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VINCAS KRĖVĖ

GIMĖ DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNUS
Kai nuvedė ir paguldė Mirja- nas į kitą...

mą į paruoštą jai patalą, senasis — Ką žada žmonėms šis kū- 
piemuo, apklostęs šiltais avių dikis, kurio gimimo valandoje 
kailiais jos kojas ir liemenį, pa- įžiebė Amžinasis šią baisią 
liepė visiems išeiti.

Dauboje pasiliko tik jis vienas 
su gimdymo skausmais suremta 
moterimi...

Ten uždarytos avys ir ožkos, 
moteries dejavimo pažadintos, 
sukilo iš savo guolių ir, priėju
sios arčiau, žvalgėsi smalsiomis 
akimis, o keleivių ten patalpinti 
asilai, stovėdami avių tarpe, ėmė 
karpyti ausimis...

Tuo metu tie, kurie buvo pa
silikę pas laužą, ir tie, kurie su
grįžo, nulydėję susirgusią gimdy
mo skausmais moterį, susėdo ap
linkui ugnį ir tyliai kalbėjosi tarp 
savęs.

Piemenys besidomėdami klau
sinėjo Juozapą apie netikinčiųjų 
kraštą, kuriame jis yra išbuvęs 
ilgus metus, apie didelius jų 
miestus, apie žmones, kurie ten 
gyvena, ir jų papročius.

Nors Juozapo siela buvo susi
rūpinimo pagauta, bet jis ramiais 
žodžiais pasakojo tai, ką buvo 
matęs ir patyręs, svetimam 
krašte begyvendamas, ir visi jo 
žodžių klausė atidžiai...

Net žvejys Jonas beklausyda
mas užmiršo savo piktas pašai
pas, kuriomis lydėdavo pirmuo
sius Juozapo pasakojimo žo
džius...

Kai visi taip smalsiai klausė tų 
seno dailidės pasakojimų, užmir
šę visus šio vakaro įvykius, stai
ga išgirdo gimusiojo kūdikio 
verksmą...

Senasis tėvas liovėsi pasako
jęs, atsikėlė iš savo vietos, lyg 
norėdamas skubėti pas naujagi
mį, bet vėl atsisėdo neramus.

įsiviešpatavo tyla, lyg ramy
bės angelas būtų praskridęs virš 
jų galvų...

— Štai gimė pasauliui naujas 
žmogus, — prabilo vienas iš pie
menų, nutraukdamas tylą.

— Seni žmonės, kurie daugel 
žino, kalba, kad Amžinasis įžie
bia danguje naują žvaigždę, kai 
žemėje gimsta žmogus, — pra
bilo kitas.

— Kad ją pamatytume, iš jos 
spindėjimo sužinotume, kokią 
laimę Amžinasis lėmė naujai gi- 
musiajam, — tarė Simonas, žve
jo Jonos sūnus.

Visi pakėlė savo galvas ir paž
velgė į dangų, o pažvelgę baisiai 
nustebo, ir jų širdys tapo nera
mios: išvydo danguje žvaigždę, 
kurios anksčiau nebuvo paste
bėję...

Ji buvo baisi ir atrodė kaip 
kalavijas su rankena, ir jo lieps
na žėrintieji ašmenys buvo į že
mę nukreipti.

Visų šviesiausia buvo toj? 
žvaigždė, ir daugel kitų, didelių 
ir mažesnių, kurios anksčiau da
bino Dievo padanges, dabar už
temo ir pranyko jos spindulių 
šviesoje.

Ir dangus aplinkui buvo kaip 
krauju pasruvęs...

Nusigandę ir baimės apimti 
vėl nutilo visi ir tik žvalgėsi vie-

jį piktomis šypsenomis ir užgau
lingais žvilgsniais...

— Ar tik nebus šis vaikas atė
jęs į pasaulį kaip Amžinojo rykš
tė tau ir tavo senatvei, — tarėžvaigždę? — pagaliau prabilo 

antrasis piemuo, nes jis iš savo jam Joną, Salmono sūnus, 
tėvų ir kitų senų žmonių buvo 
girdėjęs, kad panaši žvaigždė, 
kai ji pasirodydavo danguje, at
nešdavo žemei badą, ugnį ir ki
tas nelaimes, kurios sunkiai už
guldavo žmones.

— Tikrai, ją pastebėjome ir 
išvydome tuo akimirksniu, kai 
išgirdome pravirkusį kūdikį, — 
atsiliepė į jo žodžius kiti.

— O gal šis, dabar užgimęs, 
yra tasai Žadėtasis, kūno visi 
laukiame, — ir šioji žvaigždė 
yra Jokūbo namų žvaigždė, kuri 
turi įspėti, kad atėjo išganymo 
valanda, — tarė Simonas, Jonos 
sūnus.

— Negundyk Amžinojo rūs
tybės savo neprotinga kalba, — 
subarė jį tėvas, jo žodžius išgir
dęs. — Negi prasto dailidės iš 
Galilėjos sūnus gali būti Žadė
tasis.

— Mokyti ir apie Raštą nusi
maną vyrai sako, kad Žadėtasis 
kilsiąs iš Dovydo namų atžalos, 
— pastebėjo antrasis piemuo, 
amžiumi už kitus vyresnis ir iš
mintingesnis protu. — Negi tu, 
senas keleivi, esi melechų kil
mės vyras, o ne prastas dailidė, 
kuris rankų darbu, prakaituoda
mas, uždirbi sau kasdieninės 
duonos?

Juozapas nutylėjo ir nieko jam 
neatsakė. Jis buvo labai susi
jaudinęs tuo, ką dabar matė ir 
girdėjo, ir Simono žodžiai giliai 
įstrigo į širdį...

Iš savo tėvų ir senelių žinojo 
Juozapas, kad jis yra Dovydo 
namų suvytusi ir skurde pasken
dusi atžala, bet tylėjo dabar ir 
nesakė, ką žinojo.

Pamanė, kad niekas nepatikės 
jo žodžiais ir nepatikėję pajuoks

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME VISUS AUSTRALIJOS IR NAUJO
SIOS ZELANDIJOS LIETUVIUS LINKĖDAMI SKAIDRAUS DŽIAUGSMO ŠVENTĖSE IR 
KŪRYBINGO BEI PRODUKTYVAUS DARBO ATEINANTIEMS METAMS. SU PASIGĖ
RĖJIMU PRIPAŽĮSTAME, KAD ŠIE METAI PRAĖJO NAŠAUS DARBO IR SOLIDARU
MO ŽENKLE. TIKIMĖS, KAD AUGŠCIAUSIAS LAIMINS MŪSŲ VILTIS IR PASTANGAS 
IR PRIARTINS MŪSŲ KRAŠTUI IR TAUTAI LAISVĖS RYTOJŲ. KVIEČIAME VISUS 
NEPALŪŽTI DVASIOJE IR VIENINGAI SIEKTI VISŲ MŪSŲ IDEALO — LAISVOS LIE
TUVOS.

(Pabaiga psl. 2)

Šventoji NaktisV.K. Jonynas

I NAUJUS METUS
I

Žengiant į Naujus Metus pa
togiausia peržvelgti mūsų veik
los barus.

Džiugu konstatuoti, kad Aus
tralijos lietuvių bendruomeninis 
gyvenimas kaskart gyvinamas, 
brandinamas. Drauge tenka per
žiūrėti veiklos metodus ir juos 
tinkamiau pritaikinti 
sąlygoms.

Pasaulio Lietuvių 
menė kaip bendrinė 
padeda mums tautiniai išsilaiky
ti ir kalbėti bei veikti visų lietu
vių vardu. Daug kas bendruo
meninėje sąrangoje įžiūri neto
bulumų, tačiau praktika parodė, 
kad šitoji forma labiausiai atitin
ka mūsų reikalavimams. Latvių 
ir estų b-nės sudarytos iš orga
nizacijų atstovų, kurie ne visada 
sėkmingai susikalba, tad ir ben
druomeninių uždavinių vykdy
mas nukenčia.

dabarties

Bendruo- 
institucija

ŠIŲ METŲ AKTYVAI
Pagrįstai galime džiaugtis šiais 

metais progresuojančiais, atjau
nėjusiais ir skaičiumi padidėju
siais mūsų chorais, tautinių šo
kių grupėmis. Labai aktyviai 
pasireiškė mūsų jaunimo orga
nizacijos, lygiai toks pats lietu
viškos veiklos renesansas jautė
si ir visose kitose organizacijo
se. Bendruomeniniai lietuvių na
mai gerinami arba net jieškoma 
įsigyti geresnių. Išdygo gražūs 
lietuvių namai Canberroje. Visu 
uolumu rengiamasi Lietuvių Me
no Dienoms ateinančių metų 
pabaigoje Melbourne. Tarpusa
vio santykių įtampa jaučiama 
aiškiai atslūgusi ir krypstama į 
darnesnį ir nuosaikesnį organi
zacinį sugyvenimą. Bendruome
nės laikraštis “Mūsų Pastogė” 
tiek finansiniu, tiek ir prestižo 
atžvilgiais žymiai sustiprėjo ir 
augštai vertinamas ypač Ameri
kos lietuvių spaudoje, šiemet net

išleidome turiningą 64 psl. kny
gutės formos 1964 m. kalendo
rių. Lygiai su dėkingumu reikia 
pasidžiaugti parodytu skaitytojų 
bei liet, organizacijų ir instituci
jų duosnumu ir parama lietu
viškai spaudai. Pažymėtinas tra
dicinis Sydnėjuje metinis spau
dos balius, šiais metais sutraukęs 
rekordinį skaičių svečių. Panašūs 
spaudai remti parengimai pradėti 
praktikuoti ir kitose lietuvių ko
lonijose.

Australijos Lietuvių Metraš
tis labai palankiai ir augštai 
įvertintas už Australijos ribų gy
venančių lietuvių. Metraščio sko

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA

Antanas Gasiūnas

TU PASAKYK
Ką piemenims tu pasakei tą naktį,
Žvaigždėtą naktį,
Šaltą
Prie laužo patogaus,
Jų dideliuos veiduos šešėliams žaidžiant? — 
Ką pasakei,
Kad aš tikėt norėjau veido švelnumu?
Ką pasakei kalnams,
Juodiems kalnams,
Nuogiems?
Be nuodėmės ir gundymų stovėję amžius
Tą naktį jie pakluso
Ir priglaudė tarnus.
Ką pasakei —
Kad kalnus aš mylėt norėjau, kaip dievus-------

Tu pasakyk,
Tu pasakyk ir man
Sią^naktį šaltą
Per dykumą ir klaikią dainą šakalų
Tik vieną žodį
Gimstant —
Pasakyk,
Kodėl už meilę nuodėmei Barabo
Numirti aš turiu?--------

PROF. J. BRAZAIČIUI 60 M
Gruodžio 9 d. prof. Juozas Brazaitis sulaukė 60 m. 

Gimęs 1903 m. Marijampolės apskr. Studijavo Kaune ir Bon- 
noje. Dėstė Aušros gimnazijoje ir Vyt. Didž. universitete. 
Parašė eilę mokslinių studijų iš liet, literatūros. Sukaktuvinin
kas buvo aktyvus visuomenininkas ir spaudos darbuotojas.. 
Okupacijų metais įsijungė į rezistencinę politinę veiklą: laik. 
Lietuvos vyriausybėje buvo švietimo ministeris. Nepriklauso
moje Lietuvoje paruošė puikių gimnazijoms vadovėlių. Dirbo 
VLIKE atstovaudamas Lietuvių Frontą, šiuo metu gyvena 
Brooklyne (U.S.A.) ir yra vienas iš “Darbininko” redakto
rių.

(1.300) šiais metais beveik 
Pagerėjus finansinei

los 
išlygintos, 
padėčiai galutinai išmokėta sko
la (£495) Tautos Fondui.

Paskelbtasis bendruomenės 
vajus pravestas gana sėkmingai 
su virš £ 500 suaukotų įplaukų, 
kas padės pagyvinti mūsų kul
tūrinį gyvenimą.

Pajudinta veikla ir Lietuvos 
laisvinimo reikalais: kreiptasi į 
Australijos vyriausybę bei politi
kus, rašyta Jungtinėms Tautoms. 
Lietuvių iniciatyva išleistas ang
lų kalba periodinis žurnalas 
“News Digest — International” 
atskleidžiant komunistinius kės
lus ir keliant pavergtųjų kraštų 
skriaudas.

šiais metais sudaryti glaudes-

ni ryšiai su latvių ir estų ben
druomenėmis. Gegužy įvyko pir
moji b-nių pirmininkų konferen
cija ir tuo padėtas bendradar
biavimo pagrindas. Krašto Val
dyba stengėsi palaikyti asmeninį 
kontaktą su apylinkėm aplankant 
kaikurias jų asmeniškai, kas da
vė labai teigiamų vaisių.

Pabrėžtina mūsų katalikų ka
pelionų pozityvi veikla tautinėje 
plotmėje. Pažymėtinos šių metų 
pabaigoje Liet. Kat. Federacijos 
rengiamos Studijų Dienos Mel
bourne, kur be religinių bus 
svarstomi ir tautiniai reikalai.

šiais metais vykęs Pasaulio 
Lietuvių Seimas Toronte (Kana
doje) padarė eilę konstruktyvių

(Pabaiga psl. 2)

Sveikiname Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga visus Australijos lietuvius kultūrininkus, 
menininkus, meno vienetus, jų vadovus, auklėtojus, organizatorius ir visus nuoširdžius lietuvius, 
kurių iniciatyva palaikoma, puoselėjama ir ugdoma lietuviškoji kultūra. Džiaugiamės atliktais 
darbais ir linkime, kad kūrybinė dvasia ir meilė savai lietuviškai kultūrai lydėtų visus jūsų žings
nius.

ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBA

1



DANGAUS IR ŽEMĖS.
(Atkelta iš psl. 1)

— Tenukreipia Amžinasis vi
sas nelaimes nuo mūsų galvos į 
mūsų priešų galvas, — atsakė 
jam susijaudinęs dailidė Juoza
pas.

Kai jie taip kalbėjosi, visi ne
ramumo jr baimės pagauti, pasi
girdo žemės erdvėje tolimi, vos 
ausies nugirdimi, švelnūs ir dar
ningi balsai.

Lyg šimtai sidabrinių varpelių 
skambėjo įvairiais balsais ir vis 
garsiau ir garsiau aidėjo darnus 
jų žvilgėjimas.

Atrodė, lyg dangus prabilo 
paslaptingais balsais, ir nuste
binta žemė jų klausėsi.

— Tikrai, gimė mums žadė
tasis, sakau jums, — tarė Simo
nas jaudindamasis. — Ar ne 
Dievo angelų štai girdime bal
sus?

— Nesižvalgykime į dangų: 
galime ten juos skrendančius iš
vysti.

— Ir pamatę staigia mirtimi 
mirti, — kalbėjo sujaudinti pie
menys ir savo apsiaustų skver
nais skubiai uždengė galvas...

Prisidengę galvas ir baimės 
apimti, visi jie tyliai sėdėjo, bi
jodami netikėtai išvysti Dievo 
angelus ir mirti staigia mirtimi...

— Dievas padovanojo tau sū
nų, senasis keleivi, — pranešė 
Juozapui pirmasis piemuo, pri
ėjęs prie laužo. — Tebusi pa
laimintas Amžinojo palaima tu ir 
tavo sėklos vaisius ir tesikloja 
jums laimingai gyvenimo kelias!..

— Ne laimę ir ramiąsias die
nas lemia Amžinasis šiam kūdi
kiui ir jo tėvams, senasis bandų 
ganytojau, — tarė į jo žodžius

Linksmų ŠV. KALĖDŲ 
ir laimingų NAUJŲ METŲ 

linkime savo geriems prieteliams ir pažįstamiems 
M. A. Statkai

Nuoširdžiai sveikiname mūsų bičiulius ir klijentus 

ŠV. KALĖDŲ proga 
ir linkime Dievo palaimos 

NAUJIEMS METAMS.

P.O. ir D. Grosai

Sveikiname visus savo draugus ir pažįstamus 
plačiuose Australijos plotuose linkėdami daug linksmybių 

per KALĖDŲ ŠVENTES 
ir LAIMĖS bei GEROVĖS 1964-SIAIS.

J.P. — J — D. Kedliai

Nuoširdžiai sveikinu visus prietelius ir pažįstamus 

su KALĖDOMIS
ir linkiu laimingų 1964-jų METŲ. 

Jonas Tinteris

Savo mielus prietelius ir draugus iš arti ir toli 
nuoširdžiai sveikinu

su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
ir linkiu sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Povilas Alekna, Cabramatta

S

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

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

TEL.: 26 1768
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY).

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
!♦! gaus Jūsų siuntini nieko neprimokėdami, jei siųsite ji tik per 
•J visiems gerai žinomų ir rekomenduotinų firmų: MURRAY'S 
>♦< HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
>; kontaktų su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
jį kitų 'skelbimų.
8 - *- -.......................... -...........................
»3
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S15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- 
>♦! tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* 
$ gaunama j«sų giminių pilnoje tvarkoje.
$ Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
>*< nei vieno siuntinio nepražudė per visų 15 metų, nes Jūsų siun- 
>♦< tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir me* 
I*] pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
J*Į giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėjų paprastu paštu per 2 mėne
si sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
i»Į 12 dienų.
8
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SIUNTĖJŲ DĖMESIUI z /
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- !♦< 

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- J 
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir $ 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, lalkro- 
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 3 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 £ 
— 30 dienų. £

REGISTRUOTI SKYRIAI: B
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, | 
82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629. *

C ABRAM ATT A: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, į
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082. >
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, £ 
293 Church St. Tel.: 685-9728. >
BANKSTOWNt 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., Wiekham, tel.: 61-5180. ij
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
94 . Elizabeth St TeL: 63-8498. !♦
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, £ 
229 Newcastle St TeL: BA 7842. £

MŪSŲ PASTOGĖ

atsiliepdamas Joną, žvejys iš 
Kapernaumo.

— Kodėl taip manai, keleivi?
— nusistebėjo senasis piemuo, 
jo žodžius girdėdamas.

— Pažvelk į dangų ir pama
tysi žvaigždę, kurią Amžinasis 
įžiebė šio kūdikio gimimo, valan
doje, — atsakė jam Joną.

Senasis piemuo pakėlė galvą 
ir ilgai žiūrėjo į žvaigždę, kurią 
tik dabar pamatė, žiūrėdamas 
stebėjosi, ilgai ilgai žodžio ne
pratardamas.

— Amžinojo keliai, kuriais Jo 
ranka veda pasaulį ir kas jame 
gyvena, žmogaus proto neįspėja
mi, — tarė jis, galva linguoda
mas. — Nejaugi manai, kad dėl 
prasto dailidės vaiko gimimo \i- 
sagalis sužadino dangų ir žemę, 
įžiebdamas savo grėsmės ženklą.. 
Ne kūdikiui, bet mums prana
šauja šioji žvaigždė sunkias 
dienas.

— O kodėl pamatėme ją, tik 
kūdikio balsą išgirdę? — tarė 
jam atsakydamas Joną.

— Amžinasis pareiškia savo 
valią, kada nori, — neigiamai 
galvą kraipydamas, atsiliepė į jo 
žodžius senasis piemuo. — Ne
tikiu, kad mažas kūdikis taptų 
nelaimių priežastimi...

Kai jie taip kalbėjosi, dar gar
siau ėmė aidėti paslaptingieji 
garsai, bet senas piemuo nebuvo 
į juos atkreipęs dėmesio ir lyg jų 
negirdėjo...

— Tėve, paklausyk, ar ne 
Dievo angelai skambina dangu
je? — prabilo į jį kupinu bai
mės balsu vienas iš piemenų.

— Matyti, didelis ir turtingas 
karavanas eina pro šalį, — ra
miai tarė daug gyvenimo patyręs 
senasis piemuo, į tuos balsus įsi
klausęs. — Nerami šiandien šio
je vietoje naktis. Ji sutrukdys 
mūsų atilsį... Eisime, Dievo ke
leivi, pas tavo žmoną ir kūdiki,
— kreipėsi jis į Juozapą: — Ne
dera vos pagimdžiusią moterį pa
likti vieną.

Pasikėlė Juozapas iš savo vie
tos, ir jiedu nuėjo ten, kur gulėjo

šiltai apklostyta motina tapusi 
moteris su mažu kūdikiu.

Ir nebuvo vandens nuplauti 
motinos kraujui nuo naujagimio 
kūno. Senasis piemuo pasiėmė 
laibakaklį ąsotį, išėjo su juo ir 
pasiuntė savo draugus į netolimą 
šaltinį.

O kitiems liepė parinkti dau
giau malkų ir sukurti didesnį lau
žą, kurio liepsnoje galėtų greitai 
sušilti vanduo.

Atsikėlė tie, kurie turėjo šal
tinyje vandens pasemti, su jais ir 
Simonas, Jonos sūnus, ir tie, ku
rie turėjo malkų parinkti, ir nu
ėjo visi kiekvienas savo darbo 
atlikti.

Darnūs karavano varpeliai vis 
garsiau skambėjo žemės erdvėje 
ir jaudino piemenis.

Tokie buvo darnūs ir švelnūs 
tie garsai, jog stebėjosi einantie
ji į šaltinį pasisemti vandens ir 
nenorėjo tikėti, kad ne iš dan
gaus jie plaukia...

— Argi iš žemės erdvės, o ne 
iš dangaus gali plaukti šie garsai?
— tarė vienas iš jų. — Jie tokie 
malonūs, lyg tai būtų angelo 
daina.

— Man vaidenasi, kad girdžiu 
iš dangaus žodžius, kurie šiems 
garsams pritaria.

— Garbė Visagaliui augšty- 
bėse, ir geros širdies žmonėms 
ramybė žemėje, — pritarė kitas.

— Tiesą pasakei, aš irgi dabar 
girdžiu angelų dainą, — prabilo 
ir Simonas. — Ji jau anksčiau 
buvo pasiekusi mano ausį.

— Žiūrėkite! Žiūrėkite ir ste- 
bėkitės! sušuko pirmasis. — 
Štai, žvaigždė pakilo augštyn ir 
apsistojo ties kalnu, kurio papė
dės dauboje guli dabar gimęs kū
dikis!...

— Tikrai sakau jums, kad į 
pasaulį atėjo Žadėtasis, kurio 
laukia žmonių sielos, -— tarė 
jiems vėl Simonas. — Mane 
įspėja mano širdis, kad ne pras
tas tai gimė kūdikis...

— Kai grįšim vandens pasi
sėmę, eisime ir pagarbinsime Jį,
— tarė kitas...

Į NAUJUS...
(Žiūr. pradžių psl. 1)
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nutarimų ir išrinko pajėgią P.L. 
Valdybą su p-ku p. J. Bačiūnų, 
didžiai patyrusiu visuomeninin
ku ir nuoširdžiu Australijos lie
tuvių bičiuliu.

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ
Nors džiaugiamės gyvastingu

mu visose srityse, bet reikėtų 
atkreipti daugiau dėmesio į kai- 
kuriuos reikalus ir juos energin
giau vykdyti.

Savaitgalio mokyklos: Jas lan
ko labai mažas procentas vaikų 
ir tai vien dėl tėvų pačių nerū
pestingumo ir tautinės atsakomy
bės stokos. Mokykla, kaip ir 
organizacijos tik talkininkauja 
tėvų pastangoms vaikus įsąmo
ninti lietuviais. Dėkingi esame 
mūsų kultūrininkams už jų pa
sišventimą, bet jų pastangos bus 
menkos, jeigu tėvai aktyviai su 
jais nekooperuos.

Aktyviai dalyvaukime ben
druomenės gyvenime. Laikyda- 
mies iš vien išsilaikysime ir net

progresuosime, atsiskyrę nuo 
bendruomenės dingsime be žy
mės. Rūpestis asmenine gerove 
dar neatleidžia nuo pareigos gy
venti ir aukotis savo tautai. 
Ateinančiais metais bus renkama 
b-nės Taryba, vyks suvažiavi
mai, Meno Dienos. Kiekvienas 
lietuvis turėtų dalyvauti aktyviai 
jungdamasis darbu ir auka.

Ateinančiais metais liepos 
rųėn. atvyksta Amerikos lietuvių 
krepšininkų rinktinė su dvejopu 
uždaviniu: tinkamai pasirodyti 
sporto aikštėje ir populiarinti 
lietuvių ir Lietuvos vardą. Pasi
rūpinkime, kad jie jaustųsi savų
jų tarpe ir kad jų gastrolės būtų 
sėkmingos.

Didžiausias rūpestis išlaikyti 
bendruomenėje darnumą. Krašto 
Valdyba šito visomis išgalėmis 
siekia ir kviečia visus — tiek 
organizacijas, tiek ir asmenis 
apvaldyti ir derinti savo nuotai
kas bei ambicijas taip, kad ne
būtų tautai skriaudos. Kviečia-

SESĖS IR BROLIAI,
Sveiki sulaukę ŠV. KALĖDŲ. Viešpaties užgimimas te 

stiprina mus gyvenimo kelyje ir Jo pavyzdys teteikia mums 
jėgų Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnyboje; kad nugalėdami 
visas kliūtis, linksmu veidu ir drąsia širdimi žengtume per 
gyvenimą, darydami gera, vykdydami skautų įstatus, o labiau
siai prisimindami savo geležinį įstatą: “skautas sąžiningai at
lieka visas pareigas”.

