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PASISAKYKIME
ATVIRAI

Lietuvių bendruomenė, kurią 
sudaro įvairaus nusistatymo ir 
pažiūrų nariai, yra labai marga 
mozaika. Nežiūrint to, juos visus 
vienybėn riša vienas elementas 
— lietuvybė. Tai yra principas, 
kuris ištrina ne vien tik asmeni
nius skirtumus, bet įgalina sude
rinti bei įrikiuoti vieningam dar
bui net skirtingų pasaulėžiūrų 
žmones ir jų junginius. Šioji so
lidarumo ir vieningumo dvasia 
gyva pirmoj eilėj ten, kur. lietu
vybė ir lietuvių tautos reikalai 
statomi augščiau asmeninių ir 
grupinių interesų. Kur to nėra, 
arba kur vardan ideologinio pra
do lietuvybė nustumiama į ant
raeilius uždavinius, ten atsiranda 
neužtaisomų spragų, ir bendruo
menėje atsiranda skaudulių.

Tokiai mozaikinei bendruome
nei ir laikraktį leisti nėra leng
va: kiekvienas bendruomenės na
rys turi ir gali visai su pagrindu 
į jį kiktis, jame dalyvauti ir ik 
jo reikalauti, nes gi tai bendruo
menės laikraktis. Jeigu kito ne
būtų, tai bendruomenės laikrak
tis prarastų savo bendruomeninį 
charakterį. Tačiau nors bendruo
menės laikraščiui ir tenka susi
durti su dideliais sunkumais ir 
kliūtimis, ko sroviniai laikraščiai 
neturi ir nepažįsta, vis dėl to 
darbas yra įmanomas laikantis to 
paties principo, kuriuo remiasi 
ir pati lietuvių bendruomenė. 
Lietuvių bendruomenės laikrak
tis, koks yra Mūsų Pastogė, yra 
visų pirmiausia organas lietuvy
bei išlaikyti. Kaip pačiai ben
druomenei lietuvybė yra esminis 
elementas, grindžiąs pačią ben
druomenę ir apsprendžiąs jos sie
kius, taip ir bendruomenės laik
raktis buvo ir yra tasai ginklas, 
palenktas ne vien tik tai pačiai 
lietuvybei ginti, bet ją skatinti, 
puoselėti, bendruomenės narius 
inspiruoti kaip tik kita prasme ir 
linkme. Sitai turint prieš akis ir 
taip pat atsižvelgiant į pačius 
skaitytojus, bendruomenės laik
raktis negali būti siejamas su ko
kia nors srove ar pasaulėžiūra. 
Tačiau ir toje pačioje bendruo
menėje atsiranda problemų ir 
trinčių tiek atskirų individų tar
pe, tiek ir tarp tų pačių bendruo
menės ribose veikiančių organi
zacinių vienetų. Bendruomenės 
laikraktis jiems yra vienintelis 
kelias ir būdas, kur jie gali ir tu
ri teisės pasisakyti jais rūpimais 
klausimais.

Juk bendruomenė ir jos nariai 
gyvena realiu gyvenimu, bet ne 
abstrakcija, tad panašūs dalykai, 
neišvengiami. Daugelio Mūsų 
Pastogėje pasirodę atskirų skai
tytojų pasisakymai, užkliudą tie
siog ar netiesiog kitokias pažiū
ras, nepagrįstai buvo siejami su 
pačiu laikraščiu ir jo leidėju — 
bendruomenės vadovybe. Atskirų 
asmenų pasisakymai laikraštyje 
ne visada derinasi su paties laik
raščio nuomone. Todėl ateityje 
bus įvedama šio laikraščio skil
tyse "Skaitytojų nuomonės" sky
relis, kuriame skaitytojai galės 
laisvai ir nevaržomai reikšti savo 
nuomones, žinoma, prisilaikant 
tebegaliojančių spaudos etikos 
dėsnių. Čia jie galės pasisakyti 
ne vien tik jiems patiems rūpi
mais klausimais, bet net atvirai 
kritikuoti ir patį bendruomenės 
laikraštį, siūlydami savo sugesti
jas arba iškeldami trūkumus. Pa-

geidautina, kad tokios skaitytojų 
nuomonės būtų kaip galima 
glaustesnės ir kondensuotesnės, 
nesileidžiant į sieksninius straips
nius. Tai būtų naujas skaitytojų 
su savo laikraščio redakcija san
tykiavimo būdas, kuriuo pats 
laikraštis pasidarytų aktualesnis 
ir gyvenimiškesnis, ko paprastai 
kiekvienas laikraštis ir siekia.

Nutrūko diplomatiniai santykiai
ŽAIDIMAS KATĖS SU PELE

Po 22-jo komunistų partijos 
suvažiavimo, kuriame nedalyva
vo Albanijos atstovai ir kuriame 
Albanijos komunistų ir valdžios 
laikysena buvo Chruščiovo ašt
riai puolama, santykiai taip išsi
tempė, kad Rusija atšaukė visus 
diplomatus ir misijų tarnautojus 
iš Albanijos. .Taip pat Rusija pa
reikalavo, kad ir Albanijos dip
lomatai nešdintųsi iš Rusijos. 
Komunistinės Rusijos istorijoje 
esąs pirmas toks atsitikimas, kad 
būtų nutraukiami diplomatiniai 
santykiai su komunistiniu kraštu. 
Nors santykiai tarp Rusijos ir 
Albanijos ir buvo gerokai įsitem
pę, tačiau ir patys Albanijos val
dovai gerokai nustebo po šito 
paskutinio Chruščiovo žingsnio. 
Stalino nuvainikavimo akcijoje 
albanų komunistai nepritarė ir 
pasiliko užkietėję stalinistai. Al
banus stipriai remia komunistinė 
Kinija. Šiuo savo žingsniu Chruš
čiovas, spėjama, nori nušauti du 
zuikiu: 1. nusodinti Albanijos 
premjerą Hoxą, palaikantį kom. 
Kinijos pažiūras ir 2. perspėti ki
tus satelitinius kraštus, kaip Len
kiją ar Čekoslovakiją, kad ne
bus toleruojamas nepaklusnumas.

Maskva ir toliau žaidžia su 
Suomija, jos neutralumu ir Bal
tijos jūros erdvės saugumu. Suo
miams ir Vakarų pasauliui duota 
suprasti, kad Suomija nėra visiš
kai neutrali, kad yra stiprioje So
vietų Sąjungos. įtakoje ir globo
je. Suomija yra sovietų satelitas 
— kad ir kiek švelnesnėje formo
je, kaip kiti satelitai.

CHRUŠČIOVAS TARIAMAI 
NUSILEIDO — BET KURIAIS 

SUMETIMAIS?
Po Maskvos ultimatumų Suomi

jai pradėti tarpusavio derybas dėl 
“bendrų gynybos žygių prieš grės
mę iš NATO valstybių”, Chruš
čiovas — nusileido. Iš jo ir užs. 
reik, ministro Gromyko ankstes
nių pareiškimų atrodė, lyg Fed. 
Vokietija su savo kitais NATO 
sąjungininkais tuoj pradės karą 
Baltijos jūroje, tad reikią sku
biausiai tartis dėl bendros gyny
bos. O lapkričio 25 d., susitikęs 
Novosibirske su Suomijos prezi
dentu Kekkonen, atsiėmė ultima
tyvius reikalavimus ir pareiškė: 
Bendrus karinius pasitarimus ga
lima kol kas atidėti, jei Jūs, Kek
konen, užtikrinate, kad Suomija 
neutralumo laikysis ir toliau. Kek
konen, iš savo pusės, dėstė Chruš
čiovui, kad “karo galimumo Eu
ropoje negalima nuneigti”, bet, ki
ta vertus, karo pavojus nėra jau 
ir toks aktualus, kad reiktų pra
dėti skubius karinius pasitarimus, 
kurie ypač Skandinavuose dar la
biau padidintų karo psichozę. 
Chruščiovas davėsi Kekkonen įti
kinamas.

Tuo metu, kai Kekkonen vyko 
pas Chruščiovą, Suomijoje kandi-

datas į prezidentus, socialdemo
kratas Hanko, kaip vyriausias 
prezidento Kekkonen konkuren
tas, atsisakė nuo savo kandidatū
ros. Dėl Hanko kandidatūros sa
vo laiku buvo susitarę eilė grupių, 
kurios Maskvai netiek palankios, 
kaip Kekkonen agrarų partija. 
Buvo daug galimumų," kad sekan
čiu prezidentu gali būti išrinktas 
Hanko, ne Kekkonen. Maskva sa
vo ultimatyviais Manevrais pasie
kė, kad suomiai neteko savo vi
daus politikos apsisprendimo lais
vės, kai jie atsisakė savojo kan
didato, o paliko Maskvai priimti
nesnį Kekkonen. Tiesa, dar yra 
kiti du kandidatai: komunistas 
Aitio ir kair. socialistas Kog. Iš
manevravus Hanko kandidatūrą, 
rr komunistinis kandidatas tikisi 
procentualiai daugiau balsų gau
ti. žodžiu, Suomijos vidaus poli
tikos kryptis nustatinėjama — 
Maskvoje, nors ir pridengiant vi
sokiais pašaliniais motyvais. (E)

SUSITARIMAS TARP FED.
VOKIETIJOS IR DANIJOS —

NEPAISANT MASKVOS 
GRASINIMŲ

Jau kuris laikas tarp NATO 
valstybių Danijos ir Fed. Vokieti
jos eina derybos dėl bendros ka
rinės komandos Baltijos jūros 
vartams saugoti ir — karo atveju 
— uždaryti. Neseniai įvyko trijų 
dienų konferencija, pirmininkau-

GALAS KOLONIALIZMUI ?
Jungt’inės Tautos lapkričio 27 

d. visumos posėdyje nepaprasta 
balsų dauguma priėmė rezoliuciją 
apie kolonializmo likvidavimą. 38 
Azijos ir Afrikos valstybės patie
kė rezoliuciją, kuri po ilgų svars
tymų priimta 97 balsais, prieš ne
balsuojant nė vienam delegatui. 
Susilaikė nuo balsavimo (dėl įvai
rių priežasčių) Didž. Britanija, 
Prancūzija, Portugalija, Ispanija. 
Jungtinių Tautų nutarimas numa
to pavesti 17 asmenų komisijai 
paruošti planus, kaip greičiausiai 
būtų galima likviduoti kolonializ
mą.

Prieš tai Jungtinių Tautų ple
nume (ir Politinėje komisijoje) 
buvo karštos diskusijos tuo klausi
mu. Jungt. Amerikos Valstybių 
delegatas pabrėžė Sovietų Sąjun
gos dviveidiškumą. Jos vadai nuo
lat kalba apie kolonializmo panai
kinimą, bet patys savo koloniali- 
nėje imperijoje nesiryžta tautoms 
suteikti apsisprendimo teisės. Per 
15 metų po karo, pareiškė dele
gatas, Vakarų valstybės suteikė 
nepriklausomybę 40 tautų su 800 
milijonų gyventojų. Sovietai iš
naikino arba deportavo ištisas tau
tas — tai buvo tokie kolonialiniai 
metodai, kurių Vakarų valstybės 
niekad nevartojo. Jungtinėse Tau
tose dažnai kalbama apie vakarie
čių kolonializmą, kuris faktinai 
jau baigiasi, o sovietinis kolonia
lizmas iki šiol dar nebuvo griež
tai pasmerktas.

Pažymėtina, kad sovietų delega
tas Jungtinėms Tautoms siūlė re
zoliuciją kolonializmo klausimu 
papildyti dar tuo, kad kolonializ- 

jant britų generolui Pyman, da
bartiniam NATO vyriausiam va
dui Europos šiaurės erdvėje. Su
sitarimas dar turi būti patvirtin
tas Bonnos ir Kopenhagos vyriau
sybių bei NATO karinės komisi
jos, kuri susirinks gruodžio vidury 
Paryžiuje.

Susitarta, kad iš penkių Balti
jos jūros komandos vyriausių pos
tų keturi priklausys danams, vie
nas vokiečiams. Baltijos jūros ko
mandos pajėgos susidės iš visų Da
nijos jūros, sausumos ir oro pa
jėgų (viso apie 44.000 vyrų), iš 
vokiečių pusės priklausys: viena 
šarvuočių divizija, kai kurios oro 
ir jūrų lėktuvų pajėgps ir praktiš
kai visas vokiečių karinis laivy
nas, esąs NATO žinioje.

Bendra Baltijos jūros komanda 
padės geriau saugoti Baltijos jū
ros vartus ir juos prireikus užda
ryti priešo pajėgoms. Kaip žino
ma, sovietinio bloko pajėgos Bal
tijos jūros erdvėje yra gana žy
mios, bet vakariečiams uždarius 
Baltijos jūros vartus, tos pajėgos 
negalėtų išvystyti pilnos akcijos. 
Ypač sovietams būtų sutrukdytas 
karo metu išėjimas iš Baltijos jū
ros į Šiaurės jūrą. Iš to taško 
žiūrint, Maskvos šantažiniai gra
sinimai Fed. Vokietijai, Danijai ir 
kitiems NATO nariams yra bent 
kiek suprantami. Bet jokie Mask
vos grasinimai NATO valstybių 
neprivers palikti Baltijos jūros 
vartų be apsaugos .(E)

mas privalo būti likviduotas jau 
iki 1962 metų galo. JT plenumas 
tą pasiūlymą kaip nerealų ir pro
pagandinį atmetė.

Kokie ir bebūtų šio Jungtinių 
Tautų nutarimo ir specialios ko
misijos įsteigimo padariniai — 
kovos prieš kolonializmą šūkis ei
na per pasaulį taip pat galingai, 
kaip tautų apsisprendimo šūkis. 
Šiandien vis dar kreipiamas dė
mesys daugiausia į Azijos ir Afri
kos kolonializmą, bet neišvengia
mai prieis laikas, kad pasaulio dė
mesys nukryps į sovietinį kolo
nializmą. Kanada tą klausimą ke
ta įnešti į Jungt. Tautų sekančią
ja sesiją. Reikia manyti, kad tai 
nebus vienintelis žygis tuo klausi
mu. (E.)

“AUŠROS
SŪNŪS”

šeštadienį, gruodžio 9 dieną 
Dainavos salėje, Bankstowne, įvy
ko Atžalos teatro premjera “Auš
ros sūnūs” (veikalas S. Čiurlio
nienės — Kymantaitės, pastaty
mas — S. Skorulio). I premjerą 
atsilankė (mūsų visų gėdai) stebė
tinai mažai žmonių. Pakartotinai 
spektaklis įvyk* dar gruodžio 16 
d. 7 vai. vak. ten pat, Dainavos 
salėje, šis spektaklis daugiau ski
riamas mūsų jaunimui ir mokslei
viams su moksleiviams žymia nuo
laida (pusė kainos). Plačiau apie 
šį spektaklį skaitysime sekančia
me M.P. numery.

KAS VALDYS AUSTRALIJA ?

Gruodžio 9 dieną (šeštadienį) 
įvykę Australijos federaliniai rin
kimai ligi paskutinio momento be 
aiškių rezultatų. Sekančią dieną 
(sekmadienį) rinkimų laimėtoju 
buvo paskelbta liberalų partija, 
praradusi keletą vietų federali- 
niame parlamente ir senate. Gi 
pirmadienio popiečio pranešimai 
skelbė staigų posūdį Darbo par

MIRĖ JUOZAS TYSLIAVA

Lapkričio 11 d. New Yorke nuo 
širdies smūgio mirė “Vienybės” 
savaitraščio leidėjas — redakto
rius ir poetas Juozas Tysliava, 
59 metų amžiaus. Jau pereitais 
metais jį ištiko širdies smūgis, bet 
po jo vėl kiek pasveiko. Palaikai 
sudeginti ir palaidoti Cypress ka
pinėse.

