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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA

Taikos ir ramybės
“Garbė Dievui aukštybėse ir 

ramybė žemėje geros valios žmo
nėms". Jau beveik du tūkstančiai 
metų, kaip ši nuostabi angelų 
giesmė suskambėjo viršum tylių 
ir šaltų Betlėjaus laukų. Taika ir 
ramybė yra tos brangiosios dova
nos, kurias gimęs Kristus atnešė 
kovų ir kančių išvargintiems 
Palestinos tyrų ir Jordano slėnio 
gyventojams. Taika ir ramybė 
yra ta didžioji svajonė, kurios 
išsipildymo taip karštai ilgisi ne
ramusis mūsų dienų pasaulis...

Ar galėjo karščiau ilgėtis tai
kos anie senojo pasaulio žmo
nės, kaip mes, atplėšti nuo tė
vynės, savųjų namų, atskirti nuo 
savo artimųjų, nežinios kankina
mi, po svetimas šalis išsisklaidę? 
Tačiau taika taip toli nuo mūsų: 
nustojo gausti patrankos, ūžti 
lėktuvų motorai, bet taikos pa
sauly nėra. Priešingai, pasaulis 
kala naujus ginklus ir rengia 
naujas žudynes.

Kodėl nėra taikos pasauly? 
Todėl, kad jos nėra atskirų žmo
nių širdyse.

Izraelio tauta laukė taikos ir 
išganymo iš politinės galybės. 
Tikrojo Mesijo ji nepažino ir Jį 
nukryžiavo. Ir tai buvo didžioji 
šios tautos klaida ir didžioji jos 
tragedija. Bet ne vien jos. Izrae
lio tauta yra visų tautų prototi
pas. Jos likime slepiasi visos žmo
nijos ir kiekvieno atskiro žmo
gaus likimas. Šventosios knygos 
yra didysis Dievo Romanas, ku
rio tipais visi mes esame. Kas 
atsitiko su Izraelio tauta, tas at
sitinka su visa žmonija, su kiek
vienu iš mūsų.

Klydo Izraelis, laukdamas tai
kos ir išganymo iš pasaulinių 
galybių, klystame ir mes. Ir mes 
kuriame taikai išlaikyti Jungti
nių Tautų Organizacijų, tarptau
tinę kariuomenę, Saugumo Tary
bą, gaminame atomines bombas... 
Tuo tarpu tikrasis taikos Kuni
gaikštis ir Išganytojas stovi nuo
šaliai ir skundžiasi: “Kad ir tu 
ir tai šitą savo dieną pažintumei, 
kas tau neša ramybės”. Tikrąją 
ramybę ir taiką gali duoti tik 
Kristus: jis atneša taiką žmogaus 
su Dievu ir žmogaus su žmogu
mi. Jis atneša vidinę taiką per 
vidinį žmogaus atsinaujinimą. Si 
vidinė taika, vidinis atsinaujini
mas yra visokios taikos ir laimės 
pagrindas. Kai ši taika įsiviešpa
taus žmonių širdyse, ji pamažu 
apims šeimas, tautas ir išplis po 
visą pasaulį. Be šito vidinio at
sinaujinimo, be šitos vidinės tai
kos nieko nepadės politinė galy
bė ir ginklų jėga, kol bus nėra-

Į AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENE

Ateinančių Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga norėčiau nuoširdžiai 
pasveikinti visus penktajame kon
tinente gyvenančius lietuvius ir 
palinkėti kiekvienam asmeniškai 
nuotaikingiausių Kalėdų švenčių 
ir sėkmingiausių sekančių — 1962 
-jų metų. Teišsipildo jūsų visų 
slapčiausi troškimai ir tenelieka 
ateinančiais metais nė vieno lie
tuvio, nuošaliai stovinčio nuo mū
sų visų bendro reikalo.

Stovint senųjų ir naujųjų metų 
sąvartoje žvilgsnis nejučiomis 
krypsta į praeitį. Atrodo, metams 
bėgant kalnų nesame nuvertę, vis 
tik pabaigoje visą susumavus gau
nasi gražus balansas. Su džiaugs
mu reikia pripažinti, kad praėju
siais metais visoje Australijos Lie- 
tuvų Bendruomenėje vyko gana 
gyvas ir judrus kultūrinis veiki-

mi žmogaus širdis. Kol ten vyks 
kova, tol šitos kovos atgarsiai 
skambės visame pasauly.

Dr. A. Baltinis

PASAULIO ŠVIESA LOPŠELYJE...

mas. Tenka džiaugtis apylinkės 
valdybų darbais ir iniciatyva, net 
didžiuotis mūsų bendruomenės ri
bose veikiančių organizacijų dar
niu sugyvenimu ir kūrybinga, po
zityvia veikla. Neįmanoma trum
pame žodyje visko išskaičiuoti, 
tačiau sutikime, kad kiekvieno — 
ar tai asmens, ar organizacijos — 
didesnis ar mažesnis įnašas mūsų 
lietuviškai bendruomenei yra ly
giai prasmingas ir brangus. Kas 
be to, dirbant atsitinka neišven
giamų nuomonių skirtumų, kurie 
nėra esminiai, bet greičiau meto
do klausimai. Lietuvybė — mūsų 
visos veiklos tikslas ir prasmė — 
niekur nepažeista, kas liudija mū
sų bendruomenės narių ir organi
zacijų gilų tautinį sąmoningumą 
ir tuo pačiu nesukrėstą vieningu
mą. Mano didžiausias troškimas 
ir linkėjimas — ateinančiais me
tais dar glaudesnėmis gretomis 
stoti į darbą siekiant ne tik mūsų 
bendruomenei didesnio solidaru
mo, bet ir visos mūsų lietuvių tau
tos egzistencinėje kovoje parodant

RASINIO KONKURSAS 
SAVAITGALIO 
MOKYKLOMS

Krašto Kultūros Tarybos Li
tuanistinė Sekcija, norėdama pa
skatinti mokinius geriau moky
tis gimtosios kalbos, skelbia ra
šinio konkursą savaitgalio mo
kyklų trečiosios grupės moki
niams tema: “Pilėnų žlugimas”. 
Rašinys turi būti netrumpesnis 
kaip dviejų sąsiuvinio puslapių, 
galimai taisyklingai ir planingai 
parašytas. Trims geriausiai para
šiusiems moksleiviams skiriamos 
premijos — vertingos knygos.

Rašinio autorius pasirašo sla
pyvardžiu. Mokyklų vedėjai pra
šomi atsiųsti konkurso rašinius 
viename voke, o kitame, užda
rame voke — autorių tikrąsias 
pavardes ir mokyklų pavadinimą 
iki 1962 m. kovo mėn. 15 d.

Rašinius siųsti šiuo adresu: 
A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong. Vic.
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dar kietesnio atkaklumo ir aukos. 
Atgaivinkime savyje aną knygne
šių ir to meto tautos žadintojų ir 
kultūrininkų dvasią, kuriems už 
jų darbą ir pasišventimą grėsė 
vienintelis konkretus atpildas — 
kalėjimas ar Sibiro tremtis. Jie 
tačiau šio užmokesnio neišsigan
do: vienam kritus jo vietoje stojo 
dešimtys, ko! kova buvo galutinai 
laimėta. Ir mūsų sąlygose ir laike 
tikslai ir uždaviniai tie patys. Tos 
pačios tautos ir žmonės, tiktai 
dvasia kitokia — stoka idealizmo, 
kuriame kaip ugny ištirptų ambi
cijos ir su jomis susijusios kliū
tys. Trūkstant to, ir kovos laimė
jimas ne artėja, o greičiau tolsta.

Ateinančiuosius metus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Vadovybė 
paskelbė Maironio metais. Tai yra 
šimtieji metai nuo Maironio — 
ano didžiojo lietuvių tautos dai
niaus gimimo. Sakyčiau permaža 
būtų Maironiui parodyta pagarba, 
jeigu mes jo atminimui surengtu
me vieną kitą pareiginį minėjimą. 
Gyventi Maironio ir jo laiko dva
sia ir idealais būtų augščiausia 
tam didžiajam lietuviui pagarba. 
O tie idealai ano meto ir šios die
nos nuostabiai sutampa.

Baigdamas primenu, kad atei
nantieji metai pareikalaus dar di
desnio aktyvumo: bendruomenės 
atstovų suvažiavimas, lietuvių kul
tūros dienų sėkmingas pravedimas 
pareikalaus daugiau darbo ir įsi
pareigojimo. Nežiūrint kitų eilinių 
darbų, kurie savaime turi būti at
likti, šiems didiesiems reikia ruoš
tis gerokai iš anksto. Paženklin
kime ateinančius metus šūkiu: lie
tuviškam darbe vienybė ir draus
mingumas, tarpusavy respektas ir 
draugiškumas.

B. Daukus, 
. ALB Krašto Valdybos 

Pirmininkas

Henrikas Nagys

DIDŽIOJI NAKTIS
Kai Jis pravėrė pirmą kartą kūdikio akis — 
dangus su žvaigždėmis jose paskendo...
Ir Jis žiūrėjo: —
kaip Motinos ir Tėvo bailios rankos
Jo kūną segė kailiais, nes naktis
buvo šalta ir didelė:

joje sutilpo bokštai miegančiais varpais, 
ir augštos, trapios palmės, 
sutikusios atjojančių karalių eiseną:
ir žėrinti žvaigždė, kurią kažkas ant delno 
padėjęs nešė dangumi...

... Tokia didžiulė buvo ta naktis!
Bet Vaiko akys buvo dar didesnės:
ir tokios naktys — kaip žuvis gelmėn — jose paskęsta.

VLIK'O SUVAŽIAVIMAS
š.m. lapkričio 25-26 dienomis 

JAV-se, New Yorke, Baltic Hou
se įvykęs Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto suvažiavimas 
vyko kaip tik jo įsikūrimo dieną, 
nes VLIKo pirmas organizacinis 
posėdis buvo sukviestas 1943 m. 
lapkričio 25 d. Dabar įvykęs su
važiavimas buvo dar būdingas tuo, 
kad svečių tarpe buvo pastebėta 
ir nemaža akademinio jaunimo.

Pagrindinį pranešimą apie Lie
tuvos laisvinimo žygius perskaitė 
VLIKo pirm. dr. A. Trimakas 
(plati pranešimo santrauka pa
skelbta “E.I." 48 n-ry). Iš Vokie
tijos atvykęs VLIKo Vykdomosios 
Tarybos pirm. J. Glemža suvažia
vime kalbėjo apie gyvenimą pa
vergtame krašte. Neseniai grįžęs 
iš kelionių Europoje LLK pirm. 
V. Sidzikauskas suvažiavimo da
lyviams padarė pranešimą apie pa
vergtųjų Europos tautų reikalus 
dabartinių įvykių sūkury, VLIKo 
politinės komisijos pirm. dr. D. 
Krivickas kalbėjo apie mūsų san
tykius su pavergtąja lietuvių tau
ta, jaunuomenės atstovas Alg. Ka- 
siūlaitis plačiai pasisakė apie in
tensyvesnį jaunimo dalyvavimą 
Lietuvos laisvinimo darbuose. Po 
pranešimų sekė gyvos diskusijos.

Suvažiavime perrinktas ligšioli
nis VLIKo Prezidiumas: pirminin
kas ligšio! juo buvęs dr. A. Trima
kas, sekretorium išrinktas J. A. 
Stikliorius ir nariu — J. Audė
nas. Vykd. Taryba palikta ligšio
liniame sąstate: pirm. — J. Glem
ža ir nariai: dr. P. Karvelis (Už
sienio Reikalų Tarnybos Vaidyto
jas) ir teis. J. Kairys. VLIKo fi
nansų komisijon išrinkti Bilevi- 
čius, J. Pakalka ir P. Vainauskas.

{vairių klausimų studijoms suda
rytos atskiros komisijos.

Uždarant VLIKo atetovų suva
žiavimą, jo prezidiumo pirm. dr. 
A. Trimakas pažymėjo, kad gausus 
atvykusių į suvažiavimą dalyvių 
skaičius rodo, jog Lietuvos lais
vinimo reikalas rūpi visiems. Jis 
padėkojo visiems atvykusiems sve
čiams ir jų tarpe minėtini: ALT 
Vykd. komiteto sekr. dr. P. Gri
gaitis, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirm. dr. J. Sungaiia, JAV 
ir Kanados lietuvių bendruomenių 
atstovai ir daugelio kitų lietuvių 
išeivijos organizacijų veikėjai. Se
sija, baigusi darbus savo rezoliuci
jose pareiškė padėką suvažiavimą 
sveikinusiems Lietuvos Diplomati
jos šefui St. Lozoraičiui, Lietu
vos diplomatiniams atstovams B. 
K. Balučiui, dr. K. Graužiniu!, J, 
Kajeckui, prof. J. Baltrušaičiui, 
St. Bačkiui, J. Budriui. Jiems pa
dėkota už padarytas sugestijas ir 
politinės padėties vertinimą. Se
sija palinkėjo Lietuvos Diploma
tinei Tarnybai ir toliau energin
gai ginti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo darbą.

Sesija baigdama darbus pareiškė 
įsitikinimą, kad Amerikos Lietu
vių Taryba ir toliau glaudžiai ben
dradarbiaus su VLIKu ir rems jo 
darbus, ir padėkojo ALT pirmi
ninkui L. šimučiui už jo sveikini
mus, o sekr. dr. P. Grigaičiai už 
jo aktyvų dalyvavimą posėdžiuose. 
Sesija įvertino buv. PET pirmi
ninko V. Sidzikausko atliktus Lie
tuvos laisvės kovai svarbius PET 
vardu žygius ir pasidžiaugė aka
deminio jaunimo atstovų dalyvavi
mu sesijoje, jų nuoširdžiu pagei
davimu bendradarbiauti su VLIKu 
tautos laisvės labui. (E)
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APIE KULTURINIUS MAINUS
VLIK’O PAREIŠKIMAS KULTŪRINIŲ MAINŲ REIKALU:

VLIK’o sesija, (lapkričio 25 — 
26 d.d.) išklausiusi pranešimų, 
santykių su pavergtąja tauta rei
kalu, nutarė pareikšti, kad:

1. Kultūriniai mainai tarp oku
puotosios Lietuvos lietuvių ir 
tuvių, gyvenančių laisvajame 
šaulyje negalimi, kol Lietuva 
sovietų okupuota. Tie mainai
tų nustatomi ir tvarkomi Mask
vos įsakymais pagal bendras ko
munistų partijos direktyvas, nes 
santykiai su užsieniais yra Mask
vos kompetencijoje.

2. Okupuotoje Lietuvoje nėra

lie- 
pa- 
yra 
bū

nei rašytojų, nei menininkų lais
vų organizacijų. Jos visos yra Lie
tuvos komunistų partijos kontro
liuojamos, o partija savo ruožtu 
yra Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos padalinys. Tokių santy
kių užmezgimas ir palaikymas 
reikštų santykių užmezgimą su 
Maskvos kontroliuojamomis orga
nizacijomis. Be to, okupuoton Lie
tuvon galima siųsti tik tokias kny
gas, kurias įsileidžia Maskvos 
cenzūra.

3. Organizuotas laisvųjų lietu
vių bendravimas kultūriniais ar

pasimetusių lietuvių
Lietuvos okupantais.

tebėra tarptautinės
narys, nes jos

IŠLEISTAS NAUJAS 
ELEMENTORIUS

Dar nepriklausomoje Lietuvoje 
žinomas pedagogas ir universiteto 
docentas pedagogikos katedroje 
Ignai Malėnai (Malinauskas) pa
rengė naują elementorių, pavadin
tą “Elementorius E”. Šiame ele
mentoriuje nauja yra tai, kad jis 
grindžiamas nauja skaitymo me
todika, įvedant skiemeninį skaity
mą. Tai yra lyg vidurio kelias 
tarp senojo lietuvių mokyklose 
vartojamo skaitymo mokymo me
todo ir angliškojo. Skaitymų 
tekstai pritaikinti mūsų šių dienų 
vaiko aplinkai. Ypač daug pagal
bos teikia ir elementoriaus iliu
stracijos, kurias paruošė Austra
lijoje gyvenąs dailininkas Vikto
rai Simankevičiut. Elementorių 
išleido Ateitis Brooklyne. Išlei
dimą finansavo Dr. J. Kazickas ir 
Dr. K. Valiūnas. Knyga gaunama: 
Ateitis, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N.Y. U.S.A. Kaina 
du su puse dolerio.

Visus savaitgalio mokyklų, lituanistinių kursų mokytojus, 
mokinius bei jų tėvus širdingai 

sveikinu Kalėdų šventėse 
ir 

Naujuose Metuose
linkėdamas gyvastingumo ir saulėtos vilties į mūsų tautos prisikėlimą 

ANTANAS KRAUSAS,
ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBOS LITUANISTINĖS SEKCIJOS 

SENIŪNAS

Nuoširdžiai sveikinu visus
Lietuvių Enciklopedijos Prenumeratorius linkėdamas 

gilaus džiaugsmo Kalėdose 
ir

saulėtos laimės Naujuose Metuose.
ANTANAS KRAUSAS

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS ATSTOVAS AUSTRALIJAI

kitokiais reikalais su okupacinio 
režimo organais ar jo agentūro
mis Lietuvoje reikštų Lietuvos 
aneksijos pripažinimą. Tai būtų 
ne kas kita, kaip savanoriška tal
ka Sovietų Sąjungai legalizuoti 
agresiją prieš Lietuvą ir josios 
inkorporavimą į Sovietų Sąjungą. 
Tokiu keliu plečiami kultūriniai 
mainai būtų ne lietuvių išeivijos 
ryšiai su Tėvyne, o Lietuvos lais
vės kovoje 
santykiai su

4. Lietuva
bendruomenės 
aneksijos nepripažino ir nepripa
žįsta didžiosios laisvojo pasaulio 
valstybės. Tai yra ginklas mūsų 
kovoje dėl Lietuvos suverenių 
teisių atstatymo. Sovietų Sąjunga 
visokiais būdais ir kiekviena pro
ga siekia šį teisinį ginklą Lietu
vai iš rankų išmušti. Savaime su
prantama todėl, kad kiekvieno 
mūsų yra pareiga vengti visa to, 
kas Lietuvos okupacijos pripaži
nimą de jure lengvintų ar jį imp
likuotų;

J

I

THYDE MONNIER

Kalėdų švenčių
ir

Naujų Metų proga 
sveikinu savo bičiulius ir linkiu daug sėkmės

H. STOŠIUS

Savo prietelius ir pažįstamus sveikiname su
Kalėdom

ir
linkime sėkmingų Naujųjų Metų

S. ir P. AMBROZA

Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 1962 Metais 
nuoširdžiai sveikina ir linki daug džiaugsmo ir sėkmės 

visiems savo klijentams ir bičiuliams
PRANAS SAKALAUSKAS

FRANKS MOTERŲ KIRPYKLŲ SAVININKAS
3 Fetherstone (tel. 70 8023) ir 
380 South Terrace (tel. 70 6644) 

Bankstown

SVEIKINAM SAVO KLIENTUS 
SU ŠV. KALĖDOMIS 

ir LINKIME SĖKMINGIAUSIŲ 1962 METŲ!

