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S.

Juozas Almis Juragis

kalėdų žvaigždes
Suliepsnoja širdis Kūčių vakarą šventą 
Atminimų skaidria ugnimi.-----------
Pasigirsta varpai mums nuo Baltijos kranto, 
Jų gaudimas ryškus - lyg Tėvynėj gyventum, 
Lyg neslėgtų laukai svetimi ...

Kai palelę akis ( padangių žvaigždynus. 
Žvilgsniais klausiam: Kalėdų Žvaigždele, kur tu? 
Sielą perveria žaibas, ir suvlrpam pažinę, 
Kad Betliejaus Žvaigždė ir žvaigždelė Tėvynės 

Mums sušvinta kartu.-----------

Stebuklinga naktis! Žvaigždės dvi rodo kelią 
Klaidume svetimųjų kelių! 
Susilydo brangių atminimų liepsnelėj 
Užgimimo Žinia ir baltoji plotkelė, 
Seno tėvo malda ir giesmė angelų. — —

Sparnas angelo mums lyg Rytų krašto Magams 
Liečia veidus gaiviu dvelkimu,
O Kalėdų Naktis žvaigždžių deimantais dega 
Virš Betliejaus, kur Dangiškas Kūdikis miega, 
Virš gimtųjų namų tolimų .........S~s=====s==:

Visiems "Musų Pastogės” skaitytojams ir talkininkams linkiu linksmu šv Kalėdų ir laiminai ..musų Tėvynei Lietuvai sekančiais metais teateina pilnos neprSXybS d£NaUjMjUMe'U’

Vincas Augustinavičius
„Mūsų Pastogės“ redaktorius

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga, sveikiname visus tautiečius 
gyvenančius Australijoje, mus lankančius svečius Iš tėvynės Lietuvos ir iš kitų 
kraštų atvykusius lietuvius. Visiems linkime geros sveikatos, ištvermės 
laukiant ir siekiant greitesnio nepriklausomos Lietuvos atstatymo.

Šie 1990 metai lietuvių tautai yra istoriniai, panašiai kaip ir 1918 metai. Su 
Kovo vienuoliktosios aktu, Lietuva keliasi iš » svetimos priespaudos 
savarankiškam gyvenimui. Ilgi lūkesčiai išeivijoje pildosi mūsų brolių ir sesių 
pastangomis tėvynėje. Iki pilno Lietuvos savarankiškumo kelias dar labai 
duobėtas ir vingiuotas, bet juo einama ryžtingai, siekiant pergalės. Po ligos 
tylos Lietuva dabar gerai žinoma plačiame pasaulyje, (skaitant ir Australiją. 
Lietuviai tautiniai susipratę, darbštūs ir pribrendę nepriklausomam 
gyvenimui. Mūsų Išeivių pareiga ne tik padėti besikeliančiai Lietuvai, bet taip 
pat savo elgesiu išsilaikyti dorais, pavyzdingais ir vieningais piliečiais. Tokiais 
lietuviai minimi Ir Istoriniuose raštuose.

Istoriniai šie - 1990 metai ir Australijos lietuvių bendruomenėje. Pirmų 
kartą Australijos Lietuvių Dienose dalyvaus ne tik Iš visos Australijos 
suvažiavę tautiečiai, bet ir iš mūsų laisvėjančios tėvynės atvykę svečiai.

Džiaugsmingai sveikiname pas mus atvykusius gerbiamą Lietuvos 
Respublikos ministrę pirmininkę Kazimierą Prunskienę su vyru, jos padėjėją 
Rimantą Stankevičių, Jo Ekscelenciją vyskupą Antaną Valčių, Kauno choro 
"Perkūno” dainininkus, solistę Veroniką Povilionienę, aktorių Laimoną 
Noreiką, sportininkus Ir visus ( ALD atvykusius svečius.

Tegul šios mūsų istorinės ALD praeina puikioje Ir draugiškoje nuotaikoje, 
tegul Jos pagyvina mūsų bendruomenės gyvenimą. GI mūsų pastangos ir darbai 
tegul eina Lietuvos nepriklausomybės greitesniam įgyvendinimui

ALB Krašto valdyba

snL'^'' Pr°ga’ ^lrdi.n2al sveildname mlelus lietuvių Bendruomenės 
skaitė k rėmėJus> "Mūsų Pastogės" bendradarbius Ir
ir Sm?PXXS UetUV1US tlek Austr*- Tėvynėje

“1991" mleJ1 metal bOtų Vislenls Šviesūs ir laimingi o 
ypač kad jų bėgyje musų tėvynė Lietuva nusikratytų paskutiniu nrlesnaurt^ 
pančių ir įsijungtų pilnateisiu nariu ( nepriklausomų valstybių šeimą.

Lietuvių Bendruomenės
Spaudos Sąjungos valdyba
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V. LANDSBERGIO VIZITAS SIAURĖS AMERIKOJE
Lietuvoje didėjant konservatyviųjų 

jėgų įtakai. Respublikos Aukščiausio- 
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis gruodžio 4 dienų, per Lenkiją, 
išvyko į Ameriką. Prieš (vykstant 
paklaustas, ko jis tikisi iš susitikimo su 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kana
dos vadovais, V Landsbergis atsakė, 
kad jis tikisi aiškiai išdėstyti Lietuvos 
rūpesčius ir paprašyti ekonominės ir 
politinės pagalbos Lietuvai. Šiuo metu 
vis dar neaišku, kokie ekonomikos ir 
prekybos ryšiai egzistuos tarp Lietu
vos ir Tarybų Sąjungos sekančiais 
metais. Kremlius vis dar laiko Lietuvą 
nežinomybėje, veda prieš ją psicholo
ginį karą. Jis ne tik nenori pasirašyti 
su Lietuva jokių prekybos sutarčių, 
bet draudžia ir kitoms TSRS respubli
koms tai padaryti. Tuo pat metu yra 
suaktyvėjusi Maskvai ištikima komu
nistų partijos frakcija ir į Lietuvą 
atgabenti specialios paskirties, tai yra 
smogikų, daliniai, maždaug vienos 
divizijos apimtyje. Visi šie Kremliaus 
veiksmai kelia nerimą Lietuvos vado
vybei ir V. Landsbergis nori tiksliai 
apie tai painformuoti Jungtines Ame
rikos Valstijas ir Kanados vadovus.

Vienai dienai sustojęs Varšuvoje, 
V. Landbergis susitiko su Lenkijos 
užsienio reikalų ministru Kubiševskiu. 
Apie ką buvo tartasi pranešta nebuvo, 
bet verta pažymėti, kad Lenkijos 
užsienio reikalų ministro pavaduoto
jas Šyminski prieš keletą dienų 
pareiškė spaudai, kad Lenkijos vy
riausybė nesutinka su Lietuvoje 
gyvenančių lenkų reikalavimu Lietu
voje sudaryti autonominę lenkų teri
toriją. Pasak Šyminskio, Lenkijai 
parėmus tokį reikalavimą, panašius 
reikalavimus pateiktų Lenkijoje gy
venantys vokiečiai, gudai, lietuviai, o 
tai vestų prie Lenkijos dezintegraci
jos. Tačiau Lenkijos vyriausybė remia 
Lietuvos lenkų teises puoselėti savo 
kalbą ir kultūrą.

Iš Varšuvos atskridęs į Kanados 
sostinę Otavą, Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas gruodžio 6 
dieną susitiko su. Kanados ministru 
pirmininku B. Mulroney ir užsienio 
reikalų ministru J. Clark. Susitikime 
daugiausiai buvo kalbama apie kvie
čių tiekimą Tarybų Sąjungai ir 
Lietuvos galimybę kviečius tiesiogiai 
pirkti iŠ Kanados, pastarajai sutei
kiant kreditą. Kanados vadovai paža
dėjo užtikrinti, kad į Sovietų Sąjungą 
siunčiamų kviečių proporcinga dalis 
būtų skirta Lietuvai. Kanados užsie
nio reikalų ministras pažadėjo dėl šio 
reikalo parašyti laišką E. Ševarna- 
dzei. Kas link tiesioginio kviečių 
pardavimo Lietuvai, užsienio reikalų 
ministras J. Clark paaiškino, kad 
prekybą grūdais su užsieniu tvarko 
Kanados kviečių komisija ir jis negalįs 
į šį V. Landsbergio prašymą atsakyti 
taip ar ne, nepasitaręs su Kviečių 
pardavimo komisija. Tačiau toks 
aiškinimas atrodo tik kaip diplomatiš
kas išsisukinėjimas iš Kanados vyriau
sybės pusės, nenorint aiškiai pasakyti 
"ne". Bet Kanados vyriausybė be 
išlygų pažadėjo remti Lietuvos sieki
mą tapti Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos nare.

Vytautas Landsbergis Kanados vy
riausybės atstovams papasakojo apie 
politinę padėtį Lietuvoje ir paaiškino, 
kad Maskva daro spaudimą visoms 
trims Baltijos šalims, kad pastarosios 
pasirašytų naują sąjunginę sutartį. V. 
Landsbergis ragino Vakarus persio
rientuoti ir plėsti ryšius su atskiromis 
respublikomis. Pasak jo, tokia Vakarų 
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politika skatintų respublikas siekti 
ekonominio savarankiškumo ir padėtų 
stabilizuoti padėtį Tarybų Sąjungoje.

Gruodžio 7 dieną V. Landsbergis 
atvyko į Torontą, kur susitiko su 
Kanados biznieriais ir Ontario provin
cijos premjeru. Susitikimai praėjo 
labai draugiškoje ir šiltoje atmosfero
je. V. Landsbergis taip pat buvo 
pakviestas skaityti paskaitą Toronto 
universitete Ir padarė pranešimą 
Toronto lietuvių bendruomenei.

Iš Toronto Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
išskrido į Vašingtoną, kur gruodžio 10 
dieną jis susitiko su Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidentu G. Bush. Po 
šio susitikimo V. Landsbergis, prie 
Baltųjų Rūmų susirinkusiems kores
pondentams, pareiškė, kad iš prezi
dento G. Bush jis prašė politinės 
apsaugos Lietuvai ir jis esąs įsitikinęs, 
kad Jungtinės Amerikos Valstijos 
imsis aktyvesnės politikos Lietuvos 
atžvilgiu. Tačiau kol kas mes galime 
tik spėlioti kokių realių rezultatų 
atneš šis susitikimas. Daug tikėtis 
nereikėtų, nes kaip prezidentas G. 
Bush keletui kongreso narių neseniai 
pasakė, jog Lietuvos reikalai šiuo 
metu nesą jo interesų sferoje. Tai 
puikiai suprantama, kadangi' dabar 
visas prezidento dėmesys nukreiptas į 
krizę Persų įlankoje. Tačiau, jau pats 
faktas, kad V. Landsbergis buvo 
pakviestas į Jungtines Amerikos 
Valstijas ir pats prezidentas G. Bush 
buvo pasiruošęs jį oficialiai priimti 
Baltuosiuose Rūmuose, rodo, kad 
Amerikos vyriausybė nėra pamiršusi 
Lietuvos klausimo ir nori iš paties V. 
Landsbergio lūpų išgirsti apie pasta
rojo laiko poslinkius Lietuvos ir TSRS 
santykiuose. Reikšminga ir tai, kad V. 
Landsbergis iš Vašingtono skrenda 
tiesiai į Maskvą, kur turi susitikti su 
N. Ryžkovu pasitarimams dėl Lietu
vos - TSRS derybų pradžios. Pasima
tymas su Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentu G. Bush, be abejonės, 
sutvirtins V. Landsbergio poziciją 
šiuose pasitarimuose.

Sugriežtėjusią M. Gorbačiovo liniją 
Baltijos respublikų atžvilgiu, kai kurie 
komentatoriai aiškina M. Gorbačiovo 
baime, kad atsiskyrimo sąjūdžio 
apriboti nepavyks vien tik Baltijos 
respublikomis. Gruzija taip pat pa
skelbė nepriklausomybę, o Ukraina, 
tikriausiai, pasuks tuo pačiu keliu. 
Todėl M. Gorbačiovas laikosi įsikibęs į 
Baltijos respublikas, bijodamas, kad 
jas paleidęs, nebeatlaikys atsiskirti 
norinčių respublikų lavinos. Kita 
priežastis - griežtos linijos politika, 
kylantis spaudimas iš armijos vadovy
bės pusės ir senosios gvardijos 
komunistų, kurie nori bet kokia kaina 
atstatyti diktatūrine valdžią.

