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DŽIAUGSMINGU KALĖDŲ ŠVENČIU 
LAIMINGU NAUJUJU METU!

Kotryna Grigaitytė

NAKTIS
Naktis pilnom rieškutėm 
Pabers žvaigždes, 
Kad rastum kelią kūtėn 
Ir tu, ir mes.
Mes brendam per rūką, 
Mes brendam sutemoj. 
Dangus ir žemė supas 
Rankelėje mažoj.
Karaliai neša myrą,
Jie neša smilkalų, 
Mums ašaros pabyra 
Prie ėdžių pašvęstų.

VISUS KULTŪROS DARBUOTOJUS, MENININKUS, MENO VIENETUS IR JŲ VADO
VUS, O DRAUGE AUKLĖTOJUS, TALKiNINKUS IR VISUS NUOŠIRDŽIUS LIETUVIUS 
SVEIKINAME SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR LINKIME KŪRYBINGŲ IR VAISINGŲ 1963-JŲ 
M EPŲ.

ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBA

MES DAR NEPALAIDOTI

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME VISUS AUSTRALIJOS IR NAUJO- 
S1OS ZELANDIJOS LIETUVIUS, VISUS ORGANIZACINIUS VIENETUS LINKĖDAMI TY
RO ŠVENTIŠKO DŽIAUGSMO IR SĖKMĖS BEI NAŠAUS KŪRYBINGO DARBO 1963 ME
TAMS. DRAUGE SVEIKINAME VISUS ORGANIZACIJŲ SUVAŽIAVIMUS, VYKSTANičtUS 
ADELAIDĖJE IR LIETUVIŲ MENO DIENŲ ORGANIZATORIUS, DALYVIUS IR TALKININ
KUS.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
KRAŠTO VALDYBA

DARBĄ BAIGIANT
Baigiant senuosius metus, o 

drauge ir šios Krašto Valdybos 
kadenciją norėčiau su dėkingumu 
pasidžiaugti tuo darniu ir nuo
širdžiu bendradarbiavimu, ..kurį 
patyriau tiek iš artimiausių talki

ninkų, tiek ir iš visos bendruo
menės bei jos padalinių ir orga
nizacijų. Nežiūrint tokio didelio 
įvairumo tiek atskirų asmenų, 
tiek ir organizacijų veikloje, rei
kia džiaugtis, kad mus visus 

tampriai riša vienas tikslas ir 
idealas — kovoti už savo tautą 
ir pavergtą kraštą. Ir kol tokie 
augšti siekimai liepsnos mūsų šir
dyse, tol su pasitikėjimu ir ne
svyruodami žengsime iš metų į 
metus. Pasireiškią mūsų tarpo 
nuomonių skirtumai esminiai nie
ko nepažeidžia, o greičiau tik 
liudija pačios mūsų bendruome
nės gajumą ir atskirų jos narių 
gyvą domėjimąsi lietuviškais rei
kalais. Baisu būtų tik tada, jei
gu nesusilauktume iš bendruome
nės narių ar atskirų jos organi
zacijų jokios reakcijos.

Kiekvienas darbas visados ly
dimas vienokio ar kitokio įverti
nimo. Tylima tik apie tuos, kurie 
nieko nedaro ir niekur nesirodo.

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖ
Kristaus gimimo šventė, pra

ėjus jau beveik 2000 metų, te
bėra gyva dar pasaulyje. Visais 
laikais tikinčio žmogaus vaiz
duotė jieškojo naujų puošmenų 
Betliejaus nakčiai išdabinti. To 
siekė pirmųjų amžių apokrifines 
evangelijos, Išganytojo atėjimų 
Žemėn bei Jo ankstyvąsias die
nas panardindamas legendinei! 
tikrovėn, to geidė paskiros tau
tos, savo buities šviesesniais at
spalviais apsupdamas Dievo įsi
kūnijimo stebuklą.

Ir šiandien Kalėdų naktis te
bėra apsupta šventais papro
čiais, legendiniais vaizdais, švel
niomis lopšinėmis... Šiame pre
kybos bei pramonės amžiuje 
Kristaus gimimo šventė yra ly
dima ir medžiaginio pelno po
lėkių. Pasaulio didmiesčių gat
vėse šviesulių kryžiai, žvaigž
dės, jaudinantys įrašai ne visuo
met pilnai išreiškia žmogaus 
pagarbų kūną priėmusiam Die
vui. Jie daugiausia siekia at
kreipti žvilgsnį į žemiškomis gė
rybėmis pripildytų krautuvių 
langus, į pasilinksminimų vie
tas, į gardesnių valgių užeigas... 
Nevisi kalėdiniai žibėjimai tie
siogiai tarnauja Kristaus garbei 
kelti.

Tačiau jie nėra smerktini, jei
gu nenustelbia Išganytojo atė
jimo prasmės. Kol per žemiš
kus šviesulius dar galima regė
ti Betliejaus žvaigždę ir per rek
laminius šauksmus dar galima 
girdėti angelų giesmę, tol Kalė
dų nakties esmė dar nėra pa
žeista. Šio pasaulio šviesa ir jo 
garsai kartais net nesąmoningai 
prisideda prie žmogaus išbudi
ni mo. Vienok pagrindinė Kalė
dų nakties tiesa slypi angelų 
giesmėje.

Šv. Lukas savo rašytoje evan
gelijoje pažymi, jog, gimus 
Kristui, palaimintos dvasios pa
dangėje giedojo: “Garbė Die
vui augštybėse ir žemėje ramy
bė geros valios žmonėms". Tai 
šitie žodžiai pro visus legendi

nius šventosios nakties išdabi- 
nimus, pro šimtmečiais kurtus 
tautų papročius, pro didmiesčių 
reklaminius balsus atveria esmi
nę įsikūnijusio Dievo tiesų. Jie 
skelbia, jog nebuvo ir nebus ra
mybės nei taikos, jeigu žmonės 
neturės geros valios. Be geros 
valios tautoms vadovauju asme
nys pasižymės kalbos gausa, po
sėdžių ilgiu, iškilmingų sutar
čių lakštais, bet jų širdyse pasi
liks klasta ir apgaulė — kalbos 
apie taiką bus tušti žodžiai.

Kalėdų nakties augeliai savo 
giesmėje atveria ir kitų tiesą — 
jie pažymi, jog ramybė bei tai
ka nėra atskiriamos nuo Dievo 
garbės. Taika yra Dievo garbės 
atspindys. Kas nešlovina Vieš
paties, tas negali jausti ramybės 
savo sieloje, tas negali jos nešti 
nė kitiems. L.A.

KALĖDOS... Tai viena iš pačių didžiųjų švenčių visiems krikščionims ir lietuviams. 
Linkėsime artimiesiems, draugams ir pažįstamiems daug laimės, džaugsmo, vilties ir sva
jonių išsipildymo.

NAUJI METAI STOVI PRIES MUS... Jie bus tokie, kokius mes patys savo siela, sa
vo širdimi ir kietu darbu padarysime. Ryžkimės ir troškime, kad jie būtų geresni ir laimin
gesni už praėjusius.

MES SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS, gyvenančius Australijoj, plačiajame pa
saulyje ir ten toli, Tėvynėje. Kiek išgalėdami, savo mintimis ir kukliais darbais stengiamės 
niekad nuo jos nenutolti. Jei kiekvienas savo širdyje ir mintyse nuolat gyvensime Lietuvos 
laisvės ir gerovės troškimu, metai po metų artėsime prie to idealo įkūnijimo .

Marijona ir Juozas J. Bachunas, Sodus, Mich., U.S.A.

AKYS NUKREIPTOS Į ALB TARYBOS 
SUVAŽIAVIMĄ

Ką mums atneš suvažiavimas 
ir ko mes iš jo laukiame? Mes 
laukiame vieningo darnaus dar
bo!

Turėjau garbės atidaryti Syd- 
nėjuje pirmą atstovų suvažiavi
mą. Atidarant savo žodyje pri
miniau “Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi”. Situos žodžius 
vartokime ne tiktai giedant 
Himną, bet įgyvendinkime juos 
gyvenime.

Ląpkr. 23 d. Kanados J. Tautų 
delegacijos nariai J. Tautų pil
naties sesijoje pradėjo Vakarų pa
saulio ofenzyvų, nukreiptų prieš 
Sovietų delegatų demagoginius 
antikolonialinius pareiškimus (jais 
siekiama patraukti Afrikos, Azi
jos tautų dėmesį). Lapkr. 26 d., 
pilnatyje svarstant vad. 17-kos 
komiteto pranešimų kolonializmo 
klausimais, sov. kolonialinę, impe
rialistinę politikų vėl atskleidė 
britų deleg. Sir Patrick Dean. 
Nurodęs, kad britai savo metu bu
vusioms kolonijoms suteikė laisvę, 
Dean priminė, kad Sovietai prieš 
antrų pas. karų ir po jo okupavo

DIDŽIAI GERBIAMIEMS CHORVEDŽIAMS IR JŲ VADOVAUJAMIEMS CHORISTAMS, 
ATSKIRIEMS MENININKAMS, DALYVAUJANTIEMS MENO DIENOSE ADELAIDĖJE 
IR JAUNIESIEMS MENININKAMS LINKIME TYRO DŽIAUGSMO KRISTAUS GIMIMO 
ŠVENTĖS PROGA IR KAD TUO PAT DŽIAUGSMU PASIEKTUME' ADELAIDĘ.

MENO DIENOMS RENGTI KOMITETAS

Čia esamose lietuviškose or
ganizacijose galime visi priklau
syti niekeno ncjsakomi ir never
čiami. Čia mus riša mūsų tauty
bė, kalba, tikyba ir tėvynės mei
lė. Kiekvienas iš mūsų šitų gerų 
ypatybių, jei ne visas, tai bent 
vieną ar kitą turime. Ta jėga 
ir jungia mus į vieną lietuvišką 
kamieną.

Lietuvių išeivių yra vienas 
tikslas — stovėti už mūsų tėvy-

SMERKIAMAS MASKVOS KOLONIALIZMAS J. TAUTOSE
visų eilę kraštų, jų tarpe ir Estijų, 
Latvijų ir Lietuvų. Britų delega
tas klausė: kada Sovietai suteiks 
laisvę savo metu buvusiems lais
viems kraštams?

“Tiesoje” (277 nr.) paskelbtas 
piktas pranešimas apie lapkr. 23 
d. debatus J. Tautose, išplūstas 
Kanados atstovas — jis, girdi, 
“juodinęs nacionalinę Sovietų 
S-gos politikų”.

*
1 Krašto Valdybos raštų Aus

tralijos Federalinės Vyriausybės 
galvai minė pirm. R.G. Menzies, 
užsien. reikal. min. Sir G. Bar
wick ir opozicijos lyderiui Mr A. 
Cahvell prašant palaikyti Jungti

nės Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą, išlaikyti garbingą lietu
vių vardą Australijoje. O tai pa
siekti mums teisingiausias ke
lias jungtis vienybėn. Dirbkime 
sveiku protu ir širdimi, o ne- 
jieškokime kitų klaidų. Mūsų 
akys nukreiptos į ALB Tarybos 
atstovų suvažiavimą. Iš čia lau
kiame ir tikimės sveikų planų 
ir instrukcijų. Jų rūpestis pla
nuoti ir nutarti, mūs — vykdy
ti!

Daug sėkmės ir skalsaus dar
bo suvažiavimui!

Antanas Baužė 

nėse Tautose Kanados delegaci
jos keliamus reikalavimus leisti 
laisvai apsispręsti šiandie Sovie
tų ir kiniečių pavergtom tautom, 
gauti atsakymai, kuriais teigia
ma, jog Australija niekad nėra 
išleidusi iš akių pavergtų tautų 
ir kiekviena proga jų teisėtus rei
kalavimus palaiko.

*
Amerikiečių prieš daugiau kaip 

100 dienų paleista raketa į pla
netų Venerų praskrido pro jų 
20.000 mylių nuotolyje ir įsijungs 
į saulės orbitų. Kaip pranešama, 
visi instrumentai veikė teigiamai 
ir gauti pranešimai tebestudijuo- 
jami. Platesnį komunikatų tuo 
reikalu skaitysime kitais metais.

CHORVEDŽIŲ IR TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPIŲ VADOVŲ 

POSĖDŽIAI
Gruodžio 27 d. 7.30 vai. vak. 

Katalikų Centro Rūmuose įvyki
te chorvedžių posėdi* nustatyti 
repertuarą būsimajai dainų šven
tei. Chorvedžiai atsiveža su savi
mi paruošę 15-20 dainų repertua
ro projektą.

Visi chorvedžiai, kurie šioje 
Dainų Šventėje nedalyvauja, 
kviečiami tame posėdyje dalyvau
ti.

Gruodžio 28 d. 9 vai. ryto Ka
talikų Centro Rūmuose įvyksta 
tautinių šokių grupių vadovų po
sėdi*. Kviečiame visu* esančius 
ar buvusius tautinių šokių grupių 
vadovus tame posėdyje dalyvauti.

Meno Dienoms Rengti 
Darbo Štabas

Sveikiname visu* Mūsų Pastogės skyrių redaktorius, ben

dradarbius, rėmėjus, skaitytoju* ir talkininku* Kalėdų proga 

ir linkime laimingų ir šviesių Naujųjų Metų.
Mūsų Pastogė* Redakcija ir Administracija

Gyvenant svetimame krašte ir 
neturint laisvo* tėvynės, iš kurios 
būtų galima tikėtis bet kokia for
ma paspirties, gyvenamosios vie
tos sąlygos ir pavergto krašto 
padėtis reikalauja iš kiekvieno- 
lietuvio dvigubo budrumo ir nuo
latinio aukojimosi. Todėl kiek
vieno lietuviškame darbe įnašas 
ar pastanga yra neįkainuojamos 
vertės. Ir juo daugiau darbo ran
kų, juo daugiau pačiame darbe 
širdies, juo visi mūsų užsimoji
mai ir siekimai bus lengviau įgy
vendinami ir priartinami.

Drauge žvelgiant j šiuos pra
ėjusius metus tenka tik pasigėrė
ti mūsų organizacine veikla bei 
plačiu 'kultūriniu pasireiškimu. 
Ypač tenka tiesiog didžiuotis mū
sų šiais metais įvykstančiom Me
no Dienom Adelaidėje, kur ri
kiuojasi šioje manifestacijoje vi
sa lietuviškoji visuomenė.

Linkėdama* saulėto* nuotaikos 
Kalėdų šventėse drauge ir linkiu 
visiems bendruomenė* nariam* 
sėkmingų ir darbingų ateinančių 
metų. Dar glaudesnėmis greto
mis stokime į darbą ir sudaryki
me vieningą lietuvybė* frontą, 
kuri* atlaikytų bet kokią grės
mę. Tebūna ateinantieji metai 
drauge ir mūsų solidarumo me
tai.

B. Dauku* 
ALB Krašto Valdybos 

Pirmininkas

PRANEŠIMAS
Mūsų Pastogė* pirma* padidin

tas numeri* sekančiais metai* 
pasirodys sausio 15 d. Praneši
mus, informacija* ir straipsniu* 
prisiųsti ligi sausio 10 d,

M.P. Red.
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Kaip, bebūtų išvargęs ir nelai
mingas aktorius, kaip režiso- 
rius benorėtų atidėti spektaklį, 
vaidinimas turi įvykti, nesvarbu, 
kokie to vaidinimo užkulisai.

O užkulisy vykstanti drama 
prasidėjo prieš tris mėnesius.

Pirmas veiksmas. Režisorė.
Ką vaidinti? Mūsų draminė li

teratūra labai skurdi. Jaunimai 
ir vaikams neturime nieko. Reži
sorė bibliotekoje įsiknisa į dra
minę vaikų literatūrų. Blankūs 
veikaliukai iš fėjų pasaulio. Ne
prasmingi vaikų gyvenimo ar 
svetimos istorijos fragmentai ne
patrauks publikos. Emigracijoje 
pirmoje eilėje mums reikia vei
kalo, pagrįsto savo papročiais, 
mitologija ar Lietuvos istorija!

Režisorė gilinasi į turtingą 
mūsų tautosaką. Pasakos viena 
už kitą gražesnės! Tiek daug 
prasmės! Tiek daug dramatinių 
situacijų!' Bet kaip sunku pasi
rinkti: tai sąstatas perdidelis, 
kita savo turiniu svetima vai
kams, trečia neįdomi suaugu
siems.

Bet štai viena atitinka visus 
reikalavimus: Sigutė!

Nesudraminta pasaka taip pa
gauna režisorę, kad imasi pati 
plunksnos ir be uždangos pakili
mo toliau vyksta pirmas veiks
mas.

— Pone Kazokai, žinai lietu
viškų keismų? — telefonu teirau
jasi režisorė. šis jai primena vie
ną kitą.

Sekantį vakarą p. Kazokas pri

Visus inžinierius ir savo prietelius
SVEIKINAME KALĖDŲ PROGA 

ir linkime
SAULĖTŲ 1963-JŲ METŲ.

Daukų šeima

Nuoširdžiai sveikiname ir daug laimės ir gerovės linkime 
visiems savo draugams ir pažįstamiems Australijoje 

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGOMIS.
Kedžiai, Parramatta

Visus draugus bei pažįstamus nuoširdžiai sveikinu su 
ŠV. KALĖDOM

ir artėjančiais NAUJAISIAIS 1963 METAIS.
Ta proga linkiu visiems geriausios kloties gyvenime.

Inž. S. Osinas

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ 1963 METŲ
linki savo draugams ir pažįstamiems.

Kišonų šeima, Stroud, N.S.W.

Savo mielus draugus, bičiulius ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikinu su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
ir linkiu sėkmingiausių

NAUJŲJŲ 1963-JŲ METŲ.
Povilas Alekna, Cabramatta

VAIDINIMAS TURI VYKTI!
Rūta Dargas

Scena iš vaidinimo “Sigutė’\ 
statyto Danavoje gruodžio 8 d.

taria Sigutės sudeginimo aktui 
ir jos atgimimui laumių globoje. 
Padiskutavus gėrio laimėj ima ir 
piktosios pamotės nubaudimą, te

lefono pasitarimas nutrūksta, ir 
rašomosios mašinėlės stakato 
nakties tyloje užbaigia pirmą 
veiksmą.

Antras veiksmas. Veikėjai: visi 
lietuviškos mokyklos mokiniai, ve
dėjas p. Genys, mokytojai — pp. 
Apinienė, Donelienė, Makūnienė 
ir Skorulienė, muzikos vadovas 
p. Kiveris, režisorė ir tėvai.

Scena maža, o aktorių tiek 
daug! Kur sutalpinti? Kaip iš
vystyti jų veiklumą? Kaip įtrauk
ti į vaidybą tuos, kurie veikalo 
fabulos vystymui nereikalingi?

Gerai, kad visi aktoriai tokie 
mažučiai ir taip nedaug jiems 
reikia vietos!

Dvylika antelių pasipila į sce
ną. Jų būry šešiametė Laura rū
pestingai atlieka kiekvieną jude
sį, Zitos ir Danutės vedamos se
ka Regina, Laima, Liucija, Rita, 
Ramutė, Violeta, Aldona, Valė, 
Rasa.

Laumės — Ugnė, Danutė, Ele- 
nutė, Teresė, Dalė Lėta, Regina, 
Danutė vis nepagauna savo vaid
mens.
— Ponia Skoruliene, pamokykite 

laumes šokio! Judesiais jos turi 
išreikšti Snaudalės nukankinimą!

— Ponia Donieliene, prašau pa
imti anteles ir patreniruoti!

P. Makūnienė lentoje rašo dai
nos žodžius, reikalauja tarti, tai
so kirčiavimą.

— Ponas Geny, sudrauskite 
tuos vaikus — neįmanoma dirbti!
— šaukia p. Saudargienė. Ir p. 
Genys skuba, ramina, sugaudo iš 

AR JAU PASIRŪPINAI BILIETAIS | 
MENO DIENŲ PARENGIMUS ADELAIDĖJE?

Adelaidėje salės nedidelės. Visiems vietų gali neužtekti. 
Kad nereikėtų nusivilti pasiekus Adelaidę, dar šiandien pat pa
siųsk pinigus Bilietų Platinimo Komisijai ar Darbo Štabui ir 
tada jau būsi ramus.

Meno Dienoms rengti Darbo Štabas

kiemo reikalingus scenai. Atitrū
kęs nuo pianino kartais ir p. Ki
veris ant dūkstančių surinka.

P. Apinienė, prityrusi suflerė, 
už vaikus vaidina, jų neišmoktus 
žodžius kartoja, taiso.

čia išsiskiria meili, linksma, 
patraukli Sigutė — Liuda Api- 
nytė.

Režisorei vis negana. Ji reika
lauja iš jos daugiau. Sigutė turi 
veržtis j žiūrovo širdį, jai sako 
ji turi kalbėti akimis, kurios mo
ka juoktis dar lūpoms nesijuo
kiant, ir įtikinančiai verkti.

Bet ar reikia daugiau reikalau
ti iš pamotės — Ramunės Zinku- 
tės? Ji sena, kerštinga, gobši. 
Vaikai jos bijo, bet ir kiekviena 
proga erzina.

— Ramune, — šaukia režisorė, 
— daugiau išraiškos! Tu myli 
Snaudalę — švelniau! Daugiau 
pykčio Sigutei!

O Ramunė (puiki vaidybai) tei
sinasi: egzaminai, nespėjau rolės 
išmokti.

Snaudalė — Jūratė Reisgytė 
įdomi, protarpiais žavi visą ko
lektyvą. Ji tingi, pikta, vaikų ne
mėgiama ir pašiepiama. Tik gra
žus veidelis nesiduoda charakte
ringam nugrimavimui ir kartais 
pražudo savo komišką charakterį 
nesulaikydama šypsnio.

Rūpestis užgula režisorę — 
laumės nepavirsta laumėmis- 
Gal šokis per sunkus? Ban
doma nauja versija. Vaikų muš
tynėse Gintis — Algis Sankaus- 
kas ir Algis — Jeronimas Belkus 
labai geri, o Kęsto — Kęstas Ge
nys, narsumas žavėtinas, tik įsi
karščiavę ar nepersistengs ir ne
sugadins? Bet ne! Laima — Dan
guolė Genytė vyresnės mergaitės 
rolėje pasigėrėtinai juos tramdo. 
Jos drausmei pasiduoda net Ma
žulis — Julius Zakaras ir visi 
narsuoliai.

D. Skorulienė tariasi su ma
mom dėl teatralinės aprangos.

Bet visas kolektyvas susirūpi
nęs — nėra Šarūno!

Vieni atsisako dėl viršvalan
džių, kiti dėl egzaminų. Pagaliau 
atėjo Romas Cibulskis. Jis kon
traste su Sigute stambus ir tvir
tas. Tinka, bet liko tik trys repe
ticijos !

— Neskubėk! Išlaikyk, Šarū
nai, daugiau džiaugsmo! Apka
bink Sigutę! — vis taiso režiso
rė. O p. Apinienė už jį kalba, nes 
jis nespėjo žodžių išmokti. Tik 
paskutinėj repeticijoj Šarūnas 
pasigyrė — jau pusę rolės išmo
kęs!

Sužvengia žirgas — Kajus Ka-

1963 m. Sausis
1 A NAUJI METAI. Mečislovas, Arvydas
2 T Izidorius, Gailutė, Mažvydas
3 K Genovaitė, Danielius, Vida
4 P Angelė, Titas, Arimantas
5 S Telesforas, Vytautas, Emilija
6 S TRYS KARALIAI, Teofilis, Arūnas

7 P Julius, Rūtenis. Liucija
8 A Apolinaras, Nemira, Gintė
9 T Marius, Gabija, Algis

10 K Otonas, Gražulis, Ragailė
11 P Anastazas, Audrius, Vilnė
12 S Arkadijus, Cezarija, Linis
13 S Ivctė, Benediktas, Gilė

14 P Feliksas, Auksė, Laimis
15 A Paulius, Snieguolė, Daulius
16 T Marcelis, Jovaras. Gailė
17 K Leonė, Dcvainis, Kalnius
18 P Priscilė, Laisvė, Saulius
19 S Henrikas, Morta, Raivedis
20 S Fabijus, Sebastijonas, Germė

21 P Agnė, Rungaila, Garsė
22 A Anastazija, Vingis, Aušrys
23 T Raimondas, Gunda, Labutis
24 K Timotiejus, Rainis, Gaiva
25 P Povilas, Viltenis. Vija
26 S AUSTRALIA DAY, Rimantas
27 S Jonas Auks., Vėjūnė

28 P PUBLIC HLDY., Karolis, Nijolė, Gedas
29 A Pranas Salez., Žibutė
30 T Sabina, Nikodemas, Banguolė
31 K Jonas Bosco, Gytis

SAUSYJE MINĖTINOS DATOS

1714.1.1 gimė rašytojas Kristi
jonas Donelaitis.