COSMOS TRADING CO., 
2 SCHOFIELD ST., ESSENDON VIC. 

Su skyriais visuose štatuose.

KALĖDŲ EGLUTE
Jonukas, Poviliukas, Ričardas, žakelina, Alenas ir šantalė sušu

ko vienu balsu:
— OI Kokia ji graži."
Vien tik Marytė nieko nepasakė, nes ji, būdama jautri galvojo, 

kad medelis turėtų daug gražiau gyvas atrodyti miške, besisupančiom 
vėjuje šakom, kuriose siautėtų paukšteliai.

Tuo tarpu šis medelis buvo iškirstas, ir žmonės jį atgabeno ir 
pastatė puošniame salone, išpuošė, iškvėpino ir iliuminavo elektrinė
mis žvakutėmis. Namų šeimininkai, padedami tarnų ir vaikų auklės, 
jo šakas aptaisė nesibagiančiomis girliandomis iš pasidabruotų šiaudų, 
apkabinėjo paauksuoto popieriaus žvaigždelėmis, blizgančiais riešu
tais ir celifaniniais drugeliais, šalia puošmenų kybojo dar rūpestingai 
suvyniotos dovanos, atominio amžiaus naujausi žaislai ir pagaliau 
šimtai įrairiaspalvių žvakučių. Viskas blizgėte blizgėjo.

Buvo stengtasi medžiui duoti kitokią išvaizdą, jį perkeisti, kaip 
kad kaimietį norima padaryti miesčioniu apvelkant jį atitinkamais 
rūbais su kieta marškinių apikakle, nors vistiek kaimietis palieka 
kaimiečiu su savo vėjuje ir saulėje nugairintu veidu, plačiom nuo 
darbo strėnom. Taip ir čia medis palieka medžiu nors ir įvilktas į šį 
didingą apdarą, jam visai nepritaikintą ir svetimą.

Ir tame puošniame salone, tviskančiame veidrodžiais ir mezgi
niais, apstatytą brangiais baldais, niekas j tą eglutę nežiūri kaip į 
medį. Ji nebėra jau eglutė, tyliųjų miškų gyventoja, ji dabar yra 
salono papuošalas, šventės didvyrė, virtusi “Kalėdų eglute”. Ir vien 
tik Marytei jos gaila.

Marytei vos šešeri metukai, ir niekas jos nelaiko gražia. Ji neturi 
tokių akelių, kurios prilygtų žakelinos akims, jos vardas nėra toks 
pranašus, kaip Šantalės, ir jos tėvai nėra milijonieriai, kokius turi 
Pranutė; ji neprilygsta nei Evelinai, kurios judrus kūnas panašus j 
moters. Pagaliau ir Jonukas, ir Poviliukas, ir Ričardas, ir Alenas jos 
visai nevertino, nes ji visados buvo skurdžiai apsitaisiusi, šiame tarp 
penkerių ir dešimties metų vaikiškame pasaulyje fnoterų ir vyrų daug 
vėliau pasitvirtinusios aistros dabar jau pradeda reikštis kaip vikšrai. 
Kas iš jų išsivystys — bitelė ar drugelis? Kas? Gal termitas, pa
smerktas be paliovos dėti kiaušinėlius? Be abejo Pranutė, turinti sa
vo tėvų principus ir jų turtus. Tuo tarpu EVelina išaugs blizgančiu 
drugeliu, nakties gražuole, nusvylančia savo sparnelius dienos švie
soj; gi bitelė Žakelina mažiausiai išleis šešias atžalas, o šantalė pasi
darys labai svarbi dama, savo laiką praleidžianti kirpyklų salonuose...

O toks būsimasis automobilių konstruktorius Alenas, toks drąsuo
lis lakūnas Jonukas, gigantiškų užsimojimų Poviliukas arba milži
niškų įmonių būsimasis direktorius Ričardas — ar jie vestų jas? Bet
gi niekas net nepasižiūrės į Marytę, kuri, neturėdama elegancijos, 
drąsos ir grožio, jau iš anksto pasmerkta nuvysti be meilės.

Gimimo šventė įsisiūbavusi; dainuojama, šokama, juokiamasi, ir 
niekas negirdi lašėjimo po dirbtinių rožių žiedais tekančio iš merdė
jančio medžio ant paaukštinimo. Vien tik Marytė nuleidžia galvą ant 
savo siauros krūtinėlės ir susimąsto. Ji. yra pergera, toji Marytė, ir 
jai tas geruoju nepasibaigs.

Remkime savą 
spaudą

Mieli Klubo nariai ir Melburno Lietuvių Namų rėmėjai,

Linksmų Jums Kalėdų Švenčių
ir

laimingų 1961-jų Metų
MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO TARYBA

5. Esamose sąlygose kultūriniai 
ryšiai yra galimi tiktai tarp pas
kirų asmenų, tačiau jie turi būti 
palaikomi visu atsargumu, kad 
toks bendradarbiavimas nepažeis
tų pagrindinių kovos principų už 
Lietuvos suverenių teisių vykdymo 
atstatymą ir kad jis savo ruožtu 
nepakenktų likusiems krašto lie
tuviams. (E)

Sveikiname Sydney apylinkės lietuvius

Kalėdų progaKONTINENTALINIAI 
VAISTAI IR KOSMETIKA

GULLOTTA’S 
PHARMACY

65 SCOTT STREET, 
LIVERPOOOL 
Tel. UB-7629

Atdara dieną ir naktį.
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linkime jums 
džiaugsmo ir laimingos ateities Naujuose Metuose 

ALB SYDNEY APYLINKĖS VALDYBA

ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ — 1962 — METŲ PROGA

Sveikiname visus lietuvius evangelikus ir ypatingai visUs mūsų 
pamaldų lankytojus.

Sveikiname gerbiamą kunigą V. Kosticeną ir dėkojam jam 
už visus mums atliekamus bažnytinius patarnavimus.

Sveikiname A.L.B. Krašto Valdybą kaipo lietuviškosios ben
druomenės Australijoj reprezentantą ir dėkojam už “Mūsų Pas
togėje” talpinamus pamaldų skelbimus.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ BAŽNYTINIS
KOMITETAS

Su Kalėdomis 
ir

Naujaisiais Metais 
sveikiname visus Wollongongo ir Pietų pajūrio lietuvius 

linkėdami giedro džiaugsmo ir šviesios ateities
ALB WOLLONGONGO APYLINKĖS VALDYBA

Šventų Kalėdų džiaugsmo
ir

laimės Naujuose 1962 Metuose
Bankstown apylinkės lietuviams linki

ALB BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA

Ir tuo laiku, kol linksmybės truko šiame Žemės planetos salone, 
štai pasaulio Viešpats nubudo pažadintas aimanų. Visuose namuose 
pasaulietiškos lėbonės nutilusios. Jau po vidurnakčio. Visi sugrįžę 
iš Bernelių mišių, pavalgę Kūčių iš trylikos patiekalų. Skanėstų sul
tys tekėjo pro burnos kraštelius. Pilvai išsipūtę po lengvais kaip kva
pas muslino apdarais. Valgių apsunkinti ir vynu apsklindą kūnai dryb
sojo foteliuose, susupti lovų užtiesalais. Vyrai, moterys ir vaikai su
migę, persisotinę gėrybėmis ir pasitikį pasistiprinę išklausytomis mi- 
šiomis, atkalbėtomis maldomis ir priimtais sakramentais.

Jie dabar nurmę ir miega. Pasaulio Viešpats taip pat turi teisės 
į poilsį. Juk jis daug dirbo. Savo amžinojo gyvenimo kelyje jis vis 
tebedirba šešias dienas ir neužtenka septintosios dienos pertraukos 
pilnai atsikvėpti. Jam taip pat reikalingos naktys, bet jam niekas 
jų neprideda. Juk tik naktimis paleistos nuo grandinių aistros visa 
jėga metasi ant Saikingumo ir Išminties, daužydamos juos kumščiais; 
tik naktimis nepatenkinti savo senstelėjusiomis žmonomis vyrai jas 
apgaudinėja su jaunomis šviesiaplaukėmis; naktimis moterys verda 
nuodingą mišinį jas apvylusiems vyrams; nakčia netekėjusios mergai
tės svaido savo naujagimius į kūdras. Tik naktimis įvyksta visi nusi
kaltimai, visi kerštingi norai. Tad kaip gi galite miegoti, kada budi 
Tvėrėjas?

Ir atrodė, kad šį Kalėdų, šį palaimos vakarą, kada naujagimis 
atsiskleidė kaip stebuklinga gėlė ant šiaudų prakartėlėje, šildomas 
dviejų nekaltų gyvulių, globojamas nekaltosios mergelės ir ištikimojo 
staliaus, šį vakarą žemėje bus bent kiek ramu ir pasaulio Viešpats 
nors truputėliui galės sudėti bluostą.

Bet ne. Vos tik sumerkė akis, kai dejonės ir skundai prasiveržė 
ligi jo. Jis vėl užsivilko savo rūko rūbu ir paklausė:

— Kas ten? Kas gi dar tenai apačioje, žemėje, kuri nieko neži- 
kito, kaip tik kentėti?
Ir jam taip griausmingai
— Kyla audra. Perkūnas
— Audra Kalėdų naktį?

vyras. Ir jis vėl užmiega, apsivertęs ant kito šono, o skundai vėl

Adelaidės Apylinkės Valdyba sveikina visus bendruomenės narius
Kalėdų švenčių proga

linki visiems asmeniškos laimės ir
geriausiųjų — 1962 metų

ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA

ADELAIDĖS LIETUVIŲ SĄJUNGA 
sveikina visus adelaidiškius lietuvius linkėdama 

džiaugsmingų Kalėdų 
ir

sėkmingų Naujųjų Metų

no
prabilus, žmona tarė vyrui: 
sugriaudėjo, ir aš pamačiau žaibą. 
Dar niekad negirdėta. — Atsakė jai 

pra
siveržė iš milžiniško kalinio kūno, kuris bandė nusikratyti grandinių.

— Kas gi tenai? — vėl paklausė pasaulio Viešpats.
Moteris prisiglaudė prie savo vyro šnabždėdama:
— Man baisu.
— Kas ten šaukia? — paklausė Didysis Balsas.
— Tai aš. Medis.
— O ko tau skųstis? — tarė Viešpats. Ir jis savo trikampe akim 

pasižiūrėjo į medį. Kaip keista, pagalvojo pasaulio Viešpats, — me
dis persodintas į saloną? Sodindamas egles miške aš gi žinojau, ką 
darau. Pamanytumei, kad šie kvailiukai nori mane pamokyti. Ir kaip 
gi suprasti — eglė tarp keturių sienų, kai tuo tarpu miške taip gražu, 
žinau, kad jiems tai patinka, bet tik ne šią naktį.

— Jie tave nukirto?
— Taip, taip, — verkšleno medelis. — Jie mane iškirto, kur aš 

augau tarp savo seserų ir sąžiningai .laikiausi savo dangiškos paskir
ties — augti ir kasmet krauti sau naujus vainikus, ir jie atėjo, Vieš
patie, tie žmonės su kirviais, pjūklais ir virvėmis ir jie pakirto mano 
gyvybę. Man nugriuvus pravirko mano draugė voveraitė, o žmonės 
juokėsi, ir girdėjau, kaip jie sakė savo vaikams, kad visai tai daroma 
didesnei Dievo garbei.

— Jie nemoka kitaip džiaugtis kaip tik žudydami, — sugriaudė 
pasaulio Viešpats. — Visi karai, visos niekšybės — tai jų darbas. Aš 
sutvėriau pabaisas!
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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 Į 
ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ. 

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.

Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

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

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS
GARANTUOTAS

2
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KALĖDOS ATMINIMUOSE
KALĖDOS TVARTE

Mes buvome paniekinti ir be
teisiai. Mes buvome žmonių neken
čiami. Mes buvome belaisviai, at
varyti ūkio darbams j Prancūzijos 
kaimą. Sargybiniai j kaimą mus 
atvarė pavasarį ir perdavė kaimie
čių išsirinktam prižiūrėtojui. Ūki
ninkai po vieną pasiėmė mus į 
savo sodybas. Vakare atvarydavo 
mus į būstinę. Prižiūrėtojas atim
davo batus, užrakindavo duris di
džiule spyna ir nueidavo namo. 
Saulei tekant mus vėl išleisdavo 
į orą ir nuvesdavo į darbą. Mūsų 
būstinė buvo senas, karo metu 
artilerijos sviedinio sugriautas, ak
meninis namas. Iš toliau jis atro
dė kaip suverstų akmenų krūva, 
kurios viršų dengė aplaužyto sto-

go likučiai. Griuvėsiuose buvo iš
likęs sveikas vienas kambarys, 
pusiau nugrimzdęs į žemę, ir į jį 
reikėjo nusileisti laipteliais, kaip
į rūsį. Langas, be rėmų ir stiklo, 
iš lauko pusės buvo užkaltas sto
ros vielos tinklu.

Pradžioje kaime mes buvome 
sensacija ir savotiška kaimiečių 
pramoga. Vaikezai svaidė į mus 
akmenaičius, suaugusieji grasin
davo kumštimis ar pagaliais ir kei
kė mus mums nesuprantamais ir 
greitai tariamais keiksmažodžiais. 
Mes buvome lyg išgąsdinti žvirb
liai, piktų vanagų apstoti, ir turė
jome būti budrūs — nežinia iš ku
rios pusės atšvilps į tave akmuo.

Kai prasidėjo šienapjūtė, ūki-

Sveikinu savo ir savo šeimos vardu mūsų mielus draugus, 
bičiulius ir pažįstamus su
Kalėdų šventėmis

ir linkiu
laimingų ir kupini; pasisekimo Naujųjų 1962 Metų

B. DAUKUS

Kalėdų Švenčių
ir

Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikinu visus savo bičiulius, draugus ir pažįstamus 

linkėdamas džiaugsmo, sėkmės ir šviesios ateities
IZ. JONAITIS

Mūsų bičiuliams, pažįstamiems ir klijentams 
Kalėdų švenčių 

ir
Naujųjų Metų proga

linkime daug džiaugsmo ir giedrių dienų
V. ir T. SIMNISKIAI

Visus kolegas inžinierius bei architektus 
su jų šeimomis ir bičiuliais sveikiname ir linkime 

šviesių Kalėdų 
ir

laimingų Naujųjų Metų.
P.L.I.A.S. SYDNEY SKYRIAUS VALDYBA

ninkams nusibodo savo belaisvius 
kas vakarą į būstinę varyti. Už
rakindavo mus nakčiai tuščiuose 
tvarteliuose ar kamarose ir batų 
nebeatimdavo. Tarptautiniai susi
tarimai reikalavo, kad belaisviaims 
būtų duodama viena laisva diena 
savaitėje. Dėl to sekmadieniais 
laikydavo mus būstinėje užrakinę. 
Sekmadieniais valgyti neduodavo. 
Už ką gi duos, jei nedirbi.

Iki rudens kaimiečiai su mumis 
apsiprato. Naktimis nebeužrakin- 
davo kamarų ir tvartelių, kuriuose 
belaisviai miegojo. Sekmadieniais 
liepdavo pusę dienos dirbti ir už 
tai duodavo pietus. Po pietų galė
jome be palydovų susirinkti į būs
tinę pasikalbėti. Ir ten nuo durų 
spyna dingo. Mūsų reikalai page
rėjo: prancūzai jau nebelaikė mus 
pasiutusiais šunimis, bet žmonė
mis, nors ir priešais.

Atėjo Kalėdos. Ir mes, belais
viai, susitarėme Kūčių vakarą pra
leisti būstinėje drauge. Prieš pat 
Kalėdas plikšalais spūstelėjo šal
tis. Kūčių dieną vėjas atsisuko iš 
šiaurės, padangės pakraščiuose 
būriavosi balti sniego debesys ir 
šalo. Sutemus susirinkome į būs
tinę. šaltis, rodos, stiprėjo. Be- 
laisviškas mūsų apdaras nebuvo 
pritaikytas žiemai. Kaip tyčia, vė
jas pūtė tiesiog pro lango skylę. 
Langą užkrovėme iš griuvėsiu pa
imtais akmenimis, bet šalčiui pas
toti kelią į mūsų būstinę nebu
vo kuo.

Rudi atsinešė mažą eglaitę, ku
rios vienintelis papuošalas buvo 
didelė žvaigždė, išpjauta iš rusvo 
kartono. Jis atėjo paskutinis, ir 
mes, anksčiau susirinkusieji, pa
sveikinome jį dantų kalenimu. Ta
rėmės ką daryti, šaltis griovė mū
sų šventės planus.

Arčiausiai prie būstinės gyveno 
Peter. Jo šeimininkas buvo geras. 
Peter miegojo tvarte kartu su 
gyvuliais. Tai jis ir sako: “Nubėg
siu pasiklausti gaspadoriaus — 
gal jis leis mums visiems jo tvar
te pabūti”. Stambus ūkininkas 
buvo Peter šeimininkas. Dideli jo 
tvartai, daug gyvulių. Užtektų 
vietos ir mums jų tarpe. Peter 
grįžo linksmas. Leidimas buvo 
gautas.

