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DARBĄ 
PRADEDANT

Iš tikro, darbo nepradedame, 
o jį tik tęsiame. Senųjų ir nau
jųjų metų sąvartoje mes gal ato
dūsiui stabtelime žvelgdami nu
eitą kelią ir mesdami viltingą 
žvilgsnį į priekį. Žvilgsnis į pra
eitį, nors ir labai artimą, duo
da progos įkainuoti atliktus dar
bus ir drauge sužadina sugesti
jų ateičiai.

Pradedame ne darbą, o tik 
naujus metus, kurie sudaro tam 
tikrą rėmą, apribojant ir įparei
gojantį mus atlikti tai, kas nu
matyta ir užsimota.

Mūsų bendruomeniniame gy
venime Šie metai ypatingai pa
reikalaus daug pastangų: teks 
gerokai pasispausti rengiantis 
metų pabaigoje meno dienoms 
Melbourne, suvažiavimams ir t.t. 
Gal būt reiktų daugiau dėmesio 
skirti ir toms tolimosioms lietu
vių kolonijoms, kurios praktiš
kai merdi, neturėdamos savo 
tarpe pakankamai nei meninių 
nei intelektualinių pajėgų savo 
veiklai vystyti ir plėsti. Pereitais 
metais pravestas sėkmingai ben
druomenės reikalams vajus įga
lins lengviau šią sugestiją įgy
vendinti. Tai turėtume padaryti 
vardan tautinio solidarumo, nes 
kai didesniuose centruose žmo
nės įvairiais parengimais persi
sotinę, tai kitose kolonijose jie 
dūsta nieko neturėdami.

Metų pabaigoje įvyksta Kraš
to Tarybos suvažiavimas. Reikė
tų jau dabar konkrečiai pagal
voti, kas tame suvažiavime tu
rėtų būti svarstoma ir tariama. 
Ar nebūtų geriau, jei Krašto Ta
rybos suvažiavime mažiau laiko 
būtų skiriama pranešimams iš 
atskirų vietovių, o būtų daugiau 
koncentruojamasi esminiais mū
sų bendruomenės ir lietuviškais 
reikalais. Kitaip sakant, Krašto 
Tarybos posėdžiai turėtų virsti 
daugiau studijų dienom. Jau da
bar reikėtų parinkti temas ir ati
tinkamus referentus. Nepalikime 
šių reikalų spręsti vien tik Kraš
to Valdybai: lietuviški reikalai 
ir bendruomenė turi lygiai rūpėti 
kiekvienam, ir todėl juo daugiau 
bus projektų ar sugestijų, juo 
lengviau reikalai duotųsi spren
džiami. Kelkime mūsų bendruo
meninius reikalus spaudoje: tam 
tikslui Mūsų Pastogės puslapiai 
visuomet bus atviri.

Džiaugėmės, kad nuo pereitų 
metų pradžios grupinės įtampos 
atslūgo, tačiau prie nuoširdaus 
bendradarbiavimo dar neprieita. 
Dėkime pastangų, kad šiais me
tais tasai bendradarbiavimas vy
ktų pilnumoje. Juk kaip bebūtų, 
visų mūsų bendras vardiklis yra 
lietuvybė. Ji mus riša ir drauge 
mūsų pastangas įprasmina.

Žvelgdami į ateitį neišvengia
mai turime pagalvoti ir apie mū-

JŪROS DIENA MELBOURNE
Norėdami prisiminti Sausio 15-tos dienos įvykius ir tęsdami lais

voje Lietuvoje pradėtą Jūros Dienos tradiciją, Melbourne lietuviai 
sausio 18 d., šeštadienį p.p. Kęsminų sodyboje, 88 Herbert St., Mor
ningtone, Vic. rengia su įdomia programa

JŪROS DIENĄ.
Veiks turtingas Soc. Moterų D-jos bufetas, o šokiams gros gera 

muzika.
Rengėjai: A.L.B. Melbourne Apylinkės Valdyba ir Maž. Lietuvos 

Bičiuliai, kviečia visus tautiečius skaitlingu atsilankymu paminėti 
Klaipėdos krašto atvadavimo sukaktį ir padėti mums atgaivinti Jūros 
Dienos tradiciją.

Atvykę galėsite pasimaudyti gražiame Morningtono pajūryje, o 
vėliau p.p. Kęsminų sodybos vaismedžių pavėsyje tikrai įdomiai pra
leisite laiką, šokiai jaunimui ir senimui. Sportinius žaidimus praves 
p. L. Baltrūnas. Pradžia 10 vai. ryto.

P.L.B. VALDYBOS NUTARIMAI
(IŠ PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

1. PLB Valdyba turėjo savo 5-jį 
posėdį 1963 gruodžio 1 d. Cleve- 
lande. Posėdžio klausimais raštu 
pasisakė PLB Kultūros Tarybos 
pirm. dr. Jonas Puzinas, dalyvavo 
visi kiti. Valdybos nariai ir JAV 
LB Tarybos narys bei JAV LB 
C V vicepirm. Valdas Adamkavi- 
čius.

2. Pasiinformuota apie PLB pir
mininko Juozo Bachuno lankymąsi 
New Yorke lapkričio 23-24 ir da
lyvavimą VLIKo suvažiavime.

3. PLB Valdyba, susipažinusi su 
VLIKo konsolidaciją liečiančia me
džiaga (dr. J. Puzino ir dr. A. 
Nasvyčio raštu pateiktais prane
šimais, VLIKo pirm. dr. A. Trima
ko lapkričio 12 raštu ir PLB pirm. 
J. Bachuno žodine informacija iš 
jo lankymosi New Yorke VLIKo 
sesijos metu) ir šį klausimą ap
svarsčiusi, sutarė savo nuomonę.

4. PLB vicepirm. švietimui Al
fonsas Mikulskis pateikė PLB Kul
tūros Tarybos švietimo Skyriaus 
sudarymo projektą, kuris buvo pri
imtas, ir netrukus Clevelande bus

L.V. S-GOS “RAMOVE” 
CENTRO VALDYBA 

CHICAGOJE
Sveikina Ramovėmis 

Australijoj
Kalėdų švenčių ir Naujųjų — 

1964 Metų proga, Centro Valdyba 
sveikina ginklo brolius ramovėnus 
ir linki visiems geriausios kloties 
jųjų asmeniškame gyvenime.

Stovėdami Naujųjų Metų ango
je, tvirtai tikime, kad sujungtomis 
jėgomis ir apsišarvavę nepalaužia
mu ryžtu, įvykdysime laisvės kovų 
savanorių ir partizanų krauju ra
šytą testamentą, teisybė nugalės 
smurtą ir mūsų Tėvynė Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklausoma.

Prof. St. Dirmantas 
Pirmininkas.

sų jaunimą. Jo lietuviškasis są
moningumas pateisins visas vv- 
resniųjų pastangas, vyresniųjų, 
kurių gretos kasmet vis labiau 
retėja. Pereiti metai išplėšė iš 
mūsų tarpo visą eilę pajėgių 
žmonių. Nežinia, kiek tų aukų 
pareikalaus ir šie metai. Mūsų 
rūpestis būtų, kad jiems pasi
traukus neliktų tuščių spragų 

.mūsų gretose, o jos būtų užpil
dytos naujais ir jaunais kovoto
jais.

Su pasitikėjimu ir viltimi žen
giame į naujus metus imdamiesi 
darbo su padvigubinta energija 
žinodami, kad viskas priklauso 
nuo mūsų pačių: arba lietuviš- 
kasai gyvenimas nauju gyvastin
gumu suliepsnos, arba jis išblės.

(v. k.) 

sudarytas 7 asmenų Švietimo Sky
riaus prezidiumas. Jis rūpinsis 
švietimo reikalų studijavimu, ko
ordinavimu, informacija ir t.t.

5. Pirm. Juozas Bachunas refe
ravo lietuvių spaudos leidėjų ir 
redaktorių suvažiavimo klausimą. 
Nutarta aiškintis galimybes kvies
ti lietuvių spaudos leidėjų ir re
daktorių suvažiavimą 1964 birže
lio 6-7 Tabor Farm, Sodus, Michi
gan, kur suvažiavimo dalyviai bū
tų pirm. Bachuno svečiais.

