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BRANGŪS AUSTRALIJOS LIETUVIAI!

Nuoširdžiai sveikiname visus KALĖDŲ Švenčių ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga, linkėdami visiems džiaugsmo ir geros nuotaikos šventėse ir 
kiekvienam asmeniškai geriausios sėkmės ateinančiais metais.

Sveikiname ir visus suvažiavusius į Australijos Lietuvių Dienas tikė
dami, kad jų metu rasite kuo pasigėrėti bei pasidžiaugti, o tuo pačiu *r 
tautiškai sustiprėti bei atsigaivinti.

Kiekvienas vienokio ar kitokio masto susibūrimas stiprina ir grūdina, 
palaiko visuose gyvą lietuvišką dvasią ir žadina pasiryžimą ir ištvermę 
dirbti bendruomenės ir tautos gerovei.

Praėjusieji metai mūsų bendruomenei buvo ypatingai reikšmingi ir 
darbingi, kuo mes visi galime pagrįstai pasigėrėti ir didžiuotis. Metų 
pradžioje įvykusi Australijoje skautų šeštoji tautinė stovykla, metų vi- 

■5 - dury masinė išvyka į Pasaulio Lietuvių Dienas Kanadoje, pagaliau pačio
je metų pabaigoje Sydnejuje vykstančiom Australijos Lietuvių Dienos - 

-----. visa tai liudija, mūsų bendruomenės pajėgumą, sąmoningumą ir jos drą
sius užsimojimus. Niekad to neatsiektume, jei nebūtume stipriai susior-

Kalėdų varpų gaudesys
, Padangėmis skrieja - arti ir toli -

Veltui besiklauso ausis - 
Tėvynės varpų nesigirdi!..

AUSTRALIJOS IR VISO PASAULIO LIETUVIUS IR BŪSIMUS 
LIETUVIŲ DIENŲ DALYVIUS SYDNEJUJE SU KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS IR NAUJAISIAIS METAIS SVEIKINA

ganizavę, vieningi ir drausmingi.
Tapačia proga reiškiame mūsų susižavėjimą ir pagarbą visiems pasi

ryžėliams organizatoriams, kurių besąlyginiu pasiaukojimu visa tai at
siekta ir įvykdyta. Ačiū jiems.

Prieš akis nauji metai, taip pat ir nauji uždaviniai ir įsipareigojimai. Su 
pasitikėjimu žvelgiame į ateitį, nes mūsų susiklausymas ir atsidavimas 
lietuviškiems ir bendruomeniniams uždaviniams liudija mūsų pajėgumą.

Su geriausiais linkėjimais
Australijos Lietuvių Dienoms Rengti 

Komitetas Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba

ATVYKSTANTIEMS Į LIETUVIŲ 
DIENAS

Atvykstą iš tolimesnių vietovių i 
Australijos Lietuvių Dienas, jeigu 
anksčiau nėra susitarę su asmeni
mis, kurie juos globos ir priglaus, 
vyksta tiesiai į Sydnejaus Lietuvių - 
Klubą 16-18 East Terrace, Banks- 
town. Čia budės žmonės, kurie su
teiks informacijų ir nurodys, ką to
liau daryti. Jokių budėjimų aero- . 
dromuose ar geležinkelio stotyse 
nebus. Kiekvienu atveju atvykstan
tiems pagrindinis taškas yra Sydne
jaus Lietuvių Klubas.

DĖMESIO SKAITYTOJAMS!

Šiais metais šitas Mūsų Pastogės 
numeris išleidžiamas paskutinis. 
Primename, kad sekantis Mūsų 
Pastogės numeris pasirodys 1979 
metų sausio vidury. Visa medžiaga - 
straipsniai, pranešimai, informacija 
bei skelbimai redakciją turi pasiekti 
ne vėliau kaip sausio 10 d.

Daugelis skaitytojų sumaišo ad
resus: administracijos ir redakcijos 
adresai skirtingi. Visą medžiagą, 
kuri numatoma skelbti Mūsų Pasto
gėje, siųstina redakcijos adresu: 13 
Percy St., Bankstown, N.S.W. 2200. 
Tas palengvina redakcijos darbą ir 
laiko atžvilgiu nesusitrukdo.

Leonardas Andriekus

PILIGRIMAS

Iš savo ilgesio pilnos pastogės 
Tavęs ieškoti, Kristau, išeinu - . 
Man sakė, kad sušalęs, nuogas 
Tvartelyje, išklotame šienu.

Nesuprantu, kaip tu gali kentėti šaltį, 
Jei vėją, speigą ir pūgas valdai, 
Bet aš ugnelei kibirkšties einu išskelti 
Per žemę, pasipuošusią baltai.

Tavęs tvartelyje nesušildys mėnesiena, 
Ir apšarmojusios eglaitės nepaguos - 
Drebėsi mano pavergtoj tėvynėje ant šieno 
Nuo šiaurės vėjo, speigo ir pūgos.

Spragsės pastogėje ledinės žvakės - 
Bus vėpūtiniai, bus gili žiema...
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė, 
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.

Man gaila, kad guli sušalęs, nuogas 
Tvartelyje, išklotame šienu - 
Iš savo ilgesio pilnos pastogės 
Tavęs ieškoti, Kristau, išeinu.

ŽINIOS
SYDNEJAUS FESTIVALIS

Ir šiemet organizuojamas pla
čiausiu mastu Sydnejaus Festivalis, 
kuris prasidės šių metų gruodžio 31 
d. ir truks iki ateinančių metų sausio 
29 d. Festivalio metu vyks įvairūs 
koncertai, teatrai, sporto žaidynės, 
meno parodos, įvairūs vaikams pa
rengimai ir t.t.

Būdinga, kad šio festivalio prog
ramoje išskirtinai įtraukta rusai 
menininkai ir dainininkai: N.S.W. 
Meno Galerijoje bus festivalio proga 
išstatyti didieji rusų piešėjai, o 
Operos rūmuose vyks koncertai, kur 
bus duodamos ištraukos iš rusų 
operų su rusais solistais. Įdomu, ką 
bendro turi Sydnejaus Festivalis su 
rusais menininkais?

Australijos oro susisiekimo bend
rovė Quantas Graikijai padovanojo 
600 Australijos eukaliptų medžių, 
kurie susodinti vietovėje prie Atė
nų, kurią nusiaubė miško gaisras. 
Toje vietoje taip pat augo australiš
ki eukaliptai, išaugę iš sėklų, kurios 
pateko į Graikiją greičiausiai įstri
gusios į Qantas lėktuvų ratus.
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Kalėdinėmis 
nuotaikomis

Šiandie Kalėdos Vakarų pasaulyje 
yra visuotinai priimta šventė, įgijusi 
daugybę prasmių ir intencijų. Tai 
visai natūralu, nes kiekviena idėja, 
kokia ji bebūtų, su laiku keičiasi, to
bulėja arba sunyksta. Šitos kaitos 
neišvengė ir krikščionybė, pradžioj 
buvusi tik grynai religinės krypties 
ratelis, su laiku plėtėsi apimdama 
vis daugiau gyvenimo sričių, tiegio- 
girnai nepriklausančių religijai. Su 
laiku Bažnyčia, kaip organizacija, 
pasiekė savo kulminaciją, kontro
liuodama visą žmogiškąjį gyvenimą, 
nevengdama net ir prievartos. Ir 
kaip tik toji prievarta galbūt ir iš
šaukė abejonių Bažnyčios misija, 
kas sukėlė ne tik skilimus, bet ir 
skirtingas pačių krikščionių pakrai
pas bei pažiūras. Trukę ilgus de
šimtmečius religiniai karai neprive
dė prie religinės vienybės. Tuo pa
čiu sąmyšiuose kilusios naujos, libe
ralios idėjos įvedė gyveniman de
mokratinę mintį, kuri iki šiandie ne
nustojo aktualumo.

Vis dėl to Kalėdos kaip Kristaus 
gimimo šventė, iki šiandie neprara
do savo tiesioginės prasmės, tik gal 
su tuo skirtumu nuo pirmykščių 
švenčių, kad salia pagrindinės min
ties, atsirado daugybė šalutinių, 
grynai paties gyvenimo padiktuotų, 
daugiausia socialiniu pagrindu: pri
simenam šv. šeimą, kuri statoma 
idealiu pavyzdžiu ir šiandieninėms 
šeimoms. Dėl to Kalėdos pasidarė 
seimos švente. Čia prisimenam -dar 
Lietuvoje gyvai praktikuotą pavyz
dį, kad Kalėdoms, ypač prie Kūčių 
stalo, renkasi , renkasi bet kokia 
kaina visi seimos nariai, o nesančių 
ar net mirusių vietoje prie stalo pa
liekamos tuščios vietos prileidžiant, 
kad ir nesantieji bent dvasiniai da
lyvauja seimos vienybėje.

Iš čia loginis žingsnis prie sociali
nio bendravimo, o einant dar toliau 
prie tautinio ir net tarptautinio, kas 
šiandie ir išreiškia Kalėdų dvasią. 
Niekas nepaneigia Kalėdų kaip 
Kristaus gimimo šventės, bet ją dar 
papildo naujais su ta švente Susie
tais atributais, kurie gal ir neturi 
tiesioginės religinės prasmės, tačiau 
jie pirmykštei prasmei nepriešta

rauja, o greičiau ją papildo su inten
cija, kad žmonės respektuotų vienas 
kitą, kad politiniai ir dominavimo iš
skaičiavimai tą Kalėdų dvasią ir 
nuotaiką griauna, kad respektas 
žmogaus žmogui, tautos tautai, 
valstybės valstybei yra pagrindinis 
laidas išlaikyti gyvą ir efektyvią ka
lėdinę dvasią. Iš čia kilusi Žmogaus 
Teisių Deklaracija, kurios pagrindi
nė mintis yra įgyvendinti taiką že
mėje ir užtikrinti fundamentalines 
žmogaus teises,kad jų laikantis ne
būtų pažeistas joks individas.

Tai yra globalimio masto užsimo
jimai. Bet viskas prasideda nuo ma
žų dalykų. Gal labiausiai mums lie
tuviams turėtų rūpėti pirmiausia 
mūsų tarpusavio santykiai ir kuo 
tampresni ryšiai. Galbūt pati glau
džiausia socialinio gyvenimo celė 
yra seimą. Iš jos seka giminystė, 
gentis ir tauta. Jau ne nuo šiandie 
mūsų tautinėje sąmonėje lietuvis 
lietuviui galioja kaip brolis broliui. 
Šito artimiausio ryšio reikalauja ne 
vien tik bendras žmogaus su žmo
gum tarpusavio santykis, bet juo la
biau mūsų tautinis išlikimas. Kalba
me apie pavojų nutautėti. Be abejo 
negalima nutylėti, kad to pavojaus 
nėra, bet tas pavojus būtų lengvai 
iki minimumo sumažinamas arba iš 
viso įveiktas, jeigu mūsų tarpusavio 
santykiai ir ryšiai būtų kuo glau
džiausi. Atitrūkęs pats vienas tarp 
svetimųjų lietuvis netenka atsparu
mo ir nejučiomis pasiduoda aplinkai. 
Tačiau nuolatinis ryšys su savaisiais 
bet kokia forma kiekvieną padaro 
atsparų ir primygtinai įtikina, kad 
tu priklausai tik lietuvių šeimai, bet 
niekur kitur. Galbūt labiausiai sitą.< 
mintį pabrėžia Australijos lietuvių 
masiniai sąskrydžiai ir kaip tik sim
boline prasme - kalėdiniu laikotar
piu, kada visomis priemonėmis 
skelbiamas žmonių susiartinimas, 
broliavimasis ir besąlyginis suartė
jimas.

Kalėdų nuotaika, Australijos Lie
tuvių Dienos tesuveda mus visus į 
vieną glaudžią ir nedalomą lietuviš
ką seimą, kuri bus atspari bet ko
kiam nutautėjimui ir tuo pačiu pa
kankamai galinga atsiekti užsibrėž
tų tautinių tikslų. Ištieskime vieni 
kitiem ranką ir kalėdinės dvasios bei 
nuotaikos pagauti atsisakykime vis-, 
ko, kas mus skiria, o ieškokime to, 
kas mus riša ir vienija. (v.k.)

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

NAUJŲJŲ METŲ
Aldona ir Adolfas Jablonskiai

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

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

Dana ir Stasys Skoruliai

■ '
Mieli mūsų bičiuliai, draugai, artimieji ir pažįstami!
Būkite pasveikinti su Šv. KALĖDOM!

Būkite laimingi NAUJUOSE METUOSE!
Onutė ir Julius Dambrauskai

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

Paulius Rūtenis

Visus mielus bičiulius, artimuosius ir bendradarbius nuoširdžiai 
sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir linkime gražiausių ir sėkmingiausių 
NAUJŲJŲ METŲ.

D.D. ir Aistis Bieri
Marija Labutienė

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga sveikiname visus mielus 
draugus, bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus linkėdami: daug 
džiaugsmo šventėse ir sėkmės bei laimės 1979 metais

Irena ir Algis Dudaičiai

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

Onutė ir Juozas Maksvyčiai

KALĖDŲ švenčių ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinam artimuosius,, 
bičiulius ir pažįstamus.

