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J SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ |
NAUJŲ METŲ ANGOJE

Evangelija sako, kad prieš 1957 
-rius metus, kada tyli nakties ra
mybė dengė žemę, ant Betlėjaus 
tvartelio pasigirdo balsas: “štai 
aš jums skelbiu didelį džaugsmą, 
kurs bus visai tautai, kad šian
dien jums gimė Dovydo mieste Iš
ganytojas, kurs yra Kristus Vieš
pats. Ir tai bus jums ženklas: ra
site kūdikį suvystytų vystyklais ir 
paguldytų prakaite j. ūmai atsira
do prie angelo daugybė dangiškos 
kariuomenės, kurie garbino Dievų 
ir sakė: Garbė Dievui augštybėse 
ir žemėje ramybė geros valios 
žmonėms...” Luko 2, 10:15.

Kalėdos yra Kristaus gimtadie
nis.

Kalėdų Kūdikio gimtadienį mes 
apčiuopiamai pajuntam, kada sek
dami gražų tėvų paprotį, susiren
kame prie Kūčių stalo. Neraugin
tos duonos plotkelė ir šienas ant 
stalo, kalba apie kūnu tapusį žo
dį.

Kūčių stalas mums tarsi prime
na šeimos altorių, prie kurio mes 
pajuntam tų vidinį ryšį, mus ri
šantį su ;šeima i r T a u 
t a. Prie Kūčių stalo mes nori
me jungtis į vienų šeimų ir su tais, 
kuriuos .mirties angelas nunešė 
prie Kalėdų Kūdikio sosto, kaip 
aukų sunkaus likimo ir tremtinio 
dalies.

Su pirmuoju Kalėdų Kūdikio 
gimtadieniu prasidėjo nauja era 
žmonijos istorijoj. Betlėjaus švie
sa, be puošnių religinių pastatų 
ir kongresų, o tik evangelijos mei- 1 
lės dvasia, sužavėjo ir patraukė 
pasaulį. Meilė santykiuose su ki
tais tirpdė ledus ir atidarė kelius 
krikščionybei. Ne iš kryžiaus ant 
kambario sienos, ir ne iš bažnyti
nės garbės insignijų, bet iš mei
lės su kitais pasaulis atgimė 
krikščionybėje.

Kalėdų Kūdikis visur pabrėžė, 
kad krikščionybės esmė yra mei
lėje. “Iš to pažins jus, kad esa
te-mano mokiniai ,jei turėsite mei
lės vieni kitiems”.

šv. Paulius šių tiesų šiaip išrei
škė: “Jei aš kalbėčiau žmonių ir 
angelų kalbomis, bet neturėčiau 
meilės, aš tebūčiau kaip žvangus 
varis ir skambančios kanklės... ”

Ir saulė, kuri nešviečia, ir ug
nis kuri nešildo, ir krikščioniškas 
tikėjimas, kuris netampa artimo 
meilė, tėra tik žodžiai, neatitinku 
esmės. Mes esame krikščionys 
tiek, kiek šviečiame gyvenimo ke
lyje artimo meile. Krikščionis be 
artimo meilės, ar jis vilkėtų pa
sauliečio ar dvasiškio rūbų, — jis 
būtų pasisavinęs Kalėdų Kūdikio 
vardų, bet atm.tęs to vardo pras
mę.

Kalėdų Kūdikis atėjo į pasaulį 
ne todėl, kad gimtų gyvulių tvar
telyje, bet kad gimtų žmogaus 
širdyje. Ir gyventų joje.

PIJUS DOMEIKA.

Krašto Valdybos
Pirmininkas Melbournan

ALB Krašto Valdybos pirm. St. 
Kovalskis Kalėdų atostogų metu 
lankysis Melbourne, kur jis pra
leis 3 dienas (gruodžio 30, 31 ir 
sausio 1). šia proga jis numato su
sitikti su ALB Melbourne Apy-’ 
Įlinkės, Lietuvių Kultūros Fondo 
vadovais bei kitais melburniškiais 
visuomenininkais.

ŠV KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME AUS

TRALIJOS LIETUVIUS IR VISAS JŲ ORGANIZACIJAS BEI 

INSTITUCIJAS, LINKĖDAMI IŠTVERMĖS IR RYŽTO KOVO

JE DĖL LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO IR LIETUVOS IŠLAIS

VINIMO.
ALB Krašto Valdyba.

NATQ KONFERENCIJA
Gruodžio 16 d. Paryžiuje buvo 

pradėta NATO — šiaurės Atlanto 
Sąjungos konferencija. Dalyvavo 
15-kos vyriausybių galvos. Jų tar
pe ir prezidentas Eisenhoweris, 
nors buvo manoma, kad dėl pašli
jusios sveikatos jis į Paryžių ne- 
vyksiąs.

Daugelio vyriausybių delegaci
jos, apie 500 žmonių, į Paryžių 
suvažiavo viena — dviem dienom 
anksčiau. Įvyko keletas prieŠkonfe- 
rencinių pasitarimų. Prancūzijos 
ministeris pirmininkas buvo su-1 
ruošęs priėmimų, kuriame dalyva
vo JAV prezidentas, Anglijos mi
nisteris pirmininkas ir Vak. Vo
kietijos kancleris. Į Paryžių suVa- 
žiavo ir NATO valstybių užsienių 
reikalų ministerial.

Konferencijų atidarius, prezi
dentas Eisenhoweris pasakė kal
bų, kurioje pareiškė, kad Vakarai 
tebeturi persvarų prieš komunisti
nį bloką, bet Vakarų tautos priva
lo kietai dirbti, norėdamos šitų 
persvarų išlaikyi. Laisvasis pasau
lis turi būti pajėgus saugumui ir 
taikai užtikrinti.

Amerikos pasiūlymas, kad ato
minių ginklų ir raketų, parūpina
mas NATO nariams būtų JAV- 
bių rankose, susilaukė opozicijos. 
Amerikiečiai iškėlė mintį, dar pa
didinti ekonominę paramų ūkiniai 

atsilikusiems kraštams, praplėsti 
NATO tarybų ir jos teises, derinti 
mokslinių tyrimų bei išradimų tarp 
paskirų NATO narių darbų, įstei
giant bendrą mokslinį komitetų.

Amerika sako, kad ji pasižada 
NATO narius aprūpinti atominiais 
ir raketiniais ginklais ir sudaryti 
jų reikalingas atsargas kiekviena
me krašte taip greit, kaip šie 
kraštai bus pasiruošę šiuos gink
lus priimti. Norvegijos ministeris 
pirmininkas šiam pasiūlymui ne
pritarė, nurodydamas, kad Norve
gija savo žemėje neleis steigti nei 
atominių ginklų nei raketų sandė
lių ir neleis įžengti svetimų val
stybių kariuomenei, išskyrus agre
sijos prieš Norvegiją atvejį. Pa
našų pareiškimą padarė ir Danijos 
ministeris pirmininkas.

Prezidentas Eisenhoweris buvo 
nuvykęs į vyriausių NATO karinės 
vadovybės būstinę prie Paryžiaus, 
iš kur jis išvyko 1952 m. į JAV, 
kada sutiko kandidatuoti į prezi
dentus.

Nato konferencijoj, po ilgesnių 
diskusijų, vienbalsiai priimtas JAV 
pasiūlytas Europos gynybos pla
nas ir atominių bei raketinių gin
klų parūpinimo paskiriems Euro
pos kraštams.

Su Kalėdomis, po jų, Naujais Me
tais už virs ta gyvenimo puslapis. 
Jis jau priklauso istorijai — isto
rijai žmonijos, tautos, mūsų as
mens. Tai praėjęs laikas, galimas 
tik svarstymui ir tyrinėjimui, ku
rio tik pėdsakai besutinkami da
bartyje.
O tačiau objektyviai laiko nėra — 
taip sako filosofai. Tai nesunku 
suprasti. Tegu tik žemė stovėtų 
vietoje, būtų visad tas pats metų 
laikas, būtų amžina diena, ir mes 
nebeturėtumėm to laiko masto, 
kurį naudojame dabar. Tokioje bū
senoje mes laiko visai nepastebė- 
tumėm, ypač jei nebūtų ir kitų pa
kitimų: visad tie patys medžiai 
žaliuotų, tie patys augalai mus 
maitintų. Kalinys, uždarytas tam
soje ir ten išbuvęs ilgą metų ei
lę, mūsiškio laiko supratimo visai 
neturi. Yra tat judėjimas, medžia
gų apykaita, kuri leidžia mums su
vokti ir skaičiuoti laiką. Taigi tik 
tas ir yra objektingoji tikrovė, tik
rai esantis reiškinys. Mes tačiau 
laiką išgyvename labai realiai, o 
tai dėl to, kad yra mūsų gyvojo 
organizmo pradžia, brendimas, se
nimas ir mirtis. Tai gyvybės cik
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Bachunai keliauja toliau
J.M. Bachunai, pagyvenę savai

tę tarp sidnėjiškių lietuvių, gruo
džio 15 d. išskrido į Canberrą.

Prieš išvykdami, šeštadienį, jie 
dar aplankė keletą lietuvių šeimų 
jų namuose: p.p. Protus (Canter
bury), Jonaičius (Belmorėje), Rei- 
sgius (Bankstowne), Jarembaus- 
kus (Nth. Strathfielde) ir apžiū
rėjo Bankstowno lietuvių statomus 
namus. Dėl laiko stokos, kiti pra
matyti apsilankymai atidėti vėles
niam laikui, kada p.p. Bachunai 
šių metų pradžioje grįš į. Sydnėjų.

šeštadienio vakare į Sydnėjaus 
estų namus lietuviai rinkosi pasi
žiūrėti pažadėto Amerikos lietuvių 
gyvenimo vaizdų filmo. Salė pri
sirinko pilnutėlė ir dai’ keliasde
šimt netilpo į salę.

ALB Krašto Valdybos pirm. St. 
Kovalskis, pasveikinęs svečius iš 
Amerikos, trumpai su jais supa
žindino susirinkusius sidnėjiškius, 
o J. Bachunas paaiškino, kad jo 
atsivežtasis filmas yra muziko J. 
Vanagaičio ir jo meno trupės bei 
“Margučio” žurnalo 30 metų vei
klos apžvalga. Filmas nėra baig
tas — jis nutrūksta prie ”Margu- 
eio” 30 metų sukaktuvinio paren
gimo.

J. Bachunas yra išleidęs Anta
no Vanagaičio monografiją, ku
rios atsivežęs į Australiją 1 egz. 
ir ją įteikė atminimui “Mūsų Pas
togės” redaktoriui.
J. Bachunas plačiai nušvietė ame

rikiečių lietuvių įsikūrimo sąlygas 
bei jų veiklą. Konstatavo, kad po 
karo atvykusieji lietuviai labai 
pagyvino visą lietuviškąjį kultūri- 
nį-lietuviškąjį gyvenimą, nes se
noji karta buvo beišsikvepianti. 
Esama nemažos trinties tarp gru
pių, o “senieji” su ’’naujaisiais”

linė apraiška, sąlygojama medžią-i 
gų apykaitos. j
Stovėdami saulės metų pabaigos j 
ir pradžios angoje, klausiame, 
kas yra nutikę, kas reikšmingo, 
yra nuėję istorijos būsenon? Rei
kšmingiausias mūsų epochos įvy
kis yra buvęs Kristaus gimimas, 
nuo kurio ir mūsų eros pradžia. 
Tai naujosios Saulės patekėjimas, Į 
įveikęs graikų Helios ir romėniš
kąjį Sol Indiges. Naujoji Saulė 
atėjo į Vakarus iš Rytų, kaip ii’ 
senasis romėnų saulės kultas bu
vo atėjęs iš Emesos, iš dabartinės 
Sirijos. Ir taip krikščionybės prie
globstyje. yra susiformavęs vadi
namasis Vakarų kultūros veidas, 
kultūros ir civilizacijos pionieriu
mi yra pasidariusi Europa, išau
gęs yra ir pražydęs menas bei li
teratūra. Europa pasipuošė moks
lo toga ir technikos laimėjimais. 
Dėl mokslo ir technikos, ypač pas
kutiniojo šimto metų laimėjimų 
žmogus yra gana sėkmingai ap- 
valdęs gamtą ir įkinkęs jos jėgas 
tarnauti savo naudai. Gyvenimas 
yra palengvėjęs ir pagerėjęs. Gy
venimas yra ir prailgėjęs nes dau-

nevisada randa bendrą kalbą.
Šia proga J. Bachunas perda

vė Lietuvos ministerio Londone 
sveikinimus Australijos lietuviams. 
J. Bachunui viešint Londone, mi
nisteris Balutis labai apgailesta
vęs, kad pats asmeniškai negalįs 
aplankyti šiame žemyne gyvenan
čių lietuvių. Taip pat perdavė svei
kinimus JAV Lietuvių Bendruome
nės pirmininko p. Barzduko ir vi
sos Amerikos liet, bendruomenės.

Sidnėjiškių lietuvių vardu svei
kino p.p. Bachunus ir Amerikos 
lietuviams prašė perduoti sveiki
nimus ir linkėjimus ALB Sydnė
jaus Apylinkės valdybos pirm. 
Vyt. Bukevičius.

Bendruose pokalbiuose p.p. Ba
chunai užmezgė daug naujų pažin
čių ir kalbėjosi su visais, turin
čiais asmeniškų ir bendrinu rei
kalų Amerikoje, o tuo pačiu jie 
gyvai domėjosi kiekvieno gyveni
mu šiame krašte.

Sekmadienį į aerodromą p.p. 
Bachunus palydėjo ALB Krašto 
Valdybos pirm. St. Kovalskis su 
ponia. (j). 
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geliu atvejų įveikiamas pasidarė 
didžiausias žmogaus priešas — 
mikroskopinis mikrobas. Nepavyk
tų tačiau įtikinti, kad šį milžiniš
ką Europos kultūrėjimo šuolį vie
nas tik krikščionybės faktorius 
yra įgalinęs, žydintį meną ir ar
chitektūrą sutinkame prieškrikš
čioniškoje Graikijoje ir Romoje, 
dar anksčiau Egipte, Asirijoje ir 
Babilone, prieškrikščioniškaisiais 
laikais, lopšio, tiesa, būsenoje, su
tinkame ir mokslo pradus.
Kristus yra skelbęs religinę tiesą 
ir mokęs gyvenimo išminties, doro 
gyvenimo, šia prasme težiūrėtina 
į Kristaus istorinę misiją. Ir taip 
krikščionybė yra atnešusi nelygs
tamą žmogaus vertybės idėją, 
skelbianti meilę ir socialinį tei
singumą. O visdėlto, ir jai iki šiol 
nėra lemta džiaugtis visuotinu lai
mėjimu, kaip ir visam kitam, kas 
žemėje reiškiasi. Krikščionybės 
skelbtoji vienos, avidės idėja, bent 
tąja prasme, kaip įprasta aiškin
ti, nėra įsigyvenusi. Iš dviejų mi- 
liardų žmonių tik trečdalis tėra 
Kristaus vardu paženklinta, o ir 
jų labai didelė dalis tik vardą te
nešioja. Nepavyko krikščionybei 
pašalinti turto nelygybės, apskri
tai, socialinių skirtybių. Labai- jau 
antikrikščioniškos yra feodalizmo 
ir kapitalizmo apraiškos. Nepavy
ko krikščionybei įveikti keršto, iš
naudojimo ir pavergimo silpnesnio
jo palinkimų. Priešingai, krikščio
niškosios Europos istorija yra 
žymiai kruvinesnė už Azijos bei
Afrikos nekrikščioniškųjų žemynų. 
Neteisinga tačiau būtų dėl to pa
kaltinti krikščionybę, nes karai 
žiaurėja su civilizacijos kilimu, 
žmogaus sukurta civilizacija, be 
gilesnės ir dorovinės idėjos, pra
žūtingai atsigręžia prieš patį žmo
gų. šiandien stovime ties atominių 
ginklų sandėliais ir nežinome dar, 
kokių skausmų jie ateityje žmo
nijai paruoš.
šiandien prieš krikščionybę ir, ap
skritai, spiritualistinę religijos 
idėją, išvirkščiais krikščionybės 
kailiniais apsirengęs, yra išėjęs į 
kovą komunizmas. Socialinėmis 
reformomis jis yra labai artimas 
krikščionybei, idealistinis savo 
žmonijos išganomąja idėja, tačiau 
kartu ir tolimas krikščionybei, 
kaip dangus toli nuo žemės. Krikš
čionybės žvilgsnis siekia dangaus, 
žemę telaikant tik pakopa, gi so
cialinė komunizmo religija yra tik 
žemės atsigręžusi. Ir visdėlto ji 
šiandien turi idealistų pasekėjų. 
Krikščioniškam pasauliui yra ko 
susimąsto naujųjų metų angoje.

A. ZUBRAS.

* Per žemės drebėjimą Persijoje 
žuvo apie 1500 žmonių. Apie 1000 
žuvusiųjų lavonai ištraukti iš 
griuvėsių. Viename kaime žuvo 
apie 700 žmonių.

$
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STUDENTAMS SUVAŽIUOJANT OKUPUOTOJ LIETUVOJ
Kalėdinių atostogų metu j Mel-t 
burną suvažiuoja Australjos lietu
viai studentai. Tai antras šios rū
šies įvykis šio krašto lietuvių jau
nųjų akademikų gyvenime — pir
mas suvažiavimas buvo pernai. 
Sidnėjuje, kuris sutapo su Krašto 
Tarybos suvažiavimu.