Rudi pasiėmė eglaitę su kartono

žvaigžde, ir mes visi paskui jį iš
ėjome į tvartą. įėjus pro duris 
mus pasitiko draugiškas gyvulių 
prakaito kvapas. Tvarte bu
vo šilta ir jauku. Peter uždegė 
lempą. Pasieniais, lentinėm per
tvarom atidalytuose skyriuose sto
vėjo ar gulėjo karvės ir darbo jau
čiai, nekreipdami į mus dėmesio. 
Tvarto gale buvo Peter “butas” 
— keli skyriai tušti, nes šeiminin
kas buvo neseniai pardavęs kelis 
jaučius, čia mes ir įsitaisėme. 
Lauke, už tvarto kampų stūgavo 
vėjas, bet mes šiltame tvarte ne- 
bebijojome jo šaltų nagų.

Ratu mes sustojome apie eglutę 
ir Elmer, šviesiaplaukis, augšto 
ūgio studentas prabilo:

— Mieli draugai. Šią šventąją 
naktį skambės bažnyčiose varpai 
ir žmonės eis pagarbinti To, Ku
rio gimimą angelai paskelbė žo
džiais “Garbė Dievui augštybėse 
ir žemėje ramybė geros valios 
žmonėms”. Šią šventąją naktį ka
ro nusiaubtame pasaulyje yra tūks
tančiai benamių, belaisvių kaip 
mes, vienišų, nelaimingų, kurių 
nedžiugins šventiški varpai, kurių 
širdyse prisiminimai ir ilgesys at
vers tik skaudžias žaizdas, šią 
šventąją naktį susirinkome tvarte 
ir mes, pažeminčiausieji iš paže
mintųjų, panerti į patį giliausią 
vargo dugną. Žmonių atstumti, ga
vome prieglaudą, pas gyvulius. 
Aš nežinau ar mes visi dar moka
me melstis žodžiais maldų, kurias 
mus mūsų tėvai išmokė. Aš tačiau 
žinau, kad šią valandą mūsų visų 
širdys šaukia vienu didžiulio il
gesio balsu. Ilgesio artimųjų. Il
gesio jaunystės laimės. Ilgesio 
šviesos ir paguodos. Taip... paguo
dos. Aš nemoku paguodos žodžių. 
Bet yra Kalėdų Linksmoji Nau
jiena, kuri per šimtmečius guodė 
žmones, vargo ir nevilties kanki
namus. Atverkime ir mes savo šir
dis Evangelijos žodžiams ir, gal 
būt, kartu su jais nusileis į mū
sų skaudančias širdis ramybė ir 
paguoda.”

Pamažu ir aiškiai skaitė Elmer 
istoriją apie Jėzaus Kristaus gi
mimą, o mes klausėmės susikaupę. 
Aš buvau tuos Evangelijos žodžius 
girdėjęs skaitomus kaimo bažnytė
lių prieblandose ir katedrų švie
sų ir žvakių iškilmingame mirgė
jime, bet niekada jie nebuvo taip 
giliai mano sielos palietę kaip ta- 

(Pabaiga psl. 6)

Savo narius, rėmėjus, bičiulius ir visus Sydney lietuvius

Kalėdų švenčių
ir

Naujųjų Metų proga
nuoširdžiai sveikina linkėdama visiems daug džiaugsmo ir sėkmės

SYDNEY LIETUVIŲ NAMŲ TARYBA

Su Kalėdų Šventėmis
ir

Naujaisiais Metais 
sveikiname mielus Cabramattos apylinkės lietuvius 

linkėdami daug džiaugsmo ir sėkmės

ALB CABRAMATTOS APYLINKĖS VALDYBA

Dainavos statytojus, rėmėjus, bičiulius ir visus Sydney lietuvius su
Kalėdomis sveikina

ir
daug džiaugsmo Naujaisiais 1962 Metais linki

visiems

DAINAVOS NAMŲ VALDYBA BANKSTOWNE

Linksmų Kalėdų Švenčių
ir

laimingų Naujųjų Metų
savo bičiuliams ir klijentams linki

CABRA — VALE HOME FURNISHERS

88 JOHN STREET, CABRAMATTA. Tel. UB 2899

Džiaugsmingų Kalėdų 
ir

laimingų Naujųjų Metų
gerbiamiems klijentams ir bičiuliams linki

SPAUSTUVĖ MINTIS PTY. LTD.

417 BURWOOD RD., BELMORE. Tel. 75 7094

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

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

Rockdale stotis. Tel.i LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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KALĖDŲ EGLUTĖ
t

(pradžia psl. 2)
Siaubo apimta moteris vėl atsibudo:
— Dar niekad tokios audros neregėjau. Klausyk, kaip ledai pla

ka langines!
— Miegok, — ramino ją vyras. — Ir ko tau bijoti, kada aš su 

tavim. Mano krūtinė galinga, ir rankos stiprios.
— Griausmas trenkė kaip kumščiu į stalą.
— Aš moku gintis nuo kumščių.
— Žaibas švystelėjo kaip kardas...
— Aš turiu revolverį, — atsakė vyras.
— Man rodos, girdėjau klaikų juoką.
— Nebijok. Durys tvirtai užrakintos, o ant stogo perkūnsargis. 

Ko gi mums bijoti? Jonukas ir Poviliukas ramiai savo lovelėse mie
ga. Visam name ramu.

— O Marytė?
— Marytė miega taip pat šalia Šantalės.
— Marytės nematau, — tarė motina.
— Tu nematai nei vieno vaiko, nes juk naktis.
— Bet kur gi miega Marytė? — klausia motina.
— Nebūk juokinga, — ramino ją vyras.
Jis patraukia pečiais ir vėl įminga. Kiek laiko motina guli išplės

tom akim, ir pagaliau užsnūsta.
Tuo tarpu milžiniškoje nakties tyloje medelis vėl atnaujina sa

vo skundus.
— Argi tu negali man padėti? Viešpatie, negi tu mane apleisi? 

Ar tu nepasigailėsi manęs ir leisi nudžiūti tarp keturių sienų, ant 
šitų grindų iš akmens?

Lengvos snaigės pleveno virš miegančios žemės, o pasaulio Vieš
pats susimąstė.

— Atsitinka, kad turi elgtis žiauriai net norėdamas daryti gera, 
galvojo jis. Ir tai net švenčiant mano sūnaus gimimo dieną, kurią jie 
vadina Kalėdom, mano sūnaus, apie kurį jie neturi jokio supratimo 
ir kurą jie kasdien vis kala prie kryžiaus. Tiems niekadėjams aš nieko 
nesigailėjau: aš jiems leidau pavasarį su žėrinčiomis gėlėmis ir rojaus 
kvapais; siunčiu vasaras stebuklingai saulėtas ir jūrą, mėlyną ir gai
vią, kaip šilkai, dengią jų kūnus; duodu jiems rudenį su pilnom pin
tinėm vaisių. Ir jie valgo juos, jie geria, juos parduoda, sušeria gy
vuliams ir patys nežino ką daugiau bedaryti. Pagaliau jiems dar siun
čiu žiemą, nes juk reikia, kad žemė pailsėtų prieš išduodama naują 
derlių... Ir jie laimingi. Jie net gali kūrenti laužus panaudodami ma
no miškų malkas. Ir aš jiems šitai leidau tik uždrausdamas kirsti 
medžius. Betgi jie kerta juos, begėdžiai, juos niokioja.

— Ir kas bus su manim? — dejavo medelis: — Aš mirštu.
— Mirtis yra tavo gyvenimo dalis, — atsakė Viešpats.
Snaigės pavirto į smulkų lietų.
— Aš nenaudingai mirštu, — atsiliepė medelis. — Mano paskir

tis prieš mirštant užaugti. Gi jie sugalvojo mane išnaudoti savo ma
lonumams.

— Jie turi proto, bet neturi širdies, čia glūdi visa paslaptis.

Žvelgdamas į juos iš augštybių aš pagalvoju: “Juk tai baisu. Gal man 
reikėjo pridėti jiems ir širdį. O, kaip sunku daryti gera pasaulyje. 
Aš tiesiog nusiminęs.”

— Ir aš nusiminusi, — nusiskundė eglutė. Mano paskirtis už
augti...

— Klausyk... — tarė jai Viešpats.
— Ir vėl audra, — atsiliepė moteris.
— Miegok, — nutildė ją vyras. — Mes esame viso pasaulio ka

raliai.
★ ★

— Klausyk... — tarė jai Viešpats. ..........
Ir medelis sukluso. Jis išgirdo, kad jam leista ir toliau augti. Ir 

tuojau sultys ėmė tekėti jo liemeniu, naujos šaknys nusitiesė grindi
mis, šakų viršūnėse kalėsi nauji pumpurai, kaip jaunos krūtys. Eglu
tė ištiesė šakas ir atsiduso visais atgijusiais spygliais. Ji išsitiesė ir 
savo viršūne pasiekė lubas...

Bet kas gi ten sveria jos priešpaskutinio vainiko šakas? Vovery
tė? Paukščių šeimynėlė? Bet ne. Juk čia daug sunkiau... Pažvelgusi 
pamato ji šešerių metų ištysusią mergytę, kuri miegojusi dabar atvė
rė akis ir pasijuto taip pat kylanti į dangų. Buvo Marytė.

— Maryte, — tarė jai eglutė, — ką gi tu čia veiki, kada visi mie
ga savo lovytėse?

— Aš negaliu užmigti. Bet kodėl tu taip stiepiesi?
— Lipk žemyn, Marija. Grįžk į lovytę prie savo sesutės.
— Bet kodėl gi tu taip stiepiesi? Ką, eglute?
— Aš augu, — atsakė jai medelis.
— Vargšele gi tu! Tu negali augti, nes esi mirusi.
— Pasaulio Viešpats manęs pasigailėjo ir leido man atlikti savo 

paskirtį prieš galutinai numirštant.
>— Kas tas pasaulio Viešpats?
— Tai Didysis Balsas.
— Ar tu jį matei? — paklausė Marytė susidomėjusi.
— Ne, ne. Mačiau tik Didžiąją šviesą. O aplink Balsą ir šviesą 

trankėsi griaustinis ir blykčiojo žaibai.
— Buvau užmigus tavo šakose ir nieko nemačiau.

>— Bet kodėl tu atėjai miegoti prie manęs? — paklausė eglutė.
— Man buvo graudu, — teisinosi mergaitė. — Kai jau buvo išda

lintos visos dovanos ir išragauti skanėstai, užgesintos visos žvaku
tės, salone pasidarė taip nejaukiai tamsu, ir tu išaugai tokia didelė. 
Man liūdna begalvojant, kad tu buvai atnešta iš miškų mūsų džiaugs
mui ir turėsi viena ir apleista numirti. Man taip tavęs gaila.

— Ir kaip tu pasiekei viršūnę?
— Aš moku laipioti po medžius.
>— O dabar lipk žemyn. Aš negaliu leisti kilti drauge su manim. 

Augštai nuplėš tave viesulai nuo mano liemens ir tu krisdama susi
draskysi sau kojeles.

— J tave įsikibus stipriai laikysiuos, — atsakė jai Marytė.
— Augštai vėjai stipresni, negu šešerių metų vaikai.
— Prisirišiu prie tavo šakų, nes nenoriu skirtis su tavim.
— Tačiau išaugusi aš numirsiu, ir ką tada tu veiksi augštybėse 

vienų viena?
>— Aš dairysiuosi po platumas.

— Tu nepataisoma, — nusiminė medis. Net nežinau, ką pagal
vos pasaulio Viešpats, kai tave prie jo pakelsiu.

— Mokėsiu su juo susikalbėti. Aš nebijau.
Ir ji juokiasi, krykštauja, kai tiek nedaug juoko turėjo ten že

mai, žemėje, nes Jonukas tyčiojosi iš jos prasikišusių pieniškų dantų. 
Ji dabar krykštauja, ir medis klausosi jausdamas naują sulčių antplū
dį savo liemeniu.

— Auk, stiepkis augštyn! — šaukė medžiui Marytė. — Aš visai 
nebijau.

Ir medis augo. Jis vis krovė naujus vainikus, galingu liemeniu 
praplėšė stogą, ir štai atsivėrė juodai mėlynas dangus su milijonais 
gruodžio žvaigždžių. Marytė plojo rankytėmis iš džiaugsmo.

— Lipsiu prie pačių pirmųjų šakų, kad pirmoji pasiekčiau dangų!
Ir džiūgaudama ji kopė augštyn.
— Atsargiai, — perspėjo ją medis.
i— Pasaulio Viešpatie, pasižiūrėk į mane!
Ji atsistojo pačioje viršūnėje, vilkėdama naktiniais marškinė

liais. Jos plaukai ir drabužėlis pleveno augštybių vėjuose. O žemai, 
apačioje girdėjosi bildesys: sukrito stogas ir salonas su visu parketu 
griuvo į rūsį, ir ten atsirado tik juoda duobė.

— Daugiau jau nebematysiu nei mamos, nei tėtės, nei savo bro
lių, nei lėlės Aleksandros, — galvojo žvelgdama žemyn Marytė.

Medis išaugo jau toks didelis ir jautė, kad jo jėgos senka ir artė
ja mirtis. Tada pasaulio Viešpats prasekleidęs priešaušrio debesis pa
stebėjo dangaus augštybėse žemės kūdikį, ir jį kaip gėlę paėmęs į sa
vo rankas tarė:

— Eikš ir gyvenk amžinai su manim toli nuo žmonių, kurie te
moka žaisti tik su lavonais.

Ir Marytė be baimės nusišypsojo Viešpačiui.
Iš prancūzų kalbos laisvai vertė

V. K-li*

KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 

Katoomba 523.

74 LURLINE STREET,

Tel:

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

Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą 
yra prieinamas. Vaikams nuolaida

Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.
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STUDENTU ŽODIS

Redaktoriaii Daiva Labutytė, 7 Fifth St., Ashbury, N.S.W., Tel.: UA 5574
Romualdas Cibas Jr., 468 Burwood Rd., Belmore, N.S.W., Tel.: 75 6578

STUDENTŲ ŽODŽIO REDAKCIJA IR
BENDRADARBIAI

ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga

sveikianme visus Sydnėjaus ir Australijos 
lietuvius studentus ir jų tėvelius.

Sydnėjaus Studentų Valdyba

I darbai
I t

Anksčiau keliais bruožais teko 
paliesti rimtesnio — našesnio dar
bo stoką lietuvių studentų tarpe 
Australijoje. Dabar, sestajam 
A.L.S.S. suvažiavimui priartėjus, 
atsiskleidė ypatinga proga iškelti 
vieną ne taip jau originalų, vienok 
labai svarbų ir konkretų reikalą.

Jau iš pačių studentų tarpo ky
la balsų, kad suvažiavimams trūks
ta tūrinio. Jie yra lyg balionai — 
linksmi ir nerūpestingi, tačiau ir 
jie, atrodo, pradeda nusibosti. Juo 
labiau, kad stoka gilesnės rimties 
neatitinka mūsų laiko dvasios.

Vien tik kad mes esame lietu
viai studentai išeivijoje, kada mū
sų kraštas ir tauta okupanto pries
paudoje, turėtume būti paskatas 
darbui, veiksmui ar pasipriešini
mui, Metiniai studentų suvažiavi
mai tampa neišnaudotomis auksi
nėmis progomis sutelkiant studen
tiją reikšmingai akcijai, šiuo me-

Kaip tie neutralieji diplomatai, 
taip ir mes pamirštame, kad ir 
įmantriausių žodžių virtinė nieko 
nepadės, jei nebus imtasi darbo. 
Mūsų silpnybė, kad mes dirbame 
daugiau liežuviais, o ne rankomis 
ir kad antraeilius dalykus dažnai 
palaikome esminiais...

Lietuva niekados nebūtų atga
vus nepriklausomybės be kovos ir 
darbo. Kam nors reikia dirbti ir 
dargi pilnąja to žodžio prasme, ki
taip bet kokia organizacija 
ar grupė jau būtų iš anksto pas
merkta pražūčiai.

Tad čia ir drįstu kreiptis į šeš
tąjį Australijos Lietuvių Studen
tų Sąjungos suvažiavimą raginda
mas pirmiausiai neišleisti iš akių, 
širdžių ir proto paties esminio mū
sų siekimo — Lietuvos išlaisvini- 

(Nukelta psl. 5)

CENTRINĖ VALDYBA

Prieš, kiek laiko “Studentų Žo
dyje” buvo patalpinta trumpa 
žinutė, pranešanti Melbourne pa
sikeitusios Centrinės Valdybos 
sąstatą.

Netrukus ši žinutė buvo pa
neigta “Tėviškės Aiduose”. Vė
liau tame laikraštyje pasirodė 
nemalonūs straipsniai — jauni
mo ginčai. Si eiga buvo susu
muota ir atpasakota “Mūsų Pas
togėje”.

Artėjant A.L.S.S. VI suvažia
vimui daug kam rūpi ir daug kas 
kreipiasi į “Studentų Žodžio re
dakciją klausdami, kas iš tikrų
jų Melbourne darosi ir kas yra 
tikrasis A.L.S.S. pirmininkas.

“Studentų Žodis” turi A.L.S.S. 
Centrinės Valdybos raštą, kuria
me patvirtinta “Studentų Žody
je” tilpusį pranešimą apie naują 
Centrinės Valdybos sudėtį...

Kadangi C.V. net raštu palai
ko “S.Z.” žinutės autentiškumą 
ir kadangi valdybos pasikeitimai 
įvyko konstituciniu keliu Mel
bourne studentams pageidaujant, 
“S.Z.” savo pirmos žinutės ne
atšaukia.

A.L.S.S. Centrinės Valdybos 
pirmininku “Studentų Žodis” pri
pažįsta Vytautų Salkūną, o C.V. 
nariais — Kazį Zdanavičių, Rim
gaudą Sližį ir Iną Cesnaitę.

