parlamente. Panašus bandymas, nešu
lį rinkus pakankamo balsų skaičiaus, 
J nepasisekė Armėnijos parlamente.

jf Masinės demonstracijos Čekoslova- 
8 kijoje privedė prie to, kad naujai 
SS sudarytai Adamec vyriausybei teko 
| atsistatydinti. Gruodžio mėnesio 11 
• dieną prisaikdinta nauja vyriausybė, iš 
£ kurios 21 nario sudėties, vienuolika 

nėra komunistai.
g Naujasis ministras pirmininkas slo- 
•į vakas Marian Calfa yra komunistų 
g partijos narys, tačiau abu jo pavaduo- 
8 tojai, Jan ; Čarnogursky ir Valtr 
8 Kųmąręk,, yra Liąųdm^'<HW«nariai. 
8 Šie trys
8

ministrai kartu valdys 
Čekoslovakijos vidaus reikalų minis
teriją.

£ Čekoslovakijoje atsistatydino pre- 
£ zidentas Gustav Husak, paskutinis

g nėję valdžioje. Naujasis prezidentas 
jį turi būti išrinktas dviejų savaičių 
8 bėgyje. Čekų reformatoriai palaiko 
jį dramaturgo ir disidento Vaclav 
S Havel kandidatūrą.

| Rytų yokietŲos. k^mjir^tų jpągtįija, 
! save vadinusi Socialistų vienybės 
£ partija, nusprendė keisti savo pavadi- 
j nimą, tiktai kol kas nenuspręsta, koks 
j bus naujasis pavadinimas. Atsistaty- 
g dinusio E. Krenz vietoje, jie išsirinko 
g naują lyderį. Tai žydų kilmės reformų 
8 šalininkas, kaip advokatas teismuose 
8 gynęs disidentus, Gregor Gysi.

8 Irakas Į erdvę sėkmingai paleido, 48 
£ tonas sveriančią, raketą. Nors šis 
£ bandymas skirtas moksliniams tyrinė- 
« jimams, tačiau sukėlė nemažai nerimo 
g Izraelyje.

*
| Komlumbijos mieste Bogotoje po- 
g grindinė organizacija, prekiaujanti 
j narkotikais, sunkvežimyje susprogdi- 
8 no didžiulę bombą. Sprogimo metu 
X sunaikintas vienuolikos aukštų Ko- 
| lumbijos saugumo policijos centrinis 
8 pastatas, žuvo apie 50 žmonių, arti 
£ tūkstančio sužeista, iš jų apie 400 
j sunkioje būklėje.
8 O.', ;U ■ U ’

g Sovietų Sąjungos Rusijos federaci- 
8 nei respublikai pirmą kartą paskirtas 
J atskiras politinis biuras, atskiras nuo 
j pačios. Sovietų Sąjungos politinio 
8 biuro, nors M. Gorbačiovas asmeniškai

£ Australija susitarė su Indonezija 
g dėl ginčijamos srities Timoro jūroje 
| pasidalinimo. Didelė šios srities "dalis 
g bus administruojama ir eksploatuojama 
g abiejų kraštų bendrai. Manoma, kad 
8 šiai sričiai priklausančioje juroje gali 

-8 būti naftos telkiniai.
8 "s
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Jadvyga Mickienė su šeima

Liuką Petrauskas

Dana ir Jurgis Karpavičiai

pažįstamus sveikinu su Šv.

Eugenija Biiokienė

Genovaitė ir Vincas Ališauskai

Salomėja Zablockienė

B- Jankienė Geelongas

Birutė Prašmutaitė ir Morta Prašmutienė

Gabrielius ir Dana Žemkalniai

Vincenta Jasiūnienė ir Stasys Jarmalauskas

Mūsų. Pastogėj,^.^5^A»8a,Įįą4^.pusĮr.^

Lidija ir Bronius Žaliai 
Regina Gaidžionytė

Juta ir Viktoras Šliteriai, 
Stasė Kolakauskienė

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

Šv. KALĖDŲ IR NAUJŲ 1990 METŲ proga, sveikiname gimines, 
draugus ir pažįstamus Australijoje ir užsienyje, linkėdami laimės ir 
visokeriopos sėkmės.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikiname visus mūsų 
prietelius ir gimines.

Šv. KALĖDŲ proga, sveikinu seses ir brolius šaulius, visus gerus 
draugus ir prietelius ir linkiu, kad NAUJIEJI 1990 METAI atneštų 
Lietuvai laisvę.

Mielus savo draugus, artimuosius
KALĖDOMIS ir linkiu šviesių ir laimingų NAUJŲ METŲ

Mieluosius giminės, bičiulius ir pažįstamus su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
ir NAUJAISIAIS 1990 METAIS sveikina ir laimės linki

Tyrų ir džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1990 
METŲ visiems mieliams prieteliams ir bičiuliams linki

Ada ir Vytautas Mickevičiai

ALFAS valdyba

Brone, Sigita ir Matas Gailiūnai

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

Ona Baužienė B.E.M., Adelaidė

METŲ visiems savo

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

Mielus bičiulius, draugus, bendradarbius ir pažįstamus sveikiname 
šv. KALĖDŲ proga ir linkime sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sveikindami KALĖDŲ proga, linkime, kad išsipildytų mūsų visų 
didžioji viltis: 1990-tieji - Lietuvos Nepriklausomybės Metai!

J^vyga, Alfas, Ginta ir Vida Viliūnai

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

Marija ir Jonas Antanaičiai 
. Clayton, Vic.

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

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ metu
mūsų draugus ir pažįstant i.-,Snu?Sir<lžial sveikiname 

geros nuotaikos.

Linksmų šv KALĖnrr • T • &

S. Pačėsa
Šaulių Kuopos pirmininkas

švMen cS! v- » »" Prog, sveIklM ir vfeo gedausio

ltakėda“

IhSfTSU "AUDOMiS i,

Sveikinu visus gimines pažistaiLi & 
ttžLietwoie s;-

S" ‘“too®

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ 199u 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 naujų metų darbams.

