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MIELI LIETUVIAI

Ir vėl švenčiame Kristaus Kūdikėlio Gimimo Šventę išeivijoje.
Nuoširdžiai sveikinu visus Krašto Valdybos vardu ir tikiuos kad šios 

Šventės atgaivins mumyse gal jau prigęstančius lietuviškus jausmus ir 
įdiegs naujo ryžto bei jėgų nenuilstamai dirbti bendrai su savo broliais 
lietuviais visame pasaulyje savo Tautos laisvės kovoje.

Tegu su naujaisiais 1977 metais tas ryžtas ir jėgos pirmoje eilėje būna 
nukreiptos į mūsų pačių šeimų lietuviškos dvasios išlaikymą.

Ieškokime ir suraskime tą bendrą ir vieningą darbų kelią, gi 
tolerancija ir meilė vienas kitam atneš geresnių vaisių mūsų Tautos 
laisvės atgavimo kovoje.

Kalėdų Švenčių metu, Melbourne įvyksta Lietuvių Dienos. Suvažiuo
kime ir atsigaivinkime lietuviškoje dvasioje šioje mūsų darbų išraiškos 
šventėje.

. A. P. Šimkus

Pirmininkas
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S. PIPIRAITĖ MIELI SKAITYTOJAI,

Min. pirmininkas
sveikina Liet. Dienas

”On the occasion of your Australian Convention I have great 
pleasure in extending my personal best wishes to the Lithuanian 
community in Australia.

I am sure that during your convention you will have in mind your 
relatives and fellow - countrymen in their homeland, and other parts of 
the world;particularly those who have sent representatives to be with 
you in Melbourne. *We are grateful for the considerable contribution 
made to our society by Australians of Lithuanian origin, and I wish you 
all success for this Convention.”

Malfiolm Fraser
Prime Minister of 

Australia

MIELI TAUTIEČIAI!

Australijos Lietuvių Dienų Rengimo Komitetas nuoširdžiai sveikina 
visus atvykstančius į didžiąją Australijos lietuvių šventę - Lietuvių 
Dienas. Skirdami savo darbus tėvynei Lietuvai, būkime solidarūs, 
drausmingi ir vieningi.

A.L.D.R. Komitetas linki visiems Lietuvių Dienų parengimo 
vadovams ir dalyviams našaus, kūrybingo ir sėkmingo darbo, o mieliems 
svečiams tautinės atgaivos.

K.J. Lynikas
A.L.D.R. Komiteto Pirmininkas

KALĖDŲ NAKTĮ

Kur tik žiūri, kur tik žvelgi — 
Visur šviesa, žėrėjimas.

Danguje žvaigždės, o sniege 
Žvaigždžių atsispindėjimas.

Ką tik girdi, kur tik klausai — 

Vis giesmės, džiaugsmo gaidos. 
Širdyje sugaudė balsai — 
Dangaus šviesusis aidas.

Keliautum po žvaigždžių skliautu.. 
O ką širdis svajotų,

Nei žvaigždės amžinos, nei tu 
Neslėptum, nežinotum.

Suklupo žemė ir naktis 
Paltai žvaigždžių altorių.
Nurimo klystanti mintis
O Viešpatie, pabusti nebenoriu.

Pabusti nenoriu niekados

Iš tų šviesiųjų burtų, 
Dvasia giedoti nenustos 
Giesmių, džiaugsme sukurtų.

Naktie skaisti, naktie žavi, 
Tau šviesti ir vilioti,

O man, apsvaigusiai tavim, — 
Mylėti ir svajoti.

Užverčiant praėjusių 1976 metų 
veiklos lapą tenka nuoširdžiai pasi
džiaugti mūsų visų darbo vaisiais. 
Visi Mūsų Pastogės skaitytojai, 
bendradarbiai, rėmėjai, redakcija ir 
administracija nuo pat pirmos die
nos sudaro- darnią ir pavyzdingą 
Mūsų Pastogės šeimą, kurios nariai, 
kiekvienas savo srityje darniai 
dirbdami, atlieka milžinišką darbą 
lietuvybės tarnyboje.

Baigiant šiuos metus drįstu nuo
širdžiai padėkoti visiems mieliems 
bendradarbiams, kurie ištikimai 
savo rašiniais, informacija, kūryba 
turtino Mūsų Pastogės puslapius 
padarydami ją įdomią, patrauklią ir 
originalią. Ačiū jums ir tikiuosi visi 
sveiki ir kūrybingi susitiksime tame 
pačiame fronte ir ateinančiais me
tais.
Nemažiau esame dėkingi ir visiems 

Mūsų Pastogės rėmėjams, skaityto
jams ir ištikimiems prenumerato
riams, kurie sudaro Mūsų Pastogės 
visą materialinį pagrindą. Esame 
kupini vilčių, kad Mūsų Pastogė jus 
lankys ir džiugins su ta pačia ištver
me ir tikslumu ir ateinančiais me
tais.

Linkėdami visiems nuotaikingų 
švenčių viliamės, kad visi sveiki ir 
kupini jėgų darniai bendradarbiau
sime ir ateinančiais metais.

Jūsų
Redaktorius ir 

Administracija

Pranešame, kad ateinančių metų 
pirmas Mūsų Pastogės numeris bus 
išleistas sausio 17 d. Visą medžiagą, 
informaciją, skelbimus siųskite iki
sausio 10 d.

M.P. Redakcija
■
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: Geros valios 
žmonėms
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sus apjungia savo mistika, savo 
visuotinumu, savo simboline pras
me. Per tūkstančius metu šalia tie
sioginės prasmės - Kristaus gimimo 
šventės, Kalėdos įgijo ir visa eilę 
šalutinių reikšmių: Kalėdos - taikos 
šventė, šeimos šventė, geros valios 
paskelbimo šventė ir t.t. Gal labiau
siai šiandie mus domina ir vilioja 
kaip tik tai, ko šių dienų pasaulyje 
ypatingai pasigendama - tai geros 
valios.

Šventos knygos mini angelus, ku
rie pirmųja Kalėdų naktį giedojo: 
’’...ramybė geros valios žmonėms”. 
Pagal tai sukurta daugybė įvairių 
giesmių, obalsių, šūkių. Gera valia 
grindžiamos valstybių konstitucijos, 
ji skamba himnų žodžiuose, įrašyta 
vėliavose. Gaila tik, kad visa tai ga
lioja knygose, pamoksluose, bet ne 
gyvenime. Šiandie pasaulis yra visa 
kuo pertekęs, o labiausiai stokoja 
kaip tik tos geros valios. Nes jeigu 
tos geros valios būtų pakankamai, 
tai seniai būtų išnykę pasaulyje ka
rai, nusikaltimai, išsilygintų visokie 
socialiniai aštrumai, visiems užtektų 
duonos ir gėrybių. Politikai laužo 
galvas, kaip pašalinti karo grėsmę ir 
išlaikyti taiką, sociologai sprendžia 
neišsprendžiamas socialines proble
mas, tačiau visuose sprendimuose 
nededant geros valios tos pastangos 
visados'pašmĄktos nesekmei.

Kalbame apie gerą valią, bet nie
kad jos neieškom savyje, o reikalau
jam iš kitų. Čia ir yra mūsų nesan
taikų, nesusipratimų šaknys. Štai 
kad ir šiandieniniame pasaulyje tiek 
daug įtampos, prievartos, grėsmės, 
ir nors visi kalba apie taiką, visi 
vaizduoja dirbą taikai ir jos siekią, o 
tačiau dieną naktį kalami vis nau
jesni ir baisesni ginklai, jais grasi
nama visai net neketinant nors ir 
mažuose reikaluose nusileisti, tos 
pačios taikos vardan parodyti geros 
valios. Taip ir lieka toji gera valia 
pakibusi tarp dangaus ir žemės, nes 
žmonių santykiuose, kur gera valia 
yra esminis dalykas, jos vietoje sta
tomas kietas ir šaltas interesas.

Bene pati liūdniausia šios istorijos 
pusė, kad niekad gera valia neina 
ranka rankon su galia. Galingieji iš 
viso geros valios nepažįsta ir apie ją 
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nenori girdėti. Jos vietoje stovi kieti 
išskaičiavimai, interesai, kuriems 
aukojama viskas ir kurie atsiekiami 
dažniausiai prievarta. Tačiau gerą 
valią prisimena ir jos šaukiasi kaip 
tik tie, kurie tos galios neturi arba ją 
yra praradę. Tokie sukuria idealiau
sias teorijas apie gyvenimą, kuria
me dominuotų gera valia, jie ape
liuoja į galingųjų gerą valią, kad kuo 
mažiau būtų skriaudžiami ir išnau
dojami. Bet kas gaunasi, kai reikalai 
apsiverčia, ir tie geros valios skel
bėjai perversmo ar kitokiu būdu 
įgyja galios, pasidaro padėties vieš
pačiais? Tada kažkaip tiesiog ma
giškai toji gera valia dingsta iš jų 
programų, o jos vietoje atsistoja 
šaltas ir kietas interesas. Gera valia 
ir toliau palieka viltimi tiems, kurie, 
galios netekę ar jos neturi. Kad taip 
gyvenime yra, liudija šimtais pa
vyzdžių istorija nagrinėjant tautų ir 
valstybių santykius, sklaidant so
cialines painiavas, sekant ideologijų 
raidą. Lygiai tą patį matome ir šian
die. Šaukiasi mažos ir skriaudžiamos 
tautos galingųjų geros valios, bet 
kas jas girdi? Gera valia tebeplas- 
hoja angelų giesmėje, bet ne žmonių 
širdyse. 0 tai yra dėl to, kad kiek
vienas reikalauja geros valios iš ki
to, o sau jos netaiko.

Visi dideli dalykai turi mažą pra
džią, kurie su laiku išsivysto ir api
ma visą pasaulį. Ir gerą valią reikia 
pirmiausia vykdant pradėti nuo 
savęs, savųjų tarpe. Juo labiau tos 
geros valios reikalingi ir mes, veik
dami sutartinai, kad atliktume savo 
tiesioginius uždavinius ir kad išlik
tume kaip tautinis vienetas. Kalė
dos, suvažiavimai interesų susikry
žiavimai ir yra tasai laukas, kur gera 
valia ypač reikalinga.

(v.k.)

Sveikiname Adelaidės lietuvius linkėdami
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Visus mielus Canberros ir apylinkių lietuvius sveikiname KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga ir linkime laimingų ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ

ALB Canberros Apyl. Valdyba

Sveikiname visus Melbourne lietuvius linkėdami 
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Sveikiname tautiečius su ŠV. KALĖDOMIS ir linkime visokeriopos ' 
laimės ateinančiais metais z t;> ;

ALB. Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Visus mielus Pietų Pakraščio lietuvius sveikiname KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ PROGA ir linkime visiems laimės, sveikatos ir visokios 
gerovės NAUJUOSE 1977-se METUOSE.

A.LB. Wollongong Apyl. Valdyba

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ
proga sveikiname visus A.L. Fondo rėmėjus, talkininkus ir Fondo 
įgaliotinius

Australijos Lietuvių Fondo
Valdyba

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija TALKA
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

proga sveikina savo narius ir taupytojus linkėdama sėkmingų 1977 metų.
t TALKOS Valdyba

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
proga sveikiname mūsų mielus veteranus ramovėnus ir visus brangius 
lietuvius. Linkime linksmų švenčių, geriausios sveikatos ir ryžto 
solidarumo.

L.K.V.S. Ramovės Sydney Skyriaus
Valdyba

INFORMACIJA
RADIO VALANDĖLĖ

Kaip kasmet Kūčių vakare (gruo
džio 24 d.) 2 K Y radijo stoty pavyko 
gauti valandėlę. Tad 7.50 - 8 vai. 
vak. galėsite vėl girdėti kapeliono 
kun. P. Butkaus pasveikinimo žodį, 
lietuviškas kalėdines giesmes bei 
Tautos Himną. Gal kiek praplėstą tą 
pačią programą galėsite girdėti jau 
ir Kūčių popietėje • (4.30-4.45) per 
Ethnic Radio 2 EA banga 800.

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Šiais metais bus tik vienos iškil

mingos pamaldos Kalėdose (gruo-

džio 25 d.) 11.30 vai. St. Joachims 
bažn. Lidcombe. Lietuviškas kalėdi
nes giesmes giedos Dainos choras, 
vad. p. B. Kiverio. Bus klausoma iš
pažinčių jau nuo 10 vai.

Šv. Komuniją gali priimti ir antrą 
kartą, buvę vakarinėse ar naktinėse 
pamaldose. Į šias pamaldas kviečia
mi ir visi į Sydney atvykusieji sve
čiai, o ypač Newcastle lietuviai, ku
riems gruodžio 26 d. numatytų liet, 
pamaldų nebus.

PAMALDOS ĮPRASTA TVARKA

Antrą Kalėdų dieną, sekmadienį, 
(gruodžio 26 d.), Naujuose Metuose - 
sausio 1 d., šeštadienį, bei visais ki
tais 1977 m. sekmadieniais lietuviš
kos pamaldos įprasta tvarka: 11.30 
vai. St. Joachims bažnyčioje Lid
combe.

