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Kristaus 
(aiiuiiuas

KRIKŠČIONYBĖS 
PRADŽIOS ŠVENTĖ

Su Kristaus gimimu skaitoma 
krikščioniškosios eros pradžia. 
Tikra Kristaus gimimo diena nei 
metų laikas nėra žinoma, ir pati 
to turinio šventė, raštai sako, 
Romoje buvo švęsta tik 354 m. 
Kiek anksčiau buvo benusistovinti 
tradicija Kristaus gimimų švęsti 
sausio 6 d. — armėnų apeigų 
krikščionys tų dienų ir dabar te
bešvenčia.
Gruodžio 25 d. romėnai švęsdavo 
saulės šventę (natalis invieti), to
dėl, greičiausiai, tų dienų pasi
rinko krikščioniškoji Roma, norė
dama senajai šventei duoti naujų 
turinį. Iš romėnų yra palikęs ka
lėdinių dovanų paprotys, tik ro
mėnai pasikeisdavo dovanomis 
sausio 1 d.

Naujoji krikščionybės šviesa 
atėjo su Kristumi Judėjoje, suvar
gusioje žydų provincijoje, kurių 
tuo metu valdė romėnai. Žydai 
tikėjo savo pranašams ir laukė iš
ganytojo, svetimųjų valdymo me
tu, žinoma, pirmoje eilėje politinio 
išganytojo. Gyva žyduose buvo jų
jų raštų mintis, kad Abraomas 
buvo sudaręs su Dievu jiems pa
lankių sutartį, kad jie esu išrink
toji tauta. Kristus nepretendavo į 
raštų žinovų ir tautos lauktus va
dus. Ir skelbė jis ne tautinę žy
diškų Evangelijų, tik tarptautinę, 
tik Dievų visų žmonijų mylintį 
Tėvų., Galima, tiesa, iš Kristaus 
žodžių išskaityti mintį ir būsimos 
Dievo karalystės žemėje, kurių 
vėliau išplėtojo šv. Augustinas. 
Kristaus pasirinktas ginklas pa
sirodė esųs galingas. Jį, tiesa, pa
tys tautiečiai pasmerkė, bet jis 
įveikė Romų ir visų ano meto kul
tūros pasaulį; Jo šviesa ir tiesa 
paplito net ir ten, kur karingieji, 
išdidūs romėnai nepasiekė kardu, 
paplito ir tuose kraštuose, kuriuos 
Roma niekino kaip laukinius, gy
venamus barbarų. Ir tai tiesa, kad 
krikščionybė plito pamažu. Pačio
je Romoje sunki buvo jos pradžia: 
susidūrė su valdžia ir valdančiuo
ju sluogsniu ir užsitraukė žiaurių 
persekiojimų. Kad visi žmonės ly
gūs, kad kiekvienas yra artimas, 
tai buvo revoliucionieriška ano 
meto patricijams. Lygybės mintis 
priešinga buvo nukariautojo pra
našumui ir visam ano meto ūkio 
ramsčiui — vergo institucijai. Nu
kariautieji ir vergai todėl pirmie
ji jungėsi į krikščionių eiles. Ro
mos gi ir graikų išminčiams Kris
taus mokslas atrodė perpaprastas, 
nors jų moralinės mintys ir labai 
artimos buvo Kristaus skelbiamai 
etikai. Platonas, Aristotelis, bet 
ypač stoikai buvo paruošę dirvų 
Krikščionybės žodžiui. Krikščiony
bė pagaliau iš pogrindžio išėjo 
švieson. 317 m. Galenas išleido 
krikščionybės tolerancijos įstaty
mų. 324 m. imperatorius Konstan
tinas mirties patale pasikrikštino 
ir įsakė vėliavas paženklinti kry
žiaus ženklu. 390 m. imperatorius 
Teodosius nugriovė Aleksandrijoje 
Jupiteriaus stovylų. Kol krikščio
nybė pasiekė Lletuvų, prie anų 
laikų komunikacijos, praėjo dar 
800 metų.
Krikščionybė yra ne tik religinis 
reiškinys, bet ji yra davusi ats
palvį visai Vakarų kultūrai, iš
augusiai ant graikų filosofijos ir 
mokslo pamatų, prieglobstyje Ro-

M

Broliai Sibire
Be anksčiau skelbtųjų, štai pa

vardes tų mūsų tautiečių, apie 
kuriuos pavyko gauti žinių iš pa
leistųjų j laisvę vokiečių, austrų, 
olandų, belgų, suomių ir kitų karo 
belaisvių bei civilių internuotųjų:

VORKUTOJE LAIKOMI ŠIE 
MŪSŲ TAUTIEČIAI: Andrulis 
(ar Andziulis). Prieš karų buvo 
didelis turtuolis. Jis turėjo būti 
grąžintas Kaunan* kaip sunkiai 
susirgęs. Balataitis — apie 38 m. 
amžiaus. Bronius Baltutis. Alfon
sas Bernotas — apie 24 m. am
žiaus. Kun. Česnauskas — apie 
38 m. amžiaus. Domininkas En- 
drulis. Jetras Jankauskas — apie 
32 m. amžiaus. Eduardas Jaškū- 
nas, Andriejus Jonynas, Aloyzas 
Jukauskas (ar Jankauskas). Kon
radas Juodžbalis. Jo tėvas taip 
pat dirba šachtoje, sesuo Silvija 
dirba plytinėje, bet turi tbc ir ne
gauna vaistų. Motina palikusi 
Kaune. Magdė Juodžbalienė, Va

mos civilizacijos ir josios valsty
binės organizacijos. Žydų mono
teizmas ir jųjų šventraštis atėjo 
Kristaus atnaujintas, to paties 
Dieviškojo Mokytojo naujoj švie
soj tapo atskleistos dorovinės nor
mos. žmogaus visiškas priklauso
mumas Dievo išryškėjo pačioj 
krikščionybės pradžioj, bet il
giau reikėjo laukti jos socialinių 
padarinių. Demokratija ir socializ
mas, šių dienų turinio, yra kri
kščionybės vaisius. Labai reikš
minga Vakarų kultūrai buvo ir 
teisiniai romėnų socialinio jungi
nio pradai.
Romos imperija, kuri apjungė ir 
graikus ir žydus, sudarė palankias 
sąlygas idėjų komunikacijai. Kris
tus tad šituo istoriniu metu nie
kur kitur negalėjo gimti, kai tik 
kuriam nors Romos imperijos 
krašte, palankiausia dirva_ užim
tame krašte. (Būdinga ir tai, kad 
visos didžiosios religijos yra kilę 
iš Azijos.). Jau vien tik Evan
gelijų raštui gimti reikalingas

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME MIELIEMS SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS 
IR VISIEMS LIETUVIŠKOS SPAUDOS BIČIULIAMS.

‘•Mūsų Pastogės Redakcija

ir Administracija.

lerija Juodvalkytė, Kapčėnas. Juo
zas Karnauskas. Vaistininkas Hen
rikas Kisleliauskas. Jo sesuo — 
Novosibirske. Apie 45 m. amžiaus 
gydytojas Kliučius Kompaitis, 
Meieris, kokių 40 m. amžiaus siu
vėjas Meškauskas, tokio pat am
žiaus Antanas Murauskas ir ant
rasis Murauskas. Pakalninkas. 
Apie 30 m. amžiaus mokytojas 
Justinas Pakalniškis. Apie 40 m. 
amžiaus Juozas Paulikas (ar Pau
liukas). Kun. Račiūnas, V. Šatas, 
kuris dirba kaip felčeris. 36 m. 
amžiaus gydytojas šilauskas (ar 
Šidlauskas), 25 m. amžiaus Al
bertas Šimkus. Tamulis. Ūkinin
kaitis Tubašauskas, kurio tėvai 
taip pat ištremti į Sibirą. 27-30 
m. amžiaus Juozas Tumas, Vai
čiulis, Vilinckas, Jonas Kasulis, 
siuvėja Jane Baltošaitė, mokyt. 
Elzė šilbajorienė, kauniškis Al
fonsas Kėvis. Pas Pinkų buvo at
važiavusi iš Vilniaus žmona dan

buvo augštesnis kultūros laipsnis, 
kurį ir sutinkame Vidružemio jū
ros regione. Ar galimas būtų 
Evangelijos originalas, skelbia
mas nors ir šių dienų Papuos juo
dukams, kuris būtų suprantamas 
ir galimas išversti į bet kurią 20- 
jo amžiaus moderniąją Europos 
tautos kalbą? Dėl tos pačios prie
žasties Evangelija nevyksta skelb
ti primityvioms tautoms, kol šios 
ii- kitose srityse nepribrandinamos 
vakarietiškam galvojimui, sampro
tavimui bei gyvenimo būdui.
Aršiausio priešo šiais laikais 
krikščionybė susilaukė iš istorinio 
bei dialektinio materialistinio 
marksizmo. Tai gana paradoksiš
ka, nes iš tų pačių graikų jis turi 
antropocentrinį aktyvizmą, o iš 
Kristaus socialinės lygybės pra
dus. Bet yra diametralinė priešin
gybė: marksizmo akys žemei nu
kreiptos, Kristaus — dangui. Ra
mybės llnkisi krikščionys Kalėdų 
proga.

A. ZUBRAS. 

tų gydytoja. Jis buvo paleistas, 
ir abu su žmona grįžę į Vilnių.

TAIŠETE LAIKOMI mokyt. 
Kęstutis Balčiūnas, rodos, kan. 
Danys, tauragiškis Jonas Gra
jauskas, apie 37 m. amžiaus Sta
sys Jasevičius, Adomas Dubliaus- 
kas. Dr. Eduardas Jatulis, buvęs 
Lietuvos konsulas Charbine, 1945 
m. buvo nubaustas 10 metų. Jo du 
sūnūs greičiausiai studijuoja Švei
carijoj. Juškirtas, Mačiulaitis, dr. 
Putra, buv. dantų gydytojas, ku
ris gali būti jau grąžintas Lietu
von arba kur nors išsiųstas kitur. 
Juozas Rakauskas. Sameliauskas 
(ar Zamellauskas). Šlekys. Vai
čiulis, bene kunigas, taip pat kun. 
žiaunelis, Ignas Mickevičius. Ten 
daugiausia dirbama prie miško 
darbų arba prie statybos, šiaip 
esą daug senų žmonių. Manoma, 
kad Taišeto stovykla su laiku bus 
panaikinta.

INTOS STOVYKLOSE: Abra- 
maitis, Juozas Baginskas, gimęs
1927 m. Antanas Baltonls, gimęs
1928 m. Butas. Balys Cibulskis, 
apie 45-50 m. amžiaus, tarnavęs

Lietuviškame pajūryje, 

kaip ir pakelėse, prie so

dybų lietuvis statė kry

žius, koplytėles.

Bet šiandien, kada Krašte 

eina visuotinis naikini

mas, ar tebeskalauja 

šio kryžiaus papėdę Bal

tijos bangos? Ar neišrovė 

ir jį okupantas kaip tūks

tančius mūsų brolių iš jų 
gimtųjų namų?!

Dail. Adomo Galdiko 
piešinys.

policijoje. P. Dobrovolskis, Alek
sas Garnys, Jonas-Pranas Kaptū- 
rauskas, gimęs 1907 m., Jonas 
Lastauskas. Marčiulaitis, buv. vo
kiečių okupacijos metais banko 
direktorius Petraitis, Alfredas 
Vaičiulaitis.

POTMOJE BUVO LAIKOMI: 
kaunietis Konstantinas Bitenas, 
Galina čechavičiūtė, mokytoja M. 
Kuzmickienė, T. Seniūnaitė, Mag
dalena Šmitienė, Vincas Velevičius 
(ar Valavičius), Vigelis.

Apkaltinti partizanavimu Sta
sys ir Antanas Jurkšaičiai buvo 
laikomi Vladimiro kalėjime. Labai 
daug Ištremtųjų yra Irkucke.

Kai kur iš Lietuvos buvo ištrem
ti ištisais kaimais, o buvusių 
stambesnių ūkininkų kažin koks 
ar belikęs. Kitų šeimos tebėra 
perskirtos dar ir dabar. Vis dėlto, 
grįžusiųjų teigimu, kai kam lei
džiama net iš Lietuvos aplankyti 
savuosius Sibire. Vienas kitas iš 
1941 m. ištremtųjų gavo leidimą 
grįžti atgal j tėvynę.

ALB KRAŠTO VALDYBA ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINA ŠIAME ŽEMYNE SUSIBŪRUSIUS TAUTIEČIUS IR 
LINKI DAR GLAUDŽIAU BENDRADARBIAUTI, NES TIK VIE
NINGUMAS YRA TIKRASIS LAIDAS SIEKIAMO TIKSI O ĮGY
VENDINIMUI.
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Sveikiname visus tautiečius Šventų Kalėdų ir Naujų Metų proga.* 
Lai 1956 metai priartina mus prie mūsų visų bendrojo tikslo — mū
sų mielos tėvynės Išlaisvinimo ir lai atneša visiems asmeninės lai
mės ir sėkmės mūsų užsimojimuose.

ALB Adelaidės Apyl. Valdyba.
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Sveikiname visus Canberros Apylinkės lietuvius-ves su ŠV. KA
LĖDOM ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Už didelę paramą lietuviškam darbe šiais metais — tariame šir
dingą ačiū.

ALB Canberros Apylinkės Valdyba.
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Sveikindami su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais, visiems ALB 
Bankstowno Apylinkės nariams linkime gražiausios kloties ir daug 
laimės.

Bankstowno Apylinkės Valdyba.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuuiiiM

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ
proga sveikiname visus Apylinkės narius ir su lietuvišku nuoširdumu 

linkime sėkmės 1956 metais.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.
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Gerb. Tautiečius-es sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS, 
linkėdami visokeriopos sėkmės 1956 metais.

ALB Cabramattos Apylinkės Valdyba.
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Inžinierių ir Architektų Draugijos narius ir visus lietuvius inžinie
rius Sydnėjuje, sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS,
linkėdami sėkmės darbe Ir geriausios kloties asmeniškame gyvenime

Inž. ir Arch. Draugijos Valdyba.
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MIELIEMS TAUTIEČIAMS, SA
VO AUKA PARĖMUSIEMS LIE
TUVOS LAISVINIMO KOVĄ, VI
SIEMS TALKININKAMS, PA
RĖJUSIEMS TELKTI LĖŠAS 
TAUTOS FONDUI, SVEIKINA
ME IR LINKIME LINKSMŲ: 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMIN
GŲ NAUJŲJŲ METŲ.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 

AUSTRALIJOJE.

Gerb. tautiečius, savo įnašais pri
sidedančius prie Sydnėjaus Lietu
vių Namų įsigijimo, ir visus tal
kininkus, dalyvaujančius lėšų tel
kime, sveikiname

ŠV. KALĖDŲ IR 
NAUJŲJŲ METŲ PROGA, 

linkėdami sėkmės ir ryžto užsi
brėžto tikslo siekiant

Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba.

SYDNĖJAUS SKAUTAI 
VYKSTA STOVYKLAUTI

Sydnėjaus lietuviai skautai šie
met stovyklauti pradeda gruodžio 
27 d. Stovyklavimas truks iki 
1956 m. sausio 8 d.

Stovykla ruošiama Ingleburne, 
8 mylios nuo Liverpoolio. Trauki
niai į Ingleburną eina kas valan
da, o nuo stoties 20 minučių pės
čiam.

Naujų Metų dieną lankytojai 
leidžiami stovyklon nuo vėliavos 
pakėlimo iki laužo pabaigos, šią 
dieną vakare bus suruoštas gran
diozinis laužas su įdomia progra
ma.

Skautai maloniai kviečia visus 
Sydnėjaus lietuvius aplankyti jų 
stovyklą bet kuriuo metu ir pa
buvoti drauge su jais gamtos 
prieglobstyje — pagyventi palapi
nių mieste.

Mirė O. Marcinkevičienė
Š.m. gruodžio 10 d: staiga mirė 

(kraujo užplūdimas ant smegenų), 
Ona Marcinkevičienė — Lublns- 

kaitė, 60 m. amžiaus, gimusi Vil
kaviškio apskr.. Gruodžio 13 die
ną palaidota Waronoros katalikų 
kapinėse. Paskutinėn .kelionėn ve
lionę palydėjo būrys tautiečių ir 
kaimynai australai. Ant kapo bu
vo sudėta daug gražių vainikų.

Jos vyras, M. Marcinkevičius, 
yra miręs prieš 10 metų. Jis Syd
nėjuje turėjo savo taksi ir namus 
Amcliffėj.

Jam mirus visus reikalus tvar
kė jo žmona. Velionė paliko 2 sū
nus, dukterį ir 5 anūkus.

Marcinkevičiai į Australiją at
vyko 1928 m., kada, čia buvo beį
sisiūbuojanti ekonominė krizė. 

Pradžia buvo sunki. Ir pavargti te. 
ko.

O. Marcinkevičienė buvo nuo
širdi patriotė aktyviai dalyvavo 
“Australijos Lietuvių Draugijo
je”. 1933 m. buvo suorganizavusi 
liet, chorą, kuris gražiai padaina
vo Vasario 16-tosios minėjime. 
Ypač visiems patiko dainelė — 
Nušovė tėvelis pelėdą...