Sveikiname mielus draugus ir na*!.*
Pajūrio lietuvius Šv KALĖDŲ ° taip pat visus pietųNAUJUOSE METUOSE Ų Sekmės’ sv^atos ir Sį

Gražių KALĖDŲ švenčiu ir 1L & i
nuoširdžiai linki * lainun^ NAUJŲ METU „Ji

T.°!Wžla‘ ^nane 
visiems geriausios kloties. “ ir rėmėjus, linkėdami

Danutė ir Stasys Skoruliai

• Jadma KeCOrienė ‘r StaSSS JMkauskas

Jonas Bužinskas "

METUOSE. h®1 sveikatos NAUJUOSE

*r Irvis Venclovai, 
Jadvyga Venclovienė

SZ SU ALĖD^rs d?M^UWsu?sUS AUStraUjo^ * 
linkėdamas geros sveikatos> AUJalSlAIS 1990 METAIS

setunes gyvenime.

Stasys Stirbinskas
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SVEIKINAME SU SV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

ČIKAGOJEBRISBANĖJĖ

J. JanušaitisR. Platkauskienė

HOBARTE

V. Baltutis J. JonavičiusJ. Vabolienė A. KantvilasV. NeyerauskasE. Dainienė

MELBOURNE

J. RūbasD. Baltutienė Dr. J. Kunca

SYDNEJUJE

V. Patašius 8r. ŽalysA. Lukšytė Prof. V. DonielaM- Reisgienė

PERTHE WOLONGONGEGEELONGE

B. SteckisJ. Krupavičius A. KarpavičiusJ. Gailius M. Gaiiiūnas

V. Augustinavičius 
Mūsų Pastogės" redaktorius

R. Semetas ... ,n
• '•HJ .Ovliii CJJJgO

„MUSŲ PASTOGES “ BENDRADARBIUS 
MIELI SK AI T YT O JAI IR TALKININKAI,

Artėjant Šv. Kalėdoms, štai ir vėl prabėgo dar vieneri darbo metai, išleistas 
paskutinysis šių metų "Mūsų Pastogės" numeris.

Šia proga, jaučiu malonią pareigą padėkoti tiems, kurie jau visą eilę metų, o 
K? taip pat ir šiais, negailėdami savo laiko ir triūso, ištikimai talkino Australijos 

lietuvių laikraščiui, nepamiršdami aprašyti lietuviškosios bendruomenės <2^0 
svarbesniųjų įvykių, švenčių, to kas Juos jaudino, kuo džiaugėsi ir dėl ko 
liūdėjo. Nemaža šių žmonių darbo dalimi, "Mūsų Pastogė" gyvavo ir per šiuos 
beveik prabėgusius metus, galbūt ir progresavo.

Dėkoju visiems Jums, kurie savo straipsniais, reportažais, laiškais rėmėte ir 
taikinote mūsų visų laikraščiui. Jeigu kam nors mūsų laikraštis reikalingas ir 
laukiamas, tai yra ir Jūsų visų nuopelno dalis.

Naujieji 1990 - tieji metai teatneša visai lietuviškąjai bendruomenei 
Australijoje ir visai lietuvių tautai, tai ko labiausiai trokšta mūsų širdys ir 
mūsų protai - laisvę ir nepriklausomybę Tėvynei Lietuvai.
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Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei šviesių NAUJŲJŲ 
METŲ nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, bendradarbiams ir 
pažįstamiems.

ggggggggggggggggggggggggggggg)
Nuoširdžiai sveikiname savo bičiulius, draugus ir pažįstamus Šv. 

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga!

----- Pranas, Vincė, Gailius ir Renius
- • .*'T3X Ų;,.JL3A.' ;Ųį - Antanaičiai -r . 'H ■ 7 pararia •

ggggggggggggggggggggggggggggg!
•i' '

Visus draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikinu Šv. KALĖDOSE ir
• NAUJUOSE 1990 METU OSE linkėdama šventinio džiaugsmo; laįjSešuf' 

sveikatos. į
.. . , < •..? - riufESJiŲ Lių '-'L-.

Danguolė Bogušienė "

iggggggggggggggggggggggggggggg
Giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems linkime linksmų KALĖDŲ įį| 

ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ.

V. ir P. Žitkauskai ? *Gosi ordas

pssssassssassssssssšsssBsmE
Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname ŠV..KĄLĖPŲ, 

ovti^SMfV sveikatos. ’. laimes bei sėkMės NAUJUOSE 1990
METUOSE. '■ '-U'’ > .nč.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

ggggggggggggggggggggggggggggg
' • ‘ • X. •

U 0 3 .1 A X SMfetfSW® MA&šjd aSEoMrrvfrAU jų USB
visus artimuosius, bičiulius ir pažįstamus, linkėdami daug sveikatos, 
geros nuotaikos ir šventinio džiaugsmo.

Z. ir V. Olivinai * _ 1

tggggggggggggggggggggggggggggg
ainsiioim U T3M UIŲLUAZ figfliinn > i-

Visus artimuosius ir pdžįstamuš'šveikiname su šv. KALĖDOMIS, o 
NAUJIESIEMS METAMS linkime geriausios laimės ir sveikatos.

Milvydų šeima, A y...... .F*
■ .7' : MBrisbanė- u'

Visus gimines, bičiulius ir pažįstamus sveikiname Šv. K ALĖD OSE ir 
NAUJUOSE METUOSE linkėdami visiems daug šventinės nuotaikos, 
sveikatos ir visokeriopos sėkmės.

Tamara ir Benius Vingiliai

ggggggggggggggggggggggggggggg
Mielus giminaičius, draugus ir pažįstamus sveikiname su Šv. 

KALĖDOMIS ir linkime laimingų ir sėkmingų NAUJŲ METŲ.77 .

Karoliną Biveinienė, 
Gražina Schick

gggggggggggggggggggggggssgggg!
* GįjmijĮėjns?^^įrin)X^ai^sr ręi|ičiuliams . ir . visiems gerose valios

tautiečiams linkiu linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
1990 METŲ.

Feliksas Sodaitis

g gggggggggggggggggggggggggggggs
Mielus bičiulius, artimuosius, pažįstamus ir bedradarbius sveikiname 

su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir 
pasisekimo 1990 - taisiais METAIS.

