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DŽIAUGSMINGU KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGU 1961 METŲ

linkime “M.P.” bendradarbiams, skaitytojams ir bičiuliams! Drauge džiaugdamiesi, sveikiname 

visu suvažiavimu dalyvius ir musu tautines kultūros bei dailės atstovus!

MIELIEJI AUSTRALIJOS LIETUVIAI!
DIDINGOSIOS RELIGINĖS ŠVENTĖS — ŠV. KALĖDŲ IR MŪSŲ BENDRUOMENĖS AUSTRALI
JOJE PIRMOJO DIDŽIOJO SĄSKRYDŽIO SYDNĖJUJE IŠVAKARĖSE SU DŽIAUGSMU IR PAKI
LIMU PLAKANČIOM ŠIRDIM ATŽYMIME IR TARSI VAINIKUOJAME PRASLINKUSIUS ME
TUS. TATAI DIDŽIULĖ SAVO TAUTAI IŠTIKIMYBĖS, BROLIŠKUMO, SUSIKLAUSYMO BEI 
VIENINGUMO DEMONSTRACIJA.

VISIEMS ČIA SUVAŽIAVUSIEMS KR. TARYBOS ATSTOVAMS LINKIME NAŠAUS IR VIENIN
GO DARBO, UŽMIRŠTANT ASMENINIUS BEI ORGANIZACINIUS NESUTARIMUS, SPREN
DŽIANT BENDRUOMENĖS REIKALUS MŪSŲ TAUTINIŲ INTERESŲ LABUI.
SVEIKINAME VISUS MŪSŲ VISUOMENININKUS, KULTŪRININKUS, MOKYTOJUS, SUSIRIN
KUSIUS J KULTŪROS TARYBOS PLENUMO POSĖDŽIUS, KUR BUS APTARIAMA LIETUVY
BĖS IŠLAIKYMAS BEI TAUTINĖS KULTŪROS BEI TAUTINIŲ TRADICIJŲ PERDAVIMO JAU
NAJAI KARTAI GALIMYBĖS. SVEIKINAME RA ŠYTOJUS, DAILININKUS IR KITUS AKTY
VIUOSIUS BENDRUOMENĖS VEIKLOS SKATI NTOJUS.

SVEIKINAME TAIP PAT MŪSŲ DAINOS SKLEIDĖJUS: CHORVEDŽIUS, PASKIRUS CHORIS
TUS, SUSKRENDANCIUS j PIRMĄJĄ DAINŲ ŠVENTŲ, KUR JŪSŲ JAUSMINGI DAINOS ŽO
DŽIAI PERKELS MUS J TOLIMOS TĖVYNĖS PADANGĘ. SVEIKINAME MŪSŲ ORGANIZUO
TĄJĮ JAUNIMĄ — SPORTININKUS, STUDENTUS, SKAUTU? IR ATEITININKUS, O IR VISUS 
AUSTRALIJOS LIETUVIUS, LINKĖDAMI GIEDRAUS DŽIAUGSMO ŠVENTĖSE, NAŠAUS DAR
BO IR VIENINGO SUGYVENIMO 1961 METUOSE’!

ALB NES KRAŠTO VALDYBA

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS LEITUVIAI !
MALONŲ YRA JUS VISUR PAŠA ULYJE PRISIMINTI IR ŠVENTĄJĄ 

NAKTĮ MALDOJE PAVESTI KRISTAUS IR VISOS ŠVENTOSIOS ŽEMĖS GLO
BAI.

KRISTUS GIMĖ ATNEŠTI ŽMON IJAI RAMYBĘ IR GRĄŽINTI ŽMONIŲ 
TARPAN PAGARBĄ BEI MEILĘ, KURIAS NUODĖMĖ IR BLOGI PAPROČIAI 
BUVO SUNAIKINĘ. DERAMA PAGARBA IR MEILĖ ŽMOGAUS ŽMOGUI DAR 
IR ŠIANDIEN NĖRA PAKANKAMA, AN ITKRIKŠČIONIŠKA IR ANTIHUMANIŠ
KA DVASIA DAR IR ŠIANDIEN YRA LABAI GALINGA, JOS AUKA YRA 
MŪSŲ TAUTA, MUMS BRANGIŲ ASMENŲ YRA ŽYMIAI DAUGIAU VERGŲ 
STOVYKLOSE RUSIJOJE IR SIBIRE, NEGU DAUGELIUI YRA ŽINOMA.

KOVA IR VEIKLA UŽ SAVOS TAUTOS IR VISŲ LAISVĘ, UŽ TARPUSA- 
VĘ MEILĘ BEI PAGARBĄ YRA NE MENKOS VERTĖS, O TĄSA MISIJOS, PRA
DĖTOS KRISTAUS GIMIMU. ŠVĘSDAMI KRISTAUS GIMIMĄ ATSINAUJINKI
ME TOJE DVASIOJE.

TESUTEIKIA VIEŠPATS PALAI MINTUS 1961 METUS VISAI ŽMONIJAI, 
BET YPATINGAI TO LINKIU KIEKVIENAM LETUVIUI, KENČIANČIAI MŪSŲ 
TAUTAI IR /TĖVYNEI LIETUVAI.

SU MEILE JUMS VISIEMS KRISTUJE
i CPydk. CD. ‘įBrizflyd

MEISTRO
Pagaliau viskas buvo rūpestin

gai iššluota, nušveista ir išvalyta, 
švarinimosi įkarštis truko savai
tę laiko — visi baldai buvo per
statinėti, paveikslai ir papuošima: 
nuvalyti, mūrinės sienos naujai 
nubaltintos kalkėmis, durys ir lan
gai nuplauti, metaliniai jų ap
kaustymai nublizginti. Namai švi
tėto švitėjo nepaliestu švarumu.

Ramybė po audros visada tei
kia iškilmingų įspūdį; ypatingai 
gi prieš Kūdikėlio Kristaus atėji
mų. Viename kambaryje stovi 
prakartėlė, kurioje Dieviškasis 
Kūdikėlis miega. Namiškiai, vos 
įžengę pro duris, turi nusiauti ba
tus ir vienomis kojinėmis vaikš
čioti ant pirštų galų, nes — Jis 
miega.

šeimininkė vis dar triūsinėjo po 
kambarius; ji turėjo apžiūrėti, ar 
viskas yra savo vietoje, nepalik
dama pėdsakų švariai iššveistose 
grindyse, patikrinti visus stalčius, 
spintas ir langus nieko nepalies
dama, kad visur išliktų nepažeis
tas švarumas ir grožis. Vėjas dau
žė langų stiklus, o kieme vertė 
sniegų į kiekvienų užkampį ir ply
šį. Dangus apsiniaukė juodai ir 
viduje sutemo beveik kaip naktį. 
Troboje ant balta linine staltiese 
uždengto stalo stovėjo kryžius, 
deganti pašventinta žvakė ir vaza 
su prieš tris savaites šventos Bar
boros dienų nupjauta vyšnios Sa
ka, kuri šių naktį turėjo pražy
dėti. Jos pumpurai blizgėjo ir bu
vo išsipūtę — dabar kiekvienu 
momentu ji galėjo išskleisti ir 
žiedus.

šeimininkė pribėgo prie durų, 
tyliai jas pravėrė ir, pakėlusi pirš
tų, šnypštelėjo “ššš!” į virtuvę, 
kur t tarnaitė pergarsiai barškino 
indus, “šššž Jėzusėlis miega!”

Moterį buvo apėmusi maldinga 
-šventės nuotaika. Jos žilsterėję

PETER K. ROSEGGER

KALĖDOS
plaukai, supinti į dvi kasas, vaini
ku bovo apsukti apie galvų. Ji 
ryšėjo raudona išeigine skarele ir 
buvo prisijuosusi šilkinę prijuos
tę. Pasiėmusi į rankas rožančių, 
ji atsisėdo į kėdę prie stalo, o jos 
mintys sukosi vien tik apie Kalė
das!’ Apie Kūdikėlį Kristų!

Staiga kambario kampe pasigir
do triukšmas. Jos vyras — meist
ras, miegojęs ant suolo pasienyje, 
apsivertė ant kito šono ir taip 
smarkiai sudavė alkūnę j kėdės a 
lošų, kad kėdė apsivertė ant grin
dų.

“ššš!” įspėjo jį žmona atsisto
dama. “žmogau, nekelk triukš
mo!”

“Aš? Ar aš keliu triukšmų?” 
Jis perbraukė ranka sau per vei
dų. “Argi aš negaliu pamiegoti? 
Duok man ramybę!”

“Jei tu nenori melstis, tai bent 
nekelk triukšmo, žmogau. Dabar 
tau ne laikas miegoti!”

“Bet žmonele, kai miegu, aš vi
sai tylus.”

“Tau taip atrodo! Tavo ir mie
gas labai triukšmingas. Jei blašky
damasis rankomis neapverti kė
dės, tai daužai sienų. Kiekvienas 
galėtų pagalvoti, kad čia dirba 
mažiausiai dvi lentpjūvės ir kulia
moji mašina.”

“Je, savo lentpjūves ir kuliamų
jų mašinų galėtumei sustabdyti 
bent Kūčių vakarų”, pasakė jis 
nepiktai ir atsisėdo.

“Oi prašau tavęs, nekalbėk ne- 
sųmonių!1 še, susiieškok Kalėdų 
maldas!” Ji pasisiekė į lentynų 
maldaknygės, prijuoste nušluostė 
senus, gerokai apnešiotus virše
lius — va, jau vėl apdulkėjusi! 
— ir padėjo jų ant stalo.

“Ko dabar taip prikibai?” pa
klausė jis vis dar nesikarščiuoda- 
mas. “Man užteks laiko pasimels
ti, kaip pradės bažnyčioje skam

binti varpais. Dabar leisk man dar 
pamiegoti.”

“Nesiginčyk!” pradėjo pykti ji, 
paspirdama po stalu pakojinį suo
lelį.

Meistras pasižiūrėjo į žmonų ir 
prasijuokė. “Oi tu boba, boba, nei 
senatvė tavęs nepakeitė — kokia 
buvai, tokia ir pasiliksi!”

“Nekalbėk man!” barasi ji. 
“Bent Kūčių vakarų turėtumei 
prisiminti, kad esi švęstu vandeniu 
pakrikštytas ir pasimelsti kaip 
geram krikščioniui pridera. Ar tu 
nežinai, kad rytoj Kalėdos?”

“O kų aš darau blogo?”
“O kų tu darai gero? Netingėk 

— pasiimk maldaknygę ir atsi
skleisk Kalėdų maldas!”

“Prievarta prie poterių tu ma
nęs neprivarysi. Aš melsiuosi ta
da, kada pats panorėsiu...”

“Pats panorėsi!’ Tu? Dieve ma
no, ilgai reikėtų laukti! Visų sa
vaitę tu gyveni kaip pagonis, kad 
tiesiog skandalas, šventės yra 
skirtos maldai!”

“Tai kų?” supyko meistras, “pa
gal tavo snapų išeina, jog dar ne
užtenka to, kad aš visų savaitę 
sunkiai dirbu. Dievo garbei gerai 
atlikdamas visas savo pareigas ir 
nei vienam žmogui nepadarau 

skriaudos, šventadieniais tu dar 
nori mane padaryti kažkokiu ypa
tingu šventuoliu — ar ne? Tai 
sakyk, moteriške, kokio šventumo 
tu iš manęs nori?”

“Sakau tau — melskis ir nekelk 
triukšmo! Nepažadink Dievo Sū
naus, kuris ir taip ateis netru
kus teisti gyvųjų ir mirusiųjų... 
Jėzus Marija, kas čia dabar?”

Kambarys staiga visiškai užte
mo, lyg kas ant lango būtų už
traukęs tamsių užuolaidų, pasigir
do duslus trinktelėjimas ir kieme 
susisuko didelis sniego verpetas. 
Meistras priėjo prie lango ir pa
sižiūrėjo į laukų. Vėtra buvo nu
laužusi didelę prieš namus au
gančios pušies šakų.

“Dieve, Dieve, kas per diena!” 
dejavo rankas grųžydama mote
riškė. “Tai blogas ženklas — ne
bus ramybės ateinančiais metais!”

“Jei velnias tavęs negriebs, tai 
tikrai nebus ramybės ateinančiais 
metais”, pritardamas pasijuokė 
meistras.

“Su tavim aš šiandien nesigin
čysiu!” piktai ji užrietė nosį. “Tu 
tik man palauk po Kalėdų, tada 
pažiūrėsime, kurį iš mūsų velnias 
griebs/'

Nusikabinusi nuo durų staktos 
švęsto vandens indelį, ji pradėjo 
šlakstyti visus kambarius, o ypa
tingai savo vyrų. Tas žvelgė į jų iš 
paniūros, bet nesijudino iš vietos.

“Bent persižegnok, kai tave 
švęstu vandeniu šlaksto!”

Ji išbėgo į virtuvę ir atsinešė 
indų su degančiomis anglimis, už
dėjo ant jų pašventintos verbos 
šakelę ir, pagal senų Kalėdų pa-, 
protį pasmilkė stalų, lovų, o pas
kui savo vyrų. Verbos dūmai taip 
nemaloniai aštriai užgavo jo uos
lę, kad meistras pradėjo keiktis 
ir pravėrė langų.

Jis atidarė langų pačiu laiku. 
Iš gatvės pro vėjo švilpimų pasi
girdo sujaudinti balsai. Audra kai
me padarė nemaža nuostolių. Vie
sulas nuplėšė “Ditch-Cenzi” tro
belės stogų, iš viršaus galėjai kiau
rai žiūrėti į jos kambarius ir aslo
je šliaužiojančius vaikus.

“Nubaudė Dievas už tai, kad 
žmonės nesimeldžia,” rado paaiš

kinimų meistro žmona. “Patys 
žmonės kalti, kad taip atsitinka. 
Štai ir sugadino mums Kūčių va
karo ramybę! Melskis, sakau tau, 
kalbėk Kalėdų maldas, kur dabar 
eini! Dievas vienas tegali apsau
goti mus nuo nelaimės!”

“Ditch-Cenzi” buvo našlė su tri
mis mažais vaikais, kurių vyriau
sias sirgo skarlatina. Kaime jos 
nemėgo ir žmonės kalbėjo, kad ru
denį ji kartais pasikasa bulvių ten, 
kur jų ribbuvo sodinusi. Jos trobe
lės stogas buvo nuplėštas ir nu
neštas į gatvės vidurį. Cenzi, su
sigriebusi vaikus, tamsoje per aud
rų bėgo nuo kaimyno pas kaimy
nų ir vos vos prisiprašė priglaus
ti juos į pastogę. Niekas nenorė
jo priimti skarlatina sergančio 
vaiko. Kai mokytojas norėjo pri
imti jį j savo namus, kaimo vyrai 
jam uždraudė, kad jis neatneštų 
ligos į mokyklų. Cenzi kreipėsi ir 
j bevaikę meistro žmonų, bet toji 
irgi nenorėjo, kad sergųs vaikas 
drumstų jai Kalėdų švenčių ramy
bę. Pagaliau kaimo klebonas pri
siminė, — nors ir nebuvo visai 
tikras kaip pažodžiui skamba ta 
švento Rašto ištrauka — jog Tas, 
Kuris turi šių naktį užgimti, yra 
pasakęs, kad kas priima kūdikį, 
tas Jį patį priima. Būdamas geros 
širdies ir prisiminęs švento Rašto 
žodžius, jis liepė savo šeimininkei 
priglausti sergantį vaikų kleboni
joje, kol motinos bakūžės stogas 
bus bent laikinai pataisytas.

Stalius išėjo j gatvę. Dideliu 
balsu perrėkdamas audros siauti
mų, jis susišaukė kaimynus ir sa
vo darbininkus. Vyrai atsinešė ko
pėčias, lentas ir įrankius. Kaime 
pasigirdo pjūklų džeržgimas ir 
plaktukų kaukšėjimas. Paskubo
mis padarytų žibintų šviesoje jis- 
tęsėsi visų naktį.

Meistro žmona, kuriai šventa 
tyla ir Kalėdų nakties ramybė bu
vo brangesnė už viskų, su pasi
baisėjimu klausėsi tų garsų.

“Kaip tokiame triukšme pražy
dės vyšnios šakelė? Kaip Kūdikė
lis Kristus pailsės?!”

Kada varpai bažnyčios bokšte 
pradėjo skambinti Bernelių mi
šioms, vyrai dar tebešūkavo ir te-

bekalė ant “Ditch-Cenzi” stogo. 
Kai žmonės jau giedojo bažnyčio
je, kalimo dūžiai, vinių ir įrankių 
skambėjimas dar vis tebelenkty- 
niavo su audros garsais. Moterys 
baisėjosi tokiu Kalėdų suotaikos 
drumstimu. O kai vienu balsu su
gaudė visi varpai ir vargonai pra
dėjo džiūgauti Bernelių mišių 
pradžioje, vyrai, padėję atstatyti 
stogų, nulipo žemyn ir taip pat 
nužingsniavo į bažnyčių. Meistras 
ir du jo darbininkai pasiliko ant 
stogo skeleto vieni. Audra siautė 
dar smarkiau, grasindama vėl nu
plėšti tai, kų žmonių rankos bu
vo kų tik atstatę.

Meistras buvo pramatęs užbaig
ti taisyti stogų dar prieš aušrų. 
Pamatęs, kad jau visi padėjėjai 
dingo, ir kad net vaikai, švietę 
Žibintais, numetė juos į sniegų ir 
nubėgo į bažnyčių, jis pradėjo 
balsu keikti:

“Skradžiais žemėn tuos šven- 
takuprius! Kas per žmonės!1 Antai 
jie laižo Viešpaties Dievo kojas, 
o vargšai našlaičiai tuo tarpu gali 
šaltyje stipti! Kas jiems darbo? 
Jie tik ir teišmano trintis bažny
čios pakampėse kol pasmirsta. Die. 
vas ten aukštai danguje tikrai 
gali tokia veisle didžiuotis. Tik 
paklausyk kaip jie ten gieda "Gar
bė Dievui aukštybėse!” Jie bučiuo
ja vaškinę Kūdikėlio Jėzaus sta
tulų ir glamonėja jų kaip lėlę, o 
bėdinos našlės kūdikiai tegu sau 
— dvesia... Beveik susikeikiau! 
Atleisk man, Dieve, nuodėmę.”

Kai Bernelių mišioms pasibaigus 
žmonės išėjo iš bažnyčios, meis
tras dar tebesikeikė, su įnirtimu 
dengdamas stogų. Vyrai kalbėjosi 
tarp savęs: “Užsispyręs žmogus! 
Jis visiškai pasius, jei mes jam ne
padėsime. Gal ir mes esam truputi 
kalti, dėl to, kad jis taip keikiasi. 
Einam ir prisidėkime prie darbo. 
Visi mes tų stogų uždengsime per 
valandų laiko.”

Kitas atsistojo prieš kalbėjusį 
ir paklausė: “Ar tu rimtai manai, 
kaimyne, kad aš esu toks niekam 
tikęs krikščionis, jog eičiau dirbti 
šventų Kalėdų rytų?” Jo laikysena 
buvo tokia fariziejiškai pasipūtusi, 

(Nukelta į 5 psl.)
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JIE KELIA LIETUVOS VARDA

POKARĖS SIELVARTAS
Lietuviškasis jaunimas, šalia sa

vo namų ir tautinės bendruome
nės įtakų, diena iš dienos yra su
pami sulyginančios ir suvienodi
nančios australiško didmiesčio 
įtakos.

Tačiau, šalia jos, jaunimą vei
kia ir dar kitos, griežtai priešin
gos, nors tame pačiame didmies
tyje per paskutinius pusantro de
šimtmečio išaugusios įtakos, kilu
sios iš maištingos reakcijos prieš 
sumechanizuotą, suvienodintą, 
nudvasintą ir nekūrybingą indus
trinės organizacijos žmogų, prieš 
biznį ir prieš mašiną. Pereito ka
ro prisiminimai tai reakcijai su
teikė istorinį pagrindą, o taip pat 
ir aktyvaus reiškimosi akstiną.

Kiekvienas karas sukrečia ra
mią gyvenimo eigą ir parodo žmo
nes, tautas, civilizacijas iki tol 
nematytoj šviesoj. Išorinės žmo
nių santykiavimo formos, ilgame
čiai papročiai nuplėšiami tarsi 
kaukė, ir pasaulis pasirodo egzal
tuotame nuogume, retkarčiais 
priartėjęs prie angelo, dažniau
siai nusmukęs iki žvėries. Nenuo
stabu, kad karui praėjus, sunkiai 
besurandama prieškarinės nuo
taikos bei įsitikinimai.

Antras pasaulinis karas palietė 
daugiau tautų ir kainavo skait- 
lingesnių aukų, negu bet koks 
ankstyvesnis. Jame žmogaus ne
apykanta žmogui atsidengė kon
centracijos stovyklose ir atominės 
bombos sugriautuose miestuose, 
kurių prisiminimas išaugino kar
tą žmonių, kurie kaltina, smerkia 
ir atmeta visą dabartinę civiliza
ciją. Tų žmonių kaltinimai, pra
džioje pajusti tik atskiruose prieš- 
visupmeniniuose pasireiškimuose, 
pagaliau prabilo literatūroje, pa
sidarė žinomi, madingi ir įtaigoją.

Vienas iš daugelio tos naujos 
nuotaikos teoretikų, amerikietis 
Norman Mailer, savo brošiūroje 
"Baltasis Negras” šitaip ją susu
muoja: “Sunku ir įsivaizduoti ko
kią žymę koncentracijos stovyklos 
ir atominė bomba atspaude ant 
kuone kiekvieno šiandien gyve
nančio žmogaus pasąmonės. Pir
mą kartą istorijoje esam privers
ti gyventi žinodami, kad mažiau
sias mūsų asmenybių skirtingu
mas, menkiausios idėjos išraiška, 
taip pat kaip ir visiška idėjų sto
ka ar asmenybės lėkštumas, gali 
reikšti, kad mums lemta mirti, 
kaipo skaičiui kokioje plačioje 
statistinėje operacijoje, kurioje 
mūsų dantys bus suskaityti, plau
kai surankioti, bet pati mirtis bus 
ir liks nežinoma, nepagerbta, ne
pastebėta. Tokia mirtis negali bū
ti garbinga mūsų pačių pasirink
tų veiksmų pasekmė, ji, siunčia
ma kažkokio ‘deus ex machina”, 
pati mus pasirenka savo aukomis 
gazo kamerai ar radioaktyviam 
miestui”.

“Antrasis pasaulio karas atkrei
pė veidrodį į civilizuoto žmogaus 
padėtį. O tas veidrodis apakino 
kiekvieną, kuris drįso į jį pasižiū
rėti. Jei dešimtys milijonų buvo 
nužudyti koncentracijos lageriuo
se, tai kiekvienas turi suprasti, 
kad nors visuomenė ir yra tik 
klaikiai sudarytas ir sužalotas 
žmogaus atvaizdas, bet vis dėl 
to, tai yra ir jo kūrinys; o jei 
toji visuomenė tokia žmogžudiška, 
tai kas begali išvengti šlykščiau
sių, klaikiausių klausimų apie sa
vo paties prigimtį?”.

“Dar blogiau: žmogus nebegali 
drįsti būti individas ir kalbėti sa
vo balsu. Jei jis bent kuo nepri
siderina, bent kur priešinasi, jis 
žino, kad užėjus atvirai krizei jo 
tas vienas neprisiderinimas bus 
jo apkaltinimas ir ženklas jo su
naikinimui.”

žmogus niekad negyveno ki
taip, kaip mirties akivaizdoje, ta
čiau vargu kada nors jos artumas 
ir realumas išgyventa šitokiu ryš
kumu, visa žmogaus sąmone ir pa
sąmone. Be to, po milijonų nepa
teisintų mirčių kacetuose, po Hi- 
rošimos ir Nagasaki, ne vienam 
pasidarė sunku besuprasti mirtį, 
kaip išsipildymą, kaip paskutinį 
dramos žodį, pilno gyvenimo už
baigimą, arba Dievo atvertas du-

ris į amžinybę. Pokarės apsivylu- 
siems regis, kad mirtį parengiąs 
žmogus žmogui, dar prieš tai sa
vo nužudysiamojo žmogiškumą su
naikinęs ir pačios mirties veidą iki 
košmariško klaikumo sudarkęs. 
Kai kuriuose to nekilnios mirties 
artimumo nuolatinis išgyvenimas 
išaugino beveik beprotybę sie
kiančią neviltį. Jie klausia: ar ga
lėtų mylintis Dievas leisti ir pa
kęsti šitokias nekaltųjų kančias,

pęs naivus, siauras ir nereikšmin
gas. Pats mokslas, pajungtas arba 
naikinančiam militarizmui arba 
bedvasiui industrializmui, nebesąs 
vertas pagarbos.

Šitoks pokarės nusivylimas vis 
garsėja ir auga iki nihilistiško 
šauksmo, atmetančio viską, kuom 
anksčiau tikėta, o ypač visuome
ninį gyvenimą ir jo institucijas, 
šeimą, teisę ir įstatymą, religiją 
ir moralę, žinia, maištaujantys

Atrodo, kad mes dažnokai tin
kamai nevertiname kaikurių mūsų 
kultūros poreiškių, kurie turėtų 
būti itin išryškinti ir atžymėti.

Šį kartą norėtųsi įsakmiai pa
brėžti Australijos lietuvių daili
ninkų tylųjį ir kuklųjį darbą, ku
ris ir negarsinamas, tarsi neju
čiomis, lyg natūraliu gyvenimo

kiti šio krašto meniniai paminklai 
— pastatai.

Ši aplinkybė verta mūsų pasi
didžiavimo ir pagarbos kūrėjams, 
kurie kuria nelengvose medžiagi
nėse sąlygose, užsidirbdami sau 
kasdienės duonos neįprastinėse jų 
profesijai sąlygose. Čia verta dar 
pažymėti, kad tik lietuviai daili

ntų, ket jau praeities ir dabarties 
garsu atžymėtų dailininkų darbais, 
kuriuos turėtų stengtis pamatyti 
kiekvienas lietuvis.