Velionė pasižymėjo tikru lietu
višku vaišingumu. Kiekvienas į 
Jos namus atėjusia buvo laukia
mas svečias, todėl, kai didesniais 
būriais pradėjo važiuoti j šį kraš
tą tautiečiai iš Vokietijos, O. Mar
cinkevičienė daugeliui suteikė pa
stogę savo namuose ir padėjo įsi
kurti naujame krašte.

Ilsėkis ramiai tolimosios Aust
ralijos žemelėje.

Ant. Baužė.

• Vatikano organas “Oserva- 
tore Romano” paneigė tvirtinimus, 
kad kardinolas Višinskis esąs lai
svas. Kardinolas tebėra Internuo
tas.
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i MŪSŲ PASTOGĖ
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1955 m. gruodžio 21 d.

V. POŽĖLA

35 metai
(STEIGIAMOJO SEIMO SUKAKTIS)

Šiemet minime Lietuvos Stei- ja Lietuvoje atpuolė reakcingiau- 
giamojo Seimo 35-rių metų , sias visuomenės luomas — dvari- 
sukaktį. V, Požėla, vienas iš ' ninkai, kurie padėjo lenkams gro- 
nedaugelio Steigiamojo Sei- bti Lietuvos žemes. Savo keliu rė
mo narių, esančių šiuo metu . forma sudarė tas sąlygas, kuriose 
laisvajame pasaulyje, gyve.
nąs Adelaidėje,
togės” Red. paprašytas mie- j cijos bankas buvo pirmos įstaigos, 
lai sutiko patiekti žiupsnelį .kurios kėlė ją. Tuo keliu vėliau nu- 
prisiminimų, kuriuos čia ir I ėjo Pieno centras, Maistas, Lietū- 
pįatiekiame Gq(rb. skaityto- j kis ir žemės bankas.
jams. žemės ūkį lydėjo litas — sava,

1918.11.16, Vilniuje Lietuvos Ta- j auksu padengta, valiuta. įvedęs 
ryba paskelbė Lietuvos nepriklau- i ją St. Seimas sutvarkė valstybės 

j biudžetą — jos pajamas ir išlai
das, ir nustatė gyventi pagal pa- 

: jamas. Kaip organizavo jis tas 
lėšas, matyti iš paskelbto 1922 m. 
Lietuvos banko balanso: ižde buvo 
80 milionų litų Ir aukso bei sveti
mos valiutos už 10 mil. Sveikas 
pakilęs, litas liko pastovus. 1931 
metais, kai kitų valstybių valiu
tos susviro, litas 
tę.

Tvirta valiuta 
sitikėjimo savo 
Davė tas sąlygas, kokių reikia 

pramonei ir prekybai. Atsirado vi
sa eilė pramonės įmonių: pieni
nių, fabrikų ir dirbtuvių. Prieš 
I Pasaulinį karą Lietuvos pramo
nėje dirbo apie 12.000 darbinin
kų, o 1922 metais jau dirbo ten 
21.000. Tokia pramonės pažanga 
atsiliepė ne tik 
rinką, bet ir į 
metais Lietuvos 
55,2 mil. litų.

Pakilus tautai 
to švietimas.
ir mokytojų. 1914 m. Lietuvoje 
tebuvo 875 pradžios mokyklos su 
1022 mokytojais (daugiausiai ru
sais) ir 51.221 mokiniu. 1920-22 
metais jau buvo savų mokyklų 
1650 su 2220 mokytojų ir 120.028 
mokiniais.

Greta to atgijo augštųjų moky-

u i forma sudarė tas sąlygas, kuriose 
!- vėliau pakilo žemės ūkio gamyba. 

'Mūsų Pas- žemės Ūkio Ministerija, Koopera-

ryba paskelbė Lietuvos nepriklau- į 
somybę, kai dar priešai trempė Jos i 
žemę. Reikėjo išvaryti juos.

Pirmi buvo bolševikai.
120 metų vergę Lietuvą, Rusi

jos imperialistai žlugo karo ugny
je. Juos paveldėjo bolševikai.

Vokiečiai, Santarvės verčiami, 
traukėsi iš Lietuvos. Nenoromis, 
žingsnis po žingsnio. Ten, kur ne- 

’■begalėjo ilgiau užtrukti, kiekiveną 
Lietuvos žemės pėdą jie užleido 
bolševikams.

— Jei ne mums ta žemė, — kal
bėjo jie mums, — tai ir ne jums!

Iškilo naujas, bolševikų frontas. 
Nors jauna mūsų kariuomenė ir 
nedidelė, bet po didelių mūšių ties 
Kėdainiais ir Panevėžiu išvarė juos.

Po to ėjo vokiečiai.
Besitraukdami iš Lietuvos, vie

tomis jie “užtruko”.
— Girdi, "oberstas" Bermontas 

atsisakė klausyti centro, — kalbėjo 
štabas, — ir savo valia jis laikąs 
užėmęs Kuršėnus, Šiaulius.

Tokia buvo vokiečių klasta, ku
rią vėliau pakartojo Pilsudskis, pa- 
siuntęs generolą Želigovskį į Vil
nių. Tas Irgi, mat, “atsisakė” klau
syti savo vyriausybės. Tautai bu
vo aiškus imperialistų godas: 1919 
XI. 23 sumušusi ties Radviliškiu 
vokiečius, ji bendru kariuomenės, : 
partizanų ir šaulių frontu išvarė i 
juos iš Lietuvos.

Ypatingai godūs buvo lenkai: jie 
puolė Lietuvą iŠ rytų ir pietų pu
sės, sudarydami tuo būdu trečią 
kovos frontą. Jį likviduoti turėjo 
Steigiamasis Seimas, susirinkęs 
1920.V.15.

Atsivertė naujas Lietuvos vals
tybės lapas, surašytas geriausių 
tautos žmonių. St. Seimas iškil
mingai deklaravo atstatytą nepri
klausomą Lietuvos valstybę, kuri 
nori taikiai gyventi su visais sa
vo kaimynais, kuri svetimo nieko 
negeidžia, bet savo neapleidžia.

Vadovaujantis šiuo dėsniu, bu
vo sudaryti geri kaimynų santykiai 
su Vokietija. Ji pirma pripažino 

Lietuvos nepriklausomybę. Tais pat 
metais (VII.12) Lietuva Sudarė 
taikos sutarti su Sovietų Rusija. 
Ta sutartimi Sovietai atsisakė vi
siems laikams nuo bet kokių pre
tenzijų į Lietuvos žemes. Lietuvos 
tarptautinė padėtis sustiprėjo.

Sunku buvo su lenkais. Teko ko
voti dviem frontais prieš juos — 
diplomatijos ir ginklo. Didžiosios 
valstybės palaikė lenkus: jos no
rėjo kaip nors pravesti lenkų he
gemoniją Lietuvoje. Bet po mūšio 
(1920.XI.22) ties Širvintais, kur 
lenkai buvo skaudžiai sumušti, di
džiųjų valstybių nuomonė pakito, 
o kitais metais Lietuva jau buvo 
priimta į Tautų Sąjungą. Po to de 
jure Lietuvą pripažino ir mažesnės 
valstybės: Skandinavai, Olandija, 
Šveicarija, ir Čekoslovakija. Po 
metų tą patį padarė ir didžiosios 
valstybės.

1922.VIII.1. St. Seimas priėmė 
valstybės konstituciją. Lietuvos 
valstybė — pagal ją — yra nepri
klausoma, suvereninė, demokrati
nė, parlamentarinė respublika. Tei
sės: žodžio, spaudos, susirinkimų 
ir rinkimų garantuotos... Rinki
mų — visuotinio, tiesaus, lygaus 
ir slapto balsavimo teisė į seimą ir ko užkabinti ant meškerės, 
savivaldybes. Vyriausybė atsakin
ga prieš seimą.

St. Seimas priėmė žemės refor
mos įstatymą; jis panaikino stam
biąją nuosavybę Lietuvoje, kurios 
buvo apie 40% ir atidavė ją tiems, 
kurie ją dirbo.

— Tai ne žemės reforma, — 
šaukė dvarininkai, — bet visa Jos 
revoliucija!

Išties, tokių reformų mažai es
ti. Daugelis valstybių, senų 
stiprių, iki šiol dar negali 
save pravesti tokios reformos. Su

išlaikė savo ver-

davė kraštui pa
akiu ir kreditu.

į krašto vidaus 
užsienio. 1920-21 
eksportas siekė

išsiplėtė ir kraš- 
Atsirado mokyklų

ir 
pas

klų, garsaus Vilniaus universite
to tradicijos. 1922 m. Kaune įsi
kūrė universitetas, kiek vėliau 
Dotnuvoje Žemės Ūkio Akademi
ja. Prie universiteto įsisteigė la
boratorijos ir klinikos. Universi
teto biblioteka 1922 m. turėjusi vos 
40 knygų, vėliau išaugo iki 300. 
000 tomų.

Neatsiliko ir spauda. Iš 1917- 
19 metais ėjusių trijų laikraščių, 
su tiražu apie 20.000, po metų ki
tų turėjome 45 laikraščius ir 
žurnalus, su tiražu apie 100.000.

Laisvė suteikė tautos kūrybai 
naujo impulso. Senosios kartos li
teratai, dailininkai pajuto naują 
gyvenimą. Šalia jų pasirodė visa 
eilė naujų Jėgų lyrikoje, belet
ristikoje, dramoje, dailėje, kriti
koje.

1921 metais — Naujuosius Me
tus sutinkant — atsidarė opera. 
Ją iškėlė Kipras Petrauskas, dau
giausia patyręs teatrinės kultū
ros žmogus. Jis atnešė geriausių 
operos teatrų tradicijas. Kaip 
laukta buvo savos operos! Jums 
daugeliui, skaitytojai, ypač jauni
mui, sunku bus suprasti tas entu
ziazmas, su kuriuo buvo sutikta 
pirmoji mūsų opera. “Traviatos” 
Alfredą dainavo... Kipras. Ope- 

salė ūžė iš džiaugsmo, Kiprą 
rankų kilnojo, gėlėmis) jį bar- 
Kiekvlenas Europos didmies- 
būtų džiaugęsis tokiu Alfre-

ros 
ant 
stė. 
tis 
du!

1922 metais rudenį Steigiama
sis Seimas, pasitraukdamas iš sa
vo darbų, paliko tautai, siuntusiai 
jį, atminimą:

— Per tavo ryžtą ir kovas, tau
ta, prisikėlė valstybė.

O šiandien? šiandien, po 35-rių 
metų, skaitytojau, kai tavo žemę 
mindo terioja bolševikai, tie pa
tys carų palikuonys — imperia
listai; kai tavo tauta Jų naikina
ma ir žudoma, ar nesako, ar ne
liepia tau širdis stoti kovon, pla
čiu frontu einančion kpvon dėl 
išlaisvinimo ir Tavo tautos ir ta
vo žemės.

Laimėjimas ateis!

APSNIGTAIS LAUKAIS
(ŽIUPSNELIS

Būdavo per šilo ir Grabelio 
ežerus dieną ir naktį slenka rogių 
virtines, iš tos pusės, kur dangų 
remia mėlyna šilo juosta. Nuo 
Minčios, nuo Baltelės eidavo sie
nojai žiemos keliais, kurie nieko 
bendra neturėdavo su vasariniais 
keliais. Jei vasarą reikia karsty
tis kalnais, vingiuoti aplink rais
tus, tai žiemą rogės surasdavo 
daubas, ežerus, panuovalius.

Šiemet ežeras negyvas. Ilga, pla
ti, akinančio baltumo marška. Vi
durdienio saulėje tvaska laumės 
smegenimis. Tik pakrantėse snie
go žiedais apklotos nendrių vir
šūnės savam žmogui pasakoja, 
kiek čia bus gražaus triukšmingo 
gyvenimo, kai sučyruos vėversis. 
Su bučiais, abarais ir žeberklais 
čia pasipils žmonės, per žiemą iš
alkę žuvies. Paliūnėse tvers per- 
sėdus, o varlėms sukvarkus, pa
upyje naktimis degins šiaudų kū
lius, laukdami pirmojo šapalo.

Tylu, balta ant ežero dabar. 
Tačiau po storu ledo dangčiu ir 
dabar gyvena vandeninis pasaulis.

— Kažin kaip bus pavasarį. 
Gal rasime visas žuvis uždususias. 
Tarp ledo ir sniego pažliūgo van
duo ir lydekai pritrūko kvapo. 
Kaimynas, pristigęs šulinyje van
dens, išsikirto eketę ir su kibi
ru prisėmė smulkių žuvelių, kurios 
pulkais susirinko pakvėpuoti gry
nu oru. čia pat gulėjo pilvus iš
vertę keli lydžiai. Jeigu ne eke- 
tys, tai vasarą tikrai neturėtum

Išgirgždi pro apšalusias duris. 
Aplink pirkią susodintas jaunas 
sodas. Iš baltųjų marių tekyšo 
obelaičių viršūnės ir baslių ga
liukai. šakos guli ant sniego, lyg 
prašyte prašydamos kiškių. Ap
link medelius išminti ratai. Sa
ko, jeigu kiškis randa žmogaus 
pėdas, tuojau savo siauru protu 
sumeta, kad čia slypi negerovė: 
vielinė kilpa arba spąstai.

— Niekų darbas, mindžiojau 
beveik kasdien, bet kaip nuskuto,

RASINIAI LAIKRAŠČIAMS
TEMOS.
Laikraščiams labiausiai reikalin
ga įvykių aprašymai, bėgančio gy
venimo pavaizdavimas. Lietuviš
kam laikraščiui įdomu mūsų or
ganizacinis gyvenimas, šiaip kas
dieninio gyvenimo įvairūs įvykiai, 
pasisekimai ir nelaimės. Tinka 
todėl susirinkimų, vaidinimų, su
eigų ir pobūvių, iškylų aprašy
mai, sporto žinios, žinutės apie 
lietuvių pasisekimus ar nepasise
kimus darbovietėse, mokyklose. 
Skaitantieji labai domisi eismo ne
laimių ir bylų aprašymais. Mūsų 
laikraščiams labai trūksta žinių 
iš lietuvių privataus gyvenimo. 
Aprašytina namų pasistatymas ar 
pirkimas, vedybos, krikštynos, 
laidotuvės, įdomesnės šeimos šven
tės.

BENDRI DĖSNIAI.
Rašant įvykio atpasakojimą ar 
žinutę, patartina atsakyti šiuos 
klausimus: kas įvyko, kur, kada, 
kas dalyviai, kaip ir kodėl įvyko, 
žinutė turi vieną pagrindinę te
mą. Jei reikia ją suskaldyti, tai 
rašinėlis sudalinamas poskyriais. 
Poskyris pradedamas nauja eilute. 
Sakinys turi pilną užbaigtą min
tį.
Laikraščiui rašytina labai/suglaus- 
tai, pavartojant ryškiausius bei 
vaizdingiausius žodžius ir sakinius. 
Nevartotini du artimos prasmės 
žodžiai: "Išaugo didelis milžiniš
kas pastatas namas”; “Turėjome 
puikų, jaukų pobūvį”. Geriau: Iš
augo milžiniškas pastatas”; “Tu
rėjome jaukų pobūvį”. Rašytina 
trumpais sakiniais, nes tuo suda
romas greito tempo įspūdis: mies
to žmogaus gyvybės vyksmas sku
bus, to paties jis laukia ir spaus
tame žodyje. Tačiau laidotuvės ai- 
vyresnio amžiaus žmogaus jubi- 
lėjus reikėtų aprašyti ilgesniais 
sakiniais: jie sukelia orumo, iš
kilmingumo nuotaiką, pajuntama 
amžinybės didingumas. Visai ne-

Žiūri pro langus ir galvoja: Ar 
ištvers?

O paties rankomis sodintas me
delis, lepintas — augintas, 
juk gyvas kūdikis.