1893.1.5 gimė rašytojas, poetas 
Vincas Mykolaitis — Putinas. 
Jam tą dieną sukanka 70 m.

1944. 1.9 mirė pirmas ir pasku
tinis Lietuvos prezidentas Anta
nas Smetona Amerikoje.

zokas. Jo niekas paslėpto krū
muose nemato, bet skardus, natū- 
lalus žvengimas visus įtikina, kad 
kovos žirgas nerimauja.

Karvutė — Audronė Milašiūtė 
ir kalaitė — Rasa Zinkutė Sigu
tei padeda, ją perspėja.

Trečias veiksmas — veikia vi
si !

Dekoratorius, Algis Plūkas 
paskutinę savaitę nemigo nakti
mis kūręs scenarijų, šviesų me
chanikas p. Sankauskas ir visi 
pagelbininkai, sklandžiai per 8 
minutes pakeičia dekoracijas, ad
ministratorius p. Šumskas nesvy
ruojąs ir atsakingas už visą 
tvarką, ii- eilė kitų neišvardintų, 
su kurių pagalba uždanga pakilo 
premjerai.

Pilna salė nerimstančių žiūro
vų, kurie, uždangai pakilus, seks 
Sigutės vargus ir džiaugsmus, 
juoksis iš komiškų situacijų ir 
lauks, kas bus toliau.

Mažame kambary 42 vaikai 
laukia eilės prie grimuotojos p. 
A. Grinienės, kuri gabia ranka 
vaikus paverčia vakaro didvy-

1923.1.15 atvaduotu Kalipėda.
1835.1.17 gimė poetas vysk. An

tanas Baranauskas.
1937. 1.20 mirė Juozas Miliaus

kas — Miglovara, 1863 m. suki
lėlis, aušrininkas ir poetas.

1921.1.22 įsteigtas Karo Muzie
jus Kaune.

riais — Sigute, pamote, Šarunu, 
Snaudale, antelėm, laumėm.

P. Skorulienė ir p. Makūnienė 
kiek įmanydamos padeda. Rūpes
tingos mamytės rengia dukras. P. 
Šliogerienė Šarūną velka savo 
rankų darbo šarvais.

Ankšta. Režisorė nori išgriauti 
sienas, nes trūksta vietos. Ant 
laiptelių, siaurame prieangy susi
jaudinę vaikai veltui stengiasi 
sekti vaidybą. Jie scenos nemato 
ir rūpinasi ar laiku išeis. Čia 
jiems padeda p. Skorulienė prie 
vienų durų ir p. Genys prie kitų.

Uždanga galutinai nusileidžia. 
Mažieji aktoriai laimingi. Publi
ka netaupo katučių. Niekas ne
jaučia nuovargio, išsėdėjęs salė
je virš dviejų valandų. Tik išvar
gusi režisorė pasijunta daugiau 
tą vakarą niekam nereikalinga.

Visam gyvenimui vaikai prisi
mins lietuvišką pasaką — ir tie, 
kurie vaidino, ir kurie stebėjo. O 
neabejos vyresnieji kad vaikai ir 
svetimoj žemėj augdami gali įgy
ti lietuvišką sielą, jei suaugę 
jiems padės.

Nuoširdžiai sveikiname visus savo artimuosius, 
pažįstamus ir ypač kabramatiškius toli ir arti

ŠV. KALĖDŲ PROGA 
ir linkime

KUO SĖKMINGIAUSIŲ NAUJŲJŲ METŲ
Bitinai, Cabramatta

Sveikinu visus draugus, artimuosius ir bendradarbius
ŠV. KALĖDŲ PROGA 

linkėdamas laimingiausių 
1963-JŲ METŲ

M. Zakaras

1963 M. MELBOURNO PARENGIMŲ KALENDORIUS
Sausio 19 d. — “Kermošius" — ruošia Apyl. Valdyba, Karių Ramo

vė, Soc. Mot. Globos Draugija.
Vasario 1 d. — “Mūsų Pastogės” balius.
Vasario 16 d. — Ramovės vėliavos krikšto išvakarės ir Lietuvių Na

mų pobūvis.
Vasario 17 d. — Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas.
Vasario 23 d. — Užgavėnės — Socialinės globos moterų draugija.
Kovo 3d. — Bendruomenės apylinkės visuotinis metinis susirinkimas.
Kovo 16 d. — Instrumentalistai — muzika, menas.
Balandžio 20 d. — Liet, klūbo margučių pobūvis.
Gegužės 4 d. — Lietuvių katalikių moterų draugija.
Gegužės 24 d. — Studentų balius.
Birželio 22 d. — Joninės — Soc. globos moterų draugija.
Birželio 29 d. — Parapijos choras.
Liepos 13 d. — Žalgirio mūšio minėjimas — Kar. Ramovė.
Liepos 27 d. — Liet. Klūbo metinis s-mas — pobūvis.
Rugpjūčio 3d. — Sporto klūbo “Varpas” metinis balius.
Rugpjūčio 17 d. — Jaunimui pobūvis — Social, mot. globos d-ja.
Rugsėjo 21 d. — Bendruomenės Apylinkės balius.
Spalių 11 d. — Metinis Lietuvių Namų balius.
Lapkričio 23 d. — Karių Ramovės balius.
Lapkričio 24 d. — Kariuomenės šventės minėjimas.
Gruodžio 7 d. — Instrumentalistai — muz., meno vakaras.
Gruodžio 31 d. — Bendruomenės Apyl. Valdybos balius.

A.L.B. MELBOURNO APYL. V-BA

PRAŠO MEDŽIAGOS

LEIDINIUI APIE

IŠVEŽTUOSIUS Į SIBIRĄ

Fed. Vokietijoje gyvenąs Al
bert Annies (klaipėdiškis) rengia 
leidinį apie išvežtuosius į Sibirą, 
jų gyvenimo sąlygas ir pan. Jis 
pageidauja autentiškos medžia
gos: nuotraukų iš Sibiro, laiškų, 
maldaknygių, ištraukų iš pamoks
lų, tremtinių padirbtų įrankių 
nuotraukų ir pan. Visa medžiaga 
bus panaudota, neskelbiant pa
vardžių.

Galį suteikti medžiagos, prašo
mi ją siųsti adresu:

CINEMA — Verlag, Inh. Al
bert Annies, 705 Waiblingen/ 
Rems, Postfach Nr. 36, W. Ger
many.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA ' 

sveikinu savo draugus ir bičiulius 

linkėdamas daug džiaugsmo ir sėkmės

Henrikas Stošius, Sydney

Mielus mūsų bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 

sveikiname ŠV. KALĖDŲ PROGA 

ir siunčiame visiems nuoširdžiausių linkėjimų 

NAUJUOSE 1963-SE METUOSE.

Stasys, Bronė ir Raimondas Baltramijūnai

ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBOS TRADICINIS

NAUJU METŲ BALIUS
ĮVYKS 1962 M. GRUODŽIO 31 D. 8 V.V. CENTENIAL HALL.

Svečius linksmins geras orkestras. Veiks puikus bufetas.
Visi P. Australijos lietuviai kviečiami bendrai užbaigti didelius mūsų kolonijos įvykius: 

Meno Dienas ir suvažiavimą ir jaukioj aplinkoj sutikti Naujus Metus.
Kadangi suvažiavimo ir Meno Dienų proga tikimės svečių iš kitų miestų, prašome pa

kvietimais apsirūpinti iš anksto. Norintieji sėdėti kartu su savo artimaisiais prašomi iš 
anksto susigrupuoti prie to paties ar gretimų stalų (vienas stalas — astuoni asmenys). 
Kiekvienam svečiui norime užtikrinti vietą prie stalo, todėl ant pakvietimų bus pažymėta 
stalo numeris, kuris jokiu atveju nebus keičiamas. Pakvietimų bus platinama tik tiek, 
kiek bus vietų prie stalų.

Pakvietimų ir stalų užsakymai telefonu nepriimami. Pakvietimus galima gauti pas val
dybos narius: K. Tymuką, J. Neverauską, M Pocių, A. Vitkūną, P. Launikaitį ir B. >S t r au
ką, o taip pat Moterų Sekcijoj, Lietuvių Namuose (šeštadieniais).

ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA

Visus mūsų draugus, prietelius ir pažįstamus Australijoje 
ir užjūryje

SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOM 

ir linkime kupinų džiaugsmo 

1963-JŲ METŲ.

Br. ir M. Gailiūnai, Bulli, N.S.W.

Nuoširdžiai sveikiname visus Wollongong ir viso Pietinio 
Pakraščio lietuvius

ŠV. KALĖDŲ PROGA 

ir siunčiame šviesiausių linkėjimų 

NAUJIESIEMS METAMS

ALB Wollongong Apylinkės Valdyba

2
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KALĖDINĖS NUOTAIKOS
PULGIS ANDRIUŠIS

Kai vertelgos uždeda savo 
nešvarias rankas, bet kas nu- 
džiūsta. Kalėdos, buvusi tokia 
skaidri šventė, patekusi rėks
niams krautuvininkams į nasrus, 
taip susimaltojo, jog nenuosta
bu, kad australai stengiasi tuo 
metu ištrūkti į tyrlaukius, kuo 
toliau nuo sukomercintų rekla
mų, iki gyvo kaulo įgrįsusių se
nių, varančių devynius prakai
tus po vatinėmis barzdomis. 
Australijoje ypač Kalėdos daug 
nustoja dėl nekalėdinio klimato.

Bandant prisiminti šaltas, 
snieguotas Kalėdas Lietuvoje, 
kažkaip nepavyksta atgaminti 
šios šventės miesto rėmuose — 
eglutė, dovanos, žvakučių įžie
bimas, vizitai, kalnai mėsų, ba
terijos gėrimų.

— Sveiki sulaukę, laimin
giausių...

Na, ir visa kita butaforija, ku
ri nedaug kuo skiriasi nuo aus- 
tralinių papročių. Kalėdų su- 
miesčioninimas buvo bepap- 
lintąs ir po mūsų kaimus.

Rytų Aukštaitijoje kalėdinė 
eglutė nebuvo prigijusi. Atsime
nu, pirmojo pasaulinio karo me
tu kaimo mokytoja buvo kaip 
didelę naujieną parengusi moki
niams eglutę su deklamacijomis, 
giesmėmis, žaidimais. Net iš kitų 
kaimų ėjo pasižiūrėti dyvų. Ta
čiau mokytojai išvažiavus, nie
kas nedrįso tęsti šios miestietiš

Sydney, Bankstown, Cabramatta, Wollongong ii- Newcastle 

lietuvius, ypač lietuviškos dainos mylėtojus 

»ve>kiname SV. KALĖDŲ PROGA

ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ

"Daino»” choras

NAUJŲJŲ METŲ, KALĖDŲ PROGA 
Sveikinam meiliai lietuvį žmogų!' 
Geriausių vėjų visiems veikėjams, 
Ir tiems, kui’ buše, ir kur Sydn'ėjuj. 
Ir kitais metais barzdas pametę 
Dainuosim vėlei kas vakarėlį

Jūsų
Rožytė* ir Bijūnėliai

Vienas doleris ir 87 centai. 
Tai ir viskas. Tris kartus Dela 
skaitė savo pinigus ir suskaitė tik 
vieną dolerį ir aštuoniasdešimt 
septynis centus. O Kalėdos čia 
pat.

Ji taupė ištisais mėnesiais, dė
jo centą prie cento, ir vis tiek 
tik vienas doleris ir 87 centai, už 
kuriuos Dela galėjo ką nors nu
pirkti Kalėdoms dovaną Dži
mui... jos Džimui.

Daug svajingą valandą ji pra
leido galvodama, ką jam gražaus 
išrinkti. Kažką puikaus ir reta ir 
vertinga. Kažką, kad jos Džimis 
bent kiek galėtą pasididžiuoti to
kią dovaną turįs.

Staiga Dela pasisuko nuo lan
go. Jos akys švitėjo, kaip brang
akmeniai, bet veidas pabalo, iš
blyško. Ji patraukė savo kasas ir 
visu ilgiu paleido plaukus žemyn.

Dviem dalykais Dela ir Džimis 
nepaprastai didžiavosi. Vienas — 
tai Džimo auksinis laikrodis, kurį 
dar tėvuko senelis paliko, o ant
rasis — Delos plaukai. Ir dabar 
tie gražūs Delos plaukai, kaip 
krintąs rusvo vandens krioklys, 
bangavo ir švietė paskleisti ant 
jos gražios nugaros.

Dela susinervinusi vėl greit 
supynė plaukus į kasas, apsivilko 
apnešiotu rudu švarkeliu, užsidė
jo skrybėlaitę ir šviesiai žibančio
mis akimis išplasnojo į gatvę.

Sustojo pire krautuvės "Mme 
Sojronte. Visą rūšią plaukai". 
Dela įėjo į vidų.

— Ar jūs pirktumėte mano 
plaukus? paklausė.

— Dvidešimt dolerių, — pa
siūlė ponia, prityrusia ranka ty
rinėdama jos kasas.

— Gerai, duokit pinigus, — 
sutiko Dela.

Ištisas dvi valandas Dela 
straksinėjo iš krautuvės į krau
tuvę ir rinko Džimui dovaną. Pa
galiau rado. Rado, rodos, specia
liai pagamintą tik jos Džimui.
Tai buvo platinos grandinėlė:

kos tradicijos. Girdi, kur Čia 
mums, prastiems žmonėms, da
bar vienas kitam sakyti iš atmin
ties eiles ir šokt Mikitą!

Kaimiškos Kalėdos buvo su
telktos į Kūčių vakarą. Ir, įdo
mu, vaikams iš motinos pasako
jimų atrodydavo, kad ši retoji, 
nesulaukiamoji diena buvo ski
riama ne tiek Kristaus gimimui 
prisimint, kiek pagerbti mūsų 
protėviui Adomui. Susėdę prie 
Kūčių stalo, mes baimingai dai
rydavomės pro tamsų naktinį 
langą, ar kur ties klojimo paša
liu nesušmešėluos sušalusio, pa
varyto iš rojaus vargšo Adomė
lio skvernai, — taip graudžiai 
mums jį atvaizduodavo motina! 
Jam buvo skiriami ir saldyti 
miežiai ir spalgenų kisielius ir 
džiovinti grybai ir parpeliai ir 
žuvys. Mes nesuprasdavom, dėl 
ko Adomas neužeina į daržinę 
ant šieno sušilti, o vis klajoja 
padaržėmis.

— Jam negalima po stogu, 
taip aniuolas su ugniniu kardu 
liepė!

Tai būdavo pati nuotykin- 
giausia švenčių ciklo diena, iš 
paskos subėgiot su tėvu pas 
kampininką Trinką atsinešt si- 
rapo, silkių, žibalo, galvą cuk
raus, pipirų, bapkinių lapų. Bet 
pats garbingiausias žygis su tė
vu — nueit daržinėn ir atnešt 

I šieno. Šalčiams paspaudus šie

paprasta ir žėrinti. Pagaminta ne 
puošniais ornamentais, tačiau ro
danti tikrą jos vertę, kaip ir pri
dera vertingiems daiktams. Tik
rai jai buvo verta kaboti prie Dži- 
mio laikrodžio. Ir vos tik Dela 
pamatė tą grandinėlę, ji nuspren
dė, kad ši brangenybė turi pri
klausyti jos Džimui.

Grandinėlė prie laikrodžio vi
sada bus Džmiui dėmesio cent
ras: kiekviename žmonių susibū
rime ir visur. Puiki, kaip ir laik
rodis. Jis pažiūrėdavo kai kada 
į savo laikrodį, kabantį ant odi
nio dirželio, kurį Džimis naudojo 
vietoj grandinėlės.

Dela nepaprastai patenkinta 
grįžo namo. Ji džiaugėsi savo la
bai gudriu ir išmintingu sprendi
mu ir, išsiėmusi plaukams raityti 
replikes, uždegė dują krosnelę ir 
pradėjo taisyti savo plauką liku
čius, kuriuos jos gera ir mylinti 
širdis leido nukirpti, kad kaip 
neapsakomai didelę auką galėtą 
pridėti prie meilės savo gerajam 
draugui.

Dela išgirdo Džimo žingsnius. 
Jis lipo laiptais žemyn iš pirmojo 
aukšto. Ji išsigando, ir jos veidas 
pabalo. Dela turėjo įprotį visada, 
kad ir paprasčiausiu bet kuriuo 
dienos reikalu, tyliai savo širdy
je pasimelsti. Ir dabar ji sužnabž- 
dėjo:

— Dieve, prašau Tave, įkvėpk 
jam mintį... jog aš dar vis graži...

Durys atsidarė, ir-Džimis įėjo 
į kambarį. Jis atrodė sumenkęs 
ir rimtai nusiteikęs.

Vargšas berniukas... Jis buvo 
tik 22 metą amžiaus ir turėjo rū
pintis savo šeima. Jis neturėjo 
pirštinių, ir reikėjo jam naujo 
palto. 

Džimis žengė žingsnį artyn, ir xx.-rxxxxxxxx rxx.- r - ,-xxx rxxxx -xxxxxx.-__ -____

nas pakvimpa, mintimis nuneš
damas į gėlėtas Padarymus pie
vas. Tėvas jau nuo šienapjūtės 
laikų žino, kurį kuokštą išsi
traukti, girdi, su žvagučiais, kad 
geriau pakviptų Dievui. Viksvos 
nė su žiburiu nesurasi toj kuokŠ- 
telėj! Tokią dieną nelabai bai
sūs ir paslaptingo klojimo mau
mai ir kipšiukai, kurie savo pik
tadarybėms tada skelbia paliau
bas. Taip pat nuotykingas ir žy
gis ant pirkios aukšto. Taip ge
ra basam vaikščioti šiltomis sa
manomis! Tėvas atidaro kamin- 
ną, paneša tokia maloni dešrų 
ir palčių svilta. Peilio ašmenys 
sužvilga soudiname kamine, rie
kia vyšniniai raudoną kumpį, 
gelsvus lašinius, vaikai gaunam 
palaikyt dešrų rinkes. Pro gali

O. HENRY .

jo akys įsmigo į Dela. Nustebu
sios akys... Akių žvilgsnis buvo 
svetimas ir gąsdino ą.

Dela pakilo nuo stalo ir ne
drąsiai artėjo į Džimį.

— Džimi brangusis, — nedrą
siai verkdama prakalbėjo, — ne
žiūrėk į mane taip baisiai. Aš 
nusikirpau plaukus ir parda
viau... pardaviau, kad galėčiau 
ką nors nupirkti ir padovanoti 
tau Kalėdoms. Jie vėl užaugs. 
Ar ne taip, brangusis? Aš turė
jau juos nukirpti. Mano plaukai 
nepaprastai greitai auga. Pasvei
kink "Merry Christmas", ir bū
kime laimingi. Tu nežinai, kokią 
puikių, kokią gražią turiu tau do
vaną.

— Tu nusikirpai savo plau
kus?.' — Džimas sušnabždėjo su 
skausmu širdyje.

— Neieškok ją, — maldavo 
Dela. — AŠ pardaviau, sakiau 
tau. Pardaviau ir pinigus išlei
dau. Juk Kūčią vakaras, mano 
berneli. Būk geras man... Pinigus 
tau išleidau. Ar plaukai suskai
tyti ant mano galvos? — Dela 
kalbėjo rimtai, bet maloniai. — 
Bet niekas negali suskaityti ir 
įvertinti mano meilės.

Staiga Džimis lyg atbudo ir pa
gyvėjo. Apkabino savo Delą ir 
iš savo palto kišenės išėmė ma
žą ryšulėlį.

Balti ir gražūs pirščiukai nu

Dėkodami už mums nuolat teikiam# paramą 
sveikiname visus Australijos lietuvius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
ir linkime sėkmingų ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Gauting (Vokietijoje) lietuvių vardu
J. Vaivada

nį langeliūkštį matosi sniego 
plotai, prikaišioti pamėlusių 
medžių stabarų, u-ta-ta, na, bet 
visą dieną kūrenamas pečius 
pro lubų lentas ir samanas taip 
jaukiai šildo papades.

Susidorojus su mėsomis ryt
dienai, tėvas liepia mums pasi
rausti po samanas. Štai, pūpso 
vyšnios raudonumo čemaguzi- 
nis, yra kas abiem rankom ke
lia! Vasarą ir rudenį net koja 
paspirt jį tingčdavom. O dabar, 
paragavęs šalčio, kad gi pak
vips, kad gi ims traukt į pagun
dą, čia pat, nelaukus Kalėdų su
varyt dantis. Matydamas mūsų 
išsprogusias akis, tėvas atkasa 
saują laukinukų, kuriuos galime 
ir dabar valgyt. Po didžiulį čer- 
naguzą gausim rytoj.

Po tiekos darbų, įspūdžių, 
ruošų, kaboriavimų motina su
laukia tokios akimirkos, kad ga
li pasakyti:

— Ruoškitės stalan!
Staiga tėvas uždega didžiąją 

palubinę lempą su švariausiai iš
valytu kaminėliu, ant stalo tvas
ka sniegu staltiesė, prie krikšta- 

traukė šniūrelį, nuplėšė popierė
lį, ir pasigirdo širdies džiaugsmo 
balsas. Ir tada?!., jos širdies 
džiaugsmas staiga pasikeitė į 
skaudžias ašaras ir vaitojimų. 
Ryšulėlyje buvo šukos... visas 
šukų rinkinys: vienpusių ir abi
pusių. Čia buvo tokios šukos, ko
kias Dela matė Broadway lange 
ir kokių ji taip norėjo. Puikios 
šukos. Tikro vėžlio kiauto, pa
puoštais rėmų pakraštėliais. Jos 
taip puikiai tiktų ilguos nenu
kirptuos jos plaukuos.

Dela pasiėmė jas, priglaudė 
prie krūtinės, pakėlusi aukštyn 
savo ašarotas akis, nusišypsojo 
ir...

— Džimi, mano plaukai labai 
greitai...

Dela pagyvėjo ir, kaip maža 
katytė, pašoko aukštyn. Džimis 
dar nematė jam nupirktosios do
vanos. Dela atnešė grandinėlę ir 
su pasididžiavimu parodė jam.

— Džimi, ar ne puikiai atro
do? Aš jos visam mieste ieško
jau. Duok man savo laikrodį. Aš 
noriu pažiūrėti, kaip atrodys jis 
su grandinėle.

Džimis nepaklausė ir laikro
džio nedavė. Jis krito ant sofos, 
padėjo rankas po galvos ir nusi
juokė.

— Dela, — sušnibždėjo, — 
palikime savo Kalėdą dovanėles 
valandėlei. Jos yra perdaug gra
žios, kad dabar galėtume jomis 
naudotis. Aš pardaviau savo laik
rodį ir už tuos pinigus nupirkau 
tau šukas.

Vertė J. Girdys

<’ Kazys Bradūnas ’I

KALĖDŲ SAULĖ
Salta Kalėdų saulė krinta

L | pašarmojusius stiklus. IĮ
;; Bet spinduliai asloj sušvinta “
;; Ir teškia šviesą j aidus ;;
•- Vyzdžius užakusių šaltinių — • -
” Ir atsimerkia jie staiga... ’I
;; Ten ant grindų, kietų, plūktinių,

Vėl kalba poterius nuoga ;;
•> Ir verkia mano kūdikystė. ■>
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•ė ♦♦♦♦»» ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦»♦♦ » »-»■»-»

suolės visoj didybėj išsiskleidęs 
raštuotas rankšluostis, ant lovų 
margažiedės marškos, lyg pakilt 
pasiruošusios žąsys, pagalviai. 
Kaip ten bebūtų Adomui lauke, 
bet čia neatpažįstamoj, Šiltoj 
pirkioj kaip gera po savim pa
traukti basas kojas prie perte
kusio stalo!

