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| KALĖDŲ 
| TEMOMIS

Ir vėl Kalėdas švenčiame trem
tyje. Jau ilga metų eilė praslin
ko amžinybėn. Juose mes išgyve
nome daug vargo ir rūpesčių. Jie 
įrėžė žymių mūsų veiduose, pra- 
žildė galvas ir nereto dvasių ap
gaubė tamsiu šydu.

Ir vaikštome mes svetimomis 
pakelėmis, tarsi kažką praradę, 
lyg kažko j ieškodami. Šio krašto 
gražieji vaizdai dažnai mums yrr 
svetimi, nes mūsų mintys toje 
lūkesčio nykumoje vis skrenda į 
Tėvynę ir tėviškėlę. Prisimename 
takelius, kuriais savo jaunystėje^ 
nerūpestingai bėgiojome. Dažnai 
prasiskleidžia vaizdas mūsų didin
gosios tėvynės Lietuvos, kuri gal 
didžia dalimi kenčia ir už mus.

Tačiau šioje dvasinėje nyku
moje Ji šviečia, rodo mums kelią 
ir įpareigoja.

“šviesa šviečia tamsybėje, o 
tamsybė jos neapėmė” (Jonas 
1J>)- Tėvynės meilė ir jai parei
ga ir yra toji šviesa, giliai sieja
ma su Kristaus mokslu. Ji sieja
ma su krikščioniška kultūra ir 
krikščionybės tradicijomis.

Lietuvoje, kai Bažnyčia perse
kiojama ir auta merdi skausmuo
se, Kūčios ir Kalėdos nėra džiau
gsmo šventės, o liūdesio, susikau
pimo ir apmąstymo apie toli nu
dangintus. Mūsiškiai ten prisime
na ir mus. Jie prisimena nukan
kintuosius ir Sibiro taigose nuni
rusius.

Tačiau ir šioje paniurusioje 
tamsoje jie nesiliauja tikėję į kri
kščionybę ir savo Tėvynės aušrą, 
nes šiedu klausimai gyvai susiję 
tarpusavyje. Naujagimis Kristus 
buvo taip pat tremtiniu. Jis ken
tėjo ir mirė, tapdamas auka anuo
metinės politikos. Gimė, gyveno 
Ir mirė ne dėl savęs, bet dėl žmo
nijos. Ir tik po jo mirties pama
žėle pradėjo aušti tautoms skais
tus laisvės rytas.

Sutemų nesugeba išblaškyti po
litikai, kurie įstūmė pasaulį nū
dienė n miglon. Jungtinėse Tau
tose posėdžiaujančios pasaulinio 
masto galvos nesugeba išlaisvinti 
pavergtų kraštų, neužgniaužta 
bolševikų teroro ir būgštauja le
miamam žygiui prieš nežmoniš- 
kiausį pavergėjų.

Šiandien trūksta geros valios 
žmonių, kurie nusižeminę tartų: 
“Garbė Dievui augštybėse ir že
mėje ramybė geros valios žmo
nėms” (Lukas 14, 14). Dalis pa
saulio paneigia krikščionybę, pa
neigia gerą žmonių valią ir tada 
palieka tik baisus karinis rung
tyniavimas.

Paklauskime savęs, ko mes čia 
atvykome? Ar galime tenkintis 
čia esančiu gerbūviu, dažnai net 
neprotestuodami prieš mūsų tė
vynainių nužmoginimą ir išnieki
nimą? Mūsasis patriotizmas ne
gali reikštis vien tik atodūsiu: 
Tėvynėje buvo gera... Visi trem
tiniai turi būt kovotojai Jie daž
nai turi savęs išsižadėti ir pakir
ti aukščiau kasdieniškos tikrovės. 
Savo džaugsmą ir skausmų jie tu
ri aukoti Tėvynei. Kiekvienas 
veiksmas tebūnie seikėtas jos naš
tai palengvinti, priespaudai su
trumpinti.

Nebūkime turtuolių vaikai, ku^ 
rie tėvus myli, kol jų turtus žars
to. Praėjusi karta aukojosi Lietu
vai atkurti, mes — jai išlaisvin
ti.

Ką mes grįžę Lietuvai padova
nosime? Pasakojimų apie svetimą
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VINCO KUDIRKOS ŠIMTMEČIUI

KONCERTAS —AK ADE M 
Gruodžio 29 d. 7 vai. St. Kildo* Town Hall 

Programoje 
SOLISTĖS GENOVAITĖS VASILIAUSK

Dr. Vincas Kudirka
1858 — 1899

i

Melburno Lietuvių
DAINOS SAMBŪRIO 

dirig. Alberto čeinot

KONCERTAS
Kvietimai parap. kioske ir įeinant nuo 6 
Moksleiviams pusė kainos.

A.L. Kultūros Fondo Valdyba
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sveikiname Kolegas Draugijos narius ir jų šeimas, ir visus 4- 
lietuvius inžinierius bei architektus Australijoj, linkėdami 
kiekvienam sėkmės profesiniame bei asmeniniame gyvenime. ♦ 

SIDNĖJAUS LIET. INŽINIERIŲ BEI ♦ 
ARCHITEKTŲ D-JOS VALDYBA ♦

SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

ir

NAUJAIS METAIS
nuoširdžiai sveikiname Newcas- 
teiio lietuvius, linkėdami džiau
gsmo ir laimės.

ALB Newcastelio Apyl.
Valdyba

gyvenimų, skundų dėl savitarpio 
nesutarimų ar sutaupytų grašį, 
tautiečiui ašarų nenušluoščius?

Daugelis mūsų veikia, bet ar 
toji veikla pakankama? Gal kam 
rodosi, kad užtektinai nuveikta, 
tačiau paklauskime save, ar bu
vome vieningi? Ar mažas šapelis 
nebuvo kliūtimi mūsų neveikiai ir 
beprasmiam lūkuriavimui. \

Mes stovime arti epokalipsinio 
masto žaismo. Pasaulis artėja, ar 
to kas nori ar nenori, į visuotinį 
atominį karų. Parengtis su milijo
nais kareivių nieko kito nerodo. 
Ateities įvykiai, nors ir žiauriau
si, tebūnie ženklu to prisikėlimo 
mūsų tautai, kuris suburs mus 
vėl vieningan baran. Jei čia veik
sime, tai ir Tėvynėje tada būsim

I E N Ė S >:

J

ŽODIS RADIO BANGOMIS

2 S M Sydney radio bangomis 
visų tautų kapelionai perduos 
Kalėdinius sveikinimus savo tikin
tiesiems.

Sydnėjaus lietuvių kapeliono 
žodį galėsime išgirsti Kalėdų 
I Dieną (25 gruodžio) apie 6 vaL 
vakaro.

ramūs, tardami: padarėme, kų ga
lėjome. Jei mes būsime verti pa
sakyti: dovanojame tau. Tėvyne, 
ką mes turime brangiausio — sa
vo meilę ir patys save — tada 
mes galėsime su pagrindu didžiuo
tis ir vėl būti jos vaikų tarpe.

Kai kelsis Lietuva po audros, 
mes vėl tapsime jos dalelyte. Ir 
metai slinks po metų, Kalėdos po 
Kalėdų. Jie spartins mūsų žings
nius, nes no mes patys sau, o 
istorija mums primins, kų reiškia 
prarasti laisvę ir kiek pastangų 
bei valios reikia vėl jai atgauti.

Tikėdami į Lietuvos prisikėli
mą, bent savo tarpe Kristaus gi
mimo šventės proga sušvisldme 
taikos ir ramybės šviesa. 

“Tegul saulė Lietuvos, 
Tamsumus prašalina, 
Ir šviesa ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi".

šis Lietuvos Himno posmas bu
vo iškalta ant Vinco Kudirkos nu
laužto ąžuolo formos akmens pa
minklo.

Rusų žandarai, kuriems šie pa
ties Kudirkjos sukurtos giesmės 
žodžiai buvo tarsi krislas akyje, 
juos vėl iškaldino — išnaikino, 
nors ir nepavyko jiems šių žod
žių prasmės išrauti iš lietuvio 
širdies.

š.m. gruodžio 31 sueina 100 
metų nuo Didžiojo Lietuvio gi
mimo ir kitais metais 60 metų 
nuo jo mirties. Tačiau šie ilgi 
metai ne tik kad nesumažino V. 
Kudirkos palikimo svarbos mūsų 
tautai, bot jį pagilino ir išryški
no. šiandie mes sąmoningai ir 
su tikru pietizmu minime jo 100- 
tąjį gimtadienį, nes jo nuveikti 
darbai — visuomeninė veikla ir 
kūryba — buvo esminis mūsų 
tautos žadintojas ir kovos trimi
tas.

Vincas Kudirka gimė 1858 me
tais gruodžio 31 d. Paežerių km., 
Vilkaviškio spskr., pasiturinčio 
ūkininko šeimoje. Dar mažam 
esant, mirė jo motina. Nors tė
vas greitai į namus parvedė pa
motę, tačiau Vincukas buvo ir 
jos mylimas, širdingai globojamas 
ir leidžiamas į mokslus. Sakoma, 
kad pamotė turėjusi jam nemaža 
įtakos išugdydama meninius po
linkius, nes ji buvusi jautri me
nui ir muzikai. Mirusioji motina 
buvusi panašaus būdo.

Baigęs Paežerių pradinę mokyk
lų, Vincas Kudirka toliau mokė
si Marijampolės gimnazijoje, čia 
pasirodė jis gabus no tik mokslui, 
bet ir muzikai, dailei bei literatū
rai. Baigęs 6 klases ir tėvo spi
riamas, jis įstojo j Seinų kunigų 
seminariją, tačiau, nejausdamas 
pašaukimo į kunigus, po dviejų 
metų iš jos pasitraukė ir grįžęs

ASMUO 
IR 

VEIKLA
pabaigė Marijampolės gimnazijų.

Kad metė kunigystės kelią, Ku
dirkos tėvas gerokai ant jo rūs
tavo ir nenorėjo toliau leisti mo- 
kslan. Taigi jaunasis Vincas pri
valėjo pats rūpintis bent dalimi 
lėšų, norėdamas tęsti savo studi
jas Varšuvos universitete, čia jis 
pirmiau studijavo filologijos fa
kultete, o vėliau madicinos. Lėšas 
užsidirbdavo pamokomis. Be to, 
dar perrašinėjo už atlyginimą 
Markso “Kapitalą”. Nors pats ir 
nedalyvavo marksistiniam judėji
me, bet vis dėl to buvo už tą per
rašinėjimų policijos pačiuptas, 
pasodintas kalėjiman ir pašalin
tas iš universiteto.

Ir tik po dviejų metų jam pavy
ko vėl grįžti universitetan ir, bai
gus mediciną, įsi taisyti gydytoju 
šakiuose. Dėl žydų boikoto, ku
riuos anuo metu rėmė ir rusų po
licija, jam sunkiai pavyko apsigy
venti klebono klėtyje, kur gyveno 
ir priiminėjo ligonius, šakiuose 
jis išgyveno iki 1894 m. Rusai, 
įtardami jį veikiant lietuvybei, 
darydavo kratas ir kartą vėl jam 
teko ilgesnį laikų pasėdėti užda
rytam kalėjime.

Sunkios studijos ir nepavydėti
nas darbas po jų, pakirto Kudir
kos sveikatą. Jis susirgo džiova. 
Pradžioje dar bandė gydytis Kry
me ir Adrijos pajūry, tačiau, kai 
tatai nedaug padėjo, jis vėl grįžo 
į Lietuvą ir nuo 1897 m. apsigy
veno Naumiestyje ir atsidėjo tik 
literatūriniam darbui.

Mirė 1899 m. lapkričio 1 d. ir 
buvo palaidotas Naumiesčio kapi
nėse. 1934 metais Naumiestyje, 
pavadintam Kudirkos vardu, buvo 
pastatytas jam paminklas ir jo 
vardu pradžios mokykla.

V. Kudirka buvo nepalaužiamos 
valios ir turtingos dvasios žmo
gus. Nors jis gyveno neilgai, bet 
su ryškiai dramatiniais momen
tais. Kilęs iš grynai lietuviškos 

šeimos, paveldėjęs tėvo būdo kie
tumą, jis pradžioje buvo stipriai 
sulenkėjęs. Apie tai jis sako: 
“Ypač bauginausi, kad draugai 
nepatirtų, jog aš moku lietuviš
kai. Tai galėjo išduoti artojo sū
numi esant, žinoma, išlikimo ins
tinktas liepė man niekad neatsi
liepti lietuviškai ir saugotis, kad 
niekad nepamatytų, jog mano tė
vas dėvi sermėginę ir moka tik 
lietuviškai. Tapau, mat, lenku, 
bet aš nekaltas, aš pats to nesu
pratau, o tie, kur suprato, manęs 
neįspėjo, nepamokė”...

Tačiau jo lenkystė, “Aušros’* 
ir Dr. J. Basanavičiaus asmeny
bės paveikta, sprogo, tarsi muilo 
burbulas, ir po staigaus atsiver
timo V. Kudirka per paskutinį 
savo gyvenimo dešimtmetį pada
rė Lietuvai tiek, kiek dažnas per 
visą savo amžių neįstengtų pa. 
daryti.

Jau nuo 1885 m. Kudirka akty
viai reiškėsi lietuvių spaudoje, 
1888 m. įsteigė Varšuvoj Lietu
vos draugiją, joje aktyviausiai 
dalyvaudamas. Apie savo atsiver
timą, jis šitaip pats rašo: “Skai
tydamas “Aušros” numerį, rodos, 
girdėjau Lietuvos balsą, sykiu 
kaltinantį, sykiu ir atleidžiantį: 
o tu, paklydėli, kur iki šiol bu
vai ? Paskui pasidarė man taip 
graudu, kad, apsikniaubęs ant 
stalo, apsiverkiau. Gaila man bu
vo tų valandų, kurios nesugrųžin- 
tinai buvo išbrauktos iš mano, 
lietuvio, gyvenimo, ir gėda, kad 
taip ilgai buvau apgailėtas page
dėlis. Paskui pripildė mano krūti
nę rami, smagi šilima ir, rodos, 
naujų pajėgų pradėjo rastas... 
Rodos, užaugau išsyk, ir tas pa
saulis man per ankštas... Pasiju
tau esąs didis, galingas, pasiju
tau lietuvis esąs...”

Dabar V. Kudirka visa savo 
energija ir drąsa metėsi j lietu
viškąjį darbų. Jau 1889 m. jis 
įsteigė “Varpą“, kur daugumą 
puslapių pats prirašydavo, vertė 
į lietuvių kalbą visą eilę didelių 
literatūros veikalų, visomis savo 
jėgomis žadino lietuvių tautinę 
sąmonę ir grindė visai realius Lie
tuvos prisikėlimui pagrindus. Jau 
ligos palaužtas ir gulėdamas lovo
je, jis vis be pertraukos rašė ir 
rašė. Prie jo lovos nuolat degė 
žvakė, kad, atvykus rusų žanda
rams kratos daryti, galėtų sunai
kinti pavojingus rankraščius.

Gyvenime V. Kudirka buvo 
švelnaus ir linksmo būdo. Mėgo 
draugiją, pasilinksminimus, dainas 
ir šokius. Pats gerai grojo smui
ku ir mėgo kompanuoti dainas. 
Be to, dar piešė paveikslus. Gy
dytojo profesijos nemėgo, nes 
turėjo įgimtą linkimą dailei ir 
literatūrai. Susirinkimuose būda
vo šaltas ir atsargus kalboje. J 
savo gyvenimo pabaigą visa sie
la pasinėrė darban.

Būdamas savarankaus būdo ir 
ištvermingas, jis buvo nuostabus 
kovotojas. Gerai suprasdamas 
priešo taktiką ir savąsias kovos 
priemones, jis ypač akcentavo 
tautinės vienybės reikšmę ir grū
mėsi už tautinės kultūros reika
lus.

Tokis jis buvo ir liko vieninte
liu lietuvio pavyzdžiu...

J. Tautvydai

Pranešimas
“Mūsų Pastogės“ 1959 m. Nr. 1 

bus atspaustas ir atiduotas į paš
tą sausio 9 d. Tada bus sudėta ir 
nuo šio numerio likusioji vietos 
kronika.
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PAVOJINGAS POSŪKIS MIELI MELBOURNO LIETUVIAI!

J.B. Priestley trijų veiksmų vai
dinimas, Sydney Lietuvių Teatro 
Atžalos pastatytas gruodžio 7 d. 
Sydney mieste.

Tai bene ketvirtas Atžalos pas
tatymas, kuriuo patsai teatras už
tikrintai sau laimi vietos lietuvių 
pasitikėjimą. Norėtųsi dar pridėti, 
kad su pastaruoju veikalu Atžala 
išsiplėšė iš tuščiavidurių komedi- 
jėlių ir tuo pradėjo naują savo 
veiklos puslapį. Imant dėmesin 
turimas darbo sąlygas, tikrai šį 
Atžalos žingsnį tektų laikyti pa
vojingu posūkiu, bet, laimei, jis 
pavyko, įstatydamas patį teatrą 
į naujas vėžes.

Patsai Priestley veikalas yra 
sceniškai sunkiai apipavidalina
mas, jo veiksmas vystomas dau
giau vidine, psichologine įtampa, 
negu judesiu, kas reikalavo iš re
žisieriaus didelio apdairumo ir at
sargumo, o iš paties aktoriaus ne- 
mažesnio įsigyvenimo ir susikon
centravimo savo vaidmeny. Idėji
niu atžvilgiu veikalas, labai pri
menąs H. Ibseno “Laukinę Antį”, 
kelia tiesos ir melo problemą. J. 
B. Priestley šitame savo kūriny 
tiesą prilygina miegančiam šu
niui: kol šuo miega, jis nėra pa
vojingas. Kol šuo miegojo, t.y., 
kol tiesa dar nebuvo atskleista, 
tai tasai veikale vaizduojamas 
draugų ratelis tikrai atrodė pa
sigėrėtinas, bet tiesai išėjus aikš
tėn (visas kūrinio vyksmas ir re
miasi tos tiesos atskleidimu), pa
sirodo, kad tasai “žavusis rate
lis” yra pasibaisėtinas gyvačių 
lizdas, kuriame sukauptos visos 
žmogiškosios ydos.

Kaip jau minėta, pastatymas 
tikrai buvo sėkmingas (už tai ačiū 
režisieriui — K. Dauguvietytei ir 
visiems aktoriams!). Reikia pasa
kyti, kad veikale nėra pirmaeilių 
bei antraeilių veikėjų >— visi, kaip 
tas sakė, buvo pirmi, neišskiriant 
nė panelės Mockridge (A. Grinie
nės), kuri veikalo ekspozicijoje 
akcentuoja to draugų ratelio ža
vingumą. Bene sunkiausia našta 
tekb aktoriui S. Skoruliui (Ro
berto Caplan vaidmeny), kurio 
bute vystosi visa drama ir kuris 
pats išbudino miegantį šunį, kas 
privedė jį prie savižudybės. Kaip 
žinome, S. Skorulis scenos senas 
vilkas, vis dėlto jis šiame vaidme
ny galėjo ir turėjo pasiro
dyti geriau, negu kad matėme. Iš 
žodžių žiūrovas galėjo suprasti, 
kad kiekvienas naujas tiesios at

skleidimas jam yra vis skaudesnis 
smūgis, bet Skorulis neparodė, 
kad jam kliūva tie smūgiai, kad 
tos dūžtančios iliuzijos yra jo pa
ties. Jis (mes taip matėme) visą 
laiką pasiliko šaltas ir neatlaidus 
tiesos jieškotojas, tarsi atsiverian
ti tiesa jo paties visai neliestų, 
ir todėl sunku buvo patikėti, kad 
jis dėl to turėjo žudytis. Skoru
liui trūko emocijų, kurios palai
psniui turėjo augti ir privesti 
prie to, kad jeigu jis pats būtų 
užmiršęs, tai mes būtume jam pri
minę, kas reikia daryti. Tuo tar
pu Stella, Roberto žmona (K. 
Dauguvietytė) savo vaidmenį at
liko be priekaištų, lygiai be prie
kaištų, o daugiau su pasigėrėji
mu suvaidino savo vaidmenis ir 
visos kitos moterys (J. čižauskai- 
tė — Betty, G. Renigerienė — 
Edviną Peel ir A. Grinienė — pa
nelė Mockridge). H. šliteris, bū
damas pats jauniausias sąstate, 
palyginus jo vaidybą buvusiuose 
pasirodymuose, aiškiai padaręs 
didelę pažangą, nors savo rolėje 
šiame veikale gal kiek ir persi
stengė, vietomis pasiduodamas 
drėgnam sentimentalumui. V. 
Rauličkis šiuo atveju tikrai buvo 
pasigėrėtinas ir kaip charakteris 
ir kaip aktorius, išlikęs vieningas 
ir pastovus per visą vaidinimą: 
kietas, be sentimentų, vietomis 
netgi ciniškas. Baigiant norėtųsi 
tarti keletą žodžių dėl paties vei
kalo vertimo: V. Narušienės pas
tangos verčiant veikalą į lietuvių 
kalbą tikrai buvo didelės, vis dėl 
to prieš išleidžiant į sceną verti
mą reikėjo dar duoti kam nors 
peržiūrėti: vietomis net perdaug 
rėžėsi svetimybės, kas liudija, kad 
verčiant buvo aklai laikomasi žo
dinio teksto, užmirštant lietuvių 
kalbos dvasią ir jos charakterį. 
Lygiai tektų perspėti pačius ak
torius ir dėl paties kirčiavimo: 
iškreiptai ištartas žodis scenoje 
jautresniam žiūrovui ilgam palie
ka nemalonų prieskonį, o jauni
mui tuo pačiu duoda nesektinas 
lietuvių kalbos pamokas. Būtų ge
ra, kad ateityje aktoriai savo ro
les duotų kam nors nusimanan
čiam sukirčiuoti ir tik tada jas 
mokytis.

