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DŽIAUGSMINGU KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

BRANGŪS AUSTRALIJOS LIETUVIAI!

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikiname jus visus 
išreikšdami nuoširdžius linkėjimus kiekvienam asmeniškai.

Kaip knygos lapai metai verčiasi, atskleisdami mums visiems ir kiek
vienam iš mūsų naujų darbų bei įsipareigojimų, žadėdami neišgyventų 
džiaugsmų bei išstatydami naujiems pavojams. Tačiau visų mūsų dėme
sio centre buvo ir tebėra Lietuva, jos ateitis ir mūsų įsipareigojimai jai. 
Nors ir kaip kai kam gali atrodyti maži mūsų darbai ir įnašai dirbant Lie
tuvos naudai ir siekiant jai laisvės, vis tiek kiekviena pastanga jau yra 
brandus grūdas tautos gerovei ir mūsų bendruomenės naudai.

Sveikiname ta pat proga ir šeštąją skautų tautinę stovyklą ir visus 
mielus svečius iš užjūrių, dalyvaujančius šioje stovykloje. Mes didžiuoja
mės, kad šitas ypatingos reikšmės pasaulio lietuvių skautų sąskrydis 
vyksta Australijoje, kas liudija mūsų bendruomenės pajėgumą ir mūsų 
skautų pasiaukojimą tokią stovyklą suorganizuoti ir pravesti. Ačiū mūsų 
skautams ir jų vadovams ir garbė mūsų bendruomenei.

Su geriausiais šventiniais linkėjimais
Australijos Lietuvių Bendruomenės

Krašto Valdyba

T. Venclova AUSTRALIJOJE

A. Jakšto piešinys

Įteisinta ’’Mūsų Pastogė”
Kaip jau metų pradžioje buvo 

skelbta ir vėliau išsamiau paaiškin
ta, dabartinė ALB Krašto Valdyba 
buvo užsimojusi įsteigti registruotą 
bendruomenės organą Mūsų Pasto
gei leisti remdamasi visa eile moty
vų. Jie buvo ALB Krašto Valdybos 
išsamiai išdėstyti Mūsų Pastogėje. 
Pats pagrindinis motyvas buvo, kad 
Mūsų Pastogės leidėjas būtų šio 
krašto įstatymų pripažintas juridi
nis asmuo, esąs įstatymų globoje ir 
nešąs pilną atsakomybę. Šiam tiks
lui ir buvo įsteigta Lietuvių Bend
ruomenės Spaudos Sąjunga (angliš
kai: ’’Australian Lithuanian 
Publishing Society Ltd.”). Šios Są
jungos iniciatoriai yra dabartinės 
Krašto Valdybos nariai, sudarydami 
steigiamąjį Sąjungos Komitetą, ku
rio pirmininku yra prof. A. Kabaila. 
Buvo paruošti minėtos Sąjungos 
nuostatai ir pati Sąjunga įregistruo
ta jau spalio 6 dieną. Sąjungą įregis
travus Mūsų Pastogė perėjo jos ži
nion ir kompetencijoj, tačiau laik

raštis vis tiek palieka bendruome
nės laikraščiu, tik už jį atsakomybę 
prisiima teisėtas juridinis vienetas. 
Šiuo metu vyksta narių verbavimas į 
jau minėtą Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungą. Kad nekiltų kokių 
nepagrįstų įtarimų, jog Sąjunga vi

sai privatus reikalas, pirmiausia na
riais stoti kviečiami rinktieji ALB 

sveikina Gyvataras
Mieli Australijos lietuviai,

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname visus iš tolimosios Kanados ir 
linkime laimingų NAUJŲJŲ 1978 METŲ. Mintimis ir vėl būsime su 
Jumis, prisimindami praėjusiais metais Jūsų malonioje ir rūpestingoje 
globoje praleistas šventes

Su dėkingumu
GYVATARAS

Hamilton, Canada

Gruodžio 11 d. į Australiją atvyko 
kelioms savaitėms paviešėti Tomas 
Venclova. Jis yra atvirai okupuotoje 
Lietuvoje veikiančios lietuvių disi
dentų grupės narys, žymus poetas, 
kalbų ir literatūros profesorius. Iš

Krašto Tarybos nariai, kurie įsta
tais nustatytu keliu išrinks Sąjun
gos valdybą.

Kas tuo laimima? Visų pirma už
tikrinamas Mūsų Pastogės saugu
mas: Mūsų Pastogė yra žinioje re
gistruoto įteisinto organo su jo narių 
ribota atsakomybe. Iš kitos pusės 
kaip teisėtas vienetas ši Sąjunga 
gali operuoti įvairiu turtu, perimti 
palikimus, ko jokia kita neregis
truota organizacija negali padaryti. 
Žinome visą eilę atvejų, kad Mūsų 
Pastogei iš palikimų buvo skirtos 
atitinkamos sumos, kurios nuėjo į 
valdžios iždą Mūsų Pastogės nepa
siekusios vien tik dėl to, kad nebuvo 
įteisinta. Yra ir daugiau iš šito įtei
sinimo teigiamų dalykų, apie 
kuriuos plačiau bus kalbama arti
miausioje ateityje. inf.

Lietuvos išleistas šių metų pradžio
je. Metų vidury jam buvo atimtas 
sovietinis pasas, t.y. galimybė lega
liai grįžti į Sovietų sąjungą. Jo žmo
na ir dukrelė paliko Lietuvoje.

Patekęs į Vakarus, Tomas Venc
lova šalia savo profesinio pasiruoši
mo; plačiai reiškiasi politinėje veik
loje liudydamas sovietų vykdomas, 
skriaudas Lietuvai ir žmogąūsteisių 
pažeidimus. Jis yra liudijęs.';JAV 
Kongrese Helsinkio susitarimų; 
vykdymo komisijai, Amneąty Inter
national Komitetui Londone, Romo
je, kalbėjo įvairiomis progomis per 
radijo ir televiziją keldamas Lietu
vos ir pavergtų žmonių teises So
vietų Sąjungoje.

Į Australiją atvyko dalyvauti 
tarptautinėje PEN (Pasaulio rašy
tojų Sąjunga) Klubo konferencijoje,

Nukelta į psl. 2.

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 

AUSTRALIJOJE

SYDNEY stot.s2EA 800 kH- 
Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p

MELBOURNE sto..s3ZZ.t220rh.

Antradieniais 9.3o-iovai.vak 
Trečiadieniais 9.3o-iovai.rytc

CANBERRA s.olls2XX <0,0^ 
Ketvirtadieniais 8-8.30vai vak.

ADELAIDE s.ot.s5UV 530 
Sekmadieniais 1 - 1.30 vai. p.p.
Šeštadieniais 9.30-iOvai.ryto 

(kas antra savaite)
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Gerojo darbelio 
ženkle

Kalėdos šalia savo tiesioginės 
prasmės per šimtmečius įgijo dau
gybę simbolių, kurie visi turi vieną 
ir tą pačią intenciją - palenkti žmogų 
gėrio kryptimi. Australijos lietu
viams šių metų kalėdinis laikotarpis 
dar ir tuo reikšmingas, kad kaip tik 
čia įvyksta pasaulio lietuvių skautų 
sąskrydis iš visų pasaulio kampų, ir 
Australijos lietuviai pasidaro visų 
lietuvių dėmesio centru. Todėl čia ir 
jungiasi šventinė Kalėdų nuotaika ir 
skautiški nusiteikimai.

Kalėdinis šūkis - ramybė geros 
valios žmonėms tiesioginiai siejasi 
su pagrindiniu skautų principu - ge
ruoju darbeliu. Nes kaip gi kitaip 
gali pasireikšti toji gera valia, jei ne 
par gerąjį darbelį?

Nors mūsų patarlė sako, kad ge
rais darbais ir pragaras grįstas, vis 
tik pirmoje eilėje gerais darbais re
miasi visas žmonių socialinis gyve
nimas. Yra daug generalinių išve
džiojimų bei priimtų principų, kaip 
meilė artimui, pasiaukojimas, altru
izmas ir visa eilė kitokių, tačiau visi 
jie lengvai suvedami į paprasčiausią 
kasdienišką išsireiškimą - gerasis 
darbelis. Iki šiolei niekas nesigailėjo 
ką nors gero padaręs kitam. Visa 
mūsų moralė kaip tik pagrįsta tuo 
pačiu gero darbelio principu. Visos 
religijos stato gerą darbą kaip pra
dą, kaip išeities tašką santykyje su 
dievybe, o Bažnyčia kategoriškai 
pabrėžia, kad Dievas "už gerus dar
bus dangumi moka, už piktus - pra
garu baudžia".

Nesileidžiant į toli siekiančius iš
vedžiojimus, paprasčiausioji kasdie
ninio gyvenimo logika mus verčia 
laikytis gerojo darbelio principo, 
kad mūsų socialinis gyvenimas dar
niai junkcionuotų, kad žmogus žmo
gui nebūtų vilkas, o nuoširdus 
bendradarbis. Gaila, gyvenimas yra 
kupinas priešingybių, o su jomis ir 
skirtingų žmonių polinkių. Šalia ge
rojo darbelio lygiai klesti ir piktada

rybė, šalia pasiaukojimo - kupinas 
išnaudojimo egoizmas, šalia meilės - 
neapykanta. Teisingai senų išminčių 
pastebėta, kad gyvenimas yra gėrio 
ir blogio kovos arena su viltimi, kad 
anksčiau ar vėliau toji kova baigsis 
gėrio pergale. Tai yra senas žmoni
jos sapnas apie tokį aukso amžių, 
kada ėriukas saugiai gulės šalia vil
ko, arba pelytė šalia gyvatės.

Bene idealiausia paties gėrio 
kryptimi yra skautų organizacija, 
kurios vienas iš pagrindinių principų 
yra geras darbelis. Skautai visų pir
ma yra jaunimo organizacija. Ir jei
gu visas jaunimas pereitų skautiš
kąją mokyklą ir skautybės principus 
pritaikintų bei jais vadovautųsi ir 
vėlesniame gyvenime, iš tiesų kovo
je už gėrį būtų padarytas milžiniš
kas šuolis pirmyn. Svarbiausia, kad 
tas gėrio kertinis akmuo - gerasis 
darbelis - visai nėra sąlygotas, neža
dama už tai jokio atlyginimo nei šia
me, nei kitame gyvenime, o yra tik 
kaip socialinio sugyvenimo sąlyga, 
nesankcionuota nei atlyginimu, nei 
grasinimu. Tad nenuostabu, kad va
dovaujantis ne kuo kitu, o gero dar
belio pradu, jie skleidžia brolybę, 
net vienas kitą laikydami sesėmis ir 
broliais.

Tačiau tobulybės nėra šiame gy
venime. Net ir geriausioje šeimoje 
atsiranda dūmų ir kartėlio. 0 tokiais 
atvejais ypatingai pasireiškia stoka 
gero darbelio. Iš tikrųjų, geras dar
belis nėra vien tik padėti artimui, 
bet lygiai vienas kitam atleisti, 
netgi ir nusileist i.

Negalima nustatyti ribų, kaip toli 
siekia įvykdyto ar neįvykdyto gero 
darbelio padariniai ir vaisiai. Kartai^ 
jie trunka momentą, bet kartais jie 
persiduoda per kartų kartas. Dau
gelio blogybių išvengtume arba 
joms pastotume kelią laiku ir vietoje 
atlikę gerą darbelį. Iš tiesų, gerojo 
darbelio sąvoka galioja ne vien 
skautams, bet ir kiekvienam. Gali 
būti ir kilniausi idealai, įskaitant 
meilę Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
bet jie lieka tik tuščia deklaracija, 
jei nevykdomas pats tų idealų pag
rindinis pradas - gerasis darbelis.

(v.k.)

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

NAUJŲJŲ METŲ
Genovaitė ir Vincas

Kazokai

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

NAUJŲJŲ METŲ
Aldona ir Adolfas Jablonskiai

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

NAJŲJŲ METŲ
L. ir B. Stašioniai

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

NAUJŲJŲ METŲ
Elena ir Izidorius Jonaičiai

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

sėkmės.
Martyna ir Anskis Reisgiai
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Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su Šv. KALĖDOMIS 
linkime geros sveikatos ir sėkmės 1978—SIEMS METAMS.

Vida, Algis, Paulius, Amanda ir Rimas
Kabailai

Milda ir Petras Dulhunty
Antanas Mikaila

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

Vytautas Patašius

Sveikiname brangius draugus, bičiulius ir artimuosius su Šventomis 
KALĖDOMIS ir linkime sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ

Irena ir Algis Milašai

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

Marina ir Lory Cox

Brangius mūsų bičiulius, bendradarbius ir artimuosius sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime šviesių bei laimingų NAUJŲ METŲ

B. ir P. Ropės

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

Viktoras Jaras

Gruodžio 11 d. Sydnejaus aerodrome nusileido Tomas Venclova, kur jį 
pasitiko eilė vietos bendruomenės oficialių žmonių. Nuotraukoje iš k.: V. 
Patašius - ALB Krašto V-bos vicepirm., Dr. A. Mauragis - liet, skautų 
Australijos rajono vadas, už jo dalinai matosi V. Simniškis - Syd. Liet. 
Klubo pirm., Dr. G.E. Kazokienė, V. Kabailienė, svečias atvykėlis poetas 
Tomas Venclova, prof. Dr. A. Kabaila - ALB Krašto V-bos pirm., M. 
Reisgienė, V. Saudargas - Sydney Apyl.pirm., V. Kazokas - Mūsų Pasto
gės redaktorius.