Linkime sveikatos, ištvermės ir malonaus gyvenimo!
Nata, Jurgis ir Česlovas Liutikai

Sveikiname artimuosius,bičiulius ir pažįstamus su Šv. KALĖDOM ir 
NAUJAISIAIS METAIS

Laima ir Vytenis Šliogeriai

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

NAUJŲJŲ METŲ
Genovaitė ir Vincas

Kazokai

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

sėkmės.
Martyna ir Anskis Reisgiai

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

NAUJŲJŲ METŲ
Elena ir Izidorius Jonaičiai

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

NAJŲJŲ METŲ
i. < yie! ooip'X vi "■ .‘sL-I oniiĮod •’/. L. ir B. Stašioniai
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ALB Krašto Valdyba pasisako
Australijos Lietuvių Fondas atlieka svarbų Bendruomenės lėšų 

telkimo darbą
A.L.B. Krašto Valdyba tą darbą vertina, remia ir skatina. Kadangi 

mūsų Bendruomenės pajėgumas sutelkti lėšas yra ribotas, svarbu, kad 
tos lėšos būtų prieinamos svarbiems Australijos lietuvių kultūriniams 
bei bendruomeniniams reikalams.

Nėra abejonių, kad efektingiau bendruomenės lėšas naudoti 
Australijoje, o ne jas siųsti į užjūrius.

Turime pabrėžti, kad lėšas skirstant AL.F. atkreipdavo dėmesį į ALB 
Krašto Valdybos nuomonę. Reikia manyti, kad AL. Fondas laikysis tos 
bendruomenės linijos ir ateityje.

Turėdama omenyje AL.F. darbo svarbumą A.L.B. Krašto Valdyba 
skelbia sekantį balandžio mėnesį Australijos Lietuvių Fondo vajaus 
mėnesiu.

AL.F veikimo sėkmė priklausys nuo to, kiek mes visi prie to vajaus 
prisidėsime.

Tad kviečiame visus į talką!
kadangi šios Krašto Valdybos kadencija baigiasi, kitiAL.F. vajai bus 

skelbiami jau kitų valdybų.
Būtų gražu, jei susikurtume bendruomeninę tradiciją kiekvienų metų 

balandžio mėnesį pravesti A.L.F. vajų.
Baigiant, norime padėkoti AL. Bendruomenei už paramą Krašto 

Valdybai jos kadencijos metu ir palinkėti Adelaidės Apylinkei sėkmės 
sudarant Krašto Valdybos kandidatų sąstatą

’ . ■' - J'i -i . .XX • -I- • '■ •

P iOF. A L.B. Krašto Valdyba
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Nauja ALB Krašto Taryba
A.L.B. KRAŠTO VALDYBA SKELBIA NAUJĄ ALB KRAŠTO 

TARYBĄ. JĄ SUDARO:

A.L.B. GARBĖS NARIAI

O. Baužienė
E. Reisonienė

P. Bielskis
G. Vasiliauskienė
M. Pocius

**V. Neverauskas

ATSTOVAI Į P.L.B. SEIMĄ

V. Neverauskas
V. Doniela

* A. Kabaila
A. Balsys
J. Pelenauskas

A.L.B. KRAŠTO VALDYBOS
NARIAI:

A. Kabaila
V. Patašius
A. Milašas
V. Jaras
L.D. Cox
R. Zakarevičius
P. Ropė

ALBURY
V. Makaravičius

CANBERRA
F. Borumas

GEELONG
J. Normantas
C. Vaičekauskienė
S. Skapinskas

HOBARTAS
A. Kantvilas

MELBOURNE
V. Pleškūnas
L. Padgurskis
V. Sidabrą

Visus mielus gimines, draugus ir bičiulius sveikiname su
Šv. KALĖDOM ir visiems linkime gražiausių, kupinų sveikatos ir 
sėkmės NAUJŲJŲ METŲ

Vida, Algis, Paulius, Amande 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

Mūsų gražiausi sveikinimai ir nuoširdžiausi linkėjimai Šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga visiems mieliems bičiuliams, artimiesiems ir 
pažįstamiems

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

A.L.B. KRAŠTO KONTROLĖS 
KOMISIJOS PIRMININKAS:

V. Bukevičius

A.L.B. KRAŠTO GARBĖS
TEISMO PIRMININKAS:

Pov. Baltutis 
R. Steponavičius 
Aid. Bielkevičienė 
F. Sodaitis 
K. Prašmutas 
P. Morkūnas 
M. Sodaitienė 
J. Žitkevičienė

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

Viktoras Jaras

J. Lapšys J. Tamošiūnas
Vyt. Šalkūnas

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

Milda, Vytautas ir Ričardas
Bukevičiai'

A.L.F. PIRMININKAS

A. Zubras

A.L.B. APYLINKIŲ VALDYBŲ
PIRMININKAI IR SENIŪNAI:

' M 7
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Č. Zamoiskis
ALBURY

B. Leitonas
BRISBANE

K. Bagdonas
CANBERRA

J. Lizdenis
GEELONG

NEWCASTLE
A. Bajalis

PERTH
A. Klimaitis
M. Lingienė

SYDNEY
B. Vingilis
J. Zinkus
V. Kišonas
V. Bitinas 
Č. Liutikas

L. Simanauskas
V. Kazokas
B. Stašionis
M. Petronis
P. Sakalauskas
K. Daniškevičius
M. Zakaras

«sijL? ...L
I į

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei sėkmingų NAUJŲJŲ 
METŲ linkime visiems mūsų Seniūnijos ir Australijos lietuviams.

Latrobe Valley Seniūnė

M. Kymantas 
LATROBE VALLEY

V. Koženiauskienė 
MELBOURNE

A. Pocius
NEWCASTLE

G. Kišonas
PERTH

J. Miliauskas
SALE

E. Eskirtienė
SYDNEY

V. Gulbinas 
WOLLONGONG

A. Paplauskas

RINKTI A.L.B. TARYBOS
ATSTOVAI:

ADELAIDE
J. Jonavičius
J. Mockūnas
A. Zamoiskis
N. Masiulytė
D. Dunda
V. Baltutis

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir sėkmingų NAUJŲ 1979 METŲ linkime 
Melbourne apylinkės lietuviams

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Sveikiname visus Newcastle Apylinkės lietuvius su KALĖDŲ 
šventėmis ir linkime sveikų bei laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Newcastle Apylinkės Valdyba

Sveikiname visus mielus tautiečius Sydnejuje ir apylinkėse su Šv. 
KALĖDOMIS ir linkime šviesių ir sėkmingų NAUJŲ METŲ.

Ypač mūsų šilti sveikinimai atvykusioms į Lietuvių Dienas!
ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga Wollongongo ir Pietų pajūrio lietuvius nuoširdžiai sveikina ir 
visokeriopos laimės linki

" . - Wollongong Apylinkės Valdyba

Sveikiname draugijos nares ir mūsų geraširdžius rėmėjus su 
ŠVENTOMS KALĖDOMS ir NAUJAIS 1979 METAIS.

Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos Valdyba ir Lietuvių Sodybos Patikėtinės

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba dalinasi KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ džiaugsmu ir linkėjimais su Fondo įgaliotiniais, talkininkais, 
nariais ir šiaip rėmėjais.

Padėka savaitraščio redaktoriui ir leidėjams už širdingą talkinimą 
Fondui

A.L.F. Valdyba
50 Errol St., Nth Melbourne, Vic. 3051

WOLLONGONG
A. Lokys

* Įeina į Krašto Tarybą kaip ALB 
Krašto Valdybos narys.

♦* Įeina į Krašto Tarybą kaip 
atstovas į P.L.B. Seimą

Šį pranešimą siunčiant į spaudą 
dar buvo negauta Brisbanės atsto
vų pavardės.

Apylinkių rinkti atstovai ir pirmi
ninkai, atvykstą į XVI-tą Krašto 
Tarybos sesiją Sydnejuje, prašomi 
pasirūpinti Krašto Tarybos nario 
įgaliojimais iš savo Apylinkių val
dybų.

Kitiems Krašto Tarybos nariams 
įgaliojimus parūpins ALB Krašto 
Valdyba.

Sveikiname visą Australijos lietuvišką jaunimą ir Sąjungos rėmėjus 
linkėdami linksmų Šv. KALĖDŲ ir pasisekimo lietuviškuose darbuose 
per ateinančius NAUJUS METUS.

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos
Valdyba

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

Melbourne Lietuvių Klubas savo nariams, rėmėjams, organizacijoms 
ir visiems lietuviams linki

linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ
Melbourno Lietuvių Klubo Taryba

Mūsų Pastogė Nr. 50-52,1978.12.18, psl. 3
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AUSTRALIJOS LIET. FONDE
NAUJI FONDO RĖMĖJAI

Kalbama čia bus, tikriausiai, ne 
apie naujus Australijos Lietuvių 
Fondo narius rėmėjus, o apie senuo
sius, bet tik naujoviškai pasireišku
sius. Skaitytojams žinoma, kad 
Fondas yra pagarsinęs dvi po $ 500 
premijas. Paskutinioji literatūrinė. 
Vienas uolus ir nuoširdus Fondo 
planų rėmėjas gruodžio 1 d. atsiųs
tame laiške sutiko būti tos premijos 
mecenatu. Ne dėl to, kad jis būtų 
turtuolis, bet kad idėja prie širdies, 
kad jam rūpi Fondo išugdymas bent 
iki $ 50.000 ar 100.000 kaupo. Pa
vardės kol kas nesutinka duoti 
spaudai. Atrodo tačiau, kad sutiks 
tuo metu, kai komisija šiai premijai 
kandidatą atrinks, kai tokia premija 
bus įteikiama. Dėkui literatūrinės 
premijos mecenatui.

Kita premija, jau kiek anksčiau 
pagarsinta, yra už lituanistinės te
matikos akademinį darbą moksli
niam laipsniui ar už studiją, at
spaustą Australijos moksliniuose 
žurnaluose. Tai tęsimas velionies 
Povilo Aleknos idėjos. Atsirado ir 
šiai premijai mecenatas, kuris gruo
džio 2 d. tam reikalui įmokėjo į Fon
do sąskaitą Talkoje reikiamą sumą. 
Ir šios premijos mecenatas (ar keli 
jų) nori išlikti nežinomas. Tas pats 
mecenatas ar keli jų tą pačią dieną 
įmokėjo į Fondo kasą dar $ 1770.75 
su raštišku pageidavimu, kad per 
ketverius metus būtų išmokama $ 
300 premija veikliausiai pasireišku- 
siam-siai lietuvių bendruomenės 
Australijoje organizacinėje kultūri
nėje veikloje. Amžiaus riba tarp 
17-30 metų. Būtų tai lyg atrinkimas 
metinio lietuvių jaunuolio-lės - 
Youth of the year. Bet kaip tą pada
ryti? Žinoma, kandidatų šiam apdo
vanojimui turėtų atrinkti Krašto 
Valdyba tiesiai ar per apylinkių 
valdybas ir patiekti Fondui,

Prisimena Trojos karaliaus sū
naus Pario mitas. Ginčo daivė Eridė 
vienose vestuvėse įmetė aukso 
obuolį su užrašu ’’gražiausiajai”. 
Deivės kreipėsi į Parį pabūti teisėju. 
Hera pažadėjo teisėjui galybę, Atė
nė karo vado garsą, o Afroditė gra

žiausią moterį. Paris obuolį paskyrė 
Afroditei ir už tai gavo Spartos ka
raliaus Menelajaus žmoną Eleną. 
Dėl to vėliau kilo karas, ir žuvo 
Troja.

Nežiūrint visko, teks Krašto Val
dybai ir Fondui pasukti galvą dėl tų 
$ 1200. Turi pinigų, turi ir rūpesčių. 
Būtų gerai, jei tuo reikalu spaudoje 
pasisakytų ir mūsų jaunesniosios 
kartos atstovai. Čia jau pravartu 
Salamono išmintis.

Albertas Zubras 
A.L. Fondo pirmininkas

AUKOS:

Australijos Lietuvių Fondui aukojo 
(skliausteliuose bendra aukotojo 
suma):

$ 300 - J. Ramanauskas (Bass Hill, 
N.S.W. $ 1020)

$ 200 - iš J. Dočkaus palikimo 
(N.S.W.)

$ 60 - P.S. Pažereckai (Vic. $ 105)
$ 50 - A. Kasis (N.S.W. $ 70)
Po $ 25 - J. Paškevičius (Tas.), A. 

Pocius (Vic.), J. Meiliūnas, senj. 
(Vic. $ 267), A. Virgeninkas (Syd.), 
J. Kapočius (Syd.), O. Liutikas 
(Perth), J. Liutikas (Perth $ 30),

$ 20 - sudėta P. Baltučio ir J. Bal
čiūno gimtadienio proga per J. 
Krikščiūną: po $ 5 aukojo: E. Bal
čiūnienė, P. Baltutis; po $ 2 - J. 
Kapliūnas, K. Prašmutas, J. Krikš
čiūnas; $ 3 J. Tamošiūnas; $ 1 V. Si- 
virlciPTiP

Po $ 10 - V. Stagis (Vic. $ 130), V. 
Skrolys (Perth $ 20).

$ 5 - Petras Baltutis (Vic. $ 25).
Nauji A.L. Fondo nariai: J. Paš

kevičius (Tasm.), P. Baltutis (Vic.), 
J. Kapočius N.S.W), A. Virgeninkas 
(N.S.W.).

Naujas A.L. Fondo šimtininkas: 
P. ir S. Pažereckai.

Naujas A.L. Fondo tūkstantinin
kas: J. Ramanauskas (N.S.W.).

A.L. Fondo Valdyba sveikina 
naujus narius,' šimtininką, tūkstan
tininką ir dėkoja visiems, parėmu- 
siems A.L. Fondą.

