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Juozas Almis Jūragis

Šventų KALĖDŲ ir ateinančių NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu 
i visus Lietuvos Respublikos konsulato Australijoje talkininkus, rėmėjus^ 
ir bičiulius. Taip pat sveikinu visus Australijos lietuvius ir dėkoju už 
Jūsų paramą.

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos Respublikos garbės konsulas

Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos vardu sveikinu 
visus šv. Kalėdų proga. Tikiu, kad daug tautiečių atvyks i Sydnėjų, į| 
Australijos lietuvių dienas, kurių metu sustiprės mūsų tautinė dvasia 
.ir galėsime pasidžiaugti savo kultūros puoselėjimu. Linkiu visiems 
laimingų 1993 - jų METŲ.

Viktoras Martišius 
A LB Krašto valdybos pirmininkas

MIELI BROLIAI, SESĖS
Kalėdose prisimename dieną, kurioje Amžinojo Dievo Sūnus įsijungė 

į žmonijos istoriją, tapdamas Emanueliu - Dievas su mumis. Tą dieną 
išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: "Didi šviesa užtvino mus, nes gimė 
mums Viešpats. Jis vadinsis Nuolatinis Patarėjas Galingasis Dievas, 
Taikos Kunigaikštis".

Tačiau Kalėdos nėra vien, istorinio įvykio prisiminimas. Kalėdos 
yra nuolatos besitęsianti realybė. Dievo Sūnus, tapęs mūsų broliu ir 
išganytoju, per krikštą ir kitus sakramentus be paliovos plečia savo 
taikos, teisingumo ir meilės karalystę, kuria naujas tautų kultūras, 
rašo naują žmonijos istorijos lapą.

Po pirmųjų Kalėdų pasaulis nebėra toks pats. Žmonija, kaip visumą 
nebegali nusigręžti nuo Dievo - gyvybes, šviesos ir meilės šaltinio. 
Kaip vaivorykštė, rašo mūsų tautos didysis mąstytojas Antanas 
Maceina, yra ženklas, jog Dievas žmonių nebaus tvanu, taip Kalėdos - 
Betliejaus kūdikis - yra užtikrinimas, kad žmonija nuo Dievo daugiau 
nebenusisuks. Po įsikūnijimo tėra galima tik asmeninė nuodėmė, tik 
paskirų žmonių nusigęžimas nuo Dievo. Todėl Kalėdos, Kristaus - 
Dievas su mumis - gimtadienis yra universali, visos žmonijos broliškos 
meilės ir vilties šventė. Ją švenčiame ne vien mes, krikščionys, ją savu 
būdu švenčia visas pasaulis. Net žmonės, save laiką netikinčiais, šią 
dieną stengiasi būti geresniais, vienu ar kitu būdu išreikšti meilę savo 
artimui; pasikeičia dovanomis ir sveikinimais; aplankomi ligoniai bei 
vieniši seneliai; aukojama labdaringoms organizacijoms, maitinami 
benamiai, laike karų padedami ginklai...

Jei žmogus nors vieną kartą metuose nori būti geresniu, jei Kalėdų 
dieną pajėgia pamiršti skriaudą, apkabinti savo tariamą priešą, ar tai 
nėra ženklas, kad "Dievas su mumis", kad Emanuelio atnešta meilė 
broliui žmogui pasiliko pasaulyje, nors pats Kristus daugelio yra 
bandomas išstumti iš viešojo gyvenimo ir milijonai jo negimusių brolių 
ir seserų yra kasmet išžudomi?!

Daugelį kartų nedraugiški kaimynai bandė Lietuvą padaryti savo 
šiaurės vakarų provincija, jos žmones paversti paklusniais vergais. 
Nors ne vienas suklupo ir ne vienas nuėjo tarnauti svetimiems 
dievams, tačiau musų tauta išliko ištikima krikštu padarytai sutarčiai: 
"Aš būsiu tavo Dievas, tu busi mano tauta". Biblinis Emanuelis, 
prisiėmęs Rūpintojėlio vardą, pasiliko su tauta visuose jos varguose ir 
nelaimėse. Jis guodė ir palaikė viltį tremiamųjų į Sibirą, ugdė 
pogrindžio kadrus, tylia "Eucharistijos bičiulių" malda puoselėjo 
tautinę ištikimybę sovietinėje mokykloje auklėjamoje Lietuvos 
inteligentijoje. (

Naktis, tamsa yra mūsų skausmo, mūsų nuo Dievo nutolimo vaizdas. 
Kalėdos, pradedamos švęsti vidurnaktį, kada šviesa nugali tamsą, 
mums primena, jos Dievo meilė yra galingesnė už juodžiausią mūsų 
gyvenimo tamsą. Kalėdų naktį mes dar nematome užtekančios saulės, 
tačiau žinome, kad aušra jau pakeliui. Šiandienos gyvenime mažai 
jaučiame pirmąją Kalėdų naktį angelų paskelbtas "garbę Dievui ir 
ramybę jo mylimiems žmonėms" (plg., Lk.2,13), tačiau žinome, kad 
kai "Dievas yra su mumis", žmonijai ateis šviesesnis rytojus ir, kad 
"kiekvienas, kuris jį tiki, nepražus, o turės amžinąjį gyvenimą, (plg., 
Jn.3,18)

Džiugus Kristaus - "Dievas su mumis" - gimtadienio ir viltingų, 
Dievo laiminamų Naujųjų 1993 metų linkiu visiems, gyvenantiems 
nepriklausomybę atgavusioje tėvynėje ir čia išeivijoje.
1992 m. Kalėdos

KALĖDŲ REGĖJIMAI

1992.XII.4
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Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M

Kas buvai? kas esi? 
Keis mes esam visi 
prieš stebuklą 
Šventosios Nakties?

Šventoji naktis spinduliuoja 
šviesiaisiais dangaus žiburiais. 
Kalėdų varpai, 
kaip didinga šventovių giesmė, 
kaip malda, 
kelia, budina kurčią, užmigusią 
gh Žemę...
Virš žmonių, virš blizgučių, 
virš neono šviesų, 
viršum miestų namų daugiaaukščių, 
virš kainų, dykumų ir pajūrių 
varpų aidas plačiai išsilieja, 
kad išgirstų visi, kad pajustų visi: 
Kalėdos! Kalėdos atėjo! - - -

Pažiūrėkim aukštyn #
aš ir tu, 
kurs į Žemės šešėlius dairais, 
pažiūrėkim aukštyn, 
mums Dangus šiąnakt kalba 
stebuklingais žvaigždžių žiburiais.

Užgimimo Žinia 
širdyje gimdo šventę 
ir tau, kuris jos 
ilgesy ilgai laukei, 
ir tau, kuris jos 
net girdėti nenori...

Paklausykim ir mes, 
aš ir tu, 
paslaptingų 
Kalėdų varpų.

Jei atvertumei paslapčiai širdį, 
tavyje bręstų noras 
išskaityti, ką rašo 
padangių žvaigždėta knyga. 
Jei sau leistum regėti plačiau, 
tavo akys išvystų 
horizontų naujų 
ribose Dievo šviesą. — -
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A LB Kultūros taryba

Melbourne lietuvių biblioteka

Sydnėjaus lietuvių choras 
Daina

■7
4

proga sveikiname 
ir visus tautiečius,

ir NAUJŲJŲ METŲKALĖDŲŠVENTŲ
Australijos lietuvių dienų rengimo komitetą 
dirbančius kultūrinį darbą. Linkime tyro džiaugsmo, stiprios sveikatos 
ir našaus kultūrinio darbo ateinančiais metais.

Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai sveikiname visus Lietuvių 
bendruomenės Spaudos sąjungos narius, gausią "Mūsų Pastogės" 
bendradarbių, skaitytojų ir rėmėjų šeimą bei visus mūsų brolius 
seses lietuvius Australijoje, Lietuvoje ir plačiame pasaulyje.

Linkime, kad Naujieji 1993 - ieji metai visiems būtų šviesūs 
laimingi, kad jie praeitų darnaus sugyvenimo ženkle.

Lietuvių bendruomenės Spaudos 
sąjungos valdyba

Melbourne lietuvių biblioteka sveikina savo dosniuosius rėmėjus ir 
mieluosius lankytojus su šv. KALĖDŲ šventėmis ir linki laimingų 
NAUJŲJŲ 1993 - čiųjų METŲ, tikintis Nepriklausomos Lietuvos

Šventiškos nuotaikos šv. KALĖDŲ proga, sėkmės ir sveikatos 
NAUJUOSE METUOSE linkime visiems rambvėnams, jų šeimoms, 
savanoriams - kūrėjams, buvusiems kariams bei partizanams, kurių 
ryžtas ir gyvybės aukos prikėlė Lietuvą naujam Nepriklausomam 
gyvenimui.

s
••n

• q

Lietuvių kooperatinė kredito araugija "TALKA" visiems savo 
nariams linki giedrių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ.

LKV sąjungos "Ramovė”, Melbourne 
skyriaus valdyba

Brolius ir seses skautus ir skautes, skautų tėvus ir rėmėjus 
Australijoje, Tėvynėje ir visame plačiame pasaulyje sveikiname sušv. 
KALĖDOMIS, linkėdami tyro džiaugsmo, o NAUJŲJŲ METŲ proga - 
visko geriausio!

Telaimina Dievas Jūsų žingsnius!

Sydnėjaus "Aušros" tuntas

Antanas Laukaitis
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname musų 

įgaliotinius, narius ir visus aukotojus. Linkime laimingų ir sveikų 
metų.

Sveikinu visus artimuosius, draugus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga, linkiu visiems linksmų švenčių, laimingų ir 
šviesių naujųjų metų.

Edna ir Albinas Giniūnai

Mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus nuoširdžiausiai 
sveikiname šv. KALĖDŲ proga ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Melbourne "Dainos sambūrio 
valdyba

Musų Pastogė" Nr.51-52 1992.12.21 psl.2 =

Australijos lietuvių fondo 
valdyba

ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus 
lietuvių chorų dirigentus, choristus, musų rėmėjus ir visus dainos 
mylėtojus. Linkime daug sėkmės.

ŠVENTŲ KALĖDŲ proga sveikiname mūsų bendruomenės narius ir 
visus į Lietuvių dienas atvykusius svečius, linkėdami, kad NAUJIEJI 
METAI būtų pilni palaimos, kilnių troškimų ir gilios prasmės.

A LB Sydnėjaus apylinkės 
valdyba

Mielus Sydnėjaus lietuvių klubo narius, bendradarbius ir į Lietuvių 
dienas atvyksiančius svečius nuoširdžiai sveikiname šv. KALĖDŲ 
proga, linkime linksmų švenčių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sydnėjaus lietuvių klubo 
valdyba ir klubo vedėjas

Melbourne lietuvių klubo narius ir visus lietuvius Australijoje, 
Lietuvoje ir visame pasaulyje KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ progą nuoširdžiausiai sveikina ir geros sėkmės linki

Melbourne lietuvių klubo 
valdyba

Sveikiname Australijos lietuvius ir Australijos lietuvių chorus šv. 
KALĖDŲ švenčių proga, linkime geros sveikatos ir sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga sveikiname visus Australijos lietuvių 
sporto klubus, nepavargstančius jų darbuotojus ir visus sportininkus 
bei 42 - sios sporto šventės dalyvius Sydnėjuje. NAUJIEJI METAI 
tebūna visiems jums laimingi, pilni sėkmės ir atneša gražius laimėjimus 
ne tik asmeniniame, bet sportiniame gyvenime.

