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ir laimingu

A. Jakšto piešinys

’’RAMYBĖ GEROS VALIOS ŽMONĖMS..." - šiais 
žodžiais buvo pradėtos pirmosios Kalėdos žemėje. Šiais 
žodžiais mes ir dabar vienas kitą sveikiname ir linkime 
tiek vidujinės sielų ir jausmų ramybės, tiek išviršinės - 
taikaus ir be pavojų gyvenimo.

Kalėdų švenčių dvasioje prisimename ne tik save, ir 
savo artimuosius, bet visus seses ir brolius lietuvius. 
Ypač prisimename ir pagerbiame tuos, kurie yra 
spaudžiami, persekiojami ir kalinami dėl tikėjimo ir 
tėvynės laisvės.

ALB Krašto Valdyba sveikina Šv. KALĖDŲ proga 
visus Australijoje ir plačiame pasaulyje išsisklaidžiusius 
lietuvius. Ypatingai šiltas mintis siunčiame i pavergtą 
tėvynę ir savo dvasioje dalinamės su jais Kūčių 
vakarienės plotkele.

Linkime visiems to, ką Kalėdų meilės dvasia ir mintis 
neša - ramybės, taikos, tarpusavio sugyvenimo, sveikatos 
ir asmeniškos laimės.

SVEIKI, SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ!

Juozas Almis Jūragis

NEŽEMIŠKA NAKTIS

Nežemiška naktis - 
žvaigždė stebuklo spindi, 
Paguodos lašas kris 
Į žemės skausmo indą.

Ir žmogiška širdis 
Suplaks viltingais tonais, ■ 
O gaus Šventa Naktis 
Varpais, giesmėm, vargonais...

t
Kalėdos... Ar junti, 
•Kaip viskas atsimaino, 
Kaip tylioje nakty 
Per žemę džiaugsmas eina? - -

MIELI A.L.B. SPAUDOS SĄJUNGOS NARIAI ir 
BRANGŪS MŪSŲ PASTOGĖS SKAITYTOJAI ir JOS 
BIČIULIAI BEI RĖMĖJAI

Džiaugiamės vis augančia Spaudos Sąjungos šeima ir 
gausėjančiais Mūsų Pastogės skaitytojais. Malonu visus 
pasveikinti artėjančių švenčių - KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ proga ir palinkėti kuo geriausios sėkmės, 
sveikatos ir ištvermės lietuviškos spaudos frontuose. 
Gėrimės visų lietuvių veikla, atsiekimais, tačiau mūsų 
spauda visais atvejais atlieka patį esmingiausią darbą: ji 
mus jungia, aprašo mūsų darbus ir skatina naujiems už
simojimams. Esame dėkingi ne vien tik esamiems Mūsų 
Pastogės skaitytojams, bet ir rėmėjams, aukotojams, ir 
ypač stojantiems į A.L.B. Spaudos Sąjungą, kurios nariai 
prisiima ir dalinę už Mūsų Pastogę atsakomybę. Tikime, 
kad ateis laikas, kai Mūsų Pastogės skaitytojai drauge 
pasidarys ir formaliais Spaudos Sąjungos nariais.,

Mes visi daug esame praradę - savo artimuosius, gim
tinę, tėvynę, tačiau prarasti savo spaudą būtų skau
džiausia. Šiais metais šventėme spaudos atgavimo su
kaktį. Tai buvo didžioji lietuvių pergalė. Rūpinkimės 
kiekvienas ir visi bendrai, kad toks praradimas nepasi
kartotų nes jeigu norime, lietuvybę išlaikyti, tai pirmiau
sia įvertinkime savo spauda, nes su spaudos praradimu 
užges paskutinis lietuvybės žiburėlis.

Su tokiomis mintimis pasitinkame naujuosius metus 
tikėdami, kad ir toliau visi skaitysime lietuviškai nuo 
vyriausio iki jauniausio.

Liet. B-nės Spaudos Sąjungos Valdyba

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJA

ALB Krašto Valdyba

tais reikalaujant išduoti 
buv. Irano šachą. Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba 
vienbalsiai nutarė reikalau
ti, kad įkaitai būtų paleisti, 
tačiau Khomeini nenusilei
džia ir rengia įkaitams teis
mą už tariamą šnipinėjimą. 
Daugelio neutralių šalių de
legacijos pasiųstos į Iraną 
tuo reikalu derėtis, bet var- 

, „ gu, ar bus rezultatų. Ameri-
riai ar leidyklos prašomi po . ka bando visas priemones 
5 egzempliorius savo knygų 
atsiųsti iki 1980 m. sausio 31 
d. šiuo adresu: P. Gaučys, 
835 S. Grant St., Hinsdale, 
IL 60521. Premija turi būti 
paskirta iki ateinančių metų 
kovo 10 d. Premijos mece
natas - Lietuvių Fondas.

Į Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premijos komisiją 
įeina Algirdas T. Antanaitis, 
Povilas Gaučys, Nijolė Jan- 
kutė-Užubalienė, Marija 
Saulaitytė-Stankuvienė ir 
Julija Švabaitė-Gylienė.

Komisija vertins 1979 m. 
literatūrines knygas. Auto-

konfliktą likviduoti taikingu 
būdu.

SOVIETŲ AMBASARO- 
RIUS AUSTRALIJAI - 
PABALTIJO KRAŠTŲ 

BUDELIS?

Jau virš mėnesio kaip 
Irane laikomi Amerikos am
basados 50 tarnautojų įkai-

Mieli Australijos lietuviai,

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname jus iš tolimos, sniegu 
pasipuošusios Kanados linkėdami jums laimingų ir 
sėkmingų 1980-jų METŲ. Bent mintimis būsime kartu, 
prisimindami pas jus praleistas saulėtas šventes. Laimė 
ir džiaugsmas telydi jus visados!

Gyvataras

Neseniai Canberrai prisi
statė naujas sovietų amba
sadorius Nikolai Georgijevič 
Sudarikov, kuris prieš mė
nesį įteikė savo kredencialus 
Australijos generaliniam 
gubernatoriui. Pasinaudo
dama britų šaltiniais tik da
bar Australijos spauda pas
kelbė, kad Sudarikovas, da
bar 66 m., prie Stalino buvęs 
aukštesnysis NKVD kari
ninkas, esąs asmeniškai at
sakingas už 1940 m. masinių 
deportacijų pravedimą so
vietų užimtuose Pabaltijo 
kraštuose, jo atsakomybe 
karo metu ištremti į Sibirą 

... Krymo totoriai, likviduota.

Pavolgio vokiečių respubli
ka. Jis ir dabar dirba glau
džiai su KGB. Nuo 1956 me
tų jis perkeltas i sovietų 
diplomatinę tarnybą, kaip 
patarėjas dirbo sovietų am
basadoje Pekine (Kinijoj), 
laikomas pietryčių Azijos 
kraštų specialistas ir sovietų 
politikos formuotojas Pakis
tano ir Indijos santykiuose.

Patyrę apie tai Australi
jos lietuviai su kitais pabal- 
tiečiais 
raštus 
sybei.

pasiuntė protesto 
*—L—vyriau-Australijos

♦♦♦
Buvusio graikų 

kystės magnato
laivinin- 

„___ Onassio
duktė Kristina, kuri pavel
dėjo tėvo turtus, prieš pu
santrų metų buvo ištekėjusi 
už sovietinio ruso Sergijaus 
Kauzovo, padavė pareiški
mą skyryboms.
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Praradime atrandame
Gal jau taip aukštesnių 

jėgų patvarkyta, kad di
džiosios metinės šventės - 
Kalėdos ir Naujieji Metai ri
kiuojasi viena salia kitos. 
Šalia pirminės prasmės Ka
lėdos šiame sąstate galioja 
kaip triumfalinė metų ir 
darbų užbaigos šventė, tarsi 
mūsų visų darbų ir pastangų 
metinis vainikas. Su Naujai
siais Metais salia viso polė
kio juos pasitinkant drauge 
pajuntame ir kartaus nusi
vylimo - mes prarandame 
dara vienus metus mūsų lai
ko, prarandame neatšaukia
mai, lygiai kaip neatšaukia
ma nė viena diena, valanda 
ar minutė, tik su tuo skirtu
mu, kad metai jau yra ap
čiuopiamas laiko kiekis, kuri 
jaučiame ir dvasiniai ir fizi
niai.

Laiko praradimas yra di
džiausias praradimas, ką tik 
žmogus gali prarasti, nes su 
laiko tėkme senka ir mūsų 
gyvenimas, nežiūrint koks 
jis bebūtų. Atrodytų, kitaip 
sakant, kad esame absoliu
čioj laiko rankoj, niekur ne
galį is jo pabėgti arba jį su
laikyti: laike vystomės, au
game, bręstame, laike mūsų 
jėgos senka, kol pagaliau, 
issekus mūsų laikui ir pasi
duodame. Is tiesų, taip ir 
yra, jeigu seksime tik laik
rodį. Tačiau yra ir antroji 
pusė ■ pats gyvenimas, mūsų 
valia ir pastangos tą mus ri
bojantį laiką prasmingai 
praleisti, jį užpildyti savo 
atliktais darbais, savo atsie- 
kimais. Toks brandžiai pra
bėgęs ar praleistas laikas 
tampa mūsų laimėjimu ir 
neabejotina jo pergale. Tik

tada pamatome ir įsitikina
me, kad gyvenant darbingai, 
kūrybingai ne mes esame 
laiko auka, bet laikas tar
nauja mūsų užsimojimams ir 
siekiams. Tokio turiningai 
gyvenančio žmogaus negąs
dina nei prabėgą metai, nei 
artėjanti senatvė: jis žinojo, 
kam ir dėl ko gyveno ir ką 
pasiekė, ko net ir pats laikas 
neistrins.

Gal ne vienas ir iš mūsiš
kių susimąsto metų 
sąvartoje pasvarstydamas, 
ką jis laimėjo per praėjusius 
metus ir kojis tikisi atsiekti 
per ateinančius. Ir žengiant 
per metų sąvartos slenkstį į 
naujuosius dažnam širdį 
perlieja jaukus ir malonus 
jausmas, kad metai nepraėjo 
tučiom, kad buvo atsiekta 
gal net daugiau, nei numa
tyta, kas priduoda jėgų ir 
vilčių ateity dar daugiau 
siekti, dar brandžiau gyven
ti. Tada nejunti ir net negai
la prabėgančio laiko, nes jis 
tavo valioje ir planuose tėra 
tik priemonė ar įrankis, įga
linąs pasiekti daugiau, negu 
vertas sugaištas laikas. Ta
vo darbe, tavo atsiekimuose 
prarastas laikas nedingsta 
nežinioj, o jis lieka įkūnytas 
tavo darbe, tavo kūriny, ta
vo realizuotoj svajonėj.

Žmogaus mastas nėra jo 
išgyventas laikas, o tik jo 
darbai. Joks nuopelnas su
laukus ilgo amžiaus, ir ne 
laiku žmogaus vertė ar di
dybė matuojama. Tiesa, vi
siems laiko mastas tas pats, 
bet per tą laiką vienų aruo
dai pilnėja, o kitų ir palieka 
tusti, net nepradėti krauti. 
Tad nenuostabu, kad žvel

Skelbimas
ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Viltis po mirties
MIRTIS PANAŠI RAMIAM UŽMIGIMUI

Grįždami į Jėzaus laikus ir pas aną mylimą šeimą Beta- 
nijoje, Mariją, Mortą ir Lozorių, mes galime gauti nau
dingų ir palinksminančių pamokų. Matyt, kad Jėzus buvo 
ypatingas anos šeimos draugas. Todėl Lozoriui susirgus 
jie manė, kad išgirdęs apie jo ligą, Jėzus ateis ir išgelbės 
jį. Jėzaus darbas buvo atskyręs jį gana toli nuo Betanijos, 
bet vistiek Lozoriaus seserys siuntė pasiuntinį, kuris tarė 
Jėzui: "Viešpatie, tas, kurį turi myli, serga”. - Jono 11:3

Jėzus gavo šį pranešimą, bet nieko nedarė kol praėjo 
dvi dieni. Pagaliau jis tarė: ’’Mūsų prietelis Lozorius 
miega, bet aš einu pažadinti jo iš miego”. (Jono 11:11) Ši
tas pareiškimas nustebino jo mokytinius. Jie taipgi buvo 
girdėję, kad Lozoriaus liga buvo sunki. Gal Jėzus buvo 
jiems pasakęs apie gautąjį pranešimą. Bet jei jis dabar 
buvo užmigęs, tai kodėl Viešpats norėjo jį pabudinti? Jie 
gal manė, kad toks Jėzaus darbas buvo neprotingas, to
dėl tarė jam: "Viešpatie, jeigu užmigo, tai pasveiks". Ki
taip sakant, juk netinka pažadinti sergantį žmogų, kai jis 
ramiai ilsisi, geriau palikti jį bemiegantį.
Bet jie negerai suprato Jėzaus kalbą. Mat, Jėzus kalbėjo 

apie jo mirtį, kaip parašyta (Jono 11:13). Matydamas, kad 
jo mokiniai nesupranta jo žodžių apie Lozoriaus užmigi
mą, jis jau aiškiai jiems pasakė( "Lozorius mirė”. (Jono 
11:14). Taigi, čia turime interesingus ir palinksminančius 
mūsų Viešpaties žodžius apie mirtį. Mirtis prilygsta mie
gui, kas reiškia, kad mirusieji ilsisi ir, nieko nežinodami, 
laukia pabudinimo iš miego, mirties miego. Taigi, miegas 
Šventajame Rašte vartojamas kaip iliustracija, gelbstinti 
mums suprasti tikrąją mirties reikšmę.

Bus daugiau

giančiam į savo gyvenimo 
tuščius aruodus laikas daro
si pabaisa - jį gąsdina aki
vaizdi metų permaina, nes 
tokiam ateitis vaidenasi tik 
tuščia praraja.