Pirmoji Kalėdų diena be pa
sakiškų valgių praeidavo gana 
nuobodžiai. Tėvai grįžę iš pie
menėlių mišių, pavalgę eidavo 
miegoti, o vaikams tekdavo 
knapsoti prie langų. Kad nors 
bent vieną gyvą daiktą pamaty
tum, nors šunį, nors katiną!DIRBTINĖS GĖLĖS

Prieškalėdinis pirkimu įkarštis. 
“Kalėdų Seneliai”, biznierių pa
vergti savo naudai, nespėja nuo 
kaktų braukti australiško prakai
to. Televizijos, radijas, reklamos 
rėkia: pirkit! pirkit! pirkit! Mes 
klausom — perkam. Mašinom, iš
temptam rankom kasdien velkam 
namo pilnus krepšius pirkinių. 
Svarelis kišenėj nespėja apšilti. 
Jis skubinamas įspausti į biznie
riaus godų delnų už, neva, būtinai 
reikalingų besiartinančioms Kalė
doms daiktų, už dovanų mielam as
meniui.

Ir aš murdausi toje per krau
tuves plaukiančioje žmonių srovė
je. Stabteliu labai akį viliojančių 
dirbtinių gėlių skyriuje, čia pat 
mano gera prietelka lietuvė pri
ima iš padavėjos tikrai didelę 
puokštę tų dirbtinių gėlių. Pirkė
ja pardavėjai paduoda 5 svarų 
banknotų...

— Kiek gi tas gėlės kainuoja? 
— susidomiu.

— Du svarai šešiolika šilingų, 
atsakydama prietelka dirstelia į 
sąskaitėlę, gautų kartu su gėlėm.

— Brangios! — trumpai paste
bėjau.

— Taip, iš tikrųjų nepigios... 
Bet jos labai papuošia butų. Vasa
ros karščiuose gyvos gėlės greit 
nuvysta, o šios visada takios pat, 

Visus Sambūrio Šviesa narius 
ir bičiulius Australijoje ir plačiame pasaulyje sveikiname

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 
ir linkime visiems sėkmingiausių

NAUJŲJŲ METŲ

Sambūrio Svietą Australijos Regiono 
Valdyba ir Sydney Skyriau* Vaidyba

Mielas seses ir brolius sveikinu

SV. KALĖDŲ 

ir »-»

NAUJŲJŲ METŲ PROGA

P*. Alg. Dudaiti*

Nuoširdžiai sveikinu visus draugus, artimuosius ir pažįstamus 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 

ir linkiu laimingiausių 1963-JŲ METŲ 

Joną* Tinteri*, Melbourne

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SU SV. KALĖDOMIS 

ir daug džiaugsmo ir sėkmės 

NAUJUOSE 1963-SE METUOSE 

savo bičiuliams, klijentams ir bendradarbiams linki

PRANAS SAKALAUSKAS

FRANKS MOTERŲ KIRPYKLŲ SAVININKAS

3 Featherstone Str. (II augsta*, tel. 708028) ir 
380 South Terrace (tel. 706644), Bankstown

Apie žmones jau nėra ką begal
voti. Kad nors pas kaimynus 
galėtum išeiti! Visa dieną ir va
karą už jokius pinigus neis kai
mietis nors ir pas artimiausią 
giminę, kad ir labai turėtų svar
bų reikalą. Nuo senų laikų 
griežčiausiai draudžiama lanky
tis svetur.

Tik antroji diena galima lai
kyti švente. Šokiai, dūksmas, 
vaikų žaidynės, alaus boselis. 
Kiekvienas svečias mielai lau
kiamas. nors neteko pastebėti, 
kad vienas kitą sveikintų, kaip 
mes tatai darome iki nusibodt- 
mo.

— lyg aiškino, lyg teisinosi mano 
draugi*. — Užsuk prie progos, pa
žiūrėsi kaip atrodys sudėliotas j 
vazas.

Tikrai prie progos ir užsukau. 
Butas išpuoštas ir apstatytas pui
kiai, prubangingui. Visi baidai 
aukštas kokybės. Iš didelio T.V. 
plaukia muziku ir daina. Ekrane 
slenka paveikslai. Ant T.V. kris
talinėj vazoj klesti anąkart pirk
tas didžiuliais žiedais rožės, žie
duose dega šeimininko rūpestingai 
įtaisytos mažytės elektrinės lem
putės. Gražu, mistiška, paslaptin
ga, — kaip faustiškoj nakty Me
fistofelio užburtas gėlės... Kitame 
saliono kampe — radiograma. Ji 
per šventas gros šokių plokšteles. 
Bus linksma. Ant radiogramos ne
mažesnė vaza puikių dirbtinių gla
diolių. Radijas taip pat neužmirš
tas papuošti.

Sėdėdama moderniškoj šviesmė- 
lėj sofoj ir gėrėdamasi draugės 
sugebėjimu įrengti jaukiai savo 
butų, jaučiu j galvų lendantį mažų 
klausimėlj: “O kur gi knygų len
tynėlė? Juk tai būtų taip pat gra
ži saliono puošmenėlė. Ant jos. 
taip pat tiktų, kad ir dirbtinės, 
gėlės... O be to, dar ji būtų ir gy
vas liudininkas šeimininkų inteli
gencijos, kultūrinio ižprusimo”.

Ortenzija.
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LAIŠKAS IŠ KALIFORNIJOS INA ČESNAITĖ

STANDARTAS IR TEMPAS

jaunimo

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
Kalėdų atostogų metu ir vėl 

suvažiuoja studentai. Šiemet 
Adelaidėje. Pirmoj eilėj tai vie
na iš akademinio jaunimo ben
dravimo formų. Pratinamas! dirb
ti organizacinis darbas: vado
vams pamoka suvažiavimą ruo
šiant, dalyviams gi aktingai ja
me dalyvaujant, darbotvarkei pa
klūstant, asmeninius interesus ir 
malonumus su visumos reikalais 
suderinant. Ta proga atsigauna 
senos pažintys ir užsimezga nau
jos, pamatoma kitos vietovės ir 
jųjų lietuviškas gyvenimas, pa- 
iškylaujama ir pasilinksminsima. 
Būrio dvasia sustiprina ir indivi
dualią lietuvišką sąmonę, kyla di
desnis pasitikėjimas savim. Gre
ta kultūrinė programa. Atskirai 
dėl jos šįkart studentams neteks 
rūpintis, nes tuo pačiu metu Ade. 
laidoje bus plataus bendruome
ninio masto

Spręsis ir studentų organizaci
niai reikalai. Suvažiavimą tat rei
kia laikyti 
lietuvių studentų 
reiškimosi forma, 
šiol tik paprotys 
nes ALSS įstatai 
augščiausiuoju sąjungos valdo
muoju organu nenumato, net jo 
visai nemini. Praktiškai jis ta
čiau toks yra. Reikia manyti, kad 
ir šiemet rengėjai yra paskyrę 
laiko diskusijoms organizaciniais 
reikalais. Po to, paprastai, būna 
tarpvaldyblniai posėdžiai, o jų 
sprendimus kaip bendrą visų sky
rių valdybų nutarimą pagarsina 
centrinė valdyba.

Šįmet tarpvaldybiniame posė
dyje turėtų būti apsvarstytas są
jungos įstatų pakeitimas. Gaila 
tik, kad skyriai įstatų keitimo 
projekto negavo prieš suvažiavi
mą. Dešimtmečio gyvenimas pa
rodė, kad reikia papildymų, pa-

meno dieno>.

gražia ir naudinga 
organizacijos 

Tegu tai iki 
ar tradicija, 

suvažiavimo

MAIRONIO VIETA
(MA1R0NI0 METUS UŽBAIGIANT)

Kuriai literatūrinei srovei jis 
priskirti? Aiškus jis ir šventiškas 
kaip Panteonas ir Koliziejus, pa
tetiškas ir gražbilys kaip Horaci
jus. Grįžta į senovę ją suidealin
damas, bet nėra tiek asmeniškas 
kaip Viktoras Hugo, nei tiek nu
sivylęs gyvenimo tikrove kaip 
lordas Byronas. Nebėra jis kaip 
Manfredas į augštųjų Alpių vir
šūnes ir nežiūri su panieka į že
mės skruzdėlyną. Nejieško neži
nomos ir nesurandamos mėlyno
sios paukštės kaip Novalis, neina 
vokiškojo Weltschmerzo — pa
saulinės apimties skausmo ir pa
syvumo keliais, nesukyla nusi
vylęs prieš Tvėrėją kaip Byrono 
Kainas ar Mickevičiaus Alfredas, 
nenukrypsta ir į Slovackio tauti
nį misticizmą. Yra tat pirmoj ei
lėj klasikas su ryškiu istorinio 
romantizmo atspalviu. Apie nau
jybes — jų ir Maironio laikais 
apstu buvo kaip ir šiandien — 
prof. dr. J. Mačiulis-Maironis pa
sisako įžanginėje literatūros kur
so paskaitoje Kauno universite
te: “Man nepatinka dekadentiz- 
mas, impresionizmas, kubizmas, 
futurizmas. Tie visi izmai yra 
pasityčiojimas iš skaitytojaus ar 
noras tuščiais, be prasmės, nors 
ir skambiais žodžiais apdumti, 
užimponuoti nesuprantantį. Ar 
visa tai yra tik liguistas dabarti
nės žmonių psichikos pasireiški
mas? Tie visi dienos muilo bur
bulai nuo pirmo žymesnio dvel
kimo išnyksta. Laikas ir amžius 
pagaliau pasako tiesos žodį”.

Ar mes su Maironio aštria nau
jybių kritika sutinkam, tai daž
niausiai bus individualūs spren
dimai. Bet mainos rūbai margo 
svieto! Taip juk sako ir pats Mai
ronis.

1932 metais, Maironiui mirus, 
šių eilučių autorius vieną vakarą 
nuėjo į Kauno miesto, o gal ir vi
sos Lietuvos žydų skautų stovyk
lą, kuri buvo netoli Karmėlavos. 
Teko prie laužo pasakyti kelis žo
džius apie didįjį Lietuvos poetą 
ir jo mirtį. Po to žydai hebrajiš
kai giedojo apie Palestiną, apie

kelis

tikslinimų bei padailinimų nusa
kymuose. Reiškiantis tarp angliš
kai kalbančiųjų ir susiduriant su 
krašto įstaigomis, tenka įstatų 
originalą turėti ne tik lietuvių, 
bet ir anglų kalba. Patį suvažia
vimą reikėtų įtraukti į įstatus ir 
suteikti jam teisinę vietą. Orga
nizacijos veiklai didelės morali
nės ir medžiaginės paramos ga
lėtų duoti tinkamai įstatuose 
įjungtas filisterių-rėmėjų kadras. 
Iki šiol jie kažkaip nepritampa, 
t.y. baigusieji ALSS-ai kaip ir 
nubyra. Filisteriai ir rėmėjai pa
sijaučia nereikalingi, sąjungai 
svetimi. Reikia aiškesnio tikrojo 
nario apibudinimo ir priėmimo 
tvarkos nustatymo. Augštesnių- 
jų (secondary) mokyklų baigia
mosios klasės moksleiviai galėtų 
būti priimami nariais kandidatais 
be sprendžiamojo balso.

Šiame suvažiavime, be 
vėl iškils ALSS ženkliuko 

Jo projektui paruošti 
metus buvo sudaryta 
bet apie darbą nieko 

abejo, 
reika- 
prieš 

komi- 
negir-

pradžioje ir studentų

iš šalies vis pasiūloma 
studentams įsivelti

dėti.
Naudinga būtų, kad suvažiavi

mo metu iškiltų klausimas at
spausti ALSS nario knygelę, ku
rioje, be vietos nario mokesčiui 
atžymėti, tilptų ir sąjungos įsta
tai. Tiktų 
himnas.

Kaikieno 
lietuviams 
kepuraites ir spalvas. Latviai stu
dentai tą turi, tegu ir ne sąjun
gos ribose, o senųjų Rygos uni
versiteto korporacijų tradicijas 
tęsiant. Lietuviams studentams 
tas kelias nebūtų naudingas. Jei 
įsivesti, tai tik sąjungos kepurai
tę ir spalvas. Tai suteiktų stu
dentų susirinkimams didesnio iš
kilmingumo ir formalumo. Narių 
drausmei ir sueigų solidnumui

Jeruzalę. Tada keista buvo, kad 
net tokia proga nenuskambėjo 
nė vienas posmas lietuviškos dai
nos, tegu jau nelaukiant “Lietu
va brangi.” Šiandien, atrodo, 
kad žydai teisingai suprato Mai
ronį. Jis tik lietuviams dainavo, 
o žydams, jei sužadino, tai tik il
gesį Izraelio žemės ir Dovydo 
laikų.

A.Z.

KORSAKAS APIE MAIRONĮ
Savo gyvenimu ir būdu Mairo

nis buvo įvairiapusis, prieštarin
gas. Iš šalies žiūrint, jis atrodė 
ramus, net rūstus, raidiškai atsi
davęs pareigoms ir bažnytiniams 
nuostatams dvasininkas. Mairo
nis kartu buvo jautrios sielos, 
kupinas besiveržiančių žmogiškų 
jausmų, nesvetimas draugystei ir 
meilei.

Maironis mėgo keliauti. Neuž
mirštamą įspūdį jam padarė Švei
carijos ir Italijos gamta. Bet 
ypač poetas mėgo savo gimtąjį 
kraštą — Lietuvą. Vasarą jis ark
liais leisdavosi į ilgas keliones, 
apsistodamas pas savo pažįsta
mus, lankydamas pakeliui žymes
nes istorines vietas, klausydama
sis žmonių pasakojimų. Sukauptą 
medžiagą Maironis kūrybiškai 
panaudojo savo padavimams — 
Šatrijos kalnas, Medvėgalio kal
nas, Dyvitis.

K. Korsakas, Lietuvių Lit. Is
torija, II t., Vilnius, 1958 m.

Pastaba: Kostas Korsakas — 
rašytojas ir literatūros kritikas 
yra dabar lietuvių literatūros 
profesorius Lietuvoje. Red.

Linktmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir laimingų NAUJŲ 1963 METŲ 

visiems Australijos lietuviams linki
Sydney “Aušro*” Skautų Tunto

Vadija

kvieslys

formalumas turi didelės reikš
mės. Vertėtų apie tai pagalvoti. 
Dabartiniai susirinkimai kur nors 
kavinukėje ar ant pievutės nepri
sideda akademinio sambūrio api
pavidalinimui, deramos studen
tams organizacinės formos išug
dymui.

Tikėtinas!, kad suvažiavime iš
kils ir studentijos vaidmuo kraš
to lietuvių bendruomenėje. Stu
dentija dažnai pakritikuoja vy
resniuosius, bet ką mes konkre
čiai naujo siūlome? Lietuviai 
įpratę studentuose matyti pirmū
nus, įpratę yra visai teisingai iš 
jų skaityti naują gyvybingumo 
reiškimąsi. Ar mes esam prieki; 
niam avangarde? Kaip mūsų pa
čių lietuviškoji sąmonė pulsuoja? 
Kaip kalbos reikalas tarpusavėje 
ir viešuose mūsų susirinkimuose? 
Lietuvių visas jaunimas ir vyres
nieji kartu stebi mus ir laukia iš 
mūsų vadovavimo.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS 
VII-JO SUVAŽIAVIMO ADELAIDĖJE 

PROGRAMA

GRUODŽIO 26 D„ TREČIADIENIS
Susitinkamo su atvykusiais iš kitų vietų. Nurodomos nakvynės 

ir kt.:
1) Adelaidės geli, stoty iš ryto,
2) Lietuvių Namuose (6 Eastry Str., Norwood) visą dieną.
Kiekvienu atveju būdami reikalingi kokių informacijų skambin- 

Aldonai Mikužytei tel. 8-2746.

GRUODŽIO 27 D. KETVIRTADIENIS:
9 vai. suvažiavimo atidarymas Lietuvių Namuose.

kit

10.45 vai.: Vėliavų pakėlimas ir Mišios šv. Kazimiero koplyčioj, 
6 Third Ave., St. Peters.

12.30 vai.: Sportininkų pietūa Lietuvių Namuose.
4 vai. Sporto šventės atidarymas Forestville stadione. 

Vakare: Studentų iškilminga vakarienė Flagstaff Hotel.

GRUODŽIO 28 D. PENKTADIENIS:
Ryte: valdybų posėdis.
Po pietų: visuotinis susirinkimas.
Vakare: Dainų šventė.

GRUODŽIO 29 D. ŠEŠTADIENIS:
11 vai. Mišios.
Po pietų: seminaras — “Lietuvio studento proto dilema: teori

jos ir praktikos konfliktas”.
Trys prelegentai diskutuos skirtingus šios temos aspektus.

GRUODŽIO 31 D. PIRMADIENIS:
Vakare; Naujųjų Metų balius.
Kiekvieną vakarą studentams uždari pobūviai. Adresai bus pa

skelbti vietoje.

VISAI PRIVAČIAI
(Melbourne tokelės)

Rasa Ž. — melžia karves. 
Jūratė P. — pardavinėja 
sandalus. Ra i m o n d a M. — 
matuoja sijonus....R ū t a Š. —
verčiasi laikrodininkyste. Re
migijus B. — valgo sūrį 
Vytautas K. — perkrausto 
žmones. Karolis K. — va
lo suodžius. Raimondas 
K. — jieško pamestų gelžkelio 
koncesijų formuliarų. Vida 
V. — džiaugiasi gyvenimu. 
R i m g a š. — filisteriauja. 
Vytas Š. — laiko egzaminus

Per palyginus trumpą laiką su
sidariau įspūdį, kad gyvenimo ly
gis Amerikoje yra žymiai augš- 
tesnis negu Australijoje.

Pradėsiu nuo maisto — šis, man 
atrodo, yra pigus ir valgyklose 
visur skoningai paruoštas. Man 
sunku aprašyti, kaip skaniai visi 
šaltieji patiekalai (salads) pa
rengti — tai nėra pora žolelių, 
bet stačiai rinkinys įvairiausių 
daržovių, sutaisytų su užpilu (dre
ssing), kurį pats pasirenki.

Jei valgykloje kavą paduoda 
prie valgio, tai po pirmo puoduko 
daugiau nemokėsi — gerk kiek 
nori už dyką. O ir puiki ta kavu
tė!

Krautuvės milžiniškos ir net 
pas Myer’į Melbourne nerasi tokio 
pasirinkimo — lentynų lentynos 
prikrautos įvairiausių rūšių ir 
atmainų tos pačios prekės, nes 
amerikonams neužtenka kelių pa
vyzdžių.

Yra labai daug supakuotų pre
kių (ready — packed goods), ir 
šeimininkauti Amerikoje tai tik
rai ne problema, nes juk viskas 
beveik gatavai paruošta.

Los Angeles .turguje (super — 
market) tai tikrai yra verta pa
žiopsoti !

Net neįmanoma apsakyti mano 
nustebimo (amazement), kaip 
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visuose fakultetuose. Klaimų 
Algis — šoferiauja bosui bro-- 
liui. Henrikas M. — dau
žo mašiną, atsitrenkdamas į šu
nis. J i e v a D. — rengiasi 
skautiškiem egzaminam Ka
zys Z. — šv. Vincento pagal
ba bando remontuoti luošus. Ne
laimėje La i m a — uždarbiauja 
stovyklai. Kristina S, — 
propaguoja Monash tarp lietuvių. 
Jūratė N. — tvarko archy
vus. Rimas ž. — renka ame
rikoniškus pašto ženkliukus. B a- 
1 y s S. — ilsisi po kelionės iš 
Polinezijos. A 1 g i s K. — 
prapuolęs laimėje. Trio

ARŪNAS ŽLŽYS
Panoro jis žiemužės šėko, va

saružės sniego. Planavo kelionę 
net iki Darvino ir tai pusiau pūs
tele. Deja, išgirdo apie egzami-

Kristina Čėsnaitė, 
Mūsų Pastogės bendradarbė

žmonės galėjo tokių įvairiausių 
dalykų ir išsigalvoti.

Pirmom dienom negalėjau atsi
gėrėti tais visais “valgomais ste
buklais” ir jaučiausi kaip maža 
mergytė, pirmą kartą pakliuvusi 
į zoologijos sodą.

Panašiai ir su drabužiais — 
krautuvėse galima gauti puikiau
sių suknelių už pigią kainą (aš 
su ta pagunda esu pakol kas nusi
stačiusi kovoti). Stebėtina tačiau, 
kad turint tokį neribotą pasirin
kimą aprėdalų ir kosmetikos reik
menų, daug amerikiečių moterų

SUSIRAŠINĖJU SU LIETUVA
Anksčiau Lietuva man buvo to

limas, beveik pasakos kraštas, 
kuriuo tik tėvai ir mokytojai sir
go. Prieš metus gavau vieno stu
dento adresą ir pradėjau su juo 
susirašinėti. Mokosi jis Šiaulių 
pedagoginiame institute, kur ruo
šiami mokytojai vidurinėms 
kykloms.

Parašiau jam apie save, 
mokslą ir pramogas, apie išvykas 
ir iškylas, apie Australijos gam
tą bei gyvulius. Neminiu nei lie-

mo-

apie

tuviškų organizacijų vardų, nei 
tautinių švenčių, nei mūsų laik
raščių. Žinau, kad tokių laiškų 
nemėgsta dabartiniai Lietuvos 
valdovai. Norėčiau įdėti jam į 
laišką ir “Jaunimo Kvieslį", kur 
apie jį rašau. Bet negi galiu aš 
būti priežastis nemalonumų, gal 
ir nelaimių savo mielam, tolimam 
plunksnos draugui!

Iki šiol mano laiškais jis labai 
džiaugiasi ir prašo dažniau rašy
ti. Jo laiškai taip pat be jokios 
politikos — panašūs į mano. Da
bar žinau, ką jis studijuoja, kaip 
linksminasi, kuo domisi. Pasiun
čiau jam australiškų pašto ženk
lų, atvirukų su kengūromis, koa
lomis, kokabūromis. Gavo ir Aus
tralijos vaizdų albumą. Rašiau, 
kad čia apelsinus valgom visus 
metus, o citrinos medis tai ir mū
sų kieme auga. Nusiunčiau jo 
nuotrauką, prie kurio ir aš sto
viu.

Jis man atsiuntė Putino raš
tus, jaunųjų poetų eilėraščių rin
kinį, savo ir savo draugų nuot
raukas. Naujiems Metams žadėjo 
Vilniaus albumą ir Maironio poe
ziją.

LATVIŲ KORPORACIJŲ ŽURNALAS
Vokietijoje latvių kalba pasirodė 

emigarcijoje 10-tas numeris latvių 

nų rezultatus) Vienas net su “ex
hibition”, bet dėl vieno kito tai 
profesorius kviečia vasario pra
džioje dar pasikalbėti. Palaidojo 
todėl Darvino planus. Bet Arū
nas nebūtų Arūnas, jei visai nusi
leistų. Vieną rytą, net Jaunimo 
Kvieslį pamiršęs, atsikėlė ir iš
vyko į Snowy kalnus — Kosciuš
kos sniego!

(kiek aš jų mačiau Kalifornijoje 
ir net Vakarinėje Kanadoje) la
bai nekaip rengiasi, palyginus su 
Melbournu, kur beveik kiekviena 
gan skoningai rengiasi ir gražiai 
atrodo.

Man baisiai krinta į akį tos rė-- 
kiančios spalvos ir neišpasakytas 
kaikurių rūbų ankštumas. Vakar, 
grįžtant iš kino, mačiau moterį su 
siauriausiom lilijavom kelnėm ir 
“pritaikintos spalvos” švarkiuku 
stačiai baisus “ansamblis”...

Aš negaliu suprasti tos kontra- 
dikcijos — tokios galimybės pasi
rinkti ir nesugebant prisirinkti!

Na, bet juk tai Hollywood’as, 
sugebąs pusei pasaulio diktuoti 
aukščiausią stilių ir paskutinę 
madą!....

Iš daugelio pasikalbėjimų su 
amerikonais teko patirti, kad 
žmonės čia gana gerai uždirba ir 
gyvenimo sąlygos yra neblogos. 
Pavyzdžiui mašina yra įmanoma 
labai lengvai ir greitai įsigyti. 
Trys pažįstami, su kuriais kartu 
atplaukiau į Kaliforniją, jau nu
sipirko po seną, bet labai puikiai 
atrodančią mašiną — 
’Oldsmobile”, trečios 
sumokėdami po apie 300 dolerių 
(£130A). Jie sakėsi apvaikščioję 
daugybę auto — sankrovų (car 
yards), kol išsirinkę geras, nes la
bai lengva esą ir už šlamštą pini
gą sumokėti, nes kaikurie parda
vėjai esą baisūs sukčiai. Aš sau 
galvos dėl mašinos dar nesuku, 
nes nieko apie jas nenusimanau ir 
jokio vairavimo patyrimo neturiu.