Tysliava kilęs iš Keturvalakių 
kaimo, Vilkaviškio apskr. Jau jau
nas įsitraukė j literatūrą ir yra 
išleidęs eilę poezijos leidinių: 
“Žaltvykstės” 1922 m., “Trauki
nys” 1923 m., "Nemuno rankose” 
1924 m., “Auksu lyta” 1925 m., 
“Tolyn” 1926 m., “Poezija” 1935 
m. Dalyvavo vad. keturvėjininkų 
literatų sąjūdyje ir jų leidiniuose. 
Brooklyno “Vienybę” buvo per
ėmęs 1932 metais ir tą laikraštį 
padarė vienu iš gyviausių Ameri
kos lietuvių laikraščių. Gyvai sie- 

GINKLUOTIS AR NESIGINKLUOTI?

Trejus metus posėdžiavusi ir 
340 bergždžių posėdžių turėjusi 
Ženevos konferencija atominiams 
bandymams sustabdyti po mėnesių 
pertraukos lapkričio 28 d. vėl su
sirinko deryboms (Dalyvauja JAV, 
Didž. Britanijos ir Sovietų Są
jungos delegatai). Sueddeutscher 
Rundfunk korespondentas Gelbe- 
Haussen praneša iš Ženevos, kad 
konferencija atnaujinta — pesi
mistinėmis nuotaikomis. Ir kaip 
galima susitarti, jei sovietai ne
sutinka su jokia tarptautine kon
trole? Girdi, kiekvienas kraštas 
galįs pats vykdyti kontrolę. Vaka
riečiams nepriimtina ir kita sąly-

ga, kad derybų metu būtų susilai
kyta nuo atominių bandymų. So
vietai to susitarimo nesilaikė ir, 
grubiai nutraukę Ženevos derybas, 
įvykdė apie 50 atominių sprogdi
nimų, kuriuos buvo paruošę dar 
deryboms einant. Vakarai nenori 
būti dar kartą apgaunami. Ko
respondentas sako: Turėtų įvykti 
jau tikras stebuklas, jei būtų toje 
konferencijoje susitarta. O kur 
dar susitarimai dėl bendro ir vi
suotino nusiginklavimo? Atrodo, 
kad šiuo metu daugiau derybų 
įvyksta dėl apsiginklavimo, o ne 
dėl nusiginklavimo...

KENNEDY

JAV prezidentas kalbėjosi su į 
Ameriką atvykusiu Maskvos laik
raščio “Izvestija” redaktorium. 
Pasikalbėjimas tilpo tame laikraš
tyje per pusantro puslapio. Ken
nedy pareiškė, kad už pasaulio tai
kos sudrumstimą kalta yra Mask
va, kuri siekia pasaulį padaryti 
komunistinį. Vis dėlto esą gali
mas Vašingtono ir Maskvos suta
rimas, radus išeitį Berlyno ir Vo
kietijos klausimu. Taip pat pabrė
žė reikalingumą susitarti dėl ato
minių ginklų bandymų ir “dėl tai
kos Vidurio Europoje”, {domu, 
kad Kennedy išnaudojo progą kal
bėti ir apie tautų apsisprendimo 
teisę Rytų Europoje. “Priešingai 
susitarimams Yaltoje ir Potsdame 
Rytų Europos tautos vis dar ne
turi teisės laisvai pasirinkti savo

KALBASI

valdžios”. Tokie JAV prezidento 
pareiškimai apie Rytų Europos 
tautų apsisprendimo teisę, ats
pausdinti centriniame Sov. Sąjun
gos laikraštyje, sustiprins, reikia 
manyti, sovietų pavergtųjų tautų 
laisvės viltis.

Augščiausias laikas 
atnaujinti

MŪSŲ
PASTOGES

prenumeratą I

tijos naudai. Yra likę apie 10 
abejotinų vietų, kurios ir nulems 
rinkimų rezultatus. Spėjama, kad 
gali laimėti darbiečiai. Situacija 
labai kebli, nes kas belaimėtų, 
jėgų persvara bus tokia nežymi, 
kad gali netrukus būti prieita 
prie naujų rinkimų. Jėgų lygsva
ra parlamente daro pačią vyriau
sybę neveiksmingą.

lojosi ir Lietuvos laisvinimo rei
kalais. Kurį laiką yra buvęs Ame
rikos Lietuvių Tarybos New Yor- 
ko organizacijos pirmininku. Pas
kutiniais metais buvo Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininku.

(E.)

“Ateitis” duoda 1,000 dol. li
teratūrai. Lietuvių katalikų jau
nimo žurnalas “Ateitis" skiria 
1,000 dolerių jaunųjų autorių 
novelės ir eilėraščio konkursui. 
Konkurse galės dalyvauti tik jo
kios knygos neišleidę autoriai. 
Tai puikus paskatinimas jaunie
siems lietuviškos plunksnos bičiu
liams. Netrukus bus paskelbta 
smulkesnės šio konkurso taisyk
lės, sąlygos ir konkurso jury ko
misija.
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Lietuvoje ir Pasaulyje
PERSEKIOJIMAI LIETUVOJE
Visa eilė Vak. Vokietijos laik

raščių paskelbė pranešimų apie 
naujus dvasiškių persekiojimus 
okupuotoje Lietuvoje, štai kai ku
rios antraštės: “Essener Tages- 
blatt — Jaunuoliai akmenimis ap
mėto dvasiškį”; “Aaaachener 
Volkszeitung”: “Dvasiškis akme
nimis užmuštas — Griežtesnė ko
va prieš bažnyčias Lietuvoje”; 
panašius pranešimus davė “Trier- 
sche Landeszeltung”, “Neue Ta- 
gespost" (Osnabrueck), "Tegern- 
seer Zeitung” ir eilė kitų. Remian
tis pranešimais, gautais iš Romos, 
pranešama t.k., kad kun. Kinderis 
buvęs nužudytas komunistinio 
dantų gydytojo, kuris jam įleidęs 
nuodingas injekcijas, kai dvasiškis 
pas jį atėjęs dantų gydyti. Be to, 
pranešama apie kun. Pavilionio 
paslaptingą mirtį ir apie tai, kaip 
jaunuoliai akmenimis užmušę kun. 
Lagį.

tikos buvo ypatingai palankiai pri
imta. Estijos laikraštis “Soviets- 
kaja Estonija”, išspausdinęs re
cenziją apie spektaklį, rašo, kad 
apie užguitą, bandančią nusižu
dyti merginą pasakojimų galima 
rasti daugelio tautų literatūrose. 
Tačiau "Paskenduolei” negali pri
lygti nei Ševčenkos “Katarina”, 
nei Karamzino “Vargšė Liza”. 
Laikraščio įvertinimu, taliniečiai 
pamatė “nuostabiai sudėtingą, be 
galo realistišką, giliai lyrinį spek
taklį".

Kalbėdamas apie teatro kolek
tyvą recenzentas sako, kad lietu
viai pasirodė ne tik kaip didelio 
meistriškumo aktoriai, bet ir kaip 
žmonės, kurie jaunatviškai, karš
tai ieško naujų išraiškos priemo
nių. (E)

vėl atgaus nepriklausomybę. Pre
zidento rašte, be to, nurodoma j 
jo patikinimus apie kolonializmą 
žodyje į Jungtines Tautas ir j 
“Pavergtųjų tautų 
klamaciją. (E)

savaitės” pro-

Mikuckiui 70
Mikuckis pra
motais. Sava

★ Poetui Juozui 
metų. Kaip poetas, 
dėjo reikštis 1907 
poezija bendradarbiavo daugelyje
laikraščių bei žurnalų: Viltyje, 
Vaivorykštėje, Praduose ir žy
giuose ir kitur. Atskirai išleista 
šie Mikuckio poezijos rinkiniai: 
Pirmosios dainos, Auštant, dvi 
laidos — 1912 ir 1919, Didvyriai 
ir smulkmenos 1915, Aušros 
1920, Vakaro kaukės 1924, 
kuose 1926, Dienų grandys 
Svetimose viršūnėse 1946 ir 
kos kraitis 1954.

J. Mikuckis priklauso F. Kiršos, 
V. Mykolaičio — Putino, K. Bin
kio, B. Sruogos ir P. Vaičiūno lie-

rasos 
Lau- 
1932,
Lyri-

tuvių poetų kartai. Yra jausmo 
ir širdies poetas. Kai kurie jo ei
lėraščiai virtę mėgiamomis daino
mis: Sunkaus gyvenimo draugu
že; žvaigždė, kuri jaunystėj ma
no; Ant kelio pavasario mano — 
Pabiro lapeliai gelsvi.

šiuo metu poetas gyvena Bal- 
timorėj ir ruošia spaudai visos 
savo lyrikos pilną, išsamų leidinį

AR

Kaip
gyvena 
lietuviai

Šveicarų laikraštis “Die Tat” 
lapkr. 22 d. laidoje plačiai rašo 
tema “Maištingi intelektualai Pa
baltijyje”. Dėstoma, kad nežiūrint 
visų prievartos pastangų komunis
tams nepavyksta Pabaltijo intelek
tualų patraukti į savo pusę, jie 
vis tęsia savo pasipriešinimą so
vietiniam režimui. (E)

AUGSTAS ĮVERTINIMAS
Vilniaus radijo pranešimu, Esti

jos visuomenė ir spauda labai 
augštai įvertino Lietuvos akade
minio dramos teatro gastroles 
Taline. J. Vienuolio-Žukausko 
“Paskenduolės” inscenizacija kri-

Vak. Vokietijoje yra 9 lietuvių 
vargo mokyklos, būtent Memmin- 
gene, Miunchene, Stuttgarte, 
Duesseldorfe, Krefelde, Hagene, 
Osnabruecke, Kl. Buelten-Peine ir 
Diepholce. — PLB Vok. Kr. Vald. 
“Informacijos” rašo, kad kr. val
dybos įsitikinimu lietuvių vargo 
mokyklų Vokietijoje galėtų būti 
antra tiek, jei į jas būtų kreipta 
daugiau dėmesio. (E.)

PASAULIO KOMUNIZMAS 
SUGRIUS?

Tokia antrašte Vak. Vokietijoje 
ką tik išėjo knyga, kuri yra ver
ta dėmesio (Stefan Yowev: “Bricht 
der Weltkommunismus zusam- 
men?” Fritz Schlichtenmayer lei
dykla (Tuebingen-Neckar. 256 
psi. 1961). Knygoje dėstomi ypač 
komunistinės ideologijos dalykai. 
Tačiau ir į istorinius įvykius žiū
rima pro šių dienų prizmę. Lie
čiama ilga eilė aktualių problemų. 
Kai kur, pvz., skyriuje “Genocido 
nusikaltimai”, liečiami ir Pabaltijo 
kraštai (202-203 psl.). Knyga bai
giama šūkiu: “Viso pasaulio tau
tos >— vienykitės (prieš pasaulio 
komunizmą)” (E)

pasaulyje 
sužinosi
skaitydamas
Mūsų 
Pastogę

DĖMESIO! DĖMESIO!
PRITYRUSI MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ SIUVĖJA 

PRIIMA UŽSAKYMUS.
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VIENINTELE TIKRA 
VODKA

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI
Mes dar gyvi

AMERIKIEČIŲ VYRIAUSYBĖS 
SVEIKINIMAI LATVIAMS

Ryšium su Latvijos nepriklauso
mybės sukaktim (lapkr. 18 d.) 
JAV prezidentas Kennedy ir užs. 
reik, ministras Rusk latviams at
siuntė sveikinimus, kuriuose iš
reiškiama viltis, kad latvių tauta

STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

(LAIŠKAS IŠ BRISBANE)

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia^ 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

M. PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.

šventėms dovanos

Geriousia švenčių dovana yra lietuviška plokštelė ar 
gera knyga. Jomis aprūpina Lietuviškų Plokštelių Platinimo 
Centras “Tėvynės Garsai”. Prašykite katalogo ir užsakymus 
siųskite: A. Krausas, 4 Grandview Ave., Maribyrnong, Vic.

J. MOCKONAS

PRIEŠ 13 METU
(ATSIMINIMAI IS PIRMŲJŲ METŲ ADELAIDĖJE)

Pirmieji 43 lietuviai po II pa
saulinio karo atvykę Australijon 
Adelaidę pasiekė 1948 m. sausio 
12 d. Tai daugumoje viengungiai 
vyrai, atvykę 1-ju transportu iš 
Europos j Perthą, vėliau atvežti 
Adelaidėn įvairiems darbams. 
Dauguma jų buvo apgyvendinti 
palapinėse Bedford Parke ir dir
bo prie vandentiekio darbų, čia 
jie ir pirmąjį kartą uždarai pami
nėjo 16 vasario šventę jau nugriau
tame mediniame barake. 1948 m. 
balandžio ir gegužės mėnesiais iš 
II-jo DP transporto Adelaidėn at
vyko dar keliolika lietuvių, jų 
tarpe ir kelios šeimos, kurios dau
giausiai dirbo ligoninėse.

1948 m. gegužės pradžioje aš su 
žmona, atvykęs Adelaidėn, pradė
jau dirbti vienoje North Adelai
dės privačioje ligoninėje. Po ke
lių savaičių ligoninėn užėjo liute
ronų pastorius A.F. Zinnbauer ir 
susiradęs mane vokiškai prakalbi
no. Iš jo sužinojau apie kitus lie
tuvius, esančius Adelaidėje. Tuo 
laiku jis buvo didžiausias patarė
jas ir ryšininkas Adelaidėn at
vykstantiems “dypukams”. Neda
rydamas jokio skirtumo tarp lie
tuvio, esto ar latvio (visus mus 
vadindavo "Balts”), kataliko, pro
testanto ar stačiatikio, visiems 
stengėsi padėti. Vieną vakarą nu
ėjęs jo butan, 39 Barnard St., 
North Adelaide, radau jo sukvies
tų keletą lietuvių iš įvairių Ade
laidės pakraščių, čia, jo bute, ir 
prasidėjo pirmieji Adelaidės lie
tuvių susitikimai. Nuoširdūs bu
vo tie pirmieji Adelaidės lietuvių 
susirinkimai kur negausus mūsų 
būrelis rasdavome progos pasikal
bėti, pasiguosti ir lietuviškom ži
niom pasidalinti. Daugumą suda-

rydavo viengungiai vyrai, dirban
tieji prie geležinkelio, vandentie
kio, uoste, lentpjūvėse, plytinėse 
ir įvairių statybos darbų, patys 
gyvendami palapinėse ar medi
niuose barakuose. Moterys dau
giausiai dirbo ligoninėse, kur ir 
gyvendavo.

Gyvenimo pradžia Adelaidėje 
nebuvo lengva. Teko dirbti val
džios skirtose darbovietėse, atlie
kant 2-jų metų prievolę, kaip ir 
visiems kitiems iš Europos atvy
kusioms DP. Pakeisti darbovietę 
buvo veik neįmanoma, nes darbo 
įstaiga griežtai reikalaudavo dirb
ti jos skirtą darbą. Apsigyventi 
privačiai irgi neleisdavo ir dėl di
delio pokarinio butų trūkumo sun
ku buvo rasti kambarį. Atlygini
mai tuo laiku buvo 4-5 svarai sa
vaitei eiliniam darbininkui, bet 
atskaičius už maistą ir patalpas, 
nedaug likdavo. Rūbų ir avalynės 
pasirinkimas krautuvėse menkas, 
o kainos gana aukštos. Daugumas 
naujųjų ateivių vilkėdavo iš “mo
čiutės UNROS” gautais žaliais 
švarkeliais ar iš “vaizbūnų” ii- 
kombinuotais įvairiais europietiš- 
kos "mados” kostiumais ir karei
viškais batais. Tokia apranga iš
skirdavo mus iš vietinės australų 
publikos ir vietinių užkalbintas 
tuoj būdavai klausiamas i “How 
do you like Australia?”