— Ū, ū! — nusiaubia šaltis 
galvojus apie pavasarį, kada 
žaliavus medžiams, obelaitės
koše ims vorai tiesti tinklus. — 
Negyvose, sudžiovusiose šakose!

yra

pa- 
su- 
ša-

leistina minčių kartojimasis ar ap
sunkinimas įvairiais išvedžioji
mas. Laikraštyje skaitytojas lau
kia aiškiai patiekto dalyko ir no
ri pats pasidaryti išvadas. Nevar
totini svetimžodžiai. (Aš juos, tie
sa, pavartoju, bet darau tai są
moningai — ugdomaisiais sumeti
mais. A.Z.). Žinutė rašytina būta
jam ar busimajam laike. Esama
sis laikas tevartojamas vaizdin
gam atpasakojimui.
Prieš pavardę visad rašytina bent 
pirmoji vardo raidė, tačiau šeimy
ninius ar scenos įvykius aprašant 
(vedybas, krikštynas, mirtį kon
certą, vaidinimą) rašytina būtinai 
pilnas vardas. Su pilnu vardu ži
nutė yra šiltesnė, nuotaikingesnė. 
Aprašant vedybas, eismo nelaimes, 
mirties atsitikimus, pažymėtina 
pagrindinių dalyvių amžius, pro
fesija, Lietuvoje dirbtas darbas. 
Ypač svarbu nekrologui: yra tai 
paskutinysis atsisveikinimas pa
lydint amžinatvėn.
Žinutė turi būti tikra, paminėti 
tik tikri įvykiai. Abejotinos ap
linkybės abejotinai ir patiektinos. 
Reikšmingesnio dalyko niekad ne
galima rašyti pasitikint kitų pa
sakojimu. Tikras žurnalistas to 
niekad nedaro, nes žino, kad kiek
vienas žmogus dalykus kiek skir
tingai mato ir dažnai dar šališkai 
tyčiomis atpasakoja. Scenos pro
gramos dalyviai paminėtini, kiek 
galima, visi, nes nepaminėtieji su 
pagrindu pasijaus užgauti. Sve
čių minėtini tik garbingiausieji, 
dėl kurių nebegalėtų jau užsigau
ti nepaminėtieji. Kartais sumini
mi ryškiausieji bendruomenės pa
reigūnai. Aprašant vaidinimą, pa
žymima autorius, režisierius, pa
grindiniai ir antriniai vaidylos, 
dekoratorius ir” šiaip rekšmingai 
talkavusieji asmens.
Tęstinės žinios yra tokios, kurios 
parašomuoju momentu dar nėra 
užsibaigusios. Eismo, pavyzdžiui, 
nelaimės nukentėjusieji ir be są
monės ligoninėn nuvežtieji reika
lingi kitame numeryje prisiminti, 
pranešant apie jų sveikatos page
rėjimą ar mirtį. Tęstinę žinią 
užbaigti laikraščiui turi jausti 
pareigos tas, kas ją pradėjo.

ANTRAŠTĖ
Publicistiniam straipsniui labai 
svarbu antraštė. Antraštė turi 
būti trumpa ir intriguojanti. Ji, 
paprastai, išreiškia pagrindinę 
mintį, bet galima antrašte pasa
kyti ir labiausiai sensacingą ar 
svarbų faktą. Straipsnį parašius, 
dažnai tenka antraštę pakeisti. 
Kartais antraštei tinka vienas 
trumpas teksto sakinys. Tokios 
kilmės antraštė veikia intriguo
jančiai. Antraštę labai dažnai pa
keičia ir redaktorius, nors .šiaip 
jau turinio, jei straipsnį pasira
šo pavarde žinomas nuolatinis 
bendradarbis, redaktorius, nepa
sitaręs su autoriumi, nekeičia.

PARAŠAS.
Publicistiniai straipsniai pasirašo
mi pilna pavarde, slaptyvardžiu, 
pradinėmis vardo ir pavardės rai
dėmis. Trumpos kronikinės žinios 
dažnai visai nepasirašomos. Ge
riausia nuolatiniam bendradarbiui 
laikytis vienos slapyvardės. Strai
psnius, kuriuose kritiškai paliečia
ma asmuo ar jo veiksmai, tektų 
pasirašyti pavarde. Redakcijos rei
kalui ir savo paties saugumui rei
kia visus straipsnius ranka pasira
šyti, nežiūrint, kad straipsnis pa
sirodys atspaustas tik slaptyvar- 
de. Nepasirašyti straipsniai yra 
pačios redakcijos ar jos labai arti, 
mų bendradarbių.

PRISIMINIMŲ)

taip nuskuto dešimtį obelaičių. 
Kaip su linkena.

Tačiau vienasėdininkai laimin
gesni. Kalnuose įsikūrę, neuždeng
ti nuo šiaurinio vėjo, nelabai gra
žias perspektyvas siūlo kiškiams. 
Geriau' lindėti apsikasus sniego 
duobėje, negu rizikuoti gyvybe. 
Vienas ūkininkas klojime rado su
stingusį šį įkyrųjį graužiką. įka
lė augs tą kartį sode ir pakabino 
kiškį.

— Taip baigsite ir jūs visi, ku- i 
riems neižti nagai...

Gal tiktai Vokietijos 
galima būtų parašyti: 
draudžiama. Mūsiškiams 
svaresni faktai.

Kaimovietėje kiškiai 
dažnesni svečiai. Gal čia veikia dar j Sukandęs dantis susiversk atgal 
atsiminimai, gal daugiau užuovė
jų. Sodas kryžmai išraižytas pė
dų.

— Tos pėdos, rodos, ne sniege i 
išmintos, bet mano paties širdy-' 
Je — graudenusi šeimininkas, pa- ! 
silikęs kaimo vietoje. — Ir pykau,' 
ir šunimis pjudžiau, ir šaudžiau, |

STRAIPSNIŲ RŪŠYS.
Daugiausia kalbėjome apie kro
nikines bei reportažines žinias. 
Jos laikraščiams yra labai svarbu, 
nes šios rūšies papasakojimus la
biausiai mėgsta skaitytojai, jų pri
klauso laikraščio pasisekimas. Žur
nalistikoje turime dar įvairių rū
šių apžvalgas, vaidinimų, 
koncertų, meno kūrinių ir knygų 
recenzijas, trumpai suglaus- 
tasįvairenybes, mokslinę infor
maciją, mokslo popui i a r i- 
z a c 1 j ą, šiap nuomone e s, 
vedamuosius, biografi- 
j a s — žymių žmonių gyvenimo 
aprašymus, prisiminimus, mirties 
proga žymesniam žmogui — ne- 
kralogus. Visa šios rūšies raštija 
vadinasi publicistika. Į grožinę Ii. 
teratūrą pereinant, susitinkame

(Nukelta į 5 psl.)

paliečia tvartą, už- 
ir vėl baigiasi prie 
savižudžiai ir slidi- 
iškrypti iš to kelio, 
klojimo su pilnomis 

ir

Kaimo kiemuose griežtai nu
brėžtos eismo gairės. Siauras, gi
lus takelis eina iš namų j kloji
mą, paskum 
kabina šulinį 
durų. Tiktai 
ninkai tegali 

— Eini iš
rezginėmis, švokščia žiemys 
susvirdakuliuoji. Koja pakrypsta 
į šalį. Ir amen! Meti rezgines, 
užsikabini abiem rankom, kaip 
skęstantis už meldų kūlelio ir 
taip sugrįžti į kelią. O jeigu taip 

kažkodėl1 atsltinka su naščiais vandens!

kiškiams 
griežtai 

reikalingi

I į šulinį ir vėl drebėk, kol laimin- 
I gai pasieksi namus.

Kaimynas už šimto metrų pasa
koja, jog per visą žiemą tik pen
kis kartus buvo išėjęs iš namų: 
duonoss skolinti, atsinešti bezmė- 
no, aplankyti ligonio, nunešti iš 
pašto paimtus laikraščius ir pasi- 

, klausyti naujienų. Toks pėstinin- 
bpt, ar.„gLt"0S velnio valkus pa- u gyvenlmas. Ig vienkiemio į vieš- 
mnlrirai' Kori A ritLima Lojomokysi? Kad nors Arifiejus kada 
pasirodytų. Bet šiemet kaip tyčia 
jo nėra. Būdavo, suvaro visus kiš-

kelį prarėžtos siauros rogių vė
žės, kuriomis pėsčiam neapsimoka 
gundyti Dievą. Teks smarkiai nu-

kius iš kelių kaimų. Vienų sykį sidgti besikoliojant
išėjęs su šuniu. Pamatęs kiškį,! 
šuva vytis. Klimpsta kiškis, klim- i 
psta šuva, klimpsta ir medžioto-' 
jas. Kiškis cypia, šuva 
Arifiejus rėkia. Bet kas iš 
si lygiai stumiasi į priekį.

Ūkininkų lūpose vienas 
mas: ar pavasarį matysime obelai
čių lapus? Kaime pripratę prie 
sodų, viensėdžiuose visi prikaišio
jo antaninių, pepinų. Ir taip pa
milo juos jaunimas, kad net kiek
vieną vasaros rytą apeina sodą 
Ir, susirinkę kenkėjų vikšrus, ant 
akmens sudegina. Mėšlo aplink 
tiek prikrečia, kad net sunku la
pams kvėpuoti. Ir dabar tie sodi
ninkai bejėgiai. Kartais įsinešša į 
vidų nusipjovę obelaitės šakelę ir 
šildo prie pečiaus. Jei šerdis nepa- 
juosta, vadinasi, dar gyva.

skalija, 
to? VI-

klausl-

Vyrai, paprastai nepasižymį pa- 
j maldumu, Iškelia nesugriaunamą 

šiokios žiemos griežtumą:
— Jeigu jau davatkos numojo 

su ranka į bažnyčią, tai...
Buvę dar tokių mėgėjų, bet vie

ną sekmadienį bažnyčioje nušalę 
nosis, kojų pirštus. Ir nuo to lai
ko mišių eina klausyti pas kai
mynus, kurie turi radiją. Suklau
pia asloje su maldaknygėmis ir 
taip išgyvena pamaldų erzaca.

P.

★ Amerikoje, Vašingtone, vie
nas kalinys laimingai išspruko iš 
kalėjimo, bet tuoj pat vėl pasida
vė policijai — vargšas buvo už
miršęs kameroje vaistus nuo šir
dies ligos, o be to vaisto jis nega
lėjo greitai bėgti.

DANUTĖ STAKNYTĖ

JAV Dipl. Tarnyboje
Australų laikraščiuose ir “Mūsų 

Pastogėje” trumpai buvo atžymėta, 
kad lietuvių kilmės amerikietė Da
nutė Staknytė atvyko dirbti į Mel
bourne Amerikos konsulatą.

Ji yra gimusi lietuviškame pajū
ryje, Palangoje, vėliau su tėveliais

išvykusi Amerikon. Grįžusi į Eu
ropą Šveicarijoje, Neuchetel uni
versitete, pradėjo studijuoti pran
cūzų literatūrą ir filozofiją. Pas
kiau studijas tęsė Sorbonos uni
versitete, kur gavo ir diplomą.

Jauna diplomatė D. Staknytė 
konsularinį darbą pradėjo dirbti 
Ženevoje, Amerikos Delegatūroje. 
Delegatūrai susijungus su konsu
latu, dirbo konsulate Iš viso penke
rius su puse metų, o Melbourne 
dirbs dvejus metus.

— Kokios lietuvių tremtinių nuo
taikos ir lūkesčiai kituose kraštuo
se?

— Daugumos nuotaikos liūdno
kos, — kalbėjo D. Staknytė, — ne
pritapimas prie svetimos aplinkos,

be to, kas svarbiausia, niokojamos 
Tėvų Žemės gailestis ir ilgesys.

— Galima spėti, kad daug lietu
vių laiškais ir asmeniškai kreipia
si į Tamstą dėl išvažiavimo į JAV?

— Taip, kreipiasi, bet labai gai
la, kad saviems žmonėms negaliu 
pagreitinti išvykimo į JAV-bes, 
nes manq darbas nėra surištas su 
vizų išdavimu; antra — vizos ga
vimas pareina nuo užvestos bylos 
užbaigimo. Nemokantiems anglų 
kalbos mielai padedu ir padėsiu, 
bet, kreipiantis į konsulatą ir ang
liškai nesusikalbant, blogai užsi- 
rekomenduoj ama.

— Domitės lietuvišku bendruo
menės laikraščiu?

— Labai domiuosi. “Mūsų Pašto, 
gę” skaitau ir užsiprenumeravau 
1956 metams.

— Ką norėtumėte, Tamsta pa
linkėti Lietuvių Bendruomenei Au
stralijoje?

— Žinodama lietuvių tremtinių 
didelį jautrumą ir nelengvą padė
tį, sunkiai galiu surasti tinkamus 
žodžius linkėjimams. Tik galiu pa
linkėti linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų.

— Tamstai žinomas Amerikos 
ir Australijos gyvenimas. Kurį 
kraštą r ekomenduotumėt lietu
viams?

— Sunku atsakyti į tokį klausi
mą. žinoma, man Amerika malo
niausia, nes ten mano namai. Be
namis lietuvis, ypač vyresniojo am
žiaus, niekur nebesuras namų šili
mos be savo tėvynės.

Džiugu pabrėžti, kad Danutė 
Staknytė, būdama Amerikos pilie
tė ir dirbdama atsakingą valstybi
nį darbą, nė nemano išsižadėti sa
vo lietuviškos kilmės, puikiai kalba 
lietuviškai, domisi lietuvių spauda, 
lietuvių literatūra, jautri lietuvių 
vargams tėvynėje ir tremtyje.

J. RIMAS (Melb.)
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TYLIOJI NAKTIS

šios nakties išvakarėse visi 
žvelgiame tolimojon praeitin, ka
da tokią naktį pasaulin atėjo pa
žadėtasis Didysis Atpirkimas.

Nors nuo to laiko praėjo tūks
tančiai metų, bet Tyliosios Nak
ties mistika mumyse paliko gyva 
ir dabar, širdis suvirpa šio di
dingo, mūsų protu nesuvokiamo, 
įvykio palesta, ir nejučiomis sie
loje pradeda skambėti paslaptin
gieji akordai.

Ši naktis atgręžia mus ne tik j 
tūkstantametę praeitį, bet ir į 
tuos netolimus dar, ir niekada ne
pamirštamus laikus, kada visi 
rinkdavomės mielon gimtojon pas
togėn, kurioje pirmą kartą išvy
dome tekančią saulę, kur pajutome 
šios Tyliosios Nakties prasmę ir 
didingumą.

Prisimename tą ramią nuotai
ką ir tėvo — motinos glostančius 
gerus žvilgsnius, kada susėdę prie 
kvepiančiu šienu apkloto stalo da- 
lindavomės taikos simbolį — plot- 
kelę. Prisimename tą gerosios va
lios įsigyvenimą mūsų namuose, 
kada mūsų širdys būdavo kupinos 
meilės kiekvienam tvariniui.

Bet žemėje buvo žmonių, kurių 
širdyso ir tą Tyliąją Naktį nebuvo 
vietos taikai ir ramybei. Tamsos 
galybių apvaldyti žmonės liepsno
jo kerštu ir neapykanta gėriui ir 
grožiui.

Apsiniaukė tad ir mūsų tėviškės 
dangus, kai pikti, besieliai žmonės, 
pakilę Iš savo stepių užgriuvo 
mūsų šalį. Jų masės plūdo į mūsų 
tėvynę ir jieškojo aukų, naikino 
nieku nekaltus mūsų brolius ir 
seseris. Ir šitie žmonės — žvėrys 
nesitenkino vien fiziniu naikinimu
— jie siekė pavergti žmogaus 
sielą, išplėšti iš jos gėrio jausmą
— jie siekė išplėšti iš mūsų šir
džių tikėjimą Tyliąją Naktimi.

Bet likimo dar nebuvo lemta tai 
įvykti. Todėl, nors esame išblašky
ti po visą pasaulį, nors šią Ty
liąją Naktį ir negalime susirinkti 
po gimtųjų namų stogu, bet min
timis šią naktį esame ten, jau
sime ant savo veido rūpesčių ir 
kančių iškankinto tėvo žvilgsnį, 
matysime skausmingos motinos a- 
šaras, riedančias raukšlių išvagotu 
veidu, motinos, kuri vis tebežvel
gia į duris, su nerimu laukdama, 
kas j jas pasibels, kas jas pra
vers: senai nematytas ir labai 
laukiamas jos vaikas, ar bešird
žiai nekviestieji atėjūnai, įsivogę 
j jos gimtuosius namus ir dabar, 
šią Tyliąją Naktį, atėję jos lau
kimo ir kančių užbaigti...

Šią Tyliąją Naktį savo minties 
sparnais apskriejame žemę ir ap
lankome brolį kenčiantį darbo 
vergų stovykloje Sibire, kurs le
dinių vėjų kauksme stengiasi pa
justi Tyliosios Nakties ramybę; 
aplankome ir kitą, kuris liko tė- 
vynėje, sergėti gimtuosius namus 
ir sudeda brangiausią auką — 
savąją gyvybę dėl tų idealų, ku
rių sargyboje jis liko, Ir stings
tančiomis lūpomis šnabžda:

* Užsiūk, žiemuže, kraują. 
Ir pėdsakus mirties. 
Tegul rimtis virš žemės 
Baltus sparnus išties.”

(K. Grigaitytė).

Nors toli esame nuo tos žemės, 
kurion jspaudėme pirmojo savo 
žingsnio pėdą, nors daug ko nu
stojome išblokšti iš gimtųjų na
mų, bet šio Tyliosios Nakties pri
siminimo nenuslopino nei alkis, 
nei mirties grėsmė, nei tolimos 
kelionės jieškant pasaulyje vietos, 
kur galėtume prisiglausti ir ruoš
tis grįžimui.

Prisiminimas yra šiandien dar 
gyvas ir jį privalome išlaikyti to
kį ligi tol, kol vėl galėsime su
sėsti, nors gal ir nevisi, prio kve
piančiu šienu apklotų stalų tėviš
kėse, kur ir vėl pajusime sniegu 
padabintoje Nemuno šalyje didin
gą Tyliosios Nakties ramybę.

V. BOSIKIS.

Tautosaka yra žodinė tautos 
kūryba, tautos žinojimas, išreikš
tas kūrybiškais židžiais. Tad tau
tosaka, arba kitaip vadinamos 
liaudies tradicijos, yra plačiųjų 
tautos masių jausmų, minčių ir 
įsitikinimų visuma. Tautosakoje 
susiduriame su liaudies minčių ir 
įsitikinimų pasauliu bei veiksmais, 
kurie yra kilę iš savotiško liau
dies galvojimo būdo ir reagavimo 
į aplinką, bet ne iš grynai tech
niškos daiktų prigimties.