Budėdamas Jūsų
v.j. V. Neverauskas,

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADAS

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką man sergant visiems mane 

lankiusiems ligoninėje ir namuose, mane užjautusiems ir li
goje pagelbėjusiems. Ypač dėkingas kun. L. Kemešiui, p.p. 
Petrukėnams, Galiauskienei, Gasiūnams, Baronams, Miliaus
kams, Radzevičienei, Sadzevičienei, Žulienei, Beitmanams, 
Vyšniauskams, Ačiams, Kuzmickui, Šidlauskams, V. Kaspu
čiui, Čižeikams, Ed. Lingei, Lingienei, P. Krutuliui, K. Mi
liauskui, Garnytei, Pudimaičiui, J. Sakalui, Ritikiams, Stan
kevičienei, J. Sakalauskui, Macevičiui; taip pat broliams sa
vanoriams kūrėjams J. Miliauskui, A. Šimkui, T. Cibulskiui, 
A. Einui, St. Račkauskui ir visiems, kurių pavardžių neprisi
menu reiškiu nuoširdžią padėką.

B. Bcdkauskas, 
Lietuvis savanoris kūrėjas

1963 m. gruodžio 20 d.

Visus inžinierius, jų šeimas ir mūsų bičiulius bei pažįstamus 
sveikiname KALĖDŲ PROGA

ir linkime sėkmingų NAUJŲJŲ 1964-jų. METŲ
Daukų Seimą

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA

sveikinu Bankstowno savaitgalio mokyklos bendradarbius,, 
mažuosius aktorius, tautinių šokių šokėjus ir šokėjas, linkė
dama tyro džiaugsmo ir geriausios kloties.

V.jR. Saudargienė.

Širdingiausiai sveikiname savo draugus ir pažįstamus 
sulaukus ŠV. KALĖDŲ

ir linkime daug laimingų ir saulėtų dienų
1964 METUOSE.

KiSonų Seimą

Savo artimuosius, prietelius ir pažįstamus sveikiname su
KALĖDŲ ŠVENTĖM 

ir linkime laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ

S. ir P. Ambrozai

Visus šviesiečius ir jų bičiulius bei prijaučiančius 
Australijoje ir -visame pasaulyje

sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga
ir linkime visiems sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Sambūris Šviesa Australijoje

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos Draugijos narėms, 
aukotojams ir prijaučiantiems 
linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir laimingų NAUJŲ METŲ linki
Sydney Liet. Moterų Soc. 

Globos 'D-jos Valdyba

Daug giedrios nuotaikos
KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖJE 
ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ 

linkime visiems Geelongo ir Australijos lietuviams.
Geėlong Apylinkės Valdyba

Australijos Rajono skautus, skautų tėvus, rėmėjus 
ir visus Australijos lietuvius

ŠV. KALĖDŲ
proga sveikiname ir linkime gražiausių .

NAUJŲJŲ METŲ.
“Aušros” Tuntas

me visus užmiršti praeities ne
sklandumus ar net skriaudas, 
žiūrėti į lietuvį kaip į ginklo bro
lį bendrame kovos fronte už pa
vergtą tautą, už mūsų kaip tau
tinio vieneto išlaikymą už Lietu
vos ribų. Dirbant bendrą darbą 
galėjo ir gali įvykti aštresnių 
nuomonių skirtumų, kurie jaut
resnį net paskatino apleisti ko
votojų gretas. Jeigu tas iš mūsų 
kaltės, mes nuoširdžiai atsipra
šome tikėdami, kad ateityje tos 
geros valios nepritrūksime.
Tik būdami vieningi, atlaidūs ir

ištvermingi, nesmerkdami vieni 
kitų, o pirmoj eilėj visur ir vi
sada jieškodami pateisinimo net 
ir nuoskaudoje, sėkmingai įgy
vendinsime savo idealus.

Žvelgdamas į ateitį su šviesia 
viltimi ir pasitikėdamas kiekvie- \ 
no lietuvio gera valia, linkiu vi
siems nuotaikingų Kalėdų šven
čių ir darbingų bei kūrybingų 
Naujųjų Metų.

L Jonaitis, 
A LB KraSto Valdybos 

Pirmininkas

GERIAUSIOJI ŠVENČIŲ DOVANA — KNYGA
R. Spali*, Angelai ir Nuodėmės ............................................. 9. 9.6
V. Ramona*, Dailininkas Riauba ................................................ 1.11.6
M. Katiliškis, šventadienis už miesto ..................................... . 2. 5.0
S*lly Salminon, Katryna (romanas) ............................................ 2. 5.0
VI. Nagevičiaus monografija ..................... s. 2.14.0
V. Vingėla, Kun. A. Milukas ...................................................  2.14.0
VI. Vijeikis, Lietuva, mano Tėvų Žemė .................. ...... ........ 3. 3.0

(iliustruotas leidinys, gražiai drobėn {rištas, tinka
kaip dovana bet kokia proga)

Dr. V. Sruogienė, Lietuvos Istorija ............................................ 8.14.0
J. KraJikauska*, Titnago Ugnis (prem. romanas) .................. 1. 2.6
V. Kavaliūnn*, Kalnų Giesmė (prem. romanas) ............................ 1. 2.6
V. Volertai, Upė teka vingiais, romanas .................................. 1.11.6
A. Rūta, žvaigždė viršum girios (romanas) .......................... 1.16.6
A. Rūta, Motinos Rankos, romanas ............................................ 1.16.6
A. Rūta, Priesaika, romanas ....................................................... 1. 9.3
K. Grigaitytė, Veidu prie žemės, novelės .................................. 0.18.0
R. Spali*, Alma Mater, apysaka iš Lietuvos universitetų

gyvenimo ........................... .......................................................... 2. 5.0
Dr. A. Šapoka, Vilnius in the Life of Lithuania ....................... 0.19.0
K.V. Taura*, Guerilla Warfare on the Amber Coast ............. 1. 7.0

Taip pat parūpinama ir visos kitos lietuviškos knygos ir plokšte
lės bei anglų, vokiečių, prancūzų kalba veikalai apie Lietuvą, Vaka
ruose pasirodę. Užsakyti galima ir laišku pridedant po vieną ar du 
šilingu nuo knygos pagal didumą už persiuntimą šiuo adresu:

A. KRAUSAS, 4 GRANDVIEW AVE., MARIBYRNONG, VIC.

Geriausius linkėjimus ir sveikinimus reiškia savo klientams 
ir bičiuliams

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA

OVERSEAS RELIEF PARCELS
BOX 2450, G.P.O., 

SYDNEY, N.S.W.

2



% w.. „

1968 m. gruodžio 20 d. MŪSŲ PASTOGĖ

JULIUS KAUPAS

TRYS KARALIAI KAUNE
Buvo Trijų Karalių šventės 

vakaras.
Už lango, švelniai šnerėdamos, 

krito minkštos ir sunkios snaigės, 
gi kambaryje tyliai spraksėjo 
raudona ugnis. Kęstutis su Vik
toru sėdėjo ant kilimo, nušviesti 
neramių židinio liepsnų, ir skaitė 
tikybos vadovėlį. Mat, šį vakarą 
baigėsi puikiosios Kalėdų atos
togos, baigėsi ir linksmas važi
nėjimas rogutėmis nuo Vytauto 
kalno. Tad šį nesmagųjį vakarą 
reikėjo, galų gale, pradėti ruošti 
pamokas.

Jie skaitė apie Betliejų ir apie 
tris karalius.

— Tai nuostabūs buvo laikai! 
— pagaliau pratarė ilgai tylėjęs 
Kęstutis užsisvajojusiu balsu. — 
Tada tai dėjosi stebuklai, — ne 
taip, kaip dabar!.. O norėčiau ir 
aš nors minutę tenai pabuvoti!..

Viktoras apsivertė ant nuga
ros ir, pasikišęs rankas po gal
va, žiūrėjo į laikrodį.

— Taip, — tarė jis, — ir aš 
kartais apie tai galvoju. Bet, ma
tai, patekti į senuosius laikus tai 
ne tas pats, kas į kitą miestą nu
važiuoti!

Taip jiems besišnekučiuojant, 
laikrodis ėmė lėtai mušti aštun
tą valandą. Abu gimnazistai nu
tilo ir klausė jo skambėjimo. Ta
čiau staiga, nežinia po kelinto 
dūžio, laikrodžio švytuoklė su
stojo, ir laikrodis nutilo.

Nustebę berniukai, apimti ne
aiškaus nujautimo, tuojau pat 
pašoko nuo'kilimo ir išbėgo į 
valgomąjį kambarį. Pro aptemu
sį langą jie pažvelgė į karpytą 
Karo Muziejaus bokštą. Tarp 
krintančių snaigių gerai matėsi 
švytintis laikrodis, bet jo rodyk
lės buvo sustoję, o varpelių 
skambesys užgesęs, nebaigus 
mušti valandos. Ilgą laiką vaikai 
stebėjo laikrodį, bet jo rodyklės 
nejudėjo, tartum sustoję vandens 
malūno 'ratai, nebesukami išse
kusios vandens srovės.

Netrukus jų žvilgsnius patrau
kė naujas įstabus reiškinys: virš 
Vytauto kalno sužėrėjo milžiniš-

ERNESTAS GALVANAUSKAS 
SERGA

Iš Madagaskaro persikėlęs 
Prancūziją gyventi buv. Lietuvos 
min. p-kas Ernestas Galvanaus
kas sunkiai serga. Vidiniai sutri
kimai veržia daryti skubią opera
ciją, kad ligonis greičiau pasitai
sytų. Ernestui Galvanauskui šiais 
metais sukanka 81 metų sukak
tis.

★
Šiuo metu Amerika turi paruoš

tų arba ruošiamų 30 astronautų, 
kurie kiekvienu metu gali būti pa
naudoti erdvės tyrimuose. Daugu
mas iš jų Amerikos kariai su ati
tinkamais laipsniais, bet yra ir ci
vilių. Jie visi yra arba su augštu 
išsilavinimu, arba specialiai pa
ruošti erdvių tyrinėjimams.

ik & ii © © i
Žodis kilęs iš lotynų kalbos 

“Calendae” — pirmoji naujo 
mėnesio diena; Lietuvon Kalė
dos atėjo per gudus, kur jos va
dinamos “Kalady”. Kalėdos yra 
Jėzaus Kristaus gimimo šventė 
gruodžio 25 d. Tikroji Kristaus 
gimimo data nėra žinoma, todėl 
pirmaisiais krikščionijos amžiais 
ji nevienodai buvo nustatoma. 
Pranašas Malachijas Mesiją va
dina teisybės saule, o Evangeli
jose Kristus vadinamas šviesos 
saule. Jeigu tad pasaulio kūrime 
saulė buvo sutverta ketvirtąją 
dieną (trečiadienį), tad ir Kris
tus turėjo būti pradėtas Marijos 
įsčiose III. 25, tad jo gimimas 
XII. 25. Ši data galutinai nusi
stovėjo VI-jame amžiuje. O ka
dangi viduramžiais naujieji metai 
prasidėdavo gruodžio 25 d., tad 
nuo to ir Kristaus gimimo šven
tė paprastai buvo vadinama Ca
lendae.

— * —
Visose tautose su Kalėdomis 

susiję įvairūs vietiniai papročiai, 
kurių kilmė dažnai siekia pago

ca, auksu tvyskanti kometa. Ji 
skriejo link senojo miesto, o nuo 
iepsnojančios uodegos nutrūkę 
kibirkštys krito žemėn, lyg ugni
niai lašai.

Vaikinai pažvelgė vienas į ki
tą, netardami nė žodžio, ir toliau 
stebėjo slėpiningosios žvaigždės 
skridimą. Tačiau vos tik kome
ta pasiekė jų namą ir įspindo pro 
langus vidun, salone degusi švie
sa užgeso. Ten pasigirdo tylios 
kalbos, triukšmas, nesupranta
mas šūkavimas ir nežinomų gy
vulių bliovimas.

Berniukas prislinko artyn.
Iš tikybos vadovėlio į saloną 

plūdo keista minia. Pradžioje iš 
spalvoto paveikslo išlipo karū
nuotas karalius, apsisiautęs rau
donu žvaigždėtu apsiaustu, ir 
oriai nuėjo pre knygos raides, 
mosuodamas skeptru. Jis buvo 
nedidesnis už švininį kareivėlį, 
bet, nušokęs ant kilimo, jis ėmė 
augt, tarsi iš butelio paleista dva
sia. Paskui jį iškilmingai išžin- 
ksniavo kiti du kilnūs ir nema

žiau garbingi karaliai: vienas bu
vo ant plačių savo pečių užsi
metęs žalią skepetą, taip akinan
čiai spindinčią, jog net visas 
kambarys nušvito žalia šviesa, 
paskutinysis gi karalius — jei 
neskaityti jo juodo, kaip kamin
krėčio, veido — niekuo ypatin
gu nepasižymėjo. Tačiau visa tai 
niekis, palyginus su tuo didingu 
reginiu, kurs pasimatė, kai į 
kambarį ėmė rinktis kilimais 
dengti kupranugariai su gausiais 
tarnais bei palydovais. Triukš
mas vis didėjo, nes kupranuga
riai netilpo kambary, skabė gė
les iš molinių vazonų ir blovė, 
o tamsiaodžiai vadovai kaukšėjo 
po kambarį savo riestais raudo
nais batais, laipiojo po sofą, ra
gindami gyvulius, ir ieškojo durų 
į laiptus.

Pagaliau jas atrado, ir keistoji 
eisena, nebetilpdama salone, pa
sipylė, lyg spalvingas krioklys, 
laiptais žemyn. Pasakiški jos si
luetai, prieš dingdami, sumirgė
jo išplėstose vaikinų akyse.

Mieliems bičiuliams, bendradarbiams ir kolegoms 
linkiu LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
ir šviesių NAUJŲ METŲ.

Iz. Jonaitis

Savo mielus artimuosius, bičiulius ir pažįstamus
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

sveikina ir geriausios sėkmės linki

B. ir V. B ar kai, Sydney

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir laimingų NAUJŲ METŲ 

linki savo draugams bei “Mūsų Pastogės” skaitytojams

M. ir B. Gailiūnai

Visus savo bičiulius, prietelius, draugus ir visus kitus 
pažįstamus sveikinu

KRISTAUS GIMIMO švenčių 
ir NAUJŲ 1964 METŲ proga 

ir linkiu daug tyro džiaugsmo ir laimingo gyvenimo.
Iz. Gektartas

ŠVENTŲ KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 
proga nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
draugams, geradariams ir pažįstamiems.

E.J. ir A. Laurinaičiai

niškus laikus. Ir Lietuvoje tokių 
kalėdinių papročių buvo apstu. 
Drauge su kalėdinių papročių 
apeigom yra ir visa eilė specifi
niai kalėdinių dainų ir giesmių, 
burtų, prietarų.

Seniau švęsdavo Kalėdų tris 
dienas. Paskutinioji buvo vadi
nama dar “ledų diena” — kas 
tą dieną dirba, to javus vasarą 
ledai išmuša. Pirmą Kalėdų die
ną negalima svečiuotis, ir tik ant 
rąją prasidėdavo visokios pra
mogos.

Visas kalėdinis laikotarpis nuo 
Kalėdų ligi Trijų Karalių seniau 
vadinosi tarpušvenčiu, o visi va
karai — šventvakariais. Tada ne
buvo galima sunkių darbų dirbti, 
nebent plunksnas plėšyti.

Lietuviams ir slavams nuo se
nų laikų buvo žinoma vestuvinė 
eglutė, kabinama palubėje, kaip 
vaisingumo ženklas. Kalėdų eg
lutė yra visai naujas paprotys, 
paplitęs per mokyklas šio am
žiaus pradžioje. Kalėdų eglutės 
kilmė — Vokietija, kur eglutės

buvo rengiamos dar 16-me am
žiuje. Prieš šį paprotį ilgiausiai 
kovojo grynai katalikiški kraštai, 
laikydami jį protestantišku. Ka
lėdų eglutės idėja yra labai se
na, remiasi tikėjimu magiška vi
sados žalia augalų galia.
(Naudotasi Liet. Enciklopedija)

Berniukai greit apsivilko ir 
išskubėję ant laiptų, sušoko ant 
paskutinio jauno kupranugario 
nugaros.

Keistoji vilkstinė išgarmėjo į 
gatvę.

Čia buvo šilta. Apie šviečian
čius žiburius sukosi krintančios 
snaigės, tarsi jėgų netekę baltos 
plaštakės.

Prieš namo duris gi krypavo 
keli raudonbarzdžiai rabinai, ro
dė pirštais į skriejančią dangumi 
kometą ir karštai ginčyjosi, kaž
ką gargaliuodami nesuprantama 
savo kalba. Jie taip smarkiai ske
ryčiojosi rankomis, kad net šali
gatviu praeiti nebuvo galima. 
Bardamiesi tarp savęs jie visai 
nepastebėjo, kaip didieji kupra
nugariai užsirioglino tiesiog ant 
jų, ir būtų buvę dar, ko gero, 
sutrypti į miltus. Išsigandę rabi
nai tik riktelėjo ir pabiro į visas 
puses, plasnodami juodais savo 
skvernais. Sustoję kitoj gatvės 
pusėje po žiburiu, jie ėmė glos
tyti sniegu apdribusias bei iš bai
mės pasišiaušusias savo barzdas, 
tirdami akimis nematytąją eise
ną. Trumpai pasitarę, jie nusku
bėjo pas vyriausiąjį rabiną suži
noti, koks čia nepaprastas ste
buklas vyksta Kaune.

Rytietiškasis karavanas gi iš
plūdo į gatvės vidurį. Pats pir
mas jojo rūmų astrologas, užsi
movęs ant galvos smailą burti
ninko kepurę, akylai stebėdamas 
auksinę žvaigždę pro žiūroną. 
Jam iš paskos, didingai siūbuo
dami, jojo turtingieji karaliai, o 
kiek atokiau — visa begalybė 
garbiniuotų tarnų.

Netrukus vilkstinė pasiekė tū
kstančiais lempų šviečiančią 
Laisvės alėją. Tarnai papūtė sto
ras savo lūpas, nustebimo pilni 
ir smalsiai žvalgėsi į prabangiai 
papuoštas vitrinas, kuriose ža
liavo žvakutėm nusagstytos eg
laitės, sėdėjo raudoni kalėdų se
niai su dovanų maišais, mirgėjo 
saldainiai ir žaislai, didžiuliai 
riešutų tortai ir nusirpusios vy
nuogės.

Gausūs praeiviai, iki tol nerū
pestingai knibždėję snieguotuose 
šaligatviuose, bematlant susido
mėjo tolimaisiais svečiais ir, su
stoję gatvės pakraštyje, lydėjo 
juos netikinčiom akim, šnekėda
miesi tarp savęs ir rodydami į 
kupranugarius. Kurie gerai ne
primatė, tai net ir akinius užsi
dėjo.

Nelengva čia buvo gyvuliams 
žygiuoti, nes gatve dindėjo skam
bučiais apkabinėtos rogės, ir ūžė 
greiti automobiliai.

Vienas nerangus kupranuga
ris užkliudė geltoną laikraščių 
kioską ir pargriovė jį skersai ša
ligatvio. Iš būdelės pabiro sal
dainiai, papirosų dėžutės ir pa
laidi laikraščių lapai, kuriuos vė
jas ėmė nešiot po gatvę, — gi iš 
pakampių subėgę valkatos ėmė 
rinkt papirosus ir skubiai grūsti 
į kiauras savo kišenes.

Šį tvarkos ardymą budria sa
vo akimi tuoj pastebėjo storas 
policininkas, stovėjęs šviesioje 
kryžkelėje. Jis prišoko prie nu- 
si kai tusiojo kupranugario ir, sku

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

ir 
NAUJUOSE METUOSE

linkėdamas gyvastingumo ir saulėtos vilties į mūsų tautos 
prisikėlimą.

Antanas Krausas,
ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBOS 

LITUANISTINES SEKCIJOS SENIŪNAS.

Nuoširdžiai sveikinu visus 
Lietuvių Enciklopedijos Prenumeratorius linkėdamas 

gilaus džiaugsmo KALEDOSE 
ir 

saulėtos laimės NAUJUOSE METUOSE.
Antanas Krausas,

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS ATSTOVAS 
AUSTRALIJAI

biai išsitraukęs iš kišenės užrašų 
knygutę, jau ruošėsi sustatyti 
jam protokolą. Laimei, tuo metu 
pro šalį ėjo pats miesto polici
jos vadas.

— Ką gi darai, neišmanėli! — 
griežtai subarė jis policininką. 
— Argi nematai, kas čia joja? 
Tuoj padaryk karavanui kelią!

Tai taręs, policijos vadas ati
davė karaliams pagarbą, užsirū
kė cigarą ir, smarkiai pūsdamas 
dūmus, iš lėto nugirgždėjo tolyn.

Policininkas klusniai kaukš
telėjo kulnimis ir taip smarkiai 
pasitempė, kad net auksinė jo 
munduro saga, garsiai pokštelė
jusi, ištrūko. Po to jis sušvilpė 
švilpuku, iškėlė pirštinėtą ranką 
ir, sustabdęs skubančius auto
mobilius, leido pražingsniuoti 
nematytajai vilkstinei.

Kiek pakeliavęs, karavanas 
perėjo Laisvės alėją ir įžengė į 
senąjį miestą. Kreivos ir sniegu 
apdribusios gatvės pamažu apte
mo. Čia nebesigirdėjo nei triukš
mingo praeivių klegesio, nei gau
sių žiburių čia nesimatė, tik kar
tais nuošalioje palėpėje suspink- 
sėdavo koks vienišas mažas lan
giukas, lyg užgesusio degtuko 
blėstanti galvutė. Danguje užsi
merkė paskutinės žvaigždės, tik 
neklystanti kometa pamažu skri
do savo keliu.

Ilgą laiką jie jojo visiškoj ne
žinioj.

Pamažu ėmė darytis šilčiau.
Padvelkė šiltas vėjas, danguje 

sušvito nematytos žvaigždės, ir 
abu mūsų berniukai išvydo sve
timą kraštą. Sniego čia nebebu
vo. Aplink, kiek tik akys užma
tė, tęsėsi geltonas dykumų smė
lis, tik kur ne kur, švelniai šiu- 
rendamos, šlamėjo palinkusios 
palmės. Kupranugarių kojos, 
paraudę nuo neįprastos kelionės 
per sniegą, ėmė sparčiau kopti 
drungnom kalvų smiltim. Nus
tebę vaikinai atsisuko atgal, aki
mis ieškodami Karo Muziejaus 
bokšto, — tačiau jie matė tik ty
rus, keistus augalus ir naktį.

Kai jie prijojo pavėsingą oazę, 
oras padvelkė drėgme, susipynu
sių medžių lapai nubudo ir ėmė 
tyliai šnabždėti, o nematyti 
paukščiai ėmė baukščiai šūkauti 
nustebusiais balsais. Netrukus 
jie pasiekė baltą miestelį. Jo ma
žyčiai namukai, juos pasitikda
mi, patiesė melsvus savo šešė
lius, lyg permatomus šydus, po 
karavano kojom. Pro siaurus, 
pinučiais apipintus langus kai 
kur skverbėsi šviesa, čia mūsų 
jaunuoliai pasistiebdavo ir smal
siom akim stebėdavo keistai pa
dengtus stalus, papuoštus sep- 
tynšakėm žvakidėm, aplink ku
riuos lingavo barzdoti žydai, — 
žymiai oresni už anuos su mai
šais po Kauną besibastančius 
bonkų pirklius, — kramtė treš
kančius macus ir murmėjo po 
nosimi nesuprantamus maldų 
žodžius.

Tačiau netrukus miestelio na
mai pasibaigė, ir tik tiesus jų ke
lias, nušvitęs nuo žvaigždės at
spindžių, blizgėjo, tarsi sidabrinė 
juosta.

Pagaliau ant drėgnos ir šešėlių 
priplūdusios kalvos, tarp tamsiai 
žalių eglaičių pasirodė sukrypusi 
prakartėlė. Pro atviras jos duris 
ir pro samanotų rąstų plyšius 
skverbėsi nuostabiai rami Šviesa, 
ir tylus melancholiškas dainavi
mas aidėjo mėlynoje naktyje. 
Tuomet padvelkė lengvas vėjas, 
ir danguje sumirgėjo tyras debe
sėlis — taip panašus į skriejantį 
angelą! — o auksinė žvaigždė 
atsimušė iškelton jo rankon ir, 
švelniai skambėdama, sudužo 

DŽIAUGSMO KALĖDŲ ŠVENTESE 
ir

GERIAUSIOS SĖKMĖS NAUJUOSE 1964 METUOSE 
draugijos “TALKA” nariams linki

Lietuvių Kooperatinės Kredito D-jos 
"TALKA” Valdyba

smulkutėm kibirkštim. Ant pra- 
kartėlės pasipylė šviesus ir ste
buklingas lietus. Auksinės 
žvaigždutės pakibo sakuotuose 
eglaičių spygliuose ir siūbavo 
virpėdamos, lyg pasakiški pa
puošalai, ir spindinčios gijos nu- 
sroveno per nuskurusias jų ša
kas, tarsi šnerantys sidabro ka
roliai.

Rūmų astrologas nuleido pas
tabų žiūroną nuo tamsios savo 
akies ir, prijojęs prie valdovų, 
pranešė, jog čia baigiasi kelionė. 
Karalius gi apėmė šventas išgąs
tis, ir jie rimtai lingavo sunkio
mis savo karūnomis, išmintin
gom akim žvelgdami į šviečian
čius medelius.

Ir tuomet karavanas pamažu 
įvingiavo į kalvą.

Valdovai nerangiai, bet kiek 
galėdami oriau nusileido nuo 
aukštųjų kupranugarių, ir ne- 
rimstantys tarnai pabiro į skaidrų 
kaip stiklas smėlį, ir abu vaikinai 
nedelsdami stryktelėjo žemėn.