Tokiems jaunųjų akademikų su
važiavimams tenka skirti didelės 
reikšmės. Jau vien tik pats suva
žiavimo faktas yra reikšmingas, 
nes rodo, kad mūsų jaunieji aka
demikai yra gyva lietuviškosios 
bendruomenės dalis, sąmoningi lie
tuviai. Sunku būtų, tiesa, kitaip ir 
galvoti: studentija visose tautose 
yra buvusi gyviausia ir gajausia 
tautinio kūno dalis, o taip pat ir 
pažangiausia. Ne be reikalo į stu
dentiją žiūrima kaip į laiko dva
sios barometrą, iš jos stebimas 
tautinis pulsas.
Stebint tat lietuviškąją studentiją 
laisvajam pasaulyje, tenka daug 
kuo pasidžiaugti. Lietuvių tauos 
rūpesčiai yra ir jos rūpesčiai — 
kiekvienu reikšmingesniu atveju 
šgirstame viešą jaunųjų akademi
kų žodį. Nesijaučia studentuose 
partinio susiskaldymo, bent ne to
kio laipsnio, kuris žalingas visu
mos reikalui. Studentų viešuose 
pasisakymuose lengva įžvelgti, 
kadjie aiškiai skirią tiesą nuo įsi
tikinimų ir pažiūrų, šie visi reiš
kiniai leidžia tikėtis, kad susilauk
sime pozityvios lietuviškos švie
suomenės, kuriai teks perimti emi
gracijoje lietuviškosios kultūros ir 
politinės veiklos vairavimą, ši 
jaunoji mūsų šviesuomenės karta, 
esame tikri, vadovaus ir atsikūru
sios Lietuvos gyvenimui. Po ilgų 
metų rusiškojo komunizmo prie
tarų Lietuvoje vakarietiškosios 
dvasios lietuvis akademikas bus 
labai reikšmingas naujajam Lietu
vos veidui formuoti. Tenka taip 
pat pasidžiaugti, kad mūsų stu
dentai, nors medžiaginiai ir apy
sunkiai versdamiesi, rimtai studi
juoja ir kasmet gražus būrelis įsi
gyja akademinius laipsnius, o kai- 
kurie net patenka į augštųjų mo
kyklų mokomojo personalo ei
les.
Yra tačiau nusiskundimų, o dar 
daugiau gali būti pageidavimų. 
Daugelis mano kad bent Austra
lijos viešajame lietuviškame gyve
nime studentai nepakankamai ak
tyvūs: nematyti jų metiniuose 
bendruomenės susirinkimuose, dau
gelio veidų trūksta net tautinėse 
šventėse, tik svečiu pasirodo stu
dento pavardė lietuviškajam laik
raštyje. Dažnomis progomis, ar 
lietuvio vardą netinkamai palie
tus ar šiaip, lietuviai studentai 
galėtų, rodos, prabilti ir vietinėje 
angliškoje spaudoje. Tikrai, daug 
daug galima būtų tikėtis iš mūsų 
studentijos. Labai reikšmingas da
lykas patekti į mokslinius insti
tutus ir dėstytojų gretas, žinome 
gerai, kad tai labai sunku, kad 
vyrauja protekcionizmas, kad mes 
neturime dėdžių užtarėjų. Mūsų 
jauniesiems akademikams tepade
da tik jų asmeniniai gabumai ir 
jų darbas. Pageidauti tat galima 
tik didesnio veržlumo. Lietuviškam 
reikalui labai svarbu būtų mokslu 
niams darbams imtis lituanistinių 
temų. Jų galima kiekvienai šakai 
— ir ekonomijos mokslams ir so
ciologijai, ir psichologijai, net tei
sei, inžinerijai ir architektūrai, o 
ką jau bekalbėti apie istoriją, li
teratūrą bei meną.
Grynai organizaciniai reikalai su
važiavimo proga. Iki šiol krašto 
lietuvių studentų sąjunga teapjun
gia tik universitetų studentus. 
Tikrai reikia pageidauti, kad į 
studentų sąjungą būtų priimami 
ir specialių profesinių mokyklų stu
dentai, į kurias įstoti reikalingas 
brandos ar baigimo pažymėjimas 
arba toks įsigyjamas jas belan
kant Tas padidintų sąjungos gre
tas, o skaičius magiškai veikia bū
rio dvasią; universitetų studen
tams dėl to garbė nenukentėtų, o 
koledžų lankytojams savigarba 
pakiltų. Yra svarbus reikalas. Pa
likti nuošalėje koledžų lankytojai 
yra pakibę ore, jokios organiza
cijos neapjungianū, o todėl didelė 
pagunda jungtis į australiškus 
jaunimo klubus. Tai būtų pavojin

gas kelias lietuviškajai sąmo
nei.
Suvažiavimas galėtų aptarti litua
nistinių dalykų egzaminų klausi
mą, kuriems yra pasiryžta praeito 
suvažiavimo metu. Tuo reikalu gal 
ir senoji karta, nėra iki šiol paro
džiusi reikiamo veiklumo, bet tik
ras ir nuoširdus tam reikalui stu
dentų dėmesys tikriausiai paveik
tų ir vyresniąją kartą sudaryti są- 1 
lygas šiam gražiam planui įvyk-1 
dyti.

Tikime, kad melburniškiai lietu
viai studentus sutiks su tikra lie
tuviška šiluma. Keikia taip pat 
laukti, kad visose didesnėse lietu
viškose kolonijose mūsų akademi
niam jaunimui jau šiais metais at
siras jų organizaciniam reiškimul- 
si palankesnės sąlygos. Turime 
galvoje lietuviškus namus, kuriuo, 
se įsikurtų jaunimo klubas, ku
riam studentai galėtų vadovauti, 
suteikti jam dvasios.

A. ZUBRAS.

ŠIEMET KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 
NORĖČIAU APSILANKYTI J JŪSŲ NAMUS, PASPAUSTI 
DEŠINĘ IR PERDUOTI LINKĖJIMUS, KURIŲ MANO ŠIR
DIS YRA KUPINA. NORS PER IŠTISUS METUS IR KIEK
VIENĄ MANO GYVENIMO DIENĄ SAVO BIČIULIAMS IK 
TAUTIEČIAMS Aš VIENODAI PUOSELĖJU TIK GERŲ IK 
GRAŽIŲ LINKĖJIMŲ JAUSMUS, BET ATRODO, KAD KA
LĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA MUS VISUS LABIAU SUARTINA. 
ATRODO, KAD ŠIA PROGA MES DAR LABIAU PAJUNTA
ME REIKALĄ IR NORĄ SKELBTI IR VYKINTI “TAIKĄ GE- 
ROS VALIOS ŽMONĖMS".

LIETUVAI IR LIETUVIAMS NAU
JIEJI METAI YRA JŲ PASIKARTOJANČIOS VIL
TIES SUSTIPRINIMAS. SUSTIPRINIMAS TOS VILTIES, 
KURIĄ NEPALIAUJAMAI UGDO TEISINGAS VISŲ ŽMO
NIŲ TROŠKIMAS GYVENTI LAISVĖJE, BE BAIMĖS IR BE 
SKURDO. BELIEKA BŪTI KANTRIEMS, RŪPESTINGIEMS 
IR VIENINGIEMS, O VISA KITA ATNEŠ ARTIMESNĖ AR 
TOLIMESNĖ ATEITIS.

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS, 
GY'VENANČIUS ČIA, AUSTRALIJOJ, N. ZEALANDIJOJ, 
AMERIKOJE, PLAČIAJAME PASAULYJE IR TEN TOLI TĖ
VYNĖJE, KURIĄ DAR KŪDIKYSTĖJE ESAME PALIKĘ. 
BET KIEK IŠGALĖDAMI, STENGĖMĖS IR TEBESISTEN- 
GIAME SAVO MINTIMIS IR KUKLIAIS DARBAIS NUO 
JOS NENUTOLTI. JEI KIEKVIENAS SAVO ŠIRDYJE, MIN
TYSE IR DARBAIS GYVENSIME LIETUVOS LAISVĖS IK 
GEROVĖS TROŠKIMU, SIETAI PO METŲ ARTĖSIME PRIE 
TO IDEALO ĮKŪNIJIMO.

‘'Yl'larijona ir Juozai

^ackimaė
TABOR FARM, SODUS, MICHIGAN, U.S.A.

SVARBU IR MUMS
Lapkričio 14 d. Maskvoje atnau-_ 

jintos Vokiečių Sovietų derybos: 
repatriacijos, ūkinių ir konsulari- 
nių santykių reikalais. Vokiečių 
delegacijai pirmininkauja amba
sadorius Lahr, Sovietų delegacijai 
užsienio reikalų ministerio pava
duotojas Semjonovas.

Derybos prieš keletą mėnesių 
buvo įstrigusios kaip tik repatria
cijos klausimu. Vokiečiai siūlė 
tartis dėl repatrijuotinų ištisų 
grupių. Maskva su tuo nesutiko. 
Delegacijų pirmininkai neseniai 
susitarė, kad atnaujintose derybo
se būtų galima kalbėtis išeinant 
iš atskirų repatriantų padėties. 
Vokiečiai tikisi, kad tuo savaime 
susidarys svarstymai apie ištisas 
grupes, kurias vokiečiai siūlo re
patrijuoti iš Sovietų Sąjungos į 
Vakarų Vokietiją.

Sovietų Vokiečių derybos repat
riacijos klausimas keliais atvejais 
liečia ir Lietuvą. Pavyzdžiui, vo
kiečių delagacija siūlo repatrijuoti 
visus tuos asmenis, kurie, nors ir 

kilę iš Lietuvos, karo metu buvo 
perkelti į Vokietiją ir gavo vokie
čių pilietybę (vadinamieji “repat
riantai”) perkeldinti iš Lietuvos 
į Vokietiją 1941 metais). Kita gru
pė, kurią vokiečiai siūlo repatri
juoti, sudaro tie asmens, kurie an
ksčiau gyveno Klaipėdos krašte ir 
kurie pasidarė vokiečių piliečiais, 
kai tą kraštą 1939 metais sujungė 
su Vokietija.

Vokiečiai tikisi, kad Maskva, no
rėdama pasiekti gerų rezultatų 
ūkinių ir konsularinių santykių 
klausimais, repatriacijos reikalu 
bent kiek nusileis ir sutiks išleisti 
tam tikrą skaičių net tokių asme
nų, kuriuos iki šiol skaitė sovietų 
piliečiais ir išleisti iš Sovietų Są
jungos nenorėjo.

Kiek kitokia yra padėtis tų as
menų, kuriuos ir sovietų įstaigos 
yra pripažinusios Vokietijos pilie
čiais. Tokių ir dabar dar yra Lie
tuvoje, ypač Klapėdos krašte. Jie 
gauna išvykimo vizas, nors tik po 
ilgo laukimo ir ištyrimo. Jie per
sikelia savo lėšomis.

POETUI ADOMUI LASTUI 
70 METŲ

Pirmuosius eilėraščius yra pa
rašęs būdamas 16 metų. Prieš ka
rą išėjo penki jo kūrybos leidi
niai: “Saulėta pasakėlė” 1920 me
tais, “Auksinės varpos” 1921 m, 
“Lietuvos knygnešio likimas” 1925 
m., ’’Ties kruvinom spurgom” 1935 
m., ’’Pasiilgimas” 1939 m. Po karo 
užbaigęs poemą “Meilė amžiais al
kana”. Ji vaizduojanti valdininkų 
karjeristų gyvenimą. Baigiąs da
bar ir romaną “Liepomis” (iš pir
mojo pasaulinio karo laikotarpio). 
Turįs dar daug sumanymų. Po ka
ro jis esąs parašęs apie 800 eilė
raščių, kurių dalis išspausdinta 
periodikoje, šiais metais išėjo jo 
kūrinių rinktinė. Yra paruošęs rin
kinį vaikams: “Albinuko vaikys
tė”. Be to, baigiąs poemą kolūki
ne tema: A. Lasto jubiliejaus pro
ga Kaune įvyko minėjimas.

★ Lietuvoje dabar esą apie 30. 
000 ha sodų ir apie 600 ha uogy- 
nų, pareiškė žemės ūkio ministe- 
rio pavaduotojas agr. Jonas Kriau
čiūnas neseniai per Vilniaus radi
ją. Tačiau, kad gyventojai būtų1 
pilnai aprūpinti vaisiais ir uogo
mis, reikią turėtų bent dvigubai 
daugiau sodų ir uogynų. Reikią 
pasiekti, kad 100 ha ariamos že-j 
mės Lietuvos vakarų zonoje tektų i 
po 2,5 ha sodams, vidurinėje zono
je po 3-4 ha, o rytinėje zonoje po ; 
2-3 ha. Apskritai, sodininkystė 
respublikoje esanti dar gerokai 
apleista, pareiškė Kriaučinūnas. 
Nors sodų užveisimui esą palan
kios sąlygos, vis dėlto dar lėtai 
sodinami nauji sodai. Kraučiūnas 
būtų galėjęs dar pridurti, kad di
džiausias stabdis sodininkystei 
vystyti — tai kolchozinė sistema, 
kuri nušalina žmogų nuo savojo 

žemės sklypo ir nuo savojo sodo.
Nepriklausomoje Lietuvoje — 

su Klaipėdos kr., be Vilniaus kraš
to — buvo apie 30.500 ha sodų 
(Lietuvos statistikos metraštis 
1957 m.). Jei dabar, anot Kriau
čiūno, Lietuvoje (su Klaipėdos ir 
Vilniaus kraštais) yra apie 30.000 
ha sodų, tai toks skaičius rodo, 
kad sodų bendrasis plotas dar ir 
dabar yra mažesnis, negu prieš 

i karą. Pastarais keturiais metais 
Vilniaus radijo žiniomis kolūkiuo
se yra užveista daugiau kaip 6.000 
ha naujų sodų; šie nauji sodai 
dar neužpildo nė žuvusių per ka
rą ir po karo sodų ploto. Nebent 
tik šių metų ii- sekančiais metais 
planuojanmieji sodinimai atpildys 
išnykusius sodų plotus ir juos šiek 
tik padidins. Jei valstybiniai me
delynai kasmet išaugina po 500. ■ 
000 vaismedžių medelių, tai, skai- Į 
tant 200 medelių vienam hektarui, 
sodų plotas kasmet priaugtų apie 
2.500 ha.
★ Vilniaus radijo žiniomis, Klai
pėdos celiuliozos fabrike veikia 60 
agitatorių brigada, kurios nariai 
lankosi darbininkų butuose ir aiš
kina jiems Maskvos priimtus nuta
rimus.
★ Kipras Petrauskas, nors ir 72 
metus sulaukęs, dar daug laiko, 
jėgos ir energijos skiriąs jaunų- 
nų dainininkų paruošimui.

★ Ir Vilniaus radijas (laidoje 
užsienio lietuviams) ir “Tėvynės 
Balsas” pastaruoju metu vėl šau
kiasi į užsienio lietuvius meninin
kus, ragindami juos grįžti į Lie
tuvą. Lietuvos Valst. konservato
rijos dėstytojas “Tarybų Lietuvos 
nusipelnęs meno veikėjas” Petras 
Oleka savo kalboje į užsienio lie
tuvius ypač mini Aleksandrą Kut- 
kų, E. Kardelienę, Vytautą Mari- 
jošių, Julių Starką, Vladą Jaku-

PAULIUS JURKUS

KŪČIŲ VAKARO VIZIJA

I
Jau stalas patiestas šventajai vakarienei
Šienu ir balta drobe, kaip kadais,
Kada vaikučių galvos šviesios kaip purienos, 
Aplink žydėjo kaip vainikas nuostabiai.

Tyliai giedodama, neši tu šventą paplotėlę, 
Kaip sniegas šios nakties jinai balta 
Ir nekalta kaip akys Kristaus Kūdikėlio, 
Ir ją dedi ant stalo drebančia ranka.

Dedi į tėvo lėkštę ir žiūri pro langą, 
Kur Jis kadais išėjo, vesdamas vaikus...
Lyg grįžtų iš medžioklės, vieškely jau juokas skamba, — 
Bet niekas neateina, nesustoja ties slenksčiu.

Ir paplotėlę tu eglėšakiu kvapiu papuoši
Ir giedi Bernelius, kaip tąsyk, kaip kadais, 
Ir šventą vakarienę kiekvienam paruoši, 
Prie stalo tuščio tu kalbiesi su vaikais.

“Kur tu, Igniuk ramus, ir tu, linksma Onute, 
Ar gaudot vėl žvaigždelę, atsimušus kibire... ” 
Ir paplotėlės kiekvienam tu įdedi truputį, 
Kiekveno lėkštę pridengi kvapia egle.

Ir prieini tu prie manęs ir mano brolio, — 
Tik lėkštėj įrašyti mūsų metai ir vardai...
“Daniel, kas nubloškė tave į tokį tolį, 
Kad lėkštėje šį vakarą vargų vargai.”

“O Pauli, mano jaunasai sūneli,
Ar priglaudė kokie namai šį vakarą tave?
O Pauli, kur vingiuojąs! klajūnas tavo kelias?... ” 
Tu glostai mano lėkštę ir apverki mane.

II
Prglauski, mama, prie savęs nors lėkštę
Ir ją sūpuoki lyg mane, 
Kad aš šį vakarą pabūt galėčiau 
Prie švento stalo su tavim drauge.

Sūpuoki, mama, baltą paplotėlę
Ir ją bučiuoki lyg mane, 
žinai — našlaičiui širdį jau išgėlė 
Klajoklio kelias be tavęs...

Lyg kūdikį skara apsupk, priglausk!, 
Sušildyk vėliai tu mane
Ir mano liūdesį akių nuplauki 
šitam šventajam vakare...

Padėki, mama, baltą paplotėlę, 
Tebus šį vakarą gentis drauge. 
Sumirksi šventos žvaigždės, krūpčioja šešėliai, 
Lempelė gesta, tu namuos viena------- —

bėną, Stepą Sodeiką, Bronių Bud- 
riūną, Jeronimą Kačinską, Stasį 
Gailevičių, Jonuškaitę, Kalvaity
tę, Sprindį, Baltrušaitį ir kt. At
sitiktinai jam tekę perskaityti 
šiaurės Amerikoje gyvenančių 
lietuvių suruoštos dainų šventės 
aprašymą. “Labai apsidžiaugiau 
pamatęs kai kurių mano buvusių 
scenos draugų, mokinių ir pažįs
tamų atvaizdus. Visa širdimi at
jaučiu Jūsų gimtojo krašto pasi
ilgimą, Jūsų meilę lietuviškai dai
nai”.

PADĖTIS LENKIJOJE
Suėjo metai po to, kai Gomulka, 

“tautinio komunizmo” vėliava ne
šinas, paėmė valdžią Lenkijoje. 
Lenkijos gyventojai šiek tiek atsi
gavo. Maskvos įtaka jau nebetiek 
buvo jaučiama. Bet nepraėjo me
tai ir Lenkuose kilo nauji neramu
mai. Valdžia uždarė studentų laik
raštį “Po prostu”, kuris kaltino 
Gomulką neišpildžius duotų liau
džiai pažadų. Gomulka taip ir te- 
belaviruoja tarp ištikimybės Mas
kvai ir lenkų tautos interesų. De
klaruoja iš vienos pusės, kad Len
kija norinti likti “socializmo sto
vykloje”, o iš kitos pusės, plačių 
gyventojų sluogsnių puolamas, yra 
priverstas liaudžiai duoti šiek tiek 
daugiau laisvės. Ūkio srityje ge
rokai atsimesta nuo kolchozinės ir 
sovehozinės sistemos, kas tautos 
ūkio gamybai išėjo tik į naudą, 
ypač, kai per tuos metus iš Ameri
kos gavo apie šimtą milionų dole
rių paskolą. Tikybinėje srityje 
Gomulka susitarė su kardinolu Vi
šinskiu, ko pasėkoje baigėsi reži
mo kova su katalikų bažnyčia. Di
delį veržlumą vystant santykius 
su užsieniais parodo lenkų kultū
rininkai. Tie buvę Lietuvos gyven
tojai, kuriems individualiai arba 
pagal tarpvalstybines repatriaci
jos sutartis pavyko persikelti į 
Lenkiją gyventi, yra pareiškę nuo
monę, kad Lenkijoje dabartyje vis 
dėlto yra šiek tiek laisvesnis gy
venimas, negu soivetų tiesioginiai 
valdomose srityse. Tautinėms lie
tuvių grupėms dabartinėje Lenki
joje leidžiama nors kultūriniai pa
sireikšti, turėti lietuviškas mokyk
las, draugijas, ko anksčiau nebu
vo. •

— x —

A. Pabedinskui mirus
Nesenai mus pasiekė žinia apie 

Nepriklausomos Lietuvos kariuo
menės kapitono Antano Pabedins
ko mirtį, šia proga noriu keliais 
sakiniais prisiminti velionį.

Daugelis iš Australijoje gyve
nančių lietuvių, o ypač buv. “Vy
ties” stovyklos (Uchtėje, Vokie
tijoje) gyventojų apgailistaus šio 
tauraus, garbingo lietuvio mirtį.

Jis buvo vienas iš pirmųjų kū
rėjų — savanorių, Vyties kryžiaus 
kavalierius, daugelio organizacijų 
narys ir rėmėjas, savo tėvynei pa
šventęs didesnę gyvenimo dalį.

Spalio 28 d. negailestinga mir
tis nukirto jo gyvybės siūlų. 
Jis mirė Kanadoje.

II-jo Pasaulinio karo gaisrui už
gesus, Uuchtėje, prie Hanoverio, 
susiorganizavęs lietuvių komitetas 
su pirm. dr. Leimonu, nutarė A. 
Pabedinskų kviesti atstovauti lie
tuvių stovyklų prie anglų karinės 
vadovybės. Srities komendantas, 
A. Pabedinskų, kaip buv. karinin
kų ir mokantį pustuzinį kalbų, 
paskyrė ryšių karininku. Jis buvo 
uolus pareigūnas, visa siela rūpi
nosi stovykloj gyvenančių žmonių 
gerove, nesiekdamas sau asmeniš
kos naudos, netgi jam teikiamomis 
privilegijomis nesinaudodamas. 
Emigracijai prasidėjus, tevyko i 
Kanadų, kur rado amžinų ramybę 
svetimoje žemėje, kurioje jam te
gul bus lengva ilsėtis po ilgame
tės tarnybos savam kraštui ir sa
vo žmonėms.