Onutė ir Algis Kapočiai

|aggggggggggggggggggggggggggggs

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

Sofija Šaparienė

g ?gggggggggggggggggggggggggggge 
g P • • Sveiki name visus cimines,1 draugus ir pažįsr amus su Sv. K A LED OMiS 

Sį ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

M. Labutienė ir 
Bieri šeimag ?.?r.g sggggggggggggggggggasagggggggE

Draugams, pažįstamiems ir visiems lietuviams linkiu linksmų šv.
KALĖDŲ ir laimingųNAŲJŲJŲŲMETŲ-,?BnUv

A.. Pomeringas, 
Brisbane

ggggggggggggggggggggggggggggg S jggggggggggggggggggggggggggggs
Tikros laimės ir džiaugsmo KALĖDŲ šventėse, sveikų ir turtingų 

1990 METŲ iš širdies linkime savo brangierns giminėms, draugams ir 
visiems geros valios žmonėms!

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su ŠVENTOMIS 
KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS, linkėdami visiems sveikų ir 

.laimingų Į990 - jųwrsy“įj*ff? t , ’

Petronėlė ir Juozas Kušleikai

'ggggggggggggggggggggggggggggg ^^ggggggggggggggggggggggggggggg
Kęstutis ir Danutė Lynikai

Artimuosius, draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
MET.Ų progų, s< svęikinamę •į^ .lŲjkiąier-syęikatos, : laimės ir kuo, 
didžiausios sėkmės visuose darbuose ir siekiuose.

S? Savo draugus, pažįstamus, bendruomenės ir jaunimo organizacijų 
p| darbuotojus sveikiname KALĖDŲ švenčių proga, linkėdami laimės, 
įg geros sveikatos ir sėkmingų 1990 - jų METŲ.

Onutė ir Juozas Maksvyčiai su šeima 
ir Izabelė Daniškevičienė ; Jonas ir Marija Zinkai

ggggggggggggggggggggggggggggg!
į t '<

Visfemš bičiuliams, artimiesiems ir pažįstamiems palaimintų Šv. 
KALĖDŲ ir sėkmingų, ištvermingų ir sveikatingų 1990 METŲ 
širdingai linki ’ > < Pė. •1 •• • ' J

Sveikiname mielus gimines, draugus ir pažįstamus Lietuvoje, 
Anglijoje, Amerikoje ir Australijoje su Šv. KALĖDOMIS ir linkime 
visiems laimės, sėkmės ir sveikatos NAUJUOSE 1990 METUOSE.

Vanda Narušienė Kastutė ir Vytautas Jurskiai

, g ISSSSSSSSSSHSSSSHHSSSSSSSSSSSS
” <y -~ i «!** »*» ... ’ I. ’ 7 . .X. • ’ •-. > - * 1

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 1990 - 
tais METAIS.

Sveikiname visus draugus, bičiulius ir pažįstamus Šv. KALĖDOSE ir 
NAUJUOSE 1990 METUOSE nuoširdžiai visiems linkėdami sveikatos, 
laimės ir visada geros nuotaikos.

Birutė ir Ignas Bieliūnai s
ggggggggggggggggggggggggggggg|a 
’Mūsų Pastogė”'Nn50-52< 1989,T2?iB'i^I grrrtrwwan -r——— —

Janina ir Vytautas Deikai

8



B. ir V. Kondrackai Edna ir Albinas Giniūnai

Mielus bičiulius, bedradarbius ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname Šv. 
KALĖDŲ proga ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 
proga, linkime geros sveikatos, laimės ir sėkmės namie ir darbuose.

agggggggggggggggggggggggggggg g gggggsggggggggggggBgggggsgHgB
Sveikinu visus draugus ir pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu Linkime visiems linksmų ir džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ. 1990

METAMS - sėkmės ir geros sveikatos.
Sveikinu visus draugus ir pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu 

linksmų ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ. ’

Magdalena Šidlauskienė

Giminėms, draugams ir choro "Daina" dainoriams gražiausių 
ŠVENČIŲ ir geriausių 1990 - jų METŲ linkime.

K. Butkus, A. Gilandas

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

Elena ir Bronius Kiveriai H Lionginas Pukys

agggggggggggggggggggggggggggg
Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su Šv. KALĖDŲ 

šventėmis, linkėdami visiems laimingų NAUJŲJŲ METŲ.
I-' ' .... ' ‘ .

agggggggggggggggggggggggggggg
Visus draugus, pažįstamus sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir 

linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

Augenija ir Vincas Stagiai S. ir 0. Abramavičiai

ggggggggggggggggggggggggggggg; gggggggggggggggggggggggggggggi
Mielus bičiulius ir pažįstamus sveikiname Šv. KALĖDŲ proga ir linkime 

laimingų NAUJŲ METŲ.
visus mūsų draugus ir pažįstamus linkėdami geros nuotaikos, 
sveikatos, džiaugsmo ir laimės.

Černiauskų šeima Balys ir Valentina, Laima ir Rita Barkai

sssssssssssssssssssssssssssssgasasssMsSsssssssgsssgssBsgssE
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikinu visus draugus ir 

pažįstamus, linkiu stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime. n
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikiname visus Savo 

bičiulius ir pažįstamus Australijoje ir užjūriuose.

Antanas Kutka Lotte ir Vladas šneideriai

Sveikiname visus musų mielus bičiulius ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ 
proga ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

Sveikiname visus draugus ir lietuviškosios'Veiklos pareigūnuš'KALĖDŲ 
šventėse ir linkime sveikų, laimingų NAUJŲ METŲ!

Brigita Vilkienė ir Adomas Bartkus Bronė ir Juozas Lapšiai

»ggggggggggggggggggHHBgggggggsg gggggggggggggggggggggggggggggK
Visiems mūsų giminėms ir draugams linkime geros ŠVENČIŲ 

nuotaikos bei sveikų ir laimingų 1990 METŲ.
Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 

draugams, kaimynams ir pažįstamiems
NAUJŲJŲ METŲ mieliems 
linki

Jūratė ir Aleksandras Traškai Grybų šeima - St. įves

ssmmmsammmmssmmsssM
Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ visoms 

draugėms ir pažįstamiems linkiu.
Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime bičiuliams 

ir pažįstamiems.

Mikalina Radzevičienė Sydnejus Sofija ir Jonas Meiliūnai

aggggggggggggggggggggggggggggiitgggggggggasBiBBsagggggggggggBB
Mieliems draugams ir pažįstamiems linkime Šv. KALĖDŲ džiaugsmo 

ir laimingų NAUJŲ METŲ.
Sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS bičiulius ir 

sportininkus Australijoje ir užjūryje.

V. ir A. Jakštai Stasys Jūraitis

Sveikiname mielus prietelius, artimuosius ir draugus KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga, ir linkime sėkmės 1990 - taisiais METAIS.

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 1990 METŲ linkime 
Australijoje ir užjūriuose artimiesiems, draugams, pažįstamiems.

Martina ir Anskis Reisgiai Rūta ir Vincas Augustinavičiai

agggggggggggggggggggggggggggg g igggggggggggggBgggggggggHHgggg
. g ....... ■ . ..