Kun. P. Butkus

PADĖKA

Esu laimingas, sulaukęs mano 
veikalo ’’Monikos”, premjeros proga 
daug gražių atsiliepimų ir sveikini
mų iš arti ir toli.

Drauge su .šventiniais sveikini
mais priimkite mano gilią nuoširdžią 
padėką už malonius sveikinimus, 
dovanas ir palankumą.

Jūsų
Paulius Rūtenis

MIRĖ
LEONARDAS DAMBRIŪNAS

Lapkričio 22 d. Washingtone mirė 
kalbininkas Leonardas Dambriūnas, 
ištiktas širdies smūgio, peržengęs 
70-sius metus.

PADĖKA
Mano mylimam sūnui a.a. Petrui Leonavičiui mirus, lietuvišką 

ačiū tariu kun. P. Martuzui už gedulingas šv. Mišias, pamokslą ir palai
dojimą, p. A. Šernui, tariusiam atsisveikinimo žodį, ir visiems dalyvavu
siems laidotuvėse; dėkui už gėles, atvirukes ir asmeniškas užuojautas.

Nuoširdi padėka Dr. Kišonui už priežiūrą ligoninėje, visiems, velionį 
lankiusiems Ugoninėje ir namuose. Ačiū p. B. Gasparionienei už paruo
šimą keturnedėlio stalo ir daug padėjusioms kitoms ponioms; dėkinga 
chorui už lietuviškas giesmes.

Ona Leonavičienė ir šeima
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IŠTIKIMYBĖ PAČIAM SAU

Rašo B. Straukas

Su nemažėjančiu impetu organi
zuojamos ir būsimos Melbourne 
Lietuvių Dienos. Jose parengimų 
tiek daug, kad skundžiamasi jų per
krovimu. O juk visus tuos parengi
mus ruošia ir išpildys gyvi žmonės, 
ir tai ne vienas kitas, bet ištisais bū
riais. Reikia tikėtis, kad ir parengi
mų salės bus perpildytos.

Visa tai nėra apatijos ženklai, bet 
akivaizdus įrodymas, kad bendruo
menė tebėra gyva ir kūrybinga. Tai 
rodo, kad didžiuma mūsų bendruo
menės nuo lietuvybės nėra atitrū
kusi, o lietuvybe tebegyvena. Ta
čiau kai po šventės grįšime namo, vėl 
rasime, kad lietuvybės ratus suka 
vis tas pats negausus pasišventėlių 
būrelis. Tai kur visiJėti? Kur visa ta 
žymi bendruomenės dalis, kuri pa
sirodo tik išimtinomis progomis, o 
didesnę laiko dalį praleidžia savo 
uždarumo kiaute motyvuodami, kad 
jie lietuviais gali išlikti ir būdami 
šalia bendruomenės, būdami pasy
vūs. Žinomas mūsų filosofas Dr. J. 
Girnius prieš 15 metų išleistoje 
knygoje ’’Tauta ir tautinė ištikimy
bė” taip tvirtina: "Visi motyvai, ku
riuos girdime, kodėl liekame šalia 
bendruomenės, yra perregimi sofiz
mai, kuriuose savo kaltę norima pri
dengti bendruomenės nuvertinimu. 
Bet priklausyti lietuvių bendruome
nei, tai ne tik sumokėti solidarumo 
mokestį ar dalyvauti jos organų rin
kimuose, bet visų pirma būti lietu- 
yybės kovotoju, jos dvasios skleidė
ju ir stiprintoju’.

Visus mielus gimines, draugus ir bičiulius sveikiname su 
ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS 

su geriausiais -linkėjimais.
Vida, Algis, Paulius, Rimas 

Kabailai
Milda ir Petras Dulhunty

Antanas Mikaila

Mieliems draugams, bičiuliams, pažįstamiems ir klientams 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga daug džiaugsmo ir laimės linki
Tamara ir Vytautas Simniškiai

’’Jei lietuvių bendruomenė nepa
jėgia atlikti visų savo uždavinių, tai 
kalti esame mes patys, kurie beveli- 
jam likti nuošaly, o iš bendruomenės 
reikalauti negalimų stebuklų. Juk 
bendruomenė tai mes. Kas kovoje 
lieka pašaliniu žiūrovu, tas išduoda 
kovojančius. Kas atsisako savo naš
tos, padvigubina kito naštą. Kas už
sidaro ’’privačiai”, tas užsidaro ne su 
gryna sąžine, o su kalte savo tautai”.

"Lietuvių bendruomenė pašaukta 
būti ugnimi, kuri lietuviškąją išeivi
ją saugotų nuo nutautėjimo. Lietu
vių bendruomenės idėja - ištikimybė 
Lietuvai, paremta tautiniu idealiz
mu. Tautinę gyvybę išlaiko ne kil
mė, o sąmonė. Kiekvieno lietuvio 
pareiga priklausyti savo bendruo
menei. Lietuvių bendruomenė yra 
darbo dirva, o ne arena srovėms 
rungtyniauti. Todėl ir visuose bend
ruomenės rinkimuose privalu žiūrėti 
asmens tinkamumo, o ne jo pažiū
rų”.

Kai palikome tėvynę anais karo 
audrų metais, retas, turbūt, pagal
vojome apie emigraciją svetur. Bu
vom taip su savo gimtąja žeme su
augę, kad negalėjome net įsivaiz
duoti, kaip sugebėtumėm gyventi be 
jos ir kaip suleistume šaknis į sveti
mą dirvožemį. ’’Laikinai” gyvenome 
DP lageriuose. Kad ir sukrėstom 
viltim išemigravome į užjūrius ir čia 
tikėjomės ’’laikinai” pasisvečiuoti, ir 
susidarus palankiom aplinkybėm 
grįžti atgalios.

Mieliems draugams, bičiuliams, bendradarbiams ir pažįstamiems 
linkiu giedrių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų bei sėkmingų 
NAUJŲ METŲ.

Vytautas Patašius

Visus mielus savo bičiulius, bendradarbius, ypač Australijos lietuvių 
jaunimo darbuotojus sveikinu ŠV. KALĖDŲ proga ir linkiu sėkmingų, 
našių ir kūrybingų NAUJŲJŲ METŲ.

Vytautas Juška

Sveikiname visus mielus bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius iš arti 
ir toli Švenčių proga ir linkime sėkmingų ir ištvermingų

NAUJŲJŲ METŲ
Genovaitė ir Vincas 

Kazokai

Visus savo mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus iš arti ir toli 
sveikinu su ŠV. KALĖDOMIS ir linkiu visiems gražiausių ir 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Antanas Laukaitis

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname savo draugus ir pažįstamus linkėdami džiaugsmo ir 

sėkmės.
Martyna ir Anskis Reisgiai

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

NAJŲJŲ METŲ
L. ir B. Stašioniai

Noriai jungėmės į Lietuvių Bend
ruomenę, lenktyniavome joje suras
ti savo vietą ir atiduoti jai priklau
sančią duoklę darbais ar materiali
niais įnašais.

Bet laiko tėkmėje mūsų grįžimo 
viltys ėmė blėsti, mūsų patriotizmas 
vėst, ir buvusį entuziazmą kas kar
tas vis labiau ima užgožti apatija ir 
abuojumas.

Kai kas bando šį pasyvumą patei
sinti vyresniosios kartos senėjimu ir 
jį lydinčiu energijos išsekimu, pra
radimu intereso visam kam. Ar taip 
iš tikrųjų ir yra?

Drįsčiau šiuo teigimu suabejoti. 
Tik pažvelkime į mūsų bendruome
ninę veiklą. Ji tebėra mažai kuo pa
sikeitusi. Nors mūsų eilės ir gerokai 
praretėjusios, bet visuomeninė 
veikla vyksta ir toliau. Niekuomet 
mūsų susirinkimai nebuvo gausūs, o 
ir dabar jie savo skaičiumi mažai 
kuo skiriasi nuo anų ’’gerų laikų”. 
Mūsų kultūrinis gyvenimas vyksta 
normaliai. Niekad nebuvo lietuviš
kos knygos paklausa tokia gera, 
kaip dabar. Mūsų kultūriniai paren
gimai, jei tik jie mokamai suorgani
zuojami, sutraukia pilnas sales žiū
rovų ir klausytojų. Tebeveikia cho
rai, tebešoka mūsų jaunimas tauti

nius šokius, ir, tikiuosi, ilgai dar 
šoks. Energingai veikia ir mūsų vy
resniųjų organizacijos. Štai Adelai
dės Akademinis Skautų Sąjūdis 
paskyrė 500 dolerių premiją už lite
ratūrinį kūrinį. Gražiai reiškiasi ir 
remia visokią mūsų veiklą ramovė- 
nų skyriai bei kitos organizacijos. 
Tebėra gyvos ir savaitgalio mokyk
los, kuriose mokosi jau jaunesnio
sios kartos, Lietuvos galima sakyti 
nemačiusios, vaikai.

’’Lietuvių bendruomenės veikla 
principiškai yra nukreipta į visus 
uždavinius, kurie lietuviškajai išei
vijai turi gyvybinės reikšmės. Ta
čiau nė viena organizacija negali sa
ve laikyti pakankama tautinei gy
vybei išlaikyti. Tuos uždavinius, ku
riems reikia visų santalkos, gali at
likti tik bendruomenė. Ir tai, kiek ji 
pajėgs savo uždavinius atlikti, lems, 
kiek ir kitos organizacijos galės gy
vastingos išlikti. Tik iš bendruome
nės gali išplaukti grupinė diferenci- 
ja, kuri tačiau vienu ar kitu keliu tu
ri į ją ir grįžti. Kiekvienai idėjinei ar 
politinei srovei privalu žiūrėti, kad 
jos žmonės dalyvautų lietuvių bend
ruomenės vadovaujamo^ tautinėj 
kovoj.”

’’Lietuvių bendruomenė neturi nei 
teisės, nei galios kitas organizacijas 
diriguoti ar kontroliuoti. -Tačiau vi
sos organizacijos priklauso lietuvių 
bendruomenei, ir todėl jas visas ir 
lietuvių bendruomenę sieja morali
niai ryšiai”.

Čia pacituotos Dr. J. Griniaus 
mintys visu savo spindėjimu tebega
lioja ir šiandie ir be jokių kompro
misų mus įpareigoja jas sekti, jeigu 
mes tebelaikome save lietuviais, 
jeigu mes norime išlikti ištikimi 
savo tautai ir sau patiems.

Dideli darbininkų rezervai yra čia 
pat, aplink mus, mūsų tarpe. Jų už
tektų dar eilei metų. Reikia, kad tik 
jie išeitų iš savo uždarumo ir akty
viau įsijungtų į bendruomeninę 
veiklą. Kad bendruomenė būtų gy
va, neužtenka jos vežimą stumti tik 
vienu pirštu. Turime jį judinti visais 
pečiais. Ir ne tu ir aš, bet mes visi.

Teikime respekto visiems tiems, 
kurie imasi bet kokių visuomeniškų 
vadovaujamų pareigų. Būkime 
jiems efektingi pagelbininkai ir tal
kininkai o ne rūstūs prokurorai. Ne- 
paslaptis, kad tam tikra mūsų veik
liųjų visuomenininkų dalis nusišali
no nuo bendruomeninės veiklos tik 
todėl, kad neatsakingų asmenų buvo 
nepaprastai puolami ar net apšmei- 
žiami. Kiekvienas iš mūsų ne tik ti
kimės kiekviename darbe rasti as
meniško džiaugsmo, bet norime, kad 
tas darbas būtų ir pozityviai įver
tintas. Priešingu atveju bet koks 
užsiangažavimas ar įpareigojimas 
nustoja savo prasmės.

Mūsų Pastogė Nr. 50-52,1976.12.20, psl. 3
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Giedrių KALĖDŲ ir džiaugsmingų bei laimingų
NAUJŲJŲ 1977 METŲ

visiems bičiuliams, draugams ir pažįstamiems linki '
Vida ir Viva Aleknai

Ona ir Ignas Aleknai, E. Brighton

Linksmų ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 1977 METŲ 
- Genovaitė ir Vincas Ališauskai

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga 
sveikiname draugus ir pažįstamuosius, linkime daug džiaugsmo ir laimės 

Marija ir Jonas Bilietai

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ MĖTŲ proga 
mieliems draugams, prieteliams ir pažįstamiems linkime daug džiaugsmo 
laimės ir sveikatos

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkiu giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Jonas Dagys, St. Albans

Visus mano pacientus ir bičiulius sveikinu su
ŠV. KALĖDOMIS ir linkiu sveikų ir laimingų NAUJŲ METŲ.

i Dr. V. Didžys ir žmona 
r

Giminėms, draugams ir pažįstamiems linkiu džiaugsmingų
Jį - Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ

Juozas Jasulaitis, Malvern
- • — •••*•_••

“ z V* ’ <• ■ J- ■ C *

Mūsų brangius giminaičius, draugus ir bičiulius
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname ir 

linkime džiaugsmo ir Dievo palaimos
Irena ir Algirdas Jokūbauskai

’’Ateina Kalėdos - šeimininkams bėdos”.
Mūsų bičiuliams linkime:

- kad tos bėdos būtų mažos, 
nauji metai būtų gražūs!