Žinoma nereikia galvoti, kad 
čia yra rojus — dar nemačiau gat
vių auksu grįstų, labai greitai ta
čiau pastebėjau, kad gyvenimas 
vis apie dolerį sukasi; pagalvoju 
kartais, ar kaikurie ne per daug 
apie jį kalba ir dėl jo sielojasi?!!..

Tų naujų įspūdžių milijonai! Ir 
vis jie keičiasi, tarytum keli kalei
doskopai suktųsi man prieš 
Aš kartais nebežinau, ar 
ant galvos ar ant kojų??!..

Niekados nemaniau, kad 
nimas gali lėkti tokiu tempu, kaip 
čia matau Amerikoje. Faktinai 
niekad nesupratau, kas tai yra 
TEMPAS — būtų sunku patiekti 
definiciją — jį gali pajusti, kai 
sėdi mašinoje ir matai, kaip be jo
kio sustojimo juda masės mašinų 
autostradomis (freeways) arba 
šiaip gatvėmis. Maniau, kad jau 
Melbourne 5 — 6 vai. (peak hour 
traffic) buvo baisu.

Tempas jaučiasi ne tik kai sėdi 
mašinoje ir matai tas virtines au
tomobilių prieky ir užpakaly, kiek

“Pontiac”, 
nepamenu,

akis...
stoviu

gyve-

tik akys užmato, bet kaip ir pats 
žmogus asmeniškai pradedi per
gyventi tą amžiną ir nesustabdo
mą skubėjimą. Keista, kad netru
kus pradedi įsitraukti į tą skubė
jimo verpetą ir net pradedi jausti 
tą norą ir malonumą kur nors eiti, 
važiuoti.... vis greitai, greitai, 
greitai....

Tas nesumažinamas tempas, tos 
naujos vietos, nauji/žmonės, įvai
rūs įspūdžiai ir išgyvenimai... 
viskas, viskas man atrodo kas tai 
nepaprasto..... ir smagu gyventi...
ir dėkoj i Augščiausiam, kad gy
veni...

Dabar man Lietuva daug arti
mesnė. Ji man pažįstama, ji vi
sai realiai esanti. Ten gyvena 
man pažįstamas žmogus. Pažįstu 
jo bičiulius ir mergaites iš nuo
traukų, žinau jų vardus. Šiauliai 
visai savas miestas. Žinau net, 
kada koks ten oras. Daug arti
mesnė man dabar lietuviška kny
ga, daug suprantamesnė. Labiau 
domina ir lietuviškas laikraštis, 
o ypač žinios apie Lietuvą.

Ąžuolas

studentiškų korporacijų jungtinis 
žurnalas “Universitas”. Redakto
rius Adolf šildė, Stuttgart. Pradė
ta leisti dar Latvijoje — 1930 me
tais.

Tai didelio formato, gero popie- 
rio spaudinys. Gausu iliustracijų 
iš Rygos laikų korporacijų gyveni
mo, o taip pat dabartinių iš š. 
Amerikos latvių studentiškų sam
būrių. Nieko nėra apie Australijos 
latvius studentus.
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Naujos programos mokykloms
ALB Krašto Kultūros Taryba iš

leido Lituanistinės Sekcijos pa
ruoštas Australijos lituanistinėms 
mokykloms programas ir nuosta
tus. Iki šiol lituanistinės mokyk
los vadovavosi LKF išleistomis 
programomis ir mokyklų nuosta
tais, nes jam buvo pavesta tvarky
ti lituanistinis švietimas Austra
lijoje. LKF Australijos Valdybos 
sudarytoji pedagogų komisija pa
ruošė jau 1951 metais lituanisti
nių pradinių savaitgalio mokyklų 
ir jaunimo kursų programas. 1953 
m. jos buvo naujai peržiūrėtos ir 
paruošti mokyklų nuostatai. Jau
nimo kursų programos paliktos tos 
pačios. Pagal naujai paruoštąsias 
programas buvo mokoma Australi
joje veikiančiose savaitgalio mo
kyklose devynerius, metus. ALB 
Tarybos atstovų suvažiavimui pa
geidaujant ir ALB Kultūros Ta
rybai perėmus švietimą iš LKF 
savo žinion, nuo 1963 mokslo metų 
pradžios įvedamos naujai peržiū
rėtos ir paruoštos lituanistinių 
pradinių mokyklų ir lituanistinių 
kursų programos bei mokyklų nuo
statai, kurių laikytis įpareigoja
mos Australijoje veikiančios lie
tuvių mokyklos. Programų keitimo 
komisiją sudarė: pirm. — A. Krau
sas, Lituanistinės Sekcijos seniū
nas, nariai mokytojai: E. "žižienė, 
A. Zubras ir L. Vacbergas. Pa
geidautina pagal vietos galimybes 
įjungti tautodailės dalykų: juostų 
audimą mergaitėms, odos dirbinių 
ar medžio drožybos berniukams. 
Dėstomus dalykus paįvairinti tau
tiniais šokiais, sporto ir liaudies 
žaidimais bei vaidinimėliais.

Lituanistinių pradinių mokyklų 
programos paimtos JAV veikian
čios ir tuo pereinama Australijoje 
nuo šešerių prie aštuonerių mokslo 
metų kurso. Tai padaryta svar
biausia dėl paruoštų vadovėlių pa
gal šias programas. Jos kruopščiai 
paruoštos žinomų mūsų pedagogų 
pasinaudojant gausingomis pasta
bomis mokytojų, dirbančių ilgus 
metus dabartinėse vis sunkėjančio
se sąlygose.

Nesilaikymas vienos rašybos mo
kyklos darbe įneša painiavos. To- 
dė PLB Kultūros Tarybai siū
lant, patariama laikytis ir dabar 
Lietuvoj tebevartojamos jablons- 
kinės rašybos, kuri niekad oficia
liai ir nebuvo pakeista. Beveik vi

si vadovėliai ir parašyti ta rašyba, 
tik dr. Sešplaukio Pratiminė Kal
bos Gramatika bei dr. V. Sruogie
nės Istorija —filmine. Reikia ma
nyti, kad naujosios laidos ir šių 
vadovėlių bus jau išleistos vie
nodumo labui jablonskine rašyba.

Pagal naująsias programas vai
kas išbus aštuonerius metus pradi
nėje • lituanistinėje mokykloje ir 
trejus metus lituanistiniuose kur
suose. Normaliai mokydamasis mo
kinys išbus iš viso vienuolika metų 
ir užbaigs lituanistinį mokslini- 
mąsi sulaukęs 16 metų amžiaus. 
Programas keisti iššaukė pats gy
venimas, paruošti ir išleisti Ame
rikoje vadovėliai bei noras kiek 
ilgiau palaikyti vaikus lietuviško
je aplinkoje. Tėvai, turintieji mo

KALĖDŲ RYTAS LIETUVOJE

A. KRAUSAS

kyklinio amžiaus vaikų raginami 
nedelsiant juos užregistruoti pas 
mokyklų vedėjus, kad būtų galima 
laiku parūpinti vadovėlius ir tin
kamai pasiruošti naujiems mokslo 
metams.

Neseniai aprūpintos visos mo
kyklos naujomis programomis ir 
nuostatais. Dar negavusios ai 
naujai besisteigiančios mokyklos 
programų reikalu prašomos kreip
tis Lituanistinės Sekcijos seniū- 
nono adresu: 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Viv.

Šiais mokslo metais mokiniai 
baigs mokyklą pagal seną tvarką, 
o nuo ateinančių mokslo metų bus 
palaipsniui pereinama prie naujų 
programų ir nuostatų.

Lituanistinė mokykla ir šeima 

yra pagrindiniai lietuviškumo iš
laikymo veiksniai. Visos lietuviš
kos organizacijos ir pavieniai as
menys turėtų daugiau įvertinti pa
sišventimo mokytojų ir tėvų pas
tangas išlaikyti mūsų vaikus gy
vus savo tautai. Remkime mora
liai ir materialiai jų darbą, kad 
jaunoji karta išaugtų tautiniai są
moninga ir tauri.

VAIŽGANTO 
RAŠTAI

Tremtyje lietuviško rašto gy
vybė reiškia ir, aplamai, tautinę 
gyvybę. Užtat reikia džiaugtis 
kiekviena naujai pasirodžiusia 
knyga. Bet naujų, originalių li
teratūros raštų nepasirodo dabar 
taip gausiai, kad skaitytojų troš
kulys būtų pasotintas. Reikalin
ga kartais pakartoti geresniųjų 
mūsų klasikų raštų laidas.

Vienu iš įdomiausių tokių kla
sikų yra Juozas Tumas Vaižgan
tas. Al Merkelio parašytą jo mo
nografiją neseniai išleido lietu
viškos kultūros puoselėtojas J. 
Karvelis. Tas pats J. Karvelis 
ruošiasi išleisti pilną Vaižganto 
Raštų laidą, kurią sudarytų apie 
10 knygų. Labai sveikintinas ir 
remtinas šio mūsų kultūrininko 
užsimojimas.

Visi žinome, kaip sunkus yra 
dabar knygos kelias. Tik drąsūs 
leidėjai ar leidyklos, tik pasišven
tę lietuvybei žmonės imasi šio 
nepelningo, sunkaus ir atsakingo 
darbo. Knyga dabar beveik ne
beįmanoma atspausti be skaity
tojų iš anksto pažadėtos paramos 
ar garantijos, kad naujoji laida 
bus perkama. Už tat ir Vaižganto 
Raštų leidėjui reikalinga iš anks
to žinoti, kiek tų knygų lietuviai 
pirktų. Kiekvienos įrištos knygos 
kaina būtų 5 dol. — Dabar pra
šoma tik pasižadėti knygą paimt, 
tik ją per leidėją užsisakyti; pi
nigus reiktų mokėti knygas ga
vus.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
Valdyba J. Karvelio užsimojimui 
išleisti visus Vaižganto Raštus 
nauja laida labai pritaria ir pra
šo kolegas rašytojus bei visus 
lietuvius tuos raštus iš anksto 
pas leidėją užsisakyti šiuo adre- 
resu: J. Karvelis, 3322 So. Hal- 
sted St., Chicago 8, Ilinois.

Lietuvių Rašytojų D-jo»
Valdyba

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

KALĖDŲ ŠVENTĖSE 
ir 

NAUJUOSE METUOSE
linkėdamas gyvastingumo ir saulėtos vilties j mūsų tautos 

prisikėlimą.
Antanas Krauta*,

ALB Krašto Kultūros Tarybos Lituanistinės 
Sekcijos Seniūnas

Nuoširdžiai sveikinu visus Lietuvių Enciklopedijos 
Prenumeratorius, Rėmėjus bei talkininkus, linkėdamas gilaus 
džiaugsmo KALĖDOSE ir saulėtos laimės NAUJUOSE 
METUOSE!

Antanas Krausas,
Lietuvių Enciklopedijos Atstovas Australijai

Klubo narius ir Lietuvių Namų rėmėjus bei bičiulius 
Sveikiname

su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
ir linkime LAIMINGŲ 1963-JŲ METŲ!

Melbourne Lietuvių Klubo
Taryba

L.V. S-gos “Ramovė” Melbourne dalinio Valdyba
SV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1963 METŲ PROGA 

sveikina visus Australijoje ir kitur gyvenančius Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų karius, kūrėjus savanorius, Lietuvos 
partizanus, karo invalidus, šaules, šaulius, ramovėnes ramovė- 
nūs bei visus tautiečius ir linki visiems asmeninės laimės, 
vilties ir sveikatos.

Su gilia Tėvynės meile
Jūtų

M el bourn o Ramovėnėt ir Ramovonai

RAŠYTOJŲ IR POETŲ 
DĖMESIUI

Australų literatūros žurnalas 
“Sutherly” kreipėsi į Mūsų Pas
togės Redakciją prašydamas lietu
vių autorių, gyvenančių Australi
joje poros novelių (short stories) 
ir kelių eilėraščių, žinoma anglų 
kalba. Suinteresuoti prašomi sa
vo kūrybą siųsti M.P. redaktoriui, 
kuris sutiko tarpininkauti.

DŽIAUGSMO KALĖDŲ ŠVENTĖSE 
ir

SĖKMĖS NAUJAIS 1963 METAIS

visiems draugijos “TALKA” nariams linki
Lietuvių Kooperatinės Kredito 

Draugijot “Talka” Valdyba

Daug džiaugsmo ir šventiškos nuotaikos

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖJE

ir sėkmingiausių ateinančių NAUJŲJŲ METŲ 
linkime visiems Geelongo ir Australijos lietuviams

Geelong Apylinkė* Valdyba

Adelaidės Apylinkės Valdyba sveikina visus lietuvius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

ir linki visiems asmeniškos laimės ir geriausių 
1963-JŲ METŲ.

Adelaidė* Apylinkė* Valdyba

V4I.IIJI
1 \

JEI KAS yra gerai išvaikščiojęs Kauno sena
miestį, negalėjo nepastebėti šventojo Mikalojaus 
bažnyčios šventikiemio mūre, virš vartų, dviejų an
geliukų bareljefo. Seniai jie ten įkelti, ir metų metai 
jų spalvą pakeitė. Ir seniausi miesto žmonės neatme
na, ar jie kada kitaip negu pilkai atrodė.

Ir kas eina į šią benediktinių saugojamą bažnyčią 
ar tik pro šalį jos, pakelia akis ir pasidžiaugia ba
rokiniais dangaus pasiuntiniais. Vienas jų savo pū
kuotą galvutę per smakrą parėmęs, lyg koks išmin
čius, susimąstęs, žvilgsniu skrodžia augštybes ir ne
sidomi žemiškais reikalais. Kitas gi prigulęs prie 
mūro, šypsodamasis ir akis įbedęs į ištrintų akmenų 
taką, visą dėmesį paskyręs tiems, kurie pro tuos var
tus įeina prieš Jo altorių daugiausia pasiskųsti ir 
prašyti ir tik retas padėkoti.

Buvo tada paskutinioji metų diena, kai įvyko tai, 
ką mes čia norime papasakoti. Diena ėjo vakarop, ir 
palaidos snaigės, kaip peteliškės kvepiančią vasaros 
dieną, žaidė ore. Lempų apšviestomis gatvėmis gar
siai skambėdamos pralėkdavo rogutės, pro krautuvių 
vitrinas skubėjo miestiečiai su didžiulėm dovanų dė
žėm. Tik policininkai, kaip ir kasdien, tingiai suki
nėjosi kryžkelėse.

Tada mūsų mažieji angelai pamatė prisiartinantį 
tą, kuris tenai vadinamas Vyresniuoju angelu ir 
kuris buvo jų viršininku. Buvo tai metinis patikri
nimas visų dangaus gyventojų, atsiųstų į žemę 
įvairiom pareigom: ir altoriuose su šventaisiais 
stovėti, ir kapinėse, ir pavojingose kelių vietose ir 
dar kitur — kur čia visus ir besuminėsi.

Ir kai Vyresnysis angelas, mūsų mažiesiems per
davęs dangaus pasveikinimą ir padėkojęs už tarny
bą, buvo benorįs skristi toliau, angelėliai ėmė kal
bėti:

— Nors geriausia, kai vyksta valia dangaus, ne 
mūsų, tačiau mes esame dar maži ir nekantrūs, to
dėl norime prašyti, ar negalėtų čia mus pakeisti kiti 
dangaus gyventojai. Eilę metų čia prarymojom ir 
labai pasiilgom tenai augštai pasilikusių draugų.

Vyresnysis angelas, valandėlę pagalvojęs, tarė:
— Taip, judviejų prašymas bus išklausytas, ir 

dar šiąnakt galėsite grįžti iš kur atėję. Tačiau prieš 
tai turite atlikti vieną mažą užduotį, čia, šitame 
mieste, kuris tebegyvena laimingas dienas, šiąnakt 
turėsite aplankyti tą, kuris, visiems džiūgaujant 
Naujųjų Metų angoje, bus vienišas ir labiausiai ne
laimingas. Ir dangui nebus linksma, jei tas žmogus

ČESLOVAS GRINCEVIČIUS
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nebus pradžiugintas. Dabar žemėje tiek daug ne-
■laimingųjų, kad jau neužtenka ir mūsų didžiulio 
Angelų Ramintojų legijono jiems paguosti, ir šiam, 
kaip esu sakęs, laimingajam miestui atsarginių an
gelų nebeturime.

— O kas jis toks, tas nelaimingasis, ir kur jis 
gyvena? — pasiryžę padėti užklausė mažieji.

— Neturiu laiko su jumis .ilgai šnekėti — dar 
tiek reikia šį vakarą patikrinti. Likit sveiki! — ir 
Vyresnysis angelas dingo.

Mūsų mažieji dangaus pasiuntiniai kurį laiką ne
žinojo, kas daryti ir kur jieškoti nelaimingiausiojo. 
Pergalvoję sutarė:

— Žmogus labiausiai brangina laisvę ir mirusių 
už ją yra daugiausia, tad mūsų jieškomasis ir bus 
tarp tų, kurie jos ilgisi.

Nieko negaišdami juodu tuoj atsidūrė gatvėj 
tarp žmonių. Paskui pasiekė antrą ir trečią, o ket
virtosios gale sustojo prie labai didelio gelsvo mū
ro, kurio vartai buvo geležiniai, ir prie jų stovėjo 
stiprūs ir ginkluoti vyrai.

Tokiu vėlu laiku čia vizitai nebuvo įprasti, bet 
dangaus pasiuntiniams visur kelias atviras — net 
ir į kalėjimą. Sargybiniai pagarbiai išsitiesę sumu
šė kulnimis ir, norėdami parodyti tarnybinį stropu
mą, mažiesiems angelams triukšmingai atidarė di
džiuosius vartus. O kalėjimo viršininkas, nežiūrint, 
kad dar nebuvo baigęs ruoštis į Naujųjų Metų su
tikimo pas miesto burmistrą, pasisiūlė suteikti vi
sus paaiškinimus.

Tuojau buvo atversta didžiulė knyga, kurioje bu
vo surašyta daug vardų su garbingais titulais. Ne
lengva buvo tarp jų sujieškoti reikalingiausio, ta
čiau kalėjimo viršininko įgudimas čia padėjo, ir bu
vo sustota ties Jonu, kitaip dar vadinamu Nr. 148, 
kurį iš nuotraukos angelas, žiūrėjęs į taką, prisi
minė matęs dar tada, kai jis buvo vadinamas Jone
liu, nešinas baltais žiedais išpuoštą žvakę ir lai
mingos motinos vedinas ėjo į bažnyčią. Prieš de
šimts metų į tuos mūrus buvo įvestas ir nežinia ka
da iš jų bus tik išneštas.

Siaurais koridoriais ir augštais laiptais buvo pa
siekta augštutinė kamera. Garsiai suskambėjo raki
namos durys, ir jaunieji dangaus pasiuntiniai bu
vo viduje.

Silpnas, apdulkėjęs žibintas teikė daugiau šešėlį 
nei šviesą, ir angeliukai ne tuoj išvydo stambų, ap
žėlusiu veidu ant lovos krašto sėdintį Joną.

Nei tokių retų svečių pasirodymas, nei paties vir
šininko buvimas Jono nenustebino, ir jie jam nepa
darė didesnio įspūdžio, negu kasdieninis įėjimas 
prižiūrėtojo, kuris, pastatęs dubenėlį su maistu, 
kartais priduria: “Tai, kad žinotum, šaltumėlis 
šiandien! Bus kokia trisdešimts. Bepigu tau čia 
šiltai sėdėti, o mums reikia vėjuje drypsoti”.

Mūsų angelai buvo labai jauni ir neprityrę, o su 
sesesniais žmonėmis nedaug tebuvo šnekėję, tai ne
žinojo, kaip paaiškinti savo apsilankymo priežastį 
ir nuo ko pradėti. Pradėję reikšti savo apgailesta
vimą dėl jo ilgų metų, čia praleistų, prasidedant 
Naujiesiems, prašė priimti pasveikinimą iš paties 
dangaus, kuriame, jų žiniomis, jam esanti parengta 
vieta.

— Tas man neįdomu, — atsakė Jonas ir nusisuko 
nuo jų.

Tada angelai vėl bandė paaiškinti, kad laikas jam 
būsiąs sutrumpintas, o Naujieji Metai, kurie ne
trukus prasidėsią...

— Man vistiek, ar jūs dienas ir metus vadinsite 
vienu ar kitu vardu. Ot, miego tai jau noriu, — ir 
jis ėmė rengtis gulti.

Jie nežinojo, kuo jį pradžiuginti, ir ėmė pasakot 
apie žemės kančių menkystę, sulyginus su ano pa
saulio grožybėmis.

Bet Jonas atsakė:
— Išeikite!
Jie delsė ir jieškojo naujų žodžių. Jonas tada 

ėmė keiktis, ir svečiai jo žodžių išsigandę, skubiai 
išėjo.

— Ne, jis nėra tas, kurio mes jieškome, — nu
sprendė angelai, — jo viena diena panaši į kitą, o 
vakarykštė naktis nesiskiria nuo šiandieninės, todėl 
dangui nebūtų rūpėję kaip tik šiandien jį atlankyti.

Išbėgę į gatvę, angelėliai nutarė, kad jų jieško
masis tikriausiai bus ligoninėje, nes daugiausia tų, 
kaip jie pastebėjo, kurie lankosi jų bažnyčion, atei
na prašyti sveikatos.

Nelaukdami nieko, gerieji mūsų angelėliai nusku
bėjo siauromis senamiesčio gatvėmis ir sustojo tik 
prie pilkšvų ligoninės durų.

Nei sargų, nei užraktų čia nebuvo, ir mūsų lan
kytojai tuoj atsidūrė vaistais kvepiančiuose korido
riuose.

Jie ir čia buvo sutikti maloniai, ir visi rūmų pa
tarnautojai pasisiūlė jiems padėti. O tas, kuris tarp 
jų buvo vadinamas vyresniuoju, pridūrė, kad tokių 
retų lankytojų jis čia nėra matęs, ir jiems nusi
lenkė.

Kai paaiškėjo dangaus svečių vizito tikslas, jie 
buvo nuvesti į nedidelę palatą, kurioje gulėjo ke
pyklos vežėjas Kazimieras, su vežimu nudardėjęs 

nuo slidaus kalno į upelį. Jis visas buvo apraišiotas, 
o rankos ir kojos palubėj pakabintų svarsčių iš
temptos. Iškreiptas veidas ir sukepęs liežuvis ro
dė jo skausmų didumą.

Kazimieras, pajutęs, kad esama lankytojų, at
merkė akis, ir jose pasirodė mažas nustebimas.

Mažiesiems angelams taip pagailo vežėjo, kad 
jie ir vėl nežinojo, nuo ko pradėti šnekėti. Po kelių 
paguodos žodžių ir linkėjimų, jiedu prisipažino, kad 
jiešką šio vakaro nelaimingiausio žmogaus.

— Aną dieną aš šaukiau, nes maniau esąs numi
ręs arba bent nelaimingiausias pasaulyje. Šiandien 
jaučiuosi geriau ir žinau, kad pasveiksiu, ir nuo tos 
minties man net linksma. O rytoj ateis žmona ir 
atsives Juliuką su Nijole. Mano mažiausieji man 
padovanos savo pirmuosius piešinius — juodą ar
klį ir raudoną rožę. Aš tada manysiu, kad prieš 
mane padėti gražiausi pasaulio paveikslai, ir bū
siu laimingas.

Kai jis nutilo, angelai tarpusavy tarėsi.
— Ne, čia ne tas, kurį turime aplankyti. Jo šei

mos meilė yra didesnė už jo skausmus, o jo dvasios 
tvirtumo turėtų visi pavydėti.

Ir taip mūsų mažieji vėl išbėgo j gatvę ir neži
nojo, kur jieškoti nelaimingiausiojo.

— Ar nebus tik alkanas žmogus ir nelaimingiau
sias? — ir jie atsidūrė priemiesty, prie labai var
gingos, visų užmirštos senutės Marcelės durų.