V. Kikili.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

SUSILDYKIM SAVO BUTĄ t
LIETUVIUS MENININKUS SUTINKANT

Pirmą kartą Australijos lietu
vių gyvenime vyksta tokios apim
ties lietuvių dailininkų paroda. 
Jei dailės kūrinyje pirmoje eilėje 
atsispindi individualusai meninin
ko dvasinis pasaulis, tai nemažiau 
saviškas yra apipavidalinimo bū
das, kuris įgaunamas per mokyk
lą, veikiant tautos liaudies meno 
išraiškos tradicijoms. Bet ir pati 
meno kūrinio dvasia yra labai 
tampriai suaugusi su pačia tau
ta, kaip ir pats meninkas yra sa
vo tautos sūnus bei dukra. Pa
vyzdžiui paimkime kad ir T. 
Zikarą. Australų spaudos 
recenzentai ne kartą yra pabrė
žę jo kūriniuose bizantinį bei ry
tietiškąjį dvasinį ir formalinį pra
dą. Bet kai lietuvis žiūri į Zikarą, 
tai jis mato jo kūriniuose mūsų 
liaudies meno įspaudus: niūriąją 
asketinę rimtį, sąmoningą (išryš
kinimui) dalių neproporcingumą, 
tapyboje nepaisymą reljefingumo 
ir pomėgį tamsios ir rudos spal
vos. Lietuvis Zikare mato dievdir- 
bio pėdsakus, tapyboje pilkojo ruNAUĮAUSI POLITIKOS ĮVYKIAI

SOVIETŲ RUSIJOJ NERAMUMAI IR 
VAKARŲ GALYBĖS ATMETĖ 
PASITRAUKTI Iš V. BERLYNO. 
BAIME PASAULI.

Australian Associated Press 
praneša, kad jau 10 dienų Sov. 
Rusijoj, ypač Ukrainoj ir Kauka
ze, vyksta plačios apimties nera
mumai.

Charkove, kuris skaitomas 4-tu 
savo didumu miestu Rusijoj, tūks
tančiai demonstrantų žygiavę gat
vėmis, reikalaudami panaikinti 
NKVD dalinius ir šūkaudami šū
kius, nukreiptus prieš Chruščio
vą. šioj demonstracijoj dalyvavę 
ir uniformuoti karininkai bei ka
reiviai.

Miestuose ant sienų esą pripai
šyta šūkių prieš valdžią ir tarp 
darbininkų platinami slapti atsi
šaukimai. Priešvalstybiniuose la
peliuose sakoma: “Jeigu mes bū
sime vieningi, laisvė jau netoli. 
Mes nepasitenkiname pažadais žo
džiu, o reikalaujame įrodymų”.

Ukrainos Zaporožėje demonst
ruojančius darbininkus bandžiusi 
išsklaidyti milicija, tačiau demon
strantai ją nuginklavę. Toki ir 

dens nuotaiką, kenčiančios tautos 
gilias vargo raukšles, o ne Rytų 
sustingusių ikonų atgarsius. Zika
ras tai tik pavyzdys. Ir kiekvie
no kito lietuvio dailininko kūriny
je, mes surasime, mažiau ar ge
riau vykusį, lietuvių tautos dva
sios kūrybinį pasireiškimą, forma
linį lietuviškąjį apipavidalinimo 
būdą. Atskirsime mūsų didžiųjų 
dailininkų — Čiurlionio, Galdiko, 
senio Zikaro — palikimus bei įta
kas.

Tenka tikėti, kad mūsų daili
ninkų paroda Melburne ras šil
tą atgarsį lietuviškoje visuomenė
je. Tai būtų paskatinimas mūsų 
dailininkams ir sunkiose gyveni
mo sąlygose neišleisti teptuko iš 
rankų. Proga būtų mums pagal
voti ir savo butą papuošti lietu
vių menininkų darbais, kad ir mū
sų svetainė bylotų lietuviška dva
sia. Radiograma ir televizija šalti 
mechanizmai, todėl su jais šalta 
ir mūsų bute.

A. Zubras

DEMONSTRACIJOS. 
CHRUŠČIOVO REIKALAVIMĄ 

NAUJI GINKLAI SIAUBIA

panašūs įvykiai vykstą ir kituose 
miestuose, jų tarpe — Irkutske, 
Leningrade, Baku ir Jakutske.

Sovietų vaidinai laikraščiai 
griežtai perspėjinėja piliečius ne
dalyvauti demonstracijose ir ne
klausyti kurstytojų, nes pastarieji 
esą kapitalistų šnipai. Chruščio
vas bijąs imtis griežtų priemonių, 
nes gyventojų nuotaikos po Sta
lino mirties, esą, radikaliai pasi
keitusios ir laisvės troškimas 
smarkiai pagyvėjęs.

Berlyne padėtis įgavo rimto 
pavojaus, kai Amerika, D. Brita
nija ir Prancūzija bendrame ko
munikate deklaravo pasiryžimą ir 
toliau liktis Vakarų Berlyne. Šia 
proga V. Berlyno burmistras 
Brandtas pasiuntė Vakarų vyriau
sybėms padėkos pareiškimus. Gi 
Rytų Vokietijos komunistinis 
premjeras Grotewohl perspėjo Va
karus, kad šitoks jų nusistaty
mas, esą, galįs privesti prie ato
minio karo.

Baigiasi metai, ateina Kalėdos. 
Ir vėl būrelis Socialinės Globos 
Moterų Draugijos narių pasibels 
į Jūsų duris ir į Jūsų širdis — 
tuo paęiu senai girdėtu šūkiu:

Už jūrių palikto varguos, 
O Brolio nepamiršk, Lietuvi!
Nepamiršk, kad yra dar daug 

senų, silpnų ir ligotų tautiečių, 
kurie jau nebeturi nei namų, nei 
tėviškės — ankštose patalpose, 
tarp svetimų žmonių, nuo kurių 
malonės priklauso visas jų gyve
nimas, leidžia be vilties dienas. 
Aplink juos verda gyvenimas, 
krautuvės pilnos gėrybių, deja, 
reikia turėti pinigo...

Juk visi atsimenam tuos sun
kius po karo metus, kai vargas at
rodė didesnis už mus pačius, nes 
trūko ne tik rūbo ir avalynės, bet 
ir duonos... Jeigu sunku buvo 
kęsti nedateklių, kai krautuvių ir 
mėsinių lentynos buvo tuščios — 
tai dar sunkiau yra dabar tiems, 
kai tų gėrybių pilna, tik nėra už 
ką bepirkti. Mes, tie laimingieji, 
kurie turėjome galimybės apleisti 
lagerius, esame senai ir patogiai 
įsikūrę: turime namus, mašinas, 
esame sotūs ir apsirengę. Bet ar 
atsimenam, kad spausdami rankas 
prieš kelionę, mes ne vienas kar- 
tojom pasiliekantiems — “Nebi
jokit, mes jūsų neužmiršim!”?

Nes tuo metu mes visi gyvai ir 
jautriai pergyvenom karą ir ba
dą! Su kokiu džiaugsmu pasitik- 
davom rūbų siuntinį, ar “Care- 
Paketą” iš brolių amerikonų... Ir 
rodės, kaip būtų gera, kad Die
vas tuos lietuvius Amerikoje tiek 
padaugintų, kad jų būtų jau ne
be 2 (kaip mes gyrėmės svetim
taučiams), bet bent 10 milijonų...

To paties laukia ir tikisi iš mū
sų pasilikusieji. Mes galime su
teikti jiems ir materialines ir mo
ralinės paramos — kad ir jie ga
lėtų pasididžiuodami sakyti: — 
Žiūrėkite, čia atsiuntė mums lie
tuviai iš Australijos! O, jų daug 
ir jie gerai gyvena! Mūsų broliai 
lietuviai nepamiršta mūsų-----

Tad, duokite dosniai ir duokite 
neraginami! Atneškite patys, jei

Paskutinėmis dienomis pasaulį 
vėl neramina nepaprastas naujų 
ginklų vystymosi tempas. Tik ne
senai Amerika paskelbė, kad ji 
gaminanti atomines raketas, ku
rios lekiančios 6.000 mylių, kai 
vėl skelbiama, kad šiaurės ir Vi
duržemio jūros erdvėse buvę pas
tebėti milžiniški bombonešiai, 

kurio nespėtų aplankyti! Duokite 
visi, pagal savo išgales ir savo są
žinę, nes, kaip patarlė sako:

“Centeli* prie centelio — štai 
ir šimtelis!”

Aukokite ne tik pinigais, bet 
peržvelkit spintas, kur tikrai jau 
per 10 metų yra prisirinkę rūbo, 
kurio gal jau ir nebesešiosit. At
neškit, mes priimsim kiekvieną 
Jums atliekamą rūbelį, kiekvieną 
batelį!

Ir didelis skruzdėlynas susideda 
iš mažų šapelių — tad neškime 
džiaugsmą kiekvienas pagal savo 
pajėgas. Juk visad lengviau jau 
duoti, negu būti gaunančiuoju ir 
laukti...

Vajus yra vykdomas nuo 1958 
m. gruodžio mėn. 1 d. iki 1959 
m. kovo mėn. 30 d. Aukos bus 
priimamos šeštadieniais Lietuvių 
Klubo patalpose, 12 Francis Gro
ve, Thornbury, ir sekmadieniais 
po pamaldų prie bažnyčios.

Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne

0 Nuo šių mokslo metų pra
džios Jaunimo centre Čikagoje 
pradėjo veikti Augštesnieji Litua
nistikos kursai, įsteigti kaip natū
ralusis Čikagos Augštesniosios 
Lituanistikos mokyklos tęsinys, 

LB Čikagos Apygardos Švieti
mo taryba, didžiai įvertindama 
Augštesniųjų Lituanistikos kursų 
įsteigimą ir norėdama paremti, 
nutarė skirti vieną metinę stipen
diją.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St., St. Kilda, Vic. 
Tel. LB 4083.

skrendą 20 klm. aukštyje 2500 
mylių greičiu per valandą. Spėja
ma, kad tatai esą naujausi sovietų 
atominiai stratosferiniai lėktuvai.

Šie ir kiti panašūs politinės/ 
įtampos įvykiai baugina Kalėdų 
belaukiančią žmoniją.

J. Šališki*

V. KUDIRKA

LIETUVOS TILTO ATSIMINIMUI
Tik dar niekad taip nebuvo su 

tuo pasieniu, kaip šįmet. Sutrau
kė tokią daugybę pasieninių sar
gų, kad jau nesutelpa linijoje, ir 
dėl to, tur būt, bėga į Prūsų pu
sę. .štai neseniai pabėgo du. Vy
resnysis, patyręs, kur jie yra, nu
jojo prikalbinėt, kad grįžtų. Kur 
tau grįš! Jau nė kalbėt maskoliš
kai nenori. Trečiąjį pabėgėlį 
draugai pagavo jau anoje pusėje 
ir už kojų pervilko per upę. Būtų 
prigėręs vargšas, jeigu nebūtų pa
siskubinę vilkt: bijojo, mat, kad 
nesugriebtų jų prūsai savo pusė- 
je.

Į pagelbą sargyba gavo moky
tus šunis, šunys, karininkai ir 
prasti žvalgail) išvien gaudo kon
trabandą. Smagi bendrystė.

Likite sveiki, rapukai2)! Lik 
sveikas, šieneli!

Į sveikatą žvalgams ir jų ark
liams! Kitąsyk žvalgų dar buvo 
mažiau, o pasieniniai ūkininkai 
ne viską iš laukų suvalydavo, o 
dabar kas bus? O kas bus? Vogs 
dar daugiau ir drąsiau daužys 
šautuvų buožėmis tuos, kurie pa
sikėsins gint savo turtą. Kad mas
kolius vagia, — anot vienos žy- 
delkos, — tai tam jis maskolius, 
bet ko jis dar muša?

Užgynė vyrams ir merginoms 
paupiais dainuot, pabaigus darbą 
— sako, negirdėt kontrabandos.

Galėtum manyt, kad iš tikrųjų 
rūpi kontrabandos neperleidimas 
per sieną, kad jau nepereis nė 
plona adata. O čia ne. Juk jeigu 
rūpėtų tikros kontrabandos ne
perleidimas, tai toks žvalgų vy-

1) Pasienio sargai.
2) Rapukai — roputės, bulvės. 

resnysis nebūtų galėjęs vidudie
nyje pergabent iš Prūsų pusės ke
lių metrų aukščio palmės. Kitas 
vyresnysis nebūtų galėjęs, taipgi 
vidudienyje, persigabent siuvamo
sios mašinos su geležinėmis ko
jomis. Negalėtų gaut iš Prūsų ge
lumbės karininkai, žvalgai ir t.t.

Girdėjau šnekant, kad pasieni
niai karininkai turi teisę ne tik 
gaudyt kontrabandą, bet ir ją ga
bent. Gali gabent ne tik patys, 
bet ir jų pačios, vaikai, giminės 
iki ketvirtai kartai iš tėvo pusės 
ir. iki trečiai iš motinos pusės. Vis 
dėlto tai yra papiktinimas tos 
tiesos nežinantiesiems. Kiekvie
nam gali ateit į galvą kad ir to
kia mintis: jeigu tu, bičiuli, bū
damas pasienio archangelu, taip 
begėdiškai velki kontrabandą, tai 
juk man ta nuodėmė labiau pri
tinka. Ko man neleidi vilkt? Tu 
paimi vienu sykiu už kelias dešim
tis rublių, ir tau niekas nieko 
nesako. O tegul koks žmogelis pa
ims kartūno už pusrublį, tai liepi 
jį pagaut, suduot į sprandą dau
giau, nekaip už dešimtį rublių, ir 
dar sumokėt pabaudą. Kur gi ta
vo gėda? Tiesa, patarlė sako: jei
gu maskolius turėtų gėdą, tai ne
būtų maskolius.

O čia, matote, koks dalykas. 
Padaugintai sargybai įsakyta ypa
tingai gaudyti lietuviškus laikraš
čius ir knygas. Žvalgai nežino, 
kas tai yra laikraščiai ir knygos, 
tad jiems tiesiog liepta “lovit bu- 
magu” — (gaudyt popierių). Tie
sa, pamenu, nei prie palmės, nei 
prie siuvamosios mašinos popie
riaus nebuvo. Jeigu turi gaudyt 
ypatingai tik* popierių, tai žino
ma, tikroji kontrabanda, neypa

tingai prižiūrima, lieka užpaka
lyje. Štai kaip.

Jau ko ko, o dėl popieriaus tai 
imasi smarkiai. Tik sutems jau, 
ir girdi: pykšt... pokšt... pykšt 
... pokšt... pokšt... Pykšt pokšt
— gandą duoda, kad popierių 
neša. Tuojau lapatai, lapatai, la
patai, lapatai — lekia strimagal
viais raiteliai su karininku pry- 
šakyje į pagelbą. Kai užlėks ant 
manęs, tai toks dundėjimas, tokia 
perkūnija, kad nė žmogui negali 
apsakyt. Dabar jau apsipratau, 
nes laksto beveki kas naktį, bet 
iš pradžių buvo baisu: tik pykšt, 
ir aš jau, būdavo, pradedu dre
bėt..

Tai nakčia. O dieną eina žval
gai su karininku ir krato visų pa
sieninių ūkininkų namus. Kas 
jiems, dykaduoniams, galvoj, kad 
trukdo darbininkus žmones? Ki
tą naktį ir kitą dieną vėl tas pat 
Iš tikro, neduoda žmonėms nei 
dirbt, nei miegot. Bet popieriaus 
nesugriebia nei gaudydami, nei 
kratydami. Tas dalykas labai įpy
kino pasienius karininkus, ir vie
nas iš jų, Baronas Rylosujevas, 
davė karininko žodį, kad popie
rių išgaudysiąs. Dienų dienomis, 
jeigu neišeidavo į Prūsus parsi
nešt kontrabandos, vaikštinėjo po 
miestą, susikišęs užpakalyje ran
kas į rankoves ir, rodos, nė kam 
ko. O tuo tarpu stebi. Teisme ta 
tik lietuvis popiergalį ar papiro
so nuorūką ir Baronas Rylosuje
vas jau lenkiasi prie žemės. Nors 
jisai pats nelabai numanė, koks 
tas popierius, kurį reikia gaudy
ti, betgi papirosų nuorūkų neim
davo. Trumpu laiku taip išvalė vi
sus miesto užkaborius nuo įvairių
— pridursiu, labai neištikimų — 
popiergalių, kad tokio švarumo 
pasiekt nepasisekė nė vienam sa
nitariniam komitetui choleros me
tu.

Pamatė kartą — išeina iš gydy
tojo lietuvio žmogus su laiškeliu 
rankoje. Paskui tą išeina kitas 
taipgi su laiškeliu. Trečias irgi. 
Sužaibavo karininko galvoje 
mintis: tas gydytojas, tur būt, 
turi labai daug popieriaus, jeigu 
jis net ir žmonėms dalija. Tuoj 
nubėgo pas savo vyresnįjį majo
rą, labai maskoliškos sąžinės 
žmogų, ir viską išpasakojo. Nu
spręsta iškratyt gydytojo namus. 
Rytojaus dieną anksti apsupo na
mus žvalgai, pats Baronas Ry
losujevas suėmė gydytoją toli nuo 
namų, parvažiuojantį nuo ligonio, 
ir prasidėjo kratymas. Gydytojui 
rodėsi, kad pasieniniai sargai ieš
kos kontrabandos, bet Batonas 
Rylosujevas iš sykio šoko prie 
knygų. Besiknisdamas užtiko se
ną neaptaisytą lietuvišką laikraš
tį ir abejojo, ar imt, ar ne, ar 
priskirt prie popieriaus, ar kaip 
čia. Paėmė. Išvydęs gi lapelį po
pieriaus, kur buvo ranka rašytos 
lenkšikos eilės, pastvėrė neabejo
damas. Nesuprato, kad rankraš
čiai nepriklauso prie kontraban
dos, ir nepasijuto atlikęs žanda
ro pareigą, dėl ko turėjo vien tik 
gėdytis ir atsakyt prieš vyriausy
bę.