6. PLB vicepirm. jaunimui Vy
tautas Kamantas referavo apie 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso šaukimo klausimą. PLB Val
dyba numatė Kongresą šaukti 1966 
arba 1967 metais šiaurės Ameri
kos kontinente. Kongresas suburs 
viso pasaulio lietuvių jaunimą vie
non vieton pabendrauti, sustiprins 
jaunimo lietuvišką tautinį susipra
timą, pabrėš jaunosios kartos pa
siektus laimėjimus mokslo, meno, 
sporto, literatūros, muzikos, politi
kos ir kitose srityse, sieks suda
ryti sąlygas jaunimui jį planuoti 
ir vykdyti. Jo metu vyks parodos, 
sporto varžybos, koncertai, pas
kaitos ir kt PLB Valdyba steng
sis, kad į jį kuo gausiau atvyktų 
kituose kraštuose gyvenąs jauni
mas. Kongreso mintis bus pateikta 
visoms jaunimo organizacijoms ir 
kraštų Bendruomenėms, atsiklau-

AMERIKOS NOTA 
INDONEZIJAI

Pereitą šeštadienį Amerikos pre
zidentas Johnson pasiuntė Indone
zijai notą perspėdamas dėl Indone
zijos laikysenos Malezijos atžvil
giu. Amerika ėmėsi šios priemo
nės matydama Indonezijos agresy
vią politiką, kuri kiekvienu mo
mentu gali išvirsti atviru karu.

Britų Commonwealth kraštai, 
įskaitant ir Australiją, ryžtasi į 
Maleziją siųsti daugiau karinių 
pajėgų.

POPIEŽIAUS KELIONĖ Į 
ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ

Pereitą šeštadienį popiežius 
Paulius VI sėkmingai pasiekė Jor
daną ir nusileido Amman aerodro
me. čia jį pasitiko Jordano kara
lius Hussein.

Popiežiaus kelionė į šventąją 
žemę turės didesnių politinių pa
sekmių, nors pats popiežius tikri
na, kad jis vyksta tik kaip papras
tas piligrimas.

FORMOZA NUTRAUKĖ 
DIPLOMATINIUS SANTYKIUS

SU JAPONIJA
Nacionalistinės Kinijos vyriau

sybė atšaukė beveik visus savo 
diplomatus iš Japonijos protesto 
ženklan, kad vienas komunistinės 
Kinijos kinietis japonų priversti
nai nutartas grąžinti į kom. 
Kiniją.

GINČAI E|ĖL KIPRO SALOS
Paskutiniu metu buvo susidaręs 

naujas įtampos židinys Viduržemio 
jūroje dėl Kipro salos. Turkija 
net buvo pasiuntusi Kipro krypti
mi ir savo karo laivus ginti Kipro 
saloje gyvenančių turkų, kurie ten 
sudaro mažumą. Riaušės kilo dėl 
to, kad Kipro prezidentas arkivys
kupas Makarios ryžtasi keisti 
krašto konstituciją, kas gali su-

POSĖDŽIO)

siant dėl vykdymo. Ruošimą ir 
vykdymą atliks jaunimas, globoja
mas PLB.

7. PLB vicepirm. visuomeni
niams reikalams dr. Algirdas Nas- 
vytis referavo Peticijos Jungti
nėms Tautoms klausimą. Nutarta 
šiuo reikalu pasitarti su diploma
tais ir kitais organais, pagal PLB 
Seimo nutarimus.

8. PLB reikalų vedėjas Edvar
das Karnėnas painformavo apie 
PLB Valdybos biuletenio Pasaulio 
Lietuvio 1-jo numerio spausdini
mą ir siuntimą. 4000 egz. išsiųsti 
19-kai kraštų Bendruomenių, lie
tuvių spaudai, atstovybėms, kon
sulams, centrinėms organizaci
joms, PLB Seimo nariams, PLB 
darbuotojams, ir t.t. Ruošiamas 
spaudai 2-sis numeris.

9. PLB Valdyba savo teisiniu 
patarėju pakvietė celevlandietį 
adv. Julių Smetoną.

10. Patvirtintas naujas Pasau
lio Lietuvio redakcinio kolektyvo 
narys Pranas Joga iš Akron, Ohio. 
Dabartinis PL red. kolektyvas yra: 
St. Barzdukas, Pr. Joga, Vyt. 
Kamantas ir Edv. Karnėnas.

11. Nutarta ateinančius 1964 
metus skelbti Donelaičio Metais, 
tuo prisimenant vieno iš mūsų di
džiųjų rašytojų 250 metų gimimo 
sukaktį (gimęs Mažojoj Lietuvoj 
1714 sausio 1).

įvykiai pasaulyje
siaurinti vietinių turkų teises. 
Riaušėse žuvo virš 300 žmonių. Pa
dėčiai išaiškinti susitarta šaukti 
Londone konferenciją, kurioje da
lyvaus Graikijos, Turkijos ir bri
tų atstovai.

PAVOJUS SUKIUŽUSIUOSE 
KIAUŠINIUOSE

Sydnėjuje mokslininkai perspė
ja, kad sukiužę kiaušiniai yra pa
vojingi sveikatai ir net gyvybei, 
nes tokiuose kiaušiniuose įsiveisia 
pavojinga bakterija, sukelianti epi
demiją. Tyrimai parodė, kad tik

PAVERGTŲJŲ SEIMAS SVEIKINA
I I

Kaip kasmet Kalėdų ir Naujų
jų Metų išvakarėse, taip ir 
šiemet Pavergtųjų Seimas, kaip 
savo tautų autentiškas balsas lais
vajame pasaulyje, išleido atsišau
kimus į savo tautas. Kalėdų at
sišaukimas per Laisvosios Eu
ropos Radiją ir per kitas radijo 
stotis buvo perteiktas gruodžio 
23-24-25 dienomis albanų, bulgarų, 
čekų, estų, lenkų, latvių, lietuvių- 
rumunų ir vengrų kalbomis, o 
Naujųjų Metų atsišaukimas — 
gruodžio 31 ir sausio 1 dienomis.

Kalėdų atsišaukime Pavergtų
jų Seimas pažymi, kad “šiandien 
jūs, pavergtieji broliai jungiatės 
dvasia su viso pasaulio geros va
lios žmonėmis. Ir nors pavergėjas 
per eilę metų bando išrauti Kalė
das iš jūsų širdžių, veltui jo pas
tangos. Religija sovietų pavergto
joj Europoj tebėra galinga tvir
tovė, kai komunizmo sienos aižė
ja.” Toliau Kalėdų atsišaukime 
pažymi, kad kalėdiniai sveikinimai 
glaudžiai siejasi su asmens teisių 
vykdymu. Asmens teisių apsauga 
įgauna vis daugiau paramos.

II-JI BALTŲ BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ 
KONFERENCIJA

įvyko pereitų metų gruodžio 
30 d. Sydnėjuje. Joje dalyvavo 
A.J. Tanimae — estų draugijų 
pirmininkas, A. Garša — latvių 
organizacijų federacijos pirmi
ninkas ir I. Jonaitis — ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas.

Pagal pirmosios konferencijos 
nutarimą (pirmoji baltų pirmi
ninkų konferencija įvyko perei
tų metų gegužio 11-12 d.d. Mel
bourne) baltų bendruomenių 
Australijoje pirmininkai renkasi 
kiekvienų metų pradžioje aptar
ti bendrųjų reikalų. Vykstant 
Sydnėjuje latvių meno dienoms, 
buvo išnaudota proga ir sušauk
ta antroji konferencija.

Tartasi: baltų informacijos 
centro sudarymo paskubinimu. 
Dar pirmoje konferencijoje bu
vo nutarta nedelsiant sudaryti 
tokį informacijos centrą, tačiau 
per tą laiką estams nepaskyrus 
savo atstovo šis nutarimas nebu
vo įvykdytas. Šioje konferencijo
je estų b-nės pirmininkas priža
dėjo nedelsiant deleguoti savo 
atstovus. Centro būstinė šiems 
metams numatyta Melbourne.

Pasisakyta ir News Digest — 
International žurnalo turinio bei 
platinimo reikalais. Pageidauta 
daugiau originalios medžiagos. 
Jo platinimas australų politikų 
ir visuomenininkų tarpe turėtų 
būti planingas. Latviai ir estai 
pasižadėjo žurnalą paremti strai- 

nesudužę kiaušiniai neturi šios 
bakterijos, kuri vadinasi salmone
lla ir patekusi į žmogaus organiz
mą jį apnuodija. Patariama su
kiužusių kiaušinių vsai neįsileisti 
į namus.

Šia bakterja apnuodyti pacien
tai laikomi izoliuotai, nes pati li
ga dar nėra ištirta.

KRUŠČIOVO VIZITAS 
LENKIJOJE

Sausio antrą dieną į Lenkiją at
vyko sovietų premjeras Nikita, 
kurį pasitiko lenkų komunistų par-

Jungtinės Tautos neseniai aiški
no religinės laisvės padėtį Pietų 
Vietname. Pavergtųjų Seimas pa
darys viską, kas jam įmanoma, 
kad Jungtinės Tautos tokį pat re
liginės laisvės padėties aiškini
mą padarytų ir Centro bei Rytų 
Europos kraštuose.