D. Labutytė
★

Baigiant Studentų Žodžio ket
virtus metus jau galima pažvelg
ti trupučiuką ir į jo praeitį. Ma
tosi padaryta didelė pažanga. 
Tikrai galima didžiuotis mūsų 

jaunimu.
Vietoj, kad Studentų Žodis 

būtų stipriai pradėjęs ir dabar 
silpnėtų, įvyko priešingai. Prade
dant, Studentų Žodis išeidavo 
2-3 sykius į metus. Šiais metais 
jau skaitome dešimtą Studentų 
Žodžio laidą. Kur tie kritikai,

Anksčiau šitoj valdyboj įėjo 
ir Antanas Fišeris, bet jis buvo 
pašalintas iš A.L.S.S. Melbourne 
skyriaus narių tarpo (žiūr. “M. 
P.” Nr. 47 (657).

“Studentų Žodis” talpina šie 
informaciją, kad Australijos lie
tuviai studentai nebūtų daugiai 
klaidinami pašalinių informacijt 
ir kad žinotų, kas ruošia ALSS 
VI suvažiavimą.

kurie sako, kad mūsų jaunoji | 
karta nutautėjo? Studentų Žod- 
dis kasmet susilaukia bendradar
bių iš jaunųjų studentų gretų. 
Net šiame numeryje rašo viena 
jauna fuksė.

Tikrai malonu, kad jaunimas 
mėgsta ir remia lietuvišką spau
dą.

Per šiuos metus Studentų Žod
žio redakcija susilaukė rekordi
nio skaičiaus korespondentų, 
bendradarbių ir nuolatinių infor
matorių. Jiems visiems redakci
ja nuoširdžiausiai dėkoja ir tiki
si iš jų ir kitais metais susilauk
ti straipsnių, reportažų, eilėraš
čių ir 1.1.

Studentų Žodis yra jaunas ir 
gali toli žengti pirmyn. Jis galė
tų dažniau pasirodyti, galėtų tu
rėti daugiau kūrybingų straipsnių 
ir kitokių patobulinimų, bet vis
kas studentų rankose: ką jie 
prisiunčia, tą mes skaitome.

Taip pat buvo malonu ben
dradarbiauti su kolegomis iš visų 
A ustralijos didmiesčių: A delai- 
de Brisbane, Canberra, Melbour
ne, Newcastle, Sydney ir net iš 
Naujosios • Zelandijos (Auck
land).

Su pasididžiavimu pristatome 
1961 m. Studentų Žodžio talki
ninkus:

V. Atutis, V. Bernotas, dr. 
V. Doniela, D. Grosaitė, D. Kai
raitis, A. Kazlauskas, K. Kaz
lauskas, J. Kovalskis, A. Lop
šys, N. Liutikaitė, V. Martišius,
D. Maželyje, V. Patašius, G. 
Procuta, K. Protas, G. Reisgytė,
E. Sagatys, K. Sakalauskas, R. 
Šilinis, R. Zakarevičius ir K. 
Zdanavičius.

Studentų Žodžio Redakcija
★

R. Cibas, jr.

Red.

VIENAS LAIKINAS NEWCASTLE STUDENTAS, Raimundas 
Baltramiej tinas, jau baigia inžinerijos studijas. Visi Australijos lie
tuviai studentai turėtų gerai jį prisiminti iš praėjusio suvažiavimo 
Sydnėjuje. Po Stanwell Park iškylos visi buvo susirinkę jo namuose, 
Thirroul prie Wollongong.

★

tu nemaža dalyvių atvyksta iš to
liau, kas pareikalauja ir laiko, ir 
išlaidų. Suvažiavimams skiriama 
daug energijos, bet po tokios “in- 
vestacijos” nedrįstama žengti dar 
žingsnio toliau ir pasiliekama pra
mintame take, kuris sukasi apie 
pasilinksminimus, ekskursijas, ei
namųjų reikalų aptarimą ir vieną 
kitą paskaitą. Be abejo, net ir toks 
suvažiavimų turinys turi savo 
prasmę, tik gaila, kad suvažiavi
mai nepalieka ryškesnių pėdsakų 
mūsų gyvenime, jau- visai nekal
bant apie kokią nors įtaką už mū
sų bendruomenės ribų.

Tokie mūsiškiai suvažiavimai 
primena šiais metais įvykusią 
neutraliųjų konferenciją Belgrade: 
susirinko, pasikalbėjo ir nutarė, 
kad neutralieji ir toliau paliks 
neutraliais. Kalbėjo labai atsargiai 
ir prislopintais balsais, nors 
Chruščiovas be atodairos jiems py
lė atominius antausius. Taip pa
kalbėję delegatai priėjo labai 
“neutralios” išvados, būtent, kad

Veikli studentu valdyba
Dar Sydnėjaus Studentų Val

dybos kadencija nepasibaigė, bet 
pažiūrėliim kokia jos veikla buvo 
iki šiol. Pamatysime energingai, 
vieningai ir pavyzdingai veikiant; 
mūsų jaunimą.

Kas tik į valdybą įeina, įeina 
dirbti ir sunkiai dirbti lietuvių vi
suomenės labui. Visi jaunimo val
dybų nariai yra tikri mūsų ben
druomenės visuomenininkai ir iš 
jų tikimės ateityje susilaukti pa
vyzdingų atstovų ir vadovų, tuo 
labiau iš studentų.

Jei dabar savo kadencijose pri
daro klaidų, jų perdaug smerkti 
negalime, nes jie dar vadovavime 
neįgiję patyrimo. Į valdybą kasmet 
įeina nauji veidai ne verždamiesi 
ar garbės trokšdami, bet kad kiti 
nenori ar negali toliau dirbti. Pa
teisinama, bet kas iš to? Atsisuki-

tais visai išryškėjo: valdybos pir
mininke išrinkta Elvyra Stanke
vičiūtė, sekretore — Dana Bajely- 
tė, fuksų atstovė — Juta Kolakaus- 
kaitė ir pirmosios dvi kandidatės 
į valdybą — irgi studentės. Taip 
tų kandidačių ir prireikė. Iždinin
kui Romui Cibui dėl rimtų prie
žasčių atsistatydinus, iždininko 
pareigas perėmė Laima Zarembai
te. Iš penkių valdybos narių pasi
liko tik vienas vyriškis — Danius 
Kairaitis, filisterių atstovas. (Jam 
irgi susidarė sunkios pašalinės są
lygos ir norėjo iš valdybos išstoti, 
bet, pasitraukus kol. Cibui, jis pri
kalbėtas pasilikti. Kol. Kairaičiui 
išstojus, iš valdybos būtų įėjęs 
pirmas filisterių kandidatas — fi- 
listerė.)

šitokia istorija moko, kad Syd

nėjaus studentai darosi vis dau
giau apkiautę. Sunkiausia ir atsa- 
komingiausia našta užkrauta ant 
vargšelių studenčių. Jos dirba kaip 
tos darbščios bitelės — be pertrau
kos ir kas kart daugiau. Renkant 
naują valdybą kitais metais stu
dentai turės parodyti daugiau at- 
sakomingumo ir nesugrūsti į val
dybą tiktai studenčių, kaip kad 
šiais metais. Kitaip iš studentų 
juoksis ne tik Šviesa, bet ir sa

vaitgalio mokyklos.
Atsižvelgiant į šitokias sąlygas, 

atrodytų, kad Sydnėjaus studenčių 
valdyba nieko ir negalėjo nuveikti. 
Taip nebuvo. Ši valdyba savo veik
lą pradėjo dideliu užsimojimu. 
Birželio mėnesį suorganizavo pa
vergtų Europos tautų studentų su-
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DAR KELIOS ŽINUTĖS IŠ ŠIAURĖS, iš ten rašo, kad visi New- 
castle studentai važiuoja į Geelong — Melbourne suvažiavimą, dau
gumas jų toje pačioje mašinoje, kuri bus “a slow Holden to Melbour
ne”.

Regina Dumšaitė, kuri baigė Newcastle Teachers* College, se
kančiais metais pradeda mokytojauti. Platesniems studentų sluoks
niams ji dar nepažįstama, bet žada debiutuoti Geelong —Melbour
ne suvažiavime.

★
Į ATŽALOS TEATRO SPEKTAKLĮ ‘‘AUŠROS SŪNŪS” atvyko 

filisteris Romas Katauskas iš Canberra. Romas studijavo ir baigė 
Sydney universitete inžinerijų ir, atrodo, jis karts nuo karto pasiilgs
ta Sydney miesto. Jau ne pirmas kartas Romas lankosi Sydnejuje 
baigęs studijų dienas. Žada čia išbūti apie savaitę.

★
PATENKINTAS, KAD ŠIŲ METŲ “VARGAI” JAU PASIBAI

GĖ, kanberiškis Viktoras Martišius nutarė atvažiuoti į Sydney ir šiek 
tiek prasiblaškyti. Parinko savaitgalį, kada Sambūris “Šviesa" Syd- 
nejaus Skyrius ruošia “Metų Užbaigos” pobūvį. Skonis neblogas.

★
MELBURNO LIETUVIAI SKAUTAI LABAI PRAKTIŠKAI SU

GALVOJO pradėti savo metinę stovyklą tik sausio 2-trą dieną. Didelė 
studentų dalis yra ir skautai, o kai skautai pradeda savo metines sto
vyklas anksti, studentai arba iš viso negali atvykti į stovyklą, arba 
atvyksta savaitę pasivėlinę. Melburniškiai, sugalvoję pradėti sausio 
2-trą, gali tikėtis susilaukti stovyklautojų net iš Sydney ir kitų did
miesčių, nes visas jaunimas — sportininkai ir studentai — per šių 
metų kalėdines atostogas suvažiuoja į Victorią.

★
nudvėsęs vakariečių kolonializmas me į visai artimą praeitį.
yra didžiausia šių laikų blogybė 
ir nė vienu žodžiu neužsiminė apie 
plėšriausią rusų imperializmą Rytų 
Europoje.

Mūsų studentiškos konferencijos 
nedaug kuo skiriasi nuo minėtosios. 
Tiesa, daugiau linksminasi, negu 
kalbama, išsiskirstoma nutarus, 
kad ir toliau liksime gerais lietu
viais...

Prieš trejus metus Sydnėjus, 
rinkdamas Centrinę Valdybą nesu
rado tinkamo studento į pirminin
kus . Pirmininke išrinkta populia
ri odontologijos studentė Nitą 
Grincevičiūtė. Pereitais metais stu
dentai į valdybą išrinko ne tik pir
mininkę (Daivą Labutytę) bet ir 
filisterių atstovę (Pajautą Pulli- 
nen-Daukutę). ši srovė šiais me-

PASIRODANT PASKUTINĮ KARTĄ ŠIAIS METAIS, ŠIS STU
DENTŲ KRONIKOS SKYRELIS NORĖTŲ NUOŠIRDŽIAUSIAI PA
DĖKOTI VISIEMS SAVO SKAITYTOJAMS, INFORMATORIAMS 
IR KRITIKAMS. KRISTAUS GIMIMO PROGA JIS LINKI VISIEMS 
AUSTRALIJOS LIETUVIAMS STUDENTAMS IR TOLIAU SUGY
VENTI BIČIULIŠKAI IR PRASMINGAI PRALEISTI VI-JĮ ALSS

BUVUSI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ CENTRINĖS 
VALDYBOS PIRMININKĖ ANGONITA GRINCEVIČ1OTĖ jau be- 
veik metus išbuvo Anglijoje. Ji dirba Londone kaip dantų gydytoja. 
Maždaug už metų žada grįžti į Australiją. Neseniai Nitą grįžo šešias 
savaites atostogavusi po Europą. Su draugėmis ji išvažinėjo Ispaniją 
ir Portugaliją, pravažiavo pro Prancūziją ir buvo net Morocco (Af
rikoj). Ispanijoj būdama ji matė tik vienas bulių rungtynes, nes pa
taikė į sezono pabaigą, bet visvien patiko labai. Kalėdoms ji numato 
vėl paimti atostogų, bet šį kartą trumpiau ir nuvažiuoti j Šveicariją 
paslidinėti.

★
ŠIŲ METŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS radikaliai skiriasi nuo

LAFITTE
ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ IS PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

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

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

SUVAŽIAVIMĄ.
★

MALONIAUSIAS KALĖDAS TURĖS SYDNĖJAUS STUDENTŲ 
PIRMININKĖ ELVYRA STANKEVIČIŪTĖ. Kalėdų pirmą dieną, šv. 
Jono bažnyčioj East Melbourne, ji išteka už filisterio Arvydo Krauso, 
žinomo skautininko Antano Krauso sūnaus. Abu busimieji jaunaved
žiai yra gerai žinomi ir mylimi Sydnėjaus jaunimo tarpe ir kitų Aus
tralijos lietuvių studentų. Tikrai visi jiems palinkės ilgiausių metų.

★
FILISTERĖ GRAŽINA BIVEINYTĖ, atsikėlusi į Sydney, atrodo, 

jau apsipratus ir patenkinta šiuo Australijos didmiesčiu. Neseniai ji 
gavo atostogų ir patraukė maždaug savaitei laiko į šiaurę. Aplankė 
Surfers* Paradise ir ekskursavo po Queensland Gold Coast. Grįžo ruda.

★
SYDNĖJUS SUSILAUKĖ DAR DVIEJŲ LIETUVIŲ MEDIKŲ. 

Gruodžio 8 paskelbtuose rezultatuose paaiškėjo, kad medicinos moks
lus baigė Gytis Danta ir B. Vingilis. Kartu su jais džiaugiasi ir visi 
lietuviai. Linkime abiem jauniems gydytojams padaryti žmonijai daug 
gero.

★
MELBURNIŠKIS METALURGIJOS STUDENTAS VIKTORAS 

ADOMAVIČIUS, gruodžio 10 d. pravažiavo pro Sydney pakeliui j 
Newcastle. Jis ten iki sausio pabaigos atliks savo kursui privalomus 
praktinius darbus ir vėl grįš į Melbourne. Būdamas Sydney tik kelias 
valandas, jis visvien rado laiko susisiekti su studentais.

kitų. Pirmiausiai krenta į akį programos ilgumas. Vietoj normalių 
3-4 dienų, melburniškiai numatė užsiėmimus šešioms dienoms. Todėl 
nenuostabu, kad ir suvažiavimo mokestis pakilo nuo £3 iki £3.10.0; 
proporcingai buvo galima tikėtis ir daugiau. Dar vienas dalykas iš
skiria šį suvažiavimą iš kitų: suvažiavimas įvyks dviejuose miestuose. 
Dalis programos bus Geelong, dalis Melbourne. Tokiu būdu studentai 
neatskils nuo sportininkų. Linkime rengėjams sėkmingai suvažiavimą 
pravesti. Iki pasimatymo per atidarymą Geelonge.

Rodąs

3 FETHERSTONE ST., (PRIEŠ P( 
II AUKŠTAS, tel. 70-8023 

ir
380 SOUTH TERRACE (II AUK 

tel. 70-6644.
DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽ 

KIRPĖJAI SPECIALISTAI.
Lietuviams nuolaida.
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Praėjusiais metais Dainavoje. 
matėme PABAIGTUVES, BA
TUOTĄ KATINĄ ir AUŠROS 
SŪNUS. Šiems vaidinimams pasi
sekus, režisoriai gali rengti nau
jus spektaklius. Publika tikrai at
silankys.

Paprastai studentai i viską 
mėgsta pažiūrėti kritiškiau, nei 
kiti.

Kai vaidino mūsų jaunieji akto
riai, reikėjo juos aprašyti atsar
giau, pakelti jiems ūpą, kad vėliau, 
statant kitus vaidinimus, ir vėl 
būtų galima juos suvilioti ant sce
nos.

AUŠROS SŪNUS galima trak
tuoti visai kitaip. Režisorius ir da
lis aktorių jau ne pirmą ir tikrai 
ne paskutinį kartą pasirodo. Už tat

Kaip rašyti ?
(RAŠO RUKSĖ)

Man, o aš manau, kad ir ki
tiems šiame krašte mokyklas lan
kantiems, lietuviškai skaityti nė
ra lengva. Spaudoje daug žodžių, 
kurių kasdieniniame gyvenime mes 
nevartojome. Dažnai prireikia žo
dyno ar Lietuvių Kalbos Vadovo. 
O ypač pasunkina skaitymą tokie 
žodžiai, kurių nėra nei žodyne, nei 
Lietuvių Kalbos Vadove. Tokie 
žodžiai tai svetimtaučių pavardės 
arba svetimų kraštų vietovardžiai. 
Pavz., “Mūsų Pastogė” ar “Tėviš
kės Aidai” tokį U.S.A, miestą 
New York kartais rašo Naujorkas, 
kartais Niujorkas. Tame pačiame 
puslapyje randame Kruščiovą, 
Chruščiovą, Chruščevą ir pan. 
Mums, neturėjusiems sąlygų iš
mokti pagrindinai savo gimtosios 
kalbos, taip ir neaišku, ar čia apie 
tą patį miestą ar asmenį kalbame, 
ar apie kitą.

Skaitant tokius iškraipytus var
dus kyla principinis klausimas — 
ar turime teisės kraipyti kitų tautų 
ar žmonių turimus vardus? Man 
nepatinka, jei kas mane vadina 
Gražiana, kada mano vardas Gra
žina. Aš visada protestuoju ir pa
taisau. Mums visiems — ir seni
mui, ir jaunimui — nepatinka, kai 
kiti Vilnių vadina Wilna, Kauną 
Kowno ir t.t. Mano manymu mes 
turime respektuoti žmogaus teisę 
vadintis jo turima pavarde ar var
du, o tautoms — jų vietoves, mies
tus ar upes vadinti jų pasirink
tais vardais. Mes nepasidarysim 
geresniais lietuviais perkrikštyda
mi Amerikos ar Australijos mies
tus ir neatgausim Lietuvos nepri
klausomybės iškrepdami pavergė 
jų pavardes.

Pagaliau mūsų spaudai šiuo 
klausimu trūksta ir nuoseklumo. 
Sakysim, tame pačiame sakiny: 
“...Kennedy, de Gaulle ir Macmil- 
linas esą šaltai padėtį svarstą vy 
rai”. Kennedy ir de Gaulle vadina
mi originaliom pavardėm, tad ko
dėl trečiasis jau sulietuvintas?