S-s.

NAMELIAI MANO MIELI, 
MAN VISUR PATOGU, 
BET NIEKUR NĖR TIEK LAI

MĖS,

KAIP PO JŪSŲ STOGU — 
KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO!
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KONCERTAS STDNEJUJE
S.m. gruodžio mėn. 8 d. Sydnė- 

jaus lietuviai turėjo progos pasi
klausyti Melbourne Lietuvių Dai
nos Sambūrio. /

Programa buvo gausi ir įvairi, 
pradedant mūsų klasiku J. Nauja- 
liu ir baigiant modernistu J. Ka
činsku, o moterų choras labai šva
riai padainavo porą populiarių pa
saulinės muzikos kūrinių.

Tik pakilus uždangai, choro lai
kysena scenoje parodė, kad tai 
yra rimtas meninis sambūris. 
Pats pirmasis dalykas, St. Šim
kaus “Lietuviais esame mes gimę“, 
buvo rimtas egzaminas. Nespecia- 
listams gal ir nežinoma, kad šio 
veikalo moterų choro dalyje yra 
iš pažiūros nekalta, bet pavojinga 
moduliacija, kuri ne vieną chorą 
yra skaudžiai nuvylusi. Gal dėl to 
Sambūris dainavo šį veikalą be 
piano palydėjimo. Tačiau ši kliū
tis buvo lengvai nugalėta, ir bai
giamieji šio himno akordai skam
bėjo taip galingai, kaip jo kūrė
jas to norėjo. Paskum sekė viena 
daina po kitos taip gražiai atlie
kamos, kad salė skambėjo nuo 
triukšmingų katučių ir prašymų 
pakartoti. Tik J. Kačinsko “Pjovė
jo” antroje dalyje pasigedau kiek 
ryškesnio dalgių žvangėjimo. Pir
moji dalis buvo baigta tikrai me
niškai atlikta St. Sodeikos “Šiau
rės Pašvaiste“, kuri ne vienam iš
traukė ašarą, choras turėjo pakar
toti šį veikalą, nors prieš akis tu
rėjo dar ilgą ir varginančią pro
gramą.

Vyrų choras įrodė, kad nėra 
reikalo turėti didelį skaičių daly-

PRENUMERUOKITE
“MŪSŲ PASTOGĘ”

BUVAU VILNIUJE
(LENKO ĮSPŪDŽIAI)

Šia antrašte lenkų savaitraštis 
“Panorama”, Nr. 33, 1957, leidžia
mas Katowicuosc, sovietinėj!? Len
kijoje, paskelbė savo bendradarbio 
Zdislaw Hierowski straipsnį, iliu
struotą bendru Vilniaus vaizdu, ti
pingos gatvelės, besimeldžiančių 
Aušros Vartuose, Mickevičiaus 
gyvento namo, Syrokomlos kapo 
fotografijomis.
— Vilnius,—rašo korespondentas,
— esąs tampriai susijęs su Lietu
vos ir Lenkijos istorija, užimąs 
didelę vietą lietuvių, o taip pat 
ir lenkų širdyse. Vilnius lietuviui 
tai senoji Gedimino pilis, lietuvių 
žemių sostinė, gi lenkui — mies
tas Jogailaičių, iškėlusių lenkų 
galybę, jis esąs Mickevičiaus ir 
Slovackio miestų, kitados gyvu 
lenkų kultūros židiniu.

— Būta laikų, kada tasai mies
tas skyrė lietuvių ir lenkų tau
tas, kada jis buvo tarpusavio ne
sutarimo priežastimi, šovinistinės 
neapykantos žadintoju. Gi šian
dieną, pakitus laikams, Vilnius tu
rįs būti tas dvi tautas artinančiu 
bei jungiančiu miestu. Lenkai Vil
niuje mylį savą praeitį ir ją pri
menančius paminklus, gi lietuviai 
mylį ne tik savos praeities Vil
nių, bet ir šios dienos savo did
žiausią ir gražiausią miestą, kurio 
klestėjimas nužymi kelią ateičiai 
nedidelio, tačiau gražus, krašto, 
kur teka Neris, arba Vilija, ir Ne
munas — vardas, skambąs lyg di
dingiau nei lenkiškai tariamas 
“Niemen”.

Pažinusiems Vilnių prieš 1939 
metus, rūpėtų sužinoti, kiek Vil
nius per tą laiką bus pakitęs. 
Klausimas trumpai atsakyti būtų 
sunku. Pašalaičiu!, ten ilgesnį lai
ką negyvenusiam, atrodo, kad vi- 

vių. Visos dainos skambėjo labai 
gerai. J. švedo “Baltosios gėlės“ 
turėjo būti pakartotos. Moterų cho
ras paprastai turi būti gausinges- 
nis, kad gerai skambėtų. Tačiau 
išpildymo švelnumas atstojo gau- 
singumą, ir, žinoma, vėl reikėjo 
kartoti.

Antroje mišraus choro progra
mos dalyje teko pasigrožėti tokiais 
puikiais dalykais, kaip Banaičio 
“Po augštus kalnus", J. Žilevičiaus 
“Anoj pusėj ežero“, J. Gudavi
čiaus “Kur giria žaliuoja” ir tuo 
tikru mūsų chorinės muzikos per- 
luiku, St. Šimkaus “Vėjo dukra“. 
Paskutinis veikalas, Paulausko 
“Jūreivių maršas” yra prastokos 
muzikalinės vertės, choras buvo 
jau gerokai pavargęs, todėl jis 
prasčiausiai skambėjo. Bet prašau 
nesuprasti klaidingai — Sambū
ris ir tą* maršą atliko gerai.

šia proga noriu pataisyti vieną 

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO CHORAS

sa'yra kaip buvę. Lenkas ir šian
dieną suranda visus jam rūpimus 
paminklus, primenančius praeitį, 
netgi ir tuos, kuriuos karas ir vo
kiečių okupacija bandė nušluoti 
nuo žemės paviršiaus. Nieko nesu
naikinta, ir net gražiausiose kapi
nėse dar galima pamatyti Pilsuds
kių šeimos antkapį su įrašu “Mat- 
ka i serce syna”. Mirusiųjų ramy
bė gerbiama. Dėl to tad lenkų 
korespondentai ir manąs, kad se
nasis Vilnius nebus pasikeitęs, 
nors kai kurios bažnyčios pavers
tos sandėliais, o klasinio stiliaus 
katedra — meno galerija. Gatve, 
vedančia į Aušros Vartus, važiuoti 
neleidžiama, tačiau joje esama gy
vo pėsčiųjų judėjimo. Tasai judėji
mas netrukdo tiems, katrie čia pri
klaupia trumpai maldai. Po arka
domis, kur eina laiptai į koplyčią 
su paveikslais, parsiduoda, kaip 
ir seniau, devocijonalijos. Kai kur 
tebėra karo griuvėsiai, kai kur jie 
valomi. Vienur kitur atsiradęs jau
nutis skveras byloja, jog prieš tai 
ten būta namų. Stabtelėjama prieš 
didžiūnų rūmus, senųjų miesčio
nių stilingus namus, žvelgiama 
į kreivas gatveles, pasidžiaugiama 
aikščių ir parkų žalumu, Neries 
vingiais ir įtikinamai norima pa
tvirtinti, kad senojo Vilniaus iš
saugota su kruopščiu rūpestingu
mu visa, kas išsaugoti galima bu
vo, teigia korespondentas .

Tačiau pažūrėjus atydžiau, esą, 
pamatoma, kad Vilnius pasikeitė 
smarkiai. Patsai miestas, švarus 
ir tvarkingas, įgavo didmiesčio 
bruožų, būdingų sostinei. Karo su
naikinimai buvę žymūs, net 40% 
visų pastatų buvo apgriauta; jų 
vieton atsiradę nauji, daugiau did
miestiški. Tuo pakitęs ir paties 
miesto charakteris, nes Vilnius 

korektūros klaidą programoje, bū
tent: “Pjovėjo” autorius yra J. 
Kačinskas.

Sambūris turi labai gerą balsinę 
medžiagą, vedamą patyrusios ran
kos. Kiekvienos dainos intonavi
mas švarus. Pasigėrėtini piano, 
galingi švarūs forte. Choras labai 
tiksliai reaguoja į kiekvieną diri
gento crescendo ir decrescendo 
mostą. Dirigentas nesivaiko pigių 
efektų, o eina rimtu klasikiniu ke
liu. Matyti, kad įdėta labai daug 
kruopštaus darbo, o to darbo vai
siai tikrai pasigėrėtini. Baigda
mas noriu pabrėžti nepaprastai 
gražią choro tartį.

Sambūris buvo gausiai apdova
notas gėlėmis, pelnytomis su kau
pu.

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dybai priklauso* nuoširdi padėka 
už šio koncerto surengimą.

K.K.

per keliolika metų tapo pramoni
niu centru. Senamiestyje, kur vy
rauja Gedimino pilis, vis daugiau 
atsiranda fabrikinių kaminų, pla
čiau baltuoja dideli gyvenamieji 
blokai. Iš bet kurios pusės besiar
tinant prie Vilniaus, matyti, kad 
pramonės įmonės ir gyvenamieji 
darbininkų blokai plečiasi. Pirmoj 
vietoj stovi elektrotechninė pra
monė, toliau statybinių medžiagų, 
mašinų. Vilniaus fabrikų gamyba 
sudaro trečdalį sovietinės Lietu
vos gamybos.

Tuo metu, kai miesto pakraš
čiuose esą fabrikai dirba dieną 
naktį, patsai miestas yra ramus

BEATRIČĖ.

Prieblandoj

Kas užgesins pasakas, 
kai dega vakaras?
Ir vienišais keliais, 
ramybė akmeninių angelų 
pilkuoja.
Taip tylu.
Ir nuostabi šalis — karališka 
mėlynas erdves akių
— aptvino.

Žemės kelio neradau žvilgsnyje Tavo, 
plonute statula!
Kančios paveikslą liūdną 
paskandinau savyje,
Iš šviesų ilgesį, ištirpusios vaikystės, 
apkabinu tamsiomis savo rankomis, 
kad ta tyla aplink — 
mano gyvybės neužpūstų.

Naktys
Vėjas rankose išsupė-išsupė ir atnešė sapną.

Tarp juoko žirgų baltų ir jaunų.
Girdėjosi, nulenkė debesys galvas į žemę, užmigo;
Nuostabiai plona ji buvo: žalioji naktis.
Nusinešė ją išblukę angelai
Ir — nebenupiešė Madonos klevo šakose jau niekas.

Mėlynam smuikui miegant ant rugių,
Malūno sparną nedrąsi tyla pasuko...
Vyšnių žydėj i man,
Tiltais didžiulio skausmo, vėl einu...
J horizontą ružavą — namo,
Kur siluetas, vieno pamiršto pavasario, 
Užrašė vardą vaiko mylimiausio.

Išbėgo, mylimom kojytėm saldžios dienos 
Ir vien, tiltai naktyje mirga!

Nežinomo pasaulio veidu
Plaukia ilgesio pilnatis.
Ir pamiršti vardai mano sapnuose žydi
Mėlynom lelijom.

JUOZAS MIKSTAS

TĖVIŠKEI
Aš melsdavausi Tavo akmenims ir medžiams, 
Aš melsdavausi Tavo dulkantiems keliams, 
Aš melsdavausi Tavo vakarams bežadžiams, 
Aš melsdavausi Tavo saulės spinduliams.

Aš melsdavausi Tavokvepiantiems arimams,
Aš melsdavausi Tavo upėms, ežerams, 
Ir niekad nemainiau, kad toks baisus likimas 
Išplėš mane iš Tavo glėbio, ir ištrems.

Aš melsdavausi Tavo sidabrinei jūrai, 
Aš melsdavausi Tavo pievoms ir laukams. 
Dabar j savo šiaurę aš akis pražiūrau, 
Bijodamas, kad jos iš lūkesčio aptems...

Aistringai melsdavausi Tavo gruodžio gruodui, 
Ir Kūčių snaigei melsdavausi paslapčia...
Maitino sočiai Tavo kupini aruodai, 
Dabar mane tik ilgesys maitina čia.

Aš melsdavausi Tavo kryžiui pakelėje, 
Meldžiausi Tavo bažnytėlei ant kalvos.
Dabar aš sielvarto maldų kalbėt nespėju, 
Kartodamas tik vienų vardą Lietuvos.

Yallourn, 1957.XII.5 d.

DRAUGAS TAMOŠIAU!

ir net tylus: gal dėl to, kad tram
vajų vietoje rieda trolejbusai. Gat
vei būdingas ūžesys šičia turi kaž
kokį ypatingą toną, neerzinąs 
klausos, ir jis aidi ligi vėlyvųjų 
valandų. Apie vidurnaktį gatvės 
pagyvėja: grįžtama iš dviejų teat
rų, operos, skaitlingų kinų ir klu
bų. Būna tuo laiku grįžtančių ir 
iš trijų restoranų ir dviejų kavi
nių, kur pateikiama prasta kava. 
Tame Vilniaus gyvenimo pasto
viame ritme, lygiai jo gatvių ūže
syje, esą galima įžvelgti kažkokį 
senojo ir naujojo Vilniaus sulieji
mą.

A.B.

PIRMASIS NUMERIS
JAU SPAUSDINAMAS

Kad gavus laiku pirmą ateinan
čių metų numerį, užjūrių mėnesi
nių žurnalų prenumeratos pinigus 
reikalinga išsiųsti arba įmokėti 
platintojams ne vėliau sausio 1 d.

ŽURNALŲ KAINOS METAMS:

“KARYS”, 916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N.Y., U.S.A., — 
6.00 dol. — £ 2.14.7.

“ATEITIS”, 916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N.Y., U.S.A., — 
5.00, dol. — £ 2.5.6.

“EGLUTĖ”, I. C. Convent, R.F. 
D. 2, Putnam, Conn., U.S.A., — 
4.00 dol. — £ 1.16.5.

“SKAUTŲ AIDAS”, 310 Emery 
St., London, Ont., Canada, — 
3.00 dol. — £ 1.8.6.

“MŪSŲ VYTIS”, 6041 So. Fair- 
field Ave., Chicago 29, Ill., U.S.A. 
— £ 1.-.-.

— x —
“K ARY S” iliustruotas 36 pus
lapių didelio formato mėnesinis 
žurnalas redaguojamas Zig. Rau- 
linaičio.

Įdomus aprašymais iš lietuvių 
kariuomenės kovų senovėje, ne
priklausomybės bei okupacijos lai
kais. Straipsniai iš atominio ka
ro strategijos, apginklavimo, ka
riuomenės sporto. Istorinės apy
sakos bei novelės.

Platintojai Australijoje:

N. BUTKŪNAS, 9 Cowper St.. 
St. Kilda, Vic.

N. CININAS, 97 Boyd St., Cab- 
ramatta, NSW.

A. KUBILIUS, 131 Crosier Ave., 
Edwardstown, S.A.

E. STASYS, 72 Canterbury Rd., 
Canterbury, NSW.

Pr. ZENKEVIČIUS, 181 Victoria 
St..,N. Geelong, Vic.

Kiekvienas buvęs karys ar šau
lys prašomas įsijungti į “K A - 
R I O” platintojų talką. Infor
macijos teikia atstovas Australi
joje — V. Valkūnas, 131 Bridge 
St., Port Melbourne, Vic.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

THE IMPERIAL I
B 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS M

3 Tel: Katoomba 523. p

H PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
g VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. g
g Savininkas Ed. Valevičius. g
g Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- g g šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- g g vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping g g Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių, g 
g Tarifas iškaitant butų, maistų ir patarnavimų £ 6.15 savaitei, g 
g Vaikams nuolaida. g
Į3 Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambintu g

Prašau patai-ti — ką daryti, jei 
nudilo puspadžiai ar apžėlei plau
kais, arba baigia pradllti švarko 
alkūnės, jeigu tu per savaitę su- 
juodai kaip kelmas? Aišku, jūs at
sakysite — eikite į batsuvių arte
lę, kirpyklą, siuvyklą, pirtį — ten 
jums viską sutvarkys. Ačiū už pa
tarimą! Pamėginkite pasinaudoti 
tomis gėrybėmis pas mus, Seiri
juose, jei viso to ir su žiburiu 
giedrą dieną nerasi. Beje, nepagal
vosite, kad j ieškodami mes naudo
simės elektros šviesa. Anaiptol! 
Lyg ta Krylovo pasakėčios lapė 
vynuogėmis, jai nepasiekiamomis, 
mes gėrimės net dviem mūsų mies
telyje esančiomis elektrinėmis. Tik 
nuo to mums nė kek ne šviesiau 
— elektra nešviečia nei miestelio 
gatvėse, nei jo gyventojų — ko
lūkiečių, darbininkų, tarnautojų 
butuose.

Rašėme apie tai visur — ir savo 
rajono “Raudonajam artojui”, ir 
kitur, bet tik veltui popierių su
darkėme, o rajono pramkombinato 
vadovų ir kitų už tai atsakingų as
menų neįtikinome, kad Seirijuose 
buitinio aptarnavimo įmonės, elekt
ra — rimtai būtini dalykai. Kaip 
tai padaryti? O kad taip, mielas 
Tamošiau, Tu padėtum juos įti
kinti.

M. Unguraitia

Iš “Tiesos”, 1957.X.20.

AR ATAUGA STRIMELĖMS

f GALVOS?

Vaikystėje mėgau gaudyti drie
žus. Atsitiko kartą taip — mano
rankoje liko tik driežo uodega o 
jis pats dingo žolėje. Mokykloje 
papasakojau apie tai gamtos mo
kytojai. Ji patarė man nenusimin
ti, nes driežui uodega ataugsian
ti.

— O galva ar ataugtų?
— Ne, — atsakė mokytoja.
Dabar man jau trisdešimt metų. 

Iki šio laiko žinojau, kad kai ku
riems gyviams gali ataugti uode
gos, kartais net kojos, bet galvos 
— niekada.

Staiga paaiškėjo, kad aš labai 
klydau, taip galvodamas. Nupir
kau maisto produktų parduotuvė
je žuvies konservų dėžutę su už
rašu: “Strimėlės. Be galvų, mari
nuotos. LTSR žuvies pramonės mi- 
histerja. Klaipėdos kombinato šal
dytuvas”.

Atidariau dėžutę — stebuklai! 
Ne tik priaugusios strimėlėms gal
vos, bet galvos sudaro beveik visą 
dėžutės turinį. Dėžutė prigrūsta 
dvokiančių atliekų, kaulų, žvynių, 
bet daugiausia — galvų.

Kreipiuosi į redakciją patarimo. 
Gal kartais aš padariau didelį 
mokslinį atradimą — kaip mari
nuotoms stirimėlių atliekoms pri. 
auga galvos. Tada patentą — tik
tai man! .

Bet jeigu ne — tada kažkas la
ba negražiai ir neleistinai tyčioja
si iš vartotojų. Ar nepadėtų “šal
tojo dušo” veikimus jį surasti? 
Ant dėžutės viršelio užrašas “1957 
13 OE 198”.

P. Žemkauskas.
Kauno XII vid. mokyklos 

mokytojas.

Iš “Komjaunimo Tiesos”, 
1957.10.27.