Ir mes, tokių minčių šešė
lyje ženkime į naujuosius 
metus pakeltom galvom su 
neatšaukiamu ryžtu juos 
pradėti prasmingai, pras
mingai sau, savo bendruo
menei bei tautai, o tuo pačiu 
ir visai žmonijai. Tik dirb
dami naudingą ir prasmingą 
darbą mes laiko nepraran
dame, o greičiau jį laimime, 
įprasmindami jį savo dar
bais ir gyvenimu. Tada pa
laimintas džiaugsmas apima 
žengiant į naujuosius, kai su 
pasitikėjimu žvelgi į atei
nančius metus, kaip plačią 
dirvą, atiduotą tau, tavo iš
monei ir tavo valiai. Belieka 
tik džiaugtis ta viltinga do
vana, kuri tinkamai išnau
dota padarys tave turtingą. 
Tavo metai nebus prarastas 
laikas, o bus tavo rankomis 
statytas sviesus ir nesu
griaunamas rūmas, kuriame 
gyvens ir tavo praėjęs lai
kas, ir tu pats, kaip kad gy
vena visi didieji, mokėję sa
vo laiko neprarasti ir jį pa
lenkti sau.

(v.k.l

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

MIRUSIEJI
A.a. JONAS BIRIETA

Lapkričio 15 d. širdies 
priepuoliu ištiktas mirė Jo
nas Birieta. Velionis Jonas, 
rytų aikštaitis, mirė sulau
kęs 71-rių metų. Baigęs 
Utenos gimnaziją įstojo į 
Karo mokyklą, tarnavo ka
riuomenės komendantūroje, 
vėliau dirbo Vidaus Reik. 
M-jos žinyboje, Utenos 
apskr. valdyboje ir Užpalių 
valsč. sekretoriumi. Čia va
dovavo šaulių būriui.

Vokiečių okupacijos metu 
įstojo į gen. Plechavičiaus 
vietinę rinktinę, kurią vo
kiečiai likvidavo ir a.a. Jo
nas pateko į koncentracijos 
stovyklą Latvijoje, vėliau 
perkeltas į Vokietiją. Po ka
pituliacijos gyveno Seligen- 
stadto stovykloje, iš kur 
emigravo į Australiją ir bu
vo gražiai įsikūręs Melbour
ne.

A.a. Jonas buvo dosnus 
lietuviškiems reikalams. Dėl 
savo ramaus ir paslaugaus 
būdo turėjo daug draugų.

Mielas Jonai, Tau skirta 
nauja Viešpaties tarnyba 
atlikus žemiškąją. Ilsėkis 
ramybėje.

Iganas Alekna

MIELI SKAITYTOJAI, BENDRADARBIAI IR VISI 
MŪSŲ PASTOGĖS BIČIULIAI

Su džiaugsmu ir pasididžiavimu užverčiame Mūsų 
Pastogės didžiulį trisdešimtąjį tomą, turiningą ir brandų, 
kuriame sukrauta mūsų bendruomenės ir mūsų visų dar
bų bei veiklos kronika, kūrybinės pastangos ir mūsų gy
venimo rezultatai. Mūsų Pastogė per ištisus trisdešimt 
metų buvo ir tebėra, - tikėkimės, ir dar ilgai bus ■ lietu
viško gyvenimo šiame krašte liudytoja ir skatintoja. Tai 
yra mūsų visų jungtinių pastangų ir pasiaukojimo vaisius 
Trisdešimt australiškojo gyvenimo metų, trisdešimt to 
gyvenimo brandžių kronikos tomų, kuo nedaug kas gali 
pasigirti. Ir tai nėra vieno žmogaus darbas, bet mūsų visų 
savanoriskas indėlis, tad juo vertesnis ir prasmingesnis. 
Visi drauge dirbome, visi galime ir vertai pasigėrėti.

Su šventine nuotaika norėtųsi visiems padėkoti už vi
sokeriopą talką, už paramą, už ištikimybę.. Tačiau ypa
tingos pagarbos ir padėkos verti visi Mūsų Pastogės 
bendradarbiai, kurių besąlyginiu pasiaukojimu ir nepa
laužiama ištikimybe visi Mūsų Pastogės puslapiai buvo 
turtingai užpildyti. Juo didesnė pagarba jiems, nes jų 
gretos retėja, o jų vietoje papildymų tiek nedaug. Baisu, 
kad mūsų spaudai pavojus gresia ne is finansinės pusės, o 
kaip tikis stokos rašančiųjų. Bet, kaip gyvenime priimta,^ 
nėra padėties be išeities: kol bus valia lietuvybę išlaikyti, 
atsiras ir rašančių, ir bendradarbių. Šviesus žvilgsnis į 
ateitį jau yra suolis pirmyn.

Su tokiomis šviesiomis viltimis žengiame į Mūsų Pas
togės trisdešimt pirmuosius metus nepalaužiamai tikė
dami, kad ir ateinantieji metai bus visai bendruomenei, o 
tuo pačiu ir Mūsų Pastogei darbingi ir kūrybingi. Ti
kiu, kad ir ateinančiais metais po visų švenčių ir atostogų 
susitiksime visi tuose pačiuose Mūsų Pastogės pusla
piuose su nauja energija ir polėkiu. Ačiū visiems ir iki 
pasimatymo bendrame fronte ateinančiais metais.

Jūsų Redaktorius

PADĖKA

A.a. JONUI B I R I E T A I mirus, širdingai 
dėkoju kun. Pr. Vaseriui ir kun. Pr. Dauftniui už rožinio 
maldas ir bažnytines apeigas; Socialinės Globos Moterų 
Draugijai Melbourne už puikias paruoštas šermenis, 
visiems artimiesiems, bičiuliams bei pažįstamiems už vi
sokeriopą pagalbą, šv. Mišias, vainikus ir gėles, palydint 
mano mylimą vyrą į amžino poilsio vietą. Ačiū visiems.

Žmona Marija

Mūsų mielą Sydnejaus Lituanistinių Kursų abiturientę 
ir studentę Dalią Romen-šerkšnytę ir jos šeimą bei 
artimuosius, netekus brangios mamytės

A.A.
JULIJOS JONUŠIENĖS—ŠERKŠNIENĖS, 

nuoširdžiai skausme užjaučiame.
Ashfield Lituanistinių Kursų 

studentai ir mokytojai
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Su viltimi ir tikėjimu...
Juozas Slavėnas

O kaip balta dabar jinai, tė
vynė, 

Po sniego apklotu užmigusi, 
plati, 

Lyg apsigobus žėrinčiais 
žvaigždynais 

Nežemiška, šventa ir nuos
tabi naktis...

Jonas Aistis

Jau beveik du tūkstančiai 
metų, kai pirmųjų Kalėdų 
naktį, ties Betlejum, virš 
uoloje iškalto tvartelio, su
skambėjo nuostabus pasvei
kinimas: Garbė Dievui 
aukštybėse ir ramybė že
mėje geros valios žmonėms!

Šie kilnūs, guodžiantieji 
žodžiai buvo skirti tik ką gi
musiam Kūdikėliui, laukta
jam pasaulio Atnaujintojui 
ir visiems geros valios žmo
nėms, kurie seks Jo skelbia
mu mokslu.

Taika ir ramybė žemėje - 
didelės dangaus dovanos! 
Tai pradžia aukso amžiaus, 
apie kurį jau ilgus metus 
žmonija svajojo ir kurio lau
kė. Tačiau slinko amžius po 
amžiaus, o žmonėms ramybė 
ir taika vis dar tebėra tik 
laukiamas idealas. Kiek dėl 
jo kentėta, kiek mirė ir te- 
bemiršta; kiek kalinamų, 
atplėštų nuo savo gimtosios 
žemės, išvarytų iš savo na
mų, atskirtų nuo šeimų, iš
vežtų į tolimus kraštus mirti 
nuo šalčio ir bado. Nesu
skaitomai daugumai atimta 
laisvė gyventi savitu gyve
nimu savojoj žemėj; džiaug
tis kultūros ir civilizacijos 
laimėjimais; persekiojama 
dėl tikėjimo, prievartauja
ma sąžinė, išjuokiama, kas 
yra brangiausia. Ir tai visa 
daro žmonės, nešioją Kūrėjo 
suteiktą tokį pat pavidalą. 
Bet šie žmonės anų pirmųjų 
Kalėdų linkėjimus ignoruoja 
arba supranta tik savo nau
dai - egoistiškai: kad tik jie 
gali džiaugtis taika ir ramy
be, iš kitų jas atimdami 
priemonėmis, kurios savyje 
jungia amžiais susikaupu

sius žiaurumus - veidmai
nystę, gobšumą, vergijos 
pančius. Užtenka pasekti 
spaudos, radijo, televizijos 
pranešimus - įrodymų rasi
me su kaupu. Iškilmingai 
pasirašomos įvairios tarp
tautinės sutartys, chartos, 
deklaracijos ir t.t., kurių už
davinys saugoti taiką, gerbti 
kitų tautų teritorinį nelie
čiamumą, atitaisyti skriau
das, garantuoti įvairias lais
ves. Sudaromi visoki orga
nai, kviečiamos konferenci
jos. Bet dažniausiai skamba 
tik gražūs žodžiai, kuriais 
apgaubiami sauvališki sieki
mai, grobuoniški tikslai, pa
liekama daug vietos inter
pretacijoms, paneigimams. 
Kuo įmantriau tas padaro
ma, tuo laikoma didesniu 
politiku. Daug ant žemės 
rutulio kraujuojančių žaiz
dų, į kurias pilami ne vaistai, 
bet nuodai. Tarptautinės 
moralės principai laikomi 
silpnybe. Kalbant apie Vati
kano autoritetą tarptauti
niuose reikaluose, Stalinas 
kitados šypsodamasis pa
klausė: O kiek Vatikanas 
turi divizijų?

Mūsų tėvynė yra viena iš 
smurto, melo, veidmainys
tės aukų. Joje ne vien žie
mos šalčiai kausto žemę, bet 
svetimieji kausto ir jos dva
sią. Kai Kūčių vakarą bus 
sėdama prie tradicinio stalo, 
ne viena kėdė bus tuščia. Iš
griautos sodybos, išblaškyti 
žmonės. Vieni jų amžinai iš
keliavo, kiti išvargę, išba
dėję tolimoj tremty tik min
timis aplankys savo Tėvynę, 
kurioje nebeskamba links
mos Kalėdų giesmės.

Bet neįbauginami laisvės 
kovotojai tėvynėj ir tolimoj 
tremty, nepalaužiami dvasia 
nei kalėjimuose nei trėmi
muose. Jie giliai tiki, kad 
pirmųjų Kalėdų sveikinimai 
ir linkėjimai pasieks visų 
geros valios žmonių širdis, ir 
taika, laisvė, ramybė sugrįš 
ir į mūsų tėvynę.

Mes visi esame tos pat 
šeimos vaikai, nors atskirti 
toliais vieni nuo kitų ir skir
tingomis sąlygomis, bet 
esame jungiami tokiais pat 
jausmais, tokiais pat troški
mais ir mums brangios tos 
pat vertybės - laisvė, nepri
klausomybė. Jokia auka 
nėra per didelė. Šio didžio 
uždavinio akivaizdoje teiš
nyksta visi mūsų tarpe še
šėliai, o jų vietą teužima sa
vitarpė meilė, vienybė ir 
pasiryžimas.

Silpnutis Kūdikėlis, kuris 
teturėjo tvartelį savo pasto
ge, tapo milžinu. Pasitikėki
me savo siekimų teisingu
mu, o Kūdikėlis laimins sie
kimus, sutvirtins mūsų pa
siryžimą. Ir vieną Kalėdų 
rytą mūsų tėvynėje su
skambės laisvai apie prieš 
du tūkstančių metų šalia 
vargingo tvartelio skambėję 
sveikinimo žodžiai. Tik bū
kime geros valios.

Bet - ar mums asmeniškai 
bus lemta sulaukti tos die
nos? Juk arti keturiasde
šimt metų laukiame. Mūsų 
šalį užėmęs šiaurės milži
nas... "Didis griūva, mažas 
kyla” - jau kartą išsipildė 
Maironio žodžiai. 0 jei mes 
nesulauksim, sulauks po 
mūsų. "Žmonių kartos, kaip 
jūrų bangos - ateina ir nuei
na, o tauta, kaip vandeny
nas, yra amžina?

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

NAUJŲJŲ METŲ
Elena ir Izidorius Jonaičiai

Mielus draugus, pažįstamus ir artimuosius sveikiname 
su Šv. KALĖDOM ir NAUJAISIAIS METAIS

Martina ir Anskis Reisgiai

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

NAUJŲJŲ METŲ
Marina ir Lory Cox

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

Paulius Rūtenis

Visus mielus bičiulius ir pažįstamus nuoširdžiai 
sveikinu KALĖDŲ proga ir Ijnkiu laimingiausių

NAUJŲJŲ METŲ
Viktoras Jaras

Adomas Galdikas Kalėdos Lietuvoje

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

NAUJŲJŲ METŲ
Aldona ir Adolfas Jablonskiai

Visus savo mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus iš 
arti ir toli sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir linkime 
visiems gražiausių , laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Antanas Laukaitis
ir dukros Regina ir Viktorija

Mielus draugus, prietelius ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ 
švenčių ir 1980 NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
linkėdami daug sveikatos laimės, džiaugsmo ir 
pasisekimo jūsų darbuose ir sumanymuose.

T. ir V. Simniškiai

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

Vytautas Juška

Visus gimines, draugus ir bendradarbius, Australijoje 
Amerikoje, Kanadoje ir kitur, šv. KALĖDŲ proga 
nuoširdžiai sveikiname, linkėdami tyro džiaugsmo, ir 
sėkmės kovoje už Lietuvos laisvę NAUJUOSE 
METUOSE.