Australijos lietuvių fizinio auklėjimo 
valdyba

Visiems Sydnėjaus lietuvių Sodybos gyventojams. Socialinės globos 
moterų draugijos rėmėjams, bičiuliams ir visiems geros valios 
tautiečiams Australijoje ir Visame pasaulyje linksmų šv. KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linki

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos valdyba

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

Vida ir Liuką Petrauskai

Širdingus šv. KALĖDŲ sveikinimus giminėms ir draugams siunčia ir 
linki sveikų bei džiagsmingų ateinančių NAUJŲJŲ METŲ

Ričardas Šemetas
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ATVYKSTA DR. V. LANDSBERGIS
-

Prof. Vytautas Landsbergis su žmona Gražina į Sydnėjų atskiria iš 
Melbourne gruodžio mėn. 26 dieną, 11 vai. ryte lėktuvu " Australian 
Airlines", skridimo Nr. TN 414.

Prašome visus galinčius tautiečius atvykti į Sydnėjaus aerouostą 
pasitikti gabingų mūsų svečių. Būtų labai gražu, kad galimai daugiau 

pasitinkančių vilkėtų tautiniais rūbais.
Gruodžio 29 dieną, 11 vai. ryte Sydnėjaus lietuvių namuose prof. 

Vytautas Landsbergis darys pranešimą apie padėtį Lietuvoje. Nors tai 
yra įtraukta į ALB Krašto Tarybos darbotvarkę, tačiau šis pranešimas 
bus daromas viešai ir prašome tautiečius jame kuo gausiau dalyvauti. 
Galėsime paklausyti pranešimo ir prof. V. Landsbergis atsakys į jūsų 
klausimus.

Viktoras Martišius
ALB Krašto valdybos pirmininkas

LIETUVOS ĮVYKIU flPŽVflLGfl
NAUJA VYRAUSYBE

Gruodžio 10 dieną naujasis minis
tras pirmininkas. ]Bronlslovas Lubys. 
Seimo patvirtinimui pateikė naujųjų 
ministrų pavardes. Iš ekspremjero 
Aleksandro Abišalos kabineto lieka: 
krašto apsaugos ministras Audrius 
Butkevičius, energetikos ministras 
Leonas Ašmantas, ryšių ir informati
kos ministras Gintautas Žintelis, 
susisiekimo ministras Jonas Biržiškis , 
socialinės, apsaugos ministras Teodo
ras Medaiskis ir miškų ūkio ministras 
Rimantas Klimas.

XXIII-čios ALB KRAŠTO TARYBOS 
paprastosios sesijos, įvykstančios Sydnėjaus Lietuvių Namų 
patalpose, darbotvarkė.

GRUOŽIO 29 D.

8.30 vai. - Atstovų registracija.
9.00 vai. - Atidarymas:

1. ALB Sydnėjaus apylinkės va-bos pirmininko sveikinimas.
2. ALB Krašto valdybos pirmininko atidarymo žodis.
3. Invokacija.
4. Prezidiumo, sekretoriato ir mandatų komisijos 

sudarymas.
5. Darbotvarkės priėmimas.
6. Sveikinimai.

valdybų ir Seniūnijų.

10.00 vai. - Pranešimai: 
ALB Krašto valdybos. 
Komiteto "Parama Lietuvai". 
Kultūros tarybos. 
Švietimo tarybos.
Krašto kontrolės komisijos. 
Garbės teismo. 
ALB archyvo.

' ■

10.30 vai. - Klausimai:
Pranešimų priėmimas.

11.00 vai. - Prof. V. Landsbergio pranešimas. 
Klausimai.

12.30 vai. - Pietų pertrauka.

13.30 vai. - Pranešimų tęsinys:
ALF.
Lietuvos Respublikos rėmimo komiteto. 
"Mūsų Pastogės" redaktoriaus.
Spaudos sąjungos. 
Baltų tarybos. 
ALJS. ” <ij
ALFAS. * 21 ■
ALB Apylinkių

14.30 vai. - Klausimai.
Pranešimų priėmimas. nhitev

15.00 vai. - Simpoziumas "Tauta ir išeivija - ateities perspektyvos". 
Prelegentai: dr. V. Doniela, dr. A. Stepanas ir 
G. Žemkalnis. n

GRUODŽIO 30 D.
9.30 vai. - Lietuvos Respublikos garbės konsulo Australijoje

dr. A. Kabailos pranešimas. 
Klausimai.

10.30 vai. - ALB tolimesnis kultūros ir švietimo puoselėjimas:
Įvadas.
Diskusijos.

11.30 vai. - ALB Krašto valdybos vietovės nustatymas.
Krašto valdybos. Kontrolės komisijos ir Garbės teismo 
rinkimai.

12.30 vai. - Pietų pertrauka.
13.30 vai. - PLB seimo atstovų rinkimai.
14.00 vai. - Nutarimai ir pasiūlymai.

Ministras pirmininkas Bronislovas Lu
bys. ___________

Naujai skiriami: teisingumo minis
tru Jonas Prapiestis, ekonomikos - 
Julius Veselka, užsienio reikalų - 
Povilas Gylys, švietimo - Dainius 
Trinkūnas, sveikatos - Vytautas 
Kriauza, vidaus reikalų - R. Vaitie
kūnas, žemės ūkio - Vytautas 
Karazija, finansų - Edvardas Vilkelis, 
pramonės ir prekybos - Albertas 
Sinevičius, statybos ir urbanistikos - 
Algis Lapšys, ministras be portfelio - 
A. Matulevičius.

Po Kovo 11 - sios ši vyriausybė yra 
penktoji. JI buvo suformuota rinkimus 
laimėjusios LDDP pagrindu, tačiau 
premjeras B. Lubys ir keli ministrai 
šiai partijai nepriklauso.

Premjeras B. Lubys gimė 1938 m. 
spalio 8 dieną Plungėje. 1963 metais 
baigė Kauno politechnikos institutą 
kaip inžinierius technologas ir pradėjo 
dirbti Jonavos azotinių trąšų gamyk
loje. Nuo 1986 metų "Azoto" 

. valstybinės įmonės generalinis direk
torius. 1979 metais gavo chemijos 

. mokslų kandidato laipsnį ir kurį laiką 
dėstė Kauno politechnikos institute. 
Išspausdino mokslinių straipsnių ir 
keletą kartų su moksliniais praneši
mais lankėsi užsienyje. 1990 metais 
Jonavos apygardoje buvo išrinktas į 
Aukščiausiąją Tarybą, o 1992 metų 
liepos 23 dieną buvo išrinktas ministro 
pirmininko pavaduotoju Aleksandro 
Abišalos kabinete. Vedęs, duktė 
gydytoja Kaune. Premjero hobby - 
buriavimas.

PREZIDENTO RINKIMAI
. Nors Lietuvos Respublikos prezi
dento rinkimai paskelbti vasario 14 

(dienai, formalių kandidatų dar nėra.
Galutinio žodžio nepasakė abu galimi 
Kandidatai - Vytautas Landsbergis ir 
Algirdas Brazauskas. Yra minimi 
Kazimieras Antanavičius ir Kazys 
Bobelis, tačiau paskutiniu metu vis 
daugiau kalbama apie Lietuvos Res
publikos ambasadorių Jungtinėse 
Amerikos Valstijose Stasį Lozoraitį.

—. "Mūsų

Pats S. Lozoraitis padarė šį viešą 
pareiškimą:

"Lietuvoje prezidento rinkimuose 
ketinama iškelti visiškai naują asmenį, 
o man - pasiūlyti kandidatuoti. Šitokį 
pasiūlymą aš galėčiau priimti tik 
konstatavęs, kad tam pritaria politi
nės partijos bei visuomeniniai judėji
mai. Be jų pritarimo mano kandidatū
ra > manau, neturėtų tos prasmės, 
kurią jai norėčiau suteikti, ir todėl 
nebūtų naudinga mūsų kraštui. Ji 
turėtų būti siūloma kaip išeitis iš labai 
sunkios ir visus jaudinančios politinės 
ir ekoniminės padėties".

RYŠIAI SU KGB
Dar prieš rinkimus Parlamentas 

buvo priėmęs nutarimą, pagal kurį 
bendradarbiavusiems su KGB gali būti 
atimtas nario mandatas. Šių rinkimų 
metu atitinkama Parlamento komisija, 
vadovaujama Balio Gajausko, buvo 
radusi, kad tokiais ryšiais gali būti 
apkaltinti 6 naujai išrinkti LDDP 
Seimo nariai. Per rinkimų komisiją ši 
medžiaga buvo pateikta Aukščiausia
jam Teismui, kuris šį klausimą atsisakė 
svarstyti kaip nekonstitucinį.

Nežiūrint tokio sprendimo, padary
to po rinkimų, dešinieji Seimo nariai 
bandė paveikti, kad į svarbius Seimo 
postus nebūtų skiriami asmenys, 
įtariami ryšiais su K G B. Šiuo atžvilgiu 
dešinieji laikosi bendros pažiūros, kad 
asmenys, užėmę aukštus postus komu
nistinėse struktūrose, neturėtų pre
tenduoti į panašius postus dabarties 
Lietuvoje. Algirdui Brazauskui pasiū
lius, kad Seimo pirmininko pavaduoto
ju būtų išrinktas Česlovas Juršėnas, 
politinių kalinių ir tremtinių atstovas 
A. Stasiškis pareiškė, kad šią kandida
tūrą derėtų atsiimti, nes Č. Juršėnas 
figūruoja tarp 6 įtariamųjų ir todėl 
reikėtų palaukti patikrinimo rezulta
tų. Kandidatūros neatsiėmus, dešinie
ji balsavime nedalyvavo. Č. Juršėnas 
eis Seimo pirmininko pareigas iki 
prezidento rinkimų, nes iki to meto 
Algirdas Brazauskas laikinai eis 
prezidento pareigas.

Pagal "Tarybų Lietuvos enciklope-,. 
diją", Č. Juršėnas gimė 1938 metais 
Ignalinos rajone. 1960 metais baigė 
Vilniaus universitetą, 1973 metais 
baigė Leningrado aukštąją partinę

Česlovas Juršėnas, laikinai einąs 
Seimo pirmininko pareigas. • * . . *

mokyklą, keletą metų dirbo "Tiesos"
• redakcijoje ir 1978 - 1983 metais buvo 

"Vakarinių naujienų" redaktorius.
Nuo 1983 m. buvo Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto propagandos

. ir agitacijos skyriaus, spaudos, televi
zijos ir radijo skyriaus vedėjas. Nuo 
1982 metų buvo LTSR žurnalistų

•sąjungos sekretorius.
- Č. Juršėnas į Seimą buvo išrinktas 
Ūgnalinos - Švenčionių apygardoje.r - - .

Nukelta į 4 psl.
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
DIENOS

IKI GREITO PASIMATYMO!

fe XVII-sios Australijos lietuvių dienos jau tik už kelių dienų. Po 
§a>- didelio pasiruošimo darbo, repeticijų ir kitokių vargų, matysime to 

darbo vaisius. Nėra abejonės, kad programų atlikėjai yra labai gerai
CT pasiruošę. Belieka mums visicpis juos paremti ir pagerbti savo 
Bgr apsilankymu. Australijos lietuvių dienos - mūsų visų šventė!

TRUMPAI
fi® * įspuaingos žada būti iškilmingos Australijos lietuvių dienų ir 
Sp Sporto šventės atidarymo šv. Mišios. Mišias atnašaus Jo Eminencija 
kL Sydnėjaus arkivyskupas, kardinolas Edward Clancy, koncelebruos 
Cr lietuviai kapelionai. Pasipuoškime tautiniais rūbais.

n? * Išvykos po uostą laivu "Harbour Cruise” bilietus galima gauti 
vįį gruodžio 26 dieną Lietuvių namuose arba prie laivo. Autobusas nuo 
fln klubo išvyks punktualiai 6.45 vai. BYO.