Kitu atsitikimu Baronas Rylo
sujevas beveik dar geriau pasi
žymėjo. Mieste slampinėjo pa
kampėmis vienas iš proto išėjęs 
amatininkas. Nieko nešneka ir bė
ga nuo žmonių. Kartais išeina į 
laukus ir kilnoja akmenukus iš 
vienos vietos į kitą arba rankioja 
žoleles. Vieną dieną apie pietus 
pamatė sumišėlį žvalgas ir davė 
žinią. Ugi žiūriu — Baronas Ry
losujevas su keliais raiteliais le
kia, tarytum akis išdegę. Sumišė
lį, nė nebandžiusį bėgt, apsupo 
septyni žvalgai. Kad karininkui 
būtų lengviau prieit ir iškratyt, 

vienas žvalgas sudavė porą kar
tų su karabino buože sumišėliui 
į galvą. Tas apsvaigęs parvirto. 
Tada Baronas Rylosujevas prišo
ko prie gulinčio kišenių ir ištrau
kė popiergalių pundelį. — Veski
te! — paliepė sėsdamas ant ark
lio. Ir taip, kaip stovėjo, visi 
traukė į miestą, į kordoną. O te^ 
jau buvo prisirinkę daug žmonių 
pažiūrėt, ką sugavo. Prisiartina 
prie kordono, o žmonės ima gar
siai juoktis, sėdįs prieangyje ka
rininkas taip pat šypsosi.

—Kam jūs šitą žmogų suėmė
te? Juk jis sumišusios galvos.

— Su popierium, atrėmė trum
pai Baronas Rylosujevas, ženg
damas į prieangį ir paduodamas 
pundelį.

Žiūri — vieni tik suteršti po
pierėliai, į kuriuos vynioja cuk- 
rainius.

? ? f
! ! I
Sumišėlį paleido, popierius iš

metė lauk, o žvalgui, kuris davė 
apie jį žinią, apdaužė žandus.

Nuo tos dienos Baronas Rylo
sujevas tapo pramintas: Bumaž- 
nyj oficer (popierinis karinin
kas) .

Garbė nusipelniusiems!

Jau pusėtinas laiko galas, kaip 
aš tysau ant Šešupės. Jau daug 
vandens praleidau į Baltjūres; 
daug žmonių ašarų ir prakaito 
nuplaukė drauge su vandeniu; 
daug kojų, kurios mane mindžio
jo, supuvo kapuose.

Pagimdė mane Lietuvos miš
kas; išvedė į pasaulį lietuvių ran
kos; nuo Lietuvos žirgų kanopų 
pirmąkart sudundėjau...

O drūtas buvau tiltas!...
Dar pamenu tą gadynę, kada 

ponai važinėjo, o žydai vaikščio
jo pėsčiomis. Perlėks, būdavo, ka
rieta, ketvertu užkinkyta — aš 
nė nejaučiu!...

Sueis viso miesto žydai prieš 
“neštines” nuodėmių skandint — 
aš nė linkt... Pervažiuos storiau
sias klebonas — aš nė krust.. 
Dar man smagiau, kad išlaikiau. 
Arba pavasarį, pradėjus tirpt ly
tims, ponpalaikiai sustoję žiopso 
ir laukia, kada mane parmuš 
lyti*.

O jūs žiopliai, — manydavau, 
— aš ne toks lepus, kaip jums 
atrodo. Mane ne guvernantės au
gino!

Nueidavo sau lytis, o aš kaip 
stovėjau, taip ir stoviu.

Teisybę pasakius, tai ir lytlau
žos be reikalo styrėjo — tik ma
no garbę mažino.

Tvirtas buvau.
Lenkai sakydavo, kad aš most 

Sakykite, kaip sau norite, o aš 
žinau, kad aš tiltas ir drūtesnis 
už jūsų most.

Vieną kartą važiavo smarkiai 
per mane du vežimai priešais vie
nas kitą, ir pora žydukų, iš iš- 
gąsties norėjusių pasišalint, nu
smuko į upę. Nuo to laiko užgin
ta buvo greit per mane važiuot 
ir abiejuose mano galuose pasta
tė stiebelius su lentomis ir lietu
višku parašu: “Žingine.”

Nors man nesmagus buvo tas 
važiavimas žingine, neduodant nė 
padundėt gražiai, bet, jeigu tas 
žmonių naudai, tegul sau...

Stiprus buvau.
Nereikėjo niekad nė taisyt ma

nęs. Ir kažin, kaip ilgai būčiau 
laikęs netaisytas, jei ne masko
lių valdininkai. Tai dar ypatingi 
sutvėrimai — tegul juos lytis! 
Girtuokliai neišpasakyti: pila ir 
pila, o degtinė vis nubėga V— ta
rytum štai nuo manęs vanduo be-

(Nukelta į 3 psl.)
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VIVCO KUDIRKOS
KŪRYBA

PUBLICISTIKA
Vinco Kudirkos raštai, kaip ir 

jo veikla, buvo platūs ir įvairūs. 
Jis reiškėsi ir grožinėj prozoj, ir 
lyrikoj, vertė i lietuvių kalbų di
delius veikalus iš kitų kalbų, bu
vo plataus masto publicistas ir li
teratūros kritikas.

Ypač ryškus V. Kudirka buvo 
publicistikoj, čia jo plunksna bu
vo aštri ir dygi. Jo publicistiniai 
straipsniai buvo talpinami j spe
cialų “Varpo” skyrių — “Tėvynės 
Varpus”, kurie buvo tikra anų 
priespaudos metų kronika, aki
vaizdžiai iškelianti caro pareigū
nų darbus, realiųjų Lietuvos ko
votojų veiklų ir joje pasitaikan
čias negeroves. Vietomis čia ryš
kėja aiškiai beletristinis stilius, 
darąs šiuos straipsnius nenuobod- 
žiais ir dar šiandie įdomiais.

Pagrindinė jo publicistikos min
tis — vieninga ranka, — nežiū- 
rist asmens reikalų, kovoti su 
Lietuvoj vyraujančiomis negero
vėmis. Kudirkos žodžiais: “Kas 
bus, jeigu nelaimė užklups mus 
greičiau, nei spėsime susivienyti 
ir suprasti, kad reikalas tėvynės 
visiems yra vienas, kad jis yra 
aukštesnis už atskirų partijų ego- 
jizmą, kad prieš tų tėvynės rei
kalų priešingiausios partijos turi 
stoti su alyvos šakele ir užmiršti 
asmeninius nesutikimus.”

Šiuose straipsniuose V. Kudirka 
gina ne tik tautinius, bet ir reli
ginius lietuvių interesus, pulda
mas rusų peršamų provoslaviją ir 
sulenkėjusius lietuvius kunigus 
kviesdamas atsibusti ir stoti vie- 
ningon kovon už lietuvybę su ki
tokių įsitikinimų žmonėmis. Juo
se jis demaskuoja rusų valdininkų 
moralinę menkystų, rusų valdžios 
tikslus ir iškelia rusinimo pavojų 
per naujai steigiamas cerkvines 
mokyklas bei per cerkvėse pradė
tus sakyti lietuviškus pamokslus. 
Jis griežtai pasmerkia rusų ky
šininkavimų ir karjerizmų, iškel
damas jų tamsumų ir daromas lie
tuviams skriaudas. Ypač su dide
liu pasipiktinimu vaizdžiai puola 
caro despotizmų, pasireiškusį žan
darų įvykdytose Kražių bažnyčios 
skerdynėse. Gauna iš jo gerai ir 
lenkai bei sulenkėjusieji, be to, 
polemizuoja jis su lenkų laikraš
čiais, kurie puola lietuvių tautinį

Lietuvos Tilto Atsiminimai
| . (Atkelta

lyjant. O kaip sukeiks, tai net 
per mano balkius drebulys perei
na, nors maskoliškos kalbos ne
suprantu. Labiausiai vienok linkę 
prie viešo skatiko vagystės — 
tą dalyką, galima sakyt, įvedė į 
sakramentus. Juk ir iš manęs už
dirbo ir tik man sveikatą atėmė. 
Kad jie iš muito nieko nelaimėtų, 
biaurybės!

Vaikštinėjo sykį po mane aps
krities viršininkas Kopiejkoliubo- 
vas ir apskrities inžinierius Nik- 
čemnickis.

— Žinote ką, Boleslavai Stanis- 
lavovičiau, — tarė staiga virši
ninkas: — ar negalima būtų pa
taisyt šitą tiltą?

— Susimildami, Teofili Dulo- 
vičiau! Juk tiltas sveikas, drūtas, 
— atsakė inžinierius, dar nesu
prasdamas.

— Na, už consilium gydytojai 
paima kad ir nuo šveŲco, jeigu tik 
norėtų gydytis.

— Aa! dabar suprantu... Ge
rai...

Ką juodu tarėsi toliau, nė ne
girdėjau.

Visi mano plyšiai šypsojosi, 
kad mane paketino taisyt. Mane 
taisyt!

Buvau jau užmiršęs apie tų at
sitikimą.

Tiktai ar po dviejų savaičiti 
ateina žydas, visai nepažįstamas. 
Apžiūrėjo mane iš viršaus: čia 
su lazda pabandė, ten paspyrė su 
koja. Paskui apžiūrėjo iš apačios, 
nusiavė kojas, įbrido į upę, pa
gnaibė vandenyje polius ir apsi
sukęs išlipo į krantą, čia susto
jo, paskaitė pirštais ir greit stvė
rėsi autis batais, bambėdamas 
tuo tarpu pusgarsiai: 

sąjūdį. Pikčiausiai gi jis pliekia 
mūsų tautos šnipus ir išdavikus. 
Liečia jis ir mišrių šeimų klausi
mų, kurį laiko pačia opiausia 
lietuvių tautos žaizda.

čia paliestos tik pagrindinės V. 
Kudirkos publicistikos temos, o 
jų buvo tiek daug, kad visos sun
ku suminėti. Jo publicistika buvo 
perdėm gyva, kupina jumoro, 
vaizdinga ir nuoširdi. Tatai ro
do, kad jis rašė tai, ką išgyveno, 
čia ir pasireiškė jo publicistinis 
talentas.

SATYROS
Satyrose Kudirka naudoja tą 

pačių medžiagų, kurių kėlė ir pub
licistikoj. Jo keturios epinės saty
ros — “Viršininkai”, “Vilkai”, 
“Cenzūros klausimas” ir “Lietu
vos tilto atsiminimai” — yra ori
ginaliausia literatūrinė kūryba. 
Jos visos vaizduoja rusų valdinin
kų darbus Lietuvoje ir jų ydas: 
tamsumų, gobšumą, girtuoklystę, 
kyšininkavimą ir 1.1 Šių ydingųjų 
valdininkų paveikslus autorius su
gebėjo perduoti su nepaprastu 
spalvingumu ir realumu. Jie yra 
iš ano meto gyvenimo nusižiūrėti 
ir lengvi atpažinti. Ilgiausioje 
“Viršininkų” satyroje Kudirka pa
naudojo konkrečių Naumiesčio 
apskrities gyvenimo medžiagą, net 
ir vietovardžius mažai pakeitė, 
kad žmonės galėtų atpažinti, ku
rie įvykiai čia liečiami ir asmenys 
vaizduojami.

ši satyrose pavizduotoji rusų 
valdininkų veikla šaukte šaukia
si pasipriešinimo. Ne tik vaizdus 
ir gyvas stilius bei lengvai plau
kių žodžiai, bei juokų kelią vaiz
dai, bet ir laisvės viltis, plazde
nanti jose, su malonumu skaitomi. 
Jos mums aiškiai ir nedviprasmiš
kai byloja, kad ir šių dienų Lie
tuvos nelaimė, su panašia pries
pauda, korupcija, rusinimu ir ki
tomis vergijos priemonėmis vis 
kada nors praeis, lyg nebuvęs ne
gandas. ..

LYRIKA
Lyrinių kūrinių V. Kudirka yra 

parašęs nedaug. Iš viso tebus 
apie 10 originalių-eilėraščių, ke
liolika svetimuosius sekant para
šytų pasakėčių ir keli verstiniai 
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— Gerai... jie nori uždirbt, bet 
ir man teks... pasidalysime... 
Kasmet uždirbsime betaisydami...

Žydas nuėjo sau. Man net kok
tu pasidarė. Argi iš tikro ren
giasi mane taisyt?

Pasirodė, kad iš tikro.
Viršininkas su inžinierium ūmu 

laiku suspėjo įkainuot visa, gaut 
patvirtinimą, o žydas apsiėmė 
pristatyt medžiagą ir atlikt dar
bą. Privežė medžių, pradėjo ta
šyt, pjaustyt ir vieną dieną mane 
uždarė.

Be reikalo privežė medžių, nes 
man iš jų nieko nepridėjo. Tiktai 
ką skiedrų pritašė, kad visi ma
tytų. Mane taipogi vargino: čia 
paskliutavo, ten paobliavo, ten 
paskutinėjo, ir tiek. Tiesa, poški
no, baladojo dikčiai: mat, dirbo. 
Tik man nuo to darbo įsisuko li
ga. Rytojaus dieną po pataisymo, 
pamenu, buvo prekymetis. Žmo
nelių, ir pilnais, ir tuščiais, per
važiavo nemaža. Per visą dieną 
nieko, o vakare ėmė mane krėst 
drugys. Kitą dieną važiuoja ve
žimas šieno — ir kad nudiegs 
man kairiąją pašonę! Pusę dienos 
buvau į tą šoną pakrypęs. Nuo 
to laiko jau man kasdien šis ar 
tas kenkė. Pasijutau, kad aš jau 
ne tas tiltas, kaip kitąsyk. Ypač 
man buvo pikta, kad į niekus pa
virtau ne dėl savo kaltės, ne dėl 
senatvės, o tik dėl valdininkų 
nesąžiningumo. Pasižiūrėjau sykį 
į Šešupę — net pasibaisėjau, iš
vydęs savo paveikslą: tokia nusi
minusi, tokia nesmagi jo išvaizda.

O ką gi darysi? Kad ir palie
gęs, tarnavau žmonėms toliau.

Atėjo naujas viršininkas. Se
nąjį už viešų pinigų vogimą per-

V. KUDIRKA

Kas yra didis
Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, 
Prispausti vergijos, žemyn galvas lenkia, 
O dvasioje keikja. Didūs ne tironai, 
Kurie tenka garbint, nors jie visiems kenkia.
Tik tas yra didis, kurs gyvaastį savo 
Be baimės aukoja dėl artimo laimės, 
Kuris didžius darbus žmonijai aukavo, 
Prieš ką žmonės klaupia iš dėkui, n’iš baimės.
Ne tas yr galingas, kurioj o galybė 
Tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų, 
Kurio galią skelbtų griuvėsių daugybė, 
Sudegintų turtų, žmonių išžudytų!
Galingas tasai, kurs be kraujo gal sėti 
Pasauliui brolybę iš krašto į kraštą, 
Kurs vargdieniui duoda nors kiek pailsėti, 
Palengvina sunkią gyvenimo naštą.
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eilėraščiai. Jo lyrika yra idėjinė. 
Tautos Himne “Lietuva tėvynė 
mūsų”... jis sinte'tiškai išreiškia 
visą ano laikotarpio tautinę ideo
logiją. čia jungiami romantiniai 
ir pozityviniai pradai. Praeitis de
rinama su dabartim ir ruošiama
si ateičiai. “Varpo” eilėraščiu V. 
Kudirka žadina iš tautinio snau
dulio, eilėrašty “Lietuvos švie
suoliams” rūsčiu balsu jis kvie
čia į darbuotuos, kurie jau atsi
žadėjo jaunystės idealų. Kovoje 
už Lietuvą kritusioms skiriamas 
jo eilėraštis “maniesiems”. Net ir 
nūdieniam Lietuvos gyvenimui 
puikiai tinka jo eilėraštis “Ne tas 
yra didis”.

VERTIMAI
Be mažesnių eilėraščių ir kele

to pasakėčių V. Kudirka išvertė 
į lietuvių kalbą visą eilę didelių 
literatūros veikalų, šitai jų sąra
šas: Slovackio “Mindaugis”, “As- 
nyko “Kęstutis”, Vroblevskienės 
“Narimantas”, A. Mickevičiaus 
“Konrado Valenrodo” Vaidilos pa
saka, ir “Vėlinių” III-ji dalis, 
Radzevičiūtės “žemės dulkės”, 
Brolio “Pagieža” ir “Jurgis Dur
nelis”, M. Baluckio “Vaitiekus 
Smaigas”, A. Dygasinskio “Žvirb
liai”, E. Bellamy “Užsimerkus”, 
Šilerio “Orleano Mergelė” ir Vi
lius Tellis” ir Bairono—“Kainas”.

čia matome, kad V. Kudirka 
vertė ne tik istorinius veikalus 
apie Lietuvą, bet net ir tokių kla
sikų, kaip Šileris ir Baironas. Ta
čiau visuose jo verstuose veika- 

kėlė į kitą vietą, kur pinigai dar 
nebuvo išvogti, šitas naujasis va
dinosi Maksimas Maksimovičius 
Merzavcevas. Turėjo jis gaidžio 
būdą ir visada,vaikščiojo su pen
tinais. Niekas neįtikėtų, kad aš 
iš pirmos beveik dienos puoliau 
jam į akis. Tai turiu laimės prie 
viršininkų!

Atėjo Merzavcevui į galvą ma
ne sumaskolint. Už tokį darbų, 
kaip vėliau patyriau, visoki vir
šininkai taipgi gerai uždirba — 
dar daugiau, negu už tolydinį 
taisymą.

Maskolinti pradėjo, uždrausda
mas lietuvių kalbą ir raštą.

— Viešoje vietoje, — ištarė 
Maksimas Maksimovičius, — turi 
būti vartojama maskoliška kalba.

O ta vieša vieta buvo, mat, 
anos lentukės su parašu: “žingi
ne”. Užtepė lietuvišką parašą ir 
padėjo maskolišką: “Sagom”.

Bet šitas pasikėsinimas su lie
tuvių kalbos uždraudimu nepasi
sekė. Naujas parašas patiko tik 
vaitams, seniūnams ir piemenims: 
būdavo, eina pro jį lėčiau ir ban
do neva maskoliškai kalbėt. Tač
iau arkliai, išvydę maskolišką pa
rašą, pradėjo baidytis. Trumpu 
laiku sudaužė keletą vežimų, su
žeidė arba suvažinėjo keletą žmo
nių, na, ir turėjo maskolišką pa
rašą pašalint. Nors lietuviško ne
sugrąžino, bet arkliai jau nebesi- 
baidė. Likau visai be parašo.

Dabar, sakau, manęs jau neju
dins.

Kur tau!
— Aš turiu jį sumaskolint, — 

tarė kitu žygiu Merzavcevas, šnai- 
riai pažiūrėjęs į mano atlošas.

Laukiau, ką man dar padarys, 
įdomu buvo žinot, ko stversis da
bar smarkusis Lietuvos tilto mas- 
kolintojas, sykį nepasisekus. O jo 
tuo tarpu sumanyta pritaikyt man 
baisiausią dalyką — prievartą. 

i
I

t 
i X
X

luose yra keliama laisvės idėja ir 
pasipriešinimas okupantui, kaip 
jis besivadintų.

LITERATŪROS 
KRITIKA

V. Kudirka laikytinas pirmuoju 
lietuvių literatūros kritiku. “Var
pe” jis rašė keletą kritikos strai
psnių, kur recenzavo Vienožindžio 
dainas ir Gužučio dramą “Ponas 
ir mužikai”. Savo kritikos strai
psniuose jis pasisako prieš ten
denciją literatūroje, reikalauda
mas idėjinių ir estetinių pradų. 
“Varpe” jis yra paskelbęs litera
tūros teorijos ir poetikos pagrin
dus. Jo nuomone, satyra turi pa
juokti ne patį žmogų, bet tik jo 
ydas. Jis parašė ir spausdino 
“Varpe” net “Tiesas eilėms rašy
ti”, kur supažindino su elementa
riniais eilėdaros dėsniais, aiškino 
ritmo ir rimo principus, plačiau 
apžvelgdamas metrinę ir toninę 
eilėdarą.

Apskritai V. Kudirka savo raši
niuose reikalavo gero kalbos mo
kėjimo ir statė sąlygą veikalams, 
kad būtų jie pagrįsti gyvenimo 
pažinimu.

— x —
Apgailestaujant, kad V. Kudir

kai nebuvo likimas palankus pa
gyventi dar keletą dešimčių me
tų, kada jis būtų atlikęs dar kal
nus darbų, tenka pabrėžti, kad su 
jo kūryba iš viso prasidėjo lietu
viškos kūrybos laikotarpis.