Nežiūrint visų šių grėsmingų po
slinkių Tarybų Sąjungoje, vienas iš 
pagrindinių Amerikos užsienio politi-
kos tikslų yra noras išlaikyti valdžioje
M. Gorbačiovą ir nedaryti nieko, kas 
galėtų pakenkti jo pozicijai. Kol 
nepasikeis ši Amerikos politika, mes 
negalime tikėtis daug pagalbos Lietu
vai, jos kovoje dėl išsivadavimo iš 
sovietinės okupacijos.BENDRA BALTIJOS PARLAMENTARŲ SESIJA

Pirmą gruodžio dieną Vilniuje įvyko 
bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
parlamentarų nepaprastasis posėdis. 
Jį sušaukti buvo nutarta per paskutinį 
Baltų Tarybos susitikimą Jūrmaloje, 
iškilus realiai grėsmei dėl Baltijos 
šalių nepriklausomybės. Posėdyje da
lyvavo 102 Lietuvos, 107 Latvijos ir, 
59 Estijos deputatai bei daug svečių iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų, Švedi
jos, Lenkijos, Čekijos Ir Slovakijos, 
Armėnijos. Gruzijos, Moldovos ir 
Rusijos.

Susirinkę deputatai aptarė esamą 
padėtį ir priėmė rezoliucijas, kuriose 
reikalaujama išvesti tarybinę kariuo
menę iš Baltijos regiono ir Vakarai 
raginami pripažinti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybę. Vienas 
priimtas dokumentas reikalauja nu
statyti tikslią datą iki kurios bus 
išvesta okupacinė kariuomenė ir 
kreipiamasi į tarybinius karius ir visus 
piliečius vengti konfliktų ir provoka
cijų. Dokumente sakoma, kad lietu
viai, latviai ir estai nenori įžeisti per 
prievartą į Baltijos šalis atsiųstų 
karių orumo.

i.apKricio .14 d. Aukščiausiosios Tarybos pirmininKas V. Landsbergis su žmona 
Gražina ir palydovais dalyvavo maldose Londono lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

Estijos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmniinkas Arnold Ruutel savo kal
boje pasakė, kad nepriklausomybės 
turime siekti taikiomis priemonėmis. 
Svarbiausias būdas tai derybos su 
TSRS, kurių pradžios turime siekti 
kuo greičiau. Po to reikia užtikrinti 
savų įstatymų veikimą ir nepaklusti 
imperijos įstatymams, sakė A. Ruutel. 
Maskva vis dar atkakliai reikalauja, 
kad Estija pasirašytų sąjungos sutartį 

ALB Krašto valdybos pirmininkas J. Maksvytis su demokratų partijos lydere.

ir visokiais būdais gąsdiną.
Latvijos Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas Anatolijus Gorbunovs pa- 
aiškino, kas šiandien Latvijoje suinte-
resuotas politine įtampa - tai tie, 
kurie norėtų grįžti į tuos laikus, kai 
dalis gyveno gerai, o visa šalis 
merdėjo. A. Gorbunovs pažymėjo, kad 
demokratijos įgyvendinimas neįmano
mas be kompromisų. Tai turi suprasti 
ir tie, kurie nori vesti derybas, taigi ir 
M. Gorbačiovas. Latvijai būtina 
grąžinti prieš 40 metų prarastą realų 
valstybingumą. Tik tada gahma kal
bėti apie nuolaidas, pasakė A. 
Gorbunovs.

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis prisiminė, 
kad nors dažnai teigiama, jog šaltasis 
karas jau pasibaigęs, tačiau iš tiesų 
Tarybų Sąjunga prieš Lietuvą veda 
Įnirtingiausią šaltąjį karą - psicholo
ginį, ekonominį ir politinį. Jis apgai
lestavo, kad tarp didžiųjų pasaulio 
galybių nėra balsų, keliamų už TSRS 
ir Lietuvos santykių atšilimą. Lie
tuva turinti pakelti visokeriopą kai
myninės šalies spaudimą. Kas dėl 
derybų su Maskva, padėtį vis sunkina 
nesutarimai dėl klausimų, kas derasi ir 
dėl ko. Išsilaisvinimas painiojamas su 
atsiskyrimu. V. Landsbergis paminėjo, 
kad kartais paprastas Lietuvos kaimo
žmogus reikalą supranta geriau, kaip 
Vakarų politikai. Kaimietis sako: 
"kaip jie atėjo, taip jie turi ir išeiti". 
Karinės grėsmės akivaizdoje kyla 
klausimas - priešintis, ar nesipriešinti, 
o jei priešintis, tai kaip? Savo kalbą V. 
Landsbergis baigė primindamas apie 
esamą grėsmę ir išreiškė viltį, kad 
laimės teisingumas, kad blogis negali 
būti amžinas pasaulio valdovas.

Kalbėdamas, bendram parlamenta
rų posėdžiui pasibaigus, V. Landsber
gis išreiškė pasitenkinimą posėdžio 
rezultatais, kadangi buvo išreikšta 
vieninga nuomonė svarbiausiais klau
simais. Tie klausimai - tai nepriklau
somybės įgyvendinimo siekimas, atsi
sakymas pasirašyti sąjunginę sutartį ir 
okupacinės kariuomenės išvedimas.

J. Rūbas
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Jurgis Janušaitis
Nepamatėme kaip istorijon nusku

bėjo dar vieneri metai. Metai ki"'ini 
džiaugsmo, vargų, asmeniškų rūpes
čių ir pastangų kuo geriausiai padėti 
atgimstančiai, laisvėjančiai, bet sun
kiu keliu | nepriklausomybę einančiai, 
mūsų mielai, pasiilgtai Tėvynei Lietu
vai.

Po pusšimčio vergijos, sunkiųjų 
bandymų, žudymų ir trėmimų, vėl 
skambės Tėvynėje Kalėdų varpai, 
skelbdami žmonijai talkos ir ramybės 
viltis.

Savo tarpe pasikelsime gražiausiais 
šventiniais sveikinimais ir linkėjimais. 
Mūsų vadovaujantys veiksniai, jų 
pirmininkai sveikins kovojančią 'lietu
vių tautų savoje žemėje, sveikins 
išeiviją, ragindami vienybėje, sugyve
nime, meilėje, broliškume dirbti ben
drus kultūrinių vertybių, tautinio 
iškilimo, Lietuvai naudingus darbus.

Taip, būsime kviečiami suglausti 
gretas, suglausti širdis, sujungti pro
tus ir rankas vieningam žygiui - kelyje 
į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Ach, kokie šilti žodžiai pasieks mus 
asmeniškai, per spaudą, radijo bango
mis.

Kalėdų Ir Naujųjų Metų šventės. 
Tai didžiojo džiaugsmo šventės gero
sios valios žmonėms žemėje, kaip 
skelbia skambantys varpai, kaip 
skelbia katalikų Bažnyčia.

Tad šių švenčių proga susimąstyki
me kiekvienas. Sugrįžkime mintimis ( 
nuskubėjusius metus. Pagalvokime, ar 
•gyvenome pagal išreikštus laimės, 
vienybės, tarpusavio meilės, gražaus 
sugyvenimo dėsnius. Pagalvokime ge
rai, ar šalia savo asmeniškų reikalų, 
atlikome išeivijoje skelbiamas amba- 
sadorystės pareigas. Ar atidavėme 
prideramą duoklę lietuviškosios išei
vijos kultūriniams, politiniams, visuo
meniniams darbams paremti. O gal. 
ačiū Dievui, po daugelio metų gerai 
prasigyvenę, gyvendami net praban 
giuose namuose, atstūmėme ištiestą 
pagalbos prašančią rankų, gal net ( 
savo namus nebejsileldžiame lietuviš
ko spausdinto žodžio, laikraščio, 
knygos. 0 gal ir tėvynės rūpesčiai liko 
apnešti nerūpestingumo ir abejingumo 
dulkėmis. O kaip gi Išsipildė mūsų 
veiksnių linkėjimai, ar gyveno jie 
pagal linkėjimų dvasią - dirbti tėvynei 
šviesesnei ateičiai vieningai, sutarti
nai, gerbiant vieni kitų Įsitikinimus, 
organizacijas, jų veikėjus?

Ar besibaigiantys darbų metai mus 
džiugina, ar gal skaudina eilinio 
lietuvio patrioto širdį.

Galime drąsiai tvirtinti - didžiųjų 
mūsų vadų anie linkėjimai neišsipildė. 
Karčias taures išgėrė musų veiksniai, 
besipešdami savo tarpe. Gal ne dėl 
didžiųjų, Tėvynei ir išeivijai naudingų 
darbų, o tik siekiant garbės, nepakei
čiamumo, nors dažnai ir mūsų 
vadovaujantys asmenys klydo, bet 
klaidoje neprisipažino.

Tad Ir vėl išsakydami panašius 

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

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Linkime linksmų šv. KALĖDŲ ir daug laimės NAUJUOSE 
METUOSE bendruomenės nariams ir visiems Tasmanijos lietuviams.

linkėjimus sekantiems metams, Kalė
dų varpams skambant, Taiką ir 
Ramybę geros valios žmonėms skel
biant, giltai susimąstykime, ar praėju
siais metais elgėmės gerai.

Ateinantieji metai tebūnie tikros 
meilės, tarpusavio sutarimo, bendro 
darbo metai. Tada galėsime tarti: 
gyvenome Kaip dera kilnios, kenčian
čios ir kovojančios lietuvių tautos 
vaikams.

Tad ir linkėjimais: (gyvendinkime 
savo tarpe talką, ramybę, gerą valią. 
Įgyvendinkime ją visur, šeimoje, 
organizacijose, ypač bendriniuose 
veiksniuose. Ir kaip Bažnyčioje per šv. 
Mišias sveikinamės sakydami "Taika 
su Jumis", tad ta taika tebūnie visose 
mūsų gyvenimo srityse.

Tenka pasidžiaugti mūsų gyva 
organizacijų veikla. Daugumoje Jos 
atliko nuostabiai gražius darbus. Savo 
suvažiavimuose, studijose rūpinosi 
išeivijos likimu, sprendė problemas 
kaip padėti Lietuvai. Kultūrinis gyve
nimas dar buvo gyvas. 0 tai atsiekėme 
dirbdami sutartinai, besirūpindami 
savos Kultūros, švietimo, mokslo, 
meno kūrybos išlaikymu. Tad šie 
linkėjimai išsipildė. Tegul ir ateinan
čiais metais sutartinai Juda mūsų visų 
organizacijų valdybos ir nariai. Tai 
labai svarbu išeivijos gyvastingumui 
išlaikyti.

Išsipildė ir linkėjimai Lietuvių 
Fondui. Pavyzdys, kaip reikia siekti 
didžiųjų tikslų. Lietuvių Fondas Šiais 
metais užbaigė penktąjį milijoną. 
Sveikiname. Linkėjimai - siekti net 
dešimties milijonų, nes tai yra 
finansinė institucija, kuri užtikrina 
plačios išeivijos veiklos sėkmę savo 
parama. Lietuvių Fondo vairuotojas, 
su tokia pat meile ir sutarimu 
dirbantiems beveik tris dešimtmečius 
linkėtina būti šviesiu pavyzdžiu mūsų 
didiesiems veiksniams.

Linkėtina, kad sekančiais metais 
Kovojanti lietuvių tauta, pasiektų 
Lietuvai pilną nepriklausomybę. Prie 
šių linkėjimų reikia jungtis visai 
išeivijai ne tautą mokant, bet tautai 
visokeriopai padedant, pagalbos tie
kimą derinant su Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos, Ministru Tarybos 
vadais. Tada išvengsime nesutarimų, 
pagalba bus teikiama planingai ir kam 
reikalinga. Tik tauta ir išeivija 
sutardama, sujungtomis jėgomis dirb- 
damajiasieks didįjį tikslą - Nepriklau
somybę.

Mano asmeniški linkėjimai visiems 
mieliesiems "Mūsų Pastogės" darbuo
tojams,- leidėjams ir skaitytojams. 
Buvo malonu bendradarbiauti "Mūsų 
Pastogėje", dalintis mintimis su skai
tytojais apie JAV lietuvių gyvenimą, 
darbus, atsiekimus. Dėkoju "Mūsų 
Pastogės" redaktoriui už malonų 
bendradarbiavimą. Visiems - sveika 
tos, laimės Kalėdų šventėse 
Naujuose Metuose.

ir
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ro nemaloniai karčios rinkimines 
kampanijos antrame rinkimų rate. 
Solidarumo unijos lyderis Lecb Valen
sa išrinktas Lenkijos prezidentu 
septynerių metų Kadencijai. įtikinan
čiai nugalėjęs milijonierių Stanislovą 
Tyminski. Trys kiti kandidatai, jų 
tarpe Lenkijos ministras pirmininkas 
Tadeuš Mazoviecki, iškrito pirmajame 
rinkimų rate.

*
Irakui pažadėjus paleisti visus 

įkaitus prieš Kalėdų šventes, sumažė
jo karo pavojus Persų įlankoje, šis 
Irako žestas interpretuojamas, kaip 
pasirengimas pasitraukti iš okupuoto 
Kuveito prieš Jungtinių Tautų nusta
tytą sausio 15 dienos terminą.

«
Europos valstybėms nesutinkant 

sumažinti darbar jų mokamas didžiu
les subsidijas žemės ūkio produktų 
gamintojams, po ketverius metus 
trukusių parengiamųjų darbų, iširo 
GATT (Tarifų ir prekybos bendrojo 
susitarimo) tarptautinės organizacijos 
pasitarimai Briuselyje. Nededant daug 
vilčių į susitarimą, derybos vėl 
prasidės sekančiais metais Ženevoje.