čft * Fotografuoti arba filmuoti koncertų metu galima tik. susitarus su 
Cfif Rengimo komitetu. Kreiptis reikia į A. Migų, 187 Bettington Rd., 

Carlingford, 2118, tel. 630 3636.

Vjfl * Bankstown Civic Centre daug vietų pastatyti mašinoms, taip pat 
fe arti aikštelėse, kasdien ir Naujų metų išvakarėse.

rfį * l Tautinių šokių šventę Homebush autobusai nuo Lietuvių namų
Cjf išvyksta 6.45 vai., ir grįžta į klubą po šventės.

■j? * Su nekantrumu laukiame ” Žvelsos" dainininkų - muzikų.
Tenelieka nei vieno sydnėjiškio, nei svečio, kuris neapsilankytų jų 
koncerte.

jft * Primename, kad visi renginiai prasidės punktualiai.

m * Nuoširdžiai dėkojame "Musų Pastogei" už musų skelbimų ir 
•j? pranešimų išspausdinimą.

fe * Naujų metų baliaus bilietai perkami labai sparčiai - daug stalų jau 
užsakyta, tačiau laisvų vietų dar yra. Kreiptis galima į Ireną 

ft Zakarauskienę, 77 Moxhams Rd., Winston Hills 2158, tel. 639 6744.

fe * Atsisveikinimas su draugais ir Sydnėjum - sausio .1 d. nuo 11 vai. 
j? ryto Gillawarna Park, Beatty Pde., Georges Hall (Gregory's 184 ,UBD 
S» 80). Kepsnius ir gėrimus galima bus gauti vietoje.

* Prof. V. Landbergis tikrai atidarys Australijos lietuvių dienas. V. 
Landsbergis į Sydnėjų iš Melbourne atvyksta gruodžio 26 dieną, 11

gZ vai. ryto "Australian Airlines" lėktuvu, skridimo Nr. 414. Kviečiame 
fe visus, kas tik gedi, pasitikti aerouoste p. Landsbergius. Ponai 
S? Landsbergiai- apsistos Greentree Inn motelyje ir dalyvaus didesnėje 
& daugumoje Lietuvių dienų renginių.

Šį * Atidarymo progai Sydnėjaus lietuvių choras ruošia nepaprastai 
"S gražų veikalą ir mes esame tikri, kad visi būsite sužavėti-.

fe MENO PARODA
g® Ponia Gražina Landsbergienė meno parodą atidarys gruodžio 28 
Įgj dieną, pirmadienį. Rengėjai ypatingai džiaugiasi, kad tokia įžymi 
Kr viešia sutiko atidaryti parodą.
Jgr Paroda bus viena iš pačių geriausių per visas Australijos lietuvių 
"a dienas. Joje bus sutelti meno kuriniai iš visos Australijos. Menininkų 

tarpe: Eva Kubbos, Aldona Zakarauskas (NSW), Danius Kesminas, 4- 
fe Faustas Sadauskas (Vic.), Jonas Rudzinskas ir Mary Milton 

Rudzinskas (SA), Linas Vaičiulevičius (Tas.), Kazys Kemežys (ACT), 
ft Linda Skrolys (WA) ii*visa eilė kitų. Tarp moderniųjų darbų - Dalios 
37 Antanaitienės skulptūros (installation) ir Irenos Manion (Fibre art). 
m Porceliano lėles parodoje demonstruos Angonita Wallis, juostas ir 

šiaudinukus - Martina Reisgienė, o medžio raižinius - Edis Lašaitis.
Srt Taigi p. G. Landsbergienė parodoje susipažins su musų aukšto lygio 
fe meno darbais, taip pat pamatys, kaip Australijoje lietuviai išsaugojo 
& tautodailės tradicijas.
ft įėjimas į meno parodą laisvas. Parodos katalogas kainuos 2 dolerius.

V. ir G. Kazokų premijų laimėtojai bus paskelbti per atidarymą.
Įw AL D informacija

Lietuvių dienų Rengimo komitetas

XVII - jų Australijos lietuvių dienų dengimo komitetas nuoširdžiai 
sveikina visus Lietuvių dienų dalyvius ir svečius šv. KALĖDŲ proga.

Su dideliu džiaugsmu ir viltimi sutiksime NAUJUOSIUS METUS -ši 
mūsų šventė užtikrina lietuviškos kultūros išsaugojimą Australijoje.

£ Australijos lietuvių 
dienų Ruošimo komi - 
tetas: ižd .Laurie Cox, 
komiteto narė informa
cijai Pajauta' Pullinen, 
komiteto pirmininkas 
Alius Migus, sekretorė 
Jūratė Traškienė ir ko
miteto vicenirmininkas 
bei dainų šventės va
dovas Kęstutis Protas.

Meno paroaos ruošėjos 
tariasi. Nuo traukoje iš 

kairės: Jolanta Janavičie
nė, Jo Paiaitis ir Audronė 
Jurkšaitienė. 'į^

18.000 vaikų. Apie 7 procentai 
kūdikių gimsta nesantuokiniai. Ofi
cialiais duomenimis, kasmet padaroma 
27 - 30 tūkstančių abortų, tačiau 
realus skaičius gali būti net dvigubai 
didesnis. Prof. Petrauskienės ir kitų 
pranešėjų nuomone, lietuviams reik 
labai susirūpinti savo tautos biologine 
ateitimi.

Kitokiu sveikatos aspektu susirūpi
no Lietuvą lankiusi anglų medikų 
delegacija. Kaip pranešama 232 - me 
"Respublikos” numeryje, anglų išva
dos buvo tokios:

Tyliai žvilga žavaigždės žvainos 
tamsioje nakty Kalėdų - -

LIETUVOS ĮVYKIŲ fiPŽVfiLGfi
Atkelta iš 3 psl.

TAUTOS SVEIKATA
Kaune įvykusiame tarptautiniame 

kongrese "Šeima, gyvybė, sveikata" 
pasitvirtino ne kartų girdėta nuomo
nė, kad nyksta Lietuvos tauta. Pagal
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prof. Petrauskienės pranešimą, vidų- 1 
tiniškai Lietuvos šeima augina tik 1,7 j 
vaiko, o kad gyventojų nemažėtų, 
vidurkis turėtų būti 2,3 vaiko. 
Reliatyvus vedybų skaičius Lietuvoje 
nekinta, tačiau skyrybų - didėja. Šiuo 
metu Lietuvoje yra 90.000 vieno tėvo 
ar motinos šeimų, o be tėvų auga net

"Jūs turite labai neekonomišką 
sveikatos apsaugos sistemą. Pinigai 
naudojami labai neracionaliai. Ne tiek 
svarbu, kiek skiriama lėšų (skiria jūsų 
vyriausybė nemažai), bet labai svar
bu, kaip tomis lėšomis naudojamasi. 
Neturite žmonių, kurie vadovautų 
keičiant struktūras, todėl patiriama 
didelių nuostolių. Mažai kalbate apie 
konkrečius dalykus. Dirbate kaip 
stručiai, įkišę galvas į smėlį".

Parengė Vytautas Doniela

Virpa džiugesiu širdis - 
šiąnakt gimė Meilės Dievas!

*
Tyliai, tyliai virš planetos 
skamba giesmės angelų:
- Taiką ir ramybę neša
Kūdikis šiąnakt užgimęs! 1 4 j

Tyliai, tyliai, tylutėliai v.
nakties vėjuj supas žiedas jCŽgtfaJ) 
baltutėlio oleandro JįSfthč'į' 
laukdamas Kalėdų ryto

4



Dana ir Petras Baltučiai

Eduardas Margas - Marganavičius

Elena Eskirtienė su šeima

V. Jonušys su žmona

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ proga, linkėdami tvirtos sveikatos, gerų ir šviesių gyvenimo 
dienų.

Gerų šv. KALĖDŲ švenčių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linki 
draugams ir giminėms Lietuvoje

Stasys ir Emma Lipčiai, Geelongas, 
Jankus ir Ignatavičius, Šaulių sąjungos 

vadovybė Lietuvoje

Mįsų Pastogė" Nr.51-52 1992.12.21 psl.5 -

Mieliems draugams, pažįstamiems ir visiems tautiečiams linkiu 
linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

M. Sodaitienė B. Ropienė

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su ŠVENTOMIS 
KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS, linkime gražiausių ir 
sėkmingiausių naujų metų.

Petronėlė ir Juozas Kušleikai

Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus~tautiečius su šv. 
KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS 1993 METAIS.

Angelė ir Stasys Montvidai

Visiems savo draugams, klientams ir pažįstamiems linkiu linksmų 
šv. KALĖDŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

Viktoras Martišius, Canberra

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname mūsų gimines, draugus ir 
bendradarbius, linkėdami tyro džiaugsmo ir sveikatos. Tegul Apvaizda 
laimina visus geruosius žmones N AU JU OSE METU OSE, kurie atkreipė 
ypatingą dėmesį, sušlubavus sveikatai mūsų šeimoje.

Lėtutė ir Antanas Kramiliai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname mylimus 
giminaičius, draugus ir kultūros veikėjus. Linkime Jums kalėdinio 
džiaugsmo ir ramybės bei sėkmės visuose Jūsų darbuose.

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikinu su šv. KALĖDOMIS ir 
linkiu laimės bei sėkmės gyvenimo keliuose per 1993 METUS.

Zita Čiivinienė

Visiems pažįstamiems ir giminėms linkime linksmų šv. KALĖDŲ ir 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Lydija ir Stasys Rimkai

Šventojo Kūdikėlio užgimimo šventėje sveikinu visus draugus, 
bičiulius ir gimines Lietuvoje, o ypač lietuviškosios skautybės seses ir 
brolius bei jų vadovus, linkėdamas nuostabiai linksmų šv. KALĖDŲ 
švenčių ir laimingų N AUJŲJ METŲ, kad jie, ateidami į žemę, atneštų 
visiems nors ir menkutį meilės ir vienybės reikiamą lašelį.

A. Karpavičius

Ilgameti bičiulį, suvalkieti Gustavą Bučkį, jo šeimos atžalyną - 
dukras Emą, Martą, Editą ir sūnų dr. Joną bei jų šeimas sveikinu, 
linkėdamas patirti daug džiaugsmo šv. KALĖDŲ šventėse ir sulaukti 
laimingesnių bei šviesesnių dienų NAUJUOSE METUOSE.

Tuo pačiu priimkite mano nuoširdžiausią padėką už dažnus Jūsų 
apsilankymus, kurie skaidrina mano vienišo gyvenimo buitį.

A. Karpavičius

Linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1993 METŲ mieliems 
bičiuliams ir visiems tautiečiams linki

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Linksmų ŠVENTŲ KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linkiu 
mano draugams, pažįstamiems ir visiems geros valios lietuviams, tik 
ne komunistams.

A. R. Pomeringas

Australijoje ir užjūryje šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
nuoširdžiai sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus, linkiu linksmų 
švenčių ir laimingų naujų metų.

Sveikiname visus gimines, draugus ir' pažįstamus Australijoje ir 
Lietuvoje šv. KALĖDŲ proga ir linkime sveikų ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ.

Veronika ir Aleksas Kaminskai

Gražių KALĖDŲ švenčių ir labai laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
visiems nuoširdžiai linki

Jadvyga, Alfas, Ginta ir Vida 
Viliūnai

Sveikindami KALĖDŲ šventės sulaukus, NAUJIESIEMS METAMS 
linkime, kad mūsų širdyse neužgęstų atsiekimų ir vilties liepsna.