J. Balbata 
A.L. Fondo iždininkas

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname savo prietelius ir linkime sveikatos ir geros sėkmės.

M. ir B. Gailiūnai su šeima
•a- ’____________________________ 4—___________________________—----------- ■

Sveikiname visus savo gimines ir draugus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 
ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Donata ir Alfonsas Bajaliai

Linkiu linksmų KALĖDŲ Švenčių ir laimės NAUJUOSE 1979 
METUOSE visiems savo draugams ir pažįstamiems

Alf Šernas

Mieliems draugams, bičiuliams ir pažįstamiems linkiu smagių Šv. 
KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ!

Gediminas Petys, Canberra

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname draugus, 
artimuosius ir visus mielus lietuvius linkėdami laimės, sveikatos ir 
pasisekimo darbuose.

J.O. Liutikai, Perth, W.A.
Jurgelienė •>

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

ŠVENTŲ KALĖDŲ proga sveikiname mūsų mielus draugus, pažįsta- 
mus ir visus Australijos lietuvius ir linkime daug džiaugsmo ir geriausios 
sėkmės Naujuose 1979 Metuose

i i , o Aldona ir Alfa Adomėnai ■
Vaikai ir anūkai
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Sveikiname visus bičiulius ir mūsų pažįstamus su Šv. KALĖDŲ 
šventėmis ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Rūta ir Albinas Pociai, Melb.

Džiaugsminų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime 
visiems mūsų bičiuliams ir pažįstamiems.

Sofija ir Jonas Meiliūnai

Džiaugsmingų ir malonių Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 
linkime visiems mieliems draugams ir pažįstamiems

Genovaitė ir Vincas Ališauskai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei sėkmingų NAUJŲ METŲ 
linkime visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems

Marija ir Jonas Antanaičiai, Clayton

Linkime linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ visai 
giminėlei, draugams ir pažįstamiems.

Augustė ir Antanas Ramanauskai, Reservoir

Smagių ir nuotaikingų KALĖDŲ švenčių ir laimingų bei šviesių 
NAUJŲJŲ METŲ linki visiems draugams, bičiuliams ir pažįstamiems

Jonė ir Jurgis Žalkauskai

Savo pažįstamus, draugus ir bičiulius Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ proga sveikina

Stankūnavičių šeima

Mūsų mieliems artimiesiems, draugams ir pažįstamiems linkime 
ŠVENTŲ KALĖDŲ ramybės džiaugsmo ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 

Ona ir Ignas Aleknai

Visus mūsų draugus ir p ažįst amus.sveikiname su KALĖDŲ Šventėm 
ir linkime geriausios.sėkmės NAUDUOSE METUOSE <

J. ir B. Vingriai

Visiems mūsų mieliems draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams 
linkime nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų bei produktingų 
NAUJŲJŲ 1979 METŲ

Monika ir Feliksas Sodaifiai

VISUS MŪSŲ BIČIULIUS SVEIKINAME
LINKĖDAMI

SEKANČIŲ KALĖDŲ LAISVAME VILNIUJE!
Dana ir Gabrielius Žemkalniai

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

Vida ir Viva Aleknai.

c MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO 
BALIUS

- Metinis Melb. Liet. Klubo balius 
kuris įvyko spalio 21 d. Lietuvių 
Klube, prabėgo su maloniu pasise
kimu. Gausiai dalyvavo. Tarp daly- 
vautojų buvo bendruomenės pirmi: 
ninkas p. A. Pocius su žmona ir Ka
talikų Federacijos pirmininkas p. V. 
Laukaitis su žmona. Visi svečiai bu
vo priimami prie durų su stikliuku 
’’sherry”.

Melb. Klubo pirmininkas p. Ta
mošiūnas nuoširdžiai pasveikino vi
sus atsilankiusius ir p. Petrašiūnų 
(klubo iždininką) 65 metų gimimo 
dienos proga.

Loterijos fantus aukavo: p. Mi
liauskas (kryželį), ponia Adamkavi- 
čienė (paveikslą), p. Ročius (medžio 
rėžinį), p. Vingis (paveikslą) ir p. 
Lipčius (laikrodį). Laimingus fantus 
ištraukė p. Pocienė ir p. Laukaitie
nė.

Skaniai paruošė maistą ir gražiai 
papuošė stalus Socialinės Globos 
Moterų Draugija.

Taip maloniai prabėjo vakaras, 
pasilinksmino visi, senimas ir jauni
mas. Tik gal kitais metais galėtų 
prisijungti į tą pasilinksminimą 
daugiau jaunimo.
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KALĖDOS
IR KRISTUS•

Betliejaus žvaigždė suspindėjus 
Virš pasaulio žmonijos naktų, 
Lai ramybės palaima užlieja 
Ir džiaugsmo šių Kalėdų šventų!

Ar ne skaudus paradoksas, kad 
bemaž per 2.000 metų, švęsdami 
Kristaus gimimo šventę - Kalėdas,
jose jau nebeįmatome Kristaus?!!

Emanuelis - "Dievas su mumis” - 
yra Kalėdų prasmė. Emanuelis yra 
didžiausia Dievo dovana žmonijai. 
Tik dėl to ir krikščioniškam pasauly 
įsivyravo paprotys dalintis dovano
mis. Kaip atsiveria dangus ir mums 
siunčia Atpirkėją, taip atsiveria ir 
žmogaus širdis žmogui ir siunčia do
vanas. Tai labai prasminga ir gražu. 
Bet tos dovanos turėtų būti daugiau 
dvasinės - religinės ar simboliškai 
išreiškiančios širdies meilę žmogui 
ir pagarbą Kristui.

Tad nėra girtina, kai Kalėdų metu 
žmonės perdaug paskęsta rūpes
čiuose vien dovanų pirkime, deko
racijų ar eglučių puošime, bei vaišių 
ruošime ir užmiršta tikrą dangaus 
dovaną - Kristų!

Mieli Broliai ir Sesės! Pagalvoki
te, kaip jūs galėtumėt grąžinti Kris
tų į Kalėdas? Pradėkime, kad ir nuo 
mažiau reikšmingų dalykų: siųsdami 
pasveikinimą žiūrėkit, kad tai nebū
tų tik gamtos ar žiemos vaizdelis su 
"Seasons Greetings”, bet kad būtų 
Prakartėlė, Šv. Šeima ar Marija ir 
Kūdikis Kristus. O, geriausia patys 
nupieškite tokią kortelę. Tegu ji bus 
paprasta, bet labiau širdingai išraiš
ki. Savo sveikinime nepamirškit pa
minėti Kalėdų šventės, Betliejaus 
Kūdikio arba pridėti: tegu laimina 

Kalėdas grąžinti Kristų! 5i^ pė?daū^U a Užgimęs Kristus! . . į.
*---------•—- v,.. Ypač būtų gražu, kad tokį kalėdinį

sveikinimą parašytumėt į Lietuvą 
arba net į Sibirą - savo artimųjų 
jaunimui arba ir seneliams.

Padarykit ir savo Betliejų - iš mo
lio, minkšto medžio arba net iš po- 
pierio - jis bus daug įdomesnis už tą.

Kalėdinių giesmių ištisinis aidėji
mas namuose, gatvėse ir atostogų 
įsisiūbavęs džiaugsmas užlieja mūsų 
širdis ir sielas. Jei mūsų vyresnieji 
ypač Kalėdų metu ilgesiu virpan
čiom širdim pergyvena savo atskirti 
nu tėvynės, ar liūdi dėl savo artimų
jų skaudaus likimo, tai mes - jaunieji 
- tarsi apkerėti kažkokio neapvaldo- 
mo jausmo, kylančio iš viltingo lū
kesčio, kad jau greit Kalėdos, kad 
būsime vėl apliejami meilės, kad iš
sipildys tie lūkesčiai, rodos slapti, 
bet vis kažkaip žinomi...

Bet kas mums Kalėdos? Ar tik 
eglutė, dovanos ir pramogų žaislai? 
Ar per juos nėra užmirštama, nus
telbiama pati Kalėdų esmė, pats 
Kūdikis Kristus?

Čia menasi vienas įvykis Vokieti
joj. Per Kalėdas (žiemą) buvo pa
krikštytas kūdikis. Sugrįžę iš baž
nyčios visi greitomis metė paltus ir 
kailius ant pakrikštyto kūdikio lo
velės ir skubėjo prie vaišių stalo. 
Kai po 2 valandų buvo pasigesta kū
dikio, tai jis rastas jau negyvas, už
slėgtas ir užtroškęs nuo užgriuvu
sios kailinių, paltų naštos...

Ar ne dažnai tokia dovanų ir vai
šių našta būna užtroškintas ir tikra
sis Kalėdų Kūdikis?..

Prieš keletą metų Amerikoj ir 
Australijoj buvo pradėtas sąjūdis į

• i v* . • XX C ’"fc. "Vi iT r~. XX . t

jau nustelbtas ir užtroškintas pra
kybos ir pramogų alase. Prekybi
ninkai net-bandė prašyti popiežių, ar 
jis negalėtų paskelbti vidury metų 
dar kitas Kalėdas..., kad vėl galėtų 
ištuštinti savo užsisenėjusių prekių 
lentynas...

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

Balys, Valentina, Laima ir Rita
Barkai

Savo draugus ir pažįstamus sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir 
linkime laimės, džiaugsmo ir sveikatos 1979 metais!

Jonas ir Marija Zinkai

Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 
ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

V. ir A. Jakštai

Širdingai sveikiname visus mūsų mielus bičiulius ir artimuosius Šv. 
KALĖDŲ bei NAUJŲJŲ METŲ proga ir linkime giedro rytojaus

Elena ir Jonas Laurinaičiai

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

P.V.G.R. Antanaičiai

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 Migevičiėnė

Visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su Šv. 
KALĖDOMIS ir linkime šviesių ir sėkmingų NAUJŲ METŲ.

Laima ir Vytautas Deikai

Mūsų nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visiems mūsų artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems 
.jų, {,į -1 Birutė ir Vytautas Yait^ai.;;;

- i. -- * i1 ■■■. ■ Pranas Šarkis'

jJEOANUJ
Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Lloyd Ave, 

■ Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

■ ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus 
savo geradarius, mecenatus, tėvus ir jus, mielos sesės ir broliai skautai,

• linkėdami džiaugsmingų švenčių ir laimingų Naujų Metų, tikėdami su 
daugeliu greitu laiku susitikti Rajoninėje stovykloje.

LSS Australijos Rajono Vadija

Visus mielus brolius ir seses sveikiname Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ proga linkėdami daug laimės, skautiško budrumo ir atsidavimo 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Ta pačia proga išreikšdami savo dėkingumą sveikiname visus brangius 
skautų tėvelius, rėmėjus ir talkininkus. Kitais metais ryžtamės būti 
geresniais, negu šiemet buvome.

Aušros Tuntas

trafaretinį pirktinį. Galite čia ir pa
lenktyniauti.

Kad jūsų džiaugsmas būtų dar 
pilnesnis ir prasmingesnis pagalvo
kit ir ką duosit dovanų - ypač savo 
tėveliams ir draugams. Tegu ir iš 
kuklaus moksleiviško krepšelio, bet 
vis ką nors sava: nupieštą, parašytą 
ar sukurtą iš jaunatviškai taurios 
širdies. Kad ir maži dalykai, daromi 
su meile, padaro dovaną išreiškiančią 
patį davėją.

Juk kūdikis yra meilės simbolis! 
Kristus, tapdamas Kūdikiu Betlie
juje jąu tpo pačiu kalba ir mums apie 
meilę.

Jei Jis mus iš dangiškų tolių ap
lankė, tai aplankykime ir mes: ir ne 
tik draugus, bet ir tuos, kurių ne
mėgstame ar buvome susipykę... 
Ypač aplankykime tuos, kurie serga 
namuose ar ligoninėje, o gal neturi 
kas juos lanko net Kalėdose? Nu- 
neškim jiems Kūčių plotkelę. Pasi- 
kvieskim tuos draugus, kurie dėl 
kokių nors priežasčių savo namuose 
neturi džiaugsmo, nė šventiškos 
nuotaikos.

Darykim ir didesnių žygių, kad 
grąžintume Kristų ne tik į Kalėdas, 
bet ir į gyvenimą. Ypač, kai vykdy
dami Jo patį didįjį prašymą apgaub
sime meile tuos, kurie yra nedalioj 
ar vargo prislėgti, kurie nuliūdę ar 
vieniši ir nepatiria meilės, kurie 
alksta ar be pastogės, be rūbo, kurie

kenčia kalėjime be saulės šviesos, o 
ypač ir be dvasinės šviesos, be tikė
jimo ir vilties Kristuje. Taurios jau
natviškos širdies išradingoji meilė 
suras pati daug jos reikalingų, suras 
ir tuos žodžius, ir tuos būdus tar
naujant artimui.

Tik reikia jaunų širdžių ryžto, to 
visagalinčio užsidegimo, kad būtų 
grąžintas Kristus ne tik į Kalėdas 
bet ir į gyvenimą,į mūsų šeimas, ir į 
mūsų bendruomenę ir tautą.

Tvirtai budėkime, kad mūsų šir
dys būtų atviros Kūdikiui Kristui, 
kad su išsiilgimu sutiktume dangaus 
mums siųstąjį Emanuelį - tikrojo 
džiaugsmo šaltinį ir dovaną pasau
liui.

Su Jumis budėdamas linkiu 
džiaugsmingų ir prasmingų šventų 
Kalėdų!