Naujųjų Metų atsišaukime Pa
vergtųjų Seimas primena kaip pa
lankius pavergtųjų laisvės sieki
mams reiškinius komunistinių val
stybių tarpusavio suskilimą, sovie
tinio jaunimo nusivylimą sovieti
ne sistema, taip pat sovietinės 
ūkio, ypatingai žemės ūkio, siste
mos bankrotą. “Chemikalų gamy
bos didinimas sovietinių vergų ne
padarys našaus ūkio ūkininkams.” 
Seimas įsipareigoja padvigubinti 
savo pastangas į laisvąsias valsty
bes, kad jos suaktyvintų savo po
litiką ir savo paramą pavergtųjų 
valstybių nepriklausomybei ir as
mens teisėms atstatyti. Pabaigoje 
atsišaukimas išreiškia visuotinę 
viltį, kad “laisvė, pagaliau, paims 
viršų”.

Kor.

psniais ir prisidėti prie jo plati
nimo. Pasidžiaugta, kad toks 
žurnalas pasirodė ir buvo akcen
tuota jo reikšmė ir svarba.

Kultūrinis bendradarbiavimas. 
Nusistatyta ruošti atskirose vie
tovėse daugiau bendrų koncertų, 
panašiai kaip buvo surengęs 
Melbourne Lietuvių Dainos 
Sambūris. Pageidauta, kad spau
doje tilptų daugiau informacijos 
apie bendruomenių veiklą. Pla
nuojama surengti baltų bendrus 
koncertus net ir mažesnėse vie
tovėse, kaip Brisbanėje ar Per- 
the.

Konstatuota, kad po pirmo
sios pirmininkų konferencijos žy
miai pagyvėjo bendradarbiavi
mas ne tik tarp centrinių orga
nizacijų vadovybių, bet ir tarp 
apylinkių — draugijų atskirose 
vietovėse. Suformavus galutinai 
Baltų Informacijos Centrą, tiki
masi dar geresnių rezultatų.

Inf.

XIV-SIOS SPORTO ŠVENTĖS 
LAIMĖTOJAI

I- JI VIETA — Adelaidės Vytis
(68 taškai).

II- JI VIETA — Melbourne Var- x
pas (43 taškai).

III- JI VIETA — Sydnėjaus Kovas
(42 taškai).

IV- JI VIETA — Geelongo Vytis
(29 taškai).

V- JI VIETA — Hobarto Perkūnas
(20 taškų).

VI- JI VIETA — Canberros Vil
kas (1 taškas).

Išsamesni sporto šventės apra
šymai tilps sekančiuoe M. Pasto
gės Nr. Nr.

tijos lyderis Gomulka, prezidentas 
Cyrankiewicz ir eilė kitų vyriau
sybės narių, šis staigus vizitas 
yra staigmena ir patiems lenkams, 
nes nieko nebuvo užsiminta spau
doje.

★
Kalėdų metu Berlyne įvyko ne

tikėta staigmena; komunistai pra
vėrė Berlyno sieną ir leido vakarų 
berlyniečiams pereiti į kitą pusę 
ir pasimatyti su savo giminėmis 
bei pažįstamais, šia lengvata pa
sinaudojo apie 700.000 vakarų ber
lyniečių.

PASKUTINĖ KELIONĖ
Kalėdų metu graikų keleivinis 

20.000 tonų laivas Lakonia vežęs 
ekskursantus iš Anglijos į saulėtą
ją Madeirą Azorų salyne pakely 
užsidegė ir paskendo. Iš laivu ke
liavusių 1041 keleivio, įskaitant ir 
laivo įgulą, 91 žuvęs ir 64 dingę, 
kurie taip pat laikomi žuvusiais.

NAUJA VALSTYBĖ
Gruodžo 11 d. Kenijai (Afriko

je) buvo pripažinta pilna nepri
klausomybė. Prieš dešimti metų 
šiame krašte veikė garsioji išlais
vinimo organizacija Mau-Mau, ir 
tos organizacijos vadas, dabartinis 
Kenijos ministeris pirmininkas, 
savu laiku buvo pasodintas kalė
jimam Kenija yra rytinės Afrikos 
kraštas su daugiau kaip septyniais 
milijonais gyventojų, kuriame gy
vena apie 55.000 baltųjų, šio kraš
to dabartinė vyriausybė prašo vi
sus baltuosius palikti savo pozici
jose ir vykdyti savo uždavinius. 
Net vienas baltasis įeina į minis- 
terių kabinetą. Australijos min. 
p-kas Sir R. Menzies pasiuntė svei
kinimo telegramą nepriklausomybę 
išskovojusiam kraštui.

1
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LATVIU MENO DIENOS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

FESTIVALIS
Nuo 1963 m. gruodžio m. 21 

d. iki 1964 m. sausio m. 4 d. 
Australijos latviai Sydnėjuje 
šventė savo kultūros dienas. Dė
ka A.L.B. Krašto valdybos pir
mininko p. I. Jonaičio, dviejuo
se jų parengimuose teko ir man 
dalyvauti — tautinių šokių festi
valyje ir dainų šventėje. Abu 
parengimai vyko Sidnėjaus mies
to rotušės salėje, pilnutėlėje aty- 
džios, entuziastiškos ir šventiš
kai nusiteikusios publikos.

Gruodžio 28 d. tautinių šo
kių festivalyje pasirodė dešimt 
tautinių šokių grupių: dvi iš Sid
nėjaus, dvi iš Melburno, po vie
ną iš Canberros, Pertho, New- 
castlės, Brisbanės, Adelaidės ir 
viena grupė sudaryta iš Sidnė
jaus mažųjų savaitgalio mokyk
lų mokinių.

Programa padalinta į keturias 
dalis: pavasaris, vasara, ruduo ir 
žiema. Buvo viena ilgesnė per
trauka po dviejų dalių. Išskiriant 
įspūdingą finalą, visi šokiai bu
vo išpildomi atskirų grupių. Sce
nos pagrindinė dekoracija buvo 

, patys šokėjai: Kol viena grupė 
šoko, likusios pusračiu sėdėjo 
antjaiptų užpakalinėje scenos 
dalyje. Kadangi sėdinčių šokėjų 
visą laiką turėjo būti gerokai virš 
šimto, kostiumų margumas ir 
jaunų veidų giedrumas visą va
karą džiugino žiūrovų akis. Tarp 
šokėjų, viename pakraštyje sė
dėjo ir nedidelė choro grupė, 
kuri kiekvienos programos dalies 
viduryje padainavo po vieną 
liaudies dainą, tuo įnešdama 
dar daugiau maloniai priderinto 
įvairumo. Šokiams akomponavo 
kanklininkai.

Išpildyta dvidešimt penki Šo
kiai. Jų gražus paruošimas, įvai
rumas, pauzų išvengimas padarė 
tai, kad žiūrovams dvi valandos 
praėjo neįtikėtinai greit, o prisi
minimų paliko didžiausią glėbi. 

Mielą talkininką 
ALEKSANDRĄ DANTĄ, 

jo žmonai Gertrūdai mirus, nuoširdžiai užjaučia

Mieliems ALEKSANDRUI ir GYČIUI DANTOMS, 

žmonai ir motinai mirus, gilią užuojautą reiškia

Mielą kolegą
DR. GYTĮ DANTĄ 

gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Sydnėjaus Filisterių Būrelio nariui 

DR. GYČIUI DANTAI, 
liūdinčiam dėl staigios mylimos mamytės mirties, nuoširdžią 

užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Sydnėjaus Filisterių Būrelis.

Mielam tėvynainiui 

ALEKSANDRUI DANTAI

mirus žmonai Gertrūdai liūdesyje reiškiu širdingą 
paguodą

Mieliems prieteliams 
ponams ALEKSUI ir GYČIUI DANTOMS, 

žmonai ir motinai poniai Gertrūdai Dantienei mirus, 

reiškiame gilią užuojautą.

Ypatingai malonus buvo mažųjų 
šokėjų pasirodymas. Jauniausie
ji atrodė nedaugiau keturių me
tukų; jų judesiai buvo harmonin
gi, o veidukai žibėte žibėjo savo 
gražiais kostiumais, pasididžia
vimu ir pasirodymo svarba.’