Aliutė ir Gediminas Karazijos

švenčių proga nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus 
ir linkime

Linksmų ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 1977 METŲ
Algis ir Alė Liubinai

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ linki 
visiems draugams ir artimiesiems

Stasė, Rožė ir Vincas Makaravičiai

Sveikiname visus pažįstamus ir draugus švenčių proga ir linkime 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ

K. A. Matukevičiai

____________________ ... ________________________________ _____

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems mūsų bičiuliams ir pažįstamiems!

Sofija ir Jonas Meiliūnai

Mieli giminės, draugai, pažįstami, su kuriais teko bendradarbiauti bei 
dirbti! Jus visus sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS ir linkime jas 
linksmai praleisti, o NAUJIEMS METAMS daug laimės ir sveikatos 
jums nuoširdžiai linki

Augustė ir Antanas Ramanauskai,
Reservoir, Vic. '

f-. . ■____________________ _ _____________________

Musų l^tbg^ Nf/šaiš, itoaMW
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Sveikiname visus mielus draugus (es) su — 
Šv. KALĖDOMIS ir NAUJAIS 1977 METAIS

J. ir B. Rekežiai

Sveikiname mielus prietelius bei pažįstamus
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga

Slavickai

Visiems mūsų mieliems draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams 
linkime nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų bei produktingų 
NAUJŲJŲ 1977 METŲ

Monika ir Feliksas Sodaičiai

Nuoširdžiai sveikiname savo bičiulius, draugus ir pažįstamus
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

Zuzana ir Stasys Stankūnavičiai

Džiaugsmo ir Šv. KALĖDŲ ramybės linkiu draugams ir 
pažįstamiems per 1977-sius metus "*

Jonas Valiauga, Nth Brighton

Mieliems draugams ir pažįstamiems linkiu džiaugsmo ir laimės 
Šv. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga

Bronis Vanagas, Glen Iris
•. g : • - - - • 

A. Jakšto piešinys

Žinios
Maskva kaltina Vatikanu, kad per 

Vatikano stotį leidžiamos lietuviš
kos programos, kuriose suplakama 
katalikybė su patriotizmu ir bažny
čia su lietuvių tauta, ir tuo kursto
mas lietuvių nacionalizmas.

♦**
Viename bravore Škotijoje spro

go whisky 300.000 galionų tankas. 
Bravoro darbininkai turėjo skubiai 
gelbėtis, kad neprigertų.

*** -■<

Atlanto pakto karinė vadovybė 
prileidžia galimybę, kad sovietai galį 
netikėtai pulti Vakarų Europą, ir dėl 
to vakariečių kareiviai numatomi 
skubiai apginkluoti mažyčiais ato
miniais ginklais, kurie būtų panau
dojami nelaukiant specialaus leidi
mo iš vyriausio NATO štabo.

♦♦♦
Airijos katalikai įgijo Marijos sta

tulą, ją Dublinę lapkričio 28 d. 
pašventino ir nori ją padovanoti 
Lietuvos katalikams. Toji statula 
būtų patalpinta Aušros Vartų baž
nyčioje Vilniuje. Tai savotiškas so
vietų viršūnių išbandymas. Airijos 
katalikai ėmėsi šio žygio pirmiausia 
gavę užtikrinimus iš Maskvos orto
doksų patriarcho Pimeno ir sovietų 
ambasadoriaus Dubline A. Kaplino, 
kad Sov. Sąjungoje viešpataujanti 
visiška religijos laisvė. Lapkričio 29 
d. toji statula turėjo būti iškilmingai 
pasitikta ir priimta Vilniuje, bet 
apie tai žinių neturime.

lis ♦♦♦

Naujuoju lietuvių jėzuitų vice- 
provincijos provineiolu neseniai 
paskirtas Tėvas Leonas Zaremba, S. 
J., kuris pareigas perims nuo 1977 
m. sausio 1 d. Iki šiol lietuviams jė
zuitams vadovavo kun. Gediminas 
Kijauskas, S.J. nuo 1967 m.

1979 m. sueis 400 metų nuo Lietu
vos Universiteto įsteigimo Vilniuje. 
Kas yra šio universiteto archyvuose 
sukaupta, šiek tiek žinių randama 
lapkričio 5 d. dienraštyje Sovietska- 
ja Litva. Ten rašoma, kad juo toliau, 
juo daugiau surandama pageltusiais 
lapais senovės dokumentų. Renka
ma visa, kad 400 metų sukakties 
proga būtų galima parodyti pilnesnė 
universiteto istorija. Dabar jau iš
aiškinta, jog įvairių raštų, doku
mentų ir leidinių surinkta per 100 
tūkstančių.

Visi dokumentai tyrinėjami spe
cialistų, nes tai labai svarbus daly
kas pažinti įvairių tautų senovės 
kalbas, kuriomis domisi ir kitų Eu
ropos kraštų mokslininkai. Dau
giausia svarbios medžiagos randama 
nuo XVI pradžios iki XIX šimtme
čio. Patys seniausi dokumentai yra 
nuo XIII šimtm. Tai Lietuvos kuni
gaikštystės susirašinėjimai, teismi
niai ir privilegijų dokumentai. Esąs 
tik vienas ir gal tik vienintelis eg
zempliorius rinkinio "Revoliucijos 
Giesmės”, Amerikoje į lietuvių Kal
bą išverstųjų - internacionalo, Mar
selietės ir kt.. ELTA
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Pėdos sniege 31 1

- Nežinią, ko Aldutė labiau laukė; 
sniego ar Kalėdų? Todėl dar lovoj 
tebegulint viskas atrodė kažinkaip 
kitaip. Lyg būt kas sienas nudažęs 
truputį melsvai. Pašokusi iš lovos 
pamatė, jog visur balta, balta ir dar 
vis snigo tokios didelės, ramios 
snaigės.

Paskubomis Aldutė pradėjo 
rengtis. Taip baisiai nesisekė, tų 
drabužių daugybė ir jie atrodė visai 
nereikalingi. Kad tik greičiau lau
kan... Net ir voš tik iškepti blynai 
neviliojo. O gal kas sniegą nuneš? 
Arba pavers į dumblą?... Pusiau sė
dėdama, pusiau stovėdama mažoji 
buvo priversta žvalgyti lėkštę bly
nų. Bekramtydama paskutinį kąsnį, 
dar kartą žvilgtelėjo pro langą. 
Snigti nustojo, bet sniegas tebėra - 
toks minkštas ir baltas.

Bet ko mama taip ilgai krapštosi? 
Sandėliuko rakto neranda. Pagaliau 
surado. Prie sandėliuko mama vėl 
sulėtėja, vėl negali atidaryti durų, o 
Aldutė per plyšį mato kur rogutės 
kabo. Ach, kad galima būtų greičiau 
užaugti, ji būtų tikrai už mamą vik
resnė. Suaugę viską daro pamažu. 
Pagaliau pagriebia rogutes ir bėga. 
Sniegas gilus ir greit bėgti negali. 
Kažkas išmindė dideles gilias pėdas 
nuo sandėliuko iki vartų. Aldutė 
bando eiti tomis didelėmis pėdomis, 
bet žingsniai per dideli jos mažoms 
kojoms.

Jau vaikai ant kalnelio susirinkę 
šaukia. - Greičiau, Aida, tu jauniau
sia, tai tu praminsi taką. Tavo pir
mos pėdos!

Aldutė skuba, nors ji labai neno
rėtų būti pirmoji. Ji žino, kad toli 
nenuvažiuos. Kitais metais būsiu di
desnė, tada nereikės pirmai būti. 
Taip galvodama sėdo ant rogučių ir 
pasileido pakalnėn kojonupąsispy- 
rus. Koks šaltas vėjas pūtė į veidą, 
net ašaros ištryško. Kaip smagu! 
Kad tik ilgiau užsitęsti galėtų iki pat 
pakalnės. Deja - rogutės staiga su
stoja. Aldutė nustebo, kad taip 
trumpai.

Nuoširdžiai sveikinu visus draugus, pažįstamus ir mielus Sydnejaus 
Liet. Klubo valgyklos lankytojus linkėdama džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ 
ir laimingų bei kupinų sveikatos NAUJŲJŲ METŲ

Genovaitė Kasperaitienė
■ Sydnejaus Lietuvių Klubo valgyklos vedėja

Greičiau, greičiau, Aldute, kelkis 
ir važiuok toliau! Tu esi pirmoji. Tu 
mums turi praminti pėdas sniege!

Pėdas sniege? Aldutei kažkas at
sitiko, kad ji net krūptelėjo. Juk jų 
kieme kažkas pramynė dideles pė
das sniege kol jodvi su mama buvo 
dar neatsikėlusios. Gal vagis?... Bet 
vagis būtų tikriausiai paėmęs rogu- 

-tes.-0 gal..-. Juk-rytoj Kūčios ir-ma
ma verkė ir ilgai dūsavo naktį.
■ Aldutė apsisuka ir eina namo, 
kurčia vaikų šaukimui dėl neatliktos 
pirmūnės pareigos., išminti provėžą 
kalne. Namie randa mamą išvirus 
kakavos. Mama siūlo vėl blynų su 
uogiene.

Bevalgydama mergaitė vis žvilg
čiojo į motiną. Tai pajutus motina 
užklausė, kodėl ji taip susidomėjus?

- Mama, kas pas mus buvo ir nuėjo 
į sandėliuką? Kas išmynę pėdas 
sniege? Mama, kodėl man nepasa
kai? Aš jau didelė.

Motina sunkiai atsiduso.
- Aldute, tu jau didelė mergaitė, 

bet vistiek turi prižadėti, turi pri
siekti, kad niekam niekada nepasa
kysi.

Aldutė rimtai susikaupus prisie-

Redaguoja: A. Matulcevičienė Redakcijos adresas: 3 Rialton Ave., 
Blackburn, Vic. 3180, tel 8782565
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kė.
- Tėvelis parėjo namo Kalėdoms.
- Ar jis jau pasiliks namie visados?
- Ne Aldute, tėvelio lauks kovos 

draugai. Jie už laisvę kovoja ir jų 
jau nebedaug.

Tai buvo paskutinis Kūčių vaka
ras Aldutės su tėveliu. Jis buvo ilgai 
ir kalbėjo apie pasišventimą, apie 
meilę. Tėvelis kalbėjo taip daug ir tą 
vakarą Aldutė neviską suprato. Juk 
ji norėjo visiems pasakyti, kad tė
velis grįžo. Bet priesaika...

Suprato Aldutė daug vėliau.
Praėjo žiema. Praėjo ir vasara. 

Lynotą rudens dieną atėjo pikti ka
riai ir liepė jodviem su mama eiti į 
turgų. Turguje buvo daugiau mote
rų. Ant žemės gulėjo keli kruvini 
negyvi vyrai. Kareiviai tempė mo

Visiems mieliems prieteliams, S.L.M.S.G. D-jos valdybai ir draugijos 
narėms nuoširdžiai linkiu tyro džiaugsmo ŠVENTOSE KALĖDOSE ir

- LAIMINGŲ NAUJŲ 1977 METŲ - -
m-; ’, : / ; •?: ?nc4)»asBauzien4';i>'V

Sveikinu visus draugus ir pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
NAUJŲ METŲ proga

B Visus mielus bičiulius, draugui bei pažįstamus sveikinu su ŠV.~~ 
KALĖDOMIS ir linkiu laimės ir sveikatos NAUJUOSE 1977 
METUOSE

Mielus draugus, pažįstamus ir bičiulius nuoširdžiai sveikinu su 
ŠV. KALĖDOMIS ir linkiu gražiausių ir laimingiausių NAUJŲJŲ 
METŲ

Sofija Šapanene

DANGAUS PASIUNTINIAI

teris pro šalį ir liepė pasakyti kas tie 
negyvieji?

- Ar atsimeni priesaiką, Aldute? - 
Vos girdimai sušnibždėjo mama.

Aldutė ir jos mama grįžo namo 
’’neatpažinusios” nė vieno vyro, gu
linčio turgaus aikštėje numesto. Jos 
mamai pasibaigė baugios laukimo 
dienos ir naktys;’ ji dabar galės 
verkti ir melstis. Gal-būt kada nors 
ji galės ir miegoti.

Aldutė sugrįžo netekusi jaunys
tės. Iš nerūpestingo vaiko per tą po
rą valandų Aldutė tapo skausme su
brendusia moterimi. Ir niekad jau, 
niekad ji nebelauks Kalėdų. Nebe
lauks sniego.

—=■-Kristina'

Jadvyga Paragienė, Reservoir

Ona Šalkauskienė

Sveikinus savo pažįstamus su ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS 1977 
METAIS. Visiems linkiu kuo geriausios laimės.