Karaliai stipriau susisiautė 
puošniais savo apsiaustais ir, pa
lydovų spiečiaus apsupti, įžengė 
prakartėlėn, gi vaikinai nedrąsiai 
įkiūtino jiem iš paskos.

įėję tvartelin, jie pirmiausiai 
pastebėjo malonų žilabarzdį senį 
paraudusia nosimi, apsisiautusį 
tamsiai rudu rūbu. Jis krapštė 
žiburį, atsargiai derindamas jo 
liepsną; šiurkšti virvė, juosusi il
gą ir apdėvėtą jo apsiaustą, ra
miai ir taikiai lingavo ore.

Tuomet jauna ir nuostabiai 
graži moteris atitraukė virpan
čiais pirštais šilkinę skepetą, už
kritusią ant baltos kaktos, ir pa
žvelgė į svečius tyromis akimis. 
Po to ji palenkė švelniai besišyp
santį veidą virš skurdžių ėdžių, 
kuriose miegojo mažutis, ką tik 
gimęs Kūdikis.

Kilnieji karaliai pagarbiu žing
sniu prikrypavo prie vargingojo 
Vaikučio, priklaupė prieš Jį ir 
sudėjo ant purvinų šiaudų bran
gias savo dovanas — žėrintį auk
są, kvapniausius rytų smilkalus 
ir retąją myrą.

Abu mūsų jaunuoliai ėmė ne
ramiai šnabždėtis tarp savęs. Jie 
ėmė uoliai raustis savo kišenėse 
ir, laimei, užčiuopė ten šokoladi
nių saldainių dėžutę.
/ Nedrąsiai slapstydamiesi vie
nas už kito, jie padėjo ją ties tur
tingom karalių dovanom.

Po to jie pasitraukė atgal ir 
vėl pasislėpė minioje. Piemenu
kai dirstelėjo į juos juodom akim, 
tyliai tęsdami svajingą savo dai
ną, pilną neramaus ilgesio, gi 
jaunieji karalių tarnai, viską už
miršę, ėmė pritart, švilpaudami 
melsvom, švelniai verkiančiom 
dūdelėm. Mūsų vaikinai ėmė 
šnekėtis su jais, bematant susibi
čiuliavo ir draugiškumo ženklan 
išmainė gimnazistiškas mėlyno 
aksomo kepures į geltonus tur
banus, susuktus iš sunkaus šilko, 
priekyje susegtus raudonais ru
binais.

Netrukus karaliai pasikėlė ke
lionėn. Jie dar sykį nusilenkė 
prieš Kūdikį — taip, kad juodo
jo karaliaus karūna tik tik žemėn 
nežlegterėjo — ir pirštų galais 
išsėlino pro duris. Abu berniu
kai išsekė paskui juos kartu su 
klegančiu palydovų būriu.

Visi vėl susėdo ant linguojan
čių kupranugarių. Karavanas 
atsargiai nuklampojo nuo kalvos, 
pasuko į senąjį kelią ir iš lėto to
linosi nuo įstabiosios prakartėlės. 
Sidabrinis eglaičių žvilgsnys pa
mažu geso tamsoje, tilo ir liūdna 
piemenukų daina tolumoj.

(Nukelta į psl. 7)
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Kas yra pavergtųjų seimas?
Lapkričio 23 vykusiai New Yor- 

ko VLIKo sesijai LLK pirminin
kas V. Sidzikauskas kalbėjo apie 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimų. 
Savo praneSime jis nurodė, kad pa
tekusiųjų bolševikinėn nelaisvėn 
Centro ir Rytų Europos valstybių 
politiniai tremtiniai ir egzilai dau
giausia susispietė Jungtinėse Val
stybėse. Čia jie rado patogiausias 
ir prielankiausias savo veiklai są
lygas. čia jie sukūrė savo politi
nes ir kultūrines organizacijas.

Gųros valios amerikiečiai 1949 
m. sukūrė New Yorke Europos 
Laisvės Komitetų, kurio tikslas 
padėtį Centro ir Rytų Europai 
nusikratyti bolševikinės priespau
dos. Šio Komiteto parama naudo
jasi Albanijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Estijos, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Rumunijos ir Ven
grijos egzilai.

Kurį laikų Sovietų pavergtos 
Europos egzilai veikė kas sau. Vė
liau pradėjo užsimegzti tarp jų 
ryšys. Vyko periodiniai pasitari
mai. Buvo daromi bendri žygiai. 
Tas bendradarbiavimas nuvedė į 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
sudarymų.

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo uždavinys yra reikšti tikrų jį 
sudarančių tautų valių, veikti ir 
kalbėti už bolševikų nutildytas 
savas tautas, kovoti už pavergtų
jų valstybių nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymų. Todėl labai daž
nai Pavergtųjų Seimas yra vadi
namas Mažosiomis Jungtinėmis 
Tautomis.

Pavergtųjų Seimo organizacija 
yra sudaryta pagal Jungtinių Tau
tų pavyzdį. Kas metai Seimas ren
kasi sesijai tų pačių dienų, kai 
Jungtinės Tautos pradeda savo se
sijų. Pavergtųjų Seimo organai 
yra: (1) Pilnaties susirinkimas, 
kuriame kiekviena Seimų sudaran
čių valstybių turi delegacijų: (2) 
Generalinis Komitetas, lyg ir ati
tikmuo JT Saugumo Tarybos, ir
(3) Generalinis Sekretorius bei jo 
pavaduotojas. Be to, veikia trys 
komisijos: politinė-teisinė, sociali- 
nė-ūkinė ir kultūrinė-informaci- 
nė. Seimo būstinė yra Jungtinių 
Tautų būstinė — New Yorkas. 
Seimo nepaprastos sesijos ar kon

ferencijos vyksta ir Europoje. Sei
mas turi savo delegatūras Londo
ne, Paryžiuje, Bonnoje, Romoje, 
Stockholme, Buenos Aires, Rio de 
Janeiro, Montevideo ir Australijo
je, o savo atstovus dar ir Kopen
hagoje, Beirute, Kolumbijoj, Japo
nijoj, Filipinuose ir Naujojoj Ze
landijoj.

Pavergtųjų Seimo nuostatai rei
kalauja, kad jo nariai — tautiniai 
komitetai — ir tautinių delegacijų 
nariai būtų savų valstybių pilie
čiai. Lietuvos delegacijų Paverg
tųjų Seime nominuoja Lietuvos 
Laisvės Komitetas. Vienuolika de
legacijos narių gyvena JAV, pen
ki — Europoje.

Iš pastarųjų metų Pavergtųjų 
Seimo veiklos pažymėtini yra sic 
faktai:

(1) Susirinkus 88-jam JAV 
Kongresui ir jam susiorganizavus, 
Pavergtųjų Seimo Generalinis Ko
mitetas lankėsi Washingtone. Pa
sidalinę į grupes, jo nariai aplankė 
daugiau kaip 40 senatorių ir Ats

MIELI SKAITYTOJAI!

Metai baigiasi, baigiasi ir Mūsų Pastogės prenumerata, 
kurią su Naujais Metais reikėtų vėl atnaujinti. Lietuvis be 
savo laikraščio, tai kaip karalius be karūnos, kaip valgis be 
druskos. Vienybėje su sava spauda yra abipusė nauda ir pras
mė: spauda stiprina dvasioje mus, o mes prenumeruodami 
stipriname spaudą.

Jau penkiolika metų, kaip Mūsų Pastogė stiprina, riša 
ir informuoja visus Australijos ir N. Zelandijos lietuvius.

Nebūkime egoistai — patys naudodamiesi spaudos vai
siais ^neužmirškime ir tų, kurie jos neskaito: paraginkime 
neskaitančiuosius, kad ir jie įsijungtų į Mūsų Pastogės skai
tytojų plačią ir skaitlingą šeimą.

Mūsų Pastogė lankė jus penkiolika metų ištvermingai ir 
reguliariai, lankys jus ir toliau. Mūsų Pastogės skaitytojai 
1964 m. gauna su plačia informacija knygos formos kalen
dorių.

Dar šiandie pasiųsk prenumeratos pinigus neatidėlioda
mas rytojui ar kitiems metams.

tovų Rūmų narių, buvo priimti 
Valstybės Departamente.

(2) Š.m. gegužės mėn. Paverg
tųjų Seimas turėjo konferencijų 
Strasburge. Toji konferencija da
vė jam progų pabendrauti su lais
vųjų Europos valstybių, politikais 
ir parlamentarais, o ypač su Eu
ropos Taryba ir jos sudaryta Ne
atstovaujamų Valstybių Komisija. 
Konferencijai pasibaigus, Paverg
tųjų Seimo Generalinis Komitetas, 
pasiskirstęs į grupes po tris, lankė 
Vakarų Europos valstybių sosti
nes. Drauge su Lenkijos ir Rumu
nijos delegacijų pirmininkais, aš 
lankiausi Paryžiuje, Briuselyje ir 
Londone, o pats vienas dar ir Vo
kietijoje, Ispanijoje, kur kalbėjau 
per Madrido radijų į pavergtųjų 
Lietuvą, ir Portugalijoje.

(3) Pavergtųjų Seimas darė vi
sas galimas pastangas, kad JAV 
Prezidentas laiku išleistų prokla
maciją, skelbiančią Pavergtųjų 
Tautų Savaitę. Jis suorganizavo 
tos Savaitės mnėjimą, ypač New 

Yorke ir Washingtone. Liepos 18 
d. turėjo Washingtone pietus, ku
riuose dalyvavo daugiau kaip 50 
Kongreso narių, be to, diplomatų, 
Valstybės Departamento ir spau
dos atstovų. Ta proga buvo įteikti 
Pavergtųjų Seimo žyminiai — si
dabrinė plokštelė, įrėminta tarp 
devynių pavergtųjų valstybių vė
liavų — senatoriui Keating, poli
tiniam rašytojui Edgar Mowrer, 
žinomam žurnalistu Roscoe Drum
mond ir Indianos valstijai.

(4) Š.m. spalio 23-31 d.d. Viet
namo sostinėje Saigone vyko De
vintoji Azijos Tautų Anti-Komu- 
nistinės Lygos Konferencija. Aš 
buvau deleguotas atstovauti joje 
Povergtųjų Europos Tautų Seimą. 
Turėjau labai gerą progų pagy
vinti ir suglaudinti Pavergtųjų 
Centro ir Rytų Europos tautų I 
santykius su Azijos tautomis, pa
skleisti ten mūsų medžiagų ir pra
vesti gražią propagandą Lietuvai. 
Saugumo Konferencija'buvo ver
tinga Azjos ir pavergtųjų Centro 
ir Ryt Europos tautų solidarumo 
manifestacija. Konferencijai pasi
baigus, buvau pakviestas į Taipei, 
Formozą, būti Laisvosios Kinijos 
vyriausybės svečiu. Ten, ir kaip 
ACEN delegatas ir kaip buvęs Ne
priklausomos Lietuvos įgaliotas 
ministeris, buvau nepaprastai šil
tai priimtas. Turėjau gražią progų 
susitikti ir bendrai mums rūpi
mais klausimais išsikalbėti su 
Laisvosios Kinijos Respublikos Vi
ceprezidentu, kuris yra drauge ir 
Ministeris Pirmininkas, su Užsie
nių Reikalų Ministeriu, su Parla
mento ir Aukštųjų Rūmų pirmi
ninkais, su Provincijos Guberna- 
torum ir kt. Mano lankymųsi For- 
mozoje vainikavo audijencija pas 
Laisvosios Kinijos Prezidentų Ge
neralissimo Ching Kai-shekų. Ap
lankiau ir Quemoy (Kin-men) sa
lų, iš kurios matosi Raudonoji Ki
nija.

(5) š.m. rugsėjo mėn. Paverg
tųjų Seimo pirmininkas ir Gen. 
Sekretorius pavaduotojas lankėsi 
Pietų Amerikoj: Buenos Aires juo
du pravedė seminarų apie Maskvos 
užmačias pavergtose Centro ir Ry
tų Europos valstybėse, sugretinda
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mi tai su komunistų akcija Pietų 
Amerikoj.

Per savo jau dešimtuosius veik
los metus Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas įgijo nemažų auto
ritetą ir svorį tarptautinėj šių lai
kų politikoj, yra reikšmingas ir 
naudngas bendros Centro-Rytų 
Europos egzilų veiklos ir kovos or
ganas. Tatai ypač jaučiama lan
kantis kituose žemynuose.

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas ir mūsų jame dalyvavimas 
yra itin svarbus ir naudingas 
mums lietuviams, kovojantiems už 
Lietuvos išlaisvinimą.

K or

MŪSŲ PARDUOTUVĖJE MELBOURNE
FOOD HOUSE PTY. LTD.

57 — 58 PRAHRAN MARKET ARCADE 

pigesnėmis kainomis kaip kur kitur galite gauti europietiškų 
produktų: įvairių uogienių, grybų, kilkių, šprotų, žuvelių, ikrų, 
sūrių, silkių, kumpio, agurkų, lašišos ir kt.

ĮVAIRŪS VIETOS PRODUKTAI IR SKANĖSTAI 

ATSILANKYKITE IR ĮSITIKINSITE!

Savo klientams lietuviams linkime smagių KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ ir laimingų 1964-jų METŲ.

FOOD HOUSE PTY. LTD.
57 — 589 Prahran Market Arcade, Melbourne

KUBA — TAIKOS SĄLYGA

Spalio revoliucijos minėjime 
Maskvoje buvo pareikšta, kad pa
saulio taika būtų daug pastovesnė 
ir tikresnė, jeigu amerikiečiai 
mažiau domėtųsi Kubos reikalais 
ir jeigu jie pristabdytų antiko
munistini sąjūdį, besireiškiantį 
Kubos politinių emigrantų tarpe. 
Šioje metinėje sovietinės revoliu
cijos šventėje Maskvoje Kubos 
reikalai buvo daugiau pabrėžti, 
negu kitados.

Adelaidės Apylinkės Valdyba sveikina visus lietuvius
Pietų ir visoje Australijoje
KALĖDŲ ŠVENČIŲ Proga 

ir linki visiems asmeniškos gerovės 
ir šviesių 1964-jų METŲ.

Adelaidės Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikina visus Melbourno 
ir visos Viktorijos lietuvius

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1964 METŲ PROGA

Melbourno Apylinkės Valdyba

Sveikiname mielus canberiškius ir visus apylinkių lietuvius 

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

linkėdami daug džiaugsmo ir sėkmės.

A LB Canberra Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname Wollongongo ir 

ir visus Pietų Pakraščio lietuvius
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA

A LB Wollongong Apylinkės Valdyba

SUKAKTUVINĖ METINĖ 
VLIKO SESIJA

Lapkričio 23-24 d.d. New Yorke 
buvo susirinkusi metinė VLIKo 
sesija — jos metu paminėtas ir 
VLIKo veiklos dvidešimtmetis. Se
sijoje pagerbtas jos išvakarėse 
tragiškai žuvusio prezidento J.F. 
Kennedy atminimas. Sesiją pa
sveikino Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas, sveikino ALT ir kitų vei
ksnių, visos eilės organizacijų ats
tovai. Buvo VLIKo, V. Tarybos, 
kontr. kom., Konsolidacijos komisi

jos, Tautos Fondo, Lietuvos Dele
gacijos PET Seime pirmininkų 
pranešimai, diskusijos. VLIKo 20- 
tis paminėtas su J. Audėno ir St. 
Lūšio kalbomis. Buvo įv. komisijų 
pranešimai, priimta eilė rezoliuci
jų. (E)

MIRĖ MUZIKOLOGAS
Vytautas Karpavičius, daug pra
nešimų daręs apie muziką per ra
dijo ir dabar Lietuvos kompozito
rių sąjungos paskirtas būti muzi
kos dėstytoju Kultūros universi
tete.

RAID NEPIRKTŲ 
“NEPAGEIDAUJAMOS” 

LITERATŪROS
Sovietinis režimas griebiasi keis

tų priemonių, kad skaitytojai ne 
tiek daug pirktų literatūros, kuri 
nėra aiškiai “partinė”. Latvijoje 
(kaip ir Lietuvoje), didokais tira
žais išleistos “senųjų” autorių 
knygos (ypač klasikai, bet ir šiaip 
“nepolitinė” literatūra) būdavo 
greitai išperkamos. Dabar komu
nistinis latvių literatūros laikraš
tis praneša, kad leidykla ateityje 
leidžiamoms kai kurioms knygoms 
pakeisianti kainas. Ryšium su tuo 
įdomi žinia, kad siekiama per pusę 
sumažinti Rygos radiofono ben
dradarbių algas. Kitu atveju pra
nešta, kad esą numatyta sumažinti 
ir autorių honorarus. Latvių kul
tūrininkai aiškina taip: Sovietai ir 
jų vietiniai įgaliotiniai daro pas
tangų sumažinti “vietininkiškumą” 
literatūroje, mene, ypač Pabaltijo 
respublikose, kur. daug likę “na
cionalistinių liekanų”. Viena iš 
priemonių: susiaurinti tų vietinių 
kultūrininkų materialinį pagrindą.

(E)

RAUD. ARMIJOS BUV. 
KARININKAI — KOLCHOZŲ 
IR SOVCHOZŲ PIRMININKAI
Iš komunistų spaudos užuominų 

matyti, kad buv. Raud. armijos 
karininkai vis dar komandiruojami 
į Latvijos žemės ūkį ir virsta kol
chozų ir sovehozų pirmininkais. 
Tikslas savaime aiškus: iš vienos 
pusės padedama provincijos rusi
fikacijai, iš kitos pusės tie “civi
liai” karininkai turėtų svarbų 
uždavinį, kai kiltų karas. (E)

LIETUVOS SPAUDOJE APIE 
PREZ. J.F. KENNEDY MIRTĮ
Pavergtos Lietuvos spauda apie 

tragišką JAV Prezidento mirtį 
pranešė lapkr. 23 d. rytą. Lapkr.

V/ V

Geležinę uždanga praskleidus

24 d. “Tiesoje”, Komj. Tiesoje” ir 
kt. laikraščiuose paskelbtos N. 
Chruščiovo, L. Brežnevo, Ninos 
Chruščiovienės ir A. Gromyko 
užuojautos, pažymėta, kad Sovietų 
S-gos visuomenė “nuoširdžiai už
jaučianti” prezidento mirtį.

Paskelbtos prezidento nuotrau
kos, vaizdai iš Dalias Ir Chruščio
vo su Gromyko atsilankymas JAV 
ambasadoje Maskvoje. Lietuvoje 
leidžiama spauda lapkr. 24 d. te
paskelbė Tass prisiųstą ir vilniš
kės Eltos pateiktą neilgą nekrolo
gą. Be biografinių žinių, dar pa
žymėta, kad Kennedy buvęs “rea
liai mąstąs valstybės veikėjas, su 
plačiu politiniu horizontu”. Pagal 
Tassą Kennedžio politiką rėmę 
“pažangieji amerikiečių tautos 
sluogsniai ir kartu piktai puolė 
“pasiutusieji” reakcionieriai”. (E)

PABALTIJO KRAŠTAI
PRANAŠESNI DARBO

PRODUKCIJOJE
Maskvoje leidžiamas “Vestnik 

statistiki” 10 n-ry paskelbė me
džiagą apie darbo sąnaudas cent
neriui žemės ūkio produkcijos pa
gaminti visos Sovietų S-gos kol
chozuose ir sovehozuose. Toji me
džiaga liečia tiesiogines sąnaudas. 
Pagal pateiktą statistiką, darbo 
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našumas auginant grūdus Estijos 
kolchozuose pustrečio karto dides
nis, negu Baltarusijos kolchozuo
se, beveik trigubai didesnis kaip 
Lietuvos kolchozuose ir 2,3 karto 
didesnis, negu Latvijos kolchozuo
se. Bulvių auginimo srity viduti
niškai Sovietijoje vieno centnerio 
gamybai 1962 m. kolchozuose su
naudota 0,9 žmogaus darbo die
nos. čia vėl pirmauja Estija su 
0,5 darbo dienos, po to seka (čia 
minimi tik kolchozai) — Rusijos 
Federacija, Ukraina, Kirkizija, 
Armėnija, Baltarusija ir Lietuva 
(1,4). Gyvulininkystės produkcijo
je taip pat skirtingas našumo ly
gis. Estijos kolchozuose sąnaudos 
šudarė 7,7 žmogaus darbo dienos, 
toliau seka: Kazachstanas, Latvi
ja, Lietuva (10,7), Rusijos Fede
racija (12,6) ir kt. Estijos prana
šumas tenka aiškinti didesne kraš
to elektrifikacija, mechanizacija ir 
lengvu dirvožemiu. (E)

LIETUVOS VIETA
SOVIETIJOJE PGL.
PRAMONĖS RŪŠIS

“Liaudies Ūkio” (Nr. 8, 1963) 
duomenimis, Lietuvos pramonės 
pagal atskiras rūšis vieta visoje 
Sovietų Sąjungoje, 1960 m. atrodė 
taip:_pgl. gamybos apimtį 3 vieta

— lininiuose audiniuose, 4 vieta 
metalo piovimo staklėse, 4 vieta
— žuvies sugavime, 5 vieta — viln.
audiniuose, 5 vieta — mėsos ga
myboje, 6 vieta — popieriaus ga
myboje, 6 vieta — šilkiniuose audi
niuose, 6 vieta — sviesto gamybo
je, 8 vieta — cemento gamyboje, 
9 vieta — odinėje avalynėje, 11 
vieta — įv. konservų gamyboje, 12 
vieta — elektros energijos ir 12 
vieta — medvilninių audinių ga
myboje. (E)

V. SIDZIKAUSKO 
VIZITAS TAIVANE

Pasibaigus Azijos Tautų Anti
komunistinės Sąjungos konferen
cijai Saigone, naujasis Sąjungos 
pirmininkas Ku Cheng-kang pa
kvietė Australijos, Indijos, Jorda
nijos, Korėjos, Liberijos, N. Ze
landijos, Turkijos ir Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo delegatus 
apsilankyti laisvojoj Kinijoj — 
Taivane. Čia svečius sutiko labai 
nuoširdžiai. Juos priėmė prezi
dentas Ching Kai-shek, ministras 
pirmininkas ir sykiu vicepreziden
tas Chen-Cheng, užsienių reikalų 
ministras Chang, ūkio ministras 
Yang, parlamento pirmininkas 
Huang, informacijų direktorius 
Shen. Jie buvo detaliai painfor
muoti apie politinę, ūkinę ir kul
tūrinę padėtį Taivane ir apie pa
dėtį Kinijos žemyne. Jie buvo nu
gabenti į Quemoy salą ir i ten j 
Kinijos žemyną leido propagan
dinius balionus. Svečiai taip pat 
aplankė žemės reformos parodą ir 
didžiuosius vandens rezervuarus 
Taoyune. Taivane į akis puola 
nepaprastai kruopštus krašto re
sursų išnaudojimas.

Laisvosios Kinijos aukštieji pa
reigūnai labai gerai informuoti 
apie, padėtį Rytų Europoje ir tvir
tai įsitikinę, kad Azijos ir Euro
pos tautų išsilaisvinimas iš komu
nistinės vergijos yra tarpusavio 
priklausomybėje.

Kor.
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MŪSŲ PASTOGĖ

Ateitininkų Sendraugių sto
vykloje (U.S.A.) įvyko simpoziu
mas tema: Moraliniai ir meni
niai matai literatūroje. Simpo
ziume dalyvavo dr. J. Girnius, 
Lilė Tumosaitė ir Rimas 5Ii alas.

Lilė Tumosaitė iškėlė du klau
simu: I. ar literatūra gali būti 
vertinama moraliniais matais? ir 
2. ar literatūra nemorali? Į pir
mąjį klausimą atsakymas — ne, 
antrasis klausimas atsakomas ir 
paaiškinamas taip: literatūra ne
gali būti amorali, kaip vandens 
plaunamas pajūrio akmenėlis, 
bet yra moralūs ar nemoralūs 
veikalo veikėjai, o ne pats lite
ratūros veikalas. Veikale ieško
ma meninės vertės, moralinės — 
žmoguje. Autoriaus didžiausia 
atsakomybė tik savo veikalui; ta
čiau, autorius per meną galėtų 
vesti žmogų į skaidrėjimą ir į 
galutinį, absoliutinį tikslą; todėl 
yra svarbu skaidrinti šaltinį, 
reiškia, svarbu tobulintis auto
riui kaip žmogui, tada ir jo vei
kalai atspindės didesnes morali
nes, ne tik menines vertybes.

Rašytojas turi būti ištikimas 
savo įkvėpimo vizijai: ir menas 
turi būti objektyvaus autoriais 
išgyvenimo vaizdas. Autorius 
neturi eiti moralisto pareigų. Ir 
visuomenė neturi teisės užgniaužk 
ti bet kokių rašytojo idėjų, jeigu 
jos nuoširdžiai ir objektyviai 
tinkamai perduodamos literatū
ros veikale. Tai kritikų pareiga 
nurodyti kūriny ne vien menines,

APIE KNYGAS
Galbūt, šiais metais lietuviškos 

originalios kūrybos laisvajame pa
saulyje išleista žymiai daugiau, 
negu kad metais anksčiau. Vis tik 
palyginus, tėra sunkus mūsų kny
gos kelias i lietuvį skaitytoją. Vie
nur toji knyga neįperkama dėl 
augštos kainos (Australijoje), ki
tur ja nesidomima.

Vilti* Clevelande (Amerikoje) 
išleido Vinco Ramono pakartoti
ną laidą pirmosios jo knygos 
“Dailininkas Rauba”. įnašas tik
rai pateisinamas turint galvoje, 
kad V. Ramono knyga yra viena 
iš autoriaus pradinių ir nuotai- 
kingiausių knygų.