Bičiuliams ir pažįstamiems linkime malonių Šv. K ALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
laimingų NAUJŲ METŲ.

Linksmų KALĖDŲ švenčių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linkime 
visiems savo draugams ir artimiesiems.

Elena ir Izidorius Jonaičiai Pajauta ir Juhani Pullinen su šeimag....... .issssssssmssssssmmssssmesg g ssssssmssssssssssssssssssseis!
Visiems savo draugams ir pažįstamiems linkiu malonių KALĖDŲ

ŠVENČIŲ ir laimingų bei sveikų NAUJŲJŲ METŲ.
Linksmų Šv. KALĖDŲ švenčių ir sėkmingų NAUJŲ 1990 metų 

linkiu visiems draugams ir pažįstamiems. . .

K. Ridikienė Elena Laurinaitienė

ggggggggggggggggggggggggggggggaggggggggggggggggggggggggggggs
__________ "Mūsų pastogė" Nr.50-52 1989.12.18 pūsi; 9
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PRIESKALEDINIS „DAINOS“ CHORO ŠIUPINYS
Rūpestingai reklamuojant šį rengi

nį, pasigirdo choro valdybos pirminin
ko Prano N agio Siek tiek minorinis 
tonas, atkreipiantis dėmesį į daininin 
kų mažėjimą ir iŠ to kylančius choro 
sunkumus. Tačiau, nežiūrint to, šiupi
nio programoje pamatėme ir išgirdome 
"Dainos" chorą stiprų, dainuojantį su, 
sakyčiau, atnaujintu ir dar geresniu 
susidainavimu, prasimušančiu dvasiniu 
tvirtumu, kaip tai buvo anksčiau. 
Kiekviena giesmė, kiekviena daina 
mane jaudino. Žmogiško kilnumo 
pasireiškimai: gera poezija, graži 
muzika, gražus dainavimas jaudina 
mane iki ašarų. Ne kartą koncerte 
drėko mano akinių stiklai - pakilus 
choro dainavimas kėlė jautrius išgy
venimus. Čia aš kalbu tiktai pats už

Nei sosto, nei tarnų karališkam 
dvare, - (...) 

Aš pažinau karalių tavyje".
Nes kas gi buvo šis rūpestingai 

paruoštas koncertas, jei ne mūsų 
tautos žmonių kūrybinės, didžios, 
gražios sielos laisvas ir platus 
pasireiškimas? 0 trisdešimt penkerius 
metus pasiaukojanti choro dainininkų 
darbuotė ir visų buvusių ir dabartinių 
dirigentų ilgametės pastangos tobu
linti chorą, kad balsai skambėtų, kaip 
gerai suderintos stygos,- ar tai nėra 
kilni karališka auka, karališkas savęs 
atnašavimas lietuviškos kultūros kles
tėjimui? .

iškilesniais koncerto momentais 
laikyčiau Gražinos Zigaitytės - Bur
bos ir Birutės Aleknaitės duetu ir solo

Sveikiname visus draugus, bičiulius ir pažįstamus su Šv. 
KALĖDOMIS ir linkime visiems laimingų 1990 METŲ.

Milda, Vytautas ir Ričardas Bukevičiai

Visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime gražiausių ir sėkmingiausių. 
NAUJŲJŲ METŲ. -4^

Gytis Danta sū šeima,
Vincas Danta

Sveikinam mielus' bičiulius bei pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir: 
NAUJŲJŲ METŲ proga, linkėdami laimės ir sėkmės. •'~’• "

save vieną. Kas turi kitokią nuomonę 
- prašau. Neverčiu manim tikėti.

Programą choras pradėjo keliomis 
kalėdinėmis giesmėmis. Sakralinės 
muzikos įvedimas koncerto programdn 
labai įdomus dalykas. Gražiai skamba 
giesmės šventovėje, gražiai skambėjo 
jos ir salėje. Artinantis Kalėdoms; 
kalėdinės -giesmės labai tiko prie 
klausytojų nuotaikos. Jos tokios 
mielos, tos kalėdinės giesmės, širdžiai 
artimos, rodančios gražią mūsų tautos 
krikščionišką kultūrų ir gilų dvasingu 
mą.

Pasikeisdami, dirigentai Birutė 
Aleknaitė ir Justinas Ankus meistriš
kai vadovavo chorui, atliekančiam

atliktas giesmes: "Tyli naktis" lietu- 
viškai, "Panis angelicus" lotyniškai ir 
tik ką gautos iš Vilniaus, kompozito
riaus P. Vasiliausko dainos "Žemėj < 
Lietuvos" premjerą Australijoje: Dai- 
na parašyta solistui su choru. Solistė r*'* 
Gražina Žigaitytė - Burba šį kartą #4 
veda dainą; choras dainuoja priedainį. 4 e 
Melodija grakšti,* lengvai įsimenama. 
Visiems patiko ir dainą teko kartoti.^'-'4 
Pabaigoje visi salėje esantys dainavo 
kartu su choru: "Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žabuos, ąžuolai žaliuos žemėj -tuu 
Lietuvos".

Po koncerto choro pirmininkas Pr.' 
Nagys dirigentus, akompaniatorių ir 
pranešėją apdovanojo dovanėlėmis ir

Agnė ir B enrikas Meiliūnai

Sveikiame visus draugus ir pažįstamus su šv. KALĖDOMIS ir linkime 
laimingų; NAUJŲ ME'f(&

Angelė ir Stasys Montvidai

............. -•••-•*............
Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname Šv. KALĖDŲ 

proga, ir bnkime daug džiaugsmo, sveikatos ir sėkmės NAUJUOSE 
1990 METUOSE. ;

Edit ir Vladas Brilingai

Visus mielus gimines, draugus ir bendradarbius sveikiname šū Šv.
KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS. .iri

programoje numatytas dainas. Savo 
žodžiais fro melodijomis dainos buvo 
artimos lietuviui klausytojui, nuspal
vintos tuo lengvu lietuvišku elegišku- 
mu, kurio dalelę kiekvienas savo

paskelbė, kad dirigentas Justinas 
Ankus gruodžio 22 dieną švenčia savo 
dvidešimt pirmąjį gimtadienį. Pubbka 
jį šiltai pasveikino plojimais. Vėliau 
choristai su svečiais bendrai dainavo

Vida ir Algis Kabailai 
ir mūsų jaunimas

širdyje nešiojame. Jos buvo gerai 
parinktos, pakibai atliktos ir šiltėti

liaudies dainas, vaišino svečius kava ir 
pyragaičiais. A. Kramilius, padedamas

Sveikiname visus gimines, bičiubus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ 
ŠVENTĖSE ir bnkime laimės bei sėkmės NAUJUOSE METUOSE.

viešnios ir svečio iš užjūrių Saulės ir

Ačiū jums, brangūs "Dainos" choro 
dirigentai ir dainininkai, už jūsų meilę 
dainai, už jūsų ilgalaikį pasiaukojimą, 
ištvermę ir už savo talento dainuoti, 
panaudojimą betuvybės Australijoje 
stiprinimui ir palaikymui. Noriu jums 
padėkoti to paties jau minėto poeto 
Mačernio žodžiais:
"... Per žemę mes praeinam

Tik vienąsyk, tai būkime tvirti.
Kieno gyvenimas bus panašus į 

sodrią dainą, 
Tas nesutirps mirty".