V. Januškevičienė

'ii

- Ir angelas jiems kalbėjo: - Nebi
jokite! Žiūrėkite, aš jums pranešu 
dideli džiaugsmą!-

Mielus draugus ir pažįstamus bei kolegas ir pacientus sveikinu 
ŠV. KALĖDŲ proga linkėdama daug laimės ir sveikatos 1977 METAIS 

' Valerija Laukaitienė
138 Burwood Rd., Burwood, N.S.W.

Visus savo artimuosius, draugus, pažįstamus ir klientus sveikinu su 
šventėmis ir linkiu sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Ona Meiliūnienė

Visus mielus artimuosius, bičiulius ir pažįstamus iš arti ir toli sveikinu 
sulaukus ŠV. KALĖDŲ ir linkiu visokeriopos sėkmės ir ištvermės 
NAUJUOSE METUOSE

Vanda Narušienė

Džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų bei sėkmingų NAUJŲJŲ 
METŲ linkiu visiems savo draugams, bičiuliams^pažįstamiems.

OnaOsinienė

-Su Šv. KALĖDOMIS IR NAUJAIS 1977 METAIS širdingai 
sveikinu ir linkiu visokios laimės visiems savo pažįstamiems Sydnejuję, 
Melbourne, Geelonge, Newcastle! ir Brisbane.

Ona Palaitienė

Štai ir vėl ateina laikas ir vėl at
rodo lyg angelai mus apsupa, savo 
švelniais sparnais mus paliečia ir. 
girdime sidabriniais balsais tyliai 
giedant: - Ramybė ir taika žemėje 
geros valios žmonėms! - Mes mylime 
tas viršžemiškasbūtybes jau nuo kū
dikystės dienų ir priimame juos dė
kingai kaip Aukščiausiojo pasiunti
nius - tačiau, ką mes žinome apie 
juos?

Biblijoje angelai yra labai dažnai 
minimi, bet apie jų būtybę ir išvaiz
dą informacijos labai maža. Kai ku
rie teologai teigia, jog tai dėl to, kad 
mūsų dėmesys perdaug nenukryptų 
nuo paties Dievo. Luko trumpoje 
scenoje, kur moterys atranda Jė
zaus kapą tuščią, jos išvysta ”du vy
rus žėrinčiais rūbais”, kurie joms 
sako, jog Viešpats prisikėlė. Mato 
aprašyme viziją - jo versijoj vienas 
asmuo - ’’angelas Viešpaties” ten 
buvo. Toliau - tyla.

Kaip Dievo Malonės perdavėjai ir . 
pranešėjai, jiel paima mus savo glo- 
bon, jie mūsų! apsauga, jie kreipia 
mūsų žingsnius ir rūpinasi, kad 
mums nieko bldgo neatsitiktų. - Taip 
rašė Johann Calvin.

O. Areimaitė
Jau nuo senų senovės žmonės bu

vo sužavėti angelais ir jų paslaptin
ga veikla. Pats jų vardas kilęs iš 
graikų ’’Angelos” - pasiuntinys 
(versta iš hebrajų MALACH). Tai 
dvasios, tarnaujančios sujungti 
žmogų su Dievu, nutiesti tiltą per 
didžiulį tarpą tarp Dievo ir jo kūri
nių. Jie nematomi mūsų akimis, bet 
minties greitumu jie juda tarp dan
gaus ir žemės. Jeigu reikalinga tarp 
mūsų pasirodyti, jie tampa žmogaus 
fizine būtybe ir gyvena tarp mūsų. 
Jų pasiuntinybė yra aukštai 
reikšminga žmonijos gyvenime.

Juk angelas sulaiko Abraomo 
ranką, kai nelaimingas tėvas aukoja 
savo vienatini sūnų Izaoką. Angelas 
išlaisvina Petrą iš kalėjimo, kuriame 
jis retežiais surakintas miega. An- 
gėlo jėga gali viską nugalėti. Prisi
kėlime angelas nuverčia sunkų ak
menį nuo Kristaus kapo. Angelas, 
kurs nesisakė savo vardo, rungėsi 
su Jokūbu ir išsuko Jokūbui strėnas. 
Ir štai, per vieną naktį angelas už
muša 185.000 Asyrijos karaliaus 
Sanherib’o karių.

Evangelijoj mes jaučiame juos 
mūsų tarpe ir kiekviename svarbia
me gyvenimo’ posūkyje,’ kiekviena- 
je krizėje jų ranka išsitiesia mūsų 
pagelbai. Naprašyti jie guodžia 

Nukelta į psl. 6
P^togėNr. 50-52, Į^8.^a0,t^į 5.
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DANGAUS PASIUNTINIAI

Kristų Jo nevilties momentais. Jie 
su Kristum dykumoje, kada Jis nu
silpęs nuo ilgo pasninkavimo, išsi
sėmęs nuo susitikimo su šėtonu ir il
gai jo gundomas pasiduoti ir net nu
temptas į kalno viršūnę. Kristaus 
sielos kančioj Gethesamano sode, 
kada jau likimas atrodo neperken- 
čiamas, staiga atsiranda angelas ir 
Jį sustiprina. O truputį vėliau, Pet
rui traukiant kardą Jėzui ginti, Jis 
jam primena, jog, jeigu norėtų, ga
lėtų ’’daugiau, negu dvyliką legijonų 
angelų”- savo gynybai pašaukti.

Mums mirtingiesiems angelai 
praneša, ką turi pranešti ir dingsta. 
Mes jaučiame jų gaubiančią malo
nę ir jų nepasiekiamą aukštybę. Jie 
pasirodo ramiai, tačiau jų pasirody
mas baugina ir jų pirmieji žodžiai 
dažniausiai yra: - Nebijokite!

Ar angelai geri? Nustebę skaito
me, jog būta ir blogų. Pats šėtonas 
yra nupuolęs angelas ir dėl savo 
nuodėmingos puikybės išvarytas iš 
dangaus. Šėtonui su draugais iš 
dangaus pasitraukus galime tikėti, 
jog likusieji yra geri - ne dieviškojo 
rango, tačiau geresni, kilnesni ir iš
mintingesni už žmogų.

Ar nesame nuo gimimo dienos pa
vesti ypatingai Angelo Sargo glo
bai, kuris, kaip psalmistas mums 
gieda, saugo visus mūsų kelius. Toji 
guodžianti mintis kyla iš anksty
viausių krikščionybės laikų. Kristus 
šiltai priima ’’mažuosius”, kurie am
žinai matys Dievo veidą. Angelo 
Sargo tikėjimui priklauso ir viltis, 
kuri randama daugelio antkapių įra
šuose, jog angelas lydi mūsų sielas į 
amžinybę.

Senuose hebrajų raštuose angelai 
buvo be sparnų. Jokūbo garsiajame 
sapne jis matė kopėčias atremtas į 
dangų ir jomis angelai laipiojo aukš
tyn ir žemyn. Nuo neatmenamų lai
kų visame Oriente buvo žinomi 
sparnuoti gyvūnai, kurie turėdavo 
žmogiškus veidus. Senajame Baby- 
lone tokios būtybės saugodavo pilies 
ar šventyklos vartus ir galimas 
daiktas, jog tai perėjo ir į hebrajų 
legendas.

Savo didžiojoj vizijoj pranašas 
Jesajas mato būtybes šešiais spar
nais, kurios viena kitoms giedojo: - 
Šventas, šventas, šventas Sabaoth’o 
Dievas! — Jie buvo pavadinti Sera- 
phim’ais. Vienas iš jų paėmęs de
gančią anglį nuo altoriaus ir ja pa
lietė Jesajoi lūpas. Daugiau apie 
juos nieko nebegirdime. Jų artimi 
giminės - Cherubim’ai beveik nuo 
pat pradžios su mumis. Išvaręs 
Adomą su Ieva iš Rojaus, Dievas 
liepė Cherubimams su degančiais ir 
žaibuojančiais kardais saugoti gy
vybės medį. Tikriausia tos ypatin
gos sargybos atminimui antrojoj 
Mozės knygoj du auksiniai Cheru- 
bimai saugo Arkoj sudėtus įstaty
mus.

Atkelta iš psl. s
Iš pat pradžių angelai buvo pa

siuntiniai ir pirmasis svarbiausias 
pranešimas Marijai: - Tu pagimdysi 
sūnų ir duosi jam vardą Jėzus! — 
Tam pranešimui išrinktas angelas 
buvo tas pats, kuris pranešė senam 
Zacharijui apie Jono Krikštytojo 
pagimdymą. Galime tikėti, jog tas 
pats liepė Juozapui, paėmus žmoną 
ir vaiką, bėgti nuo Berodo pykčio ir 
pinklių. Vieną kartą jis pasisakė sa
vo vardą: - Aš esu Gabrielius, kuris 
esu arti Dievo.

Dar du angelai pasirodo kaip as
menybės: Mykolas ir Rafaelis. (Tarp 
kitko, Rafaelį, tą nuoširdų pakeleivį 
iš protestantų Biblijos, Tobias kny
gos kaip apokrypą išėmė). Visi trys 
yra Arkangelai, angelų didžiūnai. 
Mykolas, kaipo kunigaikštis, kovoja 
su slibinu, vadinamu velniu ir jį nu
gali. Jis simbolizuoja šviesos trium
fą prieš tamsą. Jis, o ne Gabrielius, 
šauks mus paskutinę Dievo Teismo 
dieną prisikelti ir būti teisiamiems. 
Nuo pusantro tūkstančio metų jis 
garbinamas kaip šventasis. Mount 
Saint -Michel akmeninės salos vie
nuolyno bažnyčia priešais prancūzų 
kanalo krantą dar ir šiandien tebėra 
jo garbinimo centru. 
Angelų pilies žvelgia

Romoje, iš 
arkangelas,

ILGESNIS PASISVEČIAVIMAS VILNIUJE 
DEVYNIOS ARBA DEŠIMT NAKTŲ!

Išvykimo data gegužės 23 d. su sustojimais: Sydney - Singapur - 
Vilnius - Riga - Maskva - Kuala Lumpur - Sydney. 9 naktys VILNIUJE!

Rugpiūčio 13 d.: Sydney - Singapur - Vilnius -Kievas - Maskva - 
Singapur - Sydney. 10 naktų VILNIUJE!

Kainos įskaitant viešbučius, vizas, lėktuvo bilietus, pervežimus aerod
romuose, ekskursijas miestų apžiūrėjime ir kt.

Turėkite omenyje, kad keleivių skaičius ribotas. Nelaukdami rašykite 
arba skambinkite:

Palanga Travel

364 Sussex Street, Sydney, 2000 telf.:262665 
263526 

Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf.: 26 5066

262008
613426

kuris per popiežiaus Grigoriaus I-jo 
maro procesiją 590 metais pasirodė 
blizgančiais šarvais ir kardu.

Rusija, ateistiška ar ne, gali di
džiuotis vienu iš didžiųjų pasaulio 
miestų - Archangelsk.

Sparnuotų ’’Dievo paukščių” 
vaizdas giliai įsmigęs žmogaus sie
loje. Ar mes neskraidome savo sap
nuose? Todėl jie brangūs - mūsų 
draugai danguje - mūsų tikėjimo

Giminėms, prieteliams ir visiems lietuviams linkime 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Elena ir Stasys Dainiai

Plačiame pasaulyje išsibarsčiusią giminę, gentis, draugus ir 
pažįstamus ŠVENČIŲ proga nuoširdžiai sveikina

Dumčiai, Adelaide

Sveikinu visus mielus draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ proga ir 
linkiu šviesių ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ

Stasys Liaksas

Mūsų malonius prietelius, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su 
ŠV. KALĖDOMIS ir linkime sėkmingų NAUJŲJŲ - 1977 METŲ

G. A. Alytų šeima

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkime savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems

K. ir V. Biveiniai, Canberra

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga 
sveikiname visus draugus ir pažįstamus ir linkime geriausios sėkmės 
ateinantiems metams.

Rama ir Vytas Geniai, Canberra

Sveikiname su KALĖDŲ šventėmis visus artimuosius, pažįstamus ir 
draugus, linkėdami linksmų KALĖDŲ ir laimingų, sveikatingų 
NAUJŲ METŲ

S. P. Velioniškiai

Mūsų Pastogė Nr. 50-52,1976.12.20; psl. 6

tradicijoj, nors modernios bažnyčios 
galvos tikėjimui angelais mažai be- 
priduoda reikšmės. Jie vis tebėra 
galvosūkis. Antikos mokslininkai 
stengėsi juos tvarkingai suskirsty
ti, o viduramžių laikais buvo daug 
ginčų dėl jų egzistencijos.

Ar daug yra angelų? Pagal Alber
tus Magnus, 13-jo šimtmečio moks
lininką, 399.920.004. Pagal jo moki
nį, Tomą Aųuinietį, ’’daugiau negu 
žmonių”.

Be abejo, dangaus pasiuntiniai 
greičiau yra tema menui, bet ne 
mokslui. Dante’s Dieviškoje Kome
dijoje pristatoma poetinė vizija an
gelų daugybės, degančių Dievo mei
le ir švytinčių neapsakoma šviesa.