Mūsų lietuviškas būrelis vis au
go, didėjo, įtraukiant į jį naujai 
atvykstančių Adelaidėn 
1948 m. antroje pusėje 
žavume vyrų “chorą” iš 
ninku, kuriam vadovavo
gis. V. Ratkevičius ėmėsi organi
zuoti tautinių šokių grupę ir pra
dėjo repetuoti prie Šv. Ksavero 
Katedros esančioje salėje. Aš su

lietuvių, 
suorgani- 
11 daini- 
J. Perei-

A. šliužu, apsilankėme pas Ade
laidės Arkivyskupo sekretorių 
kun. E. Reardon, prašydami pa- 
gelbos mums susiorganizuoti, svar
biausiai gauti patalpas susirinki
mams ir repeticijoms. Buvome 
maloniai priimti ir iškėlėme būti
ną reikalą turėti lietuvį kunigą 
Adelaidėje. Tuo laiku vietinėje 
spaudoje buvo plačiai rašoma, kad 
tūkstančiai DP iš Europos greitu 
laiku bus atvežti Australijon. Ti
kėdamiesi, kad didelis jų skaičius 
bus lietuviai, kurių daug atvyks 
ir Adelaidėn, stengėmės padėti 
pagrindus jų tautiniam įsikūrimui. 
1949 m. pradžioje jau gavome ži
nių, kad lietuvis kun. P. Jatulis 
greitu laiku atvyks. Suėjome į 
ryšį su Katalikų Imigracijos Ko
mitetu, kuris naujai atvykusiems 
katalikams imigrantams lietu
viams, lenkams, ukrainiečiams ir 
kitiems prieš Kalėdas surengė su
sipažinimo pobūvį-arbatėlę.

J. Pareigio vadovaujamas vyrų 
“choras”, pastoriaus bute prie pa
senusios fisharmonijos pramokęs 
keletą lietuviškų dainelių, buvo 
pakviestas Skandinavų Draugijos 
pobūvyje padainuoti. Kiek vėliau 
dainavome Aklųjų Institute, kur 
solo akordeonu grojo a.a. V. Čep- 
kauskas. 1948 m. lapkričio 6 d. 
dainininkas Paulius Rūtenis, Mr. 
Sable Grivell salone rinktiniam 
australų būreliui turėjo pirmąjį 
koncertą Adelaidėje, kuriame be 
anglų, vokiečių, italų dainų, dai
navo ir lietuvių liaudies dainas; 
jos sukėlė susidomėjimo. Smuiki
ninkas Pr. Mariukas pradėjo groti 
australų mėgėjų simfoniniam or
kestre ir retkarčiais per radio.

Baigiantis 1948 metams J. 
Mockūno ir kitų tautiečių

iniciatyva buvo nutarta sušaukti 
steigiamą Adelaidės lietuvių susi
rinkimą, kuris ir įvyko 1949 m. 
sausio 2 d. Catholic Women Club 
patalpose Rundle str., prie Craven 
krautuvės. Šiame pirmame, vi
suotiname Adelaidės lietuvių su
sirinkime dalyvavo 60 lietuvių ir 
buvo įsteigta Adelaidės Lietuvių 
Kultūros Draugija. Nuo to laiko 
prasidėjo jau pilnas, organizuo
tas Adelaidės lietuvių gyvenimas, 
kuris per 13 metų nenutrūksta
mai tęsiasi pilnas entuziazmo ir 
pesimizmo, veržlumo ir abejingu
mo, taikos ir nesantaikos... Mar
gas ir įvairus!

’ Palyginus 1948 metų Adelaidės 
lietuvius su dabartiniais, pastebė
sime daug skirtumo. Ne vien kad 
esame 13 metų senesni, kad per tą 
laiką Adelaidė smarkiai pasikeitė, 
kad iš kelių dešimčių išaugome 
į tūkstantinę koloniją. Tada tega
lėjome tik svajoti apie savo Na
mus, Koplyčią, sporto aikštes, 
mokyklas, bibliotekas, lietuviškus 
laikraščius, teatrus ir visą eilę 
organizacijų su gausiu turtu. Bu
vome neturtingi “Balts”, kurie 
dažnai ir kelių penų gailėdavom 
tramvajaus kelionei. Apie mūro 
namus, puikias mašinas, brangius 
baldus, kilimus, televizijas tik ki
no filmose stebėdavom. Dabar tai 
daugeliui iš mūsų tėra paprasta 
kasdienybė. Bet vieno dalyko nu
stojome, kas buvo mumyse prieš 
13 metų. Tai tos vienybės, tos di
delės meilės savo broliui lietuviui 
iš tos pat Tėvynės neseniai atplėš
tam. Kiekvieną naujai atvykusį 
lietuvį Adelaidėn sutikdavom nuo
širdžiai su meile. Tos 1948 m. lie
tuvių dvasios dabar trūksta.

Paskutiniuoju laiku persiorgani
zavę, naujai paskirto jauno vieti
ninko — Vaido Stankūno vado
vaujami, po ilgokos tylos, pajudė
jo Brisbanės skautai. Pirmuoju 
pasireiškimu šių metų lapkričio 
mėn. 4-tą d., suruošė vietos lie
tuvių Bendruomenei gana pasise
kusį pobūvį. Į mūsų nuolatiniam 
naudojimui užangažuotą “Labour 
Hali” atsilankęs skaitlingas bū
relis tautiečių, turėjo progos ati
trūkti nuo varganųjų dienų rū
pesčių. Spalvotų lempučių ir žva
kių šviesa jaukiai apšviestoje sa
lėje, apsukriai skautų patarnauja
mi, gaivinomės įvairių rūšių skys
timėliais, vaišinomės sesių skaučių 
paruoštais patiektais gardžiais už
kandžiais, šokome ir mielas lietu
viškas daineles dainavome.

Malonu konstatuoti, kad nuosto
liai tautiečiais padaryti Brisbanės 
lietuviams jų tam tikram skaičiui 
išvykus į Dėdės Šamo žemelę, veik 
jau atsipildė naujai atvykusiais ir 
čia įsikūrusiais tautiečiais iš Ang
lijos. Paskutiniuoju metu į Bris
banę iš Anglijos atvyko p.p‘. Per
maną trijų asmenų šeima, kuri ap
sistojo savo bičiulių p.p. Butkų 
namuose, susirado darbą ir jaučia
si naujuoju įsikūrimu patenkinti. 
Tai jau trečioji lietuvių šeima iš 
Anglijos. Mus džiugina ir tai, kad 
visi naujai atvykusieji, nepasiten
kino vien padidindami lietuviškų 
pavardžių skaičių mūsų Bendruo
menės sąrašuose, bet nedelsdami 
įsijungė į vietos lietuvišką veik
lą, tuo tarpu kada turime nema
žą skaičių čia jau senokai įsikū
rusių tautiečių, kuriuos vien pagal 
jų pavardes tegalima vadinti lie
tuviais.

Užsimenant apie Brisbanėj nau^ 
jai įsikūrusius tautiečius ir ben
drai apie šios vietovės lietuvių 
judėjimą, norėtųsi kiek apsistoti 
prie vieno klausimo, būtent: ko
dėl Brisbanėj, šioj visais atžvil
giais gana tinkamoj gyventi vie
tovėj, tejsikūrė palyginus mažo
kas skaičius mūsų tautiečių. Kitų 
tautybių pav. lenkų, latvių ir kit. 
čia įsikūrė tūkstančiai. Atsakymo 
reikia j ieškoti kažkodėl iš kažkur 
jau pirmaisiais imigracijos metais 
mūsiškių tarpe paplitusioj netiks
lioj informacijoj, kaip tai apie 
šios vietovės 
sunkumus su

Prisimenu 
metų Gretos 
nęs minimos 
padirektorių, 
padėjėjų vienšališkumu, nusviedęs 
kirvį į Silver City ligoninės skied
ryną, savanoriu užsirašiau vykti 
bentkokiems darbams į Brisbanę, 
tautietis, kurio ir pavardės neat
simenu, atėjęs perimti mano kir
vio ir didokų krūvų mano priskal
dytų malkų, ilgai negalėjo atsipei
kėti iš nustebimo, kad aš savano
riškai vykstu į Brisbanę, 
tokį miestą kur žmonės nuo nepa
keliamų karščių gatvėse miršta, 
vėjo sukelti dulkių sūkuriai akis 
užlipdo ir pan. Jeigu jį, kalbėjo 
tautietis, vežtų į Brisbanę, jis 
abiem rankom apsikabintų storą 
medį ir jei policija bandytų jį nuo 
medžio atpalaiduoti, jis kandžiotų 
jiems piratus, bet medžio nepaleis-

labai blogą klimatą, 
darbais ir kita.
kada prieš dvyliką 
stovykloje pasipikti- 
stovyklos direktorių, 
supervaiserių ir jų
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tų. Nebe šiokio tokio būkštavimo, 
kada dar taip mažai buvome paty
rę apie šį kraštą, bet savo pasi
ryžimo nepakeitęs, kaip iš trauki
nio išlipęs pirmą kartą pamačiau 
žalumynuose skendintį labai į mū
sų Kauną panašų puikų Brisbanės 
miestą, tuojau supratau, kad su
klaidintas buvo mano paminėtas 
tautietis, bereikalo ašarojo pana
šių gandų prisiklausiusi mane į šį 
“mirtininkų miestą” išleisdama 
mano šeimynėlė, bereikalo reiškė 
užuojautas mane iki autobuso pa
lydėję mano bičiuliai.

Nenorėčiau, kad mielas šių ei
lučių skaitytojas pagalvotų kad 
esu kokios nors instancijos pasam
dytas propaguoti už Brisbanę. O 
ne, rašau iš širdies, todėl sakau 
teisybę. Bent, kad tos užuojautos 
mums — čia apsigyvenusiems su
mažėtų. Anot mūsų skautų, kada 
jie buvo nuvykę į Tautinę Stovyk
lą Melburne, pasakoja skautai, jei 
bent kam pasisakai, kad esi iš 
Brisbanės, tuojau ima stebėti, 
kaip čia mes netik, kad visai dar 
nesudegę, bet buvome dar pajė
gūs ir iki Melburno atsikrapštyti. 
Klimato sąlygos čia gana geros, 
Vasaros metu karščiai veik nepra
šoka 90-ties. šilčiau būna vos ke
turis mėnesius metuose, kiti as
tuoni mėnesiai tai šiltas gražus 
rudenėlis. Galėčiau paminėti dar 
vieną pavyzdį: p.p. Aušrotų šeima 
keletą metų išgyvenusi įvairio
se Australijos vietovėse, paskuti
niuoju laiku gyveno Brisbanėj, 
iš čia išvyko į Ameriką, kurį lai
ką gyveno New York’e ir vėliau 
įsikūrė Californijoj. Savo laiškuo
se pažįstamiesiems ši šeima ir da
bar dar rašo, kad tokio gero kli
mato, kaip Brisbanėj jie neužtiko 
nei Australijoj nei Amerikoj, ne
są įmanoma pamiršti simpatingos 
Brisbanėlės.

Sakoma, kad profesija sukuria 
ir asmenybę, taip ir čia, Brisbanėj, 
ar tai švelnioji Kvinslando saulu
tė ar pati aplinkuma, kaip teko 
pastebėti apsilankius kituose mūsų 
centruose, kiek skirtingą charak
terį ir čia įsikūrusios lietuvių Ben
druomenės. čia nėra nei luomų 
susiskirstimo, nei politinių parti
jų, nei kitokių susiskaldymų. Tas 
pats lietuviškasis aktyvas sudaro 
ir apylinkę ir parapiją ir kitus pa
dalinius. Jei pav. Apylinkės Val
dyba ruošia kokį parengimą, daly
vauja visi, jei atvažiuoja savas ka
pelionas ir praveda lietuviškas pa
maldas ar organizuojamas dalyva
vimas procesijose, dalyvauja vėl 
visi, neišskiriant ir skirtingų reli
gijų tautiečių.

žinau, kad šis pasisakymas yra 
kelis metus pavėluotas, bet tiems 
tautiečiams, kurie nėra patenkin
ti dabartinės gyvenvietės klimato 
sąlygomis ar kuo kitu, ypatingai 
dar vis naujai į Australiją atvyks
tantiems, nuoširdžiai patarčiau pa
galvoti apie įsikūrimą Brisbanėj. 
Su darbais čia, taip pat nėra sun
kumų. Brisbane neturi daug sun
kiosios industrijos, bet darbus no
rintieji dirbti tautiečiai visi turi 
ir yra pakankamai neblogai įsikū
rę. Netik šeimos, bet ir ekonomiš- 
kesnieji viengungiai turi nuosavus 
namus, auto mašinas ir kita.

Mūsų, čia seniau įsikūrusių 
tikslas aiškus: vietos lietuvių ko
lonijai padidėjus priartėtumėme 
ir mes prie mūsų didžiųjų centrų, 
galėtume suorganizuoti pajėgius 
sporto klubus, chorus ir tuo atsi
rastų mums galimybė dalyvauti ir 
čia suruošti dainų sporto šventes 
bei kitokius mums brangius susi
būrimus.

Klimelit.

2
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STUDENTU SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT
Šių metų gruodžio 27-31 iš visų 

Australijos universitetų ir tech
nikos institutų susirenka mūsų 
lietuviškasis akademinis jaunimas 
į savo metinį suvažiavimą.

Studentų suvažiavimas — tai 
ne eilinis įvykis mūsų bendruome
nėje, kad praeitų neatkreipdamas 
dėmesio visoje lietuviškoje visuo
menėje ir mūsų spaudoje.

Mūsų jaunimas yra Lietuvos 
rytojus. Koks mūsų jaunimas šian
dien, tokia bus rytojaus Lietuva. 
Jeigu mes taip rūpinamės, kad mū
sų jaunimas išeivijoje būtų auklėja
mas lietuviškoje dvasioje, tai dar 
labiau mums yra brangus akade
minis jaunimas, kuris už kelerių 
metų perims mūsų bendruomenės 
organizacijų vadovavimą.

Nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpyje studentija užėmė garbingą 
vietą mūsų visuomenėje ir buvo vi
sų gerbiama. Tais laikais studenti
jos daugumą sudarė šviesūs ir pa
triotiškai nusiteikę savo kraštą 
mylį jaunuoliai. Jie priklausė vie
nai ar kitai akademinio jaunimo 
korporacijai ir ruošdavosi pasida
ryti ne tik gerais savo pasirinktos 
profesijos specialistais, bet ir ver
tingais visuomenės veikėjais.

Neparėjo joks suvažiavimas — 
ar tai būtų šaulių, pavasarininkų, 
jaunalietuvių arba skautų tauti-

sios Lietuvos studentų lygiui. Mes 
taip pat nenorime ko nors kriti
kuoti arba patys pulti į neviltį, 
nes turime pripažinti, kad išeivi
jos studentas yra susipratęs lietu
vis. Bet šito dar permaža. Neuž
tenka vien tik užkonservuoti tai, 
ką esi gavęs iš tėvų, bet reikia 
j ieškoti naujų kelių ir nešti lietu
vybės šviesą į tas jaunimo gretas, 
kurioms nebuvo lemta praverti 
Alma Mater duris.

Neužtenka tapti geru daktaru, 
inžinierium ar teisininku įsigyjant 
vertingą specialybę. Reikia pagal
voti apie pareigas gyvenamojo 
krašto visuomenei ii- lietuvių tau
tai, iš kurios esi kilęs. Nedera mū
sų akademiniam jaunimui laikytis 
.pasyviai bendruomenės veikloje.

Mūsų organizacijų veikla silp
na. Joms daugumoje vadovauja se
nukai pensininkai, savo politinę 
pasaulėžiūrą susidarę dar caris- 
tinės Rusijos laikais ir susiskaldę 
į keletą politiniai nusibankrutavu
sių partijų. Jų politinė nesantai
ka ir smėlio pilių statyba baigia

numarinti visas mūsų aktyvias 
organizacijas paverčiant jas siau
rų rėmų rateliais.

Atėjo laikas mūsų jaunajai kar
tai, išauklėtai Vakarų kultūros 
dvasioje ir suprantančiai demo
kratinės santvarkos dėsnius, per
imti išeivijos organizacijų vadova
vimą.