Lėta ir Antanas Kramiliai

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

NAUJŲJŲ METŲ
Elena, Elenutė ir Bronius Kiveriai

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

NAUJŲJŲ METŲ
Genovaitė ir Vincas

Mieliems giminėms, draugams, bičiuliams ir 
■pažįstamiems linksmų KALĖDŲ švenčių ir laimingų 
1980-JŲ METŲ linki

Lidija ir Bronius Žaliai

LITERATŪROS 
VAKARAS

Katalikų Federacijos ruo
šiamas Literatūros vakaras 
įvyks Lietuvių Klube 
Bankstowne gruodžio 29 d. 
Pradžia 6 vai. vak. Įėjimas 
nemokamas. Po programos 
vyks šokiai griežiant Lietu
vių Klubo orkestrui. Malo
niai kviečiame atsilankyti ir 
pasiklausyti novelistės Ag
nės Lukšytės, poečių 
M.M.Slavėnienės ir Aldonos 
Veščiūnaitės, poetų Juozo 
Mikšto, Prano Pusdešrio, 
Broniaus Žalio, Juozo Alinio 
Jūragio. Paulius Rūtenis' 
Earuošęs scenai "Šventieji 

'ūmai”. Nepraleiskime re
tos progos Sydnejuj pasi
klausyti mūsų iškiliųjų dai
liojo žodžio menininkų. Me
ninę programą išpildys pa
garsėjęs Newcastelio Zaka
rauskų Trio + 1.

Rengėjai
1 i •• r.įtis-. Kazokai
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Mielus draugus, prietelius ir pažįstamus sveikiname 
* Šv. KALĖDŲ proga ir linkime daug laimės ateinančiuose 

1980-se METUOSE.

A.L. Fondui aukojo:
$ 10 - V. Rimka (NSW)
Pagerbdami a.a. Joną Bi- 

rietą vietoj gėlių Fondui au
kojo:

Milda, Vytautas ir Ričardas 
Bukevičiai

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

NAUJŲJŲ METŲ
L. ir B. Stašioniai

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

N. ir K. Butkai

KALĖDŲ švenčių ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikiname artimuosius, bičiulius ir pažįstamus. Linkime 
sveikatos, ištvermės ir malonaus gyvenimo.

Nata, Jurgis ir Česlovas Liutikai

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

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

Elena ir Jonas Laurinaičiai

Su Šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS 1980 METAIS 
sveikiname visus mūsų pažįstamus ir bičiulius 
Tasmanijoje, Sydnejuje, Melbourne, Adelaidėje ir 
Brisbane.

Žibutė ir Liudas Simanauskai

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

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

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

Onutė ir Vytautas Arai

Visus mielus draugus, artimuosius, pažįstamus ir 
bendradarbius sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS ir 
linkime laimingu ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ

Marija ir Mykolas Zakarai

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

A. ir V. Saudargai

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

Kalėdos
Artinasi Šv. Kalėdos! Jau 

ir dabar daugelio mintys 
nukreiptos į jas. Šeiminin
kės valo butus, kad kuopui- 
kiausiai atrodytų (rodos vi
sus metus nebūtų valiusios), 
stengiasi papuošti šven
tėms, rūpinasi, kaip šeimas 
bei svečius patenkinti, do
vanų parinkti. Jau dabar ir 
nebandyk ką nors organi
zuoti, tuoj atsako: laukime 
po švenčių. Mes visi su ma
lonumu laukiame šeimų, 
anūkų, svečių, apiperkam 
ypač mažuosius dovanėlė
mis, juk jie ir nekantriai 
laukia. Tradicines šv. Kūčias 
taip pat kiek galint 
išlaikome.

Lietuvoje, Šv. Kalėdos 
buvo šaltos net su sniegu. 
Prisimenu, kaip mano mama 
taip pat ruošdavos ir abu su 
tėveliu stengdavos. Paruoš
davo galybes maisto - tiek 
daug tų patiekalų! Tėvelis 
net paklodavo po stalu ant 
žemes ir šieno. Sykį jo už
klausiau: kodėl? Atsakė: juk 
žinai, Kristus gimė tvarte, 
štai ir yra simboliška! Vi
durnakčio sulaukus nors ir 
gerokai pavargęeidavom 
išklausyti Bernelių Mišių. Iš 
bažnyčios išėję pasveikinę 
kaimynus, draugus švento
riuje, kiekvienas skubinda
vo pėsčias ar važiuotas na
mo. Prie Kūčių stalo tėvelis 
laužė su mumis plotkeles, 
jautėmės iškiliai. Tai buvo 
pradžia Šv. Kalėdų - gražio
sios tradicinės šventės.

Viskas puiku bet per tuos 
didelius, ruošimus ir kai pa
galiau susėdam prie stalo ar 
atsimenam, kad tai yra 
Kristaus gimimo šventė. 
Nebereikalo išgirstame 
obalsį: ’’put Christ into 
Christmas!” Šventės links
mos. Sočiai pavalgius ir be- 
linksminant ar neverta pri
siminti ir netaip laimingus, 
kurie serga ar tai ligoninėse, 
ar namuose. Palinkėkime 
jiems sveikatos mūsų mal
dose. Matome televizijoje ir 
laikraščiuose - žmonės 
vargsta miršta iš bado 
Kampučijoje ir kitur, atsi
minkime ir juos besėdėdami 
prie Kūčių stalo. Prisimin
kime ir savus Lietuvoje li
kusius kurių laisvai negalim 
aplankyti ir pasidžiaugti 
kartu Šv. Kalėdų, Kristaus 
gimimo šventėje. Pagalvo
kime kokie laimingi esame, 
viens kitam palinkėdami vi
so geriausio ir kur reikia pa
dėkime.

Šv. Kalėdas švenčiant vi
siems mūsų tautiečiams lin
kiu visokeriopos laimės, 
sveikatos, ir ramybė telydi 
Jus.

O. Baužienė
Brangius mūsų draugus, bičiulius ir bendradarbius 

nuoširdžiai sveikiname linkėdami džiaugsmingų ŠV. 
KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Kazytė ir Valerijonas Bitinai

Brangius bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname 
su KALĖDŲ šventėmis ir linkime sėkmingiausių 
NAUJŲJŲ METŲ.

Tamara ir Vytautas Skrinskai

8 įĮmi1). Utah—
Musų Pastogė Nr. 50-52, 1979.12.17, psl. 4

Vita—Force
VALERIAN .TABS 

(valerijonas)
Jeigu esate nervuoti ar 

blogai miegate, naudokite 
šias tabletes. Gaunama 
Health Food krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES, 
336 Belair Rd., Lynton S.A. 
Ph: (08) 277 3838
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Australijos Lietuviu Fonde
Po $ 20 - V.G. Ališauskai, 

V.S.R.V. Makaravičiai.
Po $ 10 - V. Bijeika, E. 

Korsakaitė, S. ir J. Meiliū
nai, V. ir R. Pumpučiai, A. 
Spykers, S.B. Savickai, O. ir
I. Aleknai, O. ir J. Bratiškai,
J. Balbata, V. ir A. Bladze- 
vičiai, T. Bikulčienė, E. Du
dėnienė. O. ir V. Jakučiai,
K. J. Kemešiai, E. ir E. Mor
gan - Marganavičiai, J. Pa- 
ragienė, J. Pranskūnas, A. 
ir A. Ramanauskai, J. ir V. 
Rekežiai, J. Šniras, Z. Praš- 
mutaitė, A. ir J. Šimkai, R. 
E. Stuikevičiai, P. Stonis, S. 
B. Valiai, V.B. židžiūnai, 
V.R. Savickas, A. Zubras.

Po $ 2 - S. Balsys, K. 
Prašmutas.

Ačiū visiems aukotojams.
V. Ališauskas

A.L. Fondo iždininkas

PATIKSLINIMAS

Pereitame Mūsų Pastogės 
numery skelbiant aukas 
Australijos Lietuvių Fondui 
įsivėlė netikslumų. Čia pa
tiksliname, kaip turėjo būti 
(nekartojant kas buvo 
skelbta):

Pagerbiant velionį K. Ta- 
parą vietoj gėlių A.L. Fon
dui aukojo: po $ 20 - Jurgis 
ir Julija Meiliūnai (Vic. 70), 
Jonas ir Nina Meiliūnai (Vic. 
110), Jonas ir Sofija Meiliū
nai (Vic. 337). Po $ 5 aukoto
jų sąraše buvo įrašyta V. 
Daugėla, o turėjo būti V. 
Daugvila. Suinteresuotuo
sius maloniai atsiprašome.

Red.

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

Aleksandras Danta
Vincas Danta

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

Mykolas Petronis

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir gražiausių bei 
sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ visiems savo mieliems 
bičiuliams, draugams ir pažįstamiems iš širdies linki

Alf. šernas, Newcastle

Mielus savo bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikinu su KALĖDŲ ŠVENĖMIS ir visiems 
linkiu daug sveikatos ir sėkmės NAUJUOSE METUOSE 

Albinas Kutka

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

Gediminas Petys, Canberra

Su gražiausiais linkėjimais sveikinu visus pasaulio ir 
kitų vietų lietuyius su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir 
NAUJAISIAIS JOTAIS!

Gediminas Antanėlis

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

Valentinas Gulbinas

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

Alfas Giliauskas

Visus mielus artimuosius ir pažįstamus sveikinu su Šv. 
KALĖDOMIS ir linkiu laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Juozas Ramanauskas

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

Juozas Kapočius

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu 
mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus linkėdamas 
daug džiagsmo šventėse ir šviesios ateities ateinančiais 
metais.

Stasys Jankauskas

Visus savo mielus draugus ir pažįstamus sveikinu su 
Šv. KALĖDOM ir linkiu gražių ir laimingų ateinančių 
NAUJŲJŲ METŲ

•n < LUaL——Arvydas Pūkas
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KALĖDOS - meilės šventė

Mieloji Sese ir Brolau, 
šį Kūčių vakarą sunku su

rasti žodį, kuris išreikštų 
mūsų raizgius jausmus, 
virpančių širdžių atodūsius, 
kuris sujungtų mus, atskir
tus geležinėm uždangom, 
tolybių pacifikais ir atlan- 
tais, ilga prabėgusio laiko 
srove, kurios verpetai ardo 
ir pastovumo tiltus, pagrau
žia net ir draugystės saitus.

Ir kur gi ne!.. - kai vienus 
gaubia gaivi vėsuma, gal ir 
šaltis su romantiška sniego 
danga, kiti vis degančioj 
saulėj, virpulingų jos gūsių 
alpuly, ar klaioją niekad ne
sapnuotais kraštais, kur 
magnolijos trapus žiedas gal 
puoš iškiliai šias Kalėdų 
šventes, kur lino melsvumo 
džiakarandų žiedai bus nu
barstę kelius ir takus.

Bet yra ir kas mus jungia: 
tai šventas Kūčių vakaras - 
tarsi viso pasaulio lietuvių 
pagarbusis šeimos stalas ir 
jo vienybės ir meilės simbo
lis - mūsų plotkelė.

Kaip nuostabu: prie Kūčių 
stalo tarsi visa žemė tampa 
aprėpiama, tarsi susiglau
džia jos toliai sutelkdami 
mūsų buitin ir veidus ir 
vaizdus, ir meilę ir kančias, 
ir gyvenimą ir mirtį, ir tik
rovę ir viziją - ypač viziją 
mūsų žemės ir toli paliktųjų 
namų, kurių langai šį vakarą 
mums švyti tokiais ilgesin
gais laiškais.

Dėkingi mes savo tautai ir 
J’os tėvų tėvams, kurie su- 
;ūrė tokias pakilnias ir 

prasmingas tradicijas ir tokį 
Kūčių vakarą, kurio neturi 
net daugelis didžiųjų pasau
lio tautų - vien paskendę 
prekybos reklamų alase, 
kuriam pajungta net ir jau
trioji "Tyli naktis, šventa 
naktis..."

Jau nuo amžių mūsų tauta 
sąmoningai buvo supratusi 
šią šv. Rašto mintį,, kad gi- 

" liausioji tyla buvo visa apė
musi, o naktis pasiekusi sa
vo vidurio kelią, kai žemėn 
atėjo Viešpats savo Meilin
guoju žodžiu.

Nuostabiai tyliai Dievas 
įžengė pasaulin, kaip snaigė, 
kuri nusileidžia iš erdvių, 
kaip rasos lašelis, kaip raus
vas obels žiedas mūs’ namų 
palangėj, kaip meteoras 
skriejantis padange.

Nors Kristaus atėjimas 
žemėn buvo tylus, tačiau jo 
asmuo sukėlė didžiausią re
voliuciją mūsų pasauly. Bet 

ne revoliuciją kitų gyvybė
mis ir kraujo aukomis pa
remtą, kaip daugelio šio am
žiaus nepašauktų vadų ar 
išvaduotojų, bet meilės re
voliuciją - savo krauju ir sa
vo gyvybe: už savo tautą, už 
žmoniją, už jos išganymą.

Nors jau tūkstančius kar
tų pasaulis švenčia Kalėdas, 
bet žmonijos teisingumo ir 
meilės ilgesys niekad nėra 
buvęs toks gaivalingai stip
rus kaip šiandien: kas mūsų 
pasaulį šiandien labiausiai 
sukrečia, jei ne katastrofos, 
kilusios iš stokos artimo ir 
Dievo meilės! Kaip Pietų 
Amerikos arkivyskupas 
Helder Camara yra pasakęs: 
kad ir atominės bombos yra 
niekis, palyginus su tuo var
gu, kuris siaubia tretįjį pa
saulį. Jau šiandien visiems 
aišku, kad vienintelės jėgos, 
kurios galėtų mus išgelbėti 
yra širdies jėgos; kad yra tik 
vienas frontas - pasaulio 
meilės frontas, į kurį esame 
šaukiami ypač mes, visi ge
ros valios krikščionys, kad 
visa laimėtume Kristuje, vi
sa jame atnaujintume, prie 
jo nuvestume, nes tik jame 
yra pilnutinis gyvenimas ir 
palaima žmonijai, ne tik 
praėjusių laikų, bet ir atei
nančių epochų.

Skaidri meilė - tai pats 
tauriausias jausmas, tai die
viškumo kibirkštis mirtin
gam žmoguje. Meilė yra įro
dymas, kad žmogaus širdis 
dar nėra virtusi šaltu lavo
nu, kad ji yra gyva. Bet tai 
meilė plačios apimties, ku
rios poveikyje mes brangi
name Tėvą danguje ir brolį 
žemėje!