Tapytojo ranka mums perduoda 
artimesnį vaizdą. Pamaldiems me
nininkams, kaip Botticelli ir Raffael, 
priklauso padėka už įtikimą angelų 
atvaizdavimą.

Angelai nežino poilsio. Iš Mado- 
nnos ir Kristaus paveikslų jie pasie
kia mūsų žemiškas būtybes su meile 
ir poezijos žavingumu. Ar daug ti
kėjimo tereikia, kad pajutus jų švel
nutį sparnų šlamesį, jų žvilgsnį, jų 
šviesą?...

Taip juos matė anie piemenys 
laukuose, ganę tą naktį bandas. ”Ir 
angelams skrendant į dangų jie tar
pusavy kalbėjo: - Einam į Betlehem, 
pažiūrėkime įvykio, kurį mums 
Viešpats pranešė.”
Gloria in Excelsis...giedojo angelai.
. O žemėje ramybė geros valios 

žmonėms.

Sveikiname savo gimines, draugus, pažįstamus
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga

E. A. Jomantai, sen.

Brangius mūsų bičiulius, pažįstamus ir artimuosius sveikiname 
ŠV. KALĖDŲ proga ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

J. Ruzgiai, Brisbane

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

Hilda ir Vincas Kazokai, Perth, W.A.

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ MŲTU linkime 
visiems mūsų draugams, bičiuliams ir pažįstamiems iš arti ir toli!

Bronė ir Motiejus Gaili ūnai
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NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS MŪSŲ MIELUS SKAUTUS, 
SKAUTES IR BROLIUS, RĖMĖJUS, MECENATUS, TĖVUS IR 
VISUS SKAUTŲ DRAUGUS, LINKĖDAMI LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ, DARBŠČIŲ 1977 METŲ!

f'

, v.s. dr. Aleksandras Mauragis,
• x LSS Australijos Rajono Vadas

SVEIKINAME SYDNEJAUS SENŲJŲ SKAUTŲ ŽIDINIO 
ŽIDINIEČIUS IR RAJONO VYR. AMŽIAUS SKAUTUS SU KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS. TEGU NAUJIEJI METAI MUS ATJAUNINA IR VISUS 
SUVEDA Į VI—JĄ TAUTINU STOVYKLĄ!

Sydnejaus Senųjų Skautų Židinio 
Tėvūnas ir Kanclerė.

Visiems mūsų broliams ir sesėms, skautų bičiuliams, rėmėjams ir 
talkininkams linkime džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Aušros Tuntas.

Seses ir Broliai,

PASUPTI KŪDIKĮ...
Pasakyk, mielas broli ir sese, 
Ar yra atminty kas brangesnio, 
Kaip tėviškėj vakaras Kūčių 
Ir Mišios Bernelių bažnyčioj!

. Iš tų Bernelių Mišių vaikystėje, 
kaip gyvas stovi atminimas - kai su 
tėveliu nueidavau į jas Nemakščių 
bažnyčioje. Po gražių ir griausmin
gų giesmių, kaip ’’Muškim būgnais, 
trimituokim”, po Bernelių Mišių, dar 
būdavo gera spūstis, ypač vaikų, 
prie Kryžiavonės altoriaus paruošto 
Betliejaus. Įdėmiai žiūrėdavau į 
vargingos kūtelės scenovaizdį, bet 
ypač norėjau patraukti už juostelės, 
ištiestos nuo Kūdikio lopšelio, ir 
taip, kad suskambėtų prie jo prika
bintas varpelis, duodąs ženklą, kad 
Kūdikis tikrai pasuptas...

Jau būdamas vyresnėse gimnazi
jos klasėse to drovėjaūs ir žiūrėjau 
kiek pašaipiai... 0 tačiau verta pa
žvelgti giliau į to simbolio prasmę: 
pasupti Kūdikį Kristų - ne traukiant 
juostelę, bet sieloje ir širdyje - vei
kiau save arčiau patraukiant prie 
Kristaus, o ypač išgyvenant tą realų 
susitikimą su Kristumi, tarsi broliu 
ar sese, kuriems esant mažiems su- 
pom ir tausojom, o dabar mylime ir 
tapome neatskiramais draugais.

Pasupti kūdikį - reiškia būti ir jo 
draugu. Bet ar Jėzus yra mūsų 
draugas? Tapęs žmogiškuoju kūdi
kiu Betliejuj Jis jau yra įsijungęs 
neatskiriamai visiems žmonėms, vi
soms tautoms, visiems laikams: ”Aš 
noriu būti su jumis iki pasaulio pa
baigos” - tai jo neatšaukiama valia.

Jėzus mano draugas - ar pagalvo
jote kada rimtai? Su draugu mes

norim kuo daugiau susitikti. O kaip 
su Jėzumi? Jo meilė ir čia išrado bū
dą. Šv. Komunija yra susitikimas su 
Jėzumi pačiam aukščiausiame drau
giškume: pačioje mūsų širdyje ir 
sieloj. Su draugu mes norime būti 
kartu. To ir Kristus nori. Tad paim
kime Jį kartu į savo žaidimus, į būrį 
džiaugsmingų draugų, o ypač kai 
norime pasiekt laimėjimo.

Su draugu mes-norime kalbėtis. 0 
kaip su Kristumi? Jis kalba labai ty
liai. Tik kai aptilsta ūžiančios klasės, 
draugų klegesys ar jazo muzika Jis 
kalba tau širdim į širdį - gyvuoju są
žinės balsu. Gal kartais išgirsi ir Jo 
kvietimą: ateik ir sek mane. Bet 
ypač Jis kalba kasdien ir visiems šv. 
Evangelijos byla. Skaitykim tuos 
meilės žodžius, nors tik kitų atkar
totus prieš tūkstančius metų, bet 
nepraradusius gyvybės pulso, nė 
širdies... Kasdien kalbėkime su Juo!

Mes draugą norime ir apdovanoti 
- juk čia pat Kalėdos; o kaip su Jė
zumi? Be abejo! Juk ir visa ta dova
nų šventės prasmė yra kilusi iš t,os 
pačios didžiosios dovanos - Kūdikio 
Kristaus, mums duoto Dangiškojo 
Tėvo. Ir nieko nėra lengviau, kaip 
duoti dovaną Kristui: juk visa, ką 
duosite vienam mano mažiausių 
brolių - man duosite!.. 0 tų mažes
niųjų ar mažųjų brolių rastume gau
siai ir šiame krašte, o ypač misijose - 
Azijoje ar Afrikoje - jų milijonai... 
Per tas misijas ir kitą pašalpą gali
me aukoti, net savo žaislus, kurie 
dar ir mums įdomūs, gražias knygu
tes, o net ir iš savo sutaupų - ne tiek 
iš tėvelių ’’iškaulytų”, bet savo pa
čių, atsisakant nuo perdėtų saldybi- 
nių gerovių... Išmokime aukoti nuo 
jaunystės, nes vėliau - bus sunkiau!

Dar daug kitų kelių ir būdų kaip 
’’pasupti Kūdikį” išras mylinti šir
dis, nes nėra nieko išradingesnio 
kaip meilė. Juk tai ir mūsų gerojo 

įki

štai Kalėdos ir Nauji Metai. Tai 
visų didžiausioji metų šventė,- kada 
maži ir didelį tarsi atgyja, pasikei
čia, darosi geresni, prisimena savo 
mylimuosius, siunčia sveikinimus, 
perka dovanėles, net ir nepažįsta
mus susitikę šypsosi, nori nelaimin
giems padėti ar patarnauti. Kodėl 
taip?

Ilgų amžių krikščioniškoji tradici
ja visus taip paveikė, taip giliai mū
sų civilizaciją persunkė, kad be tų 
didžiųjų švenčių sunku būtų kultū
ringam žmogui gyventi. Kristaus 
atėjimas, kaip Dievo, kūdikėlio pa
vidale į pasaulį pas žmones turi be
galiniai gilios prasmės, net ir tiems, 
kurie į Kristų kaip į Dievą jau neti
ki. Su Kristum į pasaulį atėjo die
viškas gerumas, jei žmogus tai su
prastų ir supratęs to laikytųsi, tai 
žmogaus gyvenimas grįžtų į rojų, 
nes blogis turėtų išnykti, o meilė 
tarp žmonių viešpatauti. Kadangi 
žmogus Kristų išpažįsta tik formalia 
puse, o nepakeičia savęs esmėje, tai 
nei žmogus, nei pasaulis tikros 
krikščionybės dar nepasiekė. Die
viškasis gėris, atėjęs su Kristumi, 
dar tebėra evangelijose žmogaus 
nepasiekęs ir nepakeitęs.

darbelio užduotis, aukojant jį Die
vui.

Pagaliau ’’pasupti Kūdikį” pati 
svarbiausioji mintis, kad Kristus tai 
nėra koks religinis simbolis arba 
koks tai vien istorinis asmuo, kad 
apie Jį kalbėtume kaip apie Carter, 
Fraser arba karalienę, bet ne apie 
Kristų - Mesiją - Dievo pateptąjį 
mums siųstą Atpirkėją, kad Jo gy
venimas, mirtis ir prisikėlimas yra 
dėl manęs, kad tik dėl Jo aš esu ver
tingas asmuo, kad man gali būti at
leistos nuodėmės, kad dėl Jo įvyk
dytos atpirkimo aukos aš galiu vesti 
laimingą ir prasmingą gyvenimą ir 
juo dalintis su kitais, ir kad jo pa

Sveikiname savo gimines, draugus ir pažįstamus
Šv. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga su geriausiais linkėjimais!
Vincė ir Pranas Antanaičiai

ir šeima

Nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
draugams, prieteliams ir pažįstamiems linki

Balys, Valentina, Laima ir Rita
Barkai

Sveikiname visus mielus mūsų giminaičius, draugus ir pažįstamus
ŠV. KALĖDŲ proga ir linkime visiems laimingų ir sėkmingų

NAUJŲJŲ METŲ
Aldona ir Adolfas Jablonskiai

Visiems mūsų draugams ir pažistamiems linkime linksmų
ŠV. KALĖDŲ ir laiminu NAUJŲ METŲ

Vita, Aleksandras ir Algis Jakštai
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Savo draugus ir pažįstamus s "eikiname Kalėdų švenčių proga ir 
linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Jonas ir Marii* i
■■■■.. . -w «*•* ■ ■ ;■ ' ' ■' . '-tS ■;

' ' --------------------------------------------------- ------------------- ~~~ ' ' • ■ > • • . . . Į.<■;»» i'

Mūsų Past-gė Nr. . u.12.20, pšl. 7 v. v.*?

■ ’ ' -- V iŠ®

Mes, skautai, tikime į Dievą ir į 
gėrio pergalę, todėl rūpinamės būti 
patys geresni, darydami gerus dar
belius, ir stengiamės gėrį skleisti 
pasaulyje, kad pasaulis būtų geres
nis ir gražesnis. Tai mūsų pirmasis 
ir didysis uždavinys. Kalėdų ir Nau
jų Metų angoje mes pasižadame būti 
geresni, mūsų laimė ir pasisekimas 
priklausys nuo mūsų gerumo. Mes 
patys galime būti savo laimės kal
viais ir tokiais privalome būti. Ne
laukime iš kitų nieko o kitiems ką 
galime duokime, būkime ne tie, 
kurie ima, bet tie, kurie duoda. Tik 
dalydami save, mes galime būti lai
mingi ir atlikti savo skautišką gero 
darbelio pareigą. Visiems linkiu 
linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 1977 
metų.

v.s. A. Mauragis 
LSS Austr. Rajono Vadas

baigoje galiu rasti amžiną laimę su 
Juo ir su tais, kuriuos aš myliu.

Mielas Broli ir Sese - tebūnie ir 
mūsų nuoširdus troškimas - ’’pasupti 
Kūdikį” - tuo nuostabiu širdies pap
rastumu ir meile, kaip ją išreiškė 
broliai artojėliai, bet taip pat ir vis 
gilesniu pažinimu bei tuo pasitikėji
mu, kad Tavyje, o Viešpatie, mūsų 
ramybė ir viltis, kad tik Tavo meilė
je mūsų gyvenimo prasmė ir šis, 
kalėdinis, džiaugsmas, kurio visiems 
aš nuoširdžiai linkiu!

Jūsų

s. kun. Petras Butkus, 
LSS Australijos Rajono 

Dvasios Vadovas
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Rimantas Sarkis
Metų, gale, Geelong’o, Vic., ’’Šat

rijos” tunto ilgamečiam tuntininkui 
s. Alg. Karpavičiui pasitraukus iš 
pareigų, naujuoju šio tunto tunti
ninku paskirtas jūrų ps. dr. Riman
tas Šarkis.

Brolis Rimantas gimė 1948.9.15. 
Šeimai 1949 m., per Kalėdas, atvy
kus į Australiją ir įsikūrus Geelon
g’e, čia augo ir mokinosi iki gayo 
brandos atestatą. Vėliau studijavo 
mediciną Melburno universitete ir 
1972 galę gavo medicinos daktaro 
laipsnį.