Nuotrauka A. Reisgio

T. Venclova
Atkelta iš psl. 1

kuri vyksta Sydnejuje gruodžio 
11-17 d.d. Būdamas Australijoje jis 
susitiks su lietuviais didžiosiose ko
lonijose, duos spaudos konferenci
jas.

Atvykusį svečią pasitiko ALB 
Krašto Valdybos pirm. prof. A. Ka
baila, vicepirm. V. Patašius, Sydney 
apyl. pirm. V. Saudargas, Mūsų 
Pastogės redaktorius, Syd. Liet. 
Klubo pirm. V. Simniškis ir eilė kitų 
oficialių žmonių. Dar tą patį vakarą, 
gruodžio 11 d. įvyko su svečiu susi
pažinimas p.p. Saudargų namuose, 
gruodžio 13 d. matėsi su ALB Kraš
to Valdyba p.p. Kabailų namuose, 
gruodžio 18 d. turėjo viešą praneši
mą apie padėtį Lietuvoje, o gruodžio 
19 d., pirmadienį irgi Syd. Liet. 
Klube įvyks literatūros vakaras, kur 
savo poezijos skaitys svečias ir 
drauge pakalbės apie literatūrą da
bartinėje Lietuvoje.

Svečio interesas pasimatyti su 
kuo daugiau lietuvių Australijoje. 
Todėl greitomis buvo sustatyta to
kia darbotvarkė:

Gruodžio 20 d. išvyksta į Can
berra. Čia dieną praleidęs gruodžio 
21 d. išvyksta į Adelaidę. Adelaidėje 
praleidęs porą dienų gruodžio 23 d. 
išvyksta į Melbourną, kur praleis 
Kalėdas, o gruodžio 27 d. vyksta į 
Hobartą Tasmanijoje. Iš čia grįžta į 
Sydney ir jau ateinančių metų sau
sio 2 d. išvyksta namo į Los Angele

Laikas kaip matome, yra labai ne
palankus, nes per laikraštį nebuvo 
įmanoma tiksliai skelbti svečio vizi
tus. Tautiečiai maloniai prašomi sa
vomis priemonėmis pasiinformuoti 
kuo plačiau, kad svečio vizitai būtų 
kuo sėkmingesni.

Išsamensnių pranešimų ir net pa
sikalbėjimų su svečiu skaitysime 
ateinančių metų Mūsų Pastogėje.
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Lietuvių stogastulpiai ir kryžiai

Senoji lietuvių kultūra plėtojosi 
gausių girių prieglobstyje. Visi pas
tatai, paminklai, ūkio rakandai, kas
dieninės ruošos įrankiai buvo dau
giausiai pastatomi ar daromi panau
dojant neišsemiamą, čia pat po ran
ka esamą medžiagą - medį. Kitos 
tautos, gyvenančios išdegintose, 
uolėtose, akmeningose vietose, buvo 
priverstos naudotis ten esama me
džiaga - uolomis, akmenimis. Su lai
ku mediniai statiniai greitai išnyko 
beveik be ženklo, tuo tarpu dirbiniai 
iš uolų ar akmenų istorijoje išliko 
beveik nepakitę. Dėl tos priežasties 
sunkiau atkasti, rekonstruktuoti ir 
lietuvių kultūros pėdsakus.

Viena iš raiškiausiai išlikusių lie
tuvių liaudies meno paminklų formų 
yra mediniai lietuviški kryžiai. Taip 
jie vadinami bendru vardu, galbūt, 
tinkamiausiai apibūdinant jų bendrą 
paskirtį.

Į lietuviškus kryžius pirmieji at
kreipė dėmesį svetimieji, ir tik vė
liau savieji menotyrininkai. Tačiau 
tikrai išsamios studijos apie lietu
viškus kryžius dar niekas nėra pa
rašęs.

Kryžiuočiai savo kronikose anks
čiausiai pamini prūsų statytus pa
minklus mirusiesiems pagerbti. Ir 
vėliau, krikščionybei vis labiau plin
tant, yra išlikusių vyskupų skundų 
dėl tų pagoniškų paminklinių stulpų.

Galbūt, pirmasis išspausdintas 
rašinys su iliustracijom yra lenko 
W. Szukewicz 1903 m., po trejų me
tų ir M. Brenszteju. Iš lietuvių pir
masis prabilo Dr. Jonas Basanavi
čius, o moksliškai sugrupavo, sukla
sifikavo mūsų menotyrininkas Pau
lius Galaunė. Visi minėti tyrinėtojai 
sutinka dėl vieno fakto, būtent, kad 
šie architektūriniai pastatai yra lie
kanos senosios panteistinės lietuvių 
kultūros.

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

proga daug džiaugsmo ir laimės linki
Tania ir Vytautas Simniškiai

Mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname Šv. KALĖDŲ 
proga ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Milda, Vytautas ir Ričardas
Bukevičiai

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

Tamara ir Benius Vingiliai

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname artimuosius ir pažįstamus. Nepamirštame ir tų, kurie 
mus vienu ar kitu būdu užjautė giliame liūdesy mūsų brangiam šeimos 
nariui mirus.

Linkime visiems sveikatos, ištvermės ir džiaugsmo gyvenime.
Nata, Jurgis ir Česlovas Liutikai

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

V. ir V. Saudargai

Visiems mieliems prieteliams nuoširdžiai linkiu linksmų ŠVENTŲ 
KALĖDŲ ir NAUJŲ 1978 METŲ

O. Baužienė

G.E. Kazokienė
Paulius Galaunė skirsto visus lie

tuviškus kryžius pagal jų struktūrą į 
tris pagrindines grupes:

1. Stogastulpius,
2. Koplytstulpius ir
3. Kryžminius Kryžius.
Patys seniausi savo kilme visų yra 

laikomi stogastulpiai. Jie iš tikrųjų 
kilę iš senojo nekrokulto, kada mi
rusiam buvo statomas įvairiai išdro
žinėtas stulpas. Jų randame suomių, 
vengrų, rusų kraštuose. Stulpo iš
raižytą ar iškapotą ornamentiką ap
saugojant stogeliu išsivystė stoga
stulpiai. Stogastulpių, nors visai že
mų, žemesnių už žmogų, galima dar 
užtikti ir dabar Suomijoj. Tačiau di
džiausio panašumo į lietuviškuosius 
stogastulpius savo proporcijomis 
mačiau senose japoniškose graviū
rose. Taigi, išsiaiškinti ryšius ir 
sklidimą tų stogastulpių po pasaulį 
nėra taip paprasta.

M.K.Čiulionis Žemaičių kryžiai (1909) 
Čia nutapyti du stogastulpiai (aukš
tesnieji) ir mažesnis koplytstulpis.

Stogastulpiais vadinasi visi tie 
paminklai, kur stulpas ištisai tęsiasi 
iki pat viršūnės. Pradžioje stogelis 
sudarytas iš dviejų nuožulnių plokš
tumų greit išsivystė į keturių dalių - 
piramidinį stogelį ir toks Lietuvoje 
labiausiai paplitęs. Žemaitijoje dar 
neretai randamas ir 6-8 dalių sudė
tinis stogelis, virstąs beveik apva
lainiu.

Stogo apatinis kraštas dažnai or
namentuotas geometriniais raštais. 
Tačiau visa turtingoji ornamentika 
yra pastogėje ir viršūnėje. Pastogės 
ornamentika gali būti ir geometrinė, 
abstrakti, bet dažniausiai būna se
nojo tikėjimo simbolikos medžio 
raizginiai - saulės, mėnulio, žvaigž
džių, taip pat ir gėlių, kaip tulpių, 
saulučių, dobilų, rūtų , arba gyvulių, 
kaip žirgo galvos, paukštelių, vėžlio 
ar žalčio. Ikonografija plati, bet spe
cifiška. Prof. Dr. Marija Gimbutienė 
teigia,kad stogastulpių ir kryžių or
namentika atitinka žalvarinių ar
cheologinių puošmenų raštus. Ypač 
elegantiška būna stilizuoto žalčio 
ornamentika, kuri puošia tik įniru
siems stogastulpius.

Stogastulpio viršūnės beveik 
visada atsindi senojo tikėjimo sim
boliką: mėnulį, saulę, žvaigždeles. 
Saulė yra principinis elementas, jos 
spinduliai skleidžiasi į visas puses. 
Kai kurie užsibaigia žvaigždute ar 
gėlės žiedu. Vėliau tokie stogastul
piai buvo statomi ir sodybose pami
nint šeimos svarbiuosius įvykius: 
naujo šeimos nario gimimą, vedy
bas, pasveikimą iš po sunkios ligos, 
gero derliaus nuėmimą, ir t.t.

Krikščionybei tvirčiau įsistipri
nant ir spaudimui prieš tokius pa
minklus padidėjus, stogastulpiai 
pradėjo iškeliauti į ne taip matomas 
vietas - miškus, laukus. O iš kitos 
pusės pradėjo keistis stogastulpių 
architektūra: siekiant tokius pa
minklus sukrikščioninti, reikėjo kaip 
nors priimti krikščioniškos simboli
kos: įvedama kryžiaus ženklas, 
šventųjų stovylėlės. Tokių stovylė- 
lių patalpinimui reikėjo parūpinti 
vietos, stulpuose išskaptuoti nišas.

Taip išsivystė koplytstulpiai. Vė
liau pradėta skaptuoti stulpą ir iš 
antros pusės norint apgyvendinti 
daugiau šventųjų. Ilgainiui stulpo 
viršų nukirtus, sukonstruktavus 
medinę koplytėlę - dėžutę ir ją už
dengus stogeliu, prieiname prie 
mums pažįstamos koplytstulpių for
mos. Pauliaus Galaunės tyrinėjimai 
nustatė, kad tokia sukrikščioninta 
permaina įvykusi 17-jo šimtmečio 
pabaigoj arba 18-jo pradžioj.

Trečioji lietuviškų kryžių forma 
yra kryžminiai kryžiai. Pati kry
žiaus forma yra labai sena, galiojusi 
antikiniame pasaulyje kaip religinis 
simbolis daug anksčiau už kr ikščio
nybę: Indijoj, Kinijoj, Japonijoj, 
Egipte. Kokiais keliais ir kada kry
žius atėjo į Lietuvą, niekas nėra pa
tyrinėjęs. Tik ketvirtame šimtme
tyje Konstantinui Didžiajam legali
zavus krikščionybę kryžius tapo vi
suotiniai pripažintu krikščioniškojo 
tikėjimo simboliu. Turint galvoje, 
kad lietuvių kalba yra geriausiai iš
laikius sanskritinės kalbos senąsias 
lytis, dainos, giesmės, sakmės išlai
kiusios panteistiškąją simboliką.

Lietuviškas kryžminis kryžius. Tra
diciniai saulės spinduliai per kryž
mą. Viršūnėje šviečianti saulė ir 
mėnulis.

galbūt, ir kryžminis kryžius yra at
sineštinis priešistorinis kraitis. Vi
sais atvejais lietuviškas kryžminis 
kryžius skiriasi nuo kitų krikščio
niškųjų kryžių savo nuostabiai tur
tinga ornamentika: saulės spindulių 
arabeska apglėbia visą kryžmą iki 
skersinės sijos pabaigos, viršūnė vėl 
pasipuošia mėnulio ir saulės įvaiz
džiais. Kitų vidurio Europos tautų 
kryžiai būna irgi šiek tiek ornamen
tuoti (pv.z., Bavarijoj), tačiau jų 
kryžių pagrindinis elementas yra 
Krucifiksas.

Visos šios pagrindinės grupės - 
stogastulpiai, koplytstulpiai, kryž
miniai kryžiai - turi savo ruožtu 
daug pogrupių, o pogrupės savų va
riacijų. Įvairios Lietuvos vietos turi 
saviškas kryžių formas: žemaičiai 
turtingi stogastulpiais, o dzūkai 
paprastom koplytėlėm - dėžutėm, 
pritvirtintom tiesiog prie medžio, 
bet ne prie bet kokio medžio. Tai 
priklauso nuo intencijų: jei tuo iš
reiškiama vyriška valia ar padėka - 
prie ąžuolo, jei moters - prie liepos 
ar pušies. Ir čia praeitis atsiliepia 
tolimu panteistiniu aidu apie medžių 
garbinimą ir šventumą. Buvo tiki
ma, kad mirusio žmogaus vėlė pasi
renka kokį medį savo nauja gyven
viete.

Visos atėjusios naujos religijos 
nemėgo lietuviškų kryžių, jų staty
mas buvo draudžiamas pirmiausia 
katalikų vyresnybės, vėliau stačia
tikių rusų, o galiausiai sovietinių ru
sų. Draudimai sušvelnėja tik nus
prendus, kad statytojai nebeturi 
stiprios ideologinės ar religinės in
tencijos.