Prieškalėdinis Sydnejaus "Dainos" 
choro šiupinys įvyko gruodžio mėnesio 
10 dieną Lietuvių namuose.

J. A. Jūragis

prumtos. Solo partijas dainavo solistė
GražinaZigaitytė-- Hurba, akompa- Sauliaus, pravedė loteriją. Cox šeima ir 6. Osinienė
navo buvęs choro dirigentas muz. 
Bronius Kiveris. Parinktais žodžiais 
dainas pristatinėjo pranešėja Danutė 
Ankienė.

Besiklausant to malonaus koncerto, 
man vis atmintyje skambėjo nuosta
baus poeto Vytauto Mačernio eilėraš
čio mintys:
"Kiekvienas tavo žodis išdidus,

bet mielas, 
Kiekvienas tavo mostas laisvas

ir platus
Kalbėjo apie didžią, gražią sielą, 
Praaugusią, lyg aukštas medis 

girioje, visus medžius.
Todėl nors neturėjai tu namų, 

kai saulė leidos,

Mieli giminės, draugai, prietėbai ir visi betuviai, tedžiugina Jus šv. 
KALĖDŲ šventės ir NAUJIEJI METAI teatneša Jums visa ko 
trokštate. „Ona Grosiene,

Dalia ir Algimantas Burneikiai 
su šeima ir Matilda Gečiauskienė

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1990 METŲ 
giminėms, bičiuliams ir visiems Uetuviams linki

Pranas Šarkis,
Birutė ir Vytautas Vaitkai

Šv. KALĖDŲ proga, sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus 
linkėdami laimingų 1990 METŲ.

Mielus draugus, pažįstamus ir bendradarbius sveikiname Šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, linkėdami visiems pasisekimo ir 
sveikatos.

Ričardas ir Juozas Červinai, 
Marija ir Antanas Statkai........ luF.......

Gimines, brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname su šv. 
KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS.

M. ir S. Eimučiai ir J. Šėkienė
Aida ir Viktoras Jarai

Mūsų Pastogė" Nr.50-52 1989.12.18 pusi. 10

Sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir ateinančiais NAUJAIS 1990 
METAIS gimines, bičiulius bei pažįstamus čia Australijoje ir užjūryje, 
bnkėdami sveikatos, džiaugsmo ir dvasinės stiprybės bei Dievo 
palaimos.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga, visiems mūsų artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiems linkime sveikatos, šventinio džiaugsmo ir 
laimės.

Genutė ir Vincas Bakaičiai

Viltis Kružienė ir Stasys Erminas
Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su Šv. K ALĖD OM ir linkime 

laimingų NAUJŲ METŲ.

Geriausios šventinės nuotaikos ir džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE 
ir laimės bei pasisekimo N AUJUOSE METUOSE bnkime visiems mūsų 
mieliems giminėms, draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams.

Meilutė ir Antanas Jokantai

0. ir A. Leveriai su šeima Sveikinu savo gimines, draugus bei pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS 
ir nuoširdžiai linkiu laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Valentinas Jonušys
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Šventiškos nuotaikos ir džiaugsmo KALĖDŲ šventėse r k • 

pasisekimo NAUJUOSE METUOSE linkime Tautos Fondo ir Lietuva 
Laisvės Iždo nariams, rėmėjams ir įgaliotiniams. 6

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje 
Melbourne

Sydnejaus Lietuvių klubas sveikina savo narius i 
tarnautojus, visus Sydnejaus lietuvius ir is Mtur atvytas™?’' 
KAL8DU ŠVENČIŲ proga, ir linkime laimingu NAUJŲ mo MET?

Sydnejaus Lietuvių klubo 
valdyba

'• » v- »■ »■» ». v. v. v. v. .e. v. v. v w v v v .
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, nuoširdžiai sveikiname AL 

Fondo įgaliotinius, talkininkus, Fondo narius ir visus jo rėmėius

Australijos Lietuvių Fondo valdyba

jj?. jjy. '&&&•&&■'&■ V & V- & V- & &&
ALB Švietimo tarybos pranešimas

1. "Vyturio" leidykla prisiuntė išleistų knygų katalogus ir 1990 metu 
literatūros išleidimo planų, kuriame yra šie pagrindiniai skyriai-

Lietuvių grožinė literatūra", "Pažintinė literatūra", "Verstinė literatei- 
Menktu ir""' knygeUu.

Norintieji plačiau pasiskaityti apie leidinius, prašomi kreiptis pas Švietimo 
tarybos pirmininkę arba tiesiog į leidyklą, šiuo adresu: Director Juozas 
Vaitkus, c/o "Vyturys" Publishers,, Algirdo 31, 232600 Vilnius, Lithuania

Kadangi knygų tiražai riboti, patariame kuo skubiausiai’ susirūpinti 
katalogo užsakymu.

2. "Vyturio" leidykla atsiuntė puikiai apipavidalintų ir gražiai iliustruotų 
lietuviškų pasakų rinkinius (penkios knygos) tinka visiems. Jų šriftas 
stambokas, gerai įskaitomas ir nevargina akių.

3. Tariamės su PLB Švietimo taryba dėl pasakų vaizdajuostės užsakymo. 
Pasakds atliekamos rankinių lėlių pagalba. Jei JAV vaizdajuosčių sistema 
mums netiktų, jau susitarėme su lietuviška firma, kuri apsiims ją perrašyti. 
Žinoma, tada vaizdajuostė bus brangesnė. Dabar ji, be persiuntimo ir banko 
čekio išlaidų, kainuoja 25 amerikietiškus dolerius.