Jv.

Kad dar nors gerumu, tai kad ir 
jaustum neteisingus siekimus, ro
dos visgi nebūtų taip sunku ir 
biauru. O čia prievarta!

Sumanė, matote, išmest mano 
dalis, pritaisytas dar lietuvių ran
komis, ir jų vietoje įstatyt naujas, 
prirengtas maskolišku būdu virši
ninko priežiūroje. Iš pradžių bu
vo net nuspręsta statyt visai nau
ją tiltą, tiktai pradėjus žmonėms 
rėkt, turėjo positenkint “pataisy
mu”.

šaukiasi viršininkas inžinierių, 
tą Nikčemnickį, ir sakosi norįs tą 
ir tą, taip ir taip padaryt. Inžinie
rius, žiūrint toks sau pelių perkū
nas, o koks gabus pinigams griebt! 
Mato, kad čia sumanyta neteisybė, 
ne, — sutinka prie to prisidėt ir 
dar patsai primena, kad vieške
liuose esą daug, tiltelių, kuriuos 
galima būtų apmaskolint. Žiūrėk 
tu! Tai neva lenkas, katalikas, o 
maskoliams padeda maskolint Lie
tuvos tiltus! Dar žmonės šneka, 
kad lenkai einą išvien su lietuviais.

Pataisymą įkainojo 3000 rublių. 
Darbą paėmė pažįstamas jau 
žydas, inžinieriaus didžiausias 
bičiulis.

Privežė baisybę medžiagos, ma
ne vėl uždarė, ir prasidėjo darbas. 
Triukšmo buvo kur kas daugiau, 
nekaip pirmąkart taisant. Vyreli 
tu mano! Kaip ėmė draskyt mane, 
tai, sakau, bus man paskutinioji. 
Dar laimė, kad išgelbėjo mane in
žinieriaus ir žydo godumas. Mer
zavcevas nė nesusiprato.

Matote, kad mažiau reiktų pirkt 
naujos medžiagos, tai įsakė darbi
ninkams, žinoma, už geresnį už
mokestį, naktimis tašyt ir obliuot 
senas išmestas mano dalis. Iš va
karo buvo jos senos, o iš ryto jau 
naujos ir tiko.

Na, už tai pataisymas atsiėjo 
tik 500 rublių.

Tokiu būdu atgavau atgal daug

IŠ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMO

Rašytojų Draugijos suvažiavi
mas įvyko New Yorke, lapkričio 
25 d. Jį atidarė buv. pirm. B. 
Babrauskas, į prezidiumą pakvies
damas J. Mikuckį, L. Dovydėną 
ir K. Grigaitytę — pirmininkais 
ir A. Balčiūnienę — sekretore, j 
rezoliucijų komisiją — A. Mer
kelį, K. Ostrauską ir P. Naujo
kaitį.

Rašytojų D-jos veiklą apibūdi
no Liudas Dovydėnas, revizijos 
komisijos vardu pranešimą pada
rė J. Kaupas.

Visų dienų rašytojai posėdžiavo 
svarstydami jiems rūpimus klau
simus. Nusiskundė per dideliu vi
suomenės supolitikėjimu ir per- 
maža dėmesio skyrimu kultūri
nėms vertybums. Taip pat skun
dėsi sunkumu rasti parašytiems 
veikalams leidėjus, neteisingą kri
tiką ir k. Tais klausimais suva
žiavimas priėmė rezoliucijas.

MIELI AUSTRALIJOS IR NAUJOSIOS 
ZELANDIJOS LIETUVIAI! —
Švenčių proga — Kalėdų ir Naujų Metų
— linkiu jums visiems kuogeriausios svei
katos, geros nuotaikos ir susikaupusiai 
sugiedoti:

Lietuva brangi, mano tėvyne 
šalis, kur miega kapuos didvyriai.
Graži tu savo dangaus mėlyne,
Brangi, nes daugel vargų prityrei...
Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos 
Miškai, lyg rūtos, kalnais žaliuoja, 
O tuos kalnuose sesutės visos
Graudžias, malonias dainas dainuoja...
Ten susimąstęs tamsus Nevėžis — 
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas, 
Banguoja vagą giliai išrėžęs, 
Jo gilią mintį težino Dievas...
Graži tu mano, brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė...

Juozas ir Marijona Bachunai, 
Sodus, Michigan, U.S.A.

V. KUDIRKA

Kalba Į Jaunuolius
V Kudirkos eilėraštis “Labora” 

nėra laikomas gerai meniškai api
pavidalintu poezijos kūriniu, ta
čiau jo kilnios mintys ir stiprūs 
žodžiai ragina lietuvį jaunuolį 
veikti ir dirbti. Jame išreikšta 
jauna ir veikli Kudirkos dvasia, 
nes autorius jį sukūrė savo jau
nystės metuose.

Kaip žinome, V. Kudirka mokė- 

lentų ir balkių, nors susilpnintų, 
bet visgi savo ir drūtesnių už nau
juosius priedus. Davė štai iš vie
nos pusės naujus polius; menkes
nių dalių nė neminėsiu. Tai man 
poliai! Kreivi, ploni ir dargi įsta
tyti į žemę viršūnėmis: mat, kad 
per vandenį nebūtų toks žymus jų 
plonumas. Ar tai jiems tiltą lai
kyt? Karvelidei dar per menki.

Taigi dabar aš jau toks ir tiltas.
Važiuoja tuščiomis, o aš siūbuo

ju, tarytum klubai; eina pėsčias — 
aš siūbuoju; šunelis greitai per
bėgs — aš taipgi siūbuoju. Sakau, 
kad nebūčiau atgriebęs nors keleto 
savo senųjų dalių, tai būtų buvę 
po manęs.

Visi mato, kad aš niekai, o vir
šininkas nesirūpina. Jis tikisi, kad 
aš jau sumaskolintas, gyrėsi vy
riausybei, ir jam to gana.

Ką aš sakau, gana? Negana?
Neseniai vėl išsitarė Maksimas 

Maksimovičius, kad jis versiąs ma
ne į pravoslaviją. Kaip tat atliks, 
sunku įspėt. Aš tik žinau, kad, 
verčiant į pravoslaviją, turi pravo
slaviškai apkrikštyt, t.y. panardint 
į vandenį...

Tad manė dėl to silpnino, kad 
aš panerčiau į Šešupę?

Išgrauš!
Kol bus tilte nors viena senoji 

mano dalelė, tokio krikšto nebus 
— išlaikysiu. O visų dalių, bičiu
liai, permainyt nesuspėsite... Juk 
ir jūs patys neamžini; nusmuksite, 
bevažinėdami per savo darbo 
tiltus.

Priimta 5 nauji nariai: Albinas 
Baranauskas, Irena Naudžiūnaitė, 
Elena Tumienė, Jeronimas Igna- 
tonis ir Juozas Tininis.

Suvažiavime dalyvavo per 20 
rašytojų. Daugiausia New Yorko 
rajone gyvenančių.

Vakare Liet Piliečių klube įvy
ko literatūros vakaras, kurį nau
jasis Liet. Rašytojų d-jos pirm. 
Juozas Tysliava, dėl nepaprastai 
blogo oro, jau buvo norėjęs at
šaukti, tačiau publikos prisirinko 
beveik pilna salė.

I susirinkusius žodį tarė B. 
Babrauskas. Savo kūrybą skaitė 
poetas J. Mikuckis, L. Dovydėnas 
papasakojo apie Vincą Kudirką, 
K. Grigaitytė-Graudušienė, V. 
Kudirkos sesers duktė, paskaitė 
keletą savo lyrikos naujausių ei
lėraščių, L. Žitkevičius humoris
tinės kūrybos. Aktorius K. Vasi
liauskas paskaitė dr. V. Kudirkos 
Tilto Atsiminimus.

“Dirvos” L

si, studijavo ir gyveno nepritek
liuje. ši aplinkybė dar labiau už
grūdino jau ir taip kietą jo būdą. 
Taigi ir “Laboroje” mes randame 
jo stiprios valios ir pasiryžimo 
bruožus. Jie išplaukia iš rašytojo 
asmenybės.

čia Kudirka kalba apie idealus 
ir energiją, kurie glūdi kiekvie
name jaunuolyje. Jis skatina šių 
savybių neapleisti ir jas naudoti 
žmonijos gerovei.:

“Kol dega krūtinėj šventa ug
nis toji,

Kur traukia prie darbo ir duoda 
tiek vieko,

Jog menkas ir silpnas net mil
žinu stoji,

O dirbk, ydant neitų ugnis tą 
ant nieko.”

Kitame eilėraščio posme auto
rius ragina neišsižadėti idealų 
“dėl trupinio aukso, gardaus val
gio šaukšto... ”

Dėl ligos silpdamas, Kudirka 
vis dirbo ir skubėjo: norėjo bent 
nubrėžti lietuviškojo veikimo ir 
kovos už laisvę bendruosius bruo
žus. Kada įsiveldavo jo širdin 
neviltis, o sąnariuosna nuovargis, 
jis vistiek nenusimindavo, nes 
jautė, kad jo pradėtuosius darbus 
tęs draugai. Ir savo jaunatviš
koj “Laboroj” jis sako:

“O jeigu apilsi sunkiam darbe 
savo

Ir nykstant spėkoms jau nuliūsi 
nerimsi,

Tai žvilgtelk į darbą jaunų 
draugų tavo —

Vienoj akimirkoj iš naujo at
gimsi”.

Algi* Kazlauskas

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Jau pat* laikas pratęsti “Mūsų 

Pastogės” prenumeratą 1959 me
tam* ir atsilyginti už praeitą laiką.
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REDAGAVO ALGIS KAZLAUSKAS

Nemo

KAS MES ESAME?
Po II-jo Pasaulinio karo apie 

50.000- lietuvių atsidūrė už tėviš
kės ribų, Vakaruose. Pirmiausiai 
vadinamieji r e p a t r i j a n- 
t a L Kai 1940 m. Lietuvą už
ėmė raudonieji rusai, tai vokie
čių kilmės Lietuvos piliečiams 
buvoi galima išvykti j Vokietiją 
— repatrijuoti. Ta proga pasinau
dojo ir tikrų tikriausi lietuviai, 
kuriems kokiu nors būdu pavyko 
pralįsti pro repatriacines komisi
jas. Vokiečių komisijos, reikia sa
kyti, buvo labai nuolaidžios ir ne
reikalavo jokių nenuginčijamų 
vokiškumo įrodymų. Ypač palan
kiai buvo priimami tie, kurių šei
mos nariai komunistų buvo suimti 
ar kuriems toks suėmimas grėsė. 
Didelė dalis ir tikrai vokiškos kil
mės repatrijantų po karo su visa 
širdimi dėjosi j lietuvių bendruo
menę, nes Lietuvą jie laikė savo 
tėvyne. Ir nėra ko stebėtis: šei
mos, išgyvenę Lietuvoje šimtme
čius, buvo suaugę su lietuvių tau
ta.

Didžiausia tačiau dauguma lie
tuvių atsirado Vakaruose visai 
kitokiu keliu. Karo metu su ru
sais, vokiečiams užėmus Lietuvą, 
daugelis mūsų žmonių buvo at
vežti darbams j Vokieti
jos fabrikus; kita dalis įvairiau
siais būdais buvo įjungti į vokie
čių karinius bei pusiau karinius 
dalinius. Šios dvi kategorijos, mū
sų žmonių taip ir susilaukė karo 
pabaigos vokiečių žemėje.

Gausi banga paliko Lietuvą 
1944 m. vasarą bei rudenį, kai 
raudonoji armija vėl riedėjo Lie
tuvos keliais. Mat pirmoji 1940- 
41 m. raudonųjų okupacija buvo 
įrodžiusi, kad lietuviui, ypač su
sipratusiam, sunku išlikti komu
nistų nepersekiojamam, sunku iš
vengti kalėjimo bei Sibiro.

Karui pasibaigus, daugumas Vo
kietijoj buvusių lietuvių susirin

ko bei buvo surinkti į UNRO-s 
stovyklas, iš kur po kelių metų 
pavyko didelei daliai išvykti į 
užjūrius.

Ir kaip mums vadintis? Kaip 
vadintis tiems visiems, kurie jau
čiamės esą lietuviai, lietuvių tė
vų vaikai, o esame netekę tėviš
kėj Lietuvos, gyvename prisiglau
dę svetingo ar mažiau svetingo 
krašto pastogėje, bet norime iš
likti lietuviai, norime padėti tė
viškėje palikusioms ir raudonojo 
okupanto slegiamiems tautiečiams, 
norime atkovoti tėviškei laisvę?

Nesame emigrantai, nes 
emigrantai savo noru palieka 
kraštą ir išvažiuoja kitur, jieško- 
dami geresnio ar saugesnio gyve
nimo. Pasirinktąjį kraštą emig
rantai laiko savo naująja tėvyne 
ir joje, dažniausiai, kuriasi kartų 
kartoms, j emigrantų tat rūšį 
II-jo Pasaulinio karo pasėkose 
Vakaruose atsiradę lietuviai ne
telpa. Didelė dalis nesame ir 
tremtiniai. Tremtiniais 
galėtų vadintis tik tie, kurie prie
varta buvo atvežti į Vokietiją. 
Tremtiniai yra ir ruso okupanto 
į Sibirą ar Kazachstaną nuvežti 
lietuviai. Iš Vakarų tačiau tokie 
tremtiniai turėjo progos grįžti į 
tėviškę, nors ir svetimo valdomą. 
Kai buvo apsispręsta.laukti paki- 
siant politinėms sąlygoms krašte, 
tai ir šioji kategorija nustojo bu
vusi tremtiniai — jie įsijungė į 
politinių bėglių skaičių. Mums tat 
tikriausiai tinka politinių 
pabėgėlių vardas. Pa
bėgėlio vardas tačiau nepatinka 
mūsų savimeilei, o ypač jaunimui, 
kuris nebėgo, o buvo tėvų atvež
tas ar gimė svečių šalyse. Bėglys 
yra baigštus, o kas tokiu norėtų 
vadintis, nors ir nuo mirties be
aręs!

Nuo bėglio gėdos išsivaduosim 
tik tada, kada įsijungsiu! į Lietu

vos kovotojų eiles. Pakitusios ka
ro technikos priemonės ir didieji 
nebičiuliški kaimynai išplečia ma-‘ 
žųjų tautų kovotojų są
voką. Taip tat lietuvių laisvė? 
kovotojas nėra vien tik fronto ar 
partizaninio karo dalyvis. Dėl 
tautos laisvės ta prasme kovoja 
ir tas, kas augina lietuviškos dva
sios vaikus, kas remia lietuviškas 
mokyklas ir siunčia į jas savo sū
nus ir dukteris, kas jas lanko ir 
jose mokosi, kas remia lietuviš
ką spaudą, kas dalyvauja lietuvių 
organizaciniame gyvenime, kas 
kuria lietuviškas šeimas, kas, aps
kritai, neišsižada savo praeities 
ir savo kalbos. Yra ir konkrečių 
ir visiškai ryškių progų kovoti dėl 
savo tautos reikalų: tai klebeni
mas durų dėl lietuviškų reikalų 
tarptautinėje arenoje, gynimas 
mūsų bylos svetimųjų spaudoje, 
pokalbiuose su kitataučiais, ben
draujant ar dalyvaujant jųjų sam 
būriuose. Lietuviškam reikalui ko
voja garsėjęs mokslininkas, me
nininkas, sportininkas, bet ir ge
ras technikas ar amatininkas, taip 
pat ir pilkas žmogelis, jei kaimy
nai jį paveikslu laiko, jo tautybę 
su pagarba mini. Lietuviškam rei
kalui kovoja ir lietuvis mokslei
vis bei studentas, kai jis gerai 
mokosi, bet viešumoje visad rei
kalauja savo tautybę pabrėžti. 
Mes norime tat ne tik vadintis, 
bet ir būti Lietuvos kovotojai.

Yra dar renegatų — i š g a - 
m ų kategorija. Mes į juos pa
tektumėm, jei bandytumėm dėl 
geresnio duonos kąsnio, dėl pato
gesnių gyvenimo sąlygų, dėl pai
kumo nusikratyti lietuviškų plun
ksnų, išsižadėti lietuvio vardo. 
Yra tėvų, kurie patys net ir tuo 
niekingu keliu nebesugeba eiti, 
bet vaikus juo stumte stumia. Iš
daviką svetimieji glosto, bet nie
kados negerbia. Pagaliau ir pa
garba mums nesvarbu — mūsų 
nusistatymą nulemia mūsų parei
gos šių dienų galingųjų niekina
mai ir skriaudžiamai lietuvių tau
tai.

, Algi* Kabaila

MELBURNO TECHNIKOS
KOLEDŽAS

Šio rašinio autorius yra statybos inžinierius Algis Kabaila, 

33 metų, lektorius Royal Melbourne Technical College. In
žinerijos mokslus išėjo Vokietijoje Stuttgarto technikos aka
demijoje, bet dėl medžiaginių priežasčių ten nebegalėdamas 

pasilikti ir įsigyti diplomą, atvyko į Australiją ir čia Meb< 

bourno Technikos koledže 1952 metais jį įsigijo. Buvo pa
liktas prie koledžio dirbti mokomąjį darbą. 1955 metais 

buvo priimtas nariu Australijos Inžinierių Instituto. Inž. 
A. K. turi abu koledžo duodamus diplomus. Red.

Melbourne Technikos koledžas, 
turįs apie 18.000 studentų, yra 
pati didžiausia Viktorijos valsti" 
jos mokykla, ši mokslo instituci
ja skirstoma į du pagrindinius 
padalinius ■— profesinį ir nepro- 
fesinį. Daugumas besimokančio 
jaunimo domisi profesiniais pada
liniais, todėl prie jo stabtelėsime.

Profesinis padalinys dalinasi i 
8 skyrius: 1. Technologijos sky
riuje yra šios atšakos: mechani
kos — Mechanical Engineering; 
statybos ir aeronautikos — Ci
vil and Aeronautical Engineer
ing; pritaikomosios chemijos — 
Applied Chemistry; chemijos inži
nerijos — Chemical Engineering; 
metalurgijos — Metallurgy; ka
syklų ir geologijos — Mining and 
Geology; pritaikomosios fizikos — 
Applied Physics; ryšių inžinerijos 
— Communication Engineering; 
elektros inžinerijos — Electrical 
Engineering. 2. Meno skyriaus at
šakos: meno — Art; architektū
ros — Architecture. Kiti skyriai: 
Humanitarinis — Humanities; 
Matematikos — Mathematics; 5. 
Sąskaitybos — Accountancy; 6. 
Industrinės Administracijos — 
Menegement; 7. Viešosios Admi
nistracijos — Public Administra
tion; 8. Susisiekimo — Transport.

Kiekvienas skyrius tvarkosi ga
na savarankiškai. Geresniam vaiz
dui susidaryti paimkim pavyzd
žiui vieną skyrių — statybos ir 
aeronautikos, šis skyrius suside
da iš sekančių poskyrių: statybos, 
aeronautikos! ir geodezijos. Stab- 
telėkim ties statybos poskyriu. 
Kursas čia, kaip ir daugelyje kitų 
poksyrių, yra 5 metų. J pirmųjų 
metų kursą studentu priimami 
su Intermediate pažymėjimu. Su 
Leaving pažymėjimu priimami į 
antrąjį kursą su keliomis papil
domomis braižybos bei fizikos 

paskaitomis. Sėkmingai užbaigus 
ketvirtuosius metus, duodamas 
Associateship Diplomas, kurį lie
tuviškai galima pavadinti pirmuo
ju diplomu, šis diplomas duoda 
teisės pasidaryti Australijos In
žinierių institucijos (Institution 
of Engineers — Australia) nariu 
ir dirbti inžinieriaus darbą. Dar 
vienerius metus, t.y. penktuosius 
pastudijavus koledže, galima įsi
gyti Fellowship diplomą, kurį lie- 
tuviškai pavadinsime antruoju 
diplomu, šis diplomas duoda tei
sės tapti ir Londono Statybos In
žinierių institucijos nariu ir dirb
ti statybos inžinieriaus darbą vi
suose Britų Imperijos kraštuose, 
įskaitant ir pačią Angliją. Įdomu 
pastebėti, kad šios rūšies antrasis 
diplomas su tokiomis teisėmis 
Australijoje teduodamas tik vie
noje mokslo įstaigoje, t.y. Mel
burno technikos koledže.