Lietuviški kryžiai arba stogastul
piai, būdami senosios lietuvių kultū
ros liudininkai, turėtų susilauktiMi- 
desnio susidomėjimo ir net to pap
ročio atgaivinimo. Ne vienas lietuvis 
puošia savo sodą ar sodybą itališ
kom undinėm graikų deivėm, japo
niškais akmenimis ir kitokiom šiuo 
metu madingom dekoracijom. Kodėl 
gi nepasipuošti lietuviško tautinio 
meno paminklais?

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

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

Onutė ir Juozas-Maksvyčiai

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

Paulius Rūtenis

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

• Vytautas Juška
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Lietuviai 
Brisbanėj

POPIETĖ SU BRISBANIEČIAIS

Susitikti su tautiečiais visados 
malonu ir miela, o ypatingai su toli
mųjų kolonijų lietuviais, kurių daž
nai pamatyti neįmanoma.

Taigi, man, gastroliuojant su aus
tralų opera Brisbanėj po gan ilgoko 
trejų metų laikotarpio tikrai buvo 
džiugu lapkričio 27 d., sekmadienį, 
dalyvauti lietuviškose pamaldose ir 
vėliau pabuvoti su tautiečiais jų na
muose. Nors dabartiniu metu Bris
banėj jau vasaros sezonas (daug kas 
išvažinėja į pajūrius), į popietę susi
rinko gana gausus būrelis lietuvių. 
Popietę suorganizavo vietos kape
lionas kun. Dr. P. Bačinskas. Šiuo 
metu brisbaniečiai susirūpinę lietu
viško radijo pusvalandžio pravedi- 
mu, nes jau tokį pusvalandį gavę 
kaip ir kitos etninės grupės. Todėl 
visa popietė ir praėjo pusvalandžio 
pravedimo klausimo ženkle apylin
kės pirmininkui K. Stankūnui tarus 
įžangos žodį.

Iš savo pusės kalbėjau apie pus
valandžio pravedimo galimybes ir 
sunkumus pademonstruodamas vie
ną iš mano pravestų pusvalandžių 
Sydnejuje. Radijo pusvalandžio 
klausytojams atrodo.kad valandėlės 
pravedimas nėra jau toks sunkus 
reikalas, bet žinant įvairių klausy
tojų skonį ir pageidavimus pusva

landžio pravedimas pareikalauja 
daug kantrybės ir pasiruošimo. Ma
no patarimas būtų bazuotis lietuviš
kuoju folkloru ir iškiliais lietuvių 
menininkų kūriniais, retkarčiais 
įterpiant ir pramoginės lietuviškos 
muzikos gabaliukus. Popietėje iš
klausėme ir Adelaidės lietuvių radi
jo pirmąjį pusvalandį.

Tarėmės ir ginčijomės draugiško
je nuotaikoje prie puikiai pagamintų 
lietuviškų pietų užsigeriant alučiu. 
Popietei baigiantis padainavau ke
letą lietuvių liaudies dainų. Taip ir 
baigėsi ši lietuviška popietė, ir vėl 
mane suartinusi su brisbaniečiais.

Trijų savaičių tarpe kiek man lai
kas leido teko susitikti su eile senų 
pažįstamų, kurie man parodė daug 
nuoširdumo ir paslaugumo, o mano 
miela bičiulė p. Barzdienė man pa
siskundus medžiagos stoka lietuviš
kiems radijo pusvalandžiams pado
vanojo ilgo grojimo mūsų Lietuvos 
Operos solistų veteranų plokštelę, 
už ką jai esu giliai dėkingas.

Visuose susitikimuose su tautie
čiais pajutau jų didelį pasiilgimą gy
vo kūrybinio lietuviško žodžio, dai
nos ir meno. Užsiminta apie galimy
bes pasikviesti ateinančiais metais 
atvykstantį poetą B. Brazdžionį ir 
Sydnejaus Atžalos teatrą.

Mano supratimu, ALB Krašto 
Valdyba ir Australijos Liet. Fondas 
turėtų daugiau susirūpinti mažomis 
kolonijomis ir joms padėti spren
džiant lietuvių menininkų pasikvie- 
timo galimybes.

Paulius Rūtenis-

Džiaugsmingų
Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 

linkiu giminėms, mieliems draugams ir pažįstamiems.
Jadvyga Paragienė

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

Stasė, Rožė ir Vincas Makaravičiai

Mieli bičiuliai, draugai ir pažįstami, būkite pasveikinti su 
KALĖDOM ir NAUJAIS METAIS!

Dirkių šeima

Mūsų malonius prietelius, artimuosius bei pažįstamus sveikiname su 
Šv. KALĖDOM ir linkime laimingų 
NAUJŲJŲ 1978 METŲ.

G.A.G.R. Alytų šeima, Canberra

Nuoširdžiai sveikinu visus savo draugus, pažįstamus ir bendradarbius 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkiu sėkmingų ir laimingų

NAUJŲ METŲ
Povilas Dabrega

Džiaugsmingų
Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 

linkime giminėms, draugams ir pažįstamiems.
Marija ir Jonas Birietai

Sveikiname visus mielus klijentus
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

linkėdami jums geriausios sveikatos ir visokeriopo gėrio.
Balys ir Jonas Stankūnavičiai

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

K. A. Matukevičiai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus linkėdamas daug 
džiaugsmo ir laimės.

Juozas Jasulaitis

Mieliems draugams ir pažįstamiems linkime džiaugsmo ir laimės 
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

Eleonora ir Juozas Balčiūnai

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1978 METŲ 
artimiesiems, draugams ir pažįstamiems linki

M. ir S. Eimučiai

Daug džiaugsmo per Šv. KALĖDAS ir laimingų bei sėkmingų 
NAUJŲ 1978 METŲ linkime visiems draugams, pažįstamiems ir visiems 
mieliems tautiečiams.

Aldona ir Alfa Adomėnai

Kristaus gimimo šventės proga sveikiname mielus tautiečius, 
pažįstamus ir draugus Austrlijoje ir užjūry ir linkime geros sėkmės.

NAUJUOSE METUOSE
A Slavickų šeima. Geelong

Mūsų nuoširdžiausi sveikinimai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir 
gražiausi linkėjimai NAUJUOSE METUOSE visiems brangiems 
draugams ir pažįstamiems iš arti ir toli.

Hilda ir Vincas Kazokai, Perth

Linksmų ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 
linkiu savo draugams!

Alf. Šernas, Merewether

Mūsų mielus pažįstamus, draugus ir prietelius sveikiname 
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga ir linkime daug sveikatos, pasisekimo jų gyvenime.
Dr. V. Kišonas
Dr. G. ir Ž. Kišonai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
linkiu draugams, giminėms ir pažįstamiems.

Jonas Dagys

Sveikiname Australijoje esančius bičiulius ir pažįstamus 
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

Jadvyga ir Vaclovas Rekežiai

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

Bronė ir Motiejus Gailiįmai

Visus savo draugus ir nedraugus, pažįstamus ir ne taip pažįstamus 
sveikinu su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS linkėdamas laimingų

NAUJŲ METŲ
Gediminas Antanėlis

Džiaugsmingų
Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 

linkiu visiems mieliems draugams ir pažįstamiems.
Bronis Vanagas

Brangius mūsų artimuosius, bičiulius bei draugus ir pažįstamus 
sveikiname su KALĖDŲ šventėm ir linkime laimingų ir ištvermingų 

NAUJŲJŲ METŲ
Birutė ir Vytautas Vaitkai

Nuoširdžiai linkime daug džiaugsmo
Šv. KALĖDŲ proga ir laimingų NAUJŲJŲ 1978 METŲ 

visiems mūsų giminėms, draugams ir pažįstamiems.
Sigitas ir Milda Tamašauskai
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KELIONĖS Į LIETUVĄ
Ateinančiais metais organizuojamos dvi ekskursinės grupės į Vilnių.
Pirmoji grupė išvyksta 1978 m. birželio 15 d.
Antroji grupė išvyksta 1978 m. rugpiūčio 10 d.
Dėl detalių rašykite ar skambinkite čia neduotu adresu bei telefonais.
Interesantus informuoja lietuviškai Algis Bučinskas tel. (02) 26 5066

PAVESKIT SAVO 
MUMS

Palanga Travel
364 Sussex St., Sydney, 2000. Tei. 
26 2665, 26 2008, 26 3526, 61 3426 

RŪPESČIUS------------------------------------------- ----
sijas po miestus; parduodam bilietus 
lėktuvais, laivais ir kitom susisieki-

Mes parūpinanti užsienio pasus, m© priemonėm i betkur pasaulyje, 
vizas, užsakom viešbučius. ekskur- ____
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MIELOS SESĖS IR BROLIAI 
SKAUTAI,

Laikas matojamas, kaip ir kiek
vienas kitas daiktas, bet kas yra lai
kas, tai nedaug kas galėtų atsakyti, 
o ir atsakymai nebūtų vienodi. Lai
kas ateina iš nežinios ir dingsta ne
žinioje, tarsi ne šio pasaulio reiški
nys, tačiau palikdamas istorijoje, 
kultūroje ir žmogaus atmintyje savo 
pėdsakus. Kas amžinas, tas laiko 
nežino, bet kas laikinas, tam laikas 
turi didžiausios reikšmės, jo ir už 
pinigus nenupirksi. Jei laikas yra 
toks brangus ir toks reikšmingas 
žmogaus gyvenimui, tai jį turime la
bai rūpestingai išnaudoti, nes jis 
mums yra duotas ir suskaičiuotas ne 
tik metais, bet valandomis ir net se
kundėmis. Į laiką žiūrime, kaip į su
kamą filmą, kuri visus mūsų jude
sius, visus darbus užfiksuoja ir pa
lieka ne tik mūsų pačių atmintyje, 
bet istorijoje ir kultūroje, už kuriuos 
nešame pilną atsakomybę prieš 
Dievą ir prieš istoriją. Todėl laike 
visados turime būti garbingi, šva
rūs, naudingi, darbštūs, nes kitu at
veju gali tekti gailėtis, iš gėdos 
rausti. Nemamykime, kad esame 
nematomi ir nežinomi, viskas pasi
lieka pačiam žmoguje. Paklauskite 
psichologo, jis jums pasakys. Žmo

gus viską su savimi nešiojasi iki pat 
mirties, istorija atsirenka jai reika
lingus darbus, o visą kitą nusineši į 
amžinybę, tarsi kokį turtą iš kurio 
būsi vertinamas.

Štai stovime prieš Naujų Metų 
slenkstį su viltimi, kad jie mums at
neš laimę. Jie gali atnešti ir atneš 
daugeliui, kurie tam pasiruošė - dir
bo, mokėsi, bet kiti, kurie tikėjosi 
gemblerio laimės, nusivils. Nes lai
kas pats nieko neturi, ką galėtų at
nešti, visa mūsų laimė, pasisekimas, 
yra paremti dabartimi. Todėl ir mū
sų žvilgsnis turi būti labiau nu
kreiptas į dabartį, kaip į ateitį. Jeigu 
ateities laimė yra sąlygota dabarti
mi, tai ir laimės ieškokime dabarty
je.

Stovėdami prieš didžiąsias šven
tes - Kalėdas ir Naujus metus, turi
me rimtai pagalvoti, ką jos mums 
reiškia, turime susikaupti ir rimtai 
išgyventi Kristaus gimimą, nes tai 
yra Jo gimimo šventė, džiaugsmo 
šventė, kaip ir Naujų metų yra 
džiaugsmo šventė, nes ne kiekvie 
nas iš mūsų jų besulaukia. Gyveni
mas yra džiaugsmas, jei tik jį moka
me gyventi. Baden Powll’is paliko 
testamentą, kuriame rašo, kad jis 
buvo laimingiausias žmogus pasau
lyje. Kodėl? Todėl, kad jis gyveno 
pilnu skautišku gyvenimu.

Sesės ir broliai skautai, aš jums, 
linkėdamas džiaugsmo ir laimės, 
linkiu gyventi pilnu skautišku gyve
nimu, nes žinau, kad tada Jūs būsite 
laimingi per visą savo gyvenimą.

Budėk.

v.s. A. Mauragis
Rajono Vadas

UJūUOTOįF

Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Lloyd Ave, 
Spaudos Skyrius. Rėžinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. * 2199.

Kristus Kalėdose
Devynių metų mergaitė, Susan 

Long iš New Jersey, Amerikoj, pa
rašė tokį laišką: "Mielas Jėzau, aš 
rašau Jums vietoj Kalėdų Senelio, 
nes Jūs esat tai, kas sudaro Kalėdas.

v.s. Lilė Milukienė 
LSS Tarybos pirmininkė

LSS AUKŠTIEJI SVEČIAI AUSTRALIJOJE
SVARBŪS PRANEŠIMAI IŠ 

TAUTINĖS STOVYKLOS

Svečių lankymosi dienos stovyk
loje: sausio 8 d. ir sausio 14 d. nuo 2 
vai. p.p. Sausio 8 d. kviečiami į sto
vyklą apsilankyti visi stovyklos me
cenatai, kad stovyklos rengimo Ko
mitetas ir stovyklautojai galėtų 
jiems pareikšti padėką už jų para
mą.