Danutė ir Gabrielius Žemkalniai

Sveikiname su šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS gimines, 
draugus ir pažįstamus Australijoje ir Lietuvoje. Linkime daug laimės, 
džiaugsmo ir sveikatos.

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

Lionginas Pukys

Sveikinu visus mielus draugus ir pažįstamus Melbourne, Sydnėjuje, 
Adelaidėje, Auksiniame pajūryje, Brisbanėje ir visiems linkiu 
džiaugsmingų šv. KALĖDŲ švenčių ir Dievo palaimos NAUJUOSE 
METUOSE.

Vincė Sivickienė, Old.

Nuoširdžiausiai sveikiname visus gimines, pnetelius ir pažįstamus 
šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga ir linkime geriausios sveikatos 
ir Aukščiausiojo palaimos.
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gjSPORTAS
AUSTRALUOS LIETUVIŲ 42-SIOS SPORTO 

ŠVENTĖS PROGRAMA
ŠVENTĖS ŽAIDYNIŲ VIETOS

KREPŠINIS - Bankstown Basketball Stadium, Third Ave., Condell Park.

TENISAS - Jets Tennis Court, Townsend St., CondelkPark, 30.12.92, 9am.

STALO TENISAS - Lithuanian Club, 30.12.92, 10am.

BILIARDAS - Lithuanian Club, Registration 9.00am, Start Comp. 9.30am, 
28.12.92.

SKVOŠAS - Condell Park Sports Centre, 32 Jellicoe St., Condell Park. 10am, 
30.12.92.

GOLFAS - Liverpool Golf Links, Hollywood Dr., Lansvale, Tee off-8am, 
29.12.92; 8am, 30.12.92.

ŠACHMATAI (W
Tradicinis ir kasmetinis atviras 

šachmatų turnyras dėl Lietuvos 
šachmatų patriarcho, didmeistrio 
Vlado Mikėno taurės baigėsi gruodžio 
9 dieną Sydnėjaus lietuvių namuose. 
Turnyre dalyvavo 20 žaidėjų. Laike 
varžybų žaidėjus pasiekė žinia, kad 
lapkričio mėn. 3 dieną Vilniuje mirė 
VI. Mikėnas. Visi turnyre dalyvavu
sieji įvairiausių tautybių šacmatinin- 
kai VI. Mikėno atminimą atsistoję 
pagerbė tylos minute.

Šių metų turnyre dalyvavo kiek 
mažesnis skaičius mūsų tautiečių 
šachmatininkų, taigi ir laimėtojų 
tarpe buvo tik vienas. Jonas Jencius

VIDAUS BOWLIN GAS - Bankstown Bowl, West Terrace, Bankstown, 7pm, 
30.12.92.

Plaukimo varžybų Šiais metais nebus, kadangi negavome plaukimo baseinų.

GRUODŽIO 27 D., SEKMADIENĮ

8 vai. ryto - klubų atstovų susirinkimas, Bankstown Basketball Stadium, 
Condell Park.

1 vai. p.p. - šv. Mišios, St. Marys Cathedral, College St., Sydney.

3.30 vai. p.p. - Sporto šventės atidarymas, Bankstown Basketball Stadium,
Condell Park.

4.15 vai. p.p. -- Pirmosios rungtynės tarp "Vyčio" (Adelaidė) ir "Kovas" 
(Sydnėjus).

5.30 vai. p. p. - Smorgasbord, Lithuanian Club, Bankstown, 6 doleriai
asmeniui.. H : - ‘ — x?

7 vai. p.p. -- Autobusai išvyksta iš Lietuvių klubo į išvyką "Harbour Cruise".
8 val.pm-12 vatam - Išvyka "Harbour Cruise", 4 Corcular Quay Aboara The 
"Lady Northcott", 25 doleriai asmeniui: BYO: D.J.,

Hot Dogs Available.

12 vai. vakare - Autobusai grįžta į Lietuvių namus.

GRUODŽIO 28 D., PIRMADIENĮ

Sydnėjaus lietuvių šachmatų klubo pirmininkas dr. Irvis Venclovas įteikia VI. 
Mikėno vardo taurę pirmąją vietą laimėjusiam Raul Samar. Nuotraukos 
viduryje stovi Violeta Burneikytė ir klubo sekretorius Stasys Rimkus.

„LIETUVA“ KELIAUJA TOLIAU

10 vai. ryte ALFAS ir klubų atstovų susirinkimas, Conference Room, 
Bankstown Stadium, Third Ave., Condell Park.

GRUODŽIO 31 D., KETVIRTADIENĮ, BAIGIAMOSIOS ŽAIDYNĖS

Y KREPŠINIS
1 vai. p.p. Australijos - lietuvių moterų rinktinės, Sydnėjaus moterys - "Ali

Stars".

2 vai. p.p. - Australijos vyrų krepšinio rinktinė - Sydnėjaus "Ali Stars".

1 vai. p.p. - Australijos vyrai - Sydnėjaus "Ali Stare".

TINKLINIS
1 vai. p.p. - moterys.
2 vai. p.p. - vyrai.
1 vai. p.p. - vyrai.
3 vai. p.p. - Sporto šventės uždarymas.
8 vai. vakare - Naujų metų sutikimo balius, Lietuvių klube, Bankstown.

SAUSIO 1 D., PENKTADIENĮ

Atsisveikinimo iešminė.

-U
* Smulki visų sporto žaidynių programa yra paruošta atskirai ir ją bus

galima įsigyti stadione.

* Šioje sporto šventėje dalyvaus jaunučių iki 10,12 metų amžiaus ir 14 metų
amžiaus vaikai; iš viso žaidynėse dalyvauja 40 krepšinio ir 7 tinklinio 
komandos.

* Krepšinio stadione veiks baras viršuje ir apačioje, bus karšto maisto
ir gėrimų parduotuvė. Taip kad nebus nei alkanų, nei ištroškusių.

SDorto klubas "Kovas"
*** *** ***
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Po dviejų savaičių viešnagės Syd- 
nėjuje "Lietuva" pakėlusi bures, vėl 
išplaukė į vandenyną. Vietiniams 
lietuviams uoliai talkininkaujant, pa
vyko padaryti beveik viską, ką 
buvome numatę po kelionės Ramiuoju 
vandenynu. Mūsų laimė, kad Sydnėjuje 
gyvena du šaunus mūsų tautiečiai - 
Australijos karinio jūrų laivyno ko- 
manaeriai, broliai dvyniai Algis ir 
Rimas Dičiūnai. Tai jų dėka sutvarkė
me kelionėje sugedusį radarą, kompa
są, generatorių ir kitus druskų 
paveiktus ir bangų palamdytus jach 
tos įrengimus. Bostone gyvenanti 
tautietė Reda Veitaitė, su kuria 
susipažinome Kolumbo regatos metu, 
pagaliau atsiuntė žadėtą meteorolo
ginių prognozių priėmimo aparatą. 
Beje, ši ambicinga buriuotoja jachtos 
kapitonui pareiškė norą plaukti su 
mumis per Indijos vandenyną. Stepo
nas Kudzevičius ir septyni įgulos 
nariai dabar suka galvas - ką jai 
atsakyti? Per šiuos aštuonis mėnesius 
jachtoje jau susiformavo savi įpročiai 
ir tradicijos, pusiau juokais vadiname 
save "vienuoliaujančiais juros bro
liais". Be to, jachtos konstitucija 
skelbia, kad moters buvimas jachtoje 
nepageidautinas. Drąsi Amerikos lie
tuvaitė veržiasi į jurą! Šį opų 
klausimą palikome kapitono Stepono 
Kudzevičiaus ir Klaipėdos jachtklubo 
prezidento Rimo Dargio kompetenci
jai.

Džiaugiamės, kad Sydnėjuje pavyko 
sutvarkyti bures, apsirūpinti kuro 
atsargomis ir gėlu vandeniu, būtiniau
siais maisto produktais. Rimas Dargis 
po ilgų paieškų rado gerai supakuotos 
ir negendančios ruginės duonos. 
Verslininkai Viktoras Šliteris ir Anta 
nas Vaidotas aprūpino jachtą konser
vais ir rūkytais gaminiais, kurių musų ; 
skaičiavimu, turėtų užtekti iki Kana-' 

savo divizijoje laimėjo antrąją vietą. 
jPatį turnyrą jau antri metai iš eilės 
laimėjo filipinietis Raul Samar. VI. 

'Mikėno taurę ir 300 dolerių jam įteikė 
Lietuvių šachmatininkų klubo pirmi
ninkas dr. Irvis Venclovas.

Dėl mažo mūsų tautiečių dėmesio 
šachmatų žaidimui mūsų klubas, 
galima sakyti, kaip ir merdi. Yra 
pavojus, kad klubas užsidarys, taip 
kaip tai atsitiko su latvių ir estų 
šachmatų klubais. Papildyti šachmatų 
klubą naujais nariais atvykusiais iš 
Lietuvos ar jaunosios lietuvių kartos 
atstovais dėl rėmėjų stokos nėra 
jokios galimybės, o vyresnės kartos 
šachmatininkams jau reikia poilsio. Ką 
žada atnešti mums ateinantys 1993 - 
ieji metai?

Stasys Rimkus

rų salų. Jūroje mums itin praverčia 
rūkyti lašinukai. Tai sužinojęs, Sydnė
jaus lietuvių parapijos kapelionas 
Paulius Martūzas kreipėsi į vieną 
vokiečių mėsininką, kuris specialiu 
užsakymu išrūkė mums visą kulšę 
kiaulienos. Jūroje mieląjį kapelioną 
minėsime geru žodžiu. Atsarginėms 
detalėms, maistui,, panaudojame tau
tiečių surinktas aukas. Jei dar reikėtų 
mokėti už darbą jachtklubo remonti
ninkams, nežinia kaip išsiverstume!.. 
Jachtų priežiūros ir remonto paslau
gos Australijoje itin brangios...

Atsisveikinimo dieną Rushcutere 
Bay įlankos krantinėje susirinko 
nemažai mus rėmusių ir globojusių 
Sydnėjaus lietuvių. Kapitonas Stepo
nas Kudzevičius už svetingą priėmimą 
nuoširdžiai padėkojo Australijos lie
tuvių fizinio auklėjimo pirmininkui 
Antanui Laukaičiui, Sydnėjaus lietu
vių apylinkės valdybos pirmininkui 
Vytautui Juškai, sporto klubo "Kovo" 
pirmininkui Edvardui Lašaičiui, vi
siems rėmėjams, kurių geranorišku
mas atvėrė realią galimybę pratęsti 
šią kelionę.

O priešingoje Sydnėjaus įlankos 
pusėje tą dieną vyko karinio jūrų 
laivyno aviacijos pratybos. Dar viena 
staigmena - karinis sraigtasparnis su 
iškelta Australijos vėliava palydėjo 
mus kone iki vandenyno. Brolių 
Dičiūnų dėka buvo sutarta, kad 
atviruose vandenynuose su pakrančių 
apsaugos radijo stotimis saugumo 
sumetimais palaikyti nuolatinį radijo 
ryšį. "Jei tris paras neatsiliepsite, 
pakelsime į orą pakrančių aviaciją", - 
atsisveikindamas pasakė Algis Bičiū
nas. Tokio Australijos karinio jūrų 
laivyno dėmesio tikrai nesitikėjome...

