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Naujaisiais Metais
ir Naujųjų 1987-jų Metų proga Pasaulio Lietuvių 
valdyba sveikina pasaulyje išsisklaidusius lietuvius,

Šv. Kalėdų
Bendruomenės
linkėdama kiekvieno asmeniškų ir mūsų visų bendrų tautinių troškimų 
Išsipildymo.

Dėkojame viso pasaulio lietuviams, kurie praėjusiais metais vienu ar kitu 
būdu parėmė PLB valdybos darbus, o ypatingai tiems, kurie savo dosnumu 
prisidėjo prie lietuvybės švyturio laisvajame pasaulyje - Lituanistikos 
katedros - įsteigimo.

Ateinančiais metais viso pasaulio lietuviai iškilmingai minėsime 600 
metų Lietuvos krikščionybės jubiliejų, o gale 1987-ųjų mūsų jaunimas 
rinksis Australijoje VI-ajam Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui.

Tačiau kaip visada, didysis mūsų dėmesys ateinančiais metais turi būti 
nukreiptas i Lietuvą - okupuotą ir vargstančią, bet dirbančią ir kovojančią. 
Tegul mūsų, išeivių, kuklios pastangos jungiasi su brolių ir sesių darbais 
tėvynėje, kad bendrai dirbdami greičiau sulauktume Lietuvos laisvės ryto.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Oo

Kalėdinės mintys
Didžiausi žmonijos įvykiai nublunka istorijos eigoje, kartais net 

nepalikdami ženklo. Žmogaus - Dievo gimimas prieš 2000 metų liko, lyg 
monumentalus paminklas, kurio nei laiko dulkės, nei gyvenimo sąmyšiai 
nepalietė. Atneštoji Šviesa kas metai užvaldo žmonijos širdis, pripildydama 
kažką paslaptingo ir nuostabaus. Tai Kalėdų šventės - Kristaus gimimas, 
kurį kas metai krikščioniškasis pasaulis švenčia. Kalėdų šventės mus 
suartina, sujungia, išsklaido rūpesčius ir pakelia mūsų mintis virš pilkos ir 
žemiškos kasdienybės.

Ne vienas iš mūsų prisimena Kūčių stalo, dalinasi įspūdžiais ir visus 
užvaldo broliška dvasia ir nuotaika. Gimęs džiaugsmas skatina visiems 
atleisti, dovanoti, ištiesti ranką ir palinkėti tyro kalėdinio džiaugsmo ir 
meilės apsuptos vienybės. Kalėdos ir yra vienybės šventė.

Šiandien mūsų Tauta išgyvena priespaudą, kurioje bandoma išrauti iš 
lietuvio širdies tikėjimą ir tautiškumą, jo vieton siūlomas ateistinis 
internacionalizmas; be veido ir pagarbos visa tam, kas lietuvio per 
šimtmečius sukurta. Mes pasklidę plačiame pasaulyje giliai ir jautriai 
išgyvename savo brolių ir seserų skaudžią vergiją. Niekas iš svetimųjų 
nesirūpina mūsų Tautos likimu. Priešingai, pavergėjai visokiais būdais 
bando silpninti mūsų jėgas, skaldyti mūsų vieningą laisvės siekimą. Todėl 
didžiausia mūsų pareiga yra išlikti ištikimais savo Tautai ir savo 
Bendruomenei. Bet koks mūsų jėgų blaškymas, bet kokiu motyvu, 
asmeniniu ąr grupiniu, sudaro rimtą pavojų mūsų tautinei egzistencijai 
išeivijoje ir anapus.

Jei praeityje pasitaikė nelygumų ir duobių, tai geros valios ir 
pasišventimo Bendruomenės labui trokšdami, privalome jų ateityje vengti.

Mūsų Bendruomenė yra marga, kurioje yra įvairių nuomonių ir nuotaikų 
bei įsitikinimų, kuriuos yra įmanoma suderinti, kad Kalėdų metu 
jaustumėmės vėlei, kaip Lietuvoje prie Kūčių stalo, viena šeima. Lietuvių 
dienos tebūna kalėdinio džiaugsmo tęsinys ir manifestacija mūsų 
vieningumo ir bendrų siekių.

Būdami nuoširdūs sau ir savo artimiesiems, pasitiksime Kalėdų šventes 
nuskaidrintu žvilsniu į visą gyvenimą, krikščionišką ir tautinį.

ALB Krašto Valdyba

Brangius Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narius ir visus mielus 
lietuviškos spaudos skaitytojus bei rėmėjus nuoširdžiai sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime šviesių ir laimingų NAUJŲ METŲ.

Vytautas Kamantas 
Rimantas Dirvonis 
Stasys Jokubauskas 
Milda Lenkauskienė

Tomas Remeikis
Birutė Jasaitienė 
Raimundas Kudukis 
Gintaras Grušas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
Valdyba

Sveikiname Australijos lietuvius sulaukusius ŠV. KALĖDŲ.
Te į žemę atėjęs Taikos Karalaitis suteikia mums visiems ramybės ir 

šviesios vilties ateičiai.

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba

Sveikinu mielus skaitytojus, bendradarbius ir pagelbininkus Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga.

Kviečiu visus ateinančiuose metuose Mūsų Pastoge domėtis, ją skaityti, 
užpildyti straipsniais, (vairiomis žiniomis ir visokiais būdais remti, nes 
bendruomenės laikraštyje atsispindi mūsų pačių veidas.

1987-tųjų metų laukiam su viltim ir pasiryžimu darbuotis bendruomenės 
ir tėvynės labui.

Mūsų Pastogės redaktorius
Vincas Augustinavičius A. Jakšto piešinys

J. M. 
K alėdos

Suskambo Kalėdų didingi varpai 
Pertraukdami rytmečio tylą, 
Gimimą Ganytojo skelbia linksmai 
Ir šventiška nuotaika kyla.
Tai buvo seniai... tik dabar mename 
Kaip laukdavom švenčių gimtinėj. 
Mes dar praeitim tebegyvenam.
Baltos Kalėdos įaugę krūtinėj.

O dabar, kai Kalėdos jau visai arti - 
Mums širdį liūdnumas užpuola, 
Prisimena tremtinio dalia karti 
Ir širdis namų ilgesiu dejuoja.
Šiandieną, suklupę prie prakartėlio 
Galvas nulenkę, suspaustom širdim 
Meldžiam Tavęs, o brangus Atpirkėjau, 
Leisk mums sugrįžti gimtojon šalin.
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SYDNEJUS

KVIEČIA IR LAUKIA!
Nuo pat Australijos Lietuvių Dienų 
rengti komiteto sudarymo Sydnejuje, 
mūsų savaitraščiuose buvo spaus
dinami pranešimai, nurodantieji visus 
ALD paruošimus, jų programą ir 
renginių vietas. Iš nesenai paskelbtos 
programos matome, kad turėsime ne 
tik meninius renginius ir sporto 
šventę, bet vyks ir įvairių organiza
cijų suvažiavimai. Jaunimas daug 
dėmesio ir energijos skiria Vl-to PLJ 
kongreso ruošimui Australijoje. 
Reikšmingi ir visi kiti suvažiavimai, 
per kuriuos aptariami ir pajudinami 
mūsų lietuviško gyvenimo ratai.

ALD jau čia pat. Šis yra paskutinis 
mūsų pranešimas spaudoje, tad duo
dame dar keletą priminimų.

Iš J.A.V. į ALD atvyks PLB 
valdybos vicepirmininkas Stasys Jokū- 
bauskas su ponia. "Pasaulio Lietuvio" 
redaktorius Bronius Nainys ir Lietu
vių skaučių Seserijos Vyriausioji 
skautininke Stefa Gedgaudienė. Kaip 
jau anksčiau buvo skelbta, ALD 
programoje dalyvaus sesutės Auksė ir 
Mirga Bankaltytės ir solistė Rūta 
Pakštaitė. Apie Rūtą Australijoje dar 
mažai girdėjome, todėl duodame 
keletą žinučių. Ji yra 24 metų 
amžiaus , lyrinis sopranas ( Lyric 
soprano leggiero). Dainavimą studi
javo Čikagos konservatorijoje, De 
Paul universitete ir Salzburge, Aus
trijoje. Dar tobulinosi keliose priva
čiose dainavimo studijose J.A.V. Yra 
dainavusi svarbiose operečių rolėse 
Verdi, Puccini, Strauso ir Mocarto 
kompozicijas J.A.V., Kanadoje ir 
Europoje. Apie jos dainavimą šių 
metų "Akiračiuose" Nr 7-, rašoma: 
"Solistė Rūta Pakštaitė dainuoja savo 
šilkinio tembro sopranu. Ji yra 
jauniausia Balio Pakšto šeimos atžala, 
dainavimo studijas baigusi De Paul 
universitete. Ji yra laimėjusi ne vieną 
jaunų dalninikų konkursą".

ALD atidarymas įvyks gruodžio 26 
d. 4.00 vai. Bankstowno Civic Centro 
auditorijoje, su plačia menine progra
ma. ĮĖJIMAS NEMOKAMAS. ALD 
atidarymo vadovė - Daiva Bieri.

Meno ir tautodailės parodos vyks 
irgi tame pačiame Bankstowno Civic 
Centre, atskirose galerijose. Parodų 
atidarymas įvyks gruodžio 27 d. 3.00 
vai. Po to, parodos bus atidarytos 
kasdien 10.00 - 5.00 vai.
įėjimas nemokamas. Parodų vadovė - 
menotyrininkė Dr. Genovaitė Kazo- 
kienė.

Literatūros popietė įvyks sekma
dienį, gruodžio 28 d. 3.00 vai. irgi 
tame pačiame pastate, bet teatro 
salėje, patogiai talpinančioje virš 300 
žiūrovų. Savo kūrybą skaitys patys 
Australijoje gyveną lietuviai autoriai. 
Programa bus paįvairinta dainomis ir 
muzika.
Literatūros popietės vadovas - poetas 
Bronius Žalys, remiamas Sydnejaus 
skautų 
židinio talkos.

Visi kiti ALD renginiai buvo 
nurodyti nesenai skelbtoje progra
moje. Bilietai bus parduodami iš 
anksto Lietuvių namuose ir prie 
įėjimo į koncertus. Vietos nenume
ruotos. Anksčiau atvykusiems bus 
didesnis pasirinkimas. Pavėlavusieji, į 
kai kurių koncertų sales galės (eiti tik 
pertraukų metu.

Najųjų metų balius ruošiamas 
Bankstowno Civic Centre, talpinan
čiame virš 1000 žmonių. Taigi vietos 
užteks jauniems ir jau pagyvenusiems.

Stalai galės būti pasirenkami tik 
nupirkus bilietus.
Primename, kad bus dviejų pasirin
kimų bilietai: su vakariene $ 22.00, be 
vakarienės $ 12.00.

Daiva Bieri - ALD atidarymo vadovė

Kartojame prašymą, susilaikyti nuo 
besaikio fotografavimo koncertų 
metu. Programos dalyviai, o taip pat ir 
žiūrovai nori netrukdomi sekti meno 
renginius. Foto mėgėjų aparatų 
dažni šviesų blykčiojimai, bei vaikš
čiojimai pykina žiūrovus ir trukdo 
programos dalyvius.

Tikimės, kad atvykę į ALD, turės 
daug progų pasigėrėti lietuvišku 
menu, pabendrauti savųjų tautiečių 
tarpe ir grįš į savo namus su 
sustiprinta tautine sąmone.

* * *

Kanklininkės Mirga ir Auksė 
Bankaitytės iš Clevelando viešės 
Sydnejuje nuo gruodžio 21 d. iki sausio 
4 d.
Laike savo viešnagės jos sutiko 
norinčius supažindinti su kanklėmis ir 
jų skambininmu.
Asmenys, kurie norėtų susipažinti su 
kanklių skambinimo metodika ( ypač 
kurie turi kankles!) Dėl smulkesnės 
informacijos prašomi kreiptis į A. 
Dudaitį, 126 Gladstone St., 
Cabramatta, 2166.
Namų telefonas - (0 2) 727.9191. 
Prašome skambinti bet kuriuo laiku.

ALDRK informacija

G erbi ta mi t auti eči ai

Papildydamas savo kvietimą apsi
lankyti Sydnejaus klubo bibliotekoje, 
pranešu, kad joje galite įsigyti 
Nepriklausomos Lietuvos sidabrinių 
pinigų, įvairių monetų, 10 įvairių 
rūšių lipinukų automobiliams, patrio
tiniais įrašais, lietuvių bei anglų 
kalbomis.

Sydnejaus klubo biblioteka

Mieli Broliai ir Seserys Lietuviai,

Artėjanti Kristaus gimimo šventė ir 
Naujieji Metai vėl teikia man progą 
prabilti į jus. Tos dvi šventės yra lyg 
koks slenkstis, kuris perveda mus į 
naują laiko tarpsnį - 1987 metus.

Malonu Jus sveikinti ir linkėti, kad 
ateinantieji metai būtų mums ir visai 
mūsų tautai dvasinio atsinaujinimo ir 
dieviškos paguodos laikas.

1987 metais švęsime Lietuvos 
Krikščionybės jubiliejų. Jubiliejaus 
iškilmių aidai, ypač iš Romos, pasklis 
po visą pasaulį ir visiems plačiu plačiu 
mastu primins, jog Lietuva tebėra 
gyva ir ištikima Kristui. Tai ir mus 
pačius dvasiškai sustiprins ir nuteiks 
naujiems žygiams. To visa širdimi ir 
linkiu, sveikindamas Jus sulaukusius 
Kalėdų ir Naujųjų Metų.