Lietuvių liaudies tautosaka bū
tų galima suskirstyti į šiuos pa
grindinius skyrius: 1. Liaudies 
pasakojimai, 2. Eiliuotoji liaudies 
kūryba, 3. Liaudies tikėjimai, 4. 
Papročiai, 5. Liaudies vaidyba ir 
šokiai.

Laisvės metais tautosaka buvo 
kruopščiai renkama ir buvo pada
ryta apie pusė miliono įvairių 
tautosakos užrašymų, — tai di
džiulis mažos tautos kultūrinis 
turtas. Deja, didžiausioji tų rin
kinių dalis nėra atspausta ir gali 
būti kiekvienu metu sunaikinta. 
Atspausdinta teturime tik apie 
15.000 dainų, 5.000 pasakų ir sak
mių, 16.000 patarlių ir priežodžių, 
kitų tautosakos rūšių žymiai ma
žiau.

Vertingas tautosakos rinkinys, 
"Lietuvių Tautosakos Skaitymai”, 
išleistas 1948 metais Vokietijoje. 
Parengė žinomas tautosakos ty
rinėtojas dr. J. Balys, šioje kny
goje aprašytų Kūčių, Kalėdų ir 
Naujųjų Metų papročių pluoštą 
patiekiame skaitytojams.

•
Mūsų "kūčių” vardas yra sla

viškos kilmės. “Kutja” — tai yra 
tam tikra suvirtų įvairių javų ko
šė, sumaišyta su medumi Ir aguo
nomis. Tokiu vardu (kutja) vadi
na Kūčias gudai ir ukrainiečiai; 
šiauriniai didžiarusiai jas vadina 
“kutenil”. Ir pas mus dar nesenai 
svarbiausias valgis Kūčių vakare j 
buvo tokia košė, šis pavadinimas 
ir pats valgis lietuvių ir latvių i 
yra pasiskolintas iš slavų Jau la
bai senai, dar prieškrikščioniškais 
laikais. Atrodo, kad su krikščio-' 
niškomis Kalėdomis jis nieko ben
dro neturėjo — tai valgis ypač 
tinkąs vėlėms pavaišinti. Kaiku-' 
rie advento ir Kalėdų papročiai 
kaip tik rodo, kad juose dar yra 
užsilikę seno stabmeldiško mirų-1 
šiųjų1 kulto pėdsakų, kuris būdavo ' 
atliekamas viduramžy. Kūčių va
karienės metu nesenai mirusiam 
šeimos nariui toje vietoje, kur jis 
sėdėdavo, pastatydavo stiklinę 
alaus (Ančiškių par.). Ant Kūčių 
stalo daug kur palieka pernakt 
įvairių valgių, dar kiaulienos at
neša (Šimoniškių apyl.), po stalu 
padedama duonos ir druskos (Sa
ločių v.) — tai vis vėlėms pavalgi-

Kūčios • Kalėdos -

dlnti. Panašiai daro vokiečiai ir 
slavai.

Ypač gausiai įvairių spėjimų 
apie gyvenimą ir mirtį, meilę ir 
vedybas, derlių ir orą sukaupia
ma Kūčių vakarui, pačiai advento 
pabaigai. Atrodo, kad žymiųjų 
spėjimų metas sutampa su senųjų 
laikų vedybų sezonais. Tokių ve
dybų sezonų, manoma, yra buvę 
du: vienas žiemą apie Kalėdas ir 
kitas vasarą apie Jonines. Tuo 
metu ir dabar daugiausia daroma 
visokių burinių ateičiai spėti. Ta
tai lengva paaiškinti: juk dauge
lis būrimų kaip tik skiriama ką 
nors sužinoti apie “busimąjį 
(-jQ)”.

•

Rudens metas kaimo gyvenime 
yra pertekliaus Ir poilsio laikotar
pis. Bet artinasi žiema, praside
da šašlčiai, užeina ilgos ir tam
sios naktys. Senovės žmonės tam
soje ir šaltyje matė sau ir gyvu
liams daug pavojų, tada pradeda

Metai
Naujieji

diena, jau daugeliui žilos senovės 
tautų buvo didelė šventė: egiptie
čiams, asiramas, graikams ir ro
mėnams tai buvo nenugalimojo 
Saulės Dievo gimimo diena, per
sai tą dieną šventė šviesos dievo 
Mithros garbei. Užtat popiežius 
Liberalus jau 354 metais nustatė 
šią dieną švęsti ir naujosios švie
sos nešėjo — Kristaus gimimo 
dieną, o bažnytinis susirinkimas 
Aachene 836 metais nustatė ir da
bar tebegaliojantį Advento laiką. 
Tačiau šalia religinio nusiteikimo 
liaudyje gana stipriai tebeveikia 
senos kosminės mintys apie besi
artinančios žiemos pavojus, deda
mos pastangos juos nugalėti ir pa
lenkti sau gamtos jėgas, kad atei
nantieji metai būtų vaisingi ir lai
mingi.

Seniau per visą Advento laiką 
negalima būdavę dainuoti ir šok
ti, o tris dienas savaitėje reikė
davę sausai pasninkauti. "Jei Ad-- 
vente dainuosi — Kalėdose sirgsi", 
— sako pandėliečiai. Tačiau dai-

V. Ratas ATSISKYRĖLIS Medžio raižinys

savo žalingą veiklą įvairios tam
siosios jėgos, todėl reikia griebtis 
visos eilės priemonių nuo jų ap
sisaugoti. Nuo lapkričio mėnesio 
tie pavojai vis didėja ir pavojin
giausiomis laikomos dvylika dienų 
tarp Kūčių ir Trijų Karalių... 
Laukiama saulės grįžimo, kuri sa
vo šviesa ir šilima išblaškysianti 
tuos pavojus. Todėl gruodžio 25

ningieji dzūkai čia sau pasidarė 

labai įdomią išimtį. Jie turi visą

eilę Advento ir Kalėdų dainų, bei 
žaidimų, kurias dainuoja ir žaid
žia kaip tik Advento metu, tačiau 
jos yra pasaulietiško turinio ir 
tik nedaugelis jų turi šiek tiek 
ryšio su krikščioniškomis Kalėdo
mis.
Oi atvažiuoja lėliu kalėda, 
Lėliu kalėda, kalėda.
Auksiniais ratais, diržų botagais. 
Išeik, tėvuli, ant didžio dvaro, 
Atkelk, tėvuli, vario vartelius, 
Inleisk, tėvuji, ant didžio dvaro 

ir t.t.
Merkinė, 1938.

Tos dainos (dzūkai jas vadina 
giesmėmis), turi rimtą pobūdį, jų 
meliodijos savotiškai iškilmingos, 
nors atrodo, kad neturi nieko ben
dro su bažnytinėmis giesmėmis. 
Ir tos dainos, kur tiesioginiai mi
nimos Kalėdos, rodo savotišką tų 
Kalėdų supratimą: jos atvyksta 
auksiniais (geležiniais) ratais, 
turi šilko botagus, atvyksta iš to
li per augštus kalnus, per žemus 
klonis ir atveža jų belaukiantiems 

' žmonėms nepaprastų dovanų...
•

1 Jau ir mūsų senoliai, sutikdami 
Naujuosius Metus, turėjo savotiš
kas tradicijas, darė tam tikras 
apeigas bei pramogas.

j N. Metuose mėgstama persi
rengti: berniukai persirengiai mer- 

' gaitėmls, o mergaitės berniukais 
ir eina per visą sodžių, gąsdina 

; vieni kitus. Dar persirengdavo ir 
gyvuliais: meškomis, ožkomis ir 
arkliais. Kitur persirengdavo trys 
vyrai: vienas seniu, kitas jauni
kaičiu, o trečias giltinės kaukę 
užsidėdavo. Naujuosius Metus su
tinkant giltinė užpuldavo senį ir 

j jį savo balaniniu kardu “nužudy- 
I davo” — senuosius metus tokiu 
būdu užbaigdavo. Apie Baisogalą 
dvyliktą mušant, Senuosius Metus

i nušaudavo. Praėjusiems metams 
atžymėti apie Zapyškį įkaldavo į 

į sieną ragą arba vinį.
Naujų Metų naktis — nepapras- 

' ta naktis, dargi esą galima pa
matyti, kaip raganos šoka. Tuo 
tikslu reikia nueiti už klojimo ir 
atsistoti už akėčių; prieš pat dvy
liktą pasirodysiančios raganos, 
kurios pirmiausiai įvairiais būdais 
mėginsiančios gazdinti, bet rei
kia nekreipti dėmesio — lygiai

❖
dvyliktą jos pradedančios šokti 
(Ramygala).

Naujų Metų Išvakarėse daroma 
daugelis tų pačių burtų ir spė
jimų, kaip ir Kūčių vakare. Dau
gelio jų pagrindinė mintis yra ši: 
koks likimas laukia žmogų atei
nančiais metais? Ypač rūpi du 
klausimai: vedybos ir mirtis. Lie
jama j vandenį švinas, vaškas ar
ba kiaušinio baltymas ir žiūrima, 
kokios susidaro figūros — žinoma, 
čia labai plati dirva fantazijai. 
Ypač įdomių būrmų prasimano 
merginos. Merginos mano, kad jei 
N. Metuose pabučiuos ūsotas vy
ras, tai ji tais metais ištekės, o 
jei beūsis — ir vėl teks tarp pie
menių pasilikti (Švenčionys).

Pačios N. Metų dienos tikėjimai 
turi tokį bendrą bruožą: kokia 
bus ši diena, tokie bus ir visi atei
nantieji metai. Todėl tą dieną 
stengiamasi būti linksmam, nesi
pykti, nesibarti ir nesimušti, ne
liūdėti, turėti prie savęs šiek tiek 
pinigų, neturėti negrąžintų skolų 
Ir tądien niekam nieko neskolinti, 
nes savo laimę kitam atiduosi.

Per N. Metus esą galima pa
veikti ateinančių metų derlių ir 
laimę gyvulių ūkyje. Alaus mėgė
jų krašte Joniškėlio apyl. mano
ma, kad N. Metuose iš karto ge
riant po keturis stiklus alaus 
avys vedančios po keturis ėriukus. 
Plačiai tikima, kad kas pirmas 
per N. Metus (ir Velykų rytą) 
parvažiuoja iš bažnyčios namo, 
tas pirmas bus visuose darbuose, 
pirmas javus nuo laukų nuims.

Daug sėjama iš N. Metų oro. 
Bendras dėsnis yra toks: gražus 
N. Metų oras pranašauja, kad va
sarą bus pilni kluonai gėrybių, 

žvaigždėtas dangus žadąs gerą gy
vulių prieauglį (Balninkai), jei 
sninga — karvės duosią daug pie
no (Dusetos). Sniegas ir pusty
mas esąs derlingų metų pažymys
— būsią pilni aruodai grūdų (Aug- 
tadvaris, Kurkliai). Tačiau jeigu 
sninga dienos metu, tai mirsią 
daugiau jaunų žmonių, o jei nak
čia, tai senų (Marijampolė). Jei 
saulė graži — bus geri metai, jei 
saulė tekėdama yra labai raudona
— bus dideli karai.

Tuo būdu matome, kad ir mūsų 
sensliai jau mokėdavo įdomiai 
sutikti N. Metus ir švęsti kitas 
metines šventes, o daugelis jų 
papročių turi gražią ir gilią pras
mę.

TAUTA ATSIKRATO PRIESPAUDOS

ALD. PRIŽGINTAITĖ.

KŪČIŲ VAKARA

Mes Kūčių vakarą susėsime prie stalo, 
languose sniego gėlės vėl žydės-------
švies paplotėlė tėvo grubioj rankoj, 
skambės vėl žodžiai žinomos maldos!

Veidai nušvitę, tavo širdžiai tokie brangūs, 
mintys suprantamos, troškimai artimi — — 
vėl nusilenks tė varas vaikai suaugę 
ir bus už viską padėkos pilni...

Ir motina priglaus vėl prie savęs kiekvieną, 
jos glėbyje pavirsi kūdikiu mažu-------
ir tau atrodys, kad Jaunystės dienos 
dar nepasiekiamos, už tolimų kalnų...

Mes Kūčių vakarą susėsime prie stalo — 
tiktai ne mes — bet mūsų širdys!...

KALĖJU SENIS

Ateik, mamaite, pas mane dar kartą, 
prie lovos pasaką pasek — 
ir pasakyk, kad Kalėdų Senis 
šią naktį pas mane ateis!...

Ir aš sapne matysiu roges skrendant, 
maži kiškeliai seks jas iš paskos... 
stirnaitėm po kaklais skambės varpeliai, 
prie mano lango tyliai jie sustos...

Ateik, mamaite, pas mane dar kartą, 
prie lovos pasaką pasek... 
ir pasakyki, kad Kalėdų Senis 
šią naktį pas mane ateis...

DIDŽIOJO

Tautinis sąmonėjimas, kad ir 
su tam tikra tautine romantika, 
žymiau pasireiškęs Žemaičiuose, 
su laiku stiprėjo, apimdamas vis 
platesnes mases. Rusams pralai
mėjus su Japonais karą, kuriam ir 
lietuviai turėjo sudėti už sveti
mųjų interesus savo kraujo auką, 
carinėje Rusijoje prieš netinkamą 
valdymą kilo revoliucinis sąjūdis. 
Tas revoliucinis sąjūdis veikiai pa
sireiškė ir Lietuvoje. Inteligentai, 
valstiečiai, darbininkai ėmė reika
lauti geresnio gyvenimo, didesnių 
laisvių, visų piliečių lygybės, o 
pavergtosios tautos — teisės pa
čioms tvarkytis savo gyvenimą ir 
spręsti savo likimą. Visame krašte 
kilo sumišimai ir dideli bruzdėji
mai.

Jau sausio 29 d. Vilniuje ir Kau
ne buvo paskelbtas visuotinis 
streikas, kuris vėliau persimetė j 
Šiaulius, Panevėžį, Suvalkų kraš
tą. Daug kur pradėjo rodytis "pa
mokslininkai”, reikalavusieji žmo
nėms laisvės ir jiems priderančių 
teisių. Prieš pat rugiapjūtę su
streikavo daugelio dvarų darbi
ninkai Augštalčiuose, Žemaičiuose 
ir Suvalkų krašte. Ypač aktyviai 
visame sąjūdyje reiškėsi socialde
mokratai. Leido savo laikraštį, 
brošiūras, atsišaukimus. Svarbes
ni atsišaukimai buvo spausdina
mi 50.000 — 100.000 agz. tiružu. 
Visos partijos jėgos buvo mes
tos aktyviai kovai prieš caro vald
žią. Rugsėjo mėn. buvo išleistas 
“Manifestas Tautai”. Kai spalio 
men. Rusijoj buvo paskelbtas vi
suotinis streikas, Lietuvoj tolimes
niems įvykiams buvo paruošti ir 
miestai, ir lietuviškasis kaimas.

VILNIAUS SEIMO50 M. SUKAK

Spalio mėn. 10 d. visuotinis strei
kas Vilniuje pareikalavo kruvinų 
aukų.

Tokiomis sąlygomis 1905 m. 
gruodžio 4-6 d.d. buvo sušauktas 
Didysis Vilniaus Seimas, į kurį 
suvažiavo per 2.000 iš visos Lie
tuvos atstovų visų visuomenės 
sluogsnių ir srovių. Dalyvavo net 
ir Mažosios Lietuvos atstovai. Sei
mas priėmė rezoliuciją, kuria vi
sai etnografinei Lietuvai pareika
lavo savivaldos su visuotiniu bal
savimu renkamu seimu Vilniuje, 
ragino žmones nemokėti okupan
tams mokesčių, uždarinėti degti
nės monopolius, neleisti vaikų į 
rusiškas mokyklas, nestoti j caro 
kariuomenę, ir nesikreipti į jokias 
valdžios įstaigas. Taip pat parei
kalauta, kad mokyklose visi daly
kai būtų dėstomi lietuviškai, o 
valsčiuose — lietuviškai atliekami 
visi reikalai. Be to, Vilniaus sei
mas nutarė, kad lenkų karalystės 
administracijai priklausanti Už
nemunė (Suvalkų kraštas) būtų 
priskirtas prie Lietuvos.

Po Vilniaus Seimo įvyko tikra 
revoliucija: valsčiuose visagalius 
rusų raštininkus pakeitė lietuviai, 
iš mokyklų buvo išgulti rusai mo
kytojai, pabėgusią j miestus poli
ciją pakeista sava milicija, sude- 
mokratinti valsčių teismai, nustota 
mokėti mokesčiai, įsakyta nebesi- 
melsti už carą etc. Valsčiai imti 
organizuoti beluominiai, į kuriuos 
turėjo dėtis visi gyventojai.