PŪKINĖS KĄLDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALB1NLM, 
kaip įpilsi ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis, Tel.: lw 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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KALĖDOS
Kalėdos yra Kristaus gimimo šven
tė. Pirmaisiais amžiais Kristaus 
gimimas buvo švenčiamas įvairio
mis datomis ir tik vėliau, IV-me 
amžiuje šventė nusistovėjo — visų 
kraštų krikščionių imta švęsti 
gruodžio 25 d. Tam reikalui įtakos 
turėjo Romos imperijos pagoniško
ji saulės kulto šventė. Pats žodis 
Kalėdos yra kilęs iš lotynų c a- 
1 e n d a e, tačiau pas mus jis 
yra atėjęs per gudus nuo sugu- 
dinto žodžio k a 1 a d y. Loty- 
niškasai calendae. — tai mėnesio 
pirmosios dienos pavadinimas. Ro
mėnai, naujiesiems metams prasi
dedant, pirmojo metų mėnesio 
pirmąją dieną švęsdavo labai iš
kilmingai ir su įvairiausiomis pra
mogomis, o tai ir būdavo tuo lai
ku, kur dabar saulė randasi mū
sų kalendoriaus gruodžio 25 d. 
Dar viduramžiais Europa naujuo
sius metus pradėdavo su Kristaus 
gimimo švente, t.y. gruodžio 25 
d. Vėliau naujų metų pradžia im
ta švęsti po savaitės nuo Kalėdų, 
bet calendae vardas yra bent mū
sų kalboje išlikęs.

Ir lietuvių kalėdinėse dainose ir 
šiaip tautosakoje galima įžiūrėti 
saulės garbinimo liekanas. Kalė
dos, paprastai, atvažiuoja auksi
niais ratai, turi šilkų arba diržų 
botagus, atvyksta iš toli per augin
tus kalnus ir žemus klonius, atve
ža bekaukiantiems žmonėms nepa
prastų dovanų. Simboliškai šilki
niai botagai gali reikšti saulės 
spindulius, auksiniai gi ratai pa
čią saulę, saulės šviesą. Mitologi
nio amžiaus žmogus į saulę žiūrė
jo su dideliu nustebimu, su didžiau
sia pagarba, todėl ir jos šventėŽVAIGŽDĖS GYVENIMAS IR MIRTIS

Praeitą kartą sutikome žvaigž
dės gimimą, žvilgterėkim, kas at
sitinka su žvaigžde, jos gyvenimo 
metu. Galaksui sukantis, žvaigž
dė skrieja tarpžvaigždinėse dujose. 
Cambridge prof. Hoyle, įrodė, kad 
skriejanti žvaigždė įsitraukia iš 
visų pusių į save dujų molekules, 
sukurdama paskui save lyg kokį 
tunelį. To tariamo tunelio dydis 
priklauso nuo žvaigždės greičio: 
juo palengviau žvaigždė skrieja, 
juo platesnis^tunelis. Greitesnė 
žvaigždė praskrieja į ją artėjan
čias dujas, ir tunelis yra siaures
nis.

Dr. Hoyle pažymi, kad c o r o - 
n a (spindulių lankai aplink sau
lę), kurią matome apie saulę jos 
užtemimo metu, sudaro dujos, ku
rios tampa įtrauktos į saulę ir 
ten lyg “sudega”.

Stebėjimai daryti laike užtemi
mų, parodė, kad saulės tunelio 
diametras yra apie 1000 kartų di
desnis už saulės diametrą. Saulė, 
keliaudama erdve, prisitraukia 
tarpžvaigždinių dujų ir jos masė 
didėja. Ar tai reiškia, kad mūsų 
saulė nuolat didėja? Jei taip yra, 
tai ar ji tampa šviesesnė ir kait
resnė? Atsakymas į abu klausy
mus yra “taip”. Mūsų saulės tu
nelis yra mažas, palyginus su kitų 
žvaigždžių, ir masės ir šviesos pa
didėjimai yra nežymūs. Su milionu 
mylių į valandą greičiu mūsų sau-» 
lė juda per greitai, kad prisirink
tų žymų kiekį materijos. Palikda
mi tunelio proceso efektą, žvilgte
rėkim, kas atsitinka su žvaigžde, 
kuri normaliai sensta. Mes žinom, 
kad energija, susikrovusi žvaigždės 
viduje, atsiranda dėkai vandenilio 
atomų virtimo helijumo atomais. 
Kas atsitiks, kai vandenilio atsar
gos baigsis? Mūsų saulei vande
nilio yra dar 50-čiai bflionų metų. 

buvo labai svarbi, šiaurės pusru
tulyje žiema yra šalta, tamsios il
gos naktys, o saulė vis tolsta. Su 
Kalėdomis lūžis — dabar jau sau
lė ims grįžti, ilgės dienos, ims 
atšilti, grįš gyvybė. Saulės švent- 
todėl ir didelio džiaugsmo šven
tė. Krikščionybei Kristus didžiau
sia viltis, šviesiausioji Saulė. Vi-. 
sai suprantama, kad jo gimimui 
pasirinkta senoji saulės šventė. ! 
Seniau lietuviai yra pažinę Kalė
dų senį —- Kalėdą. Ne tas, kuris 
šiandien vaikams dovanas dalina,. 
bet kitas. Jis dabar jau yra pa
mirštas. Senau, būdavo, vyras ap- ’ 
sivelka išverstais kailiniais, prisi
kabina lininę barzdą, užsimauna 
avikailio kepurę ir eina su lazda 
ir terba, pilna į^^įrių grūdų, per | 
kaimynus. Užėjęs pas žmones, Į 
prijuokindavo juos, dainuodavo ir 
iš savo terbos paberdavo pasuolin 
žiupsnelį grūdų — kad ūkininkui 
būtų naujaisiais metais geras der
lius. Šeimininkai Kalėdų senį šir
dingai pavaišindavo.

Labai senas ir daugelyje kraštų 
randamas paprotys yra trinkos —Į 
kaladės ritinimas. Sunki kaladėI 
buvo ritinama per kaimą ir apdai
nuojama, o vėliau sudeginama. 
Aiškinama, kad tuo vaizduota se
nųjų metų užbaigimas, jų atsikra
tymas.

Daugumas kalėdinių papročių 
yra kilę iš romėnų ir germanų, 
tačiau, patekę į kitas tautas, yra 
apjungę ir vietinius papročius. 
Kalėdų eglutė pas mus atėjo per 
vokiečius. Dar labai nesenai lie
tuvių kaimas eglutės visai nepaži
no.

Paruošė: Algis Kazlauskas

Bet pasikeitimų įvyks dar prieš 
tai. Matematikai apskaičiuoja, kad 
apytikriai už 10 bilionų metų 
(priešingai negu tikimasi) saulė 
darysis karštesnė ir karštesnė. 
Žemės vandenynai užvirs ir išga
ruos. Matematikai taip pat tvirti
na, kad saulės šviesumui didėjant, 
ir saulė pradės didėti ir augdama 
įtrauks į save ir planetas: Mer
kurijų, Venerą, žemę ir Marsą. 
Gali būti, kad pasieks net Jupiteriu 
šitoje stadijoje visas vandenilis 
bus išsemtas, ir daugiau saulės 
viduje energijos nebesigamins, bet 
spinduliavimas tebesitęs. Ir taip 
saulė vis praras energiją, nepa- 
sipildydama naujos. To pasėkoje 
saulė pradės sugniužti ir taps bal
ta žemės dydžio žvaigždė. Tokios 
žvaigždės yra ir dabar matomos 
dangaus erdvėje. Jos vadinamos 
baltaisiais nykštukais 
(white dwarfs).

Toje padėtyje viduinis spaudi
mas sukritusios medžiagos neleis 
saulei labiau susitraukti, ir ji liks 
tokio pat dydžio. Savo paviršium 
ji vis dar tebespinduliuos, kol pa
laipsniui išspinduliuos energiją ir 
taps vėsesnė, iki visiškai žėrėji
mas dings. Taip saulė baigs savo 
dienas, kaip juodas nespinduliuo
jantis medžiagos gabalas amžinai 
skriejąs galakse su savo likusio
mis planetomis, jei dar kurios iš
liks po jos augimo. Toks yra ti
piškas daugumos žvaigždžių, todėl 
ir mūsų saulės galas, kuris yra 
visiškai negarbingas.

Yra dar žvaigždžių klasė, kurios 
vadinasi supergi gantai, 
šiai klasei nedaug žvaigždžių te
priklauso. Jos yra didesnės, daug 
šviesesnės ir sunkesnės už mūsų 
saulę ir sunaudoja daug daugiau 
vandenilio. Jų todėl ir gyvenimas 
yra trumpesnis — 1/100 mūsų sau

VAIŽGANTAS DĖL MOŠŲ 
VĖLIAVOS

Vytis, valstybės ženklas, yra 
senas — jį sutinkame ant seniau
siųjų vytautinių lietuviškų pini
gų, kuriuos iškasame iš žemės, i 
Trispalvė mūsų vėliava yra nau
jesnių laikų. Paklausykime, kaip 
jai pasirodžius, jos reikšmę aiški
na Vaižgantas:

— Ūmai Valstybės Tarybos šel
menyje spurstelėjo didelė, rimta, 
skaistaspalvė vėliava ir linksmai, 
džiaugsmingai ėmė plakti, spur-, 
dėti virš stogų.

Laumė metė iš savo juostos tris 
žiedus ir tarė Lietuvai: šiakit jums 1 
ženklan PATVAROS, VILTIES iri 
GALYBĖS — geltona, žalia, rau
dona! žiūrėkit, kaip tai dera. Dera’ 
seselės dailininkės rašto audime-' 
lyje, dera ir kiekvieno piliečio 
širdužėje.

VAIŽGANTAS, Tiesiant kelią' 
Lietuvos Nepriklausomybei, Vil
nius, 1919 m., 32 p.

★ Valstybės ženklas, vėliava ir 
himnas yra mūsų iš krašto atsi
neštos šventenybės. Visai tinka, 
jei lietuvis papuošia savo butą 
šiais simboliais, žinoma, reikia tik
rai meniško išreiškimo — turi bū
ti tikrai gero menininko darbas. 
Vyties priėmimas ir vėliavos nu
statymas yra dailininko A. Žmui
dzinavičiaus darbas. Parenkant 
vėliavai spalvas, kaip ir Vaižgan
tas užsimena, atsižvelgta mūsų 
tautinių raštų mėgiamų spalvų, t. 
y. liaudies skonio. Meniškai lepes
nis skonis ir heraldikos žinovai 
turi mūsų vėliavai ir priekaištų. 
Lengviausias dalykas būtų su
komponuoti vėliavą iš kitų tų pa
čių spalvų atspalvių. Mūsų vėlia
vai spalvos imtos iš spektro (lau
mės juostos). A,Z.

lės amžiaus.
Kada supergigantas pabaigia 

savo vandenilį, jis palengva su
gniūžta, prarasdamas energiją sa
vo paviršium. Sukrintant, viduinis 
spaudimas viduje pakelia tempe
ratūrą, o tuo pat ir spinduliavi
mą. Dėl to sukimosi greitis apie 
savo ašį padidėja. Sukimasis di
dėja iki perviršija traukos jėgą: 
tada paskiri žvaigždės paviršiaus 
gabalai atitrūksta ir, skriedami į 
erdvę, palieka atdarą karštą žvai
gždės vidų.

Tada pasirodo lyg prašvitusi 
žvaigždė, kuri yra vadinama n o- 
v a. Tokie išmetimai — atitrū
kimai tęsiasi tol, kol žvaigždė iš
siskirsto gabalas po gabalo. Skrie
ją išblaškyti gabalai yra vieninte
liai kadaise buvusios garbingos 
žvaigždės paminklai.

Kartais, atskirais atsitikimais, 
maždaug kas 400 metų, mūsų ga
lakse supergigantas turi dar Įs
pūdingesnį galą. Tas reiškinys va
dinamas supernova.

Kad supernova išsivystytų iš 
supergiganto, yra viena sąlyga. 
Supergigantui sugniužtant, jo 
temperatūra kyla ir, jei dar tem
peratūra pajėgia pakilti iki dar 
augštesnio laipsnio negu buvo ir 
žvaigždė nesuskyla į gabalus, tai 
joje gali įvykti naujos reakcijos, 
šios naujos atominės reakcijos, 
vietoj vandenilį paversti helijum, 
naudoja helijų ir helijus tampa 
sunkesniais elementais — geležimi 
ir kitais. Atominė fizika moko, kad 
kai lengvi elementai yra formuo
jami, energija yra paliuosuojama 
— išlaisvinama. Tarp kitko, jei 
sunkesnieji elementai formuojasi, 
energija yra sunaudojama — ab
sorbuojama.

Jei supergiganto temperatūra 
pakyla tiek, kad įgalina sunkės-

JAUNOJI BALERINA KULTŪRINE 
KRONIKA

“Canon”, australų muzikos žur
nalas, š.m. spalio mėn., kada Ra
mona Ratas — Rataitė pirmą kar
tą pasirodė “Wokooka” baleto pa
statyme, rašė: “Mažutė Ramona 
Ratas iš užpakalinio plano paro
dė didžiausią talentą — pagerinus 
techniką, ji būtų verta stebėti atei
tyje”.

The Elizabethan Opera Ballet 
Company šiais metais pastatė tris 
atskirus baletus, su kuriais Ramo
na aplankė Brisbanę, Melbourną, 
Adelaidę, Newcastle ir šoko Syd- 
nėjuje. Gasrolėse jinai šoko “Hof
mano pasakos” ir “Parduotoji nuo- 
taka” operų baletuose. Dažnai jos 
nuotraukos pasirodydavo australų 
laikraščiuos.

Ramona buvo 12 metų kai pra
dėjo mokytis baleto. Tada ji su tė
vais gyveno Perthe ir mokėsi gim
nazijoj. Ji skambino pianinu ir 
mokėsi piešimo. Rimtai baleto stu
dijoms atsidėjo prieš trejus metus 
Sydnėjuje. Ji studijavo baletą Joan 
Halliday’s mokykloj ir čia buvo 
išrinkta šokti gastroliuojančioje 
Italų operoje, šiais metais, baigus 
mokyklą, Ramona išlaikė konkur
sinius egzaminus, iš keliasdešim

ties jaunų balerinų jinai pateko į 
Elizabethan operos baletą. Pažy
mėtina, kad australiškoj spaudoj, 
kada rašoma apie Ramoną, visa
dos pažymima “born in Lithua
nia”.

Ramona yra menininkų tėvų Vai

nių elementų formavimąsi, tai 
energija yra prarandama ne tik 
dėl spinduliavimo, bet ir net dar 
didesniais kiekiais dėl minėtų ato
minių reakcijų. Kai šis procesas 
prasideda, energijos praradimas 
yra toks staigus, greitas ir stip
rus, kad įvyksta nepaprastai smar
kus sugniužimas. Tai iššaukia ne
paprastai smarkų sukimąsi, kad 
visa žvaigždė sprogsta didžiausiu 
triukšmu, koks tik kada nors su
tinkamas universe — visatoj. Tai 
įvyksta per kelias minutes.

ši išsviesta medžiaga, suside
danti iš sunkesnių elementų, kaip 
manoma kaikurių astronomų, su
formuoja universe planetas. Jei 
normali žvaigždė, kaip mūsų sau
lė, randasi supernovos kaiminys- 
tėj, tai išsviesta medžiaga gali 
būti tos žvaigždės traukos jėgos 
pagauta ir pradėti skrieti aplink, 
kaip kad planetos saulės sistemoj.

Mažas supernovos branduolys 
gali likti po sprogimo. Tai yra 
labai standus medžiagos gabalas, 
kuris atvėsta ir tampa baltuoju 
nykštuku. Yra gana įdomu pagal
voti, kad kažinkur erdvėje gali 
rastis šitoks nykštukas, kuris, spė
jama, kadaise suteikė pradžią mū
sų žemei ir kitoms planetoms mū
sų saulės sistemoje.

Pagal PETER HAURLAN 
Paruošė Arūnas Staugaitis.

Jauniausios žvaigždės
Čikagos Northwestern universi

teto astronomai tvirtina, kad jau
niausia žvaigždžių grupė turi 300, 
000 metų. Prof. Kaj. A. Strand, 
direktorius Dearborn observatori
jos tai paskelbė š m. rugpjčio 19 
d. Kitos žvaigždžių gali siekti mi- 
lionus metų. Oriono žvaigždžių 
grupė surasta 1618 m., tuoj po te
leskopo išradimo, yra maždaug 
2,000 šviesos metų (12 kvadralio- 
nų) atitolusi nuo žemės. Prof. 
Strand šį atradimą pranešė Ame
rikos Astronomų dr-jai Urbanoj.

kas: Vaclovas Ratas yra žinomas 
mūsų grafikas, daugelio meniškai 
išleistų knygų iliustratorius, Draz- 
dauskaitė — Ratienė buv. Kauno 
teatro baleto šokėja.

Prieš pat Kalėdų šventes opera 
baigė gastroles ir iš Adelaidės 
Ramona parvyko pas savo tėvus 
į Sydnėjų.

Jaunajai mūsų balerinai (jai 
dar tik 18 metų) palinkėsime sėk
mės. (j).

“LITUANUS”
Laukia Talkos

Jau kelinti metai JAV-bių aka
deminis jaunimas dirba labai nau
dingą ir našų mūsų tautos propa
gavimo svetimuose darbą — lei
džia informacinį anglų kalba “Li- 
tuanus” žurnalą. Jame telpa ver
tingi pajėgiausių mūsų inelektua- 
lų rašiniai apie lietuvių tautos 
laimėjimus ir problemas, žurnalas 
plačiai paskleidžiamas įtakinguose 
anglosaksų sluogsniuose. Leidėjų 
ir redaktorių pasiaukojantis dar
bas davė gražių vaisių: susilauk
ta daug palankių atsiliepimų iš 
žymių amerikiečių, įgyta naujų 
draugų tautai tarpe tų, kurie le
mia ir lems Lietuvos ir kitų pa
vergtųjų kraštų ateitį. Neabejoti
na, kad “Lltuanus” šiandien yra 
vienas iš veiksmingiausių priemo
nių laisvinimo darbe, ypač kad su
siduriama su angliškai kalbančiais 
intelektualais, kurių parama Lie
tuvos bylai yra ir bus labai reika
linga ir reikšminga.

Tačiau šis svarbus darbas reika
lingas pastovių lėšų, kurių studen
tiškieji leidėjai nebepajėgia pakan
kamai surinkti. Tad “Lituanus” 
leidimas pastaruoju metu pasidarė 
problematiškas.

Amerikoje ir Kanadoje praves
tas lėšų telkimo vajus “Lituanus” 
leidimui užtikrinti. Ikšioliniai re
zultatai nebuvo labai džiuginantys 
— tesurinkta vos keli šimtai dole
rių. Tik Jaunimo Kongrese sutelk
ti apie 1500 dolerių įgalino darbą 
tęsti, bet tik laikinai, nes turimų 
pinigų nepakaks naujam numeriui 
išleisti.

“Lituanus” leidimas neturi sus
toti, tad reikia konkrečios talkos, 
į kurią dera įsijungti ir austra- 
liečiams lietuviams. Tiktų šiuo rei
kalu iniciatyvos parodyti Austra
lijos Lietuvių Studentų Sąjungai, 
kurios valdyba galėtų šį klausimą 

J pateikti pasvarstyti studentų su
važiavime Melbourne. Būtų gerai, 
jei mūsų studentai rastų kelius 
paskleisti “Lituanus” tarp savo 
kolegų ir profesorių, o svarų pa
rinktų paskelbę “Lituanus” rem
ti .vajų. Kl.

PATARLĖS

IR

PRIEŽODŽIAI

Po pietų šaukšto nebejieškok. 
Purškia kaip ešerys varžoj. 
Drybso, kaip apipuvęs rąstas. 
Tinginiui visuomet blogi metai.
Kartais kiaušinis ir vištą pamoko. 
Niekas negimsta mokėdamas. 
Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi. 
Kas nedirba, tas neklysta.
Jūrą perplaukęs, klane nuskendo. 
Be mokslo išminčium nebūsi.
Be mokslo, kaip be akių.
Kas daug girias, tas mažai dirba. 
Išgyrė, iškėlė, kaip šunį ant girnų.

Steponas Sarakula
AUGSTAI KVALIFIKUOTAS 

SIUVĖJAS PATENKINS VISUS 
JŪSŲ REIKALAVIMUS.