Mes kovojame už savo turimus 
lietuviškus vardus ir už taisyklin
gą jų rašymą ir tarimą. Skaitom, 
kad demokratiniame krašte tai sa
vaime suprantama teisė. Pripa
žinkime tą teisę ir kitų tautybių 
žmonėms.

Gražina Reisį/ytė

PEREITŲ METŲ ABITURIENTAI, kuriems visos trys Sydney 
apylinkių valdybos suruošė pagerbimo vakarą Dainavos salėje 

Bankstown.

Tuo vakaru, talkininkaujant ki
tom dviem valdybom, rūpinosi Cab- 
ramattos Apylinkės Valdyba, šių 
metų patronas yra Bankstowno 
Apylinkės Valdyba, kitais metais 
— Sydnėjaus.

Abiturientų pagerbimo vakaras 
ir vėl įvyks sausio vidury. (Tikslią

V

Studentai apie Atžala 
%

.juos reikia pagirti, bet tuo pačiu 
ir nėra ko lepinti. Sofijos Čiurlio
nienės — Kymantaitės veikalas 
nėra stiprus. Aišku jame daug 
idealizmo, bet šis veikaliukas turi 
daugiau istorinės vertės. Jame 
vaizduojama Lietuvoj buvę spau
dos draudimo laikai ir knygnešių- 
herojų pasiaukojimas. Jaučiasi ir 
anachronizmas. Autorė vartoja to
kius žodžius, kurie jau seniai ne
vartojami. Rezultate vyresnioji 
karta juokiasi, kur gal ir pati au
torė nenorėtų, o jaunesnioji kar
ta nesupranta, ką vienas ar kitas 
aktorius pasako. Buvo ir sąmojin
go jumoro, ypač pirmuose veiks
muose.

Tiek Rusteika (J. Jarmalavi
čius) ir Rusteikienė ( V. Rama
nauskienė) savo rimtais pasisaky
mais žiūrovus prajuokindavo. Rus
teikienė vis ką nors patarnavo savo 
dukrelei Rožei (D. Labutytei), 
ypač atsilankius Albinui Stinkiui 
(H. Šliteriui). Kai Stinkis patai
sęs sugrąžino jų sieninį laikrodį, 
Rusteikienė dėkodama atsakė: “jau 
geriau su laikrodžiu, negu su gaid
žiu”. Rusteikai Stinkis iš karto ne
patiko ir sužinojęs, kad Stinkis 
mėgsta krapštytis su laikrodžiais 
ir aplink jo namus iš karto rimtai 
(publikai juokingai) atsakė — jei 
tau patinka krapštytis, tai pasi- 
krapštyk savo ausis.

J. Jarmalavičius savo rolę atli
ko pasigėrėtinai, lygiai kaip ir H. 
Šliteris, vaidinęs Stinkį. šliterio 
pirmasis pasirodymas buvo kaip 
išganymas iš monotonijos, nes pub
lika jau buvo pasigedusi ko nors 
gyvesnio. Jo įėjimas buvo gyvas, 
linksmas ir atgaivinantis. Stinkio 
rolė buvo sunki, ir Šliteris ją iš- 

I darba... i

(Iš 4-to psl.)

mo ii- lietuvybės ugdymo čia, iš
eivijoje, nesumaišant šio klausimo 
su kitais antraeiliais, nors jie ir 
atrodytų tikresni ir svarbesni už 
pirmąjį.

Vienas būdas, kuriuo mes galime 
prisidėti prie Lietuvos išlaisvinimo 
ir lietuvybės išlaikymo yra veiks
mingai įsijungiant į jau seniai 
pradėtą ii- vykdomą darbą, kurio 
vaisiai plinta po įvairus pasaulio 
kraštus ir kuris laukia mūsų tal
kos.

Tas darbas yra ne kas kita, kaip 
“Lituanus” žurnalo leidimas. “Li- 
tuanus” žurnalas yra rimtas litua
nistikos leidinys (plačiaja prasme) 
ir gerai įvertintas eilės mokslo 
centrų. Jo medžiaga yra cituoja
ma ar santraukomis perspausdi
nama moksliniuose leidiniuose. 
Taigi, “Lituanus” yra susilaukęs 
teigiamo įvertinimo ir pripažini
mo iš autoretetingų sluogsnių, ku
rie pagrioviais nesimėto.

Išeivijoje “Lituanus” yra gy
venančios lietuvių studentijos pas
tangų vaisius už lietuvių tautos ir 

datą paskelbs ALB Bankstowno 
apylinkės valdyba vėliau.) Sąraše 
jau yra 13. Palyginant su pereitų 
metų skaičiumi, visi, kas tik šiais 
metais laikė N.S.W. Leaving Cer
tificate egzaminus.

Pagerbimo vakaro ■ metu abitu
rientams ir vėl bus iškilmingai 

pildė be priekaištų.
Rožė buvo perdaug numaliavojus 

mėlynai savo akis, kad užsimerkus 
ar atsimerkus ji atrodė vienodai. 
Rožę vaidino D. Labutytė. Ji, kaip 
ir jos brolis Jurgis (A. Bučinskas) 
.pradėjo silpniau bet stiprėjo, kai 
vaidinimas progresavo. Atrodo, 
vaidyboj Bučinskas neturi tiek pa
tyrimo kaip administracijoj ir ma
tėsi, kaip jis jaudinosi. Net stik
lo vandens negalėjo išgerti nedre
bančia ranka. Trečiame ir ketvir
tame veiksme visi geriau vaidino, 
o Labutytė, net žibėjo! Ji ypač ge
rai vaidino duetuose su Šliteriu ir 
A. Griniene (Barbora Dainaite). 
Čia ir šliteris atskleidė tikrą Stin
kio charakterį su žandarais. Į pa
baigą publika pamatė ir realizmo: 
žandarams nušaunant Jurgį, ne tik 
pasigirdo garsas, bet ir tikri dūmai 
pasirodė.

Rusteikienę gražiai suvaidino 
Ramanauskienė, nors su savo pa
tarimais į galą pradėjo net įkyrėti. 
Tokia Rusteikienė ir turėjo būti. 
Pirmame ir antrame veiksme ji sa
vo žodžius gerai žinojo, bet trūko 
judesių. Vienoj scenoj Rusteikienė, 
Jurgis ir Rožė puikiai valdė dialo
gą, bet visi trys stovėjo kaip sta
bai. Kitoj — Rusteikienės ir duk
relės scenoj taip pat keli judesiai 
būtų padarę didelio efekto. Mama, 
patardama dukrelei už kokio rei
kia eiti ii’ už kokio ne, galėjo pri
eiti prie Roželės, pabraukti per 
galvelę, net apkabinti, ir būtų la
bai tikę. Vieno dialogo neužtenka.

Senutę knygnešę tikrai pagau
nančiai ir įtikinančiai suvaidino A. 
Grinienė.

(Nukelta į 6 psl.)

kultūros gyvastingumą. Per eilę 
metų žurnalas be dirbtinių pastan
gų įstengė apjungti kelių pasau
lėžiūrų ir kelių kartų akademikus, 
atseit, yra tapęs mūsų vienybės 
paminklu, vienybės, kurios nieka
dos mūsuose nėra buvę užtektinai.

Tad jei mes tikrai norime prisi
dėti prie Lietuvos išlaisvinimo, lie
tuvių kultūros klestėjimo ir vieny
bės ugdymo savo tarpe, nedelsda
mi ir netuščiažodžiaudami stokime 
į darbą, kurio siekimams mes ne
galime palikti kurti. Laikas ap
sispręsti, ar mes einame ■ drauge 
su savo tauta, ar mes tikrai esa
me lietuviais, ar tik lietuviški iš- 
kamšalai.

Nežiūrint “Lituanus”. žurnalo 
svarbos, jo finansiniai reikalai, 
ypač paskutiniaisiais metais, ge
rokai šlubuoja. Štai kur lietuvių 
studentija Australijoje gali veiks
mingai ateiti į pagalbą, arba ge
riau sakant, įsijungti į bendrą vi
sų lietuvių darbą. Tik sujungtomis 
jėgomis galėsime galingiau ir pla
čiau tarti tiesos žodį pasauliui: kas 

įteiktos dovanos; jie taip pat turės 
progos susipažinti ir su studentais, 
galės pasišokti, pasilinksminti.

Užsiregistruoti net ir dabar ga
lima pas šio vakaro organizatorių 
p. M. Zakarą (UW 5072). 

mes esame, ko norime ir kas mus 
smaugia. Trumpai sakant, lietuvių 
studentija Australijoje turi kuo 
greičiausiai pravesti piniginį vajų 
“Lituanus” žurnalo leidimui pa
remti. Šis suvažiavimas bus nepa
sikartojanti proga tam reikalui nu
tarti. Kaip visa tai būtų vykdoma, 
turėtų būti nutarta prieš išsiskirs- 
tant namo, taip, kad grįžus jau 
būtų galima imtis darbo išven
giant delsimo ir susirašinėjimų.

Nuoširdžiai tam pritariant, atei
nantis vasario mėnuo galėtų būti 
“Lituanus” vajaus mėnuo, sujun
giant šį reikalą su mūsų nepriklau
somybės atgavimo sukaktuvėmis. 
Žinant, kad vajaus pasisekimas 
priklausys ne vien tik nuo studen
tijos, bet ir nuo visų Australijos 
gyvenančių lietuvių, reikia jau iš 
anksčiau, sakysim, sausio mėn. per 
abu lietuviškus laikraščius pas
kelbti eilę pranešimų, atsišaukimų 
ir straipsnių štuo reikalu. Žmonės 
turi būti parengti ir gerai pain
formuoti apie artėjantį vajų. Ypač 
reikia gerai dalyką išdėstyti, ir 
kai žmonės žino, kad yra rimtas 
lietuviškas reikalas, retas tokiu at
veju atsisakys padėti.

Vajaus metu studentai su ati
tinkamais aukų lapais turėtų as
meniškai aplankyti kuo didesnį 
skaičių tautiečių. Aišku, gal ne vi
si žmonės bus aplankyti, tad spau
doje turėtų būti nurodytos kelios 
vietos, į kur patys galėtų pasiųsti 
savo auką. Pasibaigus vajui au
kotojų sąrašai turėtų būti paskelb
ti abiejuose mūsų laikraščiuose. 
Kadangi Australijoje yra eilė lie
tuviškų organizacijų (bendruome
nės, religinių, sporto, jaunimo ir 
kt.), reikėtų taip pat kreiptis ir į 
jas iš anksto paruoštais laiškais 
prašant pagalbos.

“Lituanus” žurnalo tolimesnis 
kelias yra ne vien tik Amerikos 
lietuvių reikalas, bet visų lietuvių 
svarbus darbas, o kadangi jis yra 
leidžiamas lietuvių studentijos, tai 
pirmoje eilėje studentai privalo šią 
idėją plėsti, populiarinti mūsų vi
suomenės tarpe.

Jeigu mes šio darbo baidysimės 
ar atidėsime jį kitam kartui nuei
dami kasdieninių pasilinksminių 
keliu, mes nebūsime verti lietuvio 
studento vardo.

Neretai mes pakalbame ir dargi 
neblogai. Tomis kalbomis kartais 
įstengiame įrodyti kitiems, o daž
nai ir sau, kad viskas yra tvarko
je ir nieko geresnio esamomis są
lygomis negalima tikėtis, bet visa 
tai yra paprasčiausia apgavystė. 
Kalbų dienos jau praėjo. Dabar 
mums reikia darbo. Kaip ir kiek
vienas suvažiavimas, taip ir šitas 
neapsieis be kalbų ir pasilinksmi
nimų — tai visai natūralu ir svei
ka. Vienok, jei po linksmybių ne
seks rimtoji dalis, dauguma iš mū
sų jau bus išvykę tuo traukiniu, 
kuris niekados nesugrįžta atgal...

Genius Procuta

Veikli...
(Iš 4-to psl.) 

sirinkimą, lietuvių namuose Red
fern. Susirinko tikrai daug — 
apie 100 studentų-čių. Atstovautos 
šešios tautos. Ypatingai skaitlin
gi buvo lietuviai, vengrai ir estai. 
Susirinkimas buvo pusiau politi
nio, pusiau socialinio pobūdžio. 
Praėjo gerai.

Tą patį mėnesį valdyba su Sam
būriu “šviesa” Sydnėjaus skyriu
mi surengė jau tapusį tradiciniu 
“bytnikų vakarą”. Programa ori
ginali ir įdomi. Vaidino studentai 
su šviesiečiais.

Dar birželio mėnesį valdyba spė
jo sušaukti studentus pamaldoms 
pradedant antrąjį metų trimestrą. 
Pamaldose studentai dalyvavo 
gausiai. Trečią trimestrą prade
dant vėl įvyko pamaldos, bet ne
spėta visiems studentams pranešti, 
ir studentų atsilankė mažiau. Se
kančioms pamaldoms studentai 
bus šaukiami pradedant naujuo
sius 1962 studijų metus. Pamaldas 
ir pamokslą kas kartą atlaiko kun. 
P. Butkus.

Liepos 14 d. Sydnėjaus studen
tų valdyba suruošė linksmą vaka
rą visiems pabaltiečių studentams. 
Pasilinksminimas vyko latvių salė
je Strathfield. Be pabaltiečių buvo 
pakviesti ir ypatingai skaitlingai 
dalyvavo venrai ir ukrainiečiai. 
Vakaras buvo linksmas (svečiams 
ypatingai patiko lietuviškas šokis

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
Gruodžio 27 - 31 d. įvyksta šeš

tas Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos Suvažiavimas Viktorijo
je. Didesnė programos dalis įvyks 
Melbourne.

Prašome visus studentus, moks
leivius, bei kitus jaunuolius, no
rinčius šiame suvažiavime daly
vauti, registruotis vietinėse Stu
dentų Valdybose įmokant suvažia
vimo mokestį £ 3.10.0.

Registruotis šiais adresais:—
Canberra: Vida Andriuškaitė, 

10 Scott St., Narrabundah. A.C.T.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS 
ŠEŠTO SUVAŽIAVIMO PROGRAMA

GRUODŽIO 27 D. GEELONG’E
10.30 vai. — Suvažiavimo Atidarymas: North Geelong Shire

Hall.
11.45. vai. — Pamaldos: St. John’s North Geelong. Po pa

maldų studentai dalyvauja Sporto šventės pietuo
se: Lietuvių Namuose.

|.3O vai. — Sporto šventės Atidarymas: St. Mary’s Hall.
7.30 vai. — Pobūvis: “Pacific Star”, Lt. Malop St. Geelong.

GRUODŽIO 28 D. MELBOURNE
10.00 vai. — Skyrių Valdybų Posėdis: Parapijos Namuose, 

Kensington.
12.30 Vai. — Valdybų pietūs — užkandžiai.
2.30 vai. — Referatas: Lietuvių Namuose, Thornbury.
3.30 vai. — Visuotinas Studentų Susirinkimas: Lietuvių Na

muose.
6.00 vai. — Studentų vakarienė — užkandžiai.
7.30 vai. — Kultūrinis Vakaras su fihnomis: Lietuvių Na

muose.

GRUODŽIO 29 D. ANGLESEA
8.30 vai. — Išvyka į gamtą. Išvykstama autobusu ir maši

nomis nuo “Union House” Melbourne University, 
8.30 vai. ryto.

2.00 vai. — Seminaras gamtoje.
12.00 vai. — Autobusas išvažiuoja iš Geelong’o atgal į Mel

bourne.

GRUODŽIO 30 D. MELBOURNE
2.00 vai. — Paskaita ir diskusijos: Newman College, Swan- 

ston St. Tema: “Austr. — Lietuvio Akademiko Sa
vęs Suradimas”: prelegentai, Kun. dr. P. Bašins
kas, p. E. žižienė, p. A. Bakaitis.

7.30 vai. — Uždaras Studentų Pobūvis: “School of Archi
tecture” Melb. University.

GRUODŽIO 31 D. MELBOURNE
11.45 vai. — Pamaldos: St. John’s East Melbourne.
2.00 vai. — Iškilmingi uždarymo pietūs: Chevron-Hilton Ho

tel, St. Kilda Rd. Pokalbis: “Studentavimo dienos 
Lietuvoje”.

SAUSIO 1 D. GEELONG’E
Sporto šventės Atsisveikinimo Balius “Aberdeen House” 
Geelong.

Studentų tėvai ir prijaučiantieji maloniai kviečiami dalyvauti Su
važiavimo atidaryme ir Kultūriniame vakare Lietuvių Namuose.

A.L.S.S. CENTRINĖ VALDYBA

"polka su ragučiais”), pelningas 
ir atliko tiek užkandžių kaip po 
didžiausios puotos.

Sekantį mėnesį valdyba pravedė 
populiarų Bateau Bay III. Oras 
pasitaikė geras, maisto daug, nuo
taika linksma. Programa įvairi ir 
įdomi: turėtas kaukių balius, dis
kusijos, premijuotas sportas ir t.t. 
Svečių priviliota ne tik iš Sydney 
ir Newcastle, bet ir iš Canberra, 
Melbourne, Geelong ir Adelaide lie
tuvių studentų tarpo.

Rugsėjo mėnesį valdyba buvo 
suorganizavus sėkmingą diskusijų 
vakarą,

Spalio mėnesį įvyko paskutinis 
pasispardymas prieš egzaminus — 
iškyla į Wattemulla. Ji kažkodėl 
praslinko melancholiškai. Gal to
dėl, kad jau matėsi egzaminų še
šėlis.

Be šitų įvykių valdyba palaikė 
draugiškus ryšius su kitom val
dybom ir organizacijom ir ypatin
gai glaudžiai sugyveno su "Stu
dentų žodžio” redakcija ir spauda.

Sydnėjaus studentų valdybą su
daro:

pirmininkė; ELVYRA STAN
KEVIČIŪTĖ, Science (gen.) III, 
Sydnėjaus Universitetas. Elvyra, 
kaip ir visos pirmatakės pirminin
kės, studijavo paskutiniame kur
se, buvo apsikrovusi darbais ir rū
pesčiais, bet ji vienintėlė, atrodo, 
surado išeitį išsprukti iš šių prob
lemų — jį žada ištekėti.

sekretorė; DANA BAJELYTĖ, 
Alexander Mackie Teachers’ Col
lege. Niukasteliškė Dana ,tik atvy
kus pas Sydnėjaus studentus, jei

Sydney: Dana Bajelytė, 9 Or
chard St., Croydon, N.S.W .