Bet į metų galą atsigriebusi 
caro valdžia Lietuvą vėl puolė su 
visu brutalumu. Revoliuciniam 
sąjūdy ypač pasižymėjusius rajo
nus: Kupiškio, Anykščių, Joniškio,

PĮ MININT

Žagarės, Rokiškio, Akmenės, da
lį Žemaičių ir Suvalkų krašto nu
siaubė baudžiamieji būriai. Kalė
jimai buvo prigrūsti suimtųjų, 
prasidėjo visame krašte trėmimai 
į Sibirą, jei kas dar nebuvo spė
jęs pabėgti į Ameriką ar D. Bri
taniją. Caro valdžiai žinomais me
todais pavyko nuslopinti sukilimą 
ir išsikovotąsias laisves vėl gero
kai suvaržyti. Vis dėlto užgniaužti 
laisvės troškimo galutinai nepavy
ko. Toliau ėjo draudžiamoji lite
ratūra, kūrėsi organizacijos, stip
rėjo kovos grūdinama tautinė są
monė.

Prof. J. KAMINSKAS, vienas 
iš mūsų vyresnės kartos vetera
nų ir kovotojų už tautos laisvę, 
apžvelgdamas to meto įvykius, 
juos taip iš tolimesnės laiko per
spektyvos vertina: “1905 m. liau
dies sąmonėj įdiegtas pasitikėji
mas savimi, pasiryžimas nusikra
tyti svetimu politiniu jungu ir 
susidoroti su socialinėmis mūsų 
gyvenimo negerovėmis vėl prasi
veržė gaivališku veiksmu 1919 m., 
kai paskelbtą nepriklausomą, de
mokratinę Lietuvos Respubliką 
reikėjo sau patikrinti ir kurti. 
1905 m. parblokšta Lietuva vėl 
sukilo: šį kartą, kad laimėtų” 
(“Darbas”, 1955 m. Nr. 2-25).

1905 m. įvykiai laikomi žymes
niu sąmonėjančios lietuvių tautos 
pasipurtymu laisvei atgauti. Pra
dėtoji dėl savo krašto laisvės ko
va, j kurią ir Didysis Vilniaus 
Seimas, kurio šiemet minima 50 
m. sukaktis, yra įdėjęs svarų įna
šą, eina toliau. Ir ji eis tol, kol 
iš lietuviškųjų žemių bus išguiti 
visi okupantai. A. P.
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KULTŪRINIUOSE ADELAIDĖS DIRVONUOSE NAUJOS
Jeigu man tektų atsakyti į klau

simų, kas dirba naudingiausių 
kultūrini darbų Adelaidės lietuvių 
tarpe, aš neabejodamas atsaky
čiau:

— VARGO MOKYKLOS 
MOKYTOJAI.

Metai iš metų, diena iš dienos 
jie budi tautinėje mūsų priaugan
čios kartos sargyboje. Ir jeigu 
mums, paliekantiems nebaigtuo
se tremtinių vieškeliuose savo vai
kus. bus proga pasakyti, — jie 
išliko lietuviai, — čia bus ne kieno 
nors kito, bet tik šitų lietuviško
sios vargo mokyklos mokytojų ne- 
nuginčyjamas nuopelnas.

Niekas šių tyliųjų darbuotojų 
negarbina spaudoje, niekas jiems 
negieda pagyro himnų. Jie dažnai 
išgirsta dar ir priekaištų, kad iš 
tų, “vargšų vaikučių perdaug rei
kalaujama".

Dauguma tėvų net nežino, kas 
jų vaikus moko lietuviško rašto, 
kas j jų Jaunas sielas sėja Lietu
vos meilės sėklų. Nežino, kas jų 
vaikus supažindina su Lietuvos 
praeitim ir dabartim. Nežino iš 
kur jų vaikai patiria apie Lietu
vos grožj >r jos didingumų.

Kiekvienų šeštadienį lietuviško
je Adelaidės savaitgalio mokyk
loje kartojama lietuvių tautos tra 
gėdija, tačiau mokytojai nepaseka 
eilinio lietuviško veikalėlio reži
sieriaus pavyzdžiu ir neišeina į 
scenos priekį pasigirti savo nu
veiktais tautinio darbo barais. Jie, 
tie mūsų vargo mokyklų mokyto
jai, lieka plačiai visuomenei neži
nomi ir kuklūs, bet užtai darbštūs 
ir savo pareigoms giliai atsidavę.

— ★ —
Savo kultūrinę apžvalgų pradė

jau šiom kukliom pastabom vien 
dėl to, kad lietuviška vargo mo
kykla Adelaidje per mažai rūpi
namasi. Visa šio darbo našta yra 
užkrauta ant mokytojų pečių. Nei 
tėvai, nei popieryje egzistuojan

ti Šimkaus atkaklumas ir susice- 
mentavusios aplink jį vyrų sau
jelės ryžtas gaivinti lietuviškų dai
nų, padėjo išvengti liūdnų laido
tuvių. Choras vistik turėjo kelis 
pasirodymus ir visų laikų tobuli
nasi dainoje.

★
Kalbant apie dainų, negalima 

nepaminėti G. Vasiliauskienės, 
kaip augštos klases solistės, kuri 
1955 metais visoje eilėje pasiro
dymų, tiek lietuviams tiek ir aust
ralams, įtikino ta milžiniška pa
žanga, kurios ji pasiekė pastaruo
ju metu. Jos giliai ištobulintu, 
kultūringu ir ypač laisvai valdo
mu balsu gėrisi visa Adelaidės 

visuomenė.
Gražiai reiškėsi jauna sol. Z. 

Petkūnaitė ir įvairiomis progomis 
girdėjome P. Rutenį.

Vaidybiniu menu penktus metus 
rūpinasi Adelaidės Lietuvių Teat
ras — Studija, kuriai vadovauja 
patyręs režisierius J. Gučius. ša
lia jo su sasvo vaidinimais išėjo 
ir Teatro Mylėtojai, vadovaujami 
P. Rutenio.

J. GUCIUS, Teatro — Studijos 
vadovas, režisierius

tn, bene vienintelio tautiniam teat- 
. re įvykio. Būtent, Teatras — Stu
dija tris kartus vaidino angliškai 
tris vienveiksmes komedijas: ru
so Čechovo “Piršlybas”, prancūzo 
Duvernois “Ponia iš bronzos ir po
nas iš kristalo” ir anglo Morton 
"Ponas Box ir Ponas Cox”. Dvie
jų klasikų Ir vieno modernisto ko
medijos, skirtos specialiai lietuviš
kai nesprantančiai Adelaidės pub
likai, pasiekė savo tikslų, žiūro
vų tarpe buvo daug Adelaidės me
no garsenybių, profesūros. Kiek
vienas, kuris rimtai domisi vaidy
ba, pasistengė pamatyti, ką šie 
naujieji ateiviai gali jiems paro
dyti. Ir pastatymai nebuvo išpeik
ti. Laikraščiai apie juos gana pla
čiai rašė. Net konservatyvusis 
“Advertiser” ilgesnėje apžvalgoje 
pažymėjo, kad “pereitų naktį lie
tuvių grupė pirmų kartų vaidino 
angliškai. Visų jų anglų kalbos 
išreiškimas buvo geras. Visų tri- j 
jų komedijų pastatymas buvo ’ 
sklandus ir gerai atliktas”. Toliau 
apžvalgoje buvo aptarti atskiri j 
dalykėliai ir teigiamai įvertinti; 
patys aktoriai.
Sųmoningai ar nesąmoningai pro, 

šitų įvykį buvo praeita negirdom j 
ir net bandyta privačiai Teatrų — J 
Studijų papeikti. Tačiau mano aki
mis žiūrint, jie nusipelnė teigiamo j 
įvertinimo. Ateitis parodys, kas 
buvo teisus.

KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS
Juozas Švaistas — Knygnešių 
pėdsakais. Romanas, 295 psl. 
Išleido “Bendrija", Weinheim, 
Vokietijoje, 1955.
Juozas švaistas yra keletos kny

gų autorius. Ir ši yra viena jo 
geriausiųjų.

“Knygnešių pėdsakais” romane 
J. švaistas vaizduoja gadynę, ka
da lietuviškas spausdintas' žodis 
rusiškojo okupanto buvo žiauriai 
persekiojamas, kada lietuviui bu
vo brukama skaityti "kirylicai’ 
parašytos maldaknygės, elemento- 
riai ir knygos.

Visai teisingai sakoma, kad ne
priklausomybės atstatymo darbas 
prasidėjo ne nuo 1918 metų, bet 
nuo knygnešių laikų.

Romane veiksmas prasideda Gar- 
švių kaime, kur žmonės gražiai 
sugyvenę, buvę taikaus būdo ir 
toli švietę visiems, kaip pamoko
mas pavyzdys, čion be baimės už
sukdavę knygnešiai, revoliucionie
riai, kovoję prieš caro priespau
dą. Ir visi jie čia jausdavęsi drų- 
siai, kaip namie.

žymiausias iš viso kaimo buvęs 
Kazys Ūdra. Jį tėvas buvo pra
dėjęs leisti j mokyklų, bet po 1883 
metų sukilimo, mokyklų rusų val
džiai uždarius ir Jos vieton įstei
gus rusišką, Kazys Ūdra toliau 
jos nebelankęs. Bet jis platų pa
tyrimų ir gražų išsimokslinimų

KNYGOS
Miegokit, mano brangūs, 
ilsėkitės smagiai, 
Atvers saulutė Jangus, 
pasups, linguos rugiai — 
Vai gir-gir, gir-gir liūlia, 
pasups, linguos rugiai...

Arba gėlių daina:
“Mums patikėkite: laime tik ča, 
laimė tik čia, glūdi slapčia.
Mus pamylėkite, mylėkit mus, 
mylėkit mus, mūsų namus, 
žąsiukų daina:

Džiaugiamės, šokam , 
nors ir nemokam, 
sunku naujokam, 
sunku, py-py.

Knygelė visados bus graži do
vana vaikams ir ją mielai per- 

, skaitys paaugliai, o tėvai padarys 
j didelį džiaugsmą mažiesiems, 
jiems šią knygelę patys paskai
tydami ir sutelkdami paaiškini
mų.

Pov. Osmolskio iliustracijos sko
ningos; visai vietoj plėšriesiems 
žvėrims prisegti atitinkami vals
tybiniai ženklai. Ir iš knygos gali
ma suvokti autorės paslėptą min
tį, apie tarptautinius grobikus ir 
nekaltai kenčiančias tautas, jų 
tarpe ir Lietuvą. Interpretacijos 
priklauso tėvams.

čios kultūrinės ar fraternitarinės 
organizacijos pagalbon neateina. 
Nežiūrint šio pasyvumo, mokykla, 
tik mokytojų dėka, virto ryškiau
sia kultūrine priaugančios kartos 
saugojimo institucija.

Žvelgiant toliau į dvasinį penų, 
kuriuo 1955 metais naudojosi ade
laidiškiai lietuviai, tektų užkliūti 
už paskaitų, kurias organizavo 
ALB Adelaidės Apylinkės valdy-
ba. Žiemos sezonui buvo prikal-

J Teatro — Studijos pastaty
mus (kurių pereitais metais buvo 
du) režisierius J. Gučius žiūri 
grynai profesionalo akimis. Jis 
nuolatos kovoja už vaidybinio ly
gio pakėlimų ir už kiekvieno ak
toriaus produktyvių saviveiklų. 
Atrodo, kad jis didžiausią dėmesį 
kreipia ne į pastatymų kiekybę, 
bet į Jų kokybę. Nors “susitiki
mai" įscenizuoti iš Jurgio Jankaus

bintą eilė paskaitininkų, kurie ir 
skaitė įvairiomis temomis paskai
tas. Jeigu netrūko paskaitininkų,

knygos “Naktis ant morų”, buvo
pastatyta paskubomis Vasario lė
tosios proga, bet jau čia buvo pa
stebima didelė visų aktorių pažan-

Teatro Mylėtojai buvo gana pro
duktyvūs veikalų statymo prasme. 
Juos jie ruošė vienas po kito, o 
adelaidiškiai ir juos gausiai lankė. 
Veikalų gausumas ir skubėjimas 
juos parodyti scenoje, teatro my
lėtojams neleido labiau atsidėti 
vaizduojamųjų asmenų kokybi
niam apipavidalinimui. Tačiau ir 
čia kai kurie aktoriai stengėsi 
duoti ką gali geriausio.

*
Vertas dėmesio ateitininkų sen

draugių surengtas literatūros ir

gavęs iš savo tėvo, paprasto, bet 
I šviesaus ūkininko. Kazys Ūdra tad 
■ ir išėjęs knygnešių keliais, ku
riais ėję daug narsių vyrų, kovo
jusių dėl šviesesnės Lietuvos atei
ties.

Ūdra Ilgai buvo nepagaunamas 
Irūsų žandarams, jis vis su knygų 

ir laikraščių glėbiais praslysdavo. 
Bet vienų dienų buvo suimtas ir 
ištremtas į Sibirą. Buvo išsiųstas 
į ten, kur carų laikais, kaip ir

dainos vakaras šūkiu: Pažinkim okupantų.
Australijoje gyvenančius kūrėjus. 
Pilnutėlė salė įrodė, kad šitokie 
vakarai galėtų turėti pasisekimo.

Tie patys ateitininkai sendrau
giai varo dar vienų kultūrinio dar
bo vagų — jie suorganizavo jau
nimo dramos studiją, kuriai vado
vauja aktorius VenslovaviČius. 
Jau vien tas faktas, kad čia! lygi
nama ir taisoma lietuvių kalba, 
pateisina studijos buvimą.

šiandien jų paveldėtojų komunis
tų, siunčiami žmonės kovoju prieš

Knygnešių gadynės kova, tru
kusi 40 metų, nenuėjo veltui. Tiks
las buvo beveik pasiektas: rusų 
vyriausybė buvo priversta grą
žinti lietuviams spaudą lotynų rai
dėmis. Bet Lietuva dar neturėjo 
nepriklausomybės. Kova turėjo 
būti tęsiama toliau. Tik kai kas 
jau pradėjo rezignuoti, pavargti 
nusiminti, čia tokiems "varguo
liams" Jurgis Bielinis, knygnešių 
karalius, kitų dar “Ereliu” vadin-

PONIA BOVARY

Gustave Flaubert — Ponia Bo
vary. Romanas, 1 d., 243 psl. 
Iš prancūzų kalbos vertė Alė 
Rūta. Iššleido Nidos Knygų Klu
bas Londone. Spaudė Nidos 
spaustuvė, 1955.
G. Flaubert vienas žymiausių 

prancūzų rašytojų (1821-1880). 
Jis nebuvo labai produktyvus ir 
jo veikalų skaičius ne perdidelis. 
Geriausias jo kūrinys yra pirmu
tinis romanas “Madame Bovary”. 
Tai giliai psichologiškas tragiško 
moters likimo aprašymas. Tragiš
ko — dėl netinkamo mergaitės 
auklėjimo, dėl nevaldomų aistrų 
ir įgeidžių. Literatūros pasaulis 

į šį romaną atkreipė dėmesį dar 
ir dėl stilistinio švarumo, puošnu
mo ir išbaigtumo.

J. Kl.

“DVASINES MIRTIES 
DAIGAI”

AUSTRAS APIE SĄŽINĖS

LAISVĘ SOV. SĄJUNGOJE

šveicarų dienr. “Neue Zuercher 
Zeitung” Nr. 309-1955 rašo, kad 
neseniai Zueriche skaitė paskaitą 
apie “Bažnyčios padėtį Rytuose” 
iš Vienos atvykęs dr. O.R. Liess. 
Pranešėjęs griežtai pasmerkė kai 
kurių Vakarų žurnalistų ir bažny
tinių dignitorių, kaip evangelikų 
pastoriaus Niemoellerio, naivią pa
žiūrą, sudarytą pagal Inturisto 
sufalsifikuotas informacijas Va
karų laisvai viešajai nuomonei 
klaidinti. Pranešėjas smulkiai iš
dėstė, kokių bolševikai imasi prie
monių bekovodami su sąžinės lais
ve, pažymėdamas, kaip jie yra 
pravoslavų Maskvos patriarchatą 

pavertę politiniu komunistams tar
naujančiu įrankiu. Panašūs meto
dai buvo vėliau pritaikyti taip pat 
satelitiniuose kraštuose Romos 
Katalikų ir Evangelikų Bažny
čioms. Ten dvasininkai ir tikin

tieji niekados nėra teisiami ar 
baudžiami už tai, kad jie priklau
so tai ar kitai religijai, bet pasi
stengiami apšaukti šnipais, sabo
tažininkais, kenkėjais, — ir tuo 
būdu fiziškai ar psichiškai "išjun
giami”. Jei kartais ateina toks 
momentas, kaip pvz. kad ir dabar, 
užvedus kalbas apie “koegzistenci
ją", tai dvasininkai ar tikintieji 
paleidžiami iš kalėjimų, bet pa
siunčiami į darbo vergų stovyk
las ar šiaip kitur “vykdyti socia
listinės statybos”. Bet ir tada jie 
taip pat turi prisidėti prie viso
kių “taikos atsišaukimų”, “pro
testų prieš atominių ginklų varto
jimą” ar vykdyti bolševikinei pro
pagandai reikalingas kitokias “mi
sijas”, rašydami nustatyto turinio 
nekaltus pažiūrėti raštus į užsie
nį etc. Pranešėjas savo paskaitą 
baigė nurodymu, kad tarp bolše
vizmo ir religijos iš tikro negali 
būti jokios tikros koegzistencijos, 
nes bolševizmo doktrinoje glūdi 
“dvasinės mirties daigai".