Jūsų
s. kun. P. Butkus, 

LSS Australijos Rajono 
Dvasios Vadovas

Australijos Rajone
* LSS Australijos Rajono Olego 
Truchano vardo stovykla įvyksta 
sausio 2-14 d.d., "Aušros” stovykla
vietėje, Ingleburne, N.S.W. Jai va
dovaus v.s. A. Mauragis. Joje., be 
"Aušros” tunto skautų-čių, dalyvaus 
Melbourne ’’Džiugo” tunto, Can- 
berros ’’Baltijos” Vietininkijos ir 
kitų vienetų skautai-tės.

* Gruodžio 5 d., jaukiuose p.p. Pulli- 
nenų namuose, Sydnejaus priemies
tyje Beecroft’e, susirinkusiame 
skautininkų būrelyje, skautinin- 
ko-kės įžodį davė ps. fil. Elena Jo
naitienė, ps. t.n. Gintarė Viliūnaitė 
ir j.ps. fil. Algimantas Žilinskas. Po 
įžodžio dar pasišnekučiuota adven
tinėmis ir LSS rinkiminėmis temo
mis. Užbaigta šeimininkių paruošta 
kavute.

Sueigoje dalyvavo 14 skautinin- 
kų-kių.

* Rajoninės stovyklos metu, Ingle- 
burn’e, sausio 6 d. (šeštadienį), 2 vai. 
popiet įvyks iškilminga Sk. Vyčių

Geležinio Vilko Būrelio sueiga, pa
bendravimas ir laužas. Joje daly
vauti kviečiami visi vyčiai.

* Lapkričio 28 d. įvykusioje Sydne
jaus Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Skyriaus sueigoje eilė brolių-sesių 
gavo filisterių spalvas: s.fil. kun. P. 
Butkus, s.fil. V. Bukevičius, v.s.fil. 
A. Jakštas, ps.fil. E. Jonaitienė ir 
ps.fil. P. PulHnen.

* Melbourno ’’Džiugo” tuntas gruo
džio 2 d. suruošė tunto metinę suei
gą Wonga Parke. Sueigai vadovavo 
tuntininko pavaduotojas s.v.v.sl. 
Algis Milvydas.

* STOVYKLAVIMAS YRA...
...komendantės šilpukas prikištas 

pilnas popieriaus. -
...batai, kurie per visą stovyklą 

neišdžiūsta.
...savaitę prieš stovyklą parašyti 

visus laiškus namo.
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Australijos 
Lietuviu Dienos

ALD LEIDINIAI

ALDR Komitetas išleis šiuos lei
dinius, kurie bus parduodami arba 
duodami įvairiomis progomis.

Bendra visų ALD ir kitų suvažia
vimų programa su Bankstown cent
ro žemėlapiu.

Atskirų parengimų programos.
Sporto šventės programos.
ALD atidarymo pamaldų atsaky

mai ir maldos.
ALD BŪSTINĖ

Visa ALD reikalais informacija ir 
atvykusiųjų apgyvendinimas bus 
tvarkomas iš ALD būstinės Lietu
vių Klube, 16 - 18 East Terrace, 
Bankstown, N.S.W. 2200, tel. 
708 1414. Būstinė veiks gruodžio 
26 - 30 dienomis nuo 8 vai. ryto.

PARDUODAMI BILIETAI

Bilietai į visus ALD parengimus ir 
Naujųjų Metų, balius (Bankstown 
Civic Centre ir Rockdale Town Hall) 
galima pirkti arba apmokėjus užsa
kyti pas ALDRK iždininką p. Br. 
Stašionį, Il Berala St., Berala, 
N.S.W. 2141, tel. 649 9062.

Taip pat bilietai bus parduodami 
Sydnejaus Lietuvių Klube: penkta
dieniais 6-10 vai. v., šeštadieniais 
8-12 vai. v. ir sekmadieniais 1 - 10 
vai. v.

Iš tolimesnių vietų užsakę ir ap
mokėję bilietus, juos atsiims atvykę 
į Sydnejų, pas iždininką arba Lietų*; 
vių Klube.

Prieš koncertus bilietai bus par
duodami tik į to vakaro parengimą.

Visiems parengimams ir Naujųjų 
Metų baliams salės yra didelės, to-- 
dėl niekam vietos netruks. Dėl di
delio dalyvių skaičiaus, visiems pa-

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

proga daug džiaugsmo ir laimės linki
Tamara ir Vytautas SimniSkiai

Nuoširdūs kalėdiniai ir NAUJŲJŲ 1979 METŲ sveikinimai ir geriausi 
linkėjimai mūsų giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Stasė ir Emilijonas Kolakauskai

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

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

Visus mielus draugus, pažįstamus ir artimuosius sveikiname su 
KALĖDŲ šventėm ir linkime gražiausių ir sėkmingiausių NAUJŲ 
METŲ.

Aleksandras Danta
._____________________ ___________________________Vincas Danta

Brangius mūsų draugus, bičiulius ir bendradarbius nuoširdžiai 
sveikiname linkėdami džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ

Kazytė ir Valerijonas Bitinai
K. Baltrušaitienė

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

V. ir V. Saudargai

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

NAUJŲJŲ METŲ
Marija ir Mykolas Zakarai

Kristaus Karaliaus gimimo šventėje nuoširdžiai sveikiname visus 
mūsų rėmėjus ir talkininkus, taip pat sveikiname kitų kolonijų choristus 
ir dirigentus, besiruošiančius į Dainų šventę Sydnejun, linkėdami 
laimingos kelionės ir visiems geros sveikatos ir laimingų ateinančių 
Naujųjų Metų y

Sydney choras "Daina”

tariame, iš anksto nusipirkti bilie
tus.

KALĖDŲ ir NAUJŲJ METŲ proga sveikiname visus mielus bičiulius, 
artimuosius ir pažįstamus Australijoje ir už jo ribų.

Aldona ir Leonas Baltrūnai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų Naujų 1979 METŲ linkime 
artimiesiems draugams ir pažįstamiems.

M. ir S. Eimučiai t
i

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ giminėms, 
draugams ir pažįstamiems linkime!

jūsų Jadvyga ir Vacys Rekežiai I
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikiname visus tautiečius ir linkime geros sveikatos ir laimės
L. ir G. Kepalai
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Nuoširdžiai sveikiname gimines ir prietelius su KALĖDŲ Šventėmis 
ir linkime sveikų ir sėkmingų 1979-jų METŲ.

Alisa, Vincas ir Sabina Baltrukoniai

£
1

Sveikiname visus savo gimines, draugus ir pažįstamus su Šv.
Kalėdėmįš ir linkime linksmų ir laimingų NAUJŲJŲ 1979 METŲ 

Milda ir Sigitas Tamašauskai

I
Linksmų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linkime visiems 

mūsų prieteliams, draugams ir pažįstamiems.
Kostas ir Anita Matukevičiai

Šv. KALĖDŲ Švenčių proga širdingai sveikiname mielus draugus, 
pažįstamus bei tautiečius. Sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ!

Slavickų šeima

Mielus draugus ir pažįstamus sveikiname su 
Šv. KALĖDOMIS 

ir linkime sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.
M.J. Kemešiai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ visiems draugams 
ir pažįstamiems linki

Makaravičių šeima

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

Mūsų Pastogė Nr. 50-52, 1978.12.18, psl. 6
Jonas Dagys

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

Lietuviams 10% nuolaida.
Skambinti, po 4 v. vakaro (046) 

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.

Persijoje vyksta atvira revoliucija 
prieš šacho vyriausybę. Nežiūrint, 
kad šachas pastatė karinę vyriausy
bę su neribotam teisėm, krašte ne
ramumai dar plačiau išsivystė, kai 
musulmonai religiniu pagrindu 
griežtai priešinasi naujoms refor
moms. Visame krašte vyksta masi
nės demonstracijos, kurios kiekvie
nu metu galinčios virsti kruvina re
voliucija. Demonstrantai reikalauja, 
kad šachas atsistatydintų, tačiau jis 
dėl krašto gerovės nepasiduoda. 
Įvykiai Persijoje pasidarė pasauli
nės reikšmės, nes Vakarai bijosi, 
kad pasitraukus šachui kraštas gali 
patekti komunistų ir Sovietų S-gos 
kontrolėn.

♦»*

Amerikos mokslininkai prieš 6 
mėnesius paleidę erdvėlaivius pla
netos Veneros kryptimi, kurie jau 
pasiekė planetą ir jau nuleido ins
trumentus ant Veneros paviršiaus, 
tyrinėjančius aplinką.

♦♦♦

Buvusi Izraelio ministerė pirmi
ninkė Goldą Meir aną savaitę mirė 
sulaukusi 80 metų. Ji buvo viena iš 
įtakingiausių Izraelio politinių vadų 
po Ben Gurion. < :.

V.’.’oH .ST-’!) 'F -

I

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

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus mūsų 
gimines ir draugus plačioje Australijoje linkėdami geros sveikatos ir 
švenčių džiaugsmo.

Juozas ir Marija Manikauskai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ 
linkiu mieliems draugams, bičiuliams ir pažįstamiems.

___________________________ t. Bronis Vanagas

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

Dirkių šeima

Mūsų malonius prietelius, artimuosius bei pažįstamus sveikiname su 
Šv. KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲJŲ 1979 METŲ

Alytų šeima
G.A.G.R.

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

Raimondas Baltramijūnas
Bronislava Baltramijūnienė

Brangius bičiulius, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su Šv. 
KALĖDOM ir visiems linkime sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ

Juozas Cervin

Sveikinu mielus tautiečius su 1979 metais linkėdamas būti 
sveikesniems, laimingesniems ir po daugiau aukoti lietuviškiems 
fondams, ir ypač Lietuvių Fondui, nes per jį savo įnašais būsime naudingi 
lietuvybei ir po žemiškosios kelionės

Jonas Normantas
Lietuvių Fondo Įgaliotinis Australijoje

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname visas seses ir brolius šaulius ir linkime geros 
sveikatos, darnaus sugyvenimo, sėkmės ir ryžto kovai už Lietuvos laisvę

Šaulių Kuopos Valdyba, Sydney
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J aunimui
Australijos Lietuvių Dienų metu 

ALJS Valdyba organizuoja Austra
lijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos su
važiavimą, kuris įvyks šeštadienį, 
gruodžio 30 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klube.

Darbotvarkė:
10 - 12 vai. r. Jaunimo Valdybų 

pranešimai, ALJS Valdybos rinki
mų klausimas. Diskusijos: Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos veilda ir jos atei
tis Australijoje.
Pietūs 12 -1.00 vai. p.p.

1.00 - 4.30 vai. p.p. Pranešimai ir 
diskusijos apie TV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą, kuris įvyks Eu
ropoje, 1979 m. liepos 11 - 29 d.d. 
Bus svarstoma svarbiausia Kongre
so dalis - Studijų Dienos Vokietijoje. 

Bus žinių apie planuojamą grupinę 
kelionę iš Australijos į Kongresą. 
Atstovams dalyvavimas būtinas. 
Tuo pačiu, kviečiame visus Kongre
so atstovus, dalyvius ir turistus, 
jaunimą ir suaugusius norinčius 
vykti į Europą Kongreso metu.

Australijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Tarybos suvažiavime 
jaunimui yra paskirtas ketvirtadie
nis, gruodžio 28 d. nuo 9.00 vai. ryto. 
Paskaita ir diskusijos: „Jaunimo 
problemos” nuo 10.30 vai. ryto iki 
7.00 vai. p.p. Kviečiame visą jauni
mą dalyvauti paskaitos'metu, ypa
tingai IV PLJK atstovus ir kurie 
domisi IV PLJ Kongresu ir jo eiga.

ALJS Valdyba Melb. Klumpakojis Kalėdų Švenčių proga sveikina visus šokėjus, 
organizacijas, plačiąją lietuvių visuomenę ir linki džiugių Šv. Kalėdų bei 
viltingų ir laimingų 1979 Metų. Klumpakojis

IŠ SYDNEY „GINTARO” 
GYVENIMO

Gale š.m. įvykstančiai Tautinių 
Šokių šventei Gintaro šokėjų paruo
šimui vadovauja Kajus Kazokas. 
Jaunas vadovas skiria daug atidumo 
ir laiko. Gintaras, kaip ir kitų apy
linkių šokėjų grupės, dalyvaus 
bendruose šokiuose ir pasirodys in
dividualiai. Pasibaigus egzaminams 
aukštose mokyklose, šokėjai skait- 
lingiau lanko repeticijas ir harmo
ningai dirba su jaunu vadovu.

♦

Sydney lietuvių ’’Gintaras” yra 
narys ’’The National Folkloric Per
forming Arts Association”, kuriai 
priklauso Sydney tautinės imigran
tų grupės, pasiekusios aukštesnio 
meninio standarto, pasireiškusios 
tarptautiniuose koncertuose ir da
lyvaujančios Shell Festivaly kasmet 
ruošiamuose Sydney Opera House.