O, Kristau, būki mūsų 
širdies ir mūsų sielos Vieš
pats, kurio mes ilgimės ir

A. Jakšto piešinys

’AUŠROS"
JAUNIEJI MOKOSI Sveikiname draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ ir 

NAUJŲJŲ METŲ proga
Lapkričio 4 d. Sydnejaus 

"Aušros” Tunto paukštytės 
ir vilkiukai susirinko pas 
tuntininkę ir prie jos namų 
iškylavo: mokėsi, kaip sekti 
kelio ženklais, kaip atpažinti 
medžius ir kaip saugiai ir 
linksmai miške praleisti lai
ką. Grįždami į sesės kiemą, 
prisirinko malkų ir sukūrę 
laužą, ruošė sau vakarienę. 
Atvykęs į sueigą mūsų "vi
rėjas", brolis Antanas Mi
kutavičius mokino mažuo
sius kepti stovyklinę duoną 
("damper”). Šis bandymas 
labai pavyko ir visi pasigar
džiuodami valgė ant pagalių 
keptą duoną.

Sesė Elenutė Kiverytė 
pravedė pokalbį apie Kalė
das ir p; i*; 

kuriame viename tik nu
rimsta mūsų pakirdusi dva
sia; o ypač atverk savo gai
lestingumo ir išminties šal
tinius ir sunaikink visa, kas 
mus skiria ar gali sumažinti 
meilę Tau ir vienas kitam.

Padaryk, nors šią valan
dėlę, laimingus mus visus - 
didelius ir mažus - kurie su
sirinkę draugėn ir atleidę 
vieni kitiems, atrastume ir 
savo kūd ikystės nekaltu
mo... O, Kristau, kuris ta 
savo meile pakeli ir klajūnę 

sielą ir vėl jai tikrą kelią ro
dai - leisk mums visiems 
bent šį vakarą ir šias šven
tes praleisti pakelta širdimi, 
kad tyru dvasios alsavimu 
galėtume pajust: kokia di
dinga šventė yra Kalėdos, 
koks brangus yra laikas ir 
koks prasmingas gyveni
mas!

Tegu iš tolių širdys susisie
kia 

Ir skausme, ir ilgesy ir žody- 
Tau, Viešpatie, mūsų darbai 

ir siekiai, 
Tik, kad nepaklystume - ke

bus parodyk!

Nuoširdžiai su Jumis 
budėdamas,

kun. s.fil. Petras Butkus
LSS Australijos Rajono

Dvasios Vadovas

Pullinen šeima

Savo draugus ir pažįstamus sveikiname KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga ir linkime laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos 1980 metais!

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga sveikiname 
visus mielus draugus, bičiulius, bendradarbius ir 
pažįstamus linkėdami daug džiaugsmo šventėse ir 
sėkmės bei laimė 1980 metais

Irena ir Algis Dudaičiai

Visiems mūsų mieliems draugams ir pažįstamiems 
linkime tyro Šv. KALĖDŲ džiaugsmo ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ,

A. ir V. Jakštai

Leidžia LSS Australijos Rajono 
Rašinius siųsti šio skautų 
Jonaitis, 18 Gloucester Rd 
8691169.

ŠTAI IR VĖL UŽGIMĖ BETLIEJAUS KŪDIKIS! 
VĖL ANGELAI SKELBIA ŽMONĖMS DŽIUGIĄJA 
ŽINIĄ: "TAIKA IR RAMYBĖ GEROS VALIOS 
ŽMONĖMS!”

ŠIOS DŽIAUGSMINGOS ŠVENTĖS PROGA LSS 
AUSTRALIJOS RAJONO VADIJA SVEIKINA VISUS 
LSS AUSTRALIJOS RAJONO SESES IR BROLIUS, 
SKAUTŲ TĖVUS, RĖMĖJUS ER VISUS 
TAUTIEČIUS, LINKĖDAMA LINKSMŲ KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

BUDĖKIME IR 1980—SIAIS!
LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADIJA

Rajono vado vizitas

Asmeninių atostogų metu 
lapkričio mėnesį, LSS Aus
tralijos Rajono Vadas, v.s. 
B. Žalys, vizitavo Viktorijos 
ir Pietų Australijos lietuvių 
skautų vienetus.

Vizito metu Rajono Vadas 
padarė pranešimus apie Ra
jono Vadijos bei rajono vie
netų veiklą, aptarė eina
muosius reikalus ir išklausė 
vadovų pageidavimų. Gee- 
long’e, be to, dalyvaujant 
j.ps R. Šarkiui ir vietos va
dovams, pasitarta dėl Ąžuo
lo - Gintaro Vadovų Mokyk
lų kursų pravedimo 1980 m. 
eigoje.

Geelong’o "Šatrijos” Tun
to vadovų ir skautų tėvų su
sitikimas įvyko p.p. Gailių 
namuose, Nth.. Geelong’e, 
lapkričio 11 d. Dalyvavo 11 
asmenų. Po rajono vado 
pranešimo, dalyviai įdoma- 
vosi įvairiais skautavimo 
klausimais, į kuriuos atsaki
nėjo Rajono Vadas. Susiti
kimas užbaigtas šeimininkų 
paruošta iešmine.

Melbourno Skautininkų 
Ramovės ir ASS skyriaus 
sueiga įvyko lapkričio 12 d. 
brolių B. ir V. Vaitkų na
muose, Parkdale. Dalyvavo

Jonas ir Marija Zinkai

ANUJ
skyrius.

redaktoriui: s-fiL L 
ping, N.S.W. 2121. TeL

17 asmenų.
Ta proga, rajono vadas 

prisegė Tėvynės Sūnaus žy
menį neseniai juo apdova
notam "Šatrijos* Tunto tun- 
tininkui, ps. V. Mačiuliui ir 
įteikė praeitos kadencijos 
LSS Tarybos Pirmininkės 
v.s. L. Miliukienės, atsiųs
tą padėkos skydą buv. VI 
Tautinės Stovyklos virši
ninkui s. H. Antanaičiui.

Po rajono vado pranešimo 
ilgoką laiką vyko gyvos 
diskusijos įvairiais klausi
mais, kurios tęsėsi ir kavu
tės metu.

Sueigą uždarė Skautinin
kų Ramovės pirm., ps. N. 
Ramanauskas, pakviesda
mas sugiedoti "Ateina nak
tis...”

Lapkričio 13 d. vakare, 
"Džiugo" Tunto dvasios va
dovo, s.fil. kun. Pr. Dauknio 
rezidencijoje, Kensingtone, 
įvyko "Džiugo” Tunto vadi
jos posėdis, į kurį taip pat 
atsilankė rajono vadas, per
duodamas Rajono Vadijos 
linkėjimus, bei trumai per
bėgdamas per svarbesniuo
sius rajono reikalus.

Dvasios vadovo suruoštos 
kavutės metu dar pasidalin
ta prisiminimais iš VI Tauti-

• nės Stovyklos ir kt.
Adelaidės skautų vienetų 

(Skautininkų Ramovės, ASS 
Skyriaus ir "Vilniaus” Tun
to) atstovai susitikti lapkri
čio 16 d. Adelaidės Liet. Na
muose. Po rajono vado pra
nešimo buvo svarstyti vie
tos skautų vienetų reikalai, 
nes tuntas ir ASS skyrius 
šiuo metu yra reorganizaci
nėje stadijoje.

Susitikime dalyvavo 5 as
menys.

Lapkričio 15 d. padarytas 
vizitas ALB Krašto Valdy
bos pirmininkui, v.s.fil. V. 
Neverauskui.

Rajono Vadas labai dė
kingas visiems rajono vie
netų vadovams-vėms, sura- 
dusiems laiko atsilankyti į. 
šiuos susitikimus, už pa
reikštas konstruktyvias 
mintis ir svetingumą.

-X-
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PA1ANGEJ
SKAUTININKAI

STATKAI SYDNEJUJE

Lapkričio 13 - gruodžio 7 
d.d. Australijoje viešėjo 
J.A.V. gyveną LSS nariai, 
v.s.fil. Vytenis ir v.s.fil Sofi
ja Statkai (Stasiškiai). Abu 
yra žymūs Akademinio 
Skautų Sąjūdžio veikėjai. 
Brolis Vytenis ir dabar yra 
ASS Centro Vadi jos narys. 
Apie 1950-56, gyvendami 
Adelaidėje, jie abu buvo 
labai aktyviai įsijungę į vie
tos tunto gyvenimą; jų pas
tangomis suorganizuoti
Australijos akademikai 
skautai. Brolis Vytenis ypač 
yra pasireiškęs kaip publi
cistas spaudoje.

Gruodžio 3 d. abu svečiai 
dalyvavau ASS Sydnejaus 
Skyriaus sueigoje, į kurią 
susirinko visos Akad. Skau
čių Draugovės narės ir filis
teriai. Sueigą atidarė ASS 
Skyriaus pirm., s.fil I. Jo
naitis, pristatydamas 
svečius. Sekė ASD skyriaus 
pirm, ps.fil. E. Suchowers- 
kienės pranešimas svečiams 
apie skyriaus veiklą ir pla
nus ateičiai. Broliams Stat- 
kams vizito Australijoje

prisiminimui įteiktas Aus
tralijos vaizdų albumas.

Po jos kalbėjo v.s.fil. V. 
Statkus: ...jie esą pabėgėliai 
iš Australijos ir dabar atlie
ką nostaliginę kelionę!.. Už
siminęs apie skautybės tiks
lus, jis pabrėžė, kad vienetų 
skautavimas yra skirtas ne 
tik vilkiukams - paukšty
tėms, skautams-tėms, 
prityrusiems 
skautams-tėms, lygiai tas 
pats ir su akademikais, tik 
jie jį išgyvena suaugusiems 
pritaikyti metodu: jie nebe- 
raišioja mazgelių, nebeseka 
kelionės ženklais, bet savo 
sueigose, išvykose į gamtą, 
sprendžia socialines, tauti
nes, politines problemas.

Vėliau jis papasakojo apie 
ASS darbus: tuoj turįs pasi
rodyti akademikų skautų 
vadovas (apie 400 psl. kny
ga), talpinąs visa, kas reika
linga žinoti akademikui-kei; 
veikiąs Vydūno Šalpos Fon
das, kurio stipendijomis gali 
naudotis ir Australijos 
skautai-tės ir neskautiškas 
jaunimas (jam pagrindinės 
lėšos surenkamos iš leidžia
mų kalėdinių atvirukų); fon
das taip pat atžymi pasižy

mėjusius lietuvius; ASS turi 
ir savo Akademinės Skauti- 
jos Leidyklą, kuri jau išlei
dusi 16 knygų; kitos neužil
go pasirodys. (Išleistųjų 
knygų pavyzdžius br. Stat
kus atvežė ir paliko ASS 
skyriui).

Jis prašė stebuklų iš 
Amerikos nesitikėti, bet jei 
yra reikalas - kreiptis į 
Centro vadovybę ir kiek ir 
kokia pagalba bus įmanoma 
suteikti, ji bus suteikta.

Po sueigos šeimininkai 
broliai Izidorius ir Elena Jo
naičiai, visus pavaišino ka
vute, o po to dar ilgesnį laiką 
pažiūrėta brolio Statkaus 
atvežtų skaidrių, vaizduo
jančių Amerikos gamtą, liet, 
bendruomenės, skautų ir 
akademikų veiklą.

Gruodžio 5 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klube, Bankstow- 
ne, priėmimą svečiams pa
darė ir LSS Australijos Ra
jono Vadija. Vakarienės 
metu pasikalbėta, pasidalin
ta įspūdžiais, įteikta maža 
dovanėlė Australijos lietu- 
viųir skautų prisiminimui.

Broliai Statkai, LSS Ta
rybos Pirmininko vardu, 
įteikė Rajono Vadui, v.s. B. 
Žaliui, ASS išleistą Vilniaus 
Universiteto 400 m. sukak
čiai paminėti medalį.

Svečiai, savo viešnagės 
metu, aplankė ir kitas lietu
vių kolonijas Australijoje. 
Išskrido į Čikagą gruodžio 7 
d.

v.s.B.Ž

Linksmų švenčių ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime 
Hobarto ir Tasmanijos lietuviams

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Melbourne Apylinkės Valdyba 
sveikina visus tautiečius su džiaugsmingom Šv. 
KALĖDOM ir linki visiems laimingų NAUJŲJŲ METŲ!

Sveikiname visus mielus tautiečius Sydnejuje ir 
apylinkėse su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime šviesių 
ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba

KALĖDŲ švenčių ir 1980 NAUJŲJŲ METŲ proga 
Sydney Lietuvių Klubas sveikina Klubo narius ir jų 
artimuosius. Linkie jums visiems daug šventinio 
džiaugsmo, sveikatos ir laimės ateinančiais 1980 
NAUJAISIAIS METAIS.

Sydney Lietuvių Klubo Valdyba

Melbourne Lietuvių Klubas savo nariams, rėmėjams, 
lietuviškoms organizacijoms ir visiems tautiečiams linki 
linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ.

Melbourno Lietuvių Klubo Taryba

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

Balys, Valentina, Laima ir Rita
Barkai

Gražių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sveikų bei laimingų
NAUJŲ 1980 METŲ linki 

Alfas, Jadvyga, Ginta ir Vida
Viliūnai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ! 
Birutė ir Vyt. Vaitkai 

Pranas Šarkis

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

Laima ir Vytautas Deikai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
visus draugus ir pažįstamus.

Elena ir Teodoras Rotcai

Nuoširdžiai sveikiname savo bičiulius, draugus ir 
pažįstamus

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga!
Pranas, Vincė, Gailius ir Renius

Antanaičiai

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname visus Aušros Tunto 
narius, tėvus, draugus ir rėmėjus.

Teatneša NAUJIEJI. METAI sėkmės asmeniškame 
skautiškame gyvenime.