Buvo ir daugiau kultūrinių pa- tas, taip kalbėdavo:
sireiškimų ir negalima būtų nepa
minėti skautų parengimus. Bet, 
apskritai, 1955 metais, kaip ir an-

— Taipl Atgavom spaudą, visi 
nuleidom rankas, manydami, kad 
mūsų darbas jau užbaigtas. Bet

tai labai dažnai buvo pasigenda
ma klausytojų. I paskaitas atvyk
davo tikrai nedaug. Tokiu būdu 
paskaitos nepasiekdavo norimą 
tikslą. Nežiūrint j tai, Apylinkės 
valdyba yra nusistačiusi ir ateity
je organizuoti paskaitų ciklus. 
Norint pritraukti daugiau klausy
tojų, reikėtų jieškoti galimai ak
tualesnių temų.

*
Kultūros Fondo skyrius merdi. 

Pilna to židžlo prasme. Galimybės 
plačios ir uždaviniai dideli, tačiau

ga. O savo naujausiame pastaty
me ‘Aukštadvaris" (Vyt. Alanto 
3-jų v. drama) Teatras — Studi
ja maloniai nustebino visus adelai- 
diškius. Vaidinimai vyko dvi die
nas (gruodžio 2 ir 3) ir čia kaip 
tik pasirodė Ilgo, kruopštaus ir 
su didele meile atlikto darbo vai
siai. Visas kolektyvas artėja prie 
tokios vaidybinės augštumos, kur 
nebelieka vietos mėgėjiškumui.

Kalbant apie Teatrą — Studijų, 
negalima neužakcentuoti tikrai re-

ksčiau, visa kultūrinė veikla buvo 
sukrauta ant saujelės “nepatai
somų" entuziastų pečių. Visa gi 
bendruomenes dauguma laikėsi ir 
tebesilaiko pasyviai. Net morali
nio paskatinimo, padrąsinimo ji 
visai neparodė. O entuziastų kul
tūrininkų eilės retėja. Nenoriu bū
ti blogu pranašu, bet kiekvienas 
turėtume pagalvoti, kas liks mūsų 
kultūriniuose dirvonuose po kelių 
ar kelerių metų?

V. RADZEVIČIUS.

ne! Dirbkime, kol jėgų turėsime, 
kol atgausime tėvynę. Pirmieji le
dai pralaužti. Laužkime toliau! 
Turime iškovoti visišką laisvę, vi
sose srityse. Turim rengti kelią 
Lietuvos kareviui! Mes jį pamaty
sim dar. Tikrai taip bus! Netru
kus suliepsnos revoliucija. Visur 
jau braška”.

Knyga gražiai išleista, kieti 
viršeliai.

visi tie, kurie gal dirbti, to dar
bo vengia Ir Adelaidėje Kultūros 
Fondas dėl darbuotojų badoi nieko 
pozityvaus į savo 1955 metų sąs
kaitą negalės įrašyti.

★
Negalavimai ir dainos bare. V. 

Šimkaus vadovaujamas vyrų cho
ras visus metus maldavo dainuoti 
galinčius vyrus, kad jie prisijung
tų prie choro, tačiau be mažų 
išimčių, chorvedžio ir pačios ALB 
Apylinkės valdybos balsas liko 
šaukti tyruose. Tik kompozitoriaus

“NUNEŠK, UPELI, ŽĄSŲ 
VARGUS”MUŽIKĖLIO GIESMĖ

Antanas Gustaitis
Dainavau: Tėvyne, be tavęs nudžiūsiu, 
Su tavim gyventi ir numirt sveikiau, 
O dabar, pririjęs turkinų ir džiūsų, 
Negaliu ištarti, ką tada sakiau.

Dainavau: žydėsi ar varge nuplyši,

Alė Rūta — Nunešk, upeli žą
sų vargus. Aštuonių vaizdelių 
rimuotas vaidinimas vaikams, 64 
psL Išleido “Bendrija" Wein
heim, Vokietijoje, 1955. Iliust
ravo dail. Pov. Osmolskis.
Alė Rūta ne naujokė mūsų li

teratūroje. Ji ypač gražiai užsire
komendavo “Draugo” premijuotu 
romanu iš Augštaičių kaimo bui
ties, išleisto pereitais metais Ame
rikoje.

“Nunešk, upeli, žąsų vargus", 
veikia žąsys, didelės ir mažos,

JUOZAS MIKŠTAS.

N O R R T U M ...
Kažkur žemę gegužis kasmet atgaivina, 
Saulė rieda žieduotu keliu.
Kažkur vasaros kvepia čiobreliais ir kmynais 
Ir alsavimu pievų žalių.

Kažkur lapkritis medžių lapus žemėn kloja,
O žiema išsipuošia baltai.
čia žvalgaisi aplink, ir dažnai pagalvoji, 
Kad tik tolimą sapną matai...

O norėtum tą sapną prišaukti, grąžinti,
Skristi vėju audrų gaudesy,
Ten, kur šypsosi šiaurė, pavergusi mintį, 
Kur širdim prirakintas esi.

I ■
O norėtum, žiemos ryto burtais apsvaigęs, 
Išbučiuot užpustytus laukus. 
Kur pražilusio gruodžio išdykėlės snaigės 
Slepia tavo vaikystės takus...

O norėtum, apšalusį langą prapūtęs,
Žvelgt į tolį šviesiam vakare,
Kur pušaitė kukli .sergi vingį keiiūtės, 
Apsidengus balta kepure.

O norėtum, kaip valkas, pasiausti, pažaisti, 
Su Naujų Metų sniego pūga------------
Spinduliuoja svajonė, kaip šiaurės pašvaistė, 
Ir tau širdį pravirkdo staiga...

PAMINĖTOS MICKEVIČIAUS MIRTIES 
100 METINES

šiemet švenčiama Adomo Micke- vertimus Mickevičiaus sukaktis

Sol. G. Vasiliauskienė

Vis tave regėsiu, vis aukosiuos tau, 
O dabar, pravėręs savo lango plyšį, 
Vien tik pontiac’ą prie namų matau.

Tau šaukiau, pakilęs iš už stalo žalo: 
Bersiu dolerėliais, kaip žiedais gėlių, 
O dabar net centai man delne prišalo, 
Ir atgniaužti pirštų niekaip negaliu.

Dainavau, kaip laisvė tau varpu suskambo, 
Kaip narsa žvangėjo kovose kardai, 
O dabar dainuoju ir sh-boom Ir mambo, 
Nors tu mano žodžių gal nenugirdai.

Ir kai man vėjelis nuo sodybos uosių 
Į tave sugrįžtant vis kuždės švelniau, 
Iš laisvos krūtinės tau tada dainuosiu, 
Kiek čia aš kentėjau ir nusipelniau.

drugelis, puriena, žibutė, baltažie- 
dė, šv. Jono raktelis, dobilas, vil
kas, lapė, liūtas, vanagas ir ki
tokį miškų Ir laukų gyventojai.

Kai skaitai šią knygelę, taip ir 
matai seną lietuvišką kaimą, su 
gandralizdžiu virš klojimo, nedi
delį čiurlenantį upelį, pamiškę — 
visokių spalvų margumyną. O kai 
nuo kaimo atlinguoja, atgagena 
žąsų būrys, pieva sujunda, susiū
buoja — praskrenda drugelis, vie
versys garsiau sučiulba.

Ir prasideda kalba — margu
liuojančios žiedais pievos, miško 
paukščių, žvėrių ir žąsų kalba. 
Kalba gyva, žaisminga, pagaunan
ti.

štai senė žąsis dainuoja lopšinę 
žąsiukams geltonsnapiukams:

vičiaus 100 m. mirties sukaktis. 
Ji paminėta visame laisvajame 
pasaulyje. New Yorke suruoštąjį 
minėjimą pradėjo kard. Spellma- 
nas. Lenkas prof. Haleckis pažy
mėjo, kad Mickevičius mylėjo ne 
tik Lenkiją, bet ir Lietuvą. Kitų 
kalbėtojų pareiškimu, Mickevi

čiaus žodžiai užtrokštų dabartinėje 
Varšuvos atmosferoje. Meninėje 
programoje pasižymėjo ir lietuvė 
solistė F. Korsakaitė, padainavu
si Aldonos ariją iš operos “Lie
tuviai”. Net ir vokiečių literatai 
yra sudarę tam tikrą komisiją, 
kuri yra pasiryžusi vokiečių vi
suomenę supažindinti su “Micke
vičiaus palikimu”. Norima duoti 
"Pono Tado", “Krymo sonetų”, 
kai kurių novelių ir kitų dalykų

gražiai paminėta ir Suomijoje. 
“Helsingin Sanomat” paskelbė 
prof. V. Kiparskio, Helsinkio val- 
styb. un-te slavistikos dėstoytojo, 
ilgą straipsnį, kuriame įrodinėja
ma, kad Mickevičius nors lenkiš
kai rašęs, bet jautėsi esąs lietu
vis.

Ir lietuvių spauda bei radijai 
plačiai paminėjo Mickevičiaus su
kaktį iškeldami jo darbus ir nuo
pelnus Lietuvai, apie kurią jis 
yra skelbęs: “Lietuva, tu man esi 
kaip sveikata, tik tas tai tesupras, 
kas tavęs neteko”.

A. Mickevičiaus 100 metų mir
ties sukaktis labai plačiai minėta 
ir okup. Lietuvoje.

4
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Siuntiniai Okup. Lietuvon
Vokiečių pabėgėlių org. “Hei- 

matstimme”, rašydamas apie Lie
tuvos vokiečių, gyvenančių Vokie
tijoje, mėginimus siųsti į Lietuvą 
siuntinukų, pažymi, kad galiojan
čiais tarp Sov. Sąjungos ir Vokie
tijos pašto siuntų nuostatais 
siuntiniukų siųsti į Lietuvą ne
leidžiama, taip pat ir prekių pa
vyzdžių. Todėl viską, kas sveria 
sunkiau kaip laiškas, tenka siųs
ti kaip siuntinį, o ne siuntinuką. 
Reikia lietuviškai rašyti adresus, 
surašyti siuntinio kortelę ir tris 
muitinės pareiškimus, kurie taip 
pat turi būti surašyti lietuviškai. 
Jei siuntiniu siunčiama medžiagų, 
tai reikia būtinai pridėti ir vals
tybinės dezinfekcijos įstaigos pa
žymėjimą. Už kiekvieną medžia
gų .(tekstilės) kilogramą tenka 
mokėti po 300 rublių muito. Vo
kiečių Raudonojo Kryžiaus žinio
mis, ypač dideli muitai uždėti už 
medžiagas ir saldumynus, todėl 
gavėjai jų dažnai neįstengia iš

pirkti. Kiti už siuntinius gauna 
sumokėti net visą savo mėnesinį 
atlyginimą. Lengviau esą tuo at
veju, jei tokie siuntiniai pirma 
pasiunčiami į Sovietinę Vokietijos 
zoną, kur sumokami reikalingi 
muitai. Šiuo atveju Lietuvoje ga
vėjams nereikia nieko mokėti. Tie 
pageidaują pudingo miltelių, ke
pamųjų miltelių, vynuogių, cuk
raus, migdolų, razinkų, vaistų, vi
taminų ir kt

Spauda rašo, kad, paskiausio
mis žiniomis iš okup. Lietuvos, 
tie mūsų tautiečiai pavergtoje 
tėvynėje, kurie gauna siuntinukų 
iš Amerikos ar iš kitur, dėl to 
turi nukęsti, nes Jiems nutraukia
mas net ir senatvės pensijos mo
kėjimas. Lietuvių spaudoj nusis
kundžiama, kad Sovietai iš siun
čiamų į okup. Lietuvą siuntinukų 
nuplėšia apie du trečdalius siun
tinio vertės. Nedaromos išimtys 
nei ligoniams, nei seneliams, nei 
kitiems.

400 GALĖS IŠVYKTI IŠ KLAIPĖDOS
Vokiečių spaudoj rašoma, kad 

Klaipėdos mieste tesama tik 400 
vokiečių, kurie galį būti išleisti 
į Vakarus. Kiti, esą, savanoriškai 
priėmę sovietinę pilietybę, todėl 
su jų išvykimu susidaro daug sun
kumų. Gautosiomis žiniomis, Klai
pėdos krašte palikusioms vokie
čiams išduoti “be pilietybės as
menų” pasai. Tikima, kad jie ga
lės netrukus išvykti į Vokietiją.

tinę pilietybę. Net ir Vokiečių 
Rytinės zonos įstaigos pareiškia 
nieko neturinčios prieš tokių vo
kiečių atvažiavimą j rytinę Vo
kietiją ir joje įsikūrimą. Paskiau
siu metu į Vokietiją atvyko 105 
“repatrijantai” iš lenkų valdomos 
Rytprūsių pietinės dalies ir 16 — 
iš Sovietų valdomos “Kaliningra
do” srities. Kad būtų leidžiama 
išskirtoms šeimoms sueiti į drau-

PIRMIEJI ŽINGSNIAI -n A ottktt a t
KANADOJE RASINIAI

(Laiškas iš Toronto)
Nepersenai iš Sydnėjaus į Ka

nadą išvyko Batūrų šeima. K. Ba
tūra, “M.P.” prisiųstame laiške 
patiekia pirmuosius įspūdžius. Jis, 
tarp kita ko, rašo:

“Pas mus graži žiema. Keletas 
laipsnių žemiau nuliaus. Nors 
daug metų neteko pergyventi žie
mos, bet, pasirodo, ji tebėra mie
la, tarsi sava. Ir daug maloniau 
pernešama kaip Australijos karš
čiai arba šalčiai.

Gražių įspūdžių pasiliko iš ke
lionės per vandenynus. Buvome 
sustoję N. Zelandijoj, Fidži ir 
Honululuose. Kelione per Kanadą 
kiek apsivyliau — tikėjausi tur
tingesnės gamtos. Bet turint gal
voj, kad važiavome rudeny, pačiu 
negražiausiu metų laiku Kanadoje, 
tai pirmuosius įspūdžius nenoriu 
neigiamai vertinti.”

Toliau K. Batūra rašo, kad kol 
kas, nenorėdamas būti pirmųjų 
įspūdžių “auka”, susilaikąs nuo 
platesnio naujojo krašto gyvenimo 
vaizdavimo, ką žada padaryti ge
riau Kanadą ir tenykštes sąlygas 
pažinęs.

Palinkėjęs bendruomenės laik
raščiui geriausios kloties, K. Ba
tūra prašo perduoti sveikinimus 
ir linkėjimus Kalėdų Ir N. Metų 
proga buv. bendradarbiams — 
Sydnėjaus lietuvių choro nariams 
ir Sydnėjaus lietuvių namų sta
tytojams bei Tarybai.

(Atkelta iš 2 psl.)

| publicistikoje vaizdelį — trumpą, 
; nuotaikingą gamtos ar įvykio ap- 
j rašymą, feljetoną — lengvo turi
nio, juokingai šaržišką, kandų vaiz- 

t delį ir labiau vieno įvykio, papras
tai menkos reikšmės koncentruo
tą pavaizdavimą —; humoreską. 
Kiekvienas šių grynai publicisti
nių ar tarpinių kūrinėlių savaip 
rašomas, tačiau daugelis bendrų 
reikalavimų tie patys, kuriuos pa
žymėjome anksčiau. Gerą kronikinę 
žinutę gali kiekvienas parašyti; 
feljetonui, humoreskai ir vaizde
liui reikia rašytojo dovanos; recen
zijai — teoretinio pasiruošimo; 
vedamiesiems rašyti reikia gi
laus atsakomybės jausmo, nes tuo 
būdu formuojama viešoji nuomonė 
ir įtaigojami kiti panašiai galvo
ti. Vedamajam rašyti reikia dar 
gilios erudicijos ar gero visuome
ninio pulso nujautimo. Vedamasis 
visada turi būti aktualus, dažniau
siai juo reiškiama ir laikraščio lei
dėjų bei redakcijos nuomonė.