šia proga dar norėtųsi priminti 
mūsų visuomenei ir šią aplinkybę: 
jei mūsų -dailininkų kūrinius per
ka ir įamžinimui kabina meno 
galerijos, jei jų kūriniais didžiuo-

proga

V. ir T. SIMNIŠKIAI
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Sveikiname ir linkime

linksnių Kalėdų Švenčių
ir

laimingu Naujų Metų
kolegoms inžinieriams, jų šeimoms ir prieteliams

P.L.I.A.S. Sydney įkyriau* valdyba

Visus savo bičiulius ir pažįstamuosius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

nuoširdžiai sveikiname ir visokeriopos sėkmės linkime

V. ir I. Januikevičiai

403 Concord Rd., Concord, tel. UF 3753

kurias pasaulis tik ką patyrė? Ka
dangi tai nesuprantama, tai jie 
ima teigti, jog arba Dievo nesą, 
arba jis esąs toks tolimas ir abe
jingas, kad žmonės esą vienų vie
ni savo pačių sukurtame chaose, 
jokiais viršžemiškais pažadais ar 
įpareigojimais nesurišti. Pats žmo
gus tiek šimtmečių didžiavęsis sa
vo kūrybingumu, savo dvasia, sa
vo vis tolyn stumiama pažanga, 
pagaliau pasiekęs kulminacinio 
taško: beveik tobulos mašinerijos 
visiškam savitarpio sunaikinimui! 
Civilizuotų žmonių bendruomeni
nis gyvenimas, nuo amžių tvarky
tas didžiausio žmogaus gyvybės 
gerbimu ir meile paremtų papro
čių ir įstatymų kodo, visdėlto pri
ėjo prie šiame kare patirto bar
bariškumo. Todėl, kaip besą gali
ma tikėti tą bendruomeninį gy
venimą neva pagrindžiančia meile 
ir pagarba? O šito pagrindo ne
beturint, vienu ypu sugriuvęs ti
kėjimas su visomis iki šiol bran
gintomis visuomeninėmis vertybė
mis. Religija, šeima, moralinis su
sivaržymas besančios tuščios, ne
pagrįstos socialinės konvencijos. 
Atominio rasių, kontinentų ar vi
sos žmonijos sunaikinimo akivaiz
doje ir tautinis patriotizmas ta-

nihilistai nėra naujas reiškinys: 
jų turbūt būta visais laikais. Ta
čiau atominiai nihilistai savo lai
kui gali būti reikšmingesni todėl, 
kad jų nevilties priežastys o’ar 
tebegyvena visų atmintyse, o taip 
pat ir todėl, kad jų skaičius mo
derniškoje visuomenėje yra dide
lis ir vis augantis, o jų įtaka pa
liečia kuone visus.

* Liucija Mingėlaitė, Detroite 
gyvenanti studentė, reiškiasi kaip 
gabi aktorė. Wayne universitete 
studentų dramos sambūry ji atli
ko Šekspyro veikale pagrindinę 
rolę ir pateko į Detroito spaudą. 
Liucija gražiai reiškiasi ir lietu
vių teatralų būry.

LAIVAS MEDŽIO RAIŽINYS DAIL. V. RATAS

kelio bėgsmu vis daugiau ir dau
giau minimas ir atžymimas šio 
krašto visuomenėje ir vietinėje 
spaudoje.

Malonu, kad Australijoj susibū
rė net kelios dešimtys žinomų mū
sų dailininkų, o jau vienoje ir ki
toje šio krašto vietovėje atsiran
da ir garsėjančio meno srityje 
lietuviško prieauglio. Iš kuklių 
žinučių mūsų spaudoje apie juos, 
mes visdėlto jau žinome, kad mū
sų dailininkų paveikslai perkami 
žinomiausių Australijos meno ga
lerijų, jais puošiami ištaigiausi 
laivai, mūsų skulptorių skulptū
romis gražinasi universitetai ir

ninkai kyla į žinomųjų ii; garsė
jančių eiles, kai tuo tarpu nei lat
vių, nei estų, nei kitų bendruo
menių menas šitokiu atžymėtinų 
kūrinių skaičiumi toli gražu nepa
sižymi.

štai ir šiuo kalėdmečiu Sydnė
jaus ir apylinkių lietuviai daili
ninkai rengia savo dailės kūrinių 
parodą Dainavos salėje Bankstow
ne. Joje dalyvaus su savo kūri
niais: Z. Anuškevičius — Jacyna, 
Vladas Meškėnas, Jurgis Mikševi- 
čius, Eva Kubbos, Vaclovas Ra
tas, Henrikas Šalkauskas ir A.M. 
Šimkūnas. Kaip matome, mūsų 
meninis jutimas grožėsis ne eili-

jasi ir dažnas australas, puošda
mas savo seklyčią, tai juo labiau 
mes, sąmoningi lietuviai patrio
tai, turėtume gražinti savus na
mus savųjų paveikiais, juos pirk- 
damiesi, nes tik šiuo būdu ir ke
liu mes suteiksime jiems morali
nio pasitenkinimo ir bent iš dalies 
padengsime tas išlaidas, kurias 
jie aukoja parodą organizuodami, 
paveikslus įrėmindami ir t.t.

Sveikinant su artėjančiomis 
šventėmis mūsų dailės reprezen
tantus, tikimės, kad lietuviškoji 
visuomenė šį kartą supras ir įver
tins jųjų vargą ir pasišventimą.

TEBESISKUND2IA 
REZISTENCINE VEIKLA

“Tiesa” paskelbė Valentino 
Strazdelio laišką, kuriuo tas 
Strazdelis rodosi besistengiąs nu
vaikyti nuo savęs gundytojus, te
betraukiančius jį į rezistencinę 
veiklą. Iš laiško matyti, kad Va
lentinas Strazdelis į rezistencinę 
veiklą buvo įsijungęs visai nese
niai, būtent, 1955-tais metais, bū
damas “dar visai jaunas, politiškai 
nesubrendęs”. Buvo pagautas ir 
išsiųstas “Tarybų Sąjungos gilu- 
mon”. Kiek laiko jis ten buvo, ne 
visai aišku, bet sakosi, kad gero
ji vyriausybė jam dovanojo ir jis 
grįžo iš tos gilumos. Ir čia, jau 
grįžus, (reikia manyti, kad bent 
trejetą, jei ne penketą metų “pa
simokius”, taigi greičiausia visai 
neseniai) jį vėl pradėję gundyti 
— siūlė parašyti eilėraščių slap
tai rotatorium spausdinamam lei
diniui, kalbino gauti rotatoriui 
popierio, matrisų, o gal net ir šo
vinių. ..

Savo narius, rėmėjus, bičiulius ir visus Sydnėjaus lietuvius 

nuoširdžiai sveikiname

Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga,
linkėdami giedraus džiaugsmo ir laimės
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VYTAUTAS DONIELA

MINTIES BAIMĖ
Kelios diskusinės pastabos

Šiandieninę Australijos lietuvių 
studentų veiklą ženklina minties 
baimė. Netrūksta' vakaruškų, pik
nikų, poilsio savaitgalių, net gran
diozinių balių, tačiau retas daly
kas yra diskusijų vakaras ar stu
dijų savaitgalis. Jei prieš keletą 
metų Mūsų Pastogėje dar buvo 
galima užtikti žinučių apie stu
dentų referatus ir paskaitas, šian
dien tokie dalykai sukelia nuste
bimą. Atrodo, kad ir valdybų po
sėdžiuose pasiūlymas surengti dis
kusijų vakarą žūsta atodūsiuose 
ir išsigandusių akių žvilgsniuose. 
Rezultate, studentiškoji veikla ne
bepajėgia prasilaužti iŠ alučio, 
dainos ir jitterbugo lenciūgėlio.

Iš kur ši minties stoka?
Iš dalies, ji nėra joks nuosta

bus reiškinys. Tai lietuviams aps
kritai įprastas dalykas. Konserva
tyvumas, baimė žvelgti toliau ir 
giliau, baimė praplėšti dvasinį ho
rizontą, baimė kritiškai pajudin
ti ir paplakti nuo įsisenėjimo ap
kerpėjusius stabus, visais laikais 
ir visokių institucijų buvo puose
lėjama kaip didi ir garbinga so
cialinė dorybė. Savistovus, kritiš
kas galvojimas tapo nuodėmė. 
Ilgus amžius buvus atskirtiems ir 
apskritai tik paviršutiniškai susi
pažinus su veržlia ir dinamiška 
vakarų kultūra, lietuviuose nesu
sidarė intelektualinės tradicijos. 
Vietoj griežto, abstraktaus, atei
čiai planuojančio galvojimo, išbu
jojo jausmas ir sentimentas.

Nenuostabu todėl, kad ir lietu
viškoji studentija, nežiūrint pra
siveržimo į dvasiniai daug atvi
resnę ir tolerantiškesnę anglosak
sų bendruomenę, tebesilaiko seno 
dėsnio (gana gyvo slavų ir ben
drai rytų Europos tautose), “gal
vojimą palikime kitiems”. Lėkštas 
konvencionalumas, nusilenkimas 
daugumos garbinamiems stabams, 
nenoras stovėti ant savo kojų, 
prasiveržia į lietuvių studentiją 
dar gana dažnai. Atsistojus prieš 
problemas, jos nėra sprendžiamos 
savistoviu galvojimu, bet papras
čiausiai nustumiamos šalyn moro- 
nišku šypsniu, lyg tokiu šypsniu 
būtų galima sunaikinti ir pačią 
problemą. Lietuviškajam jaunimui 
yra būdinga plaukti su srove, ne- 
klausiant kur ta srovė neša. Vis 
tai pažymys, kad trūksta nepri
klausomo galvojimo.

Lietuviai, išeivijoje susidūrę su 
vakarais, pajuto ar bent turėjo 
pajusti intelektualinės tradicijos 
ir apskritai abstraktaus, gilesnio 
mintijimo stoką. Vytautas Kavolis 
antrame Metmenų numeryje, ana
lizuodamas kai kuriuos Amerikos 
lietuvių bruožus, pastebi, tarp ki
tų, du būdingus faktus. Amerikos 
lietuviai, proporcingai imant, iš 
visų tautybių davė daugiausia ko
munistų ir sudarė didelę dalį Ame
rikos komunistų apskritai. Bet jie 
visi liko tik eiliniai nariai, nepra
siveržė į vadovaujančius ideolo
ginius sluoksnius. Taip pat ir kri
minaliniuose nusikaltimuose lie
tuviai pasižymėjo muštynėmis bei 
girtuokliavimu, vadinasi pačiais 
nekomplikuočiausiais nusikalti
mais, kuriems nereikia proto ar 
planavimo, bet tik geros dozės 
jausmo, stiprių rankų ir ištvermin
gos gerklės. Abu šie pavyzdžiai 
pateisina amerikiečių sociologų 
klasifikaciją, kur lietuviai nuo
lat aptariami kaip kilę iš “peasant 
stock” ir kuriems būdingas kon
servatyvumas, pasitenkinimas ma
terialinėmis vertybėmis ir racio
nalaus svarstymo stoka. Intelek
tualinės tradicijos nebuvimui pa
iliustruoti galima pridurti dar vie
ną faktą. Amerikos lietuviai kata

likai sukūrė virš šimto tautinių 
parapijų ir davė kelis šimtus tūks
tančių tikinčiųjų. Visgi Amerikos 
bažnytinė vyriausybė nerado nei 
vieno lietuvio, kuris galėtų pakil
ti aukščiau už kleboną ar prela
tą. Per šimtą metų, nors ir turint 
tautines bažnyčias, iš lietuvių 
tarpo nekilo nei vienas vyskupas 
ar dar aukštesnis dignitorius.

Susitikime su veržlia anglosak
sų kultūra, kurios pagrinde glūdi 
nepriklausomas mintijimas ir ne
maža abstraktaus protavimo bei 
planavimo, lietuviai metasi į ša
kas, kuriose tokių sugebėjimų ne
reikalinga. Dažnai, kaip reakcija, 
intelektualinis darbas net igno
ruojamas ar stebimas su panieka, 
viską pradedant matuoti pačiu 
konkrečiausių masteliu: pinigu.

šis reiškinys matomas ir studen
tijoje. Lietuvių tarpe reiškiasi 
‘good time’ ieškojimas, vakaruš
kos, alutis, jitterbugas, šitos kryp
ties akcentavimui daug padeda 
patys tėvai, įkvėpdami vaikams 
materialinio gerbūvio troškimą, 
kur profesijos pasirinkimą nu
sprendžia ne vidinis polinkis, bet 
ateities uždarbio gausumas. Daug 
tėvų nesupranta, kad universite
tas yra daugiau, negu kelias į pel
ningą amatą. Universitetas yra 
kartu galvosenos treniruotė, lais
vo ir kritiško galvojimo mokykla, 
o ne aparatas, kuris į galvą kem
ša formules ir techniką. Bet pro 
šią papildomą funkciją daugumas 
studentų prabėga be rezultatų.

Intelektualinio nusipiginimo 
tendenciją kartais sustiprina pati 
studentų organizacija jau vien 
dėl to, kad ji good time ieškoji
mui pritaria ir jį nejučiomis ska
tina. Keletą kartų teko girdėti iš 
valdybos narių visai nuoširdų pa
reiškimą, kad diskusinių vakarų 
ir referatų rengti nereikia, nes 
“jie niekam neįdomu”, šitoks pa
reiškimas turi daug tiesos, nes jis 
iš tiesų atspėja daugelyje studen
tų slypinčią nuotaiką. Tačiau tai 
dar nereiškia, kad ši nuotaika tu
rėtų užviešpatauti visą studentiš
ką veiklą. Daktaras, pastebėjęs 
prasidedantį vėžį, nepasitenkina 
paprasčiausiu fakto konstatavimu, 
bet ieško būdų blogybę sustabdy
ti.

Iš kitos pusės, negi iš tiesų lie
tuviškoji studentija yra visiškai 
antiintelektualinė? Atrodo, kad 
padėtis nėra tokia jau bloga. Per 
keletą akademinių savaitgalių ir 
suvažiavimų teko pastebėti, kad į 
linksmybių lenciūgėlį netyčia 
įtraukti referatai ir pašnekėsiai 
susilaukė didelio susidomėjimo, o 
tai jau parodo, kad intelektualinė 
liepsnelė mūsų studentuose tebė
ra gyva. Deja, ji permažai išnau
dojama. Ypač ji bereikalingai ge
sinama pačiuose jauniausiuose stu
dentuose, kurie į universiteto sa
les ateina su nuoširdžiu susido
mėjimu ar net entuziazmu. Gesi
nama ji todėl, kad ji nepakreipia
ma į produktyvų taką.

Baigiant, duodame porą pasiū
lymų minties baimei stabdyti. 
Pirmiausia, prie kiekvienos stu
dentų valdybos reiktų turėti po 
vieną narį specialiai intelektuali
nės programos tvarkymui, šis narys 
turėtų būti ne šiaip sau “paskir
tas” studentas, bet verčiau na
rys, kuris pats intelektualiniu gy
venimu domisi ir kuriame dega 
vienokios ar kitokios krypties kū
rybinė liepsnelė.

Antra, kultūrinės veiklos sugy- 
vinimui, diskusijoms reikia kaip 
tik rinkti kontroversines temas, 
nes jos jau be didesnio vargo su
gebės į diskusijas įtraukti dides-1 

nį klausytojų skaičių. Iki šiol kon
troversinės temos buvo vengiamos. 
Kaip klasikinį pavyzdį galima pri
siminti netolimą suvažiavimą, kur 
iškilus opiam klausimui, prezidiu
mo pirmininkas pastebėjo, kad 
“tokius klausimus palikime nuoša
ly”. Visais laikais studentija bu
vo jautri opiems klausimams, to
dėl neaišku, kodėl nuo jų reiktų 
atsisakyti šiandien.

įžengiant į antrą Australijos 
lietuvių studentijos dešimtmetį 
(šiais metais sueina dešimt metų 
nuo tų dienų, kai pirmieji lietu
viai studentai rado taką į Austra
lijos universitetus), verta būtų 
patikrinti, ar minties baimė iš tie
sų jau nėra išgydoma.

"STUDENTŲ ŽODŽIO” 
BENDRADARBIAI

Šiais metais bandyta leisti St. 
Ž.” kolektyvine sistema ir reikia 
pasakyti, kad šis reikalas pavyko: 
nei vienas numeris, įskaitant ir 
šį, nebuvo užpildytas grynai vieno 
A.L.S.S. skyriaus. Be to, šiais 
metais studentų skyrius “M.P.” 
pasirodė dvigubai dažniau, nei 
pernai.

Visus “St. Ž.” numerius (neįs
kaitant kalėdinio) užpildė: Ade
laidė 9, Canberra 6, Melbournas 
11, Naujoji Zealandija 3, Newcas- 
telis Ii ir Sydnėjaus 20 skilčių.

Nedaug trūko, kad būtų ir Bris- 
banė prisiuntus medžiagos. Tikė
kimės kitais metais ir brisbanic- 
čiai jau bu grįžę iš tremties ir 
pradės bendradarbiauti.

šia proga redakcija dėkoja ko
legoms, padėjusiems spaudos dar
be laike 1960 metų. Linkime iš
tvermės ir dar aktyvesnio bendra
darbiavimo ateinančiais metais.

(Susitikus per studentų suva
žiavimą, nebarkit perdaug mūsų).

Redakcija

HUMORISTINIS 
KAMPELIS

Kupinomis išgąsčio akimis ligo
nis guodžiasi gailestingajai sese
lei:

— Sesute, aš labai bijau! Tai 
buvo mano pirmoji operacija.

— Nesijaudinkite, nes ir dakta
rui tik pirmoji.

★
Eisenhoveris, perduodamas dalį 

pareigų Kenedžiui, rūpinasi:
— Tie ruskiai gali pavogti mū

sų raketų paslaptis!'
Kennedis jam atsako*.
— Tai kas iš to, nes juk jie 

bus tada du metus atsilikę!
★

Vieną kartą gyveno tokia po
niutė, kuri velniui labai patiko. 
Nors ji nebijojo nei Dievo nei vel
nio, visdėlto stipresnius ryšius pa
laikydavo su “karštaisiais”. Tada 
velnias sau pagalvojo: kaip reikė
tų atsilyginti tokiai gerai poniu
tei? Ėmė jis ir užkalbino:

— Pasakyk man, malonioji po
nia, ko tu trokšti labiausiai? AŠ 
visus tavo norus išpildysiu!

Poniutė nebuvo tokia greita, 
kad sugalvotų iš karto, ko ji pa
geidautų. Tada velnias, pats nu
sprendęs daugiausia žinąs apie 
moterų norus, paklausė:

— Gal nori būti graži? Tik pa
norėk — ir padarysiu gražuole!

Tą pačią akimirką velniui tik 
skambterėjo ausyse ir pasipylė iš 
akių žvaigždės, nes įžeistoji mo
teriškė trenkė jam per veidą, su
rikdama :

— Akiplėša! Argi aš negraži?!
Paruošė: Laukų Ramunė

INFORM AtlJ U

BIURAS RAIBA
Atrodo, tik nesenai svečiavomės 

Kanberoje; už kelių dienų vėl su
sitiksime — šį kartą Sydnėjuje. 
Bus malonu vėl pasidžiaugti kole
gėmis ir susipažinti su naujomis 
fuksėmis. Ne vien tudentams bus 
šis malonumas; merginos irgi tu
rės platesnį pasirinkimą: gandai 
sklinda, kad žada ir Jaunimo 
Kvieslys atsidanginti iš Melburno.

Po suvažiavimo daug studentų 
-čių pasiliks Sydnėjuje ir praleis 
likusį laiką su skautais. (Skautai 
ruošia pirmą Autralijoj Rajoninę 
Stovyklą, už 20 mylių nuo Syd
nėjaus, Ingleburne)

★
Anksčiau “Studentų Žodyje” 

buvo rašyta, kad j Studentų Suva
žiavimą atvyks kol. Genius Procu- 
ta iš Naujosios Zealandijos. Deja, 
paskutinėmis žiniomis Informaci
jų Biurui pranešta, kad šio žino
mojo “St. Ž.” bendradarbio gal ir 
nematysime šiais metais.

★
Abiturijentas Vidas Mikus — Mi

kutavičius gerai jaučiasi po “leav- 
ingo” egzaminų. Jis jau numatęs 
studijuoti kitais metais mediciną. 
Jis, davęs kitam lietuviui medikui 
poros metų laiką, bandys jį ap
lenkti. Sėkmės abiems!

★
Pereitą savaitę sužinojom skau

džią žinią iš Sydnėjaus dienraščių. 
21 metų lietuvis Onuškevičius — 
Jasyna kritiškai susižeidęs eismo 
nelaimėj, apsivertus jo automobi
liui. Jis patalpintas Prince Alfred 
ligoninėj. Tikimės greito pagiji
mo.

★
Dabar jau retas Sydųėjaus stu

dentų parengimas, kuriame teda
lyvauja tik sydnėjiškiai. Pereito] 
iškyloj į Bobin Head matėme ne 
vien malonias merginas Natą ir 
Raimondą iš Naujosios Zealandi
jos, bet ir V. Donielą su keliomis 
lietuvaitėmis iš Newcastelio.

★
Kol. Viktoras Martišius žada iš

pildyti savo ankstyvesnį pasiryži
mą: parašyti į paskutinį šių metų 
“Studentų žodį”. Užtikrina, kad 
kitą savaitę tikrai ką nors pasi
stengs prisiųsti. Gal teks jam pa
pasakoti. ..

★
Tarp kitko girdėta, kad du stu

dentai mėgino ar mėgins savo lai
mę pasilinksminimų pasaulyje. 
Audronis ir Vitolis Stasio n ia i rim
tai galvoja savo muzikalinius ga
bumus išmėginti “Johnny Devlin 
Talent Quest” konkurse.

★
Iš įvairių informacijų šaltinių 

sužinota, kad Svogūnėlis prisivi
rė sau košės. Jis geras mano prie- 
telius, taigi reikėtų jį bent tru
pučiuką užstoti. Svogūnėlis, visai 
nekaltai galvodamas, per daug 
pribaugino Dainelę, kad neįsilei- 
siąs adelaidiškių į Sydnėjų, nes 
jie per senai rasę į “Studentų Žo
dį”. Centrinė Valdyba, kol. Dai- 
vutės pagelba norėtų nuraminti 
adelaidiškius, nes visi studentai, 
sumokėję po £3, bus priimti ir su
tikti kolegiškai.

★
Egzaminams pasibaigus, daug 

sydnėjiškių studentų-abiturjientų 
pamėgino išvykas į ilgesnes kelio
nes. V. Dryža su V. Mikum iške
liavo vaisių parankioti po N.S.W., 
o R. Daukus, M. Mauragis ir V. 
Stašionis lankėsi net Melburne. 
Tarsi per sutapimą, visi keliauto
jai — skautai ar vyčiai.

★
Buvęs abiturjientas, dabar jau 

klerikas, Henrikas Antanaitis jau 
parašęs laiškų savo artimiesiems. 
Kiek galima iš jų spręsti, Henri
kas Romoj esąs labai patenkintas, 
lankąs Gregorijano universitetą, 
giria pietus (“visuomet skanūs ir 
kiek nori”). Viename laiške jis ra
šo: “Man labai patinka kolegija ir 
visi kunigai ir klierikai joje”. Gal 
kas nors iš kolegų susigundys pa
laikyti jam kompaniją?

★
Kalbant religine tema, kas ne

nori būti kunigu, gali būti vienuo- 
liu-e. Informuojama, kad Algis 
Bajalis, alias Rev. Br. Benignus, 
būdamas Marijonų broliuku (pir
mas lietuvis vienuolis Australijoj) 
ilsėjosi 5 savaites po apendicito 
operacijos. Iš čia matosi, kad vie

A L S S CENTRINĖ VALDYBA SVEIKINA VISUS NARIUS

Šv. Kalėdų 
ir 

Naujųjų Metų
proga

Kol. RENATĄ REISONAITĘ 
ir

kol. ROMUALDĄ URMONĄ, 
sukūrusius akademikų šeimą, sveikina Ir laimingos 
ateities linki

ALSS Centrini V-ba

A.L.S.S. V TO SUVAŽIAVIMO

Programa
Gruodžio 27 d. 10 vai. — atidarymas Redferno Lietuvių Namuose;
Gruodžio 27 d. 6.30 v.v. — rungtynės tarp studentų ir sportininkų; 

“judo” pasirodymas, Police Boys Club patalpose Newtowne;
Gruodžio 27 d. 8 v.v. — uždaras pobūvis Ashfield Town Hall salėje.

★
Gruodžio 28 d. 10 vai. — valdybų posėdis, “Rosary Villa”, Darling 

Point
Gruodžio 28 d. 2 v.p.p. — visuotinas susirinkimas Commerce Hall sa 

lėje, Milson’s Point.
Gruodžio 28 d. 8 v.v. — chorų koncertas — Town Hall, Sydney; 

dalyvaujam grupėje.
★

Gruodžio 29 d. 9 vai. — referatai ir diskusijos Bankstowno Lietuvių 
Namuose: prelegentai I. Venclovas ir R. Zakarevičius.

Gruodžio 29 d. 2 v. p.p. — iškilmingi pietūs Chevron-Hilton Hotel, 
Pott’s Point. Prakalba: Z. Budrikis.

Gruodžio 29 d. 7.30 v.v. — “Vakaras tropikuose” Latvių salėj Strath- 
fielde. Kviečiamas visas lietuviškas jaunimas. įėjimas 8 šii. 
Studentams, sumokėjusiems suvažiavimo mokestį (3), įėji

mas laisvas.
★

Gruodžio 30 d. 9-4 vai. — išvyka į gamtą, į Stanwcll Park. Susitin
kama 9 vai. ryto prie “Dainavos” salės Bankstowne.