Aušros Tuntas

MŪSŲ ŠEIMOJE

; Australijos Lietuvių Fondo Valdyba dalinas KALĖDŲ 
i ir NAUJŲJŲ METŲ džiaugsmu ir linkėjimais su Fondo 

įgaliotiniais, talkininkais, nariais ir šiaip rėmėjais.
A.L.F. Valdyba

50 Errol St., Nth Melbourne, Vic. 3051

MELBOURNE

* "Džiugo” Tuntas žada 
gausiai stovyklauti ’’Balti
jos” Tunto stovykloje prie 
Canberros 1980 sausio pri- 
džioje. Tunto kontingentui 
vadovaus v.s. D. čižauskie- 
nė.

* ’’Džiugo” Tunto tradicinė 
metinė šventė - iškyla įvyks 
gruodžio 9 d.

* Melbourne etninių skautų 
vienetų stovykla įvyks kovo 
8-10 d.d. Jai vadovaus estų 
skautininkas Bruno Metsar. 
Stovykla ruošiama Gilwell 
Parke, Vic. Joje dalyvaus 7 
tautybių skautai-tės, jų tar
pe ir lietuviai.

* Melbourne budžių viene
tas gruodžio 7 d. vėl ruošia 
šokių vakarą. Jie kaupia lė
šas laivo pirkimui.

CANBERRA

* Canberros ’’Baltija” Tun
tas savo pirmosios metinės 
stovyklos parėmimui iš 
Australijos valdžios gavo $ 
800-00.

* ALB Canberros Apylinkės 
Valdyba yra pagaminusi ir 
gruodžio 9 d. iškilmingai 
įteikė "Baltijos" Tuntui vė
liavą. Vėliavos pašventinimą 
atliko LSS Australijos Ra
jono dvasios vadovas, s.fil. 
kun. P. Butkus.

* "Baltijos” Tunto pirmojon 
stovyklon, pavadintoj 
"Baublio” vardu, įvykstan
čioje sausio 2-14 d.d. ruošiasi 
atvykti Sydnejaus, Mel
bourne ir Geelongo skau- 
tų-čįų kontingentai.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname 
mūsų sportuojantį jaunimą, sporto vadovus, darbuotojus, 
ir rėmėjus linkėdami visiems džiaugsmo, sėkmės ir geros 
sveikatos.

A.L.F.A.S. Valdyba

Brangius mūsų sportininkus, sportuojančio jaunimo 
bičiulius bei rėmėjus sveikiname Šv. KALĖDŲ proga ir 
linkime visiems sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Sporto Klubas Vytis, Adelaide

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname seses ir brolius šaulius, linkime 
sveikatos ir ryžto kovoje dėl Lietuvos laisvės

Sydnejaus Šaulių Kuopos Valdyba

Sveikiname draugijos nares ir mūsų geraširdžius 
rėmėjus su ŠVENTOMS KALĖDOMS ir NAUJAIS 
1980 METAIS.

Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos Valdyba ir Lietuvių Sodybos Patikėtinės

Nuoširdžiai sveikiname visus Žvejų Klubo narius, 
draugus ir pažįstamus iš arti ir toli KALĖDŲ Švenčių ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga.

Sydnejaus Liet. Žvejų Klubo Valdyba

Drauge su Šv. KALĖDŲ šventėmis nuoširdžiai 
sveikiname visus mūsų rėmėjus, talkininkus ir tuo pačiu 
dėkojame visiems už parodytą Dainos chorui dėmesį ir 
respektą. Taip pat sveikiname visus Sydnejaus ir 
Australijos lietuvius ir linkime visiems geros sveikatos ir 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Dainos Choras

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

Sydnejaus Lietuvių Gydytojų Draugija

KREDITQAD-JA ''TALKA'veikia visų naudai...
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NAUJA PLOKŠTELĖ
Jau paruošta ir išleista 

pereitų Australijos Liet. 
Dienų dešimtosios Dainų 
Šventės plokštelė. Išleido 
’’Live Sound Recording”. 
Apipavidalinimas ir viršelis 
I. Bielskytės. Plokštelę pa
ruošė Audio Engineering 
inžįnieriius K.M. Kazokas. 
Kaina $ 6. Dar prieš Kalėdas 
jau bus gaunama visuose di
džiųjų lietuvių kolonijų 
centruose: Sydnejaus Liet. 
Klubo bibliotekoje, Mel
bourne Liet. Namuose (arba 
kreiptis pas K. Mieldažjį ), 
Adelaidės Liet. Namų bib
liotekoje (arba kreiptis pas 
g. P. Bielskį). Nuošalesnių 

et. kolonijų lietuviai, suin
teresuoti šia plokštele, su 
užsakymais kreipiasi tiesiog 
į Mūsų Pastogės redakciją - 
13 Percy St., Bankstown, 
N.S.W. 2200.

Ši plokštelė yra iš tiesų 
istorinė. Kai 1960 m. buvo 
surengta pirmoji Dainų 
Šventė Sydnejuje, ta proga 
buvo išleista ir pirmosios 
Dainų Šventės plokštelė. 
Sukaktuvine dešimtosios 
Dainų Šventės Australijoje 
proga, t.y.po dvidešimt me
tų, dabar išleista ir dešimto
sios Dainų Šventės plokšte
lė. Abi - pirmoji ir dešimtoji 
- laimingu sutapimo įvyko 
kaip tik Sydnejuje. Kaip 
1960 m. rizikavo išleisti to 
meto palyginamai gana jau
ni iniciatoriai (K. Kavaliaus
kas, V. Kazokas), taip ir šį 
kartą po dvidešimt metų 
šios iniciatyvos ėmėsi kaip

SYDNEJUJE

AUSTRALIJOS 
LIETUVIU 

DIENOS 
1978

DAINŲ ŠVENTĖ

GRAŽIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

PUZINAS
Tai gražiausia monografija apie dali. Povilą Putiną. Su 
anglišku tekstu. Didelio formato (H"x13”j. Visos reproduk
cijos spalvotos. Atspausta brangiame kreidiniame popie
tyje. Spaudos darbus atliko speciali meno spaustuvė Ja
ponijoje. Knygos kaina — 25 dol. Geriausia dovana bet kam.

Su užsakymais kreiptis: 
VICTORIA Co.

(Latvian Bookshop)
90 Pirie St. Adelaide, S.A. 5000

Mano mielus bičiulius, pažįstamus ir visus mūsų 
tautiečius nuoširdžiai sveikinu Šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ šventėse.

Ona Baužienė

Visus mielus bičiulius, draugus bei pažįstamus 
sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu laimės ir 
sveikatos NAUJUOSE 1980 METUOSE

Ona Šalkauskienė

tik mūsų jaunimas - Kajus 
Kazokas ir Darius Gakas gal 
irgi panašiais motyvais, 
bet rezultate tas pats: už
fiksuoti sukaktį ir parodyti, 
kad ir po dvidešimt metų 
lietuviška dvasia jaunojoje 
kartoje vis tebėra gyva ir 
gaji. Dešimtosios Dainų 
Šventės plokštelė yra tarsi 
paminklinis stulpas arba 
mūsų bendruomenės ir jau
nojoje kartoje tautinio są
moningumo ženklas, kad 
nesame nuosmukyje ir kad 
ateitis yra šviesesnė, negu 
kartais prileidžiame.

Knygos

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

Ona Osinienė

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

Tamara ir Benius Vingiliai

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.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

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

Irvis ir Nijolė Venclovai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu 
visus savo pažįstamus, draugus ir prietelius ir linkiu 
visiems sveikatos, laimės ir pasisekimo.

V. Kišonas

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

Brangius mūsų draugus, bičiulius ir visų plačią 
giminėlę sveikiname Šv. KALĖDŲ proga ir linkime 
visiems šviesių laimingų NAUJŲJŲ 1980—JU METŲ

Onutė, Juozas ir Violeta Maksvyčiai
Ramutė ir Darius Gečiauskai

Mielus draugus ir pažįstamus bei kolegas ir pacientus 
sveikinu ŠV. KALĖDŲ proga linkėdama daug laimės ir 
sveikatos 1980 METAIS

Valerija Laukaitienė

Stasys Maziliauskas. 
MERKELIS GIEDRAITIS. 
Žemaičių vyskupas, kuni
gaikštis, Vilniaus akademi
jos protektorius ir jo ypa
tingi laikai. Knyga išleista 
keturių šimtų metų Vilniaus 
Universiteto jubiliejui. Lei
dėjas Amberland Publishing 
Co., 1813 Larchwood Av., 
Troy, Mi. 48084, U.S.A.

Tai tarsi istorinė apysaka, 
pagrįsta istoriniais faktais, 
lengvai ir patraukliai skai
toma. Minkštais viršeliais 
115 psl. Kaina nepažymėta. 
Gaunama leidykloje aukš
čiau nurodytu adresu.

Birutė Vilkutaitytė-Ged- 
vilienė. TIKRASIS KETU
RAKIS IR JO RAŠTAI. Iš
leido Keturakio dukros ir 
sūnūs 1979 m. Kietais virše
liais didelio formato 32 psl. 
Kaina 10 dolerių.

Rašytojas Keturakis - 
Vilkutaitis ypač išgarsėjęs 
savo komedija ’’Amerika 
pirtyje”, kuri dar prieš pir
mąjį karą plačiausiai buvo 
vaidinama visoje Lietuvoje. 
Pastaraisiais metais iškilo 
abejonių dėl šio veikalo au
torystės. To pasėkoje ir 
buvo išleista ši knyga, ku
rioje surinkti apie autorių 
faktai ir taip pat joje pas
kelbti ir Keturakio raštai, jų 
tarpe ir komedija ’’Amerika 
pirtyje”. Kultūros istorijai 
tai labai vertingas veikalas, 
o jo komedija net ir šiandie 
nepraradusi aktualumo ir 
tinkama išeivijos scenai.

Žentą Tenisohaitė. VIE
NIŠI VĖJO VAIKAI. Ei
lėraščiai. išleido autorė savo 
lėšomis 1979 m. Spaudė Ni
dos spaustuvė Londone.

Tai bene trečias autorės 
eilių rinkinys. Šiame leidi
nėlyje telpa 31 eilėraštis. 
Gyvena Belgijoje ir flamų 
kalba paruošė lietuvių poe
zijos antologiją, o taip pat iš 
flamų kalbos verstos poezi
jos išleido atskira knyga.

PETRAS PERKUMAS. 
Lietuvių Domukas Savio. 
Lietuvių Saleziečių leidinys, 
S. Paulo S.P. Brazilia. Bio
grafas kun. Dr. I. Muraro, 
sulietuvino kun. P.M. Ur- 
baitis. Tai garbingo veikėjo 
ir apaštalo saleziečio kun. 
Petro Perkumo biografiniai 

¥ bruožai; ‘ - " “i

Savo brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus 
Australijoje ir už jos ribų sveikinu su Šv. KALĖDOMIS 
ir linkiu daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 
NAUJUOSE 1980—SE METUOSE

Salomėja Zablockienė

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

Eva Kubbos

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

Eugenija Bliokienė

Ona Palaitienė su savo vaikais, ir anūkėliais linki 
visiems artimiesiems bičiuliams linksmų Šv. KALĖDŲ ir 
laimingų NAUJŲ 1980-tų METŲ.

Mielus draugus, pažįstamus ir 
sveikinu su ŠV. KALĖDOMIS ir 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

bičiulius nuoširdžiai 
linkiu gražiausių ir

Sofija Šaparienė

Brangius bičiulius, draugus ir pažįstamus Australijoje 
ir užjūriuose nuoširdžiai sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir 
linkiu gražiausių bei laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

N. Čelkienė

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ prga sveikinu 
visus mielus savo bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 
linkėdama laimės ir sveikatos ir sėkmės naujuose 
metuose

Jadvyga Keciorienė

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ mieliems draugams ir pažįstamiems Australijoje 
ir Amerikoje linki

Teresė Bikulčienė

A. Rinkūnas. AR KAL
BATE LIETUVIŠKAI? 
Lithuanian for Beginners. 
Fonetika, skaitymai, žody
nas. Drauge su knyga išleis
ta dar trys darbo sąsiuviniai 
ir mokytojo vadovas, kaip 
tuo vadovėliu naudotis. Iš
leista Toronto Kanadoje 
1979 m. Išleido Kanados 
Lietuvių Bendruomenė pa- 

w.- -LWta

bei. Viršelis ir iliustracijos 
R. Paulionio. Tai vertas dė
mesio vadovėlis, paruoštas 
prityrusio pedagogo. Vado
vėlį galima užsisakyti Kana
dos Liet. B-nės Švietimo 
Komisijoje 1011 College St., 
Toronto, Ont. Canada M6H 
1A8.

Suinteresuotieji su šiuo 
vadovėliu gali susipažinti 
Syd. Liet. Klubo biblioteko-
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Nuotaikingų ir džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ linkime draugams, pažįstamiems ir 
visiems tautiečiams.

Rūta ir Albinas Pociai

Džiaugsmingų 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 giminėms, 
draugams ir pažįstamiems.

Genovaitė ir Vincas Ališauskai

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

Vida ir Viva Aleknai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ giminėms, bičiuliams, draugams ir pažįstamiems 
linki

Jadvyga ir Bronius Vingriai

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

Augustė ir Antanas Ramanauskai, Fores Hill

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

Zuzana ir Stasys Stankūnavičiai KURSAI LIETUVIŲ 
KALBOS MOKYTOJAMS

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

Marija ir Jonas Antanaičiai

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su Šv. 
KALĖDOMIS ir linkime visiems sveikų, laimingų ir 
sėkmingų 1980-JŲ METŲ.

Vincas, Alisa ir Sabina 
Baltrukoniai

Mielus draugus ir pažįstamus sveikiname su ŠV. 
KALĖDOM ir linkime sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

M. J. Kemešiai

PARUOŠTI

Jungtinių Amerikos Vals
tijų valdžia, kaip ir Austra
lijos, suprato, kad greita 
asimilacija ateiviams mora
liai yra žalinga. Ateiviai at
sisakydami savo kultūros ir 
kalbos dažnai smunka į pa
dugnes. Todėl dėl visų gy
ventojų gerovės atsisakoma 
skatinti asimiluotis, o siūlo-

Sveikiname visus mūsų mielus bičiulius linkėdami 
vilčių išsipildymo!