Gavus koledže po ketverių metu 
mokslo pirmąjį diplomą, galima 
stoti į universitetą, kur priima
ma į trečiųjų metų kursą ir po 
dviejų metų studijavimo įsigyja
mas Bachelor of Civil Engineer
ing ar kitos rūšies laipsnis, šiaip 
jau į universitetą tegalima įstoti 
tik su Matriculation pažymėji
mu, mūsiškai — pilnai baigus 
gimnaziją, gavus abitūrą. Tuo at
veju universitete statybos, pa v., 
inžinerijos, reikia mokytis ketve
rius metus, kol gaunamas bache
lor laipsnis.

Mokslo mokestis koledže yra ne- 
augštas — apie £ 26 metams. 
Taip pat beveik kiekvienas tvar
kingai besimokąs studentas jau 
nuo pirmųjų metų atleidžiamas 
ir nuo šio mokesčio.

Reikia pastebėti, kad beveik vi
suose šios institucijos kursuose 
galima studijuoti ir vakarais, po 
darbo, žinoma, studijos užtrunka

MICKEVIČIUS MELBURNE
Lituanistinių kursų lankytojai 

Vėlinių išvakarėse turėjo savo 
mėnesinį pobūvį, kurio metu su
vaidino Adomo Mickevi
čiaus “Vėlinių” ištrauką — 
apeigas koplyčioje. Tamsoje už
kuriams ugnis, ir barzdotas bur
tininkas kviečia susirinkti vėles; 
Joms duoda vaisių, gėralo ir šiaip 
maisto. Vėlės prašo grūdų — duo
da ir jų. Tarp vėlių yra ir žiau
raus pono vėlė — gyvas jis val
dė tą apylinkę. Pono vėlė skund
žiasi, kad ją lydinčios paukščiais 
išvirtusios žmonių vėlės neduoda 
jai ramybės: sulesa skirtą maistą 
ir drasko gabalais jos kūną. Pau
kščiai paskirai ir choru pasiteisi
na sakydami, kad jie taip darą tik 
todėl, kad ponas, gyvas būdamas, 
jų neatjautė, juos mirtinai už
plakė, badu numarino (tai baud
žiauninkų vėlės). Pagrindinė šios 
ištraukos mintis: “-Kas nebuvo 
žmogum niekados, tam žmogus ir 
padėti negali”.

Labai geras buvo Raimundas 
Kazlauskas burtininko 
rolėje, šis vyras turi artistinių 
gabumų. Gerai suvaidino ir žiau
riojo pono vėlės rolę Algis Š e- 
metas. Likusieji kursantai 
sudarė burtininko palydovus ir 
paukščių chorą. Grimavo p. A. 
G a b a s. Pastebėtina, kad jau
nieji vaidylos savo roles mokėjo 
mintinai.

Iš viso, tas vakaras supažindi
no su lietuvių Vėlinių papročiais 
bei tikėjimais. Buvo perskaityta 
Nemo rašinys — “žvakelės dega 
Kaune”. Skaitė Rasa Ž i ž y t ė. 
Jieva D i d ž y t ė labai gražiai 
paskaitė pagal Krėvės “Raganių” 
parašytą rašinėlį — “Gugis įsipra
šo ; dangų”. Programos pabaigai 
Karolis Kazlauskas pa
skaitė rimtai paruoštą referatą 
— “Vėlės nerimsta”.

Po programos pasivaišinta prie 
tėvų paruošto užkandžių stalo. 
Visiems padėkojo komiteto pirm. 
E. šemetienė.

Pat* Tasai

žymiai ilgiau. Finansiškai nestip
rioms mūsų emigrantų šeimoms 
tas studijavimo būdas labai svar
bu. Kelis metus, pavyzdžiui, stu
dijoms pašventęs jaunuolis, gali 
pradėti uždarbiauti ir vakarais 
besimokydamas įsigyti diplomą.

Danutė Butkeviciute

MANO PIRMOJI MOKYKLA
Šio rašinio autorė Danutė Butkevičiūtė, 21 metų, pernai 
baigė mokytojų seminariją ir jau sėkmingai atidirbo vie
nerius metus. Ji taip pat labai gerai baigė Melburno Li< 
tuanistinių kursų pirmąją laidą. Red.

Traukinys smarkiai sušvilpė ir 
greit sustojo. J mano snaudulių 
pasaulį įsiskverbė diegiantis šūkis 
— Morwell! Pašokau nuo sėdy
nės žaibo greitumu. Žiūriu — 
jau žmonės žengia pro stoties var
tus, o mano lagaminai teberiokso 
ant lentynos. Kad griebsiu aš už 
jų! Viena ranka tempiu dėžes, su 
kita velkuos apsaustą. O širdis 
muša kaip būgnas. Dievuli, kad 
tik tie ratai nepradėtų vėl suktis:

šiaip taip prasiskverbiau pro va
gono siauras duris. Atsidusau. Jau, 
vadinas, atvykau į pirmą paskyri
mo vietą. Ilgu žvilgsniu perskri 
dau aplinkinį vaizdą. Stotis nesi
skiria nuo melburniškių. Nauja
sis australas nerūpestingai svaido 
dėžes ant platformos, kitas tingiai 
priiminėja bilietus. O lauke išsi- 
rykiavę. netgi trys taksiai laukia 
mano komandos. Nieko sau mies
telis Morwell, — nusprendžiau 
sau: — Matyt, netrūksta naujo 
elemento, žengia su laikais. Tik
riausiai, ir mokyklos bus moder
niškos! Tiesa, mano mokykla kai
me, tačiau buvau girdėjusi, kad 
naujai statyta ir spalvingai dažy
ta.

Taksis skrieja greitai. Šnekus 
vežėjas rodo aplinkinius vaizdus.

— Čia, panele, matosi elektros 
jėgainė, o ten gazo ir brikečių 
fabrikas. Morwell mat progresy
vus miestas — net 11.000 gyven
tojų. Taigi mes jau ir privažia
vome jūsų mokyklą!

— Mano mokyklą? — nustebu
si paklausiau. Bet kur gi ji? Ne
jaugi jis vadintų šį sukrypusj, na
mo vardo nevertą pastatėlį mo
kykla?

— Ar tik jūs neklystate? — 
atsainiai ištariau, — kad aš gir
dėjau... — Labas rytas! Tikiu, 
turėjot malonią kelionę! — kalbė
jo iš lango kyšanti galva. Išeina 
vyriškis. — Aš esu Mr.......... .
mokyklos vedėjas. Nunešiu laga
miną rezidencijon. Vėliau, išgė
rus arbatėlės, parodysiu mokyk
lą. Gaila, jums teks dirbti sena
jam pastate. Teisybę pasakius, šis 
pastatas švietimo ministerijos nu
matytas greitai nugriauti: stogas 
mat praleidžia didžiuosius lašus, 
ir vienas langas išdaužtas. Bet 
naujoji mokykla tik vieno kamba
rėlio, o turiu keturiua skyrius 
joje sutalpinti. Tikiu, suprasit 
mano padėtį.

Suprasit mano padėtį... Ir kur 
aš atsidūriau? O kiek buvau sva
jojusi apie šviesų švarų mokyklos 
kambarį, blizgančias grindis, nau
jas pilkas lentas...

Pirma diena mokykloje. Meš
ka galvą gali nusisukti. Visi kam
pai priversti pernykščių šiukšlių: 
drožinių, medgalių, kirvakočių ir 
kitokių įrankių liekanų. Tik pa
judink, sukelsi dulkių debesis. 
Įsivedžiau vidun savo mažą būre
lį, o šie, lyg sumišusių avių ban
delė, žvalgosi bailiai į visas pu
ses. Nežinau, kas daugiau juos 

stebino: šita sukrypusi lūšnelė, 
ar prieš juos stovinčioj! asaba — 
naujoji mokytoja?

Jau nuo pirmos dienos pradė
jau tartis su vaikučiais, kaip ga
lėtumėm sujaukinti šitą tamsią 
landynėlę. Klasės sprendimas — 
daryti didįjį apvalymą. Visi žadė
jo man padėti. Penktadienio po
pietę pradėjom vykdyti mūsų su
tarimą. Vaikai, lyg pelytės, nardė 
pro duris. Vieni nešė vandenį, ki
ti knisosi pakampiuose j ieškoda
mi skudurų. Dar kiti typsojo apie 
mane lyg žvirbliukai ir įkyriai 
klausinėjo: — Yra man darbo? 
Ką galiu dabar dirbti?

Vaikų entuziazmas visiškai su
suko man galvą — negaliu darbo 
nei minutei nusitverti. Jie tem
pia mane už rankos,, už padalkų. 
Ir vis krykštaudami, vaikiško 
džiaugsmo pagauti.

— žiūrėk, kiek daug sienos nu
ploviau! Geras aš berniukas, ar 
ne? Vienas burbuliukas, mažiau
sias bet storiausiai mopą pasiė
męs švaistosi aplin\ Dumblinas 
vanduo į visas puses taškosi, o 
šis murzna vyrišku storu balsiu- 
ku:

— Aš mėgstu dirbti. Aš tikrai 
daug padedu mūsų mokytojai.

šitokiu įkarščiu mes dirbom 
iki pusės penktos valandos. Tik 
vaikams išsiskirsčius namo, gavau 
minutei atsikvėpti, darbu pasi
džiaugti. Bet kur tas darbas, kad 
jo nė nesimato? Tik keletas bali- 
kių vidury aslos, numurzintas 
langas ir rašale sumirkyta nosi
nė. Nusimečiau batus ir kojines, 
atsiraičiau rankoves ir ėmiausi 
pati darbo. Namo grįžau saulei 
nusileidus. Sukaitusi, suvargusi, 
bet džiaugsmo kupina širdim. Il
gai tą naktį nemigau: vis galvoj 
mokykla, vaikai, spėliojau, ar 
grindys per naktį išdžius, ką sa

kys pamatę vaikai.
XXX

Tris mėnesius išdirbau su savo 
maža bet rinktine mokinių kuope
le. Priešpiet mokiau skaičiavimo, 
skaitymo, rašymo. Vaikai verda
vo spalvotus karolius ant vir
velių.

— Penki mėlyni ir penki ruža- 
vi. Kiek iš viso turi, Johny? Arba 
mėgindavom su sviediniu nuverst 
kartono triušiukus.

— Kiek triušių nušovei? Kiek 
pasiliko tupinčių? — klausdavau. 
— Parašyk tą skaičių lentoje, Pe
ter!

Po pietų vaikų mėgiamiausios 
pamokos: gamta, menas ir rank
darbiai. Kartą statėm namą — 
mūsų šeimos namą. AŠ susiuvau 
kartonines sienas, vaikai dirbo 
baldus, lipdė vidines sienas popie
riukais, laukines dažė raudonai. 
Allan nulipdė tėvą — didelį, sto-. 
rą, tokį, kaip jis pats. Cheryl iš 
vielos sulankstė mamą.

— Mano mama augsį£a ir plo
na, — paaiškino. Pastatėm mamą 
prie krosnies, o tėtį prie televi
zijos. Kažkas nulipdė dar vaiką, 
bet tokį storą, kad net pusę kam
bario jis užėmė.

Visi džiaugėsi, čiauškėjo, gyrė 
savo darbą. Protarpio metu klasė 
prigriūdavo didesnių vaikų. Po 
pamokų vaikai atsitempdavo ir 
savo nedrąsius tėvelius. Parody
davo ne tik namą, bet ir savo kas 
rytą laistomas gėles, ir savo ant 
sienos kabančius meno kūrinius.

Iš pradžių tas vaikų menas man 
rodėsi truputį koktus — tik po
pieriaus suterliojimas. Visokiais 
būdais stengiausi vaikų meninę 
išraišką pakelti. Rodžiau gerus 
piešinius, aiškinau, kokios spal
vos derinasi. Viskas tačiau būda
vo veltui. Tik progai atėjus, vai
kai ir vėl griebdavosi kuo ryš

kiausių spalvų. Vieną dieną ir šuo 
ir žmogus būdavo raudoni, kitą 
dieną mėlyni, o juodai spalvai tu
rėjo kažkokį patraukimą, nes ta 
spalva jų kūriniuose dominuoda
vo.

Po pamokos turėdavom meno 
parodą. Kiekvienas vaikas apibū
dindavo savo kūrinį. Tas iš tikrų
jų būdavo reikalinga, nes iš trijų 
vieno dydžio, pavidalo ir spalvos 
figūrų, tikriausiai, viena būdavo 
šuo, kita karvė, trečia žmogus. 
Iš pradžių mėginau pati paaiškin
ti kaikurio vaiko darbą, bet greit 
pasijutau padariusi didžią klaidą. 
Tarp suaugusių realybės ir vaikų 
fantazijos yra tokia spraga, kad 
suaugęs vaikų vaizduotės niekad 
nepajėgs pilnai paaiškinti. O sa
vo kūrinius vaikai pinai supran
ta. Kodėl nepaišyti šuniuko vieno 
dydžio su namu, jog jis svarbiau
sias vaiko draugas, ir todėl gauti 
pirmą vietą lape. O jei mamos 
veidas tamsiai lelijavas, tai tik 
todėl, kad lelijava spalva jo mė
giamiausia: ja vaikas išreiškia 
meilę savo mamai.

Po langu laikėm gėlių lysvelę. 
Kartu ją išakėjom ir gėles padie- 
gėm. Nupirkau mieste tuziną gė
lių — kiekvienas po vieną ir mo
kytoja dvi. Vaikai labai prisirišo 
prie savo diegtinių gėlių. Kasryt 
jas laistė, kartais net susipešdavo, 
neatskirdami savųjų, pavydėdami, 
kad kitas jo nelaistytų, neravėtų. 
Gražus, oi gražus buvo mūsų žo
lynėlis! Tačiau neilgai težydėjo. 
Vieną miglotą rudens rytą radau 
darželį išmindžiotą, visas gėleles 
nužudytas. Gilūs pėdsakai man 
aiškiai pasakojo, kad tai būta kar
vės nenaudėlės nauja pramoga. 
Ne pirmą kartą ta sena palaidūnė 
iškados mums pridarydavo: tai 
medelį nužlebendavo, tai nugrėb
tą taką bandelėm apkrėsdavo. 

Vaikai, tik išvydę jos ilgus-ragus 
apie langą besišvaistant, skubėda
vo laukan nuvyti tą nenaudingą 
padarą. — Ot, kvailas gyvulys! — 
sakydavo jie man. Tą rytą po iš- 
kadų aš karštai jiems pritariau.

XXX
Vieną rytą sparčiais žingsniais 

klasėn įžengė inteligentiškos iš
vaizdos žmogus. — Bus keliaujan
tis pardavėjas arba draudimo 
agentas! — akimi permetus pama
niau.

— Galėčiau jums kuo padėt? — 
skubėdama prie durų paklausiau.

— Aš esu Mr. Braiden.
— Ne tas pats Mr. Braiden, ku

ris,... kuris?... Kiti jau žodžiai 
sustingo gerklėje.

— Taip, tas pats, mokyklų ins
pektorius.

Saitas prakaitas išpylė mane. 
Nei sėst, nei nert pro. duris, 
žvilgteriu į lentą. Na, kaipgis! 
Johny pasalom paišyta karvė ga
nos vidury paskubom užrašyto 
skaičiavimo. Praėjusios dienos da
ta, didelėm raidėm rašyta, tebe- 
kryvuliuoja lentoje. O ant grindų 
raudona kreida, netyčia nukritu
si, taip sumarmalinta, kad net 
akys bijo žiūrėti. Ką tas augštas 
asmuo man dabar pasakys? Gir
dėjau — jis žodžių į vatą nevynio- 
ja, teisybę rėžia stačiai nuo pe
ties.

Bet Mr. Braiden, nieko daug 
nesakęs, išsiėmė dokumentus ir 
pradėjo skubiai rašyti. Laikas 
nuo laiko dirstelėdavo mano pu
sėn, kur aš su dideliu išsikarščia- 
vimu bandžiau vaikus įtikinti, jog 
trys triušiai turi šešias ausis, o 
ne dvi.

Visą priešpietę jis sekė mano 
pamokas. Vis rašė ir rašė, o jo 
veido išraiška ta pati vis šalta ir 
rami, net paslaptinga, kaip lede 

(Nukelta į 5 psl.)
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Jausmu Siuutinėlis
Žinau, kad vis dar man palieki tuščią vietą 
Prie savo Kūčių stalo, liūdno ir kuklaus.
O kiek prie jo vienatvės ašarų išlieta, 
Kiek lūkesčio, kiek nerimo tylaus!...

VILTINGAI SVEIKINU SESES IR BROLIUS, SKAUTŲ VADOVUS, 
TĖVUS IR VISUS BIČIULIUS, LINKĖDAMAS RAMIŲ ŠV. KALĖ
DŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! TEGU AUGščIAUSIOJO PA
LAIMA GLOBOJA MUS ŠVENTĖSE IR LEIDŽIA LIETUVIŲ 
SKAUTUOS VĖLIAVĄ NEŠTI GARBINGAI I ATEINANČIUS 
METUS DIRBANT ARTIMO GEROVEI IR TĖVYNĖS PRISIKĖ
LIMUI.

Žinau... Ir štai po daugio bastymosi metų 
Su ta žinia, kaip su kančia, apsipratau.
Ir kai vien tik jausmai visur tave temato, — 
Tik juos, tik juos galiu pasiųsti tau.

V.S. A. KRAUSAS, 
L.S.S. Australijos Rajono Vadas

Ak, nesvarbu, iš kur, tegu jie skrenda 
Ten, pas tave, kelionių dulkėm apnešti, 
Ir tepasako, kad Kalėdų nesuranda 
Širdis'šiame pasaulio pakrašty...

TAUTINĖS STOVYKLOS SVARBESNIEJI 
PARENGIMAI

Lietuvių Skautų Tautinė Sto
vykla 40-čiui paminėti įvyksta 
Mt. Marthoje nuo š.m. gruodžio 
mėn. 27 dienos iki 1959 m. sau
sio mėn. 10 dienos. Jon suskrenda 
lietuviai skautai iš visos Austra
lijos. Tikimasi apie 180 stovyk
lautojų. Visuose vienetuose vyks
ta smarkūs pasiruošimai kalbamai 
stovyklai. T.S. Rengimo Korųisi- 
ja, nugalėjusi įvairias kliūtis, bai
gia jos organizavimo darbą. Ma
loniam visuomenės dėmesiui pra
nešame svarbesniuosius T. Sto
vyklos parengimus, į kuriuos 
nuoširdžiai kviečiame gausingai 
atsilankyti. Gruodžio mėn. 28 die
ną įvyksta T.S. atidarymas.

Diena skirta Lietuvos Skautų 
Globėjo Šv. Kazimiero 500 metų 
sukakčiai paminėti, šv. mišias at
laikys ir pamokslą pasakys LSS 
Australijos Rajono Dvasios Va-

Mano Pirmoji 
Mokykla 
(Atkelta iš 4 psl.) 

prakirsta eketė. Visą laiką jutau 
jo žvilgsnį — viską apimantį, 
viską suprantantį, kritišką žvilgs
nį. Todėl ir mirkau prakaite, to
dėl ir drebulys staigiai nukrės
davo. Pagaliau išėjo. Kaip leng
vai atsidusau! Nuėjo į vedėjo kla
sę.

Po pamokų inspektorius sugrįžo 
atsisveikinti su manim.

— Atrodo, jūs mėgstat mažiu
kus mokyti?

— O, labai!
— Malonu girdėti. Linkiu jums 

greit gauti nuolatinį paskyrimą 
permanent appointment! Dar 

klausinėjo apie klasės tvarką, nau
jas užuolaidas, vaikų punktualu
mą: Ir staiga mano visi dvasios 
raiščiai atsileido: jaučiausi links
ma, linksma, klausiausi ir gėrė
jausi jojo žodžių.