Vakaras laisvas
★

Paliktasis laisvas laikas duos progos atsilankyti kitų organizacijų 
parengimuose. Visų organizacijų bendra programa bus gaunama per 
suvažiavimą.

Studentų tėvai ir prijaučiantieji maloniai kviečiami dalyvauti 
mūsų oficialinės suvažiavimo dalies atidaryme Redferne.

A. L. S. S.
Centrinė Valdyba

nuoliai gerai prižiūrimi, nors aš 
dar į vienuolyną nesiruošiu.

★
Paskutiniu laiku užėjo “krei- 

zas” dėl automobilių Sydnėjuje. 
Prieš kurį laiką kol. Vytenis Šlio
geris pradėjo su Volksvagenuku, 
prieš porą savaičių kol. Danius 
Kairaitis nusipirko “blatną” em- 
džy. Kažin ar kol. Rimgaudas Dau
kus dar nejsitaisė holdenuko?

★
Sydnėjiškiai studentai jau pra

dėjo ruoštis dziudo demonstraci
jai, kurią matysime studentų-spor- 
tininkų suvažiavime. Kiek džiu- 
džistai informuoja, jų dalyvaus 
keturi — R. Daukus, M. Maura
gis, V. Stašionis ir daugumai dar 
nematytas juodadiržis R. žalge- 
vičius.

★
Kol. Irvis Venclovas antros kla

sės Honors pažymiu baigė medi
cinos fakultetą Sydnėjaus univer

sitete. Patirta, kad jaunasis dak
taras yra pirmas lietuvis, kuris 
pradėjo ir baigė mediciną Aus
tralijoje. Sveikiname ir didžiuoja
mės Tavimi, kolega Irvi!

Inocentas

JAUNIMO DĖMESIUI!
Gruodžio 29 d. kviečiamas visas 

lietuviškas jaunimas į Latvių sa
lę, Strathfield, praleisti “Vakarą 
tropikuose”. Studentams, sumokė
jusiems suvažiavimo mokestį, įė
jimas laisvas; kitiems — 8 Šil.

SUVAŽIAVIMO REGISTRACIJA
Sydnėjaus studentai ir kiti, ne

priklausantieji skyriams, prašomi 
kuo greičiau užsiregistruoti ir su
mokėti suvažiavimo mokestį (£ 
3-0-0). Pinigus prašome siųsti kol.
K. Protui, 71 Morgan St., Kings- 
grove.

ALSS Centrinė V-ba

SIUNTINIAI I LIETUVĄ, SIBIRĄ IR KITUS 
KRAŠTUS

Sąžiningiausias, patikimas ir garantuotas 
patarnavimas, aukščiausios rūšies prekės 

už žemiausią kainą.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734.

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė.
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, VAISTAI, MAISTAS.

Akordeonai, siuvamosios masinos, rašomosios mašinėlės, 
motociklams ir dviračiams dalys, įvairios lempos 

sporto įrankiai ir visa kita.

Geriausios atsiskaitymo sąlygos.

Kiekvienam siuntiniui asmeniška priežiūra!

NAUJI 1960 m. kainoraščiai ir įvairios 
informacijos pareikalavus teikiama visiems 

nemokamai.

Pasiunčiame ir pačių klientų supirktąsias prekes.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS
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STUDENTAI IŠKYLAUJA
Pagaliau egzaminai pasibaigė, ir 

mes, mokslo žmonės, galime leng
viau atsidusti ir pasidžiaugti va
saros malonumais. Kiekvieno stu
dento noras į gamtą, šalin nuo 
knygų stalo, išsipildė šį sekma
dieni, gruodžio 11 d.

nebeužteks ir beliks tiktai stumtis 
tolyn j rytus, į nežinią. Trošku
lys ir alkis suko vidurius, akys 
raibo nuo įtempto horizonto ste
bėjimo, sukepusios lūpos prašėsi 
gaivinančio skystimo lašelio... 
Nenoromis žmogus pradedi žval-

VIENA IS ŠIŲMETINIŲ STUDENTŲ IŠKYLŲ

Diena pasitaikė kuo puikiausia, 
lyg visata kartu su mumis džiaug
tųsi laisve. Susirinkome prie Tur- 
ramurra geležinkelio stoties, ir iš 
ten susitalpinome visi į motori
zuotų kolegų mašinas ir nuvažia
vom j Bobin Head prieplauką. Pa
matę vandenį, gražius laivus, bu
vome entuzijazmo pagauti, norė
dami išsinuomoti patį didžiausią 
motorlaivi, kuris atrodė tarsi mil
žiniškas kreizeris, ir juo galėjome 
plaukti net iki Tahiti, bet... at
siminėme esą tik studentai, taigi 
pasitenkinome trimis mažais mo- 
torlaiviukais.

Nebuvo mūsų tarpe gerų jūri
ninkų, tai reikėjo mokintis kelio
nėje motorus užvesti, reguliuoti 
bei valtį valdyti. Kelionę pradė
jome linksmi, grožėjomės puikiais 
gamtos vaizdais, melsvomis ban
gomis, būrlaiviais ir ištaigingais 
motorlaiviais, plaukiojančiais ap
linkui. Laiveliai nebuvo vienodo 
greičio, tai pamažu išsiskyrė vie
nas nuo kito ir dingo horizonte. 
Krypti buvome paėmę į rytus ir 
laikėmės, lyg kompaso pagalba. 
Pamažu besigrožėjant pakrantė
mis, majestotingom kalvom bei 
įvairiais vandens paukščiais, lai
kas bėgo: praėjo valanda, artėjo 
kita. Pagaliau, atrodė, pasiekėme 
ribą, tariančią, kad negalėsime 
grįžti. Atrodė, kad kuro motorui

gytis į silpniau atrodančius įgulos 
narius, ieškodamas to, kuris bus 
auka, kad kiti grįžtų...

Bet, štai, šiaurėje pasimatė gra
ži įlanka, geltonas smėlis, ištrauk
ti krantan laivai bei mums mo
juojantys draugai. Džiaugėmės 
pajutę po kojomis tvirtą žemę ir 
vėl būdami visi kartu. Ilgai ne
laukę, čiupom valgyti ir gaivintis 
vėsinančiu gėrimu. Pasistiprinę 
šokom maudytis, statyti vandeny 
piramides bei kautis raitelių mū
šyje. Nepajutom, kai artėjo va
karas ir reikėjo keliauti atgal. Va
karo tyloje laivai lengvai skrodė 
bangas ir iš lūpų švelniai plaukė 
dainos garsai. Besileidžianti sau
lė rausvai nudažė uolas ir nuogus 
eukaliptų kamienus, sidabrinės 
žuvys aukštai šoko iš vandens, 
gaudydamos vakaro vabzdžius. Ir 
štai, žiūrim, stovi laivelis su mums 
matytais žmonėmis, tai draugai, 
pavėlavę į iškylą ir neradę mūsų. 
Visi labai apsidžiaugėme ir kėlė
me juoką, krykštavome. Vienam 
laivui pasibaigė kuras, tai susiri- 
šome laivus kaip sielių rąstus ir 
grįžome krantinėn.

Vakaras buvo šiltas, gražus, 
žvaigždutės spindėjo sidabriniam 
nakties aksome, tai negi skirstysi
mės taip anksti. Daugumas mūsiš
kių nuvažiavome pas vieną išky-

SPARTACUS
Nesenai Sydnėjuj pradėjo rody

ti filmą “Spartacus”. Pagal da
bartinę tradiciją, sekmingesni fil
mai turi būti tokio žanro, kokių 
iki šiol televizija negali rodyti. 
“Spartacus” yra viena iš tų di
desnio užsimojimo filmų.

“Spartacus” filmą tikrai įdomu 
pamatyti, bet dėl kaikurių joje 
vaizduojamų žiaurumų ji ne vi
siems tinkama, ypač jaunesniems. 
Vaidyba puiki; labai gerai vaidi
na Charles Laughton ir Jean Sim
mons. Kirk Douglas vaidina patį 
Spartacus — belaisvį, gladiato
rių, sukilėlį ir vadovą, kuris per 
silpnas kovoti prieš Romos sena
torius bei konsulą Crassus (Lau
rence Olivier). Brutalių veiksmų 
išvadoje Spartacus pagaliau tam
pa nukryžiuotas, bet triumfuoja 
dėl savo sūnaus išlaisvinimo. Pa
grindinių filmo artistų tarpe silp
niausiai savo rolę atlieka John 
Gavin, vaidindamas Ciesorium. 
Jis savo vaidmenį išpildo nedrą
siai, bet jo, kaip gražaus vyro, 
veido bruožai ir kūno struktūra, 
taip pat ir stiprūs bendri aktoriai 
(Olivier ir Laughton) savo para
ma užtušuoja šią silpnybę.

Muzika gerai pritaikyta; garsai, 
nors stereofoniniai, techniškai 
silpnai išpildyti; fotografavimas 
ir spalvų derinimas — įspūdingi, 
bet scenoje perėjimai ne visiems 
patiks, nes ne visi mėgsta žiūrėti 
į buvusią ir ateinančią sceną tuo 
pačiu laiku; drabužiai ir dekora
cijos— tinkami ir skoningi.

šiame filme gerai pasireiškia 
minorinių charakterių branduo
lys: ypačiai įdomūs pagrindiniai 
gladiatoriai. Tuo tarpu minios ir 
kariuomenės scenos irgi efektin
gos.

Yra kritikų, kurie šį filmą la
bai giria dėl jo istorinės vertės, 
čia išryškėja vieno (istorijoj vos 
žinomo) vergo gyvenimo laikotar
pis ir jo vienalaikiai Romos val
dytojai — Crassus ir Pompeyus. 
Pompėjaus iš viso net neparodo.

“Spartacus” yra vertas pama
tyti ne tik dėl gerų aktorių, nes 
yra šiame filme įdomių, įtemptų ir 
net komiškų scenų, kas suteikia 
kelioms valandoms malonios pra
mogos ir poilsio.

Svogūnas Svogūnaitis

lavusį ir ten ilgai vakaravome da- 
lindamies įspūdžiais bei krėsdami 
pokštus.

ARGONAUTAS

*

i
Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga,
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A.L.B. Canberros Apylinkės Valdyba savo malonius 
Bendruomenės narius nuoširdžiai sveikina, 

linkėdama visiems asmeniškos laimės ir geriausių Naujųjų 
1961 Metų!

CANBERROS APYLINKĖS VALDYBA

BRANGŪS KOLEGOS MOKYTOJAI,

saulėtai sveikinu Jus visus, dirbančius lietuvių savaitgalio mo- g 
mokyklose, lituanistiniuose kursuose, linkėdamas džiaugsmingų ’-j 
Kalėdų! Linkiu nepavargti ir nepalūžti dirbant taip svarbų lie- 
tuvybės išlaikymo darbą ir su naujom viltim bei jaunatvišku $ 
entuziazmu sutikti Naujuosius Metus! 0

A. Krausas, jį
ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBOS LITUANISTINĖS | 

SEKCIJOS SENIŪNAS

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilsi ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotie. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu motu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiikal.

PHILIPS SUPER QUINTET

VALE

gumas ir tikras eko
nomiškumas. 3 spal-

ryškinimai. Z garsia
kalbiai. Kvapą gniau-

PHILIPS RANKINIS 
(portable)

Garsiausias Australi
joj mygtuko pagelba

Stiprios jėgos ir puikaus garso 5 lempos. 
Galima įjungti Jūsų gramafoną. Žavus mo
derniškas kabinetas pasirinktinų spalvų 

.... 25 gns.

se! Riešutmedžio, 
klevo ir mohagony 
užbaigimas 122 gns.

rodžiuose — blizgantis užbaigimas . .195 gns.

MODELIS 210

PHILIPS

kalai

PHILIPS

(ABBA

PHILIPS

PHILIPS MODELIS 320
Garsus didžiulis Magnalux Console ekranas 
su paslėptu alyvos saugikliu. Labai jautri 
“Magiškoji Akis” automatiškai kontroliuoja 
paveikslą, garsas teikia puikiausią ištaigą ir

Geriausias ženklas
TV ir radijui

PHILIPS

Philips Stereo-Fideli- 
ty radiograma su 
puikiu vientisu kabi
netu. Dvigubo kanalo

MES TIKRI, 
KAD TAI

JŪSŲ PATARNAVIMUI IR TIKRAM PASITEN
KINIMUI KREIPKITĖS Į:

HOME FURNISHING CO. PTY. LTD.
88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.

VISKAS LENGVOMIS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOMIS IR SU 
SPECIALIA LIETUVIAMS NUOLAIDA.

PRENUMERUOKITE

ARTINASI KALĖDOS...
Siųskite savo siuntinius į USSR ir į Pabaltijį.

; Siuntiniai gali būti pačių pokuoti ar standartiniai, už kuriuos ’ 
nereikia primokėti. Tarpininkauja Jums

NYMAN & SCHULTZ
SWEDEN,

100 metų senumo ir patyrimo firma.
; 44 lb. siuntiniai saugiai pristatomi ir pilnai apdraudžiami. Už ;
; persiuntimą imami žemiausi mokesčiai Australijoje.
- Australijos skyrius:

56 Cooper Street, Surry Hills, Sydney, N.S.W. Tel. 31-3335.
Noriai pasiunčiame paštu katalogus susipažinimui.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Kanberiškiams ,

prisimenastiems savo artimuosius “TAURO” siuntiniais

K. MAKŪNAS

v

BAMBOO KAVINĖ
>į 41 JOHN STR., CABRAMATTA, NSW. J

į visus lietuvius klijentus ir jų draugus

sveikina su Kalėdų šventėmis ir linki gražių Naujų Metų. >•

> S

TELEFONAS:

U B 2899

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ Kaina: kietais viršeliais & 2.10.0;
METRAŠTĮ! minkštais — £ 2.0.0.
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 21-4254 arba BA 4254 
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

Vienintelė firma Australijoj jau 12 metų sudariusi kon
traktą su Inturistu, kuri turi teisę SIŲSTI SIUNTINIUS 

TIESIAI į ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS 
KITAS USSR RESPUBLIKAS.

MES PRIIMAME SIUNTINIUS 11 ibs IR 22 Ibs SVORIO.
Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus 

visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 

Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.
Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie

kia gavėjus per 2 — 21 mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už 1 svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta. UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Quality 
Tel.: UY 8089.
K. & N. Disposals,
Gringila Disposals,
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel
bourne MF 8498 arba 63-8498.
BRISBANE, QLD.: E. JURKA, 10 Vale Street, Red Hill, 
Brisbane, Queensland.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, 

| BA 7842
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon

Centre, 5 Kitchener Pde., Bankstown

107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372
5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372

I

BA 7MZ
l< ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eic.., 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon į 
g Tel.: J 2879.
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MENO DIENOS SYDNĖJUJE krantes, išgirsti tą paslaptingąjį 
miškų ošimą ir pajusti tą, gal būt, 
jau daugeliui kam priblėsusią sa
vo krašto meilę.

Mūsų visuomenininkas ir žurna
listas kun. J. Gutauskas yra iš
sireiškęs: “Sugrius Kūno Kultū
ros Rūmai, Laisvės Alėjos asfal
tas sudūžės, amžių vėjai gal ir Ne
muną išdžiovins, tik nemirs lietu
vio vardas, nei mūsų šalies šlovė, 
jei lietuviško Fidijaus kultas mū
sų laukų granite įkūnys amžino
sios kūrybos žodį, jei pasaulio mu
zikai, jei koncertų salės mūsų 
muzikos aidais skambės.”

KURKIME JAUNIMO
CENTRUS

RAŠO ALB. POCIUS

Muz. V. Šimkus, 
Adelaidės liet, choro dirigentas

Po 10-ties metų šiose šv. Kalė
dų šventėse Australijos lietuviai 
kultūrininkai suvažiuos į Sydnė- 
jų, tą didžiausią šio krašto lietu
vių vietovę, kad įrodytų, jog ir 
šiame, tolimiausiame pasaulio kon
tinente, lietuvių kultūrinis gyve
nimas nėra miręs ir net užmigęs. 
Graži Kultūros Tarybos, kuriai 
vadovauja nepavargstanti p. T. 
Reisgienė ir jai (su būriu kitų 
pagelbininkų) padeda žinomasis 
mūsų raytojas V. Kazokas, idėja 
tapo įgyvendinta, ir Sydnėjaus lie
tuviai pirmą kartą šio krašto lie
tuvių istorijoje bus tie laimingie
ji, galintieji išgirsti mūsų geriau
sius Adelaidės, Melbourne, New- 
castelio ir Sydnėjaus chorus, pa
sirodančius su savo geriausiais re
pertuarais, pamatyti mūsų geriau
sių dailininkų meninius kūrinius, 
stebėti vykstančią foto parodą ir 
gėrėtis dailiojo žodžio reprezen
tantais, kurių tarpe galėsime ma
tyti ir girdėti ne tik mums vie
niems, bet ir visam laisvajam lie
tuvių pasauliui pažįstamus litera
tus. šia tikrai reta proga turi pa
sinaudoti kiekvienas Sydnėjaus 
lietuvis, nes gali praeiti ilgas lai
ko tarpas, kol ir vėl ateis Sydnė- 
jui eilė surengti “Kultūrines Me
no Dienas”.

Nekalbant apie paskirų asmenų 
pasišventimą ir darbą, rengiant 
šias meno dienas, pagrindinė ir 
sunkiausioji našta per visą šį lai
ką tenka mūsų kultūrininkams, 
kurie metų metuose nenuleido be
sąlyginiai, daugumoje ne savo sri
ties darbą dirbančiųjų, rankų, bet 
su pasiryžimu puoselėjo ir ugdė 
mūsų tautiškąją literatūrą, meną

MEISTRO
(Atkelta 

kad aplinkui stovintieji pasipikti
no.

“Tik paklausykit — koks šven- 
tablauzdis atsirado!*” pratarė kaž
kuris iš būrio. “Man geriau pa
tinka besikeikiantis meistras ir aš 
einu padėti jam užbaigti dengti tą 
stogą!”

Prie jo prisidėjo kiti. Žibintai 
buvo vėl uždegti ir kalimas prasi
dėjo iš naujo su tokia energija, 
kad meistro žmona, neturėdama 
kur dėtis, rankomis užsidengė 
ausis.

“Negalima užmigti ir negalima 
melstis per tą baisų baladojimą. 
Ir tas — tas bedievis mano vy
ras labiau rūpinasi ubage boba, 
negu Kūdikėliu Jėzumi ir nelei
džia Jam ilsėtis prakartėlėje... O 
Dieve, atleisk jam!”

Kalėdų rytą saulei tekant, ledi- 

ir dainą. Mūsų kultūrininkai yra 
mūsų tautinės kultūros dalinto
jai, didžiųjų tautinių vertybių kū
rėjai ir saugotojai, kurie, nejus
dama nuovargio, iškelia mus iš 
tamsios kasdienybės, primindami, 
jog ir mes neturime viską matuo
ti darbo ir pinigo saiku, bet kad 
ir mes, lietuviai, turėdami ir sa
vųjų tarpe tų meninių “deiman
tų”, galime kultūriniu ir meniniu 
keliu susilyginti, kartais net ir 
viršinti, šio ir kitų Vakarų kraštų 
žmones. Australijos lietuviai kul
tūrininkai sugebėjo per tą laiką 
iškelti pas daugelį mūsų tautiečių 
prigesusius meninius turtus ir 
įstengė juos įjungti į esamus cho
rus, teatrus, įvairias meno grupes 
ir pan. Nežiūrint pasitaikiusių 
tarpusavio partijinių ar politinių, 
nors tiesą pasakius ir mažų, gin-

čų, mūsų kultūrininkai sugebėjo 
išlikti visiškai neutralūs ir savo tu
rimas idėjas išlaikė visiškai šva
rias, už ką jiems priklauso tik di
džiausia pagarba, nes jeigu būtų 
šliejamas! prie paskirų pasitaikan
čių grupių, tai pats kultūrininko 
ir jo dirbamo darbo vardas nu
stotų tikrosios savo prasmės.

Būsimomis Meno Dienomis Syd
nėjuje susidomėjimas yra jau 
šiandien labai didelis ne tik čia,

KALĖDOS
iš 1 psl.)
nis vėjas dar tebestūgavo virš sto
gų ir ant šelmenų dar teberūko 
sniego debesėliai, bet “Ditch-Cen
zi” namelio stogas buvo sutaisy
tas ir tvirtai iš naujo perkaltas. 
Linksma ugnis traškėjo židinyje 
— moteris su vaikais jau buvo 
sugrįžusi į savo namus. Meistras 
gulėjo savo lovoje su visais rūbais 
ir batais ir ramių ramiausiai knar
kė. Jo žmona stovėjo miegamojo 
tarpduryje ir žiūrėjo į jį su pa- 
sibiaurėjimu.

Ji niekur negalėjo rasti ramy
bės. Ji buvo išvesta iš pusiaus
viros. Prieš sumą ji nubėjo į kle
boniją pasiguosti, bet pro verks
mus vos galėjo kalbėti. Kokia ji 
nelaiminga moteriškė, šiaip taip 
praaimanavo ji, turėdama tokį vy
rą! Teisybė, jis visada yra ramaus 
būdo, darbštus, bet be tikėjimo! 
Visai be jokio tikėjimo! Jeigu ji 

bet ir visoje Australijos lietuvių 
bendruomenėje. Džiugu, kad mū
sų tautiečiai supranta tą įdėtą 
kultūrininkų darbą, už ką geriau
sias atsilyginimas bus gausus da
lyvavimas paskiruose pasirody
muose. Lietuviška liaudies daina, 
kartu su mūsų ankstyvesniųjų 
ir dabartinių kompozitorių kūry- 
bomis bus išpildoma paskirų cho
rų, vadovaujamų mums žinomų 
muzikų — dirigentų: Šimkaus, 
čelnos, Kavaliausko ir Žuko. Solo 
dainas išpildys viena iš gersiausių 
Australijos lietuvių solisčių, Ade
laidėje gyvenanti, p. A. Gučiuvie- 
nė, akomponuojant pianistei Miss 
D. Oldham. Kas gi iš lietuvių ne
žino, negirdėjo ar neskaitė mūsų 
dailiojo žodžio meistro Pulgio 
Andriušio kūrybos? Jį, kartu su 
kitais kolegomis literatais — V.

Kazoku, J. Gučium, A. Gasiūnu, 
P. Pilka, E. Rataiskiene, M. Sla
vėniene, J. Mikštu, K. Kunca, J.A. 
Jūragiu ir J. Janavičium, girdė
sime “Literatūros ir Dainos Vaka
re” ir, įsigyvenę kartu su jais jų 
skaitomuose savosios kūrybos vei
kaluose, mes galėsime pajusti tą 
gimtojo mūsų krašto, brangiosios 
Tėvynės Lietuvos pojūtį ir minti
mis galėsime nuskristi į gražiąsias 
Nemuno, Neries ir Dubysos pa- 

dar gyvensianti šimtą metų, ji ne- 
užmiršianti šios nakties!

“Jis nesukalbėjo nei vieno “Tė
ve Mūsų. Nepasveikino Vaikelio 
Jėzaus ^ei trumpiausia maldele! 
Koks bus tokio žmogaus galas! 
šį rytą žmonės eina iš namų į na
mus ir pasakoja vienas kitam, kad 
jie dar niekada negirdėjo Kalė
dų naktį tokių baisių keiksmų kaip 
mano vyro! Tamsta ir pats, kle
bonėli, turbūt girdėjote po Ber
nelių mišių! Mano širdis drebėjo 
krūtinėje!”

Kunigas sėdėjo sudėjęs rankas 
ant kelių ir geraširdiškai šypsojo
si, žiūrėdamas į susijaudinusią 
moterį.

“Reikia pasakyti, kad ir aš kai 
ką girdėjau,” tarė kunigas. “Bet 
aš maniau, kad meistras meldėsi!”

“Meldėsi?” šūktelėjo moteriškė 
pakeldama rankas, sumušdama jas 
aukštai virš galvos ir vėl jas nu
leisdama, lyg ją būtų ištikęs širdies 
smūgis.

“Klausyk, moteriške,” tęsė ku

Režisoriua J. Gučiua 
akaitya aavo kūrybą Literatūros 

ir Dainoa vakare Sydnėjuje

Tegul nelieka nei vienos šeimos, 
nei vieno lietuvio, kuris neišgirs
tų ir nepamatytų mūsų pirmųjų 
kultūrinių meno dienų Sydnėjuje, 
nes tik gausus dalyvavimas jose 
bus geriausias atpildas mūsų kul
tūrininkams už jų įdėtą darbą ir 
pasišventimą lietuviškajam kultū
ros darbui tremtyje.

A. L-tia

nigas, “kaikurie žmonės meldžiasi 
gana keistu būdu. Pavyzdžiui žy
dai. Jie kai meldžiasi, tai vynioja 
maldų juostas apie galvą ir ran
kas. Kiti sklaido meldaknygių la
pus. Dar kiti varsto tarp pirštų 
rožančiaus poterėlius. O mūsų 
meistras, kalbėdamas Tėve Mūsų, 
kala vinis į medines stogo skied
ras”.

Moteris iš desperacijos vėl su
daužė rankas.

“Jūs sakote ‘Tėve Mūsų', klebo
nėli! Taigi, kad ne Tėve Mūsų.* 
Kaip jis keikėsi ir šūkavo per 
šventas mišias! Jei Viešpats Die
vas nebūtų toks geras, žemė bū
tų atsivėrusi ir jį prarijusi!”