Adelaide: Aldona Mikužytė, 258 
Carrington St., Adelaide. S.A. 
ar tiesiog A.L.S.S. Centrinėj Val
dyboj pirmininko adresu: Vytau
tas P. šalkūnas, 131 Bridge St., 
Port Melbourne. VIC.

Laukiame studentų iš Naujosios 
Zelandijos ir iš visų bei tolimų 
Australijos vietovių.

A.L.S.S.
Centrinė Valdyba

taip nepadarė, galėjo drąsiai pasa
kyti:— atvykau, pamačiau ir nu
galėjau. Iš karto išrinkta į valdy
bą (Viva Dana!). Ji irgi studijuo
ja paskutinius metus ir, atrodo, se
ka pirmininkės pėdomis, bet pa
klausta apie ženatvę neišsiduoda.

iždininkė: LAIMA ZAREMBAI
TĖ, Odontologija IV, Sydnėjaus 
Universitetas. Laima užbaigia ši
tos valdybos triumviratą, kurį su
darė trys merginos ir visos pasku
tiniame kurse. Laimai valdybos 
darbas nesvetimas, ir ji gerai iž- 
dininkauja. Jos didžiausias apgai
lestavimas, kad negali vykti į stu
dentų suvažiavimą, kuris, spėja
ma gali turėti ir staigmenų ir 
įvyks Geelong — Melbourne.

narys filisteris; DANIUS KAI
RAITIS B. Sc. Danius baigęs Va
karų Australijos Universiteto 
gamtos — matematikos fakultetą 
ir dabar jau kelinti metai gyve
nąs Sydnėjuje. Jis tarnauja Ato
mic Energy Commission. Danius 
yra vienintelis šitoj valdyboj vy
rų lyties atstovas, todėl ir nenuos
tabu, kad savaitgaliais su “Barbo- 
riuke” (jo MG mašina) vis trau
kia į Canberra.

narė fuksė; JUTA KOLA- 
KAUSKAITĖ, Arts 1, Sydney 
Universittetas. Kukli Judita studi
juoja humanitarinius mokslus, kad 
vėliau galėtų būti socialine dar
buotoja. Nors jai iš pradžių buvo 
trupučiuką sunku apsiprasti su 
valdybos veiklos sistema ir posė
džiais, kaip visiems fuksams, ji vi
sad linksma, maloni ir kooperatyvi.

D.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. gruodžio 20 d.

POSVCTIfflU

LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS

Straipsnius, skirtus “Po 
Svetimu Dangum” skyre
liui, siųsti Rajono Spau
dos Skyriaus Vedėjo ad
resu : ps. B. Žalys, 9 Lloyd 
Ave., Yagoona, N.S.W.

MIELUS TAUTIEČIUS BEI SESES IR BROLIUS SKAUTUS

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ 1962 METŲ PROGA SVEIKINA

LSB AUSTRALIJOS RAJONO VADEIVA

NAUJIENELES
ATŠAUKTAS VADOVŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Kalėdų atostogų metu norėtas 
sušaukti LSS Australijos Rajono 
Vadovų Suvažiavimas, dėl susidė
jusių sąlygų yra atšauktas. Į vi
sus ankstyvesnius tuo reikalu pra
nešimus nereaguoti.

RV Ig.

RUOŠIASI STOVYKLAUTI
Mus pasiekusiomis žiniomis, Aus

tralijos Rajono tuntai ir vietinin- 
kijos smarkiai ruošiasi šių metų 
stovykloms.

Melburno “Džiugo” Tuntas į 
savo dviejų savaičių stovyklą iš
vyksta 1962 m. sausio 2 d. Sto
vyklaus Woori-Yallock vietovėje.

“Aušros” Tunto broliai ir sesės 
stovyklaus Ingleburne, “Aušros” 
stovyklavietėj, nuo š.m. gruodžio 
27 d. iki 1962 m. sausio 7 d.

Adelaidės "Vilniaus” Tuntas 
savo dvisavaitinę stovyklą prade
da Mt. Crawford’o pušyne, sau
sio 2 d.

Kiek girdėti, dvisavaitinę sto
vyklą ruošia ir Geelongo “Šatri
jos” vietininkija.

“VILNIAUS” TUNTAS — 
ADELAIDE

Akademiniam Sąjūdžiui 11 metų. 
Pulgio Andriušio paskaita, solo 
dainomis (J. Maželienė) ir dekla
macijomis (V. Ratkevičius) Aka
deminio Skautų Sąjūdžio Adelai
dės Skyrius spalių 29 d., Lietuvių 
Namuose paminėjo šio skyriaus 
vienuolikos metų sukaktį. Po mi
nėjimo pasivaišinta kavute.

Tunto sueiga įvyko gruodžio 10 
d. Lietuvių Namuose. Dalyvavo

australų tuntininkas. Buvo laužas, 
įžodis, arbatėlė.

A.L.Ž.

“DŽIUGO” TUNTAS — 
MELBURNAS

Vyr. Skaučių Kand. “Audros” 
būrelis, vadovaujamas v.s.v. si. B. 
Antanaitytės, gruodžio 16 — 17 
d.d. ruošia dviejų dienų iškylą.

Loterija. Gruodžio 10 d. Mel
burno skautai, įvykstančios sto
vyklos parėmimui, ruošia loteriją. 
Gruodžio 12 d., stovyklos reikalų 
aptarimui, “Džiugo” Tunto vadija 
šaukė savo posėdį.

“AUSROS” TUNTAS — 
SYDNEJUS

Tunto vadijos sueiga įvyko lap
kričio 17 d., Bankstowno Liet. 
Namuose. Tartasi š.m. stovyklos 
reikalais ir kt.

Paskirtas naujas atstovas prie 
egzilų skautų sąjungos — s.v.v.sl. 
T.J. Rotcas — nuo š.m. lapkričio 
17 d.

Skautų Vyčių d-vės II-sis būre
lis, vad. s.v. si. R. Daukaus, gruo
džio 9-10 d.d. suruošė dviejų die
nų iškylą Hornsby apylinkėse.

Pakėlimai į vyresniškumo laips
nius. Paskutinėje tunto sueigoje, 
į vyresniškumo laipsnius pakelti 
šie “Aušros” Tunto skautai: į 
vyr. skiltininko laipsnį — s.v. si. 
K. Protas; į skiltininko — s.v. psl. 
R. Daukus; į paskiltininko — 
skautas H. Bakaitis. Už pavyzdin
gą pareigų ėjimą išreikšta tunti- 
ninko padėka šiems skautams: s. 
v.v. si. T.J. Rotcui ir Jaun. Skau
tų “Žalgirio” D-vės adj. A. San- 
kauskui.

Liet. Skautų Sąjungos Pirmijos Pirmininko, Tarybos ir visos * 
£ Sąjungos vardu, sveikinu Australijos lietuvius, lietuviškąsias >: 
>’ organizacijas ir jų vadovybes, sulaukus šv. Kalėdų, linkėda- 
>’ mas Dievo palaimos, ramybės ir santaikos! J
i s*iv.5. V. Neverauskas, >♦«
¥ i

LSS Australijos Rajono Vadas

KELIONĖ I
%

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 1962

METŲ VISIEMS AUSTRALIJOS LIETUVIAMS LINKI

Sydnėjaui “Aušros” Skautų Tunto Vadija

MĖSOS APDIRBIMO IMONĖ IR PARDUOTUVĖ

“MAISTAS”
37 BELLOMBI ST., CAMPSIE Tel. UW 2531 ir UW 6184 

savo bičiulius, klijentus ir pažįstamus 

sveikina su Kalėdomis
ir

visiems linki sėkmingų Naujųjų Metų

ZOOLOGIJOS SODA
%

rugsėjo 24 d. “Džiugo” Tunto jaun. skautų “Vaidilučių” d-vė padarė 
iškylą į Melburno Zeelogijos Sodą. Iškylai vadovavo d-kė v.s. si. Aud
ronė Paragytė ir v.s.v. si. Birutė Antanaitytė. Dalyvavo 9 jaun. skau
tės. Po iškylos buvo pravestas rašinėlių konkursas. Čia duodame dvie
jų jaun. skaučių šios iškylos aprašymą.

— ☆ —
Sekmadienį nuvykom į Zoologijos Sodą. Matėm daug gyvulių: 

vilkų, beždžionių, ruonių, hipopotamų, meškų, liūtų, posumų.
Žiūrėjom, kaip duoda valgyti ruoniams — jiems metė žuvis, 

o jie valgė. Meškos irgi prašė valgyti, o gyvatės visos miegojo.
Vėliau mes jodinėjom drambliu.
Mums iškyla labai patiko.

Eglutė Žižytė, 8 metų.
— ir —

Rugsėjo 24 d., mes, paukštytės, turėjome pirmąją iškylą j 
Zoologijos sodą. Diena buvo graži ir saulė skaisčiai švietė. Tai bu
vo sekmadienis. Po šv. Mišių traukiniu išvažiavome į Zoologijos 
Sodą. Ten dar turėjome palaukti JRitos ir Danguolės. Pagaliau ir jos 
atvažiavo. Tada ėjome apžiūrėti sodo gyventojų. Čia mes matėme 
įvairių žvėrių ir paukščių. Pirmiausiai apžiūrėjome beždžiones. Jų 
buvo didelių ir mažų, ir visos linksmai žaidė. Po to mes matėme 
linksmą mešką, kuri mus pasitiko savo rankų plojimu. Nors diena 
buvo labai karšta, bet ji buvo apsivilkusi šiltais kailiniais.

Skubėjome toliau, nes daug ką norėjome pamatyti. Ilgiau su
stojome prie ruonių, kurie vikriai nardė vandenyje, ir maitinosi žu
vimis. Kartais net iššokdavo iš vandens ir ore pagaudavo žuvį.

Pats didžiausias sodo gyventojas yra dramblys. Mes ne tik į 
jį žiūrėjome, bet juo ir jojome! Matėme ir žvėrių karalių — liūtą.

Apžiūrėję visus žvėris ir paukščius — giesmininkus, važiavo
me namo.

Angelė Stasytytė, 10 m.

Savo klijentus ir visus lietuvius Bankstowne sveikina 

su Kalėdų šventėm 
ir

linki sėkmingų Naujųjų Metų

VENTA DELICATESSEN
359 CHAPEL RD., BANKSTOWN, TEL. UY 4279 

ir MOTERŲ KIRPYKLA “LYDI A”

Savo klijentams — Bankstown lietuviams linki 

džiaugsmingų Kalėdų 
il

ia imi ngų Naujųjų Metų

0 LIM PIC CONTINENTAL DELICATESSEN
380 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN Tel. UY 1669 

Reikalaukite 1962 m. kalendoriaus!

STOCK X
GARSŪS VISAME PASAULY,

BRANDY, 
VERMOUTH

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.
LIKERIAI

Šventų Kalėdų
ir

Naujųjų Metų proga
sveikina Bendruomenę ir organizacijas

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ
SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJA

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

ir Stock gaminius.
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KALĖDOS TVARTE
(Iš 3-čio psl.)

i

da, kai juos skaitė nudėvėta, ap
šiurusia uniforma apsirengęs pa
prastas belaisvis karys tvarte, ap
linkui garsiai alsuojant galvijams 
ir tyliai suskambant jų saitų gran
dinėms. Baigęs skaityti, Elmer 
pradėjo giesmę “Tyli naktis, šven
ta naktis”. Mes pritarėme jam.

Giedojo žilagalvis Peter iš Koel- 
no, seniausias mūsų tarpe, kurio 
vienintelis sūnus paklojo kaulus 
Afrikoje.

Giedojo Osvaldas iš Marijampo
lės, kurio žmona mirė karo melu, 
palikdama tarp svetimų našlaite 
mažą dukrelę. Tėvas jos dar nebu
vo matęs.

Giedojo ir klaipėdiškis Bruno, 
kurio tėvus karo pabaigoje bom
ba užgriovė namų rūsyje.

Giedojome mes visi keturiolika, 
kokiu nors skausmu lyg įkaitinta 
geležimi pažymėti. Giesmės žo
džiais mes norėjome išrėkti savo 
sielvartą ir savo purvinos dalios 
gėlą.

Pirmas posmas nuskambėjo dar 
gana tvirtai. Pradėjus antrąjį, 
daugeliui graudumas užgniaužė 
gerklę ir giesmė tilo. Tiktai El
mer, tas šviesiaplaukis jaunuolis 
iš Vestfalijos, lūžtančiu ir užsi

kertančiu balsu baigė posmą gie
doti iki galo. Gelsvoje lempos 
šviesoje matėme kaip per jo jau
ną ir baltą veidą ritosi viena po 
kitos didelės ir sunkios ašaros. 
Jis galvojo apie savo seną motiną 
tučiuose namuose ir savo keturis 
vyresnius brolius, žuvusius Rytų 
fronte.

Paskui mes ilgą valandėlę ty
lėjome. Kalba buvo nereikalinga 
ir žodžiai nelindo lauk per lūpas. 
Tik pamažu vėl pradrįsome kal
bėti apie kasdieninius dalykus. 
Mes būtume gal ten išsėdėję visą 
naktį, bet į tvartą atėjo Peter 
šeimininkas.

— Užteks. Eikit namo. Leiskite 
mano karvėms miegoti. —

Padėkojome už šilimą ir išėjome 
į šalto vėjo pripildytą naktį. Pie
tų pusėje į tamsų ir aklą dangų 
laužėsi netolimo miesto žiburių pa
švaistės. Debesys buvo visas žvai
gždes uždengę. Stovėjau vienas 
kryžkelėje ir klausiausi kaip dus
liai skamba naktyje per gruodą 
nutolstančių draugų sunkūs žings
niai...

Tokios buvo mano 1946 metų 
Kalėdos.
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

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

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

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel
bimų.

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: YL 9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.
PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
114 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
41 Tapley’s Hill Rd., HENDON. Tel. J 2879.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

apie Atžalą
(Iš 5-to psl.)

Šatkų, smarkiai sužeistą knyg
nešį, vaidino K. Intas. Jo vaidmuo 
buvo trumpas ir gerai išpildytas, 
nors gal perdaug energingai kal
bėjo, kas netiko sužalotam žmo
gui.

Žandarai visiems atėmė kvapą 
netikėtai įėję į sceną. Jų įėjimas 
buvo dramatiškas. Pirmąjį žandarą 
(Štoką) vaidino T. Rotcas, o ant
rąjį (Petrovą) — J. Barila. Abu 
aktoriai tose rolėse tiko. Užsukę 
pas Rusteikas jie šeimininkavo 
kaip namuose, kaip tipiški žanda
rai, tik Rotcas taip dažnai gėrė, 
lyg iš tuščio stikliuko.

Režisoriui S. Skoruliui priklauso 
specialus pagyrimas. Jis daug pa
sišventimo rodo statydamas vieną 
vaidinimą po kito. Aktorius šiam 
vidinimui, atrodo jis parinko pa
čius tinkmiausius.

Visų vaidintojų kalba ir tarmė bu
vo labai aiški ir tiksli. Tai didelis 
pliusas. Daug priekaištų padaryti 
negalima, bet liežuvį visvien niežti 
paminėti nors du dalykėlius. Labai 
gerai, kad Skorulis įterpė taip 
sklandžiai pilną valgymo sceną 
prie stalo, bet praleido vieną daly
ką: maldą. Jei būtų buvusi nevisai 
pilna scena prie stalo, būtų apsėję 
ir be maldos, bet toj scenoj, ir pri
simenant tuos laikus, maldos trū
ko. Antra pastabėlė daugiau pa
tiems aktoriams: vaidinimui pasi
baigus ir publikai plojant, aktoriai 
iš mandagumo turėtų padėkoti pub
likai, kad ploja, ir nusilenkti. To 
jie nepadarė, nes gal nebuvo per
spėti, o iš susijaudinimo ir pamir
šo, nes publika daug plojo ir karš
tai plojo!

Pono A. Pluko dekoracijos ir 
rūbų eskizai buvo efektingi. Miško 
scena buvo ypač įdomi.

Jaučiasi didelė pažanga po pe
reito spektaklio. Džiugu, kad At
žala žengia pirmyn.
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X LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

•j A.C.T. Builders Pty. Ltd. ::
X Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia •• 
;; planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.

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

ŠVENTES BE SVAIGALŲ
Visų rūšių krikščionims yra dvi 

didžiausios šventės Kalėdos ir Ve
lykos. Todėl krikščionys bent iš 
pagarbos Kristui jas turėtų švęs
ti blaiviai, be svaigalų.

Daug turime blogų įpročių, bet 
blogiausias — girtavimas. Girtau
dami žudome savo kūno ir dvasios 
jėgas, visokeriopai silpniname šei
mą, bendruomenę ir tautą. Girta
vimas niekados nebuvo girtinas, 
bet labiausiai smerktinas per reli
gines šventes. Tad bent tikintieji 
į Kristų su ateinančiomis Kalėdo
mis pradėkime šventes švęsti be

svaigalų. Jei kas negali atsisaky
ti blogo įpročio kelti vedybų ar 
krikštynų puotas nugirdant sve
čius, tai nors ir nebūdamas krikš
čionis, bet gyvendamas krikščio
niškame krašte turėtų būti toleran
tingas ir nedrumsti bent kitiems 
kilnios švenčių nuotaikos girtu 
triukšmą vimu.

Krikščionys krikščioniškas šven
tes švęskime krikščioniškai, t.y. 
be svaigalų, taikia nuotaika ir dva
siniame susikaupime.

Jonas Normantas

SANITARIUM HEALTH FOOD SHOPJS 
ft Tyra vynuogių sunka 4/3 butelis 26 oz. 

Tyra apelsinų sunka 2/3 skardinė 16 oz. 
Tyra obuolių sunka 1/9 skardinė 16 oz. 
Tyra morkų sunka 3/6 skardinė 16 oz. 
Juodųjų serbentų syrupas 5/8 butelis 26 oz. 