Negaliu pamiršti savo ilgų bei 
tolimų kelionių, lankant pasaulio 
lietuvius. Esu dėkingas Dievo Apvaiz
dai, kad, palyginti trumpu laiku, 
galėjau aplankyti beveik visus kraš
tus, kur gyvena šiek tiek lietuvių. 
Malonu buvo sueiti į glaudų kontaktą 
su organizacijomis, bei paskirais 
asmenimis, su dvasine kraštų vado
vybe ir asmeniškai susipažinti su 
pasaulio lietuvių gyvenimu bei jų 
pastoracinėm problemom. Dėkoju vi
siems, kurie taip nuoširdžiai mane 
priėmė ir globojo.

Džiugu, kad visuose kraštuose 
lietuviai yra gražiai įsikūrę, gerai 
susiorganizavę, turi gerą vardą ir yra 
aptarnaujami pasišventusių lietuvių 
kunigų. Dėka glaudaus dvasiškių 
bendradarbiavimo su lietuviškom or
ganizacijom visur, pagal vietos sąly
gas, yra nuoširdžiai puoselėjamos 
krikščioniškos ir tautinės vertybės, 
stengiamasi pagelbėti pavergtai tau
tai. Ypatingai malonu pabrėžti, kad 
kiekviename krašte iš jaunosios kartos 
ateina į mūsų gyvenimą sumanių 
veikėjų ir energingų vadų, įnešančių 
naujų idėjų ir optimizmo.

Mūsų mielus ir brangius gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname Šv. 
Kalėdų proga, linkėdami sveikatos, ramybės ir ištvermės Naujiems 1987 
Metams.

E.E. Šliteriai iš Queenslando
* * * *** * * * * * * * * * * * * **»

CANBERRA LITHUANIAN-AUSTRALIAN CLUB Inc.
64 WATTLE STREET, LYNEHAM, A.C.T. 2602

Telephone: 49 1801 P.O. Box 19, Lyneham, A.C.T. 2602
Sv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai sveikiname mielus 

Canberros Lietuvių Klubo narius, lankytojus bei rėmėjus ir visus lietuvius 
Australijoje ir už jos ribų.

Tebūnie ateinantieji 1987-tieji metai Jums visiems laimingi, kupini 
sveikatos ir sėkmės.

Canberros Lietuvių Klubas

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * ***

* * * * * *

Kiekvieno krašto lietuviškos 
bendruomenės turi savitų pastora
cinių problemų. Tačiau viena, visiems 
daugiausia rūpesčių sukelianti, yra 
stoka stojančių į dvasinį luomą. Visur 
girdėjau tą patį nuogąstingą klausimą: 
kas pakeis mūsų prie pensijos amžiaus 
artėjantį kleboną? Negalima sakyti, 
kad lietuvių kilmės jaunimas būtų 
indiferentiškas dvasinėm verybėm ir 
aukos gyvenimui. Ne. Problema glūdi 
greičiau čia, kad vieni nesiryžta 
daryti visam gyvenimui įsiparei
gojimų, o kiti įstoja ne į lietuvišką, o 
vitinę diecezijos seminariją ar ne
lietuvišką vienuolyną.

Jaunas kunigas, išauklėtas be gyvy 
binio ryšio su lietuviška bendruomene, 
nebemato reikalo ir nejaučia pareigos 
dirbti lietuviškoje pastoracijoje. Jau 
šiuo metu nebeįmanoma rasti lietuvio 
kunigo visoms lietuvių parapijoms ar 
misijoms. Artimoje ateityje visa eilė 
mūsų lietuviškų parapijų turės ne 
lietuvi kunigą, bus uždarytos ar 
perleistos kitos tautybės tikintie
siems.

Tautiniai susipratusių kunigų per 
naktį neprisiauginsime. Turime ieškoti 
būdų.kad rastume lietuviškoje pasto
racijoje dirbančių. Viena iš galimybių 
yra pastovūs diakonai. Pastovus 
diakonas su pensininko ar net ne 
lietuvio kunigo pagalba galėtų sėk
mingai vadovauti lietuviškai parapjai 
ar misijai: sakyti pamokslus, krikštyti,, 
tuokti, laidoti ir t.t. Šiuo metu 
pastovių diakonų idėja lietuvių tarpe 
dar tebėra palyginus svetima, kai tuo 
tarpu amerikiečių pastoracijoje jau 
dirba virš 7000 diakonų.

Lietuvos Krikščionybės jubiliejus 
mums teikia išskirtiną progą rimtai 
pamąstyti esminius mūsų išeivijos 
religinius ir tautinius klausimus, o 
Dievo Tarno arkiv. Jurgio Matulaičio 
beatifikacija skatina prašyti jo pagal
bos, kad jis, taip sėkmingai vadova
vęs Lietuvos bažnytinės provincijos 
įkūrimui,savo užtarimu padėtų ir 
mums išspręsti lietuviškos pastora
cijos išeivijoje problemas.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje

PAUL A. BALTAKIS, O.F.M.

Mūsų Pastogė Nr. 49-52, 1986.12.15, pusl.2.
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D AI LfiS
PAR O D OJE

Šiaurūs vėjai mus išblaškė po visą

Krašto Tarybos 
atstovų člė mesi ui 

Anksčiau Mūsų Pastogėje
pasauli: vienur supūtė dideliais bū
riais, kitur nusviedė po vieną. Todėl 
susirinkti kartkartėmis į vieną didelę 
iš tolimų pasaulio kraštų, pasidalinti 
darbais ir pasidžiaugti kūrybiniais 
laimėjimais yra labai džiugi šventė.

1 Lietuvių dienų metu rengiamą 
dailės parodą šiemet atvyks dar viena 
viešnia nebuvėlė - Brigita Rėderytė iš 
Italijos. Ji sutiko netik atsiųsti savo 
darbus 1 mūsų parodą ir tuo ją 
praturtinti, (nešant daugiau Įvairumo, 
bet ir asmeniškai joje dayvauti.

Brigita Rėderytė gimė Lietuvoje, 
Karo metu tėvai, bėgdami nuo pavojų,

- ilgėliau apsistojo vakarų Vokietijoje, dėlėmis sumomis. Be to, Australijos 
Brigita, nuo vaikystės linkusi i meną, 
grožį, dailų judesį, pirmiausia, kaip 
yra būdinga jaunom mergaitėm, pasi
rinko šokio meną. Berlyne ji baigė 
klasikinio baleto mokyklą ir šoko kaip 
prima balerina didžiuosiuose Europos 
teatruose.

buvo iškeltas įdomus pasiūlymas, kad Qna Palajtlenė sveikina visus savo draugus Sydnejuje, Melbourne ir & 
lietuviai pastataytų skulptūrą - pa- Newcastely]e su §v. KALĖDOM ir NAUJAIS METAIS. $
minklą viešoje vietoje, Canberroje.
Deja, ši
pritarimo.

Lietuvių 
žinomas ir 
labai svarbu, kad būtų įamžintas.

Australijoj turim pora iškilių lietu
vių skulptorių, kurie galėtų sukurti 
tinkamą skulptūrą.

Galbūt šis projektas kainuotų $ 
10.000 - $ 20.000. Nors suma didelė, 
bet teko girdėti, kad yra nemažai 
mecenatų, pasirengusių prisidėti di-

mintis

vardas 
aukštai

nerado plataus
... . . Sydnejaus Pensininkų Klubas sveikina visus narius ir prijaučiančius su

Australijoj gerai Jf $V. KALĖD0M lr NAUJAISIAIS METAIS, 
vertinamas, taigi vrt

ŠV. KALĖDŲ proga sveikinu visus draugus ir pažįstamus, linkiu stiprios 
sveikatos ir sėkmės jūsų gyvenime.

Antanas Kutka.

Visiems savo skaitytojams, rėmėjams ir bičiuliams džiugių Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujųjų Metų, niekad nepailstant Tėvų Žemės 
laisvinimo darbe. v. .

MELBOURNO LIETUVIU BIBLIOTEKA

Lietuvių Fondas ir Canberros Lie
tuvių Fondas turėtų šį projektą 
paremti.

Vietą skupltūrai būtų galima gauti > 
naujam parke, miesto centre, netoli
naujųjų konferencijos rūmų. Taigi §v. nALEDŲ lr NAUJŲ METŲ proga sveikinam draugus ir pažįstamus 
lietuvių pastatytą skulptūrą matytų Unkėdami jiems viso geriausio, 
netik kad Canberros gyventojai, bet ir Ji 
tūkstančiai turistų.

Siūlyčiau, kad šį reikalą svarstytų Jto 
ALB Krašto Taryba ateinančioje S? 
sesijoje, Sydnejuje. Principiniai nuta- sveikiname 
rus skulptūrą pastatyti, reikėtų suda- METŲ proga 
ryti komitetą, kuris šį projektą toliau ™ 
puoselėtų.

Artinantis Australijos 200 metų , 
atradimo sukakčiai - 1988 metams, 
būtų įspūdinga, jeigu ta proga būtų 
galima lietuvišką skulptūrą pastatyti 
Australijos sostinėje.

M.F. Sodaičiai

gimines, draugus ir pažįstamus ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 
ir linkime laimės, džiaugsmo ir sveikatos.

Sveikiname
laimingų NAUJŲ METŲ.

M. Labutienė ir 
Bieri šeima

visus draugus irpažistamus su ŠV. KALĖDOM ir linkime

Likimo atsitiktinumai pakreipė 
Rėderytės gyvenimą 1 Italiją, i tą 
meno klasikų kraštą. Čia ji pajuto, 
kad jos tikrasis pašaukimas yra 
vaizduojamojo meno srityje ir pasi
rinko tapybą.

Jautri muzikiniam ritmui ir jude
siui, Rėderytė ir vaizduojamajame 
mene atkuria kai kuriuos šokio 
principus. Jos linijos yra švelnios, 
dažnai savo vingiavimuose atkurian
čios šokio ritmą. Spalvas ji renkasi 
santūriai, nors jos visad lieka giedrioje 
skalėje. Rėderytės kūryboje tematika 
yra (vairi, bet vyrauja figuratyvinė 
tapyba, kartais su tam tikra simboliz
mo priemaiša. Ji dažniausiai domisi 
jaunų mergaičių, tikriausiai, šokėjų 
jaunomis figūromis. Taip pat jos 
kūryboje yra gausi gėlių tema.

Gal Italijos saulėta gamta, o gal 
Italijos klasiškojo meno palikimas 
Rėderytės darbus išlaiko išbalansuo
toje pusiausvyroje, nenusveriant jos 
darbų nei j spalvų, nei į linijų' 
persvarą. Brigita Rėderytė taip 
nusako meno paskirti: "Menas yra 
harmonija".

Tokį tai pagrindini principą mes ir 
matome jos pačios kūryboje.

Brigita Rėderytė yra suruošusi 
nemažai savo asmeniškų parodų 
Milane, kur ji gyvena, taip pat 
Veronoje ir Romoje. Jos tapybos 
darbai yra laimėję "Didžiąją premiją" 
1977 metais, Milano miesto sidabro 
medali 1977 ir bronzos medalį 1979 
metais.

Tad gerbiami parodos lankytojai 
turės malonumą pasigėrėti dar niekad 
Australijoje nematytais lietuvaičių 
darbais: matys netik Brigitos Rėdery
tės tapybą iš Italijos, bet ir iš 
Kolumbijos atvykusios Nijolės Sivic- 
kaitės - Mockienės skulptūrą.

Genovaitė Kazokienė

Viktoras Martišius
Meilutė ir Antanas Jokantai

Visus mūsų mielus draugus ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime laimingų N. METŲ

Ona ir Henrikas Stošiai

Sveikinu savo artimus bičiulius su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu 1987 metais 
visiems daug sveikatos, sėkmės ir laimės.

PERTHAS | Bronė Ropienė

Popiežiaus Jono Pauliaus II apsi- W , 
lankymo proga Perthe, lapkričio 30, > v įraUglS’. artlmu,osius k Pažįstamus sveikinu su Šv.
kun. Dr. Alfonsas Savickas paruošė S? KALĖDOM ir linkiu šviesių ir laimingų NAUJŲ METŲ, 
bareljefą iš firbreglass, kuris vaizduo
ja Taikos balandžius - jų sparnų 
išsklendime matom būmerango pavi
dalą, kurio abu galus siekia iškeltos 
popiežiaus rankos.

Pertho spaudoje buvo plačiai pa
minėti kun. dr. A. Svicko meniniai 
gabumai pailiustruoti nutraukomis. 
Taip pat pažymėta, kad jis yra 
lietuvių kilmės ir atlieka dvasinius 
patarnavimus lietuvių bendruomenei.

Eugenija Bliokienė

Nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ linkime 
mūsų mieliems draugams, bičiuliams, bendradarbiams ir pažįstamiems iš 
arti ir toli.

Valentina, Balys, Laima ir Rita
Barkai

Lapkričio 9. Lietuvių namuose 
įvyko Lietuvių sąjungos susirinkimas. 
Pasidžiaugta kad finansiniai sąjunga 
stovi tvirtai ant kojų, pasidžiaugta 
pagerinimais ir finansine parama, 
gauta iš aukotojų ir iš salės nuomos.

Kariuomenės šventės minėjimą su
ruošė Pertho ramovėnai lapkričio 23. , 
Šv. Mišias atlaikė kun. dr. A. Savickas, 
minėjime paskaitą skaitė A. Statkus. ' 
Meninę programą išpildė tautinių > 
šokių grupė "Šatrija", Radzivanai ir ‘ 
mišrus choras, taip pat V. Skrolio 
naujai sudarytas vyrų sekstetas.

Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai draugams ir pažįstamiems ŠV. 
KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga

A.M. STATKAI

Širdingiausi linkėjimai geros valios žmonėms švenčių proga ir per visus 
metus.