Nepamirštamame vakaro fi
nale dalyvavo visos šokių grupės 
ir netgi iš savo vietų visi žiūro
vai: paskutinį šokį šokėjai pra
dėjo scenoje, orkestro nuotaikos 
pagauta, publika ėmė ritmiškai 
ploti, šokėjai dviem eilėm iš sce
nos išbyrėjo į salę, šokdami per
ėjo abiem salės pakraščiais ir 
viduriu, iš dviejų eilių pavirto 
keturios: regis visa salė banguo- 
te subangavo. Perėję per salę, 
šokėjai grįžo į sceną ir, vis ei
lėmis išnyko užkulisiuose. Įspū
dinga ir gražu!

, DAINŲ ŠVENTĖ
Gruodžio 30 d. dainų šventė

je dalyvavo septyni chorai. Pro
grama padalinta į tris dalis su 
dviem pertraukom. Pirmoje ir 
trečioje dalyje pasirodė jungti
nis mišrus choras, kuriam pasi
keisdami vadovavo įvairių vieto
vių chorvedžiai; antroje dalyje 
atskirai pasirodė jungtiniai vy
rų ir moterų chorai. Su chorais 
dalyvavo ir keturi solistai. Pir
ma ir trečia koncerto dalis už
baigtos nepamirštamom kanta
tom, viena chorui, baritonui ir 
vargonams, kita chorui ir vargo
nams.

TOKIO DALYKO DAR NEBUVO
(PIRMOJI LIETUVIŲ POEZIJOS PLOKŠTELE, ĮSKAITY-TA PAČIŲ AUTORIŲ ANTA 
NO GUSTAIČIO IR STASIO SANTVARO. MUZIKINES INTARPAS SUKOMPONAVO 
IR PASKAMBINO KOMP. JU LIŪS GAIDELIS, IŠLEIDO J. KARVELIS, CHICAGO, ILL.)

Prieš šventes dovanos būdu 
pateko į rankas spalvotu aplan
ku (su autorių atvaizdais) ilgo

A LB Krašto Valdyba 
ir Informacijos Talka

Iz. Jonaitis

Vytautas Doniela

Povilas Alekna, Cabramatta

Martišių šeima

Vakaro repertuaras buvo tur
tingas ir įvairus: šalia abiejų he
rojiškų kantatų- apdainuojančių 
Latviją, girdėjome švelnias, ly
riškai ilgesingas, lietuviškąsias 
primenančias dainas apie pava
sarį ir rudenį, meilę ir išsiskyri
mą; linksmai žaismingas beveik 
šokių ritmu nuskambėjusias me
lodijas; darbo ir karčiamos dai
nas; elegijas apie tolimą Balti
jos krantą ir odes apie jo lais
vės troškimą.

Programa tęsėsi virš dviejų 
valandų; pertraukos buvo trum
pos. Pranešėją pavadavo pro
gramos. Latviškai nemokan
tiems programos buvo atspaus
tos angliškai su trumpu paaiš
kinimu api« kiekvieną dainą. 
Publikoje visą laiką jautėsi šven
tiškai pakili nuotaika, atydumas 
ir gilus dainuojančiųjų įvertini
mas.

Koncerto pabaigoje chorved
žiai ir solistai apdovanoti gėlė
mis. Choristai su klausytojais 
nuo scenos atsisveikino baltų 
skarelių pamojavimu.

Visas vakaras buvo tikrai įs
pūdingas — neabejotinai išda
va ilgo ruošimosi ir darbo. Jei 
visi šių metų Latvių Kultūros 
Dienų parengimai panašiai pra
ėjo, tai jie gražiai parodo latvių 
išeivių tautinį susipratimą ir kul
tūrinį pajėgumą. Tikiuos kad šių 
metų pabaigoje ir mes tai paro
dysim Lietuvių Bendruomenės 
Meno Dienose. E. žižienė 

grojimo plokštelė, kokios iki šiol 
mes iš viso dar neturėjom. Tie
sa, jau turime K. Borutos Bal- 
taragio Malūną, B. SruogoszMil- 
žino Paunksmėj, vaikams — 
Žirginėlius, įvaikintus Kanadoje 
kūrybingosios rašytojos ir akto
rės Pūkelevičiūtės triūsu. Ir va, 
dabar — vien tik poezijos plasti
kinis patiekalas, galima sakyti, 
literaūtros vakaras sėdint savo 
saliono minkštasuolyje.

Atsiverskime pirmą plokšte
lės pusę:

Stasys Santvaras skaito savo 
lyriką — Medis už miesto ka
minų. Lietuva. Saga. Pirštai. Tu 
graži. Lyg Suzie Wong. Saulės 
rožė. Skausmas į saulę. Kleopat
ra. Mylima. Margarita. Kas tu 
esi. Žmogus. Kalendorius. Iš vi
so 14 elėraščių per 22 minutes.

O antroje pusėje:
Antanas Gustaitis skaito savo 

satyros ir humoristikos kūrinius 
— Stabmeldiškoji maldelė. Tuš
čios pastangos. Už rojaus vartų. 
Mažoji kryžkelė. Op, op, o kas 
ten Nemunėli. Bendrai. Nostal
gija. Didžiosios valandos. Širdies 
auka. Pavasario simfonija. 
Gvazdikėlis. Moteriškai. Oh 
boy. Absoliučiai tobulai. Iš viso 
14 eilėraščių per 22 minutes.

Komp. J. Gaidelio muzikiniai 
intarpai (piano) taip saikingai 
įderinti, kad nė kiek neįsikiša 
tekstan .vartojami pauzėms pa
brėžti ir paženklinti kiekvieno 
skaitinio pabaigai. Bet ir taip 
preciziškai įsiterpęs į skiriamuo
sius kalbos ženklus, prabėgomis 
jisai suspėja žaibiškai sukelt tam 
tikras nuotaikas.

S. Santvara skaitymas yra 
anapus bet kokių pagyrimo ri
bų, jis yra stačiai tobulas. Klau
sytojas girdi ryškiausiai ne tik

ATVYKSTA AMERIKOS KREPŠININKAI
J. A. V. LIETUVIŲ KREPŠINIO 

RINKTINĖS GASTROLĖS
. AUSTRALIJOJE

Gruodžio 1 d. Clevelande įvyko 
Šiaurės Amerikos lietuvių sporto 
vadovybės suvažiavimas, kuriame 
buvo svarstomas J. A. V. lietuvių 
krepšinio rinktinės pasiuntimas į 
Australiją, šiandien ALFAS Val
dyba gavo sekančio turinio tele
gramą:

. “Suvažiavimas susipažinęs su 
sąlygomis nutarė siųsti rinktinę į 
Australiją. Laiškas seka!

Valdas Adamkavičius.”

BRANGUS KOLEGA ALEKSANDRAI DANTA,

Netekus Tau mylimos žmonos Gertrūdos, Tavo didis ir gilus skausmas tebūna 
išsklaidytas mūsų visų vienminčių draugiškumo santykiuose.

PEREITU METU ĮVYKIAI 
t t t

Praėjusieji metai buvo gausūs 
netikėtais įvykiais, kurie iš jų net 
buvo fatališki. Suvedant metinį 
balansų kaikuriuos čia suminėsi
me.

PASAULYJE
SKILIMAS RAUDONŲJŲ STO
VYKLOJE. Dar nuo pernai rūgęs 
ideologinis klausimas tarp Sovie
tų Sąjungos ir raud. Kinijos šiais 
metais išvirto į platų ideologinį 
plyšį. Metų vidury vykusios abiejų 
ideologinių kraštutinybių suderi
nimo konferencijos norimų rezul
tatų neatnešė. Kiniečiai stovi už 
pasaulinės revoliucijos pagreitini
mą nepripažindami taikingo sugy
venimo su kapitalistiniais kraš
tais. Tuo tarpu Rusija daugiau lai
kosi pasyvios politikos ir' tenkinasi 
esančia talka, kuri jai ypač svarbi 
šiandie, kai krašte trūksta duonos.
PRANCŪZIJOS — VOKIETIJOS 
SANTARVĖ. Sausio 23 d. pasira
šytoji Prancūzijos ir vak. Vokieti
jos santarvė irgi yra globalinio 
masto įvykis. Istorijos eigoje kru-

P. Andriušis

kiekvieną žodį, bet ir kablelį, 
dvitaškį, įsklandą, tašką, brūkš
nelį. Poeto besiklausant imi ma
nyti, kad poezijos iš viso nerei
kia deklamuoti, o tiktai skaityti, 
pabrėžiant prasmingiausius auto
riaus nuomone žodžius, sakinius, 
kuo sąžiningiausiai perteikiant 
kalbos gramatiką. Toks skaity
tojas tuč tuojau įsigyja klausovų 
pasitikėjimą, atpalaiduoja jų 
įtampą, sukelia artimybės nuo
taiką. Be to dar pridėkime ma
lonų ausiai tembrą, sotų, muzi
kalų, kuris, perėjęs per plastiki
nes gamybos velniavas, pasilieka 
visiškai gyvas, sakytum, va ta
me pačiame tavo kambaryje sėdi 
anapus užuolaidos S. Santvaras 
ir skaito savo eiles! Šie skaitiniai 
turėtų būti grojami savaitgalio 
mokyklose, idant mūsų pipirai 
pasiklausytų, kokia graži lietu
vių kalba.