*
Diktatoriškai valdanti Angolą 

marksistinė MPLA partija savo 
visuotiniame kongrese išreiškė nusi
vylimą marksizmo teorijomis ir priėmė 
nutarimą iki sekančių metų kovo 
mėnesio pakeisti valstybės konstitu
ciją, įvedant demokratiškus daugia

KAS LAIMES MENO
FONDO PREMIJAS?

Lietuvių Dienų proga, naudinga 
prisiminti, kad 70 - ties metų 
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktu
vėse, 1988 m. vasario 16 d. buvo 
įsteigtas Vinco ir Genovaitės Kazokų 
vaizduojamojo meno fondas. Pagrindi
nis 10.000 dolerių kapitalas, paauko
tas dr. G. Kazokienės buvo prijungtas 
prie Australijos Lietuvių Fondo. Iš šio 
kapitalo palūkanų, dvi 1000 dolerių 
premijos, Lietuvių Dienų meno paro
dos apimtyje, už geriausius kūrinius 
lietuviška tema skiriamos das antri 
metai. Viena premija skiriama už 
tapybos ar grafikos darbą, vaizduo
jantį gamtęvalzdį, portretą, natiur
mortą, abstraktų ar kito žanro kūrinį 
lietuviška tema. Antroji premija 
skiriama už geriausią skulptūros ar 
keramikos darbą taip pat lietuviška 
tema. Pagal dr. G. Kazokienės 1987 
m. vasario 23 d. paskelbtas taisykles, 
pirmenybė premijuojant bus teikiama 
kūriniams lietuviška tema, tačiau 
atrodo, kad ir kūriniai kitomis 
temomis bus vertinami, atsižvelgiant į 
jų meninę vertę.

Vis tik pirmoji sąlyga yra ta, kad 
menas turi būti sukurtas Lietuvio arba 
lietuvių kilmės dailininko, paskutinių
jų dvejų metų bėgyje, čia, Australijo
je. Antroji sąlyga - pirmenybė kūriniui 
šiuolaikiniame stiliuje. Trečioji - 
kūrinys turi išreikšti lietuvišką dvasią, 
pasaulėjautą ir atkurti vaizdą, asmenį 
V- V- V- -į?, -ff. -ff. -įįt. ff. įįt. •#. į?. įįi. -ff. -ff.

Geelongo Lietuvių Skautų Židinio vadovybė, Šventojo Kūdikio 
užgimimo šventėje, sveikina visus Sydnejaus ir Geelongo židlnlečius, 
linkėdama daug džiaugsmo' ir šviesių gyvenimo dienų.

Tegul Naujieji Metai parveda seses ir brolius į Nepriklausomos 
Lietuvos šilojus, naujų židinių žariją saugoti.

partinius rinkimus. Iki šio konstituci
nio pakeitimo įvykdymo tęsis pilietinis 
karas su amerikiečių palaikoma 
UNITA organizacija.

*
M. Gorbačiovas atleido iš einamų 

pareigų nuosaikių pažiūrų Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalų ministrą 
Vadim Bakatin, jo vieton paskirdamas 
buvusį Latvijos KGB viršininką Borisą 
Pugo. Jo pavaduotoju paskirtas gene
rolas Borisas Grumov, paskiausiai 
vadovavęs karo pajėgoms Afganista
ne.

*
Gruzijos komunistų partija, smar

kiai pralaimėjusi parlamento rinki
muose, sušaukė partijos kongresą, 
kuriame buvo priimtas nutarimas 

•remti Gruzijos parlamento siekius dėl 
Gruzijos nepriklausomybės.

Gruzijos komunistų partija forma
liai nutraukė pavaldumo ryšį su 
Sovietų Sąjungos centriniais organais 
ir ruošiasi pakeisti savo pavadinimą.

*
Nepajėgdama išmokėti skolų ban

kams, viena Iš didžiųjų Australijos 
laikraščių bendrovių Fairfax Group 
Pty Ltd. atsidūrė finansiniuose sun
kumuose. šiai firmai priklauso savait
raštis "The Australian Financial 
Review" bei dienraščiai "The Age" 
(Melbourne) ir "Sydney Morning 
Herald".

*
Veikiant energingai, Argentinos 

prezidentui Carlos Menem pavyko 
užgniaužti kai kurių kariuomenės 
dalių sukilimą. Be keleto žuvusiu ir 
daugelio sužeistų karių iš abiejų 
pusių, buvo aukų ir civilių gyventojų 
tarpe.

Dr. Genovaitė Kazokiene.

ar situaciją iš istorijos, padavimų ar 
lietuviškų papročių. Ketvirtoji - 
premija skiriama meninio vertingumo 
pagrindu.

Tikimasi, kad lietuviai menininkai 
atkreips tinkamą dėmesį į šio unika
laus lietuviško Meno Fondo reikšmę ir, 
kad Vinco ir Genovaitės -Kazokų 
intensija pasieks savo kilnius tikslus: 
skatinti Ir ugdyti tikrą lietuvišką 
meną!

Australijos Lietuvių Dienų

Hobarto Apylinkės valdyba
Geelongo Lietuvių Skautų Židinio 

vadovybė
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NEPAPRASTAS KARIUOMENES ŠVENTES MINĖJIMAS
Nepaprastas tuo atžvilgiu. Kad š. m. 

lapkričio 2b dieną. Kariuomenės 
šventės minėjimo proga. Klubo sodely
je buvo pašventintas Canberros raino- 
venų iniciatyva pastatytas paminklas. 
Susirinkus apie 90 tautiečių, dalyvau 
jant latvių, lenkų karo veteranams. 
"Baltijos1' skautų tuntui ir sporto 

klubui "Vilkas", minėjimas prasidėjo 
vėliavų įnešimu. Rytmečio saulutei 
šypsantis, vėliavų nešėjai prie pa
minklo l pastovus statė trispalvę, 
australų, latvių, skautų ir sportines 
vėliavas. Stiproko vėjelio pučiamos, 
viena kitai nepasiduodamos, jos glostė 
naujai pastaytą paminklą, lyg nujaus 
damos jo tikslą, kad čia susirinkę 
Canberros tėvynainiai gerbs žuvusius 
už Lietuvos laisvę ir komunistinio 
teroro aukas, iškilmingas pamaldas 
atnašavo kunigas P. Martuzas. spe
cialiai tai dienai pritaikytame pa
moksle garbingą mūsų karžygių 
praeit; palygino su tokiais šių dienų 
dvasios milžinais, kaip kunigas A. 
Svarinskas, Viktoras Peikus, Simas 
Kudirka. Nijolė sadūnaitė, Povilas 
Pečeliūnas ir daugelis kitų. Pamal
doms pasibaigus, įvyko mūsų taip 
lauktas pats svarbiausias momentas ■ 
paminklo pašventinimas. Canberros 
Ramovės skyriaus sekretorius 1,. 
Budzinauskas paskaitė "paminklo api 
būdinimą", kurio turinį pateikiame 
pilnai:

'šis paminklas pastatytas Nepri
klausomybės Atstatymo metais (1990 
kovo mėn. .11 d.) LKVS Canberros 
organizacijos Ramovė narių iniciaty
va, su tikslu:

1. Žuvusių už Lietuvos laisvę ir 
komunistinio teroro aukų pagerbimui.

2. Kad paminklas būtų palikimas ir 
įrodymas ateities kartoms, komunisti
nio siaubo atblokštų tautiečių į 
Australijos sostinę Canberrą, kaip 
musų daugelio metų darbas ir 
pastangos, prisidedant prie tėvynėje 
vykstančios kovos prieš okupantą.

J. Atgimstančios Lietuvos laikotar
pyje tebūna mums visiems, o ypatingai

KARIUOMENES ŠVENTES MINĖJIMASSALE
sale Kariuomenes šventės minėji

mas prasidėjo pamaldomis, kurias 
atlaikė kunigas dr. p. Dauknys, 
atvykęs iš Melbourne, ir pasakė labai 
patriotišką, šiai dienai specialiai 
pritaikytą pamokslą, šventų Mišių 
metu visi giedojome šventas giesmes, 
o taip pat buvo prisiminti mirusieji, 
kurių sąrašą perskaitė E. Eskirtienė. 
Visi karstai meldėmės už žuvusius 
karius ir už tai. kad su šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais Metais išauštų laisvės 
rytas mūsų tėvynei Lietuvai. Ramai 
dos baigėsi giesme "Marija, Marija" ir 
Tautos Himnu.

Po pamaldų visi nuskubėjome i 
netoliese esančią Eskirtų sodybą, kur 
po trumpo atsigaivinimo, prasidėjo 
minėjimas. Elena Eskirtienė padėkojo 
visiems • atvykusiems iš Melbourno, 
Latrobe Valley, Bairnsdale ir paprašė, 
tai dienai skirtą, paskaitą paskaityti 
melbourniškį "Tėviškės Aidų" redak
torių K. Mieldažį. Paskaita buvo labai 
įdomi, visi klausėsi napaprastai ati-
• iŠ? V V- V- v- v- -ff. v- ff. v. v. v. v. v. v. v, 2

Naujuosius Metus sutiksime 
Melbourne užbaigdami 

XVI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENAS

jaunajai kartai paskatinimas ateityje 
vieningai tęsti tą kovą dėl Lietuvos 
laisves, kol ji bus laimėta. "Vardan tos 
Lietuvos".

Paminklo iniciatorius ir projekto 
autorius Feliksas Borumas. kuris 
atliko pagrindinį statymo darbą, 
daugiausiai padedant Liudui Budzi- 
nauskui ir kitiems organizacijų 
nariams, pabrėžiant Ramovės sky
riaus pirmininką majorą Algį Brūzgą, 
kuris išrūpino iš klubo valdybos 
paminklo vietą ir prisidėjo darbų ir 
medžiagų organizavimu.

Vytis atvežtas iš Lietuvos 1989 
metais Viktoro Budzinausko. Viršuti
nėje paminklo dalyje, metaliniame 
vamzdelyje, lietuvių ir anglų kalbo
mis, (cementuotas dokumentas, kuria
me užrašytas šio paminklo tikslas, 
paminint: "Jeigu kada kas nors ras sį 
dokumentą, prašome perduoti archy
vui, kuris bus čia gyvenusių lietuvių 
meilės savo tėvynei įrodymu.

paminklo pašventinimo apeigas at 
lieka kun. p. Martūzas, 1990 m. 
lapkričio mėn. z5 d.. Kariuomenės 

džiai. Reikia tikėtis, kad ši paskaita 
bus atspausdinta laikraštyje. Po pa
skaitos K. Mieldažys papasakojo apie 
savo išgyvenimus Naujojoje Gvinėjoje.

Dalia Valytė - Ellison paskaitė 
Maironio eilėraštį "Nedaugei mūsų" ir 
B. Brazdžionio "Lietuva, Lietuva".

Visiems sugiedojus Tautos Himną, 
baigėsi oficialioji minėjimo dalis.

Kadangi jau buvo vėlokas pietų 
laikas, visi jautė ne tik alkį, bet ir 
troškulį. Susirinkome kieme, kur ant 
iešmo jau nuo 6 valandos ryto sukosi 
paršiukas. Specialistai pjaustė, o mes 
visi vaišinomės, dalinomės įspūdžiais 
ir žiniomis.

Čia niekuomet netrūksta kalbų, nei 
dainų, visi tarpusavyje gražiai sugy
vena, lyg viena seimą.

Esame nuoširdžiai dėkingi kunigui 
dr. P. Daukniui ir K. Mieldažiui. 
Sodaitienei ir Stankui, kurie atvyko iš 
Melbourno į musų minėjimą.

E. E.

šventės minėjimo poga".
Kunigui P. Martūzui pašventinus 

paminklą, R amoves skyriaus pirminin
kas majoras A. riruzga uždegė' 
paminklo viršūnėje įtaisytą aukurą. 
Suliepsnojus ugniai, pasakė šiuos 
reikšmingus žodžius: "Tegul meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse karšiai, 
kaip šio aukuro liepsna”. Ir tikrai, 
devyniasdešimties tautiečių širdyse 
liepsnojo meilės tėvynei ugnis. Auku
rui degant ir grojant gedulingam 
maršui, kariai veteranai V. Šimkus ir 
A. Kontvainis nešė ąžuolo lapų 
vainiką, perrištą trispalvės juostele.

tylos minute Canberros lietuviai 
prie savo paminklo pagerbė žuvusius 
už tautos laisvę. Ir galbūt ne vienam 
šis momentas priminė kariuomenės 
šventes Lietuvoje, išnešus vėliavas 
nuo paminklo į salę, minėjimas tęsėsi 
toliau.