Gedas Antanėlis

Sveikinu su ŠV. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS bičiulius ir 
sportininkus, Australijoje ir užjūryje

Stasys Juraitis

Giminėms, bičiuliams ir visiems lietuviams Kalėdų švenčių ir Naujųjų
Jubiliejinė radijo valandėlė, 10 (gT Metų proga linkime džiaugsmo ir Dievo palaimos, 

metų sukakties proga, buvo pravesta 
gruodžio 9-tą. Buvo duodamos iš
traukos iš pereito dešimtmečio radijo 
valandėlių.

Elena ir Stasys Dainiai.

Pertho lietuvių Apylinkės valdyba 
šiais metais neruoš vaikams kalėdinės 
eglutės, nes yra stoka susidomėjimo. 
Kūčios bus suneštinės 7 vai. vak. 
Lietuvių namuose.

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

Longinas P u k y s

Ona L.
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EVA KUBBOS 
ŽYMI DAILININKE

kūrinio, laimėjusio Pringle premijąDailininkė Eva Kubbos prie savo

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų linkime visiems įj 
bendruomenės, kultūros ir meno darbuotojams, užjūrio svečiams, S 
atvykusioms į Australijos Lietuvių Dienas, visiems Australijoje 7į 
gyvenantiems lietuviams ir jų draugams. x

Tegul šios Australijos Dienos sustiprina mūsų tautinę sąmonę ir priduoda 
naujų jėgų ateities darbams lietuvių bendruomenėje.

Australijos Lietuvių Dienoms 
Rengti Komitetas

ŠV. KALĖDŲ proga nuoširdžiai sveikiname visus mielus tautiečius, 
darbuotojus, talkininkus ir linkime vieningų ir kūrybingų NAUJŲ METŲ.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname ŠV. 
KALĖDŲ proga ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

Edna ir Albinas Giniūnai

Australijos Lietuvių Fondo valdyba dalinasi KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ džiaugsmu ir linkėjimais su Fondo įgaliotiniais, talkininkais, nariais 
ir visais jo rėmėjais.

Padėka "Mūsų Pastogės" redaktoriams ir leidėjams už nuoširdų 
talkininkavimą A.L. Fondui.

AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDO VALDYBA

VISIEMS 
VADOVAMS 
BIČIULIAMS 
METŲ LINKI

LSS AUSTRALIJOS RAJONO SK AUTAMS-TĖMS, 
IR VADOVĖMS, SKAUTŲ TĖVAMS, RĖMĖJAMS IR 
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 1987-JŲ

Sydnejuje visi žino žymiąją mūsų 
dailininkę Evą Kubbos. Ji gimė su 
dailininkės gabumais ir studijavo meno 
mokyklose : F.A. Hochschule fuer 
angewandte Kunst, Berlin 1951, Royal 
Melbourn Tech. College, Swinburne 
Tech. College, Vic.

Ji turėjo daug individualinių parodų 
Sydney, Newcastle, Adelaide, 
Canberra, Queenslande ir Tasmanijoj, 
pradedant 1962m. Grupinėse 
parodose, nuo 1962 m. iki šių laikų jos 
kūrybiniai paveikslai yra pageidau
jami. Ji yra gavusi daugybę premijų, 
pavz. Pringle premiją ji yra gavusi net 
kelioliką kartų.

Aprašymai apie Evą Kubbos ir jos 
kūrybą telpa įvairiuose australų 
veikaluose, išleistuose nuo 1960 m. iki 
1985.

Jos pavardė yra "Encyclopedia 
Lituanica”, tai šešių tomų enciklope
dija apie Lietuvą ir lietuvius anglų 
kalboje.

1966 m. buvo išleistas veikalas apie 
dailininkus Australijoj, lietuvių pa
stangomis - "Eleven Lithuanian 
Artists in Australia".

Eva Kubbos yra nuolat kviečiama į 
meno kūrinių konkursus, kaip viena iš 
teisėjų, kad būtų atrinktas kūrinys,

vertas premijos.
Dvyliktasis tarptautinis, bio

grafinio centro kongresas, propa
guojąs meną ir palaikąs ryšius tarp 
įvairių kraštų, 1985 m. pakvietė Evą 
Kubbos dalyvauti Budapešte. New 
South Wales valstijos premjeras laišku 
rekomendavo Evą Kubbos kaip 
aukštai vertinamą Australijos daili
ninkę.

Dailininkė Eva Kubbos vėl pakvies
ta į keturioliktojo tarptautinio, bio
grafinio centro kongresą, kuris vyks 
Ispanijoj, Madride, 1987 m. liepos 
mėn. nuo 12 - 19 d. Kadangi Eva 
Kubbos mėgsta keliauti, yra aplan
kiusi daugelį kraštų - tikriausiai vyks 
į Ispaniją ir su Australijos tautiečiais 
pasidalins įspūdžiais.

Eva Kubbos yra įtraukta į "Who's 
Who of Women" ir į International 
Biographical leidinius, kurie regis
truoja visus žymius žmones visame 
pasaulyje.

Mes, Australijos lietuviai, didžiuo
jamės turėdami savo tarpe tokią 
garsią dailininkę, gerbiamą ir mylimą 
lygiai taip pat australų tarpe kaip ir 
lietuvių.

V. Augustinavičius

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADIJA

ŠV. KALĖDŲ PROGA SVEIKINAME VISUS "AUŠROS" TUNTO 
NARIUS, SKAUTŲ TĖVUS, DRAUGUS IR RĖMĖJUS.

TEATNEŠA NAUJIEJI - 1987-JI - METAI SĖKMĖS ASMENIŠKAME 
BEI SKAUTIŠKAME GYVENIME!

AUŠROS" TUNTO VADIJA

Sveikiname Ramovėnus bei visus buvusius karius ir linkime kad Šv. 
KALĖDŲ ŠVENTĖS suteiktų daug džiaugsmo, o NAUJIEJI METAI atneštų 
asmeninę laimę, vilti ir stiprybę.

Melb. LKV S-gos RAMOVĖ Valdyba

&
Geriausios šventinės nuotaikos ir džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE irdį 

laimės bei pasisekimo NAUJUOSE METUOSE linkime Tautos Fondo ~į] 
rėmėjams, nariams ir įgaliotiniams. įj

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje 
Melbournas

Sydnejaus Lietuvių Klubas sveikina visus savo narius, talkininkus 
tarnautojus, Sydnejaus lietuvius ir visus svečius atvykusius iš kitur 

ŠV. KALĖDŲ PROGA 
ir linki visiems ,

LAIMINGŲ NAUJŲ 1987 METŲ.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Xietubiu kooperatini kredito draugija
Sveikiname visus draugus, bičiulius ir pažįstamus su ŠV. KALĖDOMIS 

ir linkime visiems LAIMINGŲ NAUJŲ 1987 METŲ.

Milda, Vytautas ir Ričardas Bukevičiai

šabo naciams, klientams ir 
bisai lietusiu, bendruomenei linki 

linksmiausių sbenėių ir 
laimingų naujų metu!

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ
draugus ir pažįstamus, linkime geros sveikatos ir Aukščiausiojo palaimos.

METŲ proga sveikiname visas gimines,*

Adolfas ir Elena Eskirtai

Sveikiname švenčių proga visusjcurie mus metų bėgyje parėmė ir linkime 
laimingų NAUJŲ METŲ.

Australijos Lietuvių Jaunimo
Sąjungos Valdyba

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir sėkmingų, našių bei laimingų NAUJŲ 
METŲ visiems TALKOS nariams bei rėmėjams linki

Liet. Ko-op. Kredito D-ja "Talka 
Sydnejaus Skyrius

Linksmų ŠV. KALĖDŲ, laimingų NAUJŲ METŲ mieliems draugams, 
kaimynams ir pažįstamiems linki -

Grybų šeima

Mūsų Pastogė Nr. 49-52, 1986.12.15, pusl.4

4



SUSITIKIMAS SU KRISTUMI
KALĖDOSE

Brangūs ir mieli Sesės ir Broliai ir 
mūsų lietuviškas jaunime!.

Jūs apie Kristų esat patyrę iš savo 
tėvų, Bažnyčios, draugų ar mokyklos. 
Bet ar esate kada save intymiai 
paklausę: Ar aš pažįstu Kristų? Ar Jis 
tikrai realus? Ar aš Ji laikau savo 
draugu, ar turiu bent koki ryši su Juo?

Visi esame girdėję Evangeliją apie 
turtingą jaunuoli (Mark.10: 17-22) ir 
jo pokalbį su Kristumi. Kristus nori 
tokio ar panašaus pokalbio ir su 
kiekvienu jaunuoliu ar mergaite, 
nežiūrint skirtingų laikų ar tautų, 
rasių ar kultūrų!.. Popiežius Paulius 11 
ypač ragina kiekvieną jaunuolį pradėti 
pokalbį su Kristumi, o ypač patirti tą 
Kristaus žvilgsni, kuris pervertų iki 
pat sielos gelmių... Kad ir tu 
paklaustum Kristų: "Ką aš turiu 
daryti, koks mano gyvenimo kelias, 
kokie būtų prasmingi ateities planai? 
Kristau, ko nori, kad aš daryčiau!"

Šv. Tėvas prašo jaunimą ne tik 
pradėti pokalbį su Kristumi, ne tik kad 
jam kalbėtų, bet gal dar svarbiau, kad 
jam atvertų savo ausis - ypač savo 
širdį ir kad atydžiau paklausytų, ką 
jam Kristus kalba, o gal ir ką labai 
svarbaus norėtų jam pasakyti! O 
tam geriausia proga yra Kalėdos!

Štai ir Kalėdos! Vėl 
regim Kristų kūdikiu Betliejuj, angelų 
giesmės rodos apgaubia pasauli!.. O 
mus šioj šaly ir džiaugsmas ir 
skausmas aplieja, širdis vis gyvam 
ilgesy ir gimtinės, ir brolių!

Jaunosios širdys gal to ir nejaučia... 
Tad pažvelkim prasmingai i Kristų 
Kūdiki Betliejuj, kuris atėjo i pasauli, 
kad parodytų mums kelią į Tėvą, kad 
atskleistų jo meilę ir maloningumą 
pasauliui.

Kai taip susikaupę žvelgiame i 
Prakartėlę, tai ir nebylioje Kūdikio 
kalboje girdim žodį apie Tėvą - kaip 
garbinti Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes 
Jis yra Tiesa. Mes ilgimės tiesos!.

Dar daugiau - jis yra gyvenimas - 
pats tikrasis gyvenimas, ir kad pažinti 
Kristų yra ypatinga pažinti Tėvą, 
esanti Jame, kuris yra amžinas 
gyvenimas. Mes trokštame gyvenimo.

Čia leiskime savo jaunatviškai 
širdžiai prabilti: "Jėzau, Tu esi tas 
kelias, kuriuo aš turiu sekti - tarsi ta 
kompaso rodyklė ir planas mano 
kelionės. Jėzau, duoki man tą planą! 
Jėzau, Tu esi Tiesa, kurios aš ieškau, 
kuri tik viena gali patenkinti mano 
neramią širdį, kuri vis blaškosi 
gyvenime ieškodama jo supratimo ir 
prasmės - tad apšviesk mane savo 
tiesa.

Jėzau, tu esi ir gyvenimas, kuris 
mane palaiko ir gaivina, kuris man 
žada ir tikro gyvenimo ateitį! Tik 
padaryk mane tvirtą, mano siekimuos 
ir gyvą meilėje, tikėjime ir viltyje!” 
Kaip yra parašiusi iš kalėjimo Nijolė 
Sadūnaitė: "Kaip gera, kad mūsų 
gyvenimo laivelį vairuoja gerojo Tėvo 
ranka. Kai jis prie vairo - niekas 
nebaisu. Tada, nežiūrint kaip sunku 
bebūtų gyvenime, mokėsi kovoti ir 
mylėti."

Mieli Broliai ir sesės! Tad Ir linkiu 
to džiaugsmo Kristuje ir tos ramybės 
ir tikėjimo! Bet tegu mūs širdys ir 
rankos vis budi - už brolius, kurie 
kenčia vergiją ir badą...

Nuoširdžiai budėdamas su Jumis,
V.s.fil.prel. Petras Butkus

Austr. Rajono Dvasios Vadas

ATVYKSTA LABAI LAUKIAMA
VIEŠNIA

Dar lapkričio mėn. gauta žinia, kad 
į Australiją atvyksta skautams, o ypač 
skautėms brangi viešnia - Lietuvių 
Skaučių Seserijos Vyr. Skautininke , 
v.s. fil. Stefa Gedgaudienė. Ji 
dalyvaus Sydnejuje vykstančiose Lie
tuvių Dienose ir po to - Rajoninėje - 
Karaliaus Mindaugo vardo - Stovyk
loje, Mt. Keira, N.S.W. Tai antra 
Seserijos Vyr. Skautininke, laike 40 
metų atsilankiusi mūsų žemyne (pir
moji atsilankiusi buvo v.s. Irena 
Kerelienė - 1978 m.)

Visus mūsų draugus ir bičiulius sveikiname brangiose Kalėdų šventėse ir 
linkime laimingų Naujų 1987 Metų.

Izidorius ir Elena Jonaičiai

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

Vytautas Patašius

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikinam šv. Kalėdų proga, 
linkėdami sveikatos, džiaugsmo ir pasisekimo Naujuose 1987 Metuose

Pateikiam žiupsnelį žinių apie 
atvykstančią viešnią.

V.S. Stefa Gedgaudienė

M. Migevičienė
L. ir V. Deikai 
I. ir A. Dudaičiai

Sveikiname visas gimines, draugus ir pažįstamus Šv. Kalėdose ir linkime 
visiems geros sveikatos ir laimės 1987 metais.

Vida ir Algis Kabailai

Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus tautiečius su K A LĖD OMIS 
'ir NAUJAIS 1987 METAIS.