“Aš pripažįstu,” pridėjo kuni
gas, “kad meistras pasirinko žo
džius kažkaip-------ne visai tin
kamus. Bet jo intencija buvo tik
rai gera.* O tai yra pats svarbiau
sias dalykas. Aš žinau, kad visą 
laiką, kai jis barėsi ir šūkavo, jis 
negalvojo nieko kito, tik kaip pa
rūpinti neturtingai našlei ir jos

Vienas iš pagrindinių mūsų ben
druomenės uždavinių išeivijoje — 
lietuvybės išlaikymas jaunimo tar
pe. Reikia pasidžiaugti, kad, Kraš
to Valdyba, suprasdama reikalo 
svarbumą, pasistengė į būsimo 
Krašto Tarybos suvažiavimo die
notvarkę įtraukti atskiru punktu 
jaunimo klausimą ir tam reikalui 
pakvietė net du referentus.

Mūsų spaudoje taip pat pasiro
do įvairių straipsnių jaunimo klau
simais. Vieni rašydami džiaugia
si, kad mūsų jaunimas yra tauti
niai susipratęs, aktyvus; skaitlin
gai lanko aukštąsias mokyklas, 
siekdamas mokslo; dalyvauja spor
te, organizacijose ir kartais pasi
reiškia spaudoje.

Kiti rašo priešingai. Jie puola 
mūsų jaunimą, kad didžioji jo da
lis nedalyvauja b-nės veikloje; 
nesideda prie lietuviškų organiza
cijų ir nesidomi lietuviška spauda. 
Savo puolimus jie dažnai baigia, 
siūlydami mūsų jaunimą “nurašy
ti į nuostolius lietuvybei”.

Mano įsitikinimu, padėtis, nors 
ir nėra žavėtina, bet jokiu būdu 
nėra jau taip baisi, kad būtų rei
kalinga pulti į pesimizmą. Negali 
būti jokių kalbų apie “nurašymą 
į nuostolius”, nes mūsų jaunimas 
kaip buvo, taip ir tebėra lietu
viškas. Turėkime drąsos prisipa
žinti, kad ne jaunimas, bet “seni
mas” yra kaltas, jog tik maža da
li jaunuolių dalyvauja b-nės or
ganizacijų veikloje.

Senosios kartos veikėjai, at
vykdami į šį kraštą, atsivežė savo 
Lietuvoje turėtų partijų progra
mas ir pasaulėžiūrines “linijas”.

Svetimame krašte, neturėdami 
tiesioginio ryšio su tėvyne, jie su
stingo savo politinių susigrupavi- 
mų doktrinose. Svetima aplinka 
jiems nedavė galimybės ką nors 
nauja sukurti arba jieškoti laiko 
dvasiai ir žmonijos socialinei pa
žangai atatinkančių idėjų. Pagal 
anglo-saksų politinę sampratą, 
daugumas mūsų senosios kartos 
veikėjų galėtų pilnai sutilpti į 
vieną konservatyvią partiją, kuri 
dar caristinės okupacijos metais 
sukurtas politines doktrinas nori 
įtaigoti šių dienų moderniam jau
nimui, kuriam yra visai svetimi 
ir nesuprantami senosios kartos 
politiniai susigrupavimai ir donki
chotiškos tarpusavio kovos. Jau
nimas gyvena ne praeitimi, bet 
ateitimi. Jis jieško naujų kelių ir 
naujų idėjų. Jo supratimas į pas
kirų valstybių tarpusavio santy
kiavimą yra skirtingas. Jo nebai
mina radikalūs, demokratiniu ke 
liu atliekami, socialinio teisingu
mo sprendimai. Jis supranta, kad 
svetimame krašte gyvendami esa
me tik tautinė mažuma. Jis atsi
sako skirtingai organizacijai pri- 
klautantį savo tautietį vadinti 
“priešu”, nes jam kiekvienas lie
tuvis yra jo brolis.

Jaunimas mielai ateitų į b-nės 
susirinkimus, bet kai jose “par
tiniai išminčiai” pradeda savo tuš
čius ir niekad nesibaigiančius gin
čus, jaunimui pasidaro nebeįdomu 
ir jis apleidžia salę.

Mūsų jaunimas mielai dalyvau
tų lietuviškose organizacijose, 
bet jam nepatinka, kad tos orga
nizacijos yra viena nuo kitos at
skirtos “politinių nesąmonių lini
ja”. Jeigu jaunuolis-lė įstoja į 
kurią organizaciją, tai vadovai 

vaikams pastogę ir buvo įsitikinęs, 
kad kiti kaimynai privalo jam pa
dėti. Praėjusią naktį mes visi, tur
būt, nuoširdžiai pasimeldėme, bet 
man atrodo, kad meistro malda su 
pjūklu ir plaktuku Dievui labiau
siai patiko.”

“O dabar,” skundėsi meistrienė, 
“kai visas kaimas eina į pamal
das, jis guli sau ir miega kaip... 
kaip paršas!”

“Tegu jis miega, moteriške. Jo 
darbas buvo malda, malda yra ir 
jo poilsis.”

Meistro žmona išėjo iš klebo
nijos kraipydama galvą. Ji nieko 
negalėjo suprasti. Prie ko pasau
lis eina? Jeigu keikimas buvo 
malda, tai kas tada yra malda?

Bet jos galvojimas nesiekė taip 
toli.

Vertė: Juozas Almis Jūragis

tuojau pasiskubina jį įspėti, kad 
“Dieve saugok, nedraugauk su ki
tose org. esančiu savo kaimynu, 
nes jis yra tavo partijos priešas”.

Jaunimas mielai dalyvautų mū
sų tautinių švenčių minėjimuose 
ir kultūriniuose parengimuose, 
bet ir čia jam teleidžiama tik 
salę iššluoti, kėdes sunešti ar bi
lietus prie durų tikrinti.

Ne kartą girdėjau jaunimą nu- 
siskundžiant: — Mes Melbourne 
turime dvejus namus; abiejuose 
daromi jaunimo susirinkimai ir 
pobūviai, bet ir vienur ir kitur 
permažai tesusirenka jaunimo. 
Kodėl tie “seniai” neleidžia mums 
kartais visiems susirinkti į krū
vą. Būtume didesnis skaičius ir 
būtų visiems įdomiau.

Šis nuoširdus jaunimo skundas 
yra paraginimas mums jieškoti 
naujų kelių, todėl norėčiau jau
nimo reikalais padaryti keletą nau
jų pasiųlymų:

1) Jeigu mes norime, kad jau
nimas įsijungtų į b-nės darbą, tai 
b-nės susirinkimuose svarstykime 
tik bendruomenės veiklą liečian
čius klausimus, neleisdami pasi
reikšti jokiems partiniams susl- 
grupavimams.

2) Žiūrėkime į visas jaunimo 
organizacijas tik kaip į priemonę 
lietuvybei išlaikyti, o ne partinių 
kadrų paruošimą. Leiskime jau
nimo organizacijoms savo tarpe 
bendradarbiauti. Nenuodykime jų 
dvasios pasenusių ir laiko dvasiai 
nebetinkamų partijų propagandos 
ir nesantaikų raugu.

3) Rengdami minėjimus ar kul
tūrinius parengimus, pakvieskime 
jaunimą ne salės iššluoti, bet pro
gramą paruošti ir ją išpildyti. Te
gu studentai skaito paskaitą. Te
gu jaunimas užpildo visą progra
mą. Tada jiems pasidarys įdomu 
ir vis didesnis jų skaičius įsijungs 
j bendrąjį darbą. Mes, senesnieji, 
galime salėje ramiai pasėdėti ir 
pasidžiaugti naujais lietuviško dar
bo talkininkais. Senosios kartos 
veikėjai, nepavydėkite jaunimui! 
Leiskite jam pasirodyti, pamoky
dami ir tėviškai patardami. Jau
nimas— Lietuvos rytojus. Paruoš
kite jį darbui! Tai Jūsų užduotis 
Lietuvos laisvės reikalui ir lietu
vybės išlaikymui.

4) “Mūsų Pastogėje” mus itin 
džiugina “Jaunimo Kvieslys” ir 
“Studentų žodis”. Čia buriami 
draugėn būsimieji jaunosios kar
tos žurnalistai ir rašytojai. Mel
bourne lituanistinių kursų žurna
listinės klasės vadovas p. A. Zub- 
ras atlieka neįkainojamos vertės 
paslaugą Lietuvos laisvės reikalui, 
paruošdamas būrį spaudos darbi
ninkų. Remkime jo ir kitų tuo ke
liu einančių darbą, sustiprinkime 
skautų skyrelį “Po Svetimu Dan
gum”. Leiskime pačiam jaunimui 
iš skautų tarpo jį užpildyti ir re
daguoti. Būsite padarę gerą dar
belį Lietuvai, jei paruošite keletą 
jaunuolių skautiškajam skyriui 
spaudoje.

5) Sydnėjaus, Melbourne ir Ade
laidės lietuviai dabar turi po dve
jus namus. Padarykime vienus iŠ 
jų bendruomenės namais, o kitus 
atiduokime jaunimui. Sukurkime 
Jaunimo Centrus, kur visos jau
nimo organizacijos turėtų savo pa
talpas. Skautai, ateitininkai, stu
dentai, šviesa, sportininkai, cho
ras, tautiniai šokiai, teatras — 
visi tesusirenka po vienu stogu 
ir tebendrauja savo tarpe kaip 
lygus su lygiais. Organizacijos 
dėlto nenukentės, bet tik sustip
rės. Esant didesniam skaičiui jau
nimo, jiems pasidarys įdomiau lan
kytis į susirinkimus ir pobūvius, 
kas pagelbės jiems įsijungti į lie
tuviškąją veiklą. Naujos pažintys 
ir draugystės palengvins sukurti 
lietuviškas šeimas ir apsaugos nuo 
nutautėjimo.

Jeigu mums tikrai nuoširdžiai 
rūpi jaunimo reikalai, mes visada 
pajėgsime surasti savo tarpe ben
drą kalbą ir sukurti kiekvienoje 
didesnėje lietuvių kolonijoje po 
Jaunimo Centrą.

Baigiant norisi prašyti gerb. 
Krašto Tarybos suvažiavimo ats
tovus rimtai apsvarstyti jaunimo 
reikalus ir pajieškoti jo lietuviš
kam reiškimuisi naujų kelių.
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MIELI LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS PRENUMERATORIAI,

į širdingai sveikinu Jus visus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
linkėdamas dvasinio džiaugsmo, sveikatos ir sėkmės bei ištver-

•i mės remiant vienų didžiausių lietuvių spaudos paminklų. Linkiu, 
»' kad Jūsų šeima didėtų ir ateinančiais metais įsijungtų nauji 
J? L.E. rėmėjai; įgaliną Leidyklą sėkmingai užbaigti taip reikš
ti mingą leidinį lietuvybės išlaikymui.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS ATSTOVAS AUSTRALIJAI

Adelaidės Apylinkės Valdyba

sveikina visus tautiečius

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų

proga ir linki visiems asmeniškos laimės ir

geriausių Naujųjų — 1961 metų.

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA
J« 
B

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

nuoširdžiai sveikiname visus Geelongo ir Apylinkės mielus

tautiečius, linkėdami daug asmeniškos laimės ir pasisekimo.

A.L.B. GEELONGO APYL. VALDYBA

Kalėdų Švenčių bei Naujų Metų proga

Wollongongo lietuvius sveikina

MAŠINAS

Lietuviams

speciali nuolaida!
NEW

AGITATOR

SIŪLO JUMS ĮVAIRIAUSIUS, 
GERIAUSIUS IR PIGIAUSIUS SAVO 

DIRBINIUS:

1. TELEVIZIJOS APARATUS 21” EKRANO,PRADEDANT 99 GNS.
2. PIGIUS ŽOLĖS PJOVIKLIUS
3. 9 KUBIKŲ ERDVĖS ŠALDYTUVUS,

PRADEDANT 119 GNS.

4. PILNAI AUTOMATINES SKALBIMO

Viską. užsisakykite lietuvių firmoje:
CABRA-VALE HOME FURNISHING CO., 

88 John St., Cabramatta, N.S.W.
Tel. UB 2899

ir daug laimės linki

A.L.B. WOLLONGONGO APYL. VALDYBA

Su Kalėdų Šventėmis
ir

Naujais Metais $
nuoširdžiai sveikiname NEWCASTELIO lietuvius, linkėdami * 
džiaugsmo ir laimės. >■

ALB NEWCASTELIO APYL. VALDYBA

Šv. Kalėdų džiaugsmo
ir

laimės Naujuose 1961 Metuose

linki Bankstowno Apylinkės lietuviams

ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBA

Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais

Mielus Cabramattos Apylinkės lietuvius sveikiname,

linkėdami daug laimės ir sėkmės Jūsų gyvenime

ALB CABRAMATTOS APYL. VALDYBA

Brisbanės apylinkės lietuvius

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga

nuoširdžiai sveikina ir daug džiaugsmo bei laimės linki

ALB-NĖS BRISBANĖS APYLINKĖS VALDYBA

Savo seniūnijos tautiečius nuoširdžiai sveikinu

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga,
linkėdamas džiaugsmo ir laimės.

SALĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAS, Victorii

ADELAIDES LIETUVIU 
AUKOS

skirtos Lietuvių Namams ir ALS- gos narių įstojamieji bei nario 
mokesčiai, surinkti 1960 m. vasa rio — spalių mėnesiais:

ALB Adei. Ap. Valdyba £ 160. 
0.0; ALB Adei. Moterų Sek. 12. 
14.3; “Vyties“ Sp. Klubas 5.0.0; 
Adei. Studentų S-ga 6.0.0; Abu- 
kevičius J. 1.0.0; Adamonis F. 5. 
0.0; Adomavičius V. 5.0.0; Adu- 
tavičius A. 2.0.0; Aleksandravi
čius Jul. 4.0.0; Aleksandravičiai 
V. ir J. 4.0.0; Alysaitis E. 2.0.0; 
AlkeviČius P. 5.0.0; Alvikas A. 
2.0.0; Ambrazas J. 1.0.0; Andrie- 
jaitis P. 5.0.0; Andriuševičius Pul
gis 5.0.0; Arlauskai R. ir V. 7. 
4.0; A. 0.10.0; Bagdonas S. 5.0.0; 
Bay-Bajorūnas A. 5.7.6; Bakšys 
Iz. 5.0.0; Baltutis S. 2.0.0; Bara
nauskas J. 1.0.0; Baranauskas P. 
2.0.0; Bareišis P. 4.0.0; Baskus E. 
5.0.0; Bataitis J. 2.0.0; Beresna 
A. 0.10.0; Bernaičiai V. ir E. 5.0. 
0; Bernotas V. 5.0.0; Bielskis P. 
2.0.0; Birbalas S. 0.10.0; Birbalas 
J. 1.10.0; Bočiulis J. 5.0.0; Bor- 
jeras B. 10.0.0; Bridžiai K. ir O. 
5.0.0; Budreika L. 1.0.0; Butau
tas J. 5.0.0; Butvinskas J. 5.0.0; 
Cibulskis J. 7.12.0; Cieminis K. 8. 
0.0; Ceičys S. 2.10.0; Cesiūnas J. 
2.0.0; Cėsna J. 3.0.0; Cepliauskie- 
nė A. 4.12.0; Čibiras St. 7.12.0; 
čižauskas A. 1.0.0; Dainius S. 6- 
0.0; Damokaitis A. 1.0.0; Dance- 
vičius A. 3.0.0; Dapšys Ig. 1.0.0; 
Darškus A. 3.0.0; Daugalis Alg. 
4.0.0; Daugailai An. ir P. 5.0.0; 
Davidavičienė J. 1.10.0; Davidavi- 
čius V. 26.0.0; Deckys J. 5.0.0; 
Domeika C. 2.0.0; Donela J. 12. 
12.0; Dubrauskas E. 2.12.0; Du- 
chauskas E. 5.0.0; Dumčius A. 
(junj) 1.0.0; Dunda A. 5.2.0; Dun
da D. 5.0.0; Dunda S. 7.12.0; Dun- 
dienė O. 2.12.0; Duoba P. 1.0.0; 
Eičas M. 3.0.0; Fišeris A. 3.0.0; 
Galatiltis A. 1.0.0; Garbaliauskas 
L. 4.17.0; Garbaliauskienė K. 5. 
0.0; Gasiūsas P. 1.8.0; Gavelis A. 
6.12.0; Gerdauskas V. ir Langie- 
nė F. 10.0.0; Germanas V. 1.0.0; 
Gerulaitis L. 5.0.0; Giniotis A. 4. 
0.0; Giruckas B. 5.0.0; Gliauber- 
tas R. 3.0.0; Grigonis A. 1.0.0; 
Grinienė O. 2.0.0; Gučius J. 8.4.0; 
Gudaitis A. (jun.) 2.12.0; Gudai
tis J. 5.12.0; Gudas A. 5.0.0; Gu
delis A. 3.0.0; Gudiškis V. 2.12.0; 
Gurskis B. 1.0.0; Gurskis K. 5. 
0.0; Guščia S. 5.3.10; Ilgūnas V. 
10.0.0; Ivoška J. 3.0.0; Ivoškaitė 
R. 0.8.0; Jagutis S. 5.0.0; Janilio- 
nienė J. 2.10.0; Janilionis A. 2. 
10.0; Jankus A. (Dr.) 5.0.0; Jan
kūnas. J. 1.0.0; Janonis V. 1.0.0; 
Janušaitis J. 3.10.0; Janučauskas 
V. 2.0.0; Jasiūnas A. 2.0.0; Jasiū- 
nas J. 20.0.0; Jasys (Jasevičius) 
J. 5.0.0; Jasutis M. 5.0.0; Jonavi- 
čienė S. 74.15.0; Jonavičius J. 5. 
0.0; Jucytė Jūratė 0.10.0; Juoza- 
paitis J. 5.0.0; Jurgelionis B. 5. 
0.0; Kanas L. 5.10.0; Kanas P. 5. 
12.0; Kanas P. (senj.) 1.0.0; Ka- 
počiūnas B. 5.0.0; Karaška A. 1. 
0.0; Karia J. 1.0.0; Kašauskas T. 
3.0.0; Kaščiukaitis B. 0.10.0; Ke
lertas A. 5.0.0; Kitas A. 1.0.0; Ki

veris J. 2.10.0; Kleinauskas J. 1. 
0.0; Klimaitis V. 2.0.0; Klimašaus
kas J. 1.0.0; Klimavičius V. 3. 
12.0; Kmitas V. 5.0.0; Kondrata
vičius Z. 5.0.0; Krivickas A. 1.0.0; 
Krygeris J. 1.0.0; Kudžius E. 1. 
0.0; Kurauskas E. 3.12.0; Kurlin- 
kus J. 0.10.0; Labunaitis F. 5.0.0; 
Landauskas A. 5.0.0; Langevičius 
J. 2.0.0; Lapšys Jonas 5.0.0; Lap- 
šys Juozas 7.12.0; Latvėnas J. 
2.0.0; Laurinaitis V. 62.2.0; La
zauskienė E. 2.16.0; Leningas A.
I. 0.0; Leonavičius S. 1.0.0; Leš
činskas A. 0.10.0; Leščius B. 1.0.0; 
Levickas A. 7.12.0; Liakšas S. 5. 
0.0; Libikas C. 4.0.0; Linkus V. 
56.0.0; Lukošiūnas P. 7.8.0; Ma
čiukas A. 5.0.0; Macpanas Z. 3. 
0.0; Maksvytis P. 6.0.0; Marcinke
vičius V. 7.4.0; Markevičius A. 
5.0.0; Marmukonis B. 4.12.0; Mar
tinaitis M. 5.0.0; Martinkus L. 6. 
4.0; Martinkutė J. 2.12.0; Matiku- 
las A. 1.0.0; Mariukas Pov. 3.7.0; 
Mariukai Pr. ir E. 8.0.6; Matulio
nis S. 2.0.0; Maziliauskienė 0.8.0; 
Mažeika R. 4.12.0 Mažeika V. 5. 
0.0; Maželiai A. ir J. 6.4.0; Ma- 
želytė Daina 2.12.0; Merūnas A. 
5.0.0; Merūnaitė B. 3.11.2; Mike- 
liūnaitė Valdonė 0.8.0; Mikeliūnas 
A. 2.12.0; Mikeliūnienė E. 2.12.; 
Mikužis J. (Dr.) 5.0.0; Milaknis
J. 2.0.0; Miliauskas J. 5.0.0; My
kolaitis O. 1.0.0; Mockūnas J. 8. 
0.0; Mockūnienė B. 1.0.0; Morkys 
V. 5.0.0; Morkūnas A. 7.0.0; Mor
kūnas J. 3.12.0; Mulvinskas S. 3. 
12.0; Navakienė M. 3.0.0; Nemei- 
ka B. 5.0.0; Neverauskas J. 1.0.0; 
Neverauskas V. 5.0.0; Norkeliū- 
nas A. 5.0.0; Norkūnas J. 5.0.0; 
Ostrauskas C. 8.2.0; Pacevičiai A. 
ir S. 5.0.0; Palenčius K. 1.0.0; Pa
liulis 5.0.0; Paluobis J. 3.0.0; Paš- 
kauskienė O. 1.0.0; Patupia G. 2. 
0.0; Patupis V. 3.0.0; Paul Dovi
lė 1.0.0; Pauliukevičius V. 2.0.0; 
Pažėra K. 1.0.0; Pečiulienė G. 1. 
0.0; Pekokas E. 2.0.0; Petkūnas 
V. 4.2.0; Petrauskas S. 15.0.0; Pet- 
rėnas V. 5.0.0; Petrikienė A. 0.7. 
95; Petruška V. 2.0.0; Petruškevi
čius V. 5.0.0; Pimpė L. 1.0.0; Pi
piras V. 5.0.0; Pyragius J. 55.0.0; 
Pyragius K. 3.0.0; Pleištys M. 1. 
0.0; Pocius K. 5.0.0; Pocius M. 7. 
12.0; Povilaitis S. 7.16.0; Prancu- 
lis P. 5.0.0; Pridotkas J. 2.0.0; Pri- 
dotkienė K. 1.0.0; Puišys J. 1.0.0; 
Puodžius R. 3.0.0; Puslys J. 5.0.0; 
Rackus J. 7.12.0; Račiūnas Ig. 2. 
12.0; Radzevičiai V. ir C. 10.0.0: 
Ragaišis A. 1.0.0; Raginiai V. ir 
O. 11.15.0; Ramanauskas Jz. 1.0.0; 
Rapkevičius Ig. 5.0.0; Rapševi- 
čius J. 6.12.0; Ratkevičius V. 1. 
0.0; Reisonaitė R. 1.0.0; Reisonas
K. 2.16.0; Reirtkė M. 5.0.0; Riau
ba J. 2.12.0; Rimėnas J. 0.10.0; 
Rudzenskas M. 5.0.0; Rudzenskas 
R. (junj.) 5.0.0; Rudzenskienė S. 
5.0.0; Sabeckis J. 0.10.0; Sadaus
kas J. 0.10.0; Samulis V. 1.0.0; 
Sarneckis K. 5.0.0; Sarpalis V. 1.

Su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais

sveikiname

SYDNĖJAUS APYLINKĖS LIETUVIUS, 

linkėdami jaukaus džiaugsmo ir laimingos ateities

ALB-NĖS SYDNĖJAUS APYL. VALDYBA

Su Šventomis Kalėdomis

ir Naujaisiais 1961 Metais

sveikiname Pertho apylinkės lietuvius, linkėdami daug 

džiaugsmo ir pasisekimo.

PERTHO APYLINKĖS VALDYBA

Giedraus džiaugsmo Kalėdų Šventėse

ir gražaus gyvenimo NAUJUOSE 1961 METUOSE’ 

nuoširdžiai linki

HOBARTO APYLINKĖS VALDYBA

0.0; Sasinas A. 4.0.0; Sidabras R. 
5.12.0; Sinickas A. 3.0.0; Skobei- 
ka V. 5.0.0; Smolskis P. 1.0.0; 
Snarskis P. (Jun.) 0.10.0; Snars- 
kis P.E. 5.0.0; Stačiūnas J. 1.0.0; 
Stelba V. 2.0.0; Stimburis S. 2. 
0.0; Strankauskas J. 1.0.0; Stri
maitis J. 1.0.0; Sunkumaitis E. 1. 
0.0; Survilienė A. 1.0.0; Šalkaus
kas V. 0.10.0; šartneris V. 1.0.0; 
Šatkus P. 7.16.0; šaulys K. 2.10.0; 
Šerdis A. 1.0.0; šeštokas M. 1. 
0.0; Šimkus V. 5.0.0; šiukšteris V. 
5.0.0; šiurnai S. ir N. 5.10.0; 
šliužas A. 87.15.10; Šukys B. 5. 
0.0; Šulcas V. 7.12.0; Šveikauskas 
2.0.0; Talanskas S. 0.10.0; Tal- 
lat-Kelpša J. 3.0.0; Taparauskas 
E. 1.0.0; Taunys Ig. 5.0.0; Ton
kūnas J. 0.10.0; Tugaudis V. 5.0.0; 
Tugaudytės A. ir D. 0.10.0; Ume- 
ris R. 0.18.0; Urbonas M. 5.0.0; 
Urbonas P. 2.0.0; Urbonienė E. 
1.0.0; Urmonai P. ir V. 5.0.0; Ur
monas R. 5.0.0; Urnevičius A. 5. 
0.0; Urnevičiai D. ir S. 10.0.0; 
Užubalis J. 2.0.0; Užubalis P. 5. 
0.0; Vaboliai B. ir Z. 3.10.0; Vai- 
tekėnas A. 5.0.0; Vakselienė O. 1.