Lietuviško* Knygos Klubas Či
kagoje išleido Vacio Kavaliūno 
“Kalnų giesmė”, kurią dienraštis 
Draugas premijavo. Tai pirmoji 
autoriaus knyga, kuri, deja, daug 
naujo neįneša į mūsų literatūrinį 
gyvenimą. Kitos knygos:

Nidos Knygų Klubai Londone 
išleido šiais metais keletą knygų, 
iš kurių pažymėtinos: Maironio 
“Jaunoji Lietuva”, poema, kuri 
savu laiku Tautos atgimimo lai
kotarpyje suvaidino didelį kultū
rinį ir politinį vaidmenį, bet šian
die poema tokio masto, kaip iš
leistoji Maironio, kažin, ar pa
sieks tą tikslą, kaip anksčiau, 
nors leidėjų noras buvo šiuo lei
diniu pagerbti Maironį jo šimt
mečio gimimo proga.

Toji pati leidykla išleido žino
mo autoriaus Rapolo Spalio nove
lių knygą “Angelai ir nuodėmės”. 
Ši knyga yra tikrai originali, joje 
sudėtos novelės pagal P. Andriulį 
labai gražiai “suleistos”, aktualios 
savo turiniu ir vertingos savo li
teratūrine forma. R. Spalis nėra 
naujokas literatūriniame gyveni
me — šioji knyga yra autoriaus 
jau kelinta iš eilės. Knyga vertin
ga ir verta ne tik pačiam įsigyti, 
bet ir kitam padovanoti.

Toji pati leidykla dar šiais me
tais išleido Mykolo Vaitkaus “Bal
tijos gražuolė”, atsiminimų ant
rasis tomas, 332 psl.

Santara Čikagoje išleido Kosto 
Ostrausko “Žaliojoj lankelėj” Dvi 
vienaveiksmės dramos. Turiny: 
Pypkė ir žaliojoj lankelėj. Abu 
veikalai modernūs, autorius Kos
tas Ostrauskas laikomas vienu iš 
psichologinės ir eksperimentinės

GYVASIS ŽODIS
MENAS IR MORALĖ

MENNIAI IR MORALINIAI MATAI LITERATŪROJE

bet ir moralines puses, įspėjant 
visuomenę tik tada, jei auto
riaus idėjos veda į socialinės ar 
moralinės tvarkos griovimą (tu
rima čia galvoje ir pornografinę 
spaudą). Pagrindinės Lilės Tu- 
mosaitės išvados: 1. Teisti ir 
vertinti knygą, ne autorių; 2. Ne 
vien tas veikalas geras, kuriame 
nėra nemoralių scenų (pvz. ‘La 
dolce vita” filmas ir su nemora
liomis scenomis vis tiek neša gi
lią moralinę tiesą: baisų nuobo
dį nemoralume): 3. Vaizduoja
ma nuodėmė turi būti tuo, kuo ji 
yra, parodant jos šiurpumą; 4. 
Skaitytojas neturi teisės reikalau
ti, kad autorius jį mokytų, o tik 
— kad parodytų gyvenimą.

Rimas Sliažas kondensuotame 
savo žody, kaip pats sakėsi, at
remtame daugiau į 13 amž. tru
badūrus ir į 18 a. vokiečių liter., 
irgi bandė atskirti patį gyveni
mą nuo gyvenimo kūriny. Kūry
boje pavaizduoti dirbtini gyveni
mo vaizdai yra be skonio ir ne
įtikimą (pvz., 19 amž. vokiečių 
meno kūriniai). Menininkas žiūri 
į gyvenimą kaip į upės srovę ir 
visa turėtų parodyti, kas natū
ralu ir kas nešama dabartinėj 
gyvenimo srovėj. Menas neskir
tas poilsiui, todėl į meno kūrinį 
reikia įsijausti giliau ir jį pastu
dijuoti. Nemoralumas kūriny pa
dilgina žemuosius žmogaus jaus
mus; menas grąžina žmogui lai
svę, laisvę — matyti pilną gyve
nimą.

dramos krypčių pradininkų lietu
vių dramaturgijoje. “Pypkė” bu
vo jau keletą kartų statoma Ame- 
rkoje.

Kotrinos Grigaitytės premijuota 
poezija, Vytauto Volerto debiuti
nis romanas “Upė teka vingiais”, 
ir eilė kitų.

Pažymėtina Vinco Krėvės raštai 
šešiuose tomuose, kuriuos išleido 
Lietuviškos Enciklopedijos leidy
kla.

Čia nėra tikslo suregistruoti 
visus iki šiolei pasirodžiusius lei
dinius, kuriuos greičiausiai suves 
į krūvą kaip metinį derlių Bib
liografijos Tarnyba (Knygų Len
tyna) arba Rašytojų Draugija, vis 
tik reikia pasidžiaugti, kad šiais 
metais knygų gerokai užderėjo ir 
daugelis jų prašoka vidutiniškumą.

KNYGŲ PASAULY
Vytautai Vol erta*. Upė teka 

vingiais. Romanas. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Chicagoje. 
332 psl. Kaina 3.30 dol.

Vytautas Volertas Amerikoje 
žinomas kaip aktyvus visuomeni
ninkas, kultūrininkas, žurnalistas 
ir pagaliau rašytojas, šioji knyga 
yra jo debiutinė, nors periodinė
je spaudoje skaitytojas galėjo 
skaityti Vytauto Volerto visą eilę 
eilėraščių, apsakymų ir etiudų. 
Šioje knygoje autorius jungia du 
pasaulius — lietuviškąjį savoje 
tėvynėje ir emigracinį Amerikoje. 
Veikalas yra įdomiai dėstomas, 
nors vietomis labai ryškiai prasi
kiša didaktinis momentas. Auto
rius moka gražiai pasisakyti, vaiz
duoti savo personažų charakte
rius, nors vietomis netrūksta ir 
silpnybių. Visumoje ši knyga ver
tintina teigiamai. Prieš išleidžiant 
šios knygos didesnę dalį savo at
karpoje persispausdino Amerikos 
lietuvių katalikų dienraštis “Drau
gas”.

Juozą* Krumina*. šeštasis me
dis. Pomirtinis autoriaus roma
nas. Išleido Nidos Knygų Klubas 
savo leidiniu Nr. 45-ju. Knygos 
pabaigoje B. Babrausko kelios pa
stabos apie patį autorių. 367 psl.

Šioje knygoje autorius vaizduo
ja pirmąjį bolševikmetį Lietuvo
je pasirinkdamas gana įdomų per
sonažą, kuris pfieg į stovo valią 
kooperuoja su okupantu. Veikalas 
tikrai įdomiai ir patraukliai pa-

Dr. Juozas Girnius pasidžiau
gė visų simpoziumo narių vie
ningu nusistatymu šia tema. Es
tetiniai matai galioja pačiam kū
riniui i kaip tokiam, etiniai — 
žmogui: kūrėjui ir skaitytojui. 
“Menas grožiui, grožis gyveni
mo tobulumui” (prof. Šalkaus
kis). Tačiau kas yra grožis? Vie
ni nori grožį suvokti idealiniu 
tobulumu, antri grožį aptaria kū
rybiniu autentiškumu. Pačioje 
kūryboje glūdi grožis. Ar meno 
kūrinys gali būti nemoralus? Tik-

KALĖDŲ NAKTIS TAIGOJE
Ir vėl naktis, ir vėl tyli žvaigždėta, 
Virš žemės, protėvių jau prakeiktos...
Ir dar būriai vis slenkantys iš lėto, 
Keliuos sunkiuos kelionės nebaigtos.

Ir vėl naktis juoda, naktis Kalėdų, 
Aplink taiga sustingusi rūsti. 
Sniege ir vėl giliai įmintos pėdos, 
Takai, kurių šiaurys neužpustys.

Mes einame, klampojame sniegynais, 
Artyn, artyn kas dieną prie namų. 
Ir vėl varpai toli, toli tėvynėj, 
Jų aidas vėl gyventi šaukia mus.

O, Tėviške, kokia graži Tu!
Matau tamsias Tavų naktų skaras, 
Saulėtekius Tavuosius auksu nudažytus 
Ir gęstančias saulėlydžių žaras.

Ir vieškeliai balti, ir baltos eglių šakos,
Ir apsnigti žirgeliai ant stogų, 
Ir į pakalnę prie šulinio takas, 
Ir baltos gėlės ant langų.

Gražesnė Tu, kaip visos karalystės,
Kaip karalaitė užkeiktoj pily,
Kaip pasakoj mamos, girdėtoje vaikystėj, 
Bet ko šiandien be šypsenos tyli?

Ir vėl man prieš akis Tu atsistoji ryškiai — 
Matau Tave per naktį, per rūkus, 
Matau, kaip Tu nuvargus ir išblyškus, 
Matau sukruvintus, supurvintus šilkus.

Visvien graži kaip nuotaka jaunutė,
Su ašarom, bežvilgančiom akyse, 
Ir šiaurės vėjai, viesulai įnirtę 
Mums kelio į Tave sugrįžt neužpustys.

Mes einame, klampojame sniegynais, 
Artyn, artyn vis skubam klupdami, 
Ir gaudžia vėl varpai toli tėvynėj, 
Ramybę, taiką žemei nešdami...

(ParaSė lietuvaitė tremtinė Sibire)

rašytas, sukeliąs visą eilę žmo
giškųjų ir visuomeninių problemų. 
Autorius buvo žinomas pirmoj 
vietoj kaip poetas, bet šis jo ro
manas atskleidžia ir jo didelį ta
lentą pasakoti. Literatūriškai 
imant J. Krūmine šis veikalas yra 
vienas iš geresnių šiais metais 
pasirodžiusių knygų.

Mykolai Vaitkui. Baltijos Gra
žuolė (Liepoja). Atsiminimai II- 
ji dalis. Išleido Nidos Knygų Klu
bas 1963 m. 332 psl.

šioje knygoje autorius Mykolas 
Vaitkus tęsia savo atsiminimus iš 
savo vaikystės ir jaunystės, ku
riuos pradėjo su savo atsiminimų 
pirmuoju tomu “Su Minija į Bal
tiją” (tos pačios leidyklos leista 
pernai). Mykolas Vaitkus — poe
tas, beletristas, dramaturgas šiais 
metais sulaukė 70 metų amžiaus 
ir tebėra kūrybingas ir aktyvus. 
Gyvena Amerikoje, čia jis prista
to ištisą plejadą charakterių, švie
sių charakterių, kurie jo atmini
muose išlikę iš jo gimnazijos laikų 
Liepojoje. Nežiūrint literatūrinės 
vertės, nes M. Vaitkus visų pirma 
yra literatas, ši knyga yra įdomi 
ir istoriniu požiūriu, lygiai kaip 
ir visos atsiminimų knygos.

ras meno kūrinys — ne. Mora
lūs ar nemoralūs gali būti tik 
veikalo personažai, o ne pats 
veikalas. Ar neigiami tipai yra 
veikalui neigiamybė? Menininko 
uždavinys nėra teoriškai atsakyti, 
kas gera ar kas bloga, bet paro
dyti žmogišką tikrovę, kuri žavi 
gėriu arba supurto blogiu. Ra
šytojo uždavinys — žmogų nera
minti. Žinoma, kas tinka suau
gusiam skaitytojui, nebūtinai tiks 
vaikui ar jaunuoliui. Yra tezinė 
ir idėjinė literatūra, kaip yra mo
ralistas ir šventasis. Moralistas 
išstudijavęs etiką, iš anksto “ži
no”, kas gera ir kas bloga; šven
tasis — tokiu gali pasidaryti 
vien savo asmenine pastanga.

LEIDINYS APIE PINIGUS
Apie Pabaltijo valstybių nepri

klausomybės laikotarpio pinigus 
po karo yra išėję keli leidiniai. Be 
J. Kario leidinio apie Lietuvos pi
nigus dar 1953 m. Stockholme pa
sirodė leidinys vokiečių kalba: 
“Die'Muenzen und das Papiergeld 
Estlands, Lettlands, Litauens”, 
kurio autorius buvo A. Platbarz- 
dis. Leidinio antroji laida išėjo 
1957 m. Abi laidos seniai išpirktos. 
Dabar neseniai išleistas to paties 
autoriaus naujas leidinys ta pačia 
tema:

A. Platbarzdis: “Die Zahlungs- 
mittel Estlands, Lettlands, Litau
ens und die lokalen Ausgaben 1807 
-1941”. (Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos mokėjimo priemonės ir vieti
niai pinigai 1807-1941). Su 30 len
telių. Leidykla, M. C. Hirsch, A. G. 
Muenzenhandlung, Stockholm 
1936.

Naujame leidiny įjungta ir me
džiaga, kurios pereituose to auto
riaus leidiniuose dar nebuvo. Kai 
kas sutrumpinta. Tarp naujos me
džiagos yra ir kai kurie "provizo
riniai” pinigai, išleisti vienur ki
tur Pabaltijyje. Kaip jau iš tituli
nių metų pažymėjimo matyti, au
toriui atrodė esant reikalinga at
žymėti ir pinigus, kurie buvo ga
lioje Pabaltijo kraštuose caro lai
kais, be to, ir pirmosios sovietinės 
okupacijos metu (1940 - 41).

Tezinis rašytojas iš anksto nusta
to savo veikėjų blogus ar gerus 
veiksmus, tuo dirbtinai apspręs- 
damas savo kūrinio linkmę; gi 
rašytojas turėtų plėtoti veikėjų 
charakterius savo vidiniu išgy
venimu, nejučia, lyg leisdamas 
jiems patiems veikti ir kalbėti. 
Tiesa lieka visada graži, o dirb
tiniai žodžiai praeina. — Taip 
savo pasisakymą baigė dr. J. Gir
nius, Ateitininkų Federacijos va
das.

Klausytojų pasisakymai vis 
bandė nukreipti problemų spren
dimą moderniame dailės mene 
(kalbėjo prof. dr. J. Pikūnas, 
Arvydas Barzdukas, prof. dr. 
A. Darnusis, dr. A. Liulevičius 
ir kiti). Prof. dr. A. DamuSis iš
kėlė klausimą, ar tikslus didelis 
nutolimas kūrėjo nuo skaitytojo 
ir kitų menų vertintojo. Žinoma,
— ne, — atsakė Lilė Tumosai
tė. Visada kūrėjuose atspindi vi
suomenės bendros nuotaikos; pa
vyzdžiui, anglų autoriuose — 
tam tikra anglų gyvenimo tvar
ka, amerikiečiuose — vienišu
mas ir ieškojimas. ‘Tam tikri 
kūrėjai tinka tam tikram laikui”,
— atsakė dr. J. Girnius. Mairo- 
niškai pakiliai poezijai šiandien 
neturime teisės, neturėdami to 
pakilumo, koks buvo tautinio at
gimimo metu. Mums Maironį iš 
dalies lyg ir atpildo Antano 
Gustaičio satyros. Į prof. dr. 
Justino Pikūno ir kitų kalbėtojų

Teros
NAUJA MARIAUS 

KATILIŠKIO KNYGA
Po kelerių metų pertraukos 

Marius Katiliškis vėl davė naują 
knygą, šį kartą novelių rinkinį 
“Šventadienis už miesto.” Kny
gą išleido čikagiškė lietuviškų 
knygų leidykla Terra, 3237 
West 63rd Street, Chicago 29, 
Ill. Knyga stambaus formato, 
356 psl., kietuose drobės apda
ruose, kaina 5.00 dol.

Knygoje telpa 17 novelių, pa
rinktų iš visos Mariaus Katiliškio 
kūrybos ir sudėtų šia eile: Kai
miška detalė, Eglaitė pakely, 
Raktas, Šulinio istorija, Užgavė
nės, Apie Jonką čigoną, Žiema, 
Šventadienis už miesto, Žings
niai prie vandens, Prasilenkimas, 
Nakvynė pas amerikoną, Nuobo
džiu krantu, Paukščiai, Nutolusi 
meilė, Duobkasiai, Paskendusi 
vasara ir Ryšininkas. Gausiems 
Mariaus Katiliškio gerbėjams 
šios knygos pasirodymas labai 
maloni naujiena, nes knygoje yra

SĖKMINGA EGZILINĖS 
SPAUDOS PARODA BONNOJE

Lapkričio m. 15-19 d.d. Bonnoje 
surengta egzilinės spaudos paroda 
turėjo sėkmės ir gausiai lankyta. 
Jos atidaryme dalyvavo Fed. Vo
kietijos kanclerio įstaigos ir kt 
žinybų pareigūnai, parlamento, 
kai kurių pasiuntinybių atstovai 
ir kt. J. Kairio rūpesčiu lietuviai 
parodoje buvo išstatę per pusantro 
šimto spaudos vienetų. Apie paro
dą plačiai rašė ir paskelbė nuo
traukų Bonnos dienraščiai. “Gen. 
Anzeiger” lapkr. 16-17 d.d. rašė 
apie emigrantus, turinčius šaknis 
dviejuose pasauliuose. “Bonner 
Rundschau” (lapkr. 16) nurodė, 
kad esą aišku, jog egzilų spauda 
gali būti laikoma ne tik kaip poli
tikos ginklas, bet ir kaip jungtis 
tarp įvairiose pasaulio dalyse iš
sklaidytų įvairių tautybių gyven
tojų. (E)

MIRĖ JEAN COCTEAU
Spalio 11 d. sulaukęs 74 m. am

žiaus Prancūzijoje mirė vienas 
žymiausių šio laiko prancūzų po
etų, prozaikų, dramaturgų ir fil
mų režisierių Jean Cocteau. Jis 
buvo nepaprastai dinamiškas, mo
dernistas, turėjęs didžiulės įtakos 
prancūzų kult, gyvenime. Nuo 
1955 m. jis priklausė garsiajai 
Prancūzų Akademijai. 

klausimą, ar yra kriterijai atskir
ti meno kūrinį tikrą nuo netikro, 
atsakė dr. J. Girnius: Kai žmo
giškasis pergyvenimas kūriny 
randa pavidalą ir sudaro pras
mę”; R. Šliažas: “Nėra absoliu
čiai objektyvios kritikos meno 
kūriniui: kiti laikai, kita visuo
menė turės ir skirtingas kritikos 
normas”; Lilė Tumosaitė: “Kri
tikai turi pakankamai objektyvių 
normų literatūros vertingą kūri
nį išskirti; poezijoje — sunkiau.” 
Į Jurgio Mikailos klausimą, ar 
reikalinga nemoraliems kūri
niams cenzūra, prof. J. Girnius 
atsakė: “Kur yra meninė jėga, 
ten nereikia cenzūros”. Seselės 
Palmyros klausimas: šio amžiaus 
chaotiško gyvenimo vaizduose 
— kūriniuose — dažnai mes 
nebesuvokiame turinio. Kaip 
skaitytojui suvokti turinį ir kaip 
patikrinti autoriaus išsisakymo 
nuoširdumą? Jai atsakė Lilė Tu
mosaitė: “Yra ne vien minties, 
bet ir jausmo turinys. Pavyz
džiui, modernioj poezijoj dažnai 
turime išskaityti kūrinio prasmę 
iš vaizdų, o ne žodžių. Analiza
vimas kūrinio dažnai jį užmuša”. 
Dr. J. Girnius: “Ne vien nuo
širdumas, bet ir pajėgumas išsi
sakyti sudaro meną”.

Prelatas dr. V. Balčiūnas pa
sisakė už tai, kad kūrėjas turėtų 
sąmoningai vadovautis aukščiau
sia tiesa ir nekurti be geros in
tencijos. Dr. J. Girnius vėl pa
brėžė: “Menininkas pačiu savo 
kūriniu parodo tiesą, ne tvirtini
mu. Tiesa spindi ir iš klaidos”.

Simpoziumas turėjo didelį pa
sisekimą.

(Iš “Draugo”) Alė Rūta

leidiniai
gabalų, labai nedažnai sutinka- 
m mūsų literatūroje.

Knyga iliustruota dailininko 
Algirdo Kurausko puslapinėmis 
vinjetėmis, pirmosiomis visų no
velių raidėmis, papuošta puoš
niu trijų spalvų aplanku. Knyga 
yra gerame popieriuje, išleista 
liuksusiniai, be jokios abejonės, 
gražiausia ir puošniausia iš visų 
Tep-os leidinių.

SALMINEN “KATRYNA” 
LIETUVIŠKAI

Sally Salminen “Katryna’, ro
manas, abu tomai vienoje kny
goje, 565 psl., kietuose drobės 
apdaruose, dail. A. Kurausko 
pieštame trijų spalvų aplanke. 
Išleido čikagiškė knygų leidykla 
Terra, 3237 West 63rd Street, 
Chicago 29, Ill., kaina — 5.00 
dol.

Siame išgarsėjusiame romane 
švedė Sally Salminen pasakoja 
apie Alandų salas, esančias Bal
tijos jūros šiaurėje, jų žmones — 
žemininkus ir žvejus, laisvininkus 
ir darbininkus ir jų gyvenimą. 
Knyga priklauso prie geriausių 
švedų literatūros pavyzdžių, ypa
tingai stipri ir įdomi moters Kat- 
rynos vidaus pasaulio atskleidi
mu, jos gyvenimo dramatika, si
tuacijų autentiškumu, ryškiais ir 
įdomiais charakteriais ir didžiu 
pasakojimo talentu, švedę emi
grantę Brooklyne per kelias die
nas po knygos pasirodymo pada
riusius pasauline literatūros įžy
mybe. Sally Salminen “Katryna” 
priklauso prie tų retų literatūros 
veikalų, kurie ne tik sukausto 
skaitytoją iki paskutinio pusla
pio, bet kurie ir neišdildomai įsi
rėžia atminty visam gyvenimui.

DAINŲ RINKINI 
APIE VILNIŲ

baigia ruošti Gražina Krlvickienė, 
gyvenanti Washingtonone. Ji taip 
gi baigia ruošti ir kitą leidinį — 
anglišką lietuvių pasakų rinkinį.

•
Lietuvoje išleista du literatū

rinio palikimo veikalai: Zigmo 
Gėlės — Gaidamavičiaus poe
zijos rinkinys “Gėlynas” (239 
psl.). Poetas mirė 1912 m. ir ko
munistai jį laiko savo žmogum, 
kovojusiu prieš liaudies išnau 
dotojusi Antroji knyga — Kario 
Binkio “Poezija” (294 psl.). Čia 
surinkti poeto eilėraščiai ir hu
moristinės poemos. K. Binkis 
mirė 1942 m. balandžio 27 d. 
Lietuvoje.
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(Pradžia pereitam M.P. Nr.)

Sudėjus visus tuos faktus ten
ka prieiti išvados, jog tas tragiš
kai pasibaigęs 1863 m. sukilimas 
neliko bereikšmis. Net kiek tai 
liečia artimiausiame interesų rate 
esančią Lietuvos giminių raidą, 
jis padarė savo, per begalinius 
spaudos draudimo skausmus ves
damas į garbę Lietuvos nepri
klausomybės karuose. Tuo bū
du jis yra prisidėjęs prie to, kad 
mūsų tėvynė atgimė ir pražuvime 
sveika paliko, nors ir vėl užėję 
juodi debesys atnešė naujas aud
ras.

ANO METO LIETUVA
Leiskite tiesiog, be niekur nie

ko, paklausti, kokia buvo toji 
XIX a. Lietuva, tos trys lietuviš
kos gubernijos, kurios vėliau ga
vo Šiaurės Vakarų Krašto vardą 
tam, kad neliktų nė žymės, jog 
ten esama Lietuvos? Juk tai la
bai pesimistiška, ką dabar nusta
tėme ir tuoj pat užregistruojame 
faktą, kad rimtasis Rusijos 
mokslo pasaulis, visai priešingai 
administracijos išmonėms, nie
kados neatsisakė vadinti mūsų 
žemių Lietuvos vardu.

Tad kokia gi buvo XIX am
žiaus Lietuva?

Napoleono karų metai ir šalta 
žiema, rekvizicijos nuvargino 
Lietuvos gyveintojuls. Ilgainiui 
žmonės vėl atsigavo,, bet masko- 
lis okupantas pamažu gniaužė vi
sa, kas buvo likę iš senosios Lie
tuvos valstybės. Bajorams, ku
rių buvo vietomis 8 proc. visų 
gyventojų, vietomis net ligi 12 
proc., kaip Žemaičiuose, netiko 
besąlyginio, beprasmio paklus
numo reikalavimai. Jie buvo 
pratę iš seno turėti laisvių ir pri
vilegijų. Tuo labiau jautėsi skir
tumai, kai dar labiau ėmė sklisti 
iš Vakarų Europos apsisprendi
mo ir laisvės šūkiai, o trečiame 
amžiaus dešimtmetyje Graikija, 
filhelenizmo sąjūdžiui vadovau
jant, išsikovojo nepriklausomybę 
ir Belgija atsiskyrė nuo Olandi

A. J. Skirka

PIRMOS KALĖDOS AUSTRALIJOJE
Tik atvykus i Australiją turėjau 

atlikti darbo prievolę įvairiose vie
tose, besibastydamas šimtais mylių 
prie geležinkelio statybos ir taisy
mo darbų. Jau keletas mėnesių, 
kaip nemačiau šeimos, kuri gyveno 
toli nuo mano darbovietės šeimų 
stovykloje. Pagaliau artinosi ir 
Kalėdos. Dieną prieš Kūčias už
baigėme darbą ir palinkėję vienas 
kitam linksmų švenčių, išsiskirs
tėme kiekvienas sau.

Vidurnaktyje, sėdau į traukinį. 
Puiki, šventiška nuotaika, o šei
mai pilnas čemodanas dovanų: 
dukrelei didelė, graži, užsimer
kianti lėlė, sūnui žvengiantis ar
kliukas, žmonai laikrodėlis, skry
bėlaitė ir šiaip visokių, gražių nie
kučių.