Angelė ir Stasys Montvidai

Sesė Stefa kilimu tauragiškė, 
skaudvilietė. Baigusi liet, gimnaziją 
Muenchene, ten pat pradėjo studijuoti 
UNRRA'os universitete, o vėliau - 
Clevelando Westwern Reserve univer
sitete ir meno institute. Skautė nuo 
1939 m. Vadovaujančiose skautiškose 
pareigose nuo 1949 m.: nuo skilti- 
ninkės iki tuntininkės, nuo ASS 
skyriaus pirmininkės iki Skautininkių 
draugovės pirmininkės. ASS Centro 
Valdybos pirmininkė 1972 m. Yra 
baigusi Gilwellio Miško Ženklo vado
vių kursus (1977). Liet. Skaučių 
Seserijos Vyr. Skautininke nuo 1984 
m. Apdovanota Lelijos ordinu.

Priklausė ir kitiems organizaci
niams vienetams: Liet. Žaibo sporto 
klubui, Čiurlionio ansambliui. 1964-67 
turėjo meno galeriją Clevelande. 
Talkina "Dirvos" redakcijai ir "Vil
ties" d-jos leidyklai.

Šia proga linkime Sesei Vyr. 
Skautininkei linksmų švenčių ir kuo 
gražiausios viešnagės Australijos 
žemyne! ,

Švenčių proga sveikiname draugus, bičiulius ir choro "Daina" choristus.
Geriausių 1987-jų linkime

Elena ir Bronius Kiveriai

Mielieji mūsų Sielų Ganytojai, prelatai Petrai Butkau ir kunige Povilai 
Martūzai, sveikiname Jus Šv. Kalėdų proga ir linkime Dievo palaimos 
Naujiems 1987 Metams.

Visuomet Jūsų Edvardas ir Emilija Šliteriai iš Queenslando

Mūsų mieliems draugams ir pažįstamiems linkime Šv. Kalėdų džiaugsmo 
ir laimingų Naujųjų Metų.

V. ir A. Jakštai

Savo draugus ir pažįstamus sveikiname Kalėdų švenčių proga ir linkime 
laimės, džiaugsmo ir sveikatos 1987 metais.

Jonas ir Marija Zinkai

Mielus bičiulius sveikinam Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga linkėdami 
laimės, sveikatos ir sėkmės.

Agnė ir Henrikas Meiliūnai

Sveikiname mielus prietelius, artimuosius ir draugus 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime sėkmės 1987 METAIS.

VI PASAULIO LIETUVIŲ Martina ir Anskis REISGIAI
JAUNIMO KONGRESAS

AUKOS

VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
ruošai buvo gautos šios aukos:
Prof. Vytautas Doniela, NSW, dr. 
Jurgis Mikolajūnas, Vic. ir dr. Dalius 
Sagatys - Qld. paaukojo po $ 100 ir 
tapo kongreso Garbės rėmėjais.
H. Petrauskas, Qld., paaukojo $ 50
P. Žitkauskas, NSW., - $ 20
V. Pošiūnas, Vic., - $ 15
J. Fedaravlčius, Qld., O. Burokienė, 
NSW., S. Kranas, Qld., A. Kudžius, 
Qld., B. Leitonas, Vic., A.Pomeringas, 
Qld., J. Ruzgienė, Qld., - visi po $ 10 
V. Koženauskienė, Vic., - $ 5 
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėko
jame

VI PLJK Organizacinis komitetas

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga sveikinu mielus draugus bei pažįstamus ir 
linkiu sveikatos, sėkmės ir laimingų NAUJŲ METŲ.

S. P a č ė s a

Sveikinu visus pažįstamus
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga. Linkiu visiems laimingų Švenčių ir gerų nuotaikingų sekančių metų

O. Liutikienė, W.A.

Visus mielus bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius nuoširdžiai sveikinam 
ŠV. KALĖDŲ proga linkėdami laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

A. ir V. Jarai

Mielus draugus, bendradabius ir pažįstamus sveikiname ŠV. KALĖDŲ ir 
NAUJŲ METŲ proga linkėdami sveikatos ir laimės

Ričardas ir Juozas Červinai

Mūsų Pastogė Nr. 49-52, 1986.12.15, pusl.5
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LI E TU VISKO GYVENIMO KELIU

$ių metų spalio mėn. 65 - kių sulaukė 
veiklus Geelongo Apylinkės narys 
Algirdas Karpavičius, kurio veiklos 
pradai gana ryškūs išliko pačioje 
bendruomenėje, o ypač lietuviško 
jaunimo auklėjime bei skautiškame 
darbe.
Algirdas Karpavičius yra pietvaka
rinės Suvalkijos lygumų sūnus, gimęs 
vidutinio ūkininkų šeimoje, gyvenan
čioje Bartininkuose, Vilkaviškio 
apskrityje. Pats Bartininkų miestelis 
įsikūręs aukštumėlėje prie nedidelio 
Aistos upelio, kurio vandenys, netolu- 
moje nuo miestelio Vartų apylinkėje, 
skalauja didingą senolių praeitį sle
piantį piliakalnį, ant kurio, Dr. J. 
Basanavičiaus prielaida, stovėjus gar
si kung. Margio pilis. Taigi, šios 
gražios gamtos aplinkoje ir teko 
Algirdui praleisti pačią jaunystę, 
lankyti pradžios mokyklą, o ją baigus, 
su širdgėla apleisti šį mielą vaikystės 
dienų kampelį ir įsijungti į Vilkaviškio 
Dr. J. Basanavičiaus vardo valstybinės 
gimnazijos moksleivių eiles, nepa
mirštant jį aplankyti nors švenčių ar 
atostogų metu.

Lietuvos nepriklausomo gyvenimo 
agoniją jaunam Algirdui teko pergy
venti jau lietuvio kario uniformoje, 
Aukštosios Panemunės šlaituose esan
čių kareivinių rajone. Neilgai buvo 
jam lemta grožėtis šių šlaitų alėjomis, 
kuomet tuometiniai palaidotos laisvės 
diktatai, jo tolimesnio gyvenimo eigą 
nukreipė į kunigaikščių miestą Vilnių. 
Mielas jam buvo Vilnius.

Antru kartu į Lietuvą plūstant 
raudonojo siaubo tvanui, teko palikti 
agonijoje tautą ir senelį Vilnių, 
ieškant prieglobsčio karo naikinamoje 
vokiečių žemėje. Prieglobstį rado 
prancūzų okupacinėje zonoje, Kai- 
serlautern pabėgėlių stovykloje. Nors 
nuo pirmųjų sųtovykloje dienų buvo 
įjungtas į jos administravimo darbą, 
tačiau jis nebuvo abejingas ir lietuviš
kiems reikalams. Dirbo mokykloje, 
redagavo stovyklos laikraštėlį, ruošė 
vaidinimus, sukūrė chorelį, o reikalui 
esant, ėjo ir vargonininko pareigas. 
Kurį laiką dirbo prie prancūzų 
kariuomenės dalinio, Friedrichshafen 
mieste, iš kurio dažnai nuvykdavo ir 
pas Konstanz mieste gyvenančius 
lietuvius. Šiam kariuomenės daliniui iš 
šio miesto išsikėlus, persikėlė į Lienau 
D.P. stovyklą. Ir šioje stovykloje 
ilgesnį laiką dirbo IRO įstaigoj, 
mokytojavo vargo mokykloje, vado
vavo skautų mišriam vienetui iki 1949 
metų pradžioje išvyko į Australiją.

Šio žemyno krantus Algirdas Kar
pavičius pasiekė 1949 metais. Pirmą
sias "naujojo australo" dienas pradėjo 
Bonegillos emigrantų stovykloje, iš 
kurios, dviejų metų darbo sutarčiai 
atlikti, buvo įdarbintas Melbourne. 
Atliekamu nuo darbo laiku, pilnai 
reiškėsi ir lietuviškoje vietos veikloje. 
Priklausė kelioms organizacijoms, dir
bo jų valdybose, šoko tautinius šokius, 
keleris metus mokytojavo savaitgalio 
mokykloje. Ypač jo veikla buvo ryški 
tuometiniame vietos skautų gyvenime 
ir nebus apsirikta tvirtinant, kad jis 
pats ir s. J. Makulis yra Melbourne 
skautų tunto įkūrėjai. Nemažiau jo 
veikla ryški buvo ir lietuvių tautinių 
šokių grupėje Atžalynas, kuri sėkmin
gai lietuvius reprezentavo Melbourne 
vykusioje Olimpiadoje, karalienės vi
zito metu, Moomba festivaliuose, 
tautybių ruošiamuose koncertuose, 
išlikdama pirmaujančioje vietoje. 
Skautiškais ir mokyklos reikalais 
rasdavo jis laiko aplankyti ir toli
mesnių vietovių lietuvius. Sunshine, 
Somers šeimų stovykoje, Geelong 
mieste, į kurį 1958 metų pabaigoje 
persikėlė nuolatiniam apsigyvenimui.

Geelonge reiškėsi aktyviai lietuvių 
Mūsų Pastogė Nr. 49-52, 1986.12.15,

DANA IR GABRIELIUS ŽEMKALNIAIr o i

K. ir V. Biveiniai, Canberra

S. ir A. Mauragiai

Ona ir Vladas Jakučiai 
Rasa ir Edis Lipšiai

Marina ir Laurie Cox 
Ona Osinienė

Brangius mūsų draugus, pažįstamus, bendradarbius ir klientus 
nuoširdžiai sveikiname Kristaus Gimimo Šventės proga linkėdami gimusio 
Kristaus globos ir palaimos ateinantiems 1987 tiems metams

Sveikinu visus draugus ir pažįstamus, linkiu džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ 
ir laimingų NAUJŲ METŲ.

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI VISIEMS MŪSŲ 
DRAUGAMS.

Nuoširdžiausi sveikinimai ir geriausi linkėjimai ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 
METŲ proga draugams, pažįstamiems ir bičiuliams

Sveikiname mielus artimuosius ir pažįstamus su K A LĖD Ų ŠVE NTĖMIS ir 
linkime laimingų NAUJŲ METŲ.

Bičiuliams, pažįstamiems malonių KALĖDŲ ŠVENČIU ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ širdingai linki

"SŪKURIO" Valdyba, šokėjai ir tėveliai nuoširdžiai sveikina RĖMĖJUS 
ir visą BENDRUOMENĘ Šv. KALĖDŲ proga ir linki visiems laimingų 
1987-TŲ METŲ.

gyvenime. Penkerius metus buvo 
Apylinkės valdybos narys, kurį laiką 
redagavo Geelongo lietuvių biuletenį, 
kelerius, su pertraukomis, metus 
vadovavo Savaitgalio mokyklai, dirbo 
Geelongo Lietuvių sąjungos valdy
boje, o dabar Revizijos komisijoje ir 
net septynioliką metų vadovavo 
Geelongo skautų "Šatrija" vienetui. 
Be minėtų organizacijų, yra židinietis 
ir priklauso Melbourne Skautininkų 
Ramovei.

Algirdas Karpavičius nuo pačių 
jauniausių dienų priklauso Lietuvių 
Skautų Sąjungai, į kurios eiles įsijungė 
dar Lietuvoje ir ėjo joje įvairias jam 
patikėtas pareigas. Vyriausia Lie
tuvių Skautų Sąjungos vadovybė 
įvertindama Algirdo Karpavičiaus 
įnašą į lietuviškosios skautybės gyve
nimą, yra jį apdovanojusi už Nuopel
nus ir Lelijos ordenais bei atžymėjusi 
50-ties metų skautavimo žyminiu. 
Taip pat pakeltas ir į aukščiausią 
skautiško vyresniškumo vyresnio 
skautininko laipsnį. Pasaulio Lietu- 
vių Bendruomenė įvertindama :jo įy 
darbus lietuviškose mokyklose, jį jh 
atžymėjo Padėkos Diplomu. S?

Algirdas Karpavičius turi ir plunks- vk 
nos valdymo gabumų, kuriais pradėjo 
reikštis dar būdamas gimnazijos suole, tY 
Pirmieji jo kūrinėliai buvo išspausdinti Si 
Lietuvoje Ateities spinduliuose, 
Mokslo Dienose, o vėliau Karyje, įto 
Didesnės apimties scenos veikalėlį S? 
Lietuvos Praeitis parašė dar Vokieti- & 
joje, kuris buvo suvaidintas Kaiser- 
lautern stovykloje. Šio talento neuž- 
metė ir atvykęs į Australiją yra Ąj 
parašęs jaunimo scenai Regėjimas, 
Prie Kryžiaus, Našlaitė Irutė veikale- įįj 
liūs, kurie buvo suvaidinti Melbourne 
ir Geelonge Savaitgalio mokyklos Ji 
mokinių ar skautų. Kartais pasirodo W 
jis ir su poezijos kūrinėliais, tik gaila, 
kad retokai. Bendradarbiauja Mūsų 4? 
Pastogė, Tėviškės Aidai savaitraš- va 
čiuose bei Tėvynės Židinys leidlnė- 
lyje, o kartais jo rašyti straipsneliai % 
pasiekia ir užjūryje leidžiamų Pašau- JI 
lio Lietuvis, Skautų Aidas žurnalų <cįf 
puslapius.

Mielas Algi, apie šį laiką sukanka Ąj* 
28 metai,kaip gyvenate Geelonge. *©» 
Nenusikalsiu palinkėdamas visų Gee- į/ 
longiškių vardu daug, daug laimingų ir 
darbingų metų skautų, spaudos ir Sį 
Tėvynės labui. Juozas GAIL1US

pusi. 6

Linkime mieliems draugams ir visiems lietuviams Australijoje jaukių 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ 1987 METŲ.

Aldona ir Alfa Adomėnai

Mielus bičiulius, artimuosius, pažįstamus ir bendradarbius sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 
1987-siais metais.

Onutė ir Algis Kapočiai

Magdalena Šidlauskienė

Sveikiname visus prietelius ir bičiulius. Linkime linksmų ŠV. KALĖDŲ ir 
geros sveikatos 1987-tais metais. " .