Kai įėję jos užklausė, ar ji nesijaučianti šį va
karą visų apleista, ji, rodydama krepšelį, atsakė:

— Ne, šiandien man laiminga diena, žmonės iš 
Raudonojo Kryžiaus man prisiuntė gardžių dovanų 
ir žadėjo ir toliau manęs neužmiršti.

— Ir vėl mes nepataikėm, — nusiminė dangaus 
svečiai ir skubėjo jieškoti nežinia kur esančio labai 
nelaimingo žmogaus.

Dabar jie aplankė našlaitį Jurgiuką, bet šis pasi
gyręs esąs pas kleboną pakviestas sutikti Naujųjų 
Metų. Ten būsianti eglutė, grosianti muzika, jis 
su kitais vaikais žaisiąs ir gausiąs saldumynų.

Buvo jie prisiartinę ir prie kurpiaus Nikodemo 
namų, kuris kasdien grįžęs girtas mušąs žmoną. 
Žmonos namie nerado ir tik skrisdami virš bažny
čios ją išvydo viduje tarp tų, kurie tenai prašę Jo 
laimingesnių metų. Jiems ji neatrodė, kad galėtų 
būti nelaimingiausia. Iš jos maldai sudėtų lūpų ir 
pakeltų akių jie išskaitė, jog ji tikinti, kad jos 
maldos būsiančios išklausytos, ir vyras nustosiąs 
girtauti.

O senųjų metų paskutinioji diena buvo visai prie 
pabaigos, ir mūsų angelai bijojo, kad iki vidurnak
čio nesuspėsią atlikti to, kas jiems buvo pavesta.

(Nukelta j psl. 6)
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LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTU SKYRELIS

Straipsnius, skirtus “Po 
Svetimu Dangum” skyre
liui, siųsti Rajono Span-* 
dos Skyriaus Vedėjo ad
resu: — s.v.v.sl. T.J. Rot- 
cas, 69 Belmore Street. 
Fairfield, N.S.W.

JUBILIEJINIUS METUS PRADEDANT
(LSS TARYBOS PIRMUOS DEKLARACIJA JUBILIEJINIŲ 

METŲ PROGA)

RAJONO VADUOS ŽODIS
š.m. lapkričio 1 d. LSS prade

da švęsti savo gyvavimo keturias
dešimtuosius — Jubuliejinius Me
tus.

Švenčiant tokią šventę yra įpras
ta valandėlei sustoti ir susimąsty
ti, ir tuo pačiu pažvelgti j ateitį.

Pradėsime nuo praeities. LSS 
įsikūrusi sostinėje Vilniuje, bun
dant Lietuvai, augo ir plėtojosi- 
drauge su Tėvynės kilimu. Ra
miai dirbdama savo darbą, skaU- 
tybė stengėsi auginti lietuvišką 
jaunimą, pagal savo išgales Dievo, 
Tėvynės ir Artimo tarnybos ženk
le. Stovyklomis, sueigomis, žaidi
mais ugdė jaunimo charakterį, ir 
ruošė gerus tėvynės sūnus ir duk
ras. Per skautų eiles perėjo tūks
tančiai jaunuolių, ir skautybės 
idealai, išreikšti obalsyje, įstatuo
se ir įsakymuose, paliko gilų pėd
saką jų širdyse.

Sakoma, skautybės pasisekimo 
reikia ieškoti ne dabartiniame jos 
narių skaičiuje, bet buvusiųjų na
rių gyvenime ir darbuose, šiuo 
mastu matuodami, mes galime tei
sėtai didžiuotis savo praeitimi. 
Žvelgdami per mūsų lietuvišką gy
venimą, su džiaugsmu matome vi
soje eilėje vadovaujančių vietų bu
vusius ar esamus LSS narius. Ir 
ne kartą jie savo charakteriu ir 
darbais, rodo, kad draugininko, 
skiltininko sėta sėkla: būk teisus, 
būk riteriškas, nešiok Dievą širdy
je, būk naudingu Tėvynės sūnumi, 
giliai įsišaknyjusi jų širdyse ir są
žinėse.

O kiek yra tokių, kurie neišsi- 
mušę į pačias pirmąsias eiles pa
liko sąžiningi, dori, dirbštūs žmo
nės, geri pareigingi tėvai, atlie
ką savo kaip žmonių pareigas. 
Jiems priklauso ne mažesnė pa
garba, ir skautybės pasisekimas 
juose yra nė kiek nemenkesnis.

Tai tiek dėl praeities. Dabar 
esame išsisklaidę po platų pasaulį, 
išvaryti iš savo tėvynės, toli nuo

žiburį uždegtą Vilniuje. Mūsų tiks
lai nepasikeitė. Tais pačiais meto
dais — žaidimu, pavyzdžiu, gyvu 
darbu, stengiamės tapti geresniais 
žmonėmis.

Ir štai, šioje dabartyje glūdi 
mūsų ateitis. Jei lietuviška skau- 
tybė nebūtų buvusi tvirta Lietu
voje, ji nepajėgtų atsigauti ir 
tremtyje. Jei mes nebūsime stip
rūs dabar, neturėsime galimybių 
ilgai išlikti ateityje. Ateitis pri
klauso nuo mūsų pačių, nuo vado
vų ir skautų, nuo atlikimo savo pa
reigos skautybei.

Iš vienos pusės yra malonu pa
sidžiaugti, kad dirbam ir stengia
mės, bet iš kitos pusės , reikia pa
sakyti, kad negana. Yra ženklų, 
kad pradedame išlepti, pavargti, 
ieškoti lengvesnių būdų savo są
žinei nuraminti ir bandome skau
tybę statyti antraeiliu dalyku.

Sesės ir broliai! Pradėdami švę
sti Jubil. Metus, prisiminkime pra
eitį. Atiduokime pagarbą Lietu
viškosios Skautybės Įkūrėjui — 
Pirmūnui s. Jurgėlai. Rimties mi
nutėje nulenkime galvas už savo 
žuvusius ir žūstančius mūsų bro
lius ir seseris. Prašykime gražios 
gamtos ir viso pasaulio Kūrėją 
laiminti mūsų žingsnius ir darbus, 
kad mokėtume su meile perduoti 
lietuvišką skautybę ateinančioms 
kartoms, kad jos, jei mes tų dienų 
nesulauktume, parneštų ją gyvą ir 
išbujojusią atgal į sostinę Vilnių!

v.s. V. Neverauskaa
Rajono Vadas
s. B. Žalys
Rajono Vado Įgaliotinis 
ir LSB Rajono Vadeiva 
s. M. Osinaitė — Cox 
Rajono Vadeivė 
s. kun. P. Sutkus 
Rajono Dvasios Vadovas 
s.v.v.sl. T.J. Rotcas 
Spaudos Skyriaus Vedėjas

1963 JUBILIEJINIŲ METŲ DAINA

c . u ••Su skautybę mes siejame dainas, 
Su skautybę žygiuojam pirmyn. 
Mūs jaunatvė, mūs skautiškas veidas 
Vis pakeltas į saulę aukštyn!
Per skautybę mes mokomės būti 
Gamtoje Visagalio vaikais.
Laisvė Tėviškei, artimo būvis 
Pasiliks mūs pirmais reikalais.
Su skautybę mūs dienos žygiuoja, 
Skautų lauže ateina naktis, 
Ąžuolais mūsų gretos žaliuoja, 
Jų darbuos visų mūsų viltis!

Žodžiai Antano Dundzilos

saVo lopšio Vilniaus. Esam gyvi, 
esam lietuviai, dirbame savo orga
nizacijoje, atsigavusioje po vargo 
mėtų. Tiesa esame daug mažesni 
skaičiumi, bet vis dėlto liekame 
lietuviais skautais, nešą skautybės

JUB. METŲ- SŪKIS
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ, 
LIETUVIAIS NORIME IR BŪT. 
TĄ GARBĘ GAVOME UŽGIMĘ, 
JAI IR NETURIM LEIST PRAŽŪT!

DĖMESIO AKADEMINIO

SKAUTŲ SĄJŪDŽIO NARIAMS

Aicad. Sk. Sąjūdžio nariai, ka-

NAUJŲJŲ METŲ...
(Atkelta iš psl. 5)

Jie nesiekdami žemės lakstė, skraidė virš gatvių, 
stogų ir bokštų. Nežiūrint to, kad buvo šalta naktis, 
nuo jų veidukų prakaitas lašėjo.

Dar jie buvo ir pas banko kasininką, kuris, pra
lošęs jam patikėtus pinigus, bandęs nusižudyti, bet

kaip nesėkmingai jieškoję labiausiai kenčiančio 
žmogaus, ir kad jau metai visai baigiasi, o jie tokio 
nelaimingiausio vis dar negalėję surasti ir nežino 
kui- jo jieškoti.

Silvestras jais nesidomėjo ir negirdėjo apie ką 
jie kalba.

Paskui jie išgirdo tylų, lyg su savim kalbėtų, 
Silvestro balsą:

— Ji neateis, ir vakaro, sunkesnio už šį nebus.

rie atvyksta Adelaidėn, Lietuvių 
Bendruomenė. Suvažiavimo me
tu, praaomi pranešti iki š.m. 
gruodžio mėn. 23 d., Adelaidės 
A.S.S. skyriaus sekretoriui «enj. 
V . Ratkevičiui, 10 Creslin Tce., 
Camden, S.A.

A.S.S. Adelaidės Sk. Valdyba

Prieš vieną šimtą metų, 1863- 
siais, sukilo lietuvių tauta prieš 
okupanto jėgą, kalinio pančius ir 
daromas skriaudas. Ji siekė lais
vės.

Prieš keturias dešimtis penke
rius metus, 1918-siais, laisvėn iš
sivadavusios šimtaamžės itautos 
jaunimui įsižiebė lietuviškosios 
skautybės mintis: tarnaujant pil
nutinio žmogaus auklėjime ir tau
raus lietuvio kūrime, siekti lai
mės.

Prieš keturias dešimtis metų, 
1923-siais, lietuvis skautas savo 
talkon plačiuoju mastu pasiteikė 
spaudą: pradėjo leisti “Skautų 
Aidą**.

Savosios tautos laisvinimo ir 
skautiškojo jaunimo n.uklėj3imo 
pastangų sukaktį minėdama, Lie
tuvių Skautų Sąjungos Tarybos 
Pirmija 1962-jų metų lapkričio 
mėnesio pirmąją dieną skelbia 
Jubiliejinius Sąjungos metus, ku
riems iš praeities semiamos stip
rybės simboliu tebūnie 1863-jų 
metų sukilimas. Stovint nera
maus rytojaus dienų prieangyje, 
šios sukaktys lietuviškąją skau
tybę lai stiprina, o visos lietu
vių tautos širdyje broliškos išti
kimybės ryšio liepsną įpučia ir

rusena.
Lietuviškosios skautybės tiks

lų esmė — auklėti geresnį lietu
vį, kilnenj žmogų —- teneužlei- 
džia vietos kitiems šūkiams ar vi
liojimams.

Skautybės idealų sintezė — 
Dievui, Tėvynei ir Artimui — te
gu būna pilniau įgyvendinama ir 
abejonių rūpesčiuose vis stropiau 
puoselėjama.

Lietuvių tautos didybė ir da
bartinė tėvų žemės tragedija lai 
mus skatina budėjimo rimčiai ir 
išsipildančio laukimo džiaugsmui.

Artimo meilė tegu pripildo 
kiekvieno mūsų asmenybę, kvies
dama rytoj būti geresniais negu 
šiandieną esame ar vakar buvo
me.

Ir nei fizinė nei dvasinė vie
numa lai nekelia mumyse baimės 
ar pasibaisėjimo jausmų, nes nie
kada neesame vieni: Dievas yra 
čia, su mumis.

Minėdama šią šventę, Tarybos 
Pirmija sveikina Lietuvių Skau
tų Sąjungos kūrėjus, visus Są
jungos narius, tėvelius, rėmėjus 
ir plačiąją visuomenę.

Su lietuvišku jausmu, 
Budėkime!

LSS Tarybos Pirmija

SESES IR BROLIUS VADOVUS, SKAUTUS, SKAUTES IR 

VISUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS, SULAUKUSIUS 

ŠV. KALĖDŲ SVEIKINA
v.s. V. Neverauskaa, 

LSS Australijos Rajono Vadas

**IR KASDIENĄ PADARYTI GERĄ DARBELI!”

Tai vilkiuko ir paukštytės obalsio dalis. Beveik visi mes esant 
per jų eiles perėję ir šį įžodį kartoję. Ir stengėmės, kaip dar dažnai, 
padaryti ką nors, kas leistų atrišti mazgelį nuo šlipso.

Bet kartais susidaro įspūdis, kad su vilkiuko ar paukštytės uni
formos numetimu, mes dažnai pamirštam, kad ant skauto-ės šlipso 
gerojo darbelio mazgelis irgi yra užrištas. Kam čia prasidėti su ge
rais darbeliais. Va, kaip darysiu, tai padarysiu didelį žygį, visi nus
tebs!

Kiek yra mūsų skautų vadovų, kurie vis dar ir dabar tebelau
kiant tos progos dideliam žygdarbiui, vis nustumdami į šalį mažus 
darbelius?!! '

Kaip dažnai mes patys suvalgom obuolį, o sėklas išmetam? Kiek 
iš mūsų, gavę pasirinkti, pasiimtume obuolį, o į sėklas nė nežiūrė
tume? O ar ne iš sėklos išauga didelis medis, duodąs gražius vaisius 
— o kuo daugiau sėklų, tuo daugiau medžių.

Amerikoje, Rochester mieste, žmonės dar vis tebepasakoja šį 
atsitikimą. Mažas berniukas įkrito į patvinusią Genesee upę ir sun
kiai kovojo su srove, žmonės ant tilto, ant krantų stovėjo ir su bai
me stebėjo berniuko pastangas, bet nė vienas nepajudėjo. Štai iš 
darbo grįžtąs darbininkas, pamatęs kas darosi, įšoko į upę ir ištrau
kė berniuką. Ir galima įsivaizduoti jo džiaugsmą, kai pasirodė, kad 
tai buvo jo paties sūnus.

Man vis peršasi mintis, kad darydami kitam gera, mes visados 
darom sau daugiau.

Artėja Kalėdos, — meilės, gerumo, geros valios šventė. Mes esam 
pripratę gauti sveikinimų, dovanų iš savo artimųjų. Bet kažin kiek 
iš mūsų esam pasiruošę duoti ir nesirūpinti, ką gausim atgal. Ypač 
duoti tiems, kurie yra tikrai reikalingi.

Būkit pasveikinti, sesės ir broliai, su šv. Kalėdomis. Ir Kūdikė
lio, kuris atėjo iš aukšto dangaus į mūsų žemę, mums gero darbelio 
padaryti, pavyzdys tesustiprina mus artimo tarnyboje.

v.». V. Neverau«k«s

dabar jį rado vėl lošiantį; ii- pas mažąją Jonytę, 
kurią pamotė buvo iš namų išvijusi, ir kuri dabar 
džiaugėsi vienuolyno globa; ir pas mėsos krautuvi
ninką Jeronimą, kurio visas sutaupąs vagys buvo 
išnešę. Dabar jie aplankė daugelį kitų nelaimingų
jų, tačiau niekur negalėjo rasti tokio, dėl kurio ne
laimės šį vakarą dangus buvo susirūpinęs.

Belankydami nelaiminguosius, jie skrido augštai 
ir matė skaisčiai apšviestas sales ir į jas besiren
kančius išsipuošusius miestiečius. Matė taip pat 
pilnas bažnyčias, matė kitus linksmai besišneku
čiuojančius savo šeimos rateliuose, pagaliau visi 
likusieji buvo susirinkę didžiulėj aikštėj prieš Karo 
Muzėjų ir nekantriai sekė slenkančias bokšto laik
rodžio minutes. Ir taip angelai matė visus pažįsta
mus čia vienoj, čia kitoj vietoj.

Ir kai ištuštėjusioj gatvėj mūsų jaunieji nusilei
do pasilsėti ir pasitarti, tas kuris į taką žiūrėjo, 
tarė:

— Mes daug aplankėm ir daug žmonių matėm, 
bet niekur tarp jų neregėjom Silvestro, padžiovusio 
smuikininko. Ar tik nebus kas negero su juo atsi
tikę, ir ar nereikėtų jis aplankyti?

— Aš tą patį manau, pridūrė tas, kuris tik į dan
gų žiūrėjo.

Po valandėlės angelėliai pasibeldė į nedidelio na
mo duris. Durys jiems buvo greit atidarytos. Tik 
jie nustebo, kad Silvestras, jautrios sielos jaunuo
lis, jų apsilankymu neapsidžiaugė, greičiau atrodė 
nusivylęs. I jų pasveikinimą nieko jiems neatsakęs 
perėjo per kambarį, sėdo prie stalo ir parėmęs gal
vą žiūrėjo žemyn. Jo smuikas buvo ant žemės nu
mestas, o naujos, ranka rašytos gaidos buvo su
draskytos.

Angelai buvo jauni ir neprityrę ir vėl nežinojo, 
kaip pradėti šnekėti ir kas veikti. Jie ėmė pasakoti,

Dar jis ištarė ir vardą tos, kuri neateis, ir tą 
vardą jie išvydo ant suplėšytų gaidų, ten, kur buvo 
dedikacija, ii- tas vardas buvo Virginija.

Jie dabar jau žinojo, kad mergaitę, kuri tuo var
du vadinosi, matė didžiojoj miesto salėj šokančią 
su ministerio sūnumi. Ji vilkėjusi žydriai, tamsiuo
se plaukuose turėjusi baltą gėlę ir ritmingai sukda
masi šypsojosi ir buvo laiminga. O tas, kuris ją 
labiausiai pasauly mylėjo, labiau už muziką, iš jos 
vardo garsų skambėjimo sėmęsis įkvėpimo, buvo 
sukūręs šį koncertą ir mylimajai turėjo šiandien 
pirmą kartą pagroti, kartojo:

— Ji neatėjo, ir vakaro, sunkesnio už šį ,nėra 
buvę.
...— Aš dar- nebuvau matęs žmogaus, kuris tiek 
kentėtų dėl neištikimos mylimosios, kaip šitas jau
nuolis, — sužnibždėjo tas, kuris tik į augštybes 
žiūrėjo.

— Nesi matęs todėl, kad nežiūrėjai į praeinan
čius žmones ir iš jų veidų neišskaitei, kad laimin
gos meilės džiaugsmui, o nelaimingos kančiai nie
kas negali susilyginti.

— Bet meilė yra nepastovi, ir žmogus dėl laiki
nų dalykų negali būti taip labai nelaimingas.

— Kai žmogus myli, jis tiki, kad jo meilė, ir tik
tai ji viena, nusitęs net anapus gyvenimo, o kas 
jam amžina, tas brangiausia už visa, kas turi laiko 
ribas.

— Tačiau žmonių meilė praeina. Tada jie visai 
nuoširdžiai tiki ir neabejoja, kad jos ir nebuvo 
buvę, arba tai buvęs toks smulkus reikalas, dėl ku
rio nereikėję kankintis. Ir šitas jaunuolis ilgainiui 
bodėsis prisiminti šio vakaro neviltį.

— Tu kalbi taip, kaip laikui praėjus kalba kiek
vienas, net ir mūsų Silvestras, ką tu teisingai nu
spėtai, tačiau mūsų aplankytasis šiandien yra la

biau nelaimingas už visus pirmiau matytuosius, ir 
dėl jo net danguje nelinksma.

Taip kalbėjosi tie, kurie norėjo padėti tam, kuris 
vis kartojo, kad ji neateisianti ir tokio sielvarto 
jam nėra buvę.

— Gamta kenčiančio žmogaus geriausias drau
gas ir ramintojas, — atsiminė tas, kuris į taką 
žiūrėjo.

Ir jie padarė taip, kad kambarys buvo pilnas 
miško ošimo, paukščių giesmių, kalnų upelių ūžimo, 
žiogelių ciksenimo ir piemenų ragelių aidų.

Silvestras sėdėjo kaip ir pirmiau, ir jojo akys li
ko įsmeigtos į tą patį tašką.

— Menas yra dieviškoji kibirkštėlė žemėje, ir 
žmogus per jį labiausiai panašus į savo Sutvėrė
ją. Jis teikia ramybę ir skaidrina sielą, — tarė 
mūsų angelai.

Ir taip vaizdžiai ėmė apsakinėti didžiuosius pa
saulio meno paminklus, kad kambaryje lyg tikros 
stovėjo tamsios viduramžio gotikos katedros su 
šimtais bokštelių ir spalvotais vitražais, Vilniaus 
barokas visame savo puošnume; prieš akis praėjo 
Mykolo Angelo ir čiurilonio kūriniai; paskui jie 
ėmė cituoti Vedas ir Giesmių Giesmę, Dantę ir 
Šekspyrą. .

Silvestras tačiau užsimerkęs ir nusigręžęs nuo jų 
atrodo dar nelaimingesnis.

— Muzika yra kilniausias vieų menų, ir tai pas
kutinė viltis, kuri gali šiam nelaimingajam suteik
ti ramybę.

Ir kambarys prisipildė arfos ir fleitos, vargonų 
ir varpų garsų; skambėjo čia Pastoralinė ir Pate- 
tinė, daina apie šiaurės Solveigą ir Psalmių reči
tatyvas, lyg čia būtų susirinkęs Visas benediktinų 
ordinas.

O Silvestras buvo nelaimingiausias ir užsikimšo

ausis.
Buvo likusi gal viena minutė iki dvyliktos, ir net 

metaliniai miesto laikrodžiai, artindamiesi prie me
tų ribos, jaudinosi ir jautė, kaip jųjų varinės šir
dys drebėjo.

— Dabar mes žinome, kas yra šį vakarą tame 
mieste nelaimingiausias, bet jam nieko negalime 
pagelbėti. Mes esame tik angelai, be to, dar labai 
maži ir neprityrę, o jam padėti reikia dieviškų 
priemonių, štai jau tuoj ims miestas sveikinti 
Naujuosius Metus, tai mes turime iš čia išeiti, nes 
negalėsime regėti laiko ribos aštrumo ir sielvarto, 
kuris užlies šio vienišo ir apvilto jaunuolio šird.į

Mūsų mažieji, išėję pro duris, išgirdo bažnyčios 
varpų ir bokštų laikrodžių skambinimą. Paskui 
pakilo į dangų įvairiaspalvės ugnys ir tenai spro- 
ginėdamos miestą nušvietė skaisčiau nei dienos sau
lė. Visur skambėjo muzika ir šauksmai, kad metai 
būtų laimingesni. Tik mūsų mažieji pasiuntiniai, 
skirsdami atgal į šventojo Mikalojaus bažnyčią, 
buvo tylūs ir susimąstę.

— Mes negalėjom atlikti pirmo didesnio mums 
pavesti darbo, tai negalime prašytis grįžti pas sa
vo draugus, — tarė ir vienas jų vėl ėmė į augšty
bes žiūrėti, o kitas susikaupęs užgulė mūrą ir pra
dėjo stebėti einančius pro vartus.

Kai išaušo rytas, ir žmonės, garsiai pasakodami 
praėjusios nakties įodmybes, rinkosi į seselių be
nediktinių bažnyčią, akimis kliudė angeliukus ir 
kalbėjo:

— Rodos, jie anksčiau buvo linksmesni ir šypso
jos, arba bent mums taip atrodė.

— Neišmiegota naktis, — kalbėjo kiti, — todėl 
taip mums ir atrodo. Bet juos perdažyti tai reikėtų.

— Ne, ne, čia kas nors yra, ko mes šiandien'.ne- 
galime suprasti, — nenusileido pirmieji.

6
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Jau matosi pabaiga KARIUOMENĖS ŠVENTĖ MELBOURNE

LIETUVIŲ
Malonui Tautieti,
jau pinami užbaigtuvėms vai

nikai ir didžioji talka Lietuvių 
Enciklopedijai išleisti bus baigta. 
Baigiami ruošti ir paskutinieji 
tomai. Nemaža sąmoningų lietu
vių prisidėjo prie šio kolosalinio 
darbo Redakcijai talkinant ir lė
šomis. Dar reikalingi nauji pre
numeratoriai, kurie įgalintų baig
ti ir apvainikuoti LE išleidimą. 
Todėl kviečiu Tamstą, brangus 
Tautieti, įsijungti į Lietuvių En
ciklopedijos prenumeratorių eiles 
ir dalyvauti šio reikšmingo lietu
vybės paminklo užbaigtuvėse.