Patogiai įsitaisiau sėdynės kam
pe, ir nesileisdamas į kalbas su 
keliais snūduriuojančiais bendra
keleiviais, pasinėriau svajonėse. 
Štai pagaliau, rytoj, vėl pamaty
siu išsiilgtą šeimą ir tarsi jau ma
tau, kaip jie visi linksmi džiaugia
si dovanomis. Paskum dalinamės 
bendrais įspūdžiais ir vakare, jau 
visi kartu, sėsime prie kūčių stalo, 
kurį žmona vis kas metai taip 
kruopščiai ir iškilmingai paruošą 
davo. Nors ir naktis, bet oras bu
vo tvankus. Pasitaisiau patogiau 
savo vietoje ir į nieką nekreipda
mas dėmesio, mintimis nuklydau 
į vaikystės laikus ir Kalėdų šven
tes anais laikais gimtuose namuose 
ir savųjų tarpe.

Matau gimtoje troboje paskuti
nius paruošiamuosius darbus Kū- 
•čįoms. Grindys, sienos, stalas ir 
suolai, viskas išplauta ir iššveista. 
Lubos eglišakiais iškaišytos. Tėvas 
apšarmojusiais nuo šalčio ūsais, 
ateina iš kluono baigęs ruošą ir 
atneša glėbelį rinktinio kvepiančio 
laukais šieno. Gražiai, lygiai iš
dėstęs ant stalo, išeiną nusiprausti 
ir persirengti kūčioms. Gerai ži
nau, kad anksti rytoj vėl tėvas su
rinks visą šeimą ir po saują išda 
lins visiems gyvuliams.

A. GAVELIS

1863 m. SUKILIMO DIRVA IR DVASIA
(PASKAITA, SKAITYTA ADELAIDĖJE 1963 m. LAPKRIČIO 23 d.)

jos. Karbonarai judėjo Italijoje 
ir turėjo net šimtą tūkstančių 
narių šitoje slaptoje laisvės ko
votojų armijoje. Prancūzijos Pa
ryžius virto Lietuvos Lenkijos 
emigrantų centru, Italijoje turė
ta lenkų legijonas, kuri atsira
dus tinkamai progai ruoštasi pa
naudoti Lenkų Karūnos atstaty
mui, kad vėl drauge su Lietuva 
būtų galinga valstybė. Tad lais- 
vės\ troškimas, nemėgstant cari
nės priespaudos, iš maskolių 
jungo darė dar vieną nelaimę ir 
tarytum papildydavo suplikaci
jas, prašant gelbėti nuo maro, 
bado, ugnies ir karo.

Tiesa, XIX a. Lietuvoje ma
ro nebuvo, tačiau epidemijų už
teko ir 1831 metais siautė cho
lera, nuo kurios Vitebske mirė 
caro brolis Konstantinas, kon
gresinės Lenkijos vicekaralius ir 
atskirų Lietuvos bei Lenkijos 
armijų vyriausias vadas. Jis bu
vo, galima sakyti, palankesnis 
pavergtiesiems, nei daugelis ki
tų (bet ir jam, kaip kitiems, teko 
susirgti cholera ir buvo galas). 
1848 metais ir vėl siautė chole
ra, atėjusi iš Petrapilio. Mirimų 
skaičius buvo didelis: Šiauliuo
se mirė 339 žmonės, Panevėžy 
256, Joniškyje 316, Kelmėje 
324, Žagarėje 979, Raseiniuose 
887, Telšiuose 142, Plungėje 
205. Ir taip skersai ir išilgai vi
są Lietuvėlę. 1853 m. vėl buvo 
pasirodžiusi epidemija, kuri siau
tė dar 1866, 1871, 1873 ir 
1893 metais, kada Šakiuose Dr. 
Vincas Kudirka vedė dviejų sa
vaičių sanitarijos kursus ir kada 
aukų jau buvo labai nedaug. Tuo 
tarpu pačioje Rusijoje dar neįs
tengta epidemijos apkovoti galu
tinai.

Badas visais laikais, kaip ir 
epidemijos, nuo pat ankstyviau
sių viduramžių kankino .Europą, 
ir badmečiai dažnai kartodavosi, 
ypatingai dar prieš pradedant 
plačiau bulves auginti. Rusijoje 
badmečių netrūko, nors yra ir

Mamytė, padedant tarnaitei, 
tuojau užtiesia balta staltiese stalą 
ir neša Kūčioms valgius. Padeda 
lėkštę su plotkelėmis. Visiems po 
vieną. Kambario kertėje, lieps
noja krosnis, skleisdama jaukią 
šilimą, bet langų stiklai apšarmoję 
ir lauke tvoros pokši nuo šalčio. 
Visi namiškiai linksmi, su pakilia 
šventiška nuotaika. Net truputį 
didesnės sesutės švelniai žiūri į 
mane, pamiršę visas nuoskaudas, 
už sužalotas lėles.

Pagaliau ateina tėvas, išsiprau- 
sęs, aukštyn pašiauštais ūsais, 
eina į savo vietą gale stalo, kviečia 
visus sėstis ir Kūčias pradeda 
bendra malda, Aš šypsausi, už
ėmęs savo vietą prie kampo stalo 
netoli mamytės. Staiga pakeliu 
akis, ir sutinku rūstų tėvo žvilks- 
nį;

— Ir kaip tu toks nešvarus 
drįsti sėsti prie Kūčių stalo? Bėk 
greit nusiprausk ir apsirenk, kaip 
tinka šiai dienai!

Pasižiūrėjau į save, ir pasidarė 
man didelė gėda. Tokiu laiku, prie 
Kūčių stalo sėdžiu visas išsitepęs 
ir purvinas.

Nubudau. Pasirodo, gerai nus
naudžiau. Labai gražus rytas. 
Traukinys monotoniškai pakle- 
bekšt — paklebekšt rieda toliau. 
Dar keletas sustojimų, ir gerais 
priešpiečiais pasiekiau kelionės 
tikslą, galvodamas kaip greičiau 
atsirasti stovykloje, kuri yra ke
letas mylių nuo stoties. Porą kar
tų per dieną kursuoja autobusas.

Iriuosi iš stoties spausdamas 
rankoje čemodaną su dovanomis. 
Gatvėje pradėjau dairytis, ko čia 
užklausus, kaip geriau pasiekti 
stovyklą. Tik staiga klausau:

— Juozai! Prietėliau brangiau
sias! Taip senai nesimatėm! — 
Ir griebė bičiulis į glėbį.

— Taigi. Malonu susitikti. Tik
rai jau geras laiko gabalas, kaip 
išsiskyrėme. O sakyk Jonai, — 
kaip man geriau pasiekti šeimų 
stovyklą? Žinai, skubu pas šeimą.

labai turtingų bei derlingų žemių. 
Rusų administracija ir Lietuvoje 
įvedė grūdų magazinus, bet iš tij 
sampilų nebuvo didelės naudos 
dėl menkos tvarkos. Lietuvoje 
badmečių buvo 1842 m, 1847- 
-48, 1850 metais, kada žmones 
suskato važiuoti į Ameriką, ta
čiau vokiečių daugumoj buvo 
grąžinti. Paskutinis gal jau “tik
ras” badmetis buvo po labai 
sausos vasaros 1867 — 68 me
tais, kada neturėta kuo laukų 
apsėti. 1916 — 17 metais ba
das siautė Vokietijoje ir Lietu
voje, bet čia daugiau prisidėjo 
okupanto gobšumas graibstyti 
maistą, gi Vokietijoje, kaip ma
no gimnazijos laikais teko girdė
ti, dalinai dėl to, kad 1916 me
tais buvo duotas įsakymas likvi
duoti daugumą kiaulių.

LIETUVOS PRAGIEDRULIAI
Tad nebuvo XIX šimtmetis 

Lietuvai labai laimingas. Vie
nok, jis nebuvo ir visai toks juo
das, kaip kartais galvojama atsi
menant spaudos draudimo lai
kus, arba kaip pabrėžiama, 
skaitant, kad visokios žinios ir 
senos tradicijos buvo tiktai dva
ruose bei dvareliuose. Teisingai,

Nuotaikingiausių KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir šviesių bei laimingų NAUJŲJŲ METŲ 

savo bičiuliams ir klientams linki
v

Cabra - Vale
HOME FURNISHING CO. PTY. LTD.

898 JOHN STREET, CABRAMATTA

— Prieteliau! Ką čia dabar, apie 
stovyklą. Autobusas jau išėjo, 
bet ateis kitas. Nesirūpink. Lai
ko marios iki vakaro. Gi po ilgo 
nesimatymo reikia ir pasikalbėti. 
Kaip iš dangaus nukritai, brangu
sis! Žinai, namuose ruoša, tai 
žmona išvarė iš namų. Išeik, gir
di, ir nesimaišyk man po kojų iki 
vakaro. Pirmiausia einam, užval- 
gysim. — Kaip mašina tarškėjo, 
nepaleisdamas manęs bičiulis.

Valgyti, po kelionės tikrai no
rėjosi. O čia toks draugiškumas! 
Užėjom. Pavalgius, negalima buvo 
atsispirti draugo peršamai pagun
dai ir išgerti. Pirmiausia draugiš
kai išgėrėm už malonų susitikimą. 
Paskum, už vienas — kito sveika
tą. Pasirodo, bičiulis čia jau vie
tinis. Gyvena su šeima. Prieš ke
lias savaites ir namuką užpirko. 
Išgėrėm ir už namuką. Sekasi 
žmogui, ir nieko nepadarysi, gal
vojau su gera pavydo priemaiša. 
Jam ir Vokietijos stovyklose vis 
geriau sekėsi. Jis vis biznelius 
darydavo tūkstantukais, o aš vos 
šimteliais, čia vėl, o jis netik su 
šeima gyvena, bet ir namuką jau 
turi.

Nežinia kaip ilgai dar būtų nu- 
sitesę tas draugiškas susitikimas, 
tik — apsižiūrėjom, kad saulės 
nesimato ir dangus apsiniaukęs. 
Staiga atvėso ir bičiulis, susirūpi
nęs namais, o aš stovykla ir šeima.

Kai išėjom, mano autobuso se
niai jau nebuvo. Greitai atsisveiki
nęs bičiulį, skubiai leidausi pirmyn 
jo nurodytu keliu pėstute. Netru
kus atsiradau užmiestyje laukuose. 
O čia jau visai apsiniaukė, blyks
telėjo žaibas ir prakiuro staiga 
taip lyti, kad permerkė kiaurai, 
pravažiavo pora mašinų, aptėkš
damos purvu. Bandžiau stabdyti. 
Bet, kas norės tokį šlapią priimti 
į vidų. O lietus liejosi srovėmis. 
Kelias purvo upe pavirto. Brendu 
jau ištižusiais batais ir keikiu sa
ve, bičiulį ir susitikimą su juo.

Girdžiu dar atvažiuoja mašina.

bajorų mokyklas, institutus, Ru
sijos ar užsienio universitetus 
išėjęs bajoriškas pasaulis prenu- 
meruodavosi rimtų prancūziškų 
žurnalų ir daugis jų turėjo di
džiąją Prancūzų Enciklopediją, 
vadinasi, vakarų idėjos Lietuvai 
buvo nesvetimos, bet yra linki
mo pamiršti, kad ir kaimas, jau 
ir lietuviškas kaimas turi seniau
sias tradicijas. Žemaičių ir lie
tuvių atveju tos tradicijos rėmėsi 
tautosakos lobynais ir ėjo kartu 
su tikinčiųjų pareigomis ir prie
volėmis. Žemaičių vyskupijoje, 
o ji buvo labai didelė, Muravjo
vas, malšinęs 63-čių metų sukili
mą, uždarė kelis šimtus parapiji
nių mokyklų. Tad vyskupo Va
lančiaus laikais raštingumas bu
vo palyginti su kitais kraštais vi
sai geras. Sakoma, nebuvo lie
tuviškų knygų. Tiesa; jos nebu
vo tokios mokytos, kaip smar
kiai prasilavinusių skaitomos, bet 
Laurynas Ivinskis 1863 metų sa
vo bibliografijoje surašė šimtą 
pavadinimų, o kas bajorams bu
vo prancūziški žurnalai, tas lietu
viui valstiečiui ir baudžiauninkui 
buvo Ivinskio kalendoriai — 
metskaitliai, būtent, žinių alma
nachai ir ūkininkų patarėjai. Ir 
pats Muravjovas lotyniškomis

Policija. Aišku, važiuoja į stovyk
lą. Kaip skęstantis purve, grie
biuosi paskutinės galimybės. Sus
toti vidurį kelio ir stabdyti. Jei 
pagaliau nuvež ir į daboklę, tai 
vistiek bus geriau, kaip tokiu oru 
bristi per purvą. Stabdau; Maši
na sustoja ir tvarkos saugotojas, 
prasidaręs langą, kviečia prieiti.

— Kas atsitiko? Ko nori? — 
Klausia jaunas simpatiško veido 
policininkas.

— Einu į stovyklą. Bet, mieste 
su draugu išgėrėm, ir sunku bepa
eiti. O čia dar toks oras, šiaip 
— taip išmikčiojau man neįprasta 
kalba. O mano didžiausiam 
džiaugsmui jaunasis jau buvo be- 
atidarąs man duris, sėstis į vidų.
Bet sėdintis už vairo, žilais pa-, 
ausiais seržantas, jį sulaikė ir 
jam mirktelėjęs sako man:'

— Jei galėjai ateiti iki čia, gali 
eiti ir toliau. Mums tokie nereika
lingi.

— Good luck and happy Christ
mas, — dar pridėjo nusišypsojęs 
jaunasis.

Suūžė mašina, paleista pilnu gu
zu ir šovė iš vietos, visą mane ap- 
nešdama purvais. Mašinos kampo 
užkliudytas, iškrito ir čemodanas 
ant vidurio kelio. Aš, instiktyviai, 
atbulas, žengiau kelis žinksnius į 
šoną. Tuojau pat, prabildėjo ir 
didžiulis sunkvežimis.

Kuomet prasikrapštęs mio pur
vo akis, šokau gelbėti savęį čemo
dano su dovanomis, jis įgulėjo 
sunkvežimio ratų suplotas į blyną.

Galima puikiai įsivaizduoti, su 
kokia nuotaika pagaliau suradau 
šeimą ir tą patį vakarą, sėdau prie 
Kūčių stalo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS *
PABALTIJO VALSTYBES •:<

BALTIC STORES LTD. |
8 
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Tel. SH 0-8734 Mra
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PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ. >♦!
• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per mus, p 
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sumažinimą (Income Tax). (Tik Anglijoje gyvenantiems) >!
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raidėmis išleido raštą: “Apgar
sinimas kajminems ukinikams 
gubernijų Vilniaus, Gradna, 
Kauno ir Minską”, datuodamas 
ji “Vilnius 2 dieno menesi Sėjas 
1863 m.,” pasirašydamas “Wil- 
niaus Wajaunas Gubernatorius. 
Jenerolas Gubernatorius Grad
na, Kauna ir Minską Wadas 
wajsku Wilniaus Wajaunos Api- 
gardos ir Didis Rieditojis Wi- 
tebska ir Mohilawa Gubernijų, 
Jenerolas kareijwu piesztininku 
Murawiewas 2-as.”

Gi šitas Vilniaus generalgu
bernatorius turėjo labai plačius 
įgaliojimus iš caro. Tiesa, visi 
gubernatoriai ir valdininkai, net 
pats menkiausias, skaitė, jog yra 
tiesioginiai Viešpaties Caro at
stovai ir tas yra charakteringiau
sias caro valdžios pobūdžio 
bruožas. Visi kaip vienas turėjo 
be jokių murmėjimų gerbti, my
lėti, kloniotis Jo Majestotai ir 
Mylistai, vykdyti be kalbų visus 
įsakymus, nes caro valdžia paei
nanti tiesiog iš Dievo. Kas nori 
geriau įsitikinti, tepasižiūri į 
1833 išleistą Naują Imperatoriš
kąjį Katekizmą. Autokratija, 
arba patvaldystė, kaip mėgstama 
dar ir dabar versti lietuvių kal- 
bon! Gal tokia sistema ir tiko 
plačiai Rusijai, juk jeigu jos bu
vo laikomasi, tai turėta tam ir 
pagrindo, bet senosiose lietuviš
kose žemėse buvo priimta, kad

Mieliems bičiuliams ir gerbiantiems klientams 
daug džiaugsmo ŠV. KALĖDOSE 
ir laimės 1964-siuose METUOSE

linki LIETUVIŠKOJI SPAUSTUVE

MINTIS PTY. LTD.
417 BURWOOD RD., BELMORE, N.S.W.

Nuoširdžiausius linkėjimus ir sveikinimus savo klientams 
ir bičiuliams

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga siunčia

LIZARD & CO.
EUROP1ETISKI PORTFELIAI IR ODOS IŠDIRBINIAI 

(Sav. V. ir R. Saudargai) i
104 REGENT STR., REDFERN, N.S.W. Tel. MX 2667

Kaune stoka vandens
- -Per pastarąjį dešimtmetį van
dens tiekimas iš miesto vanden
viečių Kaune padidėjęs 2,5 karto, 
bet pareikalavimas išaugęs dar la
biau. Nesidomėta vandenviečių 
plėtimu ir Kaunas patekęs į sunkią 
padėtį. Pasirodo, Kaune jaučia
mas geriamojo vandens trūkumas. 
Dabar nusiskųsta, kad namų val
dybos nepatenkinamai rūpinasi 
vandentiekio įrengimų remontu 
gyventojų butuose, apie ketvirta
dalis vandens nubėga į kanalizaci
ją nepanaudotas, esanti blogą 
magistralinių tinklų būklė ir pan. 
Negeresnė padėtis esanti ir Vil
niuje. Pasirodo, Vilniuje gatvėms 
laistyti vanduo imamas iš prieš
gaisrinių hidrantų, nenaudojamas 
Neries vanduo. (E)

NAUJOVIŠKI PAPROČIAI
Lietuvoje komunistai įvairiais 

būdais skatina "naujoviškai” (ko
munistiniai) rengiamus sutuoktu

bajorui niekas negali įsakyti ir 
niekas jo negali priversti ką nors 
daryti, jeigu jis pats su tuo nesu
tinka. O sutikdavo piliečiai tą 
ar kitą daryti, jeigu seime nu
balsuodavo. Tokie seimo nutari
mai turėdavo įstatymo galios. 
Devynioliktame šimtmetyje šito 
visko nebeliko. Tiesa, apskrityse 
ir gubernijose buvo renkami ba
jorų maršalkos, valsčiuose tvar
ką darė irgi senosios Respublikos 
piliečiai, bet laisvės — laisvės 
nebuvo. Jeigu Tadas Kosčiuška 
prieš paskutinį Lietuvos — Len
kijos padalinimą ir buvo panai
kinęs baudžiavą, tai Kotryna 
ją vėl grąžino, mat, be baudžiau
ninkų sugrius visa ekonominė ir 
socialinė visuomenės struktūra. 
Gi į lažą einančius valstiečius 
daugeliu atvejų žiūrėta kaip į 
“krikštytą nuosavybę”. Nors bu
vo nustatyta, kad dvarui dirba
ma tris dienas savaitėje, bet gob
šesnis savininkas sugebėdavo ir 
penkias dienas lažo uždėti, pirk
ti, parduoti, dūšiomis prekiauti. 
Užtenka pasiskaityti Gogolio, 
Turgenevo, Tolstojaus knygas, 
čia nereiks nė gilesnių studijų, 
nes ano meto rusų literatūra pa
sižymi tikrovės vaizdavimu, ka
dangi ji buvo vienintelė nedauge
lio priemonių net ir cenzūrai ap
eiti ir kelti žmonėse gailestį bei 
gerąsias savybes ugdyti ateičiai.

(Nukelta į psl. 8)

vių, vardinių, mirusiųjų pagerbi
mo papročius. Siekiama naujas 
formas net moksliškai apibendrinti 
ir jas plačiai paskleisti. Metrika
cijos reikalams sudaryta taryba ir 
jos nariai: skulptorius K. Bogda
nas, filologijos mokslų kandidatas 
Z. Slaviūnas, meno rūmų direkt 
S. Sverdiolas ir kt Daug pasiū
lymų kaip kelti vestuves, pagerbti 
mirusius pateikė tarybos pirm, 
kultūros ministras J. Banaitis.

(E)

VAK. VOKIETIJA GAMINS 
RAKETAS EKSPORTUI

Viena vak. Vokietijos firma pa
skelbė gaminanti eksportui milita
ries reikšmės raketas, kurios bū
tų naudojamos priešlėktuvinei gy
nybai ir laivynui. Naujų raketų 
išbandymus seks visa eilė svetimų 
kraštų ekspertų. Ypač tuo domisi 
arabų kraštai.

6
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proga savo bičiuliams, klientams ir bendradarbiams.

FRANKS Moterų kirpyklų savininkas Bankstowne:

P. SAKALAUSKAS
5 Fetherstone St., Bankstown, tel. 70 8023 
380 South Terrace, Bankstown, tel. 70 6644 
3 Restwell Str., Bankstown, tel. 709 1920.

Kaimynuose
LATVIŲ GIMNAZIJA VOKIETIJOJE

pasidairius

Nuotaikingiausių KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 

linki visiems savo draugams ir klientams

M. Petronis
VIETINIU IR UŽSIENINIŲ GĖRIMŲ PARDUOTUVE 

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

Jungtinė pradžios mokykla ir 
gimnazija Muenstery (Vokietijo
je), tėra išlikusi vienintelė iš 
daugelio latviškų mokyklų, ten su
sikūrusių II-jo pasaulinio * karo 
pabaigoje. Jau 17 metų, kaip lat
vių gimnazija Muenstery tėra vie- 
nintėlė latvių augštesnioji mokyk
la laisvajame pasaulyje. 17 metų 
mokyklai tėra trumpas amžius, 
bet turint minty tas aplinkybes, 
kaip toji mokykla išsilaikė, tai 
reikia laikyti nepaprastu jvykiu.

Šioji mokykla susemia visus 
latvių vaikus, tebegyvenančius 
Vokietijoje. Daugelis vaikų yra 
našlaičiai arba pusiau našlaičiai, 
nepajėgių stoti ir lankyti vokiškų

gimnazijų. Metų pabaigoje šių 
mokyklų lankė: 52 mokiniai pra
džios mokykloje ir 42 gimnazijoje.

Kiekvienas supranta, kad šioji 
latvių mokykla yra paskutinė tvir
tovė kovoje" su asimiliacija. Ji 
negali būti sulyginama su savait
galio mokyklomis kituose kraš
tuose. Muensterio gimnazijoje 
vaikams nereikia priminti, kad jie 
kalbėtų latviškai — jie kalba lat
viškai patys. Jie yra latviai tik- 
rųja to žodžio prasme.

MORALINĖ IR MATERIALINĖ 
PARAMA IŠ KRAŠTO 

VYRIAUSYBĖS
Po nacių žiaurumų dabarties

vokiečių tauta nori parodyti pa
sauliui, kaip ji traktuoja savo 
krašto mažumas. Nors mokykla 
sutalpinta trijų augštų mūriniame 
pastate, bet krašto vyriausybė 
skiria 4.5 milijono DM naujo mo
kyklai pastato statybai, kuris bus 
užbaigtas ateinančiais metais. 
Taip pat vietos valdžia moka de- 
vyniams mokytojams pilnas algas. 
Trims mokytojams išmokami atly
ginimai iš suaukotų pinigų. Taip 
pat vietos vyriausybė skiria kiek
vienam mokiniui pašalpos po 1.30 
DM dienai.

LATVIŲ ORGANIZACIJŲ 
PARAMA

Be šios paramos mokykla neiš
silaikytų, nes krašto vyriausybė 
dengia ne visas mokyklos išlaiky
mo išlaidas.

Mokiniams mokestis už mokslą 
10 DM mėnesiui, bet jis nėra pri
valomas. šiais metais visos latvių 
organizacijos Australijoje akty
viai įsijungė mokyklą remti. Per 
tris mėnesius mokyklos reikalams 
Australijos latvių tarpe surinkta 
£500 svarų aukų.

GIMNAZIJOS PERSONALAS
Mokomąjį latvių gimnazijos 

personalą sudaro 11 latvių moky
tojų ir vienas vokietis. Gimnazi
joje veikia 13 klasių.

Latvių gimnazija turi didžiausią 
latviškų knygų biblioteką Euro
poje.

Mokinių tarpe veikia įvairūs ra
teliai, jų tarpe ir tautinių šokių 
grupė, daug kartų pasirodžiusi 
įvairių švenčių progomis Vokieti
joje.

Savo prietelius, bičiulius ir pažįstamus, ypač užjūryje 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

nuoširdžiai sveikina

P. ir M. Mikalauskai

PRIVATUS VIEŠBUTIS SYDNĖJUJE GUEST HOUSE
9 THE AVENUE, RAND WICK, SYDNEY. Tel. 39 6194

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

savo klijentams ir visiems lietuviams Sydnėjuje linki

GALLETA BROS.

GREENGROCERS AND FRUITIERS

360 — 362 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN

Grenlande, apie 800 mylių nuo Siaurės aSigalio amerikiečiai 
įrengė mokslinę tyrimų stotį po sniegu ir ledu. Čia nuolat 
gyvena apie 100 mokslininkų ir technikų. Stotis apSildoma 
ir apSviečiama atomine energija. Nuotraukoje tos stoties sta
tyba.

13-SIS LATVIŲ KULTŪRINIS 
FESTIVALIS

TRYS KARALIAI
(Atkelta iš psl. 3)

Tyras ir tamsiai mėlynas dan
gus gaubė, tarsi milžiniškas ak
somo kilimas, keistąjį senovės 
kraštą.