įj Aviečių syrupas 5/4 butelis 26 oz.
8 ir visa eilė kitokių sunkų gaunama

SANITARIUM HEALTH FOOD PARDUOTUVĖSE
293 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE

8 40 DEGRAVES ST., MELBOURNE
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ŠV. KALĖDŲ PROGA 
sveikina narius ir rėmėjus 

ir linki laimingų
NAUJŲ METŲ

S.L.S.K. “KOVAS” VALDYBA

ŠV. KALĖDŲ PROGA SVEIKINU AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO IR 
SPORTO VALDYBĄ, VISUS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO KLUBUS, MIELUS SPORTO 
SKYRIAUS BENDRADARBIUS IR VISUS MŪSŲ SPORTININKUS BEI SPORTO BIČIULIUS, LIN
KĖDAMAS. LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ.

MANO IR SPORTO SKYRIAUS GERIAUSI SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI PRIKLAUSO 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ XII-SIOS SPORTO ŠVENTĖS RENGĖJAMS — GEELONGIŠK1AMS IR 
VISIEMS AKTYVIESIEMS JOS DALYVIAMS. TEGUL SPORTIŠKOJI DVASIA VYRAUJA VI
SOS ŠVENTĖS METU, NEUŽMIRŠTANT, KAD BE AKTYVAUS SPORTINIO DALYVAVIMO IR 
VARŽYBŲ, KITAS MŪSŲ PAGRINDINIŲ TIKSLŲ YRA: LIETUVYBĖS IR LIETUVIŠKŲJŲ 
SPORTINIŲ TRADICIJŲ IŠLAIKYMAS MŪSŲ PRIAUGANČIO JAUNIMO TARPE. SPORTINĖS 
SĖKMĖS VISIEMS SPORTO ŠVENTĖS DALYVIAMS!

A. LAUKAITIS
SPORTO SKYRIAUS REDAKTORIUS

SVEIKINIMAS

Gauta pasveikinimas ir linkėji
mas daug sėkmės Geelonge iš bu
vusios kovietės Natalijos Liutikai- 
tės. Natalija nors ir trumpų laikų 
buvo koviečių tarpe, bet paliko la
bai gražių Įspūdžių. Šia proga taip 
pat noriu padėkoti Natalijai visų 
koviečių vardu už jos darbų ruo
šiant praęjusių sporto šventę Syd- 
nėjuje. Šiuo metu Natalija gyvena 
pas tėvus Aucklande (New Zea
land). V. A.

SYDNEY

ADELAIDE
PAREIŠKIMAS, LIEČIĄS 

“ŠVENTADIENIO BALSE” 
(ADELAIDjĖJEJ) 

TILPUSI SKELBIMĄ
Gruodžio 3d. Nr. 43 (177) “Šven

tadienio Balse,” išeinančiame Ade
laidėje tilpo šitoks skelbimas:

"Norima Adelaidėje atgaivinti 
lietuvių futbolo komandų. Tuo rei
kalu šį sekmadienį (-3.12) tuoj po 
pamaldų LK Centre šaukiamas pa
sitarimas. Visus, futbolo žaidimu 
suinteresuotus, kviečiame daly
vauti.

Iniciatoriai"

Adelaidės Lietuvių Sporto Klubo 
“Vyties” V-ba, nežinodama “Inicia
torių” pavardžių, negali kreiptis 
tiesioginiai į juos ir, norėdama 
ateityje išvengti tokių skelbimų, 
drįsta paskelbti spaudoje šį pa
reiškimų.

Jau dvyliktus metus visam or
ganizuotam lietuvių sportiniam 
veikimui Adelaidėje vadovauja 
sporto Klubas “Vytis”. Anksčiau 
gyvavę futbolo komandos taip pat 
buvo "Vyties” Klubo padalinys 
(sekcija) ir žaidė jo vardu. Klubo 
V-bai yra geriau negu kam nors 
kitam žinomos priežastys, dėlko 
susilikvidavo ši sekcija. Kai ku
riems dabartinės V-bos nariams 
teko tuo metu būti Klubo V-boje, 
dalyvauti Pietų Australijos Fut
bolo Sųjungos posėdžiuose, pažinti 
visus tada žaidžiusius žaidėjus, be 
to, visos turimos buvusios sekcijos 
bylos sudaro geriausias sųlygas 
V-bai pilnai susipažinti su buvu
siomis ir esamomis galimybėmis 
šioje sporto šakoje. Svarbiausia 
likvidacijos priežastis buvo stoka

lietuviško prieauglio šiai sporto 
šakai. Su buvusiais žaidėjais (lie
tuviais) ir jų vadovais Klubo V-ba 
(ši ir ankstyvesnės) yra turėję 
daug pasikalbėjimų dėl šios sporto 
šakos. Nors Klubo V-bai kiekviena 
sporto šaka vienodai rūpi, jeigu 
jų atstovauja lietuviai, visgi jau 
seniai prieita nuomonės, jog fut
bolo sekcijų atgaivinti šiuo metu 
nėra galimybių ir tikslo. Mūsų 
sporto klubas yra tam, kad per 
sportinius žaidimus suburtų lie
tuviškų jaunimų ir tuo padėtų iš
laikyti lietuviškumų jų tarpe. Jau
nų futbolo žaidėjų (20-25m.) atsi
rastu du — trys, galbūt prisidėtų 
keturi — penki vyresni (30—40m.) 
kas dar tikrai nesudaro komandos. 
Verbuoti svetimtaučius nėra jokio 
tikslo. Neturint savo prieauglio, 
kaip praeitis parodė, komanda yra 
pasmerkta žuvimui.

Ištikrųjų jeigu šios sporto šakos 
atgaivinimas neduos naudos ir ne- 
suburs (15—20m.) lietuvių jau
nuolių, tai jis neš tik žalų sporto 
klubui. Visus šiuos faktus turė
dama prieš akis, klubo v-ba nesis
tengė šios sporto sekcijos atgai
vinti.

Džiugu, kad atsiranda žmonių, 
kurie pradeda rūpintis sporto rei
kalais. Visgi labai apgailėtina, 
kad su savo pasiūlymais ir suma
nymais bei iniciatyvomis nesikrei
piama į sporto klubo v-bų, turinčių 
tame darbe patyrimo ir atstovau
jančių tiems reikalams įsteigtai 
organizacijai. Kiekvienas pasiūly
mas mūsų jaunimo labui būtų jos 
nuodugniai išnagrinėtas, ir jo au
toriai būtų nuoširdžiai priimti į 
naudingų darbų jaunimui. Apei
nant “Vyties” V-bų, pasitarnauja
ma tik į blogų pusę.

PRANEŠIMAS
Sportininkai, vykstantieji 

kiniu į sporto šventę Geelonge ren
kasi Sydney centrinėje stotyje Ka
lėdų antrą dieną (26.12.1961) 7 
vai. 30 min. ryto. Iš viso traukiniu 
vyksta 29 sportininkai; likusieji 
mašinomis. Maloniai prašome mū
sų tautiečių, kurie turės laiko, at
vykti į stotį išleisti sportininkų.

trau-

NAUJŲ METŲ BALIUS
Sydnėjuje pagal nusistovėjusių 

tradicijų Naujų Metų Balių visuo
met ruošia sporto klubas. Šiais me
tais minimas balius ruošiamas gra
žiausioje balių salėje The State 
Ballroom, State kino salėje, Mar
ket gatvėje, netoli St. James arba 
Town Hall geležinkelio stočių. Gros 
State Ballroom kapela iš 5 muzi
kantų; salė vėdinama.

Sporto klubui šis balius kelia di
delį rūpestį, nes salė labai brangi 
ir nuomojama tik su vakariene, 
šiuo metu klubo kasa visiškai tuš
čia, nes į klubų įstojo virš 30 jau

nų sportininkų, kuriems reikėjo 
parūpinti uniformas, o. be to labai 
brangiai kainuoja salės nuoma tre
niruotėms.

Spaudoje skaitome mūsų orga
nizacijų vadovų ir pavienių asmenų 
pareiškimus, kad reikia padėti jau
nimui, bet šiuo metu kai sporti
ninkai ruošia balių ir apie jį jau 
skelbia spaudoje, randame kitų 
lietuvių organizacijų Sydnėjuje 
skelbimus, kviečiančius tautiečius 
dalyvauti savo baliuje. Taip pat 
sportininkai žino, kad mūsų tau
tiečiai gauna pakvietimus paštu į 
kitus balius. Gaila, kad mūsų vy
resnioji karta rodo tokį pavyzdį 
sportininkams ir pamiršta savo 
pareiškimus padarytus sportininkų 
vardu netolimoje praeityje. Visiš
kai suprantama, kad privačių ba
lių visur vyksta, ir visiems neįma
noma atvykti į sportininkų balių 
ir prie geriausių norų, o be to tu
rime ir tokių tautiečių, kurie nori 
ramiai namuose sutikti Naujuosius 
Metus. Bet visiškai nesuprantami 
skelbimai, kviečių į kitų organiza
cijų balius jų narius ir visus ki
tus tautiečius.

Kepykla “Riga
54 TAYLOR ST., BANKSTOWN

Tel. 70-4706 ir 70-3983

SVEIKINA LIETUVIUS SU ŠVENTĖMIS

ir

LINKI LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

““R IGOS” KONTINENTALINIAI KEPINIAI 
(VISŲ RŪŠIŲ DUONA) GAUNAMA VISOSE 

DELIKATESŲ KRAUTUVĖSE 
ir

pas DAVID JONES PARRAMATTA, 
COLES PARRAMATTA,

VISOSE WOOLWORTHS KRAUTUVĖSE

Seniau ir dabar

V.A.

VIENINTELE TIKRA 
VODKA

!♦’ ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

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

BUVUSI "R O T A”, DABAR —

STATION DELICATESSEN

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. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

s sI

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

PRODUKTUS.
Užsakymai pristatomi į namus.

“ DRAUGIŠKIAUSIAI IR PIGIAUSIAI JUMS PATARNAUS

RADFORD’S FLORAL SERVICE
• ■ Vainikai laidotuvėms, dovanų krepšiai ir kitos rinktinės gėlės.
. > Siuntimas į užsienius.

117 CABRAMATTA ROAD, CABRAMATTA, Tel.: UB 1617

Seniau... Norint gauti paken
čiamų vietų salėje, ypatingai per 
vytiečių susitikimus su latviais, 
tenka ateiti mažiausia puse valan
dos anksčiau. O.B.I. salė sausai 
prikimšta; kairėj lietuviai, deši
nėje latviai. Vėliau atėję džiau
giasi gavę vietų stovėti, nors te
mato tik vienų aikštės pusę. Žai
dimui prasidėjus, pilkos salės sie
nos dreba nuo griausmingų tautie
čių valiavimų ir raginimų vytie- 
čiams. Permetęs akimis žiūrovus, 
pasiklausęs jų kalbų, junti, kad 
jie daugiau pergyvena pralaimė
jimus ir laimėjimus, negu patys 
žaidėjai. Žiūrovų čia neskiria so
cialinė padėtis nei skirtingos pa
žiūros bei amžius; visų bendras 
troškimas — noras, kad tik mūsų 
krepšininkai laimėtų. Tai buvo 
prieš dešimts metų. “Vytis” tada 
teturėjo vienų krepšinio koman
dų bet, žiūrovų buvo šimtai.

Dabar... yra net penkios krep
šinio komandos neskaitant kitų 
sporto šakų. Žiūrovų prisirenka 
taip pat daug. Patogi Forestville 
stadiono salė turi pakankamai sė
dimų vietų visiems, niekam neten
ka suspaustam stovėti. Žaidimo 
aikštėje blizga puikios grindys, 
krepšių lentos permatomos, stikli
nės. Visur padaryta šuolis į priekį. 
Netgi rezultatų lentoje mūsų seni 
varžovai latviai pakeitė mums 
prastų A.L.S. klubo pavadinimų į 

Adelaidę. Mūsų komandoje pasi
gendama seniau matytų veidų, 
nematyti jų ir žiūrovų tarpe... Jų 
vietas užėmė nauji, jauni žaidėjai, 
tik Ignatavičius dar nepailso per 
dešimtį metų. Kovos dvasia tarp 
senų varžovų (lietuvių — latvių) 
vis dar ta pati ir žiūrovai kelia 
garsias ovacijas. Aidi šauksmai ir 
paraginimai vytiečiams bet... ang
lų kalboje! Mat, žiūrovai, atskies
ti keliais lietuviais, visi australai. 
Nesigaili jie vytiečiams plojimų ir

vėliau spaudoje gražiu atsiliepi
mu visuomet nepamiršta paminė
ti, kad mes esame lietuviai ir kiek 
daug čia prisidėjome prie krepši
nio išpopuliarinimo. Džiugu, kad 
mes susilaukėme didelio skaičiaus 
moralinių rėmėjų australų, visgi 
labai gaila, kad netekome beveik 
visų lietuvių. Matyt, kad australai 
geriau įvertina vytiečių pastan
gas, negu jų broliai lietuviai...

Tiesa, dabar Vytis jau dažniau 
pralaimi, bet argi nesėkmėje rei
kia pamiršti savus žaidėjus? ’ Kal
tę už pralaimėjimus galima pri
mesti vien žaidėjams, nors kažin 
ar tai jiems pagelbės.

Žaidėjams būtų didelė paspir
tis ir, galbūt, pagelbėtų, jeigu per 
varžybas jie matytų gausesnį būrį 
tautiečių Forestvilleje. Jau vien 
prieš tautiečius ir pažįstamus, 
žaidėjai norėtų pasitempti. Jeigu 
tokie vaistai nepadėtų mūsų žai
dėjams, tai žiūrovai vistiek nenu
kentėtų. Būtų gera proga susitikti 
seniems pažįstamiems iš O.B.I.^sa 
lės, prisiminti mūsų krepšininkų 
geras “senas” dienas, na, ir akys 
pailsėtų nuo televizijos ir “kov- 
bojiškų” filmų. Krepšininkai, ne
žiūrint tautiečių abejingumo ap
leisti savų rėmėjų, neturėtų už
snūsti, prarasti norą treniruotis 
ir siekti laimėjimų. Pradėkime 
dažniau norėti laimėjimo, tai ir 
žiūrovai susidomės Forestville. 
Klubo vadovybė turėtų į antrą vy
rų komandą surinkti visus pro
gresuojančius ir turinčius noro 
lankyti treniruotes žaidėjus (jau
nius) ir, gavusi tinkamą trenerį 
mėginti greitai paruošti pamainą 
tiems žaidėjams, kurie abejingi 
treniruotėmis. Parodžius pastangų 
iš žaidėjų, žiūrovų ir Klubo va
dovybės pusės, dabartinė liūdnoka 
padėtis gal ir pagerėtų.

B. Nemeika.

Spalvingų Kalėdų Švenčių
ir

laimingų Naujųjų Metų
linki visiems savo draugams ir klijentams

M. PETRONIS
VIETINIŲ BEI UŽSIENINIŲ GĖRIMŲ PARDUOTUVĖ
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY. Tel. UJ 5727

Su Kalėdų Šventėmis 
ir

Naujaisiais 1962 Metais 
sveikiname savo visus bičiulius ir pirkėjus 

linkėdami daug džiaugsmo ir visokeriopos sėkmės

BALTIA PTY. LTD.
93 A ARGYLE ST., PARRAMATTA. Tel. YL 9787

Gražiausių Kalėdų Švenčių 
ir

Laimingų Naujųjų Metų 
savo bičiuliams ir klijentams linki 

M. LUKAUSKAS — M. LUCAS & CO.
(Registruoti statybininkai ir kontraktoriai) 

107 MACQUARIE STREET, PARRAMATTA

Visus savo bičiulius, pažįstamus ir klijentus
Kalėdų švenčių proga

nuoširdžiai sveikiname ir linkime
pilno džiaugsmo ir sėkmės 1962 metams

V. ir I. JANUŠKEVIČIAI
MILK BAR & DELIKATESSEN

403 CONCORD RD., CONCORD, tel. UF 3753

Skaitytoju nuomonės
“AUŠROS SŪNUS” PAMAČIUS

Gruodžio 9 d. Bankstown Daina
vos salėje su dideliu įdomumu te
ko žiūrėti “Aušros sūnus”. Nepre
tenduojant čia į jokią recenziją 
norisi tik pažymėti, kad režisorius 
S. Skorulis, dekoratorius A. Plū- 
kas ir visi artistai savo uždavinius 
atliko pasigėrėtinai nepriduodant 
didesnio svorio kaikurioms smulk
menoms.

Žiūrovai turėjo puikios progos 
pamatyti Rusijos caro prispaustą, 
persekiojamą ir naikinamą lietu
vių tautą už rašto — spaudos lais
vę.

Su šiuo vaidinimu peršasi tokios 
išvados, kurias noriu čia ir patiek
ti.

Nežiūrint veikalo rimtumo, pa
lankaus oro sąlygų ir kitų faktorių, 

į nedidukę Dainavos salę tesu
sirinko tiek žiūrovų, kad nebuvo 
užimtos visos vietos ir daug kur 
matėsi tuštumos, o ypač salės ga
le (spektaklį matė 152 žmonės, 
Red.). Tai nemaža gėda lietuviš
kajai bendruomenei, kuri ne tik į 
minėjimus ar paskaitas nerodo no
ro rinktis, bet net į tokius vaidini
mus kaip “Aušros sūnūs” neturi 
laiko nueiti.

Iš kitos pusės pagalvojau, kad 
K panašaus pobūdžio parengimus

bilietai 15 šil., 12 fill., ir 10 šil. lyg 
ir augštoki, dargi priimant dėme
sin esamą sunkoką ūkinį laikotar
pį. Jeigu bilietai būtų, sakysimo 
10 šil., 8 šil., ir 6 šil. greičiausia 
salėje atsirastų keliasdešimt as
menų daugiau, rengėjai dėl paja
mų daug skirtumo nepajustų ir 
daug didesnis skaičius žmonių ga
lėtų veikalą pamatyti.