4. JAV LB Švietimo taryba išleido naujų knygą "Gintarinės šaknys". Knyga 
parašyta Br. Krokio ir pritaikyta nemokantiems lietuvių kalbos. Jau užsakėme 
vieną egzempliorių.

5. Užmezgėme ryšius su Vilniaus universitetu ir Lietuvos švietimo 
ministerija. Laukiame jų atsakymo, nes turime vities, kad Pietų Australija 
įsteigs mokytojų pasikeitimo sistemą. Po Kalėdų laukiame atsakymo iš Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto.

6. Turime lietuvių kalbos tarties atšviestas knygeles su pratimų 
(magnetofono) juostelėmis. Jomis galėtų pasinaudoti ne tik mokyklos, 
Lituanistiniai kursai, bet ir teatrų.bei chorų ansambliai. Kaina su persiuntimu 
19 dolerių.

7. Sveikiname naujas nares išrinktas į ALB Švietimo tarybų: Emiliją 
Dryžienę, 18 Hillcrest Dr., Eden Hills, S.A. 5050, tel. 276 8301 ir Nemirą 
Masiulytę - Stapleton, 16 Dennis Grove, Vista, S.A. 5091, tel. 263 9647.

8. Brisbanėje ir Perthe teturime po vieną Švietimo tarybos narę. Mums jų 
reikėtų ir daugiau. Kas domisi švietimo reikalais, prašome kreiptis į Švietimo 
tarybos pirmininkę.

9. Kviečiame atsiliepti Geelongą. Argi ten nėra jaunimo? Greit galėsime 
Jums pasiūlyti neakivaizdinius lietuvių kalbos kursus.

10. Dėkojame dailininkui Viktorui Simankevičiui už konkurso pažymėjimų 
projektą.

Ačiū visiems bendradarbiams! t ... r „ . , ....Isolda I. Poželaite - D avis

I M E 
LIETUVIŲ

=5 R E M K
jjOTį, AUSTRALIJOS

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visų korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu:

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

^tod-ja"TALKA* veikia visų naudai...

*20^1 A£L žinias J
Bibliotekos lankytojams, rėmėjams ir dosniems aukotojams viso 

geriausio K ALDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ;-1990 METŲ proga?*- :
.m;,-- -.m s-odtftu”’ ciodn ofm^wSU. j’I

Melbourno lituanistinė, biblioteka ei^ r . 'L r .

V. U. JVL. B. J3-. <f; jkiJsT MWM faiM
Labai lengva ištarti "Vumbėlė",^ 

bet . ką. tai reiškia? Bandykime 
parašyti.^kitaip tr Vilniaus U niversiteto 
Mokslinės Bibliotekos Bičiuliai. (Bet 
Vumbelė kažkaip lengviau pasakyti). •?

Seniai berašiau, apie šių kuklių lėšų 
telkimo organizaciją, tad laikas pain
formuoti bičiulius.ir tuos, kurie nors 
nenorėdami įsipareigoti būti bičiulais,” 
vis dėlto laiks nuo laiko paaukoja 
bičiulių nario mokesčio atitikmenį, o 
dažnai ir daug daugiau. Jiems sakau 
ačiū. (Šiame .straipsnelyje bus visai 
nemažai ačiū!), uvj

Bičiuliai .veikia jau nuo 1974 metų. 
Centras buvo Adelaidėje jam vadova
vo Juozas Riauba. Nuo 1988 metų 
pagrindinė veikla persikėlė į Melbour- 
ną. bet ir Adelaidėje dirba toliau. 
Melbourne iki šiol vadovavo Alena 
Karazijienė ir Emilija Šeikienė, o 
dabar Emilijos Šeikienės pareigas 
perėmė Vida Vaitiekūnienė.

Per spaudų buvom paraginę, kad ir 
kitose vietovėse įsisteigtų VUMBB 
būreliai, bet .atsiliepė tik pavieniai 
aukotojai, atsiųsdami nario mokestį į 
Melbourną. Ačiū ir už tai.

Bičiulių pagalba Vilniaus Universi
teto bibliotekai teikiama pačiu pa
prasčiausiu būdu - biblioteka pasiren
ka iš katalogų ir užsako vakarų 
Europos knygas, o bičiuliai užmoka. 
Pinigai eina tiesiai į leidyklas, 
aplenkdami Maskvą, išvengdami dirb
tinio dolerio nuvertinimo.

Leidyklos atsiunčia pakvitavimą 
bičiuliams ir pranešimų bibliotekai, o 
biblioteka savo ruožtu painformuoja’: 
mus.

Per spaudą buvo kreipt asi į Austra
lijos lietuvių autorius, kad Vilniaus 
Uiversiteto bibliotekai nusiųstų bent 
po vieną savo išleistą knygą.

Šio kreipimosi rezultatų nežinome, 
nes aišku, kad neturime teisės prašyti! 
kad pasiuntę knygas, autoriai dar* ir 
mums praneštų.

VUMBB lėšos susidaro iš nario 
mokesčio.- 20 doi. per metus^ iš aukų 
ir iš uždarbių.Stambiausias aukotojas 
yra "Talka", kuri iš savo metinio 
pelno 1988 metais paskyrė 900 doi., o 
1989 - visą tūkstantį. Ačiū.

Mūsų padėkos nuoširdumas nepri
klauso nuo paaukotos sumos, todėl 
lygiai nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukotojams, aukojusiems nuo penkių 
iki kelių šimtų dolerių.

Ačiū taip pat tiems, kurie pasiža-

: pagal ...Melbourno 'pietų kalendorių " o h. 
paskirtų pietų teko atsisakyti. Aš tuo 
melu buvau Lietuvoje, o tuo tarpu 
Melbourne bendruomenę ištiko nelai
mė - * Emilijos liga privėrė ją 
pasitraukti iš aktyvaus dalyvavimo 
"Dainos Sambūryje”, parapijos chore, " 
Socialinės globos draugijoje. Tremti
nių šalpos komitete ir Bičiulių darbe. •;>! 
Tikimės, kad ne ilgam. ’.r1

Sekantiems pietums gruodžio 17 dr 
vadovauti apsiėmė Ona Szentimery.

Bičiulių metinio susirinkimo metu• * 
buvo nutarta imti uždarbiauti " paren
gimais" ir, būrelio narių pageidavimu, 
universiteto bibliotekos naudai ren
giama popietė turėjo skirtis nuo kitų-1 
panašių "šiupinių" ar literatūros 
vakarų, tad nutarėme remtis senųjų 
raštų skaitymu ir folkloru.