0.0; Valčiukas L. 2.12.0; Valan
čius K. 2.12.0; Valteris S. 2.0.0; 
Vanagas J. 2.0.0; Varnai E. ir K.
I. 16.0; Varnauskienė N. 2.12.0; 
Vasiliauskas J. 5.0.0; Vasiliauskas 
V. 10.0.0; Vasiliūnas L. 7.2.0; Veb- 
rys J. 1.0.0; Vedeikis Iz. 0.10.0; 
Veličkas J. 5.0.0; Venslovavičius
J. 5.0.0; Vidugiris A. 1.0.0; Vikas
H. 2.0.0; Vilčinskas V. 5.0.0; Vil- 
džius J. 2.10.0; Viliūnienė A. 2. 
12.0; Virbickas A. 5.0.0; Visman
tas J. 5.0.0; Visockis J. 1.0.0; Vit- 
kūnas A. 1.0.0; Vitkūnas M. 1.0.0; 
Vizbaras J. 5.0.0; Vokietaitis V. 
5.0.0; Vosylius J. 5.9.0; Vosylius
K. 0.10.0; V.S. 1.0.0; Zakis J. 1. 
0.0; Zamoiskiai C. ir O. 16.0.0; 
Zazinas A. 0.10.0; Zeleniakas J.
I. 0.0; Zajarskas A. 2.0.0; Žilins
kas K. 10.0.0; Žilys J. 1.0.0; žy- 
gas L. 0.13.6; žurauskas T. 5.0.0; 
žvirblis A. 2.0.0; Welius E. 0.10.0; 
X. 10.0.0; X.M. 1.0.0 ir X.V. 2.0.0.

Iš viso £ 1710.16.*
Iš jų aukomis £ 1416. 0.J
ir nario mokesč. £ 294.16.0 

“A.L.Ž.”
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MAŽOSIOS LIETUVOS RUSINIMAS Savos poezijos garsuose

“Išnaikinkite visa, tai, 
kas lietuviška!”

Naciams perėmus valdžią Vo
kietijoje, buvo rimtai susirūpinta 
lietuviškumo naikinimu Rytų Prū
sijoje. Vokiečių mokslininkai, ku
rie savo veikaluose buvo nagrinė
ję ir iškėlę Mažosios Lietuvos lie
tuviškumo charakterį ir kultūrą, 
tapo pasmerkti. Iš jų kai kurie, 
norėdami išvengti nacių keršto, 
diktatūroje įprastu būdu, vėliau 
atgailavo ir teisinosi, kad buvo 
“suklydę”. Naciai tvirtino, kad tie 
mokslininkai, kurie išryškino Ma
žosios Lietuvos lietuviškumą, pa
kenkę Reichui. Dar visai neseniai 
Karaliaučiaus universiteto profe
sorius Gause, viename Klaipėdos 
vokiečių pabėgėlių subuvime tvir
tino, kad vokiečių mokslininkai 
padarę didelę klaidą, išleisdami 
žemėlapius su tiksliais lietuviškai* 
vietovardžiais. Jų darbais buvo 
remtasi darant Versalio sutartį, 
ypatingai priskiriant Klaipėdos 
kraštą Lietuvai.

Idant bent išoriniai išnaikinus 
lietuviškumo bruožus Mažojoj Lie
tuvoj, Rytų Prūsijos gauleiteris 
Erich Koch, dabar nuteistas už 
karo nusikaltimus Lenkijoje, tuo
met pradėjo pagarsėjusią akciją 
— “Rottet aus was litauisch ist!” 
Nekalbant apie lietuviškos spau
dos, mokyklų ir kultūrinio veiki
mo uždarymą, Koch pradėjo “at- 
vokietinti” Mažąją Lietuvą. Per 
naktį atsirado daugybė neįpras
tais vokiškais pavadinimais kaimų, 
upių, kalnų ir miestų. Dabar so
vietai nuėjo gauleiterio Erich 
Koch pėdsakais. Kai naciai Mažą
ją Lietuvą “atvokietino”, tai so
vietiniai imperialistai ją “surusi
no.”

Surasti miestai 
Mažojoj Lietuvoj

H.P. K o s a c k, pasirem
damas Didžiosios Sovietų Enciklo
pedijos 19 tomu, parašė įdomią 
studiją apie dabartinius surusin
tus Maž. Lietuvos vietovardžius 
Karaliaučiaus universiteto 1954 m. 
metraštyje, kuris išleistas Vakarų 
Vokietijoje.

Jis surusintas Maž. Lietuvos 
vietovardžius suskirsto į tam tik
ras grupes, kaip tai asmenų var 
dus, sovietinių organizacijų pava
dinimus, vardus, kurie nurodo tam 
tikrą vietovės funkciją, vardus, 
kuriuos sutinkame Sovietų Sąjun
goje ir, pagaliau, lietuviškus ir 
vokiškus vardus.

Prie vietovardžių, pavadintų 
pagal asmenis, paminėtini Tolstov 
(Lev Tolstoj, Čechovo (Anton 
čehov), Melnikov (Pavel Melni
kov), Razino (Stenka Razin) ir 
pagaliau Mihail Ivanovič Kalinin. 
Jo vardu pavadintas ne tik Kara
liaučiaus miestas, bet ir visa Maž. 
Lietuvos pietnemunio sritis.

Vietovės ir miestai, turintys 
sovietinių organizacijų pavadini
mus yra Tilžė, dabar pava
dinta Sovjetsk “sovietų miestas”, 
Pakalniškiai — Sovets- 
koe “sovietų kaimas”, L a s d ė- 
n a i — Krasnoznamensk “Rau
donosios Vėliavos miestas ir t.t. 
Užtinkame ir miestą “Pravda”, pa
vadintą pagal didžiausį komunistų 
partijos organą Maskvoje.

Žemiau paduodame tik keletą 
pavyzdžių, kaip lietuviškus vieto
vardžius kaitaliojo naciai ir bol
ševikai :

Sodėnai — Schoenschluchtdorf 
(naciai), Krasnojarsko (sovietai); 
Rominta — Schoenwalde, Krasno- 
joles; Jurgaičiai — Koenigskirch, 
Kanas; Malkiemis — Birkenmue- 
hle, Kalinino; Pilkalnis — Schloss
berg, Dobrovolsk; Kraupiškiai — 
Breitenstein, Ul’janovo; Nauji
ninkai — Neuhufen, Malomožaj- 
skoe; Stanaičiai — Zweilinden, 
Furmanovo ir šilkojai — Auer- 
fliess, Šepetovka. '

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol Houae, 109 Swanaton St., 
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Halt)

Tel. 62-2231

Mažosios Lietuvos sostinė Gum
binė dabar vadinasi Gusev, Ragai
nė — Neman, Kuršių Neringa — 
Kosa Kurskaja, Kuršių Marios — 
Zaliv Kurskij.

Tik kaikuriems mažiems kaime
liams okupantui bent tuo tarpu 
pritrūko savų pavadinimų ir pali
ko surusintus lietuviškus vietovar
džius, kaip tai šilai — Žilino, Tap- 
laukiai — Talpaki, Tolminingkie- 
miai — Tolmingkemsk ir t.t. Pa
našiai buvo pasielgta ir su upė
mis. Iš Priegliaus tapo Pregoli- 
ja,’ iš Deimės — Dejma, iš Šešu
pės -— Šešupė. Tik Auksinė pa
keista į Golumbają.

Pagal surinktas žinias, H.P. Ko- 
sack sprendžia, kad didžioji rusų 
kolonistų masė atkelta iš Maskvos 
pramonės srities. Tokiu būdu ru
sai, kurie bendrai turi dominuo
jančią rolę taip vadinamų “bro
liškųjų” respublikų tarpe, yra ir 
dominuojantis elementas Mažo
sios Lietuvos kolonizacijoje. Dar 
užtinkama kolonizatorių iš vakarų 
Ukrainos, rytinių Volgos sričių, 
Baltgudijos ir net kaukaziečių bei 
aziatų iš vidurinės Azijos. Apie 
Tilžę ir Sambijoje užtinkama kiek 
daugiau ukrainiečių, o baltgudžių 
Natangijoj.

H. P. Kosack daro išvadą, kad 
turimomis informacijomis matosi 
aiški sovietų tendencija visai iš
naikinti lietuviškus ir kai kuriuos 
vokiškus Rytų Prūsijos vietovar
džius ir galutinai pakeisti juos ru
siškais.

Ką veikia Tarybą 
Lietuvos užsienio

Reikalų Ministerija?
Kaip žinome, sovietai ir jų sim- 

patikai nepailstamai deda pastan
gų įtikinti pasaulį, kad tik rusams 
įžygiavus į Lietuvą, lietuvių tau
ta tapo “laisva”, kaip niekad savo 
istorijoje. Tarp kitko, Lietuva tu
rinti net savo užsienio reikalams 
tvarkyti ministeriją! su užsienio 
reikalų “ministru” K. Preikšu 
priešakyje. Bet kaip parodė prak
tika, “ministerio” Preikšto funk
cijos užsibaigia Vilniaus stotyje 
ar aerodrome, kur jis nuvyksta 
laiks nuo laiko pasitikti saujelę 
Brooklyn©, Čikagos ar Toronto 
lietuviškų komunistų. O veikti to
kiam ministeriui tikrai būtų ko. 
Ar pvz., buvo pakeltas protesto 
balsas prieš “broliškąją” rusų 
tautą, kai toji nusprendė atimti 
260 milijardų rublių vertės vidaus 
paskolos lakštų visoms Tarybų 
Sąjungoje esančioms pavergtoms 
tautoms? Juk jų tarpe buvo ir lie
tuvių tautos santaupos.

Dabar paimkime Mažosios Lie
tuvos rusinimą. Ką į tai sako 
Maskvos durtuvų pastatyti “minis
terial” ir “prezidentai” Lietuvo
je? Nejaugi jie nesuprastų, kad 
Maž. Lietuvos kultūrinis ir poli
tinis centras Tilžė neturi jokių is
torinių ryšių su sovietais, lygiai 
kaip ir Kanto miestas, Karaliau
čius su bolševiku Mihail Ivanovič 
Kalinin? Nejaugi jie užmiršo, kad 
Maž. Lietuva buvo lopšys, kuria
me vystėsi ne tik tikybinė, bet ir 
pasaulinė lietuvių literatūra ir 
kad Maž. Lietuva maitino rusų 
prispaustą lietuvių dvasią savo 
knygomis ir laikraščiais?

Aišku, kad lietuviški kvislingai 
tai žino. Bet jie yra bejėgiški 
okupanto įrankiai. Jei Maskva pa
sakė, kad dabar sujungtos visos 
Lietuviškos etnografinės sritys, 
tai Lietuvos užsienio reikalų “mi- 
nisteris” bijosi ir žodį prasitarti 
apie Maž. Lietuvą. Mintyti, kad 
Maskva, surusindama Maž. Lietu
vos vietovardžius, nuėjo gauleite
rio Erich Koch pėdomis, būtų ne
dovanotinas “broliškosios” rusų 
tautos užgavimas. Vieton to lietu
viškieji kvislingai siunčia tūkstan
čius lietuviško jaunimo kolonizuo
ti Kazachstaną ar Sibiro taigas, 

kai čia pat Maž. Lietuva koloni
zuojama svetimais rusais, ir azi
jatais. Prisidėdami prie lietuvių 
tautos kūno naikinimo, jie tikisi 
ilgai išsilaikyti Maskvos malonėje.

Nepriklausoma Lietuva gynė 
savo teises tarptautiniuose teis
muose ir Tautų Sąjungoje, o da
bartiniai Lietuvos kvislingai tik 
rodo savo bejėgiškumą ir vergiš
kumą okupantui. Tokia jų laiky
sena aiškiai sugriauna bolševikų 
mitą apie dabartinės Lietuvos “ne
priklausomybę”, “valstybingumą” 
ir “broliškųjų” respublikų lygy 
bę.

Bet rusų tikslas aiškus. Suda
rydami rusų kolonizuotą Kalinin
grado rajoną, jie Lietuvą ir visą 
Pabaltijį hermetiškai atskyrė nuo 
Vakarų Europos ir jos kultūros, 
prie kurios šimtmečiais priklausė 
visos Pabaltijo tautos. Gal tuo 
Maskva tikisi sėkmingiau jas su
tirpinti rusų masėje.

Rašo A.L. —
“Lietuvos Pajūry”

GINTARAS
“M.P.” redakcija gavo Čikagos 

Lituanistikos Mokyklos išleistą 
gražiai iliustruotą, pačių mokinių 
prirašytą almanachą, vardu “Gin
taras”.

Įžangoje redakcijos kolektyvas 
sako:

“Su šiuo pirmuoju savo plunks
nos bandymu mes ryžomės išeiti 
viešumon, Čikagos Aukštesniosios 
Lituanistikos Mokyklos Tėvų Ko
miteto skatinami, remiami ir drą- 
•įnami.

Ne vienam, ypač vyresnio am
žiaus skaitytojui, mūsų leidinys 
atrodys labai kuklus. Tačiau tiki
mės, kad skaitytojai, žinodami 
mūsų pajėgumą, mums tai atleis.

Metraštyje spausdinami pačių 
mokinių darbai. Šiuo mūsų kūri
niu norime įamžinti mums labai 
mielus lituanistinės mokyklos pri
siminimus ir palydėti iš šio* mo
kyklos išeinančius IX laidos abi
turientus.

Šis pirmasis mūsų žingsnis te
būnie ir paskatinimas kitiems jau
niesiems mūsų draugams įsirikiuo
ti į kūrybinio darbo gretas ir žen
gti kitą, dar tvirtesnį žingsnį. 
Stipriai migdančioj aplinkoj rei
kia ir stipraus žingsnio. Tad pir
myn, jaunieji lituanistai!

Vyresniems norėtume priminti, 
jog nepakanka apsiriboti tik me
džiaginių gėrybių kaupimu, kad 
šalia jų dar yra ir dvasiniai tau
tos reikalai...”

VARLIU CHORAS
RAŠO 8 KL. MOKINĖ INA PAVILČIŪTĖ, 

“GINTARO” ALMANACHE

Gerai atsimenu, nors praėjo jau 
dešimts metų: Aš tada buvau jau 
pilnų šešių metų mergaitė.

Ruošiamės švęsti Kalėdas, pir
mas Amerikoje. Mama kepė pyra
gus, sližikus, virė avižų kisielių, 
marinavo silkes. Ir aš nestovėjau 
vietoje. Užsirišusi priejuostę, nuo
lat straksėjau aplink mamą, tai 
mėgindama jai padėti, tai klausi- 
nėdama apie eglutę, Kalėdų Se
nelį. ..

Mama man visada daug pasa
kodavo apie Lietuvoj praleistas 
Kalėdas, Velykas, jų papročius, 
apie tėviškės namus. Labiausiai 
patikdavo pasakojimai apie gyvu
lius, paukščius, apie dainuojan
čius vakarus prie upės... Giliai 
įstrigo galvon varlių choras. Ko
dėl? — nežinau, bet man atro
dė, kad tai turi būti kažkas ne
paprasta, gražu.

Mama paprašė atnešti iš mic 
gamojo siūlus. Juos beimdama, 
pamačiau už veidrodžio užkištą 
krepšelį. Jeigu jau mama, parė
jus iš krautuvės, kurio nors krep
šelio nepadeda ant stalo, tai juo
se visada būdavo kas nors ypa
tingo.

Neiškenčiau. Jame radau dėžu
tę. Atidariau. Oi-joj! Joje gulėjo 
maža, žalia varlytė. Kokia ji gra
ži, kokia įdomi, bijau paliesti. 
Man bežiūrint į ją, pradėjo mir
guliuoti akyse visas varlių cho
ras.

— Tai jau tu vėl kyštelėjai sa
vo nosytę kur nereikia! — išgirs

V. Mykolaitis-Putinas

TU MEILE NETIKĖK
(IŠ NAUJAUSIŲ AUTORIAUS 

EILĖRAŠČIŲ CIKLO)

AŠ meilę šlovinau 
Ir giesmes jai giedojau, 
Tavim tikėdamas, 
žmogaus buities rytojau!
Tačiau ne vienas brėško jau ry

tojus, 
Aušrom didingai raudonavo, 
Ir ne viena banga 
Krauju tą žemę nuskalavo.
Ir šiandien štai,
Kai saulė leidosi už jūros, 
Dangus ilgai
Ugniniais atspalviais žioravo 
Ir paukščiai klykdami
Baugiai į tamsą nuplasnojo.

Dabar šią nykią naktį, 
Tarp murmančios gelmės 
Ir sidabrinio paukščių tako, 
Kažkas palinksta ties manim 
Ir, šaldydamas širdį 
žvarbiu atodūsiu, 
Pakuždomis man sako: 
— Tu meile netikėk!
Nėra šioj žemėj meilės.
Yra savimeilė
Plėšri, kerštinga, pavydi, 
Yra aistra
Kaip vilkė alkana
Ir jos atsitiktinis vaisius — 
Be savo valios ir be noro 
Į žemę nutremtas žmogus. 
Tegu jisai kaip aklas kurmis 
Drėgnam, tamsiam dirvone rausis 
Tegu jisai kaip Dievas
Su žvaigždėmis padangėj lenkty

niaus, — 
Vis tiek — viena sekundė jo buitis, 
Ir niūrų skelbia jam sprendimą 
Visagalingoji mirtis.
Ir visa tai, ką tu regi — 
Tą žemę, kurią tu myli, 
Skaidrias žvaigždes, kuriom tu gė- 

ries —
Apglėbs kurčia ir nebyli 
Žiotis juodosios nebūties. 
Tu meile netikėk!
Jinai ne džiaugsmo, 
Tik juodo sielvarto versmė.
Ne jai širdies rauda, 
Ne jai nė džiugesio giesmė.
Tu meile netikėk, 
Tu meile netikėk!.. —

Ir aš klausiau to kuždesio klastin
go,

tu mamos balsą. — Norėjau tau 
Kalėdoms dovanoti, bet kadangi 
jau dabar pati pamatei, tai varly
tę atiduosiu Vitai.

Man suskaudo širdelę, nes man 
taip patiko toji varlytė, geresnės 
dovanos Kalėdoms man niekas ne
galėtų dovanoti. Dabargi — toji 
varlytė teks mano sesutei. Tik pa
tempiau lūpytę, bet nepravirkau. 
Dingo gera prieššventinė nuotai
ka, nieko nenorėjau daryti. Py
kau ant savęs, mamos ir net ant 
savo sesutės. Kodėl jai turi tekti 
toji varlytė?

Vakare ilgai blaškiausi lovoj 
Miegas nėjo, vis prieš akis, kaip 
užburta toji varlytė.

Staiga atsidaro durys. I kam
barį įstraksi tokia pat žalia, bet 
jau užaugusi, didelė varlė. Pašo
kinėjusi kiek po kambarį, sustoja 
prie namo lovos ir išvertusi akis 
sako;

— Sėsk ant mano kupros, nune
ši© kur norėsi, pamatysi, ką tik 
panorėsi.

— Ir varlių chorą pamatysiu?
— Pamatysi. Lietuvoj...
Ir noriu, ir bijau. Nesiryžtu at

sakyti.
— Nebijok, sėsk ir paspausk 

pirštuku mano akytę, — maloniu 
balsu sako varlė.

Nepajutau, kaip užšokau jai ant 
kupros, piršteliu spustelėjau aky
tę ir sušukau:

— Į Vilnių, į Gedimino kal
ną!. .

Tik dzirr-dzirr-dzzzii suzvimbė

vėjas ir... aš stoviu ant kalno. 
Gedimino pilį gerai pažįstu, tik 
nematau ant jos plevėsuojant mū
sų trispalvės, kurią aš visada pai
šydavau. Apačioje spindi bažnyčių 
bokštai, o tų bokštų, bokštelių 
daugybė! Bėgte pasileidžiu nuo 
kalno link jų. Gana siauroj gat
vėj virš vartų šviečia Dievo Mo
tinos paveikslas. Praeidami vyrai 
nusiima kepures. Sustojau. “Juk 
tai Aušros Vartai!” — net balsu 
sušukau. Mano keliai patys sulin
ko prie jų. žiūriu ir negaliu ati
traukti akių — tiek meilės ir švel
numo Dievo Motinos akyse. Ji šyp
sosi, Ji tiesia man savo rankas... 
o mano poterėliai vienas po kito...

— Skubėkim! — pažadino mane 
varlės valsas.

— Man čia taip gera...
— Greit vakaras ateis, nesu- 

spėsim varlių choran.
— Tai nešk mane greičiau į ma

mos tėviškę, prie Šeimenos upės.
Ir vėl tik dzirr... dziii...

Ramiai teka upė, matau ir žu
vytes šokinėjant. Krantai gana 
statoki, vienoje pusėje vietomis 
apžėlę karklais, kitoje — didelis 
sodas, šalia manęs žalia pieva ir 
gėlytės, gėlytės... Raudoni dobi
lai — kaip koks didžiulis, didžiu
lis kilimas, išsitiesęs plačia juos
ta. Greta jų, kaip jūra, banguo
ja rugiai, nei krašto, nei galo ne
matyti. švelnus vėjelis glosto man 
veidą, besileidžianti saulė kaitina 
akis, paukščių čiulbesys kutena 
ausis. Kaip čia gražu, kiek čia erd
vės. ..

Pasileidau vytis margaspalvę 
plaštakę, o ji po pievą, lyg šoki
nėdama, plasnoja ir plasnoja; 
griebiu rankutėmis ją... Parkri
tau, vijoklyje kojos susipynė. Aš

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS

KALĖDŲ ŽVAIGŽDĖS
Suliepsnoja širdis Kūčių vakarą šventą
Atminimų skaidria ugnimi-----------
Pasigirsta varpai mums nuo Baltijos kranto. 
Jų gaudimas ryškus — lyg tėvynėj gyventum, 
Lyg neslėgtų laukai svetimi...

Kai pakėlę akis į padangių žvaigždynus
Žvilgsniais klausiam: — Žvaigždė stebuklinga kur tu? — 
Sielą perveria žaibas ir suvirpant pažinę, 
Kad Betliejaus Žvaigždė ir žvaigždelė Tėvynės 
Mums sušvinta kartu.

Stebuklinga Naktis! Žvaigždės dvi rodo kelią 
Klaidume svetimųjų kelių!
Susilydo brangių atminimų liepsnelėj
Džiaugsmingoji Žinia ir baltoji plotkelė, 
Seno tėvo malda ir giesmė angelų.

Sparnas angelo mus lyg Rytų Krašto Magus
Palytėja gaiviu dvelkimu —-------
O negęstančios žvaigždės lyg deimantai dega 
Virš Betliejaus, kur Dangiškas Kūdikis miega, 
Virš gimtųjų namų tolimų...

JUOZAS MIEŠTAS

SNIEGO KARALAITĖ
TEN VĖJAS PUSTO PURŲ SNIEGĄ, 
ČIA — SIAUČIA VASAROS KAITRA. 
O SNIEGO KARALAITĖ MIEGA, 
IR KARALAIČIO JOS NĖRA...

VAI, NE J KARĄ JIS IŠJOJO,
TIK MERDI UŽKEIKTAM RŪSY,
KUR, PRAGARU PAVERTUS ROJŲ, 
JĮ SERGI RAGANA BAISI.

TEN ŠVIEČIA SKAMBIOS LEDO ŽVAKĖS, 
ČIA, SAULĖJ DUSDAMA DIENA, 
GAIVAUS ŽODELIO NEPASAKIUS, 
UŽGĘSTA, SAULĖS KUPINA.

O SNIEGO KARALAITĖ MIEGA,
BEDALĖ KARALAITĖ TA,
KURI PABĖGO ČIA NUO SNIEGO, 
IR LIKO SAULĖS UŽBURTA.

Ir kraujas gyslose man stingo.
Tada kreipiaus į savo rūstų drau

gą:
— Sakyk, ar visa tai tiesa?
Jei šita žemė ir dangus
Vien nykstamybės atnašas baugus
Ir jei žmogaus buitis visa
Viena apgaulė ir kančia,

Tai ko aš veltui ieškau čia 
Ir ko gi tu 
čia su manim budi nakčia? 
Ar no geriau ir man, ir tau 
Pabaigt gyvenimą kartu 
Ties šituo pilku granitu?
O jis atsakė:
— Suprantu...

mindžioju pievos gėlytes, pama
niau, o jos, palenktos, vėl keliasi 
ir tiesia galvytes į mane. Kitos to
kios mažiulytės... Tik dabar pa
jutau, kodėl mama taip myli lau
kų gėlytes, o tėtė — plačiuosius 
laukus. Prisiskinsiu aš puokštes 
didžiausias, apglėbsiu laukus tuos 
plačiuosius, su rugiais, dobilais, 
parnešiu tėveliams — dalysimės 
džiaugsmu visi.

Iš sodybos, linksmai lodamas, 
atlekia Kudlius. Pribėgęs džiau
giasi, uodegytė tik virzga; laižo 
man rankas. Jis mane pažįsta. Ap
sikabinu. Bučiuojamės.

Jis vilioja mane sodybom Se
ku keleliu paskui jį. Baltos, gel- 
tonveidės ramunės šypsosi man.

Aš skubu prie to didelio prū
do, kur vakarais varlių choras 
koncertus duoda. Tik čia gir-gir... 
iš žąsų pulkelio išsiskyrė žąsinas, 
kaklą ištiesė palei žemę ir kaž
kaip šnypšdamas, kad šoks prie 
manęs, kad gnybs man ir, įsikibęs 
snapu į suknelę, savo sparnais tik 
pliaukšt-pliaukšt man per šonus...

— Mama, mama! — Aš taip iš
sigandau ir iš visų jėgų surikau.

Pajutau švelnias mamos rankas 
glostant mano veidą.

— Kodėl tas žąsinas toks ne
geras, kodėl jis neleidžia man pa
matyti varlių chorą? — uždusu
si u balsu klausiu mamą.

— Nurimk, nurimk — tu sap
nuoji.. .

O vis dėlto, toji varlytė Kalė
doms teko man, ir kadangi aš ją 
buvau mačiusi jau prieš Kalėdas, 
tai prie jos dar buvo pridėtas gra
žus Šuniukas, visai kaip tas Kud
lius.