Pirmininkas A. Brūzga atidarymo 
kalboje trumpai paminėjo šios šventės 
prasmę. Cituoju keletą svarbesnių 
minčių is jo kalbos: "Susirinkome 
prisiminti ir pagerbti žuvusius Nepri
i57- -ff. t? -ff. •&. -ff. -įį!. -įįt. -įįi. -įįr. -įft, -įfr. ■&. v, ■#.

“ATŽALOS“ TEATRAS
"Atžalos" teatras vėl pradeda darbą. Po pertraukos,dėl teatro režisieriaus 

Juliaus Dambrausko ligos, Sydnejaus "Atžalos" teatras vėl ėmėsi darbo, 
repetuojama. Vilniuje gimusio Neil Simon, lengvo žanro komedija "Kalinys 
tarp dangoraižių". Komedijos tekstą iš anglų kalbos išvertė Elena Jonaitienė. 
Repeticijos jau vyksta, režisierius ir artistai dirba su entuziazmu. Spektaklio 
premjera numatoma 1991 metų Velykoms.

Repeticijos metų. Nuotraukoje iš kalrė«- aa.i™.. a a .

klausomybės už Lietuvos laisvę kovų 
karius. T aip pat mes norime priminti 
draugams ir priešams įgimtas žmogaus 
teises i laisvę ir nepriklausomybę, 
kurios visoms tautoms pripažintos. Ir 
mes norime sukurti šį kampelį, kuris 
palaikytų musų dvasią, nuolatos 
primintų mūsų uždavinius ir burtų 
mus visus vieningam tautiniam dar
bui".

Si. Ratas savo paskaitoje palietė 
1918 metų kovų laikotarpį ir iškovotą 
nepriklausomybę. Palygino su 1990 
metų paskelbta atstatymo Nepriklau
somybe. 1918 metais mūsų tauta 
laisvę pirko kraujo auka, o šiandien už 
laisvę kovojama ne ginklu, bet 
pasiryžimu, diplomatija ir giliu tikėji
mu. kad, vėliau ar anksčiau, komunis
tinė Rusijos imperija subyrės. Tai 
priklausys, kaip pabrėžė prelegentas, 
nuo Vakarų pasaulio laikysenos ir nuo 
mūsų pačių pastangų padėti kovojan 
čiai tautai.

Meninės programos dalį atliko " trio 
Facile". Tai mums jau gerai pažįstama 
pianistė Cornelia Dragusia su savo 
mokiniais, kurie grojo klarnetu ir 
smuiku, sugiedojus himną, buvo už
baigta oticialioji minėjimo dalis. 
Linksmesnioji prasidėjo sodelyje, kur 
ramovėnų keptų kepsnių kvapas 
dilgino uoslę ir Utenos alutis gerino 
nuotaiką. Feliksui Borumui užtraukus 
akordeonu, seni ir jauni įsijungė į 
virtinę polkai su ragučiais.

Ramovės valdyba dėkoja aukoju
siems paminklo statybai, klubo valdy
bai uz gėrimus, finansinę pašalpą ir 
leidimą statyti paminklą klubo ribose. 
Neminint pavardžių, visiems, kurie 
prisidėjo darbu ar medžiagomis prie 
paminklo statybos. Ponioms, kurios 
paruošė skanius iešminės pietus, už 
pyragus, ir poniai, kuri savo darželio 
gražiomis gėlėmis papuošė altorių.

Iš girdėtų atsiliepimų, tai pirmas 
toks įspūdingas minėjimas Canberroje.

L. Budzinauskas
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Mielus savo draugus Ir pažįstamus sveikiname ŠVENTŲ KALĖDŲ 
proga ir linkime laimingų 1991 METŲ.

Magdalena Migevičienė,
I. ir A. Dudaičiai

4$
Visus bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. KALĖDŲ proga ir 

linkime sveikatos bei laimės NAUJUOSE METUOSE.

Vera ir Aleksas Kaminskai

Mūsų mielus artimuosius, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
sveikiname šv. KALĖDŲ švenčių proga, o NAUJUOSE METUOSE 
linkime daug laimės.

Elena ir Pranas Nagiai

Sveikinu visus mielus draugus Ir pažįstamus Melbourne, Sydnejuje, 
Adelaidėje, Gold Coast, B'risbanėje ir Perthe. Linkiu džiaugsmingų 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir Dievo palaimos NAUJUOSE METUOSE.

Vincė Sivickienė, Tugun

Draugams ir visiems lietuviams Australijoje linkime linksmų 
ŠVENTŲ KALĖDŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ 1991 METŲ.

Aldona ir Alfa Adomėnai

Bičiuliams ir pažįstamiems linkime malonių šv. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir laimingų NAUJŲ METŲ.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Sveikinu broli su šeima Perthe, draugus ir pažįstamus Australijoje ir 
užjūriuose su šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS 1991 METAIS, 
linkėdamas geros sveikatos ir sėkmės gyvenime.

Stasys Stirbinskas

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

Jadvyga Kecorienė ir Stasys Jankauskas

Mielus savo draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikinu su šv. 
KALĖDOMIS ir linkiu šviesių ir laimingų NAUJŲ METŲ.

Eugenija Bliokienė

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

Genovaitė ir Vincas Ališauskai

Mieluosius gimines, bičiulius ir pažįstamus su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
ir NAUJAISIAIS 1991 METAIS sveikina ir laimės linki

Lidija ir Bronius Žaliai, 
Regina Gaidžionytė

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1991 metų proga, sveikiname gimines, 
bičiulius bei pažįstamus Australijoje ir užsienyje, linkėdami geros 
sveikatos, tyro džiaugsmo ir laimės visiems.

Hilary, Petras ir Viltis Kružai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų 1991 METŲ linkime 
artimiesiems Australijoje ir užjūriuose, draugams ir pažįstamiems.

Rūta ir Vincas Augustinavičiai

Sveikiname visus draugus, bičiulius ir pažįstamus su šv. 
KALĖDOMIS ir linkime visiems laimingų 1991 METŲ.

Milda. Vytautas ir Ričardas Bukevičiai

Mieliems draugams ir pažįstamiems linkime šv. KALĖDŲ džiaugsmo 
ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Vita ir Aleksandras Jakštai

Giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems linkime linksmų šv. KALĖDŲ 
švenčių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

V. ir P. Žitkauskai,
Gosfordas

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. KALĖDŲ 
proga ir linkime sveikatos, laimės bei sėkmės NAUJUOSE 1991 
METUOSE.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

Linksmai praleisti KALĖDŲ ŠVENTES ir laimingai sulaukti tikrai 
sėkmingų 1991 METŲ savo giminėms, draugams ir pažįstamiems linki

Danutė ir Kęstutis Lynikai

ŠVENTOSE KALĖDOSE ir NAUJUOSE METUOSE sveikinu visus 
artimuosius, bičiulius ir pažįstamus, linkėdama daug sveikatos, geros 
nuotaikos Ir šventinio džiaugsmo.

Zita Cilvinienė

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

Gytis Danta su šeima, 
Vincas Danta

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

Sofija Šaparienė

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus su šv. K ALĖD OMIS 
ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

M. Labutienė ir 
Bieri šeima

Draugams, pažjstamiems Ir visiems lietuviams linkiu linksmų šv. 
KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ.

A. Pomeringas, Brisbane

Visiems savo draugams ir pažįstamiems linkiu malonių KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ ir laimingų bei sveikų NAUJŲJŲ METŲ.

K. Ridikienė

Sveikinu visus gimines, pažįstamus ir visus lietuvius Australijoje, 
užjūriuose ir Lietuvoje šv. KALĖDOSE ir linkiu laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ.

Salomėja Zablockienė

Mielus bičiulius, artimuosius, pažįstamus ir bendradarbius 
sveikiname su šv. KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, 
sveikatos ir pasisekimo 1991 METAIS.

Onutė ir Algis Kapočiai
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Visus gimines, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. KALEDOSE ir 
NAUJUOSE METUOSE, linkėdami visiems daug šventinės nuotaikos, 
sveikatos ir visokeriopos sėkmės.

Tamara ir Benius Vingiliai

00000000000000000000000000000E
Visiems musu giminaičiams, draugams ir pažįstamiems KALĖDŲ 

ŠVENČIU proga linkime tyro džiaugsmo, geros sveikatos ir dvasios 
ramybės. Teatneša 1991 - ji METAI sėkmės visuose Jūsų reikaluose, o 
mūsų Tėvynei Lietuvai pilną Nepriklausomybe.

Jurgis, Irena ir Laima Kūnai

00000000000000000000000000000
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikinu visus gimines, 

draugus ir pažįstamus, linkėdama sėkmės ir laimės.

L. Radzevičienė, Adelaidė

900000000000000000000000000001
Mielus bičiulius, bendradarbius ir visus pažįstamus KALĖDŲ 

ŠVENČIŲ proga, sveikina ir viso geriausio linki NAUJIESIEMS 
METAMS

Danutė ir Stasys Skoruliai

1000000000000000000000000000001
Giminėms, bičiuliams Lietuvoje ir išeivijoje, šv. KALĖDŲ ir 

NAUJŲJŲ METŲ proga, linkime visokeriopos laimės ir Dievo 
palaimos.

Elena ir Stasys Dainiai, Adelaidė

90000000000000000000000000000g \
Sveikinu savo artimus bičiulius su šv. KALĖDOMIS ir linkiu 1991 

METAIS visiems daug sveikatos, sėkmės ir laimės.

Bronė Ropienė

J00000000000000000000000E!Eira00P.
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikiname visus mūsų 

prietelius ir gimines.

Cecilia Brolienė.
Birutė Naguleviciene ir Povilas Naguievičius

1000000000000000000000000000001
Sveikinu visus draugus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ proga iriinKiu- 

laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Antanas Šutas

100000000000000000000000000000
Visiems savo draugams, klijentams ir pažįstamiems linkiu linksmų 

šv. KALĖDŲ ir sėkmingų NAUJŲ MĖTŲ.

Viktoras Martišius, Canberra

100000000000000000000000000000
Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su šv. KALĖDOMIS ir 

linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

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

Vytautas Patašius

100000000000000000000000000000
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

300000000000000000000000000000
Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus bei bendradarbius 

sveikiname šv. KALĖDŲ proga ir linkime sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

Dana ir Jurgis Karpavičiai

100000000000000000000000000000
Visiems draugams, pažįstamiems ir klijentams džiaugsmingų šv. 

KALĖDŲ ir sėkmės bei sveikatos 1991 METAMS, kovotojams dėl 
Tėvynės Nepriklausomybės pilno atgavimo, ryžto ir sėkmės linki

Algimantas Žilinskas

20000000000000000000000000000s
Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. KALĖDŲ 

proga, ir linkime daug džiaugsmo, sveikatos ir sėkmės NAUJUOSE 
METUOSE.

Edit ir Vladas Brilingai

10000000000000000000000SSSSSSS
Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su šv. KALĖDOMIS ir 
linkime sveikų, laimingų ir džiugių NAUJŲJŲ METŲ.

Vida ir Liuką Petrauskai

0000000@0S00SSSSH0S000SH!gE!H00! .'
Visiems mieliems draugams ir pažįstamiems linkime daug šventinio 

džiaugsmo šv. KALĖDOSE ir laimės bei sveikatos NAUJUOSE 
METUOSE.

Ada ir Vytautas Mickevičiai
90000000000000000000000000000E

Tyrų ir džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1991 
METŲ visiems mieliems prieteliams ir bičiuliams linki

Ona Baužienė B.E.M., Adelaidė
00000000000000000000000000000E

Sveikiname visus draugus, bičiulius ir pažįstamus su šv. 
KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

Jonas ir Elizabeth Černiauskai. Woolongong
0000000000000000000000000S0008

Nuoširdžiai sveikinu draugus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ 
METŲ proga. Linkiu sveikatos ir sėkmės gyvenime.

Meilutė ir Antanas Jokantai Mikaiina Radzevičienė. Sydnejus

100000000000000000000000000000 000000000000000000000000SSES00E
Mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname 

šv. KALĖDŲ proga ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

Edna ir Albinas Giniūnai

00000000000000000000000000000!
Džiaugiuosi turėdama artimų asmenų būrelį, kuriems su meile linkiu 

džiugių šv. KALĖDŲ ir sveikų bei sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

Visus artimuosius ir pažįstamus sveikiname su šv. KALĖDOMIS, o 
NAUJIESIEMS METAMS linkime geriausios laimės ir sveikatos.

Milvydų šeima, Brisbane
I00000000000000000000000000RI00

šv. K A LED Ų ir NAUJŲJŲ METŲ proga, visiems mūsų artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiems linkime sveikatos, šventinio džiaugsmo ir 
laimės.

Jūsų Veronika Petniūnienė Genutė ir Vincas Bakaičiai
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Visus draugus ir pažįstamus sveikinu su šv. KALĖDOMIS ir linkiu 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sveikiname visus mūsų mielus bičiulius ir pažįstamus šv. KALĖDŲ 
proga ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

I. ir 0. Abramavičiai
300000000000000000000120000000!;

Draugams, pažįstamiems ir Wollongono apylinkės lietuviams 
linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linki

Brigita Vilkienė ir Adomas Bartkus
000000000000000000000000000001

Sveikinu su šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS bičiulius ir 
sportininkus Australijoje ir užjūryje.