Dana ir Gabrielius Žemkalniai

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

Jadvyga Paragienė

Džiugių ir nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki

Bronė ir Juozas Makuliai

Siuntiniai į Lietuvą 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.
Siuntinys Nr. 2.1979

Labai gera vjrriškai eilutei angliška vilnonė medžiaga - 
3 m.; vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga - 3 m.; 
vilnonė medžiaga suknelei, arba vakarinei suknelei me
džiaga (visos šios medžiagos gali būti įvairių spalvų); vy
riški išeiginiai, marškiniai; vyriškos arba moteriškos fir
mos "Levi” arba Wrangler*' jeans (tik tokių Lietuvoje 
pageidaujama) ir telescopic lietsargis, vyriškas arba mo
teriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis 
$250 

— Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 
Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 metrus dirbtinio 
minko kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudin
gesnių dalykų:

Avikailiai, Ūgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kai
melius, tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas 

$220 ---------- ...... ._ 486 

$40 
$34 
18 

‘ 4 
12 
14 
36 
28 
20 
56 

__________ $80
Šie maisto produktai galima siųsti kartu su rūbais: 

Vi sv. arbatos - $ 4; Vi sv. neseafes - $ 6; 1 sv. pupelių ka
vos - $ 7; 1 sv. šokoladinių saldainių - $ 7; IVi sv. razinkų - 
$ 2.40; 40 cigarečių - $ 4.60.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui 
matuoti instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 31 per
siuntimui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu pavel
dėtojui būdu.

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

11 LONDON LANK. BROMLKY, KENT 
BRI, 4HB, England. Tel. 01460 2S92

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss
Vyriškas arba moteriškas megstinis
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės
Tights (kojinės - kelnaitės)
Vilnonė gėlėta skarelė, arba didelė nailono skarelė
Geresni marškiniai
Vyriški arba moteriški bateliai
Puiki suknelei medžiaga
Crimplene medžiaga suknelei
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad siuntinius tuoj 
pat išsiunčiame, vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiun- 
aame tik pasiuntus siuntinį, kurias galima apmokėti 
paprastu čekiu.

'MūsųPastogėNr, Kiti.

ma tik integruotis.
JAV federalinė valdžia 

pirmą kartą ir lietuviams, 
kad greit neasimiluotųs, 
skiria $ 40000 pašalpą 1980 
metų Amerikos vasarą su
ruošti kursus lietuvių kalbos 
mokytojams paruošti.

Kalbėjau ir rašiau, kad 
netinkami lietuvių kalbos 
mokytojai daro lietuvišku
mui daugiau žalos negu nau
dos, kad reikia susirasti tin
kamus mokytojus ir už dar
bą bent dalinai mokėti atly
ginimą. Gaila, kad vadovy
bių į tai nebuvo atkreiptas 
tinkamas dėmesys.

Kadangi pakankamai ne
sirūpinome, todėl mažai ir 
teturime tinkamų lietuvių 
kalbos mokytojų. Daugiau
siai dėl to, kad mažai teturi
me tinkamų lietuvių kalbos 
mokytojų dauguma vaikų 
nelanko savaitgalio mokyk
lėlių, o ir baigusių jau dau
guma neįsijungia į lietuvių 
bendruomenės veiklą - ne
lanko susirinkimų ir paren
gimų, neperka ir neskaito 
lietuviškų knygų, neprenu
meruoja ir neskaito lietu
viškų laikraščių ir nekuria 
lietuviškų šeimų.

Kaip žinome iš spaudos, 
3' ma mūsų lietuviškų 

darė išlaidas, ir ne 
patiems reikalingiausioms 
dalykams. Su
mumis baigsis patriotizmas, 
visokeriopa tautinė veikla ir 
lietuvių buvimas už Lietu
vos ribų, jei mes taip mažai 
tesirūpinsime savo vaikų ir 
vaikaičių lietuvišku auklėji
mu. Pagaliau supraskim, 
kad mišrių šeimų ir visų ne
pakankamai tautiškai išsi- 
auklėjusių ir ne inteligentiš
kų šeimų vaikams dar būti
ni, o visiems pageidaujami ir 
vaikų darželiai. Dėmesio 
vaikų darželiams!

Linksmą žinią, kad JAV 
valdžia ir mus lietuvius ra
gina pasirūpinti gerais savo

Džiaugsminų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ visiems mieliems draugams ir pažįstamiems 
nuoširdžiai linki

Marija Birietienė

Džiaugsminų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ linkime visiems mūsų mieliems bičiuliams, 
draugams ir pažįstamiems.

Kostas ir Anita Matukevičiai

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

Jonė ir Jurgis Žalkauskai

Šv. KALĖDŲ ramybės, džiaugsmo ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ linkime visiems bičiuliams ir 
pažįstamiems.

kalbos mokytojais ir jų pa
ruošimą finansuoja, išgirdau 
būdamas JAV. Todėl, kaip 
Lietuvių Fondo Įgalioms 
Australijoje, Lietuvių 
Fondo būstinėje tuo reikalu 
tariaus su Lietuvių Fondo 
reikalų vedėju. Iš Australi
jos jau yra prašančių Lietu
vių Fondo ne labai svar
biems reikalams. Mano siū
lymui finansuoti ir Australi
jos lietuvius ir tik paruoši
mui gerų lietuvių kalbos 
mokytojų buvo pritarta. 
Parsivežiau specialių blankų 
prašymams pašalpos vykti 
iš Australijos į JAV lankyti 
lietuvių kalbos kursus ir esu 
paprašytas rekomenduoti.

Norint visus iš Australijos 
į minėtus kursus vykstan
čius finansuoti būtų per ma
ža tų įnašų į Lietuvių Fondą, 
kuriuos Australijos lietuviai 
yra įmokėję. Tai, pagal lie
tuvių gyventojų skaičių, 
Melbournas, Geelongas ir

Ona ir Ignas Aleknos

Perth pirmauja įnašais Lie
tuvių Fonde, todėl prašymų 
blankus norį Lietuvių Fondo 
šia parama pasinaudoti te
gauna geelongiškiai ir mel- 
burniškiai iš manęs asme
niškai, o perthiškiai iš Lie
tuvių Fondui dosnios ponios 
Marijos Lingienės irgi 
asmeniškai. Kitų lietuvių 
kolonijų lietuvius, norinčius 
vykti į lietuvių kalbos mo
kytojams paruošti kursus, 
privalėtų, visas šalpas laiki
nai sustabdęs, gausiai finan
suoti Australijos Lietuvių 
Fondas.

Jonas Normantas 
Lietuvių Fondo Įgalioms 

Australijoje

V
f W \ ibTh 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)
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Juozui Ramanauskui 75 metai Ona ir Vladas Jakučiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga sveikina bičiulius ir pažįstamus 
linkėdami sveikatos ir visokeriopos kloties

Gruodžio mėn. sydnejiš- 
kiui Juozui Ramanauskui 
suėjo 75 m. Jis yra iš pašau
kimo mokytojas. Mokyto
jauja jis visą savo amžių. 
Baigęs Pilviškių vidurinę 
mokyklą ir dvejų metų mo
kytojų kursus, nuo 1926 me
dų dirbo Tauragės pradžios 
mokyklose, vėliau, 1941 m. 
baigė Panevėžio - Vilniaus 
pedagoginį institutą ir buvo 
pakeltas į mokyklų inspek
torius. 1944 m. atsidūręs 
Vokietijon, jis Celes ir Wol- 
tendingeno stovyklose moko 
tremtinių vaikus. Gi paga
liau, atsikėlęs į Australiją, 
jis pirmas rūpinasi mokyk
los reikalais, ir mokė vaikus, 
organizavo lituanistinius 
kursus, rūpinosi švietimu 
būdamas įvairiuose komite
tuose ir valdybose. Bet Ra
manauską aš pažinau ne 
kaip mokytoją, o kaip orga
nizatorių, kai jis mane pri
kalbino dėtis prie Banks- 
towno Lietuvių Namų sta
tybos.

Bankstowno lietuvių na
mų idėja kilo dvejų mokyto
jų galvose. Dar 1951 m. 
Juozas Ramanauskas ir 
Bronius Genys Bass Hill ko
lonijoje įsteigė Genio name 
savaitgalio mokyklėlę, ku
rioje abu dirbo. Vėliau toji 
mokyklėlė buvo kilnojama iš

vietos į vietą keletą kartų. 
Patalpos mokyklai sudarė 
labai didelį rūpestį ne tik 
mokytojams, bet ir tėvams. 
Apie mokyklą susispietė 
tėvų būrelis, prie kurio 
greitai prisijungė ir visa 
ankstown lietuvių apylin

kė. Susidarė tvirtas komite
tas, kuris energingai grie
bėsi darbo. Planuojant pa
aiškėjo, kad nėra ko laukti, 
kol Sydnejaus namų komi
tetas pastatys bendruome
nei namus, reikia patiems 
pasistatyti patalpas ir ne 
vien mokyklai, bet ir susi
rinkimams bei parengimams

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname 
iš tolimosios Vakarų Australijos visus mielus bičiulius, 
draugus ir pažįstamus linkėdami daug džiaugsmo ir 
visokeriopos sėkmės.

O. J. Liutikai
Jurgelienė

Nuotaikingų ir iškilių Šv. KALĖDŲ švenčių ir 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ linkiu visiems 
Sydnejaus Lietuvių Klubo nariams, lankytojams ir 
svečiams.

Vincas Binkis
Syd. Lietuvių Klubo Vedėjas

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

L ir K. Daniškevičiai

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

Grybų šeima

salę. Sydnejaus Lietuvių 
Namų komitetas išėjo į opo
ziciją, ir, žinoma, užvirė ko
va. ’’Kas mums gali už
drausti turėti mokyklą, sta
tyti salę? - Kalbėjo Rama
nauskas.

Greitai Ramanauskas pa
sirodė ne tik geras vadas, 
bet ir įkyrus varovas, jis 
pats dirbo ir kitus vertė 
dirbti. Mat, namus statėme 
daugiausia talkos būdu, tai 
to darbo buvo marios. Ra
manausko bijojome, bet jį ir 
gerbėme, žinodami, kad be 
jo energijos gali sustoti sa
lės statyba. O mūsų oponen
tai sydnejiškiai gąsdino, kad 
mes pražūsime. O Rama
nauskas kalbėjo: ’’Neklau
sykite, vyručiai, kas ką kal
ba, kibkime į darbiuką ir 
plušėkime, ir plušėkime kol 
namučius pasistatysime, 
mokyklėlę įsirengsime”. Na, 
žinoma, ir kibome ir plušė
jome. Per tą laiką pažinau 
Ramanauską gerai, tas dar
bas mus ir suvedė į artimą 
bičiulystę.

Juozas pasižymėjo ne tik 
kaip mokytojas, lituanistinių 
reikalų organizatorius, 
bendruomeninių namų sta
tytojas, bet kaip plačios 
apimties visuomenininkas, 
kelis kartus jis buvo Banks
towno apylinkės valdybos 
pirmininkas, namų pirmi
ninkas, ALB Krašto Tary
bos narys, nuo pat pirmų 
dienų Australijoje choro 
dainininkas. Juozas yra 
tvirto charakterio ir tvirtų 
principų žmogus, jis eina per 
gyvenimą be kompromisų, 
niekam nenusileisdamas.

Nepilnai būčiau nušvietęs 
Juozo asmenybę, jei nepa
sakyčiau, kad jis yra mūsų 
tautinių reikalų filantropas. 
Jis tvirtai remia jaunimą, ir 
visas mūsų tautines institu
cijas, surištas su lietuvybe ir 
tikėjimo išlaikymu. Tyli ir 
dosni jo ranka yra nedauge
liui žinoma, nes jis savo gy
venime nemėgsta viešumos. 
Ką kiti išleidžia puotas kel
dami, alų gerdami, pramo
gaudami, Juozas tas sutau
pąs atiduoda kitiems reika
lams.

Malonu pasveikinti seną 
kultūrininką, veteraną, ir 
palinkėti Jam dar daug sau
lėtų dienelių.

A. Mauragis

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 
METŲ linkiu mieliems draugams ir pažįstamiems.

Bronis Vanagas

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

Stasė, Rožė, Vincas ir Viktoras
Makaravičiai

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ giminėms, draugams ir pažįstamiems linki

Emi ir Juozas Kalnėnai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1980 
METŲ linkime artimiesiems, draugams ir pažįstamiems.

M. ir St. Eimučiai

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ mieliems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki

Juozas Jasulaitis

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 
linkime giminėms, draugams ir pažįstamiems.

J ūsų J advyga ir Vaclovas Rekežiai

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

Jonas Dagys

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga svekiname 
visus giminaičius, draugus ir pažįstamus ir linkime Dievo 
palaimos

Juozas ir Marija Manikauskai, Geelong

Smagių, Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems linki

M. ir L. Bučeliai

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

Slavickų šeima

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

Vytautas Kasperaitis
ir Genovaitė Kasperaitienė

Sydnejaus Lietuvių Klubo valgyklos vedėja

Mieli mūsų bičiuliai, draugai, artimieji ir pažįstami!
Būkite pasveikinti su Šv. KALĖDOM!
Būkite laimingi NAUJUOSE METUOSE!

Onutė ir Julius Dambrauskai

Brangius mūsų draugus, artimuosius ir pažįstamus 
Melbourne ir visoje Australijoje bei už jos ribų 
nuoširdžiai sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir linkime 
visiems laimingų ir skaidrių NAUJŲ METŲ.

O. ir A/ Andruškai, Canberra

ŠVENTINIS SVEIKINIMAS

Sveikiname mes tautiečius, 
Visų organų piliečius. 
Sveikinam namų valdybą, 
Linkim vėl pradėt statybą. 
Dainos chorui vis dainuoti 
Sportui Kovui, dėl tos salės nedejuoti. 
Aidams ir Pastogei, klaidų nedaryti. 
Šauliams, Ramovėnams kojų nemaišyti. 
Mūsų žuvininkams, pronsus nemarkyti, 
Bet nors naujiems metams žuvį užkabyti. 
Moterų draugijai, butų daug statyti, 
Nes Sydnejaus veikimą reiks ten sutalpyti. 
Apylinkės valdybai, laikas susiprasti, 
Bent kitais jau metais darbo sau surasti.