Mes laukiame, kad mūsų išeivi
jos akademinis jaunimas pasektų 
laisvosios Lietuvos buvusių studen
tų pavyzdžiu ir pasidarytų visos 
mūsų veiklos pagrindiniu ramsčiu, 
įnešdamas humaništinėis toleran
cijos dvasios į mūsų organizacijas.

Mes laukiame, kad mūsų studen
tija pasektų savo kolegos Procutos 
Naujojoje Zelandijoje pavyzdžiu 
ir aktviai įsijungtų į gyvenamojo 
krašto politinę veiklą bei spaudą 
ginant Lietuvos laisvės reikalus.

Mes džiaugiamės, kad jūs nesa
te susiskaldę, kaip mūsų senoji 
karta, į daugybę nuo gyvenamojo 
momento atsilikusių partijų ir su
telpate savo akademinėje veikloje 
į vieną Australijos Lietuvių Stu

dentų Sąjungą. Jūsų vieningumas 
mums teikia vilčių, kad kai jūs sto
site prie bendruomenės organizaci
jų vairo, vienybė vėl sugrįš į mū
sų tarpą. Jūsų studentiškoji padė
tis ir vėliau, baigus universitetą, 
geresnė pozicija gyvenamojo kraš
to visuomenėje jums žymiai pa
lengvins iškelti lietuvišką veiklą į 
aukštesnį lygį ir suteikti jai stip
resnį politinį svorį vietos yventojų 
tarpe.

Lietuviškoji visuomenė, linkėda
ma jūsų artėjančiam suvažiavimui 
visokios sėkmės, jaunatviško 
džiaugsmo ir našaus darbo, tikisi, 
kad šis suvažiavimas padės surasti 
kelius ir būdus gausesniam jūsų 
įsijungimui į lietuvišką visuome
ninę veiklą. Lietuvoje buvo sako
ma, kad apie žmogaus kultūringu
mą sprendžiama ne pagl turimų 
diplomų skaičių, bet pagal jo įnašą 
visuomenei, savai tautai ir jos kul
tūrai.

Mes norime, kad jūs pasidarytu
mėte ne tik gerais savo pasirink
tojo mokslo šakos žinovais, bet ir 
kultūringais, šviesiais žmonėmis — 
mūsų kultūrinės ir politinės veik
los vadovais.

Alb. Pocius

Nauja Premija

1000 DOL. LIET. ROMANUI

J. ZINKUS

AR REIKALINGA JAUNIMO

Šalia Lietuvių Rašytojų Drau
gijos ir dienraščio Draugo, kurie 
pastoviai kiekvienais metais ski
ria premijas tų metų geriausiai 
lietuvio autoriaus knygai, buvo ir 
yra atsitiktinių mecenatų, skel
biančių konkursus specialia kuria 
tema arba kuriam nors žanrui, 
štai, paskutiniu metu atsirado 
naujas mecenatas su gana pa
trauklia suma — 1.000 dolerių 
lietuviškam romanui, šią sumą 
patiekęs Amerikoje Dirvos redak
cijai to laikraščio skaitytojas Jo- 
nai Čėsna prašydamas, kad Dirva 
paskelbtų konkursą lietuviškam 
romanui su tūkstančio dolerių 
premija, kuri laimėjusio romano 
autoriui būtų įteikta ateinančių 
metų Dirvos metinėse (1962 metų 
rudenį). Kaip žinoma, Dirva jau 
seniai planuoja steigti panašią pa
stovią literatūrinę premiją visą 
laiką jieškodama šiam reikalui me
cenatų. Vienas toks pats pasisiū
lė. Jonas Čėsna pasikalbėjime su 
Dirvos redaktorium pabrėžė:

"Atvykau i Dirvos metinę 
šventę iš Omahos su didžiausiu 
noru, kad galėčiau prisidėti prie 
tolimesnio Dirvos tobulėjimo ir 
lietuviško kultūrinio gyvenimo

praturtinimo. Keldamas siūly
mą. kad Dirva kasmet rengtų 
lietuviško romano konkursą, pa
sižadu duoti tūkstantj dolerių 
pirmo Dirvos konkurso laimėto
jui ir pinigus jteikti 1962 metų 
Dirvos metinėj šventėj, kuri 
įvyks tų metų rudenj. Visas 
romano konkurso sąlygas pa
rengti ir jas laiku paskelbti ra
šytojams įgolioju Dirvos redak
torių Balį Gaidžiūną, pasikvie
čiant tos srities specialistus.

Skirdamas tūkstantį dolerių 
tikiu, kad atsiras daugiau tau
tinės srovės žmonių, kurie šį 
sumanymą padės kiekvienais 
metais vykdyti, tuo padėdami 
Dirvai, lietuviams rašytojams ir 
visam mūsų kultūriniam gyve
nimui."
Pats Jonas čėsna kilęs iš Gižių 

valsč., Vilkaviškio apskr., Lietuvo
je buvęs švietimo ir Vidaus rei
kalų ministerijų pareigūnas, atvy
kęs j Ameriką 1950 m. Dirba fab
rike, viengungis, apie 50 m. am
žiaus.

Australijoje dar negautos šio 
konkurso sąlygos, nors neabejo
jama, kad Dirva jas bus jau pa
skelbusi.

nės stovyklos, dainų bei sporto 
šventės, kad nebūtų vadovavę įvai
riaspalvėmis savo korporacijų ke
puraitėmis pasipuošę mūsų studen
tai.

Provincijoje ir mūsų žaliajame 
kaime studentai buvo labiau ger
biami negu vietiniai sumateria
lėję “tiligentai”. Studentas, grįžęs 
vasaros atostogų į savo tėviškę, 
ndlaukė, kad įmotina kiaūš'inįe- 
nę į lovą atneštų ir tėvas duoną 
suraikęs sviestu apteptų, kaip da
bar kai kur praktikuojama Aus
tralijoje. Jis padėjęs senam tė
vui pradalgę varyti, vakarais ir 
savaitgaliais organizavo jaunimo 
sporto šventes, organizacijų kong- 
resėlius ir gegužines su kaimo sce
nos mėgėjų patriotiniais vaidini
mais.

Laisvosios Lietuvos stucĮonti j a 
neturėjo savo tarpe nei “bodžių”, 
nei "bytnikų”. Neturėjo jie ir iš
kimštais pečiais beibole bei purvo 
maudynėse pasižymėjusių ameri
koniško stiliaus “supermenų”. Mū
sų studentai buvo supermenais 
mokslo ir kultūros srityje, ir to
kiais jie išliko mūsų atmintyje iki 
šių dienų.

Kalbėdami apie mūsų akademi
nį jaunimą išeivijoje mes su apgai
lestavimu turime pripažinti, kad 
šių dienų studentija ne visais atž
vilgiais prilygsta buvusiam laisvo

ŠVENTE ?
(STRAIPSNIS DISKUSINIS) i I.

Kalbėdami apie mūsų tautinį 
išsilaikymą emigracijoj jaučiame, 
kad mūsų išsilaikymas ar išnyki
mas priklauso daug nuo musų vy
resniosios kartos žmonių. Supran
tama, kad vyresniosios kartos gre
tos vis retėja ir jei ne lietuviška
sis jaunimas, iš kurių tikimės pa
kaitalo, mūsų ateitis būtų liūdna.

Niekas 
nistinės 
skautai, lietuviški sporto klubai 
ir kitos  ------- -------!—'~
yra tos 
išlaikyti tautiniai susipratusį mū
sų jaunimą.

Dažnai girdime nusiskundimų, 
kad jaunimas nesidomi ir nedaly
vauja bendruomenės veikloje. Ar 
iš tikrųjų taip yra? Gal reikėtų 
sutikti su tuo, kad jie mažai do
misi bendruomenės susirinkimais, 
bet per savo anksčiau minėtas or
ganizacijas jie pasirodo kaip la
bai aktyvi bendruomenės dalis. 
Tik paskaičiuokime: kiekvienais 
metais ruošiamos sporto šventės 
ir skautų stovyklos. Motinos die
nos minėjimai pereina į jaunimo 
organizacijų rankas. Organizuotai 
dalyvaujama tautinėse šventėse ir 
1.1. Išvada būtų — jie dirba, tik 
amžiaus ir gyvenimo sąlygų pa
veikti senesnieji dažnai nemato 
jaunimo darbų ir negali jų tinka
mai įvertinti. Man atrodo? kad tai 
spragai užpildyti geriausiai būtų,

nenuginčys, kad litua- 
savaitgalio mokyklos,

jaunimo organizacijos ir 
tvirtovės, kurios ruošia

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS 

Į LIETUVĄ SIŲSTI
Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 

Ltd., pasieks siuntinio gavėją laike 4 savaičių.
TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS l

ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.
SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES 

UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

je: kartą metuose visos vietos 
jaunimo organizacijos drauge pa
demonstruotų savo uždavinius ir 
laimėjimus; tai prilygtų lyg vy
resniosios kartos ir jaunimo susi
artinimo dienai.

Konkretus mano siūlymas būtų: 
įvesti "AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ JAUNIMO SEKMADIENĮ”, 
laikant jį tolygiu mūsų kitų di
džiųjų švenčių tarpe.

Jau nuo š.m. liepos mėn; A.L.B. 
Krašto V-ba tariasi su lietuvių 
jaunimo organizacijų atstovais dėl 
tokios šventės įvedimo ir parinki
mo jai tinkamos datos. Tikėkim, 
kad š.m. pabaigoje įvykstančiuose 
jaunimo organizacijų suvažiavi
muose šis klausimas bus svarsto
mas, o po to lauksim nutarimo.

Koks būtų A.L.J. Sekmadienio 
tikslas: 1. Supažindinti visuome
nę su jaunimo organizacijų pro
gramomis, darbais ir atsiekimais.

2. Įtraukti į savo eiles dar ne
dalyvaujančius organizacijose lie
tuvius jaunuolius-les.

3. Pasiruošimas šventei paska
tintų organizacijas prieš tai su
stiprinti veiklą ir tinkamai pasi
rodyti sovo šventėje, kas, gal būt, 
duotų impulso veiklai ir ilgesniam 
laikui.

Tarp dalyvaujančių organizaci
jų šventėje neturėtų būti varžy
bų. Gerai žinome, kad ne visų 
organizacijų yra vienodas pajėgu
mas skaičiumi, narių amžiumi ir 
programų skirtingumu. Gal galėtų 
būti tik vienos tarporganizacinės 
varžybos, būtent — tautinių šo
kių. Bet tai palikime spręsti pa
tiems šventės rengėjams, šventė 
turėtų būti ne komercinio pobū
džio (ne pelno tikslu), todėl esan
čias išlaidas reikėtų padengti iš 
kitų šaltinių.

Kokia turėtų būti dienos pro
grama? Į šį klausimą galės atsa
kyti tik rengėjai, nes nežiūrint 
daugelio kitų priežasčių, priklau
sys ir nuo vietos sąlygų. Bet kur 
galima — siūlyčiau:

Pradėti vėliavų pakėlimu, daly
vaujant visoms organizacijoms ri
kiuotėje. Po to organizuotai vyk-

or-

pri- 
Ge-

ti į pamaldas. Grįžus, turėtų būti 
trumpas paradas, priimant svečius, 
trumpos kalbos — sveikinimai ir 
gal pražygiavimas. Po pertraukos 
turėtų prasidėti sporto klubo žai
dynės, po jų skautų, studentų, 
ateitininkų ir savaitgalio mokyk
lų pasirodymai. Vakare koncertas 
ar pasilinksminimas, arba abu 
drauge. Eisenoje kažin ar pajėgtų 
atskirai dalyvauti studentai ir sa
vaitgalio mokyklos, nes dažniau
siai tie patys jaunuoliai priklau
so kitoms "uniformuotoms” 
ganizacijoms.

Kiek sunkiau parinkti 
imtiną sekmadienį šventei,
riausiai būtų mokyklų atostogų 
metu arba tuoj po jų. Žvilgterėję 
į kalendorių matysime, kad kiek
viename mėnesyje turime didesnę 
bažnytinę, tautinę ar kitą tradi
cinę šventę, todėl nebūtų tikslu 
dar vieną šventę gretinti prie jau 
esančios, taip pat, pavasario oras 
daug palankesnis šventei negu 
žiemos.

Atsižvelgiant į jau minėtas ap
linkybes, atrodo, tinkamiausias 
būtų rugsėjo mėn. paskutinysis 
sekmadienis, nors būtų tik 3 sa
vaitės po Rugsėjo 8-tos minėjimo, 
bet tuoj po mokyklų atostogų. 
Kita siūloma diena — spalio mėn. 
2-rasis sekmadienis, bet tai jau 
būtų priešegzamininis laikas uni
versitetuose ir gimnazijose.

Adelaidiškiai jau yra pralaužę 
pirmuosius “ledus” prieš porą me
tų ir su dideliu pasisekimu tai pa
kartoję šiais metais. Jų pavyzdžiu 
sekant, atrodo, kad jaunimo šven
tė turi palinkimą kilti, o ne kris
ti .kaip kad kurios kitos mūsų 
šventės.

Čia iškeltos mintys yra patiek
tos labai suglaustai. Nežiūrint, 
kad dėl Australijos Lietuvių Jau
nimo Sekmadienio idėjos jau tar
tasi su jaunimo organizacijomis 
ir kitais bendruomenės veikėjais, 
platesnis mūsų bendruomenės pa
sisakymas yra mielai laukiamas, 
tuo užtikrinant geresnį pasiruo
šimą šventei.
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Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 
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Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

ORGANIZACIJOS
ADELAIDĖJE

Kultūrinė ir meninė veikla reiš
kiasi Kultūros Fondo kultūriniais 
parengimais, “Lituania” choro ir 
solistų koncertais, tautinių šokių 
pasirodymais; vis dar tikimasi, kad 
aktyviau pradės reikštis anksčiau 
tikrai daug davęs vaidybinis sce
nos menas.

Lietuvių Namuose veikia ben
druomeninė biblioteka, kuri ne
trukus gaus naujas erdvias patal
pas pristatomoje Lietuvių Namų 
frontinėje dalyje ir bus sujungta 
su skaitykla. Kartu numatoma 
suorganizuoti ir spaudos kioską. 
Vienas spaudos kioskas sėkmingai 
veikia Katalikų Centre.

Lietuviškai jaunimai, suburtas 
Vilniaus tunte, veikia ypač sėk
mingai ir jį galima laikyti bene 
stipriausiu lietuviškumo saugoto
ju priaugančio j kartoj. Be skau
tų, jaunieji jungiasi "Vyties” 
sporto klube, Adelaidės Studen
tų Sąjungoje, Jaunimo Tautinių 
šokių grupėj, moksleivių ateitinin
kų būrelyje. Jaunimui talkinin
kauja Akademinis skautų sąjūdis, 
kuris turi gražių planų nuosavai 
stovyklavietei įsigyti.

Ideologinės aspiracijos kristali
zuojasi Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Adelaidės skyriuje ir Pietų 
Australijos Lietuvių Katalikų 
Draugijoje. Pastarosios reikalams 
pernai įsigyti St. Peters priemies
ty dideli namai, žinomi Katalikų 
Centro vardu; juose įrengta šv. 
Kazimiero koplyčia ir organizuo
jami įvairūs parengimai. PALK 
D-jai talkininkauja Katalikių Mo
terų Draugija.

Socialinę globą sėkmingai ant 
savo pečių neša ALB Moterų Sek
cija, turinti savo patalpas Lietuvių 
Namuose. Jos metinė apyvarta jau 
prašoka 1000 svarų. Sekcija remia 
ligonius Adelaidėj ir Vokietijoj, 
rengia Motinos Dienas, Kalėdų eg
lutes, padeda mokykliniam jauni
mui ir visoms organizacijoms.

Profesiniam sektoriuje veikia 
Teisininkų Draugija (tikriau, vei
kė), Inžinierių ir Architektų Są
junga (rūpinasi grynai savo na
riais), Lietuvių Veteranų Sąjunga 
"Ramovė”, energingai atgaivinusi 
savo veikimą po kelerių letargo 
metų.