Staiga šventą nakties tylą per
traukė šūkavimas, kalavijų žvan
gesys ir tolimas arklių prunkšti
mas. Nustebęs karavanas susto- nusišypsojo, paspaudė juodus 
jo kryžkelėje. Mūsų vaikinai savo arklius pentinais ir, nė ne
įsmeigė susidomėjusias akis į padėkoję, nužvangėjo tolyn per 
tamsą ir įsiklausė. Netrukus iš tamsą, nusinešdami kruvinai 
slėnio išgarmėjo baugūs raiteliai, raudoną degėlų šviesą, 
iškėlę degančius degėlus, apsi
siautę juodais rūbais, su grėsmin
gais kalavijais prie raudonų 
diržų.

— Kas tai? — baukščiai su
raukė kaktą mažiau prityręs Kęs
tutis. — Plėšikai?

— O ne! Tai greičiausiai bus 
Erodo pasiuntiniai! — kukliai 
pastebėjo Viktoras, nes jis, kaip 
skaitytojai, tur būt, dar nežino, 
prieš Kalėdas buvo gavęs penkis 
iš tikybos.

Berniukų širdys ėmė plakti 
stipriau, bet kartu per jų krūtinę 
nuplaukė ir lengvas išdidumas, 
kad tik jie vieni visam karavane 
tepermato slaptuosius raitelių 
kėslus.

Jie prijojo prie karalių ir ėmė 
jiems skubiai aiškinti, o visa ži
nantis astrologas pridėjo ranką 
prie ausies ir pritariančiai linga
vo galva, kartas nuo karto smal
siai žvilgterdamas burtų knygon. 

Tuo tarpu niūrieji raiteliai 
prišuoliuodavo artyn.
— Ačiū Dievui, kad mums dar 
pavyko jus sutikti, apsidžiaugė 
raitelių vadas, apgaulingai šypso
damasis iškreipta šypsena. — Iš 
tiesų, sakau, laimė, nes ir mes 
norime aplankyti gimusį valdovą 
ir pagarbinti jį.

Ir jis įtartinai uždėjo ranką 
ant aksominės kalavijo ranke
nos.

Visi trys karaliai pažvelgė 
klausiančiom akim į jaunuolius 
ir pasikasė smakrus, o rūmų as
trologas gudriai nusišypsojo ir

Nežinia, kiek laiko jie buvo 
miegoję, kai naktyje pasigirdo 
duslūs mušančio laikrodžio gar
sai. Vaikinai sunkiai praplėšė 
miego aptrauktas akis 
darni ėmė žvilgčiotis 
siais žvilgsniais aplink.

Jie gulėjo ant marmurinių 
Jėzuitų bažnyčios laiptelių ties 
pačiu altoriumi. Ties jais snaudė 
mažytė Kalėdų prakartėlė ir jau
nos eglaitės, papuoštos žvaigždu
tėm bei spalvotom lempelėm. 
Trys moliniai karaliai pagarbiai 
dėjo savo dovanas prieš ėdžias, 
ir iš medžio išdrožti piemenu
kai nedrąsiai stoviniavo tvarte
lio pasienyje, o tarp jų jie išsky
rė net ir savo pačių statulėles su 
jėzuitiškom kepurėm ir saldai
nių dėžele rankose. Gi tamsusis 
laikrodis, budėjęs bažnyčios sie
noje, baigė mušti aštuntą valan
dą.

Berniukai pakilo nuo laipte
lių ir nuslinko per užmigusią 
bažnyčią, gi baukštūs jų žingsniai 
paslaptingai aidėjo tarp aptemu
sių kolonų, ąžuolinių suolų ir 
tarp senų klausyklų. Pravėrę 
sunkias medžio duris, jie pralin
ksmėjusiom akim apmetė vėl at
rastą ir taip mielą Rotušės aikš
tę. Mėnulio šviesoje spindėjo 
baltas rotušės bokštas, danguj 

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra “Dieviškasis skrajojo kandus Žiemos vėjas, 
ramiom šviesom liepsnojo pažįs
tamų namų langai, o nuošaliau
siam kampe, ties katedra, tai 
matėsi net ir aptrupėjęs totoriaus 
kioskas, kuriame jie visuomet 
pirkdavosi ledus.

Vaikinai pamažu užsidėjo šil
kinius turbanus ant galvos. Jie 
perėjo per gatvę ir susisvajoję 
žengė po šlamančiais klevais, gi
liai įkvėpdami šaltą žiemos orą.

Parėję namo, jie atvertė tiky
bos knygą ir ėmė smalsiai sklai
dyti spalvotus jos 
vildamiesi dar sykį 
karavaną, į karalius

pamojo jiems pirštu, ragindamas 
kalbėti.

— Tuomet, žinote, jūsų ke
lias veda čia, į kairę pusę, — ir 
jis parodė ranka klaidingą kryp
tį-

Tada rūstieji raiteliai keistai

Visi lydėjo juos neramiomis 
akimis, kol jie pradingo pūp
sančiose kalvose, po ti tik atsi
kvėpė ir vėl pasijudino kelionei.

-------- Bet palauk, nevidone!
— staiga sušuko Viktoras. — 
Ar nereiktų mums grįžti? Juk 
reikia įspėti ir šventą Juozapą!..

Jie nedelsdami apsuko savo 
kupranugarį, pamojo karavanui 
ranka, atsisveikindami su tam
siaveidžiais savo bičiuliais, ir 
net dulkėdami nušuoliavo atgal.

Tačiau kai tolumoje vėl pa
sigirdo tyli piemenėlio daina,

Kęstutis pokštelėjo sau delnu į 
kaktą.

— Bet, sakyk, kaip mes vieni 
grįšim į namus? — suabejojo jis, 
pagautas staigios baimės. — O 
jei mes jau niekad daugiau ne- 
bematysim klasės draugų?

Jie delsė, kramtydami nagus, 
kokią minutę, ir atsisukę su vil
tim žvelgė į tolumoj dingstantį 
karavaną, mirguliuojantį patekė
jusio mėnulio šviesoj.

— A, vistiek! — pagaliau ta
rė Viktoras keistai suvirpėjusiu 
balsu. — Reikia gi kuo nors ir 
čia pasižymėti!..

Ir jie, prisiminę didvyriškas 
kautynes sniego pily, nudunksėjo 
prakartėlės link.

Ir tik tuomet, kai dėkingas 
Juozapas iškeliavo su Marija ir 
su Šventuoju Kūdikiu į šiltą nak
tį, jie sugulė kartu su piemenu
kais ant šieno, nuvargę ir visiškai 
išsisėmę, nes skubėti jie, tiesą 
sakant, jau nebeturėjo kur. Jie 
buvo paklydę tolimųjų amžių 
gūdumoj.

Berniukai užmigo, ir tik pa
sakiški eglių karoliai spindėjo 
ant besišypsančių jų veidų.

ir netikė- 
nustebu-

šiais metais įvyksta Sydnėjuje 
tryliktasis latvių kultūrinis festi
valis, mūsiškai tariant “Latvių 
Meno Dienos”, kuris truks nuo 
gruodžio 26 d. iki sausio 1 d.

Čia pažymėtina dailės paroda, 
vaidinimas, jaunųjų koncertas ir 
taip pat koncertas, kurio progra
moje išpildomi tik išeivijoje su
kurtieji veikalai. Visa tai vyks 
Latvių Namuose Strathfielde. 
Drauge su meno dienomis bus 
pravesta ir sporto šventė.

Festivalio augščiausią viršūnę 
sudaro jungtiniai chorai ir tauti
nių šokių šventė, kurie bus pra
vesti Sydney Town Hall. Koncer
te dalyvaus septyni chorai; tau*- 
tinių šokių šventėje dalyvaus šeši 
tautinių šokių ansambliai, kuriems 
šokių metu bus grojama latvių 
tautiniu styginiu instrumentu, 
vadinamu “kokie”. Koncertas 
arba dainų šventė įvyks gruodžio 
30 d., o tautinių šokių šventė 
gruodžio 28 d. Sydney Town Halt

Kultūrinis festivalis užbaigia
mas grandioziniu baliumi sausio 1 
d. Trocadero salėje.

★
Toronto universiteto bibliotekos 

vedėjas — latvis. Šioje Kanados 
bibliotekoje nuo 1945 m. dirbąs is
torijos mokslų mag. R. Bregžis 
paskirtas bibliotekos techniniu di
rektorium. šioje bibliotekoje dar 
dirba 16 latvių moterų. Biblioteka 
turi apie 1 mil. knygų, su šaluti
niais skyriais — apie 2 mil. (E)

★

Sėkminga latvio architekto veik
la. Pagal architekto dr. Janišo 
projektą Toronto mieste statomi 
17 aukštų “medicinos rūmai” kaš
tuosią apie 6 mil. dol. Juose prak
tikuos 200 gydytojų. Minėtas lat
vis architektas yra pastatęs keletą 
bažnyčių ir dabar projektuoja 
feder. valdžios numatytą psichiat
rinės ligoninės statybą netoli To
ronto. (E)

v .
*

Latviai susirūpinę savo literatū
ros vertimais, šiaurės Vokietijoje 
leidžiamoje “Latvija" G. Irbė, kal
bėdamas apie latvių kūrinių ver
timus į svetimas kalbas, nusiskun
dė, kad ir latviai nesą toli pažengę. 
Esą negalima svetimų tautų pa
siekti su bet kokiais vertimais. Jei 
knygas leidžia patys latviai, tai jos 
daugiau tinka kaip dovanos, gi 
svetima rinka jomis mažai domisi. 
Reikia, kad kūrinius išleistų sveti
mos leidyklos ir juos paskleistų 
kaip savus. Čia atsiranda kliūtys: 
nėra tam darbui pasiruošusių rei
kiamų vertėjų (su viena kita išim
timi). Jei kas verčia, tai tik iš 
pasišventimo ir latvių organizaci
jos jų visai neremia. Verčiant ten
ka gerai apvaldyti svetimą kalbą. 
Pagal latvių savaitraštį vertimų 
reikalą turėtų paremti atitinkamos 
organizacijos, nes čia susiduriama 
su kultūrine tautos reprezentacija.

(E)

Savo mieliems klientams lietuviams geriausius linkėjimus 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA SIUNČIA

OLIMPIC DELICATESSEN
380 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN, 

tel. UY 1669

Didžiausias pasirinkimas kontinenialinių ir vietinių skanėstų.
Olimpic Butchery visų rūšių mėsas paruošia

/ EUROPIETIŠKŲ STILIUMI.

KALĖDOMS SPECIALIAI:

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Viščiukai ................................... 5/3 svaras
Kalakutai .................<................. 6/$ svaras
Antys ir antinai.......................... 6/6 svaras

Geriausius šventėms produktus pagal savo skonį galėsite 
pasirinkti užsukdami į

OLIMPIC DELICATESSEN,
BANKSTOWNE

Amžių Planas” arba švento Rašto Studijavimas, su braižiniu, 
pirmas tomas, šioje knygoje smulkiai aprašoma kas įvyks visame Pa
saulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, apie ka 
jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo akimis matome, kad tos pranašystės laipsniškai 
pildosi. Aukščiau paminėtoje knygoje aprašoma kokia tvarka ir val
džia bus šioje žemėje ir kokios Palaimos bus suteiktos Jėzaus ir Jo 
Bažnyčios visai žmonijai. Knyga turi 368 puslapius su drobės 
apdarais. Kainuoja tik $1.00.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo vieną labai Galingą Sistemą, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesą. Ten nurodoma metai kada ji ką 
veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi su tais, 
kurie nesutiko su jų mokslo ir dvasia.

Ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja $1.00.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naują Testamentą su gražiu viršeliu, taisyklinga
■ lietuvių kalba. Kaina $2.00.

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai dienai 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 c e n t ų. “Aušros 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų. . - -

Pinigus siųskite sykiu su užsakymu knygų. Neturtingiems siun- kus jų tarnus.
čiame veltui mažas knygutes ir traktatus, pareikalavus jų. Talinu nurauk..

Užsakymus siųskite šiuo adresu: L. B. S. A. 212 East 3rd Street, . ,» uosta Du,
Spring Valley, Illinoi.. U.S.A. (61362) knygoje jau nebebuvo. Tas pus-

. . . _ . . _JJ. r___ . lapis buvo visiškai baltas.

paveikslus. 
žvilgterti į 
ir bičiuliš-

karavano

Apie
Vorų galima rasti visur pa

saulyje, išskyrus labai augštus 
kalnus ir šalčiausias vietas arti 
Siaurės ir Pietų Ašigalių, nes 
ten jiems nėra kuo maitintis. 
Nors mums visi vorai atrodo vie
nodi, bet jų yra labai įvairių. 
Kai kurie yra mažos sagutės di
dumo; kiti yra tokie dideli, kad 
jie apžergia 8 colius. Vorai nė
ra vabzdžiai. Vabzdžiai turi še
šias kojas; vorai — aštuonias. 
Vorai gali turėti nuo dviejų iki 
aštuonių akių. Kai kurie turi 
porą dienai ir porą nakčiai. Vo
rai sau kelią pasidaro, pagamin
dami ir išmesdami siūlą, kuris

vorus
ore skraido, kol ant ko nors už
kimba — net kitoj pusėj upelio. 
Tada voras pereina per šilkinį 
tiltą. Iš vorų šilko padaryta vie
no colio storumo virvė būtų 
tris kartus stipresnė, negu to 
paties dydžio geležinė vir
vė. Si vorinė virvė išlaikytų 
74 tonus (apie 740 mažų dram
bliukų, ar 12 užaugusių dramb
lių)! Vorai vienas kitą ėda, to
dėl negalima daug jų auginti, 
nors jų šilkas ir būtų naudin
gas. Jeigu į vieną narvą būtų 
sudėta šimtas vorų, už savaitės 
gal liktų tiktai eši.
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8 MŪSŲ PASTOGĖ 1968 m. gruodžio 20 d.

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

A.L. B-nės Melburno Apylinkės 
Valdyba kviečia visų organizacijų 
pirmininkus arba jų įgaliotus as
menis susirinkti lietuvių namuose 
12 Francis Grove Torn, gruodžio 
22 dieną 3 vai. p.p. 1964 m. lietu
viškų parengimų darbotvarkei 
Melbourne nustatyti.

ALB Melbourne) Apylinkės 
Valdyba

MŪSŲ PASTOGĖS BALIUS
įvyks 1964 m. vasario 1 d., šeš

tadieni, gražiai išpuoštoje South 
Melbourne Town Hall.

Šis balius bus pirmas Melbourne 
apylinkės parengimas po ilgų me
tinių atostogų, kurių metu, tiki
mės, visi sustiprės, pailsės ir ba
liaus metu pasidalins savo atosto
gų įspūdžiais.

Baliui paįvairinti organizuoja
ma jauki ir baliaus nuotaikai pri
taikinta programa.

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS
Vasario 16-sios minėjimas 1964 

m. Melbourne apylinkės valdybos 
ruošiamas vasario 16-ją dieną tuoj 
po pamaldų kino salėje — Victoria 
Str., maždaug dvi minutės pėsčio
mis einant nuo bažnyčios.

Brangūs Melbourne lietuviai, 
visi suprantame, kad šis mnėjimas 
liečia visus ir nereikia ilgų prašy
mų ir paraginimų.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMAI

Melbourne Apyl. Valdyba buvo 
prašyta organizacijų atstovų ir 
pavienių asmenų pasisakyti apie 
Liet. Namus ir jų padėtį Melbour
ne.

Valdybos nuomone, lietuviškos 
dvasios išlaikymui mūsų tarpe 
nuosavi lietuviški namai yra bū
tini. Dabartiniai namai ne visiš
kai gali išlaikyti pageidautiną re
prezentaciją ne tik svetimtaučių, 
bet ir savųjų tarpe, todėl valdyba 
pritaria geresnių ir tinkamesnių 
mūsų reikalams namų įsigijimui.

Valdyba prašo visus Melbourne 
lietuvius gyvai ir duosniai atsiliep
ti į organizatorių naujiems na
mams įsigyti kreipimąsi.

ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba

Nuoširdžiausiai sveikiname visus Sydney lietuvius ir visus 
Australijos ramovėmis

su ŠV. KALĖDOMIS
ir linkime sėkmingiausių 1964-jų METŲ.

L.V.S. Ramovė Sydney Skyrius

Visus Vakarų Australijoje aktyviuosius 
ir Skyriaus garbės narius sveikiname

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ PROGA.

L.V.S. “Ramovė” Vakarų Australijos 
Skyriaus Valdyba

Sveikiname mielus kolegas inžinierius ir
- visus geros valios lietuvius

Kalėdų ir naujųjų metų proga, 
linkėdami daug džiaugsmo ir sėkmės

Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
Sydney Skyrius

Linksmų ŠV. KALĖDŲ, 

laimingų NAUJŲJŲ METŲ 
linkime Geelong Lietuvių Chorai ir Tautinių Šokių Grupei 

Geelong Lietuvių Choro Valdyba

Sveikiname Sydney lietuvius
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 

ir linkime visiems daug sėkmės ir laimės
NAUJUOSE METUOSE.

ALB Sydney Apylinkės Valdyba

ŠVENTŲ KALĖDŲ DŽIAUGSMO 

ir saulėtų NAUJŲJŲ METŲ
Bankstowno apylinkės lietuviams linki

Bankstown Apylinkės Valdyba

LINKSMIEJI BROLIAI

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Velionis gimė Telšiuose. Atvy

kęs į Australiją apsigyveno Perthe 
ir dirbo St. John of God ligoninėje. 
Nors velionis gyvas būdamas ir 
laikėsi atokiai nuo lietuvių, bet jo 
palydėti j amžino poilsio vietą su
sirinko gražus tautiečių būrelis. 
Laidojimo apeigas atliko kun. Ke
mėšis.

PERTH
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS 

PERTHE
Lapkričio 24 d. St. Francis pa

rapijos salėje įvyko ramovėnų su
ruoštas Lietuvos kariuomenės mi
nėjimas.

Meninę programą atliko moky
tojos ponios Gustienės vadovauja
mi jos mokinukai. Du broliukai 
E. ir J. Stankevičiai ir Gustytė pa
deklamavo trejetą eilėraštukų, 
p-lė B. Garnytė akordeonu pagrojo 
porą dalykėlių, o Gustytė ir Katei- 
vaitė paskambino pianinu.

P. Klimaitis paskaitė Tautos 
Fondo atsišaukimą. Paskaitą skai
tė p. Čekanauskas.

ĮDOMI PASKAITA
Lapkričio 29 d. The Good Nei

ghbour Council of W. A. Quarter
ly Council mitinge p. Algirdas 
Statkus skaitė paskaitą apie Lie
tuvą, jos ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą, finansus ir t. t. Mitin
go dalyviai, kurių buvo apie 100 
iš Perth ir provincijos, paskaita 
labai domėjosi: patiekta daug 
klausimų ir prašyta paaiškinimų. 
Vienas iš dalyvių pasisakė pažįs
tąs Lietuvą.

Jis užklausė prelegento, kodėl jis 
nepaminėjęs Kauno, kuris iš mažo 
ir apleisto miestelio Lietuvos ne
priklausomybės metais išaugęs į 
didmiestį, išgražėjęs, tapęs tikru 
europėjiniu miestu. Jam buvo pa
aiškinta, kad per 15 minučių sunku 
smulkiai išnagrinėti daugybę Lie
tuvą liečiančių klausimų, o taip 
pat ir supažindinti klausytojus su 
visais Lietuvos miestais. Pirminin
kas savo žodyje labai užgyrė prele
gentą, kad per tokį trumpą laiką 
sugebėjo patiekti tiek daug ir išsa
mių žinių.

*
Lapkričio 30 d. p. A. Klimaitis 

atšventė savo vardadienį. Draugų 
ir pažįstamų prisirinko kelios de
šimtys, kurie buvo gražiai p. Kli- 
maitienės pavaišinti. Ilgiausių 
metų Andriui.

MIRĖ LIETUVIS
Gruodžio 5 d. Karakata kapinė

se palaidojome Stasį Jonušą. Lap
kričio 30 d. grįždamas namo ve
lionis iškrito iš auto mašinos ir 
mirė Royal ligoninėje.

CANBERRA
NAUJA CANBERROS 
LIETUVIŲ KLUBO 

VALDYBA
Lapkričio 16 d. visuotiniame 

klubo narių susirinkime išrinkta 
nauja klubo valdyba: klubo pirmi
ninkas — A. čeičys, vicep-kas — 
A. Genys, sekretorius — V. Mar
tišius, iždininkas — A. Švedas, 
baro vedėjas — Č. Žilinskas, pa
rengimų organizatorius — A. An- 
driuška ir narys informacijos rei
kalams — N. Volkas. Be to, į ko
mitetą pilnateisiais nariais įeina: 
J. Broockwell, kaip turįs barui li
cenziją ir P. Pilka, buvęs klubo 
p-kas, sutikęs rūpintis naujais 
klubo nariais.

Šalia klubo komiteto suorgani
zuoti dar du pagelbiniai vienetai: 
moterų sekcija ir namų pagerini
mo ir užlaikymo statybinė sekcija.

1863 M. SUKILIMO...
(Atkelta iŠ p si. 6)

Lietuvoje nebuvo taip griežta, 
bet ir čia privačių savininkų 
valstiečiams buvo sunkiau: ka
rališkų dvarų ūkininkai jau iš se
no turėjo surašytas pareigas, 
prievoles ir teisę, gi laisvieji ūki
ninkai bent šimtmečio pradžioje 
turėjo panašų statusą kaip mies
telėnai. Visur kitur baudžiavos 
jau nebebuvo, kai caras Alek
sandras II paskelbė ukazą 1861 
m. vasario 19 dieną, panaikinda
mas jos galiojimą. Tačiau nei 
gamtos nelaimės, nei pats bau
džiavos panaikinimas neparuošė 
galutinai dirvos 18963 metų su
kilimui.

Tiesa, caras buvo davęs dve
jus metus laiko įvesti naujai tvar
kai žemės ūkyje, o pačius ūkius 
davė 49 metams išsimokėtinai. 
Tuo būdu norėta nenuskriausti 
buvusių savininkų, net pabrė
žiant, kad jiems turi likti bent 
trečdalis žemės, o pats įstaty
mo vykdymas pavesta vėl dvari
ninkams. Šitie baudžiavą einan
čius dažnai priskirdavo prie as
meninių tarnų ir neduodavo že
mės, o ir tą pačią neretai sten
gėsi iškišti prastesnės rūšies. Be
je, per dvejus metus turėjo būti 
sudarytos sutartys tarp dvaro ir 
valstiečių, o žemės išparceliuotos 
Ligi 1863 metų Lietuvoje su
daryta vos keliasdešimt šitokių 
sutarčių, nors Aukštaitijos Kar
pis jau 1807 metais atleidęs 
žmones nuo baudžiavos ir nė kiek 
to nesigailėjo — darbas pagerė
jo, pelno paaugo. Bet per dve
jus tarpinius metus po baudžia
vos panaikinimo bent 500 vietų 
Lietuvos ūkininkai pasipriešino 
dvarų išmonėms, net pastatus 
padegdami. Administracija grie
bėsi parankiau esančios priemo
nės: į sunerimusius kaimus at
siuntė po keletą baudžiamųjų 
kuopų ar būrių kariuomenės, 
egzekucijų ir plakimų rykštėmis 
buvo per akis, o kareiviai per 
trumpą laiką sugebėdavo visus 
ūkininkus apvalgyti ir nuvalgyti. 
Atrodė, kad laikas nusi
kratyti svetimo jungo pribrendęs. 
Tuo labiau, kad nevykęs Krymo 
karas su anglais, prancūzais ir 
Italijos Piedmontu parodė carai 
kariuomenės silpnąsias puses, 
kvieste kviesdamas imtis per
tvarkymų. Didelis Lietuvos pa
triotas gen. štabo karininkas 
Sierakauskas net kelis kartus bu
vo siunčiamas susipažinti su už
sienio kariuomenių santvarka 
bei tvirtovėmis. Tad naudojosi 

Sveikiname savo klijentus ir linkime 
gražių KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir laimingų bei turtingų NAUJŲJŲ 1964-jų METŲ

BALTIA PTY. LTD.
91 a ARGYLE ST., PARRAMATTA 

Tel. 635 9787

Moterų sekcijoje: pirmininkė p. R. 
Genienė ir narės — p. p. Andriuš- 
kienė, Florienė, Andriuškaitė ir 
Biveinytė. Statybinėj sekcijoj: 
pirmininkas A. Genys ir nariai V. 
Genys ir F. Gružas.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Naujus Metus canberiškiai su

tiks savo klubo patalpose. Suti
kimą ruošia Klubo Komiteto narys 
parengimų reikalams p. A. An- 
driuška. Taip pat. p. A. Andriuš- 
kos pastangomis Kalėdų antrą die
ną Klubo patalpose ruošiamas šo
kių vakaras.

LAIVO ISTORIJA
Canberros Liet. Klubui p. Banys 

savu laiku padovanojo laivą, kurį 
klubo vadovybė išstatė loterijai. 
Laivą laimėjo p. K. Makūnas, ku
ris jį vėl grąžino klubui prašyda
mas, kad laivas būtų parduotas ir 
gauti pinigai laimėtojo vardu būtų 
įnešti į klubo kasą. Laivo parda
vimu rūpinasi p. A. Švedas.

CANBERROS APYLINKĖS 
NAUJOJI VALDYBA

Visuotiniame apylinkės susirin
kime buvo išrinkta nauja Canber
ros apylinkės valdyba: pirmininku 
— K. Labutis, sekretoriumi — p, 
Jablonskis ir iždininke p. Bivei- 
nienė.

proga vakaruose gauti planuo
jamam sukilimui pagelbos. O 
kad Lietuvos — Lenkijos klau
simas rusams buvo baubas, ma
tyti iš to, kad Krymo karo tai
kos derybose Napoleonui III už
teko paminėti, jog sukelsiąs Len
kiją, ir užkliuvę pasitarimai su 
nuolaidomis iš caro pusės vėl 
ėmė sklandžiai eiti.