ENCIKLOPEDIJOS UŽBAIGTU VIŲ VAJUS
Daugelio lietuvių veikėjų ir kul
tūros rėmėjų nerandame prenu
meratorių sąrašuose. Kad nereik
tų palikti skolingais savo tautai, 
tuoj užsiprenumeruokime L. En
ciklopediją. Jos paskutiniame to
me bus atžymėti visi prenumera
toriai, to didelio paminklo rėmė
jai.

Vos tik paskelbus šį užbaigtu- 
vių vajų, tuoj užsisakė ir įsijun
gė į rėmėjų eiles šie tautiečiai: 
A. Baleišis, A. Grikšas, V. Rūkas 
J. Kvietelaitis, J. Petrašiūnas 
iš Melbourne; V. Saudargas iš 
Sydnėjaus, K. Makūnas iš Canber-

Sveikiname Sydney apylinkės lietuvius
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

ir linkime visiems džiaugsmo ir laimingos ateities 
NAUJUOSE METUOSE.

i

ALB Sydney Apylinkės Valdyba

ŠVENTŲ KALĖDŲ DŽIAUGSMO

ir LAIMĖS NAUJUOSE1963-SE METUOSE

Bankstown apylinkės lietuviams linki

ALB Bankstown Apylinkės Valdyba

ros. Jų gražiu pavyzdžiu įsijun
kime ir kiti į L.E. rėmėjų eiles.

Lietuvių Enciklipedijos vieno 
tomo kaina tik £3.12.0 su persiun
timu. Pietų Australijos prenume
ratoriams vieno tomo kaina £3.15. 
Lietuvių Enciklopedija nėra 
brangesnė už kitas enciklopedi
jas, leidžiamas milžiniškais tira
žais. Ji atvers Jums plačius žini
jos pasaulius ir praturtins bei 
patieks išsamių, vertingų ir nie
kur kitur neužtinkamų žinių apie 
Lietuvą, lietuvių tautą praeity ir 
dabarty apžvelgiant visas sritis. 
Ji tinkamiausia dovana ir Jūsų 
vaikams vestuvių bei kitom reikš
mingom progom.

Užsisakiusieji ir sumokėjusieji 
bent už vieną tomą, gauna iš kar
to visus išleistuosius tomus leng
vomis išsimokėjimo sąlygomis, 
būtent: kas mėnesį apmokant po 
vieną tomą. Tad, siųskite šiandien 
užsakymą jos atstovo adresu:

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

Taip pat galima užsisakyti tuo 
pačiu adresu Lietuvių Enciklo
pedijos Leidyklos leidžiamą Br. 
Kviklio įdomų trijų tomų leidinį 
“Mūsų Lietuva”. Tai stambus 
veikalas, gausiai iliustruotas, mo
kslo ir istorijos šviesoj atvaiz
duojąs visas Lietuvos vietoves.

Lapkričio 25 d. L.V. S-gos “RA
MOVĖ” Melbourne dalinio Val
dyba suruošė Lietuvos Kariuome
nės šventės minėjimą. Minėjimas 
Srasidėjo pamaldomis šv. Jono 

ažnyčioje; pamaldas ir pamoks
lą atliko kun. Vaseris.

Tuoj po pamaldų didžiojoje 
parapijos salėje, išpuoštoj ramo- 
vėnų ir tautine vėliavomis, pono 
K. Baltoko išdrožinėtu ramovėnų 
ženklu prasidėjo iškilmingas Ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Minėjimą atidarė L.K.V. S-gos 
Melbourne Dalinio Pirmininkas 
N. Cininas. Garbės Prezidiumą 
sudarė visi Melbourne gyvenan

tieji buvę Lietuvos Kūrėjai ka
riai savanoriai, Lietuvos partiza
nų atstovas, p. Mikaila, Lietuvos 
karių motinų atstovė p. Marcin
kevičienė, Lietuvos karo kapelio
nus atstovavo kun. Vaseris, die
nos paskaitininkas žurnalistas p. 
A. Pocius ir L.K.V. S-gos Mel- 
bourno dalinio pirmininkas p. N. 
Cininas.

Kariuomenės šventės proga p. 
A. Pocius savo kalboj prašė visų 
tautiečių stiprinti ramovėnų ei
les ir veiklą. Partizanų vardu 
sveikinimo kalboje p. Mikaila 
tarp kitko pasiūlė Melbourne “Ra
movės” Valdybai įsteigti visos

Melbourniškiai Ramovėnai, sustiprinusieji savo veiklą.
Dabartinį vadovybę sudaro: N. Cininas — pirm., K. Šimkus 
— vicepirm., K. Baltokas — kvietimo ir kultūros vadovas, A. 
Sadauskas — sekret., N. But kūnas — ižd.

Australijos metine pinigine pre
miją už geriausiai parašytus Li
teratūros kūrinius. Karių Kūrėjų 
savanorių vardu kalbėjo p. Kun- 
caitia.

L.V. S-gos “Ramovė" Melbour
ne Dalinio pirmininkas p. Cini
nas visų susirinkusiųjų paprašė 
pagerbti žuvusius ui Lietuvos 
Laisvą atsistojimu. Pasibaigus iš- 
kilmingajai minėjimo daliai me
ninė programa, kuriai vadovavo 
"Ramovės” Melb. dalinio Valdy
bos narys švietimo reikalams p. 
K. Baltokas. Pasirodė scenoje lie
tuvaitės, išpildžiusios religini šo
kį "Avė Maria". Du broliai Ste
ponavičiai paskambino pianinu Ir 
akordeonu. Poniai Danutei Zda- 
navičienei vadovaujant Tautinių 
šokių grupė išpildė keletą tokių. 
“Ramovės" Melb. dal. Valdybos 
nario p. Sadausko dukrelė ir sū
nus ir panelė Tamošiūnaitė pa
deklamavo. Ponia Aldona Vyš
niauskienė padeklamavo stygi
niam kvartetui palydint p. N. Ci- 
nino sukurtą eilėrašti “Lietuva". 
Meliodiją šiai melodeklamacijai 
taip pat sukūrė eilėraščio auto
rius. Reikia išreikšti ypatingą 
padėką ir panelei švamoarytei 
už jos dalyvavimą karių pobū
viuose ir minėjimuose. Paskuti
niuoju programos numeriu pasi
rodė scenoje Melboumo Dainorių 
Choras vadovaujamas p. čelnos.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu.

L.V. S-gos “Ramovė" Melbour
ne Dalinio Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja taip gausiai susirinku
siems svečiams. Visiems, kurie 
savo meniniais sugebėjimais pri
sidėjo aktyviai prie meninės pro
gramos paruošimo ir pravedlmo.

SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir NAUJAISIAIS METAIS 

sveikiname mielus Cabramatta apylinkės lietuvius linkėdami 
daug džiaugsmo ir sėkmės.

ALB Cabramatta Apylinkės Valdyba

Kiekvienas tomas bus apie 700 
puslapių. Pirmas tomas jau ne
trukus pasirodys. Visų trijų tomų 
kaina £13.5.0 (30 dol.).

A. Krausas,
LIET. ENCIKLOPEDIJOS 

ATSTOVAS AUSTRALIJAI

L.V.S. “RAMOVĖS" (AUSTRALIJOS SKYRIŲ) 
PIRMASIS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Veteranų Sąjungos “RAMOVĖS” Melbourne, Portho, 
Sydnėjaus ir Pietų Australijos skyrių atstovų suvažiavimo, įvykstan
čio Adelaidėje 1962 Maironio m., gruodžio mėn. 28, 29 ir 30 d.d.

Linkėdami daug tyro džiaugsmo
KALĖDŲ ŠVENTĖSE

ir saulėtų dienų NAUJUOSE METUOSE 

sveikiname visus Newcastle apylinkės ir Australijos lietuvius.

Newcastle Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname visus Perth’o ir Australijos lietuvius,

ŠV. KALĖDŲ PROGA

ir linkime džiaugsmingų ir sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

Perth Apylinkės Valdyba

Bendruomenės narius sveikiname
ŠV. KALĖDŲ PROGA

ir linkime SĖKMINGŲ 1963-JŲ METŲ

ALB Canberra Apyl. Valdyba

ATIDARYTAS S. NERIES 
MEMOR. MUZIEJUS

Lapkričio 17 d. Palemone, savo 
metu Sal. Neries — Bačinskaitės 
gyventame namelyje atidarytas jus 
vardo memorialinis muziejus. Ati
darymo iškilmių metu kalbėjo A. 
Venclova, nurodęs, kad Sal. Neris 
iškėlusi lietuvių tautos vardą. Da
bar Lietuva, jis sakė, pasikeitusi 
ir vietoje čia seniau tekėjusio Ne
muno, dabar matoma Kauno jūra 
su viena pirmųjų, stambesnių 
elektrinių. M (E)

— Vilniuje viešėjo lenkai vertė
jai A. ir Z. Stoberskiai, išvertę iš 
lietuvių į lenkų k. visą eilę knygų. 
A. Stoberskienė Varšuvoje yra 
Lietuvių visuomenės kultūros 
d-jos, Varšuvos sk., vicepirminin
kė. Dabar jie pasiruošę į lenkų 
k. versti A. Bieliausko romaną 
“Rožės žydi raudonai”, J. Ragaus
ko “Itte missa ėst”, V. Mykolai
čio — Putino “Sukilėlius”, išgar
bintą, premijuotą E. Mieželaičio 
“Žmogų”.

PROGRAMA
GRUODŽIO 28 D.

9 vai. Atstovų registracija (Lietuvių Namuose, Norwood)
1.30 vai. I-sis darbo posėdis (6 Tram St., Kensington)

GRUODŽIO 29 D.
1 vai. p.p. II-sis darbo posėdis (6 Tram St., Kensington)
10 vai. v. Suvažiavimo pobūvis (Dalyvauja Skyrių atstovai, kvies

ti svečiai, Adelaidėje viešintys ramovėnai ir P.A. skyriaus nariai. 
6 Tram St., Kensington)

GRUODŽIO 30 D.
11 vai. Iškilmingos pamaldos, skiriamos už visų laikų mūsų Tau

tos kultūrininkus ir karius, mirusius ar žuvusius dėl Lietuvos (šv. 
Kazimiero Koplyčioje, St. Peters).

12.30 vai. Pirmojo L.V.S. “Ramovės" (Australijos Skyrių) suva
žiavimo užbaigimas — akademija.

Smulki suvažiavimo ir posėdžių darbotvarkė patiekta Skyrių 
Valdyboms. Ja bus aprūpintas ir kiekvienas suvažiavimo dalyvis re- 
gistruodamasis.

L.V.S. “RMOVĖS"
PIETŲ AU8TR. SKYRIAUS VALDYBA .

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA

tautiečius visame pasaulyje sveikina Ir 
Dievo malonės linki

Sydney lietuvių evangelikų parapijos
Taryba

KINIETIS
Ant krantinės stovėjo žmogus ir 

verkė. Senas palinkęs žmogus šalia 
didelio, ..vėliavomis ..pasipuošusia 
laivo, kurs rengėsi išplaukti. .......

Aplinkui siautė triukšmas, žmo
nės mėtė popierinius kaspinus, 
klanai kilnojo čemodanus ir dėžes, 
o vaikai šokinėjo iš džiaugsmo. Se
nas žmogus buvo vienas ir mažai 
suprato, ką kiti kalbėjo, o gal ir 
visai nesuprato. Žiūrėjo, bet, at
rodo, nematė ir negirdėjo, kas dė
josi aplinkui. Kai priėjau ir pa
kalbinau, jo lūpos mėgino dėlioti 
žodžius. Turbūt, pamaniau, apie 
tėviškę, apie gimtuosius namus. 
Supratau tik vieną žodį’. China.

Norėjau nusišypsoti, paguosti ir 
pasakyti’.

— Neverk, seneli! Saulė išdžio
vins ir tau ašaras. Daug čia kla
jūną rasi — seną ir jauną. Mes 
svetimi tarp svetimą. Ilgesys mū
są visą tas pats. Ir aš kaip ir tu 
noriu sugrįžti į sentėvių kraštą 
kad ir vėlyvą vakarą.

Bet nėra kelią, kurie siektą už 
horizonto iki mano tė viškėlės. Ir nė 
ra laivą, kurie nuvežtą mane į Ne

savo narius, bičiulius ir visus Sydney lietuvius
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA

nuoširdžiai sveikiname ir linkime visiems 
daug džiaugsmo ii- sėkmės.

Sydney Lietuvių Klubo "Lietuvių Namai”
Valdyba

Sveikiname mielus tautiečius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

ir linkime daug džiaugsmo ir sėkmės

Lietuvių Inžinierių, Architektų Sąjungos
Sydney Skyrius

Dainavos statytojus, rėmėjus, bičiulius ir visus 
Sydney lietuvius sveikiname su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
ir linkime daug džiaugsmo ir sėkmės 

NAUJUOSE 1963-SE METUOSE.

Dainavos Namų Valdyba Bankstown

muno žemę. Ncatsigulsiu tėviškės 
žemės kapinėse. Niekad nematysiu 
lietuvišką lauką su koplytėlėmis 
pakelėse, ncišgirsiu lakštingalos 
Minijos pakrantėse.

Ar žinai, kad nėra laisvės ir lai
mės tavo ir mano tėviškėje? Apte
musi ten saulė, ir daina neskambi.

Neverk, senas žmogau! Ir aš im
siu verkti drauge. Du klajūnai ant 
svetimo kranto.

CABRAMATTA HOTEL |
❖ Tel. UB 1519 •>
-į- moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelšinkolio tilto.

Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < > 
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — ! J 

gera muiika. ; ;

PADĖKA

LAFITTE
REIKALAUKITE

VIENO IŠ GERIAUSIŲ PRANCŪZIŠKŲ 
BRANDY

> Kaina visur 24/- j
£ Kiekvienu metu Jūsų patarnavimams |
| M. PETRONIS
| 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. *
g Tel. U J 5727 «

ši padėka tenka visiems Kariuomenės šventės programos daly
viams kurie vienokiu ar kitokiu būdu buvo prisidėję prie jos įvyk
dymo:

Kūrėjui — savanoriui p. V. Šliogeriui už paskaitą, kuria išryški
no pirmojo kūrėjo-savanorio Stasio Butkaus kilnią asmenybę, kaipo 
buvusio pavyzdingo jaunuolio ir narsaus bei pasišventusio kareivio, 
kuris buvo apdovanotas Vyties Kryžiumi ir kitais garbės ženklais, ir 
kuris, būdamas “Kario" redaktoriumi, pr. metais mirė Jungtinėse 
Amerikos V-se; rašytojui — poetui J. Almiui Jūrapiui už skaitytus 
savo kūrinius, specialiai paruoštus šiai šventei; "DaTnos" chorui, va
dovaujamam p. Kavaliausko ir “Rožyčių" dvigubam kvartetui, vado
vaujamam p. A. Plūko, už gražias lietuviškas dainas, tačiau ypatinga 
padėka tenka “Dainos” chorui, kuris bažnyčioje dar pagiedojo šven
tei pritaikytų giesmių ir šv. Liudviko mišias, kurios žymiai pakėlė 
šventės nuotaiką; “Ramovės” kapelionui Kun. P. Butkui už atlaiky
tas pamaldas ir pasakytą, pamokslą taip jausmingai iiryškinant kū
rė jų-savanorių, partizanų ir kitų kartų kilnią dvasią, pasiaukojimą 
ir narsumą kovose už Lietuvos laisvę; ponams Narušiams už pasko
linimą Karo Muziejaus apeigų plokštelių ir kt; p. Lelešienei ir p. 
Kurlinskui už taip rūpestingai bufeto paruošimą ir svečių aprūpini
mą gėrimais ir užkandžiais; p. V. Šliogeriui (jaunajam) už talkinin
kavimą šventės rengėjams; p. Narimantui Šerkšniui už talkininkavi
mą su savo įrankiais užrašant j juosteles visą šventės eigą ir “Dai
navos” salėje ir bažnyčioje; “Dainavos” Valdybai už leidimą naudo
tis sale šventės reikalui; visiems mūsų bičiuliams, prisidėjusioms 
prie šventės rengimo savo gerais darbais bei patarimais, o taip pat 
ir visiems mieliesiems tautiečiams už aukas ir dalyvavimą šioje šven
toje — visų ramovėnų ir kūrėjų-savanorių vardu tariu nuoširdų 
ačiū!

Šita pačia proga sveikinu ramovėnus, k Orėjus-sava n orius ir vi
sus mūsų mielus bičiulius, linkėdamas nuotaikingų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų.

K 3 rėjas-savanoris J. Kapočiui 
Sydney “Ramovit” Pirmininkas
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LIETUVIAI PASAULYJE
LIETUVIAI, JŲ ĮNAŠAS I 

PASAULIO MOKSLĄ
Lapkr. 17 — 18 d. d. Paryžiuje 

įvyko Tarpt. Akademijos (L*Aca
demic Internationale libre dės 
Sciences et dės Lettres) asamblė
ja. Joje padaryti mokslininkų pra
nešimai apie Centro ir Rytų Eu
ropos egziių įnašų į laisvo pasau
lio literatūrų, menų ir mokslų. 
Prof. dr. J. Baltrušaičio pasiūly
mu, asamblėja Akademijos nariu 
išrinko Poitiers universiteto prof.
— dr. A. Greimų. Iš JAV gauto 
surašo buvo matyti, koks didelis 
lietuvių mokslininkų, rašytojų, 
menininkų įnašas į Vakarų kul
tūrų. Ta proga buvo surengta 
1940 —- 1962 m. išleistų moksli
nių darbų paroda, kurioje Lietu
va dalyvavo su savo moksliniais 
veikalais. Jų tarpe tik prof. J, 
Baltrušaičio buvo išstatytos sep
tynios knygos, jų tarpe paskutinė
— “Reveils et Prodiges” yra ga
vusi 1’Academic Francaise pre
mijų.

LIETUVIAI PROFESORIAI 
ARGENTINOJE

“Arg. Lietuvių Balsas" infor
muoja, kad Argentinos universi
tetuose profesoriauja keliolika lie
tuvių, čia baigusių aukštuosius 
mokslus. Prof. Ant. Krapovickas 
yra Tukumano univ. agronomijos 
fak. rektorium. Jo brolis, prof. 
Petras dirba to paties univ. hu
manitarinių mokslų fakultete, be 
to, yra ir istorijos muziejaus di
rektorium. Buenos Aires univer
sitete, inžinierijos fak. profeso
riauja inž. Fijalkauskas ir inž. 
Guido Kasparas. Medicinos fak., 
odontologijos sk. djrba dr. Ona 
Miškūnaitė. Santa. Fe miesto univ. 
dėsto dr. H. Varneckas, veterina
rijos gydyt, dr. Irena Klusaitė — 
Bohler dėsto naujame Chaco uni
versitete. Esama ir daugiau lietu
vių profesorių, asistentų.

SVEIKINIMAI VLIK’UI
Lapkričio 10-11 d. New Yorke 

įvykusioje sesijoje dalyvavo visų 
VLIKų sudarančių grupių po tris 
atstovus ir antrininkus. Gausiai 
buvo atsilankę svečių, jaunimo 
kultūrininkų, politinių ir šiaip 
visuomeninių organizacijų asme
nų. Sesijų sveikino: Lietuvos ats
tovo Vašingtone vardu — Lietu
vos gen. konsulas J. Budrys, ats
tovai: B.K. Balutis, J. Baltrušai
tis, S. Girdvainis, gen. konsulas 
Čikagoje dr. P. Daudžvardis, 
gen. konsulas Kanadoje J. žmui- 
dzinas, konsulas Bogotoje, Ko

lumbijoje — S. Sirutis, konsulas 
Sai Paulo, Brazilijoje — A. Po- 
lišaitis, JAV veikiančių organiza
cijų, — ALT vardu — Komiteto 
sekr. inž. E. Bartkus, — PLB 
Centro Valdybos pirm. J. Sungai- 
la ir ALB Tarybos pirm. St. Barz- 
dukas, Nepr. Talkos vardu — V. 
Rastenis, Susivienijimo Liet. 
Amerikoje pirm. — P. Dargia, 
teisininkų vardu — J. Bražinskas, 
Skautų S-gos — A.V. Dundzila, 
Neo-Lithuania Korp. — V. Ma
žeika, Th. Kuchel, komiteto pirm. 
— L. Valiukas, moterų organiza
cijų vardu — M. Galdikienė ir 
V. Leskaitienė ir kt. Turiningų 
sveikinimų prisiuntė nepriklauso
mybės akto signataras ir pirma
sis VLIKo pirm. Stp. Kairys.

Sesijoje VLIKo pirm. dr. A. 
Trimakas turėjo ilgesnį praneši
mų, o Vykd. Tarybos atstovai — 
pirm. J. Glemža ir URT Valdyt, 
dr. P. Karvelis nušvietė paverg
tosios Lietuvos gyvenimų ir at
kreipė dėmesį į Europų, kaip ga
lingų ateities veiksnį. Buvo Tau
tos Fondo (prel. J. Balkonas), 
įvairių komisijų pranešimai. Pa
grindiniai pranešimai (su disku
sijomis) sesijoje buvo V. Sidzi
kausko, M. Brako ir J. Miklovo.

V. MYKOLAITIS — PUTINAS
.... 70 METŲ AMŽIAUS
Ateinančių metų sausio 6 d. V. 

Mykolaičiui - Putinui sukanka 70 
metų. Kaip ir pats rašytojas apie 
šių sukaktį sako, tai imponuojantis 
skaičius. Tačiau rašytojas nesi- 
juučiųs “giliai” senas. Šiai sukak
čiai atžymėti, mano išleisti nau
jų poezijos rinkinį "Vakaro proš
vaistės”. Be to, rašo atsiminimus. 
Spausdinamas jo raštų VII to
mas — literatūriniai straipsniai.

K. VAIRUI — RAČKAUSKUI 
80

Lapkričio 16 d. Lietuvoje pami
nėtos Karolio Vairo — Račkausko 
80-sios gimimo metinės. Dabar 
Lietuvoje gyvenus rašytojas, ver
tėjas gimęs 1882 m. Šiaudinės bžk., 
Papilės vis., Šiaulių apskr. Baigęs 
Tartų gimnazijų, ketveris metus 
išbuvęs žemaičių kunigų semina
rijoje, po 1908 m. jis mokėsi įvai
riose JAV mokyklose. JAV, Brook- 
lyne buvo gyvai įsijungęs į socia
listų veiklų, bendradarbiavo su J. 
Šliūpu, VI. Dcmbskiu ir Kl. Jur
gelioniu. Iki 1920 m. redagavo 
“Tėvynę”, SLA kalendorius, nuo 
1913 m. buvo Lietuvių mokslo

d-jos įgaliotiniu, dirbo Lietuvos 
atstatymo b-je ir kt. Dabar Vil
niaus radijas JAV Račkausko re
daguotus leidinius pavadino "pa
žangesniais”. 1923 — 28 m. dirbo 
Lietuvos pasiuntinybėje Londone, 
vėliau buvo konsulu P. Afrikoje. 
Nuo 1933 m. gyveno laisvoje Lie
tuvoje, vertėsi žurnalistika. Dabar 
Lietuvoje K. V. Račkauskas pris
tatytas kaip 1905 — 1907 buvęs 
socialistu, demokratu, ateistu, bu
vęs Kapsuko ir Prūseikos draugas 
ir tik dėka jam dar* 1901 m. pasi
rodę Gorkio, Dreiserio, Byrono kū
rinių vertimai. Tikrovėje Račkaus
kas yra išvertęs ligi 90 knygų ir 
tik Gorkio “Ant Dugno” buvo iš
leistas 1916 m., tuo tarpu svarbie
ji vertimai (Byron, Dreiser, G. H. 
Wells, Cronin ir kt.) visi buvo 
pasirodę neprikl. Lietuvos laikais, 
1921 — 1940 m. laikotarpy. Rač
kauskas Lietuvoje organizavo P. 
Cvirkos memorialinį muziejų ir 
nuo 1949 m. ligi šiol yra jo direk
torium. Vilniaus radijo teigimu, 
neseniai Račkauskas sunkiai sir
gęs, bet ligų nugalėjęs ir dabar 
jam, “mūsų brangiausiam jubilia
tui” palinkėta sveikatos, kūrybi
nės ugnies. Jo sukaktis paminėta 
ii1 spaudoje.