PADĖKA
BROLIUI B. STANKŪNAVIČIUI

Tautinės Stovyklos rengimo Ko
mitetas dėkoja broliui Baliui Stan- 
kūnavičiui už pastangas ir talkinin
kavimą išrūpinant paramos iš Vik
torijos vyriausybės. Ačiū broliui 
Baliui! v.s. Irena Kerelienė 

LS Seserijos vyr. skautininke
s. Sigitas Miknaitis 

SS Brolijos vyr. skautininkas

Kad aš nepamirščiau, noriu Tau pa
linkėti linksmos gimimo dienos ir 
dėkoju Tau už Tavo dovanas”. Tą 
laišką ji užadresavo ’’Kūdikėliui Jė
zui, Betliejus”.

Paštas tą laišką grąžino mergaitei 
Susan, su prierašu: "Gražinamas dėl 
nepilno adreso”, bet to laiško turi
nys greit pateko daugeliui žmonių. 
Laike kelių dienų daug pasaulio 
laikraščių išspausdino šį laišką. Ji 
gavo šimtus laiškų, kurie gyrė ją už 
tikrąją Kalėdų dvasią.

Sveikindamas šių Kalėdų proga 
visus brolius ir seses, ir aš noriu 
priminti, kad Kalėdų centras turi 
būti Kristus, o ne eglutė, dovanos, 
sveikinimai ar kiti, nors ir gražūs, 
bet antraeiliai dalykai. Kalėdų Se
nelis užima Kristaus vietą ir suklai
dina daugelį žmonių.

Kristus ateidamas į šį pasaulį su
teikė žmonijai ir mums patį didžiau
sią džiaugsmą ir pačią didžiausią do
vaną. Kas į savo širdį priima Kristų, 
to siela pilna džiaugsmo ir laimės. 
Tik iš šio džiaugsmų šaltinio plaukia 
visos Kalėdų dovanos, sveikinimai, 
eglutės ir tik jame turi savo prasmę 
ir reikšmę.

Gerai įsidėmėkit, kaip Dievo siųs
tas angelas skelbdamas piemenė
liams Kristaus gimimą nusakė ir 
tikrąją Kalėdų prasmę: "Štai aš 
skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris 
bus visai tautai, kad šiandien Dovi- 
do mieste gimė Išganytojas, kuris yra 
Kristus, Viešpats” (Luk. 2, 10-11).

Tedžiūgauja ir Jūsų tyros sielos ir 
jaunos širdys!

Jūsų
s. kun. P. Butkus,

LSS Australijos Rajono Dvasios 
Vadovas

Nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
visiems draugams ir pažįstamiems linki

Balys, Valentina, Laima ir Rita Barkai

Sveikiname mūsų draugus ir pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 
ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ

Vita, Aleksandras ir Algis Jakštai

KALĖDŲ varpų dūžiai teskamba džiaugsmo ir laimės garsais mūsų 
draugų, pažįstamų ir visų lietuvių šeimose per 1978-sius METUS.

Jonas ir Marija Zinkai

Sveikiname visas mielas Seses ir Brolius skautus, jų tėvelius, skautų 
rėmėjus ir kitus geradarius savo draugus su

ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS, 
linkėdami tyro džiaugsmo ir giedrios nuotaikos per visus ateinančius 
metus.

Australijos Rajono Vadija

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

Aušros Tuntas.

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname visus draugus ir pažįstamus iš arti ir toli.

P.V.G.R. Antanaičiai
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VI TAUTINĖS STOVYKLOS 
FONDAS

CANBERROS RĖMĖJAI aukojo:
Po $ 20: S. Skukauskas, K. Makū

nas, V. Genys, F. Borumas, R. Dau- 
kus.

Po $ 10: G. Petys, B. Minius, K. 
Antanaitis, J. ir A. Kovalskiai.

Po $ 5: L. Venclovas, J. Augutis, 
J. Janulaitis, V. Žilinskienė,' J. Vai
tas, V. Biveinis, M. Martišienė.

Po $ 3: A. Švedas, J. Vitartas.
Po $ 2: P. Keršulis, L. Misevičie

nė, R. Katauskas.
GEELONGO RĖMĖJAI:

Mecenatai: Adomėnas, A. Karpa
vičius, Dr. R. Šarkis.

Aukotojai: po $ 20: A. Lančiaus- 
kas, P. ir O. Šarkiai.

Po $ 10: M. Andriukonis, K. Sta- 
rinskas, M. Kymantas, Vaič ekaus
kai, A. Obeliūnas, A. Žvirblis, Vai
čekauskas.

$ 5 Manikauskas.
Po $ 2: A. Skėrys, A. Baltrūnas.
Po $ 1: J. Dargvainis, V. Stuike- 

vičius, M. Buckienė, V. Povilaitis. 
U.S.A. RĖMĖJAI:

Mecenatai: $ 99 Aušros Vartų 
Skaučių Tuntas; Chicago.

Aukotojai: $ 43.86 v.s. S. Jelio- 
nienė, Chicago.

MORNINGTON mecenatai: $ 100 
J. ir A. Kairiai.
LATROBE VALLEY aukotojai: $ 
60 Latrobe Valley ALB Seniūnija 
per seniūnę p. Eskirtienę (loterijos 
pajamos).

Visiems Tautinės Stovyklos rė
mėjams širdingas skautiškas AČIŪ!

L.K.V.S. ’’Ramovė”, Melbourtio 
Skyriaus nariai parėmė T.S. Fondą 
aukomis:

$ 20 Augūnas Viktoras.
$ 15 Venckus Jonas.
Po $ 10: Bajoras Antanas, Pleš

kamas Viktoras, Sadauskas Alfon
sas.

***

PAPILDOMA INFORMACIJA 
APIE VI—JĄ T.S.

* Į Vl-ją T.S. atvyksta kontingentai 
ar atstovai iš Anglijos, Brazilijos, 
J.A.V., Kanados, ir, aišku - iš visų 
Australijos Rajono skautų-čių 
vienetų.

• Stovyklautojai atvyksta į Vl-ją 
T.S. sausio 2 d. (pirmadienį), ne vė
liau 11 vai. ryto. Stovykla baigiasi 
sausio 15 d. (sekmad.), 5.30 vai. po
piet.

♦ Stovyklautojai lankomi tiktai 
paskelbtomis svečių dienomis: sau
sio 8 d., sekmadienį, ir sausio 14 d., 
šeštadienį, nuo 2 vai. popiet, iki lau
žo pabaigos.

* Į svečių dieną, sausio 8 d., pak
viesti australų, estų, latvių, lenkų, 
rusų, ukrainiečių ir vengrų skautų- 
-čių atstovai.

♦ Vl-joj T.S. veiks skautų krautuvė
lė, kurioje bus parduodama: 1. 
skautiški - lietuviški - australiški su
venyrai; 2. įvairios filmos foto apa
ratams; 3. suvenyriniai VI T.S. vo
kai su oficialiu pašto antspaudu; 4. 
baterijos kišeninėms lemputėms; 
5. uniforminiai ženklai, skautiški 
vadovėliai, stovykliniai baltiniai.

psl.

Po $ 5: Adomaitis Adomas, Dar- 
gis Povilas, Daunys Jonas, Didžiakis 
Juozas, Gražys Povilas, Kvietelaitis 
Juozas, Naujokaitis Petras, Petrai
tis Juozas, Padgurskis Leonas, Pi
kelis Liudas, Pocius Albinas, Ra
gauskas Juozas, Ramanauskas An
tanas, Sidabrą Vincas, Sodaitis Fe
liksas, Šalkūnas Vytautas, Urbona
vičius Jonas.

$ 4 Ūselis Adomas.
Po $ 2: Valonis Pranas, Žiogas 

Vincas.
Iš viso suaukota $ 158 už ką Tau

tinės Stovyklos Rengimo Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja.

Taip pat Komitetas dėkoja Ramo- 
vėnui Vincui Sidabrai už dar papil
domą mecenato įnašą viso $ 100.

L.K.V.S. ’’Ramovėnai” taip pat 
perdavė Melbourne ’’Džiugo” tunto 
tėvų komitetui Lietuvos Kariuome
nės Šventės minėjimo pietų pelną - 
$ 150. Skautiškas ačiū!

VI T.S. Rengimo K-tas

Aušros Tunte
1977 metų ’’Aušros” Tunto prog

rama jau baigiasi. Per metus skautai 
visą laiką buvo užsiėmę stovyklau
dami, iškylaudami arba ruošdami 
sueigas.

Pavienės draugovės savo sueigas 
ruošė į mėnesį kartą ar du. Draugo
vių programos buvo įvairios ir įdo
mios: vilkiukams teko paplaukti po
vandeniniu laivu, paukštytės ruošė 
Lietuvos žemėlapį, geltonšlipsės iš
bandė įvairius keramikos būdus, o 
aną savaitgalį 2 dienas stovyklavo 
Ingleburn’e, kur pačioms teko pasi
statyti ’’nakvynę” ir išsivirti valgyti. 
Skautai irgi suruošė įdomių iškylų ir 
užsiėmimų gamtoj. Broliai vyčiai ir 
vyr. sesės jungėsi į visas progra
mas, kaip draugininkai, instrukto
riai, šoferiai ar talkininkai.

Į Vl-ją T.S. keliauja gausus būrys 
’’Aušros” tunto brolių sesių. Pačioj 
stovykloj daug Sydnejaus vyčių ir 
vyr. sesių eis įvairias pareigas - va
dovų, instruktorių ir t.t.

Visi tikimės iš jos grįžti su dides
niu skautišku patyrimu, pasimokin
dami vienas iš kito.

KŪČIOS. Gruodžio 4 d., skautų 
stovyklavietėje, Ingleburn’e, įvyko 
"Aušros” tunto Kūčios. Skautai-tės, 
tėveliai ir svečiai susirinko Ingle- 
burne tunto sueigai, kurios metu 
sesės Viviana Ladygaitė ir Diana 
Wallis davė jaun. skaučių įžodį, 
broliai Petras Pullinen, Robertas 
Bučinskas ir Robertas Gaidžionis - 
jaun. skautų, o sesės Tina Kalgovai- 
tė ir Katrytė Chan - skaučių įžodį.

Sueigos metu s. Barkus ir VI T.S. 
vadas s. H. Antanaitis pranešė apie 
užjūrio svečių sutikimą bei priėmi
mą ir papasakojo apie pačią Vl-ją 
Tautinę Stovyklą.

Po sueigos, visi susirinkę susėdo 
prie stalų ir su dvasios vadovo, s. 
kun. P. Butkaus palaiminimu, vienas 
kitą sveikino ir drauge valgė Kūčias.

........  Korespondentė
■ • ■

UŽJŪRIO SKAUTŲ VIEŠNAGĖS SYDNEJUJE

Programa
Gruodžio 23 d. - penktadienis

10.00 vai. svečiai atskrenda į Sydney International Airport Pan Am 
Flight No. 811

12.00 -13.00 vai. svečiai autobusais atvyksta į Lietuvių Klubą Banks- 
towne. Atvykimo laikas priklauso nuo lėktuvo atskridimo ir muitinės 
formalumų.

Pasveikinimas, supažindinimas su rajono vadija ir komitetu, informa
cijos - pranešimai, pristatymai globėjams.

13.00 - 14.00 vai. globėjai veža svečius namo. Mėginti pasikeisti pini
gus, nes bankai bus uždari iki gruodžio 28 d.
Gruodžio 24 d. šeštadienis, Kūčios

Laisva diena, svečiai globėjų žinioje. Kūčios švenčiamos su globėjais. 
Gruodžio 25 d. sekmadienis. Kalėdos

11.00 vai. svečiai renkasi uniformuoti pamaldoms St. Joachim, 
Lidcombe.

11.30 vai. pamaldos. Po pamaldų svečiai švenčia Kalėdas su globėjais 
ar pažįstamais.

19.30 vai. Koncertas - susipažinimo vakaras Lietuvių Klube.
Gruodžio 26 d. pirmadienis

8.30 vai. svečiai susirenka prie Lietuvių Klubo visos dienos ekskursi
jai po Sydnejų ir apylinkes. Pasiimti maudymosi kostiumus, rankšluostį, 
bus proga sušlapti. Pajūryje - Palm Beach apie 13.00-14.00 vai. sustojama 
pasimaudyti ir aprūpinti užkandžiais.