Baltic Stores Ltd
Šalia Australijos Lietuvių Ben

druomenės statutinių institucijų 
(apylinkės valdybos, 
kontrolės

(Z. JURAS).

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2.
ENGLAND

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS
S
I

GARANTUOTAS
S a

apylinkės 
komisijos, apylinkės 

garbės teismo, Krašto garbės 
Teismo) visuomeninis Adelaidės 
lietuvių gyvenimas vyksta eilėje 
savarankiškų, nepriklausomų 
papildomų organizacijų 
tucijų.

Viena stambiausių ir 
mentu reikšmingiausių 
laidės Lietuvių Sąjunga, kuri vei
kia išimtinai lietuvių naudai ir ju
ridiškai įteisinta pagal Australijos 
įstatymus. Bendruomenės nurody
mais, ji administruoja ir tvarko 
Adelaidės lietuvių bendruomeninį 
turtą, kuris šiuo metu susideda 
iš patalpų, žinomų Adelaidės Lie

ar 
bei insti-

šiuo mo- 
yra Ade-

tuvių Namų vardu, su prie jų 
esančia sporto aikšte ir neseniai 
pripirktu antru, nedideliu, namu. 
Jis šiuo metu išnuomojamas ir 
padidina Sąjungos pajamas.

Lietuvikas švietimas teikiamas 
dviejose savaitgalio mokyklose. 
Bendruomeninė savaitgalio mo
kykla gražiai veikia jau dvylika 
metų, subūrusi gražų kadrą pasi
šventusių mokytojų aplink ilga
metį (jau dešimtmetis praėjo) 
mokyklos vedėją V. Statnicką. 
Antroji savaitgalio mokykla buvo 
įkurta tik pernai Katalikų Centre. 
Prie abiejų mokyklų veikiantieji 
Tėvų Komitetai gelbsti mokykloms 
ekonomiškai, besirūpindami mo
kyklų ūkiškais reikalais.

KasasasasBSEsasBSBszszsaszsaszsaszsasEszsEsasasaszsaszsaszszsesw 
flTHE IMPERIAL

74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius
Š Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
si šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- 
fl vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
K Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.
fl Tarifas iškaitant butą, maistą ir patarnavimą
į. yra prieinamas. Vaikams nuolaida
S Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.
Sd52525HSH5aS2S?Sa5ZSaa52Sa5a5a52SaS2SZSBSa5B52SaS2Sa5B525HS2Si
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LAIKAS IR DARBAI
(SYDNĖJAUS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 

DRAUGIJOS GYVAVIMO DEŠIMTMETIS)

Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
organizacinės tradicijos

Inžinierių ir architektų profe
sinės organizacijos užuomazgų 
reiktų jieškoti dar nepriklausomo
je Lietuvoje, kur jie buvo susi
būrę j sąjungą. Vyko aktyvus s- 
gos gyvenimas: paskaitos, metiniai 
suvažiavimai, technikos darbų pa
rodos, savas profesinis žurnalas.

Organizavimasis svetur
Antrajai sovietinei okupacijai 

artėjant, didesnė dalis lietuvių 
inžinierių ir architektų pasitrau
kė j laisvąjį pasaulį. Jau Vokie
tijoje Inž. ir Archit. S-ga atku
riama ir turėjo apie 400 su vir
šum narių. Vokietijoje inžinieriai 
dėjo daug pastangų paruošiant ia- 
vietintus tautiečius praktiškoms 
profesijoms, bei amatams, net 
veikė augštesnioji technikos mo
kykla, uoliai dalyvavo Lietuvos 
atstatymo studijų darbuose, leido 
profesinį žurnalą “Inžinieriaus 
Kelias“.

Pasklidus lietuviams iš Vokieti
jos po platųjį pasaulį, inžinierių 
ir architektų s-ga persiorganiza
vo į Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungą (sutrum
pintai P.L.I.A.S.). šiuo metu S-ga 
visame pasaulyje turi virš 700 na
rių, leidžia periodinį žurnalą 
“Technikos žodis“.

Sąjungos tikslas yra palaikyti 
tarpusavį profesinį bei asmeninį 
ryšį, neištirpti tarp svetimųjų, 
stropiai dalyvauti bei talkininkau
ti lietuvių bendruomeniniame gy
venime.

KALĖDŲ
Kalėdų dovanų paprotys pradeda

mas visai sukomercinti. Prekybi
ninkai Kalėdų dovanbms siūlo pirk
ti visa, ką tik jie turi. Sekant šio 
krašto papročius, Kalėdų dovanos 
pradedama įteikinėti ne tik savo 
artimiesiems, bet net labai maža 
ką bendro tarp savęs turintiems 
kaimynams, šių dovanų parinki
mas taip pat būna visai bereikš
mis, o kartais net banalus. Jau mū
sų tautiečių tarpe pasitaiko, kad 
tėvai savo kelių metų sūneliui pa
dovanoja Kalėdų dovaną “kaubo
jaus” uniformą. Šis, Kalėdų metu 
atsilankančius pas jo tėvą svečius 
sutinka ne su meilia, vaikiška šyp
sena, bet su atkreiptu į svečią 
“kaubojišku” ginklu. Kiek yra gau
nama dovanų, kurios Kalėdoms 
praėjus išmetamos į šiukšlyną.

Vertėtų pagalvoti, kad Kalėdų 
ir kitomis progomis įteikiamos do
vanos, ypač mums, esantiems išei
vijoje, būtų tikrai reikšmingos. Ar 
nebūtų gražu, jei vaikams bei su
augusiems atitinkamomis progomis 
būtų įteikiama parinkto turinio 
lietuviškos knygos. Jų ir čia gali-

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 02-2331

t LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE 
< *

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

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus. X
X Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.
;; Telef. J 4094. X

BUVUSI “R O T A”, DABAR —
STATION DELICATESSEN |

92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA
SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO b 

PRODUKTUS. b
Užsakymai pristatomi į namus.

Organizavimasis Australijoje
Australijoje toks pirmas PLIAS 

skyrius įsteigiamas Sydnėjuje inž. 
B. Daukaus iniciatyva 1951.8.22. 
Steigiamajame susirinkime daly
vavo: D. Daukus, V. Bukevičius, J. 
Grudzinskas, Iz. Jonaitis, F. Si
pavičius, A. Žukas ir V. Vazgele- 
vičius. Valdybą sudarė B. Daukus 
— pirm-kas, V. Bukevičius — 
sekr., ir Iz. Jonaitis — ižd. Sky
rius didelės veiklos bent pradžioje 
negalėjo išvystyti, nes buvo per 
siauros apimties, o ir patys inži
nieriai nebuvo kaip reikiant įsi
tvirtinę savose specialybėse. Bet 
inž. B. Daukaus pastangomis na
rių skaičius didėjo, patys nariai 
savo tarpe glaudžiau susigyveno 
ir pamažu judino savo veiklą. Be 
abejo, tas pareikalavo daug pas
tangų ir pasiaukojimo tiek iš p. 
Daukaus, tiek ir iš ponios Dau- 
kienės, nes visi susirinkimai anuo 
metu vyko p.p. Daukų namuose, 
kur jautėsi lietuviškas jaukumas 
ir vaišinga šiluma.

Dešimtmečio darbai
Turime pasiguosti, kad kai ku

riose liet, organizacijose jaučia
mas nuovargis — apatija, ir jų 
veiklos apimtis siaurėja, Inž. ir 
Archit. S-ga nenuėjo daugelio pro
fesinių bei kitokių organizacijų 
pėdomis — užmarštin. Ji kaskart 
augo, plėtė savo veiklą ir savo 
darnumu įnešė daug pozityvių 
vaisių lietuvių bendruomeniniame 
gyvenime, nežiūrint, kad jos na
riai ir skirtingų pažiūrų. Draugi

DOVANOS
ma gauti, tik reikia iš anksto tuo 
pasirūpinti. Kaip būtų prasminga, 
kad tėvai savo jau suaugusiems ir 
atskirai gyvenantiems vaikams, 
krikšto tėvai krikštavaikiams, kaip 
Kalėdų dovaną, užprenumeruotų 
lietuvišką laikraštį. Ši dovana tu
rėtų ne viendienę bet ilgalaikę kul
tūrinę reikšmę. Ji daugeliu požiū
rių tarnautų lietuvybės išlaikymo 
tikslams: būtų puoselėjamas lie
tuviškasis žodis jaunose šeimose, 
ekonomiškai ir moraliai būtų pa
remta lietuviškos spaudos leidyklos 
ir jos redaktoriai. Jaunesnioji kar
ta, visada turėdama parankiui lie
tuvišką laikraštį, nejučiomis pra
dėtų daugiau domėtis mūsų lietu
viškosios bendruomenės rūpesčiais. 
Tas dėmesys sužadintų noro prisi
dėti prie siekiamų bendruomeninių 
tikslų įgyvendinimo. Tokiomis Ka
lėdų dovanomis atžymėtumėm ne 
tik Kalėdinius papročius, bet drau
ge nepaliaujamai kultūringomis 
priemonėmis žadintumėm ir stip- 
rintumėm savąją tautinę sąmonę.

Lietuviškųjų laikraščių adminis
tracijos taip pat turėtų pasvarsty- 

ja ragino savo narius aktyviai 
jungtis ir dalyvauti visuomeninia
me liet, bendruomenės gyvenime. 
Skyriaus narius matėme ir mato
me Krašto Valdybose, apylinkių 
vadovybėse, įvairiose lietuvių kul
tūrinėse organizeijose. Nemaža: 
prisidėta ir prie mūsų kultūrinių 
židinių — lietuviškų bendruome
ninių namų tiek aukomis, tiek 
talka juos organizuojant bei sta
tant. Didelė dalis inžinierių ir ar. 
chitektų dalyvavo abiejų Sydnė- 
jaus lietuvių namų Tarybose bei 
valdybose.

Profesinė veikla
Tarpusovyje tarėmės ir dalijo

mės profesinėmis žiniomis. Ragi- 
nom ir padėjom vieni kitiems gau
ti geresnių ir atsakingesnių dar
bų. Per šį dešimtmetį skyrius su- 
ruošęs virš 20 paskaitų, iš kurių 
vienos buvo skaitytos skyriaus 
narių susirinkimuose, gi kitos po
puliaresnėmis techniškomis temo
mis — viešumai. Ekskursuota į 
įdomesnes įmones (Port Kembla 
plieno gamyklas, Warragamba už
tvankų statybas, didžiąsias šilu
mines elektrines ir t.t.).

Veikiame ir kituose baruose
Glaudesniam tarpusavio ir jų 

šeimų bei bičiulių sugyvenimui 
skyrius kasmet surengia bent vie
ną pobūvį ir iškylą — pikniką. 
Šie parengimai, jau virtę tradici
niais, gausiai lankomi. Per drau
giją susidarė glaudus lietuviškų 
šeimų židinys.

ti, kaip tokias Kalėdų dovanas jų 
gavėjams įteikti. Jos turėtų pa
ruošti tinkamus Kalėdų sveikini
mus ir juos, atskirai kiekvienam 
dovaną gaunančiam, drauge su 
siunčiamu “Kalėdų dovana” laik
raščiu pasiųsti. Suprantama, šia 
Kalėdų dovana turėtų būti Kalė- 
lėdoms skirtas laikraščio numeris.

Kalėdų Senis

BE NAMŲ
"The Sundowner*” filmuota priei 
18 mėnesių, Australijoje, tik da
bar turi savo premierą Sydnėjuje, 
Embassy.

Kaip žievė apgaubia medžio šer
dį, taip pajūrio kosmopolitiški ir 
britiški miestai supa Australijos 
širdį, kuri ir po 150 metų baltų
jų šeimininkavimo vis dar gyva 
Praamžių palikuoniais kengūromis 
ir koalomis bei emigrantais krali- 
kais, širdį, kurioje išaugo tipiški 
australai klajūnai varovai ir 
“swagmen”.

Filmo režisorius Fred Zinner- 
mann, paėmęs gabalą Australijos 
ir jos ryškiausius personažus, pa
rodo žiūrovui Australiją tokią, 
kokia ji yra savo širdyje.

Plačios ganyklos su vaiduokliš
kais baltais eukaliptais ir krūmy
nai su vietine gyvūnija sudaro 
filmos peisažą, o varovų ir avių 
kirpėjų gyvenimas — jos turinį.

Nerami varovo dvasia veja j; 
iš vietos į vietą, verčia jieškoti 
nuotykių, nebesulaiko niekur il
gesniam laikui. Jis laimingas, nak
vodamas palapinėje ir dienas pra
leisdamas ant arklio.

Paraleliai bėga varovo žmonos 
gyvenimas. Ji ilgisi pastovios vie
tos, nori priklausyti bendruome
nei, vienu žodžiu, nori namų. •

Tų dviejų skirtingų charakterių 
paralelėse išsivysto filmos drama. 
Tačiau ši drama persunkta jumo
ru, kuris padaro gyvenimą pake
liamą, šio gyvenimo nekenčian
čiai moteriai. Jos buities prasmė 
yra išreikšta dviem sakiniais, pa
sakytais sūnui, kuris kalbina at
siskirti nuo klajoklio tėvo: “Ta
vęs laukia visi, o mudu turime tik 
vienas kitą. Ir aš eisiu kur jis eis.”

Todėl ji kartu su savo varovu 
vyru gena avių šimtus iš ganyk
los į ganyklą, per sausrą, dulkes, 
per ugnį, kuri degina ne tik žemę 
bet ir dangų, praleidžia dienas 
tarp kengūrų ir baltųjų papūgų, 
ilgėdamasi moterų kompanijos ir 
visą laiką gyvendama viltimi, kad 
kada nors ir jie turėsią namus.

Ji net pasiduoda bendrai lošimo 
ir lenktyniavimo nuotaikai, kuri 
yra taip charakteringa austra
lams.

Gamtos reiškiniai charakteringi 
Australijai, psichologiškai stiprus 
siužetas, puiki pirmaeilių aktorių 
vaidyba ir sveikas jumoras šia fil
mą išskiria iš daugelio kitų filmų.

Rūta Dargaz

Skyriaus nariai
Yra 20 narių. Iš jų keturi moks

lus baigę jau Australijoje. Jau
nesniųjų ir vyresniųjų narių ben
dradarbiavimas puikus, tačiau, 
kaip ir kitose organizacijose, jau
nimo pritapimas nėra lengvas. Be
veik visi skyriaus nariai dirba sa
vo profesinį darbą. Lietuvos uni
versitetų inžinierių diplomai čia 
pripažįstami, gi architektams teko 
laikyti papldomus egzaminus, ir 
jie jau dirba takiomis pat teisė
mis kaip ir vietiniai architektai. 
Daug narių dirba valdinėse įstai
gose. Yra ir savistoviai įsikūru
sių: A. Alekna turi elektroninių 
mašinų statybos dirbtuves, L. Sa
butis — faneros gaminių — baldų 
dirbtuves. Skyrius savo gyvenimą 
ir veiklą fiksuoja vedamajame 
albume — metrašty.

Skyriau* vadovai
Sydnėjaus skyriui eilės tvarka 

pirmininkavo: B. Daukus (7-rius 
metus), Iz. Jonaitis, V. Bukevi
čius, F. Sipavičius. Dabartinę val
dybą sudaro: Iz. Jonaitis — pirm., 
A. Alekna — seki-., L. Sabulis 
— ižd.
Su viltimi į ateitį

PLIAS Sydnėjaus skyrius žen
gia į antrąjį dešimtmetį su vilti
mi, kad tas darnus profesinis vie
netas palaikys ir toliau lietuviš
kas tradicijas ir jungsis tiek ini
ciatyva, tek darbais šalia kitų dar
buotojų Lietuvos laisvės kovoje 
ir lietuvybės išlaikyme.