Rankų darbas atliekamas europie
čių specialistų priežiūroj.
čia pat labai pigiai parduodamos 
medžiagos pasiuntimui jūsų gimi
nėms į “anapus”.

S. SARAKULA.
15 Park St.,, Sydney, City, 

(pirmas augi tas).

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI

Melbourne universitete šiemet lai
kė baigiamuosius egzaminus pen
ki lietuviai studentai. Egzaminų 
rezultatai šiuo metu dar tikrai nė
ra žinomi.

EGZAMINAI LITUANISTAMS

Melbourne Lituanistinių Kursų 
baigiamuosius egzaminus šiemet 
laikys 9 lankytojai, šiuo metu 
vyksta egzaminams pasiruošimas. 
Egzaminai bus laikomi vasario 
mėn. pradžioje, gi pažymėjimai 
bus įteikti Vasario 16-sios išvaka
rėse.

REGISTRACIJA KURSAMS

Melbourne Lituanistiniai Kursai 
naujus mokslo metus pradės vasa
rio 16-sios išvakarėse. Naujai į 
kursus norintieji įstoti registruo
jasi pas kursų reikalų vedėją p. 
V. š a 1 k ū n ą arba telefonu 
JW 5389 pas komiteto pirmininkę 
p. E. ž i ž i e n ę.

NAUJAS DEBIUTANTAS

Melburniškės Karių Ramovės ka
riuomenės šventės proga suruoš
tame pobūvyje pilnateisiu kapelos 
nariu akordeonu grojo Antanas 
Fišeris. Antanas Jau kelis 
metus mokosi akordeonu groti pas 
p. Benediktą Zabielą.

★ Jauna lietuviaitė Rūta Kilmo- 
nytė, kylanti Hollywood© žvaigž
dė, gavo svarbią rolę naujame fil
me “Witness for the Persecution”. 
Vaidins su Marlene Dietrich, Ty
rone Power, Charles Laughton ir 
kitais pirmaeiliais artistais.

R. Kilmonytė dalyvauja lietu
viškame gyvenime ir parengimų 
programose.

★ Čikagos Lietuvių Taryba JAV 
-bių studentų leidžiamam “Litua
nus” žurnalui paremti paaukojo 
100 dol.

★ Augėlesnieji Lituanistikos 
Kursai Toronte pradėjo darbą. Juo
se pagal naujus metodus einama 
lietuvių kalba, Lietuvos istorija, 
Lietuvos geografija, dainavimas, 
tautiniai šokiai ir vaidyba. Į kur 
sus priimami baigę savaitgalinę 
lituanistinę mokyklą.

★ “Lituanus” žurnalui leisti lė
šų telkimo vajų Kanadoje organi
zavo Kanados Liet. Studentų Są
junga. Vajus atidarytas dainos ir 
literatūros popiete, į kurią buvo 
atvykęs “Lituanus” vyr. redakto
rius dr. V. Vygantas. Jis kalbėjo 
apie žurnalo paskirtį Ir jo reika
lus: išleista 12 numerių, vienam 
numeriui išleisti reikia 1000 dol. 
Tiražas 4500 egz. žurnalas siunti
nėjamas visų universitetų biblio
tekoms nemokamai, o taip pat as
menims ir įstaigoms, bisidomin- 
čioms lietuviškomis problemomis.

★ Mindaugas Mačiulis, čikagle- 
čio Juliaus Mačiulio sūnus, 5.5 me
tų amžiaus, priimtas į Čikagos 
de Paul universiteto muzikos mo
kyklos pianino klasę ir gavo sti
pendiją. Jis jau dabar skambina 
iš atminties Bacho, Mozarto, Šu
mano ir lietuvių kompozitorių kū
rinius. Gerokai pažengęs ir muzi
kos teorijoje. Kai jo mokytojas 
pagyrė sakydamas “American 
boy”, Mindaugas atkirtęs: “No, I 
am Lithuanian”.

★ čikagietė Dalė Juknevičiūtė 
laimėjo Čikagos Meno instituto 
konkursą ir jai paskirta premija 
meno studijų gilinimui užsienyje.

★ B. Monstavičiūtė, studijavusi 
muziką Roosevelto universitete 
Čikagoje, išvyko studijų gilinti i 
Prancūziją ir Vak. Vokietiją.

ŠI JAUNIMO KVIESLIO NUME
RI PARUOŠTI TALKAVO ALGIS 
KAZLAUSKAS. UŽ GRAŽIĄ 
TALKĄ NUOŠIRDUS AČIŪ.

“M.P.” RED.

AUKODAMAS TAUTOS FONDUI 
PRISIDĖSI PRIE LIETUVOS 
LAISVINIMO AKCIJOS.
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PAKALBĖKIME ATVIRAI
Su namais melburniškiams nesi
seka: pagrindinė priežastis — ma
ža pinigų dideliems norams pa
tenkinti. Grynais teturima apie £ 
4000, gi pasižadėta apie £ 2000 
taigi £ 6000 suma piniginiam pla
navimui. Visoks kitoks planavimas 
yra spekuliatyvus — gali pavyk
ti, gali nepavykti. Optimistai ir 
su šia suma norėtų griebtis dide
lio objekto, santūresnieji yra kuk
lesni. Yra mat manančių, kad Mel
burne didesnės sumos sunku be
surinkti, gi įpirktą namą panau
dojant taip, kad jis pats duotų 
pelno ir išsimokėtų, reikėtų, bent 
labai didele dalimi, atsisakyti tų 
tikslų, kuriems namas norima pir
kti. Jei savaitgaliais patalpos bus 
išnuomojamos pelno duodantiems 
pobūviams, tai kaip šis namas pa
tarnaus grynai kultūriniams už
daviniams, mūsų jaunimo susibū
rimui, kiek naudos iš tų namų tu
rės tie, kurie daugiausia yra įdėję gaila, per dvejis metus nuo for- 
pinigo? Iš tikrųjų, namų pirkimo malaus įsikūrimo nėra įsigijęs 
naštą neš tas 80 asmenų būrelis, dar juridinio asmens teisių, nėra

MELBURNIŠKIŲ NAMŲ 
REIKALU

mo objekto ir šį kartą gal be lei
dimo. Australų teisininkai pata
ria dėl leidimo nesijaudinti: mes 
galim namus nupirkti ir jais nau
dotis, o kaimynai, kuriems mes 
nepatinkam, gali savo namus par
duoti ir išsikelti kitur, žinoma, 
mes negalim peržengti viešojo pa
dorumo ribų, to ir niekas mūsų 
nemano padaryti, mes negalim 
pasidaryti viešo triukšmo lizdas, 
bet namus mes ir perkam mūsų 
bendruomeninio santykiavimo kul- 
tūrėjimui, o ne sulaukėjimui. Pa
vojaus taigi nėra, o renkantis ob
jektą, reikia tik vadovautis svei
ka nuovoka, reikia j ieškoti tekios . 
vietos, kur mažiausiai užkliūtum 
kaimynams.
Melburno Lietuvių Klubas, labai

. Tektų bylinėtis jau su valdžios iš
kuria yra įmokėjęs ar pasižadėjęs) užsiregistravęs. Tuo reikalu, lai-1 taigomis, kad pav. klubo
inncA 4*. KO anmfll fiiu nnnSirHSimi- . ................

Vertingi
Leidiniai

t-r-u-m-p-m-e-n-o-s
PARUOŠĖ: R.E.M.

nariams reikėję kaip būų tQ(5 
nariams būtų reikėję kaip būtiny
bę tai priimti ar atmesti. Atme
tus būtų buvęs palaidotas ir Mel
burno Lietuvių Klubas. Buvo ga
lima laikytis senosios įstatų re
dakcijos, bet tada klubas tebūtų 
tik mūsų lietuviškas reikalas, gi 
valdžios įstaigose turto savininkai 
būtų buvę žinomi trys mūsų pa
rinkti patikėtiniai, kaip tai yra 
padarę sidnėjiškiai ir Melburno 
lietuvių Caritas namai. Patikėti
nių kelias daugeliui dabartinės 
tarybos narių, atrodo, bus buvęs 
nepriimtinas. Ir su pagrindu. Pa
tikėtinio reikalas, organizacijai 
neturint juridinio asmens teisių, 
neatrodo visai saugus, nes visdėl
to patikėtinis yra faktiškasai turto 
savininkas. Jei vienas patikėtinių 
bankrotuotų arba susirgtų tokia 
liga, dėl kurios valstybė pasiima 
jį globoti, tai tada visas jo vardu | 
esamas turtas eina skoloms pa-l 
dengti ar ligoninėje jo išlaikymui. | bažnytkaimius, buvusias ir tiki-

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA.

Dar galima užsisakyti Lietuvių 
Enciklopedijų nuo I-jo tomo. Iki 
šiol jau pasirodė vienuolika tomų. 
Kiekvieno tomo kaina £ 3.10.0. Už 
L.E. perkabeliavimą ir pinigų per
vedimų Pietų Australijos prenume
ratoriai primoka po 5 šil., kiti po 
2 šil. nuo tomo. Išmokėjimo sąly
gos prieinamos, susitariama indi
vidualiai. Norintieji užsisakyti L. 
Enciklopediją turi paskubėti, kol 
Australijos kontingentas neišsem
tas.

CITUOJAME iš Chicagos “Drau
go”: “Prof. Pakštas prisiminė pa
sikalbėjimą su savu bičiuliu prof. 
St Šalkauskiu, kuris matęs tris 
Lietuvos priešus — barbarus iš 
rytų (bolševikus), barbarus iš va
karų (nacizmą) ir vidaus priešą 
— suburžuazėjimą... Nemaža da
lis naujų ateivių čia jau spėjo ar 
baigia buržuazėti, t. y. Lietuvos 
idealą jau iškeitė į pinigo idealą, 
žydai krauna pinigus dvasiniam 
tikslui — juos aukoja Izraeliui. 
Lietuviai...” ir Lt. — Komentarai 
nereikalingi.

P.S. Reklamų agentūra tvirtina, 
kad skelbimo nuotraukai modeliu 
buvo New Yorkietis Pete Jarman.

2. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS.

Lietuvių Enciklopedijos Leidykla 
atspausdino devyniomis spalvomis 
Lietuvos žemėlapį, kuriame atvai
zduota Lietuvos žemė: augštumos, 
kalnai, lygumos, žemumos, ežerai, 
upės, upeliai, keliai. Jame rasi 
visus Lietuvos miestus, miestelius,

* - - -- - j - --- —-o—— — ■ - * uugmma, aau puv. rviuui) turto
įnašo £ 50 sumai, šis nuoširdžiau-1 kautis dviejų visuotinų klubo na- trečdalis nėra patikėtinio tikroji 
sias namų rėmėjų būrelis norėtų rių susirinkimų įgaliojimo ir ta-1 nuosavybė, o tik fiktyvaus susita-
savaitgaliais taip pat tuose namuo- rybos pavedimo, dabartinis tarybos 
se pabuvoti, prie laikraščių stalo pirmininkas inž. A. Kabaila, pa
ar kavos puoduko susitikti su bi- ( sikvietęs dar keturius tarybos ha- 
čiuliais ir pažįstamais.
Buvusioji namų taryba visdėlto t į organizacijų registro įstaigą 
buvo besi ryžtanti pirkti Carltone 
Monash namą-salę, taigi didelį da
lyką. Bedelsdama ir vis bebūkš- 
taudama dėl išsimokė j imo, jį pra
rado — už akių užbėgo italai ir 
nupirko. Buvo surastas kitas dide
lis objektas Richmonde, pigus tie
sa, bet reikalingas didelio remon
to ir pertvarkymo. Jo atsisakyta 
negavus iš savivaldybės viešam na
mo naudojimuisi leidimo. Dabarti
nės namų tarybos dauguma, atro
do, esanti kuklesnių, bet skubes
nių užsimojimų. Norima greitai 
kas nors įsigyti Su maža suma 
pinigų, jų manymu, didelio ir vi
sokius reikalus patenkinančio ob
jekto negalima esą iš karto įsi
gyti, todėl pradžiai pirktines ge
ras namas su sklypu, kur galėtų 
būti įruošta savaitgalio kavine, 
kur būtų patalpos skaityklai, sa
vaitgalio mokyklai, kur būtų kie
mas pažaisti, kur įsikurtų jaunimo 
klubas. Iš kelių kambarių, juos 
sujungiant bei dar pristatant, ga
lima būtų įsiruošti kuklią salikę. 
Tokios patalpos, žinoma, nepaten
kintų visų bendruomeninių viešo
jo pobūdžio reikalų, bet patenkin
tų bent pirmaeilius ir tų, kurie 
yra širdingiausi namų rėmėjai, 
šios pažiūros šalininkai mano, kad 
ne Melburno Lietuvių Klubas yra 
kaltas, kad neįmanoma įsigyti na-1 
mų tokių, kurie patenkintų visus 
vietos lietuvių viešojo pobūdžio j 
reikalus, bet tie, kurie klubui su
gyvenus namams lėšų telkimo ak- i 
ciją, išėjo su grupine idėja ir nu- | 
pirko Kensingtone namus. Tuo j 
būdu vieningų namų reikalui buvo 
suduotas smūgis, ir, visai aišku, 
kas visa širdimi ir atvira pinigi
ne remia vienus namus, neremia 
kitų. Mažai lietuvių saujelei pa
sidalinus, didelio darbo nepadary
si. Klubas yra visad buvęs ir te
bėra visiems melburniškiams lie
tuviams atdaras.

rius, pasirašęs yra raštq, prašan-

įteisinti Melburno Lietuvių Klubą 
kaip “incorporated company”. Tam 
reikalui buvo reikalinga nusileisti 
vietinėms valdžios įstaigoms ir su
tikti su Jų reikalavimais perreda
guojant klubo įstatus. Aišku, kad 
tai nebus buvusi maloni pareiga 
nei pirmininkui nei dalyvavusiems 
tarybos nariams, bet nesutikus įs
tatų pritaikinti australų įstatymui, 
negalima buvo klubo įregistruoti, 
o tuo pačiu jis negalėtų pirkti sa
vo vardu turto. Galima vėl buvo 
šaukti visuotinas susirinkimas, ku
riame būtų reikėję pranešti aust
rališko įstatymo reikalavimus, o

rimo pasėkoje figūruoja jo vardu. 
Byla būtų ilga ir nelengva ir sun
kiai numatomo sprendimo. Be to, 
patikėtiniai klubo gyvenime dėl 
savo vardo turto registruose galė
tų pasijausti turį svaresnį balsą 
klubo gyvenime ir jo reikalų tvar
kyme, o to niekas, turbūt, neno
rėtų.
Laukiame tat Melburno Lietuvių 
Klubą įsipilietinant ir įsigyjant 
kad ir kuklius namus mūsų pir
miesiems žingsniams. Jei pratur- 
tėsim, jei kada įžvelgsim, kad ir 
po vienu stogu visi melbumiškiai 
lietuviai gražiai sutelpam, tai ta
da susilauksim ir kilmingesnių 
namų su sporto aikštėmis ir salė
mis.

mas sienas su kaimynais, žinovai 
sako, kad tokio Lietuvos žemėla
pio dar neturėjome.

Prie žemėlapio pridėta atskira 
knygelė — vardynas su žemėlapio 
paaiškinimais ir 7000 vietovardžių. 
Žemėlapio kaina 1.11.6. Lietuvių 
Enciklopedijos prenumeratoriams 
tik 0.18.0.

3. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI.

KUBOS laikraščiuose pasirodė 
skelbimas, reklamuojantis ranki
nius laikrodžius. Pasisekimas bu
vo didžiausias: per savaitę laiko 
besišypsą kubiečiai išpirko visas 
vietines atsargas. Skelbime tilpo 
nuotrauka, vaizduojanti žieminiais 
rūbais vilkintį vyrą ir užrašas: 
“Mūsų laikrodžiai vartojami An- 
tarktikoje”. Nežiūrint tokio neti
kėto pasisekimo, skelbimas Kuboje 
daugiau nebepasirodė. Paaiškėjo, 
kad nuotraukoje vaizduojamo vy
ro bruožai buvo beveik indentiškai 
panašūs į sukilėlį Castrą, kuris 
jau keli mėnesiai iš Kubos kalnų 
veda partizaninę kovą prieš pre
zidento Fulgencio Batistes reži
mą...

PRIEŠ KARĄ ir karo metais Lie
tuvoje vienas populiariausių kino 
artistų ir režisierių neabejotinai 
buvo vienietis Willy Forst. Jo fil
mą “Operetė” Kauno Forume ėjo, 
berods, kelioliką savaičių. Savo 
pirmu pokariniu filmu ’’Nusidėjė
lė” (Suenderin), jis visame pasau
lyje sukėlė didžiulę kontroversiją, 
tuo pačiu išreklamuodamas tada 
dar nežinomą aktorę Hildegard 
Knef. Kiti jo pokariniai filmai 
virš vidutiniškumo neiškilo ir Wil
ly Forst vardas pradėjo gęsti. 
Paskutinis Jo filmas ‘Neatleista 
valanda” (Die unentschuldigte 
Stunde), tačiau, vėl jį iškelia kaip 
talentingą, originalų ir aktualų 
filmo menininką.

NEĮSPĖJO

Pas gydytoją atsidūsėdama pa
sakoja savo skausmus ligonė. Gy
dytojas ją nutraukia.

— Liga man aiški, sakykite 
kiek jums metų?

— Hm.
— Kiek jums metų?
— Nuostabu, visas ligas žinai, 

o metų ir neįspėji...

Melburniikis.

L.E. Leidykla leidžia Vinco Krė
vės raštus (6-7 tomai). Kiekvieno 
tomo didumas apie 400 pusi. L. 
E. prenumeratoriams viso V. Krė
vės raštų rinkinio kaina 12.10.0, 
kitiems 19.4.6. L.E. prenumerato
riai už tomą moka 2.2.3. Papigi- 
nimas galioja tik užsisakiusiems 
visą komplektą. Kitiems tomas 
skaitomas po 2.14.6 ir už tą kainą 
gaunami ir paskirais tomais. Raš
tai spausdinami gerame popieriu
je Lietuvių Enciklopedijos forma
to ii* įrišti kietais viršeliais. Jau 
pasirodė II, ITT ir IV tomai.

ii COSMOS TRADING CO J
S A V.

SIUNČIAME | LIETUVĄ IR RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ 
SUDARYTUS SIUNTINIUS

SU ŠV. KALĖDOMIS
ir

NAUJAIS METAIS
SVEIKINDAMI MŪSŲ KLIENTUS, BIČIULIUS IR VISUS 

“MŪSŲ PASTOGĖS SKAITYTOJUS, LINKIME, KAD 1958- 

SIAIS METAIS IŠSIPILDYTŲ VISI JŪSŲ NORAI IR TRO3-

KIMAI.

Mečys Bukauskas

LUCAS & CO
BUILDERS & CONTRACTORS (REG.)

56 YARRARA RD. PENNANT HILLS

TELEF.: WJ 2272

“VEDYBOS IR ŠEIMA AUSTRALIJOJ1

VAITIEKŪNAS

Kiekvieno lietuvio pareiga pažinti 
savas kraštas, savo tautos gyve
nimas nuo seniausių laikų, kad 
pasisemtume jėgų kovai už ken
čiančios savo Tautos išlaisvinimą. ( 
Visi augščiau išvardinti leidiniai 
tam patarnauja. Juos užsisakant 
prašoma kreiptis j L. Enciklopedi
jos Atstovą Australijai šiuo adre
su: A. Krausas, 4 Grandview Ave, 
Mari by r nong, Victoria.

Ligoniai Dėkoja 
Geradariams

Dėmesio!
SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI 44 LBS SVORIO!