SOLISTĖS ROMOS MASTIENĖS
Viešnios iš Chicagos - mezosopranas - pirmasis koncertas 
Australijoj ADELAIDĖJE LIETUVIŲ KATALIKŲ CENT
RE gruodžio 16 d. 7 vai. vak.
Melbourne Lietuvių Namuose gruodžio 23 d. 3 vai. p.p. 
Canberroie Lietuvių Klube gruodžio
Sydnėjuie Lietuvių Klube gruodžio

Solistė Roma Mastienė dainuoja
roję, Čikagos Lietuvių operoje, koncertuoja įvairiose Ame
rikos lietuvių kolonijose. Išklausykime ją dainuojančią ir 
pas mus Australijoje ! ALK Federacijos Valdyba)

27 d.
30 d. 8 vai. vak.
Čikagos Lyric ope-

Linksmieji Broliai, Sydney
Mūsų Pastogė nr. 50-52, 1979.12.17, psl. 9
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Nuotaikingų KALĖDŲ švenčių ir našių bei laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ visiems bičiuliams, artimiesiems ir 
pažįstamiems linki

Danutė ir Stasys Skoruliai

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

M. ir B. Gailiūnai su šeima

Sveiki su Šv. KALĖDOM!
Daug sveikatos ir laimės NAUJUOSE METUOSE
visiems bičiuliams, draugams ir pažįstamiems linki

Zita, Zenonas Vičiuliai ir šeima

Brangius bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 
sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir linkime gražiausių ir 
sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Dana ir Jurgis Karpavičiai

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

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Džiaugsmingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ linki visiems mieliems bičiuliams, 
draugams ir pažįstamiems iš arti ir toli

Viktoras ir Ksana Šniukštai

AUSTRALIJA IR 
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius 
Jonas Paulius II 1980 metų 
sausio mėnesiui M.A. na
riams skyrė sekančias in
tencijas: 
bendrąją- kad krikščio
nių vieningumas būtų pri
pažįstamas kaip evangeliza
cijos priemonė;
misijų- kad katalikų Baž
nyčia, pati savyje stipriai 
vieninga, taptų
skatinamuoju veiksniu
kitoms.

Trumpas rytmetinis au
kojimas: Visa aukoju Tau, 
Švenčiausioji Jėzaus Širdie!

Brangus Broli, Sese,
ši ekumeninė intencija 

rišasi su popiežiaus Pauliaus 
VI enciklikoje ’’Evangeliza
cijos Skelbimui” nurodytais 
dėsniais apie evangelizacijos 
dvasią ir tomis sąlygomis, 
kuriomis tautų evangeliza- 
vimas būtų sėkmingas ir na
šus. Tarp kitų sąlygų, jis iš
kelia vienybės reikalą šiais 
žodžiais: ’’Ypač mes norime 
pabrėžti, kad visų krikščio
nių vieningumo pažymys 
yra kelias ir įrankis evange
lizacijai.” (n.77).

Mėnesio intencijos
Kitais žodžiais - visų 

krikščionių susivienijimas 
yra esminis reikalas Dievo 
karalystės žemėje įgyvendi
nimui. Krikščionių susiskal
dymas savo tarpe yra ne kas 
kita, kaip "skandalingas pa
piktinimas” teologiška ir 
moraline prasme, , kurį 
galime palyginti su didžiule 
uola, užvirtusią skersai ke
lio, visiškai jį užblokuodama.

Krikščionijos susiskaldy
mas buvo skaudžiai junta
mas dabartiniame šimtme
tyje, ypač jaunoje krikščio
nių kartoje, tiek katalikų, 
tiek ir nekatalikų. Tai buvo 
didelė kliūtis pačiai evange
lizacijos sėkmei. Koks gali 
būti pasisekimas skelbiant 
Gerąją Naujieną, t.y. Dievo 
meilę, nutylint faktą, kad 
mus visus mylįs dangiškasis 
Tėvas nėra vienos didžiulės 
vieningos šeimos Tėvas? Ar 
gali kas be priekaištų priim
ti misijonierių skelbiamas 

TEOSOFŲ DRAUGIJA KVIEČIA

į visuomenei ruošiamas paskaitas. Skyriai yra 
didmiesčiuose. Adresus, laiką ir paskaitų temas bei pas
kaitininkus žiūrėkit šeštadienio dienraščių skelbimų skil
tyje Church Notes arba skambinti telefonu.

Teosofai sudaro pasaulinę broliją be luominių, religinių 
ir rasinių skirtumų. Jie skleidžia žmoniškumą, studijuoja 

religiją (visas religijas), filosofiją ir gamtą, 
tiria neištirtas jėgas, glūdinčias žmoguje ir gamtoje.

Lietuviai teosofai

tiesas matydamas tokį susi
skaldymą pačių Dievo žo
džio skelbėjų tarpe? Vatika
no II suvažiavimas šią prob
lemą savo dekrete taip for
mulavo: "Krikščionių susi
skaldymas kenkia šventam 
Bažnyčios uždaviniui 
skelbti Evangeliją visai kū
rinijai ir daugeliui uždaro 
kelią į tikėjimą.” (Misijinė 
Bažnyčios veikla, dekreto 
skyrius 6).

Iš tiesų, jau pats vienybės 
siekimas yra gera priemonė 
Evangelijos skelbimui. Tai 
yra subrendusio tikėjimo 
ženklas ir būtina sąlyga 
bendram tiesos ieškojimui 
su visu nuoširdumu, atviru
mu ir nešališkai.

Maldaukime vieningai, 
prašydami Dievo gaivinan
čios šviesos, kad įstengtume 
suprasti krikščionių apsi- 
vienijimo reikalą bei svarbą 
ir, kad pagaliau visa krikš
čionija sueitų į vieną šeimą 
vieno Tėvo globoje.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ savo mieliems bičiuliams, draugams ir 
pažįstamiems Australijoje ir svetur nuoširdžiai linki

Romualdas ir Marija Cibai

Sveikiname
brangius mūsų draugus, artimuosius ir pažįstamus 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir visiems linkime gražiausių 
ir laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Raimondas Baltramijūnas
Bronislava Baltramijūnienė

Angelė ir Stasys M o n t v i d a i sveikina visus 
tautiečius su šiomis KALĖDOMIS ir NAUJAIS 
198$MlS METAIS

Brangius mūsų bičiulius, bendradarbius ir artimuosius 
z sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime šviesių 

bei laimingų NAUJŲ METŲ
B. ir P. Ropės

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

Emilija ir Eduardas Šliteriai

SOLISTĖ CANBERROJE

Solistės p. R. Mastienės 
koncertas Canberroje įvyks 
gruodžio 27 d. (ketvirtadie
nį) 7 vai. Lietuvių Klube. 
Solistei akomponuos p. 
Nemira Masiulytė iš Adelai
dės. Įėjimas 3 doleriai. Bi
lietus galima įsigyti iš 
anksto Canberros Liet. 
Klube arba prie įėjimo.

Canberros lietuviai ir at
vykę svečiai sportininkai 
kviečiami koncerte skait
lingai dalyvauti.

Dar primename, kad Can
berros lietuviams ir atvyku
sioms sportininkams pamal
dos įvyks gruodžio 26 d. 
(antrą Kalėdų dieną) 10 vai. 
ryto St. Joseph bažnyčioje, 
O'Connor.

Canberros Apylinkės 
Valdyba

Mielus mūsų bičiulius, draugus ir artimuosius iš arti ir 
toli (ypač brangius Virbickus Anglijoje) sveikiname su 
Šv. KALĖDOMIS ir linkime gražiausių 1980-JŲ METŲ.

Alfonsas ir Julė Kataržiai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga giminėms, 
draugams ir pažįstamiems linkime džiaugsmingai 
praleisti Kalėdų šventes ir laimingai sutikti Naujus 
Metus

Rūta ir Vincas Augustinavičiai
North Ryde, N.S.W.

MėsirPastogė Ni\i5O^ži,<1979.i2A7?pšl^I^

Dėmesio!
Lietuviams nuolaida!

Parduodamos PŪKINĖS KALDROS geriausios rūšies 
vien tik pūkai arba maišyta su plunksnomis.

J. KEMĖŠIS
Tel. 534 3749 Melbourne. Skambinti kiekvienu laiku.

Pristatoma į namus.

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir sėkmingiausių metų 
visiems mieliems bičiuliams, draugams ir pažįstamiems 
nuoširdžiai linki

J. ir V. Venclovai

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

Ada ir Vytautas Mickevičiai

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 Dt. Port Kembla

ACT DOORLAND Canberroje
savininkai A.N.O. Pilkai ir vedėjas A. Andriuška 
sveikina visus mielus klientus, bendradarbius ir 
pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga linkėdami daug laimės ir sėkmės!

Mielus mūsų draugus, artimuosius bei klientus 
sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir linkime sėkmingų ir 
šviesių NAUJŲJŲ METŲ.

STAITIS AGENCIES PTY. LTD.
(Vytautas Stasiūnaitis)

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

NAUJŲJŲ METŲ
COSMOS ORIENT RUG CO.

(A.J. Vaitiekūnas)
•.įmovei "7'• tj '

imMiai, .*.• .■i'j-i.l' “9~ - - <• ■
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Visiems artimiesiems, giminaičiams ir prieteliams 
Australijoje ir už jos ribų malonių KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir laimingų NAUJŲ 1980 METŲ linki

Eugenijus ir Ona Karpavičiai

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

A. ir P. Marašinskai

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

Marytė ir Adomas Laukaičiai

Sveikiname mielus draugus, gimines ir pažįstamus Šv. 
KALĖDŲ proga ir linkime visiems gražiausių ir 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Donata ir Alfonsas Bajaliai

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

Bronė ir Vincas Kondreckai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ prga sveikiname 
visus draugus, bičiulius, linkime stiprios sveikatos, Dievo 
m alonės ir globos

M.V. Glionertai ir šeima

Mūsų gimines ir visus mielus pažįstamus sveikiname 
su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime laimės ir sėkmės 
per ateinančius NAUJUS METUS

K.M. Burneikiai

Povilui Grosui 70
Sydnejaus lietuviams ge

rai pažįstamas Povilas Gro
sas atšventė savo septy
niasdešimt metų amžiaus 
sukaktį..

Povilas Grosas niekuomet 
nemėgino pretenduoti ar 
veržtis į pirmaujančias vie
tas. Pakviestas talkininkauti 
savo užduotį atlikdavo su 
kruopštumu ir pasišventi
mu. Per eilę metų jo įnašas 
mūsų bendruomenės labui 
yra didelis ir reikšmingas. 
1953 metais Sydnejaus tuo
metinė Apylinkė valdyba iš
kėlė reikalą įsigyti bend
ruomenės namus. Povilas 
buvo pakviestas atsakomin- 
gam, kartu ir nedėkingam 
darbui namų pirkimo akcijų 
platinimui - lėšų ir aukų rin
kimui. Ir patarlėje sakoma, 
kad duoti yra lengviau, kaip 
prašyti aukos. Tuo metu 
mūsų tautiečiai gyveno įsi
kūrimo stadijoje. Kiekvie
nam mažai' būdavo atlieka
mų lėšų. Povilas būdamas 
švelnaus būdo savo darbą 
tęsė net keletą metų gana 
sėkmingai. Surinkęs dau
giausia paskolos akcijų ir 
aukų, įsigijus pirmuosius 
bendruomenės namus Red- 
ferne, buvo išrinktas į namų 
valdybą, kurioje ėjo parei
gas keletą metų.

Povilas dirbo ir Sydnejaus 
Apylinkės valdyboje. Jį ten

matėme trejų metų kaden
cijose, Vienerius metus 
atstovavo Sydnejaus Apy
linkę kaip Krašto Tarybos 
atstovas. Bendrai, Povilo 
Groso visa šeima buvo ir yra 
glaudžiai surišta su Sydne
jaus bendruomenės veikla. 
Kiekvienam didesniam pa
rengimui beveik visuomet 
vienas iš jo šeimos ateidavo į 
pagalbą. Dukra Dalia vai
dindama ir deklamuodama, 
žmona Ona daugelį metų 
dainavo "Dainos” chore. 
Spaudos Baliams visuomet 
iš Grosų šeimos buvo skiria
mos dovanos loterijų fan
tams, maisto ir finansinės 
paramos.

Sukaktuvininkas Povilas 
yra didelis šachmatų mėgė
jas kartu ir sporto veiklos 
rėmėjas. Jį visuomet maty
davome "Kovo” metiniuose 
susirinkimuose ir jo dosni 
ranka kiekvienais metais 
įrašydavo stambią sumą į 
sportininkų aukų lapus.

Grįžtant prie Povilo pa
mėgtų šachmatų. Šiuo žaidi
mu susidomėjo pakeliui į 
Australiją ir taip pamilo, 
kad iki dabar tebežaidžia.
Tiesa, Povilas šachmatų 
karjeroje, apsikrovęs savo 
biznio reikalais, neiškilo iki 
V. Patašiaus ir Dr. I. Venc- 
lovo lygio, bet jis gretinasi 
lygiai su anksčiau paminė- tį

Namie ir svetur
Gruodžio 9 d. Sydnejaus 

taut, šokių grupė "Sūkurys” 
savo viešu koncertu tikrai 
sukėlė sūkurį Syd. Liet. 
Klube. Žiūrovų susirinko 
ypatingai gausiai, bet dar 
labiau nustebino šokėjų 
gausumas - jų buvo virš 60 
nuo mažiausių iki dvidešim
ties metų. Tai ypatingai pa
sigėrėtinos pastangos ir or
ganizacija, nes suburti tiek 
jaunimo į vieną vienetą yra 
milžiniškos apimties darbas. 
Sūkurio vadovė yra p. 
Marina Cox, o jau talkina 
visa eilė talkininkų.