Matas Gailiūnas
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ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
1. iš Aukščiausiosios Tarybos narės if etninių mažumų komisijos 

pirmininkės Halinos Kobeckaitės gauta padėka už multikultūrinės medžiagos 
siuntas. Ji rašo:

"...Jūsų I Australijos, red.) programos labai įdomios, ir mes kai kuo tikrai 
pasinaudosime, nors toks tobulumas kaip pas Jus, mums kol kas tėra svajonė. 
Mat, į kultūros ir švietimo problemas yra įsipynusios kitos, dar rimtesnės. 
Viskas kartu sudaro kietai suregztą, painų mazgą. Po truputį stengsimės jį 
išnarplioti. Darbo daug, o jo ritmiškumas trikdomas nuolat įvairiausių įvykių ir 
mums dažnai tenka būti gaisrininkų komanda..."

2. Sveikiname moksleivius sėkmingai užbaigusius dar vienerius mokslo 
metus Savaitgalinėse mokyklose ir kursuose. Ypač malonu pasveikinti 
konkurso dalyvius, parašiusius puikių rašinių lietuvių kalba, šiais metais 
konkurse, jis jau trečias iš eilės, dalyvavo 57 mokiniai iš Naujosios Pietų 
Galijos (N.S.W.), Viktorijos ir Pietų Australijos. Premijas laimėjo:

15 metų kategorijoje - premija 40 dolerių, tema "Svečiai iš Lietuvos“- 
N.S.W. Rasa Venclovaitė, Vic. Andrius Kaladė.

Dvi neeilinės premijos paskirtos taip pat Viktorijoje, būtent - 
Vic. Lina Didžytė 20 dolerių, Petras Aras - 20 dolerių, 
P.A. Vanessa Milen.

12-14 metų kategorijoje-premija 30 dolerių, tema "Dviračio nuotykiai"- 
N.S.W. - Audra Dičiūnaitė, Vic. - Albina Strungaitė, 
P. A. - Lina Verbylaitė.

3-12 metų kategorijoje - premija 20 dolerių, tema "Mano savaitgaliai" 
N.S.W. - Janifer Birett. Vic. - Dalytė Didžytė, 
P.A. - Kylie Vitkūnaitė.

6.7,8 metų kategorijoje - premija knygutė, tema "Katė ir pelė"
N.S.W. - Rebeca Dulinskaitė, Vic. - Andrius Skeivys. Andriui 

buvo paskirta knygutė ir neeilinė 10 dolerių premija, nes Andriukas 
nepasitenkino tik atsakyti į klausimus, bet pats parašė ir netrumpą rašinėlį. 
Bravo vyras I

P.A. - Diana Martino ir Viktorija Vabolytė.
3. Nuoširdi padėka Kliaudijai Vanagienei, kuri ir šiais metais mielai sutiko 

paskirti premijas geriausiems kandidatams. Reikia pabrėžti, kad tai nėra 
lengvas darbas, kai rašiniai beveik vienodo lygio. Ypatingai Viktorijoje tokio 
aukšto lygio darbų buvo apstu. Be to, kiekvienas konkurso dalyvis, o jų buvo 
57, gavo ir savo konkursinio darbo įvertinimą.

4. Dėkoju ALB Švietimo tarybos nariams ir Krašto valdybos nariui švietimo 
reikalams K. Protui už atsidavusį darbą ir paramą metų bėgyje. Negaliu 
atskirai nepaminėti Švietimo tarybos ir lietuvių kalbos SAG komiteto narių 
Pietų Australijoje K. Dundienės, E. Dryžienės, N. Masiulytės - Stapleton ir 
SAG narių L. Daugalienės bei R. Pranckūnaitės - Campbell, kurios intensyviai 
ruošė naują lietuvių kalbos programą ir brandos atestato egzaminus, kurie bus 
bendri 1992 m. N.S.W., Viktorijos ir Pietų Australijos valstijoms.

5. Dėkoju visiems mokytojams ir mokytojoms, kurie energingai ir 
ištvermingai dirba lietuviškos mokyklos baruose.

6. Į ALB Švietimo tarybą atėjo keli įdomūs leidiniai iš Lietuvos:
a) "Žemaičių praeitis", ats. redaktorius A. Butrimas. Vilnius, leidykla 

"Mokslas", 1990 m. Knygoje yra vertingų straipsnių iš Žemaičių praeities ir 
net iš 1944 m., kai NKVD pradėjo persekioti ir kankinti Žemaitijos patriotus. 
Knygoje yra straipsnių santraukos anglų kalba. Tai labai girtinas reiškinys. 
Gaila, kad išnašose nėra pavardžių rodyklės. (Beje, prof. A. Butrimas 
atskrenda 1991 metų sausio mėn. 19 d. į Singapūrą ir iš tąn tiesiog į Adelaidę. 
Jo lankymosi datas Sydnejuje ir Melbourne pranešime vėliau).

b) Kultūros almanachas jaunuomenei "Proskyna", Vilnius, leidykla 
"Vyturys", .1990 m. įdomūs buvusio neo - lituano V. Gustainio memuarai iš 
1917 - 1927 metų ir jo išvada apie 1926 metų perversmą.

c) Meno kultūros žurnalas "Krantai", ats. redaktorius V. Daunys, 
232300 Vilnius, ARP - 3, Box 511.

Puikiai apipavidalintas, gausiai iliustruotas (iliustracijos spalvotos) 
mėnesninis leidinys. Jame rasime svarių straipsnių iš meno pasaulio Lietuvoje 
ir Vakaruose. Žurnale yra dailės parodų direkcijos žinių - apie parodas, 
videocentro programas ir meno ekskursijas. Per Lietuvių Dienas galima bus 
susipažinti su šiuo leidiniu meno parodoje, Lietuvių namuose ir gal net 
bibliotekoje.

7. Vytauto Didžiojo universiteto Kaune informatikos (kompiuterių) . 
katedros vedėjas dėkoja Romui Pociui už padovanotas knygas. Persiuntimo 
išlaidas padengė ALB Švietimo taryba. Katedros vedėjas prof. dr. V. 
Kaminskas rašo:

"...labai trūksta literatūros apie personalinius kompiuterius, jų 
architektūrą, operacines sitemas". Jei kas gali padėti įsigyti tokios medžiagos 
- gal Australijos inžinierių - architektų draugija galėtų pagelbėti? - mielai 
atsiųsiu smulkesnių detalių, i. I. Davis.

8. Dėkojame "Lietuvai remti fondui" Adelaidėje, sumokėjusiam trečios, 1,4 
kubinio metro apimties, vadovėlių ir mokslinių skaidrių siuntos persiuntimo 
išlaidas. Tai žymi finansinė parama varganam Lietuvos švietimui. Nuoširdi 
padėka V. Patūpui, J. Poškui, Vaclovui ir Vitui Vasiliauskams, padėjusiems 
knygas pakrauti, netinkamą medžiagą išvežti ir t. t.

9. Nepamirškite, kad per Lietuvių Dienas Melbourne, gruodžio 31 dieną 
įvyks Mokytojų konferencija. Laukiame kolegų, svečių ir aukštų pareigūnų iš 
Lietuvos. Konferencijos metu bus pranešimas apie bendrus brandos atestato, 
egzaminus N.S.W., Vic. ir P. A. 1992 metais. Veiks mokslo priemonių ir 
vadovėlių paroda.

10. Dėmesio, jaunimo konkurso dalyviai!
Premijos už geriausius rašinius apie "Sibiro tremtinius" ir "Lietuvos 

partizanų kovas" bus paskelbtos per Jaunimo talentų pynę gruodžio 27 dieną, 
19.30 vai. vakare National Theatre.

11. Dėkojame mieliems redaktoriams už jų kantrybę, spausdinant 28 ALB 
Švietimo tarybos pranešimus.

Linksmų švenčių ir ramių, taikingų Naujų Metų tautiečiams Lietuvoje ir 
Australijoje linki ALB Švietimo taryba!

isolda I. Poželaitė - Davis
ALB Švietimo tarybos pirmininkė

SU ALBINA ZIGAITIENĖ ATSISVEIKINUS
Gruodžio 1 dieną, po sunkios vėžio 

ligos, Bankstowno ligoninėje su šiuo 
pasauliu atsiskyrė dar viena mūsų 
tautietė Albina Zigaitienė,

A.a. Albina gimė 1926 metų liepos 
22 dieną Vilkaviškyje. Tėvai - Jonas ir 
ūna Pasternokaitė - Ražaičiai.

Baigusi pradžios mokyklą. Albina 
lankė Vilkaviškio gimnaziją ir sekre
torių kursus. Deja, užėję Lietuvai 
sunkūs laikai pakeitė Albinos, kaip ir 
tūkstančių kitų lietuvių, gyvenimą. 
Atūžiant antrai sovietų okupacijai, 
drauge su mama ir seserim Genute ji 
pasitraukė į Vokietiją. Pokario metu 
gyveno Vokietijoje, anglų zonos 
Zeliės ir Wolterdingeno pabėgėlių 
stovyklose. Čia ji baigė šeštą gimna
zijos klasę, čia susipažino su Leonu 
Žigaičių ir 1947 metais sukūrė šeimą.

į Australiją atvyko 1948 metais, o 
laikui bėgant, įsikūrė vienoje iš 
geriausių to meto lietuvių kolonijoje, 
priemiesčio Bass Hill Horton gatvėje, 
kur buvo susispietę apie apie 40 
lietuvių šeimų.

Australijoje gimė ir abi Žigaičių 
dukros Gražina, šiandien mums vi
siems gerai žinoma solistė, ir Julija.

1971 metais mirė Albinos vyras 
Leonas, o prieš keletą metų ir mama 
Ona Ražaitienė. Albina tyliai ir 
ramiai tvarkė savo gyvenimą, aktyviai 
įsijungė į Socialinės globos moterų 
draugijos veiklą, buvo jos valdybos 
nare. Jai buvo patikėtos ligonių

lankymo pareigos, kurias ji sąžiningai 
atliko iki pat savo mirties.

Palaidota Albina Zigaitienė gruo
džio 5 dieną Rookwood kapinių 
lietuvių sekcijoje. Gedulingas mišias 
atlaikė ir j kapus palydėjo kunigas P. 
Martūzas, laidotuvėse dalyvavo gau
sus būrys tautiečių. Su velione prie 
kapo atsisveikino visa eilė visuome
nininkų: ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdybos vardu - P. Laurinaitis, 
Moterų socialinės globos draugijos 
vardu - valdybos pirmininkė T. 
Vingilienė, "Sutartinės" ansamblio 
vardu - Martina Reisgienė, choro 
"Daina" vardu - choro valdybos 
pirmininkas Pr. Nagys, Bass Hill 
tautiečių kaimynų vardu - J. Šatkaus
kienė.

Ilsėkis ramybėje!
B. Žalys

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU FONDUI

A.A. Marijai Breneizierienei mirus, 
vietoj' gėlių - po $20 ALB Geelongo 
Apylinkės valdyba (490), M: Davalga 
(25) ir K. Starinskas (J53).

Po $10 S. ir S. Karpalavičiai (146), 
J. Manikauskas (200), A. Obeliūnas 
(885), Schrederis (264) ir A. Volod- 
kienė (52).

Po $5 V. Aukštiejus (354). 
Nuoširdus ačiū už aukas.

Australijos Fondo iždininkas 
V. Ališauskas

Per mūsų įgaliotinį Geelonge Adol
fą Obeliūną gauta: $20 Geelongo 
sporto klubo "Vytis" (205) - A.A. 
Liudo Valodkos atminimui.

Mielai valdybos narei

A. t A. Albinai Zigaitienei
mirus, širdingai užjaučiame dukras Gražiną ir Juliją, sesutę Genutę jų 
šeimas bei artimuosius ir kartu liūdime.

Sydnejaus Moterų Socialinės Globos Draugijos
valdyba

Brangiai mamytei

A. t A. Albinai Zigaitienei
mirus, mūsų kolegei aktorei Gražinai Zigaitytei - Burba reiškiame 
gilią užuojautą.

"Atžalos" teatro režisierius, administratorius ir artistai

A. f A. Albinai Zigaitienei
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų nuolatinę talkininkę solistę 
Gražiną Zigaitytę - Hurba ir jos šeimą, netekus brangios mamytės ir 
močiutės. Skausmo valandose mes kartu liūdime.

Sydnejaus choras "Daina"

A. t A. Marijai Breneizerienei 
mirus, jos sūnums. "Vyčio” garbės nariui Vytautui ir Edvardui su 
šeima, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Geelongo Lietuvių sporto klubo "Vytis" 
valdyba •
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Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus, linkėdami geros 
nuotaikos, sveikatos, džiaugsmo ir laimės.

Balys, Valentina, Laima ir Rita Barkai

Savo draugus, pažįstamus ir bendradarbius sveikiname KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga, linkime laimės, geros sveikatos ir sėkmingų 1991 -
jų METŲ.