Naujas oro pašto tarifas: už kiekvieną svarą svorio 20/-.
Einant nauju Sovietų potvarkiu, maisto produktai negali būti 

siunčiami kartu su kitais daiktais tame pačiame siuntinyje.
Prekių pirkimo kvitų nereikia, mes įkainuojame patys žemomis 

urmo prekybos kainomis. Pristatymas garantuotas.
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA SAUSIO 11 D. PASKUTI
NĖ SIUNTINIŲ PRIĖMIMO DATA SAUSIO 7 D. ŠIUO LAI
VU IŠSIŲSTI SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS BA
LANDŽIO MĖN. VIDURY, 1958 M.

Mooni Ponds priemiestyje dabar
tinė klubo taryba buvo suradusi 
gražius namus su labai jaukiu vi
daus įrengimu, su baldais ir kili
mais devynių kambarių už £7800. 
Buvo gautas iš savivaldybės pri
tarimas šio namo lietuvių viešam 
naudojimuisi. Tačiau, vietiniams 
gyventojams protestuojant, savi
valdybė savo sutikimą atšaukė. 
Viešame miesto tarybos posėdyje 
teko išgirsti karčių žodžių: aust
ralai neturį remti tautinių grupių 
susibūrimų, lietuviai turį kuo grei
čiausiai asimiliuotis, stoti į aust
rališkus klubus. Šis nepasisekimas, 
atrodo, melburniškių klubo narių 
ir jo tarybos dvasios nepalauš. 
Lietuvio charakteris atkaklus — 
juo jį lauži, tuo jis atsparesnis. 
Nemoka, pasirodo, australai asi
miliuoti. Bendraudami su lietu
viais, darydamiesi jų namų sve
čiais ir bičiuliais jie tikrai mus 
palenktų, nes sentimentui mes la
bai prieinami. Tiek to. Klubo ta
ryba jieško šiuo metu kito tinka

NESENAI iš spaudos išėjo A.P. 
Elkin’o redaguota knyga, pavadin
ta “Vedybos ir šeima Australaji- 
joje” (“Marriage and Family in 
Australia”). Knygoje randame ke- 
letos sociologų, psichologų, antro
pologų parašytus straipsnius. Kny
ga, tikrumoje, gal, yra truputį 
platesnės apimties, kaip jos pava
dinimas kad sugesti jonuo ja. Ran
dame joje visą eilę įdomų davinių. 
PAVYZDŽIUI, jeigu Australija 
nebeįsileis nei vieno naujo imi
granto, 2057-siais metais ji jau 
turės 33,8 milionus gyventojų. 
Pasaulyje, beje, tada jau gyvens 
9460 milionų žmonių.
Knyga sugriauna australų taip 
puoselėtą mitą, kad čia nėra jokio 
snobizmo, kad visi esą lygūs: 
“AUGŠČIAUSIĄ prestižą Aust
ralijoje suteikia didelių žemės plo
tų ir didelių verslų nuosavybė; 
antroje vietoje stovi akademinio 
išsilavinimo laisvosios profesijos, 
su gydytojais priešakyje. Po to se
ka įvairūs tarnautojai, pardavėjai, 
toliau amatininkai ir, galų gale, 
darbininkija”.
Įdomus pastebėjimas ape vyrus: 
“MAŽIAUSIĄ vaidmenį australo 
vyro galvosenoje ir pažiūrose vai
dina erotinis momentas”.

“AUSTRALAI yra prisirišę prie 
savo namų. Bent 60% gyventojų 
gyvena nuosavuose namuose. Ti
piškas australo namas, tai viena- 
augštis, penkių kambarių pastatas 
ant 60 pėdų pločių ir 140 pėdų gy
lio sklypo su neišvengiamu kulty- 
vuotos žolės gabalėliu fronte”.

YPATINGO dėmesio verta pasta
ba:
“Ilgesnį arba trumpesnį laiką pra
leis arba turėtų praleisti psichiat
rinėse ligoninėse bent 15% visų 
gyventojų. Kiti 20% nerviniai ar
ba psichiniai taip pat nėra norma
lūs, nors ligoninės gydymas jiems 
ir nereikalingas”.

Jau ne pirmas kartas Austra
lijos lietuviai prisimena mus, Gau- 
tingo sanatorijoje, Vokietijoje, be
sigydančius lietuvius ligonius, 
įvairiais būdais sušelpdami. Ypa- 

' čia! rūpinasi mumis ALB Mote
rų Sekcija Adelaidėje, jau antrą 
kartą šiais metais prisiųsdama pi
niginę auką. Nesenai per ponią K. 
Garbaliauskienę šv. Kalėdų proga 
sulaukėme malonų pasveikinimą su 
šventėmis ir £ 30 čekį. Todėl šio
je vietoje, per “Mūsų Pastogės” 
malonę, reiškiame mūsų tikrai 
nuoširdžią padėką ALB Adelaidės 
Moterų Sekcijai, o drauge ir vi
siems Australijos lietuviams, ku
rie prisimena mus, į vargą pate
kusius. Jūsų parama stiprina mus 
ne tik medžiaginiai, bet ir dvasi
niai, ir todėl tikimės, kad ateityje 
taip pat neliksime Jūsų užmiršti.

Drauge siunčiame mūsų nuošir
dų pasveikimną ir geriausius šv. 
Kalėdų — N. Metų linkėjimus.

Gautingo lietuvių ligonių vardu
PLB GAUTINGO APYLINKĖS 

KOMITETAS

DĖMESIO!
•MŪSŲ FIRMOS METINĖMS ATŽYMĖTI NUTARĖME:

1. Sumokėti pusę muito išlaidų 22 Ibs svorio siuntiniui mūsų 
klijentams siuntusiems 6 ar duagiau siuntinių 1957 metais.
2. Sumokėti visą muitą 5000-jam siuntiniui. Dabartinis siuntinio 
eilės numeris yra 4203. Laimingajam siuntėjui leidžiant, jo pa
vardė būtų paskelbta spaudoje.

3. Prašyti Liet. Kat. Moterų Draugijos ir Socialinės Globos Mo
terų Draugijos rekomenduoti mums po veną asmenį, kurie dėl 
sunkios materialinės būklės negali sušelpti savo giminių. To
kiems asmenims mes persiusime po vieną siuntinį veltui.

DĖMESIO!
Po ilgesnių derybų su švedų firma, gavome sekančias teises:

1. Siųsti Jūsų siuntinius betarpiškai iš Australijos į Lietuvą ir 
Rusiją.
2. Įvertinti Jūsų prekes visai žemomis kainomis, tuo būdu 
taupant muito išlaidas.

Prašome atsilankyti į mūsų firmą ir patiems įsitikinti. 
Prisiųskite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai 
kuriuo laiku:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325. 
BIURAS MIESTE: 300 LITTLE COLLINS ST., 

MELBOURNE C. 1., TEL. MF 2370.
Biuras mieste uždaromas nuo gruodžio 22 d. iki sausio 2 d.

įstaiga uždaroma gruodžio 24, 25, 26 ir sausio

su-

bet

im-

R.E.M. SOVIETINĖS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS BIBLIOGRAFIJA

tinai. Essendono
1 dienomis.

SKYRIAI:

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balaton St., St. Kilda, Vic.

Tel. LB 4083.

Valstybinė grožinės literatūros 
leidykla Vilniuje išleido leidinį 
“Tarybinė lietuvių literatūra ir 
kritika 1945-55” (Vilnius 1957, 
325 pusi.). Ją paruošė S. Stanevi
čienė. Tai yra vienas iš Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto pa
ruoštų veikalų. Leidinyje yra su
redaguotos netik to laikotarpio 
knygos, bet duotos taipogi recen
zijos ir pan.

A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park., 
N.S.W.
2. J. Statkus, “Rūta” Delicatessen, 92 Broom

field St, Cabramatta, N.S.W. Tel. UB 3498.
ADELAIDĖJE: J. Lapiys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
CANBERROJE: A. Čeičys, 11 Davenport St, Ainslie, Canberra, 

A.C.T. N
GEELONGE: S. Karpalavičiu«, 5 Yaraan St, North Geelong, Vic.
BRISBANĖJE: K. Kriučiūnas, 82 Bywong St, Toowong, Bris

bane, Qld. Tel. U 5827.
PERTHE: M. Lingienė, 21 Brookman St, Perth, W.A.

JIEŠKOME AGENTŲ TASMANIJOJE IR NEWCASTLE.

SYDNĖJUJE: 1.

VISUS SAVO KLIENTUS SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOMIS 
IR LINKIME SĖKMINGŲ BEI LAIMINGŲ 1958 METŲ!
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5



6 MŪSŲ PASTOGE 1957 m. gruodžio 16 d.

Redaguoja Antanas Laukaiti*.
Adresą.: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ N. METŲ VISIEMS 
AUSTRALIJOS LIETUVIAMS SPORTININKAMS IR SPORTO 
BIČIULIAMS. TEGUL ATEINAN TIEJI METAI PADIDINA IR 
SUSTIPRINA MŪSŲ BRĘSTANČIO JAUNIMO EILES, ĮTRAU
KIANT JĮ Į LIETUVIŠKĄJĮ SPORTINĮ GYVENIMĄ AUSTRA
LIJOJE! Sp. Sk. Redaktorius.

SU ŠV. KALĖDOMIS
IR

NAUJAISIAIS 1958 METAIS

SVEIKINAME VISUS SAVO 

ŪKINĖS GEROVĖS, FIZINĖS 

NĖS IŠTVERMĖS JŪSŲ ATEITIES GYVENIMO KELYJE.

PIRKĖJUS, LINKĖDAMI

SVEIKATOS IR TAUTI-

BALTIA PTY. LTD
93A ARGYLE STR., CABRAMATTA.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga širdingai sveikinu 
skautiškąją šeimą ir jos bičiulius Australijoje, linkėdamas sėk
mės ir šviesaus prasmingo gyvenimo!

v.s. A. Krausas,
LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADAS

SPORTINĖS SĖKMĖS GEELONGE
šių kalėdinių atostogų metu 

jau aštuntąjį kartą Australijos 
lietuviai sportininkai susirinks šį 
kartą Geelongo mieste, išbandyti 
savo jėgas klubinėse, komandinė
se ir individualinėse varžybose. 
Per šiuos aštuonerius sportinio 
darbo metus Australijoje, lietuviai 
sportininkai visą laiką progresavo 
ir kilo, išplėšdami pirmąsias krep
šinio pirmenybes į šiuo metu vyk
domas sporto šventes. Prie šio' 
sportinio darbo išsiplėtimo dau-; 
giausiai prisidėjo patys aktyvieji j 
sportininkai, kurių eilės kiekvie-' 
nais metais vis augo ir didėjo. 
Kiekvienoje sporto šventėje jau
nieji sportininkai, subrendę jau 
Australijoje, vis daugiau pakeičia 
senesniuosius žaidėjus, kurių dau
guma (pasigėrėtinas ir sveikinti
na reiškinys) nenutolsta nuo spor
tinio lietuviškojo gyvenimo ir sa
vo turimas žinias bei igytą paty
rimą perduoda jaunimui.

Šie metai Australijos, kaip ir 
viso pasaulio lietuviams sportnin- 
kams, yra reikšmingi ir jubilieji
niai. Jau 20 metų kaip Nepriklau
somos Lietuvos krepšinio rinktinė 
pirmąjį kartą Rygoje laimėjo Eu
ropos meisterio vardą, kurį ji 1939 
metais apgynė Kaune. Nuo to lai
ko Lietuva liko nenugalėtas Euro
pos laimėtojas, tuo vardu plačiai 
žinomas sportiniame pasaulyje ir 
šiandien. Lietuvos sportiniame gy
venime šie, anų dienų krepšinin
kai, ilgai bus pavyzdžiu visam 
mūsų priaugančiam jaunimui.

šių neužmirštamų sporto vete
ranų pagerbimas vyksta visame 
pasaulyje. Vienas iš didžiausių 
20-čio minėjimų įvyko Čikagoje, 
dalyvaujant nemažam skaičiui bu
vusiųjų ano meto garsiųjų krepši
ninkų, kurie Amerikos lietuvių ir, 
ypatingai sportuojančio jaunimo, 
buvo iškilmingai pagerbti. Austra
lijos lietuviai sportininkai čia gy
venančius buv. Lietuvos rinktinės 
žaidėjus: L. Baltrūną ir L. Pet
rauską, turėtų, kas tikriausiai ir 
bus padaryta, šiuos sporto vetera
nus kuo iškilmingiau ir gražiau 
pagerbti. Be šių mūsų sporto ve
teranų, Australijos lietuviai spor
tininkai savo tarpe turi eilę ir 
kitų sporto darbuotojų ir spor
tinį jaunimą mėgstančių žmonių, 
kuriems priklauso taip pat didelė 
padėka už jų atsidavimą jaunimo 
darbui. Savųjų sportininkų tarpe 
mes turime keletą aktyviųjų na
rių kituose klubuose, kurie nuo 
pa pirmosios krepšinio šventės 
Melbourne dalyvavo visose sporto 
šventėse. Jie per septynerius me
tus, neskaitant šių metų šventės, 
savo aktyviu dalyvavimu kėlė ir 
platino Australijos jaunimo tarpe 
mūsų laisvosios Lietuvos sportines 
tradicijas, šiems vyrams, kurių 
yra ir Sydnėjuje, ir Adelaidėje, 
ir Melbourne, Australijos lietuvių 
sportinėje istorijoje priklauso vie
na iš garbingiausių vietų ir jie 
visuomet bus pavyzdys mūsų jau
najai kartai.

VlII-sios Australijos Lietuvių 
Sporto šventės proga sveikinant 
visus joje dalyvaujančius sporto 
klubus ir paskirus sportininkus, 
tenka jiems palinkėti daug spor
tinės sėkmės žaidynėse ir gražaus 
lietuviško bendradarbiavimo ir su
gyvenimo jų metu.

Australijos lietuviams sporti
ninkams tinka Amerikos lietuvių 
sportininkų veikėjo ir buv. Ame
rikoje Lietuvos XX-čio nuo Euro
pos krepšinio pirmenybių laimėji
mo komisijos pirmininko dr. St. 
Biežio žodžiai: “Tegul sportas, 
kaipo toks, išaugina mūsų jauni.

fiziškai sveikais ir charakte

riu stipriais, bet galutinis tikslas 
tebūna ugdyti lietuvybę išeivijo
je, nes tik jaunimas tegali ją ug
dyti ir išlaikyti.”

Mūsų, Australijos, lietuvių ben
druomenei, kuri dažnai su dideliu 
abejingumu žvelgia į jaunuomenės 
sportinį darbą, norėtųsi priminti 
buv. geriausio Lietuvos krepšinio 
rinktinės metiko P. Talzūno, dabar 
gyvenančio Amerikoje, prisimini
mus iš Lietuvos: “Grįžus iš Rygos, 
lietuviai mus sutiko kaip kokius 
herojus, lyg mes būtume didžiulį 
karą laimėję. Visur, kur tik mes 
ėjome, mus žmonės pažinę, ką tik 
norėjome, jie mums davė ir taip 
tęsėsi visą Lietuvoje pasilikimo 
laiką. Dideli ir maži, vyrai ir mo
terys su vaikais mus sveikino ir 
gerbė.”

Ar gi čia, išeivijoje, jau taip pri
blėso mūsų domėjimaisis savu 
sportuojančiu jaunimu ir sportu 
aplamai. Jeigu ne, tai parodykim 
savo nuoširdumą bent sporto šven
čių metu, gausiai atsilankydami į 
visas žaidynes- ir palinkėdami jiem 
SPORTINĖS SĖKMĖS!

A. UTIS.

R. DAUKUS — KOMANDOS

KAPITONAS

Sydnėjaus universiteto teisių 
fakulteto studentas R. Daukus 
garsėja “Judo” sporte. Jis įveikė 
visus kitus šią sporto šaką kulti
vuojančius studentus ir laimėjo 
“University blue” — augščiausią 
sportinio atžymėjimo ženklą.

R. Daukus yra “Judo” univer
sitete komandos kapitonas. Jo va
dovaujama komanda yra N.S.W. 
čempionas.

*
Melbourne

STALO TENISAS

“Varpo” stalo teniso turnyras 
pritraukė gražų skaičių šio spor
to entuziastų. Turnyras, kuris įvy
ko naujame Melbourne stalo teni
so stadione, buvo pravestas dvie
jų minusų sistema, išaiškinant ke- 
turius geriausius “Varpo” žaidė
jus.

Moterų grupės nugalėtoja tapo 
K. Kairaitytė. Antra vieta atite
ko V. Valtutytei, trečia A. Lazut- 
kaitei ir ketvirtoji A. Ūsaitei. G. 
Kairaitytė, kuri vienais metais yra 
buvusi Australijos moterų meiste- 
rė, šį turnyrą laimėjo be sunkios 
kovos.

Vyrų žaidimo lygis buvo labai 
įvairus ir teko stebėti įdomių rung
tynių. Baigmėje susitiko A. Bal- 
nionis ir Kimontas. Abu žaidimą 
pradėjo atsargiai, bet greitai iš
vystė smarkią ir įdomią kovą. A. 
Balnionio stiprus puolimas ir ge
resnis susikaupimas nulėmė perga
lę. Trečia vieta atiteko A. Kaladei 
ir ketvirta V. Zdanavičiui.

Klubo pirmininkas p. Motiejū
nas, įteikdamas dovanas, pareiškė 
pasitenkinimą, kad V. Zdanavičius, 
gerai žinomas stalo tenisininkas, 
po kelių metų pertraukos, vėl grį
žo į aktyviųjų sportininkų eiles. 
V. SirjataviČius, dar nenugalėtas 
Australijos lietuvių stalo teniso 
meisteris, šiame turnyre dėl anks
tesnio susižeidimo, negalėjo žaisti, 
bet prisidėjo prie sklandaus turny
ro pravedimo.

PARODOMOSIOS RUNGTYNĖS

Lietuvių “Varpo” ir estų ’’Ko
du” sporto klubai buvo pakviesti 
žaisti parodomąsias tinklinio ir 
krepšinio rungtynes australų vi
suomenei, kuriose estų vyrai ir
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Lietuviškas Skyrius
Tai ženklas firmos, kuri nekelia jokių abejonių.

RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI
Prašykite mūsų kainoraščių ir smulkių informacijų.

- SIUNTINIAI f LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS —

moterys lengvai laimėjo prieš lie
tuvius tinklinį, o “Varpo” krepši
ninkai nugalėjo estus 57:52.

Algis.

Linkėjimai
Naujamečiai Sportiniai
A.L.F.A.S. Valdybai — Kaip 

nors pabaigti sporto švenčių sta
tutą, nes iki šiol rengėjai nežino
jo, kas gali šventėse dalyvauti 
(Jei žmona ar vyras yra svetim
taučiai ir moka lietuviškai, tai 
dar ne problema, bet kas atsitik
tų, jei vienas iš jų būtų kitos 
spalvos, ar ir jį reikėtų laikyti lie
tuviu?)

Melbourne Varpui — Įsitaisyti 
klubui didžiulį “diližaną”, nes, at
rodo, kai tik ’’tėvas” su savo maši
na pasitraukė iš valdybos, taip 
ir prasidėjo įvairios nesėkmės su 
pralaimėjimais, ypatingai jaunie
siems Geelonge.

Adelaidės Vyčiai. — Ir toliau 
sportinių gegužynių metu ragau
ti lietuvišką krupniką, pagal klubo 
mecenatų pagamintą receptą, ku
rio jaunieji, sprendžiant iš pasi
sekimų, atrodo: dar “nekaštavoja”.

Sydnėjaus Kovui — Susitarus su 
“Chiefu” jo sodelyje įrengti gar
bės lentą ir joje aukso raidėmis 
įrašyti visų nuolatinių savaitga
lio įžymiųjų “sportininkų” pavar
des, neišskiriant nei moterų.

Geelongo Vyčiai — Ne tik savo 
kaimynams, bet ir visiems spor
tininkams, parodyti savo jaunimo 
pranašumą sporte.