KITI PATARIMAI.
Kronikinę žinutę rašant, reikia 
nujausti dalyko svarbumą ir ata
tinkamai skirti eilučių skaičių. 
Bendruomeninio pobūdžio žinutė 
gali būti platesnė, gi aprašant ve
dybas, vaišes ar jubilėjų (žiūrint 
dar kieno) reikia suglausčiau iš
sitarti. Kronikinėse žiniose ir šiaip 
įvykių aprašymuose netinka nei 
ypatingi asmenų pagyrimai nei jų

suniekinimal. Apskritai, tos rūšies 
žiniose išmintingiausia pasilikti 
įvykių atpasakotoju, gi savo nuo
monę galima išdėstyti kitos rūšies 
publicistiniame straipsnyje. Kiek 
kitaip galima elgtis aprašant sce
nos įvykius. Netinka tačiau men
kos reikšmės ar nevertingą pasiro
dymą išpūsti, nes tuom tik žur
nalistas nuvertina save ir laikraš
tį ir pasidaroma propagandos įran
kiu. Kartais, žinoma, emigracijoje 
tenka kaiką ir dirbtinai kelti, kai 
norima geras dalykas skatinti. Pa
tartina žurnalistui matyti dalykus 
šviesesnių spalvų, negu juodų. 
Žinios rašytinos įvykio dieną ir 
paskubomis siųstinos redakcijai. 
Pasenusios žinios netiaka laikraš
čiui taip, kaip sena žuvis valgiui. 
Žurnalistinė etika neleidžia žinių 
siųsti nuorašais keliems laikraš
čiams, jei dėl to nėra su redakcijo
mis susitarta. Nuorašais galima 
siųsti tik pranešimus. Nepatogu 
rašyti žinios, kurioje pats esi pro
gramos dalyvis. Kartais tas tenka 
padaryti, bet apie save tenka nu
tylėti ar tik faktą paminėti. Laik
raštis turi didelės reikšmės lietu
vių bendruomeniniam gyvenimui. 
Su “Aušra” ir “Varpu” atgimė 
lietuvių tauta; laikraštis lietuvybę 
ir dabar išlaiko, ypač pasklidus 
mums po pasaulį. Namai, kurių 
nebelanko lietuviškas laikraštis, 
miršta lietuvių tautai.

A. ZUBRAS 
“Lithuanicum” Nr. 8

Galimas dalykas, kad nereikės 
jiems nė įrodyti, jog esą vokiečių 
piliečiai. Dabar rūpinamasi, kad 
galėtų su laiku išvykti į Vokieti
ją ir tie vokiečiai, kurie, pasidavę 
bolševkų spaudimui, priėmė sovie-

VIENISI
Jaunos, 23 meltų vokietės — 

motinos, su savo 18 mėnesių kū
dikiu, savižudybė, nusinuodyjant 
dujoms Melbourne, sukėlė Austra
lijos spaudoje labai didelį atgar
sį. Visuose Sydnėjaus dienraščiuo
se tilpo ilgi straipsniai, kuriuo
se buvo išreikšta gili užuojauta 
ateiviams dėl jų vienišumo šiame 
krašte, dalinai darant priekaištų 
australams dėl stokos jų nuošir
dumo ir geros kaimynystės atei
vių atžvilgiu.

Viename tokių straipsnių, pa
vadinimu “Šie vieniši žmonės” 
(Sun, gruodžio 6d.), Eva Sommer 
rašo, kad būtų netaip liūdna, jei
gu baisi jaunos vokietės — moti
nos tragedija Melbourne priemies
tyje būtų vienintėlė. Bet faktai 
sako ką kitą. Ji buvo vieniša Ir 
jos vienišumo tragedija šiandien 
plačiai kasdien kartojama tarpe 
nykių sienų nesuskaičiuojamuose 
Sydnėjaus ateivių hostellų kam
bariuose. Ten pilna jaunų motinų, 
kurios gyvena ateivių hosteliuo- 
se jau po du metu ir dar nieka
dos nėra buvusios paimtos į sa
vo namus nors vienos australų 
šeimos.

Toliau Eva Sommer rašo, kad 
australai atvėrė savo kraštą ir 
puikius galimumus milionui atei
vių. .. Bet ne savo namus, Ir ne 
savo širdis. "Mes užmirštame, — 
sako autorė, — “Kad kai kurie 
iš ateivių yra daug kultūringes
ni, negu mes. Aš žinau teisininką, 
turėjusį didelį pasisekimą savo 
krašte, dabar dirbantį kaip 
padavėją naktiniame klube. Čia 
jis mato nemaža žmonių su dau
giau pinigo, negu proto. Tas, ži
noma, sukelia neapykantą ir pa
giežą. Jis mėgsta savo bendradar
bius, bet intelektualiai jis gyve
na skirtingame pasaulyje nuo jų. 
Aš patyriau Iš šio žmogaus, ku
ris dabar puikiai kalba angliškai, 
kad jis jau 13-ka metų deda pas
tangas gauti kokį valstybės tar
nautojo, ar vertėjo darbą.

“Taip 13 metų, šis teisių dak
taras, su 10 metų praktika Len
kijoje ir puikiai mokąs šešias 
kalbas, dirba kaip gėrimų pada
vėjas. JJau 11-ka metų jis yra 
įsiregistravęs darbo įstaigoje, bet 
iki šiol Jokių rezultatų.”

Ir tikrai, sako autorė, kada lai
kraštis ’’Sun”, pirmasis konsta
tuoja, jog Australija privertė 
tūkstančius gerai paruoštų, išla
vintų Europos ateivių užsidirbti

gę, net ir britų Raud. Kryžius pa
darė reikalingų žygių Varšuvoje. 
Lenkų valdomoje pietinėje Ryt
prūsių dalyje pradėti kurdinti či
gonai.

ŽMONĖS.
sau duoną šlavėjų darbu, jau yra 
atėjęs laikas šią situaciją pakeis
ti. Ar negalėtų būti įsteigtas spe
cialus ateivių skyrius prie darbo 
įstaigos, kur būtų nustatyta ko
kius specialius darbus (be langų 
valymo) galėtų atlikti tie Euro
pos intelektualai?”

Tokių pavyzdžių, atrodo, nema
ža rastume ir lietuvių tarpe.

K. KEME2YS.

• Reikšmingu įvykiu laikyti
nas Kultūros Fondo įsteigimas 
Amerikoje. Jo valdybą sudaro B. 
Babrauskas, J. Mulokas, J. Krei
vėnas, Manelis ir St. Tamulaitis.

* Indijoje, šimto šventyklų dva
sininkai susiorganizavo į profsą
jungą, kurios tikslas kovoti dėl 
didesnių atlyginimų ir ilgesnių 
atostogų. Pasirodo, kad ir melstis 
nėra lengvas darbas. Na, kurią 
dieną tikėkimės ir jų streiko...'

Šv. Petro Kapas Romoje
Romoje lankęsis “Register” re

daktorius R. Kekeisen sakosi tu
rėjęs retą progą pažinti naujau
sius archeologinius kasinėjimus, 
vykdomus šv. Petro bazilikoje. Tie 
tyrinėjimai patvirtina tradicinį 
pasakojimą, kad šv. Petras ilsisi 
po Michelangelo meno šedevrais. 
Iš pradžių šv. Petras buvo palai
dotas šv. Sebastijano katakombo
se, gi kai Konstantinas suteikė 
krikščionims laisvę, Jie buvo per
kelti į vietą, ant kurios pastatyta 
dabartinė bazilika. Rastieji kasi
nėjimo metu daiktai liudija, kad 
šv. Petras mirė ir palaidotas Ro
moje.

*• Tarp įvairių kalbų grupių yra 
semitų kalbų grupė, kurioje yra 
ir aramėjų kalbos, pavadintos nuo 
seno Sirijos vardo — Aram.

Viena šių aramėjų tarme kal
bėjo Jėzus Kristus, nes tuo metu 
Palestinoje buvo vartojama ši kal
ba. Pati aramėjų kalba nėra nei 
skambi, nei graži, nei tobula kalba.

Tai buvo paprasta Ir kukli kal
ba, kaip ir visas Jėzaus gyveni
mas. Tačiau šia paprasta kalba 

Jėzus išreiškė kilniausius, gražiau
sius dalykus. Nepaisant į kokią 
kalbą jie būtų išversti, jie yra to
lygiai gražūs.

M. LUCAS & CO.

X

Si

ž

Builders & Contractors (Reg.)
(SAV. M. LUKAUSKAS)

56 Yarrara Rd., Pennant Hills, Tel. WJ 2272
Atliekami įvairūs statybos darbai ant Jūsų ir mūsų žemės 
sklypų. Tik 1-mos rūšies medžiaga. Skubus ir užtikrintai geras 
darbas. Parūpinamos paskolos. Trūkstant pinigų — galima ir 
ipoteka (second mortgage).

Telefonu kreiptis iki 9 vai. ryto arba po 7 vai. vakarais.

| europietis specialistas
I'3 OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 
Centr. 1819

(Priešais Melbourne Town Hall.)

PŪKINĖS KALDROS

ifl

PLUNKSNINIAI TrIATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, 

Rockdale stotis.
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu

N.S.W.
Tel.: LW 

_ ___ ______ , _ ___  _  metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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Margajame Pasaulyje
Automatai veja iš darbo 

žmones
Automatizacija vis labiau ple

čiasi. Apie šitai ypač daug kalba
ma Amerikoje. Pastaruoju metu 
automatizuojami didieji fabrikai 
ir mechaniškieji “darbininkai” 
stoja žmonių vieton net prie au
tomobilių montavimo juostų. To

kios mašinos jau pastatytos Chrys- 
lerio automobilių fabrike Detroite. 
Sakoma, kad šitai automobilių 
gamybos kaštus montavimo sky
riuje numušė iki 9 procentų. Tai, 
ką dabar padaro šias mašinas 
naudojant 150 darbininkų, anks
čiau reikėję 200 žmonių.

Automatizacija įsigali ir ang
lių kasyklose. Didžiulės automa
tinės “rankos”, kurios gali iškas
ti ir pakrauti nuo 6 iki 8 tonų 
anglies per minutę, manoma daug 
prisidės prie “sirguliuojančios” 
anglies pramonės stiprėjimo Ame
rikoje. Milžiniški “mechaniški dar
bininkai” keliauja į visas didžią
sias anglies kasyklas. Šie “ang
liakasiai” turi po keturias “ran
kas”, kurių kiekvienos “pirštų na
gai” padaryti iš kiečiausio plieno.

Ten, kur anglies kasyklose pra
deda dirbti šios mašinos, darbi
ninkų skaičius sumažinamas 50 
procentų.

Išparduodamas mėnulis
Harry Hall ir jo žmona Eleo

nora, gyveną gražiajame Floridos 
pajūryje, Amerikoje, pareiškė, kad 
jiedu turį visišką teisę būti mėnu
lio savininkais.

Per trumpą laiką ponai Hali yra 
pardavę didelį plotą mėnulio — 
net 2000 akrų — atskirais skly
pais, kiekvieną po 1 dolerį.

Hali gal būtų viešai šio klau
simo ir neiškėlęs, nes sklypų par
davinėjimas mėnulyje vyko gana 
sėkmingai, jeigu ir kiti biznieriai 
nebūtų pradėję pardavinėti skly
pus jam priklausančioje teritori
joje. Pasirodo, kad Interplanetary 
Development Corporation tuo pa
čiu metu taip pat pardavinėjo 
sklypus mėnulyje ir pardavė jų 
žymiai daugiau, net 4500 akrų.

Harry Hall pareiškė: “Corpo- 
racija įsiveržė į mano teritoriją. 
Aš jau žymiai anksčiau esu už
pildęs pareiškimą dėl nuosavybės 
teisių į mėnulį. Mos dar pamaty
sime, kas yra tikrasis mėnulio 
savininkas. Aš pavedžiau savo ad
vokatui, kad jis įspėtų firmą ir 
sustabdytų neteisėtai jos vykdy
mą mėnulio parceliaciją. Ir firma 
pasielgtų protingai, paklausyda
ma mano advokato. Kitaip ji tu
rės daug nemalonumų.”

Amerikoje nėra įstatymo, ku
ris tvarkytų nuosavybės teisę ki
tose planetose.

Lietuvių namų komitetų dėme
siui: pamėginkite pardavinėti lie
tuvių namų akcijas, bent namų 
statymų, na, kad ir.., Marse. 
Gal bus geresnis pasisekimas...

* Nepersenai pasaulio spaudo
je nuskambėjo daug ką stebinan
tis Prancūzijos kariuomenės dali
nių streikas. Žinoma, jis buvo lik
viduotas. Bet gerai, kad šitai at
sitiko pačioje Prancūzijoje, o jei
gu kareiviai būtų sustreikavę Ma
roke, kur arabai prieš prancūzus 
peilius galanda?...

* Vienas amerikietis štai kokį 
"atradimą” paskelbė “Rivalor” 
žurnale (lapkričio 10 d.). Jis rašo: 
“Kas Sov. Sąjungoje pirmoje ei
lėje krinta į akis? — nepaprastai 
gausus skaičius policijos, kurią 
sutinki kiekviename žingsnyje ir 
moterys, dirbančios sunkiausius 
darbus. Iš vienos pusės saujelė 
išrinktųjų, iš kitos — masė pa
niekintųjų ir pasmerktųjų... Nie
kur nėra tokio klasių skirtumo, 
kaip Sov. Sąjungoje... Proleta
riatui skurdūs butai, skarmalėti 
drabužiai, užgrūsti tramvajai, il
gos eilės prie parduotuvių. Išrink
tiesiems — automobiliai, karakuli
niai kailiai, prabangiški restora
nai.. .”

Taigi, o kai mes apie tai pasa
kojam — netiki.

* Valkų vežimėlius išrado ’ 1848 
•metais Charles Burton. Jis juos
bandė gaminti New Yorke. Bet 
gyventojai užprotestavo, sakyda
mi, kad tai sudaro pavojų pėsčių
jų žmonių saugumui. Burton per
sikėlė į Angliją, kur pirmąjį jo 
vežimėlį nupirko karalienė.

* Japonijos metereologijos spe
cialistas pareiškė, kad teatruose 
dviem laipsniais pasidaro karš
čiau, kai į sceną išbėga būrys gra
žių merginų ir prad<>da šokti...

* Natale, Pietų Afrikoje, numi
rė 12-kos metų mergaite. Gydy
tojai patvirtino mirties faktą ir 
ketvirtą dieną ją rengėsi laidoti. 
Staiga karste pradėjo belstis. Jį 
atidarius mergaitė atsisėdo. Ji pa
pasakojo, kad ji buvo įkopusi į 
augštus kalnus, bridusi per pla
čias upes, pavargusi, išalkusi ir 
todėl pradėjusi belstis...

“Vilnius” Kylio kanale
Kielių arba Kaizerio Wilhelmo 

vardo kanalas jungia Baltijos ir 
šiaurės jūras. Tuo kanalu kasdien 
praplaukia 200 ir daugiau laivų, 
jų tarpe ir Sov. Sąjungos laivai. 
Tautietis, gyvenąs prie pat kana
lo, pasakoja, kad jis kelis kartus 
matęs “Vilniaus” vardu plaukio
jantį sovietų laivą. Laivas esąSjy 
apie 1500 BRT dydžio, atrodąs, 
palyginamai švariau, nei kiti ru
sų laivai, {domus faktas, kad ru
sų raidėmis vardas “Vilnius” už
rašytas teisingai, gi lotynų raidė
mis, (visų sovietų laivų vardai 
rašomi rusų ir lotynų raidėmis), 
“Vllnus”. Matęs tvirtina, kad ši 
aiški klaida jau daugiau kaip trys 
metai bado jam į akis.

Iš to galima padaryti išvadą, 
jog šis Vilniaus vardu laivas nie
kad nėra buvęs Klaipėdos uoste, 
priešingai, ten gyveną lietuviai 
būtų šią klaidą pastebėję, arba, 
jei tas laivas ten buvo, tai gal 
Klaipėdoje nebėra nė vieno lietu
vio, mokančio lietuviškai skaityti? 
Antra išvada — Lietuvos sostinės 
vardu pasivadinusiame laive, tik
riausiai, nėra nė vieno lietuvio 
jūrininko. Tai ir nestebėtina, juk 
rusams būtų pavojinga lietuvį 
jūrininką leisti plaukioti laivu, 
kuris užsuka į laisvojo pasaulio 
uostus.

Atrodo, kad ne kitaip yra Ir su 
latvių laivais “Briviba”, “Au
seklis” ir kitais, atplaukiančiais į 
Vakarus. Lietuviški ir latviški 
laivų pavadinimai yra tik tam, 
kad dar daugiau mulkintų šias 
pavergtas tautas apgaulinga 
Kremliaus propaganda.

To. L.

• Los Angeles mieste mirė 
Kazys Barauskas, 46 m. amžiaus, 
lituanistas, baigęs humanitarinį 
fakultetą V.D. Universitete.

Mirė nuo širdies smūgio. Paliko 
našlę Biržiškaitę — Barauskienę, 
3 vaikučius, kurių vyriausias de- 
vynerių metų, ir uošvį, senuką 
prof. Mykolą Biržišką, su kuriuo 
drauge gyveno ir Juo rūpinosi.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

Parduodama
ČERPĖMS GAMINTI MAŠINOS
Kreiptis (savaitgaliais): Jonas
Mažrimas, 34 Birkley St., Went- 
worthville, Sydney, N.S.W.
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6 MŪSŲ PASTOG* 1955 m. gruodžio 21 d.

NOSU PASTOGĖ
ALB Krašto Valdybos Sekretoriui

STASIUI PAČĖSAI,
jo mylimai motinai Anelei Pačėsienei ir broliui Domininkui 
Pačėsai pavergtoje Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

ALB Krašto Valdyba.

Stasei ir Antanui 
KAZLAUSKAMS 

mylimai motinai — uošvei mirus, 
gilią užuojautą reiškia

M.M.L. Apyniai.

"... KADA AŠ TAVE JAUNAS IŠVARGSIU” ...
"... lietuviai tiek Vorkutoje, 
tiek kitur (Sibire), yra gerai 
susiorganizavę. Vienoje stovyk
loje 10 mūsų tautiečių serga 
džiova, tai likusieji lietuviai, su
rinkę reikalingas aukas, jiems 
padeda. Apskritai, lietuviai Si
biro tremtyje, šiuo atžvilgiu žy
miai pralenkia mūsų tautiečius 
laisvajame pasaulyje,..”