19.00 vai. ekskursija atvyksta į Leichardt Park (Olympic Swimming 
Pool), Mary St., Leichardt (Gregory Map 26), kur bus iešminė ir pasi
linksminimas. Globėjai ir kiti kviečiami atsilankyti. Bilietai suaugusiems 
- $ 2.00, skautams ir vaikams - $ 1.00.
Gruodžio 27 d. antradienis

15.00 vai. svečiai ir globėjai renkasi į Illoura Reserve (Peacock Point), 
Edward St., Balmain (Gregory Map 1-2)

16.00 vai. ekskursija laivu po Sydnejaus uosto įlanką.
19.00 - 20.00 vai. iešminė IBoura parke.
20.00 - 23.00 vai. pasilinksminimas laive, plaukiant po įlanką vakaro 

prieblandoje. Sydney Harbour Cruise, su iešmine ir pasilinksminimu bi
lietų kaina: suaugusiems - $ 5.00, jaunimui iki 16 m. - $ 3.00. Laive vietų 
skaičius ribotas - iki 150 žmonių, svečių neskaitant. Bilietus iš anksto ga
lima užsisakyti pas A. Mikutavičių).
Gruodžio 28 d. trečiadienis

Laisva diena susitvarkyti, pavieniui apžiūrėti Sydnejų, apsipirkti. Su
venyrų krautuvė ’’Palanga” 664 George St., City duoda svečiams 20% 
nuolaidą. Perkant prašyti ’’Invoice”.

19.30 vai. atsisveikinimo vakarienė Lietuvių Klube. Pasilinksminimas.
Gruodžio 29 d. ketvirtadienis u

7.30 vai. globėjai suvežą svečius į Ansett Terminal, Sydney Domestic
Airport. .

8.30 vai. svečiai išskrenda į Canberra, Ansett Flight No. 355
*****

Mieli svečiai ir globėjai prašomi prisilaikyti programoje nustatyto 
laiko ir tvarkos. Esant neaiškumams kreiptis į komiteto narius (žiūrėk 
svarbesnių adresų lapą).

Jei būtų nenumatytų pasikeitimų programoje, komitetas painformuos.

Malonių Šv. KALĖDŲ ir sėkmingų - sveikatingų
NAUJŲJŲ METŲ 

visiems giminėms, artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems iš arti ir toli 
linki Vanda Narušienė

Visus mielus bičiulius, draugus bei pažįstamus sveikinu su ŠV. 
KALĖDOMIS ir linkiu laimės ir sveikatos NAUJUOSE 1978 
METUOSE Ona Šalkauskienė

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

Mielus draugus ir pažįstamus bei kolegas ir pacientus sveikinu 
ŠV. KALĖDŲ proga linkėdama daug laimės ir sveikatos 1978 METAIS f

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

k --------------------------------------------------------------------—.............. - ■—
Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 

linkime visiems mūsų artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems
Aida Zubrickienė
Jonas Zubrickas

Brangius savo bičiulius, artimuosius ir pažįstamus nuoširdžiai sveikinu 
su Šv. KALĖDOM ir linkiu laimingiausių NAUJŲ METŲ

Zina Grosaitė-Zorato

Nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su
Šv. KALĖDOM ir linkime daug sėkmės ir laimės

NAUJUOSE METUOSE
J. Ivinskienė

Nemira Pero Matulic
Mielus savo bičiulius, kolegas dailininkus ir pažįstamus nuoširdžiai 

sveikinu KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkiu laimingų ir kūrybingų 
NAUJŲJŲ METŲ. EvaKubbos
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Amerikoje, Europoje ir kt.). Ją su-

VI-jai taut, stovyklai prasidedant
Skautų lauktoji, išsvajotoji Vl-ji 

Tautinė Stovykla jau čia pat! Dar 
diena, kita, ir jie, kaip paukščių bū
riai suskris į ją iš visų pasaulio pak
raščių.

LSS Tautinės Stovyklos ruošia
mos kas dešimtį metų: I-ji (1928) ir 
II-ji (1938) buvo suruoštos laisvoje 
tėvynėje ;III-ji (1948) - tremtyje, Vo
kietijoje; IV-ji (1958) ir V-ji (1968) - 
J.A.V., Amerikos žemyne, o Vl-ji, 
Tautinė Stovykla, skirta LSS 
60-mečio paminėjimui - Australijoje. 
Prireikė net 2,5 metų įtempto pla
navimo, koordinavimo tarp VI TS 
Rengimo Komiteto, Rajono Vadijos 
ir LSS aukštųjų institucijų, nes ši 
stovykla buvo planuojama viso pa
saulio lietuvių skautų vardu ir ruo
šiama krašte, kuris nepasižymi lie
tuviškų kolonijų tvirtumu, nei skau
tų gausumu.

Planus reikėjo paversti tikrove - 
tam reikėlo lėšų. Jos buvo sukeltos 
gausiai remiant VI TS. mecenatams 
bei rėmėjams. Dalis jų buvo sukelta

v.s. Regina Kučienė 
Amerikos skautų išvykos organiza- 
torė.‘'>‘“!',i 1 ■>.'‘f aJeaa?

pačių skautų vienetų, ruošiant įvai
rius parengimus - vakarus, loterijas, 
pietus, iešmines ir t.t.

Prie VI TS surengimo daugiausiai 
pasidarbavo VI TS Rengimo Komi
tetas, o ypač jo pirmininkas, s. H. 
Antanaitis, bet daug darbo ir pas
tangų įdėjo ir paskiri rajono viene
tai.

Nemažiau pastangų įdėjo J.A.V., 
Kanados ir kt. kraštų skautai-tės ir 
vadovai, kurių virš 100 atvyko į VI 
TS - kitame pasaulio gale, įrodyda
mi, kad tvirta valia ir pasiryžimas 
viską nugali. Mūsų džiaugsmui, į VI 
TS taip pat atvyksta patys aukš
čiausi Sąjungos vadovai: LSS Tary
bos. Pirmininkė, v.s. L. Miliukienė, 
Seserijos Vyr. Skautininke - s. L 
Kerelienė, Brolijos Vyr. Skautinin
kas - s. S. Miknaitis, Liet. Skautybės 
Fondo pirm. - v.s. Č. Kiliulis, ’’Skau
tų Aido” redaktorė - v.s. S. Jelionie- 
nė, Brazilijos Rajono vadeiva - v.s. 
kun. A. Saulaitis, ir daug kt.

VI Tautinė Stovykla įvyks sausio 
2 - 15 d.d. Gilwell’io Skautų Parke, 
Gembrook, Viktorijoje (pagelbinės 
iVI-sios Tautinės Stovyklos' įvyks

darys 3 stovyklos: Brolijos, Seseri
jos ir Bendrijos, suskirstytos į 11 
pastovy kliu.

Stovyklai vadovaus s. H. Anta
naitis, jo pavaduotojai - s. VI. Stasi- 
liūnas ir ps. P. Pullinen ir visa eilė 
kt. vadovų ir pareigūnų.

Be svečių, atvykusių iš užjūrio, 
Tautinėje Stovykloje dalyvaus 
Adelaidės ’’Vilniaus”, Geelong’o 
"Šatrijos", Melbourne ’’Džiugo” ir 
Sydnejaus ’’Aušros” tuntų ir Can- 
berros vietininkijos skautai-tės.

Stovyklos metu įvyks XII-sis 
Australijos Rajono Vadovų Suva
žiavimas, Sk. Vyčių Sąskrydis, aka
demikų sueiga ir kt. Bus ruošiamos 
ekskursijos į Melburną ir apylinkes.

Tikėkime, kad mūsų visų bendros 
pastangos šią Vl-ją Tautinę Stovyk
lą padarys LSS 60-mečio žygio ap
vainikavimo švente!

SKAUTŲ ŽINIOS

Tautinės stovyklos fondas staiga 
padidėjo sėkmingai pravestos lote
rijos pasėkoje. Laimikis buvo lėktu
vu kelionės bilietas dviem iš Aus
tralijos į Naująją Zelandiją ir atgal, 
kurį laimėjo p. D. Bartkevičienė iš 
Sydnejaus. Šį stambų fantą skau
tams paaukojo brolis ps. Romas Ci
bas ir ponia per jų kelionių biurą 
’’Palanga" už ką T.S. Rengimo Ko-

Gražių KALĖDŲ švenčių ir sveikų bei laimingų
NAUJŲ 1978 METŲ

linki Alfas, Jadvyga, Ginta ir Vida
■ Viliūnai

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

Irvis ir Nijolė Venclovai

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

Gražina ir Liuką Petrauskai
Elena Petrauskienė

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

Irena ir Kostas Bagdonavičiai
*

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga nuoširdžiai sveikiname visus mielus bičiulius, bendradarbius ir 
pažįstamus linkėdami daug džiaugsmo, laimės ir sėkmės.

Alius ir Renata Migevičiai
Magdalena Migevičienė

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir ateinančių NAUJŲ METŲ 
proga širdingai sveikiname visus savo mielus bičiulius bei pažįstamus 
linkėdami, daug sveikatos, džiaugsmo ir laimės.

Jadvyga ir Romualdas Venclovai, Homebush, N.S.W.

Nuoširdžiausi linkėjimai
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga visiems artimiesiems, bičiuliams ir bet kur esantiems 
pažįstamiems lietuviams, kuriuos pasiekia Mūsų Pastogė

Ona ir Vladas Miniotai

v.s. Sofija Jelionienė 
’’Skautų AJdo” redaktorė

mitetas jiems yra labai dėkingas.
Loterijos pelnas bus panaudotas 

padengti stovyklos išlaidoms, nes 
pagal numatytą sąmatą stovyklavi
mas kaštuos kiekvienam stovyklau
tojui po $ 72, kai tuo tarpu stovyklos 
mokesčio imama tik po $ 50 ir dar 
duodamas papiginimas didesnių šei
mų stovyklautojams.

Užsienio stovyklautojų išlaidos 
bus padengtos iš dosnių tautiečių 
mecenatų įnašų, kurių tarpe randa
me ir "Palangos” įstaigos savininkus 
Cibus. Skautiškas ačiū visiems!

T.S. Rengimo K-tas

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

Dana ir Stasys Skoruliai

Smagių KALĖDŲ švenčių ir laimingiausių NAUJŲ METŲ linkime 
visiems mūsų draugams, artimiesiems ir pažįstamiems iš arti ir toli

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

Mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname Šv.KALĖDŲ 
proga ir linkime šviesių ir laimingų NAUJŲ METŲ

Onutė, Rūta ir Vytautas
Arai

Brangius mūsų draugus, bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius 
sveikiname su Šv. KALĖDOM ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ

K. ir V. Bitinai
K. Baltrušaitienė

Daug džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE!
Daug laimės ir sėkmės NAUJUOSE 1978 METUOSE!

Visiems savo skaitlingiems draugams, bičiuliams, bendradarbiams ir 
pažįstamiems linki

Irena ir Vladas Daudarai
i

Esame pasiruošę
ŽIVILIETĖS APIE VI—JĄ T.S.

Per Tautinę Stovyklą mes susipa- 
žinsim su daugeliu skautų ir skau
čių. Tai yra labai svarbu dėl lietuvių 
bendruomenės išlaikymo. Užjūrio 
skautai atveš į Australiją daug nau
jų idėjų ir skautiškų papročių; ir jie 
pamatys, kaip mes skautaujam čia, 
Australijoj. Tautinė Stovykla ap
jungs Lietuvių Skautų organizaciją 
ir padės išlaikyti lietuvių kalbą 
Australijoj.

VI-jai Tautinei Stovyklai mes 
smarkiai ruošėmės: šiemet mūsų 
draugovės sueigos vyko du sykius į 
mėnesį. Velykinės stovyklos metu 
įvyko skiltininkų kursai, kuriuose 
dalyvavo ir 8 melburniškiai. Daug 
dainavom, mokinomės naujų ir se
nesnių dainų. Ruošėmės egzami
nams - patyrimo, specialybių ir t.t.,

Tautinei Stovyklai artėjant pra
dėjom organizuoti daugiau stovyklų 
ir iškylų. Gruodžio 3-4 d. mūsų Živi
lės draugovė ėjo iškylauti. Buvo la
bai įdomi iškyla ir mes daug išmo

kom apie tikrą stovyklavimą - pasi
statėm virtuvę, lapines ir ruošėme 
įvairius užsiėmimus.

Mes tikime, kad Vl-ji T.S. bus 
labai įdomi.

Rita Barkutė, Audronė Stašionytė 
ir Tina Kalgovaitė

Daug skautų ir skaučių atvažiuos 
iš viso pasaulio dalyvauti VI-joj 
Tautinėj Stovykloj. Mes susitiksim 
naujų draugų, kuriuos gal tik tą 
kartą ir matysim, bet, tikimės, kad 
vėliau galėsim su jais susirašinėti. 
Tikimės gražiai ir linksmai leisti 
dienas šioje stovykloje. Ten gausim 
patyrimo, naujų įspūdžių, įsigysim 
specialybių. Reikės laikytis visų tai
syklių, bet mes linksmai atliksim vi
sas pareigas.

Šiemet mes ruošėm sueigas ir iš
kylas, kurios mums padėjo pasi
ruošti Tautinei Stovyklai. Jų prog
ramos buvo įdomios, ir mes daug iš
mokom.
Linda Bieliūnaitė, Belinda Hornaitė, 

Julė Stašionytė ir Vida Bliokaitė.

Mūsų Pastogė Nr. 50-52, 1977.12.19, psl. 7
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Pirmąjį transportą prisimenant
0. Baužienė

Mieliems savo bičiuliams ir pažįstamiems nuotaikingų švenčių ir 
laimingų NAUJŲJŲ 1978 METŲ linki

Vaclovas Šliogeris
Spaudoje skaitant apie pokarinio 

pirmųjų lietuvių atvykimo Australi
jon 30 metų sukaktį, sukelia malonių 
prisiminimų,kuriuos kaip tik norisi 
kartu pasidalinti.