Č.O. ir A. Zamoiskiai
Adelaide

Šv. KALĖDŲ proga nuoširdžiai sveikiname visus choristus, dirigentus, 
mūsų rėmėjus, bei plačiąją Sydnejaus ir apylinkių visuomenę, linkėdami 
laimingų ir sveikatingų NAUJŲJŲ METŲ.

Sydney "Dainos" choro valdyba

Šv. Kalėdų proga sveikiname visus Lietuvos laisvės kovos rėmėjus, kurie 
savo dosniomis aukomis parėmėte LIETUVOS TAUTOS FONDĄ. Lai 
Apvaizda laimina Jus ištvarme ir sveikata Naujuosiuose Metuose. Tik auka 
ir vieningu darbu galime tikėtis išvysti Lietuvos laisvės rytą.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje, Sydney

Su Šv. KALĖDŲ varpų garsais siunčiame nuoširdžius linkėjimus mūsų 
giminėms, draugams ir bendradarbiams Australijoje ir užsienyje, linkėdami 
tyro džiaugsmo ir visokeriopos sėkmės Naujuosiuose Metuose.

Lėtutė ir Antanas Kramilial

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus mūsų 
prietelius ir gimines.

C. Protienė
K. ir L. Protai
B. Nagulevičienė
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Vįrt Mes "SVAJONĖS" sveikiname visus mūsų draugus, gimines ir 
pažjstamus, mūsų rėmėjus, VI PLJ Kongreso ruošėjus ir visus Australijos 
lietuvius su Šv. Kalėdomis ir Naujais 1987 metais.

Tegul Kalėdų Kristus atneša Jums džiaugsmo ir palaimos Jūsų darbuose 
c*/ ir gyvenime.

SVAJONĖS iš Australijos
Virginija Bruožytė ir Zita Prašmutaitė Čikagoje 

Birutė Kymantienė Detroite

Nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ mieliems draugams’ 
ir pažįstamiems linki 1

Eva Kubbos

Nuoširdžiai sveikiname draugijos nares, sodybiečius ir visus mūsų' 
geraširdžius rėmėjus ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
linkėdamos geros sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės.

Sydnejaus savaitgalio parapijos mokyklos mokslo metų užbaigimo proga
- mokytojos ir mokiniai.
I- a eilė iš kairės į dešinę: Jennifer Biretaitė, Jeremy Latta, Elena Cobb, 
Viktoriukas Šliteris, Nicole Latta, Steven Gilandas, mokyklos vedėja Julija 
Lašaitienė.
II- a eilė: Jacintą Ankutė, Steven Soulos, Audra Dičiūnaitė, Daniel 
Biretas, Daina Šliterytė, Aistis Bieri, Elena Šliogerytė.
III- čia eilė: Darius Ankus, Andrius Lašaitis, Audrė Venclovaitė, prel. P.
Butkus, Daina Dičiūnaitė, Andrius Dičiūnas, Andrius Cobb.
IV- a eilė: Darius Dičiūnas, Marcus Venclovas, mokytojos E. Viržintienė ir 
N. Venclovienė, Rasa Venclovaitė, Julija Viržintaitė.

Sveikiname visas gimines, draugus ir pažįstamus Šv. Kalėdose ir linkime 
visiems geros sveikatos ir laimės 1987 metais.

Tamara ir Benius Vingiliai

S.L.M...S.G.D. Valdyba ir 
Lietuvių Sodybos Patikėtinės

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

Pranas, Vincė, Gailius ir Renius 
Antanaičiai

1987 metuose.
Mielus gimines, draugus bei pažįstamus sveikiname Šventųjų Kalėdų 

proga ir linkime Dievo palaimos ir ramybės Naujuose 
Ypatingai sveikiname gimines Lietuvoje ir Brazilijoje.

Morta Prašmutienė
Birutė Prašmutaitė

Ona ir Linas Prašmutai

Džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų ateinančių 1987 METŲ linkime 
visai plačiai mūsų giminėlei Australijoje ir užjūriuose, draugams, 
pažįstamiems ir bendradarbiams

Geriausios šventinės nuotaikos ir džiaugsmo KALĖDŲ 
laimės bei pasisekimo NAUJUOSE METUOSE linkime 

.mieliems giminėms, draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams

ŠVENTĖSE ir 
visiems mūsų

Aldona, Adolfas ir Tomas Jablonskiai Julija ir Edvardas Lašaičiai

Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus bei bendradarbius sveikiname Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei šviesių NAUJŲJŲ METŲ 
su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo nuoširdžiai linkiu mieliems draugams ir pažįstamiems
NAUJAISIAIS METAIS. rff

Vytautas Švirinas
Jadvyga Mickienė ir šeima

IhL Mano draugams ir pažįstamiems linkiu geros nuotaikos Šv. KALĖDŲ
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus draugus, Proga ir daug laimės 1987-TIEMS METAMS 

bičiulius ir pažįstamus linkėdami stiprios sveikatos, Dievo malonės ir 
globos. Algis Žilys

Viktoras Glionertas su šeima

t Visiems mūsų mieliems draugams ir pažįstamiems linkime ŠV. KALĖDŲ 
džiaugsmo ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus Šv. KALĖDŲ proga ir linkime
daug laimės, džiaugsmo ir sveikatos NAUJUOSE METUOSE. Janina ir Juozas Kalgovai su šeima 

ir Stasė Jūrevičienė
Lydia ir Stasys Rimkai

Šv KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikinu draugus ir pažįstamus ir
Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su Šv. KALĖDOMIS, linkime JOT linkiu geros sveikatos

geriausios sėkmės 1987 NAUJUOSE METUOSE. Jį?

Donata ir Alfonsas Bajaliai
Vytautas Račiūnas

Džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ linki mūsų giminėms, 
Sveikiname visus pažįstamus ir draugus su ŠV. KALĖDOM ir linkime draugams bei pažįstamiems 

laimingų NAUJŲ METŲ.

J.M. Kemėšiai Elvyra ir Ričardas Šemetai

S? Linksmų ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime Ik ViS” mieluS draugus’ artimuosius ir Paramus sveikiname K A LĖD | 
< visiems mūsų draugams ir pažįstamiems. ŠVENČIŲ proga ir linkime gražiausių ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METI .d

Vincas ir Joana Lazauskai Gytis Danta su šeima
Vincas Danta

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname visus gimines ir 
bičiulius ir linkime jiems daug sveikatos ir visokiarionos laimė* iv .. ... .................. . , manopos laimes. Bį, Nuoširdžiausi linkėjimai KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga vrt

(jC giminėms, bičiuliams ir draugams 5?
Pullinen šeimaMarija ir Jonas Antanaičiai

Melbourne

lusųTastogė , 1986.12/15, pusl.7
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Mielus bičiulius, draugus, bendradarbius ir pažjstamus sveikinu Šv. W šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname visus lietuvių chorų 
KALĖDŲ proga ir linkiu sėkmingų ir našių NAUJŲJŲ METŲ. 4-z dirigentus-tes, choristus ir dainos mylėtojus, linkėdami visokeriopos

S* sėkmės.
Jurgis Karpavičius

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

Laimingų metų nuoširdžiai linkime draugams, bendradarbiams ir 
pažjstamiems

Kazokų šeima

'llj .. :

PALAIMINTŲ ŠV. KALĖDŲ IR SVEIKATINGŲ, SĖKMINGŲ NAUJŲ 
,1987 METŲ VISIEMS GIMINAIČIAMS, BIČIULIAMS IR PAŽJSTAMIEMS ( 
IŠ ARTI IR TOLI

Linki VANDA NARUŠIENĖ
Brangius draugus, artimuosius ir pažjstamus ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ ĮMį

METŲ proga nuoširdžiai sveikinu linkėdama daug džiaugsmo, laimės ir 
sveikatos Jį? Svellanu savo draugus ir pnetelius su ŠV. KALĖDOM ir 1987 NAUJAIS

METAIS. Geriausios sėkmės ir stiprios sveikatos.
Nuoširdžiai jūsųSofija Šaparienė

Vytautas Kardelis
LINKSMŲ ŠVENČIŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ linkime visiems 

mūsų draugams, bičiuliams, kolegoms ir pažįstamiems.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname gimines, draugus ir 

pažjstamus linkėdamos sveikatos, ramybės ir Dievo globos.

Eugenija ir Jadvyga Mauruševičiai
Brangius mūsų draugus, bičiulius ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname 

linkėdami džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Kazytė ir Valerijonas Bitinai
Linksmų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ 1987 METŲ giminėms, 

bičiuliams ir pažjstamiems linki -

Pranas Šarkis, Birutė ir Vytautas Vaitkai
Visiems mieliems artimiesiems, giminaičiams ir pažįstamiems A

Australijoje ir už jos ribų, džiaugsmingų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai sveikiname gimines, 
METŲ linki J/ draugus, pažįstamus linkėdami laimingų švenčių.

Ona Karpavičienė Eugenija ir Vincas S T A G I A I

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga, sveikinu draugus; pažįstamus ir A Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su ŠV. KALĖDOMIS ir linkime 
linkiu Jiems geros sveikatos laimingų NAUJŲ METŲ

Alfonsas Giliauskas Zita ir Vaclovas Cilvinai

’ - ■ n’S
Džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ, malonių ir laimingų NAUJŲJŲ < 

METŲ visiems bičiuliams, draugams ir pažjstamiems linki

Pajauta ir Gediminas Patupia!

MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
linki bičiuliams ir pažjstamiems

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus mielus 
S? bičiulius, bendradarbius ir pažjstamus linkėdami daug džiaugsmo, laimės ir 

sveikatos.

Sofija ir Jonas Meiliūnai

Alius ir Renata Migai t Džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų 1987-JŲ METŲ linkime 
Australijoje ir užjūriuose, artimiesiems, draugams, bendradarbiams ir 
pažjstamiems

Rūta ir Vincas Augustinavičiai

Mielus bičiulius, draugus ir pažjstamus sveikinu ŠV. KALĖDŲ proga ir 
linkiu sėkmingų ir sveikų NAUJŲJŲ METŲ. Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdomis 

ir linkime daug džiaugsmo ir sėkmės visuose darbuose
Jadvyga Kecorienė

Jurgis, Irena ir Laima Rubai

šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu mielus bičiulius, g Sveikiname visus mūsų pažjstamus ir artimuosius su kalėdų šventėmis ir 
artimuosius ir pažjstamus linkėdamas daug džiaugsmo šventėse ir šviesios jį? linkime laimingų 1987 metų.
ateities ateinančiais metais. fto

Stasys Jankauskas
Laima ir Vytenis Šliogeriai

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

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ nuoširdžiai 
linkime mieliems draugams, pažįstamiems ir bendradarbiams.

Danutė ir Stasys Skoruliai Aleksas ir Vera Kaminskai

Sveikiname Mielus draugus, artimuosius ir pažjstamus KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga ir linkime šviesių, sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ. Nuotaikingų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų bei našių NAUJŲJŲ METŲ 

linkime savo draugams, bičiuliams, bendradarbiams ir pažįstamiems
Nata ir Jurgis Liutikai

Mykolas Petronis ir šeima

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu visus draugus, 
bičiulius, linkėdamas stiprios sveikatos, džiaugsmo ir laimės. KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ progomis sveikiname visus savo 

bičiulius ir pažjstamus
Juozas Jasiulaitis

Lotte ir Vladas Šneideris
Nuoširdžius svekinimus bei linkėjimus ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 
proga visiems draugams bei pažjstamiems reiškia

Margarita ir Pranas Mikalauskai

Mūsų Pastogė Nr. 49-52, 1986.12.15, pusl.8
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AUKOS
’’MŪSŲ PASTOGEI”

riame nuoširdų Ačiū.

J.Čyžas W.A. $ 40
J.Petraitis Tas. $ 10
P. Andri jai t is S. A. $ 20
S.E. Dainiai S.A. $ 5
K. Astrauskas N.S.W. $ 10
Br. Šidlauskas If $ 20
Julius Kušleika II $ 5
A. Savickienė II $ 5
Iz. Jonaitis II $ 5

A, Giliauskas 11 $ 5
V.Stanevičienė II $ 15
K Šaulys S.A. $ 25
A. Stupuras Vic. $ 20
A. Adomėnas NSW $ 10
C. Zamoiskis S.A. $ 15
V. Jakutis Vic. $ 5
P. D irkis ACT $ 5
T.A. Žurauskas S.A $ 15
V. Narušienė NSW $ 5
V. Čerakavičius Vic. $ 5
J. Sedliorius Vic. $ 5
A. Žvirblis Vic. $ 5
J. Gailius Vic. $ 9
A. Gudelis S.A. $ 5
F. Skabeika S.A. $ 75
B. Kavai Vic. $ 15

Mieliems aukotojams ta-

Žinios
IgL Sveikiname draugus su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS linkėdami laimės ir X Andrew Menzies komisijos raportas 
ę/ sveikatos ateinančiuose metuose. ęg, apie tariamus karo nusikaltėlius

Australijoje gruodžio 1 d. buvo 
svarstytas minister! ų kabinete ir 
gruodžio 5 d. diskutuotas senate. 
Raportas yra išleistas atskira knyga, 
turinčia virš 200 puslapių. Šį leidinį 

bei ramybės visiems bus galima įsigyti valstybinių leidinių 
užjūrio kraštuose bei parduotuvėse.