Oi, kokios geros tos mūsų ma
mytės!
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CAMPERDOWNO LIETUVIŲ MOKYKLA

BAIGĖ MOKSLO METUS
ŠAUNIEJI PARADAI

Paskutiniuoju metu sydnėjiškės 
lietuviškosios besdruomenės pla- 
čiau praverta akis pastebėjo ne 
vieną džiaugsmingą apraišką mū
sų jaunimo tarpe. Pravartu šias 
apraiškas kartas nuo karto prisi
minti ir dar iš naujo jomis pasi
džiaugti, — kaip kokias gaires 
statyti mūsų lietuviškosios kultū
rinės raidos kelyje. Viena iš tokių 
džiuginančių vertingų apraiškų — 
“Švyturio" Pabaigtuvės. Tai šau
nusis vyresniojo jaunimo genialu
mo ir tautiškumo paradas. Toliau 
sekė Bankstowno ir Camperdow- 
no savaitgalio mokyklų jungtinis 
Aštuntosios Rugsėjo bei Kariuo
menės šventės minėjimai — ma
žųjų lietuviukų genialumo ir tau
tiškumo antrasis paradas.

O štai — praėjusį sekmadienį 
(gruodžio 11 d.) dar vienas šau
nus mažųjų pasirodymas — Cam
perdowno savaitgalio mokyklos šių 
mokslo metų užbaigimas ir Kalė
dų Eglutės šventė prasidėjo baž
nytinėmis pamaldomis, kurias lai
kė ir pritaikintą, turiningą pamo
kslą pasakė Sydnėjaus lietuvių 
kapelionas ir Camperdowno sa
vaitgalio mokyklos vedėjas kun. 
P. Butkus. Vaikučiai organizuo
tai, baltuose rūbeliuose priėmė 
Šv. Komuniją.

Meninė dalis vyko čia pat para
pijos salėje. Prieš pradedant pro
gramą, kun. P. Butkus pasidžiau
gė gausiu mažųjų būreliu ir pa
brėžė sunkų mokytojų darbą bei 
jų didelį pasišventimą vedant ma
žuosius lietuvybės keliu. Ponia M. 
Jūraitienė Tėvų Komiteto (kurį 
sudaro p.p. D. Gečiauskienė, M. 
Jūraitienė, A. Laukaitienė ir V. 
Pužas) vardu įteikė dovanas kun. 
P. Butkui ir ilgametėms mokyto
joms A. Bernotaitei-Kapočienei ir 
A. Savickienei. Pati M. Jūraitie
nė už daugiariopą darbą moky
kloje taip pat apdovanota.

SENELIS ATVYKSTA
Įeina Kalėdų Senelis (p. K. In

tas) iš Lietuvos, nešinas dideliu 
maišu dovanų geriesiems vaiku
čiams. Sunkus ir ilgas kelias bu
vo šiaip taip prasiveržus pro “ge
ležinę uždangą". Bet Senelis at
sargus ir apdairus. Dovanėles su
sikrauna po eglute ir pats prisėda 
įsitikinti, ar vaikučiai tikrai verti 
dovanėlių: ar moka lietuviškai 
kalbėti, dainuoti, deklamuoti... O 
vaikučiai, drąsūs ir pasitikintys, 
maršu sužygiuoja į sceną ir išsi
rikiuoja prieš Senelį, kad parody
tų, ką jie gali.

Pradeda S. Lauciaus 8 dalių 
montažu “Mes — Visiems", kurį 
išpildė 6 mokiniai (V. Pušaitė, 
K. Laukaitis, D. Jūraitytė, D. Ge- 
čiauskas, A. Pužas ir L. Laukai
tytė), tačiau montažas buvo per
pintas gražiai atliktais kolektyvi
niais šokiais, dainelėmis ir dekla
macijomis, dalyvaujant ir kitiems 
mokiniams (A. ir G. Intaitės, A. 
Intas, C. Kapočius, kuris ypatin
gai gerai pasakė Maironio Vilnius 
prieš aušrą, V. Savickaitė, R. Sla- 
vėnaitė, A. Braželis, R. Jūraitis, 
A. Mišeikaitė, L. Gečiauskaitė). 
Baigę montažą, visi vieningu bal
su pasisako:

“Lietuviais esame mes gimę, — 
Lietuviais turime ir būt.
Tą garbę gavome užgimę, 
Todėl neturim leist jai žūt!" 
Senelis patenkintas ploja, ta

čiau su dovanėlėm vis nesiskubi
na. Eina prieš senelį vaikučiai 
svečiai su savo programa: R. Ra
dauskas smuiku groja Bethoveno 
menuetą in. G. ir Giovenimosi Two 
Gannets; E. Lesytė deklamuoja; 
A. Meiliūnas dainuoja Pučia vė
jas, B. Severytė deklamuoja De
besėlį G. Antanaitis deklamuo
ja tik... kuklia išraiška; R. Leve- 
ris deklamuoja Opa opa (taip pat 
tik išraiška); Rūta Bužinskaitė 
drąsiai padeklamuoja Kūčių nak
tį; A. Bužinskaitė — Lietuvos že

mė ir užbaigai (svečių programos) 
R. Bužinskas gerai pasako Kalė
dų rytas. Senelis vėl paploja.
TĖVŲ PAREIGA

Ponas J. Kapočius taria sveiki
nimo žodį Ramovės ir Syd. Ap. K. 
Tarybos vardu. Jis primena kny
gos draudimo ir vargo mokyklos 
caristinius laikus. Panašūs ir da
bar. Reikia per kovą išlaikyti lie
tuvybę ir vaikučius įstatyti į tau
tiško sąmonėjimo kelią. Tėvų pa
reiga vaikus vesti šiuo keliu, už 
ką jie užaugę bus dėkingi ir nau
dingi Tėvynei. Ir Ramovė, nors 
pati būdama neturtinga, įteikia 
mokyklos reikalams piniginę dova
ną, o vaikučiams dėžę saldainių.
SENELIS ATRIŠA SAVO MAIŠĄ

Vaikučiai, matydami, kad sene
lis vis tebesėdi po eglute su už
rištu maišu, pradeda nerimauti. 
Tiek.daug gražių dalykų ir Se
neliui, ir tėveliams parodė, o vis 
negana!' Vis dar kažko laukia!

Į sceną lengvute plastika išei
na kaip brilijantas spindinti Žie
ma (A. Intaitė}, barstydama snai
ges ir eilėraščiu nusako savo le
dinius darbus. Ją seka žieduota
sis, linksmas Pavasaris (V. Pušai
tė) su meile ir gėlių vainikais, sau
lėta derlingoji vasara (R. Slavė- 
naitė) ir minorinis Ruduo (L. Ge
čiauskaitė) — taip pat su plasti
ka ir eilėraščiais. Pasigėrėtinas 
įspūdis! Senelis, dabar jau visai 
patenkintas vaikų pasirodymo re
zultatais, atriša savo maišą ir, kaip 
iš gausybės rago, pasipila puikiau
si dovanų ryšulėliai, o vaikučiai 
su džiaugsmu juos čiumpa iš Se
nelio rankų. Džiaugsmingas kle
gesys, laime spindintys mažųjų 
veideliai.

Vaikų sceniniams šokiams ir 
dainoms akordeonu grojo p. V. 
Pužas.

Pabaigai — dar ir puikios vai
šės prie Tėvų Komiteto puikiai 
paruoštų turtingų stalų. O čia dar 
ir du mažieji gimtadienininkai! 
— čėsius Kapočius ir Raimundas 
Jūraitis. Kun. P. Butkus pasveiki
na juos visų šventėje dalyvaujan
čių vardu ir sugiedama “Ilgiausių 
metų". Abu gimtadienininkai kar
tu užpučia ant tortų plevenančias 
žvakutes, simbolį nugyventų me
telių.

★

Metus žvilgsnį į šią Camperdow
no savaitgalio mokyklėlės mokslo 
metų užbaigimo džiaugsmingą 
šventę, pajunti savo širdyje taip 
pat džiaugsmą ir susiraminimą., 
kad štai mūsų mažieji yrą gerose 
auklėjimo rankose, kad jie yra 
mokomi lietuvybės patriotiškoje 
dvasioje, kad jiems lietuvių kal
ba nėra daugiau vien tik “fanny 
language", bet yra priemonė pa
sakyti nuostabiai gražių dalykų 
(eilėraščių, dainelių) ir sukurti 
puikią lietuvišką sceną — chorus, 
vaidinimus, — už ką prisirinkusi 
pilna salė žmonių ploja ir net šau
kia bis! Koks sveikas pasididžia
vimas mūsų mažiesiems! Ne tie
sa, kad mūsų mažieji nemėgsta 
mokytis lietuviškai. Kaikurie tie
siog per ašaras veržiasi į sceną, 
kad ten galėtų padainuoti lietu
višką dainelę ar pasakyti eilėraš
tį. Ne retas vakare atsigulęs į sa
vo lovelę prieš užmiegant dar 
darbuojasi su sunkiai pasiduodan
čiais lietuviškais žodžiais. Taigi, 
tik mes patys neatsistokime savo 
mažiesiems skersai kelio, sakyda
mi “ką jau ten tose savaitgalio 
mokyklose išmoko! Gaila tik laiką 
gaišuoti ir viską varginti!" Tiesa, 
kad vaikas nemėgsta sauso mokyk
linio mokymo. Jį sunku priversti 
perskaityti jam nesuprantamu 
metodu parašytą sakinį (ma ma 
mo ja, Jo nas ka sa, O na sa ko), 
bet tas pats vaikas išdroš 100 
ir daugiau žodžių eilėraštį. Drą
siai, geru tarimu, entuziastiškai. 
Iš čia ir siūlytųsi išvada, kad vai-
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Ingalls Kostiumai
Mokate tada, kada jau juos dėvite!

344 skirtingos išmieros

Kainos pradedant:

£

£

£

17-17-0

19-19-0

29-19-6

KALĖDŲ ŠVENČIŲ SVEIKINIMUS 
VISIEMS SIUNČIA

Ingalls
29 JOHN STR., CABRAMATTA, tel. UB 2514

57 SCOTT ST., LIVERPOOL, tel. UB 8158

RŪTA
Gift Parcel* Service

92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA, II AUKŠTAS, tel. 72 4651 
darbo metu, o po darbo — UB 3987

nuoširdžiai sveikina Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga 
visus savo klijentus, bičiulius ir pažįstamus linkint džiaugsmo 

ir gražios ateities.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 1961 metų 
linkime visiems Cabramattos lietuviams — mūsų klijentams 
ir jų bičiuliams —

Cabramatta Pharmacy
51 JOHN STREET, CABRAMATTA

Harry Henderson & Sons
PTY. LIMITED

170 CABRAMATTA RD., CABRAMATTA 
nuoširdžiai sveikina visus lietuvius klijentus ir 

geriausios sėkmės linki
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

kams reikia teikti daugiau prak- 
tikinį mokslą, traukti juos į sce
ną, rengti jų vakarus, vaidinimus. 
Mūsų tautiškų švenčių proga pa
rengimuose turėtų būti skirta vie
telė taip pat ir vaikams. Sveikin
tinas pono J. Kapočiaus (Ramo
vės pirmininko) pavyzdys pakvie
čiant vaikučius Kariuomenės 
Šventės programai. Tai mūsų ma

žiesiems didelės reikšmės turįs 
reiškinys.

Baigiant šias mintis, norisi iš
reikšti ko giliausią padėką pasi- 
šventėlėms Camperdowno savait
galio mokyklos mokytojoms ir pa
linkėti ištvermės jų dideliame dar
kė.

Vienas iš tėvų

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir i

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
linki

CABRAMATTA HOTEL

VIENINTELIS CABRAMATTOS BARAS 
S

PRIE GELEŽINKELIO TILTO

I
 Dane’s Pharmacy

K.E. Dane, Ph. C., M.P.S.

THE ARCADE, JOHN STREET, CABRAMATTA, tel. UB 4218 

nuoširdžiai sveikina savo lietuvius klijentus su 

šv. Kalėdomis ir linki daug laimės Naujuose Metuose.

| $
A. Calandra

8 ::
kontinentalinio stiliaus kirpėja*

i i
I 154 CABRAMATTA ROAD, CABRAMATTA, tel. UB 1751 §

nuoširdžiai sveikina savo lietuvius klijentus su

Kalėdų Šventėmis ir linki daug sėkmės 1961 metais:

Linksmu Kalėdų Švenčių J
I -■ " > I
J Laimingų Naujų Metų
S SAVO BIČIULIAMS IR KLIJENTAMS LINKI

Cabra - Vale
į Home Furnishers Į
: 88 JOHN STREET, CABRAMATTA, N.S.W. •
♦ Tel. UB 2899 J

BROWNEJONES LTD, 1, NORFOLK PLACE, LONDON W. 2, ENGLAND.

VISIEMS LABAI SVARBI INFORMACIJA
KAS UŽSAKYS IKI 1961 METŲ VASARIO MEN. 10 DIENOS MŪSŲ FIRMOJE SIUNTINĮ, NEMAŽESNI KAIP 25 SVARŲ VERTES, 
— GAUS IŠ FIRMOS NEMOKAMAI 3iį YDS. MEDŽIAGOS VYRIŠKAM KOSTIUMUI, ARBA 3 YDS. MEDŽIAGOS MOTERIŠKAM 
KOSTIUMUI, DVIGUBO PLOČIO, BE JOKIŲPRIMOKEJIMŲ.
KAS UŽSAKYS SIUNTINĮ, NE MAŽESNĮ KAIP 19 SVARŲ VERTĖS, GAUS TĄ PAČIĄMEDŽIAGĄ KAIP PRIEDE, TIK TURES 

APMOKĖTI MEDŽIAGOS SOVIETŲ MUITĄ.
KALĖDINIŲ DOVANŲ SIUNTINIAMS REKOMENDUOJAME PRIEINAMOMIS KAINOMIS, VERTINGAS IR NAUDINGAS PREKES SEKANČIAI:

1 komplektas vyriškų storų, šiltų fleecy apatinių 
baltinių — ilgos kelinės ir baltiniai su 3/4 ran
kovėmis A£ 2.18.3

1 komplektas moteriškų šiltų fleecy apatinių bal
tinių — kelnaitės ir ilgi baltiniai 2. 8.0

1 pora šiltų feltinių kambarinių šliurių (slippers)
su auliukais, užsegamos zip’u, guminiais padais, 

tinkamos moterims ir vyrams 2.15.0
Vaikams iki 4 metų amžiaus — 1 pora feltinių šliu

raičių, užsegamų zip’u 1. 2.6
Mergaitėms nuo 5 — 10 metų amžiaus — 1 šiltas

fleecy megstinis, cardigan, užsegamas su sago
mis, su gražiais raštais, žaliame ir citrinos spal
vos dugne 1, 3.3

Berniukams — 1 šiltas fleecy Wincheater su kiše- 
niais, užsegamas su zip’u — nuo 5 — 7 metų 
amžiaus 1.11.3
nuo 8 — 10 metų amžiaus 1.18.3

Ir daugelį kitų prekių pigiomis kainomis galite rasti mūsų kai
noraščiuose.
Į visas išvardintas kainas įeina ir sovietų muito mokesčiai.

Pasiskubinkite pasinaudoti šia privilegija.

PATS LAIKAS SUSIRŪPINTI KALĖDŲ DO 
VANŲ SIUNTINIAIS SAVO ARTIMIE

SIEMS.
Įsitikinkite mūsų firmos skubiu ir patikimu aptarnavimu.

SIUNTINIO GAVIMAS YRA SAUGUS IR 
GARANTUOTAS.
Prašykite prekių, kainoraščių, medžiagų pavyzdėlių, kuriuos 
siunčiame klijentams nemokamai.

8
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Pieiti; Amerikoj — valdžia 
sau, o žmonės sau

Atžymėtina politinė padėtis yra 
Pietų Amerikoj, kur beveik visos 
vyriausybės (su mažomis išimti
mis) yra geruose santykiuose su 
JAV-bėmis, tačiau visuomenėse 
jaučiamas priešiškumas pastara
jai. čia ypač populiarus pasidarė 
Kubos valdytojas Castro, kuris 
savo revoliucinį režimą stengiasi 
įvesti ir kitose to regijono val
stybėse. Nors jis savo režimo tie
siogiai nesieja su komunistais, ta
čiau tas režimas ir savo teorija, 
ir praktika yra labai artimas Mas
kvai.

Lietuvos 
nepriklausomybės byla
Kai didieji kietokai tarpusavy 

pasiginčija, tai kartas nuo karto 
iškyla paviršiun ir mūsų valsty
bės atstatymo klausimas. Tatai 
buvo ypač ryšku šiemet per UNO 
diskusijas dėl nusiginklavimo ir 
iš naujojo Amerikos prezidento 
pareiškimo spaudai tuoj po jo iš
rinkimo. Nežiūrint, kad laikas 
stumia viską užmirštin, tačiau 
šiais metais Lietuvos valstybės 
atstatymo klausimas buvo vis iš 
lūpų į lūpas minimas įvairių tarp
tautinių konferencijų metu.

NAUJASIS AMERIKOS PREZIDENTAS
Sen. John F. Kennedy su žmona po rinkimų laimėjimo.

Afrika sukilo

JAV-bių prezidento 
rinkimai

Šis įvykis ištisus metus domi
navo ir didelių, ir mažų tautų 
tarpe, bet šiais rinkimais ypatin
gai domėjosi pavergtosios tautos. 
Kaip žinome, rinkimus laimėjo de
mokratų partijos senatorius Ken
nedy, padarydamas staigmeną vi
soje JAV-bių istorijoje. Pirmiau
sia, jis yra pirmasis Amerikos 
prezidentas — katalikas, antra, 
jauniausias iš kada nors buvusių 
JAV-bių prezidentų ir trečia, lai
mėjęs su mažiausia persvara, vos 
i % visų balsų.

Iš rinkiminės kampanijos lyg 
ir atrodė, kad naujasis preziden
tas rodys nuolaidumą bolševikams, 
tačiau po rinkimų jis pradėjo žy
miai griežčiau kalbėti ir jo nau
jų ministrų skyrimai rodo, kad 
prez. Kennedy bus nemažas refor
matorius viduje ir gana kietas 
plaktukas tarptautiniam komuniz
mui.

Kaip ten bebūtų, tačiau reikia 
pripažinti, kad respublikonams su 
antruoju vyru prie vairo Nixonu 
valdant Ameriką, bolševikai pa
salomis prislinko net iki Kubos. 
Tuo būdu maža buvo vilčių, kad 
Nixonui tapus ir pirmuoju vyru 
prie vairo, daugkas būtų pakitę.

Varžytinės dėl erdvės
Vienos ar kitos valstybės lai

mėjimai visatos erdvėse suteikia 
jai mokslinių, karinių ir ypač pro- 
pogandinių privalumų. Dėliai to 
JAV-bėsir SSSR labai kietai rung
tyniavo, nesigailėdamos gausių 
sumų pinigo. Metams baigiantis 
lyg ir atrodo, kad JAV-bės šioje 
srityje padarė nemažą pažangą, 
anksčiau buvusį šioje srityje at
silikimą prieš SSSR baigiančios 
išlyginti ir ateity turinčios gerų 
perspektyvų pralenkti.

■ n '■•ii-S-’ J f 
Didieji susirinko, bet 

nekalbėjo
Ilgai laukta, planuota, kaikie- 

no pasisekimo viltimis apkrauta 
taip vadinama viršūnių konferen
cija įvyko vidury šių metų, bet 
net nepradėjus derybų iširo. Chru
ščiovas, pasinaudodamas nušautu 
JAV-bių lėktuvu “U2”, pradėjo 
statyti sąlygas Eisenhoveriui, ku
rių šis nepriėmė. Tada Chruščio
vas Paryžiaus gatvėje sušaukė 
spaudos korespondentus, iškolio- 
jo JAV-bes ir jų prezidentą ir po 
to, žinoma, visoms likusioms vir
šūnėms paaiškėjo, kad reikia skirs
tytis namo su “tuščiomis kišenė
mis”.

Nusiginklavimas
Po nepavykusio viršūnių triuko, 

Chruščiovas suorganizavo . visas 
bolševikines viršūnes ir atsivežė

iš anksto buvo galima numatyti. 
Chruščiovas kelias dienas koliojo 
ir šmeižė prieš jį sėdinčius Vaka
rų valstybių vyrus, prikišdamas 
jiems kolonializmą ir kitų tautų 
pavergimą.

Kai šie — vieni švelniau, kiti 
griežčiau — pradėjo jam atsikirs
ti ir reikalauti pavergtųjų tautų 
išlaisvinimo iš bolševikinės pries
paudos, tai Nikita taip susijaudi
no, jog nusiavė batą ir ėmė gra
sinti susirinkimo oponentams. Po 
šio įvykio valdžių galvos išlaks
tė į savo namus, palikdamos pa
čiam Nikitai “tvarkyti” nusigink
lavimą. Taip ir iširo ši reta ir la
bai didinga UNO sesija.

Jau tuoj po karo Afrikos tau
tos pradėjo spausti savo “šeimi
ninkus” ir reikalauti sau nepri
klausomybių. Šie metai reikėtų 
laikyti Afrikos tautų laisvės ir 
sukilimo metais, nes apie 50% 
visų Afrikos gyventojų arba pil
nai gavo nepriklaosomybes, arba 
jau susitarė jas gauti artimoj 
ateity. Gal neaiškiausioj padėty 
dar yra prancūzų Alžyras, kur 
karas vyksta jau šešerius metus 
ir vietiniai arabų gyventojai dar 
nėra užtikrinti, kad jie gaus ne
priklausomybę.

J.A.V-BIŲ PREZIDENTAS EISENHOVERIS 
kalba paskutinės UNO pilnaties sesijos metu. 

Toliau matome sėdintį Chruščiovą.

Nauja popiežiaus politika
Vos tik perėmęs Katalikų Baž

nyčios tvarkymą, popiežius Jonas 
XXIII įvedė nemaža naujų daly
kų. Tarpe kitų naujenybių, jis

t .

J.A.V. ANTRASIS SATELITAS, 
kuris sukasi apie saulę tarp žemės ir Veneros.

Azijos erdvėje
Šiais metais čia atžymėtina: 

Pietų Korėjoj senojo prezidento 
Ree nuvertimas, triukšmingos de
monstracijos dėl numatytosios Ei- 
senhoverio kelionės Japonijon ir 
Laos valstybėje vykstąs pilietinis 
karas. Nors visais atvejais čia

ėmė rodyti tam tikrus bendradar
biavimo su kitomis krikščioniško
mis religijomis ženklus ir įsteigė 
net specialią instituciją kitoms 
religijoms stebėti, šį naujojo po
piežiaus palinkimą jausdamas, 
Anglijos bažnyčios galva ark. Fi- 
sheris šių metų pabaigoje padarė

jas į UNO “svarstyti nusiginkla-
vimo klausimą”. Labai juokinga 
atrodė, kai šį bolševikinio cirko 
susivažiavimą į širdį ėmė kaip 
rimtą dalyką beveik viso pasaulio 
vyriausybių ar valstybių galvos, 
išskiriant tik Prancūziją, čia, su
prantama, ir įvyko tatai, kas jau

skatinamąja ir kurstomąja jėga
buvo komunistai, tačiau visdėlto 
jiems tų pasikeitimų eigoje tiesio
ginės naudos nepasisekė susilauk
ti. šias eilutes rašant, Laos pu
siau bolševikinė valdžia pabėgo ir 
dešinieji pamažu perima kraštą sa
vo vadovybėm

istorinį vizitą popiežiui ir ilgokai
su juo tarėsi. Po pasitarimų pa
teiktam pareiškime jis sako, kad 
ateity esą galimybių, jog šios 
bažnyčios sudarys glaudesnį ben
dradarbiavimą įvairiose srityse, 
ko iki šiol nebuvo.

| BRANGIOS SESĖS IR MIELI BROLIAI SKAUTAI!
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga nuoširdžiai sveikinu 

.j. Jus, Jūsų vadovus, tėvelius ir bičiulius, linkėdamas dvasinio 
į atgimimo ir palaimos tarnaujant DIEVUI, TĖVYNEI ir AR- 
į TIMUI!

Budėdama* Jūsų

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADAS

Savo pacientus ir pažįstamus

KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ PROGA

dantų gydytoja

G. E. KAZOKIENĖ,

John ir Park gatvių kampa*, Cabramatta, tel. 72 1536

Draugus ir bičiulius nuoširdžiai sveikiname
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir 
NAUJŲJŲ METŲ 

proga, linkėdami skaidraus džiaugsmo ir gražios ateities 
T. ir V. Skrinakai

GERŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
bičiuliams ir pažįstamiems

linki J. ir A. Pyragiai

B i

X

X

Brangias gimines bei pritelius Australijoje sveikiname

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1961 METŲ

proga, linkėdami daug džiaugsmo ir asmeniškos sėkmės 
ateičiai

L. V. ir R. Bukevičiai 
Kingigrove, N.S.W.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir

Pasaulio svorio centras
Nežiūrint, kad tarptautinis ko

munizmas visą laiką trimitavo apie 
tai, kad jis pralenkė kapitalizmą 
militariškai ir politiškai ir tuojau 
pasivysiąs ūkiškai, tačiau, objek
tyviai žiūrint, visdėlto reikia pri
pažinti, kad šiuo metu JAV-bės 
vis dar yra pasaulio ūkiniu, mili- 
tariniu ir politiniu centru.

Vienok čia pat tenka pabrėžti, 
kad JAV turi gerokai pakeisti sa
vo politiką, kad ateityje išlaiky
tų šį pirmumą, nes dėl savo agre
syvumo kaikuriose srityse bolše
vikai tikrai sudaro rimtą pavojų 
ne tik Amerikai, bet ir visam lais
vajam pasauliui.

AMERIKIEČIAI SUVARŽĖ
TURIZMĄ l LIETUVĄ IR KITUS

KOMUNISTŲ VALDOMUS
KRAŠTUS

Reuterio žiniomis iš Vašingtono, 
JAV užsienio reikalų ministerija 
šiek tiek suvaržė Amerikos gy
vento jų-nepiliečių turistines kelio
nes į Lietuvą ir kitus komusistų 
valdomus kraštus.