XXX
Bet permanent appointment aš 

ten negavau, o buvau paskirta 
naują trimestrą pradėti kiton mo
kyklon. Nors tą faktą ilgai nuo 
savo mažųjų bandžiau nuslėpti, 
tačiau ilgainiui sužinojo nuo tėve
lių. Ir nusiminė mano būrelis, ir 
tamsus debeslėlis užtemdė mūsų 
džiaugsmą. Meno pamokoj pati 
sumaniausia mergaičių paprašė:

— Vakar paišėm motinos dienai 
korteles. Ar aš galiu šiandien 
jums nupaišyti kortelę?

Vėliau skaičiau: “Linksmai mo
kytojai! Dėkui už viską, ką man 

.davėt”. Klausiu mergaitės, kodėl 
nevartojo “brangi”.

— Tai kad jūs dažnai juokia
tės, ypač žiūrėdama į mano pie
šinius, — buvo jos atviras pasi
teisinimas.

Paskutinę dieną, prieš pat atos
togas, vaikai ištempė mane gry
bauti. Diena buvo lietinga, ir mū
sų batai greit žlepsėjo permirkę. 
Rinkom grybus lenktyniaudami. 
Vaikai nardė kaip strėlės po šla
pią dirvoną. Mokyklon grįžom 
vėlai, sušilę, bet pilnu krepšiu 
grybų. Liko tik atsisveikinti. Vai
kai įgrūdo keletą puokščių gėlių, 
ir aš išnėriau pro duris, pro aša
ras pajėgus pasakyti tik “sudiev”. 
Už valandos sėdėjau traukiny, o 
už antros buvo toli nuo Morwell. 
Tik mintys tebelakstė šlapiom 
pievom, o širdis vis kartojo: — 
Linksma mokytoja, dėkui už vis
ką.

dovas kun. P. Butkus. Apie šv. 
Kazimierą kalbės sktn. V. Neve- 
rauskas, Brolijos Vadeiva., Tą die
ną įvyks stovyklautojų paradas ir 
vakare laužas.

Gruodžio mėn. 31 diena slcirta 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. 
11 vai. įvyks ALB Krašto Val
dybos padovanotos Australijoą 
Rajonui vėliavos pašventinimas. 
Šventinimo apeigas atliks LSS 
Australijos Rajono Dvasios Va
dovas. Vėliavą iškilmingoj suei
goj įteiks ALB Krašto Valdybos 
Pirmininkas S. Kovalskis ir kal
bės apie Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę.

Naujųjų Metų diena skirta jū
rų skautams, šv. Mišias atnašaus 
LSS Australijos Rajono Dvasios 
Vadovas kun. P. Butkus. Jis taip 
pat keletą dienų pastovyklaus T.S.

Sausio mėn. 4 dieną, sekmadie
nis, skirtas 40 metų Jubilėjui pa
minėti. Tą dieną šv. Mišias at
našaus ir pamokslą pasakys kun. 
dr. Bučinskas. Didesnio masto 
laužai įvyks: sausio mėn. 3 die
ną, šeštadienį, su bendruomene 
susiartinti, sausio mėn. 8 d. — 
tarptautinis* laužas, kurio progra
moje dalyvaus estų, ukrainiečiu 
ir rusų skautai ir sausio mėn. 9 
dieną Tautinės Stovyklos uždaro
masis laužas.

T.S. stovyklavietė yra netoli jū
ros, vasarviečių rajone. Skautiš
kos šeimos galės pasinaudoti sto
vyklaviete T.S. vadovybės nurody
tame plote su nuosavom palapi
nėm ir įrangom. Ūkio Skyrius ga
lės tarpininkauti produktus užsa
kant. Norintiems ne stovykloje 
įsikurti svečiams yra patogių vieš
bučių Morningtone:

1. Grand Hotel, 2. Kirkpatricks 
Hotel, 3. Royal Hotel, 4. Mor
nington House, 5. Tasma Court.

Dromanoje: Aringa, Belmont, 
Hotel Dromana, The Pines;

Laukiame tautiečių atsilankant 
mūsų palapinių mieste!

(•k.)

Ji užima šalia tavęs jai skirtą vietą
Prie tavo Kūčių stalo, liūdno ir kuklaus, 
Kur daug skaudžių, vienatvės ašarų išlieta, 
Daug lūkesčio, daug nerimo tylaus.

KŪČIŲ IR KALĖDŲ 
LIETUVOJEPAPROČIAI

Būdami gana konservatyvūs, 
amžių bėgyje lietuviai sugebėjo 
išlaikyti gražių tradicijų ir nema
ža mitologinio palikimo. Daugeliu 
atvejų mitologiniai elementai su
sijungė su krikščioniškaisiais.

Prietarai, burtai ir tradicijos 
yra žilos senovės palikimas, kurių 
vieni — bendro pobūdžio, o kiti 
tesiejami tik su tam tikromis 
šventėmis.

Kūčių — Trijų Karalių laiko
tarpyje mes turime ypatingai 
daug tradicijų, kurių dauguma su
rišta su prietarais ir burtais.

Sėdint prie Kūčių stalo, žiūri
ma, kad būtų porinis žmonių 
skaičius — kitaip: kas nors turės 
mirti. '

Lietuvoje, ypatingai kaime, bu
vo būtina po staltiese išskleisti 
šieno ant Kūčių stalo. Pavalgius, 
šienas būdavo šeimininko kruopš
čiai surenkamas ir tvarte pada
linamas po saujelę visiems gyvu
liams. Tatai — tarsi prisiminimas 
prakartėlėje gimusio Kūdikio.

Lietuvos liaudyje vyrauja įsi
tikinimas, kad Kūčių naktį gyvu
liai šnekasi žmonių kalba ir visą 
teisybę pasako — ateitį išprana
šauja, paslėptų lobių vietą nusa
ko. Tačiau tyčia klausytis jų kai-

MELBOURNIŠKIAMS TĖVAMS
Tautinėn Stovyklon skautės re

gistruojamos pas ps. Danutę či- 
žauskienę, 36 Grosvenor Str. Moo- 
nee Ponds, tel. FU 8813, Skautai 
— pas v.sl. Algi Kazlauską, 387 
Dryburgh Str., Nth. Melbourne. 
Stovyklos mokestis dviem savai
tėm £ 6.0.0 už pirmą vaiką, £ 
5.0.0 už antrą ir £ 4.0.0 už tre
čią.

bos-nevalia, nes mirsi.
Manoma, kad Kūčių naktį trum

pai valandėlei vanduo pavirsta 
raudonu vynu. Tačiau tyčia lauk
ti šio pefsimainymo ir nuolat 
vandenį ragauti — negalima, nes 
mirsi jo užgėręs.

Iš netyčių gi išgirsta gyvulių 
kalba arba išgertas vynas — nie
ko nekenkia, tai tik Dievo malo
ne parodytas stebuklas.

Jaunimas Kūčių vakarą užsiim
davo nekaltais būrimais: klėty ant 
stalo uždegdavo žvakę, o dvylik
tą valandą eidavo pažiūrėti pro 
rakto skylutę. Tikėjo, kad ką pa
matysi, tas ir atsitiks. Dažnas, 
pavalgius Kūčias, eidavo į kitą 
kambarį ir pro kojas žiūrėdavo į 
veidrodį: tai esą galima pamaty
ti savo ateitį.

Kalėdų rytą ūkininkai duodavo 
gyvuliams po saują avižų: mat, 
ir jie naktį meldėsi.

Jei Kalėdos būdavo “baltos” (su 
sniegu), tai sakydavo,• kad Vely
kos būsiančios “žalios” (sužėlus 
žolė ir medžiai), ir atvirkščiai.

Naujųjų Metų išvakarėse būda
vo įprasta nuo senų, laikų krūvoj 
susirinkus laukti 12 valandos. Ta
da liedavę iš švino “laimes” ir 
žiūrėdavę į jų šešėlius ir šiaip 
įvairių šposų prasimanydavę.

Sakoma: jei per Naujuosius Me
tus sninga dienos metu, tai mirs 
daugiau jaunųjų, jei naktį — tai 
senųjų.

Gal tinginiams pabaidyti, buvo 
prigijęs prietaras, esą, Naujųjų 
Metų naktį namus lankančios ra
ganos ir kur randančios nebaigtą

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA.
L. Enciklopedijos Administraci

ja skelbia paskutinę L.E. talką. 
Jos metu naujai L.E. užsiprenu
meravusiems bus duodamos pre
mijos. Prenumeratoriai, kurie už
sisakys nuo š.m. gruodžio mėn. 
15 dienos iki 1959 m. vasario 15 
dienos, gaus pilną Vinco Krėvės 
Raštų komplektą (6 gražiai įrišti 
tomai).

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario mėn. 15 die
nos iki tų pat metų balandžio 
mėn. 15 dienos, gaus Lietuvos 
žemėlapį ir Jono Balio “Lietuvių 
Dainos Amerikoje”. Lietuvių En
ciklopedijos kaina Australijos 
prenumeratoriams £ 3.12.0, Pietų 
Australijos prenumeratoriams £ 
3.15.0 už tomą (čia įskaitytos vie
tos išlaidos tomus ir pinigus per
siunčiant). Jau išėjusius L. En
ciklopedijos tomus (yra išėję jau 
14) naujieji prenumeratoriai gaus 
išsimokėtinai pageidaujamomis są
lygomis, už vėliau išleisimus to
mus mokama normalia tvarka. Į 
šią labai prasmingą L.E. talką 
kviečiu, malonus Tautieti, įsijun
gti ir prisidėti užbaigti tokį mil
žinišką darbą. Tuo pasidarysi da
lininku didžiųjų pastangų išlaiky
ti lietuvių kalbai ir lietuvybei. 
Užsakymus siųsti žemiau nurody
tu L.E. atstovo Australijai adre
su.

V. Sruogienės Lietuvos Istoriją. 
Iš jos byloja vaizdžiai lietuvių 
tautos ir valstybės gyvenimas. 
Knyga apie 1000 puslapių storu
mo, gausiai iliustruota su keliais 
žemėlapiais. Knygą parūpinama 
čia už £ 3.14.0. Amerikoje parda
vinėjama už 12 doL

3. MAŽOJI LIETUVA.
Šiomis dienomis Lietuvos Ty

rimo Institutas New Yorke išlei
do įdomų moksliškai pagrįstą ko
lektyvų veikalą “Mažoji Lietuva”. 
Jame M. Gimbutienė patiekia Ryt
prūsių ir Vakarų Lietuvos prieš
istorinės kultūros/apžvalgą ir ar
cheologiniais daviniais įrodo, kad 
lietuvių tauta jau 4.000 metų gy
vena prie Baltijos Jūros. Juozas 
Lingis patiekia studiją apie arklą 
baltų srityje, Jurgis Gimbutas — 
apie lietuvių sodžiaus architektū
rą Mažojoj Lietuvoj, Jonas Ba
lys — apie Mažosios Lietuvos 
tautosaką ir Juozas Žilevičius — 
apie Mažosios Lietuvos liaudies 
muziką. Jos kaina £ 2.10.0. Knyga 
gausiai iliustruota, 328 puslapių, 
atspausta gerame popieriuje. Tai 
pirmasis tomas serijos “Studija 
Lituanica”. Būtų gera ir reikš
minga, kad didesnis tautiečių 
skaičius užsisakytų šią knygą ir 
įgalintų Lietuvos Tyrimo Institu
tą išleisti eilę moksliškų veikalų, 
įrodančių mūsų teisę į mūsų tau
tos kraštus prie Baltijos Jūros.

2. “LIETUVOS ŽEMIŲ 
APRAŠYMAS” 4. “VYRAI GEDIMINO KALNE“.

Mylėtojų Draugija 
išleidusi Dr. Vandos 
plačią Lietuvos Isto- 
ruosti spaudai naują 

‘Lietuvos Žemių

Tėvynės 
Amerikoje 
Sruogienės 
riją, ėmėsi
didelį veikalą 
Aprašymas”. Toje knygoje pirmą 
kartą bus plačiai aprašytos Lie
tuvos vietovės su visais miestais, 
miesteliais, upėmis, ežerais, se
nais piliakalniais ir užsilikusiais 
apie juos padavimais, 'šie platūs 
ir įdomūs atpasakojimai bus pa
įvairinti daugybe gražių paveiks
lų, kurie gyvai atvaizduos mūsų 
gimtąjį tėvų kraštą senaisiais 
laikais ir koks jis buvo Nepri
klausomybės metais. Prenumera
toriams Amerikoje nustatyta 7 
doleriai, Australijoje labai papi
ginta kaina — 2 svarai. Knygą 
redaguoja žinomas žurnalistas — 
literatas Br. Kviklys. Prašoma 
siųsti ir medžiagos tai knygai: 
savo gimtinės aprašymų bei nuo
traukų. Dar galima gauti ir dr.

Parašyta Stasio Butkaus ir iš
leista “Aušros” Leidyklos Vokie
tijoje knyga, vaizduojanti nepri
klausomybės kovas, kaina 18 šil. 
“Aušros” Leidykla atiduoda spau
dai dvi naujas knygas: Gheorgiu 
garsųjį romaną “25 Valanda” (25 
šil.) ir St Būdavo apysaką iš 
knygnešių gyvenimo “Rūsčioji 
Siena” (15 šil.) iš anksto užsisa
kantiems.

Visus augščiau minėtus ir ki
tus rečiau sutinkamus veikalus 
parūpina ir užsako:

A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.

M.P.I

darbą, ten apsigyvenančios išti
sus metus. Tokio vargšo namus 
užpuola vargai ir nepasisekimai.

Sudarė: Zylė
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f. Strautins
5-TH FLOOR

xxx ;
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ j

306 The Causeway 
MELBOURNE

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akinis ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

(•k.) “Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA IŠTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS I LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA IŠTAIGA YRA: RAŠYKITE - BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PASTŲ.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai 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.

mnnnnniiiuiiiiinniinin

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntinį atsako
BALTIC STORES BENDROVĖ. -

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokius siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokesti (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MOŠŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
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P OPTAW
ALFAS

Sveikinimai linkėjimai
šv. Kalėdų švenčių proga, susibūrę Melburne, visos Australijos 

lietuviai sportininkai rungtyniaus ir švęs 9-tąją Australijos Lietuvių 
Sporto šventę. Linkiu, kad ši šventė būtų tolimesnis akstinas išlai
kyti mūsų tautinę vienybę išeivijoje ir drauge pavyzdys mūsų jau
najai kartai, kaip laikytis ir toliau ugdyti lietuviškas sporto tra
dicijas.

Šios šventės metu bus paminėtas vienas iš didžiausių sportinių 
įvykių Nepriklausomos Lietuvos istorijoje — prieš 20 metų Kaune 
įvykusioji pirmoji Tautinė Olimpijada, kurioje dalyvavo lietuviai 
sportininkai iš viso pasaulio kampų, šiuo metu Australijoje gyvena 
nemažas būrelis Pirmosios Olimpijados aktyvių dalyvių, kuriuos ga
lime vadinti sporto veteranais. Jie didžiumoje nenutolo nuo lietuviš
kų sporto klubų veiklos, ir daug padeda klubų vadovavimo ir ad
ministracijos darbuose.

ALFAS valdyba ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga 
širdingai sveikina visus artėjančios Sporto šventės dalyvius, orga
nizatorius, sporto klubų valdybas, sportiškų nuotaikų lietuviškų vi
suomenę ir ypatingai visus sporto veteranus — Pirmosios Lietuvių 
Olimpijados aktyvius dalyvius, gyvenančius Australijoje. Visiems lin
kime laimingų, lietuviškoje sportiškoje dvasioje švenčiamų švenčių, 
neužmirštant mūsų brolių ir seserų okupuotoje Lietuvoje, su ku
riais negalime tiesiogiai pasidalinti savo linkėjimais, vargais ir 
džiaugsmais.

M. KATILIUS
ALFAS PIRMININKAS IR VALDYBA

PASIŪLYMAI ATEIČIAI

Redaguoja; Antanas Laukaitis 
Adresas; 35 James Str., Fairfield, N.S.W.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS 
SPORTO SKYRIAUS BENDRADARBIAMS, ALFAS VALDYBAI, 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO KLUBŲ VALDYBOMS, SPOR
TO BIČIULIAMS IR VISIEMS SPORTININKAMS, KURIE SAVO 
DARBU JAU SENAI JRODĖ MŪSŲ JAUNIMO VIS DIDĖJANTĮ 
PROGRESĄ BENDRAME AUSTRALIJOS LIETUVIŲ GYVENIME!

TEGUL ATEINANČIOJI IX-JI SPORTO ŠVENTĖ MELBOUR
NE SUJUNGIA JAUNĄSIAS MŪSŲ SPORTININKŲ JĖGAS IN
TENSYVIAM DARBUI, IR KIEKVIENAM ŠIOS ŠVENTĖS DALY
VIUI TEĮDIEGIA I-SIOS LIETUVIŲ TAUTINĖS OLIMPIADOS, 
KURIOS JUBILIEJINĘ 20-ČIO ŠVENTĘ ŠVENČIAM ŠIAIS ME
TAIS, IDĖJAS. SU PAGARBA IR GRAŽIAUSIAIS LINKĖJIMAIS 
MES SVEIKINAME VISUS AUSTRALIJOJ GYVENANČIUS BU
VUSIUS TAUTINĖS OLIMPIADOS DALYVIUS. JŪSŲ PĖDOMIS 
IR MŪSŲ SPORTINIS JAUNIMAS SEKA!

A. LAUKAITIS,
SP. SKYRIAUS REDAKTORIUS

VISI Į IX-JĄ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

SPORTO ŠVENTĘ
Australijos lietuvių sportininkų 

metinių darbo vaisių* apvainikavi
mas įvyksta kiekvienų metų pabai
goje per "Sporto šventes, į kurias 
suvažiuoja visų Australijos lietu
vių Sporto Klubų pajėgi0si spor
tininkai. čia išryškėja geriausiai 
pasiruošę atletai, čia sužinoma ku
rioje sporto šakoje daugiau pasi
ruošti, kad sekančioje šventėje 
atsiektų geresnių rezultatų, beto, 
čia susipažįstama su naujai išky
lančiais sportininkais.

Kiekvienais metais pastebima 
geresnė žaidynių organizacija, nes 
per eilę metų, kaip aktyvūs spor
tininkai, taip ir sportininkų va
dovai mokosi iš padaromų klaidų 
ir tobulina viską, kas tik įmanoma. 
Malonu pastebėti, kad ir švenčių 
programa pamažu vis didėja, 
įtraukiant naujas sporto šakas. 
Visai patikėtina, kad greitu laiku 
lietuviškose Sporto šventėse ma
tysim mūsų atletus rungiantis ir 
lengojoje atletikoje, plaukyme ir, 
gal, net ir dar keliose naujose 
sporto šakose. Jau visai yra tikra, 
kad pradedant 1959 metais ir jau
niams bus sudarytos sąlygos daly
vauti Sporto Šventėje, kas suteiks 
jiems daugiau noro tobulintis pa
mėgtoje sporto šakoje.

9-je Australijos Lietuvių Sporto 
Šventėje dalyvauja penkių vieto
vių lietuviškų sporto klubų sporti
ninkai: Adelaidės, Geelongo, Ho- 
barto, Sydnėjaus ir Melbourne. 
Rungtyniaujama penkiose sporto 
šakose: krepšinyje, tinklinyje, 
šachmatuose, stalo tenise ir lau
ko tenise (pirmą kartą). Numa
toma, kad šioje šventėje daly
vaus arti dviejų šimtų atletų. Gi
liai pasigendama Canberros lietu
vių, nes turimomis žiniomis jie 
gali sudaryti sportininkų ekipą, 
jeigu ir ne visose sporto šakose, 
tai bent keliose.

Įdomu pabrėžti, kad pervertus 
aktyvių dalyvių registracijos są
rašus, nedaug randame sportinin
kų, kurie būtų dalyvavę visose 
Sporto šventėse. Vadinasi, am
žius padaro savo ir vyresniųjų 
vietas, kurie sportinę veiklą pra
dėjo dar Lietuvoje, šiandien už
tikrintai perima jaunesnė karta, 
kuri sportuoti pradėjo tik Vokie
tijoje arba net čia pat — Aust
ralijoje.