Edit ir Vladas Brilingai

ŠVENTŲ KALĖDŲ proga linkime sveikatos, džiaugsmo bei stiprybės, o 
NAUJIEJI 1987 metai teatneša laimės, taikos 
giminėms, draugams ir bičiuliams čia Australijoj, 
tėvynėje Lietuvoj esantiems

Australijos Baltų Taryba, susipa
žinusi su Menzies raporto turiniu,

■ paruošė atitinkamą memorandumą
■ Australijos vyriausybei. Memoran- 

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ ©< durno nuorašai bus nusiųsti visiems
ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 1987-TAIS įtakingesniems parlamento nariams. 
METAIS. žg*

Viltis Kružienė ir sūnus Petras

Sveikinu visus 
linkime laimingų

Paryžiuje studentai sukėlė riaušes, 
protestuodami prieš numatytas švie
timo reformas. Riaušės nenumatytai 
išsiplėtė, į jas įsijungus pašaliniams 

mielus bičiulius ir pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS ir cįf asmenims. Studentų vadovybė nega- 
1987 METŲ. įįf Įėjo sustabdyti mašinų deginimo ir

krautuvių plėšimo Lotynų kvartale. 
Susidūrimuose su policija daug nuken
tėjusių, vienas studentas žuvo.

Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai

Ada ir Vytautas MICKEVIČIAI

ŠV. KALĖDŲ
Melbourno lietuvius ir linkime visiems daug sėkmės ir sveikatos ateinan
čiuose metuose.

ir NAUJŲ METŲ proga nuoširdžiai sveikiname visus

"Mūsų Pastogės” 
Administracija

Riaušės kilo ir Izraelio valdomose 
arabų gyvenamose srityse, ypač 
Jeruzalėje ir Gazos ruože. Policija 
keletą kartų atidengė ugnį į de
monstrantus, šiems apmėtant policiją 
akmenimis. Daug demonstrantų su- 

Melbourno Pensininkų Sąjungos nariams ir visiems pensininkams linkime S& žeisti, yra ir žuvusių.
giedrių ŠV. KALĖDŲ ir sveikatos ir gražių nuotaikų NAUJUOSE 
METUOSE.

Melbourne Apylinkės Valdyba

Mirus Petrui Ropei, vietoj gėlių 
aukojo $ 20 Dainos chorui p.p. Juciai 
iš Adelaidės.

Mirus Bernardui Šarkauskui, vietoj 
gėlių, aukojo $ 10 - Dainos chorui 
Onutė ir Algis Kapočiai.

Bernardo Šarkausko atminimui, 
vietoj gėlių, aukojo Tautos Fondui $ 
15 - Pranas ir Elytė Nagiai.

Pensininkų Sąjungos Valdyba

Potvynis Baltijos jūroje apsėmė 
žemesnius Leningrado rajonus ir 
pridarė daug nuostolių.

audros nusiaubė Adelaidės 
ir apylinkes, padarydamos

Dvi
Mieliems draugams ir pažįstamiems Australijoje ir užjūriuose linkime mlestą 

laimingų ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ. daug žalos Pastatams.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos suvažiavimas įvyks gruodžio 
30 d. 1-30 vai. p.p. Lietuvių namuose, 
Bankstowne. Esant ribotam laikui, 
nariai ir jų svečiai prašomi atvykti 
laiku išklausyti pranešimo, pasidalinti 
įspūdžiais ir pasiklausyti paskaitos 
"Plienas", kurią paruoš Sydnejaus 
skyrius.

V.Bernotas
L.I.A.S. Sydnejaus skyr. sekretorius.

Gruodžio 5 d. per kalinių riaušes 
Boggo Road kalėjime Brisbanėje 
padaryta apie $ 200.000 žalos ir 

Visus mielus artimuosius ir pažįstamus sveikinu su ŠV. KALĖDOMIS ir SįC sužeista 19 kalinių. Kai kurie kaliniai 
linkiu laimingų NAUJŲJŲ METŲ. ' «£ aPdegė Per PaCi'l sukeltus gaisrus

Ąf kamerose.

Petrašiūnų šeima

Juozas Ramanauskas

t
 Sir Anthony Mason paskirtas 

Australijos tribunolo (High Court) 
pirmininku nuo vasario mėnesio, kai į 
pensiją išeis dabartinis pirmininkas Sir 

1985 metais. Linkime sėkmingų NAUJŲ METŲ. Harry Gibbs,
dyti paskirta 
tinė N.S.W. 
General. Ji
paskirta Australijos tribunolo teisėja.

Augustas, Stasa Stupuras

Teisėjų sąstatui papil-
Mary Gaudron, dabar- 
valstijos Solicitor - 
yra pirmoji moteris,

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOS PRANEŠIMAS

Pranešama gerbiamiems bibliotekos 
lankytojams, kad pradedant Kalėdų 
šventėmis iki Vasario 1 d. imtinai, 
biblioteka neveiks. Esant ypatingam 
reikalui, skambinti 329 0297 bet 
kurią dieną po 6 vai. vak. Visiems 
laimingų ir džiugių švenčių!

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

K1 aidos
atitaisymas

Sveikiname visus Australijos lietuvius, ypač VI Pasaulio Lietuvių &
Jaunimo Kongreso rėmėjus ateinančių ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ Buvęs N.S.W. premjeras Nevile 
proga ir dėkojame už laike metų suteiktą paramą kongreso ruošai. Wran Apeliacijos Teismo pripažintas 

VI PLJK ORGANIZACINIS KOMITETAS 3? kaltu teismo įžeidimo byloje. Prieš 
Vį* metus laiko, nepasibaigus teismo 

. procesui prieš a.a. teisėją Lionei
Gražių Kalėdų švenčių ir sėkmingų, laimingų naujų 1987-tų metų $7 Murphy p Wran viešai tvirtino 

visiems nuoširdžiai linki Murphy esant neteisingai kaltinamu.
Jadvyga, Alfas, Ginta ir Vida Viliūnai šis viešas premjer0 parelSkimas,

teismo nuomone, sudarė neleistiną 
- . S? bandymą įtaigoti teismo procesą.
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname gimines, draugus, " 

kolegas ir tautiečius Australijoje ir užjūriuose.
Linkime geriausios sėkmės 1987-tiems metams.

Nuoširdžiai Jūsų
ALB Melbourne Apylinkės Val

dybos rengiamam tradiciniam Naujųjų 
Metų sutikimo baliaus skelbime, M.P. 
nr. 48, telefono numeris klaidingas, 
turėjo būti: 5699578. Už klaidą 

atsiprašom.

Gerb. Redaktoriau,
Mūsų Pastogę visada sutinku savo 

namuose, kaip mielą svečią. Gaila, 
kad M. P-gėje taip mažai pranešama 
apie pensininkų būklę, lengvatas jiems 
teikiamas australų valdžios ir kt.

Tie, kurie gali nuvykti į susirin
kimus, gal daug sužino, bet negalin
tiems nuvykti nėra iš kur pasisemti 
žinių.

Danutė Bižienė, dukra Nijolė, 
Gedimino ir Algimanto šeimos

Rupert Murdoch, tarptautinis spau- 
dos ir televizijos magnatas, bando 
perimti Herald - Weekly Times 
bendrovę. Jei šis bandymas būtų 

t sėkmingas, p. Murdoch savo rankose 
sukoncentruotų tris ketvirčius 
Australijos spaudos. Australų kilmės

,,, . R. Murdoch yra neseniai priėmęsŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1987 METŲ proga sveikinu gimines, draugus bei Sjf Amerjkos pilietybę 
pažįstamus Australijoje ir užsienyje, linkėdama visokeriopos laimės ir 
sveikatos. Atvykęs su Bulgarijos komanda į 

Australiją varžyboms, svorių kilno
jimo žvaigždė, Naum Šalamov pasi
prašė Australijos politinio prie- 

Artėjančių švenčių proga, širdingai sveikiname visus savo draugus bei lįįf globsCio' Turkų kilmės Šalamov yra 
pažįstamus, linkėdami džiaugsmingų ŠVENTŲ KALĖDŲ ir laimingų S Pasauh° čemP10nas Plunksnos svorl° 
NAUJŲJŲ METŲ. < ‘daSe3e’

Vincenta Jasiūnienė

A. Zienius
Romualdas ir Jadvyga Venclovai 

Homebush, N.S.W.
Mūsų Pastogė Nr. 49-52, 1986.12.15, pusl.9
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Pensininkų klubas 
Sydnej iij e mirusieji

Pensininkų klubas gruodžio 4-tą 
atšventė kalėdinį subuvimą Lietuvių 
klube. Tai gera proga prieš šventes 
visiems kartu pasibūti, nes švenčių 
metu kai kurie išvyksta atostogų ar 
būna užimti svečiais.

Pensininkų klubo valdyba iš anksto 
spaudoje ir per radijo valandėlę kvietė 
visus tautiečius užsirašyti, kurie 
prijaučia pensininkų veiklai.

12 vai. susirinko virš 60 asmenų. 
Stalai buvo papuošti rožėmis ir 
kitokiomis gražiomis gėlėmis.

Pensininkų klubo pirmininkas V. 
Gllonertas pasveikino svečius. Klubo 
Šeimininkė J. Šarkauskiėnė su pagelbi-

L.K.V. S-gos Sydney Skyriaus Valdyba

Visiems draugams ir pažįstamiems linkime geros švenčių nuotaikos ir 
laimingų 1987 metų.

Genovaitė ir Vincas Ališauskai'

Nijole ir Irvis Venclovaigrįžo namo.
Karo audra atbloškė Butauskus į 

Vokietiją ir 1948 metais, ketvirtuoju 
transportu atvyko į Australiją. 
Darbo sutartį abu atliko Sale ligoni
nėj, vėliau Jonas perėjo j geležinkelį, 
gi Onutė baigė slaugių kursus ir ilgus 
metus toje ligoninėje dirbo.

įsikūrus Sale lietuvių bendruo
menės apylinkei, Jonas buvo valdyboj 
ir visą laiką abu su Ona buvo aktyvūs 
nariai.
Išėjus į pensiją buvo svajota dar 
pamatyti pasaulį, deja. Jono sveikata 
sušlubavo ir 1979 metais, rugsėjo 24 d. 
širdis sustojo plakusi.

Likusi viena Onutė jautėsi vieniša ir 
1981 m. ištekėjo už Kosto Butkaus. 
Ką tik praėjus šįmet Kariuomenės 
Šventės suruoštam minėjimui, kuriame 
Onutė buvo linksma, 1 vai. nakties 
metu Iškeliavo į Amžinybę - mirė 
lapkričio 17 d.
Su antruoju vyru išgyveno penkerius 
metus.

Laidotuvės buvo trečiadienį Mel
bourne, iš Šv. Jono bažnyčios. Onutė 
pageidavo amžinam poilsiui atsigulti 
prie savo pirmojo vyro Jono.
Kun. dr. P.Dauknys pasakė gražų 
pamokslą, visi giedojo giesmes Šv. 
mišių metu.

Kapinėse atsisveikino Elena Eskir- 
tienė ir užbėrė žiupsnelį Lietuvos 
žemės.
Liko nuliūdęs vyras Kostas, tolimesni 
giminės ir Sale seniūnija.
Tegu tau būna lengva Australijos 
žemė.

Šermenims krikšto duktė Vida 
Žemaitytė visus laidotuvių dalyvius 
pakvietė į netoliese kapinių 
esančią valgyklą

E.Eskirtienė.

Mieluosius gimines, bičiulius ir pažįstamus su Kalėdų šventėmis ir 
Naujaisiais - 1987-siais - Metais sveikina ir laimės linki

Lidija ir Bronius Žaliai

Daug tyro džiaugsmo ir laimės Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga 
giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems linki

Adomas Barkus ir Brigita Vilkienė

A-A Ona Butauskienė - Butkienė.
Negailestinga mirtis pasikvietė šįmet Sveikiname visus Ramovėnus, jųjų šeimas, rėmėjus bei prijaučiančius su 
net tris narius iš musų negausios rįj, §v KALgI)0M linkinle sveikų bei laimingų NAUJŲJŲ 1987 METŲ, 
seniūnijos.

Ona Skarulytė gimė 1910 m. spalio
14 d. Joniškyje, Šiaulių apskr.
Dar būdama jauna išvyko dirbti į 
Kauną ir ten susipažino su Jonu 
Butausku, kuris tarnavo Karo polici
joj.

1940m. - spalio - 14 d. ištekėjo už
Jono ir apsigyveno Vilniuj.
Prasidėjus Karui, rusai atsitraukdami 
varėsi daug lietuvių kariuomenės, 
kartu buvo ir Jonas ir tik per 
bombardavimą pavyko Jonui išsprukti

ninkėmis pradėjo nešti skanius patie- jr pO 2 mėnesių alkanas ir paliegęs 
kalus, kuriais svečiai vaišinosi, gerda
mi šampaną ir alų.

Alfa Savickienė ir Jadvyga Muš- 
činskienė pasveikino pensininkų klubo 
iždininkę Magdaleną Šidlauskienę jos 
gimtadienio proga, {teikdamos gėlių 
puokštę. Jos taip pat pasveikino 
gimtadienio proga parengimų vadovę 
Valę Stanevičienę. Abiems buvo 
sugiedota ilgiausių metų.

Besivaišinant visi pageidavo, kad A. 
Savickienė ir J. Muščinskienė padai
nuotų dainas, kurias su tokiu pasise
kimu dainavo spalio mėn. pensininkų 
kultūrinėje popietėje. Taigi jos abi, J. 
Muščinskienei pritariant gitara, nuo
taikingai padainavo tris dainas.

Šeimininkės vėl visus vašino kava, 
.tortais ir pyragais. Svečiai, protar
piais dainuodami liaudies dainas, 
vaišinosi iki vakaro.

Pasikalbėjus su Pensininkų klubo 
nariais išryški, kad jie visi yra labai 
patenkinti valdybos veikla, M. Šid
lauskienė eina dvejopas pareigas: 
sekretorės ir iždininkės. Apie ją išsi
reiškiamą, kaip apie pensininkų "spi
ritus movens", nes savo energingumu 
uždega visus veiklai. Ji yra toks 
ramstis, kad ir "stipresniam vėjeliui 
pūstelėjus", pensininkai neišsisklaido į 
šalis.