Lietuvišką pradžiamokslį..; Riman
tas pradėjo 1956 in. Geelong’e, lan
kydamas savaitgalio mokyklą, kurią 
baigė 1960 m.

Į LSS įstojo 1958, tais metais 
duodamas įžodį. Persikėlęs studi
juoti į Melburną, įstojo į ’’Džiugo” 

Tunto Jūros Skautų "Nidos” 
Laivą. 1968 m. davė jūros budžių 
įžodį. Nuo to laiko sėkmingai vado
vavo jūrų skautams ir budžiams, 
jiems tairipant didžiausiu vienetu 
tunte. jo'.Jkaip vadovo veikla, atžy- 
mėta ’ keliant jį į vyresniškumo 
laipsnius: 1969 jis pakeltas į vairi
ninko, 1970 - valtininko, 1971 - į vyr. 
valtininko, 1973 - į jūrų paskautinin- 
ko laipspį. ’’Džiugo” tuntui esant re- 
gistįFutftam’ jjąš drištrilų’jskaiftus, jis' 
prieina 'jų, skautų vadovų, ‘ kursus 
(Explanatory, Scouter preliminary 
ir stovyklų vadovo). 1970 m. apdo
vanotas LSS Tėvynės Sūnaus žy- 
meniu.

Be veiklos su skautų vienetais, jis 
ėjo įvairias kitas pareigas stovyklų 
metu - nuo instruktoriaus, stovyklos 
gydytojo iki stovyklos viršininko, ir 
dalyvavo keliose kitose jaunimo or
ganizacijose, kaip valdybų narys:

Mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname
ŠV. KALĖDŲ proga ir linkime laimingų NAUJŲJŲ 1977 METŲ
/ . . . Vytautas ir Ričardas Bukevičiai
■gguaišb pziv patim ?.^ū)9i

Brangius mūsų draugus, bendradarbius ir klientus nuoširdžiai 
sveikiname Kristaus Gimimo Šventės proga ir linkimp šviesių, sėkmingų 
ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Marina ir Lory Cox

j.ps. Dr. Rimantas Šarkis

iLiet. Studentų Sąjungoje, Jaunimo 
Komiteto, Medicinos Studentų > 
Draugijoje; bendradarbiavo "Pėd
sekyje”.

1973 m. pradžioje išvyko į Albury 
atlikti praktikos ligoninėje. Ten, ne
sant lietuvių skautų, įsijungė į aus
tralų skautų veiklą, tapdamas ”1 st 
Wodonga” draugininku. Čia sukūrė 
ir šeimą, vesdamas Dagę Skapins- 
kaitę, Geelong’o ir Melburno lietu
viams žinomą tautinių šokių šokėją 
ir gailestingąją seserį. Po dviejų 
metų praktikos išvyko į Kanadą pa
gilinti studijų.

1976 m. birželio mėn. grįžo Aus
tralijon, parsiveždamas dukrytę 
Baltiją, ir pastoviai įsikurdamas 
Geelong’e, kur atidarė savo kabine
tą Corio Sveikatos Centre.

Profesiniai įsikūręs vėl įsijungė į 
visuomeninį - skautiškąjį darbą: iš
renkantis atstovu į ALB Krašto Ta
rybos Suvažiavimą, ir paskiriamas 
’’Šatrijos” Tunto tuntininku.

Mums telieka palinkėti - sėkmės, 
broli Rimantai!

j
^HAtkoTI TEESVIZHOS APARATAI

Labai žema kaina! 26” nuo $ 650
Nepraleiskite progos įsigyti spalvotą T.V. aparatą žemiausia kaina!

* ' ~ • L ! - .* • *z'?> ’

Bestway T.V.
SALES & SERVICE, tel. 695186

Dėl informacijų kreiptis pas V. Masioką tuo pačiu telefonu

Aušros Tunte
’’AUŠROS” TWrAŠ’:RUOŠIA
VASAROS STOVYKLĄ

Sydnejaus ’’Aušros” Tunto skautų 
stovykla įvyks 1977 m. sausio 4 -15 
d.d., Ingleburn’e, N.S.W.

Stovyklavimo mokestis: už pirmą 
skautą-tę šeimoj - $ 30.00, už antrą - 
$ 26.00, už trečią - $ 22.00; esant iš 
šeimos daugiau negu trims stovyk
lautojams, sekantieji stovyklauja 
veltui.

Stovyklos lankymo dienos: sek
madienį, sausio 9 - tą, ir šeštadienį, 
sausio 15 d. (stovyklos uždarymas ir 
didysis laužas).

VIENA SYDNEJAUS SKAUTŲ 
IŠKYLA

Apie šeštą valandą visi atsiradom 
skautų stovyklavietėje. Saulė neuž
ilgo dingo nusileisdama, ir mums 
reikėjo statytis palapines pasišvie- 
čiant elektros lemputėmis...

Pirmas mūsų didesnis užsiėmimas 
buvo miško žygis. Stovyklą palikom 
penktadienį popiet. Mes ėjome apie 
tris valandas per mišką, kol pasie
kėme upę, kur turėjom tą naktį per
nakvot. Tą vakarą mes valgėm bly
nus, blynus ir dar kartą blynus. Po 
to ėjom mįegot, bet niekas iš mūsų 
neužmigo, ries buvo šalta. ir nepato
gu-

Kitą rytą, labai anksti mes pali
kome upę ir pusryčiams grįžom į 
stovyklą. Pusryčiai buvo labai geri!

Tą vakarą buvome pamokinti da
žyti margučius, po to buvo leista 
mums patiems juos ’’pamarginti” 
arba eiti į palapines.

Sekmadienį, apsitvarkę, visi vy
kome Velykų pamaldom# j bažnyčią. 
Po pamaldų, grįžus į stovyklą, skau
tai ir vyčiai žaidė ’’Criket’ą”. Buvo 
labai lygus žaidimas; nežiūrint am
žiaus skirtumo vyčiai laimėjo tik

PRANEŠIMAS

Sausio 14 d., penktadienį, Aušros 
Tunto stovykla taip pat atvira sve
čiams ir lankytojams nuo 4 vai. p.p. 
Tą dieną stovykloje svečiuosis ka
nadiečių taut. šokių^rupė Gyvata- 
raš, kurių pasirodymo tikimės* prie 
laužo.

Tuo pačiu pranešame, kad Aušros 
stovykla Ingleburiie pratęsiama 
Viena diena ilgiau: truks nuo sausio 
4 iki sausio 16 d. Tnf 

vienu ’’užbėgimu”.
Vakarienei gavome ’’hongi”. Tai 

naujazelandietiškas valgis. Jis buvo 
gana skanus.

Tą naktį, daug vėliau, kai jau 
buvo visai tamsu, įvyko naktiniai 
žaidimai. Sesės ir broliai buvo pas
kirstyti į penkias komandas. Pats 
žaidinias užtruko apie dvi valandas.

Kitą dieną visi, pavargę, grįžome 
namo. Stovykla buvo baigta.

Raimondas Pullinen -

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga sveikiname visus mielus 
draugus, bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus linkėdami daug 
džiaugsmo šventėse ir sėkmės bei laimės 1977 metais

Irena ir Algis Dudaičiai

ŠV. KALĖDŲ
proga sveikiname visus mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus
nuoširdžiai linkėdami sėkmingų ir laimingų

NAUJŲJŲ METŲ
Elena ir Izidorius Jonaičiai

Mielus mūsų bičiulius, draugus ir pažįstamus arti ir toli sveikiname 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime laimingų ir skambių

NAUJŲJŲ METŲ
Elena, Elenutė ir Bronius Kiveriai

Sveikiname brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus su
ŠV. KALĖDOMIS ir linkime laimingų ir sėkmingų 1977-jų METŲ.

Irena, Algis ir Rimas Milašai

visus artimuosius su Šv. KALĖDOMIS ir linkime 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Laima ir Vytenis Šliogeriai

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
linkime visiems mūsų draugams, bičiuliams, kolegoms ir pažįstamiems.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

Linksmų, malonių ŠV. KALĖDŲ švenčių ir sėkmingų laimingų 
NAUJŲ METŲ linkime visiems mūsų draugams ir pažįstamiems.

Dr. V. Kišonas
Dr. G. ir Ž. Kišonai

Mieliems draugams, kolegoms ir pažįstamiems linkime nuotaikingų 
KALĖDŲ ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Gražina ir Liuką Petrauskai

Gražių KALĖDŲ švenčių ir sveikų bei laimingų
NAUJŲ 1977 METŲ

linki
Alfas, Jadvyga, Ginta ir Vida 

Viliūnai

Džiaugsmingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų bei sveikatingų 
NAUJŲJŲ METŲ linkime visiems mūsų draugams, bičiuliams, 
pažįstamiems ir bendradarbiams

Tamara ir Benius Vingiliai
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Nuomonė nepakitus
Australijos Baltų Tarybos pirm, 

p. Balys Stankūnavičius lapkričio 1 
d. laišku kreipėsi į opozicijos vadą 
Mr. G. Whitlam, užklausdamas po 
metų jo nuomonės dėl Pabaltijo pri
pažinimo de jure Sov. Sąjungai. Iš

atsakymo matosi, kad Mr. Whitlam 
vis tebesilaiko ’’realiosios politikos”. 
Atsako opozicijos vado sekretorius 
Mr. Richard Butler.

Čia skelbiame abu laiškus ištisai 
originalia kalba. Red.

Dear Mr. Whitlam,

Now that the passage of time 
has cooled most tempers, we Aus
tralian citizens of Baltic origin wish 
to requeste you for a direct state
ment as to whether, if returned to 
Government, you will re - impose 
*De - Jure’ recognition on the Soviet 
Russian occupation of the Baltic 
States. . .

We do not wish to be involved 
in a protracted conflict with you or 
your Party. It is contrary to our 
democratic principles to exert poli
tical influence as to which Party our 
members are recommended to 
support.

Your personal statement as to 
your standing on this matter will be 
conveyed to our Communities at 
their National Conventions thia 
year, and, naturally, will have con
siderable influence on our Commu
nities’ voting patterns in the future.

Yours sincerely,
Balys Stankunavicius 

President
Baltic Council of Australia.

Australian Labor Party will be re
viewed at the forthcoming Federal 
Conference of the Party to be held 
in July 1977.

Yours sincerely, 
Richard Butler,

Principal Private Secretary.

GRUPINĖS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977 METAIS.
Proga pabūti ilgiau Vilniuje ir pamatyti gimines.

1. Iš Melbourne / Sydney 23 d. gegužės mėn. 1977 m. Singapūre - 2 
dienos, VILNIUJE 10 dienų (su pilnu išlaikymu), Rygoje 2 d. ir Maskvoje 
2 dienos (su pilnu išlaikymu), Kuala Lumpur 2 dienos. Pilna kaina $ 1980.

2. Iš Melbourne / Sydney 13 rugpiūčio mėn. 1977 m. 11 dienų 
VILNIUJE su pilnu išlaikymu, 2 dienos Maskvoj ir 2 dienos Kijeve (su 
pilnu išlaikymu) 3 dienos Singapūre. Pilna kaina $ 2050.

Pavieniui i Vilnių bet kada 6 dienoms tiktai. Taip pat bet kada j Euro
pą, Čikagą, Toronto ir kituilšrūpinam dokumentus, patariam kaip pigiau 
ir patogiau keliauti. Patarnavimas veltui.

ALG. ŽILINSKAS,
ODRA

TRAVEL SERVICE PTY. LTD.
Sit LA TROSE STREET, MELBOURNE, S0M

(Skyrius Sydney 647 George st.)

Dear Mr. Stankunavicius,

Mr. Whitlam has asked me to 
thank you for your letter of 1 No
vember 1976 and reply on his behalf. 
I apologise that due to an extremely 
busy Parliamentary session we.have

We do appreciate that it is,not 
the purpose of your Council to seek 
to exert political influence or to be 
involved in a protracted conflict 
with the Australian Labor Party. In 
the same spirit we would like to 
state that the Australian Labor 
Government did not ’impose’ recog
nition on the Soviet Russian 
occupation of the Baltic States. The 
policy decision taken by the Labor 
Government simply reflected the 

i reality of practice by successive 
Australian governments. No matter 
what the Liberal - National Country 
Party Government may have said in 
the past or even todaytheir mem
bers and Ministers always sought 
permission from Soviet authorities 
to visit the Baltic States. They in no 
sense withdrew from practical 
recognition of Soviet control over 
those territories. Furthermore, it is 
not within the power of any State to 
impose recognition on another 
State. The point at issue is rather 
whether practical and legal 
arrangements correspond to reality.

Having made . these general 
points I might mention that the 
Foreign Policy platform of the

A. Jakšto piešinys

Mubtj Pastogę!