Pokario laikais mano velioniui vy
rui dar pirmininkaujant Australijos 
Lietuvių Draugijai uoliai sekdami 
vietiniuose laikraščiuose apie mūsų 
tautiečių sunkią padėtį Vokietijos 
stovyklose, parūpo, kad kaip nors 
padėti būtent, stengtis į Australiją 
pargabenti.

Pradėta susirašinėjimo žygiai su 
prašymais Australijos Immigracijos 
to meto Ministeriui Arthur Callwell, 
kad įsileistų į šį kraštą lietuvių iš 
stovyklų, kai tuo tarpu sužinojom, 
jog jau išvažiuoja nemažas skaičius į 
Angliją, U.S.A., Kanadą ir kitur. 
Australijos valdžia ilgai delsė, kol 
pagaliau gavome teigiamą atsaky
mą. Vėliau sulaukėme nuo laivo 
’’General Stuart Heinzelman” laišką 
su pranešimu, kad atvyksta ’’baltie- 
čiai” jų tarpe 439 lietuviai.

Koks mums džiaugsmas! Galų 
gale atvažiuoja tiek daug tautiečių, 
ir mūsų lietuvių kolonija padidės! - 
galvojame. Tuo laiku vietiniai laik
raščiai plačiai aprašė jų atvykimą 
kaip nepaprastą įvykį. Net pats 
Immigracijos Ministeris Arthur 
Callwell pasitiko laivą Freemantle 
uoste ir asmeniškai pasveikino. Dėl 
tolimo atstumo mums buvo neįma
noma pasitikti, pasitenkinom pa
siuntę A.L.D. vardu sveikinimą į 
laivą.

Atvykusius Bonegillos stovyklon 
buvo galima aplankyti. Pasiryžome

susitikti: mano vyras, p. T. Kuodis 
(irgi jau miręs) ir aš. Susidaręs lie
tuvių komitetas iš p.p. Jono Motie
jūno, Kazio Mieldažio ir Povilo Bal
tučio puikiai tvarkėsi. Praleidom 
savaitgalį stovykloj, buvome gražiai 
priimti, jautėm didį malonumą sa
vųjų tarpe. Mane maloniai globojo p. 
0. Matulionytė dabar Miniotienė. 
Ten praleistas laikas pasiliko neuž
mirštamas. Suruoštame subatvaka- 
rio pobūvyje visi linksmai šoko ne
žiūrint, kad daugelis dėvėjo sunkius 
batus, tik ką išduotus stovyklos va
dovybės.

Sekmadienio rytą pamaldų metu 
p. Petro Morkūno vadovaujamas 
vyrų choras kurį teko išgirsti vaka
rykščiame pobūvyje, įspūdingai 
giedojo ypač mums seniai girdėtą ir 
mano velionio vyro pamėgtą giesmę 
’’Pulkim ant Kelių."

Vėliau Sydney Dulwich Hill para
pijos salėje A.L.D. suruoštame su
sitikimo pobūvyje, dalyvavo grupė 
vyrų, pirmą algą gavusių vaisius 
skinant Viktorijoj.

Napastebint jau praėjo 30 metų. 
Per tą laiką gyvenimas daugeliui 
pasikeitė, daugelis gražiai susikūrė 
šeimas ir gryčias. Manau ir Jūsų 
gretos praretėjo bet mums pasitiku
siems liks malonūs prisiminimai. 
Pirmas transportas, pirmieji poka
riniai lietuviai ateiviai, pionieriai, 
užtat vis pasiliks artimi. Todėl šia 
proga visus, kurie esate, nuoširdžiai 
sveikinu švenčiant savo 30 metų at
vykimą Australijon sukaktį, linkė
dama daug laimės, sveikatos ir dar 
ilgus metus švęsti.

Mielus draugus, gimines ir pažįstamus sveikiname ŠV. KALĖDŲ 
proga ir linkime visiems jaukių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Anelė ir Jonas Mikutavičiai

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

Mielus draugus, gimines ir artimuosius sveikinu su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS linkėdamas gražiausių ir laimingiausių N. METŲ

Edvardas Slonskis

Mielus prietelius, draugus ir pažįstamus sveikiname
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

P. ir A. Griniai

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

Zina ir Bronius Paskočimai

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

Marytė ir Adomas Laukaičiai

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

Angelė ir Stasys Montvidai

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

Alfas Giliauskas

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

NAUJŲJŲ METŲ
Marija ir Mykolas Zakarai

Sveikiname visus artimuosius su Šv. KALĖDOMIS ir linkime 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Su ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS 1978 METAIS sveikiname 
visus mūsų pažįstamus Tasmanijoje, Sydnejuje, Melbourne, Adelaidėje 
ir Brisbanėje.

Z. L. Simanauskai

Brangius mūsų draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir visiems linkime gražiausių ir 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Bronislava ir Raimondas
Baltramijūnai

- ------- ,------ .---------------------------------------------------------------------------------

i, Visus savo brangius draugus, bičiulius ir klientus sveikinu su 
!šv. KALĖDOM ir linkiu laimingų NAUJŲ METŲ

Jonas Abromas

■ t . ..j ibl&V .3 C-i£ (Hvnj
Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei našių NAUJŲJŲ METŲ 

linkiu visiems savo draugams, bičiuliams, bendradarbiams ir 
pažįstamiems.

Mykolas Petronis

Sveikiname su Šv. KALĖDOMIS visus mūsų mielus draugus, 
artimuosius ir pažįstamus ir linkime laimingų ir sėkmingų

NAUJŲ METŲ
I. ir K. Daniškevičiai

Sveikiname visus mūsų artimuosius, draugus ir pažįstamus su 
Šv. KALĖDOM ir linkime gražiausių NAUJŲJŲ METŲ

Z. ir A. Pauliukoniai
U. Ališauskienė

Mūsų nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga visiems brangiems draugams, bičiuliams ir artimiesiems.
E.J. Valiokai

Nuoširdūs kalėdiniai ir Naujų 1978 metų sveikinimai ir geriausi 
linkėjimai giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Stasė ir Emilijonas Kolakauskai

Visiems mūsų draugams, artimiesiems ir pažįstamiems linkime 
linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Grybų šeima

Mielus mūsų bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ 
šventėmis ir linkime gražiausių NAUJŲJŲ METŲ

T. ir V. Skrinskai

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

Z. ir V. Čilvinai

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

NAUJŲJŲ METŲ
N. ir K. Butkai

' . ‘ O. Gilandienė

Sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS visus mūsų mielus draugus, 
bičiulius, klientus ir pažįstamus ir linkime laimingų ir šviesių 1978 
METŲ.

Marija ir Pranas Sakalauskai
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Australijos 
Lietuvių Fonde
AUKOS. Pakartotinai skelbiame 

per Melbourno akademinę korpora
ciją Romuvą gautų aukų prof. Mar- 
van knygos išleidimui sąrašą:

100 dol. spl! Henrikas Kaladė.
50 dol. fd! Albertas Zubras.
30 dol. m! Povilas Mičiulis.

Po 25 dol.: sp. Linas Žalkauskąs, 
fil! Stasys Stankūnavičius, fil! Kazys 
Zdanius, fil! Algimantas Milvydas. 
Po 25 dol. asmeniškai aukojo sp! Al
gimantas Klimas ir j! Linas Praš- 
mutas (kartu su šeima).

Pastaruoju metu šiam reikalui 10 
dol. aukojo Juozas Petraitis (Melb.). 
Šį sąrašą skelbiame pakartotinai, 
nes per klaidą Mūsų Pastogėje buvo 
paskelbtas nepilnas.

A.L. Fondo Valdyba kviečia ir 
kitų universitetų bei aukštųjų mo
kymų akademikus solidariai jungtis 
prie šių melburniškių, tikėdama,

Sceniniai
Dramaturgo Algirdo Landsbergio 

naujai parašytoji drama ’’Šventasis 
narvas”, kompozitoriaus - režiso- 
riaus Dariaus Lapinsko pastatyme 
Clevelande, Amerikoje, susilaukė 
nepaprasto įvertinimo ir pagyrimų. 
Poetas Kazys Bradūnas, recenzuo
damas ’’Šventąjį narvą”, rašo: 
’’Žmogui, kuris nėra visiškai atšokęs 
nuo dabartinio ir pasaulinio ir nuo 
neatsiliekančio lietuviško teatro 
raidos, Algirdo Landsbergio ir Da
riaus Lapinsko pastatytas ’’Šventa
sis narvas*buvo ir bus tikra lietuviš
kojo teatro atgaiva."

Ateinančiais metais Čikagos lie
tuvių opera stato įspūdingą G. Verdi 
operą bibline tema ’’Nabucco”. Šios 
operos premjera įvyko 1842 metais 
Milane. Su šia opera Verdi susilaukė 
nepaprasto pasisekimo ir populiaru
mo ne tik Italijoje, bet ir visame pa
saulyje. Čikagos lietuvių operos 
pastatyme pagrindines partijas dai
nuos Dana Stankaitytė, Jonas Vaz- 
nelis, Algirdas Brazis, Margarita 
Monkienė ir kt. Operoje galės stip
riai pasireikšti ir chorai. Trečiajame 
veiksme jaudinančią vergų dainą 
šiandien dainuoja daugelis lietuviš
kų chorų. Vergų daina yra tikras 
deimančiukas pasaulinėje operų 
chorinėje literatūroje. Operą diri
guos Alvydas Vasaitis. Į lietuvių 
kalbą operą vertė poetas Stasys 
Santvaras.

***

Prancūzijoje garsusis Cluny teat
ras nuo liepos pradžios važinėja po 
Prancūzijos miestus rodydamas 
poeto Oskaro Milašiaus garsiąją 
misteriją ’’Miguel Manara”. Didysis 
pParyžiaus teatras ”La Comedie 
Francaise” Oskaro Milašiaus 100 
metų sukaktį minint įtraukė į savo 
repertuarą kitą poeto misteriją 
’’Saulius iš Taršo”.

♦♦♦

Kompozitorius Bruno Markaitis, , 
panaudodamas šešis Bernardo 
Brazdžionio eilėraščius, sukūrė įdo
mią muzikinę siuitą instrumentalis
tams, solistams ir skaitytojams. Šis 
originalus kūrinys buvo išpildytas 
šiais metais pirmą kartą Los Ange
les lietuvių b-nės surengtame kon
certe.

♦♦♦

Operos solistė Lilija Šukytė šiais 
metais Graz operoje, Austrijoje, 
dainavo Leilos partiją Bizet operoje 
"Perlų žvejai”. Kritikų ji buvo labai 
gerai įvertinta. Operos solistas Ar
noldas Vokietaitis Miami operos 
36-me sezone Amerikoje dainavo 
Puccini operoje "Mergelė iš auksinių 
vakarų” Ashby partiją susilaukda
mas taip pat gero įvėrtinimb..............

ĮTEISINTAS A.L. FONDAS

REMK AUSTRALIJOS LIETUVIU. 
FONDĄ!

kad prof. Marvan veikalas svariu 
įnašu prisidės prie lituanistikos ir 
kalbotyros mokslo. Dėkojame ir at
siprašome.

A.L. Fondo Valdyba

atgarsiai
♦♦♦

Šiurkščios išvaizdos nuotykių ir 
kriminalinių filmų herojus filmų ar
tistas Charles Bronson yra lietuvis 
Bučinskas. Jo tėvas iš Lietuvos iš
vyko į Ameriką po pirmojo pasauli
nio karo. Lietuvis Charles Bronson 
filmų garsenybe pasidarė visai ne
seniai. Tiek savo išleistoje biografi
joje, tiek pokalbiuose spaudoje jis 
visur pabrėžia savo lietuvišką kilmę.

♦**

Atrodo, kad Atžalos teatras kitų 
metų pradžioje, sausio 29 d., sekma
dienį, 3 vai. pakartos K. Dauguvie
tytės puikiai surežisuotą komediją 
’’Pirmą skambutį”. Veikalo premje
ra įvyko lapkričio 13 d. Sydnejaus 
Liet. Klube. Taigi, kurie neturėjo 
progos dalyvauti premjeroje, 
netrukus galės pamatyti dar nepri
klausomoje Lietuvoje taip mėgtą 
populiarią komediją.

Paulius Rūtenis

Rūta ir Albinas Pociai
sveikina visus savo bičiulius su Šv. KALĖDOMIS 
ir linkime laimingų

NAUJŲJŲ METŲ

Tylios šventos nakties ramybės KALĖDŲ Šventėse ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ linkime mieliems draugams ir pažįstamiems

Ona ir Ignas Aleknai

Linksmų ŠVENČIŲ ir laimingų 1978—JŲ METŲ visiems 
artimiesiems, draugams ir pažįstamiems linki

Genovaitė ir Vincas Ališauskai

Malonių
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 

linkime mieliems prieteliams, draugams ir pažįstamiems.
Ona ir Vladas Jakučiai

Nuoširdžiai sveikiname mūsų bičiulius, draugus ir pažįstamus 
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga.