Vėjo Australijos pakrantėse ne
trūksta. Žvarboka jachtos denyje,

Nukelta į 8 psl.
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DARBO METUS UŽBAIGUS
Jus vėl pasiekė paskutinis šių metų "Mūsų Pastogės" numeris. Dar vieni 

meteli - pilni rūpesčių, pilni įvairiausių. įvykių - prabėgo, nukrito laiko 
prarajom Visa tai stengėmės užfiksuoti "Mūsų Pastogės" puslapiuose, visais 
džiaugsmais ir rūpesčiais su mūsų skaitytojais pasidalindami. 0 dalintis tikrai 
buvo daug kuo - žiniomis iš mūsų bendruomeninio gyvenimo, naujienomis iš 
mūsų Tėvynės ir viso pasaulio.

Pirmiausiai "Mūsų Pastogė" stengėsi būti Australijos lietuvių gyvenimo 
tribūna, tad ir stengėmės atspindėti bendruomenės gyvenimą, išsamiai 
pateikti visas žinias mūsų tautiečiams. Antroje vietoje - tai žinios iš tėvynės 
Lietuvos, reikalai, kurie mums visiems artimi, jaudina širdį ir yra amžinas 
mūsų rūpestis. Taigi didelę dalį mūsų svaitraščib skyrėme informacijai apie 
gyvenimą Lietuvoje, jos problemas. Žinia, kad visų mūsų skaitytojų 
patenkinti nepajėgėme, teturint tik aštuonis laikraščio puslapius, kad ir kaip 

besistengtume, visiems neįtiksi, o tą puslapių skaičių kiek padidinti neleidžia 
sunki finansinė padėtis.

Mūsų bendradarbiai: v. Patašius, J. Rūbas ir J. Janušaitis.

Vis tik "Mūsų Pastogė" Jus visus ištikimai lankė per,visus šiuos metus. Tai 
padaryt mus įgalino, neminint skaitytojų ir laikraščio rėmėjų, visas būrys 
pasiaukojančiai bendradarbiavusių, be kurių pagalbos "Mūsų Pastogė" tikrai 
nebūtų buvus tokia, kokia ji yra. Kai kurie iš šių žmonių laikraščiui skyrė ne 
tiktai daug laiko, bet įdėjo ir nemažai lėšų. Tai "Mūsų Pastogės" 
bendradarbiai, Lietuvos politinio gyvenimo komentatoriai, žurnalistai Jurgis 
Rūbas, dr. Algis Kabaila ir dr. Vyt. Doniela. Sporto reikalus visuomet labai 
įdomiai ir pareigingai aprašė Antanas Laukaitis, pasaulio įvykių santraukas 
ruošė Vytautas Patašius, o Amerikos lietuvių gyvenimo naujienas mums jau 
kelinti metai siunčia žurnalistas Jurgis Janušaitis.

Be jau minėtų pagalbininkų, mums rašė visa eilė mūsų tautiečių iš visos 
Australijos, siuntę korespondencijas, reportažus, pasisakymus, laiškus ir 
kūrybą. Vieni tai darė reguliariai, kiti proginiai, tačiau laikraštis per šiuos 
metus bendradarbių tikrai nestokojo.

Mums talkino per.šiuosmetus iš ACT: V. Genys, Jūratė Grigonytė, Jūras 
Kovalskis, dr. Algis Kabaila, dr. Kazys Kemežys, Viktoras Martišius, dr. 
Paulius Stepanas, Audronė Stepanienė ir kt.

Iš NSW talkino: Vincas Augustinavičius, Balys Barkus, dr. Rita Barkutė, 
Rasa Blansjaar, prelatas Petras Butkus MBE, Marina Coxaitė, dr. Vytautas 
Doniela, Algis Dudaitis, Matas Gailiūnas (mirė 1992 m.), Eglė Garrick, 
Elena Jonaitienė, poetas Juozas Almis Jūragis, Vytautas Juška, Jonas Kedys, 
Antanas Kramilius, Viktorija Kristensen, Edvardas' Lašaitis, Antanas 
Laukaitis, Danutė Lee, rašytoja Agnė Lukšytė, Ona Maksvytienė, kun. Povilas 
Martūzas, dr. Aleksandras Mauragis, Jadvyga Muščinskienė, Stasys 
Norvilaitis, Stasys Pačėsa, Vytautas Patašius, poetė Aldona Prižgintaitė, 
Pajauta Pullinen, Anskis Reisgys, Jurgis Reisgys, Martina Reisgienė, Stasys 
Rimkus, Frank Sakas, Ava Saudargienė, Bronius Stašionis, Vytenis Šliogeris, 
poetė Aldona Veščiūnaltė - Janavičienė, Antanas Vinevičius, Jonas Zinkus ir 
kt.

Iš Queensl ando mums talkino: K. Bagdonas ir Regina Platkauskienė.
Iš Tasmanijos mūsų talkininkais buvo: Stepas Augustavičius, dr. Genovaitė 

Kazokienė, Algis P. Taškūnas.
Iš Viktorijos valstijos taip pat turėjome daug ir geros talkos, tai: Dalia 

Antanaitienė, Ieva Arienė, Alisa Baltrukonienė, Leonas Baltrūnas, Danutė M. 
Baltutienė, Liudas Bungarda, Judita Dagienė, Juozas Gailiūnas, Alena 
Karazijienė, Algirdas Karpavičius, Danutė Lynikienė, Kęstutis J. Lynikas, 
Jadvyga Mulevičienė, Gražina Pranauskienė, Jurgis Rūbas, Melisa Savickaitė, 
D. Simankevičienė, Otto Schrederis, R. Skerienė, R. Šemetas, dr. Saulius 
Varnas, Gabrielius Žemkalnis, Albertas Zubras ir kt.

Mūsų bendradarbiai: M. Coxaite ir A. Laukaitis.

Pietų Australijoje mums talkino: Viktoras Baltutis, Ona Baužienė BEM, 
Česlovas Dubinskas, Arvydas Dumčius, Isolda I. Poželaitė - Davis, V. S. 
Naras, B. Nemeika, Lidija Šimkutė - Pocienė, Elena Varnienė, V. Vitkūnienė 
ir kt.

Mūsų bendradarbiu ir talkininku iš Vakarų Australijos buvo Balys Steckis.
Kad galėtume daugiau ir išsamiau perteikti žinias apie Lietuvos gyvenimą, 

dalį medžiagos perspausdindavome tiesiog iš Lietuvos periodinės spaudos, 
tačiau turėjome ir bendradarbių, rašiusių tiesiog "Mūsų Pastogei", tai: dr. 
Jurgis Budrikis, Gediminas Pilaitis, poetas Alfonsas Stabingis ir kt.

Fotografų darbą neretai mūsų laikraščiui atlikdavo: Marija Atkinson, Jonas 
Biretas, Algis Burneikis, dr. Vyt. Doniela, Eglė Garrick, dr. Algis Kabaila, dr. 

4Genovaitė Kazokienė, Antanas Kramilius ir kt. Nemažai fotografų 
nuotraukas mūsų laikraščiui atsiuntė ir iš Lietuvos. Žinia, fotografų buvo ir 
daugiau, tačiau kai fotografijos atsiunčiamos redakcijon be užrašo, kas jas 
darė, tokie asmenys lieka anoniminiais.

Paskutinių dviejų metų laikotarpyje taip pat išryškėjo dar viena šaka 
talkininkų. Tai žmonės, kurie redakcijai siunčia įvairiais būdais iš Lietuvos 
gautą spaudą. Tai labai pravarti talka.

Visiems bendradarbiams, talininkams ir rėmėjams tariame nuoširdų ačiū už 
talką, įdėtą darbą.

Specialią padėką taip pat reiškiu redakcijos darbuotojams Zitai Žvirblienei, 
Jadvygai Masiokienei ir kun. Povilui Martūzui.

Kviečiame visus buvusius bendradarbius ir toliau nepamiršti "Mūsų 
Pastogės", o naujus - išbandyti pas mus savo plunksnos aštrumą.

Bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams linkime linksmų šv. Kalėdų 
švenčių ir laimingiausių Naujųjų metų! Jūsų B. Žalys

"Mūsų Pastogės" redaktorius
■ 1 — "Mūsų Pastogė" Nr.51-52 1992.12.21 psl/7
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„LIETUVA“ KELIAUJA TOLIAU
Atkelta iš 6 psl.
vėsoka ir viduje, tad po ilgesnės 
pertraukos vėl išsitraukėme savo 
štorminius kostiumus. Plaukiant į

Vida ir Viktoras Jarai

Aleksandras Mauragis

Gražių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ visiems 
savo draugams ir pažįstamiems linki

papildė jaunas Melbourno buriuotojas 
Tomas Aras. Išsiaiškinome, kad Tomo 
senelis Valteris Didžys irgi buvęs Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su šv. 

KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS 1993 METAIS.

Elena ir Izidorius Jonaičiai
Nuotrauka

Sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
artimuosius,’d raugus ir pažįstamus Australijoje, Kanadoje, Amerikoje 
bei plačių giminėlę Lietuvoje ir linkime visko geriausio!

Melbourną didžiausią rūpestį kėlė 
audromis pagarsėjęs sąsiauris tarp 
kontinento ir Tasmanijos salos. Bet 
Neptūnas šį kartą buvo palankus - 
pavojingąją vėjų pagairę praskriejome 
be didesnių problemų. Tiesa, vėjas 
tarpais sustiprėdavo iki 30 - 40 
mazgų, tekdavo iki minimumo suma
žinti burių plotą. Visą kelią plaukėme 
pavėjui, per daug nenukrypdami nuo 
generalinio kurso.. Po pusketvirtos 
paros sėkmingai pasiekėme Melbourno 
uostą, kuriame "Lietuvą" vėl pasitiko 
vietiniai lietuviai.

Melbourne mus nudžiugino dar 
viena maloni žinia - plaukimą aplink 
pasaulį remiantys Australijos lietuviai 
organizavo rinkliavą tam, kad galėtu - 
me įsigyti naują spinakerį. Senasis 
sudrisko dar Ramiajame vandenyne, o 
paskutinį, pritaikytą lengvesniems 
vėjams ir buriuotojiškai reprezentaci
jai, vyresnysis kapitono padėjėjas 
Ričardas Ramanauskas saugojo kaip 
savo akį. Naujas spinakeris jau 
nupirktas. Tautiečių dovana mums 
itin brangi ir labai pravers buriuojant 
Indijos vandenyne. Sutarėme, kad 
karinio jūrų laivyno specialistai dar 
sykį pažiūrės ir sureguliuos vis dar 
"streikuojančią" jachtos navigacinę 
įrangą. Melbourne įgula buvo svetin
gai priimta jaukiuose lietuvių namuo
se. Visą laiką mus šefavo "Varpo" 
sporto klubas. Ypač dėkingi esame šio 
klubo pirmininkui Romui Mickui ir jo 
pagalbininkei Juditai Dagienei. Mūsų 
vizitas sutapo su Kariuomenės šven
tės diena, tad dalyvaujant šventinia
me minėjime, teko artimiau paben
drauti su šauniais Australijos lietuvių 
šauliais ir ramovėnais, pajausti jų 
dėmesį ir simpatijas.

Iš Melbourno nuplaukėme į Adelai
dę - dar vieną reikšmingą musų 
australietiškos išeivijos centrą. Ši 670 
jūrmylių atkarpa jau buvo šiek tiek 
sudėtingesnė - audros užklupti kelias 
paras plaukėme prieš vėją. įgulą 
"Mūsų Pastogė" Nr.51-52 1992.12.21

jurininkas, prieškarinis Lietuvos bu
riuotojų sąjungos prezidentas. Gal 
todėl jo anūkas greitai pritapo įguloje 
ir nepabūgo audringų orų, panoro 
plaukti su mumis į Perthą...