Sekant pereitų metų Sporto 
šventės Geelonge varžybas ne
buvo galima nepastebėti koman
dinėse varžybose aktyviųjų daly
vių amžiaus skirtumo. Buvo ko
mandų, kurių sudėtyje žaidė spor
tininkai apie 30 ar net daugiau 
metų ir su jais drauge žaidė jau
nuoliai apie 17-kos metų amžiaus. 
Savaime aišku, į akis krito ne tik 
tų žaidėjų amžiaus skirtumas, 
bet ir jų žaidimo būdas. Jei jau
nesniųjų žaidime daugiau reiškėsi 
jausmas ir aistra, tai vyresniuo
siuose lengvai buvo galima įma- 
tyti apgalvotą žaidimą, pagrįstą 
patyrimu.

Šių metų varžybose dalyvių 
amžius bus vienodesnis, ir todėl 
galima laukti, kad ir patys žaidi
mai bus daug lygesni ir savo 
greičiu ir deriniais.

Dar kelios dienos ir įvairiose 
Melbourne vietovėse, visokiose 

sporto varžybose rungsis Austra
lijos lietuviškasai jaunimas. .Ta 
proga norėtųsi bent bendrais 
bruožais nurodyti tautiečiams, 
kada ir kur vyks įvairūs šventės 
parengimai:

Šeštadienj, XII. 27 d. 2 vai. —- 
visų dalyvių paradas ir šventės 
atidarymo paskelbimas. Paradas 
vyks šv. Jono bažnyčios kieme, 
East Melbourne;

3 vai. — Stalo teniso varžybos 
šv. Jono bažnyčios didžiojoje sa
lėje;

3 vai. — Lauko tenisas, East 
Melbourne Tennis Courts, Albert 
Street;

3 val. — šachmatai “Varpas” 
Klubo būstinėje, 12 Francis Gro
ve Thornbury;

4 vai. — Krepšinis. Show
grounds, Industrial Hall.

8 vai. — Tinklinis. Show
grounds, Industrial Hall.

Sekmadienį, XII. 28 d. Iškil
mingos pamaldos šv. Jono baž
nyčioje.

2 vai. — Tinklinis. Sporto Klu
bo “Varpas” aikštelėje, 12 Fran
cis Grove, Thornbury;

2 vai. — šachmatai Sporto 
Klubo “Varpas” būstinėje, 12 
Francis Grove, Thornbury;

2 vai. — Stalo Tenisas Table 
Tennis Centre, Albert Park;

2 vai. — Lauko Tenisas East 
Melb. Tennis Courts, Albert St., 
East Melbourne.

Aukščiau nurodytos valandos 
yra žaidynių pradžios laikas.

Visa Šventės programa yra at
spausdinta atskirame leidinyje ir 
bus platinama kiekvienoje žaidy
nių vietoje. Pirmadienį ir antra
dienį per visą dieną vyks krepši
nio ir tinklinio žaidimai Show
grounds, Industrial Hall patalpo
se.

Gruodžio mėn. 31 dieną, Col
lingwood Town Hall, šventės už
darymo proga rengiamas grandio
zinis NAUJŲJŲ METŲ SUTIKI
MO BALIUS. Toks balius yra vir
tęs tradiciniu, nes jau keli metai 
iš eilės tokie baliai buvo prave
dami su gražiausiu pasisekimu. 
Norisi pabrėžti, kad šitokiuose 
baliuose yra atsigaunama po už
sitęsusių rungtynių, gi vietos tau
tiečiai turi progos asmeniškai su
sitikti su visais šventėje dalyva
vusiais sportininkais.

Tikimasi, kad Melbourne lietu
viai, gyvai besidomėdami sporti
ninkų parengimais, skaitlingai at
silankys ir į rungtynes, ir į Nau
jųjų Metų Sutikimo Balių.

DOVANOS SPORTO 
ŠVENTĖS NUGALĖTOJAMS
Visų sporto šakų nugalėtojams 

yra numatytos dovanos. Visom 
komandom yra gautos vertingos 
ir įspūdingos taurės, gi visų in
dividualių varžybų nugalėtojams 
Sp. Kl. Varpo yra paskirtos gra
žios lietuviškos knygos su įra
šais. Tikriausiai, tatai yra pirmas 
kartas, kada Australijos Lietuvių 
Sporto šventės įvairių sporto ša
kų nugalėtojams paženklinti yra 
numatytos dovanos — lietuviškos

Artėjant Melbourne sportų 
šventei, visi sporto klubai jau bai
gia savo paskutiniuosius pasiruo
šimus ir greitai bandys savo spor
tines jėgas, išryškindami geriau
sius lietuvių sportinius vienetus 
Australijoje. Be sportinių varžy
bų, ateities sporto klausimus spręs 
ir visų klubų pirmininkai ar jų 
įgaliotiniai, šiame klubų atstovų 
susirinkime vienas iš svarbiausių 
uždavinių bus — nustatymas se
kančios sporto šventės vietos, joje 
būsimų sporto šakų ir Naujosios 
ALFAS valdybos pirmininko iš
rinkimas.

Kaip žinome, šiais metais Mel
bourne įvyksta ir ALB Tarybos 
atstovų suvažiavimas, kuris vyks
ta kas antri metai, kai tuo tar
pu sporto šventės yra rengiamos 
kiekvienais metais. Būtų labai ge
rai ir kartu naudinga, jeigu šie, 
vieni iš didžiausių, Australijos lie
tuvių jaunosios ir vyresniosios 
kartos suvažiavimai ir ateityje 
būtų suderinti ir vyktų tuo pačiu 
metu ir tame pačiame mieste. 
Nors suvažiavimai ir sporto šven
tės iki šiol vyko didžiuosiuose 
miestuose, kur yra gausingesnės 
tautiečių kolonijos, tačiau ateity
je reikėtų bandyti ir mažesnėse 
vietovėse tatai pravesti. Aš siūly
čiau, jeigu tik galimybės leistų, 
vieną iš sporto švenčių pravesti 
Hobarte. Pasiekti Hobartą nėra 
sunkiau, kaip Sydnėjų ar Adelai
dę, o juk būtų geriausia proga 
jaunimui pamatyti šią gražiąją 
salą. Nors lietuvių ten ir nėra 
daug, tačiau kiek girdėti, jie yra 

knygos.
Idėją, kad vietoj taurių ir ki

tokių dovanų laimėtojams pa
ženklinti, būtų skirtos lietuviškos 
knygos, davė Mūsų Pastogės 
Sporto Skyriaus Redaktorius p. 
Laukaitis, už ką jam tariame nuo
širdų ačiū. Tikimės, kad ir kitų 
vietovių sporto kubų vadovybės, 
ruošiant Sporto šventes, prisimins 
šį p. Laukaičio sumanymą.

IX-SIOS SPORTO ŠVENTĖS 
ŽENKLAS

Laikantis įsisenėjusių tradicijų, 
IX-sios Sporto šventės žaidynėms 
prisiminti yra užsakyti dailūs 
ženkliukai, kuriuos galės įsigyti ir 
aktyvūs šventės dalyviai, ir lie
tuviško sporto bičiuliai.

IX-SIOS SPORTO ŠVENTĖS 
BŪSTINĖ

Visų šventės dalyvių susirinki
mo ir įvairiausių pranešimų vieta 
— Sporto Klubo “Varpas” buvei
nė Melbourne (Lietuvių Klubo na
muose, 12 Francis Grove, Thorn
bury. čia bus teikiamos informa
cijos šventės ir kitais reikalais, 
čia vyks šachmatų ir tinklinio 
(sekmadienį) rungtynės. Klubo 
buveinės skelbimų lentoje rasis 
visi pranešimai dėl rungtynių lai
ko ir vietos, čia taip pat bus skel
biami visų žaidynių rezultatai.

Varpas V-ba
aniMiHnmuiiNiMinniimnHiniim™
JEI NESKAITYSI IR NEPRENU MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI KAS.

miinmiiiiiiimuuiiiiiiiiiiinniiiiuiniiiuHiiituiiiiiiimiiinmiiinmiiHinniiuuuuiiuuiiiiffluiiiniuiiiuuiiiiffiBHniMuniHauHBaiHianinfflfla

labai draugiški, gražiai tarpusavy 
sugyvena ir, kas svarbiausia, pa
siilgę ko nors naujo. Jeigu tik 
sąlygos leistų, savo suvažiavimą 
ten galėtų daryti ir studentai, ku
rių didžioji dalis yra aktyvūs 
sportininkai ir šiais metais turė
dami suvažiavimą Adelaidėje, jie 
yra priversti rinktis vieną ar kitą 
vietą, kas yra labai keblu pada
ryti.

Kalbant apie sporto šakų nus
tatymą vėl iškyla tinklinio klau
simas. Keletą kartų teko spaudo
je skaityti, kad reikėtų tinklinį 
išmesti iš sporto švenčių progra
mos. Mano manymu, jokia iki šiol 
kultyvuota sporto šaka neturėtų 
būti išmesta, nes jeigu rašantie
ji, būdami dideli krepšinio mė
gėjai, patys ir nemėgsta šios 
sporto šakos, tai tatai dar nereiš
kia. jog ji jau turėtų būti ir iš
mesta iš programos. Juk dar prieš 
keletą metų ir krepšinis nebuvo 
toks populiarus, kaip kad yra 
šiandie, todėl, žaisdami ir popu
liarindami tinklinį, mes jį taip 
pat padarysime malonų ir visų 
mėgiamą. Atmenu, Vokietijos sto
vyklose jis buvo tiesiog masiniai 
žaidžiamas visų nuo ryto iki va
karo, ir labai dažnai, norint gau
ti pažaisti, tekdavo ilgokai pa
laukti iki prieis tavo eilė.

Apie šį ir kitus esminius spor
tinius klausimus reikėtų su aty- 
da visiems atstovams rimtai pa
svarstyti, nes tik naujų sporto 
šakų pridėjimas, o ne esamų iš
metimas, įrodys mūsų tikrą spor
tinį subrendimą. K.A. .

SYDNĖJUS
N. METŲ SUTIKIMAS

Sydnėjaus sportininkai ir vėl 
šiais metais ruošia savo tradicinį 
N. Metų sutikimą naujai prapla
tintoje State Ballroom Salėje, 
Market St., City.

Valdyba maloniai kviečia visus 
sporto veteranus, sportininkų bi
čiulius ir rėmėjus Naujuosius Me
tus sutikti jaukioje sportinėje ir 
jaunatviškoje nuotaikoje. Tat iki 
pasimatymo paskutiniąją šių me
tų dieną.

SPORTIŠKAS AČIŪ
Sporto Klubo “Kovas” valdyba 

nuoširdžiai dėkoja visoms organi
zacijoms ir pavieniams asmenims 
už jų pareikštą didelį palankumą, 
moraliniai ir materiališkai pare
miant sportininkus, vykstančius 9 
-jon sporto šventėn Melbourne. Jų 
nuoširdi parama įgalino nugalėti 
visas sunkiąsias finansines kliūtis.

Valdyba

NARIO MOKESTIS
Valdyba pakartotinai įspėja vi

sus narius ir rėmėjus susimokėti 
nario mokestį už praėjusius metus. 
Nesusimokėjusiems metiniame su
sirinkime nebus leidžiama pasi
naudoti klubo narių balsavimo 
teise.

AUSTRALIJOS LIET. STUDENTU

Suvažiavimas Adelaidėje
Australijos Lietuvių Studentų Sąjungos narių suvažiavimas šiais 

metais įvyksta Adelaidėje gruodžio 27,--28 ir 29 dienomis., išiam 
suvažiavimui yra numatyta sekanti dienotvarkė:

Gruodžio 27 d., Lietuvių Namuose:
1 p.p. — Valdybų posėdis;
4 p.p. — Suvažiavimo atidarymas:

1. Prezidiumo kvietimas,
2. Centrinės Atstovybės pirmininko ataskaitinis prane

šimas,
3. Skyrių pirmininkų žodis,
4. Garbės svečio rašytojo •— laureato Pulgio ANDR1U- 

ŠIO paskaita.
Po paskaitos užkandžiai ir pasilinksminimas.

Gruodžio 27 d., sekmadienis:
Išvyka automašinomis į gamtą.

Gruodžio 29 d., pirmadienis:
Laisvas priešpietis.
1 p.p. — lankymas kultūrinių institucijų;
4 p.p. *— Lietuvių Namuose: pranešimai, sumanymai, diskusi

jos; - ' '
(Pertrauka apie 2 valandos);
8 v.v. — Kavutė ir pasilinksminimas.
Ši dienotvarkė gali būti dar papildyta ar pakeista skyriams 

pagedaujant. — .
Studentai, kurie nepriklauso skyriams (kaip Brisbanės, Hobarth 

ir kt. universitetų), prašomi tiesioginiai registruotis pas Centrinės 
Atstovybės sekretorių: J. Arminas, 35 Cator St, Hindmarsh, S.A.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ 
CENTRINĖ ATSTOVYBĖ

Adelaidėje
VYTIS — Y.M.C.A. 34:62 (12:26)

Šias rungtynes vytiečiai sužai
dė žemiau kritikos. .Priešininko 
žaidėjų nepajėgė uždengti, ir prie
šas laisvai darė metimus.

Mūsiškiai gi, turėdami kamuolį, 
sulysdavo visi penki į centrą, kur 
negalėjo pasuotis ir priešui buvo 
labai lengva ginti savo krepšį, 
esant tokiai košei vienoje vietoje 
Taškai: Klimaitis 12, Gumbys 9, 
Pyragius 7, Petkūnas 4 ir Lap- 
šys 2.

VYTIS II-RA — STURT 
52:40 (32:17)

Pirmame puslaikyje vytiečiai 
žaidė gana gerai ir darė puikius 
metimus. Antrame puslaikyje žai
džiant be pamainų, jutosi nuovar
gis ir susilpnėjo gynimas. Taškai: 
M. Statnickas 20, Lapšys 19, G. 
Statnickas 7, Gudelis 4 ir Ra
kauskas 2.

VYTIS JAUNIAI — WILLS 
17:40 (11:17)

Rungtynių pradžioje jauniai 
laikėsi gana gerai, vėliau, susilp
nėjus gynimui ir priešui turint 
geresnį patyrimą, jauniai nepajė
gė stipriau pasipriešinti. Taškai; 
Andriušis 9, šemeta 4, Kalibatas 
2, Kelertas su Karpiu po 1.

VYTIS MERGAIČIŲ I-MA — 
POSTAL 47:6 (26:4)

Priešininkėms esant silpnoms, 
vytietės žaidė beveik be klaidų ir 
lengvai laimėjo. Taškai: O. Ke- 
lertaitė 16, Kitienė 13, M. Keler- 

“Sklinda žinios per Lietuvą Tauro rago atgarsiais,
4* Kad geriausi ir pigiausi yra “T A U R O” siuntiniai”.
•|. Atstovai: Adelaidėje Mr. I. Vitkūnas, 1 Guthrie St., Hilside;
X Canberroj Mr. K. Makūnas, Barton • House, kambarys 29.
T . .X Mes jieškome atstovų bendradarbiauti su mumis ir iš kitų di-
♦J* dėsnių lietuviškų kolonijų. Rašyti:

t TAURAS
j 88, GOLDSMITHAVE. LONDON, W. 3. ENGLAND.

mX4*X*,X**X**X‘*XmXmXmXmX*^**X,£'mX**XmX*
DOVANŲ SIUNTINIAI I BALTIJOS KRAŠTUS, f

LENKIJĄ IR USSR f

LU SELL
Trading Company

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA
Mes siunčiame maisto, drabužių, vaistų ir kitų prekių 

standartinius ir pačių pokuotus siuntinius į visas USSR dalis, 
į Baltijos kraštus ir Lenkiją.

Mūsų firma santykiauja su geriausiomis bendrovėmis Lon
done, Švedijoj ir Danijoj. Mes pilnai atsakome už siuntinių 
pristatymą ir draudimą.

Siuntinius priimame: darbo dienomis nuo 9 vai. ryto iki 
5 v. p.p. ir šeš 'įdieniais nuo 9 vai. iki 12 v.

Esant reikalvd, maloniai painformuojame telefonu WJ 2272 
darbo dienomis 9 v. ryto ir po 6 vai. vakaro.

x^x^x-x^x-x^-x^x^x*

taitė 12, Ignatavičienė 4 ir šiukš- 
terytė 2.
VYTIS JAUNĖS — TORRENS 

25:29 (15:19)
šiuo sykiu pralaimėta taip pat 

dėl blogo gynimo. Antras puslai- 
kis buvo žaistas geriau, bet, 
dviems žaidėjoms apleidus aikštę, 
dėl baudų viltis laimėti dingo.

Taškai: Andriusevičiūtė 14, D. 
Radzevičiūtė 6 ir L Radzevičiū
tė 5.

LAUKO TENISAS
Lauko teniso turnyre dalyvau

ja 9 vyrai ir 4 mergaitės. Vyrų 
grupėje atrodo laimėtoju paliks 
A. Remeikis. Antrą vietą grei
čiausiai pasidalins Leipus su Ig
natavičium. Visi trys čia minimi 
žaidėjai turi po vieną pralamėji- 
mą, bet A. Remeikis turi geresnį 
sėtų santykį. Turnyrui vadovauja 
A. Snarskis.

Sportininkų rėmėjui p. J. Stran- 
kauskui, surengus uždarą pobūvį 
sportininkams žiemos krepšinio 
sezono užbaigimo proga, S.K. V- 
ba ir sportininkai yra nuoširdžiai 
dėkingi. Taip pat ačiū ir p. A. 
Andrijaičiui už suteiktą patalpą.

B.N.

# Lietuvių futbolininkų Vil
niaus “Spartako” vidurio gynė
jas, Kulikauskas, kuris su “Spar
tako” rinktine važinėjo po Indo 
neziją ir Čekoslovakiją, yra pa
kviestas žaisti už Tarybų S-gos 
rinktinę. Į šalies jaunimo futbolo 
rinktinę yra pakviestas ir Vil
niaus “Spartako” vart. Dūda.

s
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BALTIA PTY. LTD

SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
ir 

NAUJAISIAIS 1959 METAIS

sveikiname visus savo bičiulius ir pirkėjus, 
linkėdami daug džiaugsmo, laimės ir ūkinės gerovės 
ateityje.

93A ARGYLE STR., PARRAMATTA.

Telef.: YL 9787

Gerb musų klijentus ir malonius draugus

ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir

NAUJŲ METŲ PROGA 

sveikina ir daug laimės linki

SPAUSTUVĖ MINTIS

NYMAN & SCHULTZ (Inturisto agentai 
Švedijoje) prašo paskelbti, kad, remiantis in
strukcijomis iš Maskvos, jau daugiau ŠVEDI
JAI NĖRA LEIDŽIAMA PRIIMINĖTI SIUN
TINIUS IŠ AUSTRALIJOS, kurie
EITŲ PER ŠVEDIJĄ I LIETUVĄ IR KITUS USSR KRAŠTUS.

riiiiiiiiiiį

COSMOS TRADING CO
SA V. A. VAITIEKŪNAS

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 
SEKANČIAI SIUNTAI Į LIETUVĄ SIUNTINIUS PRIIMAME 
IKI 6-TO SAUSIO, 1959. SIUNTINIAI ADRESATUS PASIEKS 
BALANDŽIO MĖN. PRADŽIOJE. (Dar kitas laivas išplaukia 
sausio mėn. 28 d.).

Pasinaudokite mūsų nauja siuntinių apdraudimo sistema. 
Jūsų siutinys gali būti apdraudžiamas iki £ 100 vertės!

Pigiausias būdas yra siųsti 44 Ibs. svorio siuntinius. Užei
kite — įsitikinsite!

Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų kostiumams, 
paltams, suknelėms; taip pat odų, megztinių, kojinių ir t.t.

Miesto biuras 300 Little Collins St., uždarytas nuo 22.12.58 
•— 2.1.1959. Sausio mėnesy miesto biuras bus atidarytas tik 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12.30 p.p.

SKYRIAI:
Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. 

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsb, S.A.
Brisbaneje: Cosmos Trading Co., Room 4, Herschel Chambers, 

Cr. George & Herschel St., Brisbane, Q’ld.
Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm. 
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.
VISIEMS SAVO KLIJENTAMS LINKIME LINKSMŲ $Vį 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 1959 METŲ.