VISAIP
The New York Times lapkričio 27 

laidoje aprašo JAV ir Sovietų Są
jungos delegatų Jungtinėse Tautose 
susikirtimą, lapkričio 24 d. JAV de- 
ledatas William W. Scranton apkal
tino sovietus, kad jie paneigia žmo
gaus teises savo piliečiams, pabrėž
damas religinės laisvės nebuvimą 
Pabaltijo valstybėse, okupuotose 
1940 m. Sovietų Sąjungos. Sovietų 
delegatė.. Aleksandra Biriukova pa
vadino Šcrantono kalbą "brutaliu 
tiesos iškraipymu”, teigdama, kad 
Pabaltijo valstybės naudojasi visiš
ka laisve. Kitas JAV Misijos Jung
tinėse Tautose delegatas W. Tapley 
Bennet, Jr., kalbėdamas kitą kartą ’’ 
vietoj W. Šcrantono, pasakė su
prantąs sovietų jautrumą, kai palie
čiamas žmogaus teisių klausimas 
Sovietijoje. Jis pacitavo Leniną: 
’’Žmonės nori turėti galią, bet ką jie 
su ja darytųjeigu ji būtų jiems su
teikta?”. ELTA

Sydnejuje dar vis tautiečiai tebe
kalba apie P. Rūtenio Moniką. Ma
tyt, toji Monika ’’verta grieko”!

Dar neatsigavus po "Monikos", 
Atžalos teatras jau ruošiasi naujam 
pastatymui. Kas bus statoma, < tuo 
tarpu nekalba, bet Atžala leidžia vis 
naujas metūges mūsų visų džia^gs- 
mui. ... ...

Sveikinimai ir linkėjimai KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ MF3£Ų 
proga brangiems Sydnejaus Lietuvių Klubo bibliotekos - skaitykite 
bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams. Pamilkime lietuvišką 
spaudą!

č. Liutikas
- Sydnejaus Liet, Klubo ;

bibliotekos - skaityklos vedėjas

Mielus Klubo narius, bičiulius ir visus Canberros bei apylinkių 
lietuvius nuoširdžiai sveikina KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ linki

Canberros Lietuvių Klubas

-Daugelis žmonių galvoja, - sako 
prancūzų 'dramatikas Marcei 
Achard, - kad reikia anksti keltis, 
jeigu nori dienos pasisekimo. Jie 
klysta: pasisekimas priklauso ir ko
kiame ūpe atsikelsi.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
proga sveikiname visus mūsų bičiulius ir klientus linkėdami jiems 
sveikatos ir visokeriopo gėrio.

Jonas ir Balys Stankūnavičiai
BUSINESS HOLIDAY TRAVEL CONSULTANTS 

309 Victoria Street, West Melbourne, 3003

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga 
sveikiname Klubo narius ir rėmėjus ir visas šeimininkes, kurios metų 
bėgyje talkininkavo Klubui gaminant pietus.

Be to gražiausi sveikinimai ryžtingai klubo šeimininkei p. A. 
Reimerienei.

Melb. Liet. Klubo Taryba

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ savo 
mieliems bičiuliams ir klientams linki

., ‘ . Cibai
PALANGOS Kelionių Biuro ir 

suvenyrų krautuvės savininkai

Mielus narius, rėmėjus, bičiulius ir visus Sydnejaus bei apylinkių 
lietuvius

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
proga sveikiname ir linkime daug džiaugsmo ir geriausios sėkmės

Sydnejaus Lietuvių Klubas

MūsitPdstofce’tfr. '50-52,1^6.12i2tf‘psk4*
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Onutė, Rūta ir Vytautas 
Arai 

------------------------------------------- ------------- ------------------ ----------------------
Brangius mūsų draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir visiems linkime gražiausių ir 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Bronislava, Marija ir Raimondas 
Baltramijūnai

Brangius mūsų draugus, bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikiname linkėdami džiaugsmingų ŠV. K A T.ĖDU ir 
laimingų bei sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

Kazytė ir Valerijonas Bitinai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir šviesių bei laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ visiems savo bičiuliams, draugams ir pažįstamiems linki

Alfas Giliauskas

Brangius draugus, bičiulius, pažįstamus ir visus mielus lietuvius 
sveikiname Šv. KALĖDŲ proga ir linkime šviesių ir laimingų

NAUJŲJŲ METŲ
N. ir K. Butkai 

0. Gilandienė

Sveikiname visus mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus su
Šv. KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Z. ir V. Čilvinai

Daug džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE!
Daug laimės ir sėkmės NAUJUOSE 1977 METUOSE!

Visiems savo skaitlingiems draugams, bičiuliams, bendradarbiams ir 
pažįstamiems linki

Irena ir Vladas Daudarai

Mielus gimines, draugus, klientus ir pažįstamus sveikiname su
ŠV. KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS ir linkime geriausios ateities.

J Ona ir Povilas Grosai, Croydon Park

Brangius draugus, bičiulius ir ypač sportininkus bei sporto 
darbuotojus sveikiname ŠV. KALĖDŲ proga ir linkime visiems 
sėkmingiausių ir našiausių NAUJŲJŲ METŲ

Salomėja, Valentinas, Irena ir
Raimondas Gulbinai

t- ■Ą

Nuoširdūs kalėdiniai ir Naujų 1977 metų sveikinimai ir geriausi 
linkėjimai giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Stasė ir Emilijonas Kolakauskai

Nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su Šv. 
KALĖDOMIS ir linkime šviesių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Marytė ir Adomas Laukaičiai

Nuoširdžiausi linkėjimai KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga visiems artimiesiems, bičiuliams ir bet kur esantiems 
pažįstamiems lietuviams, kuriuos pasiekia Mūsų Pastogė.

\ Liutikų šeima

Mieli bičiuliai, bendradarbiai ir pažįstami! Priimkite mūsų nuoširdžius 
sveikinimus ŠV. KALĖDŲ proga ir geriausius linkėjimus 
NAUJIEMS METAMS!

Onutė ir Juozas Maksvyčiai

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga mielus draugus, pažįstamus ir visus mielus tautiečius sveikina ir 
daug džiaugsmo bei laimės linki

A. ir P. Marašinskai—----------------------------------------------------------------------------------------------
Smagių ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ nuoširdžiai 

linkime visiems mieliems draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams.
Ada ir Vytautas Mickevičiai

F ____________ ___________________________________________________
Mielus draugus, gimines ir pažįstamus sveikiname ŠV. KALĖDŲ 

proga ir linkime visiems jaukių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.
’ * Anelė ir Jonas Mikutavičiai
fe ----------------------------------------- ------------------------------------- ---------------------

Su ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS
visus mielus bičiulius ir pažįstamus sveikina 

į rt-1 •

Angelė ir Stasys Montvidai

Mūsų Pastogė Nr. 50-52,1976.12.20, psl. 10

Visus mielus bičiulius ir pažįstamus nuoširdžiai sveikinu KALĖDŲ 
proga ir linkiu laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Viktoras Jaras

Mielus savo bičiulius, kolegas dailininkus ir pažįstamus nuoširdžiai 
sveikinu KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkiu laimingų ir kūrybingų 
NAUJŲJŲ METŲ. ' •

Eva Kubbos

Nuoširdžiausi sveikinimai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir gražiausi 
linkėjimai NAUJUOSE METUOSE visiems brangiems draugams, 
bičiuliams pažįstamiems Australijoje ir N. Zelandijoje.

Paulius Rūtenis

Mieliems savo bičiuliams ir pažįstamiems nuotaikingų švenčių ir 
laimingų NAUJŲJŲ 1977 METŲ linki

Vaclovas Šliogeris
'■ ...Ui -rl ’ .. ’

" '  ..........................................................■■■ "■■■■' ■   

MIELI SKAITYTOJAI!

Metamas baigiantis paprastai su
daroma metinė apyskaita: suvedami 
aktyvai ir pasyvai ir stengiamasi iš
lyginti pasyvus, kad naujus metus 
būtų galima pradėti be skolų, be 
neišpirktų sąskaitų ir t.t.

Gal vienas kitas ir Mūsų Pastogės 
skaitytojas, suvesdamas savo 
metinius balansus, apsilenkia su sa
vo įsipareigojimu Mūsų Pastogei. 
Todėl šia proga ir primename vi
siems mieliems prenumeratoriams, 
kad šalia visų kitų sąskaitų pirmoj 
eilėj reikėtų padengti Mūsų Pasto
gei senas skolas ir taip pat apmokėti 
prenumeratą ir už ateinančius me
tus. kaip jau daug kartų buvo pri
minta, Mūsų Pastogė savo egzisten
ciją grindžia prenumeratoriais, nes 
kaip matome, komercinių skelbimų 
beveik ir nėra, kurie paprastai su
daro laikraščių finansinį pagarindą.

Atsiskaityti su Mūsų Pastoge 
galima tiesiog siunčiant pinigus Ad
ministracijai, Box 4558, G.P.O., 
Sydney 2001, arba per platintojus 
kuriuos čia pat paduodame:

MŪSŲ PASTOGĖS 
PLATINTOJAI 

CANBERRA: A. Balsys, 22 Fergu
son Cres., Deakin, A.C.T. 2600
MELBOURNE: Ignas Alekna C/0 
Talka, Liet. Namuose 50 Errol St. 
NthMelb.

F. Sodaitis, Lietuvių Kioskas pa
rapijos namuose prie Sv. Jono baž
nyčios

B. Vingrys, 42 Baker Avė., Kew 
East, 3102
GEELONG: J. Gailius, 281 Paking- 
ton St., Newtown, 3220 
ADELAIDĖ: E. Reisonienė, Liet. 
Namai, 6 Eastry St., Norwood, 5067

A. Kubilius, Liet. Kat. Centras, 
Third Ave., St. Peters, 5069 
BRISBANE: J. Miškinis, 97 Amy 
St., Hawtorn, 4171 
NEWCASTLE: Alf. šernas, 115 
Janet St., Merewether, 2291 
SYNEY: J. Ramanauskas, Liet. 
Klubas, 16-18 East Terrace, Banks- 
town 2200

Šie platintojai turi pilnus įgalioji
mus, priima prenumeratas, aukas, 
skelbimus, išduoda pakvitavimus.

Mūsų Pastogės Administracija

Mielus mūsų bendradarbius, rėmėjus, mūsų spektaklių lankytojus ir 
visus brangius lietuvius sveikiname KALĖDŲ švenčių proga ir linkime 
šviesių ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sydnejaus Liet. Teatras ATŽALA

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ 
proga sveikiname mielus kolegas, studentus ir visus lietuvius linkėdami 
geros sveikatos ir sėkmingų metų.

Sydnejaus Lietuvių Gydytojų Draugija
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. "Ramybė geros valios žmonėms” - visiems geriems žmonėms giedu proga 
NAUJŲJŲ METŲ IR ŠV. KALĖDŲ!

Jūsų Kukutis

- Nuotaikingų KALĖDŲ švenčių ir našių bei laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ visiems bičiuliams, artimiesiems ir pažįstamiems linki

Dana ir Stasys Storuliai

Kiek linkėjote mums - šimtą kartų daugiau Jums!
Kazys ir Birutė Intai ir Raimundas

Mielus bičiulius, kolegas ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname 
ŠV. KALĖDŲ proga ir linkime sėkmingų ir našių NAUJŲJŲ METŲ

* ■ * Irvis ir Nijolė Venclovai
-------------------- i-------------------------- ii------------------------------------------------------ ;----------------------------------------------------------------------------------------- !______!______________________

- ... - ■ --y-

Mielus mūsų bičiulius, draugus ir bendradarbius bei pažįstamus 
sveikiname linkėdami nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Juta ir Viktoras Šliteriai
or
E j O / j

Visus mielus draugus, artimuosius, pažįstamus ir bendradarbius 
sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS ir linkime laimingų ir sėkmingų

NAUJŲJŲ METŲ
Marija ir Mykolas Zakarai 

M . Mūsų nuoširdžiausi sveikinimai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir 
| gražiausi linkėjimai NAUJUOSE METUOSE visiems brangiems 
b draugams, prieteliams ir pažįstamiems gyv. arti ir toli.
į Marytė ir Antanas Statkai, Cabramatta

NAUJŲ METŲ proga sveikiname savo draugus ir linkime geriausios 
sveikatos ir sėkmės

V. ir V. Saudargai 
Savo ir šeimos vardu sveikinus visus pažįstamus ir draugus su 

ŠV. KALĖDOMIS ir linkiu laimingų 1977 METŲ
M. Nakutis

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei našių NAUJŲJŲ METŲ 
linkiu visiems savo draugams, bičiuliams, bendradarbiams ir 
pažįstamiems.

-Mykolas Petronis

Širdingi sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems mūsų mieliems 
bičiuliams bei pažįstamiems

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ proga
Jadvyga ir Romualdas Venclovai

i : Sportas 
Melbourne

Krepšinis 

p Moterys pusfinale
VARPAS—EASTERNS 33:23

Štai dar vienas mūsų merginų 
puikus pasirodymas. Dešimties 
taškų persvara išplėštas laimėjimas 
nebuvo lengvas, nes tik antrojo 
puslaikio pabaigoje mūsiškės pra
dėjo vesti, bet puikiai gindamos sa
vo krepšį ir darniai žaisdamos ko
mandinį žaidimą, palaužė priešinin
kių atsparumą, ir ir jas parklupdžius 
pateko į finalines žaidynes.