Pats koncertas praėjo ga
na gražiai. Žiūrovams di
džiausią įspūdį padarė ne 
tiek šokiais, kiek pačių šo
kėjų gausa. Žinoma, negali
ma reikalauti, kad patys 
mažieji, kurių buvo dau
giausia, parodytų kokią to
bulybę, bet vis tiek paliko 
gilų įspūdį.

Sveikiname Sūkurį ir jo 
vadovus už tas pastangas ir 
ryžtą.

Australijos min. pirm. M. 
Fraser, ilgesnį laiką sirgęs, 
sugrįžęs prie pareigų per
tvarkė ministerių kabinetą. 
Eilė ministerių perėjo į kitas 
žinybas. Imigracijos ir etni
nių reikalų ministerių pas
kirtas Mr. Macphee, o prieš 
jį buvęs Mr. McKellar 
paskirtas sveikatos ministe- 
riu.

***
N.S.W. vyriausybė nu

mato netrukus leisti preky
bą ir sekmadieniais. Tuo 
reikalu vyksta debatai vie
tiniame parlamente palankia 
projektui linkme.

***
Šiais metais vien tik 

N.S.W. valstijoje ant kelių 
(auto nelaimėse) ligi gruo
džio 10 d. žuvo 1194 žmonės. 
Bijomasi, kad iki metų galo 
šis skaičius gali pakilti.

PRANEŠIMAS
GEELONGIŠKIAMS

Pradžios metų visų bend
ras suneštinis įvyks sausio 
19 d. Liet. B-nės Namuose. 
Ruošia Apylinkės Valdyba. 
Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti.

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

Zina ir Bronius Paskočimai

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų bei 
sėkmingų NAUJŲ METŲ linkime visiems mūsų 
artimiesiems, draugams ir pažįstamiems!

Onutė ir Algis Kapočiai

Sveikiname visus mielus bičiulius, draugus ir 
pažįstamus su Šv. KALĖDOM ir linkime laimingų 
NAUJŲ METŲ

Z. ir V. Čilvinai

Sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ mylimiems broliams giminėms ir 
pažįstamiems.

V. Povilaitis

tais savo pasišventimu, pa
reigingumu kuomet iškilda
vo reikalas lietuvius repre
zentuoti Pabaltiečių tarpe 
arba tarp- australų. Tokių 
pavyzdingų lietuvių 
šachmatininkų Sydnejuje 
turime labai maža. Pradėjus 
veikti Sydnejaus licenzijuo- 
tam klubui Bankstowne iš
kilo reikalas organizuoti 
klubo narių šachmatininkų 
vienetą, kuris reprezentuo
tų lietuvius. Povilas ir čia 
daug prisidėjo įsteigiant sa
vistovų šachmatų klubą. 
Naujam klubui savo lėšomis 
nupirko žaidimams lentas ir 
figūras. Linkiu sukaktuvi
ninkui daug sveikatos ir ne- 
nuilstant dar daugelį metų 
likti savo pasirinktose gy
venimo užduotyse.

Vincas Augustinavičius

Hydro—Jet
Išvalomi visų rūšių kili

mai. Naudojamas vėliausias 
gilus vandens garų ir 
vakuumo metodas.

Skambinti po 5 vai. vak. 
tel. 046 669230
II L ...

APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS

ALB Geelongo Apylinkės 
visuotinis susirinkimas 
įvyks 1980 m. vasario 3 d., 
sekmadieni, 2 vai. Lietuvių 
B-nės Namuose. 
DARBOTVARKĖJE:

Susirinkimo atidarymas, 
Prezidiumo sudarymas, 
mandatų komisijos rinki
mas, praėjusio sus-mo pro
tokolo skaitymas, vykdo
mųjų apylinkės organų 
ataskaitiniai pranešimai, 
apylinkėje veikiančių orga
nizacijų pranešimai, pasisa
kymai del pranešimų, vyk
domųjų organų rinkimai, 
klausimai ir sumanymai ir 
susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus Geelongo 
apylinkės narius susirinki
me dalyvauti.

ALB Geelongo Apyl.
Valdyba

Spėjama, kad Brežnevas 
numatąs iš politbiuro paša
linti seną sovietų ideologą 
M. Suslovą motyvuodamas 
jo senatve. Suslovas jau 77 
metų.

PADĖKA

Man staiga susirgus ir 
patekus į ligoninę, nuošir
džiai dėkoju visiems mie
liems bičiuliams, mane lan
kiusiems ligoninėje ir na
muose. Ypač dėkingas p.p. 
Ramanauskams ir Soc. Glo
bos moterų Draugijai bei 
mano tarnautojams.

Pranas Sakalauskas

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

Linksmų KALĖDŲ Švenčių ir kuo gražiausių bei 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ visiems mieliems 
bičiuliams, draugams ir pažįstamiems iš širdies linki

M. ir P. Mikalauskai

Nuoširdūs kalėdiniai ir NAUJŲ METŲ sveikinimai ir 
geriausi linkėjimai mūsų giminėms, draugams ir 
pažįstamiems!

Stasė ir Emilijonas Kolakauskai

Brangius bičiulius, artimuosius ir pažįstamus sveikinu 
su Šv. KALĖDOM ir visiems linkiu sėkmingų NAUJŲJŲ 
METŲ

Juozas Cervin

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

MūsųiJfą?togp.^,t5t^felQ?94f0į7fpsįBįį<
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MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA
... ORGANIZUOJA

Gruodžio 24 d., 7 val.v. Lietuvių Namuose

Bendras Kūčias
Vietas užsisakyti pas p. F. Sodaitį sekmadieniais 

parapijos kioske arba namuose tel. 569 9578
Įėjimas 6 doleriai asmeniui

Melb. Apyl. Valdybos pastangomis ruošiamas 
grandiozinis

Naujų Metų Balius
gruodžio 31 d. CAMBERWELL CIVIC CENTRE 

Pradžia 8 vai. v., pabaiga 2 vai. ryto.
Įėjimas 18 dolerių asmeniui.
Baliuje šauni kontinentalinė kapela, puiki vakarienė ir 

gėrimai
Visi maloniai kviečiami iš arti toli!

INFORMACIJA
MEDŽIO DROŽINIŲ IR 

LIETUVIŠKO MENO 
PARODA

Meno paroda vyks Lietu
vių Klube antrame aukšte 
Katalikų Federacijos suva
žiavimo Sydnejuje metu. 
Parodos pravedimu rūpinasi 
medžio drožinių darbais pa
sižymėjęs Edvardas Lašai- 
tis.
SVARBUS PRANEŠIMAS

Prašome visus įsidėmėti, 
kad Trisdešimtoji Sporto 
Šventė Canberoje prasidės 
iškilmingomis pamaldomis 
gruodžio 27 d., ketvirtadie
nį, 10 vai. ryto šv. Juozapo 
bažnyčioje, O’Connor. 
Pamaldas laikys kun. P. 
Butkus

PAREIŠKIMAS

Šiuo viešai pareiškiu, kad 
nuo gruodžio 11 dienos pasi
traukiu iš ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos.

A. Žvirblienė

SIMO NARUŠIO 10 metų 
mirties sukaktis

Gruodžio 23 d. sueina de
šimtmetis nuo Simo Narušio 
buvusio ilgamečio Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininko mirties.

Visi prisimename velionį 
kaip nepailstamą, pasišven
tusį lietuvių bendruomenės 
reikalams veikėją, kurio šir
dis ir darbai buvo skirti tik 
Lietuvai. Ta proga kun. P. 
Butkus atlaikys šv. Mišias. 
Maldose prisimena jo sese
rys, giminės ir Vanda Naru- 
šienė ir pagerbiant a.a. Simą 
Narušį aukoja Tautos 
Fondui $ 20.

JAUNIMO TALENTŲ
VAKARAS

Katalikų Federacijos ruo
šiamas Jaunimo talentų va
karas įvyks Lietuvių Klube, 
gruodžio 28 d. Pradžia 6 vai. 
vak. Įėjimas suaugusiems 
$ 2, moksleiviams $ 1, vai
kams iki 12 metų įėjimas 
nemokamas.

Maloniai kviečiame atsilankyti A.L.K. Federacijos 
ruošiamus parengimus, kurie vyks Lietuvių Klube, 
Bankstowne.

Jaunimo vakaras
■gruodžio 28 d. Pradžia 6 vai. vak. Įėjimas suaugusiems 
$ 2, moksleiviams ir studentams $ 1, vaikams iki 12 metų 

nemokamai.

Literatūros vakaras
gruodžio 29 d. Pradžia 6 vai. vak. Įėjimas nemokamas. Po 
programos vyks šokiai griežiant Lietuvių Klubo 
orkestrui.

Rengėjai

SPORTO KLUBAS VILKAS gruodžio 31 d. Canberroje ruošia

Naujų Metų sutikimo balių
Race Cource Pavilione, Flemington Rd., Mitchell. Pradžia 8.30 v.v.

Baliuje gros du orkestrai. Įėjimas su vakariene -13 dol. asmeniui; 
porai - $ 25.

Užsakymus priima ir vietas rezervuoja Neris Pilka, tel. (062) 804884.

Mūsų Pastogė Nr. 50-52, I979:i2.I7,'pšl. l2’

Parengimai
Gruodžio 24 d., pirm., 7 vai.

PARENGIMAI SAUSIO MĖNESĮ:

Sausio 2 d. Klubas atidaras nuo 2 vai. p.p.

Sausio 27 d., šeštadieni, 8 vai. vak.
ŠOKIAI IR PROGRAMA

Sausio 5 d., šešt., nuo 8 vai. vak. 
ŠOKIAI

RELIGINĖ
INFORMACIJA

Gruodžio 24 d. Kūčių va
kare 7 vai. per 2EA radijo 
stotį kun. P. Butkaus kalė
dinis pasveikinimas.

Gruodžio 25 d. iškilmingos 
Kalėdų pamaldos St. Joa
chim’s bažn. Lidcombe 11.30 
vai, kuriose ’’Dainos” choras 
vad. B. Kiverio išpildys lie
tuviškas kalėdines giesmes.

Gruodžio 28-31 d.d. Nuo 9 
vai. Lidcombe Šv. Mišios ir 
posėdžiai parapijos salėje, 
kviečiami ne tik atstovai bet 
ir svečiai.

Gruodžio 28 d. Jaunimo - 
talentų vakaras Liet. Klube, 
6 vai. kuriame galės daly
vauti ir jaunimas - žiūrovai 
bei svečiai.

Gruodžio 29 d. Literatū
ros vakaras Liet. Klube 6 
vai. Mūsų poetų kūryba, į 
dainos ir ’’Šventieji dūmai”, 
Pauliaus Rūtenio pastaty
mas.

Gruodžio 30 d. sekmadienį i 
iškilmingos pamaldos Lid
combe 11.30 su garbingu ir 
mums prielankiu svečiu J 
vyskupu D. Cremin. Sutiki
mo procesija, vėliavos. Ti
kiuos giedos ’’Dainos” cho
ras ir solistė Roma Mastie 
nė.

Po pamaldų bendra nuot- į 
rauka ir priėmimo pietūs su 
vyskupu ir svečiais parapi
jos salėje. Kviečiami visi 
parapijiečiai tik užsirašyti iš Į 
anksto pas rengėjus.

Gruodžio 30 d. 8 vai. va
kare solistės Romos Mastie-1 ■ 
nės koncertas Liet. Klube. 
Bilietai iš anksto ir prie įėji- j 
mo.

Gruodžio 31 d. kapelionų J 
konferencija Lewisham nuo 
9 vai. ryto.

Gruodžio 31 d. vakare 
Naujų Metų sutikimo balius 
Lidcombe parapijos salėje ir 
A.L.K.F. suvažiavimo už
baigimo balius ruošiamas 
ateitininkų. Kviečiami visi.

Naujų Metų pamaldos ir 
visų sekmadienių 11.30 vai. 
Lidcombe.

Kun. P. Butkus

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBE

Gruodžio 31 d., pirm. 8 vai.

Naujų Metų Balius
Bilietai $ 12 asmeniui. Užsisakyti pas Klubo vedėją

Sausio 19 d., šešt., nuo 8 vai. vak.
ŠOKIAI SU PROGRAMA

Narių dėmesiui: jei iki šio vakaro dar nebus atsi
liepęs laimingo nario numerio savininkas, tai tą va
karą bus traukiama tol, iki laimingasis atsišauks. 
Laimikio vertė tą vakarą galės siekti iki 370 dolerių!

LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA IR 
TARNAUTOJAI LINKI VISIEMS

DŽIAUSMINGŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Lit. kursai kviečia!
Mielas Sydnejaus Jaunime,

planuodami savo gyve
nimą ir mokslą 1980-tiems

A.L.K. Federacijos suvažiavimo proga Sydnejaus 
ateitininkai ruošia šeimyninį

Naujų Metų Balių
gruodžio 31 d. Lidcombe parapijos salėje.

Bilietai: suaugusiems $ 4, pensininkams ir 
viams $ 2. Vaikams iki 12 metų veltui.

Nepraleiskite progos šį vakarą praleisti su 
artimaisiais!

Bus gera lietuviška muzika, užkandžiai ir gėrimai. Visi 
laukiami iš arti ir toli!

mokslei-

seima ir

metams neužmirškite, kad 
lituanistiniai kursai laukia 
jūsų visų.

Pirmoji kursuose pamoka 
prasidės vasario 9 d., šešta
dienį, 9-11 vai. ryto. Tą 
dieną vyks studentų regis
tracija.

Registracija A klasei: 
Bankstown Girls Highschool 
Mona St., Bankstown 9-11 
vai. ryto.

Registracija B klasei: 
Ashfield Boys Highschool, 
Liverpool Rd., Ashfield, 9-11 
va! . ryto.

Ypatingai prašome tėvus 
pristatyti savo jaunimą, kad 
susidarytų kuo didesnis 
skaičius kursus lankančių.

Rengėjai
Lituanistinių Kursų 

Mokytojai
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