Manyčiau, kad be Sydney lietu
vių "Aušros sūnūs" turėtų pama
tyti Canberra, Newcastle ir Wol
longong, gal ir net Brisbanės lie
tuviai. Man atrodo, kad šį Veikalą 
galėtų paminėtų vietovių lietuviai 
pamatyti jau vien dėl to, kad ak
torių skaičius nedidelis, scenovaiz
dis nekomplikuotas ir pasikvieti- 
mas Atžalos su “Aušros sūnumis” 
daug išlaidų nepareikalautų. Tad 
ištvermės ir geros sėkmės jums, 
Atžalos vaidintojai! J.P.K.

★ Nevėžis per metus nupluko į 
Nemunų apie 1.1 kub. km. vandens. 
Vandeningiausių mėnesį nuteka vi
dutiniškai apie 24 kartus daugiau 
vandens, negu mažiausiai vande
ningų mėnesį...

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

E. PAGES
MONUMENTAL MASON.
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10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 —

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklų mirusia, 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

2
PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ >

J USSR PER ŠVEDIJĄ '

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW $

Xi CABRAMATTA HOTEL
Tel. UB 1619 < 

moderniškiausias viešbutis prie Cabranąattos gelžinkelio tilto. 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- ■ > 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — . > 
gera muzika. I ’
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ntisu PASTOGĖ
ALBURY, VIC.

ALB Albury apylinkės Valdy
bos buvo sušauktas 1961.12.3 vi
suotinis narių susirinkimas. Susi
rinkimą pradėjo buv. valdybos 
p-kas S. Valys, o jam pirminin
kavo D. Vildovas, sekretoriavo Br. 
Leitonas.

D. Vildovas susirinkimui patie
kė numatytą dienotvarkę, kuri bu
vo priimta ir tvarkingai pravesta. 
Pranešimus davė v-bos p-kas S. 
Valys, kasos reikalais ižd. A. Vi- 
nevičius. Kadencijos metu nete
kus revizijos komisijos susirinkime 
nutarta, kad reviziją padarys nau
jai išrinkta revizijos k-ja.

Naują valdybą sudaro šie asme
nys: S. Valys, D. Vildovas, Br. 
Leitonas, I. Vinevičiūtė ir A. Vine- 
vičius. Revizijos komisiją sudaro 
B. Valienė, V. Šimkus ir Snieškus. 
Į Garbės Teismą įeina S. Čėsna, 
Br. Bartašiūtė, R. Urbonavičius,
A. Vinevičius ir B. Valienė. Suma
nymuose S. Valys iškėlė klausimą 
mišrių šeimų, aktyviai dalyvau
jančių veikime, tačiau neturinčių 
balsavimo teisės. Jis pranešė, kad 
parašytas raštas Krašto Valdybai 
Statuto pakeitimo bei papildymo 
reikalu. S. čėsna savo referate kal
bėdamas apie tautiškumą ypač pa
brėžė savos kalbos svarbą. Susi
rinkimas naujai valdybai palinkėjo 
našaus darbo.

Po sus-mo iškilauta su sportine 
programa. Įvairiose lenktynėse da
lyvavo 20 mergaičių ir berniukų 
ir laimėtojams buvo įteikta pirmų 
ir antrų vietų premijos, kurias su
organizavo B. Valienė, V. Šimkus,
B. Bartašiūtė ir Vinevičiūtė. Po 
varžybų jaunimas atsigaivino eže
ro bangose, o vyresnieji alučiu. 
Taip ir nepastebėjome, kai atėjo 
vėlus vakaras. Tikimės, kad nau
joji valdyba pasirūpins dažniau to- 
kiaiš parengimais.

KNYGYNO ATIDARYMAS
Po diskusijų oficialiai buvo ati

darytas Newcastle lietuvių knygy
nas. (Faktiškai knygos skaityto
jams jau buvo išduodamos prieš 
kelis mėnesius) Knygynas perkel
tas iš knygyno vedėjo M. šeškaus 
namo į Broadmeadow katalikų pa
rapijos senąją salę. Knygos išduo
damos prieš ir po liet, pamaldų 
ir prieš bei po choro repeticijų, 
įteikia džiaugtis, Mad mūsiškiai 
domisi savo liet, knygynėliu ir sko
linasi knygas:

Šiuo metu knygyne jau yra su- 
katalogizuota 172 knygos ir 190 
įvairių žurnalų (“Aidų”, “Lietuvių 
Dienų", “Ateities”, “Laiškų Lie
tuviams” ir kt).

Diskusinį pobūvį ir oficialų kny
gyno atidarymą pravedė apylinkės 
pirmininkas P. Brūzga. Be to, pir
mininkas priminė, kad numatytas 
piknikas ir kariuomenės šventės 
minėjimas dėl užtrukusių liūčių 
negalėjęs įvykti, tačiau gruodžio 
mėn. 10 d. pamaldos buvo laikomos 
kariuomenės šventės minėjimo in

tencija. Korespondentas

ir suruošė išleistuves, kurios įvyko 
19.11.61.

Aukas rinko p. Vyšniauskienė, 
p. Kairaitienė ir p. p. Kasputis, 
Šidlauskas, J. Mieliauskas, Katei- 
va ir Čižeika.

Per išleistuves L. B-nės komiteto 
pirmininkas p. Kateiva pasakė 
gražią “Ligi pasimatymo” kalbą, į 
kurią kun. klebonas taip pat gra
žiai atsakė. Po to revizijos komi
sijos narys p. Burneikis, pasakęs 
šiai progai pritaikintą kalbą, įtei
kė klebonui £148-10-0, ir 10 ameri
koniškų dolerių, kurie buvo augš- 
čiau minėtų rinkėjų surinkti, kad 
jam nors kiek palengvintų kelionės 
išlaidas.

Po pasakytų kalbų susirinkusieji 
klebono išleistuvėse savo pačių pas
tangomis pasivaišino.

Iniciatoriai.

PAM ALDOS
Gruodžio 24 d. pamaldos 12 vai. 

Camperdown St. Joseph bažnyčio
je.

Gruodžio 24 d. Bernelių Mišios 
Dainavos salėje Bankstowne 11 
vai. 30 min. naktį.

Gruodžio 25 d. 12 vai. iškilmin
gos pamaldos Camperdown. Pa
maldų metu giedos “Dainos” cho
ras.

Gruodžio 26 d. 
perdown 12 vai.

pamaldos Cam-

PER RADIJĄ
6 vai. 15 min.

SVEIKINIMAS
Gruodžio 24 d.

per Sydney radijo stotį 2KY bus 
transliuojamas kun. P. Butkaus 
pasveikinimas lietuviškai ir “Dai
nos” choro giesmės.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO 
POBŪVIS

Pakartotinai pranešame d-jos 
nariams, jų šeimoms bei kviestiems 
svečiams, kad Sydney Lietuvių Inž. 
ir Arch. D-jos Naujų Metų sutiki
mas įvyks š.m. gruodžio mėn. 31 d. 
St,. Bexley. Pradžia 9 vai. vak. 
“Margaret House”, 26 Gladstone 
Pabaiga 4 vai. ryto. Smulkesnę 
formaciją teikia p. Iz Jonaitis, 
UL 6453. Valdyba

PERTH

Dalyvis

RENGĖJAI

TRADICINIS SYDNEY LIETUVIŲ BALIUS, George Street

ĮĖJIMAS 20 ŠILINGŲ.

SYDNEY LIETUVIŲ CARITAS

J. ir A. Pyragiai

(Dėl šiais metais pakeltos salės nuomos.)
Susirinkti jau 7.15 vai., nes užbaigsime 12 vai. naktį
Šių parengimų pelnas skiriamas šalpai ir labdaros bei para 

pijos institucijoms kurti.

GERŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
bičiuliams ir pažįstamiems linki

Programoj: lietuviškos dainos menininkė ir mūsų jaunosios 
x baleto šokėjos.
Didinga Trocadero salė, puiki kapela, turtingas bufetas 

ir kitos pramogos nuteiks jaukiai ir šventiškai.

— pareiškė tautietė iš tolimos vietovės atvykusi į 
tradicinį lietuvių balių Sydney.

Tokia kilnesnė — metinė pramoga: nuo, darbo atsikvėpti 
su draugais — svečiais pasidžiaugti bus:

GRUODŽIO MĖN. 28 D., KETVIRTADIENĮ.

KALĖDINĖ DOVANA
Šių metų lapkričio mėn. 25d. 

Perth’o lietuvių katalikų parapijos 
klebonas kun. L. Kemėšis išvyko į 
Kanadą aplankyti savo sergančio 
brolio.

Norėdami nors kiek atsilyginti 
jam už tą darbą, kurį jis nuveikė 
čia būdamas, Pertho lietuviai jam 
surinko kalėdinę dovaną pinigais

GRUODŽIO 31 D.

SYDNEY GRAŽIAUSIOJE SALĖJE
THE STATE BALL ROOM

MARKET ST., CITY

SYDNĖJAUS LIET. SPORTO KLUBAS

KOVAS

ruošia

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

BALIU
I

Gros 5 muzikantų kapela.

Turtingas bufetas.
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir 
LAIMINGŲ 1962-JŲ METŲ 

savo klijentams linki 
GALLETA BROS. 

GREENGROCERS & FRUITERERS 
360-362 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN

Savo bičiulius, pažįstamus ir klijentus
SU KALĖDOM 

ir 
NAUJAIS METAIS SVEIKINA

MOTUZAS
TOTAL SERVICE STATION 

kampai Moxon Rd. & Canterbury Rd. 
ATIDAROMA 1962 M. SAUSIO 8 D.

ALB SYDNEY, BANKSTOWN IR CABRAMATTA APYLINKIŲ VALDYBOS

GRUODŽIO 26 D. (KALĖDŲ ANTRĄJĄ DIENĄ) RUOŠIA TRADICINI

Salė vėsinama. Pakvietimai gaunami Lietuvių Namuose 

Redferne ir prie įėjimo.

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

Sydnėjaut Lietuvių Sporto Klubas

Kovas

Kiek sužinojau!

NEWCASTLE
‘DISKUSINIS POBŪVIS

Gruodžio 10 d. tuoj po lietuviškų 
pamaldų Broadmeadow įvyko tre
čias iš eilės Newcastle lietuvių dis
kusinis pobūvis. Jame Dr. V. Do- 
niela laikė paskaitą “Marksizmas, 
komunizmas ir socializmas". Pas
kaitininko nuomone šie trys “iz- 
mai” esą vienas kitam labai pana
šūs, bet juose esą ir esminių skir
tumų. Dr. V. Doniela tuos skir
tumus išryškino. Paskaita buvo pa
ruošta labai suglaustai. Būtų buvę 
vaizdžiau ir suprantamiau, jei lai
ko ribotumas nebūtų prelegento 
varžęs. Po paskaitos sekė diskusi
jos, kuriose daugiausia buvo liečia
ma Australų Darbo Partijos (A. 
L.P.) socialistinis turinys ir tos 
partijos priimtinumas Australijos 
lietuviams. Šis klausimas ypač 
svarbus, nes vis daugiau lietuvių 
įsitraukia į australų partijų poli 
tinę veiklą.

CABRAMATTTA CIVIC HALL.

Veiks užkandžių ir gėrimų bufetai.
Pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 2 vai. ryto.

įėjimas: 15/- vyrams ir 10/- moterims bei moksleiviams.

NEPRALEISKITE PROGOS PRATĘSTI ŠVENTIŠKOS NUOTAIKOS.

Daug džiaugsmo šventose Kalėdose

sveikatos Naujuose 1962-se metuose 
linkime visiems L.K. savanoriams, jų rėmėjams 
ir visiems tautiečiams bet kur begyvenantiems.

PERTH L.K. SAVANORIŲ SKYRIUS

GRUODŽIO 31 D. DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE, 

EAST TERRACE

įvyksta

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

Vakaras Balius
Pradžia 8 v.v.

Socialinės Moterų Globos Draugija svečius vaišins 
skaniais užkandžiais.

SKAMBĖS ROŽYČIŲ DAINOS

GROS PADIDINTA KAPELA

nesKiekvienas svečias galės atsigaivinti šaltais gėrimais, 
Dainavos valdyba įsigijo modernišką didelį šaldytuvą, kurį įstatė 
inž. Kostas Steponiukas.

Įėjimas:
vyrams •— 15/- moterims ir moksleiviams — 10/-

NAUJUS METUS SUTIKIME TIK SAVOJE PASTOGĖJE

IR SU SAVAISIAIS

Dainavot Valdyba

“DIRBU — TAI DIRBU, BET IR KILNESNIŲ PRAMOGŲ 
NEAPLEIDŽIU”

DAIL H. ŠALKAUSKAS Kalė
dų atostogų neturi. Gal kartais 
jam pavyks vogčia pabėgti vienai 
dienai į bušą. Reikia tikėtis, kad 
daugeliui išvykus atostogų kitur, 
jis šį laikotarpį išnaudos labai pro- 
duktvyiai.

JURGIS BISTRICKAS išvyko 
žuvauti. Išvyko gruodžio 16 d. nak
čia ir neišaiškinta kryptimi. Kiek 
ilgai užtruks, priklausys nuo to, 
kaip seksis žūklė. O. Bistrickas 
yra vienas iš tokių žvejų, kad juo 
mažiau kimba, juo didesnė aistra 
daugiau prižvejoti.

NINA MEŠKĖNAITĖ, sėkmin
gai išlaikiusi egzaminus į Sydney 
Technical College ateinančiais me
tais pradės studijuoti meną. Atro
do, pasuko teisinga kryptimi, nes 
tapybinis Nino talentas pasireiškė 
pas ją labai anksti.

LEONARDAS KARVELIS šiais 
metais Kalėdų atostogų neturi. 
Savo atostogas jau yra užsakęs ki
toms Kalėdoms, kad galėtų daly
vauti bendruomenės atstovų suva
žiavime Adelaidėje. Paskutiniu lai
ku kelias dienas gulėjo lovoje su 
skausmais nugaroje (lumbago). 
Šiuo metu jis pasitaisęs ir linkime 
jam smagių švenčių (jau kelinti 
metai jis vaizduoja blaivininką).

IRVIS IR IRENA REISONAI 
baigia įsirengti savo būklą Bee- 
croft, Sydney priemiesty. Įkurtu
vės numatomos drauge su krikšty
nomis.

DR. A. MAU RAGIS Kalėdų lai
kotarpio laisvalaikį ketina išnau
doti savo sodo priežiūrai. Reikia 
pastebėti, kad jo sodelis yra vienas 
iš pavyzdingiausių.

VISA D AUKŲ ŠEIMA drauge 
su plačia Kovalskių šeimynėle šias 
Kūčias valgys Canberroje. Centri
nė figūra šioje šeimos šventėje yra 
p. Linartienė, ponių Daukienės ir 
Kovalskienės motina, šiais metais 
atvykusi iš Lietuvos.

CAMPERDOWN ir BANKS
TOWN savaitgalio mokyklų moks
lo metų pabaigtuvėse su Kalėdų 
Seneliu ir Eglute dalyvavo šalia

mokyklų mokinių, jų tėvelių dar 
gausus būrys mūsų tautiečių ir 
oficialių mūsų organizacijų bei 
bendruomenės vadovybės žmonių. 
Šventė praėjo labai įspūdingai su 
pakilia nuotaika. Plačiau apie šias 
iškilmes skaitysime Mūsų Pastogė
je kitais metais.

REŽISORIUS S. SKORULIS po 
Aušros sūnų premjeros beveik sa
vaitę išgulėjo lovoje. Po antro šios 
dramos pastatymo (gruodžio 16 d.) 
jis buvo pastebėtas valgant pietus 
Lietuvių namuose Redferne. Rei
kia spėti, kad jo liga nieko bendra 
neturi su teatro pasirodymais. 
Įdomi statistika: į Aušros sūnų 
premjerą Dainavoje susirinko apie 
152 žiūrovai, į antrą to paties vei
kalo spektaklį savaitę vėliau — 
mažiau 50-ties. Sveikintinas paska
tinimas mūsų kultūrininkams iš 
visuomenės pusės!

SAMBŪRIO "ŠVIESA” SYD
NEY SKYRIUS gruodžio 16 d. tu
rėjo jaukų metų užbaigos pobūvį. 
Pusė kibiro neišgerto punšo pali
ko ateinantiems metams.

H. KERAITIS neseniai išlaikė 
N.S.W. švietimo Ministerijos rei
kalaujamus papildomus egzaminus 
mokytojo cenzui gauti. Apie jo pas
kyrimą sužinosime vėliau.

DVYNUKAI BROLIAI R.A. BI
ČIŪNAS ir A.P. BIČIŪNAS iš 
Pietų Australijos baigę karališką 
Australijos laivyno mokyklą gruo
džio 14 dieną pakelti karininkais. 
Viršininkų paklausti, kokia kalba 
jie kalba namuose, jie prisipažino, 
kad lietuviškai. Už ištikimybę savo 
tautai ir kalbai jie buvo viešai pa
gerbti.

B. GENYS, Bankstown lietuvių 
savaitgalio mokyklos ilgametis ve
dėjas ima skųstis paskutiniu metu 
šlyjančia sveikata. Pastarojo karo 
metu jis buvo kritiškai sužeistas 
ir dabar jam tas skaudžiai atsilie
pia. Linkime sveikatos.

Ku-ka

l.m. gruodžio 12 d. ‘‘Tėviškės 
Aidų” 49-me nr. tūlas Ramovėnas 
tarp kita ko rašo: “Iš kitos pusės 
mūsų mielas kapelionas kun. P. 
Butkus, (vienas iš mūsų dvasiškių, 
kurį įvairūs asmens savo straips
niais per “Mūsų Pastogę” užgau
liojo) pasirodė, kitaip.” šis teigi
mas yra grynas prasimanymas. 
Ryšium su tuo kun. P. Butkus 
“Mūsų Pastogės” Redakcijos už
klaustas pareiškė, kad jis tokiais

pranešimais labai nepatenkintas 
ir kad jo, kaip asmens, Mūsų Pas
togė niekur nėra pažeidusi.

M.P. Red.
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GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą,

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

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

Tel. 84 2272
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
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