Lapkričio mėnesį įvykusiame Są
jungos susirinkime buvo atstovau
jamos kėturiosdešimtis tautų. Lie
tuvių grupę ’’Gintarą” reprezentavo 
Ava Saudargienė. Susirinkusius 
pasveikino Sydney Opera Trust di
rektorius Mr. L. Martin, Shell Co.

direktorius Mr. H. Steel ir Opera 
House Folklorinių Festivalių direk
torius Mr. V. Carell. Choreografas 
Guillerno Keys-Arenas supažindino 
su ateinančių metų Festivalio prog
rama ir pabrėžė, kad iš dalyvių bus 
reikalaujama aukšto standarto. 
Festivalio tema - Ritualas ir Cere
monialas. Iki sausio mėnesio kiek
viena grupė turi pristatyti savo pa
ruoštos programos projektą, atitin
kamą duotai temai ir tikslų aprašy
mą. Kovo mėnesį bus patikrintas 
grupės pasiruošimas ir nuspręstas 
jos dalyvavimas.

Festivalio metu, visą birželio mė
nesį vyks tautinė paroda Opera 
House, ta pačia tema kaip parengta 
programa - ritualas ir ceremonialas. 
Tautinės grupės raginamos daly
vauti su savo eksponatais.

*
Iš spaudos išėjo gražiai išleistas 

’ Arts" Information Program of the 
Australia Council leidinys ’’Ethnic 
Arts Direktory”. Leidinys sudary
tas naudojantis Community Arts 
Board suteikta informacija. Šiame 
leidiny įtrauktas Gintaras, Lithua
nian Folk Dance Group.

Ava Saudargienė

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

Vytautas Juška

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

KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 
proga sveikiname visus mūsų prietelius ir pažįstamus, ypatingai lietu
viškojo darbo darbuotojus. Linkime nepavargti ir Naujuose Metuose.

Prašmutų šeima, Melbourne

Šv. KALĖDŲ džiaugsmo ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linkiu savo 
draugams ir pažįstamiems.

Juozas Jasulaitis

1M JONIŲ (SPŪDŽIAI

PAŽINTIS SU MEKSIKA

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

Tamara ir Benius Vingiliai

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

Irvis ir Nijolė Venclovai

Gražių KALĖDŲ švenčių ir sveikų bei laimingų
NAUJŲ 1979 METŲ linki

Alfas, Jadvyga, Ginta ir Vida
. Viliūnai

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

Gražina ir Liuką Petrauskai

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

T’ Irena ir Kostas Bagdonavičiai

Sveikiname mūsų pažįstamus, draugus ir prietelius Šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo.

Dr. Vytautas Kišonas
Dr. Gerutis ir Žibutė Kišonai

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

Sydnejaus Lietuvių Gydytojų Draugija
i; '-'' - ■’: ■!

Tęsinys
Sykį mus sustabdo kareiviai, pe

rėjo per autobusą ir vėl leido toliau 
važiuoti. Gal žiūrėjo, ar nevežiam 
kokių patrankų, nors Meksika dabar 
tvarkosi demokratiškai, ir valdžios 
keičiasi demokratišku būdu.

Ankstyvą popietę pasiekėm Aca
pulco. Šilta kaip pirty, net ir vietinis 
taksistas išsitarė, kad ”hoy caliente” 
(šiandie šilta). Dasigavus iki viešbu
čio EI Mirador maloniai nustebau: 
atskirais viešbučio namukais nusta
tyta visa pakriaušė, tarpai nusodinti 

! gėlėmis ir žydinčiais krūmais, čia 
: pat po kojomis uolų tarpekliais iš- 
i raižytas Ramusis Vandenynas. Di- 
. delis kambarys ir dar didesnis bal- 
j konas, iš kurio matosi ne tik visa ža

vinga pakrantė, bet ir užnugario 
I | kalnai. Vienas baseinas žemai prie 
I jūros, kitas gėlo vandens pusiauke- 
j Įėję, abu pasiekiami mažyčiu keltu 

Į arba tarp namukų vingiuotais laip- 
i tais. Visa tai už 14 dolerių 50 centų.. 
• Pasijutau kaip Onasis graikų salėje.

Gaila, kad tas miražas truks tik 24 
i valandas.

Atsigaivinęs geru Meksikos alu- 
j ; čiu, foto kamerą ant peties ir išvy- 
Į s kau žvalgybom

Acapulco yra didelis kurortinis 
miestas, turįs trečdalį milijono gy
ventojų. Daug viešbučių, vasarna
mių, prabanginių krautuvių. Savo 
vilas turi Jackie Onasis ir daug kitų 

, vadinamų jet-set garsenybių. Dabar 
i čia gana ramu, nes vasara visur 
■ gražu, bet kai žiemos speigai užpuo- 
i la amerikonus, tai saulės mėgėjai 
į kaip tie lietuviški gandrai skrenda 

į pietus. Acapulco - amžina vasara:
> metinis temperatūros vidurklis 

27°C.

Rašo J. Donėla

Ramioje įlankoje pagrindinis pap
lūdimys puslankiu tęsiasis kokį 20 
km. Ant smėlio dviem eilėm išri
kiuota daugybė keturkampių šiau
dinių pastogių. Matyt, palmių pavė
syje visi vasarotojai nesutelpa.

Be šito ilgo pajūrio yra pasirinki
mas nuošalesnių vietų pusiausaliuo- 
se, salose, taip pat įvairių vandens 
užsiėmimų, kaip žuvavimas, nardy
mas, slidinėjimas ir net parašutu 
skraidymas traukiant laiveliui.

Prieš savaitę Acapulco mieste 
buvo renkama pasaulio gražuolė. 
Toji garbė teko Pietų Afrikos mer
ginai.

Vakare grįžęs į viešbutį radau 
daug žmonių ko tai belaukiančių 
pakrantės terasoje. Pasirodo, kaip 
tik po mano langu vyksta garsusis 
šuolis nuo aukštos uolos į siaurame 
tarpeklyje putojantį vandenį. Šuolį 
atlieka vietiniai drąsuoliai. Sako, 
sykį bandęs vienas amerikonas, bet 
nušokęs pertoli ir užsimušęs ant uo
los priešingoje prarajos pusėje.

Jaunas vyrukas su palydovu atei
na per žmones, įšoka į vandenį, per
plaukia į kitą pusę ir labai stačia 
uola kaip kalnų ožys užlipa kokį 20 
metrų iki koplytėlės; ten pasimel
džia ir užsidegęs du fakelus juos 
rankose laikydamas šoka žemyn. 
Fakelus numeta į šonus tik prieš pat 
nerdamas į vandenį. Prieš šuolį vi
same kalne užgesinamos šviesos. Už 
valandos šuolį pakartoja kitas narū
nas. Vietoj fakelų jo palydovas prie 
vandens užpylė ant uolos žibalo ir 
prieš neriant padegė - atrodo taip 
pat labai įspūdingai. Tas šokimas

Nukelta į psl. 8
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Visiems mieliems prieteliams, S.L.M.S.G. D-jos valdybai ir draugijos 
narėms nuoširdžiai linkiu tyro džiaugsmo ŠVENTOSE KALĖDOSE ir

LAIMINGŲ NAUJŲ 1979 METŲ
Ona Baužienė

Mielus draugus ir pažįstamus bei kolegas ir pacientus sveikinu 
ŠV. KALĖDŲ proga linkėdama daug laimės ir sveikatos 19791METAIS

Valerija Laukaitienė

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

Eva Kubbos

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

Ona Osinienė

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ visiems 
giminaičiams, artimiesiems, bičiuliams bei pažįstamiems iš arti ir toli 
linki

Vanda Narušienė

Visus mielus savo bičiulius, artimuosius bei pažįstamus sveikinu su Šv. 
Kalėdomis ir linkiu daug laimės ir sveikatos NAUJUOSE METUOSE

Irena Reisonienė

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

Ona Meiliūnienė-
‘Visus mielus bičiulius, draugus ~bei~ pažįstamus 'sveikinu“ su~švr~ 

KALĖDOMIS ir linkiu laimės ir sveikatos NAUJUOSE* 1979 
METUOSE

Ona Šalkauskienė

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

Ona Palaitienė

vardintų praktiškesnių ir naudingesnių dalykų: 
Jeans "Wrangler” arba ‘'Levi Strauss" 
Tų pačių firmų švarkeliai 
Vyriškas arba moteriškas megstinis 
Geresnis megatinis 
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės T 
Vyriškos arija moteriškos nailono kojinės 
Tights (kojinės - kelnaitės)

Praktiškiausios 
KALĖDINĖS DOVANOS 

giminėms Lietuvoje 
KALĖDINIS SIUNTINYS (1978) 2.

3 metrai angliškos vilnonės medžiagos eilutei su įaudimu "All wool 
made in England”; stora crimplene medžiaga moteriškai eilutei ar mote
riškam paltui; vilnonė medžiaga suknelei arba medžiaga vakarinei suk
nelei; vyriškas arba moteriškas puikus acryleno užsegamas megztinis; 2 
poros geriausių vyriškų arba moteriškų kojinių; 20 angliškų cigarečių/20 
amerikoniškų cigarečių; 1 svaras kavos pupelių; 1 svaras šokoladinių 
saldainių.

Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis - $ 170.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos dar 

galima dadėti 4 .metrus, 3 jardus minko kailio arba ką nors iš žemiau iš
vardintų praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:

Jeans "Wrangler” arba ’’Levi Strauss” $ 35.00
38.00 
25.00 
30.00 
5.00 
2J0 
8.50 

16.00 
27.00 
40.00 
50.-00 
60.00 
30.00 
70.00 
10.00 
9.00 

10.00 
13.00

i

Vilnonė eOntei medžiaga "All wool made in England * 
Vilnonė eilutei medžiaga "All wool made in England” 
Vilnonė eilutei medžiaga "All wool made in England” 
Vyriški arba moteriški labai geri bateliai 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui 
Lietsargis telescopic 
Vilnonė gėlėta skarelė 
Nailoniniai marškiniai 
Geresni marškiniai
Įvairūs kalkuliatoriai ir stetoskopai siunčiami pagal susitarimą.
KALĖDINIS MAISTO SIUNTINYS, sudarytas iš leidžiamų siųsti 

produktų, su visomis persiuptimo ir muito išlaidomis - $70.00
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 26.00 persiuntimo 

išlaidoms.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
Z. JURAS

11 Louden Lane, Bromley, Kent, BRI, 4HB, England, Teh 01460-2592. at? vr. jJWbv jTnnqtnfeiR oukuuawusJ
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nuo uolos yra plačiai žinomas, bet 
maniau, kad toji vieta yra kur tai 
toliau.

Ryte dar bandžiau ieškoti suveni- 
rų, nes pavakarėj skrendu į Ameri
ką - Las Vegas. Kainos šiame kuror
tiniame mieste atrodo gerokai aukš
tesnės, negu kitur.

Likusias porą valandų praleidau 
viešbučio baseinuose, kad nors tru
putį pajusčiau, jog ir aš atostogauju.

Aerodromas yra labai toli, bet yra 
specialios aerodromo mašinos, ku
rios užsisakius surenka keleivius iš 
viešbučių ir už 7 dolerius pristato į 
lėktuvą. Šiaip taksiu kainuotų tris 
kartus daugiau.

Ir taip mano trumpa septynių 
dienų viešnagė Meksikoje baigiasi. 
Nors paskubom ir tik siauras to di
delio ir įdomaus krašo ruožas maty
ta, vis dėl to jis palieka neužmiršta
mas. Tradicinio su didele sombrero 
skrybėle snaudžiančio meksikiečio 
tai p ir neteko matyti.

Iš lėktuvo lango dar stebėjau, 
kaip greit centrinės Meksikos žalu
ma keitėsi į rudos spalvos, į kone vi
sai plikas kalvas. Artėjant prie 
Amerikos, Meksikos žemynas ir 
ypač Kalifornijos pusiasalis (Boja 
California) gerokai panašus į mėnu
lio paviršų.

Taigi, adios, Mehiko, bent aš su 
lengvu ilgesiu taip manau.

Svečiuojantis Meksikoje pataria-- 
ma negerti vandens, nes užsienie
tiškiems pilvams jis esąs pavojin
gas. Ta liga vadinama Montezumas 
Revenge. Mat, kai Cortez su savo 
ispanais užkariavo Meksiką, jie 
šventyklose rado daug aukso pa
puošalų ir žinoma viską iš actekų 
atėmė, ne gana to, tikėdami, kad- 
aukso dar kur nors slepiama, ispanai 
imperatorių Montezuma (jis buvo

€ -MūsV Paštogė MĖ-50-52', i978;i£ W1 

drauge ir vyriausias kunigas) ir jo 
jaunesnį brolį žiauriai kankino net 
degindami liepsnose jų kojas. Tas 
įvykis dažnai atvaizduotas istori-i 
niuose paveiksluose ir reljefuose. Už 
tas kančias imperatorius dar iki 
šiandie nepaliauja keršijąs atvykė
liams.

Vėjai vakare atskridęs į Las Ve-' 
gas kitą dieną išvykau apžiūrėti 
Hoover Dam. Diena buvo labai 
karšta - apie 115°F, grįžtant autobu
se pasijutau gana blogai. Maniau at
sidūręs viešbučio vėsiam kambary 
atsigausiu. Kur tau! Tik įrėpliojus į 
kambarį pradėjau lupti ožius ir pa
sijutau visiškai ligonis, ir taip lovoje 
praleidau naktį, dieną ir dar kitą 
naktį. Net pagalvojau apie gražią
sias Centennial Park kapines Ade
laidėje ir gailėjausi testamente neį
rašęs kad jose būčiau palaidotas, nes 
Las Vegas apylinkės labai nesimpa
tiškos...

Neteko matyti nė vienos varietės 
ir nepavyko papildyti jau ištuštėju- 
sios piniginės lošimų klubuose. Tre
čią rytą pasijutau kiek geriau, tad iš 
mažo lėktuvo spėjau dar apžiūrėti 
Grand Canyon ir jau buvo laikas 
skristi į Los Angeles prie grupės 
kelionei namo.