Jeigu santvarinę plokštelės 
pusę palygintum su geru, patiki
mu chereso vynu, tai gustaitinė 
pusė primena triukšmingą, bur
buliuojantį šampaną. Ant. Gus
taičio balsas, pervarytas per vi
sokius plastikus, atrodo, lyg pa- 
kimęs, bet visą laiką lengvai su
gaunamas. ausiai, niekas nedin
gsta. Kuomet jis išeina gyvas 
scenon, kur kas greičiau pagau
na publiką, negu S. Santvaras, 
nes vartoja daug barokinių mo
stų, pasitelkdamas savo paslan
kią mimiką, dėkingą išorę. Bet 
plokštelėje visa tai atkrenta, te
lieka nuogas nuogutėlis Dievo 
duotas balsas. Šis kontrastas iš
silygina po poros eilėraščių ir 
po to mes įsitraukiam į aukš
tielninką gustaitinį pasaulį, ku
riame kiekvienam akimirksny 
gali bet kas atsitikti. Humoras, 
satyra, lyrika, erotika žaibiškai

Tad atrodo, jog mes visi atei
nančiais metais pergyvensime isto- 
inį mūsų brolių iš anapus Pacifiko 
vizitų. Šiuo metu turimomis žinio
mis Amerikos lietuvių rinktinė 
žais Brisbanėje, Hobarte, Sydnė
juje, Melbourne, Alice Springs, 
Adelaidėje ir Perthe. Australijo
je iš viso viešės penkias savaites.

Smulkesnės žinios liečiančios 
šias gastroles patiektos klubų 
atstovams suvažiavimo metu per 
Sporto šventę Melbourne.

ALFAS Valdyba 

vinai konkuravę dėl pirmenybės 
Europoje šiuo paktu abu buvę 
priešai pradėjo naują istorijos la
pą. Susitarta glaudžiai bendradar
biauti kultūrinėje, ekonominėje ir 
karinėse srityse.
NAUJOS VYRIAUSYBĖS. Be
veik visos didžiosios valstybės, iš
skyrus Rusiją ir Prancūziją, susi
laukė naujų vyriausybių. Ameriko
je po prez. Kennedy nužudymo 
prezidentu tapo L.B. Johnson. Ka
nadoje rinkimų keliu ilgus metus 
valdžiusią konservatorių partiją 
pakeitė liberalų partija su min. p- 
ku Pearson. Anglijoje po skanda
lingų viršūnėse įvykių po ligos 
priedanga iš min. p-ko pareigų pa
sitraukė MacMillan ir karalienė jo 
vietoje patvirtino lordą Home. Po 
14 metų iš kanclerio pareigų Vo
kietijoje pasitraukė Dr. K. Aden
auer ir naujuoju kancleriu išrink
tas prof. L. Erhard. Vatikane 
mirus popiežiui Jonui XXIII-jam 
naujuoju popiežium išrinktas kar
dinolas Montini, pasivadinęs po
piežium Paulium Vl-ju. Italijoje 
pravesti rinkimai parodė, kad 
krašte pirmuoju smuiku groja ko
munistai, parlamente pravedę ne
tikėtai daug atstovų. Nors jie ir 
neįeina į vyriausybę, vis tik suda
rytoji koalicinė vyriausybė neturi 
tvirtų pagrindų ir laikosi vien tik 
iš baimės, kad krašto vairo neper- 
imtų komunistai. Australijoje 
pravesti rinkimai valdžioje didelę 
balsų daugumą patvirtino libera
lus su Sir R. Menzies priekyje.
VYRIAUSYBIŲ GALVŲ VIZI
TAI. šiais metais ypač buvo gy
vas svečiavimasis vyriausybių gal
vų. Amerikos prezidentas Kennedy 
svečiavosi Europos kraštuose ir 
Anglijoje; prez. de Gaulle lankėsi 
ne tik Vokietijoje, bet ir Graiki
joje, Mažojoje Azijoje, net Persi
joje. Anglijos karalienė Elžbieta 
II apkeliavo britų sąjugos kraštus, 
Jugoslavijos prez. Tito lankėsi 
abiejose Amerikose, Kubos Castro 
net šešias savaites viešėjo pas 
Kruščiovą. Metų pabaigoje buvo 
numatytas Amerikos prez. Kenne
dy vizitas pietryčių Azijoje, ir 
Australijoje, tik netikėta mirtis šį 
planą sugriovė. I prez. Kennedy 

keičiasi vietomis, kol kiekvieno 
skaitinio gale turim būt pasiruo
šę juoku užtaisytos bombos 
sprogimui. Pikta tremties saty
ra? Duok Dieve, daugiau tokių 
satyrų, žinoma, iš po gustaiti- 
nės plunksnos...

Plokštelę galima užsisakyti 
(kaina 5 amerikoniški doleriai) 
pas:

St. Santvaras, 404 K. Street, 
So BOSTON, Mass, U.S.A.

Dr. GYČIUI DANTAI ir jo tėveliui, 
mirus motinai ir žmonai GERTRŪDAI DANTIENEI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Aleksandrui Dantai, jo sūnui Dr. Gyčiui Dantai ir broliui 

Vincui Dantai, staiga mirus žmonai, motinai ir brolienei 
GERTRŪDAI DANTIENEI, 

reiškiame gilią užuojautą ir nelaimės valandoje kartu liūdime

Mieliems p.p.Dantoms, 
mirus žmonai, motinai ir brolienei 

• GERTRŪDAI DANTIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

J. Grudzinskas 
V. Skrinska 
B. Daukus 
E. Kolakauskas

laidotuves buvo suvažiavę beveik 
viso pasaulio prezidentai arba vy
riausybių galvos.
NAUJOS VALSTYBĖS. Šiais me
tais drauge ir žymiai pasikeitė pa
saulio politinis žemėlapis. Azijoje 
sudaryta nauja valstybė Malezija 
iš buvusių britų kolonijų, Afrikoje 
neseniai gavo pilną nepriklauso
mybę Kenija. Britų Honduras Pie
tų Amerikoje gavo autonomiją, o 
nuo š.m. sausio 1 d. suteikta pil
nutinė nepriklausomybė.
NELAIMĖS. Šie metai buvo gau
sūs nelaimėmis. Be visos eilės nu
kritusių lėktuvų su keleiviais, jų 
tarpe viena iš skaudžiausių Kana
dos lėktuvas su 120 žmonių, dar 
įvyko ir didelių gamtos nelaimių. 
Italijoje paslinkus žemei Alpių pa
pėdėje buvo užgriauta užtvanka ir 
išsiliejęs vanduo nuplovė ištisus 
kaimus nusinešdamas apie 5000 
gyvybių. Jugoslavijoje- žemės dre
bėjimas sugriovė Skopje miestelį 
ir žuvo keli tūkstančiai žmonių, 
persiritęs per Karibų jūrą taifū
nas suniokojo salas ir žuvusieji 
buvo skaičiuojami tūkstančiais. Ja
ponijos kasyklose palaidota už
griuvus apie 500 darbininkų. In
donezijoje prasiveržęs ugniakahiis 
irgi pareikalavo virš tūkstančio 
gyvybių.

■
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ERDMĖJ. Didelių šuolių erdvės 
tyrinėjimuose nepadaryta. Rusai 
buvo išleidę du kosmonautus — 
vyrą ir moterį, kurie išbuvo erdvė
je beveik savaitę. Amerikiečių as
tronautas L. Cooper aplink žemę 
apskrido 22 kartus. Ir prancūzai 
buvo paleidę savo raketą į erdves 
su kate.

-J

lietuvių Gyvenime
Lietuvių gyvenime irgi buvo pažy
mėtinų įvykių: Čikagoje buvo su
rengta liepos pradžioje tautinių 
šokių festivalis, o rugpjūčio pa
baigoje įvyko pasaulio lietuvių sei
mas. Reikšmingu įvykiu laikyti
nas p. Vasiliauskienės koncertinės 
gastrolės Amerikoje ir Kanadoje, 
kas dar labiau suartino Amerikos 
ir Australijos lietuvius. Čikagoje 
įvykęs lietuvių kultūros kongresas 
irgi svarbus įvykis.