Tad norintiems atsikratyti 
jungo atrodė, kad laikas palan
kus: Krymo karas pralaimėtas, 
rusų kariuomenė, perorganizuoja
ma, valstiečiai nerimsta, bau
džiavos panaikinimo nematyti, o 
pagelbininkų vakaruose netrūks
ta. Prancūzai šneka daug — be
je, Paryžius pasidarė jau iš se
niau politinių emigrantų centras 
—, karalienės Viktorijos vy
riausybė palanki, Italijos laisvės 
kovų didvyris Garibaldi pažadė
jęs konkrečios pagelbos, Italijo
je ir Turkijoje veikia lenkų le
gionai. Pasisekė užpirkti ir gin
klų, juos vežant laivu į Palan
gos uostą, kuriame buvo gana 
didelis laivų judėjimas, nes, sa
kysim, 1855 metais per Palan
gos uostą išvežta prekių už veik 
610.000 rb., įvežta už 1.361. 
000 rb. Visa bėda, kad švedai 
ginklų laivą sulaikė, o valtis, 
kuriomis sukilėliai gabenosi sker
sai Batlijos, rasai sugaudė. Dar 
prieš tai iš Varšuvos į Vilnių ke
liaujantį atstovą, paskirta vado
vauti Lietuvos Provincijos Val
dymo Skyriui, rusai sušiupo ir iŠ 
jo sužinojo visus sukilimo pla
nus. Tad iš Vilniaus teko atski
rai veikti.

1862 m. Lietuvoje susiorgani
zavo Lietuvos Centrinis Komite
tas su Vaclovu Psibilskiu, Zviez- 
dovskiu ir Kostu Kalinausku. 
Geistaras vadovavo “baltųjų” vy
riausybei, kuri nebuvo pagauta 
separatistinių idėjų, kaip anais 
laikais mėgta vadinti “raudonuo
sius”, būtent tuos, kurie sakė, 
jog Lietuva pirma turinti būti 
nepriklausoma ir laisva, o pas
kui būsią galima šnekėti apie 
visokias federacijas. Geistaro ir 
jo vyriausybės nuomonės buvo 
daugiau paremtos gegužės 3 d. 
konstitucija, gi antro teisininko, 
Kalinausko, galvojimu, tik atski
ra valstybė ’priimtina. Sociali
niais klausimais Kalinauskas su 
Sierakausku ir kun. Mackevi
čium būvi radikalesni, liberališ- 
Ikesni, reikalaudami efektingiau 
panaikinti baudžiavą. Geistaras 
buvo ne toks karštas veikti tuoj

Klubo narius ir Lietuvių Namų rėmėjus bei bičiulius 
sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime laimingų 
NAUJŲJŲ 1964-jų METŲ.

Melbourne? Lietuvių Klubo Taryba

Su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
ir NAUJAISIAIS METAIS

sveikiname mielus Cabramatta lietuvius ir linkime daug 
džiaugsmo ir sėkmės

A LB Cabramatta Apylinkės Valdyba

Linkime daug tyro džiaugsmo
KALĖDŲ ŠVENTĖSE 

ir geriausios kloties

NAUJUOSE 1964-se METUOSE

ALB Newcastle Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname visus Vakarų 
ir visos Australijos lietuvius

ŠV. KALĖDŲ proga

ir linkime džiaugsmingų NAUJŲJŲ METŲ.

ALB Perth Apylinkės Valdyba

Savo narius, bičiulius ir visus Sydney lietuvius sveikiname 

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
ir linkime daug laimės ir pasisekimo.

Sydney Lietuvių Klubo Valdyba

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

ir linkime džiaugsmo ir sėkmės 
NAUJUOSE 1964-se METUOSE.

Dainavos Namų Valdyba Bankstowne

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikiname visus Australijoje gyvenančius lietuvius evangeli
kus, sveikiname gerbiamą kunigą V. Kosticeną ir dėkojama 
jam už mums suteiktus patarnavimus.

Kalėdų žvaigždės spinduliai tegul visų lietuvių širdyse 
užžiebia tėvynės meilę.

Lietuvių Evangelikų Parapijos 
Taryba Sydnėjuje

pat ir pat pat, ragino pirma šal
tumo, o paskui veiksmo. Vienok, 
nei “baltieji” buvo visiški kon
servatoriai, nei “raudonieji” tu
rėjo ką bendra su vėlesniais rau
donaisiais, nes Karolis Marksas 
Pirmąjį Internacionalą sudarė 
tiktai 18964 m. šešiasdešimt tre
čių metų sukilimui einant buvo 
tiktai utopinis socializmas, arti
miausias save fantazijomis vėles
niems laikams. O kokia iš viso 
anais laikais buvo galvojimo 
kryptis, nelengva pasakyti,* nes 
Paryžiaus laikraštis “Le Figar 
ro” 1892 m. paskelbė 600 so
cializmo aptarimų, o toks D. 
Griffith 1924 m. knygon surin
ko 263 atskirus apibrėžimus. 
Lietuvos sukilėliai turėjo vieną 
ir pagrindinį norą — laisvės 
troškimą, o iš to jau galima buvo 
išvesti visa kita.

SUKILIMO 
ORGANIZAVIMAS

Kaip organizuojamas sukili
mas prieš šimtą metų? Kažkodėl 
nuotaika viso to įtakoje, kas čia 
pasakyta, įsielektrino pirmiausiai 
Varšuvoje. Prasidėjo demonstra
cijos, o kai pasklido atsišaukimų, 
rodančių perlaužtą kryžių ir be- 
sikreipšiančių į brolius žemai
čius, kad šauktųsi prie Dievo, ir 
išglebėtų nuo neprietelių vierą 
mūsų, nes 1861 m. balandžio 8 
dieną Varšuvoje buvo sukapotas 
kryžius, nuotaika dar labiau apė
mė platesnius gyventojų sluoks
nius. Tiek Lenkijoje, tiek Lie
tuvoje imta ruošti šventės ir pa
silinksminimai, kad susipažintų 
žmonės ir persisunktų naujų lai
kų dvasia. Tenka manyti, jog 
toks švenčių būdas ir tikslas per
imtas iš Napoleono III, kuris 
apie 1852 metus, savo karūna- 
vimosi laiku, tokių Švenčių daug 
rengė Paryžiuje ir provincijose. 
Pasinaudojant tokių jomarkinių 
sueigų pobūdžiu sudaryti vieti
niai sukilėlių valdžios komitetai 
ir suskirti pagal senosios Res
publikos pavyzdį tituluojama ap
skričių, gubernijų ir panašiai. 

pareigūnai. Žinoma, daug kas 
buvo modifikuota, kai kuriuos 
pasisekė išgaudyti, bet buvo rim
tai ruošiamasi.

Šnekama, kad sukilimas pa
gal sveiką strateginį Sierakaus
ko planą sugalvota pradėti Že
maičiuose, kad galima būtų gau

bti ginklų. Tačiau yra dar viena 
aplinkybė: Kaimo gubernatorius 
buvo už baudžiavos greitą pa
naikinimą ir žemių davimą val
stiečiams, beto, buvo tiek nuo
saikus ir kilnus bei artimas su
kilėliams, jog pasiprašė iškelia
mas į Rusijos gilumą, kad — 
galbūt — nereikėtų savo žmonių 
bausti. GI slaptuoju Kauno gu
bernijos vaivada buvo Aleksan
dras Chimielevskis, 1831 metų 
sukilimi dalyvis, (1855 m. iš
rinktas Kauno gub. teismo civi
linių rūmų pirmininku. Daugiau 
nagrinėjant sukilimo paruošimą 
ir eigą tektų ir kitur tokių maž
ne supuolimų paieškoti.

Jau sakyta, kad pagrindinis 
bruožas, kuris davė savo dvasios 
18963 metų sukilimui, buvo 
laisvės troškimas. Ir čia jis Lie
tuvon ėjo trimis ruožais. Iš Pa
ryžiaus — net ir prisilaikant 
Adomo Mickevičiaus bei dar di
desnių mesijanistų skelbimus, 
kad lenkų tauta esanti kenčian- 
čioji tauta, skirta už laisvę ir 
pan. apsiimti kitų bausmes ir 
išvaduoti net žmoniją. Beje, čia 
šnekėdami labai bendrais bruo
žais, atrasime, jog ir pagal Ita
lijos Mazzini “Jaunąją Italiją” 
buvo susidariusi “Jaunoji Lenki
ją”. Gi Mazziniui tauta buvo 
Dievo skirtas įrankis žmonių ge
rovei, kuri turėjo ateiti demok
ratiniu keliu, siekiant pažangos, 
gerovės visiems. Trečiojo įtakų 
banga buvo iš Londono, kur gy
veno liberalas rusų veikėjas Her- 
tzenas ir leido Kolokolo laikraš
tį, kuris kartais ateidavo ir į 
Lietuvą.

Šitos visos srovės ir susiliejo 
didžiųjų 63-jų m. sukilimo vadų 
veikloje ir pasireiškė karo veiks
mais tam, kad visa Lietuva bū
tų gyva ir laisva.
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KLUBUOSE SV. KALĖDŲ PROGA SVEIKINU AUSTRALIJOS LIETUVIUS

XIV SPORTO ŠVENTĖS, ĮVYKSTANČIOS GRUODŽIO
27 — 31 d.d. MELBOURNE

PROGRAMA
Šioj Sporto Šventėj dalyvauti užsiregistravo Adelaidės, 

Geelongo, Sydnėjaus, Hobarto ir Melboumo Sporto Klubai. 
Penktadienis, gruodžio 27 d.
9 v. ryto Šv. Mišios Šv. Jono bažnyčioj, E. Melbourne.
11 — 12.30 vai. Sportininkų, Sporto Kl. Valdybų ir orga

nizacijų atstovų susipažinimo pietūs.
Pietūs įvyksta ukrainiečių salėje, Russell St., Essendon 

prieš pat gelež. stotį.
12.30 — 2 v. p.p. ALFAS ir Sporto Kl. Valdybų posėdis.
3 — 4 v. p.p. Šventės atidarymas. Tautiniai šokiai (daly

vauja Adelaidės, Geelongo ir Melboumo tautinių šo
kių grupės).

4 — 5 v. p.p. Melboumas — Canberra berniukų (jaunių) 
krepšinis.

5 — 6 v. p.p. Sydney — Geelong vyrų krepšinis.
6 — 7 v. p.p. Melbourne — Sydney mergaičių (jnr.) krepš.
7 — 8 v. p.p. Geelong —- Sydney berniukų (Jnr.) krepšinis.
8 — 9 v p.p. Sydney — Adelaide mergaičių vyrės.) krepš-
9 — 10 v. p.p. Melbourne — Hobart vyrų krepšinis.
Šeštadienis, gruodžio 28 d.

8 — 9 v. ryto Adelaide — Sydney vyrų tinklinis.
9 — 10 v. ryto Melbourne — Geelong vyrų tinklinis.
10 — 11 v. ryto Sydney — Hobart vyrų tinklinis.
11 — 12 v. ryto Sydney — Adelaide mergaičių (jn.) krepš.
12— 1 v. p.p. Geelong — Melbourne mergaičių (jn.) krepš.
1 — 2 v. p.p. Adelaide —Canberra berniukų (jn.) krepš.
2 — 3 v. p.p. Hobart — Melbourne mergaičių (vyr.) krep.
3 — 4 v. p.p. Melbourne — Sydney berniukų (jn.) krepš.
4 — 5 v. p.p. Adelaide — Sydney vyrų krepšinis.
5 — 6 v. p.p. Melbourne — Geelong vyrų krepšinis.
Sekmadienis, gruodžio 29 d.
3 — 4 v. p.p. Adelaide — Sydney berniukų (jn.) krepš.
4 — 5 v. p.p. Sydney — Melbourne mergaičių (vyr.) krep.
5 — 6 v. p.p. Geelong — Hobart vyrų krepšinis.

6 — 7 v.p.p. Adelaide — Melbourne vyrų krepšinis.
7 — 8 v. p.p. Melbourne — Geelong berniukų (jn.) krepš.
8 — 9 v. p.p. Geelong — Sydney vyrų tinklinis
9 — 10 v. p.p. Melbourne — Hobart vyrų tinklinis.

Vytis — Norwood 46:45 (12:14)

Veterano A. Ignatavičiaus in
spiruoti lietuviai sukaupė jėgas 
paskutiniam ketvirtyje ir pasiekė 
laimėjimą 25 sek. prieš rungty
nių pabaigą, vasaros sezono 
krepšinio pirmenybėse.

Vytiečiai rungtynes pradėjo 
ryžtingai, bet perdidelis noras 
laimėti sukaustė lietuvių žaidi
mą. Pirmas ketvirtis 6:6, bet po 
to vytiečiai prarado koncentra
ciją, daro daug šiurkščių klaidų, 
mėtymai šlubuoja ir žaidžia be 
vilties laimėti. Kėlimo pabaigo
je Norwood pirmauja 8 taškais.

Po pertraukos vaizdas dar 
liūdnesnis, nes priešas pirmauja 
28:14. Aukštaūgiui Norwood 
vidurio puolėjui R. Trot dėl 
penkių pražangų apleidus aikštę, 
lietuviai rezultatą švelnina. Tre
čias ketvirtis 24:35 priešo nau
dai. Paskutinis ketvirtis priklau
so vytiečiams A. Ignatavičiaus 
inspiruoti lietuviai žaidžia ryž
tingai, dažnai atakuoja priešo 

krepšį ir sėkmingai medžioja taš
kus. Paskutinėj minutėj A. Ig
natavičiaus metimu Vytis pir
mauja vienu tašku. Priešas rea
lizuoja dvi baudas, bet R. Dau
galis atsako tuo pačiu ir taip 
baigėsi kova, kuri nepasižymėjo 
aukštu žaidimo lygiu, bet įdomi 
žiūrovams rezultatų atžvilgiu.

Šios rungtynės tai veterano A. 
Ignatavičiaus triumfas. Algis žai
dė iškiliai 40 min. ko negalima 
pasakyti apie kitus žaidėjus. Tie
sa, 30 min. jis daugiau skirstė 
kamuolį geresnėse pozicijose žai
dėjams, bet pastebėjęs draugų 
daromas klaidas, rungtynių pa
baigoje pats sėkmingai atakavo 
priešo krepšį. Taškai: A. Igna
tavičius 13, D. Atkinson 10, R. 
Daugalis 10, J. Gumbys 10, V. 
Stankevičius 2, S. Visockis f.

Vytis — Alabarda 23--33
Rezervas pralaimėjo italams. 

Rungtynes gerai sužaidė J. Clay
ton-Smith, pelnęs 12 taškų ir V. 
Ramonaitis — 7.

Vy tis — South 35:13
Jauniai iki 16 mt. pasiekė

reikšmingą pergalę. Taškai: J. 
Smith 16, P. Kanas 12.

MERGAITĖS
Pirmoji k-da skandalingai pra

laimėjo prieš Adelaide krepši
ninkes 9:44. Taškai: R. Andriu- 
šytė 4, M. Šiukšterytė 3.

Vytis — A.S.K. 45:26
Jaunosios vytietės sužaidė iš

kiliau už latvaites. Taškai: N. 
Vyšniauskaitė 23, G. Krivickai- 
tė 18.

LAUKO TENISAS
Kontrolinės pirmenybės staig

menų nepateikė. A. Remeikis 
įveikė R. Rudzinską 6:2, 6:0 ir 
P. Snarskį 6:0, 6:0. J. Clayton- 
Smith — R. Rudzinskas 6:3, 
6:3.

Mergaičių grupėje atkakliai 
kovojo N. Adomavičiūtė ir nau
jai į sekciją įsijungusi D. Viliū- 
naitė 6:5, 4:6, 6:2. Laimėjo Ni
jolė, bet Dalios pirmas pasiro
dymas daug žadantis; J. Linkutė 
— R. Pacevičiūtė 6:2, 6:0, N. 
Adomavičiūtė — R. Pacevičiūtė 
6:1, 6:0.

STALO TENISAS
Pirmoji mergaičių k-da jėgas 

išbandė prieš antrą austrų vyrų 
stalo teniso k-dą. Pralaimėta 
garbingai 4:5. Taškai: I. Gudai
tytė 3, N. Lėlytė 1.

VYTIS — BUDAPEST 
47:55 (16:26)

Nepastovus vytiečių žaidimas at
nešė pralaimėjimą prieš vengrus 
vasaros sezono krepšinio pirmeny
bėse.

SPORTININKUS “SPORTO SKYRIAUS” BENDRADARBIUS IR 
VISUS ŠIO SKYRIAUS SKAITYTOJUS, LINKĖDAMAS DŽIAUGS
MINGŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 1964-JŲ METŲ.

GERIAUSI SPORTIŠKI LINKĖJIMAI VISIEMS XTV-SIOS 
SPORTO ŠVENTĖS DALYVIAMS MELBOURNE, KURIE NUOŠIR
DŽIOJE IR DRAUGIŠKOJE ŠEIMININKŲ VARPIEČIŲ GLOBOJE 
TEPARODO, JOG MŪSŲ JAUNOSE SPORTINĖSE KRŪTINĖSE 
DAR ILGAI DEGS TĖVYNĖJE UŽDEGTO LIETUVIŠKO AUKURO 
UGNIS! '. W

A. LAUKAITIS “SPORTO SKYRIAUS” REDAKTORIUS

Sveikinu visus savo artimuosius ir pažįstamus, ypač visą 
sportuojantį Australijos lietuvių jaunimą
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

ir linkiu daug džiaugsmo šventėse ir gausių pergalėmis 
ateinančių metų.

Robertas Sidabras, Adelaide

Pirmas ketvirtis 10:10, o po to 
iki kėlinio pabaigos lietuviai pel
nė tik 6 taškus. Geriausiai suko- 
vota po pertraukos, ir vytiečiai 
rezultatą persveria 30:28, bet S. 
Visockiui dėl 5 pražangų apleidus 
aikštę sužlugo lietuvių gynyba. 
Taškai: J. Gumbys 12, D. Dauga
lis 11, A. Ignatavičius 10, D. At
kinson 8, S. Visockis 4, E. Gude
lis 2.

VYTIS — A.S.K. 80:10
Jaunučiai iki 16 mt. amžiaus 

įveikė latvius įtikinančiai. Taškai: 
J. Jaunutis 28, P. Kanas 20.

VYTIS — KINGSTON 40:12
Pirmoji mergaičių k-da pasiekė 

ilgai lauktą pergalę. Taškai: M. 
šiukšterytė 16, M. Atkinson 15.

Jaunosios krepšininkės įveikė 
Rebels 35:18. Taškai A. Krivic- 
kaitė 15, M. Lapienytė 10.

RS.

SPORTO ŠVENTĖS FAVORITAI

KOVO NESĖKMĖ
KOVAS — NEWTOWN 

40-52
Vienos dienos turnyre koviečiai 

pralaimėjo prieš stiprią Newtown 
komandą. Koviečiams trūko ko
mandinio susižaidimo. Priešas pir
mą puslaikį baigia 14 taškų per
svara.

Antrame kėliny koviečiai persi
grupuoja: puolime D. Kriaucevi
čius ir S. Lukoševičius, centre K. 
Protas ir gynime A. Lapšys ir G. 
Grudzinskas. Nors koviečiai antra
me kėliny viršija net 2 taškais, vis 
tik rungtynės pralaimėtos. Jeigu 
taip būtų buvę žaidžiama ir pir
mam kėliny, rungtynės galėjo bū
ti net laimėtos.

Gynime labai gerai žaidė A. 
Lapšys. Puikiai pasirodė ir G. 
Grudzinskas, šiais metais pirmą 
kartą žaisdamas už koviečius. D. 
Kriaucevičius susižeidė nosį, bet, 
atrodo, pasveiks iki sporto šven
tės. Už Kovą žaidė A. Andrejū- 
naš, R. Reisgys ir A. Liubianskis.

Pirmadienis gruodžio 30 d.
9 — 10 v. ryto Geelong — Adelaide vyrų tinklinis .
10 — 11 v. ryto Melbourne — Sydney vyrų tinklinis.
11 — 12 v. ryto Adelaide — Hobart vyrų tinklinis
12 — Iv. p.p. Adelaide — Hobart mergaičių (vyr.) krepš.
1 — 2 v. p.p. Geelong — Sydney mergaičių (jn.) krepšinis.
2 — 3 v. p.p. Adelaide — Melbourne mergaičių (jn.) krep.
3 — 4 v. p.p. Adelaide — Melbourne berniukų (jn.) krepš.
4 — 5 v. p.p. Geelong — Canberra berniukų (jn.) krepš.
5 — 6 v. p.p. Hobart — Sydney mergaičių (vyr.) krepš.
6 — 7 v. p.p. Adelaide — Melbourne mergaičių (vyr.) kr.
7 — v. p.p. Sydney — Hobart vyrų krepšinis.
8 — 9 v. p.p. Adelaide — Geelong vyrų krepšinis.
Antradienis 31 d.
9 — 10 v. ryto Adelaide — Melbourne vyrų tinklinis.
10 — 11 v. ryto Geelong — Hobart vyrų tinklinis.
11 — 12 v. ryto Sydney — Canberra berniukų (jn.) krepš.
12 — 1 v. p.p. Adelaide — Geelong berniukų (jn.) krepš.
1 — 2 v. p.p. Adelaide — Geelong mergaičių (jn.) krepš.
2 — 3 v. p.p. Adelaide — Hobart vyrų krepšinis.
3 — 4 v. p.p. Melbourne — Sydney vyrų krepšinis.
4—5 v. p.p. Šventės uždarymas. Dovanų įteikimas.
8 v. vak. iki 2 v. ryto Naujų Metų sutikimas Brunswick 

Town Hall.
Krepšinio ir tinklinio varžybos įvyksta Show Grounds 

(Industrial Hall).
Stalo tenisas — Albert Park Stalo teniso Halėje. (28-30 d.)
Lauko tenisas — Clarinda Tennis Court (28-30 d.d.)

28 — 31 d.d. nuo 8 v. ryto. Dvi aikštės.
Šachmatai — Lietuvių Kl. patalpose — 12 Francis Gr„ 

Thombury.
Laikas,' susitarus komandoms ir pavieniams žaidikams. 

Visi suvažiuojantieji sportininkai registruojasi Sporto Kl. 
patalpose — 12 Francis Gr., Thornbury.

Melbourne Sporto Klubas "VARPAS” Valdyba

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*, 109 Swan* ton Su 
M ei b., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

Tol. 62-2231

PŪKINĖS KALDROS

SUTEIKS DAUGIAU 
DŽIAUGSMO 
KALĖDOSE.

VOLGA kainuoja 
tik 25/- SYDNEY 

METROPOLIJOJE IR 
N.S.W.

Truputį augštesnė. kaina 
kitose valstijose.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW.

Rockdale atoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W. 

Mūsų atstovas Ju* aplankys kiekvienu metu.
Prelci* duodamo* ir iiaimokėjimui. Me* kalbame vokiškai. 
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Prieš kalbėdami apie XIV-sios 
sporto šventės favoritus, pažvelki
me kaip atrodė varžybų lentelė 
pereitai šventei pasibaigus. Pirma 
vieta Adelaidės Vytis — 10 taš
kų, 2. Melbourne Varpas — 7 taš
kai, 3. Geelongo Vytis — 6 taš
kai, 4. Sydnėjaus Kovas — 5 taš
kai, 5. Hobarto Perkūnas — 3 
taškai.

Lentelė ir faktas, kad adelaidiš- 
kiai sportininkai nugalėtojais bu
vo šešerius metus iš eilės, kalba 
jų naudai. Dar pridėjus, kad Aus
tralijos lietuvių sporto egzami
nams šiemet jie ruošėsi darbščiau
siai, XIV-sios sporto šventės favo
ritais reikia skaityti Adealidės 
Vytį.

VYRŲ KREPŠINIS 
paprastai pateikia daugiausia 

staigmenų. Favoritai Adelaidės 
vyrai, paskutinį pralaimėjimą pa
tyrė XI-toje šventėje, Sydnėjuje, 
prieš Varpo krepšininkus. Vieno 
taško pralaimėjimas buvo šventės 
sensacija. Staigmeną šiemet pa
teikti galėtų Kovas, bet vargu ar 
jiems tas pavyks, nes Adelaidės 
Vyties žaidimo lygis šiuo metu 
yra smarkiai pakilęs. Jonas Gum
bys — komandos šulas, kandida
tas į Pietų Australijos rinktinę. 
Jonas žaidžia nepastoviai, bet gie- 
dresniomis dienomis yra neužden
giamas puolėjas. Algis Ignatavi
čius — žaidimo dirigentas, iški
liausias Australijos krepšininkas. 
Don Atkinson, pelnęs 21 tašką, 
padarė daugiausiai žalos lietuvių 
rinktinės krepšininkams pereitoje 
šventėje. Donas vedęs plačiai žino
mą sportininkę M. Kelertaitę, 
šventėje dalyvaus pirmą kartą. Ri
mas Daugalis veržlus puolėjas. 
Romas Petkūnas — gynėjas ir 
k-dos treneris. Romas turi žaidėjų 
pasitikėjimą, kas žymiai pakėlė 
žaidimo lygį. Valius Stankevičius 
— gynėjas. Gerai dengia, klaidų 
beveik nedaro, tik turėtų būti ver
žlesnis prie priešo krepšio. Sigitas 
Visockis — puolėjas, geriausiai 
pasirodo lietuvių sporto šventėse.