Apmokama* skelbime*
GARSINIMAS

DĖMESIO, AUSTRALIJOS LIETUVIAMS
Kų tik išėjo iš spaudos dvi svarbios lietuviškos knygos. Kas jas 

pei-skaitys, tikrai bus patenkintas ir savo širdis suramins Dievo bran
giais pažadais, kurie teikia amžinojo gyvenimo viltį.

Pirmoji knyga įvardinta Dieviška*;* amžių plana* arba šv. Raš
to studijavimas. I-mas tomas su braižiniu. Smulkiai aprašo, kas įvyks 
ant žemės šiame tūkstantmetiniame Kristaus karaliavimo amžiuje. 
Kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų, dabar viskas pildos, 
kų matome savo akimis. Knyga drobės apdarais, 368 psl. Kaina tik 
vienas doleris.

Antroji tokio pat dydžio knyga lygiai taip aptaisyta. Kaina ta 
pati — 1 dol. Tos knygos užvardijimas — L*ika» prisiartino arba 
studijavimas švento Rašto, antrasis tomas. Šioje knygoje smulkme
niškai aprašoma apie Prapulties vaikus arba prieškrisčius, kas jie 
yra, kokie jų darbai. Neturtingiems paprašius siųsim veltui. Visuo
met kreipkitės šiuo adresu:

L.B.S.A. 212 E 3rd Str., Spring Valley, Ill. U.S.A.

Mieliems bičiuliams ir gerbiamiems klientams

DAUG DŽIAUGSMO ŠV. KADĖDOSE 

IR LAIMĖS 1963-SE METUOSE

linki

LIETUVIŠKOJI SPAUSTUVĖ MINTIS

417 BURWOOD RD., BELMORE, SYDNEY.

Savo prietelius, pažįstamus ir artimuosius sveikiname su

KALĖDOM
ir linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

S. ir P. Atnbroza

Mūsų bičiuliams, pažįstamiems ir klientams

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
linkime 'daug džiaugsmo ir giedrių dienų

V. ir T. Simnitkiai

NUOTAIKINGIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir '

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

linki visiems savo draugams ir klientams

MYKOLAS PETRONIS
VIETINIŲ BEI UŽSIENINIŲ GĖRIMŲ PARDUOTUVĖ 

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY. TEL. UJ 5727

Melbourne
Sporto Šventėje, Melbourne 

“VARPAS” ruošiasi būti rimtu 
varžovu. Po nekokios sėkmės 
krepšinyje žiemos sezone (tik vyr. 
mergaitės pasiekė pusfinalius ir 
pasitenkino 4-ta vieta, o jaun. 
mergaitės ėjo “sausai" — be lai
mėjimų), komandos savo grupėse 
laikosi jau kiečiau. (Grupėj žai
džia 12 komandų). [Dabartinė ko
mandų padėtis: Vyrų — "A” — 
4-toj vietoj., mergaičių "B” 3-čioj, 
jaun. mergaičių — 5-toj ir jaun. 
berniukų “C” (vasaros sezonų jau 
baigė) liko 5-toj vietoj.

Pirmų kartų "Varpas” išsiveža 
“į pasaulį” ir savo jaunuosius 
sportininkus-kes. Visi jaunieji į 
Adelaidės Sporto šventę išvyksta 
traukiniu 25-tų gruodžio vakare 
(8.20 v.p.p.) Kartu vyksta ir jaun. 
mergaičių treneris J. Kuncaitis, 
kaip tos grupės vadovas. Vyres
nieji sportininkai išvyksta 26-tos 
dienos ankstų rytų ištisa mašinų 
virtine.

Daliniam padengimui susidariu
sių išlaidų, ryšium su vykimu į 
Adelaidę, "Varpas” suruošė lote-

MURRAY’S
HEALTH FOOD STOBES g

646 George St., Sydney, Australia g
(Kampas Liverpool St.) 1

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

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai | 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per g 
visiems gerai žinomų ir rekomenduotinų firmų: MURRAY’S V 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi g 
kontaktų su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnsmi kitų skel- g 
bimų. g

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- g 
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JOSŲ siuntiny* n 
gaunama jfi*ų giminių pilnoje tvarkoje. K

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

Jūsų siuntinys pasiekia gavėjų paprastu paštu per 2 mene- S 
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per g 
12 dienų. 0

Daug giedros ir džiaugsmo
KALĖDŲ ŠVENTĖSE

ir sėkmingiausių
NAUJŲJŲ METŲ

visiems Melbourno ir Australijos lietuviams linki

Melbourno Apylinkės Valdyba

Visus savo bičiulius, pažįstamus ir klientus 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 

nuoširdžiai sveikiname ir linkime pilno džiaugsmo ir sėkmės 
1963 METAMS.

V. ir J. Januikevičiai

403 CONCORD RD., CONCORD, tel. UF3753 
MILK BAR AND DELIKATESSEN

Daug džiaugsmo ir sėkmės linkime visiems savo 
pirkėjams

KALĖDŲ ir 1963 METŲ PROGOMIS.

BALTIA PTY. LTD.
91 A ARGYLE STR., PARAMATTA

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.

NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES, 
93 Northumberland St.. Wickham, tel.: 61-5180.

PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

94 Elizabeth St. Tel.: 68-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.
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NUOTAIKINGŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

SAVO BIČIULIAMS IR KLIJENTAMS LINKI

Cabra - Vale Home Furnishing

Co. Pty. Ltd.

88 JOHN STR., CABRAMATTA

“Varpas”
rijų. Kaip laimikis buvo leidžiama 
pietų servizas (36 gabalų). Prieš 
porų savaičių salėje prie bažnyčios 
tuoj po pamaldų buvo traukiamas 
laimingasis bilietas. Laimėjo V. 
Bosikis. Tikrai džiugu, kad Mel
bourno lietuviai taip nuoširdžiai 
parėmė šių loterijų. Be to, daug 
Sporto Klubo rėmėjų Sporto Klu
bų sušelpė piniginėmis ir daikti
nėmis aukomis, už kų Sporto Klu
bo Valdyba taria visiems nuoširdų 
sportiškų AČIŪ.

Sp. Klubui aukojo:
A. Mičiulis £5, (Pauls Garage), 

V. Bosikis £ 2, J. Pietas £2, (laik
rodžių krautuvė) B. Vanagas 
£1.10.-

Po £1 aukojo:
V. Paragys, VI. Čižauskas, XY, 

V. Vasaris, A. Undzenas, Jablon
skiai, B. Vingrys, K. Baltokas, St. 
Čižauskas, L. Šakys, J. Kvietelai- 
tis, V. Laukaitis, B. Smaliorius, 
O. Bratiškienė, G. Samsonas, A. 
Krausas, A. Būga, A.V. Aniulis 
(“HANSA” B-vė), J. Petraitis, 
J. Macejūnas, J. Dudėnas, S. Za
jančkauskas, J.J. Valaičiai.
A.A. Ramanauskai (Kirpykla).

Po 10 šilingų aukojo:
J. Gylys, Butkevičius, A. Kabai- 

la, J. Valys, Vt. Sakalauskas, A. 
Vaitiekūnas (Siutinių persiuntimo

B-vė), J. Jarinkevičius, A. Vailio
nis, I.G., Daunoravičius, Regina 
Ališauskas, J. Kairiūkštienė, Ei
mutis, J. Jasulaitis, K. čėsna, S. 
B. Padgurskiai, A. Klimas, E. 
Balčiūnienė, I. Vaitkus, P. Dagys, 
J. Lazauskienė, V. Lazauskas, J. 
Ašmonas, V. Daugvila, T. Luobi- 
kis, K. Kuzmickas, V. Savickas, 
N. Butkūnas, V. šalkūnas, A. Mi
kaila, J. Seliokas, Bikulčius.

Po 8 šilingus aukojo:
Igaunis, J.E. Liubinai ir V. Ruk

šėnas.
Po 5 šilingus:
P. Vaičaitis, V. Vaseris, Pri- 

dotkas, Al.
Po 4 šilingus:
P. Butkus, J.K. ir 2 šilingus V. 

Simankevičius.
“VARPO” Valdyba nuoširdžiai 

dėkoja K. Jurgaičiui už materia
linę paramų ir Pr. Šalkauskui už 
taurę (geriausiai “VARPO” krep
šinio žaidikei Sporto šventės me
tu) ir už materialine paramų Sp. 
Klubui.

Taip pat nuoširdus AČIŪ V. 
Ališauskui ir Pr. Dranginiu: už 
talkininkavimų susisiekimo prie
monėmis lankant tautiečius.

Labai apgailestaujam, kad dėl 
techniškų priežasčių Valdyba ne
galėjo paskelbti visų aukojusių. 
Surašo tęsinį įdėsime artimiausiu 
laiku.

Melbourno Liet. Sporto Klubo 
‘VARPAS” Valdyba.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
savo klientams linki

GALLETA BROS.

GREENGROCERS AND FRU1TIERS

360-362 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN

SVEIKINAM SAVO KLIJENTUS SU ŠV. KALĖDOMIS

IR LINKIME SĖKMINGŲ 1963-JŲ METŲ

COSMOS TRADING CO., 2 Schofield St., E»»endon, Vic.

Skyriai visose valstijose. Tel. 39-2325

Savo bičiulius, klientus ir pažįstamus sveikinu su
ŠV. KALĖDOMIS 
ir linkiu visiems

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲJŲ METŲ

ALGIRDAS BLAŽINSKAS

CAMPSIE SMALL GOODS (anksčiau buvęs “Maistas”)

37 BELLOMBI STR., CAMPSIE, Tel. UW 2531 ir UW 6184

PADĖKA

Visiems, palydėjusiems mūsų mylimų vyrų ir tėvų į amžino poil
sio vietą, gėles padėjusioms, maldas už jį aukojusiems ir mus liūde
sio valandoje žodžiu, raštu ir spaudoje užjautusiems, reiškiame nuo
širdžią padėkų.

Dėkojame Rev. MacGillivray už šv. Mišias, Canberros apylinkės 
pirmininkui p. A. Alytai ir p. P. Martišiui už jautrius atsisveikinimo 
žodžius prie kapo. Visiems nuoširdus ačiū.

Uršulė Šilinienė ir *ūnu* Roman**
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XIII-SIOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŠVENTĖS 
PROGRAMA

Po sėkmingos pradžios...
Adelaidės Vytis pirmoji koman

da vasaros krepšinio pirmenybėse 
po pralaimėjimo prieš estus įvei
kė pajėgius North krepšininkus 
47-41. Be reikalo po to buvo sva
jota apie poziciją lentelės ketver
tuke, nes vytiečiai žaisdami labai 
nepastoviai pralaimėjo sekančius 
kitus susitikimus.

VYTIS — CHURCH 49-51
Pradžioje mūsiškiai vedė, bet 

priešas taikliais tolimais metimais 
kėlinį laimi 6 taškais. Antrasis kė
linys pradedamas šiuo sąstatu: 
Daugalis, Stankevičius, Gumbys, 
Atkinson ir Ignatavičius. Penke
tukas startuoja sėkmingai ir po 
aštuonių minučių 7 taškai Vyties 
naudai. Per anksti buvo šis pen
ketukas išardytas, nes po to prie
šas vėl įgyja persvarą ir neišnau
dotos progos paskutinėse minutėse 
atnešė mūsiškiams pralaimėjimą. 
Taškai: Atkinson 16, Gumbys 13 
ir Ignatavičius 10.

VYTIS — BUDAPEST 
38-47 (10-25)

Lėtai žaisdami pirmam kėliny 
vytiečiai pralaimėjo Pietų Austra
lijos meisteriui net 15 taškų skir
tumu. Išvysčius spartą vaizdas pa
sikeičia antrame kėlinyje ir veng
rai pralaimi šešiais taškais. Krep
šiai Atkinson 12, Gumbys ir Pet- 
kūnas po 8.

VYTIS — SOUTH 40-52 (27-20)
Ignatavičiui ir Petkūnui į rung

tynes neatvykus k-da startuoja 
šios sudėties: Daugalis, Stankevi
čius, Gumbys, Visockis ir Atkin
son. Pirmas kėlinys laimimas 7 
taškais. Pralaimėjimą atne
šė trečias ketvirtis, kai į priešo 19 
vytiečiai teatsako tik vienu tašku. 
Neigiamai atsiliepė ir neturėjimas 
I-mos k-dos pakaitų, nes dėl pen
kių pražangų antrame ketvirtyje

turėjo apleisti aikštę jaunasis 
Stankevičius., o ketvirtame Jonas 
Gumbys. Taškai: Atkinson 12, 
Gumbys 11 ir I^augalis 9.

VYTIS — WEST TORRENS 
43-49 (20-24)

Geriausiai sužaista paskutinia
me ketvirtyje ir galutinis rezul
tatas sušvelnintas 7 taškais. Tai 
atsiekta atidžiau dengiant priešo 
žaidėjus. Taškai: Gumbys 19, Dau
galis 12 ir Atkinson 6.

SĄSTATAS
J. Gumbys puolėjas žaidžia ypa

tingai geroje formoje ir jeigu ją 
išlaikys, bus rimtas kandidatas į 
Pietų Australijos rinktinę. Mėto 
tiksliai, dengia gerai, kovoja dėl 
kamuolio ir veržlus puolime.

D. Atkinson svečias vasaros se
zonui iš Norwood k-dos. Žiemos 
sezone pripažintas geriausiu ir 
sportiškiausių krepšinio žaidėju 
Pietų Australijoje, žaidžia tik gy
nime.

R. Daugalis anksčiau žaidęs gy
nime sėkmingai startuoja puolime. 
Greitas, veržlus ir kovingas, tik 
turėtų atidžiau dengti priešą jam 
darant metimus.

A. Ignatavičius gynėjas tiks
liais tolimais metimais atitraukia 
priešo žaidėjus tuo pačiu sudary
damas sąlygas puolėjams laisviau 
atakuoti. Nežaidė paskutinėse dve
jose rungtynėse.

V. Stankevičius — jaunas ko
mandos centras. Dengia gerai, ka
muolį valdo ir skirsto puikiai.

S. Visockis sužaidė veržliai ir 
kovingai paskutines dvejas rung
tynes.

R. Petkūnas — komandos kapi
tonas ir centro puolėjas. Žaidimo 
lygis smarkiai kritęs ir matosi sto
ka treniruočių.

A. Lapšys dėl egzaminų žaidė 
tik paskutinėse rungtynėse.

R.S.

GRUODŽIO 27 DIENA
10.45 vai Vėliavų pakėlimas ir vainiko padėjimas už žuvusius spor

tininkus, šv. Kazimiero koplyčios aikštėje.
11.00 vai. likilmingoi iv. Mišios.
12.30 vai, Iškilmingi pietūs, Lietuvių Namuose, Norwoode.
16.00 vai. Sporto Šventės atidarymas, Forestville Basketball Sta- 

dijone.
16.30 vai. Tautiniai šokiai, šoka Sydnėjaus, Geelongo ir Adelaidės 

tautinių šokių grupės.
17.00 vai. Krepšinis: Adelaidė — Sydnėjus (vyrų).
18.00 vai. Jungtinių Tautinių Šokių Grupės šoka tris šokius.
18.30 vai. Krepšinis: Sydnėjus — Melbournas (moterų).
15.30 vai. krepšinis Adelaidė — Melbournas (jaunių).
20.30 vai. krepšinis Geelongas — Melbournas (vyrų).
21.30 vai. krepšinis Canberra — Adelaidė (vyrų).

STALO TENISAS i
17.00 vai. žaidžia visos komandos.

LAUKO TENISAS
17.00 vai. žaidžia visos komandos.

GRUODŽIO 28 DIENA
8 .00 vai. Tinklinis: Adelaidė — Sydnėjus (vyrų).
9. 00 vai. tinklinis: Geelongas — Sydnėjus (moterų)
10.45 vai. tinklinis: Melbournas — Geelongas (vyrų)

LAUKO TENISAS
8. 00 vai. žaidžia visos komandos iki 19.00 vai.

STALO TENISAS
8. 00 vai. žaidžia visos komandos iki 19 vai.

ŠACHMATAI
9. 00 žaidžia visos komandos iki 19.00 vai.

KREPŠINIS
12.00 vai. Melbournas — Sydnėjus (vyrų)
13.00 vai. Sydnėjus — Adelaidė (moterų)
14.00 vai. Geelongas — Melbournas (moterų)
15.00 vai. Adelaidė — Geelongas (jaunių)
16.00 vai. Adelaidė — Melbournas (jaunių mergaičių)
17.00 vai. Melbournas — Canberra (vyrų)
18.00 vai. Geelongas — Sydnėjus (vyrų)
GRUODŽIO 29*DIENA

TINKLINIS
8. 00 vai. Adelaidė — Sydnėjus (vyrų)
9. 00 vai. Geelongas — Sydnėjus (moterų)
10.45 vai. Melbournas — Geelongas (vyrų)

LAUKO TENISAS
8. 00 vai. žaidžia visos komandos.

STALO TENISAS
8. 00 vai. žaidžia visos komandos.

ŠACHMATAI
9. 00 vai. žaidžia visos komandos.

KREPŠINIS
12.00 vai. Melbournas — Sydnėjus (jaunių)
13.00 vai. Geelongas — Adelaidė (vyrų)
14.00 vai. Adelaidė —M elbournas (moterų)
15.00 vai. Adelaidė — Sydnėjus (jaunių)
16.00 vai. Canberra — Sydnėjus (vyrų)
17.00 vai. Sydnėjus — Geelongas (moterų)
18.00 vai. Melbournas — Geelongas (jaunių) .
19.15 vai. Lietuvių moterų rinktinė — Australių moterų rinktinė.
20.30 vai. Lietuvių vyrų rinktinė Australų rinktnė.

Forestville krepšinio salėje bus išstatyta dailininkų A. Kudir
kos ir R. Daugalio paveikslų paroda. Kai kuriuos paveikslus bus ga
lima įsigyti.
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ŠV. KALĖDŲ PROGA 
sveikina narius ir rėmėjus ir linki

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ.

Sydney Lietuvių Sporto Klubo
"Kovo” Valdyba

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA
sveikinu visus savo artimuosius ir pažįstamus, ypač visą 
sportuojantį Australijos lietuvių jaunimą linkėdamas daug 
džiaugsmo šventėse ir sėkmingiausių bei gausių pergalėmis 
ateinančių metų.

Robertas Sidabras, Adelaide

4-4444444 44 44f 4 44444 ♦♦ 4 4 f444-4444 ♦ 4 M 4 444444444444-4
t LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE
’ ’ * *

:: A.C.T. Builders Pty. Ltd. i:
: Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia . ’ 

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

Toiof. j 4094.
' ►4444444444444444-44 4 44444 4444444444-444444444444e»

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ $
$ Į USSR PER ŠVEDIJĄ

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
| 184, BROOK STREET, GOOGEE, N.S.W. I

GRUODŽIO 31 DIENA
TINKLINIS

8. 00 vai. Adelaidė — Melbournas (vyrų)
9. 15 vai. Adelaidė — Sydnėjus (moterų)
10.15 vai. Geelongas — Sydnėjus (vyrų)

LAUKO TENISAS
8. 00 vai, iki 15.00 vai. vienetų ir dvejetų individualinių varžybų fi

nalai.

STALO TENISAS
8. 00 vai. iki 15.00 vai. vienetų ir dvejetų individualinių varžybų fi

nalai. -
ŠACHMATAI

9. 00 Žaibo turnyras.

KREPŠINIS
8. 00 vai. individualinio baudų mėtymo varžybos.
11.30 vai. Canberra — Geelongas (vyrų)
12.30 vai. Geelongas — Sydnėjus (jaunių)
13.30 vai. Adelaidė — Geelongas (moterų)
14.30 vai. Adelaidė — Melbournas (vyrų)
16.00 vai. DOVANŲ ĮTEIKIMAS IR ŠVENTĖS UŽDARYMAS.

20.00 vai. Naujųjų Metų Balius, Centennial Hall.
★

SAUSIO 1 DIENA, 1963 M.
ATSISVEIKINIMO GEGUŽINĖ National Park.

A.L.S.K. VYTIS

Sporto šventės aktoriai
SYDNEY “KOVAS”

Atvyksta net 53 klubo nariai su 
geriausiomis viltimis.

D. KRAUCEVIČIUS - “Džiam- 
bo”, krepšinio rinktinės puolėjas. 
Populiarus ne tik aikštėje, bet ir 
visame sportiniame gyvenime. 
Pirmininkauja Klubui.

A. VASARIS — krepšinio rink
tinės ir orinio žaidėjas. Sportiš
kas ne tik rungtynėse, bet ir visur 
kitur.

VINCAS BINKIS — iki šiol pa
siekęs įspūdingų pergalių stalo te
nise, šventėje gali patiekti ne vie
ną staigmeną. Sekcijos vadovas, 
mergaičių krepšinio treneris ir 
ALFAS įgaliotas atstovauja spor
tininkus Krašto Valdyboje.

ROBERTAS LINIAUSKAS pa
sirodęs Geelonge blankiai, bet at
gavęs ankstyvesnę formą atkaklus 
priešas stalo teniso varžovams.

V. LIŪGĄ ir V. PATAŠIUS — 
gerai žinomi šachmatininkai duo-

■44 44444444444444444444444444444 4 4 4444-44-44444444*

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol Hou«e, 109 Swantton St., 
Melb., C.I. (Priešais Melbourno Town Hali)

Te], 62-2231

4-4^-44^-4-4****4-4-4-4-4-44-M-4to-44-44-4to444444444 4-4 4-4-4-4-»

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

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

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

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

(Pabaiga)

da vilčių išlaikyti taurę ir šach
matu tvirtovę sydnejiškiams.

G. KINIDERIENĖ — XI-sios 
sporto šventės stalo teniso čempi
onė su aiškiomis perspektyvomis 
grąžinti šį titulą Sydnejui. A to 
kaklaus pasipriešinimo susilauks 
iš X ir XII-sios šventės čempionių. 
Bus įdomios žaidynės.

S. LUKOŠEVIČIUS, pažangus 
krepšininkas, kandidatas į rinkti
nę.

V. STAŠIONIS — orinio žaidi
mu stebino pereitos šventės žiū
rovus ir jo inspiruota komanda 
gali patiekti staigmenų Adelaidė
je.

V. AUGUSTINAVIČIUS val
dybai pirmininkavo dvejus metus, 
klubą atstovauja prie trečios šach
matų lentos. Sporto skyriaus ben
dradarbis.

ANTANAS LAUKAITIS sporto 

skyriaus redaktorius sėkmingai 
pravedė VII ir XI-tą sporto šven
tę. Gaila, kad neatvyksta į Ade
laidę. Neatvyks ir KOŽENIAUS- 
KAS (“šaknelė”), šachmatų žai
bo turnyro nugalėtojas Geelonge, 
bei Nijolė GYLIENĖ universali 
sportininkė.

ADELAIDĖS VYTIS
XIII-sios sporto šventės šeimi

ninkai. Kovos pilnomis jėgomis 
siekdami, kad šventės laimėtojo 
taurė paliktų Adelaidėje.

ALGIS IGNATAVIČIUS iški
liausias šio kontinento krepšinio 
žaidėjas. Jei būtų sudaromos, 
startuotų orinio ir lauko teniso 
rinktinėse. Gerai žaidžia stalo te
nisą ir progresuoja šachmatuose.

ALFONSAS REMEIKIS vete- 
.ranas lauko teniso žaidėjas ir šios 
sekcijos vadovas. Pernai pralaimė
jo tik šventės čempionui A. Šim
kui. Sportiška drausme ir laiky
sena pavyzdys jauniesiems sporti
ninkams.

ONA MIKALAINYTĖ pereito
je šventėje neturėjusi pralaimėji
mų tiek komandinėse, tiek indivi
dualinėse stalo teniso varžybose, 
šiemet kompeticija žymiai stipres
nė, bet Onutė tam pasiuošusi.

IRENA GUDAITYTĖ X-sios 
šventės stalo teniso čempionė, iš
kiliausiai žaidžia individualinėse 
varžybose.

R. ARLAUSKAS reprezentuoja 
Australiją korespondencinėse pa
saulio šachmatininkų pirmenybėse. 
Pirmos lentos žaidėjų svajonė šį 
vardą įrašyti į pergalių sąrašą.

JONAS GUMBYS rimčiausias 
kandidatas į krepšinio rinktinę. 
Veržlus ir rezultatingas puolėjas 
dabar ypatingai geroje formoje. 
Suvaidins svarbią rolę ir orinio 
varžybose.