Lapkričio 12 - tos dienos kultūrinė 
popietė organizuoti pradėta birželio ’ 
mėnesį: užsakyta teatro salė, daly 
vauti pakviesta folklorinė grupė. Ieva 
Arienė paprašyta organizuoti Parapi- . 
jos mokyklos vaikų grupę, kad ii?: 
paskaitytų posmus apie knygas.

Išvažiavau į Lietuvą visą tolimesnį 
organizavimą palikusi Emilijos Šeikie 
nės rankose: dalyvių kvietimą ir visas 
kitas technines smulkmenas. Deja( ~ų 
grįžusi radau ją ligoninėje bet ąįaūšboš 
atlikusią dalį darbo. O ką reikėjo 
padaryti, tai ir lovoje gulėdama 
padėjo savo patarimais ir moraline 
parama.

Abidvi pastebėjome vieną nuostabų 
dalyką: visi, kuriuos kvietėme dalyki ... 

!Hvauti-i^np^šėmen ailik&jkoiųpdarfcflfcSs-i a 
sutiko nė nemirktelėję, be jokių 
raginimų ir maldavimų. Skaitytojais 
buvo Dalia Antanaitienė, Vladas 
Bosikis ir Gabrielius Žemkalnis. 
Dalyvavo, Stasio Eimučio vadovauja
mas, kanklių ansamblis, Alekso Gabo 
.skudutuunkaioidaininihkai'iJtirgisiJRug aušo 
bas ir Vincas Danius, Bronė Slaugai^ oič 
tienė ir Birutė Prašmutaitė, Bronės 
Staugaitienės vadovaujama folklorinė 
grupė ir Parapijos mokyklos mokytoja 
Ieva Arienė. Marius Baltutis mielai 
sutiko reguliuoti - apšvietimą, Bronė. • ž 
Makulienė ir Vida Vaitiekūnienė • 
pabūti kasininkėmis, o folklorinės 
grupės mergaitės Brigita, Eglė ir 
Kristina - patikrinti bilietus. Visiems 
jiems - ačiū.

Turiu padėkoti ir savo vaikams 
Algiui ir Brigitai už bilietų ir 
programų pagaminimą, mikrofonų 

dėjo ir kasmet sumoka mokestį.
Ačiū tiems, kurie aukoja savo laiką 

ir darbą mūsų trečiųjam lėšų teikimo 
būdui - uždarbiavimui.

Kadangi neseniai, 12-tą lapkričio, 
bičiuliai užsidirbo 620 dol. ir dar 
aukomis surinko 195 dol., noriu apie 
tai kiek plačiau pakalbėti.

Pirmoji bičiulių uždarbio priemonė • 
buvo sekmadienio pietūs Lietuvių 
namuose gegužės mėnesį. Juos suor
ganizavo Emilija Šeikienė. Antrųjų

parupinimą ir salės sutvarkymą, 
Gabrieliui Žemkalniui už labai gerą 
VUMBB reklamą per radijo stotį 3AE 
ir klubo valdybai už teatro salės 
nuomos paaukojimą. Ačiū.

Ateinantiems metams VUMBB gavo 
4 sekmadienius pietums ir užsiėmė dvi 
popietes: balandžio 29 d. ir spalio 28 
d.

Tikimės ir toliau bičiulių taikos ir 
visuomenės paramos.

A. Karazijienė

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t- -
. .. . . . ;> • '■ . >■ A - ; .r i ’ įod

- 17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N! S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

"Mūsų Pastogė" Nr.50-52 1989.12.18 pusi. 11
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KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p.

Aukos

B.

Mūsų Pastogei
•MOŠŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
Jablonskienė, pagerbdama $50

a.a. Juozą Jablonskį 
J. Alkevičius

N.S.W.
N.S.W. $15

F. Panks N.S.W. $15
M. Radzevičienė N.S.W. $ 5
O. Grosienė N.S.W. $10
A. Pomeringas Qld. $25
A. G rike pel is Vic. $25
M. Šidlauskienė N.S.W. $15
P. Burokas N.S.W. $ 5
Iz. Jonaitis N.S.W. $ 5
M. Gaivalsk Qld. $10

metais gruodžio 
(sekmadienį).
ilgus metus savo 
vėl ruošiu radijo 
vakare. Tai bus

SYDNEJUJE
Susikaupimas Kūčiose

Štai ir vėl artėja brangus Kūčių 
vakaras - šiais 
mėnesio 24 dieną

Tęsdamas per 
įvestą tradiciją, 
valandėlę Kūčių 
religinių minčių, maldų pynė su musų 
Kalėdinėmis giesmėmis. Tarpininkau
jant Vytautui Juškai, gavau 15 
minučių graikų programoje per radijo 
stotį 2EA. Tad valandėlė transliuoja
ma Kūčių vakare, gruodžio 24 dieną 
nuo 7 valandos vakaro.

Kviečiu visus į šią susikaupimo 
valandėlę, nežiūrint žygių ir darbų, 
įjunkite radijo imtuvus 7 valandą 
vakare prieš Kūčias ir tarsi mintimis 
susijunkite su visais mūsų tėvynainiais 
visąjnę.pasaulyje.

Iškilmingos šv. Kalėdų pamaldos 
įvyks gruodžio mėnesio 25 dieną 
(pirmadienį), 11.30 vai. St. Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe. Iškilmingose 
šv. Kalėdų pamaldose giedos choras 
"Daina".

- Prel. P. Butkus

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 - lė gali baigti australišką 
gimnaziją su lietuvių kalbos pažymiu. 
Taip pat kiekvienas mokinys turi 
progos giliau susipažinti klasėje su 
lietuvių tautos kultūra Ir istorija.

Pakeltas prenumeratos

Nuolat kylant "Mūsų Pastogės" I 
išlaidoms, ypač brangstant pašto g 
patarnavimams, LB Spaudos Sąjungos I 
komitetas nusprendė padidinti metinį g 
"Mūsų Pastogės" prenumeratos mo- I 
kestį 5 doleriais. g

Nuo 1990 metų pradžios "Mūsų I 
Pastogės" prenumerata bus 30 dolerių g 
metams. Proporcingai pakeliama "Mū- I 
sų Pastogės" prenumerata ir užsieny- g 
je. - Į

Šis kainos pakėlimas neliečia tų g 
"Mūsų Pastogės" prenumeratorių, I 
kurie jau yra apsimokėję prenumeratą g 
už 1990 metus.