Stankūnavičių šeima

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname visus draugus ir pažįstamus linkėdami daug 
džiaugsmo ir laimės

Monika ir Feliksas Sodaičiai

ALB Krašto Taryba paskutinėje sesijoje, 1976 m. gruodžio 28-30 d. 
nutarė įteisinti A.L. Fondą remiantis Viktorijos valstijoj veikiančių 
draugijų įstatymu (Companies Act 1961) ir įpareigojo Fondo valdybą at
likti paruošiamuosius įteisinimo darbus.

Viktorijos Corporate Affairs įstaiga peržiūrėjusi jai pateiktą Tarybos 
sesijoj priimtą Fondo statuto projektą, du kartus jį grąžino Fondo advo
katui reikalaudama pakeisti kai kuriuos statuto punktus, atseit suderinti 
su draugijų įstatymo reikalavimais. Dėl to ir Fondo įteisinimas užsitęsė 
ilgiau negu buvo laukta.

Pagaliau gruodžio 1 d. Commissioner for Corporate Affairs A.L. Fondo 
įteisinimo dokumentą (Certificate of Incorporation of Public Company) 
pasirašo, ir nuo tos dienos iki šiol veikusio A.L. Fondo lėšas ir funkcijas 
perėmė inkorporuotas Australijos Lietuvių Fondas, angliškai — 
AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION.

Įteisinto Fondo vyriausias reikalų sprendėjas yra visuotinis narių su
sirinkimas. Ligi bus sukviestas pirmasis narių susirinkimas, Fondo rei
kalus tvarko dabartinė Fondo valdyba, t.y. asmenys, pasirašę Fondo įs
tatus. Valdybą sudaro: Jonas Meiliūnas - pirmininkas, Albertas Zubras - 
sekretorius, Ignas Alekna - iždininkas, Antanas Mikaila ir Dr. Kazys 
Zdanius - valdybos nariai. '

Įteisinto A.L. Fondo nariais pagal statuto nuostatus yra visi tie Aus
tralijos lietuviai (ir mišrių šeimų nariai), kurie iki gruodžio 1 d. yra Fon
dui aukoję nemažiau kaip dvidešimt penkis dolerius. Tačiau kiekvieno iš 
jų bus individualiai atsiklausta ar jis (ji) nori likti inkorporuoto Fondo 
nariu. Po gruodžio 1 d. narius priima Fondo valdyba. A.L. Fondo nariu 
gali tapti kiekvienas Australijos lietuvis ar lietuvių kilmės asmuo suėjęs 
18 metų amžiaus ir įmokėjęs Fondui dvidešimt penkis dolerius. Tai yra 
vienkartinis įstojimo mokestis. Metinio mokesčio Fondo nariui mokėti 
nereikės.

A.L. Fondo valdyba kviečia visus Fondo rėmėjus likti įteisinto Fondo 
nariais, o taip pat kviečia ir visus kitus tautiečius įsijungti į A.L. Fondo 
narių gretas. Tapdami Fondo nariais jį stiprinsime ir galėsime savo daly
vavimu turėti sprendžiamą balsą jo darbo gairių nustatyme.

Nuo dabar išrašant čekius, perlaidas ar sudarant bet kokius Fondą lie
čiančius oficialius dokumentus (pav. testamentus), reikia rašyti angliš
kąjį Fondo pavadinimą, t.y. - AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUN
DATION. Pilnas A.L. Fondo adresas yra:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION
50 ERROL STREET, NORTH MELBOURNE, VIC. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Visus savo bičiulius ir pažįstamus sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime laimingų 1978-jų metų.
Sofija ir Jonas Meiliūnai

Linkime giminėms, draugams ir buvusiems bendradarbiams linksmų 
Šv. KALĖDŲ ir

sėkmingų, sveikų NAUJŲJŲ METŲ
jums nuoširdžiai linki

A.A. Ramanauskai iš Reservoir, Vic.

Giedrių KALĖDŲ ir džiaugsmingų bei 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ visiems savo 
bičiuliams ir pažįstamiems linki -

Vida ir Viva Aleknai.

F

Gintarui
Gintaras, Lietuvos pajūrio bran- 

giakmenis nuo romėnų iki vikingų 
laikų bylojo pasauliui apie lietuvių 
tautą prie Baltijos jūros. Sydnejaus 
lietuvių jaunimo žiedas, pasivadinęs 
šiuo kilniu vardu, toliau tęsia Ginta
ro tradicijas.

Sydnejaus ansamblio Gintaro 
pakviesta mokyti tautinių šokių aš- 
tuonių mėnesių bendradarbiavimo 
laikotarpy pažinau jų meilę ir įsipa
reigojimą lietuvių folklorui, drau
giškumą ir viešų koncertų metu 
bendrą entuziazmą (tokių pasirody
mų šiame trumpame laikotarpyje 
Gintaras turėjo net septynis). Pra
nešimuose ir pasikalbėjimuose su 
kitataučiais tautinių šokių tema, bu
vo suteikta išsamios informacijos 
apie lietuvių tautinius šokius.

Paleisdama Gintarą vasaros atos
togoms linkiu ir toliau būti gerais 
Lietuvos ambasadoriais, o po Naujų 
Metų ir vėl susitiksime tęsti Ginta
ro, Baltijos pajūrio brangiakmenio 
tradicijas.

Ava Saudargienė
Gintaro grupės mokytoja

Mūsų Pastogė Nr. 50^52, ,1977,124% psl. 9
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Sveikiname tautiečius su ŠV. KALĖDOMIS ir linkime visokeriopos 
laimės ateinančiais metais

ALB. Sydnejaus Apylinkės Valdyba

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

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Visus mielus Pietų Pakraščio lietuvius sveikiname KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ PROGA ir linkime visiems laimės, sveikatos ir visokios 
gerovės NAUJUOSE 1978-se METUOSE.

A.LB. Wollongong Apyl. Valdyba

i:
A

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA M

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už L 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūt: iki Ę 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term ind.
metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10%dividento
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, -js 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuoto jais iš 12%: iki
$ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas iš 
užskaitomi kas 3 mėn. g
• Įstaiga veikia: 1
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių U 
Namai, 50 Errol St., North Melbourne. N

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, G.P.O Melb. 3001. jį
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai.' 6 Eastry St., Norwood. žj

Melbourne Apylinkės Valdyba sveikina visus Melbourne lietuvius su 
Šv. KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

ir linki visiems laimingų
NAUJŲJŲ METŲ

Melbourne Apylinkės Valdyba

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname visus Australijos Lietuvių Fondo rėmėjus, talkininkus 
ir Fondo įgaliotinius linkėdami geriausios sėkmės.

Australijos Fondo Valdyba

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname visus mielus choristus ir dirigentus 
kitose kolonijose. Nuoširdžiai dėkojame Sydnejaus lietuviams ir 
ypatingai mūsų nuolatiniams rėmėjams už visokieriopą paramą 
linkėdami jums visiems tyro džiaugsmo Kalėdų šventėse ir geros 
sveikatos Naujuose Metuose.

Sydney Choras Daina

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

Sveikiname draugijos nares ir mūsų geraširdžius rėmėjus su 
ŠVENTOMS KALĖDOMS ir NAUJAIS 1978 METAIS.

• Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos
Draugijos Valdyba ir Lietuvių Sodybos Patikėtinės

AUSTRALIJA
IR NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI sausio mėn. MA. nariams skyrė 
sekančias intencijas:
bendrąją - Siekti krikščionių su
sivienijimo per krikščioniškų bend
ruomenių sutartines maldas, 
misijų- kad krikščionių vaikai 
taptų misijonieriais viso pasaulio 
vaikams.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Prieš nedaugelį metų Naujosios 

Zeiandijos Levin miestelio parapijos 
klebonu buvo paskirtas kun. Jokū
bas Parry. Jam atnašaujant Šv. Mi
šias, kasdien patarnaudavo būrelis 
berniukų - ministrantų - daugumoj 
Maori kilmės. Pamažu jam subrendo 
mintis - kodėl iš tų vaikų nesudaryti 
apaštališko vieneto? Ar nebūtų ga
lima jų panaudoti nekrikščioniškų 
vaikų evangelizacijai, t.y. jų su- 
krikščionijimui?

Laikui bėgant, ta jo puiki idėja 
tapo realybe ir tuo pačiu - labai na
šaus apaštalavimo pradžia. Per savo 
ministrantus kun. Parry paveikė ne 
tik daugybę vaikų, bet atvedė prie 
Kristaus ir daugelį Maori šeimų.

Neginčijama tiesa, kad Dievo 
karalystė yra ypatingai arti skaid
rios širdies vaikui. Jo jauna siela 
mielai priima Kristaus tiesas. Pati

I jiiįj .*?. £•(■.*.>0 -05 zZ A i/jisV? 
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krikščionybės istorija aiškiai rodo, 
kad pirmieji Kristaus liudytojai bu
vo vaikai. Ką tik prakartėlėje gimu
sį pasaulio Išganytoją savo krauju 
paliudijo 42 žiauraus Herodo išžu
dytieji kūdikiai Betlejuje (Romoje). 
Jie pagerbė Dievą ne žodžiu, bet sa
vo mirtimi. Tie nekaltieji vaikučiai 
nebuvo vieninteliai, kurie paliudijo 
Kristų savo krauju. Net ir Japonijo
je Nagasaki mieste tarp 26 nukan
kintų krikščionių 1569 metais būta ir 
vaikų. Taip pat buvo vaikų kankinių 
ir Ugandoje, ten pradedant plisti 
krikščionybei.

Bendrai, Bažnyčios plėtimosi is
torija yra gausi faktais, kad vaikai 
dažnai yra atlikę didelius darbus 
evangelizacijoje. Užtat ir šv. Pran
ciškus Ksaveras savo apaštališką 
darbą Indijoje pradėdavo nuo Dievo 
žodžio skelbimo vaikams. Jis buvo 
tvirtai įsitikinės, kad vaiko nekalta 
siela yra pati geriausia dirva Dievo 
žodžiui. Jauna atžala priima Dievo 
/.odį, t.y. tikėjimu tiesas be įtarimo 
ar pasipriešinimo. Taip pat faktas, 
kad prancūziškoje Kanados dalyje 
Katalikybė pirmiausia paplito uršu- 
lietiems vienuolėms seselėms dės
tant tikėjimo tiesas, indėnų vaiku
čiams.

Taigi, pradėdami šiuos naujuosius 
metus, atkreipkime ypatingą dėme
sį į Šv. Tėvo misijoms skirtą inten
ciją. J; yra verta rimto dėmesio. 
Melskimės, kad krikščionių vaikai 
supažindintų nekrikščioniškąjį jau
nimą su Kristaus skelbiamomis tie
somis.

.. Kun. S. Gaidelis, S.J. gąvM 
>sl. 10

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

Ona Meiliūnienė

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

Sydnejaus Lietuvių Gydytojų Draugija

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

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname visas seses ir brolius šaulius ir linkime sėkmės ir ryžte 
kovai už Lietuvos laisvę.

šaulių Kuopos Valdyba, Sydney
; u. H • .

Melbourne Lietuvių Klubo nariams, rėmėjams, talkininkams ir klube 
lankytojams linkime džiaugsmingų KALĖDŲ ir sėkmingų ateinančii 
METŲ.

Melbourne Liet. Klubo Taryba

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

Visiems linkiu visada būti geroje nuotaikoje, naudingais savai tautai ir 
žmonijai. Naudingesni būsime savai tautai būdami LIETUVIŲ FONDO 
nariais. Adresas: Lietuvių Fondas, 2422 Marquette Rd. CHICAGO, 
Illinois 606s9, U.S.A.

Jonas Normantas
Lietuvių Fondo įgaliotinis Australijoje

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija TALKA
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina savo narius, taupytojus linkėdama sėkmingų 1978 metų 
"Talkos” Valdyba

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

Cibai
PALANGOS Kelionių Biuro ii

suvenyrų krautuvės savininkai

Brangius mūsų klientus, bendradarbius ir bičiulius sveikiname si 
Šv. KALĖDOM ir linkime sėkmingiausių

J NAUJŲJŲ METŲ
COSMOS ORIENT RUG CO

(A.J. Vaitiekūnas)

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

Genovaitė Kasperaitienė
Sydnejaus Lietuvių Klubo valgyklos vedėja
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO SĄJUNGA 
SVEIKINA VISUS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO KLUBUS 
JŲ VALDYBAS, SPORTININKUS IR VISUS MŪSŲ GAUSIUS 
RĖMĖJUS ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ PROGA, LINKĖDAMA 
GRAŽIAUSIOS ŠVENTIŠKOS NUOTAIKOS IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ 1978-JU METŲ.

KALBA
SAVI PADEDA

Kur gi žmogus geriau ir gražiau 
rasi, jeigu ne savas pas savus. Mūsų 
žmonės ir organizacijos labai gerai 
supranta šį svarbų sportininkų dar
bą ir jam šiltai pritaria tiek žodžiu, 
tiek ir aukomis.