Iz. J-ti«

Ž KONTINENTALINIAI
ę VAISTAI IR KOSMETIKA |

GULLOTTA’S J
| PHARMACY |

65 SCOTT STREET, X
LIVERPOOOL X

X Tel. UB-7629 4
A Atdara dieną ir naktį.
A.....................................................

50 DOLERIŲ MŪSŲ PASTOGEI
Prieš porą savaičių lankydama

sis Sydnėjuje žinomas Amerikos 
lietuvis Walter Rask — Rasčiaus- 
kas Mūsų Pastogės reikalams iš
rašė 50 dolerių čekį. Walter Rask 
yra žinomos pasaulyje firmos 
Wide World Tours Inc. direktorius 
ir milijoninio motelio Čikagoje 
savininkas. Plačiau apie jo vizitą 
Sydnėjuje buvo rašyta Mūsų Pas
togės Nr. 47.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Bernardas Kleinas, 

gyvenąs Australijoje. Klausinėja 
jo broliai iš Lietuvos. Prašoma 
atsiliepti arba žinias apie jį siųsti 
P. Kleinui, 115 Molesworth Str., 
Rockdale, Lane’s, England.

26 Greenfield Porode, Bonkslown

£

Modern Gift Shop
KALĖDŲ PROGA SPECIALIOS NUOLAIDOS

Bet ką nors pirkdamas mūsų krautuvėje tarp 1-mos ir 31-mos gruodžio 
jūs gaunate ekstra priedą dykai.

Pirkdamas vertės.... gausi pasirinktinai bet ką

nuo 20/- iki 40/- už 5/-
nuo £2 iki £5 už 10/-
nuo £5 iki £10 už £1
nuo £10 iki £20 už £2
nuo £20 iki £30 už £5

Pirkdamas už daugiau negu £30 jūs priedo gaunate šveicarišką Medana 
laikrodį, antimagnetišką Delux, garantuotą, £7/10/- vertės.

Mūsų specialybė: dovanos bet kokiom progom — importuoti Vene
cijos stiklo išdirbiniai — ispaniška bižuterja — australiški suvenyrai — 
servizai — porcelanas ir visų rūšių foto kameros — filmavimo aparatai 
— filmos.

Modern Gift

Melbourne
KALĖDŲ SENELIS 

MELBOURNO MOKYKLOJE 
Gruodžio 23 d. 3 vai. p.p. Lie

tuvių Namuose Thornbury, 12 
Francis Grove, Kalėdų Senelis ap
lankys savaitgalio mokyklos vai
kučius. Ta proga įvyks mokslo me
tų užbaigos iškilmės su programa 
ir vaišėmis. Kviečiama visus ir šios 
mokyklos nelankančius vaikučius 
ir tėvelius gausai dalyvauti. Pla
tesnę informaciją šiuo reikalu tei
kia mokyklos vedėjas p. L. Vac- 
bergas, tel. WM 6032.

Mokykloi Tėvų Komitetas

PRANEŠIMAS
MELBURNIŠKIAMS!

Kaip kiekvienais metais taip ir 
šių metų Parengimų ir Pramogų 
kalendoriuje yra įrašyta Apylin
kės Valdybos ruošiamas N. Metų 
sutikimas. Tai yra iš vienos pusės 
patarnavimas bendruomenės na
riams tradiciniai sutikti N. Me
tus, iš kitos pusės yra Apylinkės 
Valdybos pagrindinis pajamų šal
tinis bendruomeniniams reika
lams. Tačiau šie metai šituo at
žvilgiu yra ypatingi, nes N. Me
tų išvakarės yra sekmadienį ir 
tai dienai pagal vietos įstatymus 
neduodami leidimai panašaus po
būdžio parengimams. Rengimas gi 
tokio pobūdžio parengimo kitą die
ną, remiantis praeities patyrimu 
ir dabartinėm nuotaikom, rastas 
nepriimtinu, nes nepasiekia nori
mo tikslo.

Todėl Apylinkės Valdyba išmė
ginusi pati ir per savo rėmėjus 
bei pagelbininkus daugelį galimy
bių ir jas apsvarsčiusi priėjo nuo
monės, kad šiais metais tradicinio 
N. Metų sutikimo ji suruošti ne
galės.

Tačau dėl šito gyvenimas nesu
stoja, bet plaukia numatyta vaga. 
Apylinkės Valdybos įsipareigoji
mai, kurie dažniausiai yra surišti 
su piniginėm išlaidom, tur būti 
atlikti. Susidariusiom ir numato
mom išlaidom padengti Apylinkės 
Valdyba ruošia Lietuvių Namuose 
1962.1.6 d., šeštadienį, 6 vai. va
kare Alutį — Šokius, į kurį kvie
čiami visi tautiečiai. Pakvietimai 
gaunami pas visus Apylinkės Val
dybos narius.

ALB Melburno Apylinkė* 
Valdyba

PASISKIRSTYTA PAREIGOMIS
Socialinės Globos Moterų Drau

gijos Valdyba Melbourne, papil
džiusi savo sudėtį kandidate, š.m. 
lapkričio 30 d. posėdyje naujai 
pasiskirstė pareigomis:

pirmininkė — p. V. Baltokienė, 
142 Cramer St., W. Preston, Tel. 
JU 5674, sekretorė — p. O. Jaku
tienė, 14 Thistle t., Pascoe Vale 
Sth, Tel. FL 5802, iždininkė — 
p. J. Kairiūkštienė, 14 Palermo 
St., South Yarra, ligonių globėja 
— p. J. Matukevičienė, 3 Rialton 
Ave., Blackburn, parengimų vado
vė — p. R. Rakūnienė, 94 Punt 
Road, Windsor.

Shop
26 GREENFIELD 

PARADE, 
BANKSTOWN

SUTELKTINĖMIS 
JĖGOMIS I DARBĄ

Šiomis dienomis ALB Melburno 
Apylinkės Valdyba buvo sušauku
si vietos organizacijų posėdį — 
pasitarimą. Apylinkės pirmininkas 
J. Petrašiūnas jį atidarydamas 
kvietė nuoširdžiai pasisakyti ben
druomeninės veiklos pagyvinimo 
klausimais. Kiekviena organizacija 
yra išvariusi nemažą vagą savoje 
srityje. Bet kai kurios organizaci
jos per pirmąjį dešimtmetį jau 
“pavargusios” ir veikla sumažė
jusi. Tai greičiausia dėl to, kad 
organizacijos viena kitai netalki
nančios, veikiančios paskirai. Bet 
pasidžiaugė visa eile organizacijų 
bei veikėjų, kurie išjudiną ben
druomenės gyvenimą. Diskusijose 
gyvai pasireiškė L. Barkus, A. 
Vingis, J. Meiliūnas ir kiti, siūly
dami vieni kitiems talkinti, ben- 
bendradarbiauti ir jungtinėmis pa
stangomis siekti bendruomeninių 
tikslų, kuriems įgyvendinti vado
vauja ir tvarko apylinkės valdyba.

Į pasitarimą atsilankė visų gy
vai besireiškiančių organizacijų 
atstovai ir aptarė veiklos pagyvini
mo sąlygas bei pastangas. Reika
lui iškilus apylinkės valdyba ma
no ir daugiau sukviesti panašių 
posėdžių.

PAS BROLIUS LATVIUS
Latviai labai įvairiai atšventė 

šiais metais savo tautinę šventę 
Melburne. Latvių konsulas Rozi- 
tis sukvietė priėmimą Windsoro 
viešbuty, kuriame dalyvavo sveti
mų valstybių konsulai, daug aus
tralų žymių veikėjų ir parlamen
tarų ir įvairių tautybių atstovai. 
Lietuvius atstovavo apylinkės val
dybos vardu A. Krausas, kuris už
mezgė nemaža pažinčių su įvairių 
tautybių atstovais, išdalino nema
ža literatūros anglų kalba apie 
Lietuvą ir Lietuvos Skautų Są
jungą. Minėjimas įvyko kitą die
ną Melbos salėje su prof. Jurevič 
paskaita. Suruošta įdomi dailės ir 
tautinių dirbinių paroda, (k)

BALTARAGIO MALŪNAS 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖJE

Geelongo Apylinkės Valdyba 
lapkričio 26 d. suruošė šaunų, ka
riuomenės šventės minėjimą. Mi
nėjimas pradėtas pamaldomis baž
nyčioje, kurių metu giedojo MeD 
burno bažnytinis choras. Po pa
maldų įvyko pats minėjimas Lie
tuvių Namuose, kurį atidarė apy
linkės pirm. Bindokas, paskaitą 
skaitė p. Zdanavičius, o meninę 
dalį patiekė Melburno Apylinkės 
Kultūros Tarybos pirmininkas A. 
Krausas Baltaragio Malūną plokš
telėmis. Jau keletą kartų buvo 
duoti spektakliai plokštelėmis 
Thornbury, Lietuvių Namuose, 
Dandenonge, o kariuomenės šven
tės metu Geelonge. ALB Melburno 
Kultūros Taryba iš savo plokšte
lių knygyno skolina ir kitų Vic- 
torijos valstybės vietovių tautie
čiams veikalus “Baltaragio Malū
ną” ir “Milžino Paunksmę”. (a)
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GRUODŽIO 30 D.

XPOPTA$
Redaguoja: Antanas Laukaitis

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Krepšinis
9 v. Sydney — Geelong vyr.

10 v. Adelaide — Sydney mot.
15 v. Hobart — Sydney vyr.
18 v. Lietuvių — Victorijos mot. 

rinkt.
19 v. Lietuvių — Victorijos vyr. 

rinkt.

Tinklinis
11 v. Geelong — Hobart vyr.
12 v. Adelaide — Sydney vyr.
16 v. Geelong — Adelaide vyr.
17 v. Melbourne — Hobart vyr.

ADELAIDES SAVAITGALIO

XII-SIOS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTĖS

Stalo tenisas
9 — 12 vai.

14 — 20 vai. Vienetų ir dvejetų individualinės varžybos.

PROGRAMA Lauko tenisas
9 vai. Geelong — Hobart moterys.

14 — 20 vai. Vienetų ir dvejetų individualinės varžybos.

GRUODŽIO 27 D.
9 vai. Visų klubų atstovų ir sporto šakų vadovų informacinis susi

rinkimas Lietuvių Bendruomenės Namuose.
11.45 vai. Pamaldos šv. Jono bažnyčioje.
13.30 vai. Pietūs Lietuvių Bendruomenės Namuose.
16 vai. šventės atidarymas St. Mary’s krepšinio salėje.

Šachmatai

9 v. Adelaide — Melbourne 9 v. Sydney — Geelong 
GRUODŽIO 31 D.

10.30 Pamaldos šv. Jono bažnyčioje.

Krepšinis Stalo tenisas
17 v. Adelaide — Geelong vyr. 18 v Geeiong _ Sydney vyr.
18 v. Melbourne — Hobart mot. 18 v Adeiaide _ Hobart vyr.

Tinklinis 18 v. Geelong — Melbourne mot
19 v. Melbourne — Sydney vyr. 18 vai. Sydney — Adelaide mot
20 v. Melbourne — Geelong mot.

GRUODŽIO 28 D.
Tinklinis Stalo tenisas

Tinklinis Stalo Tenisas
13 v. Adelaide — Melbourne vyr. 13-17 vai. Vienetų ir dvejetų in

dividualinės varžybos.
Krepšinis Lauko tenisas

14 v. Melbourne — Geelong mot. 13 v. Geelong — Adelaide vyr.
15 v. Sydney — Hobart mot. 13-17.30 vai. Vienetų ir dvejetų
16 v. Melbourne — Adelaide vyr. individualinės varžybos.

ŠACHMATAI
žaibo turnyras

9 v. Adelaide — Melbourne mot.
10 v. Adelaide — Hobart. vyr.
11 vai. Geelong — Sydney vyr.

Krepšinis
15 v. Hobart — Melbourne vyr.
16 v. Geelong — Sydney mot.
17 v. Sydney — Adelaide vyr.
18 v. Melbourne — Adelaide mot.
19 vai. Geelong — Hobart vyr.

Šachmatai
9 v. Adelaide -r- Geelong
9 v. Melbourne — Sydney

9 v. Adelaide — Geelong vyr.
9 v. Sydney — Melbouni vyr.

10 v. Sydney — Melbourne mot.
14 v. Geelong — Adelaide mot.
14 v. Melbourne — Hobart vyr.
16 v. Sydney — Adelaide vyr.
16 v. Hobart — Geelong vyr.

Lauko tenisas
9 v. Melbourne — Geelong vyr.
9 v. Sydney — Adelaide vyr.
9 v. Geelong — Adelaide mot.

14 v. Adelaide — Melbourne vyr.
14 v. Sydney — Hobart mot,

GRUODŽIO 29 D.
9 vai. Australijos lietuvių visų sporto klubų atstovų metinis susi

rinkimas “St. Mary’s” šachmatų kambaryje.

19 Vai. Geelongo Lietuvių choro ir tautinių šokių grupės koncertas 
Lietuvių Bendruomenės Namuose.

SAUSIO 1 D.
Krepšinis Stalo tenisas

9 — 12 vai. Finalai.
14 v. Geelong — Adelaide mot.
15 v. Geelong — Melbourne vyr. Lauko tenisas

9 — 12 vai. Finalai.
16.30 vai. šventės uždarymas ir dovanų įteikimas.
20 vai. Uždarymo balius Aberdeen House.

— ■ir —
Visos sporto varžybos vyksta “St. Mary’s” patalpose — Myer ir 

Bellarine gatvių kampas.
Pamaldos — šv. Jono bažnyčioje — David St., North Geelong.
Pietūs — Liet. Bendruomenės Namuose, 14 Douro St., North Geelong.
Koncertas — Lietuvių Bendruomenės Namuose.

Tinklinis Stalo tenisai
Balius — “Aberdeen House” Aberdeen St., Newtown.

MOKYKLA
Adelaidės Savaitgalio Mokykla 

Lietuvių Namuose naudojasi 2 di
deliais ir 1 mažu kambariu. Kam
bariai yra gerai įruošti, šviesūs, 
apstatyti reikiamais baldais. Taip 
pat mokykla gali naudotis sale, 
scena, sporto aikšte. Mokslas mo
kykloje prasideda vasario mėnesį 
ir tęsiasi nenutrūkstamai iki 
gruodžio vidurio. Pamokos vyks
ta šeštadieniais nuo 10 vai. iki 12 
vai. su trumpa pertrauka. Tėvų 
Komiteto rūpesčiu šiais metais bu
vo duodami užkandžiai vaikams.

šiais mokslo metais mokykla 
lanko 45 vaikai, suskirstyti į 3 
mokymo grupes. Kiekvienoje gru
pėje vaikai išbūna po 2 metus ir 
po 5-6 mietų baigę savaitgalio mo
kyklų gauna atitinkamų pažymėji
mų. Baigus savaitgalio mokyklų 
jaunuoliai skatinami lankyti Li
tuanistikos Kursus ir įsijungti į 
lietuviškas jaunimo organizacijas.

Mokykloje mokoma šių dalykų: 
Tikybos, Lietuvių kalbos, Lietu
vos Istorijos, Lietuvos geografi
jos, Tautinių ir klasikinių šokių, 
Tautodailės dalykų — juostų au
dimo (mergaitėms) ir lietuviškų 
dainų. Kiekvienų mokslo metų pa
baigai ruošiamas vaidinimas, j ku
rį įtraukiami visi mokyklų lankan
tieji vaikai. Šis vaidinimui ruoši
masis irgi duoda vaikams didelės 
naudos lietuvių kalbos, tarimo, šo
kių ir dainavimo atvėjuose. Mo
kyklų vaikai noriai lanko čia ras
dami galimybės ne tik lietuviškai 
pasimokyti bet ir pabendrauti su 
savo amžiaus ir tautybės drau
gais, kartų savaitėje atitrūkę nuo 
australiškų mokyklų.