Jonas ir Marija Zinkai

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus šv. KALĖDOSE ir 
NAUJUOSE METUOSE, linkėdami sveikatos, laimės ir džiaugsmo.

Irena ir Algis Milašai

Mielus gimines, bičiulius ir bendradarbius sveikiname su šv. 
KALĖDOMIS ir 1991 METAIS, linkėdami vilties mums visiems sulaukti 
šviesesnio ir pilnai nepriklausomo Lietuvos ryto.

Vida ir Algis Kabailai

Sveikiname visus gimines, bičiulius ir pažįstamus šv. KALĖDŲ 
proga, ir linkime laimės bei sėkmės NAUJUOSE METUOSE.

Cox šeima ir O. Osinienė

Laimingų šv. KALĖDŲ ir nuotaikingų NAUJŲJŲ METŲ linkime 
mūsų prieteliams ir jutimiesiems.

Nijolė ir irvis Venclovai,
Jadvyga Venclovienė

Sveikiname visus draugus ir lietuviškos veiklos pareigūnus KALĖDŲ 
ŠVENTĖSE ir linkime sveikų ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Bronė ir Juozas Lapšial

Sveikiname mielus prietelius, artimuosius ir draugus KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga, ir linkime sėkmės 1991 - siais METAIS.

Martina ir Anskis Reisgiai

Visiems mūsų giminėms ir draugams linkime geros ŠVENČIŲ 
nuotaikos bei sveikų ir faimingų 1991 METŲ.

Jūratė ir Aleksandras Traškai

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

B. ir V. Kondrackai

Gražiausių ŠVENČIŲ ir geriausių 1991 - jų METŲ giminėms, 
draugams, chorui "Daina" linkime.

Elena ir Bronius Kiveriai

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

Meilutė ir Antanas Jokantai

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname šv. KALĖDOSE ir 
NAUJUOSE METUOSE, linkėdami sveikatos, laimės ir sėkmės.

Kalgovų šeima

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

0. ir A. Leveriai su šeima

Mielus gimines, draugus ir visus prietelius sveikiname su šv. 
KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS. Sveikatos, geros nuotaikos ir visų 
Jūsų svajonių bei lūkesčių išsipildymo linkime Jums.

0. Grosienė, M. Gečiauskienė;
Dalia, Algimantas, Vilija, Arūnas ir Jolita Burneikiai

Linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ mieliems 
draugams, kaimynams ir pažįstamiems linki

Grybų šeima, St. įves

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

Angelė ir Stasys Montvidai

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

Pajauta ir Juhani Pulllnen su šeima

Sveikiname mielus gimines, draugus ir pažįstamus Lietuvoje, 
Anglijoje, Amerikoje ir Australijoje su šv. KALĖDOMIS ir linkime 
visiems laimės, sėkmės ir sveikatos NAUJUOSE 1991 METUOSE.

Janina ir Vytautas Jurskiai

Sveikiname gimines, draugus bei pažįstamus su šv. KALĖDŲ 
šventėmis ir linkime visiems laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Augenija ir Vincas Stagiai

Sveikiname savo gimines, draugus bei pažįstamus su šv. 
KALĖDIMIS ir nuoširdžiai linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

V. ir K. Jonučiai

Sveikinam mielus bičiulius bei pažįstamus šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga, linkėdami laimės ir sėkmės.

Agnė ir Henrikas Meiliūnai

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

Genutė ir Vincas Bakaičiai

Gimines, artimuosius, draugus ir pažįstamus sveikiname šv. 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, linkėdami sveikatos, laimės, kuo 
didžiausios sėkmės visuose Jūsų darbuose ir siekiuose.

Onutė ir Juozas Maksvyčiai su šeima 
ir Izabelė Daniškevičienė
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^SPORTAS
PATI ILGIAUSIA IR GRAŽIAUSIA 

MANO KELIONE 
(IS ŽURNALISTES PASTEBĖJIMŲ)

PAGALIAU ATVYKO

Prisimenu šiemet, kai Lietuvoje 
viešėjo "Mūsų Pastogės” laikraščio 
redaktorius Vincas Augustinavičius ir 
su juo rengiau interviu, giliai atmintin 
įsirėžė jo pasakyti žodžiai, kad 
Australijoje turime savo... Lietuvą. 
Garbės žodis - nepatikėjau. Ilgai 
nekeičiau savo nuomonės, nors nesu 
"užkietėjusi", kaip žemaitė. Redak
toriaus tiesa patikėjau tik dabar, kai 
nusidanginau už keliolikos tūkstančių 
kilometrų nuo Lietuvos ir ikėliau koją 
1 šj kengūrų kraštą.
MENUO, KAIP VIENA DIENA

Mėnuo - nemažai laiko, per tas tris 
dešimtis dienų galima daug ką gražaus 
nuveikti. Mano užrašų knygutė pilna 
įvairiausių pastebėjimų, diktofonas - 
jrašų su žmonėmis, kuriems čia jaučiu 
didelę pagarbą ir, galbūt, netgi savo 
simpatijas. Per mėnesi Australijoje 
pamačiau tiek, kiek kitoje šalyje 
nebūčiau visko aprėpusi per metus. 
Niekada iš atminties neišdils pirmasis 
rankos paspaudimas aeruouoste nuo
širdžiam "sporto" talkininkui žurna
listui Antanui Laukaičiui (niekada 
nepagalvojau, kad pirmoji pažintis su 
kolega įvyks ne Lietuvoje, bet 
Australijoje), kad mumis taip jaudi
nančiai rūpinsis Marija ir Donas 
Atkinsonai, Leonas ir Aldona Baltrū
nai, Vincas Augustinavičius, Jadvyga 
Masiokienė, Zita Žvirblienė, Alfredas 
Bartkevičius, Romas Ragauskas, Vik
toras Žeimys, Albina Liutackienė, 
Kazys Kemežys, Stasys Jūraitis, 
Edvardas Lašaitis, Stasys Stirbinskas, 
Gediminas Antanėlis, D. Gulbinienė ir 
kiti. Susipažinau su Sydnejumi ir 
Melbournu, grožėjomės Mėlynaisiais 
kalnais, gruodi (pirmą syki gyvenime) 
galynėjomės su Ramiojo vandenyno 
bangomis, aplankėme daugybę sporto 
bazių, vos neišmokome žaisti golfą, 
kuriuo dabar taip žavimasi Lietuvoje. 
Maloniai buvome nustebuiti golfininkų 
kvietimu kartu su jais vieną sekma
dienio popietę praleisti gydytojo 
Leono Petrausko namuose. Man, kaip 
žurnalistei, buvo labai malonu lanky
tis "Mūsų Pastogės" redakcijoje, 
pasižavalgyti po jų darbo "virtuvę", 
pasisemti patyrimo.

Kiekiviena diena, praleista Austra
lijoje, buvo turininga. įsivaizduoju, 
kaip bus smagu Lietuvos sportinin
kams, kurie dalyvaus varžybose Mel
bourne - tai gražiai šventei jau seniai 
pasirengta, padaryta viskas, kad 
žmonėms ji teiktų malonumą. Tik 
įpusėjus mūsų viešnagei, jau matėme 

Sveikinu visus Australijos sportininkus ir svečius iš Lietuvos šv. 
KALĖDŲ proga ir linkiu sėkmės bei laimės NAUJUOSE METUOSE.

Antanas Laukaitis

assssssassssasssssssssssEissssB
Sveikinu su šv. KALĖDOMIS Sydnejaus sporto klubo "Kovo" 

valdybos narius, sportininkus ir rėmėjus, visus lietuviu sportininkus 
Australijoje Ir svečius Iš Lietuvos, linkiu džiaugsmingų švenčių ir 
visokeriopos laimės NAUJUOSE METUOSE.

Edvardas Lasaitis
Sporto klubo "Kovas" pirmininkas

specialiai žaidynėms pagamintą spor
tinę atributiką, mūsų kišenėse atsira
do ženkliukai. "Varpo" sporto vado
vai bei garsusis krepšininkas Leonas 
Baltrūnas jau gyveno ta diena, kuomet 
Melbournas sužydės jaunyste.
LIETUVA... LIETUVIŲ NAMUOSE

Kai Ikėliau koją j Sydnejaus ir 
Melbourne Lietuvių namus, tikrai 
pasijutau Lietuvoje. Klausėmės lietu
viškų dainų - gražiai lietuvaičiai 
dainavo, netgi olandą Joseph Blans- 
jaar lietuvišką dainą traukti išmokė, 
kuris atliko solo partiją. Valgėme 
skanius cepelinus ir balandėlius, su 
pasigardžiavimu šveitėme šaltibarš- 
čius - netgi nepajutome, kai mūsų 
diržai ėmė pilvus spausti ir teko juos 
atsegti. Galėjo tos porcijos būti ir 
mažesnės - grižus j namus, reikės prie 
kitokio maisto pratintis. Apsuko 
galvas turtingos Jūsų bibliotekos 
Lietuvių namuose. Nemažai leidinių 
Ir knygų pirmą syki varčiau savo 
rankose. Gaila, kad pritrūko laiko juos 
visus perskaityti, kita tokia proga gali 
jau nepasikartoti.

JAUNIME, KUR TU?
Nežinau, ar ta proga nepasitaikė, 

ar paprasčiausiai ją pražiopsojau - 
akis neužkliuvo už jūsų jaunimo. Kur 
Australijoje pradingai, lietuviškas 
jaunime? Negi susiviliojai arkliukais, 
kortomis ar kitais gundančiais žaidi
mais, kurių čia pilna kiekviename 
žingsnyje? j sceną Tu nesiverži - 
tegul dainuoja žilagalviai. Sporto 
salės Tavęs irgi nelabai vilioja - kai 
tiek pramogų, kam lieti prakaitą? I 
Australiją dabar plūsta Lietuva nusi
vylęs jaunimas (nemanau, kad jie čia 
ras savo tikrąją laimę), bet kokia 
kaina stengiasi užsidirbti doleri, 
susirasti vyrą ar žmoną, tačiau l 
lietuvišką gyvenimą neskuba įsijungti. 
Netgi lietuviškos mokyklos jiems 
svetimos.

"Mieli ir visų laukiami sveteliai iš 
Lietuvos" neturi didelio noro paįvai
rinti Jūsų gyvenimą - jų galvelės, kaip 
tų narkomanų, apsvaigsta nuo praš
matnaus gyvenimo malonumų. Gaila, 
bet ką darysi...

Atsisveikindama su miela- ir dar 
labiau prie Lietuvos priartėjusią 
Australija, savo nuoširdiems draugams 
sakau:

- Iki greito pasimatymo Lietuvoje 
per IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes.

Marytė Marcinkevičiūtė

Po trecio ir gana sunkaus bandymo, 
Australijon pagaliau atvyko Lietuvos 
sporto draugijos "Žalgirio" pirminin
kas Vytautas Nėnius ir vyriausias 
"Sporto" laikraščio redaktorius Alek
sas Krukauskas.

Savo viešnagę jie pradėjo Sydneju- 
Je. Svečiai jau susipažino su sporto 
klubo "Kovo" (kurie juos ir iškvietė į 
Australiją) vadovais, apžiūrėjo Syd
nejaus Lietuvių namus, sportininkų 
kambarį, o taip pat domėjosi ir visa, 
ne tik sportine, lietuvių veikla šiame 
didžiausiame Australijos mieste.

Savo trumpoje, tik dviejų savaičių 
viešnagėje, jie aplankė ir Melbourną, 
kur buvo ALFAS vaidybos ir sporto 
klubo "Varpo" svečiais. Svarbiausias 
"Žalgirio", jungiančio apie 200.000 
narių, draugijos pirmininko tikslas 
Australijoje buvo noras arčiau susipa
žinti su visa Australijos lietuvių 
sportine veikla ir, jeigu bus susitarta,
V- V- V- V- V- V- V- V- '£>■ v- v- v v- v- v- v- v- & v- &

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, nuoširdžiai sveikiname 
Australijos lietuvius sportininkus, talkininkus ir rėmėjus, o taip pat ir 
visus mūsų svečius sportininkus iš Lietuvos, linkėdami visiems 
geriausios kloties.

ALFAS valdyba

IS VILNIAUS
Gerbiamas Redaktoriau,

Naudodamasis proga per malonę siunčiu Jums š| laišką. Gedausi linkėjimai 
šv. Kalėdų ir ateinančiųjų Naujųjų metų proga.

Dėkoju Tamstai už mano straipsnio apie draugijos veiklą atspausdinimą. 
Manau, jis yra reikalingas geresniam išeivijos ir Lietuvos organizacijų 
tarpusavio supratimui.