Visi tokie Amerikos gyventojai, 
kurie dar neturi Amerikos piliety
bės, grįždami iš tokio krašto turi 
išsiimti specialų leidimą grįžti į 
Jungt. Amerikos Valstybes. JAV 
Valstybės Departamentas paskel
bė tokį varžomų valstybių sąra
šą: Lietuva, Latvija, Estija, Bul
garija, Čekoslovakija, Lenkija, 
Vengrija, Jugoslavija, Sovietų 
Sąjunga ir DDR (Vokietijos so
vietine zona). Kur turistai šiuos 
leidimus galės gauti, informaci-
joje nepasakyta, ar jau prieš iš-
vykimą, ar prieš grįžimą, taip pat 
dar neaišku.

Visiškai draudžiama tokiems 
Amerikos gyventojams lankytis 
Kinijoje (Raudonoje), Albanijo
je, šiaurės Korėjoje ir šiaurės 
Vietname.

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

DAINAVOS NAMŲ NARIAMS IR RĖMĖJAMS LINKI

DAINAVOS VALDYBA

J s
COSMOS TRADING CO.

SVEIKINA SAVO SENUS IR NAUJUS KLIJENTUS SU

ŠV. KALĖDOMIS

IR LINKI SĖKMINGŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲJŲ 1961-ų METŲ

8
S
į

!
i9 8

II
VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

LAFITTE
ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

M. PETRONIS,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W.

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-
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J

Džiaugsmingą Šv. Kalėdą 
ir

Laimingą Naują Metą 
gerbiamiems klijenĮtams ir bičiuliams 

linki

MINTIES SPAUSTUVĖ

i

Su Šv. Kalėdomis ir Naujais 1961 metais 
nuoširdžiai sveikina ir linki džiaugsmo bei laimės 

VISIEMS SAVO KLIJENTAMS IR BIČIULIAMS

PR. SAKALAUSKAS —

Su Kalėdą Šventėmis 
ir

Naujaisiais 1961 metais 
sveikiname visus savo bičiulius ir pirkėjus, 
linkėdami daug džiaugsmo, laimės ir visokeriopos sėkmės 

ateityje.

Baltia Pty. Ltd.
93A ARGYLE ST., PARRAMATTA.

Telef.: YL 9787
[o:::::::::::::::

Frank’s Motera Kirpyklų
SAVININKAS.

3 FETHERSTONE ST., 
priešais policiją, II aukštas tel 70-8023 ir 

380 SOUTH TERRACE (II aukštas) tel. 70 6644

MĖSOS GAMINIŲ FABRIKAS IR PARDUOTUVĖ:

“ M a i s t 99a s
CAMPSIE,37 BELLOMBI ST., 

tel. UW 2531 ir UW 6184

Savo bičiulius, klijentus ir pažįstamus

Su Šv. Kalėdomis ir Naujais 1961 metais
širdingai sveikina ir linki daug laimės

įg^Lieruui&i

IŠ BALF’O SEIMO
Viena veiklių ir reikšmingų lie

tuviškų organizacijų užsienyje po
kario metais — tai BALFas (Ben
drasis Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas). Lapkričio pabaigoje Či
kagoje įvyko jo dešimtasis sei
mas. Dalyvavo apie 100 skyrių ats
tovų, direktorių ir daug žymių 
svečių, jų tarpe Valstybės depar
tamento atstovas Warren, aukšti 
dvasiškijos atstovai ir kt. Gauta 
daug sveikinimų. Sveikino asme
niškai ALTo p-kas L. šimutis, 
vysk. Brizgys (pranešęs, kad šiais 
metais įvairiais keliais atvyko į 
Vakarų Vokietiją ir Vak. Berlyną 
apie 1.000 lietuvių), ir kiti. Iš 
BALFo p-ko kan. J.B. Končiaus, 
reikalų vedėjo kun. L. Jankaus 
ir kitų pranešimų aiškėjo, kad 
BALFo veikloje susidaro vis nau
ji uždaviniai. Dr. K. Šidlauskas, 
sveikindamas VLIKo vardu, išreiš
kė pasitenkinimą sėkmingą BAL
Fo veikla; BALFas, besirūpinda
mas artimu, kartu padeda ir Lie
tuvos laisvinimo reikalui.

Viešbutyje “Congresas” įvyku
siame BALFo bankete kalbėjo 
inž. A. Rudys ir kiti. Lietuvos 
atstovas Vašingtone, J. Kajeckas, 
savo kalboje ypač pagerbė Čika
gos kardinolą Meyer ir Valstybės 
departamento atstovą George L. 
Warren jr.

Seimas, apsvarstęs eilę klausi
mų, priėmė atitinkamas rezoliu
cijas. Sudarytas naujas BALFo di- 
rektoriatas iš 25 asmesų. 12 asme
nų paskyrė grupės, o kiti 13 buvo 
išrinkti. Grupių paskirti atstovai 
yra šie: Barčiauskas, Spudienė, 
Bredis, Trečiokas, Senikas, Blin- 
strubas, Andriulionis, Devenienė, 
Audėnas, Bendorius, Alinskas, 
Montvila. Rinkimais į direktoria- 
tą įėjo: kan. J.B. Končius, N. Gu- 
gienė, J. Daukus, M. Rudienė, V. 
Abraitis, E. Pauražienė, V. Šim
kus, A. Bakas, A. Dabšys, dr. O. 
Labanauskaitė, kun. V. Martinkus, 
kun. B. Sugintas, E. Armonienė.

VLIKO ATEITIES PLANAI
VLIKo Vykdomosios Tarybos 

posėdyje gruodžio 2 d. be eilinių 
reikalų, buvo svarstyta, kokius 
žygius Lietuvos reikalu reiktų da
ryti būsimoje gruodžio mėnesyje 
NATO ministerių konferencijoje 
Paryžiuje. Nutarta siekti, kad ir 
toje konferencijoje būtų primin
tas Lietuvos ir kitų Pabaltijo tau
tų likimas. Kaip žinoma, NATO 
Parlamentarinė Taryba eilėje 
vienbalsiai priimtų rezoliucijų pri
ėmė ir nutarimą paraginti vyriau
sybes, kad pavergtųjų kraštų 
klausimas būtų įjungtas į kiekvie
nos tarptautinės konferencijos 
darbotvarkę.

Kad lietuvių jaunimas geriau 
susipažintų su Lietuvos laisvini
mo ir kitomis organizacijomis, 
pritarta informaciniams praneši
mams tais klausimais, kurie būtų 
dėstomi gimnazijos vyresniems 
klasėms, einant visuomeninio mo
kslo kursą.

Pasitarta taip pat Vasario 16 
dienos minėjimo rengimo ir kitais 
reikalais.

WUERTTEMBERGO KRAŠTO 
VALDŽIA PARĖMĖ LIETUVIŲ 

GIMNAZIJĄ
Kaip sužinoma, Baden-Wuert- 

tembergo krašto vyriausybė pa
skyrė Lietuvių Vasario 16 dienos 
gimnazijai šiems metams vienkar
tinę 20.000 DM paramą. Krašto 
valdžios komisija lankysis gimna
zijos pastatuose ir ištirs, kiek dar 
būtų reikalinga statybų ir staty
binių išlaidų. Sekantiems metams 
kraštas taip pat numato paskirti 
20.000 DM vienkartinės pašalpos 
ir dar po 30.000 DM kasmet sąma
tinėms išlaidoms.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
KONCERTAS ZUERICHE

įvyko lapkričio mėn. 11 d. Labda
rybės koncertas buvo ruošiamas 
šiemet įsisteigusios 10-ties tauty
bių pabėgėlių organizacijos “Zuer- 
cher Aktionskomitee der Fluecht- 
linge”. Iš lietuvių tame komitete 
dalyvavo A. Paulaitis ir J. S tąsi u- 
lienė. Koncertui buvo išleista gra
žiai sudaryta programa, kurios 
viršelis papuoštas lietuvių ir ki
tų tautų spalvomis ir šveicarie- 
čių tautiniu kryžiumi. Programos 
knygutei įžangą parašė Zuericho 
miesto galva Landolt, pabrėžda
mas visų pareigą pabėgėliams pa
gelbėti. Organizacija rūpinasi pir
moje eilėje kultūriniais reikalais. 
Pvz., numatyta netolimoje ateity
je suruošti bendrą folkloristinę 
parodą. Tam tikslui numatytos su
naudoti ir pajamos, gautos iš mi
nėto koncerto. Koncerte buvo per
duodamos ir trys lietuviškos dai
nos (“O, tėvyne manoji”, “Aud
ra prieš dieną” ir “Godelės”). Jas 
sudainavo iš Lvovo kilęs ukrainie
tis tenoras O. de Nyzankovsky, 
kuris po tudijų Miunchene, Belgi
joje ir Šveicarijoje jau kuris lai
kas dirba muzikos ir operos sri
tyje Ženevoje.

SUSIRŪPINIMAS 
PROF. ST. KAIRIO SVEIKATA

Prof. inž. Stepas Kairys-Kamin- 
skas, Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo akto signataras, kuris 
jau ilgoką laiką serga, patalpin
tas vienoje New Yorko ligoninėje 
operacijai padaryti. Jo padėtis ke
lia rimto susirūpinimo.

NEMALONUMAI VIDURIO IR 
PIETŲ AMERIKOS 

LIETUVIAMS
Venezueloje keletą savaičių vy

ko vidaus neramumai, sukelti, kaip 
yra iššifruota, komunistinių ir ki
tų neramių gaivalų, gavusių para
mą net iš komunistuojančios Ku
bos. Kruvinų susirėmimų būta ne
tik sostinėje Caracas, kur gyve
na nemažai lietuvių, bet ir nuo
šalesnėse vietovėse, kur yra tik 
vienas kitas lietuvis. Ar per ne
ramumus yra nukentėję ir lietu
viai, dar nėra žinių. Apskritai 
ėmus, lietuviai Vidurio ir Pietų 
Amerikos kraštuose politiniai lai
kosi nuošaliai ir dėlto į politinius 
ginčus paprastai nepatenka. Ta
čiau, kur yra neramumai, gali nu
kentėti ir pašaliniai asmens. Įvy
kiai Venezueloje rodo, kad netik
ras yra mūsų mažųjų kolonijų gy
venimas tuose kraštuose. Paskuti
nėmis žiniomis, riaušės Venezue
loje atslūgo, vyriausybė atstatė 
tvarką.

M. BUKAUSKAS —

M. LUCAS & CO

Linksmų Kalėdų Švenčių
ir

Laimingų Naujų Metų
SAVO KLIJENTAMS IR BIČIULIAMS LINKI

Š| (REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI) 

107 MACQUARIE STREET, 
PARRAMATTA, N.S.W.

Linksmų Kalėdų Švenčių 
ir

Laimingų Naujų Metų
LINKI VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KLIJENTAMS §

II. Petronis
Vietinių bei užsieninių gėrimą parduotuve g 

ir siuntinių kontora ft
152 LIVERPOOL ROAD, ENFIELD, SYDNEY |

Tel. UJ 5727

VISKĄ GAUSITE PAS LIETUVIUS PREKYBININKUS

CABRA — VALE HOME FURNISHING.
88 John Str., Cabramatta. Tel. UB 2899

KULTŪRINE KRUNIKA

CASEMENT ROLL-UP
F 28

Vyniojamoji lango už
danga “Casement'* 

suteikia reikiamai ivie- 
sos ir apsaugoja nuo 

karščio.

JEI NORITE JAU, KAD ŠIA 

VASARA JŪSŲ NAMUOSE 

BOTŲ 20 LAIPSNIŲ VĖSIAU. 

NEDELSKITE UŽSISAKYTI 

LUXAFLEX ALIUMI- 

NIJAUS UŽDANGAS LAN

GAMS IR DURIMS, KURIOS 

ATVĖSINS NAMO VIDŲ IR 

PAGRAŽINS IŠORĘ.

F 4

LUXAFLEX UŽDAN

GOS YRA EMALIUOTOS, TO

DĖL JŲ NEVEIKIA NEI LIE

TUS, NEI SAULĖ.

LUXAFLEX “ARCADIA“.. 
DURŲ UŽDANGA APSAUGO 
JOSŲ FRONTINES DURIS 
NUO LIETAUS IR SAULĖS.

Automatiikai nusilei
džia ir pasikelia, sau
godama Jūsų narni 
nuo karščio ir duoda

ma pavėsj.

KREIPKITĖS VIRŠUJ NURO

DYTU ADRESU DĖL TIKS- 

LESNIŲ INFORMACIJŲ.

ISCENZORAVO LIETUVOS TSR 
ISTORIJOS II TOMĄ

Mokslų akademijos Istorijos ins
titutas paruošė spaudai antrąjį 
“Lietuvos TSR istorijos’’ tomą, 
kuris apima laikotarpį 1861-1917. 
Tomą paruošė J. Žiugžda, J. Jur
ginis, E. Griškūnaitė, V. Girdzi
jauskienė, V. Merkys, M. Jučas, 
R. šarmaitis ir kiti. Pirmame sky
riuje dėstoma Lietuvos istorija 
“kapitalizmo kilimo laikotarpiu”, 
gvildenamas 1863 metų sukilimas, 
“lietuvių liaudies kova prieš na
cionalinę priespaudą” ir kt. Antra
sis skyrius užvardintas “Lietuva 
imperializmo ir buržauzinių-demo- 
kratinių revoliucijų laikotarpiu”. 
Savaime aišku, kad leidinys yra 
tendencingas, neobjektyvus, nes 
kitokio sovietinė cenzūra Lietuvo
je nepraleistų. Nežiūrint to, kad 
veikalą ruošė visai patikimi par
tiniai komunistai, rankraščiai il
gai buvo cenzūruojami, o lapkri
čio mėnesyje Vilniuje buvo suruoš
tas dar specialus posėdis, kuriame 
rankraščių atskiros dalys buvo 
kruopščiai išnagrinėtos. Autoriams 
duotos instrukcijos rankraščio kai 
kurias dalis pertaisyti. Tik po to 
veikalas eis į spaudą.

VAIKŲ KNYGŲ KONKURSAS 
SU RYŠKIOMIS 
TENDENCIJOMIS

Kultūros ministerija ir Valsty
binė grožinės literatūros leidyk
la Vilniuje paskelbė konkursą vai
kų knygoms sukurti. Konkursas iš 
trijų dalių: Pirmąją grupę sudaro 
grožinės literatūros knyga viduti
nio mokyklinio amžiaus vaikams 
(apysaka ar apsakymų rinkinys). 
Pabrėžtinai pažymėta, kad kūriny
je “turi atsispindėti komjaunuo
lių, pionierių, moksleivių gyveni
mas, komunistinės moralės princi
pai, tautų draugystė”. Premijos 
skiriamos: 10.000, 5.000 ir 3.000 
rbl. Antroje grupėje ieškoma be
letristinės knygos, kurioje moks
leiviai būtų supažindinami su sep
tynmečio planu ir kitais “pasieki
mais”. Premijos tokios pat, kaip 
pirmoje grupėje. Trečioje grupėje 
10.000 ir 5.000 rublių bus premi
juojamos pjesės, taip pat su aiš
kiomis tendencijomis.

SIMONAITYTĖS 
AUTOBIOGRAFINĖ APYSAKA

Rašytojos Ievos Simonaitytės 
autobiografinė apysaka “O buvo 
taip” išėjo Valstybinės grožinės 
literatūros leidykloje Vilniuje pa
lyginamai dideliu tiražu: 25.000 
egz. Knyga 376 pusi. Viršelis ir 
raižiniai V. Kalinausko. E.

10 METŲ NUO DR. GRINIAUS 
MIRTIES

Lapkričio 27 d. Čikagoje .įvyko 
trečiojo Lietuvos respublikos pre
zidento, dr. K. Griniaus, mirties 
dešimtmečio paminėjimas. Pami
nėjimo proga kalbą pasakė ir Lie
tuvos Atstovas Vašingtone, J. Ka
jeckas. Jis priminė, kad dr. Gri
nius beveik porą metų yra buvęs 
Lietuvos ministeris pirmininkas ir 
1926 metais respublikos preziden
tas. Bet ir prieš tai ir po to jis 
buvo išvaręs plačią vagą mūsų 
tautos kovoje dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės. Nepalūžo jis 
nė sovietinės, nė vokiečių okupa
cijos metais. Tačiau sovietiniams 
daliniams antrą kartą okupuojant 
Lietuvą, dr. Grinius traukėsi į Va
karus. Ir emigracijoje nesiliovė 
sielojęsis dėl savo tautos. Saky
davo, žmonės praeina, bet tautos 
nemiršta, kaip atskiri žmonės. Dr. 
K. Grinius ilgo bei turiningo dar
bo bei pasišvestimo pavyzdys tu
rėtų mums visiems priminti mūsų 
visų misijos Lietuvai laikinumą, 
bet lietuvių tautos nemirtingumą 
per amžius, pareiškė J. Kajeckas. 
Ragino dirbti vieningai ir ryžtin
gai, kad būtų patikrintos geriau
sios sąlygos greitesniam Lietuvos 
prisikėlimui. Tik laisva, nepriklau
soma ir demokratinė Lietuva yra 
tautos gerbūvio ir laimės laidas.

E.

**+*«+++4>«+«+4«+***«**«***4*«4>**<9»++4>+4++****+*++*

STOCK
' GARSŪS VISAME PASAULY. i !

BRANDY, 
VERMOUTH - LIKERIAI 

; DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.

Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronj < > 
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite < ’ 

X ir Stock gaminius. ’
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XI SIOS SPORTO ŠVENTES JVBII.EJINĖS PAMALDOS!

J*1
Redaguoja: Antanas Laukaitis

Adresas: 35 James Str.. Fairfield. N.S.W. Tel. 72-4864

PROGRAMA
27.12.1960. (Antradienį)

12 vai. Iškilmingos šv. Mišios St. Benedict’s baž
nyčioje Broadway.
2 vai. p.p. Sportininkų pietūs — Masonic Hali, Red
ferne,. Botany Rd.
5 vai. Sporto šventės atidarymas kur dalyvaus taut, 
šokių grupė “Švyturys”, sušokant Ragučiuis ir Šustą.

Sekmadienį, sausio 8 d. 11 vai. šv. Marijos bažnyčioje, South 
Brisbane, bus laikomos Brisbanės ir apyl. tautiečiams pamaldos.

Išpažinčių bus klausoma iš ryto prieš mišias, pradedant nuo 
9,30 vai.

šios pamaldos yra organizuojamos ryšium su Petronėlės ir 
Klemenso Stankūnų vedybinio gyvenimo 25 metų sukaktimi.

Jas laikys svečias iš Sydnėjaus kun. P. Butkus.
Jubilėjinės ceremonijos bus prieš šv. Mišias.
šia proga prašoma eiti kuoskaitlingiausiai šv. Sakramentų.

ATEINANČIŲ ŠV. KALĖDŲ PROGA SVEIKINU VISUS 
AUSTRALIJOS LIETUVIUS SPORTININKUS, “SPORTO 
SKYRIAUS” BENDRADARBIUS IR VISUS ŠIO SKYRIAUS 
SKAITYTOJUS, LINKĖDAMAS PUIKIOS ŠVENTIŠKOS NUO
TAIKOS IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

A. Laukaitis,
Sporto Skyriaus Redaktorius

SPORTO ŠVENTĖS KAMPELIS
Nors Sp. Skyriaus Red. cenzū

ra ir gerokai apkarpė mano duo
tas žinias apie mūsų klubus ir ve
teranus, tačiau aš ir toliau pateik
siu naujausias šiuometines žinias 
apie mūsų buvusius sportininkus, 
kuriuos, reikia tikėtis, daugiau ar 
mažiau, pamatysime ir mūsų XI- 
je sporto šventėje.

S. Umevičius — Nors sakome, 
kad apie valdžią ir negalima kal
bėti, tačiau mūsų senasis sporto 
vilkas, dabartinis ALFAS V-bos 
pirmininkas, nepasekė taip popu
liariu veteranams užsnūdimo ke
liu ir dar visame savo pajėgume 
dirba su jaunuoju atžalynu, mo
kindamas juos krepšinio meno, va
dovaudamas visiems Australijos 
lietuviams sportininkams ir kartu 
su žmona rengdamasis išvykai j 
Sydnėjų, kur bus labai malonu 
matyti šį galintį būti kitiems 
sportininkams pavyzdžiu veteraną.

V. Soha — Sydnėjaus sporto 
šventės rengėjai jau buvo šiais 
metais nutarę pirkti bokso piršti
nes, bet, kadangi buvęs didysis 
komandos konkurentas šiuo metu 
jau yra JAV, tai ir pirštinių, at
rodo, šioje šventėje nereikės ir 
rengėjai sutaupys keletą svarų.

A. Bačiulis A.A.A.A./— Amži
ną Atilsį (suprasti: sportui!) Al
giui Akordeonistui.

V. Gurskis — Mušantis į aukš
tąją Adelaidės visuomenę, ką gi 
čia jau dabar prasidėsi su lietu
viškuoju sportu. Daug geriau jau 
tinka arkliukai, o gal ir šuniukai.

J. Gružauskas — Tokiam gra
žiam atžalynui augant Melbour
ne, tikrai nuodėmė yra būvoti ap
snūdus. Kokių vaistų reikėtų (gal 
kas gali žinoti), kad primintų pui
kiąsias Scheinfeldo dienas?

P. Pilka — Pilkalnis — Šiuo 
metu visas jėgas ir energiją per
simetė į skautavimą. Tikėkimės, 
kad išplūdus paviršiun ežerui 
Canberroje ir ^sūnums tr.uputį ar
čiau krepšio paūgėjus, tėvas grįš 
atgal į sportininkų eiles.

F. Gružas — Nors jau mūsų 
daugelis veteranų seniais pavirto, 
tačiau Faustas dar nė nemano at
sisveikinti su aktyviuoju sportu 
ir šiais metais jis kapitonaus so
stinės “Vilko” krepšininkams. 
Vyrai, paruoškime “uzbonus” pra
kaitėliui surinkti!

A. Laukaitis — Nenusigąskit 
pamatę šventės vadovą išdažyto
mis ausimis, mat naujas darbas, 
naujos bėdos. Kol kas vis dar su 
sportu bendradarbiauja ir savo 
garsiu balsu bando įvaryti baimės 
koviečiams krepšininkams. Ar 
jam sekasi, ar ne — matysime 
šventės metu.

D. Gečiauskienė — Įsigijus 
“Simką”, kvailystės būtų paskui 
kamuolį bėgioti, galima figūrą 
pagadinti, gražias kojytes nuvar
ginti.

E. Taparauskas — Futbolinin
kams subankrutavus, buvo manęs 
ir į pensiją išeiti, bet visdėlto 
paskutiniu metu susiprato ir liko 
toliau organizuoti porungtynines 
partijas. Kaip tik šioms pareigoms 
šios šventės rengėjai neturi tin
kamo žmogaus, todėl, jei vaikų 
darželis nesutrugdys, tai darbo 
Sydnėjuje bus iki ausų.

S. Juraitis — Tinkamai išpuo
šęs savo naująją rezidenciją su 
nekantrumu laukia šventės svečių, 
bet nutaręs priimti tik kybartiš- 
kius, todėl kas iš Kybartų, kelias 
Sydnėjuje aiškus.

V. Kuncaitis — Dar taip akty
vus, kad neranda laiko nė kelnes 
susilyginti, bet, teisybę pasakius, 
kam to ir reikia, nieks gi į kelnes

nežiūri.
A. Remeiki* — Reikia tikėtis, 

kad savo namuose Sydnėjuje, 
šventės vyriausias “bosas” bus 
tiek korektiškas ir nepaskelbs ve
terano metų, kaip kad įvyko Ade
laidėje. Kitu gi atveju, gali ištikti 
širdies smūgis.

V. Laukaitienė — Išmokus žais
ti. .. pokerį, stalo tenisas liko 
visai neįdomus, kas, savaime aiš
ku, yra visai nenuostabu.

V. Bernotas — Įsirašius “mo
terystės stonan”, žodis sportas pa
sidarė kaip didžiusia pabaisa. Vil
čių šiuo atveju ką nors pataisyti, 
visiškai neprasimato, nebent ato
minis karas staiga įvyktų.

A. Kitas — buvęs futbolinin
kas, kas jau daug ką pasako, nors 
prie progos ir į krepšį pamėtyda
vo. šiuo metu visas dėmesys su
kasi apie būsimąsias gastroles 
Sydnėjuje. Tarp kitko kybartiš- 
kis, todėl vaišės ir viešnagė ga
rantuota.

V. Karpavičius — Pasidarius 
“ponu”, ką gi čia dabar su lietu
viais sportininkais prasidėsi, nors 
taip sau pokeriuką ar bilijarduką 
galima ir su savais tautiečiais pa- 
grajinti.

S. Ginčiauskas — Sėdint Mel
bourne, yra sunkoka sportuoti 
Geelonge, tačiau esant geriems 
norams ir tai įmanoma, nors pats 
aukščiausias laikas jau būtų pra
dėti jieškoti talentų savame mies
te.

V. Binkis — žmogus be nervų, 
kitu gi atveju, betreniruojant 
sydnėjiškes merginas, galima jau 
senai buvo gauti nervų pakriki
mą.

J. Šliafertaitė — Kenderienė — 
žaidžiant tarp vyrų, moterų meis- 
terystės vardas, atrodo, yrą kaip 
ir kišeniuje, nors staigmenų vi
sur ir visada būna.

V. Koženiauskas — Šachmatų 
parti j is pralošimas — naktinė ne
miga, pokeriuko nesėkmė — gal
vos skausmai, pulkos sėdimas — 
vidurių diegliai, — krepšinio tre
niruotė — muskulų susisukimas, 
pagalvojimas apie amžiną vien
gungystę — nervų pakrikimas. 
Kas galėtų padėti geru vaistu šias 
visas nelaimes pagydyti, tą laukia 
puikus atlyginimas.