IHURRAT’S HEALTH FOOD STORES
|PRANEŠA,KAD NUO 1959 M. SAUSIO MĖN. 1 D. NUSTATYTA ŽEMESNI MUITU MOKESČIAI 

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES galėdama* painformuoti visuomenę, kad siuntisių į
USSR siuntėjų naudai sovietų muitų mokesčiai nuo 1959 m. sausio mėn. 1 d. yra nustatyti ŽEMESNIU PASTOVIU TARIFU 
(čia įeina ir muitinės inspekciniai mokesčiai).

Visų prekių muitų mokesčiai dabar nustatyti, neatsižvelgiant į prekių kainas. SĄSKAITOS DABAR NEREIKALINGOS. 
Mažą patarnavimo mokestį ima USSR, į kurį įeina visos išlaidos, plus MŪSŲ KOMISIJA ir TIK VIENOS PERSIUNTIMO 

IŠLAIDOS. Jokių kitų mokesčių nereikia mokėti.

SIUNTINIUS

ŠTAI KELI PAVYZDŽIAI NUSTATYTŲJŲ NAUJŲ MUITŲ MOKESČIO:
Užvalkalai pag. 2/3 Batukai (vyr. ir mot.) £ 1.2.6 Laikrodžiai (visi) £ 2.9.6 Odos puspalčiai £ 3.3.0
Rankšluosčiai 
Kojinės, pirštinės,

2/3 Antklodės vilnonės £ 
Medžiagos (viln. paltui

1.7.0 Vyr. kostiumai (viln.) 
Puspalčiai (vyriški ir

£ 4.1.0 Odos puspaltis (kailiniu 
pamušalu)
Segtukai ir skustuvai

£ 3.7.6
(megztos) 2/3 už jardą) 13/6 moteriški) £ 1.16.0 11/3
(nailono) 4/6 Medžiagos (kostiumui) 11/3 Kelnės (vyriškos) £ 1.11.6 Vaistai 25%

Paklodės 6/9 Medžiagos — trikotažas, Kailių apykaklės £ 1.16.0 Smulkios prekės 70%
Parkerinės plunksnos 
Puloveriai

4/6
18/-

šilkas 
Marškiniai

2/9
9/-

Kailių puspalčiai 
Kailių paltai

£ 4.10.0
£ 11.5.0

Kosmetika 100%

TIESIAI Į USSR IRKadangi mes esame SIUNTIMO AGENTAI AUSTRALIJOJ IR SIUNČIAME
BALTIJOS KRAŠTUS, mes garantuojame jums, kad sutaupysite keletą svarų, kai muito mokesčiai yra nustatyta.

MES NETURIME RYŠIO NEI SU LONDONU, NEI SU ŠVEDIJA 
pareikalavus pasiunčiame pilnus katalogus: PALYGINKITE MŪSŲ KAINAS.

HURRAY’S Health Food Stores

1iI
S

I

I

§

91 DARLINGHURST ROAD, KINGS CROSS, SYDNEY, N.S.W. Tel. FA 5195.
NEWCASTLE, N.S.W.
FRY’S DELICATESSEN, 557 HUNTER ST., NEWCASTLE, 
N.S.W. TEL. B3596.
PERTH, W.A.
S. & L. FURNISHERS, 229 NEWCASTLE ST., PERTH, 
W.A. TEL.: BA7842.
MELBOURNE, VIC.
CONTAL CO. 387 LITTLE BOURKE STR., MELBOURNE, 
VIC. MU 1608, MU 3627.

AGENTAI:
SYDNEY:
M. & N. PEKIC, GROCERY, 143 CABRAMATTA RD., CABRAMAT
TA, N.S.W. TEL. UB 2082.
OLYMPIC SURPLUS STORES, 293 CHURCH ST., PARRAMATTA,
N. S.W. TEL. YL 9728.
M. CIBULSKIS, 468 BURWOOD RD., BELMORE, N.S.W.
75-6578.

TEL.;

MŪSŲ PASTOGĖ 7

I.
V. Krėvės herojinės poemos

SARUNAS
IŠTRAUKŲ MENINIS SKAITYMAS.

II.
M0LIERE

MOKYKLA ŽMONOMS
3 v. komedija

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI

Gruodžio mėn. 31 d., žaidynių užbaigimo proga, rengiamas 
grandiozinis

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

Balius

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

savininkas ED. VALEVIČIUS,

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, NSW.

Te!.: Katoomba 523

464 NEW CANTERBURY RD., DULWICH HILL, NSW. 
Telef. LM 3718

ADELAIDĖS LIET. TEATRAS
L. TEATRO—STUDIJOS KOLEKTYVO 

SPEKTAKLIS
1958 n>. GRUODŽIO 28 D., SEKMADIENI,

KARMELITŲ SALĖJE, MIDDLE PARK, MELBOURNE,

Vertė Z. Kučinskas ij
Pastatymas J. GUČIAUS Dailininkas J. MATULEVIČIUS į 

Dalyvauja: G. Matulevičienė, A. Uknevičiūtė, A. Gutis, Z. Ku- Ji 
činskas, A. Petrikas, B. Rainys, V. Ratkevičius, A. Trinka.

Bilietus platina L.K.F. Fondo Melbourno skyrius.
Pradžia 7,30 vai. p.p. J1

Ruošia L.K.F. Melbourno skyrius. Ji

M. LUKAUSKAS,

M. Lucas & Co.
? (REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAiy;
I 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, NSW.

Su SV. KALĖDOMIS ir NAUJAIS 1959 METAIS

nuoširdžiai sveikina ir linki džiaugsmo bei laimės

VISIEMS SAVO KLIJENTAMS

PR. SAKALAUSKAS.

Frank’s Hairdressing Saloon

SOUTH PARADE, B ANKSTO WN. NSW.

■Visus savo bičiulius ir lietuvius

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
sveikina TAURAS.

GERA IR GRAŽU — BOTI KARTU SU JAUNIMU

Visi i IX-sias Australijos Lietuvių Sporto žaidynes, kurios pra
sidės gruodžio mėn. 27 d.:
2 vai. ,<— Sportininkų paradas ir žaidynių atidarymo paskelbi

mas. Vieta: šv. Jono bažnyčios ; kiemas, East Mel
bourne.

3 vai. — Stalo teniso varžybos šv. Jono bažnyčios didžiojoj
salėj.

3 vai. — Lauko teniso varžybos East Melbourne Tennis Courts,
Albert St., East Melbourne.

4 val. — iki 11 vai. vakaro — Krepšinis ir Tinklinis Show
grounds, Industrial Hall.

4 vai. — šachmatai Sporto Klubo būstinėje, 12 Francis Grove, 
Thornbury.

Sekmadienį nuo 2 vai. Sporto Klubo aikštelėje vyksta tinklinis 
ir šachmatai.
Visos kitos varžybos skelbiamos žaidynių programoje.

-----------  X ------------

Collingwood Town Hall, Hoddle St. (netoli mūsų bažnyčios).
Baliaus pradžia 8 vai. vakaro, pabaiga —• 2 vai. ryto.

Kaip žaidynėse, taip ir baliuje dalyvaus Adelaidės, Geelongo, 
Hobarto, Sydnėjaus ir Melbourne lietuviai sportininkai.
Bilietai i abu parengimus platinami prie spaudos kiosko sek
madieniais. Vietų užsakymai priimami telefonu JA 3284.

Kviečiami visi pabūti kartu su lietuvišku jaunimu.

SP. KL. VARPAS VALDYBA

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linki visiems savo draugams ir klijentams

M. Petronis
GĖRIMŲ PARDUOTUVĖ IR SIUNTINŲ KONTORA

152 LIVERPOOL ROAD, ENFIELD, SYDNEY.

Tel. UY 5727

Savo bičiulius, klijentus ir pažįstamus

SU SV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS 1959 METAIS

širdingai sveikina ir linki daug laimės

MĖSOS GAMINIŲ DIRBTUVĖ IR PARDUOTUVĖ:

SU SV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS 

savo bičiulius ir klijentus nuoširdžiai sveikina

pirmojo lietuviško vasarnamio — viešbučio

DŽIUGIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ i
ir T •

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

♦ savo bičiuliams ir klijentams linki

CABRA VALE
HOME FURNISHING

Tel. ŪB 2899

88 JOHN STREET, CABRAMATTA, NSW. į.

I 
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MUSU RįSTME
PARODOS ATIDARYMAS 

MELBOURNE Sveikiname KALĖDŲ ŠVENTĖSE

Lietuvių dailininkų paroda 
kilmingai atidaryta gruodžio 
d. Paroda vyksta Victorian Artists 
Society patalpose. 430 Albert St, 
East Melbourne. Ji atdara, šiokia
dieniais nuo 10 iki 5 vai., šventa
dieniais nuo 2 iki 6 vai. p.p. Pir
mų Kalėdų d. paroda uždaryta.

21 geriausios kloties 1959-aiai. METAIS linkime 
visiems Klubo Nariam* ir MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMŲ RĖMĖJAMS.

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO
TARYBA

CANBERRASYDNĖJUS
PAMALDOS

K.P.B.
PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ 

1959 METAMS

SUPPLY CENTRE LTD
8a THURLOE PLACE, 

LONDON S.W. 7.

D I D I JĮ

NAUJU METU SUTIKIMO

Sporto Klubo Kovu Valdyba

dalyvauti mūsų ruošiamame

SPORTO KLUBO “KOVAS" 
VALDYBA

bei jų draugus 

maloniai kviečiame

kuns įvyks
STATE BALLROOM.

PIETŲ PAJŪRIO LIETUVIUS 

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

proga sveikina 

WOLLONGONGO APYL. VALDYBA

NAUJŲ METŲ PROGA 

daug džiaugsmo ir laimės linkime 
V. ir T. SIMNISKIAI 
Zetland, Sydnėjus

VISI IR ŠLAIS METAIS I SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
SPORTO KLUBO KOVAS RENGIAMA

orą.

suomet maloniai nuteikia.

Pradžia 8

IŠPAŽINTYS
Dar ir Kūčių dienų — 24 gruo

džio bus klausoma išpažinčių:
Camperdowne iš ryto nuo 9 —

10 vai.,
Flemingtone St Dominic’s 

bažn. kun. St Gaidelis, S.J. nuo
6 — 7 vai. vakare,

Bankstowne prieš pamaldas
10 — U,30 vai. naktį.

PAMALDOS KALĖDOSE
Pirmosios Kalėdų — arba Ber

nelių mišios bus Kūčių naktį 
Bankstowne lietuvių namuose 
(East Terrace) 11 vai. 30 min.

Leidimas gautas iš vyskupo, nes 
visose australų bažnyčiose tokios 
pamaldos yra ir jos todėl užim
tos. Kitų pamaldų Kalėdose Ban
kstowne nebus.

Einantieji Šv. Komunijos neval
go jau nuo 9 vai. 15 min. vakaro.

IŠKILMINGOS KALĖDŲ 
PAMALDOS

visiems Sydnėjaus lietuviams 
Camperdowne St. Joseph’s baza.
(prie Missenden Rd.) 12 vai. “Dai
nos” choras, ved. muz. K. Kava
liausko, giedos kalėdines lietuviš
kas giesmes — ypač kad yra pa
ruošęs ir naujų.

Taip pat kviečiama kuo dau
giau priimti šv. Komunijų (3 vai 
prieš tai nevalgius).

Antrų Kalėdų dienų — gruodžio 
26 d. bus tik vienos lietuviškos 
pamaldos Wentworthville Karme
litų bažn. 11 vai.

Gruodžio 26 d. — penktadienį 
tikintieji atleidžiami nuo susilai
kymo nuo mėsos (Sydnėjaus ar
kivyskupijoj).

KRIKŠTAI KALĖDOSE (25 d.)
Camperdowne po pamaldų 2 

vai. punktualiai.

| ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ* METŲ

S proga nuoširdžiai sveikinam visus mūsų gerb. klijentus ir 
S maloniai dėkojame už atsiųstus linkėjimus.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Š.m. gruodžio 31 d. 9 vai. vaka

re ALB Canberros Apyl. lietu
viai renkasi j Good Neighbour 
Council Riverside patalpas sutik
ti NAUJUOSIUS METUS. įėji
mas neapmokamas. Dalyviai ren
kasi su savo užkandžiais, gėrimais 
ir indais. Griež plokštelių muzi
ka.

Prašome tautiečius kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

ALB CANBERROS 
APYL. VALDYBA

TOLIMESNĖ PAMALDŲ 
TVARKA:

Išvykus i Melbourno suvažiavi
mus nuo gruodžio 27 d. iki sausio 
3 d. pamaldas laikys ir svarbiais 
atvejais patarnaus kun. St Gaide
lis, S J. — 2G4 Miller St, Nth. 
Sydney, Tel: XB 1183.

Gruodžio 28 d. bus tik vienos 
lietuviškos pamaldos Camperdow- 
ne 12 vai.

Prieš pamaldas išpažintys (kun. 
St. Gaidelis, S.J.)

Naujų Metų — sausio 1 d. pa
maldos: Bankstowne St Bren
dan's bažn. 10 vai. 45 min., 
Camperdowne St Joseph’s bažn. 
12 vai.

Pirmasis penktadienis — sausio 
2 d. Bates — Hills parąpijos bažn., 
išpažintys nuo 7 vai. vak. (kun. 
St Gaidelis, S.J.).

Sausio 4 ir 18 d.d. pamaldos 
Bankstowne St. Brendan’s bažn. 
10 vai. 45 min.

Sausio 11 d. Cabramattos liet 
pamlados Mt. Pritchard bažn. 10 
vai.

Salė pakartotinai praplėsta ir sumoderninta. Nauji pasku
tinės mados vėsintuvai palaiko Australijos kalnų gaivinantį

Jų pačių parūpinta muzika ir turtinga vakarienė visus vi

Įdomi program*- Prieš 12 vai. A. Laukaičio žodi*.
Bilietus ir staliukus jau dabar galima užsisakyti pas Val

dybos narius telefonais: 51 4476, 71 3557 ir 82 3228.

Mūsų bičiuliams, klijentams ir pažįstamiems

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

SU SV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS

sveikiname
SYDNĖJAUS APYL. LIETUVIUS, 

linkėdami jaukaus džiaugsmo ir laimingos ateities 

A.L.B-NĖS SYDNĖJAUS APYL. V-BA

ŠV. KALĖDŲ DŽIAUGSMO 

ir

LAIMĖS NAUJUOSE 1959 METUOSE

linki Bankstowno lietuviams
A.L.B. BANKSTOWNO APYL. VALDYBA

Mielus Cabramattos Apylinkės lietuvius sveikiname su
ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS,
linkėdami daug laimės ir sėkmės Jūsų gyvenime

ALB CABRAMATTOS APYL. VALDYBA

Mielus CANBERROS Apylinkės lietuvius sveikiname su 

ŠV. KALĖDOMIS

ir

NAUJAISIAIS 1959 METAIS
ir linkime daug laimės ir sėkmės.

ALB CANBERROS APYL. VALDYBA

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
širdingai sveikiname Sydnėjaus ir apylinkių 
tėvus, rėmėjus, bičiulius ir skautus, linkėdami 
ir prasmingo gyvenimo!

SYDNĖJAUS “AUŠROS TUNTO

skautų 
sėkmės

STABAS

Mieliems nariams ir bičiuliams linkime linksmų
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 1959 METŲ.

“Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi!”

Sambūrio “šviesa” 
Australijos Regijono Valdyba

Savo narius, rėmėjus, bičiulius 
ir visus Sydnėjaus lietuvius 

nuoširdžiai sveikiname
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA, 

linkėdami giedraus džiaugsmo ir laimės

SYDNĖJAUS LIET. NAMŲ TARYBA

Sveikinu mielus draugus ir pažįstamus su 
ŠVENTOMIS KALĖDOMIS 

ir linkiu laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ 

Jz. Ramanauskas, 
120 Chester Hill Rd., Bass

WOLLONGONGO ir atostogaujančius lietuvius

Sutikime, nuoširdžiai sveikiname su

NAUJU METU

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR NAUJAISIAIS METAIS,

linkėdamos džiaugsmo ir laimės

SYDNĖJAUS MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA

Savo nares, ir visus rėmėjus bei bičiulius

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ PROGA, 

sveikiname visus Sporto Klubo “Kovas” narius, rėmėjus 
sportininkų bičiulius, linkėdami gražiausios šventinės Nuotai
kos visiems.

KURIS ĮVYKS CORRIMAL HALL, CORRIMAL 
ALB WOLLONGONGO APYL. VALDYBA

Sveikiname mielus mūsų narius, rėmėjus ir lankytojus, 
linkėdami

ŠV. KALĖDŲ DŽIAUGSMO

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
BANKSTOWNO LIET. NAMŲ VALDYBA

VISUS KVIEČIAME Į MELBOURNO LIET. BENDRUOMENĖS 

TRADICINĮ NAUJŲ METŲ SUTIKIMO

PUIKUS KONTINEN T ALINIS “GEORGE” ORKESTRAS.
SOC. D-JOS BUFETAS. ĮVAIRŪS GĖRIMAI.

BALIUS ĮVYKS 1958 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. (trečiadieni) 
BRIGHTON TOWN SALĖJE.

Pradžia 7 vai. 30 min.

Pakvietimai gaunami sekmadieniais po pamaldų bibliotekos 
salėje. Kitu laiku užsisakoma telef. Nr. FF 2355 pas p. Mulokę 
ar telef. Nr. XB 2155 pas p. Aleknų.

A.L.B. Melbourno
Apylinkė. Valdyba

KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS!
Bankstowno Lietuvių Namų Valdyba savoj salėj 

— EAST TERRACE, BANKSTOWN —

š.m. gruodžio 31 d. rengia jau

Printed by Minti. Pty. Ltd., Fredberl St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for tha publisher Vytautas Simniikis, as President of the 
An.tT.1ian _  Lithuanian Community — 779 Elizabeth SU Zetland,
Sydney, N.S.W. (Tri. MX 2120). ____ . ,

(Kalėdų trečiąją dieną, šeštadienį) 

rengia

Nauju Metu Sutikimą
Geras orkestras, šaltas alus, bufetas ir įvairenybės 

Pradžia 8 v.v., pabaiga 1 v. nakties.
Valdyba

ALB-NĖS SYDNĖJAUS, BANKSTOWNO IR CABRAMATTOS 
APYLINKIŲ VALDYBOS

Š.M. GRUODŽIO 27 D.

- ŠOKIŲ VAKARĄ
Cabramattos miesto savivaldybė. (Civic Hali) .alėje.

Numatyta įdomi programa ir pigus, turtingas bufetas.
Gros visiems žinomas ukrainiečių orkestras.
Balius tęsis nuo 8 v. vakaro iki 2 v. ryto.
Nepraleiskite geriausios progos jaukioj nuotaikoj užbaigti 
Kalėdų švenčių džiaugsmų.

Bilietai gaunami ir staliukai užsisakomi pas visų trijų apylinkių 
valdybų narius arba baliaus metu prie Įėjimo.

RENGĖJAI

“Nonų pabūt žmogum bent kelias valandas” 
— pasakė viena, tautieti., susitikę, savo ilgai nematytą prie* 
lėlių SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

TRADICINIAME BALIUJE
DIDINGOJE SYDNĖJAUS SALĖJE. GEORGE ST.,

TROCADERO
1959 m. sausio men. 9 d. VĖL I SI balių kvie

čiame VISUS prietelius ir Didi. Gerb. Tautiečius ne tik pa
būti žmonėm!., bet ir išgyventi neužmirštamas dvasios pakili
mo valandas su mūsų jaunaisiais talentai.: IRENA VILNO- 
NYTĖ ir RAMONA RATAITĖ, o ypač “DAINOS” choro lietu
viškų melodijų garsuose.

Skoningi patiekalai bufete, gaivinantys gėrimai, įvairios 
kitos pramogos ir garsioji Trocadero šokių kapela — neapvils 
nė vieno.

ĮĖJIMAS TIK 15 ŠILINGŲ 
Pelnas skiriamas lietuvių šalpos reikalams.

Pradedame 7.15 vaL vak. — punktualiai, o baigiame 12 vai.
Salė uždaroma 12,30 nakt.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ CARITAS
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