V. Stanevičienė, kaip parengimų 
vadovė, pasižymi ypatingu darbštumu, 
sugebėjimu gaminti skanius valgius ir 
organizuoti subuvimus

Pensininkų klubas darosi reikšmin
gas organizacinis vienetas mūsų 
bendruomenės gyvenime. Pensininkų 
klubas veikia nesavanaudiškai, nes 
surinkęs pinigus iš parengimų, dosniai 
dalina svarbiems išeivijos veiksniams: 
jaunimui, mūsų spaudai, Vasario 16- 
tos gimnazijai, Sydnejaus Lietuvių 
klubui ir kt.

Neabejojam, kad ateinančiais me
tais vėl džiaugsimės pensininkų klubo 
veikla.

Laimingų ŠV. KALĖDŲ ir nuotaikingų NAUJŲ METŲ linkime mūsų5? 
prieteliams ir artimiesiems. flgį

Visus draugus, pažįstamus sveikinam su ŠVENTOM KALĖDOM ir linkim 
laimingų NAUJŲ METŲ.

S.O. Abramavičiai

Šv. KALĖDŲ proga sveikinu mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus, 
linkėdamas laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Edvardas Slonskis

Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 
METŲ proga nuoširdžiai sveikinu linkėdama daug džiaugsmo, laimės ir 
sveikatos!

Valė Stanevičienė

Savo brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus Australijoje ir už jos 
ribų sveikinu su Šv. KALĖDOMIS ir linkiu daug laimės, sveikatos ir 
pasisekimo NAUJUOSE 1987-SE METUOSE.

Salomėja Zablockienė

Visiems savo draugams ir pažįstamiems linkiu malonių KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ ir laimingų bei sveikų NAUJŲJŲ METŲ.

Stasys Stirbinskas 
Gedas Antanėlis

Agnė Lukšytė 
PADĖKĄ

Kostė Ridikienė

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

Zenonas ir Anelė Pauliukoniai

Sydnejaus Pensininkų klubas dėkoja 
Genovaitei Kazokienei už $ 20 auką, 
įteiktą iždininkei kalėdinio subuvimo 
metu, gruodžio 4-tą.

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

Gražina ir Liuką Petrauskai

Visus artimuosius, gimines ir draugus sveikiname su ŠV. KALĖDOM ir 
linkime laimingų NAUJŲ METŲ,

Mielam tautiečiui
Klemensui Stankūnui 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną su šeima.
Marija ir Vytautas Neverauskas

Sveikiname visus draugus ir lietuviškos veiklos pareigūnus Kalėdų 
Šventėse ir linkime sveikų - sėkmingų Naujų Metų.

Bronė ir Juozas Lapšiai

Mielai mamytei Lietuvoje mirus sūnų Bronių KIVERĮ, dukterį 
Birutę ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Tamara ir Benius Vingiliai 
Eugenija Bliokienė

Visus mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus, sveikinu su ŠV. 
KALėDOMIS ir linkiu geros sveikatos ir sėkmės 1987 NAUJUOSE 
METUOSE.

Jonas Lizdenis
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J. Dambrauskas

31.12.86 Trečiadieni

11.00

A. LAUKAITIS SPORTO SKYRIAUS REDAKTORIUS 12.00

3.0037-SIOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTĖS

10.30 Tinklinis: Adelaidė - Sydnejus (moterys) 
Krepšinis:
10.00

Redaguoja: ANTANAS LAUKAITIS
Adresas: 18 MILLER AVE, ASHFIELD, 2131 Tel, 7980 306

LINKSMŲ IR DŽIAUGSMINGŲ ŠVENČIŲ ŠIO SKYRIAUS 
SKAITYTOJAMS, SPORTO KLUBŲ VALDYBOMS IR SPORTININKAMS, 
O NAUJI METAI TEGUL BUNA SĖKMINGI VISIEMS. GERIAUSIOS 
SPORTINĖS SĖKMĖS 37-SIOS SPORTO ŠVENTĖS DALYVIAMS.

Sveikinu visus sportininkus ir sporto rėmėjus su šventėmis ir linkiu 
geriausios sėkmės NAUJUOSE 1987-TUOSE METUOSE.

27.12.86 Šeštadienį

6.30 
13.00 
14.00 
15.30
Krepšinis: 
14.00 
15.00

PROGRAMA

Golfas 4 B B B (Treniruotės)
Oficialus šventės atidarymas
Stalo tenisas ir Sųuašas
Tinklinis: Sydnejus I - Sydnejus II (vyrai)

16.00

19.30

Sydnejus I - Adelaidė (vyrai)
Melbournas - Hobartas (vyrai)
Geelongas - Canberra (moterys)
Hobartas - Sydnejus (jauniai)
Sydnejus - Adelaidė (moterys)
Sportininkų SUSIPAŽINIMO VAKARAS ir VAKARIENĖ

28.12.86 Sekmadieni
SVEI KI

Geelongas - Canberra (vyrai)
Sydnejus - Canberra (jaunės)

Sydnejus I - Sydnejus II (vyrai)
Melbournas - Geelongas (moterys)
Adelaidė - Melbournas (vyrai) 
Melbournas - Sydnejus (jauniai)

ŠVENTĖS UŽDARYMAS - DOVANŲ ĮTEIKIMAS.

K AS

Krepšinis, tinklinis, sųuašas, stalo tenisas, atidarymas ir uždarymas 
Bankstowno KREPŠINIO stadione, Condell Park

ŠACHMATAI ir BILIJARDAS

GOLFAS Liverpool Golf Club

TENISAS Bankstown Council

Lietuvių klube

Hoollywood Drive, Lansvale

Courts prie Basketball Stadium

PLAUKIMAS Bankstown Indoor Pool,

SUSIPAŽINIMO VAKARAS IR MISS 
klube

West St.

LITHUANIA RINKIMAI Lietuvių

13.00 Tenisas, Bilijardas ir Stalo tenisas 
14.00 Šachmatai
15.00 Tinklinis: Hobartas - Syd. II (vyr.) 
Krepšinis:
13.00 Melbournas - Geelongas (vyrai)

Sydnejus - Canberra (vyrai)
14.00 Sydnejus - Melbournas (moterys)

Adelaidė - Hobartas (vyrai)
15.00 Adelaidė - Sydnejus (jauniai)

Sydnejus - Adelaidė (jaunės)
16.00 Sydnejus I - Melbournas (vyrai) 

. —Bvisbanė ^-Hobartas (jauniai)....

29.12.86 Pirmadieni

6.30 Golfas
8.00 Plaukimas
9.00 Tenisas

10.00 Šachmatai
14.00 Sųuašas
Tinklinis:
11.30 Sydnejus - Hobartas (vyrai)
13.30 Adelaidė - Sydnejus (moterys)
Krepšinis:
10.00 Melbournas - Adelaidė (moterys)

Hobartas - Sydnejus II (vyrai)
11.00 Adelaidė - Geelongas (vyrai)

Brisbane - Sydnejus (jauniai)
12.00 Canberra - Melbournas (vyrai)

Adelaidė - Geelongas (jaunės)
13.00 Sydnejus II - Adelaidė (vyrai) 

Canberra - Melbournas (moterys)
14.00 Geelongas - Sydnejus I (vyrai)

Brisbane - Melbournas (jauniai)
15.00 Geelongas - Sydnejus (moterys)

Hobartas - Adelaidė (jauniai)
16.00 Canberra - Hobartas (vyrai) 

Geelongas - Canberra (jaunės)

30.12.86 Antradieni

6.30 Golfas 9.00 Tenisas
10.00 Šachmatai
14.00 Tinklinis: Sydnejus - Adei, (mot.)
Krepšinis:
10.00 Melbournas - Adelaidė (jauniai)

Canberra - Adelaidė (jaunės)
11.00 Hobartas - Geelongas (vyrai)

Sydnejus I - Canberra (vyrai)
12.00 Melbournas - Sydnejus II (vyrai)

Geelongas - Adelaidė (moterys)
13.00 Melbournas - Hobartas (jauniai)

Canberra - Sydnejus (moterys)
14.00 Adelaidė - Canberra (vyrai)

Geelongas - Sydnejus (jaunės)
15.00 Brisbane - Adelaidė (jauniai)

Geelongas - Sydnejus II (Vyrai)
16.00 Sydnejus I - Hobartas (vyrai) 

Adelaidė - Canberra (moterys)

Šių metų pabaigoje, jau 37—jį kartą 
Australijos Uetuviai sportininkai susi
renka į Sydnejų dalyvauti savoje 
Sporto Šventėje. Tikrai puiku ir 
džiugu, kad pradėtas mūsų pokarinis 
sportinis lietuviškasis gyvenimas 
nesudegė karštoje šio žemyno saulėje 
ir nenuskendo mus iš visų pusių 
supančiuose australiškuose vande
nyse. Šiandien mes galime tik džiaug-

SI’ O 1< TI N I N K AI miau 13 metų komanda, jau pakilo nuo

stiprūs ir savo eilėse turi labai daug 
jaunimo. Neskaitant vyresniųjų spor
tininkų, kurie pabaigę vieną sporto 
šaką, perėjo i kitą, jiems ir jų amžiui 
lengvesnę. Ir, atrodo, kad mūsų 
lietuviškojo sportinio gyvenimo ateitis 
dar yra šviesi. Reikia tik džiaugtis, 
kad sporto šventės nemažėja, bet vis 
didėja.
Busimoji 1988 metų Pasaulio Lietuvių 

tis, kai jau trečioji mūsų karta taip Sporto Šventė dar daugiau, jau visam 
gausiai dalyvauja sporto šventėse,
gina savo lietuviškųjų sporto klubų 
spalvas ir įsijungdami į bendrąsias 
Lietuvių Dienas, tąsia savo tėvų 
atsivežtas iš Tėvynės sportines ir 
lietuviškąsias tradicijas.

Nedaug šios šventės metu matysime 
veidų, kurie 1950 metais buvo 
susirinkę į Melbourną ir pradėjo I-jį 
mūsų krepšinio festivali, kuris vėliau 
išaugo i sporto šventes ir davė pradžią 
dabartinėms Lietuvių Dienoms. 
Nemažas skaičius I-sios šventės 
krepšininkų ir vadovų jau yra 
nukeliavę j tą amžinąjį Anapilį. 
Prisimindami juos, mes reiškiame gilią 
pagarbą jiems. Gana nemažai yra ir 
Australiją palikę, persikeldami gy
venti j Ameriką ir kitur. Tačiau, 
beveik visi iš jų, kuo gražiausiai 
prisimena tas dienas, gyventas ir 
sportuotas čia. Ir daugumas iš jų, dar 
ir šiandien laiko Australiją savo 
kraštu. Dalis buvusių veteranų visai 
pasitraukė iš mūsų ne tik sportinio, 
bet ir viso lietuviškojo gyvenimo, 
tačiau nemaža dalis dar ir šiandien 
yra aktyvūs, žinoma jau ne aikštėje , 
bet visame kitame sportiniame gyve
nime, ar tai dalyvaudami savo klubų 
veikloje, ar tai mūsų sportinėje 
spaudoje, ar tai savais patarimais ir 
materialine bei moraline parama 
padėdami jauniesiems mūsų sporti
ninkams. Pagarba jiems ir, manau, kad 
kiekvienas jaunas lietuvis sportinin
kas ir naujos jaunos valdybos, turi 
žiūrėti i juos su tikra lietuviška 
pagarba, nes tai buvo žmonės, kurių 
gražūs vaisiai šiandien yra taip puikiai 
pastebimi ir jaučiami. Daugelis 
mūsų buvusių stiprių organizacijų, 
nepramatydamos ateities ir neprisiau- 
gindamos sau prieauglio, šiandien jau 
yra dingusios iš lietuviškojo gyvenimo, 
tai sportininkai, tą jau nuo pirmųjų 
dienų pramatę, šiandien dar yra

mūsų lietuviškajam pasauliui Vaka
ruose, įrodys, kad Australijos lietuviai 
sportininkai dar yra gajūs, gerai 
susiorganizavę ir mokantys net tokio 
masto šventes surengti.

Susirinkę į 37-ją Sporto Šventę 
parodykime savo solidarumą ir susi
klausymą ne tik aikštėse, bet ir už jų 
ribų, kad jaunųjų sportininkų tėvai, 
svečiai ir visi kiti Lietuvių Dienų 
dalyviai pamatytų mūsų gražų spor
tinį pasirodymą visos šios šventės 
metu, kas tik pritrauks dar daugiau 
jaunimo į mūsų lietuviškuosius sporto 
klubus.

Pirmosios šventės sportinė Lietu
viškoji dvasia ir sportinis gražus 
kovingumas telydi ir šios 37-sios 
Sporto Šventės visus dalyvius. Ge
riausios sportinės sėkmės visiems.

Ant. Laukaitis.

Metams baigiantis ir sportinėms 
žaidynėms einant prie galo, idomu yra 
pažiūrėti ką naudingo ir pozityvaus 
VARPAS atliko metų bėgyje.

Narių skaičius VARPO klube pakilo 
ir pradėjo žaisti trys naujos koman
dos: Bulleen moterų, berniukų žemiau 
13 ir 18 metų. Šiuo metu yra ir žaidžia 
9 krepšinio komandos ir joms vado
vauja prityrę treneriai.

įdomesni atsiekimai krepšinio sri
tyje buvo: vyrų "A" klasės laimė
jimas, Doncasterio vyrai, žaisdami 
"B" klasėje, iškopė i finalus, berniukai 
iki 19 metų, stovi pirmoj vietoj "B” 
klasės varžybose, taip pat 3-sios 
divizijos varžybose VARPO komanda 
eina be pralaimėjimo, kai "A" klasės 
komanda stovi trečioj vietoj, bet prieš 
sezonui baigiantis, jie tikisi pirmauti. 
Doncaster berniukai savo sezoną 
užbaigė žaisdami savo "B" klasės 
finaluose, kai mūsų pradžiokai, že-

apačios lentelės ir pradeda skinti 
laimėjimus.