ELTA.

Vatinuko ir veltinių menkai šil
domas Karagandoje esantis bro
lis, beldžiasi į mano ir Tavo są
žines — jis — Sibiro kalinys — 
teikia pagelbą už save silpnes
niam.

Pro mūsų akis tepraslenka: 750 
džiovininkų 
se,... 4000 
lių, vaikų, 
dar nelabai 
se stovyklose.

Mudu čia švęsime Kūčias, Ka
lėdas, — greičiausiai, nuosavuo- 
se namuose, Ir ne tik savoj pas
togėj, bet gal ir sava mašina lan- 
kysim bičiulius ir džiaugsimės ka
lėdine nuotaika.

Kai susimąstę laušime Kūčių 
plotkelę, ar kai linksminsimės 
švenčių ūžesyje, būkime ramios 
širdies, būkime atidavę kas pri
klauso sllpnesniajam.

Jau treti metai, kaip Soc. Glo
bos Moterų D-jos narės ir jų įga
lioti asmenys, maždaug šiuo laiku 
Melbourne praveda vajų, sušelpti 
pinigine parama ar rūbais, Vo
kietijoje pasitikusiems tautie
čiams. Jos ir .šiais metais tikisi, 
kad vienas svaras (£1) iš kiek- I 
vieno dirbančiojo tautiečio, nebus ' 
perdaug šiam vargui mažinti.

Vokietijos sanatorijo- 
nedarbingųjų — sene- 
invalidų, pasilikusių 
seniai mūsų gyvento-

D-jos narės, ar jų įgalioti asme
nys ir šiais metais lankys visus 
tautiečius, kurių tik adresus tu
rės.

Aukas rinkti yra įgalioti šie as
menys:
l. Bulakienė M., 4 Grandview 
Ave, Maribyrnong, 2. Balčiūnienė 
E., 53 Somerville Rd., Yarraville, 
3. Gudelienė M., 53 Hamilton St., 
E. Esendon, 4. Civinskienė L., 22 
Park St., Sth. Melbourne, 5. Mo
tiejūnienė O., 16 Army Ave., West 
Preston, 6. Meiliūnienė Z., 15 Ja- 
cka St., West Preston, 7. Morkū
nienė V., 33 Eskdale Rd., Caul
field, 8. Matulionytė O., 13 Sa
lem Ave, Sth. Okleigh, 9. Pumpu
tienė R., 1 Curtis Ave, Vatsonia, 
10. Prašmutas, 63 Yarra St., Ab
botsford, 11. šemienė G., 28 Glen- 
lyon Rd., Brunswick, 12. Seme- 
tienė V., 51 Hardwood St., Kew, 
13. Remerienė, 61 Creswick St., 
Footscray, 14. Savickienė O., 13 
Merim St., Sunshine, 15. Kocha- 
nauškienė, 4 Seves St., Altona, 16. 
Žilinskienė D., 13 Toolong Rd., 
Alplington.

Vajus pradėtas 1955 metų, lap
kričio 27 d., ir baigiamas 1956
m. vasario mėn. 15 d.

Kas nebus aplankytas namuose, 
yra labai prašomas atnešti savąją 
auką pas vieną iš anksčiau iš
vardintų rinkėjų, arba įteikti sek
madieniais bibliotekos salėje bu
dinčiai D-jos narei (prieš ir po 
pamaldų).

Padėkime šių aukų rinkėjoms- 
jams. Jie ne tik patys aukoja, bet 
ir aukojasi...

ALB Melbourne Apyl. Valdybos 
1 įgaliota.
SOC. GLOBOS MOTERŲ D—JA.

Sydnėjus
LIETUVIŠKA RADIO

VALANDĖLĖ

Kūčių vakare — gruodžio 24 d. 
apie 6 vai. 30 min. Sydney radio 
stotis 2SM transliuos lietuvišką 
valandėlę 10-15 min.: kalėdinės 
giesmės Sydney lietuvių choro ve
damo A. Pluko ir kapeliono žodis 
prie Kūčių stalo. Nepamirškite!

k.p.b.

MIRĖ O. OLSEVVSKIENĖ

Gruodžio 13 d. mirė Ona Olsews- 
kienė, 73 m., gimusi Viekšnių vai. 
Gruodžio 15 d. palaidota Roock- 
woodo kapinėse.

Laidojimo apeigas atliko kun. 
P. Butkus. Laidotuvėse dalyvavo 
būrelis lietuvių ir 
lionė yra ilgesnį 
Latvijoje.

Velionė su savo
į Australiją atvyko su 
tremtinių banga ir pastaruoju 
metu gyveno Glebėje, Sydnėjuje.

(P.)

latvių, nes ve- 
laiką gyvenusi

vyru ir dukra 
didžiąja

IŠPAŽINTYS IR PAMALDOS 
KALĖDOSE

ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos ruošiamas 1956 
NAUJU METU SUTIKIMAS — BALIUS

jvyks gruodžio mėn. 31 d. Centennia Hall, Waiville (parodų salėje). 
Pradžia 7 vai. vak. Gros geras orkestras ir veiks turtingas bufetas. 
Pakvietimus prašome įsigyti iš anksto pas valdybos narius arba šv. 
Juozapo bažnyčios salėje po pamaldų. Maloniai kviečiame visus gau
siai dalyvauti.

Primename: svečiams nebus leidžiamai įsinešti su savim svaigiųjų gė
rimų* Pagrindas: teismo įspėjimas.

Kun. St. Gaidelis, SJ. dar klau
sys išpažinčių Camperdowne gruo
džio 23 d. 5-7 vai. vakare ir Kūčių 
rytą (24 d.) nuo 8-9 vai: 9 vai. 
šv. Mišios ir Komunija. Visi, ku
rie dėl darbų ar tingėjimo dar ne
atlikote kalėdinės išpažinties pa
darykite tai šia gražia proga.

Kalėdose 25 d. iškilmingos pa
maldos Camperdowne 12 vai. ir 

bendra Šv. Komunija. (Išpažintims 
klausyti laiko nebus)

Krikštai Kalėdose Camperdowne 
2 vai. p.p. punktualiai.

Kalėdose (25 d.) ir Naujuose 
Metuose (sausio 1 d.) lietuviškos 
pamaldos Bankstowne St. Bren
dans bažn. 11 vai. Nuo 10 vai. 
bus klausoma išpažinčių.

Kalėdų II d. (26 d.) lietuviškos 
pamaldos Wentworthvillej St. Co
lumba’s bažn. 10 vai. (Camper
downe liet, pamaldų tą dieną ne
bus)

Cabramattos lietuviams pamal
dos Mt. Pritchard bažn. 8 d. sau
sio, 10 vai.

k.p.b.
ALB Apylinkės Valdyba.

SPORTO KLUBAS KOVAS
Kviečia Visus Sydnėjaus Lietuvius

NAUJUS METUS
sutikti sportininkų ruošiamame . tradiciniame 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUJE, 
įvyksiančiame States Ballroom salėje

Senuosius metus palydės ir naujuosius sutiks skambiomis 
lietuviškomis dainomis

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ CHORAS.
Pakvietimus (tik įmokant pinigus) galima • užsisakyti: V. Daudaras, 
270 Miller St, North Sydney, tel. XB 5027; Br. šaltmirą, 319 
Crowns St, Sydney, tel. SA. 460 ir VI. šutą, 9 Piligrim Av., Mar- 
rickville, tel. LL 4001. '

■ ................... ■» . ■. ■ . ...................... . =

Didž. Gerb. Tautiečiai,
Nepamirškime, kad jau artėja Sydnėjaus lietuvių

TRADICINIS BALIUS, 
kuris jvyks 1956 m. sausio mėn. 6 d. (penktadienį) 
nėjaus salėje, George St.

didingoje Syd-

TROCADERO
Jau iš anksto susitarkime, kad 
Naujuose Metuose pirmą kartą 

susitiksime visi šioje įspūdingoje salėje, kur mus pasitiks nuotaikinga 
menine programa ir puikia šokių mzika. 

įėjimas 15 šilingų.

Pradžia 7.15 vai. vak.------ pabaiga 12 vai., uždaroma salė 12.30 nakt
Šio parengimo visas pelnas skiriamas šalpos reikalams.

Tik būkim punktualūs ir netrumpinkim sau ir kitiems bendro 
džiaugsmo, gražių valandų.

SYDNĖJAUS LIET. ŠALPOS K-TAS.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA, 
Australijos šviesiečius ir bičiulius širdingai sveikina

Sambūrio “šviesa”
Regijonalinė Valdyba.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

nariams ir bičiuliams linki
'Kovo” Sporto Klubo Valdyba.

Visiems mano klijentams ir bičiuliams linkiu linksmų
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Mečys Lukauskas.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname visus mūsų klijentus ir bičiulius, linkėdami viso
keriopo pasisekimo

'‘Maistas”
464 New Canterbury Rd., Dulwich Hill, Sydney.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

linkime mūsų
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

klijentams
•‘Baltia” Pty. Ltd., 

93 A Argyle St, Parramatta.

ALB Krašto Valdybai, “Mūsų Pastogės” Redakcijai, .Administra
cijai, taip pat visiems mūsų klijentams džiaugsmingų šv. Kalėdų ir 
laimingų 1956-jų Metų linki

‘“Minties” spaustuvė.

Gerb. klijentus sveikiname su
ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

ir linkime sėkmės jų asmeniškame gyvenime
“Cabra Vale” — lietuviška baldų 

ir elektros reikmenų prekyba.
84-88 John St., Cabramatta, tel. UB 2899.

Savo bendradarbius: Bruno JARAŠIŲ, Valdybos sekretorių, ir 
Ritą MISEVIČIOTĘ, Kultūros vadovę, sveikiname sukūrus lietuvišką 
šeimos židinį ir linkime gražaus ir laimingo gyvenimo

ALB Canberros Apylinkės Valdyba.

Dėmesio! Dėmesio!
NAUJI METAI MELBOURNE

Sambūrio“ Šviesa” Melbourne skyriaus gruodžio mėn. 31 d. ruošiamas

NAUJU METU SUTIKIMAS — BALIUS

STASĮ PAČĖSĄ, 
jo mylimai motinai ir broliui mi
rus, giliai užjaučia

Simas Grina.

JAUKIŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir

SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ
Klubo nariams ir bičiuliams linki

Sydnėjaus Liet. Plunksnos 
Klubo Valdyba.

ŠV. KALĖDŲ IR 
NAUJŲJŲ METŲ 

projja, sveikiname Gerb. tautiečius 
ir linkime sėkmės 1956 m.

— Funerals of Distinction — 
Liet, laidotuvių biuro 

Direktoriai. ,
84 John St., Cabramatta,

MIELIEMS BIČIULIAMS IR PA
ŽĮSTAMIEMS LINKIU GIED
RIOS NUOTAIKOS PER KALĖ
DŲ ŠVENTES IR SĖKMĖS 1956 
METAIS.

Jurgis Kalakonis.

Mielą bičiulį
V. SIMNIŠKĮ 

ir
T. CHODECKAITĘ, 

sukūrusius šeimos židinį, nuošird
žiai sveikina ir linki laimės nauja
me gyvenime

Anelė ir Antanas Krausai.

Kalendorius
“Minties” spaustuvės išleistą 

Australijos Lietuvių Kišeninį Ka
lendorių. 1956 metams, galima gau
ti: Mintis Pty. Ltd., Fredbert 
St., Leichhardt, Sydney, N.S.W., 
prisiunčiant 6 šilingų vertės čekį, 
Money Order arba Postal Note ir 
pas liet, spaudos platintojus.

ŠV. KALĖDŲ 
ir

NAUJŲ METŲ 
proga, sveikinu draugus ir pažįs
tamus.

Vincas Sopys.

MALONUS TAUTIETI!
Nauji Metai

AR ATNAUJINAI “MOŠŲ PAS
TOGĖS” PRENUMERATĄ 
METAMS?
Pinigai už laikraštį siunčiami 
adresu: “Mūsų Pastogė”, 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

1956

šiuo
Box

Išnuomojamas kambarys
VIENGUNGIUI

su pilnu išlaikymu . Kreiptis: 11
Tennyson Rd., East Bankstown.

Europietis 
laikrodininkas

Taiso visų firmų laikrodžius. Spe
cialistas rankinių laikrodžių. Ga
rantuotai geras darbas ir patar

navimas. Kalbame vokiškai ir ang
liškai. Kreiptis: W.S. KRULL, 127 
Mimosa Rd., East Bankstown. 
Tel. UY 4581.

NERVŲ SPECIALISTAS

Daugelio metų praktika Europoje

I. Mackiewicz
117 Collins Str., in fl., arba 25 
Balston Str., St. Kilda, Melbourne 

Telefonas LB 4083

įvyks 250 Dorcas St, South Melbourne. Pradžia 8 vai. vak.
Važiuojant iš Flinders Street 11-to perono 1 stotis South Melb.

Tramvajais nuo Spencer St. iki 19-to sustojimo.
Maloniai kviečiami visi dalyvauti.

Pakvietimus prašome įsigyti pas Petrą Baltutį — tel. MX 1028, J. 
Kalpoką — tel. LB 4178, B. Žiedą 6 Neptune St., Richmond ir 
liaus metu prie įėjimo.

Socialinės Globos Moterų Draugija laikys turtingą bufetą.
Didžioji pelno dalis eina Lietuvių Namų akcijoms pirkti.

Valdyba.

ALB Bankstowne Apylinkės Valdyba
NAUJU METU

sutikimą rengia gruodžio 31 d. Masonic Hall
BANKSTOWNE.

Gera salė, gera muzika, turtingas 
Pradžia 8 vai. vak.

ba-

(šalia Regents kino)

bufetas.

ALB APYLINKĖS VALDYBA.

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ FONDO

s a u n u s

V akaras-  Balius
įvyks 1956 m. sausio 27 d. (penktadienį), nuo 8 vai. vak. 

iki 2 vai. ryto

Prahran Town Hall
šokius palydės naujai paruošta p. B. ZABIELOS kapela.

Socialinės Globos Moterų Draugijos ir Katalikių Moterų Drau
gijos moterys patieks puikių šaltų ir karštų užkandžių, šaltas 
alus ir kiti gėrimai bufete.
Linksmą ir jaukią nuotaiką paįvairins speciali baliaus naujovė 
— dar nematyta Melbourne lietuvių ruoštuose baliuose.
Visus Melbourne, Geelongo ir kitų kolonijų lietuvius maloniai 
kviečiame atsilankyti į šį balių, kur lietuviškoje draugystėje 
gražiai praleisime vakarą.

Sekite mūsų skelbimus ir pranešimus.
BALIUI RUOŠTI KOMISIJA.

IŠ NAMŲ TARYBOS POSĖDŽIO
Gruodžio 18 d. Sydnėjaus Lietu

vių Namų Tarybos posėdyje nu
tarta pravesti plataus masto Syd
nėjaus lietuvių namų įsigijimo 
reikalams lėšų telkimo vajų, ku
ris bus pradėtas 1956 m. sausio 
mėn. ir truks iki vasario 16 d. 
Tarybos nariai ir įgaliotiniai ap
lankys tautiečius ir priims iš jų 
namams įsigyti įnašus. Norime 
galimai greičiau sukelti pakanka
mai lėšų, kad būtų galima užpirkti 
tinkamus namus. Taryba.

ADELAIDĖS LIETUVIAMS
ALB Adelaidės Apylinkės Val

dyba ruošia vaikams vasaros po
ilsio stovyklą Taperro pajūryje. 
I stovyklą apie 9 mylios nuo Ade
laidės. Labai patogus susisiekimas 
traukiniu. Stovyklon priimami 
berniukai ir mergaitės nuo 7 iki 
14 metų amžiaus. Ypatingais at
vejais bus priimami ir skirtlnges- 
nio amžiaus. Stovyklai yra išnuo
motas naujas namas su moderniš
kais virtuvės įrengimais, šiltu ir 
šaltu vandeniu ir t.t. Didesnieji 
vaikai nakvos palapinėse, o ma
žesnieji kambariuose. Nuolatinį 
stovyklos personalą sudarys: Sto
vyklos vedėjas — mokytojas p. 
Ivoška, mokytoja p. Puslienė ir p. 
J. Pocienė. Be to, numatoma daug 
atvažiuojančių talkininkų.

Stovyklauti bus pradėta 1956 
m. sausio mėn. 3 d. ir baigiama 
sausio 14 d.

Vienam vaikui visas stovyklavi
mo laikas kainuos £ 5.0.0. Kieno 
stovyklaus du ar daugiau vaikų, 
bus daroma £ 1.0.0 
kiekvieną vaiką.

Tie vaikai, kurie 
stovyklavimo laiką,
šil. mažiau už kiekvieną neišbūtą 
dieną. Pinigus prašome sumokėti 
anksčiau per valdybos narius, ar
ba šv. Juozapo bažnyčios salėje.

Apylinkės Valdyba.

nuolaida už

neišbus visą 
mokės po 9

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškls, as 
President of the Australian — 

Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120
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