Svarbiausias ateinančių metų mūsų darbas - ketvirtosios pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės, prie kurių rengimo prisideda ir mūsų Draugija. Išeivijoje lyg 
girdėti abejonės - gal netikrumą kelia nepastovi Lietuvos padėtis. Neseniai 
vyko žaidynių organizacinio komiteto, kuriam vadovauja vicepremjeras R. 
Ozolas, posėdis. Patvirtina, kad žaidynės vyks kaip numatyta - liepos 27 - 
rugpjūčio 4 dienomis.

Lapkričio mėnesį į Vilnių buvome sukvietę lietuvių, gyvenančių etninėse 
žemėse už Lietuvos ribų Vidurio Europos šalyse ir TSRS, atstovus. Įkurta Jų 
bendrijų sanryša. Siunčiu kai kuriuos šios konferencijos "Mes - tautos dalis" 
dokumentus.

Dar kartą dėkoju už malonų bendradarbiavimą lietuvybės ir Lietuvos labui.
Su pagarba

Vaclovas Sakalauskas
"Tėviškės" draugijos pirmininkas

Gerb., redaktoriau,
Esu gavusi laišką iš Lietuvos 

aeroklubo sekretoriaus Viktoro As- 
mensko, kuriame jis rašo sekančiai:

"Mano tikslas suieškoti lietuvių 
aviacijos spprtininkų, kurie galėtų 
dalyvauti pasaulio lietuvių sportinėse 
žaidynėse, kurios vyks: sklandymo - 
20 liepos - 4 rugpjūčio. Atidarymas 
vyks Kauno aerodrome liepos 27 
dieną, o uždarymas rugpjūčio 4 dieną. 
Palikau pažįstamiems Toronte ir 
Čikagoje bei Niujorke Lietuvos aero
klubo įgaliojimus, gal atsiras kas norės 
atvažiuoti. N orime per Jus pasiteirau
ti. o gal atsiras lietuvių aviacijos 
sportininkų ir Australijoje. Sąlygos: 
kelionės išlaidos sportininkų, o pilną 
išlaikymą ir pragyvenimą Lietuvoje 
apmokės Lietuvos aeroklubas. Visą 
reikalingą techniką (lėktuvus, para
šiutus) gaus nemokamai naudotis. Aš 
nepaminėjau, kad bus rungtyniaujama 
ir lėktuvais, būtent - precizinė 
navigacija. Jei atsirastų tokių lietu
vių pas Jus - prašom, durys jiems į 
Lietuvą atviros. Užtenka parašyti tik 
pavardę, vardą, gimimo metus, gimimo 
vietą ir savo dabhrtlnį adresą bei paso 
numerį. Mano aeroklubo adresas: 
Lietuva, 232009 Vilnius, Basanavi
čiaus 22/2-2. Apie tai smulkiau dar 
bus pranešta "Gimtąjame krašte".

D. Pyragiūtė - Gordon

Australijos lietuvius sportininkus Lie
tuvoje įjungti l sporto draugijos 
"Žalgirio" globą.

Lietuvos "Sporto" laikraštis ypa
tingą dėmesį kreipia į Australijos 
lietuvius sportininkus, ne kartą plačiai 
aprašydamas Jų gyvenimą k sportinę 
veiklą, šis dėmesys mums skiriamas 
vyriausiojo redaktoriaus A. Krukaus
ko ir žurnalistės M. Marcinkevičiūtės 
dėka. Australijos lietuviai sportinin
kai jiems už tai visada dėkingi.

Tiek V. Nėnius, tiek A. Krukauskas 
jaunystėje buvo gerais sportininkais, 
bet ir dabar dar žaidžia krepšini, 
lauko tenisą, aktyviai dalyvauja 
Lietuvos sportiniame gyvenime.

Sydnejaus sporto klubas "Kovas" ir 
visi sportininkai nuoširdžiai sveikina 
svečius Australijoje ir linki jiems 
malonios viešnagės.

Antanas Laukaitis

Gerb. redaktoriau,
ačiū už malonų savaitinį svečią, 

kaimyną, draugą, kurį gaunu dažniau
siai pirmadieniais. Labai pasigendu, 
jei kartais reikia išlaukti iki antradie
nio.

Su pagarba
dr. K. Zdanius

Negalėdamas atsakyti visiems as
meniškai, nuoširdžiai dėkoju už at
siųstus šventinius sveikinimus O. 
Baužienei B.E.M., J. Kaunienei, J. 
Paškevičiui, A. Grikepeliul, P. Dariui, 
S. Zablocklenei, O. Liutikienei, L. 
Radzevičienei, A. ir A. Tamošaičiams 
(JAV), Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto prezidentui A. Poviliūnui, 
žurnalo "Vytis" vyr redaktorei R. 
Griniūtei - Grinbergienei, Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos deputatui Sta
siui Kašauskui už globą Lietuvoje ir 
talkininkavimą mūsų laikraštyje.

V. Augustinavičius
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LAUKIAME
Gruodžio 3 dieną paskutini kartą 

susirinko Australijos Lietuvių Dienų 
bendrasis komitetas ir peržiūrėjo 
atliktą darbą. Ruoša baigta, liko tik 
smulkios, bet kartu Ir labai svarbios 
detalės, kurių (vykdymui nematoma 
jokių kliūčių.

Keletą Australijos Lietuvių Dienų 
kalendoriaus pakeitimų jau esame 
skelbę spaudoje - tai parodos atidary
mo laiko pakeitimas ir taip pat 
pakeista kultūrinės popietės data. 
Prie bendros programos prisidėjo 
Kauno vyrų choro "Perkūnas" kon
certas sausio 1 dieną, 3.00 vai. po 
pietų Melbourne Lietuvių namuose ir 
sportininkų atsisveikinimo iešminė tą 
pačią dieną 12.00 vai.

XVI Australijos Lietuvių Dienų bendrasis komitetas. Pirmoje eilėje iš kairės: 
Z. Jokūbaitis, H. Statkuvienė, J. žalkauskienė, H. Antanaitis, V. 
Vaitiekūnienė, V. Ališauskas, antroje eilėje iš kairės: F. Sodaitis, S. 
Šukevičlus, V. Bosikis, J. Dagienė, R. Mickus, R. Statkuvienė, D. Baltutienė, 
D. Antanaitienė, G. Žemkalnis, I. Arienė, trečioje eilėje iš kairės: K. Lynikas, 
P. Kružas, R. Skeivys, A. Karazija, V. Didelis.

Australijos Lietuvių Dienų atida
rymas pradedamas iškilmingomis pa
maldomis šv. Patriko katedroje, kon- 
celebruojant Telšių vyskupui A. 
Vaičiui. Po pamaldų žygiuosime į 
miesto rotušę. Organizacijos eisenoje 
dalyvaus su savo vėliavomis ir 
kviečiame visus lietuvius taip pat 
nepamiršti atsivežti ir atsinešti mūsų 
trispalves - tegul banguoja jos, kaip 
jūra mūsų eisenoje. Miesto rotušėje 
atidarymo ceremonija prasideda 4.00 
vai. Atidaro Lietuvos Respublikos 
ministrė pirmininkė Kazimiera Pruns
kienė. Tą pačią dieną Literatūros ir 
Dainos vakare išgirsime Australijos 
lietuvius kūrėjus, taip pat svečius iš 
Lietuvos.

Jaunimo talentų pynėje pasirodys 
Melbourno, Adelaidės ir Canberros 
jaunimas, šalia individualių talentų 
pasirodymo, "Adelaidės jaunimas su
vaidins "Muitinę", o melburniškiai, J. 
Mašanausko ir A. Pranckūno parašytą, 
"McDougal ir McSvytis”.

NEPAMIRŠTAMAS KONCERTAS
Gruodžio 9 dieną lietuviams teko 

gėrėtis reto lygio, dviejų, iš Tėvynės 
atvykusių, žodžio ir dainos meistrų 
Koncertu. Koncerte aktorius Laimo
nas Noreika deklamavo Simono Dau
kanto, Armino - Trupinėlio, Miglova
ros - Miliausko, Bernardo Brazdžio
nio, Jono Aisčio, Justino Marcinkevi
čiaus, Marcelijaus Martinaičio kūri
nius. o solistė Veronika Povilionienė 
dainavo lietuvių liaudies, tremtinių ir 
partizanų dainas.

Koncertas vyko Lietuvių namuose. 
Jį atidarė ALB Sydnejaus Apylinkės

Tautinių šoklų šventė žada būti 
tikrai verta įdėto ilgo ir sunkaus 
darbo. Muzika gauta iš Lietuvos, 
repeticijos praėjo sklandžiai. "Pirmą 
kartą Tautinių šokių šventė Istorijo
je", sakė Dalia Antanaitienė, "buvo 
visiškas suderinimas, geranoriška ko
operacija ir sutarimas tarp šokėjų ir 
sportininkų, pasiskirstant repeticijų, 
treniruočių ir pasirodymų laiką". Tai 
buvo nepaprastai svarbu, nes juk daug 
tų pačių jaunuolių yra ir šokėjai ir 
sportininkai. Tokiu pačiu gražiu 
bendradarbiavimu pasidžiaugė ir Dai
nų šventės rengėjai.

Melbourno lietuvių teatras repe
tavo A. Kairio trijų veiksmų komediją 
"Ku-ku”, kuri gruodžio 30 dieną du 

kartus bus rodoma Lietuvių namuose.
Meno ir Tautodailės parodą, kuriai 

yra gauta daug vertingų ir įdomių 
kūrinių, gruodžio 27 dieną, 12.00 vai. 
atidarys G. Kazokienė. Tą pačią dieną 
3.00 vai. Lietuvių namų bendruome
nės kambaryje įvyks kultūros popietė, 
į kurią kviečiami visi susidomėję. Po
pietės metu bus pravesta "Spėjamoji", 
kurioje grupė žmonių spręs įsivaiz
duotą - spėjamą (hipotetinę) situaci
ją, liečiančią Australijos lietuvių 
kultūrinio gyvenimo problemą.

Australijos Lietuvių Dienų metu 
klubo baras bus atidarytas nuo 10.00 
vai. ryto Iki 1.00 vai. nakties, o pietus 
Ir užkandžius bus galima gauti nuo 
12.30 iki 4.00 vai.

Australijos Lietuvių Dienas už
baigsime Naujųjų Metų baliumi, jame 
pagerbdami mūsų svečius iš Lietuvos 
ir sutikdami 1991-uoslus metus, soli
darumo su Lietuva ženkle.

ALD Informacija 

valdybos pirmininkas A. Glniūnas, 
trumpai supažindinęs susirinkusius su 
šiais menininkais.

Koncerto pradžioje solistė Veroni
ka Povilionienė tarusi, kad geriausias 
žmonių bendravimo būdas yra daina, 
netruko įjungti į dainą ir visą salę, 
uzvedusi nuotaikingą "Padainuosime 
sustoję, kaip paukšteliai žaliam go
juj..."

Laimonas Noreika sako, kad mūsų 
dainos, poezija, kaip mūsų gyvenimas 
- neapseina be ašarų. Jis lyg ir 
atsiprašo, kad jo deklamuojami tautos 

kūrėjų kūriniai nebus linksmi, kaip ir 
pati lietuvių tautos istorija. Aktorius 
skaito ištraukas iš Simono Daukanto 
raštų "Kalba lietuvių ir žemaičių...", 
kurią ne raštai išlaikę, bet lietuvės 
motinos.

Nepasakyčiau, kad iki šiol būčiau 
buvęs didelis Simono Daukanto raštų 
mėgėjas, bet kai tą Ilgą ištrauką 
skaitė Laimonas Noreika, būčiau 
galėjęs klausytis ir klausytis..!

Jo lūpose atgijo ir kitų XIX amžiaus 
lietuvių kūrėjų - varpininkų, šių 
dienų akimis gal ir primityvi, kūryba, 
atrodė lyg pats būtumei Nemuno 
krantuose Ir klausytume! Višteliausko 
gyvo žodžio: "Op, op, op, kas ten, 
Nemunėli, ar tu mane šauki?". 
Klausydamas Armino - Trupinėlio 
pasakėčios apie arklius sunkiai namo 
bevežančius šieną, ar varpininko 
Miglovaros - Miliausko, kad "dainose 
mūsų gyvastis ir spėka...", taip 
nuostabiai skaitomą, nenorėdamas 
galėjai visa dvasia pajusti anų sunkių 
laikų gyvenimą.

Vėl savo skardžiu balsu užtraukia 
V. Povilionienė, paaiškinusi, kad šios 
rūšies dainos turi būti dainuojamos 
garsiai, kad rugiai kitąmet gerai 
derėtų, kad kūlė būtų gausi. Daini
ninkei talkina "Sutartinės" ansamblis, 
o neretai įsijungia ir visa salė. 
Klausomės "patarimų jaunamartėms"
- "Oi, kur aš gėriau, uliavojau...", ” Aš 
pas savo motulę, kaip rožela žydė
jau". Atlikėja karts nuo karto dar Ir 
paaiškina apie tą, ar kitą dainą. Taip 
sužinome, kad senose lietuvių dainose 
nebuvo žodžių "myliu" ir "Lietuva", 
kadangi šie žodžiai buvę per šventi, 
kad juos dainoje minėti..! 0 dainų 
pynė neišsenkanti - ir apie mergelę, 
kalbančią meiliais žodeliais, ir berne
lį, kuris neturi šilko tinklo, kad 
sugautų žuvelių...