Mokyklai jau eilę metų vado
vauja prityręs pedagogas ir visa 
siela mokyklai atsidavęs p. V. 
Statnickas. Jo padėjėju yra mokyt. 
M. Renkė. Su pirmąja, mažųjų 
grupe dirba p. Šiandienė ir p. V. 
Patupis. Su antrąja grupe dirba

ŠIANDIE
mokytojai J. Neverauskas (lietu
vių kalba), Vyt. Neverauskas (tė
vynės pažinimas) ir p. M. Neve- 
rauskienė (lietuvių kalba). Tre- 
čiojoj, vyresniųjų grupėje moko 
p. M. Renkė (Lietuvos Istorija ir 
geografija) ir p. V. Statnickas 
(Lietuvių kalba ir literatūra). Vi
sas grupes lietuviškų dainų moko 
p. A. Grigonis. Tautinių šokių 1 
ir II grupės mergaites moko V. 
Brazauskaitė, klasikinių šokių mo
ko p. A. Riaubienė. Vyresnio am
žiaus mergaitės yra mokomos aus
ti lietuviškų tautinių juostų p. 
Jurgelionienės. D. J as uty t ė yra 
mokyklos pianistė.

Mokymui naudojamasi žinomais 
lietuvių kalbos vadovėliais kaip 
tai S. Zobarsko “Aušrelė”, A. Rin- 
kūno ’’Kregždutė’’, Dr. šešplau- 
kio “Pratiminė lietuvių kalbos 
gramtika” ir kitais. Mokslo metų 
pabaigoje įvyksta įgytų mokslo ži
nių patikrinimas.

Minint mokyklos ruošiamus vai
kų vaidinimus paminėtina ir šiais 
metais, gruodžio 9 d. ruošiamas 
mokslo metų pabaigtuvių proga 
vaidinimas — inscenizuota pasaka 
"Užburta Karalystė”. Vaidinimą 
parašė mok. Vyt. Neverauskas, re
žisuoja mok. J. Neverauskas. Vi
sus šokius paruošė p. A. Riaubie
nė, dekoracijas kuria jaunas Ade
laidės menininkas stud. Antanas 
Lapšys, specialūs muzikos įrengi
mai ir parinkimas p. Budrio.

PO ILGO LAUKIMO, 
RŪPESČIŲ IR

didelių pastangų lapkričio 20 d. 
Adelaidės aerodrome žinoma mūsų 
solistė G. Vasiliauskienė ir jos 
sesuo č. Paliulienė džiaugsmingai 
pasitiko savo tėvelius ponus Sta
naičius, atskridusius tiesiai iš Lie
tuvos.

9
10
11

v. Geelong — Adelaide mot.
v. Sydney — Hobart vyr.
v. Geelong — Melbourne vyr.

15
16
17
18
19
13.30

Krepšinis
v. Adelaide — Hobart mot.
v. Melbourne — Sydney vyr.
v. Sydney — Melbourne mot.
v. Adelaide — Hobart vyr.

Geelong — Hobart mot.
v. Individualinės ir koman

dinės baudų metimo varžybos.

9
9

10
14
14

mot,
vyr.

Adelaide — Melbourne 
Melbourne — Geelong 
Sydney — Hobart vyr. 
Adelaide — Melbourne vyr, 
Sydney — Geelong mot.

9
9
9

14
14

Lauko i
v. Sydney — 
v. Hobart — 
v. Geelong —
v. • Sydney — 
v Melbourne

tenisas

Geelong vyr.
Adelaide mot.
Sydney mot.
Adelaide mot.

— Sydney vyr

15 v. Adelaide — Sydney
Šachmatai

15 v. Melbourne — Geelong

Aikštėje ir prie stalo
(GRAŽUS VARPIEČIŲ SUBUVIMAS)

tinklinio 
tarp da- 

reprezen- 
kurie ka-

Lapkričio 18 d. skaitlingas var- 
piečių būrys susirinko į Melbour
ne lietuvių namų sporto aikštelę 
pasižiūrėti neeilinių 
rungtynių, kurios įvyko 
bartinių Varpo tinklinio 
tantų ir senių-veteranų,
daise buvo šios sporto šakos mė
gėjai.

šias rungtynes suorganizavo 
klubo Valdyba, norėdama bent 
kiek pagyvinti susidomėjimą šia 
sporto šaka, kuri Lietuvoje ir ki
tose Europos valstybėse buvo to
kia populiari ir gyva, tuo tarpu 
Australijoje ji dar yra mažai ži
noma, o naujųjų ateivių tarpe do- 
mavimasis tinkliniu vis mažėja.

Nedaug turime tokių kovos žai
dimų, kurie gali būti varžybinio 
ir kartu rekreacinio
Tinklinis bus rekreacinio pobū
džio, kada nebus rungtyniaujama 
ir nesiekiama laimėjimo, bet jieš- 
koma būdų, kaip permušti kamuo
lį per tinklą į kitą pusę. Tokiu bū-

pobūdžio.

du žaidžiant, sveikai ir naudingai 
bus praleidžiamas laisvalaikis. Be
žaidžiant tinklinį, nenoromis ten
ka atlikti tokius kūno judesius, 
kurie visapusiškai lavina nuvargu
sį žmogaus organizmą ir mankšti
na tas kūno dalis, kurios norma
liame žmogaus gyvenime atrofuo
jasi. čia automatiškai įsitraukia 
fizinio lavinimo elementai, kaip 
ėjimas, bėgimas šuoliai, liemens 
mankšta, pusausviros ir orientaci
jos pratimai ir giliai lavinamas 
bendravimosi jausmas.

Tinklinio žaidimas įtrauktas 
Australijos Lietuvių Sporto Šven 
tės programą, ir jį žaidžia tiek 
vyrai, tiek 
yra įdomus 
stebėti, bet 
žaidžiančios 
rai pasiruošusios. Neužtenka per
mušti sviedinį per tinklą į kitą 
aikštės pusę, bet reikia sugebėti 
nutaikyti sviedinį ten, kur nori ir 
kur reikia, arba taip iškelti svie

ir moterys. Tinklinis 
žaidimas ir gražu yra 
tik tada, kada abi 
pusės techniškai ge

PŪKINES KALDROS
PLUNKSNI.NIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming! Corner Shop, 181 Queen St., St. Maryi, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekei duodamos ir issimokėjimui. Mes kalbame vokiikai. 

vvawav.wava\,asv»va\vava,aviav.vavaw,

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI 
BANKSTOWNE

3 FETHERSTONE ST., (PRIEŠ POLICIJĄ) 
II AUKŠTAS, te!. 70-8023 

ir
380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), 

tel. 70-6644.
DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 

KIRPĖJAI SPECIALISTAI.
. Lietuviam! nuolaida.

FRANK'S

dinį savam žaidikui, kad šis 
“mirtinai” galėtų permušti į prie
šininkų pusę.

Iki šiol, mūsų Sporto švenčių 
metu, įvairių vietovių tinklininkai, 

i išskyrus tik kelias komandas, ne-
- parodydavo aukšto tinklinio žai-
- dimo lygio, kas leidžia manyti, 
, jog dauguma komandų atvyksta
■ į žaidynes mažai pasiruošusios.
■ Gaila, kad mūsų sporto klubai ma- 
. žai kreipia dėmesio į tinklininkų
■ geresnį paruošimą, nes nuo to nu- 
i kenčia Sporto švenčių pasiseki- 
i mas. Turint galvoje, kad b’eveik 
i visos vietovės turi lietuvių na- 
. mus, prie kurių yra mažesnis arba 
į didesnis kiemas, nebūtų problema

įrengti tinkamą tinklinio aikštelę, 
kurioje galėtų pažaisti ne tik 
sportininkai, bet ir šiaip tautie
čiai, atsilankę į lietuvų namus.

Šiuo atveju, Melbourne Lietu
vių Sporto Klubo Varpas Valdyba 
parodė gražų pavyzdį pakviesda- 
ma veteranus tinklininkus drau
giškom rungtynėm. Šios rungtynės 
įrodė, kad neužtenka būti jaunam 
ir gerai pasiruošusiam, bet rei
kia dar pašvęsti nemažai laiko ir 
darbo, norint sumušti veteranus, 
kurie, savu laiku buvo gerai pasi
savinę šio žaidimo techniką, ir ka
muolio valdymas jiems nėra sveti
mas. Taigi, įvairiame trijų setų 
žaidime, Melbourne veteranai su
dorojo savo pasekėjus, nors ne 
laimėjime esmė, bet malonu buvo 
matyti pirmųjų'mūsų Sporto Šven
čių dalyvius, išėjusius į žalią ve- 
ą pabendrauti su mūsų jaunimu. 

Atrodo, kai abi pusės turėjo pa- : 
kankamai pasitenkinimo. i

Po šių draugiškų varžybų, klubo i 
valdyba prie vaišių stalo pagerbė

i nusipelnusius sportininkus ir gy-
■ vai pasikalbėjo sporto gyvenimą 

liečiančiais klausimais. Klubo val-
! dybos pirmininkas p. V. Lazauskas 
, trumpa kalba pasveikino susirin-
■ kusius sportininkus, linkėdamas ir 
• toliau draugiškai bendrauti spor- 
, tiniuose parengimuose ir aukštai 
i laikyti lietuvio sportininko vardą. 
. šia proga buvo pagerbtas Varpo
■ sporto klubo ir mūsų Sporto Sve

čių steigėjas, sporto veteranas Le
onas Baltrūnas ir už nuopelnus 
sportinėje veikloje jam buvo įteik
tas garbės nario diplomas. Tokį 
pat diplomą nutarta išsiųsti j 
Ameriką — visiems gerai žino
mam sportininkui Stasiui Dargina- 
vičiui, kuris ilgus metus kovojo 
už sporto klubą Varpą ir gražiai 
reprezentavo lietuvio sportininko 
vardą. Graži knyga apie lietuvių 
krepšinį buvo įteikta visada nar
siai kovojančiam Varpo sportinin
kui V. Sochai. Po dovanų įteiki
mo Leonas Baltrūnas ilgokoje 
kalboje painformavo jaunuosius 
sportininkus apie pasiruošimą var- 
žybiniam sportui ir apie savitar
pinį sugyvenimą.

Pabaigoje visų buvo nutarta 
dažniau organizuoti panašias ka
vutes pakviečiant veteranus spor
tininkus ir dažniau jieškoti progų 
parungtyniauti su kitų tautybių 
sportininkais. Taip pat nutarta 
aktyviai ruoštis artėjančiai Spor
to Šventei.

Šis gražus sporto klubo Valdy
bos sumanymas yra didžiai svei
kintinas. šiuomi tapo įrodyta, kad ! 
ir be svaiginamų gėrimų maloniai J 
galima praleisti laiką bendraujant ; 
ir jieškant naujų kelių sportinio < 
gyvenimo suaktyvinimui. Dalyvis .

GRUODŽIO 31 D.
SYDNEY GRAŽIAUSIOJE SALĖJE

THE STATE BALL ROOM

MARKET ST., CITY

SYDNĖJAUS LIET. SPORTO KLUBAS

KOVAS

ruošia

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

BALIU
Grot 5 muzikantų kapela.

Turtingas bufetas.

Salė vėlinama. Pakvietimai gaunami Lietuvių Namuoie 

Redferne ir prie įėjimo.

Kaina £ 1-10-0 įskaitant ir vakarienę.
Pradžia 8 vai. vak.

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubai

Kovai

LIKERIAI

GARSŪS VISAME PASAULY, 

BRANDY, 
VERMOUTH

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIjdj.
*^***4K****#*****#****s*#^**<r#dp#«s**MNP**<#*Mp***#<*#MM<**4MMM*#* k 

Be kitų įvairiausių vietinių ir užiieninių gėrimų pas M. Petronį 
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jOi gausite 

ir Stock gaminins.
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PASTOGĖ
PAMALDOS

Šį sekmadienį, gruodžio 17 d. 

Sydnėjaus lietuviams bus pamal

dos tik Camperdown St. Joseph 

bažnyčioje 12 vai.

Pranešimai

ADELAIDE
BENDROS KOČIOS

Bendras Kūčias Lietuvių Na
muose gruodžio 23 d., šeštadieni, 
ruošia Moterų Sekcija.

Suaugusieji moka po 10 šilingų, 
vaikai nuo 5 iki 4 metų moka 5 
šilingus, o iki 5 metų — veltui.

Užsirašyti ir apsimokėti prašo
ma iki gruodžio 18 d. Vėliau už- 
sirašymai nebus priimami.

Bendros Kūčios prasidės 7 vai. 
vakare.

NEWCASTLE
KALĖDŲ EGLUČIŲ 

FESTIVALIS
Ir šiais metais Newcastle YWCA 

suorganizavo Kalėdų eglučių fes
tivalį Newcastle City Halėje (nuo 
29.11. iki 2.12.61). Festivalyje bu
vo išstatytos 16-kos tautų Kalėdų 
eglutės su kiekvienai tautai cha
rakteringais stiliais ir papuoši
mais.

Kai kitų tautų eglutės buvo pa
eiliui sustatytos halės pakraščiuo
se, tai lietuvių eglutė su YWCA 
auksiniu medžiu stovėjo pačiame 
halės vidury ir savo stilingais ir 
neįprastais papuošalais (iš šiaudų 
pagamintomis geometrinėmis fi
gūromis) viliojo į save lankytojų

ir fotografų dėmesį ir akį. Visai 
tad nenuostabu, kad lietuvių eg
lutės nuotraukos pasirodė New
castle dienraščiuose. Lietuviška
jai kalėdų eglutei papuošalus pa
ruošė p. M. Rimgaudienė.

Festivalio dienų vakarais buvo 
atskirų tautų programiniai pasi
rodymai. Lietuviai su savo choru 
ir tautiniais šokiais pasirodė lap
kričio 30 d. vakare. Newcastle lie
tuvių choras, diriguojamas S. Žu
ko, padainavo keturias dainas. 
(Per girių giružėlę, šiltas gražus 
rudenėlis, Kur giria žaliuoja ir 
Waltzing Mathilda). Dainos skam
bėjo stipriai ir žavingai. City Ha
lė yra ideali akustiniu atžvilgiu 
chorų koncertams, šis Newcastle 
viešas lietuvių choro pasirodymas 
australų publikai buvo lyg ir ge
neralinė repeticija prieš būsimų 
didžiulį choro koncertų, kuris įvyks 
gruodžio 23 d. vakare Hamiltono 
Anzac salėje.

Ponios Rimgaudienės vėl iš nau
jo suorganizuota tautinių šokių 
.grupė gyvai pašoko blezdingėlę 
ir klumpakojį. Prieš penkerius me
tus mūsų tautinių šokių grupė 
buvo pagarsėjusi visame Newcast
le mieste. Tikime, kad toks pat 
pasisekimas lydės ir dabartinę šo
kių grupę. Šokiams akordeonu 
grojo Vyt. Lorencas. Be to, V. 
Lorencas (akordeonu) su savo 
draugu australu (gitara) pagrojo 
keletu muzikinių fragmentų.

Korespondentas

MELBOURNO LIET. NAMUOSE

POBŪVIS
Melbourne Lietuvių Sporto Klubas “Varpas” talkinamas M.L. 

Klubo Tarybos, š.m. gruodžio mėn. 26 d. (antrų Kalėdų dienų) 6 vai. 
vakare Lietuvių Namuose rengia POBŪVĮ į kurį maloniai kviečiami 
visi Melbourne lietuviai ir jų kalėdiniai svečiai.

Čia jaukioje ir tik savųjų aplinkoje užbaigsime Kalėdų šventes.
Pobūvyje gros gera kapela, bus ponių paruoštas turtingas už

kandžiais bufetas, atšaldytas alus ii- kiti svečiams patarnavimai.
Įėjimas, kaip ir anksčiau, aukomis.