Tą pačią dieną reportažą apie mūsų 
atvykimą rodė Australijos televizija. 
Vėl buvome priimti puikiuose Lietu
vių namuose Norvudo rajone. Buriuo
tojus šiltai pasveikino Lietuvių apy
linkės valdybos pirmininkas Jonas 
Stačiūnas, sporto klubo "Vyčio" 
pirmininkas Romas Pocius, šauliai ir 
ramovėnai. Jūrininkams itin jautrios ir 
dėmesingos Adelaidės moterų organi
zacijos. Beveik savaitę gyvendami 
adeiaidiškių namuose galėjome iš 
arčiau susipažinti su Australijos 
lietuvių buitimi, jų kultūrine veikla, 
tradicijomis. Adelaidėje įsikūrusi vie
nintelė Australijos lietuviams priklau
santi bažnyčia, yra puikus muziejus, 
kuriame sukrauta nemažai išeivijos 
praeitį menančių eksponatų. Sutiko
me čia jūreivystės pradininko Stulpino 
sūnų Aleksandrą, kurį labai sujaudino 
žinia, kad tėvo vardu pavadintas 
reprezentacinis Lietuvos jurų laivi
ninkystės motorlaivis. Veikia Adelai
dės lietuvių chorai, šokių ansambliai. 
Šiek tiek nustebę patyrėme, jog 
tolokai nuo gimtinės nublokšti žmonės 
čia gyvena taip kaip nori - savo 
papročių ir tradicijų šviesoje. Aus
tralijos valdžia net padeda jiems 
išsaugoti savo etninį savitumą ir 
suverenumą. Australijos lietuviai yra 
išlaikę savo senąjį, prieškarinį nuošir
dumą, kuris yra panašus ir į tikrųjų 
australų bruožus - paprastumas, 
"dolerio kultu" nepersunkti gyvenimo 
ir žmogiškieji santykiai. Bendraudami 
su Australijos lietuvių išeivija įvai
riuose lygmenyse, nepajutome jokių iš 
sovietmečio paveldėtų kompleksų 
arba psichologinių barjerų. Tautiečiai 
mus priėmė atvira širdimi ir pagelbėjo 
kuo galėjo. Labai gaila, kad negalėjo
me dalyvauti gruodžio pabaigoje

psl.8

Lietuva" jau 
Adelaidėje.

Visus bičiulius ir pažįstamus sveikiname sulaukus šv. KALĖDŲ, 
linkėdami malonių švenčių ir laimingų NAUJŲJŲ 1993 METŲ.

’ A. Šerelio Nuoširdžiai sveikiname KALĖDŲ švenčių ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus mūsų draugus, prietelius ir tautiečius.

Valentina ir Balys Barkai

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

Danutė ir Stasys Skoruliai

Vincenta, Pranas, Gailius ir Renius 
Antanaičiai ■’

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus mūsų 
draugus ir pažįstamus, linkime linksmų švenčių ir laimingų naujų 
metų.

A. Adomėnas su šeima

Visiems mieliems tautiečiams linkime linksmų šv. KALĖDŲ švenčių 
ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Canberros apylinkės valdyba

įvyksiančiose Lietuvių dienose Syd-» 
nėjuje. į šį renginį žada atvykti iš 
Lietuvos ir prof. Vytautas Landsber
gis.

Tolimesnis "Lietuvos" maršrutas 
nusidrieks į Perthą. Ten galutinai 
sutvarkysime visus techninius reika
lus, kelionei reikalingą kiekį provizi- 
jos ir kt. iki Pertho plaukiant 
pietinėmis Australijos pakrantėmis - 
daugiau kaip 1.200 * jūrmylių. Šį 
atstumą tikimės įveikti per dvi 
savaites. Audringi orai, be abejo, gali 
pakoreguoti mūsų planus. Bures 
kelsime gruodžio 3 dieną. Visi įgulos 
nariai sveiki, jau šiek tiek atsikvėpę 
nuo bangavimo ir monotoniškos jūri
nės buities. .Galime plaukti toliau 
Indijos vandenyno link...

Gediminas Pilaitis 
Melbournas - Adelaidė

DOVANOS IŠ LIETUVOS
Prieš keletą dienų Sydnėjun atvyko 

Lietuvos tinklinio federacijos vicepir
mininkas ir Tinklinio teisėjų kolegijos 
pirmininkas Algirdas Belevičius, o 
kartu su juo ir mums visiems jau gerai 
pažįstama Lietuvos laikraščio "Spor

tas" žurnalistė Marytė Marcinkevi
čiūtė, viešinti Sydnėjuje jau antrą 
kartą ir Australijos lietuvių sportinį 
gyvenimą neretai aprašanti Lietuvos 
sporto spaudoje.

Svečiai pagrinde atvyko dalyvauti 
42 - ose Australijos lietuvių sporto 
žaidynėse. Tačiau, be to, jie mūsų 
sportininkams atvežė ir daugybę 
dovanų, perduotų specialiai šių 
Australijos lietuvių sporto žaidynių 
dalyviams nuo Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto, Lietuvos sporto 
departamento, sporto draugijos "'Žal
giris", Lietuvos krepšinio federacijos, 
Lietuvos tinklinio ir stalo teniso 
federacijų bei Lietuvos žurnalistų 
sąjungos. Tarp visų šių gausių dovanų 
yra speciali Lietuvos žolės riedulio 
dovana - gražus trofėjus ir dešimties 
dienų pilnas išlaikymas Lietuvoje bei 
jos įžymių vietų ir miestų parodymas 

(kelionę apmokant pačiam).ši speciali 
dovana skirta gražiausiai 42 - sios 
Australijos lietuvių sporto šventės 
sportininkei, kuri bus išrinkta per 
sportininkų Naujųjų metų balių.

Antanas Laukaitis
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Vita ir Aleksandras Jakštai

Grybų šeima

sėkmingiausių

*

Dr. T. Sturaitienė u .

Povilas Stripeika su žmona

Ada ir Vytautas Mickevičiai

Elena ir Bronius Kiveriai

Eugenija ir Vincas Stagiai

Karolina Biveinienė, 
Gražina Schick

Milda, Vytautas ir Ričardas 
Bukevičiai

Matilda Gečiauskienė,
Ona Grosienė,

Dalia, Algimantas, Vilija, Arūnas ir Jolita
Burneikiai «

Martina ir Anskis Reisgiai

Irena ir Algis Miiašai

Onutė ir Algis Kapočiai, 
Verutė ir Algis Kapočiai

Danutė ir Kęstutis Lynikai

Linksmų KALĖDŲ švenčių, laimingų ir sveikų NAUJŲJŲ METŲ 
visfems giminėms ir draugams linki

Jūratė ir Aleksandras Traškai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu visus gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkiu sveikatos ir asmeninės laimės.

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

a aT a aTa a(a a9a aTa aIa a t a aT a a f a <.1 a aIa aT a aTa wi aIa aIa At a aIa *1* aIa a t. a aIa aB a a^La >9?3|?3?3?3?3?3|P3?3?3t?3?3?3?3?3|?3|?3|?3|?3?3|?3?3?3|?3rc|rc|rc|?v

Mielus gimines, brolienę Orią Stripeikienę, anūkus Algirdą; 'Joną ir 
Stasį Stripeikus su šeimomis Lietuvoje sveikiname Šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga ir linkime sveikatos, laimės, daug šviesių 
gyvenimo dienų.

Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ proga ir 
linkime šviesių, laimingų, džiaugsmo ir viltieskupinų NAUJŲJŲ 
METŲ.

Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus 
su Šv. K ALĖD OMIS, linkime tyro džiaugsmo, geros sveikatos ir Dievo 
palaimos per šias Kalėdas ir visus 1993 - sius metus.

' : 'ib '■ -• ■ •

Jurgis, Irena; ir- Laimutė Rubai
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Mielas bičiules, pažįstamus sveikinu su šv. KALĖDOMIS ir 
NAUJAISIAIS METAIS. Linkiu visiems?geros sveikatos ir sėkmės 
gyvenime.

Mikalina Radzevičienė
V A AIA aYa AVA AVA AVA ava aT A aTa aI A aIa aT A aTa aT A A^A aT A ava AVA A.Y A AVA AVA AVA AVA 4^A AVA AKA A^A 4
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Brėkštant šv. KALĖDŲ žarai, sveikiname visus mielus kolegas, 
draugus ir pažįstamus, kartu ir "Neringos" klubo narius ir valdybą su 
šv. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS 1993 - SIAIS METAIS. Linkime

. - I y f I >

laimės, sveikatos ir kasdieninio džiaugsmo dienų.
•*—; X •>' '■į'T

Jūsų Pranas ir Maria Sakalauskai

- fily v -
artimuosius

KALĖDŲ
gražiausių ir

Visus mielus draugus, 
ir pažįstamus sveikiname 

ŠVENČIŲ proga ir linkime
NAUJŲJŲ METŲ.

Gytis Danta su šeima, 
Vincas Danta

Mieliems giminaičiams, draugams ir pažįstamiems linkime 
džiaugsmingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ, geros sveiktos ir sėkmės 
NAUJUOSE METUOSE.

Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 1993 - 
siais metais.

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

.. i

Brangiuosius gimines, mielus draugus ir pažįstamus KALĖDŲ 
švenčių ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiausiai sveikina, geros 
sveikatos ir giedrios nuotaikos linki

Su šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS 1993 METAIS sveikiname 
gimines ir pažįstamus.

Sveikiname visus draugus, bičiulius ir pažįstamus su šv. 
KALĖDOMIS ir linkime visiems laimingų NAUJŲJŲ 1993 METŲ.

i?i?*^ipi?*i?***i?**ie**^*********‘
Draugams bei pažįstamiems linkime gražiausių šv. KALĖDŲ 

švenčių ir geriausių 1993 - čiųjų metų.

liU - ... . . ■ Jjf-’. -V.į............................................................

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname ŠVENTŲ KALĖblf ° 
proga ir linkime laimingų 1993 METŲ.

Magdalena Migevičienė,- 
I. ir A. Dudaičiai

......., . . ..... . .. jonini!.. ■’ fr

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga, linkėdami sėkmės ir geros sveikatos.

Sveikiname mielus prietelius, artimuosius ir draugus KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga ir linkime sėkmės 1993 METAIS.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname gimines čia ir 
Lietuvoje, draugus ir pažįstamus, linkėdami geriausios sveikatos ir 
Aukščiausiojo palaimos.

(a a^La aIa a9a aTa a£a a£a a! A a£a a£a A$A A^4M a£a A$A tfdL* aIa
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Sveikinu mielus draugus, gimines ir pažįstamus šv. KALĖDŲ proga. 
Telydi jus sėkmė ir džiaugsmas NAUJUOSE METUOSE.

Pullinen šeima

Giminėms, draugams ir visiems lietuviams linkime linksmų šv. 
KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ!

. "Mūsų Pastogė" Nr.51-52 1992.12.21 psl.9
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Kazimieras Butkus

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

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

tf_ Vida ir Algis Kabailai

Brangius gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su šv. 
- KALĖDOMIS ir visiems linkime geros sveikatos ir sėkmės 1993 - iais 
metais..

Džiaugsmingų šv. KALČDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1993 METŲ 
linkime visiems musų bičiuliams ir pažįstamiems.

Marija Statkuvienė, 
Ričardas ir Juozas Červinai

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus 
Australijoje, laisvoje Lietuvoje.ir kitose šalyse. Sėkmės ir ištvermės 
jums NAUJAISIAIS METAIS linki

Stasė ir Augustas Stupurai su šeima

Bronė ir Juozas Lapšiai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1993 metų 
linkime visiems draugams ir pažįstamiems užjūriuose ir Australijoje.