Laimonas deklamuoja B. Brazdžio
nio "Tremtinio maldą" ir tris Jono 
Aisčio eilėraščius, Veronika dainuoja 
Sibyriun ištremtųjų dainas -

"Pavasario paukščiai į tėviškę 
grįžta,

O mes ar sugrįšim kada...“-
tarp dainų įterpdama liūdesiu 

dvelkiančių pasakojimų iš tolimesnės, 
ar artimesnės praeities, kaip anuomet, 
kai gavo laišką adresuotą "Televizija
- Veronikai". O laiške, kažkada jai 
berenkant tautosakinę medžiagą, vie
na senutė prisipažįsta, kad bejodama 
dar vieno Ištrėmimo, nepasakė tikrų 
damos žodžių, o jie buvo:

"Mažam kambarėly, taigoj po

MŪSŲ PAGALBA LIETUVAI
FONDUI "PAGALBA LIETUVAI" AUKAS ATSIUNTĖ 

(iki 1990 m. gruodžio mėn. 10 d.)
Brisbanės Apylinkė .......................1.683.00 dolerius;
Geelongo Apylinkė .......................5.245,00 dolerius:
Hobarto Apylinkė ...........................43.00 dolerius;
Latrobe Valley seniūnija ..............1.185,00 dolerius;
Newcastle Apylinkė .................1.ZOO.OO dolerių;
Pertho Apylinkė ........................ 16.000,00 dolerių;

. sale seniūnija ...........................300,00 dolerių;
Sydnejaus Apylinkė ......................44.136.04 dolerius;
Woolongongo Seniūnija ................ 500.00 dolerių;
Aukos'siųstos Krašto vaidybai ......... 6.305,00 doleriai;
"Koncertas Lietuvai" Sydnejuje ........ 5.476,20 doleriai;
Lietuvių kultūros draugija, Brisbane ...3.335,00 doleriai;
Gėelongo Lietuvių sąjungos klubo v-ba...7.311,78 dolerių;
Palūkanos ..........................................188,60 doleriai;

VISO......................92.908.62 doleriai.
Nuoširdžiai dėkojame Apylinkių valdyboms, Seniūnijų seniūnams ir visiems, 

savo aukomis jautriai prisidėjusiems pagelbėti Lietuvai sunkiose jai valandose.
ALB Krašto valdyba

Australijos Lietuvių Dienos 
Melbourne gruodžio 26 - 31

beržais,
Verkia motinėlė tyliai vakarais..."

Po pertraukos vėl skambėjo Laimo
no Noreikos balsas, deklamuojantis 
Justino Marcinkevičiaus "Atsidūsėji
mą" ir "Baladžių poemą", "kur maži 
ir suaugę vien iš baimės gyvena", kur 
žuvusieji prašosi "prikelkit mane, kai 
suskilusi girnapusė suaugs", kai neži
nia kas darosi," visas miestas šlitinėja; 
aikštėje trys kūnai tyso - negyvi ar 
girti..." Taip rašyti anais laikais tik 
vienas Justinas Marcinkevičius galėjo. 
"Baladžių poema" viešai buvo nutylė
ta, lyg jos nebūtų buvę... Prisijungia 
solistė Veronika. Graudžiai liejasi 
raudos žodžiai, begedint negrįžtančio 
sūnaus Iš miško.

Šioji koncerto dalis baigiasi Laimo
no Noreikos deklamuojamais poemos 
žodžiais: "...ak. nežudykime daugiau 
viens kito..."

Ir vėl Veronika dainuoja partizanų 
damas, o Laimonas deklamuoja Mar
celijaus Martinaičio eiles - "...Čia 
Lietuvą glosčiau grumste", apie 
dainuojantį žuvelį ir velveto kepurę, 
kvailutės Onutės dainą apie rastą 
raudoną siūlą, kaip Kukutis protą 
atgavo, kai jį pakorė po Blinstrubiškės 
ąžuolu...

Nuskamba, gal viena iš gražiausių 
Veronikos dainuotų dainų, lopšinė:

Užmik, mano aušrela. 
Užmik, mano gėlala...
Tuo pačiu Veronika pasigenda (ir 

mes Jau seniai pasigendame) salėje 
vaikų, jaunimo.

Solistė užbaigia koncertą dainomis 
"Kas po mano sodelį vaikščiojo" ir 
"Oi, vėlus, vėlus, vėlus vakarėlis” ir 
palinki tautiečiams linksmų švenčių.

A. Giniūnas, visų vardu, dėkoja 
Laimonui ir Veronikai, jiems įteikia
mos gėlės. Ir... aplodismentai, aplo
dismentai. aplodismentai... Svečiai 
pagerbiami atsistojimu.

Jau koridoriuje girdėjau viena 
klausytoja sakė kitai: "Pritrenkė! 
Stačiai pritrenkė!.." Toks, manau, 
buvo ir visų kitų, šiame koncerte 
dalyvavusių, šio renginio apibendrini
mas.

Ačiū aktoriui Laimonui Noreikai ir 
solistei Veronikai Povilionienei, mus 
atgaivinusiems mielu lietuvišku žo- 
džiu, lietuviška dainai

*
P.S. Šio straipsnio autorius atsiprašo 
koncerto atlikėjų, jeigu cituojant 
tekstus pasitaikė netikslumų, kadangi 
patikrinti neturėta galimybės.

B. Žalys
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I nf ormacija
AUKOS

-..Mūsų Pastogei“ aukoju
O, Linge N.S.W. SIU
J. ir M. GriŠKaiČtat N.S.W. $10
J. CernlausKas N.S.W. $1U
D. Binkiene N.S.W. $3
A. Metiiūniene N.S.W. $JŪ
P. Darius AGI $5
A. U Iškiš N.S.W. $10
A. Viknius T asm. $2U
J. Usonls N.S.W. $10

• L. NOREIKOS IR
• 0 V. POVILIONIENĖS

LITERATŪROS IR 
JHX» ™ DAINOS KONCERTAI

CANBERROJE
gruodžio 12 d. - trečiadieni - Lietuvių namuose - Jb.JU 
vai.

MELBOURNE
gruodžio 14 d. •• penktadieni - Lietuvių Dambose -• 19 vai.

ADELAIDĖJE
gruodžio 16 d. - sekmadienį - Lietuvių namuose - 14 vai. 

ALD Komitetas

SYDNEJUJE
Kalėdų švenčių proga, per radijo 

stoti 2 MBS FM, 102.5 megahertz 
radijo bangą gruodžio 14 dieną 
(penktadieni), 8 vai. vakaro bus 
transliuojama programa skirta lietu
viams.

Kviečiu tautiečius, išklausius prog
ramą, savo atsiliepimus, įvertinimą ir 
padėką telefonu 439 4777 perduoti 
radijo stoties vadovybei.

Dr. Rūta Kavaliauskaitė

LITUANISTINIAI KURSAI
Pranešame, kad Australijos švieti

mo ministerijos potvarkiu, lietuvių 
kalba (vesta ( abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
švietimo ministerijos nustatytais pri
valomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis ar jaunuolė gali baigti 
australišką gimnaziją su lietuvių 
kalbos pažymiu. Taip pat kiekvienas 
mokinys turi progą klasėje giliau 
susipažinti su lietuvių tautos istorija 
ir kultūra.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą, 
registruojasi vasario 2 dieną (šešta
dieni). Registracija vyks Strathfield 
Girls High School, Albert Road,
Strathfleld, nuo 9 vai. iki 11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 9 dieną 
(šeštadieni), 8.30 vai. ryto, ten pat.

Dvyliktųjų metų (Year 12) studen
tams mokslas prasideda vasario 2

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad ateinančių metų 

pirmasis "Mūsų Pastogės" numeris 
išeis sausio 14 dieną.

Visus skaitytojus, per š( pertraukos 
laikotarpi numatomus renginius ir 
skelbimus prašome atsiųsti redakcijai 
ne vėliau sausio 8 dienos.

"Mūsų Pastogės" 
redakcija

dieną.
Dėl informacijos galima skambinti 

telefonu 332 1471.
A. Veščiūnaitė - Janavičienė 
Sydnejaus lituanistinių kursų 

vedėja 

t

ALB 1990/i992 metų Krašto Tary
bos atstovais Geelongo Apylinkėje 
išrinkti sekantys atstovai:

J. Gailius.
M. Kymantas.
K. Skerienė.

ALB Krašto valdyba

BROLIAI SESES
Lietuvos nepriklausomybės Sąjūdis 

atgaivino lietuviškąją dvasią ir tarp 
200 tūkstančių lietuvių, gyvenančių 
Sovietų Sąjungoje bei Vidurio Euro
pos valstybėse. Sovietinė žmogaus 
nudvaslnlmo mašina padarė daug, kad 
mes užmirštume savo ir savo tėvų 
praeiti, Istoriją, savo lietuviškąsias 
ištakas. Tie, kurie Išsaugojome savo 
lietuviškąją dvasią, kreipiamės j viso 
pasaulio lietuvius:

Mes - taip pat lietuvių tautos dalis! 
Mūsų, lietuvių taip maža, jeigu teks 
atsilaikyti prieš nedraugų ir priešų 
nešamą grėsme mūsų tautai, Istorijai, 
kalbai! Bet mūsų daug, kai visi kartu 
imsimės Lietuvos ateities kūrimo 
darbo.

Be Lietuvos nebūtų mūsų. Be mūsų 
bendrų pastangų Lietuva neturės 
ateitiese. Tik mūsų bendro darbo dėka 
Europos tautų šeimoje greičiau Užims 
savo vietą ir mūsų tėvynė - Lietuva.

Todėl kviečiame: visi kartu - už 
Lietuvą!

Konferencijos "Mes - tautos dalis" 
dalyviai

Vilnius, 1990.11.15

CANBERRA LITHUANIAN-AUSTRALIAN CLUB Inc.
KŪČIOS

Lietuvių klubo patalpose gruodžio mėn. 24 dieną (pirmadieni), 7.30 vai. 
vakaro.

Pagrindinis Kūčių maistas - tradicinis, tačiau bus paruoštas ir tinkamas 
visų skoniui.

Norinčius dalyvauti, prašome įsigyti bilietus iki gruodžio 20 dienos klubo 
raštinėje pas A. K o Valskienę. Bilietų kainos klubo nariams 10 dolerių, 
svečiams - .1.5 dolerių, vaikams nuo a iki .12 metų - 5 doleriai.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

KJ u bui

KLUBO VEDĖJAS
(Secretary Manager).

Raštiškus parelSfcinius prašo
me siusti iki 1991 m. sausio 1 
dienos. Dėl Išsamesnės infor— 
macijos galite kreiptis į A. Migų

6 83 0.

KŪČIOS
Gruodžio 24 dieną (pirmadieni), 7 vai. vakaro.

Klubas pirmą Kalėdų dieną uždarytas.

Pirmą Naujų metų dieną, sausio 1 - mąją klubas atidarytas nuo 1 vai. po p.

Gruodžio 31 dieną (pirmadieni), 8 vai. vakaro

NAUJŲ METŲ BALIUS
Bilieto kaina - 25 doleriai asmeniui, (skaitant vakarienę su 

šampanu.
Bilietus prašome įsigyti klubo raštinėje iki gruodžio 24 dienos.
Maloniai sutikite Naujus Metus. Gera muzika, šokiai iki 1 vai. ryto.

Linksmų šv. KALĖDŲ ir laiminu NAUJŲJŲ 1991 METŲ sesėms ir 
broliams, jų tėveliams Ir skautų rėmėjams linki

LSS Australijos Rajono Vadija

Australijos Lietuvių Fondo narius ir rėmėjus sveikiname švenčių 
proga Ir linkime visų siekių išsipildymo 1991 - slals.

Australijos Lietuvių Fondo 
valdyba

Šv. KALĖDŲ proga, sveikiname visus Lietuvių Tautos Fondo 
rėmėjus ir talkininkus, linkėdami Jums tyro džiaugsmo KALĖDŲ 
šventėse ir sulaukti pilno laisvės ryto mūsų Tėvynėje Lietuvoje 
NAUJUOSE METUOSE.

Tautos Fondo atstovybė Australijoje,
Syd nejus

JSSSSSSSSSSSHSE1SSSSSSSSSSSSSSS1
Sveikiname visus lietuvius Australijoje I

Tegul KALĖDŲ šventė atneša taiką ir vienybę j mūsų širdis, o 
NAUJIEJI METAI - LIETUVOS siekimų išsipildymą.

XVI Australijos Lietuvių Dienų komitetas

9SSSSSSSSSSSSSSSSSSBSSSHSSSSSE

XVI LIETUVIŲ DIENOS 
|T| SOLIDARUMAS SU TĖVYNE LIETUVA 

JA MELBOURNE 1990 AUSTRALIA
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