M.L.S.K. “Varpa, ir
M.L.K. Taryba

;♦! SYDNEY LIETUVIŲ TEATRAS
H ATŽALA
!♦! - GRUODŽIO 16 DIENĄ (ŠEŠTADIENĮ)
ij DAINAVOS SALĖJE, EAST TERRACE, BANKSTOWN
>! stato
$ S. ČIURLIONIENĖS — KYMANTAITĖS

4 veiksmų dramų

AUŠROS SŪNŪS
REŽISORIUS S. SKORULIS
DEKORACIJOS A. PLUKO
: A. Grinienė, D. Labutytė, V. Ramanauskie 
Bučinskas, K. Intas, J. Jarmalavičius, T. Ro

Baleto šokėjos sulaukė audrin
gų plojimų, ir rengėjai įteikė gė
lių puokštes.

Pažymėtina, kad p. Kymantie- 
nė, baleto šokėjos Edos mama, 
nupirko specialų baleto kostiumą 
savo dukrai kaipo aukų “Mūsų 
Pastogei”. Ritai taip pat iš savo 
kuklių sutaupų irgi nusipirko spe
cialų kostiumų, kad tik prasmin
giau ir gražiau pasirodytų.

Šokėjos minimam pobūviui iš 
anksto ruošėsi ir aukojo savo lai
kų, energijų. Gaila, nedaug žmo
nių galėjo jų šokiu gėrėtis.

Turtinga loterija atnešė daugu
mai laimę, ir laimikis primins eilę 
metų to pobūvio tkslą ir idėjas, 
nes daiktai buvo labai praktiški 
ir naudingi.

Be to, netikėtas atsilankymas 
Amerikos lietuvio milijonieriaus į 
minimų vakarą. Ilgai kai kurių as
menų ausyse skambės jo žodžiai: 
“Jeigu Jūs būtumėte visi lietu
viai vieningi, draugiški, sugyvena
mi ir suprantą vienas kitų — toji 
salė būtų trigubai didesnė ir de
šimteriopai daugiau būtų buvę 
čia žmonių, svečių. Užmirškite sa
vo partelių ambicijas, skaldymą
si, bet visi lietuviai eikite vienu 
ir tuo pačiu keliu, siekdami ben
drų idealų ir užbrėžtų tikslų, ta
da būsite žymiai tvirtesni, garbin
gesni ir daug atsparesni...”

Pelno gauta 22.14.0. — mz —

ATOSTOGŲ Į AMERIKĄ

SYDNEY
POLITINĖ POPIETĖ

Sekmadienį, gruodžio 3 d. Lie
tuvių namuose Redferne įvyko 
Informacijos Talkos ir visų trijų 
Sydney apylinkių valdybų organi
zuota politinė popietė — mitin
gas, į kur buvo pakviesti kalbėto
jais liberalų partijos — Mr». M.E. 
Furley, partijos kandidatė į sena
tą, Australijos darbo partijos — 
Mr. A.J. Mulvihill, N.S.W. darbo 
partijos gen. sekretorius, ir de
mokratinės darbo partijos — Mr. 
J.T. Kane. Po kiekvieno atstovo 
kalbos iš klausytojų pusės pa
tiekta paklausimų. Popietė praėjo 
labai kultūringai, dalyvavo apie 
100 lietuvių. Mitingą pradėjo Syd
ney apylinkės pirmininkas H. Sto- 
šius, o jį gražiai ir kultūringai 
pravedė inž. p. V. Bukevičius.

★ K. Steponiuka, tarnybiniais 
reikalais išvyko į Brisbanę. Ne
seniai jis išlaikė šaldytuvų ir vė- 
dintuvų specialybės egzaminus 
Technical College ir yra kvalifi
kuotas specialistas. K. SteponiU- 
kas nufilmavo spalvuotai “Batuo
tą Katiną” ir yra nuolatinis tal
kininkas įvairiuose liet, parengi
muose.

FOTO PARODA GEELONG’E
1. įvyks gruodžio 28 — 31 die

nomis Geelong’o Lietuvių Na
muose.

2. Foto parodos atidarymas 
gruodžio 28 d. 1 vai. p.p.

3. Vyriausias šios parodos orga
nizatorius yra V. Bindokas, gyv. 
38 Walsgott Str., North Geelong, 
Victoria. Tad visais šios parodos 
reikalais prašau kreiptis tik į jį.

4. Būtų gera, kad ši paroda, api
manti visą mūsų sportišką gyve
nimą, būtų kuo turtingesnė. Tai
gi dar kartą prašau visus Australi
jos lietuvius patikrinti savo albu
mus, ir jei tik rasite ką nors iš 
sportinio gyvenimo, atsiųskite į 
šią lietuvių sporto foto parodą.

5. Plačiau šios parodos reikalu 
žiūrėk Mūsų Pastogės Nr. 46 
(1961.XI.21).

6. Teko patirti, kad daugelis 
mūsų tautiečių senesnes nuotrau
kas ar dėl vietos stokos ar dėl 
kitų priežasčių išmeta ar sunaiki
na. Dažnai pasitaiko, kad jų tarpe 
išmetama daug istoriniu atžvilgiu 
vertingų bendruomenės gyvenimui 
nuotraukų, tad labai prašau visus, 
kas tik turi bet kokių nuotraukų, 
negatyvų, transparentų. ar filmų, 
kurios bent kiek turi ryšio su 
bendruomeniniu gyvenimu, atsiųs
ti į foto ir flmos archyvą: J. Va
nagas, 9 Westbourne Str., West 
Croydon, S.A. čia jos bus saugo
jamos kaip istorinė medžiaga ir 
liks ateinančioms kartoms gyvas 
liudytojas mūsų darbų bei vargų.

Vacys Ilgūnas
ALB Krašto Kultūros Tarybos 

Foto ir Filmų sekcijos seniūnas

KŪČIŲ REIKALU 
PRANEŠIMAS

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet, Sydney lietuvių Klubo 
Namų Valdyba, susitarusi su apy
linkės Valdyba ruošia Redferno 
lietuvių namuose bendras Kūčias. 
Iš praktikos žinome, kad šitas 
gražus lietuviškas paprotys mūsų 
tarpe susilaukia kaskart didesnio 
pritarimo. Dėsime pastangų, kad 
šiais metais Kūčios praeitų nuo- 
taikingiau ir iškilmingiau. Kūčių 
vakarienės išlaidoms padengti nu
matoma: suaugusems asmenims 
po £ 1, moksleiviams ir nepilna
mečiams — 10 šil., vaikams iki 
12 metų — veltui.

Norintieji dalyvauti Kūčių va

karienėje prašomi registruotis 
įmokant numatytą mokestį pas M. 
Petronį 152 Liverpool Rd., En
field, arba savaitgaliais Lietuvių 
Namuose (20 Botany Rd., Red
fern) pas budintį Lietuvių Namų 
Klubo Tarybos narį.

Registracija baigiama gruodžio 
20 dieną.

Sydney Lietuvių Namų Taryba 
ir Sydney Apylinkės Valdyba

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMO 
REIKALU

Jau Studentų Valdyba kreipėsi 
į Sydney studentus žadančius va
žiuoti į metinį suvažiavimą Vik
torijoje ir gavo atsiliepimų. Ta
čiau tikimasi Sydney atstovaus di
desnis skaičius lietuvių studentų 
nei iki šiol užsiregistravo. Ypa- 
tngai primenami fuksai, kad asme
niški kvietimai nėra siuntinėjami.

Visi, kurie nori kartu pabuvoti 
su lietuvais studentais per kalė
dines atostogas ir drauge sutikti 
Naujuosius Metus, turi kuo sku
biausiai patys pranešti studentų 
sekretorei Danai Bajelytei 
(UJ 0289) ir sumokėti suvažiavi
mo mokestį, t.y. iš viso tik 
£2.10.0. (Likusį £1, Sydney stu
dentams, padengia Studentų Val
dyba).

Kartu su studentais į suvažiavi
mą gali vykti ir abiturjientai ir 
nestudijuojantis jaunimas. Jie ga
lės dalyvauti visuose suvažiavimo 
parengimuose tik neturės balsavi
mo teisės ir iš valdybos negaus 
finansinės paramos.

Kas norėtų suvažiavime daly
vauti ir dar nespėjo užsirašyti 
iš karto paskambinkit kolegei Ba
jelytei. Nakvynė, visiems užsire
gistravusiems valdyboj, bus parū
pinta.

Studentų Valdyba
* • •

šeštadienį, gruodžio 16 d. 7 vai. 
Sambūrio “šviesa" Sydney sky
rius ruošia metų pabaigos pobūvį, 
kuris įvyks Milsons Point salėje 
14 — 16 Ennis Rd., Milson’s Point. 
Visi nariai, bičiuliai r studentija 
kvečiami šame paskutiniame šių 
metų parengime dalyvauti.

Valdyba

K

Vaidina 
nė, J. Barila, A. 
cas, H. Šliteris.

Administratorius A. Bučinskas
Pradžia 7 vai. vak.

Bilietus iš anksto galima įsigyti pas A. Bu
činskų, 31 Pyramid Ave., Padstow, Tel.: UU 9174 (darbo dieno
mis po 7 v.v.), pas Pr. Sakalauskų, Frank’s moterų kirpimo Ba
lione, 3 Fetherstone St., Bankstown (II augštas), tel.: 70-8023 
ir pas H. Stošių Lietuvių Namuose Redferne.
Bilietų kaina:

15 šil., 12 šil. ir 10 šil. 
Moksleiviams — pusė kainos.

BANKSTOWN
PAVYKUSI RINKLIAVA

A.L.B. Bankstowno Apylinkės 
Valdyba š.m. spalio mėn. 21 ir 22 
dienomis pravedė piniginę rinklia
vų lietuvių tarpe, gyvenančių 
Bankstowno apylinkės ribose, 16- 
to Vasario Gimnazijai paremti ir 
seneliams ir ligoniams sušelpti 
Vokietijoje.

žmonės aukojo savo pinigus 
anksčiau pažymėtam tikslui leng
vai, be priekaištų, išmetinėjimų, 
kaip paprastai būna berenkant pi
nigus, ir sveikino tos idėjos ini
ciatorius bei darbuotojus.

Surinkta iš viso £ 117.10.0.
Iš tos sumos tenka; 16-to Va

sario Gimnazijai £ 54.18.0 ir se
neliams bei ligoniams sušelpti Vo
kietijoje £ 63.0.0.

Daugiausia pinigų surinko šie 
riknėjai: P.p. A. Lelešius su šim- 
boriene £ 36.0.0, p.p. M. Zakaras 
su Lelešiene £ 23.10.0, p.p. J. šim- 
boras su Belkiene £ 19.16.0, p.p. 
A. Makaras su V. Ramanauskie
ne £ 19.5.0, p. K. Stašionis £ 13.0.0 
ir p. M. Nakutis £ 6.7.0.

Didelė padėka pinigų aukoto
jams, kurie dar nepamiršta savo 
tautiečių, gyvenančių užsienyje ir 
reikalingų materialinės pagalbos. 
Taip pat nemažas nuopelnas ini
ciatoriams ir pinigų rinkėjams, 
kurie aukojo pinigus, savo laisva
laikius ir susisiekimo priemones

tam tikslui įvykdyti. Didelis ačiū 
Visiems!

Pinigai pasiųsti Vokietijon per 
Krašto Valdyba.

TURĖTŲ BŪTI
DAUGIAU ŽMONIŲ

Šiuos žodžius kartojo daugelis 
lietuvių, atsilankiusių į š.m. lap
kričio mėn. 25 d. šokių vakarų 
Bankstown lietuvių “Dainavos" 
salėje, surengtų visų trijų apylin
kių valdybų “‘Mūsų Pastogei” pa
remti.

Ištikrųjų, muzika buvo gera ir 
svečiai pilnai prisišoko, nes vietos 
salėje netrūko.

Ponas Paulauskas perskaitė ak
tualijas, vaizduojančias lietuvių 
veiklų, gyvenimų, progresų Lie
tuvoje, DP stovyklose ir emigra
cijos kraštuose su visais varian
tais.

Įdomiausių programos dalį su
darė baletas. Panelės Edą Ky
mantaitė ir Rita Glionertaitė sa
vo grakščiu baleto šokiu pavaizda
vo ‘‘Mūsų Pastogės” audringų 
gyvenimų, kovingumų už savo eg
zistencijų, kovų su politinėmis 
srovėmis, užmetinėjimais ir puoli
mais iš partinių sluoksnių ir prie
šingų idėjų. Edą, kaipo suasme
ninta ‘‘Mūsų Pastogė”, narsiai iš
blaškė juodus debesis ir gražiai 
planiruodama nusileido savo aero- 
droman. Gi Rita meniškai ir už
pelnytai atliko savo rolę.

Kun. L. Kemėšis Perth’o lietu
vių kapelionas, išbuvęs Sydney 
mieste savaitę laiko, gruodžio 
mėn. 6 dieną laivu “Orsova” iš
plaukė į Ameriką. Būdamas Ame
rikoje nori aplankyti Los Angeles, 
Chicago ir kitų didesniųjų miestų 
lietuvius pakeliui į Kanadą, kur 
mano išbūti ilgesnį laiką pas savo 
brolį. Į Australiją sugrįžti tikisi 
ateinančių metų birželio mėnesy
je. V.A.

PERTH
Lietuvių bendruon^dniės narių 

vaikams Pertho apylinkės valdy
ba rengia Kalėdų eglutę gruodžio 
23 d. 3-6 vai. p.p. Mayland kata
likų bažnyčios salėje, Guilford 
Rd., ten, kur minėjome 8-ją rug
sėjo.

Tėvai iš anksto registruoja sa
vo vaikučius pas valdybos narius. 
Besidomį Kalėdų eglutės reika
lais teiraujasi pas bet kurį valdy
bos narį.

Pertho apylinkei valdyba

NEPRALEISKITE PROGOS PRATĘSTI ŠVENTIŠKOS NUOTAIKOS.

RENGĖJAI

CABRAMATTTA CIVIC HALL.

ALB SYDNEY, BANKSTOWN IR CABRAMATTA APYLINKIŲ VALDYBOS

GRUODŽIO 26 D. (KALĖDŲ ANTRĄJĄ DIENĄ) RUOŠIA TRADICINĮ

Veiks užkandžių ir gėrimų bufetai.

Pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 2 vai. ryto.
Įėjimas: 15/- vyrams ir 10/- moterims bei moksleiviams.

t................... F L E R FOTELiXi.....................
IŠ NAUJAUSIŲ MEDŽIAGŲ VISŲ SPALVŲ PO 

$: £ 14 — 19 — 6
g ATVERČIAMI DIVANAI S

tik 25 gns. Kitur £ 39 — 10 — 0
MOKAMA TIK GRYNAIS Už AUGŠČIAU g

f PAMINĖTUS BALDUS. S
KREIPTIS PAS MINKŠTŲ BALDŲ SPECIALISTĄ

| M.R. COOKE g
45 Restwell St.. Bankstown i

| Tel: UY 54 81 |
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GRUODŽIO 31 D. DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE, £ 
J EAST TERRACE *•* . , iĮvykstaB 5
>! NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO J* I
Į Vakaras - Balius j
M $

Socialinės Moterų Globos Draugija svečius vaišins 
skaniais užkandžiais.

SKAMBĖS ROŽYČIŲ DAINOS £
£ ! GROS PADIDINTA KAPELA £

J Kiekvienas svečias galės atsigaivinti šaltais gėrimais, nes 
>* Dainavos valdyba įsigijo modernišką didelį šaldytuvą, kurį įstatė >• 

inž. Kostas Steponiukas. £
$ 

£ NAUJUS METUS SUTIKIME TIK SAVOJE PASTOGĖJE *• 
»♦{ i IR SU SAVAISIAIS >:8 ‘ $

Dainavot Valdyba

Y

I

CABRAMATTA HOTEL 
Tel. UB 1619 

moderniškiausiai viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto. 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — 
gera muzika.X gera muzika.

GREITAI, TVARKI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

NUOSAVUS NAMUS 
įmokėjus mažą dej

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

M. LUCAS & CO.
56 YARRARA ROAD, PENNANT HILLS, N.S. 

Tel. 84 2272
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKAI 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.

Printed by Minds Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney, 
tel. 75 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian Community,' 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney,. N.S.W.
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