Montezumos keršto pasekmes dar 
jaučiau porą savaičių sugrįžęs į 
Australiją. Už senas gobšų ispanų 
nuodėmes atrodo ir man teko nu
kentėti.

Pabaiga

Atvyko porai savaičių viešnagėn 
Edmundas Jasiūnas iš Čikagos pas 
brolį, gyv. Padstow (NSW). Svečias 
yra visuomenininkas ir spaudos 
darbuotojas Čikagoje. Lankėsi Syd- 
nejaus Liet. Klube ir susitiko su eile 
vietinių lietuvių. Gaila, išvyko ne
galėjęs dalyvauti Australijos Lietu
vių Dienose. Jis yra senas Mūsų 
Pastogės skaitytojas ir ją sąžiningai 
komplektuoja.

>S1. 8

Sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu sveikų ir linksmų
NAUJŲ METŲ

visiems mano seniems ir naujiems artimiesiems ir pažįstamiems.
Elena Šliogerienė

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
proga sveikinu visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus 
linkėdama daug laimės ir pasisekimo.

____________ __________________ Regina Ratienė
Mielus draugus, pažįstamus ir bičiulius nuoširdžiai sveikinu su

ŠV. KALĖDOMIS ir linkiu • gražiausių ir laimingiausių NAUJŲJŲ 
METŲ

Sofija Šaparienė

Mielus savo draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikinu su Šv. 
KALĖDOM ir linkiu šviesių ir laimingų NAUJŲ METŲ

Eugenija Bliokienė

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
proga sveikinu visus mielus savo bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 
linkėdama džiaugsmingų švenčių ir laimės naujuose metuose

Jadvyga Keciorienė

Nuoširdžiausi sveikinimai Šv. KALĖDŲ proga ir gražiausi NAUJŲ 
METŲ linkėjimai visiems mano draugams, artimiesiems ir pažįstamiems

Natalija Čelkienė

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linkiu 
visiems draugams, bičiuliams ir pažįstamiems

Jadvyga Paragienė

Gimęs Kūdikėlis tesuteikia tyro džiaugsmo visiems mano artimiesiems 
draugams ir pažįstamiems.

Naujiems Metams linkiu daug laimės ir geriausios sveikatėlės
Teresė Bikulčienė

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus savo 
pažįstamus ir draugus linkėdama švenčių džiaugsmo, sveikatos ir daug 
laimės.

' Re v r V' Brone Japkienę^Ųasiūnas, Geblong
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AUSTRALIA IR 
NAUJOJI ZELANDIJA 

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Jonas 
Paulius II 1979 metų sausio mėn. 
M.A. nariams skyrė sekančias in
tencijas: 
bendrąją - kad būtų pašalintas 
smurtas, o taika taip tvirtai įgyven
dinta, kad vaikai galėtų gyventi ge
resniame pasaulyje;
misijų- kad krikščionių pastangos 
siekiant vaikų gerbūvio būtų visuo
tinai pripažintos, skatinamos ir to
bulinamos.
Trumpas rytmetinis aukojimas: Vi
sa aukoju Tau, Švenčiausioji Jėzaus 
Širdie!

' -i j;

Brangūs Broliai, Sesės,
pradėkime Naujuosius Metus 

pasiryžę sukurti geresnį pasaulį 
mūsų jaunajai kartai. Tokį pageida
vimą popiežius Paulius VI išreiškė 
šiuo šūkiu: ’’Smurtas - ne! Taika - 
taip!” Šis jo pareiškimas derinasi su 
prieš 20 metų paskelbta "Vaiko Tei
sių Deklaracija”, paskelbta UNO 
1959 m. lapkričio 20 dieną.

Ryšy su tos deklaracijos jubilie
jumi, UNO visuotinis susirinkimas 
1976 m. gruodžio 21-mos posėdyje 
paskelbė 1979 metus Tarptautiniais 
Vaiko Metais. Tikslas - kad .visos 
tautos labiau susirūpintų vaikais, jų 
likimu ir ateitimi. Čia turima galvoj 
ne vien tik fizinė vaikų būklė, bet 
taip pat ir jų protinė, psichologinė ir 
socialinė pusė.

Kai popiežius Paulius VI1978JLL.4
i • . ■

audiencijoje priėmė NATO karius ir 
kitus pareigūnus su jų šeimomis ir 
deklaruodamas šūkį ’’Smurtas - ne! 
Taika - taip!”, jis pakvietė visus sa
lėje esančius vaikus sustoti arčiau 
prie jo, tuo norėdamas pabrėžti savo 
žodžių prasmę.

Mes taip pat privalome pasvars
tyti šio šūkio turinį ir savęs pa
klausti - kuo patys galėtumėm prisi
dėti jam įgyvendinti. Pirmiausia, 
privalome iš esmės pasmerkti karą 
ir bet kokį smurtą. Kas iš mūsų per
gyveno praeito pasaulinio karo 
žiaurumus, iš savo patirties žino jo 
baisias pasėkas sau, savo šeimai ir 
visoms tautoms. Šių prisiminimų 
paskatinti turime parodyti savo 
griežtą nusistatymą prieš karą ir 
ginklo panaudojimą tarptautinėms 
problemoms spręsti. Civilizacija gali 
būti išlaikyta tik teisingumu ir arti
mo meile.

Savo kalbą popiežius tęsė: ’’Mes 
nuoširdžiai tikimės, kad jaunoji kar
ta, kuri simbolizuojama ir atstovau
jama šiandien čia esančių vaikų, bus 
visiškai persiėmusį šia idėja. Ta 
naujoji minties kryptis iš karto at
meta karą ir visas smurto ir netei
sybės formas, kadangi jos labai me
todiškai ir sėkmingai ruošia kelią 
karui.

’’Čia šįryt matome ' harmoniją, 
apjungiančią įvairių kraštų ir įvairių 
sluoksnių žmones; mes visi drauge 
juntame šeimų vientisumą ir taiką 
didžiulėje žmonijos šeimoje, tėviško 
Dievo globojamoje”.

Jis užbaigė savo kalbą šiuo linkė
jimu: ’’Tegu šie idealai įprasmina 
jūsų veiklą ir palaiko jūsų pastan
gas kuriant geresnį pasaulį šiandie
niniams ir rytojaus dienos vaikams!” 

Krikščionys, drauge su visais ge
ros valios žmonėmis, turėtų nuošir
džiai atsiliepti į šį kvietimą - įgyven
dinti taiką ir sukurti geresnį pasaulį 
jaunajai kartai. Šiame Jo Šventeny
bės kvietime aidi paties Viešpaties 
Kristaus, Taikos Karaliaus žodžiai: 
’’Leiskite vaikučiams eiti pas mane” 
(Lk. 18.16). v G p ., .. o TKun. S. Gaidelis, S.J.

, Parengimai Sydnejuje 1979 m.
SAUSIS

2-15 d.d. Skautų Rajoninė stovykla
20 d. šešt. Gegužinė. Sporto klubas ’’Kovas”
21 d. šedm. Sydnejaus Lietuvių Klubas
27-29 d.d. Exilų skautų stovykla
28 d. sekm. ’’Mūsų Pastogės” 30 m. sukakties minėjimas

VASARIS
10 d. šešt. Žuvautojų klubo iešminė
18 d. sekm. Vasario 16 d. minėjimas. Syd. Apyl. Valdyba
24 d. šešt. Užgavėnių Balius. S.L.M.S.G.D-ja

KOVAS v
4 d. sekm. Kaziuko Mugė. Katalikų Kultūros D-ja

Sydnejaus Lietuvių Klubas
10 d. šešt. Sporto klubas ’’Kovas”
11 d. sekm. Putvinskio minėjimas. Šaulių Sąjunga

BALANDIS
8 d. sekm. Sydnejaus Lietuvių Klubas
13-15 d.d. Skautų stovykla
22 d. sekm. Atvelykis. Skautai
28 d. šešt. Caritas balius

GEGUŽIS
5 d. šešt. Sporto klubo ’’Kovo” metinis balius
13 d. sekm. Motinos diena
20 d. sekm. Sydnejaus Lietuvių Klubas
26 d. šešt. Savaitgalio mokyklos metinis balius

BIRŽELIS
10 d. sekm. Išvežtųjų minėjimas. Tautos Fondas
23 d. šešt. Skautų Kaukių Balius Į
24 d. sekm. Šaulių Sąjungos šventė
30 d. šešt. ”Dainos” choras į

LIEPA i ■

1 d. sekm. Sydnejaus Lietuvių Klubas f
14 d. šokių vakaras. Sporto klubas "Kovas" j
15 d. sekm. Dariaus ir Girėno minėjimas. Ramovėnai

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

Angelė ir Stasys Montvidai

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

NAUJŲ METŲ
I. ir K. Daniškevičiai

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

Grybų šeima

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

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

NAUJŲJŲ METŲ
N. ir K. Butkai

Su Šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS 1979 METAIS sveikiname 
visus mūsų pažįstamus ir bičiulius Tasmanijoje, Sydnejuje, Melbourne, 
Adelaidėje ir Brisbane.

Žibutė ir Liudas Simanauskai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ savo 
mieliams bičiuliams, pažįstamiems ir klientams linki

Romualdas ir Marija Cibai

Mūsų nuoširdūs sveikinimai Šv. KALĖDŲ proga ir gražiausi 
linkėjimai NAUJUOSE METUOSE visiems mieliems draugams, 
artimiesiems ir pažįstamiems!

Emilija ir Eduardas Šliteriai

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

Z. ir V. Čilvinai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga daug džiaugsmo, sveikatos, 
laimės ir sėkmės visiems mūsų artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems 
linkime

A. ir Z. Pauliukoniai
U. Ališauskienė

RUGPIOTIS
12 d. sekm. Sydnejaus Lietuvių Klubas
25 d. šešt. Sporto klubas ’’kovas”

RUGSĖJIS
9 d. sekm. Tautos Šventės minėjimas. Sydnejaus Apyl. Valdyba
22 d. šešt. ’’Mūsų Pastogės” Spaudos balius
30 d. sekm. Gegužinė. Skautai

Sydnejaus Lietuvių Klubas
SPALIS s4'"

6 d. šešt. Koncertas. Tautinių šokių grupė ’’Sukūrys”
13 d. šešt. ’’Sukūrio” Tėvų komiteto balius
20 d. šešt. ’’Tėviškės Aidų” balius. Katalikų Kultūros draugija
27 ir 28 d.d. Los Angeles Teatras

LAPKRITIS
1 d. ketv. Visų šventųjų

• 2 d. penk. Vėlinės
4 d. sekm. Vėlinių apeigos kapinėse
10 d. šešt. ’’Dainos” choro metinis koncertas

t. 11 d. sekm. Iešminė S.L.M.S.G. D-ja
17 d. šešt. Iešminė. Žuvautojų klubas
18 d. sekm. Sydnejaus Lietuvių Klubas
24 d. šešt. ’’Kovas” gražuolių rinkimo balius
25 d. sekm. Kariuomenės šventės minėjimas. Ramovėnai

GRUODIS
2 d. sekm. Savaitgalio mokyklos užbaigimas
9 d. sekm. Skautų Kūčios
15 d. šešt. Sportininkų išleistuvės - gegužinė
16 d. sekm. Sydnejaus Lietuvių Klubo vaikų eglutė
25-26 d.d. Kalėdos
28-30 d.d. Katalikų Federacijos suvažiavimas

b31d. pirm. Nauji Metai. Sydnejaus Lietuvių Klube 3li /

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

. MūptfRžstogė Nr.<50-52, 9 /
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Mielus mūsų bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ 
šventėmis ir linkime gražiausių NAUJŲJŲ METŲ

T. ir V. Skrinskai' < • M.
Mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname Šv.KALĖDŲ 

proga ir linkime šviesių ir laimingų NAUJŲ METŲ
Onutė, Rūta ir Vytautas Arai

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

B. ir P. Ropės

Smagių ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ nuoširdžiai 
linkime visiems mieliems draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams.

Ada ir Vytautas Mickevičiai

Daug džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE!
Daug laimės ir sėkmės NAUJUOSE 1979 METUOSE!

Visiems savo skaitlingiems draugams, bičiuliams, bendradarbiams ir 
pažįstamiems linki Irena ir Vladas Daudarai

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

Zina ir Bronius Paskočimai
Nuotaikingų KALĖDŲ Švenčių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ visiems 

artimiesiems, prieteliams ir pažįstamiems Australijoje ir už jos ribų linki 
Ona ir Eugenijus Karpavičiai 

Tabourie Lake, N.S.W.
Sveiki, sulaukę Šv. KALĖDŲ!
Daug laimės ir sveikatos NAUJUOSE METUOSE!

Visiems bičiuliams, draugams ir pažįstamiems linki
Zita, Zenonas Vičiuliai ir šeima

Su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir NAUJAISIAIS METAIS 
sveikiname mūsų artimuosius, draugus ir pažįstamus Australijoje ir 
užjūriuose!

Onutė ir Algis Kapočiai
Nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su Šv. 