Rūta ir Vincas Augustinavičiai

Visus gimines, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. KALĖDOSE ir 
NAUJUOSE METUOSE, linkėdami visiems daug šventinės nuotaikos, 
sveikatos ir visokeriopos sėkmės.

Tamara ir Benius Vingiliai, 
Eugenija Bliokienė

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

Juta ir Viktoras Šliteriai

ŠVENTŲ K ALĖDŲ proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 1993
METŲ linkui visiems! r - •:

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

Laimingų šv. KALĖDŲ ir nuotaikingų NAUJŲJŲ METŲ linkime 
mūsų prieteliams ir artimiesiems. • i

Nijolė ir Irvis Venclovai, 
Jadvyga Venclovienė

Giminėms, bičiuliams ir artimiesiems Australijoje, Tėvynėje ir 
plačiame pasaulyje linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ linki

Lilija ir Viktoras Gaidžioniai

I
Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. KALĖDŲ 

proga, linkime sveikatos, laimės ir sėkmės NAUJUOSE 1993 
METUOSE.

. Irena ir Kostas Bagdonavičiai .

Artimuosius, draugus.ir pažįstamus šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ proga sveikiname, .linkėdami jums visiems sveikatos, laimės, 
daug -šviesių ir laimingų gyvenimo dienų.

Onutė ir Juozas Maksvyčiai su šeima, 
Izabelė Daniškevičienė

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir sėkmės NAUJUOSE 
1993 METUOSE.

Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai

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

Vytautas Patašius

Bičiulius ir pažįstamus sveikiname su šv. KALĖDOMIS ir linkime 
laimingų NAUJŲ 1993 METŲ. *

Laima ir Vytenis Šliogeriai
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Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus mūsų 
prieteliųs ir gimines. 

i«cų t>qn ■
Cecilija l’rotienė,

Birutė ir Povilas N agulevičiai, 
Laima ir Kęstutis Protai

-jiub
f. v *

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

Bronė ir Vincas Kondrackai

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

Onutė Lėverienė su šeima, 
Vytas Švirinas su šeima

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

Cox šeima ir O. Osinienė

"Mūsų Pastogė" Nr.51-52 1992.12.21 psl.10

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

M. Labutienė, 
D., D. ir A. Bieri

Jonas ir Marija Zinkai

Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su šv. 
KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.
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TRUMPAI
IŠ VISUR

*
Gruodžio 12 dieną stiprus žemės 

drebėjimas (6,8 laipsniai pagal Rich- 
terio skalę) sukrėtė Flores salą 
Indonezijoje, esančioje Timoro kai
mynystėje, ir padarė didelių nuosto
lių. Drebėjimo epicentras nustatytas 
jūros dugne, 30 kilometrų nuo 
Maumere uosto Flores saloje. Nuo 
drebėjimo ir jo sukeltų potvynių, jūros 
bangų žuvo virš pusantro tūkstančio 
žmonių. Daugiausiai katalikų apgy
venta spalvinga Flores sala yra labai 
mėgiama Australijos turistų.

*

Serbų tankų daliniai atkirto susi
siekimą tarp Sarajevo miesto ir 
aerouosto, tuo smarkiai sustabdydami 
Jungtinių Tautų maisto ir vaistų 
tiekimą apsuptai Bosnijos sostinei. 

•Serbai taip pat užėmė Sarajevo 
elektros jėgainę.

♦
Gruodžio 3 dieną amerikiečių jūrų 

pėstininkai be pasipriešinimo išsilaipi
no Mogadišu uoste Somalijoje. Jie 
greit perėmė visą miestą ir nuginklavo 
miesto gyventojus.

Gruodžio 11 dieną amerikiečių 
karin i vadovybei Somalijoje pasise
kė suvesti bendram pasitarimui pa
grindinius kovojančių frakcijų vadus - 
laikinąjį prezidentą Ali Mahdi Moha
mud ir jo priešininką generolą 
Mohamed Farah Aidid. Susitarta 
pradėti paliaubas ir abiejų pusių 
karines pajėgas atitraukti iš Mohadi- 
šo.

Australija pažadėjo nusiųsti į 
Somaliją apie 1000 karių taikai 
palaikyti. Visa eilė kitų valstybių, jų 
tarpe Prancūzija, taip pat siunčia savo 
karines pajėgas padėti amerikiečiams.

r ■

Indijos vyriausybė pažadėjo laike* 
vienerių metų atstatyti Hindu eks
tremistų sugriautą mečetę Ajodijos

BEi\l>BEOllIEiWĖS DARBIJ BARIOSE
MAIRONIO ŠVENTE GEELONGE
Geelongo lietuvių skautų židinys 

lapkričio 22 d. prisiminė Lietuvos 
dainių Joną Mačiulį - Maironį jo 130 
metų gimimo ir 60 metų mirties 
metinėse.

Šventė prasidėjo bažnyčioje iškil
mingomis pamaldomis. Dar prieš 
pamaldas, kurias atnašavo kun. P. 
Dauknys, buvo pašventinta Lietuvos 
trispalvė, kurią p. p. Gailiai parsivežė 
iš Lietuvos. Kun. P. Dauknys pasakė 
Maironiui pritaikintą pamokslą. Židi- 
niečiai dalyvavo pamaldose su tautine 
vėliava, o skautai su "Šatrijos" tunto ' 
ir rajonų vėliavomis.

Pamaldose ir vėliau Lietuvių na
muose dalyvavo Rajono vadas, brolis 
v. s. N. Ramanauskas.

Po pamaldų minėjimą tęsėme Lie
tuvių namuose. Tėvūnas s. v. L.
Bungarda pakvietė visus sugiedoti 
Lietuvos himną. Kadangi sekančią 
dieną buvo Lietuvos kariuomenės 
šventė, tai tylos minute pagerbėme 
visus žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Vėliau buvo prisimintas šiais metais 
Amerikoje miręs Lietuvos skautų

■unniuuiiMiuuiiiiiiuiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiinHiMii

ŠIO NUMERIO MENINIAM APIPA
VIDALINIMUI TALKINO AUDRO
NĖ LEVEIKIENĖ. DĖKOJAME!

Red. 

mieste. Iki šiol riaušėse dėl mečetės g 
nugriovimo vien Indijoje žuvo arti = 
1.200 žmonių.

* j
Gruodžio 10 dieną Buckinghamo = 

rūmai patvirtino, kad Valijos princas E 
Karolis ir jo žmona princesė Diana E 
susitarė dėl separacijos, tačiau for- Ę 
maltos ištuokos siekti jie nemaną. Ę

*
Naujosios Zelandijos ministro pir- = 

mininko Jim Bolger pareiškimu, jo Ė 
vyriausybė sustabdė karo nusikaltėlių | 
paieškas Naujojoje Zelandijoje, kaip Ę 
neduodančias rezultatų. Iki šiol š 
nerasta jokių įrodymų apie nacių Ę 
buvimą Naujojoje Zelandijoje.

* =
Europos Bendruomenės vadovų = 

konferencija Edinburge pasibaigė su- = 
sitarimu sušvelninti Maastrichto su- • 
tarties taisykles dėl Europos tautų Ę 
finansinės ir karinės unijos, kad tokiu = 
būdu įgalinti Daniją, referendumu = 
atmetusią uniją, dabar nauju referen- S 
durnu prisidėti prie sutarties.

Deryboms sėkmingai vadovavo, pa- į 
skutinį pusmetį pirmininkavęs Europos Ę 
Bendruomenei, britų ministras pirmi- = 
ninkas John Major, kuris dabar = 
rotacine tvarka pirmininkavimą per- = 
leis Danijos premjerui Poul Schluter. =

Rusijos prezidentas Boris Jelcinas, E 
grąsindamas referendumu, privertė; = 
Rusijos kongresą nusileisti ir priimti = 
konstitucinį kompromisą. =

B. Jelcinui grąžintos visos teisės, = 
kongreso anksčiau apribotos. Prezi- Ę 
dentas turės teisę paskirti ministru Ę 
pirmininku vieną iš daugiausiai balsų Ę 
surinkusių kongrese kandidatų. Prezi- = 
dentui nepasisekė į ministro pirminin = 
ko postą pravesti savo kandidatą = 
Jegorą Gaidarą. Naujuoju ministru : 
pirmininku tapo Viktor Černomidrin. E

Makedonijos vyriausybės prašymu, | 
Jungtinės Tautos nutarė pasiųsti 700 = 
karių į Makedoniją. Kariai bus E 
siunčiami, kad apsaugoti šią respubli- Ę 
ką nuo besiplečiančio pilietinio karo Ę 
buvusioje Jugoslavijoje.

įkūrėjas, pirmūnas Petras Jurgėla. 
Trumpą paskaitą apie skautų įkūrėją 
paskaitė rajono vadas v. s. N.

< Ramanauskas.
Labai įdomią paskaitą apie Maironį 

skaitė židinietė Irta Valodkienė, kur

Paskaitą skaito Irta. Valodkienė.

labai gražiai buvo prisimintas dainiaus 
gyvenimas. Po paskaitos, tarti keletą 
žodžių buvo pakviestas jachtos "Lie
tuva" jūreivis Ričardas Ramanauskas. 
Jis šiek tiek papasakojo apie savo 
kelionę aplink pasaulį. Po jo kalbos 
buvo pravesta rinkliava ir jachtos 
įgulai buvo surinkta 350 dolerių. Čia 
dar reikėtų paminėti, kad "Vyties" 
sporto klubas jau anksčiau buvo 
siuntęs į Sydnejų 100 dolerių auką.

MUSŲ MIRUSIEJI-------- ——-----■

A + A. Pranui Dariui
mirus, Canberros LKV skyrius "Ramovė" jo žmonai Skaidrytei ir 
šeimai reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi.

Canberros skyriaus ramovėnai

A + A. Pranui Dariui
mirus, jo žmoną Skaidrytę, šeimą ir visus artimuosius giliai 
užjaučiame.

Canberros apylinkės valdyba
■ ------ ■ . —

Pagerbdama

A. + A. Liudo Barkaus
atminimą, "Mūsų Pastogei" aukoju 50 dolerių.

Janina Barklenė

Toliau sekė meninė dalis. Maironio 
kūrybą skaitė Antanina Žvirblienė - 
"Išnyksi kaip dūmas", Juozas Gailius - 
"Senatvė", Liudas Bungarda - "Ra
seinių Magdė ", Irta Valdkienė - 
"Nedaugei musų" ir Kajetonas Sta- 
rinskas - "Čičinskas". Duetas - Stasė 
Lipšienė ir Irta Valodkienė padainavo 
"Ten,kur Nemunas banguoja". Vyrų 
kvartetas - L. Bungarda, K. Starins- 
kas, P. Saldukas, pritariant J. Mani- 
kauskui akordeonu, padainavo "Kur 
lygūs laukai" ir "Daina Motinai".

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ ADELAIDĖJE
Šiemet sukanka 74 metai, kai po 

Pirmojo pasaulinio karo atsikūrusi 
Lietuvos valstybė organizavo savo 
ginkluotąsias pajėgas - kariuomenę. 
Tai ypatingos reikšmės įvykis, po 
kelių šimtmečių pražūtingos mūsų 
sąjungos su kaimynine Lenkija. Gai
vališkai ir savanoriškai susibūrusi 
kariuomenė apgynė Lietuvos nepri
klausomybę nuo iš trijų pusių įsiver
žusių į Lietuvos teritoriją ir mus 
pavergti norėjusių-'priešų. Ji įvedė 
mūsų tėvynę į laisvų ir savarankiškų 
pasaulio tautų tarpą.

Šį istorinį įvykį Lietuvoje iškilmin
gai minėdavome lapkričio 23 dieną, o 
atsidūrę čia, ir išeivijoje.