LB Spaudos Sąjungos komitetas g 
dėkoja visiems skaitytojams ir rėmė- I 
jams už jų nuolatinę paramą. Jūsų g 
paramos dėka buvo galima išlaikyti I 
"Mūsų Pastogės" prenumeratą nepa- g

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą i 
registruojasi vasario 3 d., šeštadienį. Į 
Registracija vyks Strathfield Girls 1 
High School, Albert Road, Strath
field, 9-11., ryto.

Mokslas prasideda vasario 10 d., 
šeštadienį, 8.30 vai. ryto, ten pat.

Dvylikos metų (Year 12) studen
tams mokslas prasideda vasario 3 d.

Informacijai skambinti: 332 1471.

Sydnėjaus Lituanistinių kursų vedėja 
A. Veščiūnaitė-Janavičienė'

Po sėkmingų koncertų Australijoje 
ir Naujojoje Zelandijoje, Lietuvos 
folklorinis teatras jau grįžo į Lietuvą.

Šis teatras Lietuvoje yra išleidęs 
keletą savo koncertų plokštelių. Dvi 
iš jų, pavadintas "Vai žydėk, žydėk - 
Liaudies muzika ir dainos" ir "Bau
džiavos laikų pasakojimai, dainos", 
dar galima įsigyti. Teatro dailininkė 
scenografe Dalia Mataitienė šio 
mėnesio pabaigoje grįš į Australiją 
atostogoms ir, jeigu kas užsakys, 
sutinka atvežti šių plokštelių.

Plokšteles užsakyti galima pas Br. 
Stašionį Sydnėjaus Lietuvių bibliote
koje ir Melbourne pas F. Sodaitį iki 
gruodžio mėnesio 27 dienos.

Sydnėjaus tautiečiams pranešama, 
kad paskutiniuoju metu biblioteka 
gavo siuntą naujų knygų, kurias galite 
įsigyti

Gruodžio mėn. 31 d. (sekamdienį), 8 vai. vakaro

NAUJŲJŲ METŲ BALIUS

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

Gruodžio 17 dieną (sekmadienį), 2.30 vai. po pietų klubo narių 
vaikams iki 12 metų amžiaus ruošiama Kalėdų eglutė.

KŪČI OS
Gruodžio 24 dieną (sekmadienį), 7.30 vai. vakaro.

Įėjimas tik su iš anksto įsigytais bilietais. Paskutinė užsirašymo 
diena - gruodžio 20 (trečiadienis).

Bilieto kaina suaugusiems 12 dolerių, vaikams iki 12 metų 8 
doleriai.

Pirmą šv. Kalėdų dieną klubas ir valgykla veiks nuo 12.30 vaLP P 
pietų. Gruodžio 26 dieną (antradienį) klubas atidarytas nuo 2 v.

Gruodžio mėn. 31 d. (sekmadienį), 8 vai. vakaro j
NAUJŲ METŲ BALIUS Į

Įėjimas 25 doleriai asmeniui, į bilieto kainą įeina vakarienė ir j 
šampanas. Bilietus prašome įsigyti klubo raštinėje iki gruodžio 29 d Į

Sausio 1 dieną (pirmadienį) g
, __ klubas ir valgykla veiks nuo 12-30 yąlagflęs. .... ... _ į

A. Kairio "Epigonai", E. Turausko 
"Atsiminimai", J. Narbuto "Sportas 
nepriklausomoje Lietuvoje 1919 - 
1940 m.", J. Daumanto "Flighters for 
Freedom".

Ta pačia proga, pranešame, kad 
ateinančių švenčių metu, Kalėdų ir 
Naujų Metų dienomis biblioteka bus 
uždaryta, tad siūlome apsirūpinti 
dvasiniu penu - knygomis.

Bibliotekos vedėjas
Aukos Sąjūdžiui

P. Donielienė - 50 dolerių.
M. ir A. Statkai - 100 dolerių.

Kviečiame visus į
NAUJŲJŲ METŲ BALIŲ

te
te.
%
&

te.
te.

. . ... i

j kuris įvyks gruodžio mėnesio 31 dieną, 8 vai. vakaro, Lietuvių 
namuose.

Vakaro metu Jūsų lauks puiki muzika ir gardžios vaišės!
Stalus galite užsisakyti pas M. Žiogienę telefonu 458 1102 arba 

telefonu 857 5854. Bilieto kaina 25 doleriai.

ALB Melbourne Apylinkės valdyba

klubo patalpose, gruodžio mėnesio 24 dieną (sekmadienį), 7.30 vai. 
vakare.

Prašome visus pageidaujančius bilietus įsigyti iki gruodžio 19 
dienos. Bilietus galite įsigyti klubo raštinėje, pas A. Kovalskienę. 
Klubo nariams bilieto kaina 10 dolerių, svečiams 5 doleriai. Vaikai iki 
12 metų Kūčiose galės dalyvauti veltui.

PAKEISTAS
ADRESAS

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkas Juozas 
Maksvytis persikėlė gyventi į kitą 
adresą: 21/211 Old South Head 
Road, Bondi, N.S.W. 2026, telefonas 

® (02) 387 3393.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ 

prenumeratą

V.

Sydnėjaus Lietuvių klubo 
valdyba 1 ■ 'v.~

Canberros Lietuvių - Australų klubo komitetas rengia tradicines

LIETUVIŠKAS KŪČIAS

P

Canberros Lietuvių - Australų klubo komitetas

M ū s ų
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įėjimas 25 doleriai asmeniui. (į bilieto kainą įeina vakarienė ir 
šampanas). Bilietus prašome įsigyti klubo raštinėje iki gruodžio 29 
dienos.

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
PublishecĮby the Lithuanian CommuiUty 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) 365 - 1575 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams $25 Užsienyje paprastu paštu $30 N. Zelandijoje oro paštu $40 Užsienyje oro paštu $55

12


	1989-12-18-MUSU-PASTOGE_0001
	1989-12-18-MUSU-PASTOGE_0002
	1989-12-18-MUSU-PASTOGE_0003
	1989-12-18-MUSU-PASTOGE_0004
	1989-12-18-MUSU-PASTOGE_0005
	1989-12-18-MUSU-PASTOGE_0006
	1989-12-18-MUSU-PASTOGE_0007
	1989-12-18-MUSU-PASTOGE_0008
	1989-12-18-MUSU-PASTOGE_0009
	1989-12-18-MUSU-PASTOGE_0010
	1989-12-18-MUSU-PASTOGE_0011
	1989-12-18-MUSU-PASTOGE_0012