Hobarto Perkūnui — Nerasdami 
sėkmės merginų tarpe, pabandyki
te nuo mamučių — klubas tuoj 
pat turės moterų sekciją.

Canberros Sp. Klubui — Kad 
sostinės “papūniai” užnjigo, tai ką 
gi padarysi, bet kodėl jie užmigdė 
ir jaunimą, čia tai neaišku. Jau- 
niesiemss būtų jau pats laikas pa
busti, nes per ilgas miegas, ypa
tingai karštoje Australijos saulė
je, yra sveikatai kenksmingas.

M.P. Sporto Skyriui — Kaip 
nors ir kada nors pagaliau įrodyti 
sporto reikšmę plačiajai lietuvių 
visuomenei Australijoje.
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SPORTININKAMS 
DALYVAVUSIEMS

VISOSE 7-SE SPORTO 
ŠVENTĖSE:

St. Dargiui — Atminti, kad ir 
“bushe” uždirbtais pinigais, nors 
jų būtų daugiau negu Melbourne, 
bus sunku nusipirk! žmoną, o jos 
jau gal ir reikėtų, nes šeimų drau
go karjeros laikas ribotas.

K. Jaciunskiui — Išsirašyti iš 
Amerikos vaistų ir buvusiai gerai 
krepšinio formai atgauti, kuri pas
kutiniu laiku ypatingai susilpnėjo.

V. Šutui — Viešai paskelbti, nes 
nes ne visi dar žino, kad savait
galiais jo rezidencijoje vyksta “mo
derniųjų žaidimų”, kartais paįvai
rinamų senovišku boksu, konkur-

A. Laukaičiui — Nors merginų 
krepšininkių ypatingai stinga “Ko
vui”, bet ne pro šalį būtų ir vie
nas kitas berniukas jaunių gre
toms papildyti.

KITIEMS SPORTININKAMS:

A. šėkui — Kaip ten bebūtų, 
bet Australijos lietuvių sportinin
kų tarpe dar yra tvarka ir sveti
mus žaidėjus savintis neleidžiama.

V. BINKIUI — Įsitaisyti malūn
sparnį, nes ir su mašina yra gana 
sunku visus klubo reikalus tinka
mai sutvarkyti.

A., Bernotaitei — Pats laikas 
įsteigti jaunučių sekciją, nes, kaip 
praktika parodė, iš poniučių mažai 
naudos.

E. Taparauskui — Susitaupius 
pinigų vėl aplankyti Sydnėjaus 
garsųjį jam Kings Krosą.

Sportuojantis 
Kalėdų Senelis.

— Viena iš didžiausių Melbour
ne Olimpiados paslapčių, išaiškė
jus tik daug vėliau, buvo garsio
jo Rusijos nuotolių bėgiko ir auk
so medalių laimėtojo Vladimiro 
Kutzo auto katastrofa. Jis būda
mas didelis automobilizmo mėgė
jas, prieš pat olimpiados atidary
mą pabandė pasivažinėti austra
liška mašina ir, nenuvažiavęs nė 
50 metrų, užvažavo ant stulpo. 
To pasėkoje jis gana smarkiai su
trenkė krūtinę ir ranką, bet vis- 
tiek bėgimo varžybose dalyvavo 
ir laimėjo 5 ir 10 km. varžybas.

LANKĖSI PASAULIO SKAUČIŲ

ŠEFĖ

(sks) šiomis dienomis lankėsi 
Pasaulio Skaučių šefė Lady Ba
den — Powell Melbourne ir turė
jo daug susitikimų su skautų va
dovais, skautėmis ir skautais. St. 
Kildos rotušėj įvykusioje iškilmin
goje sueigoje dalyvavo ir lietuvių 
skautų vadovai: Rajono Vadas, v. 
s. A. Krausas, Seserijos Vadeivė 
ps. T. Laisvėnaitė, “Džiugo” Tun- 
tininkas ps. E. Pankevičius, židi
nio Tėvūnas N. Butkūnas, Skau
čių Skyriaus Vadovė v.sl. D. či- 
žauskienė, ir kitos vadovės.

Pasaulio Skaučių šefė pasakė 
nuoširdžią kalbą ir palinkėjo ge
ro skautavimo. Pertraukos metu 
daugelis skaučių ir skautų vado
vų asmeniškai su ja galėjo pasi
sveikinti paspaudžiant kairiąją. 
Tuo pasinaudojo ir mūsiškiai skau
tai ir skautės.

REIKALINGA KNYGA

(sks) Vyriausiojo Skautininko 
Krivūlėje raginama išplatinti dau
giau pagrindinio skautybės veika
lo “Skautybė Berniukams”. Kny
ga naudinga tiek skautams, tiek 
jų vadovams. Ji graži dovana Ka
lėdoms ar šiaip skautiškų varžybų 
laimėtojams. Ją galima gauti pas 
skautų vadovus arba užsakant raš
tu Tiekimo Skyriuje: K. Kuzmic
kas, 66 Ardmillan Rd., Moonee 
Ponds, Victoria. Jos kaina 1 sva
ras.

GRAŽŪS ATSILIEPIMAI

(sks) Seserijos V-jos biuletenio 
žiniomis mūsų skaučių leidinys 
“A Visit With Lithuanian Girl 
Guides” susilaukė gražių atsiliepi
mų. Be gražių atsiliepimų spau
doje, gauta dauglaiškų.

Konsulas dr. J. .Budrys iš New 
Yorko rašo: “Man malonu pasvei
kinti Skaučių Seseriją, parodžiu
sią sveiką ir Lietuvos bylai nau
dingą sumanymą išleisti tikrai re
prezentacinį leidinį, supažindinan
tį Ameriką su Skaučių Seserija 
Lietuvoje ir tęsiančią savo tradi
cijas čia Amerikoje.”

Norvegijos Skaučių tarpt, rei
kalų vedėja Marit Hoine rašo: “Po 
karo aš .sutikau nemaža lietuvių 
skaučių Vokietijoje ir kituose 
kraštuose. Jos visos man padarė 
gerą įspūdį. Kaip gaila, kad Jūs 
negalite skautauti savo krašte — 
gražioje Lietuvoje. Bet fries tiki
mės, kad laikai ir aplinkybės pa
sikeis ir Lietuva vėl bus laisva.”

čikagiškė Amerikos Skaučių 
vadovė Helen Wilson rašo: “Man 
labai patiko Jūsų leidinys. Ar ne
būtų būdo, kad Čikagos skautės 
galėtų bendradarbiauti su Jūsų 
organizacija?”

•šv. Kazimiero Kongr. Seserų 
Motina M. Teofilė rašo: “... giliai 
vertiname Jūsų vertingas pastan
gas pasidarbuoti taip šauniai skau- 
^tybei. Norėtume kiekvienoje^mūsų 
seselių bibliotekoje Jūsų brošiūrė
lę išstatyti. Ar galima būtų pra
šyti Jūsų tat šios malonės — 50 
daugiau kopijų, už kurias būtumėm 
giliai dėkingos. Melsdamos Jums 
gražios sėkmės kilniose Jūsų pa
reigose ir prašydamos perduoti 
mūsų širdingus sveikinimus vi
soms Jūsų bendradarbėms, lieka
me su gilia pagarba.”

Seselėms Kazimierietėms tuoj 
pat buvo nusiųsta 60 egz. mini
mo leidinio.

JUBILĖJINIAI METAI

(sks) Lapkr. 1 d. Lietuvių Skau
tų S-ga -įžengė į 40-sius savo gy
vavimo ir darbo metus. LSB Vy
riausiasis Skautininkas savo KRI
VŪLĖJE Brolijos vadovams siun
čia nuoširdžiausius jo ir visos Va
di jos sveikinimus ir linkėjimus 
kiekvieno asmeniškame gyvenime 
bei skautškoje veikloje. Toliau 
VS taip rašo:

“Padarykime šiuos jubiliejinius 
metus geriausiais Sąjungos ir Bro
lijos gyvenime dar kiečiau dirbda
mi ten, kur darbas ėjo, sukrus- 
dami ten kur dėl vienos ar kitos 
pirežasties veikla šlubavo. Daug 
kartų mes įrodėme, kad nėra to, 
ko negalėtume atlikti vieninga vei
kla ir skautiška nuotaika, kuria 
spindėjo tie, kurie Broliją įkūrė 
Lietuvoje, atkūrė Vokietijoje ir 
vėliau plačiuose pasaulio kraštuo
se. Įrodykime dar kartą šiais ju
biliejiniais metais, kad galime au
kotis ir aukojamės savajam jau
nimui, vesdami jį lietuvybės ir tik
rojo žmoniškumo keliu.

Tarnauti Gražios Gamtos Kūrė
jui, Lietuvai ir artimui — broliui 
-sesei!”

VARŽYBOS
(sks) Brolijos Vyriausiasis Skau

tininkas savo KRIVŪLĖJE pa
skelbė nuo 1957 m. gruodžio 1 d. 
JUBILIEJINIŲ 1958 METŲ LIE
TUVIŠKO SKAUTAVIMO VAR
ŽYBAS visiems LSB vienetams. 
Varžybų taisyklės pridėtos prie 
Krivūlės. Jos buvo paruoštos Bro
lijos patyrusių skautininkų: vyr. 
sktn. Ant. Saulaičio ii’ vyr. sktn. 
Alekso Matonio. Varžybų Vyr. Ko
misijos pirmininku pakviestas v.s. 
A. Saulaitis, Old. Colonial Rd., 
Oakville, Conn., USA. Jam pa
vesta sudaryti Vyr. Varžybų Ko
misiją.

Naujas “Pėdsekis"
“Aušros” Tunto skautų-Čių lai

kraštis Nr. 2(3) pasirodė gruod
žio 15 d.

Šį rotatorium spaudžiamą skau
tų laikraštį leidžia Sydnėjaus 
skautų vyčių “Geležinio Vilko” bū
relis, redaguoja redakcinis kolek
tyvas, meninė priežiūra ps. A. 
Pluko.

šiame numeryje apstu iliustra
cijų, eilėraščių; rašoma apie Ka
lėdas ir jų papročius; yra skau
tiškų dainų su gaidomis ir kt.

TEGUL NORS MENKA 
DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ 
STALO TENKA VOKIETIJOJE 
VARGSTANTIEM LIETUVIAM.

DĖMESIO !
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS, 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybės ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
Sydnėjuje gėrimų reikalu raštu 
telefonu ar asmeniškai kreiptis:

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants

81 Hillcre-c Avenue, Hurstville 
tel. LU 4464.

ERNSTAN BOTTLING CO. LTD.
2 Murray St., W. Mitcham, S.A.
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GERAI NUOTAIKAI ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba IŠ TAUTOSAKOS
KIAULĖS VERGŲ BOKŠTE

Šiaulių Pedagęginio instituto 
studentas A. Šimkus, nutarė pa
siskųsti dėl netvarkos vergų bokš
te. “šluotoj”, tarybiniam humoro 
laikraštyje, jis rašo: ’’Stelmužės 
apylinkę puošia Lietuvos girių se
nelis — Stelmužės ąžuolas, šalia 
jo — ne mažiau vertingas istori
nis paminklas — vergų bokštas, 
kur plakdavo baudžiauninkus. Eks
kursantas praveria bokšto duris ir 
mato viduje... kiaules, čia įreng
tas tvartas. Iš džiaugsmo kiaulės 
linksmai kriuksi. Ir kaip nesidžiau
gti! Juk net ir žmogui retai tenka 
gyventi istoriniam pastate.”

— Kas leido kiaulėms rupinis 
senoviniu paminklu? — gale klau
sia laiško autorius.

— Bolševikai, draugas Šimkau, 
bolševikai sukiaulino visų kultūrą 
Lietuvoje.

Susirinkime
“Šluota” rašo, kad ataskaitinia

me susirinkime pasigirdę balsai 
iš salės:

— Ką tu visą laiką tiktai apie 
laimėjimus mali!

— Kalbėk apie viską!
— Juk visi žino, kad ir trūkumų 

yra.
Pirmininkaujantis:
— Draugai, ramybės! Jeigu visi 

žino apie trūkumus, tai kam apie 
juos kalbėti?

Svajonė...
Vilniuj leidžiamoj “šluotoj” ra

šoma, kad Vilniaus ’’Pergalės” 
fabrikas išleidęs sausainius “Sva
jonė”, ,kurių kilogramas kaštuo
jąs 75 rublius.

— Mamyte, nupirk man šitų 
sausainių, nupirk, mamyte, aš dar 
jų nevalgiau, — prašo dukrelė mo
tinos.

— Tai, vaikeli, čia ne sausainiai 
... čia svajonė... — atsako mo
tina.

Apie statybas Vilniuje
Ta pati vilniškė “šluota” atspau

de J. Baltušio feljetoną ’’Latakas”, 
čia jo įžanga:

“Pašėlusiai išsivystė statyba 
Vilniuje. Kaip tiktai kokia šven
tė — tuoj namus eksploatacijai 
atiduoda. Ir laikraščiuose parašo: 
tiek ir tiek, girdi, naudingų met
rų sostinės dirbantiesiem davėm. 
Ištisom gatvėm matuoja. Butą da
bar gauti pasidarė vieni niekai. 
Pastovėjai eilėje aštuonetą metų, 
ir še tau orderis: vežk baldus, ga
benk uošvę, kelkis į naujas patal
pas.

Gavau ir aš pagal eilę. Pasenau 
belaukdamas, bet gavau”.

KALBANTIS ARKLYS
Arklys prieina lenktynėse prie 

totalizatoriaus kasos langelio ir 
sako:

— Prašau ir man duoti už du 
svarus bilietą.

Kasininkas nustebęs pažiūrėjo 
ir nieko neatsakė.

— Ką, tamsta tikriausiai nuste
bai, kad aš galiu kalbėti? — pas
tebėjo bėris.

— Ne, šiais laikais, kada šunys 
padebesiais skraido, aš nesistebiu 
arklį žmogaus balsu prakalbus. 
Tik nustebau, kad tu tiki, jog ark
lių lenktynėse galima išlošti pini
gų-

NESUPRANTAMA KALBA
— Mama, kas yra sociologas?
— Tai asmuo, kuris šneka apie 

žinomus dalykus nesuprantama 
kalba.

— O kas yra filozofas?
— Tai asmuo, kuris kalba nesu

prantama kalba apie nesupranta
mus dalykus.

TALENTAS
— Ach, kokios gražios jūsų ran

kos ir ploni, ilgi pirštai! Pasakyk, 
brangusis, ką tu gali nuveikti su
jais?

— Pakutenti.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiniiiiiiii^

NAUJI METAI PAJŪRYJE
ALB WOLLONGONGO APYLINKĖS VALDYBA 

š.m. gruodžio mėn. 31 d. 8 vai. vak, 
COERIMAL HALL, CORRIMAL, RUOŠIA

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ

Gros geras orkestras iki 2 vai. ryto. Bufete užkandžiai ir gėrimai. 
Norintieji linksmai ir jaukiai sutikti Naujuosius Metus maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Apylinkės Valdyba.
iiiiiimiiiiiiiiiiiiupiiiiiiiininiiiiiin  
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KVIEČIAME VISUS Į ALB BANKSTOWNO IR CABRAMATTOS 
APYLINKIŲ VALDYBŲ RUOŠIAMĄ

KALĖDŲ BALIŲ

KVIEČIA VISUS TAUTIEČIUS ATVYKTI Į

KALĖDŲ POBŪVĮ, 
kuris įvyks šių metų gruodžio mėn. 26 d. 

(KALĖDŲ ANTRĄ DIENĄ)

RANDWICK TOWN HALL, didelėje, naujoje, gražioje salėje. Gros 
estų kapela, bus turtingas bufetas ir įdomi programa.

Važiuoti iš Central stoties arba iš miesto Coogee tramvajumi iki 
Randwick, Frances St., eiti 4 minutes Frances St.. Town Hall ran
dasi ant kampo Frances St. ir Avoca St. Įėjimas iš Frances St. 

Staliukai (10 asmenų) galima užsakyti pas P. Donielą. Tel. UJ 0289.

Pradžia 7 v.v. Bilietų kaina 10/6

Visi! Visi! Visi!
Į SYDNĖJAUS SPORTO KLUBO “KOVO" RENGIAMĄ

N. METŲ BALIŲ
State Ballroom

49 MARKET STR., CITY.
Salėje jau įrengti šalto oro vėsintuvai, tad ir karščiausiu metu salėje 
palaikoma pastoviai vėsi temperatūra.
Staliukus prašome užsisakyti iš anksto pas “Kovo” valdybos narius, 
o telefonais pas E. Lašaitį LA 4474 ir Pr. Sakalauską UL 4289.
“KOVO” N. METŲ SUTIKIME KIEKVIENAIS METAIS ESTI JAU
KI JAUNATVIŠKA NUOTAIKA, IR ŠIEMET BUS SMAGU. BUS 
IR VAKARIENĖ.
Maloniai kviečiami visi sidnėjiškiai ir iš kitur atvykusieji Kalėdų 
atostogoms tautiečiai.

PRADŽIA 8 VAL. VAK.

Š EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

rO Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
N akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
[” šeštad. 9-13 vai.
$ 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
S (Priešais Melbourno Town Hall.)

Centr. 1819

GIFT PARCELS SERVICE
SAV. S. NARUŠIS

36 BERRILLE RD., BEVERLY HILLS, N.S.W.
Siunčiu pačių suruoštus dovanų siuntinius paprastu ir oro paštu pi
giausiu ir greičiausiu keliu per Švediją. Siuntiniams ligi 11 ir 22 sva
rų tas pats persiuntimo mokestis. Pristatymas garantuotas. Siuntė
jai gaus gavėjų parašus. Kreipkitės į mane ar skyrius informacijų. 
VAŽIUOTI: East Hills linija į NARWEE stotį. Iš stoties, 
nėn Merkury Str. į Berrille Rd. — 3 min. nuo stoties. " x
Priėmimo vaktrečiad. ir ketvirt. nuo 8-3 p.p., šeštad. nuo

Skyrius CABRAMATTOJ: 75A John St., Annabelle House 
to) antras augštas, 7 kamb. Valan dos: darbo dienomis 
vak., šeštadieniais 8.30-1 vai. p.p.
Skyrius NEWCASTLE!: A. šernas, 115 Janet St., Merewether, 
Tel. FM 1653. Priėmimo vai. darbo dien. nuo 7-9 p.p. kitu laiku susi
tarus.

eiti deėl-

9-6 p.p.

(už paš-
10-6.30 v.

KALĖDŲ LAIKAS

Senovėje žmonės tamsoje ir šal
tyje matė sau ir gyvuliams daug 
pavojų: tada pradeda savo žalingą 
veiklą įvairios tamsios jėgos, todėl 
reikia griebtis visos eilės priemo
nių nuo jų apsisaugoti. Nuo lap
kričio mėn. pradžios tie pavojai 
vis dideją, ir pavojingiausiomis 
laikomos 12 dienų tarp Kūčių ir 
Trijų Karalių. Laukiama Saulės 
grįžimo, kuri savo šviesa ir šiluma 
išblaškysianti tuos pavojus. Todėl 
gruodžio 25 d. jau daugeliui žilos 
senovės tautų buvo didelė šventė: 
egiptiečiams, asirams, graikams 
ir romėnams tai buvo nenugalimo 
Saulės dievo gimimo diena, persai 
tą dieną šventė šviesos dievo Mit
ros garbei. Užtat popiežius Libe- 
rius jau 354 m. nustatė šią dieną 
švęsti ir naujosios šviesos nešėjo 
— Kristaus gimimo dieną, o baž
nytinis susirinkimas Aachene 836

Lietuviškas priežodis 
sako:

Skola ne rona — neužgis

ŠITAS PRIEŽODIS PRIMENA
MAS TIEMS, KURIE DAR TE
BĖRA NESUSIMOKĖJĘ “MŪSŲ 
PASTOGĖS” PRENUMERATOS 
UŽ 1957 METUS.

m. nustatėą ir dabar tebegalio j an
tį advento laiką.