AUSTRALIJOJE metai praslinko 
gana ramiai ir taikingai. Pažymė
tina išleistas naujas žurnalas ang
lų kalba “News Digest — Interna
tional”, Canberros lietuviai pasi
statė savo namus — klubų. Iš ki
tos pusės Australijos lietuviams 
šie metai buvo gana skaudūs: gal 
daugiau kaip kitais metais čia mi
rė visa eilė lietuvių, kurių darbai 
yra labai reikšmingi mūsų gyveni
me. Metai buvo gausūs sukaktimis 
tiek organizacijų, tiek ir atskirų 
asmenų tarpe. Pažymėtinas ir 
Australijos Liet Kat Federacijos 
suvažiavimas metų gale Melbour
ne.

Sydney Lietuvių Gydytojų

Draugijos Valdyba

Venclovų šeima

V. ir I. Daudarai
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ATEINA NAUJAS MENININKAS Mokytojams ir tėvams
(Dail. Leono Urbono pirmos individualinės dailės parodos atidarymo Sydnėjuje proga)

Sausio 15 d. Macquarie me
no galerijoje (19 Bligh Str., Syd
ney) atidaroma jauno lietuvio 
dailininko LEONO URBONO 
individualinė jo kūrinių paroda, 
kuri truks iki sausio 27 d. Apie 
dailininko kūrybą teks pasisaky
ti parodą pamačius, tačiau kad 
jo pirmoji paroda vyksta Ma
cquarie galerijoje, jau daug ką 
pasako, nes į ją patekti “debiu
tantui” yra tikrai retas įvykis.

Leono Urbono vardas nedaug 
ką pasako Australijos lietu
viams, jis taip pat retai pažįsta
mas ir sydnejiškiams. Užsiėmęs 
privačiais darbais, ypač daug lai
ko skirdamas savo kūrybai, Le
onas Urbonas iš tiesų neturėjo 
laiko rodytis lietuviškame gyve
nime ir todėl jis yra naujas ir 
nepažįstamas.

Leonas Urbonas gimė 1925 
m- Dusetose, netoli Zarasu. Šio
je ežeruotoje ir miškingoje ap
linkoje augęs jis tikrai susigyve
no su gamtos grožiu, kuris turė
jo ir tebeturi didelės įtakos į jo 
kūrybą.

Piešti Leonas Urbonas pra
dėjo labai anksti. Karas tačiau 
jo normalų vystymąsi nutraukė. 
Vos pabaigęs gimnaziją jis išvy
ko iš Lietuvos ir tik 1946 m. 
pradėjo studijuoti meną Štutgar
te, Vokietijoje. 1948 m. jis nu
traukia studijas ir išvyksta į 
Australiją. Čia jis dirbo įvairius 
darbus, kuriuos gavo dirbdamas 
pagal darbo sutartį. Škicai ir pie
šinėliai buvo vienintėlis meni
ninko pasitenkinimas.

1959 m. L. Urbonas apsi
stojo Sydnėjuje, Oyster Bay. Čia 
jis turėjo šiek tiek laiko skirti 
kūrybai. Tada jį domino figūri
nis menas. Jis įstojo įCAS (Con
temporary Art Society), pasiro
dydamas kartas nuo karto kon
kursuose ir parodose.

1960 m. L. Urbono dėmesys 
nukrypo nuo figūrinio meno ir 
jis metėsi į abstraktųjį meną. 
Gyvenamoji aplinka ir garažas, 
kuriame jis tuo laiku gyveno, jo 
reikalavimams visai netiko. Me
tęs teptuką pradėjo statyti na
mą, kurį per dvejus metus už

baigė. Per tą laiką jis vis tiek 
piešė ir tapė, bet parodose daly
vauti negalėjo. Ir tik 1963 m. 
jis pradėjo viešumoje rodyti sa
vo mėgiamo dydžio darbus. Kri
tika iš karto jį pastebėjo ir pri
pažino. Pereitais metais L. Ur
bonas išstatė visą eilę paveikslų 
grupinėse parodose Sydnėjuje ir 
kitose parodose, gaudamas kiek
vienu atveju pagyrimus ir pripa
žinimus.

Ypač džiugi naujiena, kad L. 
Urbono darbus sutiko išstatyti 
Macquarie galerija. Čia mūsų 
dailininkas žengia lemiamą žin
gsnį.

Reikia tikėti, kad Leonas Ur
bonas praeis pro kritikas perga
lės žingsniu, juo labiau, kad jo 

Dail. Leonas Urbonas

ankstyvesti pasirodymai grupi
nėse parodose buvo labai augš- 
tai įvertinti ir pats dailininkas 
buvo pripažintas kaip labai ori
ginalus ir daug žadantis.

Kaip ir kiekvienas meninin
kas, taip ir L. Urbonas savo kū
ryboje susidūrė su klausimu —■' 
kur eiti? Jis pats duoda tinka
miausią ir patį prasmingiausią 
atsakymą — tik į save. Save iš
reikšti, išsakyti savo individua
lybę yra pats tikrasis menininko 
kelias. Mes tikime, kad Leono 
Urbono pasirinktoji kryptis ne
apvils nei jo paties, nei žiūrovo, 
nes menininkas tik tada neme
luoja, kai jis nesidairo į šalis, o 
vadovaujasi vien savo vidiniu iš
gyvenimu ir nuojauta.

SAVAITGALIO MOKYKLOMS VADOVĖLIAI:

1. Ig. Malėnas — Elementorius Ė, I-mam skyriui   1. 2.6
2. A. Rinkimas — Kregždutė I dalis I-jam ir 2-jam skyriui 0.18.0
3. A. Rinkūnas — Kregždutė II dalis 3-jam ir 4-jam skyr. 1. 5.0
4. S. Jonynienė — Lietuvos Laukai 5-jam skyriui   1. 7.0
5. Dr. A. SeSplaukis — Ten, kur Nemunas banguoja 6-jam

skyriui ............................................................................ 1.11.6
6. S. Jonynienė — Tėvų Šalis 7-jam skyriui baigiama

spausdinti
7. J. Plačas — Gintaras. 8-jam skyriui. Turiny literatūros

skaitymai, Lietuvos geografija, Lietuvos Istorija, 
dainos .. ....................................................................... 1.16.0

8. Dr. A. Sečplaukis — Pratiminė Lietuvių Kalbos Gra
matika .......................................................................’.... 1. 2.6

9. Esmaitis — Istorija. Senų Senovė. Lietuvos Istorija ... 0. 3.6
10. Dainų Kraitis — 200 dainų su gaidomis ..................... 1. 2.6

LITUANISTINIAMS KURSAMS:
1. D. Velička — Lietuvių Literatūra I dalis. Tautosaka,

trumpas tautosakos kursas su chrestomatija ir lite
ratūros teorijos pagrindais ............................................ 2.14.0

2. D. Velička — Lietuvių Literatūra II dalis. Tikybinės ir
šviečiamosios literatūros laikotarpis ............................ 3.16.0

3. J. Masilionis — Lietuvių Literatūra III dalis.
Poaušrio laikotarpis .............................................. ......... 2. 5.0

4. Masilionis — Lietuvių Literatūra IV dalis.
Naujosios literatūros laikotarpis ........................... 2. 2.6

5. Dr. A. Sešplaukis — Pratiminė Lietuvių Kalbos Gra
matika .......................................................................... 1- 2.6

6. Dr. V. Sruogienė — Lietuvos Istorija (plačioji 976 pusi.
su trim spalvotais žemėlapiais) 3.14.0

7. Dr. V. Sruogienė — Lietuvos Kultūros Istorijos Bruo
žai (spausdinama)

8. Prof. dr. A. Salys — Lietuvių Kalbos Tarmės (spau
doje)

9. Dr. P. Jonikas — Lietuvių Kalbos Istorija.
10. L. Dambriūnas — Lietuvių Kalbos Veiksmažodžių

Aspektai ....................................................................... 1.16.0
Aukščiau minėtus vadovėlius parūpina: A. Krausas,