Kandidatai į antrą vietą Syd
nėjaus Kovo penketukas: S. Luko
ševičius, A. Daniškevičius, D. 
Kriaucevičius, A. Lapšys, G. Gru
dzinskas. Komanda gerai susižai
dusi ir mėgsta spartos žaidimą.

Dėl trečios vietos varžysis tradi
ciniai priešai Geelongo Vytis ir 
Melbourne Varpas. Lažinčiausi už 
Vyties penketuką: S. Šutas, R. 
Zenkevičius, A. Šimkus, E. Lap
šys, K. Zdanavičius. Gal ir sukly
dau nuvertindamas Varpą, užėmu
sius antrą vietą pereitoje šventė
je. V. Soha, š. Urbonas, A. Vai- 
šutis, V. Mockus, R. Vaišutis dės

visas pastangas įrodyti, jog spėlio
jimas buvo neteisingas.

A. Andrikonio k-dai, Hobarto 
Perkūnui, teks pasitenkinti penk
ta vieta.

MOTERŲ KREPŠINIS
Favoritės J. Bačiūno trofėjų lai

mėti antrą kartą — Adelaidės 
krepšininkė R. Andriušytė, M. 
šiukšterytė, M. Kelertaitė — At
kinson, I. Pečiulytė, E. Pociūtė. D. 
Radzevičiūtei pasitraukus į atsar
gą, žaidimo lygis kritęs. Vytietėms 
kiečiausiai pasipriešins aukštos 
Sydnėjaus Kovo krepšininkės. G. 
ir A. Kalvaitytėms išvykus į Ka
nadą, Melbourne Varpo krepšinin
kėms teks pasitenkinti trečia vie
ta.

Liūdniausias likimas tyko Gee
longo Vyties krepšininkių. E. Buc- 
kytei susižeidus, L. Šimkutei išvy
kus į Vakarų Australiją, populia
riausios šventės sportininkės ne
pajėgia sudaryti komandos, šias 
varžybas paįvairins Hobarto Per
kūno mergaitės, kurios į šventę at
vyksta draugiškoms rungtynėms. 
Draugiškoms todėl, kad komandoje 
žaidžia ir kitatautės mergaitės.

JAUNIŲ KREPŠINIS
Šiemet pirmą kartą šios pirme

nybės bus vertinamos taškais, kas 
be abejo, iššauks gražių kovų mū
sų atžalyno varžybose.

Kandidatai į pirmą vietą Ade
laidės ir Melbourne jaunuoliai. V. 
Stankevičiui apleidus jaunių gre
tas, Varpas turi realią progą at
sirevanšuoti už dviejų taškų pralai
mėjimą pereitoje šventėje. Pana
šiai gali įvykti tarp Sydnėjaus ir 
Geelongo jaunių. Canberos Vilko 
jauniai šventėje dalyvaus pirmą 
kartą.

JAUNOS MERGAITĖS
Taip pat varžysis dėl taškų. Fa

voritės .Sydnėjaus Kovo mergaitės, 
bet sulauks kieto pasipriešinimo 
iš adelaidiškių. Dėl trečios vietos 
kovos Melbourne ir Geelongo jau
nos mergaitės.

TINKLINIS
Favoritai Adelaidės vyrai, bet 

pilname sąstate Sydnėjaus Kovas 
turi realias galimybes laimėti ti
tulą šiose varžybose pirmą kartą. 
Staigmeną gali pateikti Varpas.

Moterų grupėje varžybų ne
įvyks.

ŠACHMATAI
Pereitos šventės žaibo turnyro 

laimėtojas R. Arlauskas (Adei.) 
dėl korespondentinių šachmatų 
baigminių rungtynių pasaulio pir
menybių finaluose, šventėje neda-

lyvaus. Jau vien todėl pereitos 
šventės laimėtojų šansai smarkiai 
sumažėja. Titulas, greičiausiai ati
teks Sydnėjui, o sekančias pozici
jas lentelėje užpildys Adelaidės, 
Melbourne ir Geelongo šachmati
ninkai.

STALO TENISAS
Šių varžybų dėmesio centras 

bus Melbourne ir Hobarto vyrų 
vyrų rungtynės. Varpo gretose 
daug pajėgių stalo teniso žaidėjų: 
V. Sirjatavičius, J. Ablonskis, A. 
Balnionis, V. Vasaris ir daugiau, 
bet iškilus Perkūno dvejetas A. 
Andrikonis — S. Valaitis gali pa
sekmę nusverti Tasmanijos nau
dai. Nemažiau atkakli kova įvyks 
ir dėl trečios vietos tarp Šydnė- 
jaus, Geelongo ir Adelaidės vyrų.

Individualinėse pirmenybėse fi
nale, greičiausiai, matysime V. 
Sirjatavičių ir A. Andrikonj.

Mergaičių grupėje favortėa Ade
laidės stalo teniso žaidėjos O. Mi- 
kalainytė ir I. Gudaitytė, Kandi
datės į antrą vietą Geelongo spor
tininkės, o Kovui teks pasitenkin
ti trečia vieta.

Adelaidės mergaitės dominuos ir 
individualinėse pirmenybėse.

LAUKO TENISAS
Favoritai Adelaidės vyrai. Jei 

dėl tarnybos, veteranas A. Remei- 
kis šventėje dalyvauti negalėtų, 
klubą atstovaus J. Clayton-Smith 
ir D. Atkinson. Kandidatai į ant
rą vietą Geelongo Vytis, dėl tre
čios kovos Sydnėjaus ir Melbourne 
vyrai, o Hobartiškių pajėgumas 
dar nežinomas.

Individualinėse pirmenybėse 
adelaidiškiams staigmeną gali pa
tiekti geelongiškis A. Šimkus.

Mergaičių grupėje vaizdas pa
našus: kandidatės į pirmą vietą 
Adelaidės sportininkės A. Morkfl- 
naitė ir M. Kerulytė. Dėl antros ir 
trečios vietos varžysis Geelongo, 
Sydnėjaus ir Melbourne lauko te
niso žaidėjos.

Individualinėse pirmenybėse 
rimčiausia kandidatė į čempiones, 
13 mt. amžiaus Aldona Morkū- 
naitė. Jaunai favoritei atkakliau
siai pasipriešins R. Glionertaitė 
(Sydn.) ir R. Akenytė (Geel.). 
Stebint Aldonos progresą, galima 
tikėtis, kad šios šventės čempionės 
titulas atiteks sportininkei, kuri 
amžiumi yra jaunesnė, negu mūsų 
sporto švenčių istorija.

Taip atrodo favoritų reikalas 
teoriškai. Varžybų staigmenos gali 
vaizdą pakeisti. Staigmenos pada
ro sporto šventes patrauklesnes, 
tad ir laukiame jų.

R. Sidabras
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MŪSŲ PASTOGĖ 1963 m. gruodžio 20 d.

n<isų
“frAINOS” TRIUMFAS

PASTOGĖ Pranešimai

Gruodžio 14-ji daugeliui sydnė- 
jiškių lietuvių paliko gilų įspūdį: 
tų dieną Dainavoje įvyko metinis 
“Dainos” koncertas. Laimingu 
sutapimu tą pačią dieną grįžda
ma iš Amerikos pakeliui į Ade
laidę Sydnėjuje sustojo porai die
nų solistė G. Vasiliauskienė, kuri 
maloniai talkininkavo chorui sa
vo solo dainomis.

Choro koncertai sydnėjiškiams 
nėra naujiena: jie mielai ir skait
lingai juos lanko, tačiau šį kartą 
“Daina” pasirodė savo kulmina 
ei joje, o ir klausytojai choro ne
apvylė — Dainava buvo tiesiog 
perpildyta. Po pirmųjų Meno die
nų bene bus pirmoji tokia nuo
taikinga šventė Sydnėjuje.

Choro koncerto programoje vi
sos dainos sydnėjiškiams beveik 
negirdėtos. Ir chorui, aišku, buvo 
pakili nuotaika turint prieš akis 
tokią gausią auditoriją. Pirmoje 
dalyje choras sudainavo “Kurte- 
liai sulojo”, harm. Br. Jonušo, 
“Verkė mergelė”, harm. A. Ra
čiūno, “Pasakyk, mergele” harm. 
J. Žilevičiaus, “Užmigo žemė” Č. 
Sasnausko ir “Burtai” J. Nauja
lio. Klausytojams nesiliaujant plo
ti, dar papildomai sudainuota “Aš 
mergytė” V. Paplausko.

Uždangai iš naujo pakilus išei
na viešnia p. G. Vasiliauskienė, 
lydima pianistės “naujosios lietu
vės” Miss Dorothy Oldham, kuri 
p. Vasiliauskienę lydėjo ameriki
nėse gastrolėse, neapleido jos ir 
čia, specialiai solistės atvykusi pa
sitikti iš Adelaidės į Sydney. So
listei padainavus J. Karoso “ga
niau palšus jautelius”, B. Budrifl- 
no “Rudenėlis”, A. Kačanausko 
“Aguonėlės” ir K.V. Banaičio “Oi 
niekur nėra”, į sceną įeina Kraš
to Valdybos p-kas p. Jonaitis ir 
Sydney apyl. p-kas p. Narušis, 
apdovanoja viešnias gėlėmis ii 
pasveikina laimingai namo sugrį
žusias. Po trumpos pertraukėlės 
solistė dar kartą pasirodo ir prieš 
dainuojant pati klausytojams ta
ria trumpą žodį padėkodama už 
nuoširdumą ir šiltą sutikimą. Čia 
ji padainuoja V. Sarpaliaus “Du
kružėlė”, J. Jakubėno “Gėlės iš 
šieno, V. Kuprevičiaus “Vosilkė-

Antroje dalyje choras išpildo 
’’Siūbau, lingau”, harm. J. Zda- 
niaus, “Po augštus kalnus”, harm. 
K.V. Banaičio, “Per girią giru- 
žėlę”, harm. A. Račiūno, Tremti
nių giesmę V. Jakubėno ir Ūdrio 
dainą iš operos “Pilėnai” V. Klo
vos. Šios dainos solo partiją tik
rai pasigėrėtinai išpildė choristas 
Jonas Abromas. Pasipylus katu
tėms dar sudainuoja “Pasveikini
mą” iš tos pačios Pilėnų- operos 
ir koncertas baigiamas Tautos 
Himnu.

Koncerto pabaigoje “Dainos” 
dirigentas p. K. Kavaliauskas dar 
kartą į sceną iškviečia solistę p. 
Vasiliauskienę ir pasveikinimo bei 
dėkingumo ženklan choro vardu 
padovanoja didžiulę kristalinę va
zą.

Vertinant šį koncertą ir patį

“Dainos” chorą leiskime pasisaky
ti autoritetams:

Solistė G. Va«iliau*ldenė: “Kai 
paskutinį kartą jį girdėjau (o tai 
buvo prieš pusmetį kun. Butkaus 
jubiliejaus proga) dabar jo nega
liu atpažinti — taip toli pažengęs 
ir taip darniai susidainavęs”.

Pianistė Mi«» Dorothy Oldham: 
“Aš jus užtikrinu, kad šis choras 
Australijoje sau lygaus neturi”.

Sta«yg Žukas (Newcastle liet, 
choro dirigentas): “Nėra ko ste
bėtis — Kavaliauskas yra didelis 
menininkas”.

Pianistas P. Riley: “Žaviuosi jū
sų dainom, bet ypač stebiuosi jū
sų choru, kuris, nebūdamas pro
fesionalinis, gali pasiekti tokio 
augšto meninio lygio”.

Atrodo, šičia daugiau nieko ne
lieka pridėti.

Po koncerto ten pat salėje vyko 
nuotaikingas pobūvis su šokiais 
iki vėlyvos nakties. L.D.

KALĖDŲ METU SVARBESNI 
PARENGIMAI

STOVYKLOS
Aušros tunto stovykla įvyks 

gruodžio 28 — sausio 12 d.d. Ing- 
leburn skautų stovyklavietėje.

Džiugo tunto stovykla rengia
ma Mornington skautų sklype 
sausio 2 — 11 d.d.

Vilniaus tunto stovykla rengia
ma Mt. Croford pušyne sausio 2 
— 11 d.d.

Jaunimo vasaros stovykla sau
sio 12 — 24 d.d. O’ Sullivan’s 
Beach, N.F.C. Ruošia Adelaidės 
ateitininkai.

Jaunučių stovykla sausio1 2 — 
15 d.d. Aldingoje (Adelaide). 
Ruošia Adelaidės vyr. ateitinin
kai.
SUVAŽIAVIMAI

Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos suvažiavimas įvyksta 
gruodžio 27-29 d.d. Melbourne 
parapijos namuose 18 Henry St., 
Kensington. Šis suvažiavimas dar 
vadinamas Australijos Lietuvių 
Katalikų Studijų Dienos. Suva
žiavimo metu paskaitas skaitys 
kun. Dr. P. Bašinskas, kun. P. 
Vaseris, Dr. A. Mauragis. Paskai-
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:: NEPILNOS KALĖDOS NEDALYVAVUS KALĖDŲ ANTRĄ DIENĄ, “
" GRUODŽIO 26 D. DAINAVOJE RENGIAMAME ••

KALĖDŲ BALIUJE
" Kurį ruošia visos trys Sydney apylinkės valdybos sutartinai. "

Gros puiki kapela, ekstra programa, visų rūšių gėrimai ir užkandžiai. Kviečiami -• 
visi iš arti ir toli! V.

- Pradžia 7 vai. vak. “
< ■ Rengėjai ':
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SVEIKA, SUGRĮŽUS!
%

Gruodžio 14 d. laivu Orsova po 
sėkmingų koncertinių gastrolių 
Amerikoje ir Kanadoje sugrįžo 
adelaidiškė solistė Genovaitė Vasi
liauskienė. Nespėjusi nusipurtinti 
kelionės nuovargio ji dar tą patį 
vakarą koncertavo drauge su Dai
nos choru Bankstowno Dainavoje. 
Dar koncerto metu nuo scenos ji 
kreipėsi į klausytojus prisipažin- 
dama, kad “nors Amerikoje ir 
nuoširdžiai buvo priimta ir globo
jama, bet išlipusi Sydnėjuje pasi
juto grįžusi namo ir pas savus. 
Amerkoje buvau viešnia, o čia — 
namuose”.

Kaip p. Vasiliauskienė prisipa
žįsta, ji tik nuvykusi į Ameriką 
supratusi, kad jos misija pasiro-

liai”. Klausytojams nepaleidžiant 
solistės nuo scenos, ji dar prideda 
“Laisvės varpą” ir “Kregždutę”.

NEPAMIRŠKITE
KAD VISI LIETUVIAI VISUOMET

SUTINKA BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMUOSE.

Visi prašomi ir kviečiami kuo gausiau dalyvauti. Šokių g 
kapela gros iki 2 vai. ryto. Užkandžių ir gaivinančių gėrimų g 

g nepritruks. g
•i Pradžia 7.30 vai. vak. šiais metais, pabaiga 2 vai. ryto g 
S ateinančiais metais. g

Įėjimas: suaugusiems 15 šil.; moksleiviams 10 šil.
g Bank st. Liet. Namų Valdyba g

0 4 4 444444444444444444444444444444444444444444  44;;

•• Nuoširdžiai sveikiname

VYTĄ ir ELĘ STASIŪNAICIUS, ::

'■ sulaukusius sūnaus ir linkime tėvams ir naujagimiui 
“ ilgiausių metų ;;

Choras “Daina”

Mieliems VYTUI ir ELEI,

“ sulaukusiems naujos “rožytės”
reiškiame nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus.

Rožytės, Bijūnėliai ir ::
Linksmieji Broliai ;;

I^44444444444444444444444444444444444444444444444

džiusi daug gilesnė ir platesnė, ne 
vien tik koncertavimas ir giminių 
lankymas. Su jos išvyka prasidė
jo tarp abiejų kontinentų lietuvių 
kultūrinio bendradarbiavimo už
uomazga, kuris ateity plėsis ir 
stiprės.

Solistės G. Vasiliauskienės pasi
tikti į laivą atvyko Krašto Valdy
bos p-kas p. I. Jonaitis, Dainos 
choro dirigentas K. Kavaliauskas, 
kun. P. Butkus ir dar keletas lietu
vių. Išvyko p. Vasiliauskienė tuo 
pačiu laivu gruodžio 17 d. į Adelai
dę galutinai pas savuosius. Pla
čiau apie p. Vasiliauskienės išgy-

venimus ir įspūdžius užjūryje 
skaitysime šiuose puslapiuose jau 
kitais metais.

tos viešos ir vyks gruodžio 28 d. 
salėje prie šv. Jono bažnyčios 
tuoj po 9 vai pamaldų.

Ryšium su suvažiavimu įvyks 
ir kiti parengimai: gruodžio 27 d. 
8 vai. vak. Karmelitų salėje sta
tomas vaidinimas “Aušros sū
nūs”.

šeštadienį, gruodžio 28 d. 7.30 
vai. vak. Melbourne universiteto 
salėje įvyks dainų koncertas Da
lyvauja Adelaidės choras Litua- 
nia, kad. V. Šimkaus ir Melbour
ne Lietuvių Parapijos Choras, 
vad. J. Juškos.

Sekmadienį, gruodžio 29 d. šv. 
Jono bažnyčioje 1 vai. p.p. įvyksta 
religinis koncertas.

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
Melbourne Studentų Skyrius 

šiais metais ruošia Australijos lie
tuvių studentų' suvažiavimą gruo
džio 27 — 31 dienomis Melbourne.

Suvažiavimo programoje:
Gruodžio 27 a.: suvažiavimo ati

darymas Melbourne universitete — 
Newman College.

Gruodžio 28 d.: Gegužynė pas p. 
p. Kęsminus Morningtone. Šioje 
gegužynėje kviečiame dalyvauti vi
są jaunimą.

Gruodžio 29 d.: bendros šv. Mi
šios ir Dr. A. Mauragio paskaita.

Gruodžio 30 d.: iškyla į pajūrį.
Gruodžio 31 d.: laisva diena. Va

kare — Naujų Metų balius.
Studentai, norintieji dalyvauti 

šiame suvažiavime, prašomi sku
biai registruotis savo skyriuose.

SYDNEY LIETUVIAI 
STUDENTAI PASISAKO

Ryšium su vėlyvu nutarimu ren
gti Australijos lietuvių studentų 
susitikimą Melbourne šiais metais, 
Sydnėjaus studentų skyriaus val
dyba praneša nariams, kad dėl lai
ko stokos yra neįmanoma regis
truoti ir organizuoti Sydnėjaus 
studentus, norinčius suvažiavime 
dalyvauti.

Valdyba praneša, kad studentai 
norintieji dalyvauti šiame susiti
kime Melbourne kviečiami asme
niškomis pastangomis susisiekti su 
Melbourne studentų valdyba. Gau
tomis žiniomis studentų susitiki
mas bus informalaus pobūdžio. 
Dalyviams mokestis L 1. Kolegos 
nakvyne rūpinasi patys.

A.LSS-gos Sydney Skyriaus
Valdyba

PAMALDOS SYDNĖJUJE
Kūčią vakarą 11. 30 vai. Ban- 

kstown Liet. Namuose Bernelių 
Mišios.

Kalėdų pirmą dieną iškilmingos 
pamaldos Lidcombe 11.30 vai.

Naują Metą dieną pamaldos 
Lidcombe 11.30 vai.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Sausio 11 d. (šeštadienį) Aubur- 

no salėje (kur buvo spaudos ba
lius) 7 vai. vak. rengiamas ofi
cialus kun. Povilui Martuzui pri
ėmimas — susipažinimas. Tuoj po 
oficialios dalies ten pat seks tradi
cinis metinis Carito balius. Pla
čiau apie šias iškilmes skaitysime 
M. P. 1 Nr. 1964 m.

BENDROS KŪČIOS
Sydney Liet. Namų Klubo val

dyba drauge su ALB Sydney apy
linkės valdyba ruošia bendras Kū
čias gruodžio 24 d. (antradienį) 7 
vai. vak. Liet. Namuose 20 Botany 
Rd., Redfern.

Sydney liet, kapelionas kun. P. 
Butkus maloniai sutiko dalyvauti 
ir pravesti liturginę Kūčių dalį.

Kūčių vakarienėje kviečiami da
lyvauti ne vien sydnėjiškiai, bet ir 
iš kitų vietovių lietuviai. Norin
tieji dalyvauti Kūčių vakarienėje 
prašomi registruotis Liet. Namuo
se Redferne pas budėtoją arba pas 
ALB Sydney apylinkės p-ką p. S. 
Narušį tel. 53 — 5455 įmokant 12 
šilingų. Vaikams nemokamai. Re
gistracija baigiama gruodžio 22 d. 
(sekmadienį).

Rengimo Komitetas

PRANEŠIMAS
Pranešame, visų Sydnėjuje gy

venančių tautiečių žiniai, kad šių 
metų lietuviams abiturientams pa
gerbti balių ruošia Cabramattos 
Apylinkės Valdyba.
Maloniai prašome visų abiturien

tų tėvelius nedelsiant pranešti sa
vo vaikų pavardes Cabramattos 
Apylinkės pirmininkui raštu, arba 
asmeniškai: Ant. Statkus, 42 a 
Huges St., Cabramatta, N. S. W., 
arba po darbo, nuo 5 vai. p. p. te
lefonu Nr. 72 — 5470.

A .L .B. Cabramattos 
Apylinkės Valdyba

AUK&S

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijai aukojo:

J. Kolevas £5, V. Danta £10 ir 
J. Normantas £10.

Mieliems aukotojams Draugijos 
vardu nuoširdžiai dėkojame.

S. L. M. S. G. D-jos Valdyba

RŪPINATĖS, KUR SUTIKTI NAUJUOSIUS METUS? $
£ SPORTO KLUBAS “KOVAS” GRUODŽIO 31 D. LIETUVIŲ NAMUOSE REDFERNE $ 

. rengia |

Naujų Metų Sutikima
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS — KLUBO SPECIALYBĖ PER EILĘ METŲ. *

ATEIKITE IR ĮSITIKINSIME! PRADŽIA 8 V AL. VAK. >!
“KOVO” Valdyba >;

t tI RINKOJE PASIRODĖ |

| BALTIC VODKA
.£ Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi- a 
X nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas X 
! M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727. f

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. X 
Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. X

NAUDOKIMĖS PROGA
:: TA UT1EC1AI GA LITE SUTA UPYTI IKI
" 171% - to - ::
•> ► <
;; pirkdami vyrišką ir vaikišką avalynę krautuvėje ;;

ALGIS FOOTWEAR
- Pirmoji lietuviška BATŲ PARDUOTUVĖ

219 HIGH ST., NORTHCOTE, MELBOURNE ’• 
• ■ Po darbo valandų aptarnavimui skambinti tel. 48 72 58 «>
♦♦14444444444444444444444444444444444444444444444

PADĖKA
Mirus mano vyrui Alfonsui Se- 

jonui nuoširdžią padėką reiškiu 
kapelionui kun. P. Butkui už lan
kymą namuose ir gražų palaidoji
mą, p. V. Šliogeriui už gražų atsis
veikinimo žodį prie kapo ir visiems 
savanoriams dalyvavusiems laido
tuvėse; ačiū p. Žigaičiui už pagro
jamą vargonais pamaldų metu, 
Soc. Globos Moterų Draugijos na

rėms už ligonio lankymą namuose 
ir ligoninėje ir dalyvavimą laido
tuvėse.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, ku
rie man sunkioje valandoje padė
jote ligonį slaugyti ir jam mirus 
palydėjote į kapus. Dėkoju už 
tartus paguodos žodžius ir sudėtas 
gėles ant a.a. Alfonso kapo.

Marta Sejonienė

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

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga siunčia gražiausius linkėjimus ir sveikinimus sportuo
jančiam Australijos lietuvių jaunimui, sporto bičiuliams ir 
rėmėjams

Sporto Klubas “Kovas”

Mūsų skyriaus narį statybos rangovą 
B. JAŠĄ, 

sulaukus antrojo sūnaus, nuoširdžiai sveikiname.
Mums prijaučiantį, 

VYTAUTĄ CIBULSKĮ, 
sulaukusį pirmojo sūnaus, nuoširdžiai sveikiname

L.V. S-gos “Ramovė” Perth Skyriaus Valdyba

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 

Australijos lietuviams linki

FAMILY HOTEL, BULLI, N.S.W.

COSMOS TRADING CO.
2 SCHOFIELD ST. ESSENDON, VIC. Tel. 379-2325 

SKYRIAI VISOSE VALSTIJOSE
Kaip žinote, Lietuvoj beveik badas. Rekomenduojame 

užsakyti giminėms pagrindinius produktus, kaip sekančius 
standartinius siuntinius:

COSMOS 1 .......... £ 18.2.0
10
10
10
10
COSMOS 4
20
10
10

svarų sviesto
svarų kiaulinių taukų
svarų cukraus
svarų ryžių

COSMOS 2 £ 14.10.0
10 svarų kiaulinių taukų
10 svarų cukraus
10 svarų ryžių
10 svarų kvietinių miltų
COSMOS 8 .............. £10.5.0
40 svarų kvietinių miltų
COSMOS 6 £ 19.10.0
40 svarų kiaulinių taukų

g

8
V 8

B
£ 15.13.0

svarų kiaulinių taukų
svarų cukraus
svarų ryžių arba miltų
Pilnas sąrašas prisiunčiamas pareikalavus. Visi produktai įj 

daniški, aukštos kokybės ir pristatomi per 3 — 4 savaitei. >« 
Mūsų kainos 5% — 10% pigesnės, nei kitur. *
SVEIKINAME VISUS SAVO KLIENTUS ŠV. KALĖDŲ

ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ 1964 METŲ PROGA! >
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