KALĖDOMIS ir linkime šviesių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
Marytė ir Adomas Laukaičiai

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

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

Anelė ir Jonas Mikutavičiai

Sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS visus mūsų mielus draugus, 
bičiulius, klientus ir pažįstamus ir linkime laimingų ir šviesių 1979 
METŲ. Marija ir Pranas Sakalauskai

y
Brangius draugus, pažįstamus ir bendradarbius nuoširdžiai 

sveikiname Šv. KALĖDŲ proga ir linkime šviesių ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ r

Ona ir Antanas Leveriai

Pas Newcastle lietuvius
PAŠVENTINTI MIRUSIŲJŲ 

ANTKAPIAI

Lapkričio 28 d. kun. P. Martuzas 
laikė Newkastelyje lietuviškas pa
maldas, po kurių kviesti svečiai vy
ko į kapines, kur buvo pašventinti 
a.a. Sofijos ŽemaitienėsJPetro Leo
navičiaus ir Jono Savicko antkapiai.

Pašventinimo apeigose dalyvavu
sieji buvo pakviesti į bendrai ren
giamus pietus J. Žemaičio, Leonavi
čių ir Daugėlų šeimų, 
kur taip pat dalyvavo ir svečias kun. 
P. Martuzas, E. ir S. Daugėlų resi- 
dencijoje.

VYTAUTAS GASPARONIS BUVO 
OPERUOTAS

Lapkričio pabaigoje Vytautas 
Gasparonis buvo apie savaitę Wal- 
sendo ligoninėje kur jam buvo pa
daryta operacija kojoje ir po sėk
mingos operacijos grįžo ir sveiksta 
namuose.

UŽSIDARO NEWCASTLE GOOD 
NEIGHBOUR COUNCIL

Virš 25 metų veikęs čia Good 
Neighbour Council gruodžio 21 d.

baigia savo veiklą ir pagal valdžios 
planą jo funkcijas perima iš pačių 
emigrantų įvairių etninių grupių at
stovų sudarytas Ethnic Communi
ties Concil. Egzistavęs G.N.C. turė
jo Hamiltone savo namus, kuriais 
buvo labai patogu pasinaudoti įvai
rioms tautybėms. Newcastelio cho
ras keletą metų naudojosi šių namų 
sale repeticijoms. Gruodžio 8 d. St. 
Peters salėje įvyko su uždarymu 
surištas pobūvis, kur greta kviestų 
svečių, dirbusių šios įstaigos talki
ninkais, dalyvavo miesto bur
mistras, pora parlamento atstovų ir 
pareigūnai iš buvusio centro Syd- 
nejuje.

Šios įstaigos uždarymas įvairiai 
komentuojamas, net apgailestauja
mas, nes nežinia ką gero duos nau
joji organizacija, bet žinoma, kad 
pagal paskutinių metų valdžios dė
mesio atkreipimą į etninių grupių 
kultūrinę veiklą, šiems reikalams 
skiriamos valdiškos lėšos yra gana 
stambios ir Newkastelio rajone. 
Apmokami bus įstaigos tarnautojai 
ir sumos skiriamos mokyklų bei kitų 
kultūrinių apraiškų paskatinimui.

A.Š..
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LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

"T ALK A* LTD.
Mdbourno "Talkos” Centras savo klientams praneša naują telefono 

numerį - (03) 328 4957.
"Talkos” įstaiga Melbourne veikia:

šeštadieniais 10-2 vaL
sekmadieniais 1.30 - 3 vai. .

Paskolų reikalais prašome kreiptis šeštadieniais 1-2 vaL
Adelaidės skyrius veikia sekmadieniais 1-3 vaL Liet. Namuose 6 

Eastry St., Norwood, SA.
Sydnejuje veikianti paskolų Komisija klientus priima sekmadieniais 

1-3 vaL liet. Klube, Bankstown.
"Talka” nariams teikia paskolas iki 15.000 dolerių.

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

Mano nuoširdžiausi sveikinimai Šv. KALĖDŲ proga ir gražiausi 
linkėjimai NAUJUOSE METUOSE visiems bičiuliams, draugams, 
bendradarbiams ir pažįstamiems Australijoje ir užjūriuose.

Juozas Kapočius

Sveikinu visus mielus bičiulius ir pažįstamus su
ŠVENTOMIS KALĖDOMIS ir linkiu laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Juozas Ramanauskas

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

Alfas Giliauskas

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

Valentinas Gulbinas
•

Mielus savo bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius nuoširdžiai 
sveikinu su KALĖDŲ šventėmis ir visiems linkiu laimingų ir sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ. * : \ ‘ '

Albinas Kutka

Brangius draugus ir pažįstamus nuoširdžiai sveikinu su Šv. 
KALĖDOM ir linkiu daug laimės ir stiprybės NAUJUOSE METUOSE.

K. Burneikis

Mūsų nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

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

Šviesių Šv. KALĖDŲ ir laimės kupinų NAUJŲJŲ METŲ savo 
artimiesiems, draugams ir pažįstamiems linki

V. ir J. Stasiūnaičiai 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Smagių Šv. KALĖDŲ ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ visiems 
mūsų bičiuliams, draugams ir pažįstamiems linki

Janette ir Alfas Makarai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga linkime sveikatos ir laimės 
giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems.

J. Ivinskienė
N. ir P. Matulic■>

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus mielus 
draugus, artimuosius ir pažįstamus ir linkime visiems daug laimės ir 
sėkmės.

Bronė ir Vincas Kondreckai

Mūsų gimines ir visus mielus pažįstamus sveikiname su Šv. KALĖDŲ 
ir NAUJŲJŲ METŲ šventėmis

Kazys ir Milda Burneikiai

VERTA PRISIMINTI
Metų sąvarta yra mūsų bendruo

menei yra reikšimingos datos, nes 
šiame laikotarpy netekome savo iš
kilių asmenų.

JUOZAS. J. BAČIŪNAS, buvęs 
PL B-nės pirmininkas ir ALB Gar
bės narys, miręs 1969 m. sausio 23 d.

1969 m. gruodžio 23 d. mirė SI
MAS NARUŠIS, ilgametis ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas.

1970 m. spalio 2 d. Adelaidėje mi
rė Mūsų Pastogės bendradarbis, 
žurnalistas visuomenininkas ir kul

tūrininkas VLADAS RADZEVI
ČIUS.

1971 m. sausio 8 d. Sydnejuje mi
rė dailininkas ALGIRDAS ŠIMKŪ
NAS. Nelaimingu sutapimu daugelis 

Jo kūrinių nebuvo išgelbėti. Kai ku
riuos jo darbus matysime Lietuvių 
Dienų metu dailės parodoje Banks
town Civic Centre.

1971 m. gruodžio 19 d. Adelaidėje 
mirė rašytojas PULGIS ANDRIU
ŠIS. Dar gyvas būdamas jis jau bu
vo lietuvių tarpe legendarinė asme
nybė.
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29-sios Sporto Šventės favoritai / POPTA Lj*
Rodos, taip neseniai Hobarto žai

dynėse liejome prakaitą sporto are
nose, džiaugėmės pergalių momen
tais ir nusivylimo kartėlį nurijome 
pralaimėjimo atvejais... O štai vėl 
susitiksime pabendrauti lietuviškoje 
aplinkumoje ir vėl liesime prakaitą 
už savo klubų garbę, tai bus sporto 
egzaminai, kurie parodys, kaip mes 
ruošėmės paskutinių 12 mėnesių 
laikotarpyje.

KREPŠINIS

Sporto šventės dėmesio centras 
yra krepšinio pirmenybės. Drama
tiškų pasikeitimų šios sporto šakos 
komandose nepramatoma, nors 
Adelaidės "Vyties” vyrų krepšinio 
komanda startuos beveik visiškai 
atnaujintu sąstatu. Prieaugliui yra 
pavesta apginti Adelaidės lietuvių 
garbingas krepšinio tradicijas. Tik
riausiai, naujų veidų matysime ir 
kitose komandose. Gandai sako, kad 
šioje šventėje nebestartuos vetera
nas Vincas Soha, tačiau Melbourne 
’’Varpo” spalvas garbingai gins per
spektyvūs jo vaikai. Jaučiu, kad 
krepšinio pirmenybės vyks kovin
goje atmosferoje, nes kai kurie žai
dėjai stengsis įrodyti, kad jie turėjo 
būti rinktinėje, kuri atstovavo Aus
tralijos lietuvių rinktinę Toronte. 
’’Ant popieriaus” Geelongo vyrai vėl 
turėtų būti neįveikiami, tad nugalė
tojų titulas jiems atiteks trečius 
metus iš eilės. Apgailestautina tik
tai, kad, išskyrus susižeidusį E. 
Gvildį, iš šios pajėgios komandos 
Toronte mus atstovavo tik treneris 
Stasys Šutas ir, turiu pridėti, labai 
pagirtinai jaunių rinktinės krepši
ninkas Petras Šutas. Melbourne 
’’Varpas” ir vėl dalyvaus su dviem 
vyrų komandom, tad jaučiu, kad di
džiausią pasipriešinimą ir pavojų 
Geelongo ’’Vyčiui” parodys Sydne
jaus ’’Kovo” krepšininkai.

Jei vyrų grupėje krepšinio favo-j 
ritai yra aiškūs, tai moterų varžy
bose galima tik spėlioti, nes į nuga
lėtojų titulą čia pretenduoja Sydne
jaus ’’Kovas”, Melbourne ’’Varpas” 
ir Adelaidės ’’Vytis”. Pereitos šven
tės nugalėtojos varpietės startuos 
be Elytės Vyšniauskaitės, kuri iki 
vasario mėn. pasiliko Čikagoje, bet 
Angelė Tamošiūnaitė bei Rasa Stat
kuvienė mūsų auksinės, rinktinės 
pagrindinės žaidėjos, o be to Mel
bourne yra gana daug perspektyvių 
lietuvaičių krepšininkių. Sydnejaus 
’’Kovo" gretose matysime taip pat 
vieną iš pagrindinių rinktinės žaidė
jų Ritą Kasperaitytę. Rita pereitoje 
šventėje buvo rezultatyviausia 
krepšininkė, o dar jei pridėsime, 

kad ’’namuose ir sienos padeda”, 
tai komanda, kuri šią užtvarą įveiks, 
gali tikėtis nugalėtojų titulo. Ade
laidės "Vytis”, kurių gretose taip

pat startuoja dvi mūsų auksinės 
rinktinės pagrindinės žaidėjos, tai 
kapitonė Virginija Juciūtė ir Regina 
Rupinskaitė šiai sporto šventei labai 
darbščiai ruošėsi, tad irgi tikisi nu
galėtojų titulo. Jaunių berniukų 
krepšinio pirmenybėse favoritais 
reikėtų skaityti Adelaidės ’’Vyti”, 
nes jų gretose startuos mūsų jaunių 
rinktinės centras Algis Vieraitis. 
Gal kai kam toks pranašavimas at
rodys perdaug optimistiškas, nes 
pereitos šventės nugalėtojų gretose 
jau nebematysime tokių perspekty
vių žaidėjų kaip J. Ignatavičius, P.

Urnevičius ir S. Navakas. Adelaidės 
prieauglis šiai sporto šventei rimtai 
ruošėsi ilgus mėnesius. Būtų labai 
klaidinga neįvertinti Melbourne 
"Varpo" krepšinio prieauglio, bet 
tas priklausys kokius "nuostolius” 
patyrė "Varpo” jauniai.

Panašų vaizdą matysime ir mer
gaičių pirmenybėse, kur pereitos 
šventės nugalėtojoms Melb. 
"Varpo” krepšininkėms labai tvirtai 
pasipriešins ir sieks revanšo Ade-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO SĄJUNGOS 
VALDYBA SVEIKINA VISUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBUS, JŲ 
VALDYBAS, SPORTININKUS IR VISUS MŪSŲ GAUSIUS 
RĖMĖJUS ŠVENČIŲ PROGA LINKĖDAMA GRAŽIAUSIOS 
ŠVENTIŠKOS NUOTAIKOS IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1979-JŲ 
METŲ.

MŪSŲ TA PROGA YPATINGA PADĖKA VISIEMS, 
PARĖMUSIEMS SPORTININKŲ IŠVYKĄ Į AMERIKĄ IR 
UŽJŪRIUOSE VISĄ GRUPĘ GLOBOJUSIEMS.

laidės prieauglis. Vytietės šioje 
. šventėje startuos tuo pačiu sąstatu 
kaip ir pernai ir žaidynėms gerai 
pasiruošusios.

Tinklinio pirmenybėse Sydnejaus 
"Kovo” reprezentantai bus perstip- 
rūs visiems tiek vyrų, tiek moterų 
grupėse.

Vyrų lauko teniso varžybas lai
mės Vytas ir Romas Leveriai, o mo
terų - J. Petrauskaitė visi iš Sydne
jaus.

Moterų stalo tenisą turėtų laimėti 
Onutė Pilkienė iš Canberros, kuri 
labai gerai pasirodė Toronte, o vyrų 
grupėje A. Andrikonis iš Hobarto.

Kitose sporto šakose favoritus 
sunkiau pramatyti, nes nežinia, kas 
atvyks į Sydnejų.

Taip atrodo žaidynių favoritai 
prieš varžybas, bet kaip ir kiekvie
nais metais reikia tikėtis staigmenų.

Robertas Sidabras

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.

ŠACHMATAI

Sydney Lietuvių Sporto Klubo Kovo 
Valdyba

LIETUVIS NUGALĖJO NSW 
ŠACHMATŲ ČEMPIONUS

Gruodžio 6 d. Lietuvių Klubo pa
talpose, Bankstowne įvyko viešojo 
šachmatų turnyro uždarymas ir do
vanų įteikimas. Uždaryme dalyvavo 
NSW šachmatų sąjungos atstovai ir 
šachmatų laikraščio redaktorius.