ROMAS PETKŪNAS rinktinės 
žaidėjas, bet, norėdamas vėl į ją 
patekti, turi geriau ir ramiau žais-

ti. Treniruoja I-mą mergaičių 
k-dą.. Stipriai atakuoja priešus 
orinyje.

R. DAUGALIS rinktinės gynė
jas, sėkmingai gali žaisti ir puoli
me. Vienas iš pagrindinių žaidė
jų orinyje.

ANTANAS LAPŠYS rinktinės 
puolėjas lengvai prisiderina prie 
kombinuotų derinių.

V. OPULSKIS gražių pergalių 
pasiekęs šachmatininkas.

S. ZABLOVSKIS plačiau žino- 
mas kaip lauko teniso žaidėjas, 
geras ir stalo teinse.

MARIJA KELERTAITĖ krep
šinio rinktinės puolėja, kandidatė 
į Pietų Australijos rinktinę. Pag
rindinė orinio žaidėja.

RASA ANDRIUŠYTĖ šiemet 
bus matoma krepšinio rinktinės 
puolime. Pietų Australijos jaunių 
rinktinės žaidėja.

ŠV. KALĖDŲ PROGA SVEIKINU AUSTRALIJOS LIETUVIUS SPORTININKUS, 
“SPORTO SKYRIAUS” BENDRADARBIUS IR VISUS ŠIO SKYRIAUS SKAITYTOJUS, 
LINKĖDAMAS DŽIAUGSMINGŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 1963-JŲ METŲ.

GERIAUSI SPORTIŠKI LINKĖJIMAI VISIEMS XIII-SIOS SPORTO ŠVENTĖS DA
LYVIAMS ADELAIDĖJE, KURIE, NUOŠIRDŽIOJE IR DRAUGIŠKOJE ŠEIMININKŲ 
VYTIEČIŲ GLOBOJE TEPARODO, JOG MŪSŲ JAUNOSE SPORTINĖSE KRŪTINĖSE 
DAR ILGAI DEGS TĖVYNĖJE UŽDEGTO LIETUVIŠKO AUKURO UGNISI

A. LAUKAITIS “SPORTO SKYRIAUS” REDAKTORIUS

. VIENINTELE TIKRA 
VODKA

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI 
J

STOLIČNAJA I

YRA VISADA GAUNAMA PAS į
j

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

J

MILĖ ŠIUKŠTERYTĖ I-mos 
komandos kapitonė ir krepšinio 
lenktinės gynėja. Iškili orinio žai
dėja.

DALIA RADZEVIČŪTĖ Pietų 
Australijos jaunių ir lietuvių 
krepšinio rinktinės puolėja.

ŠVENTES ORGANIZATORIAI
JONAS JAUNUTIS ilgametis 

valdybos pirmininkas, nepavargs- 
tąs organizatorius. Diplomatiškai 
pravedė klubą per Adelaidės kri
zės laikotarpį.

STASYS URNEVIČIUS AL
FAS valdybos pir-kas, kuriam va
dovaujant Australijos lietuvių 
sportinė organizacija pakrypo tei
giama linkme.

VIKTORAS BALTUTIS klubo 
sekretorius anksčiau vadovavęs 
“Varpo” sportininkams.

JONAS STRANKAUSKAS klu

bo iždininkas. Kai mes entuzias
tingai stebėsime rungtynes, Jonas 
prie durų rinks šilingus.

PETRAS ANDRIJAITIS sporto 
vadovas. Dažniausiai jį matysime 
prie teisėjo stalo, nes yra eksper
tas krepšinio knygoms vesti.

JUOZAS MILAKNIUS klubo 
vicepirm-kas tinka visoms parei
goms, nes jas jau atlieka dar ne
įsipareigojęs.

BALYS NEMEIKA orinio sek
cijos vadovas ir ALFAS va-bos 
sekretorius. “Karamba” rūpinsis 
orinio varžybomis.

EDAS TAPARAUSKAS krep
šinio sekcijos vadovas. Prižadėjo 
pasilinksminimų neorganizuoti ir 
daugiau koncentruotis šventės me
tu pavestose pareigose.

P. LUKOŠIŪNAS šachmatų 
sekcijos vadovas ir šio sporto te
oretikas.

ROBERTAS SIDABRAS stalo 
teniso sekcijos vadovas, aktyvusis 
sporto skyriaus Mūsų Pastogėje 
bendradarbis.

TALKININKAI
JUOZAS DONĖLA eilę metų 

pareigas ėjęs klubo valdyboje šiuo 
metu įsipareigojęs rūpintis spor
tininkų apgyvendinimu.

JURGIS JONAVlčIUS dvejus 
metus pirmininkavęs apylinkės 
valdybai dabartinės kultūros tary
bos pirmininkas, šventę praleis su 
sportininkais Forestvillėje ir at
liks pranešėjo pareigas.

ALEKSAS MERŪNAS ALFAS 
V-bos iždininkas ir krepšinio tre
neris praves jaunių krepšinio pir
menybes.

Iki pasimatymo Adelaidėje
R. Sidabras
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10 MŪSŲ PASTOGĖ 1062 m. gruodžio 20 d.

ftOSU PASTOGĖ
iji VISI Į DAINAVĄ!
£ BANKSTOWNO LIETUVIŲ* NAMŲ VALDYBA GRUODŽIO 31 D. RUOŠIA £

| NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ £

BILU
£ ' £ 

PRADŽIA 7 VAL VAK. J
Gros gera muzika, veiks bufetas, bus loterija ir kt. 

{ėjimas: vyrams 15 šil„ moterims 10 šil., moksleiviams 8 šil. J
£ BANKSTOWN LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA J

>444444444*444 444444444444444444»4444444»4444444444444444444>44>-4444444>

ImŪSU PASTOGĖS BALIUS MELBOURNE
I - < ►

” Vasario 1 d., Northcote Town Hall įvyksta pirmasis Mūsų Pastogės Balius Melbourne. Pa-
* * baiga tik kitos dienos rytą 2 vai. Bendruomenės laikraščio baliaus šeimininkas, apylinkės Vai- ’ •_ 

dyba. Kvietimų ir kitais baliaus reikalais ar sumanymais kreiptis pas pirmininką (tel. 66 6628), •>
. ■ pas sekretorių (tel. 37 1333) ar pas kitus artimesnius ar tolimesnius Mūsų Pastogės bičiulius. «.
!" MOŠŲ PASTOGĖS balius Melbourne — pirmoji proga susitikti visiems Mūsų Pastogės skai- * ‘
"’ tytojams, jos bičiuliams ir palaikytojams. * *
■ ■ Jauki baliaus salė, skalsus bufetas, skambi kapela, bet svarbiausia — draugiška nuotaika. ■ ►
.. giška nuotaika. ..

IKI PASIMATYMO MOŠŲ PASTOGĖS BALIUJE. ”
;: RENGĖJAI ; *

Pranešimai
KOČIOS 

SYDNEY LIETUVIAMS
Pranešame, kad bendros Kū

čios Sydney lietuviams įvyks 
gruodžio 24 d. (pirmadienį) Lie
tuvių Namuose 20 Botany Rd., 
Redfern.

laidėje ir £12.0.0 skiriama Pa
minklo Fondui savose kapinėse, 
Rookwood, Sydnėjuje.

J. Kapočius, 
Sydney" Ramovės” Pirmininkas

PUIKIOS DOVANĖLĖS

gauti lietuviškos spaudos kioske 
(prie bažnyčios) ar Slavėnų bute, 
25 Maranoa St., Auburn, N.S.W.

Naujas Bankstowno Lietuvių 
Namų administratorius yra p. 
MAKARAS. Tel. 70-5041.

IŠNUOMOJAMI TRYS BUTAI 
su pilnu elektriniu aprūpinimu 
prie paplūdimio, tinkami gyventi

VAIKU ŠVENTE
Gruodžio 9 dieną Sydnėjaus lie

tuvių bažnyčioje Camperdown’e 
įvyko vaikų Pirmosios šv. Komu
nijos ir Camperdown’o savaitgalio 
mokyklos metų užbaigimo — Kalė
dų eglutės iškilmės.

šiais metais Pirmąją šv. Komu
niją priėmė 11 vaikų: L. Genytė, 
L. Adomėnas, R. Leveris, V. Le- 
veris, G. Intaitė, R. Laukaitytė, 
E. Karpavičius, R. Narbutas, E. 
Liesytė, E. Bernotaitė ir R. Maks
vyty)®.

Iškilmingas šv. Mišias, kurių 
metu gražiai giedojo “Dainos” cho
ras, vadovaujamas K. Kavaliaus
ko, atlaikė kun. P. Butkus, kuris 
specialiai vaikams pritaikintame 
pamoksle, išreiškė didelį džiaugs
mą, jog daugumos jo sujungtųjų 
šeimų vaikai šiandien priimą Pir
mąją šv. Komuniją lietuviškoje 
aplinkoje ir dvasioje, parodo mū
sų tvirtą savųjų lietuviškų tradi
cijų išlaikymą čia svetimame kraš
te. Specialiai šioms iškilmėms ap
sirengę vaikai, pasipuošę tautinių 
spalvų kaspinu, prisiminimui iš 
kun. P. Butkaus gavo po gražią 
lietuvišką maldaknygę.

Bažnyčios apeigoms pasibaigus, 
vaikai ir gausus būrys Sydnėjaus 
lietuvių buvo pakviesti į Camper
down’o savaitgalio mokyklos metų

užbaigimo ir Kalėdų eglutės iškil
mes, kurios vyko parapijos salėje. 
Šių metų Camperdown’o mokykla, 
kaip savo atidarymo žodyje pasa
kė kun. P. Butkus, nėra gausi, nes, 
pradžioje metų, dėl vienos ar kitos 
priežasties negalėjo dirbti keli mo
kytojai, kas privertėt padaryti il
gesnę pertrauką. Metų gale mo
kykla vėl atgijo ir pradėjo, nors 
ir su ne daug vaikų, savo darbą. 
Daugiausiai darbo ir rūpesčių me
tų eigoje atiteko mokytojams V. 
Bakaičiui ir A. Savickienei, kurie 
tikisi ateinančiais metais, įtrau
kus daugiau mokytojų, mokinių 
skaičių gerokai padidinti ir mokslą 
šioje mokykloje tęsti ištisai visus 
metus. Mokyklos mokytojai ir jos 
globėjas kun. P. Butkus kviečia 
mieste gyvenančius tėvus jau da
bar susirūpinti ateinančiųjų me
tų savaitgalio mokykla Camper- 
downe iš anksto ruošiant savo vai
kus į ją.

Šventės programoje mažieji mo
kiniai gražiai pašoko, padainavo, 
padeklamavo ir jaunasis Sadaus
kas smuiku pagrojo, kas suteikė 
didelį džiaugsmą ne tik tėvams, 
bet ir žiūrovams. Programai pasi
baigus, atvyko Kalėdų Senis, kuris 
prie gražiai papuoštos eglutės, 
paklausinėjęs vaikus vieno ar kito

dalyko, išdalino dovanas, po ko vi
si vaikai ir svečiai buvo pakviesti 
bendroms vaišėms, kurias mokinių 
tėvai buvo padarę tikrai puikiai,ir 
prie gausiai apkrautų stalų šei
myniškoje nuotaikoje vaišinosi ne 
tik maži, bet ir dideli, paįvairini
mui mažiesiems bendrai pašokant 
ir pažaidžiant. Pirmosios šv. Ko
munijos ir mokslo metų užbaigi
mo iškilmes filmavo ir fotografa
vo p. E. Karpavičius.

L.

Kūčias praves Sydney lietuvių 
kat. kapelionas kun. P. Butkus.

Kūčių pradžia 7 vai. vak. punk
tualiai.

Kūčioms ruošti Komitetas
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

PINIGINĖ APYSKAITA
Gauta pajamų £49.17.0. Pada

ryta išlaidų £25.17.0. Liko pelno 
£24.0.0. Iš šių pinigų £12.0.0 gau
na "Dainos” Choras kelionės iš
laidoms vykstant į šventę Ade-

Iš Amerikos Manyland Books 
leidyklos gauta "Lithuanian Quar
tet” ir Vinco Kudirkos “Memoirs 
of a Lithuanian Bridge”. Tai lie
tuviai autoriai angliškai. Knygos 
kietais viršeliais, labai gražiai iš
leistos. Tinka dovanoms, ypač pria- 
teliams australams. Tai būtų ne 
tik gero skonio dovana, bet kartu 
ir mūsų literatūros populiarini
mas. Kainos neaugėtos. Galima

44-f44-M44444444444-4444>44444-44-4444444444444-44444^ ► 
i LIETUVIŠKI ATMENAI
-■ Vestuvių, vardadienio, gimtadienio bei išleistuvių progo- " 
*• mis, baigiantiems mokyklas bei mokytojams mokslo metų už- •' 

baigtuvėms ir mūsų svetimtaučiams bičiuliams tinkamas dova- .► 
;; nas (albumus, puošnius leidinius, knygas svetimom kalbom apie !!
- • Lietuvą, įvairias plokšteles ir jų albumus) parūpina: ;’

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ CENTRAS- ► < ‘

“TĖVYNĖS GARSAI“< ► ■°*
■ • 4 GRANDVIEW AVE., MARIBYRNONG, VIC. /t»»♦♦♦♦♦♦♦♦»>4>444444444444444444444444444444444  ̂■

JUBILIEJINĖ VILNIAUS STOVYKLA
Paminėti garbingai Lietuvių 

Skautų Sąjungos 45 metų sukak
čiai, 1963 m. sausio mėn. 2 — 11 
dienomis Mt. Crawford pušyne 
prie Adelaidės ruošiama Austra
lijos Rajono stovykla, kurioje, 
numatoma, dalyvaus apie 150 
skautų ir skaučių iš visos Austra
lijos.

Stovyklos tikslas — skautiško
mis auklėjimo priemonėmis ir bū
dais stiprinti mūsų jaunimo tar
pe lietuvišką dvasią ir kalbą, mo
kyti jaunimą lietuviškų dainų, 
žaidimų, pratinant jaunimą kal
bėti savo kalba. Stovyklos šūkis 
yra "LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, LIETUVIAIS TURIME 
IR BŪT”!

Numatoma visa eilė parengi
mų, kurių pažymėtini: Jubilieji
nis laužas, Maironio laužas, Kra
žių laužas, sukilimo (1863) laužas.

Svečiai mūsų stovykloje yra 
mielai laukiami ir bus gražiai pri
imami, bet prašomi iš anksto įsi
dėmėti šias sąlygas:—

1. Stovyklos rajone ir apylin
kėse yra griežtai draudžiama rū
kyti.

2. Svečių diena yra numatyta 
sausio mėn. 6 d., sekmadienis. 
Tai nereiškia, kad kitomis dieno

mis svečiai nėra laukiami, bet tik 
tos dienos stovyklos dienotvarkė 
yra specialiai pritaikyta dides
niam svečių skaičiui. Tą dieną ir 
šv. Mišios bus laikomos po pietų.

3. Svečiai, lanką stovyklą ir 
norį praleisti ten visą dieną, pra
šomi “pikniko” metu APSIEITI 
BE ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ. 
Priežastis labai paprasta — gais
ro pavojus. /

4. Tėvai ir svečiai prašomi ne
daryti dovanų stovyklautojams 
maistu ar saldumynais asmeniš
kai. Visas dovanas prašytume nu
kreipti į stovyklos virtuvę, iš kur 
visakas bus išdalinta visiems sto
vyklautojams. Ypač už dovanas 
vaisiais būsime labai dėkingi.

5. Visi svečiai prašomi pasiduo
ti stovyklos tvarkai ir drausmei.

Stovyklos įrengimui ir paruoši
mui įdėta daug rūpesčių ir pla
navimo stengiantis šią stovyklą 
padaryti tikrai pavyzdine skau
tiška — lietuviška jaunimo mo
kykla.

Stovyklai vadovauja: stovyklos 
viršininkas v.s. V. Neverauskas, 
skaučių pastovyklės , viršininkė 
ps. S. Bacevičienė, skautų pasto
vyklės viršininkas ps. V. Opuls- 
kis, stovyklos dvasios vadovas

pri-

Š.M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. “M.U.” SALĖJE,
158 HODDLE STREET, COLINGWOOD, RUOŠIA

Visus savo bičiulius ir klientus sveikinu
ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA 

ir linkiu gražiausių
NAUJŲJŲ

A.L.B. BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA

IR “DAINAVOS” LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

GRUODŽIO 26 D. “DAINAVOS” SALĖJE,

EAST TERRACE, BANKSTOWN,

rengia

Pradžia; 7 vai. p.p.

VEIKS BUFETAS, LOTERIJA IR GROS GERA KAPELA.

Įėjimas: Suaugusiems — 10 šilingų;

Moksleiviams — 5 šilingai.

RENGĖJAI

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą,

STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

& co.
ROAD, PENNANT HILLS, N.S.W. 

Tel. 84 2272
PLANUS IR SPECIFIKACIJAS 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.

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

penkiems suaugusiems asmenims 
kiekvienas. Skambinti 649 8271 
Mrs. Martin.
WOLLONGONG LIETUVIAMS

Gruodžio 23 d. Wollongong ir 
apylinkės lietuvių vaikams ruošia
ma Kalėdų Eglutė tuoj po liet, 
pamaldų I.O.T. salėje Corrimal 
prie Strand kino. Kviečiame skait
lingai dalyvauti didelius ir mažus. 
Atvykęs Kalėdų Senelis visus ap
dovanos.

Wollongong Apyl. Valdyba

Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus su
ŠV. KALĖDŲ ŠVENTĖM 

ir
LINKIME LAIMINGŲ 1963-JŲ METŲ

Migevičių šeima, Cabramatta

ir laimingiausių
METŲ
JUOZAS STATKUS
STATION DELICATESSENPADSTOW _______

1 PADSTOW PARADE, PADSTOW

KIEK AS PASVEIKINAU!
Kalėdų laikas — sveikinimų ir 

linkėjimų laikas. Žinelės tai kas
dienybė, kurią rasime ir po šven- .. gavo 

savo 
ben-

čių. Norėčiau ir aš išreikšti 
sveikinimus ir linkėjimus 
artimiausiems bičiuliams ir 
dradarbiams:

Krašto Valdybai paguodai . 
siminti, kad dar nebuvo valdžios, 
kurią visi mylėtų ir gerbtų.

Kultūros Tarybai patenkinti 
liaudies norus ir įsigyti ne štam- 
puką, bet tikrą “štampą”.

A.L.B. MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA

NAUJU METU BALIU
Gros padidinta kapela. Vaišinsimės užkandžiais ir vėsinančiais gėrimais.

Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 2 vai. ryto.
Stalai nenumeruoti.

Nepraleiskime progos palydėti senus Metus ir sutikti Naujus bendroj lietuviškoj draugijoj.
APYL. VALDYBA

fil. kun. P. Dauknys, įrengimų 
vadovas s. J. Vanagas, laužvedys 
ps. V. Šulcas, stovyklos gydyto
ja v.sl. J. Maželienė, ūkio minis- 
teris s.v.v.sl. P. Alkevičius

Mokestis £6.10.0 asmeniui. 
Esant didesniam skaičiui stovyk
lautojų iš vienos šeimos daromos 
nuolaidos (už pirmą vaiką 
£6.10.0, antrą £5.10.0, trečią 
£4.10.0 ir t.t.).

Stovyklos Vadovybė

gyvenvietės (miestelio). Stovyk
loje veiks paštas (adresą prane
šime vėliau). Drauge su stovyk
lautojais stovyklaus ir “Vilniaus” 
Tunto Dvasios Vadovas ps. fil. 
kun. P. Dauknys, MIC.

★

I Jubiliejinę skautų stovyklą 
Adelaidėje iš Sydney vyksta 33 
skautai. Du iš jų (Kviecinskas ir 
Plūkas) vyksta dviračiais.

»
I 
s

||

Bendruomenės maištininkams 
— savo vėliavoje įrašyti šūkį — 
kiekviena valdžia iš Dievo.

Tėviškės Aidams: ir toliau lai
kytis generalinės linijos — kovo
ti su nesamu.

Visiems apaštalautojams: pa
likti kaip buvus tokiomis kryžke
lių rodyklėmis, kurios nurodo 
kelio kryptį, bet pačios tais 
liais neina.

Don Kichoto palikuoniams: 
leisk, jiems, Viešpatie, nes 
nežino, ką daro.

Visų rūšių perbėgėliams: 
prisipažint dezertyravus, bet 
herojiškai taktiniais sumetimais 
pasitraukus.

Plunksnos Klubui: po paskuti
nės pirties švariais smegenimis 
žengti į antrą dešimtmetį. 
Sydnėjiškiams: stoti į Bankstow
no savaitgalio mokyklą ir išmok
ti rašyti, kad ir ateityje netektų 
verstis “komikais”.

Miškininkams: aprūpinti Gam
tos Mėgėjų Draugiją informaci
ja, kad bemedžiodami skirtų ken
gūrą nuo karvės ir kraliką nuo 
kiaulės.

Studentams: džiaugtis ir links
mintis, nes jūsų sąžinė — Genius 
Procuta išvyksta į Ameriką.

Ku-ka

ke-

At- 
jie
ne
tik

Stovyklos programa:
Sausio 2d. — rinkimasis, įsi

kūrimas ;
Sausio 3d. — stovyklos atida

rymas ;
Sausio 4 d. — Vadovų Suvažia

vimas; užbaigiamieji darbai (įsi
kūrimas.)

Sausio 6 d. — Sekmadienis — 
svečių diena.

Sausio 9 d. — Ekskursija po 
Adelaidę.

Stovyklos metu bus “daug žai
dimų, sporto varžybų, ekskursijų 
ir žygių į apylinkes. Stovykloje 
vartojama tik lietuvių kalba.

Stovykloje draudžiama turėti 
degtukus ir žvakes. Paeišvietimui 
vartojama elektros lemputės. Rū
kantieji rūkyti galės tik tam tiks
lui įrengtose vietose, tam tikrais 
dienos laikotarpiais; degtukų var
tojimas draudžiamas — pataria
ma iš anksto įsigyti žiebtuvėlius.

Taip pat stovykloje nebus to
leruojami radio aparatai.

Stovyklos vietovė ,— nepapras
tai gražus pušynas upelio kran
tuose, 6 mylios nuo artimiausias

PADĖKA
Bankstowno Apyl. Kultūros 

Tarybos globojama tautinių šo
kių grupė vyksta į pirmąjį tauti
nių šokių festivalį Adelaidėn,. ku
ris įvyks sporto šventės atidary
mo metu. Kultūros Taryba įsigijo 
vyrų tautiniams rūbams marški
nių, kuriuos paruošti talkininka
vo šios ponios: Lelešienė, Glio- 
nertienė, Sankauskienė, D. Kar- 
pavičienė, Zigaitienė, V. Rama
nauskienė.

Marškiniai skolinami šokėjams.
Mieloms talkininkėms Kultūros 

Taryba reiškia nuoširdžią padėką.
Mieliems šokėjams ir šokėjoms 

linkime geros sėkmės Adelaidėje.
Bankstowno Apylinkės 

Kultūros Taryba
*

Į lietuviškus pokalėdinius atlai
dus Adelaidėje svieto prigarmės 
iš visų pusių. J lietuviškos ben
druomenės seimelio posėdžius 
rengiamasi atsidėjus: vieni pla
nuoja rengdami naujus b-nei bė
gius, kiti (profesiniai kritikai) 
gamina bombas.

Sveiki, sulaukę šventų Kalėdų,
Visiems mes linkini geriausių vėjų! 
Lai mūs Sydnėjuj audros vis dūksta, 
Nes linksmi broliai dainų pritrūksta.

MŪSŲ LINKĖJIMAI
Greičiau Sydnėjuj klubą statyti, 
Kol nepasenom mes jo lankyti, 
Ir bankstowniskiams neaimanuoti, 
Vis dėl skolų tų nebedejuoti. 
(Bet šaldytuvus nuolat parduoti!) 
O Cabramattai tai atsigauti, 
Už dešimt metų vėl dainą traukti! 
O jums, kurių čia nepaminėjom, 
Mes atsiprašom, brangūs veikėjai. 
Ir kitais metais nepasiduoti, 
Gudresnių ginčų sukombinuoti!

Jūsų Linksmieji broliai, Sydney

JONUI GRUDZINSKUI,

Jo mylimai Mamytei mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Glionertai
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