Taškai'-R. Šidlauskaitė 9, E. Vyš
niauskaitė 3, T. Walsh 2, A. Tamo
šiūnaitė 9, L. Pikelytė 5, R. Crook 5, 
M. Sage, L. Mackevičiūtė.

Vyrai
VARPAS—SMORGONS 54:42

Taškai: G. Brazdžionis 12, A. Pet
raitis 12, Vadis 16, E. Marganavičius 
4, Bužinskas 0,1. Roussiyan 10. 
VARPAS-LYALL 60:46

Taškai: G. Brazdžionis 21, V. 
Brazdžionis 14, A. Petraitis 7, I. 
Rousiyan 4, Vadis 12, E. Margana
vičius 2, Bužinskas.
VARPAS—DEVIL 33:41

Tai varpiečių pirmas pralošimas, 
bet vis tiek stovi pirmoje vietoje ir 
pateks į finalines žaidynes.

Taškai: G. Brazdžionis 3, V. Braz
džionis 12, G. Porton 8, R. Firinaus- 
kas 4, E. Marganavičius 2, Vadis 4, 
A. PetraitisO.

Berniukai žemiau 17 m.
ARPAS-DANDENONG 51:23

Taškai: R. Barila 4, Balnionis 18, 
T. Baltutis 16, L. Baltutis 0, V. Spha 
8, Žilinskas 4, Liubinas 1, Kirša 0.

Berniukai žemiau 15 metų S
VARPAS—STH DIST. 56:24 f

Taškai: Ragauskas 10, Kuster 12, J 
Balnionis 7, Steel 14, Vaitiekūnas 0, 
Lambley 7, Mitchell 6.

Berniukai žemiau 1 metų 
VARPAS—MORCIALOC 34:21

Taškai: A. Ljubic 4, A. Ljubic 16, 
Adomavičius 2, Sadauskas 5, Šeikis, 
Kuster 4, Baltutis 2.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai Gerbiamieji Australiečiai -5 
’’Mūsų Pastogės” Vadovai! t

Esame nepaprastai dėkingi už 3 
perdavimą mūsų laiško p. A. Lau- 3 
kaičiui. Jau gavome ir atsakymą, t 
Tai už tarpininkavimą V-bos vardu r 
reiškiu nuoširdžiausią ačiū! s

”M.P.” siunčiama p. Šajaukai pa- 3 
sinaudoju ir aš. Perskaičiau jau 2 t 
numerius Jūsų pasirinktoji kryptis: P 
nebūti vienos grupės laikraščiu, bet X 
būti prieinamu visiems lietuviams, 2 
lietuvišku laikraščiu, man labai pa- t 
tinka. Dabartiniu metu tokie reiški- P 
niai yra atsitiktinumas. X

Tai paremdamas I. Šajaukos (4 2 
Woodelm Drive, St. Catherines, ? 
Ont.) prenumeratą siunčiu nuo sa- p 
vęs papildomai USA $ 25.00. Dau- 4 
giau tikiuos jis pats papildys. g

Kartu, ateinančių švenčių proga, ? 
prašom priimti mūsų Šventinius s 
sveikinimus ir linkėjimus geriausios 4 
sėkmės tolimesniuose Jūsų siekiuo- $ 
se. X

Juozas Dilys, Kanada

Visus draugus ir pažįstamus sveikiname su
ŠV. KALĖDOM IR NAUJAIS METAIS ~ - -......—

Ona ir Stasys Abramavičiai

P Su ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS 1977 METAIS sveikiname 
| visus mūsų pažįstamus Tasmanijoje, Sydnejuje, Melbourne, Adelaidėje 
n ir Brisbanėje.

Z. L. Simanauskai

Mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime visiems džiaugsmingų ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ

Zina ir Bronius Paskočimai

Sveiki, sulaukę Šv. KALĖDŲ!
Daug laimės ir sėkmės NAUJUOSE METUOSE!

Visiems draugams, pažįstamiems ir bičiuliams linki
Vičiulių šeima

Sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS visus mūsų mielus draugus, 
bičiulius, klientus ir pažįstamus ir linkime laimingų ir šviesių 1977 
METŲ.

Marija ir Pranas Sakalauskai

Sveikiname visus mielus sportininkus, sporto bičiulius ir rėmėjus šv. 
KALĖDŲ proga ir linkime laimingų ir džiaugsmingų

NAUJŲJŲ METŲ!
Tuo pačiu dėkojame visiems, kurie pereitais metais vienaip ar kitaip 

parėmė Kovo sporto klubą.
Sydney Lietuvių Sporto Klubo Kovo 

Valdyba
Mūsi^ Pastogė Nr. 50-52, 1976.12.20, psį. 11
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDĖS KRONIKA

Gruodžio 5 d. gerai pavykusi 
Skautų Akademikų iešminė p.p. Pa- 
cevičių puikiai įrengtame, galima sa
kyti, dvare, užbaigė šių metų links
mybių ratą. Šimtinė elitinės bend
ruomenės narių jaukioje aplinkoje 
negailestingai naikino dešreles, pa
minkytas Mozelio skystime. Paties 
šeųinininko prižiūrimas dar prieš sa
vaitę buvęs išdidus Australijos pa
sididžiavimas - avinas čirškė lieps
nota. Kildami į plačios palmės vir
šūnę meslvi melsvi dūmai - tikra au- 
kuėo auka, ženklino skautybės tvir- 
tyw. Gerokai apnaikinus visokias 
mėĮįybes ir žaliąjį pašarą, prasidėjo 
gaiši fantais loterija, kurią pravedė 
p. y. Ratkevičius. Pats laimingiau
siai buvo p. P. Mikužis - jam atiteko 
net penki fantai! Dail. A. Kudirkos 
medyje išdegintą paveikslą laimėjo 
E. Dainienė. Skautybės dvasios 
puoselėjime pradėjęs žilti vis budin
tis skautas Ilgūnas ėjo aludario pa
reigas. Ant šakos tupėdamas japo
niškas paukštis Sanyo čiulbėjo įvai
riausias melodijas.

Patikrinus geležinės skrynutės 
”skarbus” rasta, kad iš privačių ki
šenių, kuriose pinigui ne vieta, į 
bendrą poilsį susitelkė apie 350 dol

Negausus Skautų Akademikų Są
jūdis, rūpestingai veikdamas, savo 
egzistenciją Adelaidės gausiame or
ganizacijų voratinklyje pilnai patei
sina. Sėkmės ir ištvermės!

VI. Dumčius 

dainas. Toliau sekė mišrus choras, 
išpildęs dešimtį dainų. Dalis girdėtų 
dainų klausytojams visai naujos, 
kurios greičiausiai iš dainų šventės 
repertuaro, kurį girdėsime metų 
pabaigoje Melbourne.

Nežinia, ar tokia jau salės akusti
ka, bet šį kartą dainos neskambėjo 
su tokiu blizgesiu, kaip kad buvome 
pripratę Dainos choro klausytis. O 
gal ir dėl to, kad Dainoje keitėsi 
vienas po kito dirigentai, o ir pasta
rasis p. S. Žukas, ketvirtį metų pra
leidęs užsienyje, gal neturėjo laiko 
su choru kiečiau padirbėti. Vis tik 
tenka džiaugtis, kad po įvairių per
mainų Daina nesubiro, o išsilaikė 
viename branduoly,'ir esame tikri, 
kad ilgai nelaukiant Daina vėl at
gaus savo garsą ir blizgesį.

Po koncerto kun. P. Butkus tarė 
jautrų padėkos žodį chorui ir diri
gentui. Dėkojo ir choro valdybos 
pirm. p. P. Nagys choro vardu diri
gentui p. Žukui ir taip pat visiems 
gausiems klausytojams. Pabaigai 
pats dirigentas p. S. Žukas padėkojo 
visiems už palankumą, gražus žo
džius ir dovanėles. Koncerto metu 
dainas lietuviškai ir angliškai 
pristatė p. D. Bartkevičienė.

inf.

Gruodžio 12 d. Sydnejuje mirė 
Antanas Karpys, priklausęs Sydne- 
jaus Atžalos teatro vaidintojų gru
pei. Skausme paliko žmona Elena ir 
duktė Vida. .

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gruodžio 29 d., treč., 7.30 vai.
Doctor Živago

Žiūrovams prašant rodoma pakartotinai!

KLUBAS ATVIRAS: -----~— °- ------------ -5 
pirm.- treč. 4-10 vaL, ketv. 4-11 vaL, vaL, sekm. 6-10 vaL
penkt.4-12 vaL, šežt. 2-1 vaL, sekm.

Primenama, kad šeštadienių šokių1 
vakarais visi turi dėvėti klubo1 
taisyklėse nurodytą aprangą

Gruodžio 24 d. KŪČIOS 
Dalyvavimas tik su bilietais 
Gruodžio 25 d. Klubas uždarytas 
Gruodžio 31 d.

N. METŲ SUTIKIMO BALIUS 
Įėjimas tik su bilietais

Antradieniais stalo tenisas
VALGYKLA veikiai pirm. - penki. 
6-9 vai., šešt: 6-10 vai. sekm. 1-9 vaL

DAINOS KONCERTAS

Gruodžio 11 d. Sydrtejaus Liet. 
Klube įvyko Dainos choro metinis 
koncertas. Pastebėtina, kad liet, 
dainos populiarumas tarp visų kitų 
parengimų vis dar stovi aukščiau
siai: klausytojų tą šeštadienį prisi
rinko pilnutėlė klubo salė. Diriguo
jant St. Žukui koncertas pradeda
mas vyrų choru, kuris sudainavo dvi

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
SVEČIŲ IŠ J.A.V.

koncertas
Naujų Metų 
Sutikimas

1977 m. sausio 5 d., trečiadienį
NERIJA LINKEVIČIŪTĖ ir BERNARDAS PRAPUOLENIS 

pagarsėję daininkai solo’ir duetu išpildys iki šiol Australijoje negirdėtą 
programą

Dėl laiko stokos koncertas įvyks trečiadienį.

Ruošia Melbourne Sporto Klubas 
VARPAS Albert Park Stadijone

Bufetas, B.Y.O., groja JIGSAW 
orkestras.

Sporto Šventės dalyviams, LD 
jauniams $ 5.

Sportininkų rėmėjams ir bičiu
liams $ 8.

Bilietai pas R. Ragauską 93 6574, 
V. Balnionienę 699 8949, A. Liubmą 
379 1294

radio programos

STOTIS 2EA 
1.30-2 vai. p.p. 
2-2.30 vai. p.p.

bangoje

STOTIS 3ZZ 
0.30-10 vai. vak. 
9.30-10 vai. ryto 
bangoje

Melbourniske Aldona Juškaite 
savo diplominiam darbui pasirinko 
temą apie lietuvišką knygą Austra
lijoje: liet, knygas Australijos bib
liotekose, statistiką ir t.t. Studijuo
dama Royal Melbourne Institute of 
Technology bibliotekininkystę, Al
dona paruošė aukščiau minėta tema 
darbą, kuris pripažintas kaip vienas 
iš pavyzdingiausių ir bus netrukus 
išleistas atskira knyga, kuri reko
menduojama kaip parankinė visoms 
bibliotekoms.

Gyvataras Sydnejuje
Kandiečių lietuvių šokių grupė Gyvataras kocertuos Sydnejuje:

Sausio 15 d., šešt., 6 vai. Bankstown Stadium (Third Ave., Condell 
Park, netoli Bankstown ligoninės ir aerodromo)

Įėjimas 3 dol.; studentams ir pensininkams 1 dol., vaikams veltui.
Sausio 14 d., penkt., 12 ir 1 vai. dienos metu Martin Plaza, Sydnejuje.

Syd. Apyl. Valdyba

SYDNEY
Antradieniais
Trečiadieniais 

800kHz

MELBOURNE
Antradieniais 
Trečiadieniais 

1220 kHz

CANBERRA a.n.u. stotis 2XX
Ketvirtadieniais s-8.30 vai. vak.

1010 kHz bangoje
Adelsidsje girdisi Melbourne •toil* 3ZZ
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V. Mazetis
R. Evans 
A. Garolis
J. P. Morkūnas
K. Sliika 
M; Turner 
P. Venckus 
A. Sungaila
E. Suchawerskyj
A. Vagųsa 
P. Urbonienė 
V. Juška
S. Sausaitis 
V. LipkeviČius 
P. Kviecinskas
B. Steckis
L. Tarvydienė 
A. Reutas
L. Tupikas 
I. Sajauka 
A. Baronas

ACT 
VIC 

NSW 
VIC 
VIC 

NSW 
VIC 

NSW 
NSW 
NSW 
S.A.

NSW 
NSW

VIC 
VIC 

W.A. 
NSW 
QLD. 
NSW 

Canada 
W.A.
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$ 8.00 
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