Jauniai žemiau 18 metų smarkiai 
ruošiasi sporto šventei, nors kartais ir 
užpyksta ant savo trenerio, kad jis 
juos per smarkiai spaudžia. Melbourne 
moterys pradeda atsigauti ir komanda 
smarkiai sustiprėjo, kai į ją įsijungė 
buvusi geroji žaidėja Rita Šid
lauskaitė. Doncaster moterys žaidžia 
"A ir B" klasės sujungtam turnyre ir 
užbaigė turnyrą pirmaudamos.

Golfininkai taip pat nesnaudžia. 
Veteranas R.Ragauskas laimėjo klubų 
"Handicap" trofėjų. Taip yra neuž
mirštama ir lietuviškoji bendruomenė. 
Varpiečiai darbuojasi "Jaužinių" 
laikraščio leidime, priklauso skau
tams, tautiniams šokiams ir sudaro 
didelę dalį savaitgalio mokyklos 
mokinių. Žemiau 18 metų berniukų 
komanda lanko lietuvių šeštadienio 
mokyklą, o žemiau 13 metų berniukai 
lanko parapijos mokyklą. Šeštadienio 
mokyklos abiturientų mokytoja var- 
pietė Z.Sadauskienė ir vyriausias 
egzaminatorius yra taip pat ilgametis 
VARPO narys. Visi treneriai yra 
lietuviai, išskyrus dvi latvaites, kai 
sportininkai yra lietuvių kilmės. 
Varpiečiai gausiai dalyvauja tautos 
šventėse ir kur tik yra kviečiami ten 
prisideda darbu ir savo dalyvavimu. 
Visa tai labai gerai pastebi Melbourno 
lietuvių bendruomenė ir reikalui 

esant, atskuba sportininkams į pagal
bą.
Baigusi metinę veiklą VARPO valdy
ba dėkoja viešiems sportininkams už 
sąžiningą treniruočių lankymą ir 
dalyvavimą rungtynėse. Taip pat 
nuoširdus sportiškas ačiū visiems 
rėmėjams, nariams ir garbės nariams, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie klubo veiklos.
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
N.Metų. VRK

LIETUVOS 
PAŠTO ŽENKLAI 

10 - $ 2 
50 - $ 8

L. MARKAUSKAS 
63 Fromlles Avenue 
SEAFORD, N.S.W.

2092
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I Skil min gos

E’f i maldos

Clancy - su lietuviais kape- 
ir pasakys ganytojišką pa-

11:30 vai. rikiuojasi prie

kurie randasi ir

įsidėmėti: 24 d. - 
2EA 7 - 7:15 vai. 

mūsų

Labai prasminga ir kilnu, kad savo 
kultūrinių ir meninių poreiškių di
džiąsias Šventes pradėsime prašydami 
Aukščiausio palaimos! Gruodžio 26 d. 
St. Joachims bažn. Lidcombe 12 vai. 
bus iškilmingos pamaldos, i kurias 
kviečiami visi dalyviai ir svečiai. Šv. 
Mišias atnašaus Sydney Ark. J.E. 
Edward 
lionais, 
mokslą.

Jau
parapijos salės visos organizacijos su 
vėliavom ir jų palyda.

12 vai. iškilminga procesija su 
vyskupu į bažnyčią. Pamaldų giesmes 
išpildys Sydney "Dainos” choras 
vad. Br. Kiverio. Maldos ir Šv. 
Komunijos už Lietuvos kankinius.

Prieš užbaigiant Mišias - simboliška 
padėkos dovanėlė arkivyskupui, o tuo 
po pamaldų visų dalyvių nuotrauka 
bažnyčios fronte. Būtų gražu jei 
daugiau tautiniai apsirengusių!

Gruodžio 28 d., sekmadienį, 11:30 
vai. vėl iškilios Australijos L. K. 
Federacijos suvažiavimo bei visų 
dalyvių ir svečių pamaldos. Kviečiami 
visi!

Jau tapo tradicija, kad lietuviškos 
pamaldos Sydney bus ir Naujuose 
Metuose - sausio 1 d, 11:30 vai. St. 
Joachims bažn. Lidcombe.

Savo dienas ir darbus pradėkime 
Viešpaties vardu.

Prel. P. Butkus

Sydnejus
ŠVENTĖS IR PAMALDOS

Artėja mums visiems brangios 
Kalėdų Šventės.
Jos apipintos gražiais religiniais ir 
tautiniais papročiais, bet jų esminė 
dalis vistiek yra liturgijoj - ypač Šv. 
pamaldose!

BAIGIASI ADVENTAS.
21 d. gruodžio ketvirtasis ir 

paskutinis Advento Sekmadienis: Pra- 
leiskime jį susikaupime ir maldoje -

ypač priimant Šv. Sakramentus.
St. Joachim’s bažn. Lidcombe nuo 10 
vai. bus klausoma išpažinCių ir per 
pamaldas 11:30 vai.

RADIO VALANDĖLĖ KŪČIOSE.
Vėl pavyko 2EA radio stotyje gauti 

tradicinę KŪČIŲ valandėlę, ypač 
mums priimtinu laiku - 7 vai. vak. 
(Graikų programoj.)

Malonu bus bent radio bangomis 
susijungti su lietuvių šeimomis - o 
ypaC su tais, 
atskirtyje.

Malonėkit tik 
KŪČIŲ vakare 
Lietuviškas religinis žodis, 
Kalėdinės giesmės ir senos ir naujos!

PAMALDOS KALĖDOSE
25 d. gruodžio - ketvirtadienį 

Didžioji Krikščionybės Šventė - 
KALĖDOS. Iškilios lietuviškos pamal
dos 11:30 vai. St. Joachim Lidcombe. 
Dainos choras vad. Br. Kiverio ir B. 
Aleknaitės Kalėdų giesmių akordais 
kels mūsų sielą ir maldą.

Kviečiami visi maloniai pabūti 
kartu širdžių ir maldų vienybėje su. 
Kristumi Gimusiu. p_ Butk(Js.

LITUANISTINIAI 
KURSAI SYDNEJUJE'

Pranešame, kad Australijos 
Švietimo Ministerijos patvarkymu 
lietuvių kalba įvesta į abitūros 
egzaminus (H.S.C.) lygiateisiai su 
visais kitais Švietimo Ministerijos 
nustatytais privalomais dalykais. 
Kiekvienas lietuvis jaunuolis-lė gali 
baigti australišką gimnaziją su lie
tuvių kalbos pažymiu. Taip pat turi 
progos kiekvienas mokinys giliau 
susipažinti su lietuvių tautos kultūra 
ir istorija.

Priimami taip pat ir suaugusieji.
Norintieji studijuoti lietuvių kalbą 

registruojasi vasario 7 d., šeštadienį. 
Registracija vyks Ashfield Boys High 
School, Liverpool Rd., Ashfield, 9-11 
vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 14 d., 
šeštadienį, 8.30 vai. ryto, ten pat.

Informacijai skambinti: 332 1471

A. Veščiūnaitė-Janavičienė 
Lituanistinių kursų vedėja

ATKREIPKITE DĖMESį
PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS I UŽJŪRIUS

į Lietuvą ir atgal nuo $ 1500
Iš Lietuvos ir atgal nuo $ 1600
į Europą ir atgal nuo $ 1230
į Europą per Kanadą ir atgal nuo $ 1570
Slidinėti Austrijoj 7 d. ir kelionė $ 1399
į New York ir atgal $ 1399 (spec, kaina)
Honululu išvyka 7 dienos viešb. $ 599
Piji išvyka 6 dienos viešb. $ 488 (iš Sydney)
Hong Kong išvyka 7 dienos viešb. $ 644
Noumea išvyka 8 dienos viešb. $ 499 iš Syd., iš Melb. $ 599 

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★

į Lietuvą ir atgal per Tokijo, Belgradą, Varšuvą, Romą, Amsterdamą, 
Frankfurtą, Kopenhagą - arba per Helsinkį į Taliną ir traukiniu į Vilnių, 
Iš Varšuvos į Vilnių ir atgal traukiniu (važiuoja kasdien).
Vilniuje leidžia būti tik 5 naktis (6 dienas) viešbutyje. jS
Užpildau dokumentams blankus nemokamai vykimui į Lietuvą ir giminėms^ 
iš Lietuvos, taip pat vizoms.
Parūpinu draudimą, kelionės čekius, viešbučius ir t.t. T
Bilietus išrašom vietoj. Mano 24 metų patyrimas - Jūsų kelionės^ 
sėkmingumo garantija.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERACIJOS organizuojama T 
Ekskursinė kelionė grupėje į LIETUVOS KRIKŠTO 600 metų Jubiliejaus-^ 
iškilmes R OMOJE išvyks Singapore Airlines lėktuvu iš Sydney ir Melbourne 
22 d. birželio mėn. 1987 m. ir iš Romos atgal 19 d. liepos mėn. Kadangi^ 
vietų užsakyta ribotas skaičius prašau registruotis kuo greičiau. Dėl-^t 
informacijų - kreipkitės pas Alg. Žilinską tiesioginiai, laišku ar telefonu^

CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL
(Akredituotas IATA, AFTA)

541 KING STREET, WEST MELBOURNE (prie Liet, Namu) 
TeleL 329 6833. Vakarais 5B3 4258.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ g
NAMUOSE Įį

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN Tel. 708 1414 *
SVEIKINAME VISUS SVEČIUS IŠ UŽJŪRIŲ IR KITŲ AUSTRALIJOS # 

•*J* VIETOVIŲ ATVYKUSIUS į LIETUVIŲ DIENAS SYDNEJUJE. 
4* VISUS KVIEČIAME IR VISŲ LAUKIAME.

Gruodžio 21 d. sekmadienį, 2

Klubo narių vaikams. Atvyks

vai. p.p. įvyks, klubo rengiama

Kalėdų Senelis su dovanomis.

♦
4

»
Gruodžio 24 d., trečiadienį, 7 vai. vakare rengiamos 

BENDROS KŪČIOS
Sudarykite savo giminių bei draugų ratelius, kad galėtumėte kartu 
sėdėti.
Bilietų kaina: suaugusiems $ 10 vaikams iki 12 metų $ 5
Kas norite dalyvaut, prašome užsiregistruoti klube nevėliau, kaip 

gruodžio mėn. 21 dienos.

<»

iki *
Gruodžio 25 d. ketvirtadienį - KLUBAS UŽDARYTAS.

»
Gruodžio 26 d. penktadienį, 6 vai. v. Lietuvių Dienų dalyviams 

* svečiams rengiama
GRUODINĖ

Ateikite susipažinti su klubu ir jo patarnavimais, susitikti su svečiais 
* atsipažinti vieni su kitais.1
* Gruodžio 31 d., trečiadienį, rengiamas

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

*
Pradžia 8 v.v. Pabaiga 3 vai: ryto.
Bilietų kaina $ 25 (įskaitant vakarienę, vyną ir šampaną).
Jau dabar galima užsisakyti stalus ir bilietus.
Paskubėkite, nes vietų skaičius ribotas.

* LIETUVIŲ DIENŲ proga klubas bus atdaras nuo 9 vai. ryto iki vėlyvos . f 
nakties. Iš Čia lengvai galėsite pasiekti visas LIETUVIŲ DIENŲ . | 
parengimų vietas. Grįžę galėsite atsigaivinti gėrimais ir skaniai pavalgyti, < | 
nes barai ir virtuvė veiks visą laiką. < ė

*
Klubui reikalingas BARO VEDĖJAS (BAR SUPER VISOR). Patyrimas bare 
pageidaujamas. Atlyginimas ir darbo sąlygos pagal susitarimą. Susidomėję 
šiuo darbu rašykite : The Secretary, Lithuanian Club Ltd. Box 205, 
Bankstown, N.S.W. 2200. Arba kreipkitės asmeniškai į klubą.

J

4»
VALDYBA ‘ »

4r

Skelbi m as

Spaudos Sąjungos valdybai skubiai 
reikalingas Mūsų Pastogės admi- 
nistratorius-ė. Kreiptis į Spaudos 
Sąjungos valdybą raštu arba tel.: Dr. 
B. Vingiliui - 6026358 ir V. Patašiui - 
5584640. Skambinti po darbo valandų.

PRANEŠIMAS
Sydnejaus pensininkų klubas pra

neša narių žiniai, kad 1987 m. vasario 
5 d. 12 vai. (ketvirtadienį) šaukia 
visuotiną - metinį susirinkimą Sydne
jaus Lietuvių namų patalpose Banks- 
towne. Bus renkama nauja valdyba. 
Pageidaujama narius kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

Sekretorė

Pnblfatbed by Lithuanian Coauraity PubUaMng Society Ltd.
Čekiu* ir petto perlaida* pratane ratyti Lithuanian Connunity 
Puhi. Soc. Ltd. arba "Mūsų Pastogė** vardu.

Redaguoja redakcinė kolegija 
Redaktorių* V. AuguatlnaviCiua

L.MSJ,. .d-MUrKl*. Ir P.O. X. S»|

=|Bankatown. 2200 N.S.W.
Į Telefonai: adalniatracljo* - 7084846; Redakcijos - 70-3233 - 

□ Redakcija rasinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai g 
Į negražinami ir nesaugomi. Už skelbimų turini redakcija neatsako. | 
| Prenumerata metama:
2 Australijoje $ 25 Užsienyje paprasta pattu $ 30 |
| N.Zelandijoje (oro pattu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55-š

. PRINTED BY FOREIGN LANGUAGE PUBLICATIONS, 1-9 Glebe Point Rd., Glebe, N.S.W. 2037
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