4 Grandview Ave., Maribyrnong, Vic.

MENO PASAULYJE
Vienas žymiausių pernai Aus

tralijos meno pasaulyje įvykių yra 
Australijos grafikos apžvalginė 
paroda (Australian Print Sur
vey). Ji organizuota bendradar
biaujant Australijos valstybinėms 
galerijoms. Pradėta pernai, ir šiais 
metais ji apkeliąus visas Austra
lijos meno galerijas. Grafikos 
darbai parodai (iš viso 87) atrin
kti iš meno galerijų, meno kolek
cionierių arba pačių dainininkų. 
Joje dalyvauja ir mūsų grafikai — 
E. Kubbos, V. Rfttas ir H. Šal
kauskas. Parodos kataloge be kū
rinių metrikacijos ir parodos ka
lendoriaus yra visų, parodoje da

lyvaujančių grafikų biografijos ir 
platus įvadas apie Australijos gra
fikos vystymąsi. Čia pabrėžta eu
ropiečių dailininkų, atvykusių po 
karo į Australiją, įtaka ir įnašas, 
kur pažymėti ir mūsiškiai grafikai 
Kubbos, Ratas ir Šalkauskas. Pa
roda pradėta Adelaidėje ir toliau 
ji bus kilnojama į kitas valstybi
nes meno galerijas: Perthe gruo
džio ir ateinančių metų sausio mėn. 
Viktorijos miestuose sausio — ge
gužio mėn., Sydney birželio mėn. 
Newcastle liepos mėn., Brisbane 
rugpjūčio-rugsėjo mėn., Hobarte 
ir ir Laucestone rugsėjo — spa
lio mėn. ir Melbourne lapkričio

Iki šiol dažnai nusiskųsdavo- 
me suvažiavimuose, mokytojų 
konferencijose bei šeimose, kad 
labai trūksta tinkamų lituanisti
niam švietimui vadovėlių. Šian
dien tas trūkumas pašalintas. 
Amerikoje ir Kanadoje yra iš
leisti puošnūs pedagogų gerai pa
ruošti savaitgalio mokykloms vi
siems aštuoniems skyriams bei li
tuanistiniams kursams vadovė
liai. Kiekviena savaitgalio mo
kykla bei lituanistiniai kursai tu
rėtų po vieną komplektą vadovė
lių, naujai atspausdintų, nedel
siant užsisakyti ir su jais susipa
žinus tinkamiausius užsisakyti. 
Tėvai ar tėvų komitetai turėtų 
parūpinti lėšų vadovėliams už
pirkti. Šiandien kai kuriose mo
kyklose vartojami nevienodi, pa
senusių laidų vadovėliai, kas 
labai apsunkina mokytojams dar
bą. O tėvai neturėtų pagailėti 
vieno kito svaro naujiems tinka
miems vadovėliams įsigyti. Nau
jų vadovėlių pasirodymas labai 
palengvina opų lituanistinio švie
timo darbą ir nuošaliau, toli nuo 
savaitgalio mokyklų gyvenan
tiems. Tėvas ar motina, įsigijęs 
reikalingus vadovėlius, gali daug 
lengviau pramokyti savo vaikus 
skaityti ir rašyti gimtąja kalba.

A LB Kračto Kultūros 
Tarybos Lituanistinis 

Sekcijos seniūnas.

— gruodžio mėn.
★

Armidale 1963 m. akvarelės pre
miją 50 gn. laimėjo Eva Kubbos 
už kūrinį "Rising Grounds”.

★
Wollongong miesto 1963 m. ak

varelės 60 gn. premiją gavo H. 
Šalkauskas už darbą “Painting”. 
Kūrinys pasilieka Wollongong mie
sto galerijos nuosavybėje.

Commonwealth Collection Can- 
berroje įsigijo iš Australijos ap
žvalginės grafikos parodos (Aus
tralian Print Survey) E. Kubbos 
spalvuotą medžio raižinį "Persua
sion” ir H. Šalkausko spalvuotą li
no raižinį “Behind is Always Sun”. 
Iš tos pačios parodos dar pati Ade
laidės Meno Galerija nupirko mi
nėtą E. Kubbos kūrinį.

Stebėtojas

R. SPALIS

DVARAS
(IŠ PERNAI IŠLEISTOS KNYGOS “ANGELAI IR NUODĖMĖS”)

Kai tėvai išsiuntė mane, gimnazistę, vasa
rą pas bevaikį dėdę, tik grįžusį iš Amerikos, nu- 
sipirkusį gražų dvariuką, jie tikėjosi, kad vieną 
dieną aš paveldėsiu jo visus turtus. Tačiau taip 
atsitiko, kad per patį pirmąjį mūsų susidūrimą 
mes pasidarėme aršiausi priešai, ir svajotas dva
riukas išgaravo, kaip toji mažutė lietaus valka, 
karštai saulei pašvietus.

Atvažiavau į mažą provincijos stotelę, ištie
susi kaklą, dairiausi grakštaus automobilio, kai 
kiek palenktos nugaros, žilų ūsų bei apdribusių 
lyg padrikas šienas antakių nedidelis vyrukas 
kaulėtu pirštu pastuseno man į nugarą.

— Nei į tėvą, nei į motiną nepanaši, o į te
tą Oną, — pasižiūrėjęs į mane pasakė tokiu kal
tinamu, gėdinančiu balsu, kad užvirė man krau
jas.

— Bent neraudonuodama drįstu žvelgti į 
pasaulį.

— Kaip tai? — nustebo dėdė, klastingai 
prisimerkdamas.

— Jei gimusi mažiau šaukiau negu reikėjo, 
tai tik todėl, kad nepažinau kitų savo giminių. 
Galėjau gimti panaši ne į tetą Oną, o į ką nors 
kitą, — reikšmingai pažiūrėjau į jį.

Bet jis vis peikiamai kratė galvą, nerody
damas mažiausio silpnumo, o priepuolio aš ne
sitikėjau, matydama jo išdžiūvusį kūną.

— Prisipažįsti, visgi šaukei. Matyti, galvo
jai apie tetos Onos liesą piniginę.

— Ha, dvaro aš nenoriu, nė tiek, — paro
džiau savo piršto nagą. — Aš ne kurmis žemė
je knistis. Jei jį man kas ir veltui duotų, neim
čiau.

— Tėvams, tur būt, nekartosi savo žodžių, 
— metė į mane gudrų žvilgsnį, dideliais žings
niais sukdamas iš stoties. Aš tuo tarpu striksė
jau vos spėdama iš šono, kraudama savo tulžį.

— Sakiau ir jiems, kad iš tų visų jų vilčių 
niekas neišeis, kad susipešime pačią pirmąją 

dieną.
— O kodėl gi taip nori peštis su manim?
— To tavo nelemtojo dvaro dėka atsisa

kiau jaunimo stovyklos, apie kurią svajojau vi
są žiemą. Ir negalėjai tu, dėde, savo Amerikoje 
likti, — užbaigiau su širdgėla, galvodama apie 
draugus ir drauges, kurie taškosi ežere, dainuo
ja ir linksminasi laisvi kaip paukščiai, nepririš
ti grandine, kaip aš dabar.

— Savo metu buvau nusiuntęs tau lėlę ir 
batus, — gan taikingai priminė, — bet tavo tė
vai net nepadėkojo.

— Jie stebėjosi, kad siunti tokius niekus, 
nuo to laiko patį ir Nagu pavadinom, — 
džiaugsmingai paaiškinau, tikėdama, kad supy
kęs dėdė pavarys mane namo, gal dar suspėčiau 
į stovyklą, bet jis tik numojo ranka.

— Teisybę pasakius, iš tavo tėvų ir tavęs 
aš nesitikėjau nieko gero. Visa giminė atbula, 
kaip vėžys. Taigi, ne tavo liežuvis, bet tavo vei
das išmuša man kvapą. Ką tu veiksi po poros 
metų, kas tave ves tokią?

— Ha, lengviau man bus ištekėti be dva
ro, negu dėdei vesti, kad ir su dvaru. Jau ir da
bar turiu porą berniokų, kurie apsvaigę dėl 
manęs.

— Kaip ir tikėjausi, palaidūnė. Lygiai kaip 
teta Ona.

— Apie tetą Oną mama niekad blogai ne
kalbėjo, bet apie dėdę Joną, — vėl reikšmin
gai žvilgterėjau į jį, — net ausys leipo beklau
sant. ,

— Negi prie tokio viščioko, kaip pati, ir 
kalbės rimtus reikalus?

— Aš klausiausi pro rakto skylutę, — pa
silenkiau, mėgindama žvelgti jam į akis, bet jo 
išdžiūvusi, sukietėjusi oda nepajėgė paraudonuo
ti. Priešingai, jis rodėsi net patenkintas.

— Ak, šaunus vyras buvau, — raitė savo 
ūsus aukštyn, bet tie neklausė ir vis šiaušėsi 

kaip šienas, pučiamas gero vėjo. — Verta, ver
ta buvo klausyti, kad ir pro rakto skylutę. Tokių 
dalykų knygose nerasi, Moki joti?

Nustebusi sustojau prie poros, tur būt, bel
gų veislės arklių.

— Joti! Aš ne akrobatė, kojos išsiners kas 
gali apžergti tokią plokštumą!

-— Nedejuok dėl kojų, netrukus kita vieta 
labiau rūpės, — patenkintas murmtelėjo.