KŪČIOS

Mūsų “Kūčių” vardas yra sla
viškos kilmės. “Kutja” — tai tam 
tikra suvirtų įvairių javų košė, 
sumaišyta su medumi ir aguono
mis. Tokios košės vardu (kutja) 
vadina Kūčias gudai ir ukrainie
čiai; šiauriniai didžiarusiai jas 
vadina “kutenik”. Ir pas mus dar 
nesenai svarbiausias valgis Kūčių 
vakare buvo tokia košė, šis pava
dinimas ir pats valgis lietuvių ir 
latvių yra pasiskolintas iš slavų 
jau labai seniai, dar prieškrikš
čioniškais laikais. Atrodo, kad su 
krikščioniškomis Kalėdomis jis 
nieko bendro neturėjo — tai val
gis ypač tinkąs . vėlėms pavaišin
ti. Kaikurie advento ir Kalėdų pa- 
pročai kaip tik rodo, kad juose dar 
yra užsilikę seno stabmeldiško mi
rusiųjų kulto pėdsakų, kuris bū
davo atliekamas viduržiemy. Gū- 
čių vakarienės metu, kaikuriose 
vietose, nesenai mirusiam šeimos 
nariui toje vietoje, kur jis sėdėda
vo, pastatydavo stiklinę alaus. 
Ant Kūčių stalo daug kur palikda
vo pernakt įvairių valgių, dar 
kiaulienos atnešdavo, po stalu pa
dėdavo duonos ir druskos — tai 
vis vėlėms pavalgidinti,

J. Balys.

KVIEČIAME VISUS
Į BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBOS RUOŠIAMĄN. METU SUTIKIMA,

KURIS ĮVYKS NAUJŲ ME TŲ IŠVAKARIŲ DIENĄ
New Protestant Hall, Bankstown.

(Pradžia 8 vai. p.p. ir tęsis iki 2 vai. ryto), 
Gros gera muzika, veiks turtingas bufetas ir kt.

VISI ATVYKUSIEJI PAREMSITE BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
NAMŲ STATYBĄ.

WIMVWVWWWWWftWWWWW/WWMMWW

VISI MALONIAI KVIEČIAMI Į ALB MELBOURNO 

APYLINKĖS VALDYBOS RENGIAMĄ

N. Metu Sutikimo Baliu
Brighton Town Hall.

KURIS JVYKS Š.M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. j

Pradžia 7 vai. vak., pabaiga 1,30 vai. ryto. Gros tautiečių pamėgtasis 
graikų orkestras. Veiks Soc. Globos Moterų Draugijos bufetas.
Pakvietimai gaunami pas p.p. Z. SAMUOLĮ ir F. ROČIŲ prie bažny
čios arba salėje prie įėjimo.

ALB MELBOURNO APYL. VALDYBA.

KURIS ĮVYKS Š.M. GRUODŽIO MĖN. 27 D. 
(penktadienį, Kalėdų IH-čią d.) MURRAY’S HEALTH FOOD STORES

CIWIC TOWN HALL, CABRAMATTOJE
PROGRAMOJE dalyvauja: Kauno Valstybės Teatro buv. baleto 

artistė poniaT. PAGODINAITĖ — SKRINSKIENĖ, p.p. B. KIVE
RIS ir A. PLOKAS.

Gros ta pati kapela, kuri grojo “Mūsų Pastogės" spaudos baliuje 
Veiks turtingas bufetas, loterija ir kit.

75% pelno skiriama Bankstowno Lietuvių Namams!
Jau dabar galima užsisakyti staliukus ir bilietus gauti pas ALB 

Bankstowno ir Cabramattos apyl. valdybų narius. Bilieto kaina 15 šil. 
Galima ir telefonu UY 4581.

Pradžia 7 v.v. Pabaiga 2 vai. ryto.
ALB .BANKSTOWNO IR CABRAMATTOS 

APYLINKIŲ VALDYBOS.
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Didž. Gerto. Tautiečiai!
Visus Kalėdinių švenčių pobūvius užbaigsime Sydnėjaus lietuvių

TRADICINIU BALIUMI,
kuris įvyks 1958 m. sausio mėn. 10 d. didingoje Sydnėjaus salėje, 

George St.,

TROCADERO
Programoje matysime mūsų sukaktuvininkę baleto šokėjų

T. Pasodinsite — Skrinskiene ir kitus menininkus.
Kaip yisad Trocadero kapelos muzika, turtingas bufetas ir kitos 

pramogos nuteiks mus jaukiai ir šventiškai.
ĮĖJIMAS TIK 15 ŠILINGŲ.

Pelnas skiriamas lietuvių šalpai.
Pradėsime anksčiau: 7,15 vai. ir puųktualiai, o užbaigsime 12,30 vai.

Nepamirikime: kaip Trocadero salė yra tik viena Sydnėjuje.
SYDN. LIET. ŠALPA; CARITAS.
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• J U SU PINIGAI fe c —
SAUGUS

yra

BANK OF
NEW SOUTH WALES

ĮSTEIGTAME 1817 m.
TURTAS VIRŠIJA £500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugišką ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zelandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Lon
done.

Rašyk ai* atsilankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk brošiūros “A Complete Banking Service”, 

Jus maloniai priims —

BANK OF 
NEW SOUTH WALES

Bendras ir taupos 
skyriai

AF57O1LI

Visiems savo klientams linki

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlingliurst Road., Kings Cross, 

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195
Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti
nius tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. 
Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. 
SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ 

GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS PASIŲSITE.
Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs 

galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių.
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG 
,Į U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS 
TIK £ 1.0.7.
Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREI
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per 
2-25 mėnesio.

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORŲ PAŠTU.
ORO PAŠTO PRIMOKĖ JIM AI TIK 14 ŠIL. UŽ 5 LBS.

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 
MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ 
ARTIMIESIEMS Į U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys.
JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 
ii- mokesčius (išskyrus pašto išlaidas).
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne 
LAIVAIS.
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!!

Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. 
šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai.

MŪSŲ SKYRIUS: M. & N. Pekic, Grocery Store, 143 Cabra- 
matta Rd. (sekančios durys už Royal kino teatro), Cabramatta.

. i
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MŪSŲ PASTOTO 1957 m. gruodžio 21 d.

MŪSV PASTOGĖ Mieliems nariams ir bičiuliams linkime linksmų ŠVENČIŲ ir 

laimingų 1958 METŲ.

Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi!
ŠVIESOS SAMBŪRIO

Au>tralijos Regiono Valdyba.

Religinė Informacija
PAMALDOS

Iškilmingos pamaldos Kalėdose 
ir Naujuose Metuose Camperdow- 
nc 12 vai.

Lietuviškos pamaldos Bankstow- 
ne, St. Brendan’s bažn.: Kalėdose, 
Naujuose Metuose ir sausio 5 d. 
— 11 vai.

Cabramattos lietuviams pamal
dos sausio mėn. 12 d. Mt. Prit
chard bažn. 10 vai.
.. Gruodžio 29 d. St. Mary’s lietu
viams St. Mary’s parapijos bažny
čioj 9 vai.

KALĖDŲ PASVEIKINIMAS

Kalėdų (25 d.) vakare 6 vai. 
30 min. iš Sydnėjaus radijo sto
ties 2SM kalėdinis pasveikinimas 
lietuviškai (kun. P. Butkus) (tre
čias iš eilės po kardinolo įvado 
žodžio).

IŠPAŽINTYS KŪČIŲ DIENĄ

Camperdowne 9-10 vai. prieš pie
tus, Bankstowne St. Felix bazn. 
Chapel Rd. nuo 3-4 vai. po pietų.

Kalėdų 2 dieną (26) tik vienos 
lietuviškos pamaldos Wentworth- 
villėj Carmelitų bažnyčioje 11 vai.

Tėvas L. Paltanavičius Kūčiose 
išpažinčių klausys Marrickvillės 
bažnyčioje nuo 4 vai. po pietų iki 
12 vai. nakties.

K.P.B.

LIETUVIŠKOJI 
GRAŽIAUSIA

KALĖDŲ EGLUČIŲ 
FESTIVALIS NEWCASTLYJE

Newcastlio Kalėdų eglučių pa
roda — festivalis truko nuo gruo
džio 3 d. iki 6 d., Newcastlio ro
tušės salėje. Festivalį, organizavo 
YWCA. Dalyvavo 18 tautybių su 
savo originaliai išpuoštomis kalė
dinėmis eglutėmis. Lietuvių eglu
tė buvo pastatyta pačiame salės 
vidury. Ir ji ryškiai skyrėsi iš 
visų kitų, ponios M. Rimgaudie- 
nės sukurtais papuošimais ir tau
tiniu stilium (šiaudinės figūros, 
grybai ir kt.). Lietuvių eglutė bu
vo itin gausiai lankoma ir "atid
žiai apžiūrima.

Poniai M. Rimgaudienei aglu- 
tės papuošalų pagaminime bei pa
čios eglutės “aprengime” talkavo 
ponios Levickienė, Zakarauskienė, 
B. Zakarauskaitė ir D. Skuodaitė.1 
Gi rotušėje prie eglutės papuoši
mo talkavo H. Rimgaudas ir J. 
Leonayičius,

Gruodžio 3 d. vakare, šajja ki
tų tautybių meninių pasirodymų, 
lietuvių tautinių šokių grupė pa
šoko “Rugučius”, ’’Mikitų” ir ’’Kal
velį”. Gruodžio 6 d. vakare grupė 
pašoko “Žiogelį”, ’’Mikitų” ir 
’’Kalvelį”. Abiejuose pasirodymuo
se salė buvo sausakimšai prisirin
kus publikos ir mūsų šokėjai pa
sirodė labai gražiai. Karšti ploji
mai lydėjo kiekvienų šokį, o pra
nešėjas (australas) pabrėžė, kad 
Newcastlio lietuvių šokėjų grupė 
yra tapusi šio miesto kultūrinio 
gyvenimo dalimi.

Šokius akordeonu palydėjo Vyt. 
Liorencas. šokių mokytoja — M. 
Rimgaudienė.

Gruodžio 6 d. 8 vai. Newcastlio 
lietuvių choras (dirigentas St. 
Žukas), Kalėdų eglučių festivalio 
lankytojams padainavo 3 dainas: 
“Tėviškėlė”, ’’Lietuva brangi” ir 

’’Pabuskim”. Sausakimšai prisigrū
dusioj dviaukštėj salėj daina pra
skambėjo kiek silpniau, negu ki
tais kartais, bet choro pasirody
mas yra reikšmingas įnašasį New
castlio lietuvių kultūrinį gyveni- 

-mų bei lietuvių vardo garsinimui 
priemonė australų tarpe.

M. Rimgaudienė atstovavo ALB 
Newcastlio Apylinkės Valdybų 
Kalėdų eglučių festivalio rengėjų 
komitete.

Korespondentas.

KALĖDŲ ŠVENTĖS IR NAUJI METAI
tebūnie gilesnio apsisprendimo dienomis lietuviškai veiklai pa- u 
gyvinti šiame krašte. Linkime visiems, mūsų jaunimo tėvams, 
mokytojams ir kultūrininkams ištvermės puoselėjant jaunųjų 
sielose lietuvių kalbai ii' kultūrai meilės kibirkštį.

t
ALB KRAŠTO VALDYBOS

ŠVIETIMO IR KULTŪROS TARYBA
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

proga sveikiname visus adelaidiškius lietuvius ir linkime 
visokeriopos sėkmės Jūsų ateities gyvenime.

ALB ADELAIDĖS APYL. VALDYBA.

Mielus Bankstowno Apylinkės lietuvius sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS, 

linkėdami daug laimės ir sėkmės 1958 metais.
ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBA.

Sveikina ir linki visokeriopos sėkmės

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1958 METŲ 

proga visiems Brisbanės Apylinkės lietuviams
ALB BRISBANĖS APYL. VALDYBA.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Cabramattos apylinkės lietuviams linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir laimingų NAUJŲ 1958 METŲ linki

ALB CABRAMATTOS APYL. VALDYBA.

Canberros Apylinkės lietuvius sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS
ir linkime visų jų troškimų išsipildymo

NAUJAISIAIS 1958 METAIS

ALB CANBERROS APYL. VALDYBA.

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ lin
kime visiems Newcastlio apylinkėje gyvenantiems lietuviams

ALB NEWCASTLIO APYL. VALDYBA.

lllllllllllllllllllllllĮlllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllllll

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA
Sveikina visus Sydnėjaus lietuvius su

ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS 1958 METAIS

ir linki ateityje burtis dar glaudesniam darbui bendruomenėje, 
nes tik vieningi ir veiklūs būdami padėsime savo kenčiančiai 
tėvynei

ALB SYDNĖJAUS APYL. VALDYBA.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

proga Wollongongo apylinkės lietuvius sveikina 
ir daug laimės linki

ALB WOLLONGONGO APYL. VALDYBA.

Visus mūsų klientus lietuvius Australijoj

ŠV. KALĖDŲ

proga sveikina ir linki

LAIMINGŲ 1958 METŲ.

Browne j ones Ltd.
LIETUVIŲ SKYRIUS.

SPORTO ŠVENTĖS PROGA
Geelongo Vyties Sporto Klubas

gruodžio mėn. 3.1 d. ruošia

NAUJI! METŲ SUTIKIMA
WEST TOWN HALL (2 .alės), PADINGTON ST. 

Pradžia 8 vai. vak. ir iki 2 vai ryto.
Pasibaigus VIII Sporto šventei, kuri šiais metais vyks Geelon- 
ge, bus tikrai smagu kartu atšvęsti sporto šventės pabaigtuves 
Ir N. Metų sutikutves. Gros geras orkestras. Svečiams patiekia
ma skani vakarienė.
Pakvietimus galima užsisakyti pas p. D. Bertašiūtę ir p. C. 
Valodkų. Kaina £ 1.0.0.

GEELONGO VYTIES SPORTO 
KLUBO VALDYBA.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir

NAUJŲ 1958 METŲ

proga sveikiname Draugijos narius ir visus lietuvius inži
nierius — architektus Australijoje ir linkime našaus kūry
bingo darbo 1958 metais.

INŽ. IR ARCH. DRAUGIJOS
SYDNĖJUJE VALDYBA.

Lietuvių Kultūros Fondo Melbourne skyriaus valdyba svei
kina skyriaus narius ir visus kitus kultūrininkus, linkėdama 
tikrai lietuviškos nuotaikos ŠVENČIŲ proga, o. taip pat sėkmės 
1958 METAIS kultūriniame darbe ir laimės asmeniniame gyve
nime.

LKF MELBOURNO SK. VALDYBA.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir

NAUJŲ 1958 METŲ

proga sveikiname visus Sydnėjaus Lietuvių Namų narius ir 
rėmėjus, linkėdami geriausios sėkmės jų ateities gyvenime.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ TARYBA.

Visus Lietuvių Enciklopedijos Prenumeratorius ir Platintojus 

ŠV KALĖDŲ IR NAUJŲJlįkMETŲ proga sveikinu ir linkiu lai
mingo gyvenimo-

A. Krausas,

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJO SATSTOVAS 
AUSTRALIJAI.

Lietuvių Kultūros Fondo Melbourne skyriaus bibliotekos 
vedėjas sveikina visus lietuviškos knygos skaitytojus ir visus

bibliotekos rėmėjus, ir linki linksmų ŠVENČIŲ ir sėkmės vi
suomeniniame gyvenime ir laimės asmeniniame gyvenime 1958 
METAIS.

LKF MELBOURNO SK. BIBLIOTEKOS VEDĖJAS.

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR NAUJAIS METAIS

sveikiname ir daug laimės linkime visiems 

mūsų '^bičiuliams, klientams ir pažįstamiems.

V. IR T. SIMNIŠKIAI

Zetland, Sydney.

*

Malonius mūsų klientus ir draugus sveikina

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir 

NAUJŲ 1958 METŲ

proga ir daug laimės ateities gyvenime linki

Pr. ir El. NAGIAI.

Minties Spaustuvė.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ 1958 METŲ

linki visiems savo klientams ir draugams

M. PETRONIS IR J. DAUBARAS.

Hillcrest Trading Co.
HURSTVILLE. TEL.: LU 4461

Red. Informacija
★ “Mūsų Pastogė” 1958 m. bus 
išleista sausio mėn. 13 d. data. Ji 
bus atspausta ir atiduota į paštą 
sausio 9 d.
★ Kalėdų ir Naujų Metų atostogų 
metu įvykstančių parengimų skel
bimai atspausti 7 puslapyje.

ŠV. KALĖDŲ
ir

NAUJŲJŲ 1958 METŲ

proga, Lietuvių Karių Veteranų 
Sąjunga “Ramovė” Sydnėjaus Sky
riaus valdyba nuoširdžiai sveikina 
visus buvusius Neprklausomos Lie
tuvos kariuomenės karius, jų šei
mas ir visoj Australijoj gyvenan
čius tautiečius. Mes nuoširdžiai lin
kime visiems sveikatos, laimės ir 
šviesių vilčių 1958 metuose.

L.K.V. S-GOS “RAMOVĖ” 
SYDNĖJAUS SK. V-BA.

STUDENTAI
Vyksta Melbournan

Š.m. gruodžio 28-30 dieeomis 
Melbourne įvyksta antrasis Aust
ralijos Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimas.

Iškilmingas suvažiavimo atida
rymas įvyks gruodžio 28 d. Tų die
nų bus dr. Rindzevlčiaus paskaita 
ir vėliau lankomi Melbourne uni
versitetai, o vakare — valdybų po. 
sėdžiai ir pasilinksminimas. Ant
ra suvažiavimo diena pradedama 
pamaldomis. Po stud. Irenos Ta
mošaitienės — Kaunaitės referato, 
įvyks bendras S-gos posėdis ir kt. 
Trečiųjų suvažiavimo dienų numa. 
tomą iškyla ir kt.

Atrodo, kad šiemet suvažiavi
mas bus gausesnis nei pernai. 
Vien tik iš Sydnėjaus vyksta apie 
30 Studentų. Su sidnėjiškiais at
vyks dar 2 studentai iš N. Zelan
dijos.

-----------.i___________

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ 1958 METŲ 
LINKIME VISIEMS MŪSŲ 

DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

V.V. ŠLIOGERIAI.

Dr. Irena Bagdonavičienė
Išklausiusi Europoje baigusiems 

medicinos mokslus gydytojams nu
statytą kursą Sydnėjaus universi
tete, ir išlaikiusi visus egzaminus, 
gydytoja Irena Bagdonavičienė 
gavo teisę verstis medicinos prak
tika.

Dr. I. Bagdonavičienė yra bai
gusi Tuebingeno universitete me
dicinos fakultetą.

Plačiau su dr. L Bagdonavičie
ne skaitytojus supažindinsime ki
tame numeryje.
^###rr^###/##/*^**************

MIELIEMS MANO BIČIULIAMS
IR PAŽĮSTAMIEMS LINKIU 

JAUKIŲ GALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ 1958 METŲ.

JURGIS KALAKONIS.

Lietuviškas Filmas 
Cabramattoj

1958 m. sausio 2 d. 7 vai. vak., 
R.S.L. (Returned Soldiers Lea
gue), Railway Pde., priešingoj par
ko pusėj nuo Civic Hall (kur vyko 
spaudos balius), bus rodomas spal
votas garsinis iš Amerikos lietu
vių gyvenimo filmas, kurį daugis 
sidnėjiškių matė Estų namuose, 
įėjimas laisvas.

ALB Cabramattos Apyl. 
Valdyba.

PAJIEŠKOJIMAS
★ Kazį Majauską, s. Augustino, 

gim. 1908 m., pajieško sesuo iš 
Lietuvos. Kreiptis šio laikraščio 
redakcijon.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi- 
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney» 
N.S.W. (TeL MX 2120).
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