Šiais metais mūsų Sydnejaus 
šachmatų klubo pirmosios lentos 
žaidėjas V. Patašius pasiekė di
džiausią savo šachmatų karjeroje 
laimėjimą paėmęs pirmą vietą lietu
vių viešojo turnyro, kuriame daly
vavo virš penkiasdešimt šachmati
ninkų. Jų tarpe buvęs Egypto šach
matų meisteris ir keli NSW šach
matų čempionai. V. Patašiui teko 
”V. Mikėno” puošni taurė ir priedo 
piniginė premija $ 250.

Šis lietuvių ruošiamas viešas 
šachmatų turnyras remiamas finan
siniai klubo (licenzijuoto) valdybos 
ir yra pravedamas pagal NSW šach
matų sąjungos nuostatus, todėl yra 
pasidaręs vienas iš populiariausių 
šachmatų turnyrų Sydnejuje.

Pinigines premijas savo grupėse 
laimėjo Dr. H. Lukše ir J. Kapočius. 
Be šių žaidėjų turnyre dalyvavo dar 
lietuviai šachmatininkai: P. Grosas, 
A. Giniūnas, J. Karpavičius ir VI. 
Šneideris.

Pasibaigus dovanų įteikimui Dr. I. 
Venclovas lietuvių Klubo vardu 
pakvietė visus šachmatininkus da
lyvauti sekančių metų turnyre.

Teko patirti, kad V. Patašius ne
galės žaisti šachmatais šių metų 
Sporto Šventėje. Turėdamas atsa
kingas pareigas savo tarnyboje turi

bent puse dienos likti darbe, kai kitu 
laiku bus Krašto Tarybos suvažia
vime.

Sporto Šventės šachmatų turnyre 
dalyvaus Victorijoje išgarsėjusi lie
tuvė šachmatininkė P. čerakavičie- 
nė. Nedalyvaujant V. Patašiui tur
nyre gali įvykti staigmenų.

Anksčiau buvo rašyta, kad V. 
Korchnoi pralaimėjęs pasaulinį titu
lą pareiškė protestą kurį, remia 
Šveicarijos šachmatų sąjunga. Vi
siems pasaulio šachmatininkams at
rodė visai nerimtas protestas. Bet 
koks protestas turėjo būti pareikš
tas nepasibaigus partijos žaidi
mams. Iš patikimų šaltinių patirta, 
jog šis protestas perduotas teismui 
kuris spręs ateinančiais metais kovo 
mėnesį.

Sydnejaus lietuvių šachmatininkų 
klubo žaidimai trečiadieniais nu
traukiami iki ateinančių metų va
sario pradžios. Klubo valdyba vi
siems šachmatininkams ir rėmėjams 
linki džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų.

Smagių Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime visiems 
draugams, pažįstamiems, bendradarbiams ir klientams.

Vincas Binkis ir Kompanija

m rr) Business Holiday Travel Pty Ltd.
636 St. Kilda Rd. Melbourne, Vic. 3004

Linksmų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ savo klientams linki 
Balys ir Jonas Stankūnavičiai 

(savininkai)

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

NAUJŲJŲ METŲ
COSMOS ORIENT RUG CO.

(A. J. Vaitiekūnas)
_____________________________________________________ —------------------------------------------------------------------------------------ ;

' »fT . . ?

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 ..

Brangius savo bičiulius, artimuosius ir klientus nuoširdžiai sveikinu su 
Šv. KALĖDOM ir linkiu laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Zina Zoratto
VALS FASHIONS, 79 Queen St. St. Marys

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai sveikinu visus 
savo mielus bičiulius, pažįstamus ir klientus linkėdamas visiems daug 
laimės, pasisekimo ir geros sveikatos.

Jonas Černiauskas 
Laikrodininkas 

149 Wentworth St., Port Kembla

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija "Talka” sveikina savo narius
KALĖDŲ švenčių proga ir daug sėkmės Naujuose Metuose linki

Valdyba

Mielus prietelius ir klientus sveikiname su Šv. KALĖDOM ir linkime 
visiems sėkmingų NAUJŲJŲ MĖTŲ.

Vytautas ir Regina Aniuliai
Hansa Trading Co. Pty. Ltd.

? A to. ■: >i~
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Informacija
PAMALDOS

Gruodžio 25 d. iškilmingos pamal
dos Kalėdose St. Joachim’s bažn. 
Lidcombe (prie John St.) 11.30 vai. 
Pamaldose Kalėdines giesmes išpil
dys ’’Dainos” choras vad. B. Kiverio. 
Šv. Komunijos gali eiti nors ir būtų 
ją priėmę Bernelių Mišiose naktį.

PAMALDOS KATEDROJ

Gruodžio 26 d. Lietuvių Dienų 
atidarymo iškilmingos pamaldos St. 
Marys Katedroj (prie St. James 
gelž. stoties College St.) 10.30 vai.

Pamaldose dalyvaus Kardinolas 
Sir James Freeman ir pasakys pa
mokslą, bet mišios bus lietuviškai. 
"Dainos” choras vad. B. Kiverio gie
dos pamaldose. Organizacijos kvie
čiamos su vėliavom ir palyda. Vėlia
vos rikiuojasi 10 vai. dešinėj pusėj 
katedros ir įeina kartu su procesija.

Kuo daugiau tautinėj aprangoj 
arba uniformoj. Pajuskime lietuviš
ką garbę ir pareigą ir parodykim 
ryžtingumo!

RADIO KŪČIOSE

Gruodžio 24 d. - sekmadienio ir 
Kūčių vakare 6.50 vai. per 2EA ra
dio bus kapeliono (kun. P. Butkaus) 
pasveikinimas - žodis, lietuviškos 
kalėdinės giesmės ir tautos himnas. 
Įsidėmėti 2EA sekmadienio vakare 
6.50 vai.

• * *
Gruodžio 31 d., sekmadienį, ir 

Naujųjų Metų dieną, sausio 1 d., bus 
laikomos lietuviškos pamaldos 
įprasta tvarka 11.30 vai. St. Jo
achim’s bažnyčioje Lidcombe. Ti-
kintieji maloniai prašomi atkreipti į

Skaitytojams

MŪSŲ PASTOGĖS SUKAKTIS

Ateinančių metų sausio 26 d. su
eina Mūsų Pastogei lygiai 30 metų, 
kai 1949 m. sausio 26 d. data pasiro
dė pirmasis Mūsų Pastogės nume
ris. Tai viena iš reikšmingiausių da
tų mūsų bendruomenės istorijoje. Ši 
sukaktis turi daugiariopos reikš
mės: tai buvo pirmas lietuviškas 
laikraštis, spausdintas spaustuvėje 
ir įpilietintas Australijos oficialiose 
įstaigose, pirmas ir iki šiolei vienin
telis Pasaulio Lietuvių Bendruome
nėje laikraštis. Jeigu Australijos 
Lietuvių Bendruomenė iki šiol augo, 
stiprėjo ir išliko savo susitvarkymu 
ir drausme tiesiog pavyzdžiu vi
siems kitiems Pasaulio Lie. B-nės 
padaliniams, tai čia gal esminę rolę 
suvaidino ne kas kitas, o Mūsų Pas
togė. 3.

1979 metų sausio 29 d. datuotas 
Mūsų Pastogės numeris bus jubilie
jinis numeris. Ta proga kviečiame 
mielus Mūsų Pastogės skaitytojus, 
bendradarbius pasisakyti, prisiun- 
čiant savo nuomones, sveikinimus ar 
kitokius M.P. jubiliejine proga raši
nius iki sausio 15 dienos.

PRANEŠIMAS

Kalėdų pirmą dieną Melbourne 
per radijo stotį 3 EA, banga 1.116 
bus pravesta šventinė lietuviška 
programa 11 vai. ryto. Valandėlę 
praves p. G. Žemkalnis.

Kūčių dienai skirta radijo valan
dėlė, kurią praves kun. P. Vaseris, 
bus gruodžio 22 d., penktadienį, 3 
vai. p.p.

Įsidėmėkite: radijo 3 E A veikia 
nauja banga - 1.116 Kz.

1 SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
ruošia

Kūčias
Gruodžio 24 d. Įėjimas asmeniui $ 5 (vaikams iki 12 m. nemokamai) 

i ir

i Naujųjų Metų sutikimą
Gruodžio 31 d. Įėjimas $ 10 (su vakariene)

’ Į abu parengimus tikimasi daug svečių, tad visi prašomi paskubėti 
j užsisakyti vietas ir įsigyti bilietus.

S .L. Klubo Valdyba

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI

Gruodžio 24 d., sekm.: 8 vai.
BENDROS KŪČIOS (tik su bilietais)

Gruodžio 25 d. vakare: Uždaras priėmimas Grandinėlei 
Gruodžio 31 d. Naujų Metų sutikimas (tik su bilietais) 
Sausio 6 d. italų tenoras ROMANI DRAGONI

H '

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 3-5 vai. 
sekmadieniais 1.3Q-5 vai.
Bibliotekoje parduodamos lietuviš
kos knygos, plokštelės, pašto ženk
lai, lipinukai ant mašinų klijuoti.

Sidnėjaus 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:
pirm.-treč. 4-10 vaL, ketv.- 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vaL, šjšt. 2-1 vaL.sekm. 
12.30 -11 vai.

Antradieniais stalo tenisas 
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

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

v PAIEŠKOJIMAS
Mrs. Ivonne Sibraa, buv. Melvine 

pavarde, ieško lietuvaitės Rūtos Ze- 
rolis, kuri 1953 m. lankė Willoughby 
gimnaziją (High School) Home 
science klasėje. Ji pati (gal ištekėju
si ir kita pavarde) arba žiną apie ją 
prašomi skambinti p. V. Kabailienei 
tel. 43 2306.

REIKALINGA DARBININKIŲ 
per šventes Syd. Lietuvių Klubo 
valgykloje. Suinteresuotos prašo
mos kreiptis į Klubo valgyklos ve
dėją p. G. Kasperaitienę Syd. Liet. 
Klube.

MIELI SKAITYTOJAI
IR BENDRADARBIAI!

Su pasididžiavimu galime užversti 
šių metų paskutinį lapą: visų jungti
nės pastangos įgalino Mūsų Pasto
gę sėkmingai atlikti šių metų misiją: 
be pertraukų ir svyravimų ji lankė 
jus ištisus metus informuodama, 
skelbdama, skatindama. Mūsų lie
tuviškame gyvenime spauda yra 
pagrindinis veiklos akstinas ir esmi
nė visų lietuvių jungtis.

Ištvėrė Mūsų Pastogė jau 29-rius 
metus ir jau ateinančiais metais 
žengia į savo trisdešimtuosius me
tus. Laikraščiui ir dar mūsų sąlygo
mis tai yra neįkainuojamas įnašas ir 
atsiekimas. Trisdešimt metų, ^tris
dešimt svarių ir prasmingų tomų, 
kuriuose telpa mūsų gyvenimas ir 

ALB Melboumo Apylinkės Valdyba ruošia

NAUJŲ METŲ BALIŲ
1978 m. gruodžio 31 d., sekmadienį, Melboumo Lietuvių Namuose North 
Melbourne. Pradžia 8 vai. Pakvietimo kaina $ 10.00

Stalus užsisakyti pas Feliksą Sodaitį Parapijos kioske teL 569 9578 iki 
gruodžio 28 d.

Baliuje gera vakarienė, kontinentalinė muzika
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mūsų istorija. Tai yra žibintas, kuris 
mums visiems švietė nuo 1949 m. ir 
nerodo žymių, kad išsektų ar pri- 
gęstų. Visa tai mūsų visų bendro 
darbo ir pastangų vaisius. Bent 
šventine proga drauge su sveikini
mais reiškiame visiems pagarbą ir 
padėką. Ačiū skaitytojams, ačiū rė
mėjams, ačiū talkininkams!

Ypatingo dėmesio ir pagarbos 
verti visi Mūsų Pastogės bendra
darbiai, kurie kaip tos bitelės iš visų 
vietovių sunešė žinias, straipsnius 
informacijas, nelaukdami net ypa
tingos padėkos ar atlyginimo. Ačiū 
jums!

Linkėdamas visiems nuotaikingų 
švenčių ir sėkmingų bei kūrybingų 
ateinančių metų reiškiu viltį, kad ir 
ateinančiais, Mūsų Pastogės jubilie

jiniais, metais vėl visi susitiksime 
bendrame spaudos darbo fronte ku
pini ryžto ir ištvermės.

Su linkėjimais
Jūsų Redaktorius

*«•
Sydnejuje pas vieną meno kūrinių 

privatų rinkėją užtiktas renesanso 
laikų paveikslas, kurį ekspertai lai
ko Titiano originalu. Įrodžius jo ori
ginalumą jis būtų vertinamas apie 
pusę milijono dolerių.

Šį mėnesį atostogų į Australiją 
atvyksta Vilniaus filharmonijos so
listė Nijolė Ščiukaitė. Ketina lanky
tis Melbourne, Sydnejuje ir kitose 
vietovėse.

PADĖKA

Rugsėjo 24 d. Sydnejuje, Rook
wood kapinių lietuvių skyriuje 
pašventintas a.a. Jono Čepanonio - 
Čeponio antkapis. Ta proga dėkoja
me visiems šventinime dalyvavu
siems ir kun. P. Butkui už atliktas 
apeigas.

Jonas ir H. Černiauskai 
Velionio testamento vykdytojai
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