N. Gilienė —e Sportininkė iš pri
gimties, tik gaila, kad Sydnėjuje 
nėra gerų partnerių: vienos per 
senos, kitos per jaunos, kai tre
čios (o jų daugiausia) — per ma
žos.

Linkėdamas mūsų svečiams daug 
sportinės laimės Sydnėjuje, ma
nau, greit visus išvysiu sporto 
aikštėse, taigi tuo tarpu iki pasi
matymo Sporto šventėje Sydnė
juje! Jūsų Rimas Gailius

Vadovas — A. Alčiauskas, muzika — A. Pluko.
6 vai. Vyrų krepšinio rungtynės: Studentai — šven
tės dalyvių rinktinė.
7 vai. “Judo” parodomosios imtynės (R. Daukus, M. 
Mauragis, V. Stašionis, St. Grincevičius ir R. Žalge- 
vičius).
7.10 vai. Moterų krepšinio rungtynės: Australės — 
Lietuvės.
8.10 vai. “Judo” parodomosios imtynės.
8.20 vai. Vyrų krepšinio rungtynės: Australai ar Ame
rikonai — Lietuviai.

28.12.1960. (Trečiadienį)
Tinklinis

9 vai. r. Melbournas — Canberra (vyrai);
10 vai. r. Geelongas — Šydnėjus (vyrai);
11 vai. r. Melbournas — Šydnėjus (moterys) ir
12 vai. Adelaidė. — Geelongas (moterys).

Krepšinis
2 vai. p.p. Melbournas — Canberra (vyrai);
3.05 vai. p.p. Adelaidės — Hobartas (vyrai);
4.10 vai. p.p. Šydnėjus — Geelongas (moterys) ir
5.15 vai. p.p. Šydnėjus — Geelongas (vyrai).

Stalo tenisas (komandiniai)
Nuo 9 vai. ryto

Adelaidė — Canberra (vyrai);
įlobartas — Šydnėjus (vyrai);
Melbournas — Canberra (vyrai);
Adelaidė —* Šydnėjus (vyrai) ir 
Hobartas — Melbournas (vyrai). 
Adelaidė — Melbournas (moterys); 
Šydnėjus — Canberra (moterys); 
Hobartas — Geelongas (moterys); 
Melbournas — Šydnėjus (moterys); 
Geelongas — Canberra (moterys); 
Adelaidė — Hobartas (moterys); 
Melbournas — Geelongas (moterys) ir 
Šydnėjus — Hobartas (moterys).

Nuo 2 vai. p.p.
Canberra — Hobartas (vyrai);
Adelaidė — Melbournas (vyrai);
Šydnėjus — Canberra (vyrai);
Hobartas — Adelaidė (vyrai) ir 
Šydnėjus — Melbournas (vyrai). 
Adelaidė — Canberra (moterys); 
Šydnėjus — Geelongas (moterys);
Hobartas — Adelaidė (moterys);
Adelaidė — Šydnėjus (moterys);
Melbournas — Canberra (moterys); 
Geelongas — Adelaidė (moterys) ir 
Hobartas — Canberra (moterys).

Lauko tenisas
Nuo 9 vai. ryto

Adelaidė — Geelongas (vyrai);
Melbournas — Canberra (vyrai); •
Šydnėjus — Hobartas (vyrai);
I-mi laimėtojai (vyrai) ir
I-mi pralaimėtojai (vyrai).
Adelaidė — Geelongas (moterys);
Šydnėjus — Hobartas (moterys) ir
Šydnėjus — Adelaidė (moterys).

Nuo 2 vai. p.p.
III-čia ir Laimėtojai (vyrai);
III-čia ir Pralaimėtojai (vyrai);
I-ma ir Il-ra pralaimėtojai (vyrai) ir 
Pusfinaliai ir Finalai (vyrai).
Hobartas — Geelongas (moterys) ir
Šydnėjus.— Geelongas (moterys).

29.12.1960. (Ketvirtadienį)
Tinklinis

9 vai. r. Šydnėjus — Adelaidė (moterys);
10 vai. r. I-mi Laimėtojai (vyrai) ir
12 vai. Melbournas — Geelongas (moterys).

Krepšinio baudų mėtymai
12.45 vai. Komandiniai ir Individualūs baudų mėtymai.

Krepšinis
2. vai. p.p. Hobartas — Canberra (vyrai);
5.05 vai. p.p. Šydnėjus — Adelaidė (vyrai);
4.10 vai. p.p. Melbournas — Geelongas (moterys);
5.15 vai. p.p. Šydnėjus Adelaidė (moterys);
6.20 vai. p.p. Melbournas — Geelongas (vyrai);
7.25 vai. p.p. Adelaidė — Canberra (vyrai) ir
8.30 vai. p.p. Sydsėjus — Hobartas (vyrai).

Mielus Klubo narius, lietuvius sportininkus ir visus

šių metų Sporto šventės dalyvius nuoširdžiai sveikina

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 
>*: nlinkėdami daug džiaugsmo, laimės ir sėkmės

Sydnėjaus Sp. Kl. “Kovas” Valdyba 
i I

Stalo tenisas
Nuo 9 vai. r. Individualinės vyrų ir moterų varžybos. 

Lauko tenisas
Nuo 9 vai. r. Isdividualinės vyrų ir moterų varžybos.

30.12.1960. (Penktadienį)
Tinklinis

9 vai. r. Šydnėjus — Adelaidė (moterys);
10 vai. r. I-ji ir II-ji Laimėtojai (vyrai);
11 vai. r. Ill-ji ir Pralaimėtojai (vyrai).ir
12 vai. r. I-ji ir II-ji Pralaimėtojai (vyrai).

Krepšinis
2 vai. p.p. Melburnas — Adelaidė (moterys); 
3.05 vai. p.p. Geelongas — Hobartas (vyrai);
4.10 vai. p.p. Šydnėjus — Canberra (vyrai);
5.15 vai. p.p. Melbournas — Adelaidė (vyrai);
6.20 vai. p.p. Šydnėjus — Melbournas (moterys);
7.25 vai. p.p. Geelongas — Canberra (vyrai) ir 
8.30 vai. p.p. Melbournas — Hobartas (vyrai).

31.12.1960. (Šeštadienį)
Tinklinis

9 vai. r. Vyrų pusfinalis;
10 vai. r. Adelaidė — Melbournas (moterys);
11 vai. r. Šydnėjus — Geelongas (moterys) ir 
Vyrų finalai.

Krepšinis
2 vai. p.p. Adelaidė — Geelongas (moterys);
3.10 vai. p.p. Šydnėjus — Melbournas (vyrai) ir
4.20 vai. p.p. Adelaidė. — Geelongas (vyrai). 
Lauko ir stalo tenisas nuo 9 vai. ryto.

5.30 vai. p.p. DOVANŲ ĮTEIKIMAS.

KUR KAS VYKSTA
Krepšinis, Tinklinis, stalo tenisas, šachmatai, šventės ati
darymas, dovanų įteikimas ir Naujųjų Metų Sutikimo Ba
lius — NEWTOWN'O POLICE BOY’S CLUB SALĖSE, 
15 ERSK1NEVILLE RD., NEWTOWN (arti Newtown ir 
Erskineville geležinkelio stočių) Telefonas LA 3480.
Lauko tenisas — Camperdown’o aikštelėse, Australia St., 
Camperdown.
Iškilmingos šv. Mišios St. Benedict’s bažnyčioje, Broad
way, City.
Sportininkų pietūs — Masonic Hall Redferne (Botany Rd.), 
Atsisveikinimo pobūvis — Centriniuose Lietuvių Namuose, 
Redferne (l.l.fšBl. 12 vai.).

X1-SIOS SPORTO ŠVENTĖS VADOVAI
RENGĖJAI: Sydnėjaus Sporto Klubo “Kovas” Valdyba: 

Kun. P. Butkus — Sporto Kl. “Kovas” Garbės narys, 
V. Augustinavičius — Sporto Kl. “Kovas pirmininkas, 
H. Stošius — vicepirmininkas, 
A. Dargužis — sekretorius, 
A. Vasaris — iždininkas,
R. Liniauskas — valdybos narys,

N. Gilienė — moterų sekcijos vadovė ir
S. Juraitis — atstovas prie Police Boy’s Club.

Paskirų Sporto šakų Vadovai
A. Laukaitis — Sporto šventės ir krepšinio,
V. Binkis — Sporto šv. pavaduotojas ir stalo ten. vad., 
A. Dargužis — Sporto šventės sekretorius, 
V. Narbutas — Krepšinio vadovo padėjėjas, 
R. Liniauskas — Stalo teniso vadovo padėjėjas, 
&. Hornas ir A. Merūnas — tinklinio,
G. Rakauskas — Lauko teniso ir
V. Koženiauskas — šachmatų.

šachmatai
28.12.1960 — nuo 9 v.r. iki 14 v. p.p.
29.12.1960 — nuo 9 v.r. iki 14 v. p.p.
30.12.1960 — quo 9 v.r. iki 14 v. p.p.
81.12.1960 — 9 vai. ryto.

ADELAIDE
VYTIS I — NORTH ADELAIDE 

57-54 (27-27)
Šiuo laimėjimu vytiečiai labai 

nustebino visus, kadangi laikraš
čiai (australų) pranašavo pralai 
mėjimą. North komanda yra stip
riausia Pietų Australijoje ir mū
siškiai, turėdami žaisti be Petkū- 
no, Lapšio ir Urmono, tikėjosi 
gauti pylos. Mūsų komandai pa
pildyti, kad sudarius penketuką, 
buvo paimtas iš antros komandos 
Gudelis. Rungtynių pradžioje 
priešas vedė net 10-0 savo naudai. 
Pirmą metimą vytiečiams pelno 
“naujokas” Gudelis, mūsų žaidė
jai atgauna pusiausvyrą ir, nau
dodami vieną derinį, pradeda prie
šą pasivyti ir vėliau pralenkia.

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

A.C.T. Builders Pty. Ltd.
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094.

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

Antrą puslaikį Gumbys žaidžia su 
keturiomis baudomis ir dėl to tu
ri labai atsargiai dengti savo prie
šininką. Ignatavičius mėto nuos
tabiai iš visų padėčių ir visas pen
ketukas žaidžia kovingai ir labai 
darniai, kas ir užtikrino šį laimė
jimą: Taškai: Ignatavičius 34, 
Gumbys 10, Visockis 8, Alkevičius 
3 ir Gudelis 2.

VYTIS I MERGAIČIŲ — 
PANTHERS 24-18 (8-4)

Žaidimas buvo pradėtas gana 
nevykusiai ir tik antroje pusėje 
pradėta žaisti geriau. Taškai: M. 
Kelertaitė 8, D. Radzevičiūtė 6, 
šiukšterytė su O. Kelertaite po 
3 ir Pečiulytė su Kitiene po 2.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre,

Tarifas

Del

Picture Theatres) ir greitųjų Katoomboa apylinkių.

įskaitant butų, maistų ir patarnavimų £ 7.7.0 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

11



12 MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. gruodžio 23 d.

SYDNEJUS
PAMALDOS

Bernelių mišios Kūčių naktį 
(24 d.) 11 vai. 30 min. Bankatow 
no “Dainavos” salėje. Komunijos 
einantiesiems nuo 9 vai. vakaro 
nevalgyti.

Iškilmingos pamaldos Kalėdose
St. Joseph's bažn. Camperdown 

12 vai. Pamaldose lietuviškas Ka
lėdines giesmes giedos “Dainos” 
choras, ved. muz. K. Kavaliausko. 
Ypač kuo daugiau kviečiama pri
imti Šv. Komuniją.

Kalėdų antrą dieną (26 d.) bus 
tik vienos lietuviškos pamaldos 
Wentworthville — 11 vai. Išpa
žintys nuo 10,30 vai.

Krikštai Kalėdose Camperdow- 
ne 2 vai. 30 min. p.p.

Gruodžio 27 d. — Sporto 
šventės atidarymo ir ateitininkų 
suvažiavimo iškilmingos pamaldos 
St. Benedict’s bažn. 12 vai.

Gruodžio 28 d. — pradedant 
ALB Krašto Tarybos suvažiavi
mą — pamaldos St. Benedict’s 
bažn. 10 vai.

Sausio 1 d. Naujų Metų pamal
dos Bankstowne St. Brendan’s 
bažn. 10 vai. 45 min.

Sausio 1 d. Naujų Metų pamal
das Camperdowne laikys svečias 
kun. St. Gaidelis, S.J. — 12 vai. 
Prieš pamaldas klausys išpažinčių.

Sausio 8 d. bus tik vienos pa
maldos Sydney lietuviams Cam
perdown 12 vai., kurias laikys kun. 
St. Gaidelis, S.J., nes aš būsiu iš
vykęs į Brisbanę.

Sausio 6 d. — pirmasis penkta
dienis — Išpažintys kaip paprastai 
Bass Hills bažn. nuo 7 vai. vak.

RADIJO VALANDĖLĖ
Šiais metais vėl pavyko gauti 

lietuvišką radijo valandėlę per 
2KY radijo stotį.

Kūčių vakare 9 vai. 30 min. gir
dėsite kalėdinę giesmę, kapeliono 
(kun. P. Butkaus) pasveikinimą 
ir maldą už Tėvynę.

K.P.B.

SVARBŪS 
PRANEŠIMAI

Svečiams Apgyvendinti Komisi
ja informuoja, kad dar trūksta 
kelių dešimčių vietų svečiams ap- 
nakvydinti. Turintieji laisvų vie
tų, skubiai praneša Sydnėjaus, 
Bankstowno ar Cabramattos apy
linkių valdybų pirmininkams.

Visi atvykstantieji svečiai, iš
skyrus Melburno chorą, registruo
jasi Centr. Lietuvių Namuose, 18- 
20 Botany Rd., Redferne.

§ DIDŽ. GERB. TAUTIEČIAI IR MIELI SVEČIAI!

PASTOGĖ
Sydnėjaus ir apylinkių tautie

čiai prašomi atvykti š.m. gruodžio 
26 d. vakaro ir gruodžio 27 d. (vi
są dieną) j Centrinius Liet. Na
mus Redferne padėti atvykusius 
svečius išvežioti į paskirtąsias ap- 
nakvydinimo vietas, čia ypač lau
kiami su savo automobiliais.

Š.m. gruodžio 27 d. 1 v. p.p. 
įvyks laisvajame pasauly leidžia
mos periodinės spaudos ir Sydnė
jaus bei apylinkių liet, dailininkų 
dailės parodų atidarymas Daina
vos salėje Bankstowne.

Visuomenė kviečiama skaitlingai 
dalyvauti

Kult. Tarybos inform.

1960 M. “MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO:

Kun. P. Bačinskas £ 3.0.0, St. 
Lozoraitis 2.5.0, D. Paliulis 2.0.0, 
J. Umber 0.10.0, Z. Koronkevi- 
čius 1.0.0, B. Leitonas 1.0.0, A. 
Strimaitis 1.0.0, T. Kirna 0.10.0, 
V. Bitinas 1.0.0, A. Grikepelis
O. 10.0, V. Dailydė 2.0.0, V. Mika
lauskas 1.0.0, per M.P. redaktorių 
2.0.0, A. Alekna 0.10.0, B. Sadaus
kas 2.0.0, B. Kasparas 0.10.0, N. 
Savaitis 2.0.0, S. Stropus 0.10.0, 
A. Undzėnas 0.10.0, A. Kairys 
1.0.0, S. Drungilas 0.10.0, S. Mar
cinkienė 0.10.0, J. Rinaska 0.10.0,
P. Baltrušaitis 0.10.0, K. Ragaus
kas 0.10.0, J. Ruzgys 2.0.0, V. Po
vilaitis 1.0.0, J. šilainis 0.10.0, S. 
Paulauskas 1.0.0, A. Munčelis
I. 0.0, K. Mockus 0.10.0, K. Bak
šys 0.10.0, A. Grikinis 1.0.0, A. 
Martišius 1.0.0, K. Normantienė 
0.10.0, E. Chmieliauskas 0.10.0, A. 
Druskinis 0.10.0, V. Brilingas 
0.10.0, K. Statkus 1.0.0, T. Grants 
0.10.0, A. Malinauskas 0.10.0, P. 
Vyšniauskas 1.0.0, J. Jasiūnas 
0.10.0, Kun. L. Kemežis 0.10.0, A. 
Rinkevičius 0.10.0, J. Meižys 1.0.0,
J. Sadauskas 0.10.0, S. Radzevi
čius 1.0.0, B. Stašionis 48.0.0.

Aukojo dar ir eilė kitų M.P. 
skaitytojų mažesnėmis sumomis.

Viso 1960 m. aukota M.P. 
£ 95.6.3.

Visiems auktojomas nuoširdus 
ačiū! ,

M.P. Leidėjai

“MOŠŲ” PASTOGĖS 
REDAKCIJOS PRANEŠIMAS
Dėl Kalėdų atostogų sekančioji 

“Mūsų Pastogės” padidintoji lai
da bus atspausta 1961 m. sausio 
13 dieną.

Redakcija maloniai prašo ben
dradarbius medžiagą tam nume
riui atsiųsti vėliausiai iki sausio 
8 dienos.

š. M. GRUODŽIO 27 D.
TRADICINIS SYDNEY LIETUVIŲ ir

SUSIPAŽINIMO SU SVEČIAIS BALIUS

Sydney centre (George St.).

(ėjimas tik 15 šilingų.
Puiki Trocadero kapela, turtingas bufetas bei kitos pramogos 
nuteiks visus jaukiai ir šventiškai.
Pradėsime 7.15 vai. punktualiai, nes užbaigsime 12 vai. naktį.

SYDNEY LIETUVIŲ CARITAS

VISI ŠVENTĖMS LIKUSIEJI MELBOURNE YRA KVIEČIAMI

Į GRANDIOZINĮ TRADICINĮ

NAUJŲ METŲ

KURIS ĮVYKSTA GRUODŽIO 30 DIENĄ — penktadienį — 
NUO 8-nių LIGI 2-jų, 

puikioje prie pat centro esančioje

ORMOND HALL, ST. KILDA RD.,

(prie Aklųjų Instituto, tramvajumi iš SWANSTON St. 23 sust.) 
Patogus susisiekimas, šaunus Mr. Karageorge orkestras, pui
kiausias Soc. Globos Moterų D-jos bufetas, gaivalai, svaigalai, 
pramogos ir linksmybės!’

NE SU SAULE GYVENSI — PASILINKSMINK 
BAIGDAMAS SENUOSIUS METUS!

Pakvietimai sekmadieniais spaudos kioske: Telef. užsaky
mai FF 2355 pas p. V. Žiogą.

A.L.B. Melbourno Apyl. V*b«

FOTO MĖGĖJŲ PARODOS 
PROGRAMA

Paroda atidaroma š.m. gruo-
28 d. 12 vai. Centriniuose, 1) 

džio ----------- _
Lietuvių Namuose, 20 Botany Rd., 
Alexandria.

2) Parodos Jury Komisija — 
pirm. dail. J. Bistrickas, žurn. J. 
Vėteikis ir visuomenės atstovas 
inž. S. Jarembauskas pradės pa
rodos vertinimą gruodžio 29 d. 7 
vai vak.

3) Po parodos įvertinimo, Ko
misija įteiks už pirmas tris vietas 
iš kiekvieno parodos skyriaus 
specialius šiam reikalui skirtus pa
žymėjimus.

4) Parodoje bus ir aktualijų 
skyrius, vardu — “Sydney suvažia
vimai paveiksluose”, šiame sky
riuje bus stengiamasi pavaizduot: 
įdomesni visų suvažiavimų mo
mentai nuotraukose, pavyzdžiui: 
ALB Tarybos atstovų diskusijos, 
chorų koncertas, sporto varžybos, 
studentų suvažiavimo triukai

Šia proga maloniai kviečiami 
visi į Sydnėjų atvykstantieji, na, 
žinoma, ir visa Sydnėjaus lietu
viškoji visuomenė gausiai parodą 
lankyti, juo labiau, kad įėjimas 
veltui, o malonumo daug!

Foto Mėgėjų Parodai Rengti
Komisija

KRAŠTO KULTŪROS TARYBOS 
FOTO IR FILMOS SEKCIJOS 

SENIŪNO

PRANEŠIMAS
1. Šiuomi yra atšaukiama dėl 

susidėjusių tam tikrų sąlygų anks
čiau skelbta visos Australijos lie
tuvių foto paroda Sydnėjuje š.m. 
gruodžio mėn. 27-30 dienomis.

2. Jos vietoje Sydnėjaus lietu
vių foto mėgėjų komitetas ruo
šia savo foto parodą, kuri įvyks 
š.m. poodžio mėn. 28-31 d.d. Syd
nėjuje.

3. Šioje Sydnėjaus foto mėgė
jų komiteto ruošiamoje foto pa
rodoje kviečiu dalyvauti visus tuo 
suinteresuotus pagal MŪSŲ PAS
TOGĖJE Nr. 49 paskelbtas daly
vavimo taisykles.

I

LIETUVI
PATS DALYVAUK IR KITĄ PARAGINK DALYVAUTI

LIETUVIIJ MENO 
DIENOSE

SYDNEY MIESTE

GRUODŽIO 28 D. 8 VAL. VAK. SYDNEY TOWN HALL

DAINŲ ŠVENTĖ
KKT foto ir filmos sekcijos 

seniūnas į Išpildo Adelaide, Melbourne, Newcastle ir Sydney liet, chorai. 
. įėjimas: 15/-, 12/- ir 10/-.

ADELAIDĖJE
TRADICINĖ

KALĖDŲ EGLUTĖ 
įvyksta trečią Kalėdų dieną Lie
tuvių Namuose. Pradžia 4 valandą 
popiet, šią tiek jaunimo, tiek ir 
senimo pamėgtą tradicinę Kalėdų 
Eglutę organizuoja Moterų^ Sek
cija, kuri atsilankiusiems vaiku
čiams išdalins dovanėles, o su tė
veliais pasivaišins bendrose suneš
tinėse vaišėse. Programą prie 
Eglutės atliks Savaitgalio Mokyk
los mokiniai.

“A.L.Ž”.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
"MOŠŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

GRUODŽIO 30 D. 8 VAL. VAK. LATVIŲ SALĖJE, 
32 PARNELL ST., STRATHFIELD

LITERATŪROS IR DAINOS
VAKARAS

Su savo kūryba dalyvauja: P. Andriušis (jo kūrybą skaitys S.
Paulauskas), A. Gasiūnas, J. Gučiua,

kas, K. Kūne*, P. Pilka, E. Rataiskie- 
nė, M. Slavėnienė, J. Mikštas.

Koncertinėje dalyje: solistė A. Rinkevičiūtė — Gučiuvienė ir 
pianistė Misa D. Oldham.

įėjimas: 15/- ir 12/-. I

Į abu parengimus moksleiviams ir studentams pusė kai
nos. Bilietų reikalu tiesiog arba paštu kreiptis pas A. Bučinską, 
31 Pyramid Ave., Padstow, N.S.W., p. inž. Dirginčių ir Centri
nius Lietuvių Namus Redferne, 18 — 20 Botany Rd. Užsakant 
paštu prisiųsti pinigus ir sau adresuotą voką su 5 penų pašto 
ženklu.

PASTABA: gautas pelnas bus skiriamas lietuvių meno vie
netams, dalyvaujantiems Lietuvių meno Dienose, paremti ir ke
lionių išlaidoms padengti.

J::::::::::::::::::

DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE

FOTO MČGEJŲ PARODA

WOLLONGONGO APYL. VALDYBA

DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE

GRUODŽIO 28 — 30 D.D. VYKSTA 
CENTRINIUOSE LIETUVIŲ NAMUOSE REDFERNE

Kviečiame Wollongongo bei pajūryje vasarojančius lietuvius 
skaitlingai dalyvauti.

GRUODŽIO 27 — 30 D.D. 
VAKARUOSE IŠEINANČIOS LIET.

PERIODINĖS SPAUDOS PARODA

GRUODŽIO 27 — 30 D.D. LIETUVIŲ DAILININKŲ

DAILĖS PARODA

MASONIC HALL NEWTOWN
i

S.M. GRUODŽIO MĖN. 26 D.

Gros gera kapela.
rengiamas Veiks turtingas bufetas — viskas savikaina. *

Vakaro pradžia 8 vai., pabaiga pagal nuotaiką.

ĮĖJIMAS VISIEMS VELTUI.

Vakarui ruošti KomitetasO GRUODŽIO MĖN. 31 D.

įmokėjus mažą depoaitą,

GROS PADIDINTI ORKESTRAI,

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney 
(Tol.: 75 7094), for the Publisher Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

DAINAVOS SALĖJE

SUVAŽIUOJANČIAM JAUNIMUI Į SYDNĖJŲ PAGERBTI 
Š.M. GRUODŽIO 27 D.

GREITAI. TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS 
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

M. LUCAS & CO.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tol.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.

8 
P

WOLLONGONGO A.L.B. TRADICINIS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS —

COMMUNITY HALL CORRIMAL, PRINCESS HIGHWAY.

A.L.B.
Krašto Kultūros Taryba

DŽIUGI NAUJIENA!

(38-40 Station St., kur anksčiau vykdavo sportininkų parengimai) 
ruošiamas didelis

ŠOKIU VAKARAS

KALĖDINIS POBŪVIS

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

SVEČIAMS LINKSMINTI ABU VAKARUS

VEIKS TURTINGI BUFETAI IR T.T.

Programoje dainuot naujas dainas “Rožytės"

Kadangi tikimasi daug svečių, visi prašomi užsisakyti

staliukus iš anksto telef. YX 9062 ir 44-6707.

DAINAVOS VALDYBA

NUOSAVUS NAMUS.
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