Adelaidės ramovėnai kas mėtai 
gražiai organizuoja šios sukakties 
prisiminimą, kuris šiemet įvyko sek
madienį, lapkričio 29 dieną. Jau 
šeštadienį per lietuvių radijo valan
dėlę ramovėnas, garbės narys Jurgis 
Jonavičius apibūdino Šios sukakties 
reikšmę ir klausytojams pateikė B. 
Strauko paruoštą šiai progai paskaitą.

Lapkričio 29 dieną prie Lietuvių 
namų ir Katalikų centro buvo iškeltos 
vėliavos, o 11 vai. šv. Kazimiero 
bažnyčioje atnašautos šv. Mišios už 
žuvusius, ginant Lietuvos laisvę. 
Organizacijos pamaldose dalyvavo su 
savo vėliavomis.

Po pamaldų visi rinkomės į Lietuvių 
namus, kur ramovėnų ponios jau buvo 
paruošusios gardžius pietus.

Minėjimą atidarė "Ramovės" sky
riaus valdybos pirmininkas J. Bočiulis 
ir pakvietė kun. J. Petraitį invokacijai. 
Tylios gedulingos muzikos fone, ją 
pianinu atliko J. Pocius, į salę buvo 
įneštos vėliavos ir išklausytas V. 
Petkevičiaus deklamavimas.

Šventei skirtą paskaitą skaitė 
žinomas mūsų visuomeninkas Albinas 
Pocius. Pagrindinė paskaitos mintis 
kalbėjo apie bolševikų ultimatumą, ar 
jį atmesti ir gintis. Laisvė niekuomet 
nėra pigiai iškovojama. Suomiai du

■— "Mūsų I 

Galiausiai visi dainininkai, 1. Volod- 
kienei deklamuojant, atliko "Oi ne
verk, Motinėle".

Minėjimą užbaigėme kartu su visa 
publika sudainuodami "Lietuva^ran
gi". Pabaigoje ALB Geelongo Apy
linkės valdybos pirmininkas M. Davalga 
tarė žodį. Ši šventė, kaip kultūrinis 
renginys praėjo labai gerai, tik kažin 
kodėl, nei bažnyčioje, nei salėje 
nesimatė pačių didžiųjų Geelongo 
kultūrininkų.

Dalyvis

kartus sovietų užpulti didvyriškai 
gynėsi. Nors jiems tai kainavo apie 
šimtą tūkstančių gyvybių, tačiau savo 
tautos laisvę, jie apgynė. Laimi tik 
drąsieji. Lietuva laisvu noru priimda
ma okupacijos jungą,., su visais jam 
būdingais padariniais: skurdu ir tauti
niu bei moraliniu genocidu, prarado 
apie pusę milijono savo tautos narių.

Po paskaitos Sietynas Kubilius jam 
būdingu guvumu padeklamavo labai 
jausmingą eilėraštį. Dainų ir šokių 
pynę atliko, Genovaitės Valsiliaus- 
kienės ir Bronės Lapšienės vadovau
jamos, vyresiojo amžiaus šokėjos ir 
dainininkės. Atlikėjos scenoje atrodė 
gerokai atjaunėjusios, grakščios, be 
jokios abejonės į savo parodytą meną 
įdėjusios nemaža laiko ir triūso. Pirmą 
kartą teko pamatyti su skaromis 
atliekamą lietuvių liaudies šokį "Kus- 
tinėlį". Tai gana sudėtingas ir 
elegantiškas šokis, tik sunku atspėti, 
ką reiškia jo pavadinimas.

Programai pasibaigus, visi sugu
žėjome į Lietuvių namų sodelį, kur 
prie paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę, ramovėnams išsirikiavus, buvo 
nuleistos vėliavos, sugiedotas Tautos 
himnas ir giesmė "Marija, Marija".

S. B.

SALES
SENIŪNIJOJE

* Gautas ilgesnis reportažas apie 
Sale, Viktorijoje, įvykusį Lietuvos 
kariuomenės minėjimą. Jis bus iš
spausdintas pirmame sekančių metų 
numeryje.
* Gauta taip pat ir visa eilė kitų 
straipsnių, kurių dėl vietos stokos 
šiame numeryje negalėjome išspaus
dinti. Visi jie bus spausdinami 
pirmame naujų metų numeryje.

Redaktorius
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
g CANBERROJE
0 PRANEŠIMAI

NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

;jJĮ Visus tautiečius kviečiame paminėti Sausio 13 - sios įvykius,
i# Paminėjimas rengiamas sausio 13 d., 7.30 vai. vakare prie paminklo 
A Lietuvių namų sodelyje.
i ’ ATVYKSTA SVEČIAI IŠ LIETUVOS!
A Ansamblio " Žvelsa" koncertai Canberroje įvyks net du. Birmą kartą 

ansambliečiai koncertuos Lietuvių namuose sausio 6 d. (trečiadienį), 
įgj 7.30 vai. vakare. Bilietai 10 dolerių asmeniui, pensininkams po 7 
•gf dolerius ir vaikams iki 12 metų amžiaus - veltui.
•jįį Tą pačią dieną 12.30 vai. įvyks nemokamas koncertas naujuose 
.ui Parlamento rūmuose.

MELBOURNE
Melbourne apylinkės valdyba pra

neša, kad 1993 m. sausio 10 dieną 
Lietuvių namuose North Melbourne 
koncertuos ansamblis "Žvelsa" iš 
Klaipėdos. Koncertas prasidės 2.30 
vai. po pietų. Programoje girdėsite 
klasikinę ir folklorinę muziką, dainas. 
Ansamblis su dideliu pasisekimu jau 
yra koncertavęs Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Kanadoje, Argentinoje, o 
taip pat ir Europos šalyse.

Kviečiame, mielus tautiečius, kuo 
gausiau dalyvauti šiame koncerte. 
Bilieto kaina 10 dolerių, jaunimui iki 
16 metų veltui.

P. Mičiulis

Aukos 
„Musų Pastogei“
V. Kauneckas NSW $5
M. Kviklienė • Qld. $5
J. Krutulis Tas. $10
Irena O'Dwyer Vic. $5
Geėlongo lietuvių są-gos
klubo valdyba $50
D. Vildovas Vic. $20
Olga Žukauskas Vic. $15
Z. Tačilauskas NSW* $15
J. Jankienė Tas. $5
P. Džiugelis SA $5
O. Grosienė NSW $10

sekretorius

PRANEŠIMAS
Musų įmonės "Vilniaus parkai" turizmo firma "Keliunas" kviečia 

Australijos lietuvius poilsiui ir kelionėms į Lietuvą. Mes organizuojame poilsį 
vasarnamiuose, sodybose kaime ir miesto pakraščiuose prie puikių ežerų ir 
upių. Galėsite maloniai praleisti atostogas šiais būdais: 1. poilsis iki 24 parų 
su šeima ir pavieniams asmenims vasarnamyje, sodyboje: 2. keliauti po Lietuvą 
savo ar musų transportu su poilsiu 2-3 paroms sodybose ar vasarnamiuose. 
Galėsite pasiirstyti valtele, gaudyti žuvį vaizdinguose ežeruose, pagrybauti, 
pauogauti miškuose, pajodinėti žirgais ir pasivažinėti dviračiu. Trumpam 
atvykstantiems į Vilnių organizuojame ekskursijas po Vilnių, Trakus, Kauną ir! 
po Lietuvą, apgyvendiname privačiuose patogiuose butuose Vilniuje. Musų 
vertimų biuras atlieka įvairius tekstų vertimus.

Užsakymus kelionėms su nurodytu atvykimo terminu siųsti adresu: Turizmo 
firmai, Odminų gt. 3, 2001 Vilnius, Lietuva.

Firmos direktorius Vytautas Liaudanskis

KELIONES Į LIETUVĄ
SPECIALIOS ŽEMOS ORO KELIONIŲ KAINOS 

VILNIUS - SYDNEY - VILNIUS
Nuo $2,100 asmeniui 

(bilietą atsiimti Vilniuje)

Keliaujate į Vilnių 
atpigintos oro kelionių kainos nuo $1,599.

Naujos oro kelionių kainos į Vilnių 
1993-siems metams. Jau dabar rezervuokite vietas.

Mes specializuojamės kelionėse į Lietuvą - ten ir atgal, ir po visą 
pasaulį.

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel.: (02)745 3333 Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888

BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

GATEWAY TRAVEL.
PTY. LTD

AC N* 001 344 323

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas pęr parą.
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2.00 vai. ryto 
■2.00 vai. ryto 
2.00 vai. ryto 
2.00 vai. ryto 
2.00 vai. ryto
2.00 vai. ryto

KALĖDŲ ŠVENČIŲ METU IR PER LIETUVIŲ DIENAS 
KLUBAS BUS ATIDARYTAS SEKANČIAI:

Kctvirtad.į (Kūčios), - 24.12.92 - 5.00 vai. p. p. - 11.00 vai. vakaro.
Penktad. (Kalėdų dieną) 25.12.92 - 1.00 vai. p. p. - 10.00 vai. vaxaro. 
Seštad.
Sckmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.,
Ketvirtad. - 31.12.92
Penktad. - 1. 1.93

LIETUVIŲ DIENŲ METU KLUBO VALGYKLA BUS ATDARA: 
Nuo 9.00 vai. ryto iki 10.00 vai vakaro.

-26.12.92
-27.12.92
-28.12.92
-29.12.92
-30.12.92

- 9.00 vai ryto -
- 9.00 vai ryto -
- 9.00 vai ryto -
- 9.00 vai ryto -
- 9.00 vai ryto -
- 9.00 vai ryto -
- 9.00 vai ryto - 1 2.00 val.naktics

Kalėdų metu klubui reikalingi baro tarnautojai. 
Kreiptis j klubo vedėją.

REMSITE
AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo nariais 
ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

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

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

___________________________________ Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

BALTIC STORES & CO
(Z. Juras & V. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, ENGLAND 
Tel. 081 460 2592, Fax 081 318 7643

Siūlome pasinaudoti musų įvairiapusiu ir ekonomišku 
bendradarbiavimu su Lietuva

Iš Anglijos siunčiame:
geriausius dabartiniame pasaulyje pagamintus vaistus, angliškas ir 

kitų kraštų medžiagas, avalynę, rūbus, elektronines prekes, 
rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Specialus 1992 metų SIUNTINYS Nr.l susideda iš:
vyriškos arba moteriškos striukės, išeiginių marškinių arba 

bliuskutės, sportinio moteriško arba vyriško kostiumo, moteriško arba 
vyriško nertinio, vyriškų arba moteriškų sportinių arba paprastų 
batų. Siuntinio kaina 570 dolerių oro paštu.

SIUNTINYS Nr.2 susideda iš:
bekonkurencinis maisto siuntinys tik už 148 dolerius - 10 dėžučių 

įvairios konservuotos mėsos, 2 svarai ryžių, 4 svarai makaronų, 100 
gr. tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėžutės šprotų, 2 svarai dešros, 2 
svarai sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 1 butelis valgomosios alyvos, 1 
dėžutė saldaus pieno, 1 butelis alkoholinio gėrimo.

PRAVEDAME PALIKIMUS į Lietuvą arba kitus kraštus 
pageidaujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausiu klientui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko 
investicijas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybes, 
tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.

Už investicijas mokame 9 procentus metinių palūkanų (bruto) 
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT VAKARŲ 

ŠALIŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT TRUST AKCIJAS
• UNIT TRUSTS.

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR. TAUPIAU

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

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. * * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 Užsienyje paprastu paštu $ 45 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

Užsienyje oro paštu $ 70
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