Melbourne Lietuvių Klubas nuta
rė skirti 250 dol. auką. Adelaidės 
Lietuvių S-ga paskyrė 50 dol. auką. ,

Australijos Lietuvių Fondas pra
nešė, kad jų 1977 metų piniginė są
mata yra jau visa išskirstyta, tačiau 
jie numato 1978-jų metų sąmatoje 
paskirti auką ir sportininkams.

Melbourne Sp. Klubas ’’Varpas” 
kelionės fondui atsiuntė piniginį čekį 
640 dol. Iš šios sumos 500 dol., buvo 
surinkta iš ’’Varpo” parengimo, 
skirto Toronto fondui. Kiti 140 dol. 
surinkta iš aukų, su pateiktais para
šais aukų lape. Sunkiai yra išskaito
mos kitos pavardės, tačiau iš stam
besnių aukotojų, kuriuos galima 
įskaityti, aukojo: po 10 dol.: Pr. Mi
kus, V. Vaitkus, V. Akumbakas, po 
5 dol.: G. Kelertas, E. Klejus, K. 
Šimkus, V. Dekenis, (?) A. Zubras, 
J. Marukenskas, (?) A. Bajoras, V. 
Laukaitis (?). Kiti aukojo mažesnė
mis sumomis.

Iš Adelaidės aukojo: po lOdoL A. 
Morkūnas, J. Jaunutis, J. Donėla ir 
J. Abukevičius. Po 5 dol.: P. Stašai
tis, S. Reivytis ir V. Patupys.

Visiems aukotojams ALFAS val
dyba taria nuoširdų sportišką ačiū. 
Jūsų aukos tikrai labai daugpŽdės 
prie geresnio sportininkų reprezen- 
tavimo Kanadoje.

Susitarus su ’’Kovo” dideliu rė
mėju ir sportininkų dar didesniu bi
čiuliu p. Č. Liutiku, buvo gauta iš jo 
brangių ženklų kolekcija I-sios Tau
tinės Olimpiados įvykusios 1938 
metais Kaune, medalis ir šiai olim
piadai atžymėti - pašto ženklai, ku
rių nuotraukas padarė buvęs šios 
olimpiados Lietuvos Policijos šau
dymo rinktinės dalyvis, taip pat 
didelis jaunimo ir sportininkų bičiu
lis E. Karpavičius. Sugrupavus šias 
nuotraukas, prie jų dar pridėjus 
Australijos lietuvių ir Pasaulio Lie
tuvių Sporto žaidynių nuotraukas, 
kartu su specialiais įrašais, bus iš
leista spalvoti šios šventės prisimi
nimo atvirukai, kurių projektiniai 
ženklai matosi apačioje.

PADĖKA JAUNAI DAILININKEI
Jau ne vieną kartą Sydnejaus 

lietuviai sportininkai pasinaudoja 
Newcastle gyvenančios jaunosios 
dailininkės Lornos Andriūnaitės- 
(Andriunas) paslaugomis ir jos me
niškai atliktais darbais, už kuriuos iš 
sportininkų ji ne tik neima jokio at
lyginimo, bet dar su šypsena, savo 
malonios mamos padedama, visuo
met būna ten, kur tik jos sportinin
kams reikia. Šį kartą jos gabia ranka 
pasinaudojo ir ALFAS valdyba, ku
riems ji padarė Australijos Lietuvių 
sportininkų ženklus, juos meistriš
kai apdailindama ir paruošdama 
profesionaliniam atspausdinimui ir 
išsiuvinėjimui. Nuoširdus ačiū 
mielai jaunai dailininkei, kuri su 
šeima kitais metais žada visiškai 
persikelti į Sydnejų ir daug daugiau 
įsijungti į jaunimo ir sportinį darbą. 
Tikrai lauksim.

doje ir visi ekskursantai, norį pasi
naudoti papigintomis kainomis va
žiavimui į Pasaulio Lietuvių Dienas 
Toronto, turi susimokėti 200 dol. 
depozitą iki 15.2.1978, čekius siun
čiant ALFAS vardu 18 Miller Ave., 
Ashfield, N.S.W., 2131.

Šiuo metu tikra kelionės kaina 
nėra tikrai žinoma, nes Pan-Am, su 
kuriais sportininkai skris, veda de
rybas su Australijos vyriausybe, 
norint kelionės kainą iki Amerikos 
vakarinių krantų per pusę sumažin
ti. Platesnės informacijos bus tei
kiamos šiame skyrelyje.

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

Visus mielus šachmatininkus ir mėgėjus nuoširdžiai sveikiname su 
Šv. KALĖDOM ir linkime laimės bei sėkmės (ypač šachmatuose!) 
ateinančiais NAUJAISIAIS METAIS

Sydnejaus Lietuvių Šachmatų Klubas

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

MES GALIME

JUMS

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

Valentinas Gulbinas

arba skambinkite telefonu

Information Branch 
Department of Immigration & 

Ethnic Affairs 
P.O. Box 262DICKSON 2602, A.C.T

PADĖTI

surasti darbą ar įsigyti specialybę 
sveikatos vaikų priežiūros klausimais 
pensijų ir paramų šeimoms reikalais 
anglų kalbos mokymosi reikalu 
teisiniais patarimais

Visų savo teisių ir jums priklausančių 
privilegijų išsiaiškinimui rašykite mums 
šiuo adresu

Jūsų Australijos vyriausybė

Sydney (02) 
221 1111, Melbourne (03) 662 3000, 
Brisbane (07) 225 2233, Adelaide 
(08) 50 3650, Perth (09) 322 3366

SVARBU VAŽIUOJANTIEMS Į 
KANADĄ

Visi sportininkai, kurie bus iš
rinkti į Australijos lietuvių rinkti
nes, reprezentuoti Australiją Kana-

Mūsų Pastogė Nr. 50-52,1977.12.19, psl. Ii
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DĖMESIO I
Kviečiame visus Melbourne ir apylinkių tautiečius išgirsti

Užjūrio skautų kanklių bei kitų 
instrumentų ir dainų 

koncertą
Koncertas įvyks gruodžio 30 d., penktadienį, 8 vai. Melbourne 

Lietuvių Namuose, 44 Errol St., North Melbourne.
Vienintelė proga pamatyti ir išgirsti šį neeilinį meninį išpildymą 

Melbourne scenoje.
Nepraleiskite progos - atvykite.
Kaina: Suaugusiems $ 3. Moksleiviams virš 10 metų $ 2 (iki 10 metų 

veltui). SKAUTAI RENGĖJAI

Informacija
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad ateinančių metų 
pirmas Mūsų Pastogės numeris bus 
išleistas sausio 16 d. data. Visą in
formaciją - straipsnius, pranešimus, 
skelbimus ir kt. redakcijai siųsti iki 
sausio 9 dienos.

Redakcijos adresas: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200 arba į paš
to dėžutę Box 550 Bankstown P.O., 
2200.

SŪKURYS PRANEŠA

PRANEŠIMAS

Susidomėjimas Lietuvių Sodyba 
Engadine vis didėja: tautiečiai iš to
limų vietovių ir net iš kitų valstijų 
teiraujasi, kokios galimybės gauti 
Lietuvių Sodyboje butą ir apsigy
venti. Čia pareiškiame, kad tuo rei
kalu išsamus pranešimas bus pas
kelbtas spaudoje ateinančių metų 
pradžioje. Drauge bus duota ir dau
giau paaiškinimų apie mūsų Draugi
jos darbo planus ir veiklą.

Sydnejaus Liet. Moterų Soc. 
Globos Draugijos Valdyba

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gruodžio 24 d. KŪČIOS
Gruodžio 31 d. NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Sausio 7 d. ’’THE BALINOS” 
pagarsėję šokėjai ir komedijantai 
Sausio 22 d. 7 vai.

PRAWN NIGHT su programa

KALĖDOMS DOVANOS

Sydnejaus Liet. Klubo biblioteko
je gauta pardavimui naujų plokšte
lių, knygų, didelis pasirinkimas vai
kams knygelių, gražus moteriškas 
tautinis kostiumas, pašto ženklai, 
medaliai ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
3-5 vai., sekmadieniais 1.30-4 vai.

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodytą aprangą.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai. 
penkt. 4-12 vai., ŠJŠt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 - 11 vai.

Paskutinis šių metų Sūkurio pasi
rodymas įvyko gruodžio 18 d. New
castle lietuviams per vaikų Kalėdų 
eglutę. Dabar bus atostogos iki 1978 
m. vasario 12 d., kada vėl prasidės 
repeticijos.

Kviečiame tėvus ir jaunimą pa
galvoti apie įsijungimą į tautinius 
šokius. Šokėjais priimami vaikai 
9-13 metų ir jaunuoliai 14-17 metų. 
Laukiame naujų narių. Dėl tolimes
nių informacijų skambinti Sūkurio 
vadovei p. Marinai Cox tel. 6313588.

Skaitytojams

Brangūs skaįtytojai ir 
bendradarbiai, 

dar vieni įnetai prabėgo besidar
buojant bendrame fronte. Nors per 
tuos metus ir patyrėme įvairių išgy
venimų, bet vis tik tenka pasi
džiaugti, kad ir pereitus metus Mū
sų Pastogė ištvėrė nesusvyravusi, o 
gal net daugiau subrendusi.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS RUOŠIA: Redaktorius

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

ALB Melburno Apylinkės Valdyba maloniai kviečia visus į rengiamą

Naujų Metų Sutikimą
kuris įvyks CAMBERWELL CIVIC CENTRE šeštadienį, gruodžio 31 d.

Pradžia 8 vai.
Stalus užsisakyti pas p. Fel. Sodaitį Parapijos Kioske, tel. 569 9578 iki 

gruodžio 26 d.

ALB Melb. Apylinkės
Valdyba

Žengdama į savo 29-sius gyvavi
mo metus Mūsų Pastogė žiūri su 
stipriu pasitikėjimu į ateitį ir yra 
pasiryžusi be svyravimų tęsti savo 
tautinę misiją neatsižvelgiant į su
tiktas kliūtis. Ir per praėjusius me
tus Mūsų Pastogės skaitytojų šeima 
nenukentėjo: tiesa, visa eilė jos išti
kimų skaitytojų, net bendradarbių 
buvo pašaukti į kitą gyvenimą, ta
čiau į jų vietą stojo kiti. Metų pra
džioje patyrusi skaudų smūgį, ALB 
Krašto Valdybos pastangomis Mūsų 
Pastogė įgijo naują statusą būdama 
legaliai registruota ir tuo pačiu ap

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai 

drausta nuo galimo neatsakingo ele
mento sužlugdymo.

Pasinaudodamas šia proga noriu 
išreikšti nuoširdžią padėką visiems 
mieliems bendradarbiams, kurie 
savo rašiniais, informacija, kūryba 
turtino Mūsų Pastogės puslapius iš
laikydami Mūsų Pastogę turiningą 
ir originalią. Dėkingas jums ir ti
kiuosi vėl susitiksime bendrame 
fronte ateinančiais metais.

Linkėdamas visiems geriausios 
šventinės nuotaikos ir sėkmingiau
sių ateinančių metų, tikiuosi, kad 
visi sveiki ir kupini ryžto vėl susi-
tiksime bendroje darbo dirvoje ir 
ateinančiais metais.

Jūsų

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

Radijo valandėlė Kūčiose
Kūčių vakarui gauta lietuviška 

radijo valandėlė per 2 EA radijo 
stotį 6.45 iki 7 vai. vak. Kaip kas
met, tokią radijo valandėlę paruošia 
Sydne aus lietuvių kapelionas kun. 
P. Butkus.

Pamaldos Kalėdose
Iškilmingos pamaldos Kalėdose 

bus tik vienos St. Joachim’s bažny
čioje Lidcombe 11.30 vai.

Pamaldose lietuv kas giesmes 
giedos Dainos choras, vad. Br. Ki-
verio. Šv. Komunijos gali eiti ir ją 
priėmę kur nors naktinėse pamal
dose. Bus klausoma ir išpažinčių. 
Kalėdų antrą dieną pamaldų nebus.

Kun. P. Butkus
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Kūčias
Pradžia 8 vai. vak.

Įėjimas tik su bilietais - $ 4 asmeniui; studentams ir pensininkams $ 3, 
vaikams iki 12 m. amžiaus veltui. Bilietus įsigyti iki gruodžio 22 d.
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Pradžia 8 vai. vak.
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Bilietus įsigyti iki gruodžio 28 d.
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Trys profesijos
Rytų Vokietijoj viename va

gone važiuoja trys vyrai ir kal
basi.

— Aš esu homeopatas, — sa
ko vienas, — ir žmonės mane 
labai mėgsta, ponu daktaru va
dina.

— O aš esu pastorius, ir žmo
nės mane tėvu vadina.

— Tai.niekis. Aš esu partijos 
pareigūnas, ir žmonės, vos pa
stebėję mane, šaukia: “O, Vieš
patie!”

Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200
Administracijos Tel. 649 9062
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20.00
Užsienyje paprastu paštu $ 24.00
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35.00
Oro paštu kitur $ 50.00
Atskiro Nr. kaina 50 centų

Redakcija rūšinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turini 
neatsakoma.
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