Pradžioje pajudėjome žingine, o išvykę iš 
miestelio ir risčia. Šokinėjau į visus šonus sau
godama liežuvį, kad neprikąsčiau, o jis rovėsi 
pasakyti dėdei keletą žodžių, kurių nepajėgiau. 
Kai atplakiau abi savo sėdynes, timptelėjau va
džias, norėdama sustabdyti savąjį dramblį, tačiau 
tas buvo kitos nuomonės ir neperspėjęs muis- 
telėjo galva žemyn. Aš, padariusi ratą ore, 
žlegtelėjau pirmyn išsitiesdama.

— Pirmą kartą gyvenime šis žirgas pajė
gė numesti raitelį, — stebėjosi dėdė, išžvejojęs 
mano tvarinį iš svetimų kviečių. — Jei tu paliu
dysi šį atsitikimą, kariuomenei jį pasiūlysiu, hu
sarams.

— Pati nulipau, batelis atsirišo, — išsišie
piau, rodydama linksmą veidą, bet kai pagal 
papratimą striktelėjau, vos nesudūdavau kaip 
Jerichono triūba.

Už diržo vienu pirštu dėdės kilstelta, vėl 
atsidūriau viršuje ir pirmą kartą buvau pagirta.

— Svoris labai patogus. Kaulai, matyt, pa
daryti iš pūkų. Būsi vėtyta ir mėtyta visų.

— Dedei dar patogiau. Lietui lyjant, gali 
eiti po arkliu, sausa.

— Dainininkė esi neprasta. Įdomu, kokią 
dainą trauksi rytoj, — ir dėdė vėl pavarė savąjį.

Vėl slampinėjau iš šono į šoną, atmušda
ma visas savo minkštas dalis, šimtą kartų svir- 
dama žemėn ir šimtą kartų vėl išsitiesdama. Kai 
pagaliau pasiekėm namus, buvau tiek priaugusi 
prie arklio, kad, rodėsi, jokia jėga neatplėš ma
no kūno. Dėdė, samdiniams rodant begalinį pa
sitenkinimą, nunešė mane į lovą, ir žinojau, kad 
visą gyvenimą kojas ratu vilksiu ir nugaros neiš
lyginsiu.

— Tėvas man sakė, kad tik septyni kilo
metrai nuo stoties iki čia, o mes pusę dienos ke
liavom, — sudejavau.

— Mes tris kartus tiek padarėm, aš tau 
apylinkės grožį norėjau parodyti...

Naktį, gulėdama ant vienintelės neskaudan

čios vietos — pilvo, prisiekiau, kad dėdei ne- 
ištiesiu alyvos šakelės. Nuo dabar arba jis, ar
ba aš.

Sapnuose išjodinėjusi visą pasaulį, rytą 
nuolankiai pasisiūlau virti dėdei pietus. Kol jis 
naudosis mano darbo vaisiais, tol galėsiu likti 
pas jį. Kitaip mano jautri sąžinė neleisianti tingi
niauti, o kito darbo nemoku dirbti, be to, esu 
per jauna eiti į laukus.

Dėdė, raitydamas ūsus, mielai sutiko, ati
duodamas mano dispozicijai mažą virtuvėlę.

Pasirišusi prijuostę, vaizdingai švilptelėjau, 
tikėdamasi greitai pamatyti stovyklaujančius 
draugus, mintimis jau dėjau kuprinę, skaičiavau, 
kiek dar dienų liko pramogoms.

Laikui atėjus, papuošiau stalą gėlėmis, pa
dėjau kortelę su “meniu” ir, pakvietusi dėdę, 
viltingai sustojau tarpdury, laukdama sprogimo. 
Perskaitęs valgių sąrašą, kuris, tikiu, dar nebu
vo patekęs į kurią kulinarijos knygą, dėdė visas 
nušvito.

— Gerai, labai gerai, bet visą gyvenimą 
valgiau vienas ir to papročio laikausi čia. Pra
randu apetitą, jei kas žiūri. Palik mane vieną, 
brangioji.

Man išėjus, jis švilptelėjo savo šunims, bet 
į tai nekreipiau dėmesio, nes be šunų jis ir 
žingsnio nežengė. Kai po valandos įpuoliau į 
valgomąjį, priaugo mano kojos prie grindų — 
net lėkštės išlaižytos. Stovėjau ilgokai, liūdnai 
žiūrėdama į stalą, nežinodama, ar verkti, ar 
juoktis, ir jutausi tokia kvailiukė, kaip niekad. 
Mane pagavęs, dėdė gyrė išsijuosęs mano kuli
narinius gabumus, kaip lig šiol niekas nebuvo 
gyręs, ir, esu tikra,, niekas niekad ateityje ne
pakartos jo žodžių. Prisipažįstu, buvau kiek 
apsvaigusi, lyg nuo naujo jojimo, ir kitą dieną 
gaminau pietus jau be pirmykščio entuziazmo, 
nors rezultatai buvo tie patys. Skirtumas tik toks, 
kad po valandos pagavau dėdę srebiantį barš
čius su šeima. Jis aiškinosi, kad po mano puikių 
pietų juntąs tokį žvėrišką apetitą, jog negalįs su
sivaldyti, matydamas valgomąjį daiktą, kad ir 
mažiau skanų.

Ne, jis netuko, vis liko džiūsna, bet jo Su
neš pasibaisėtinai Augo į svorį. O kai dėdė pir
ko dar trečią išbadėjusį vilką, pajutau, kad pa
sibaigė mano svajos apie stovyklą.

(Bus daugiau)
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LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS
Redaguoja ▼.». Antanai Krausas, 4 Grandview Ave, Maribymong, Vic. Tel. FU 8382

BAIGTI JUBILIEJINIAI METAI

Keliais sakiniais

Lapkričio mėnesy užbaigti 
LSS-gos Jubiliejiniai Metai 45- 
riems metams prisiminti nuo 
Lietuvos skautų įsisteigimo. Vi
suose pasaulio kraštuose, kur 
tik yra lietuvių skautų, įvyko iš
kilmingos sukakties užbaigtuvių 
sueigos su įvairia programa. Ir 
lietuvių skautų tuntai, vietįnin- 
kijos Australijos rajone didesnio 
ar mažesnio masto sueigomis 
užbaigė Jubiliejinius Metus. Jie 
išjudino skautų vienetus ir su
stiprino skautiškąją dvasią. Aus
tralijos Rajonas pereitų metų 
pradžioje suorganizavo didesnio 
masto visų vienetų jubiliejinę 
stovyklą Crawforde, Pietų Aus
tralijoje. Metų bėgy vienetuose 
paminėta 1863 m. sukilimas. 
Taip pat paminėta “Skautų Ai
do” 40 metų sukaktis bei 70 me
tų nuo žiaurių įvykių Kražiuo
se, kur rusai nežmoniškai pasiel
gė su žemaičiais, gynusiais savo 
bažnyčią ir religiją.

Lietuvos skautija šauniai atšventė savo 45-rių metų sukaktį Jubiliejinėje Skautų Stovykloje, 
kurion suskrido 700 lietuvių skautų iš Amerikos ir Kanados. Sueigos metu kalba Sąjungos Pir- 
mijos pirm. s. A. Dundzila, toliau matosi iš kairės LSB VS s. E. Vilkas, LSS VS v.s. O. Zails- 
kienė, Lietuvos skautų įkūrėjas v.s. P. Jurgėla, s. VI. Vijeikis ir stovyklos viršininkas v.s. A. Sau- 
laitis.

BALTIJOS TUNTE
“Baltijos” Tunto veiklos apžval

ga 1963.6.1 — 1963.11.31. Atšilus 
orui, sužaliavus pievoms ir pražy
dus gėlėms, o taip pat pabaigus 
Lietuvių Namų statybą Canberro- 
je, “Baltijos” Tunto skautai-tės 
su nekantrumu ir nauju ryžtu žiū
ri pirmyn ir tikisi turėti daug 
energingo ir našaus darbo mūsų 
skautiškame gyvenime.

Gal svarbiausiu įvykiu Canber
ros skautų gyvenime paminėtame 
laikotarpyje buvo įsigijimas nuo
savo būklo, kuris kaip ir pridera, 
yra po Lietuvių Namų stogu. Dau
giau mes neturėsime rūpesčių kur 
daryti sueigas esant blogam orui? 
Nuo dabar geros darbo sąlygos 
Canberros skautams-tėms yra už
tikrintos. Tad, sesės ir broliai, pa
siryžimo ir ištvermės našiam skau
tiškam darbui.

Kitas svarbus, bet kartu ir 
skaudus įvykis mūsų gyvenime, 
buvo sesės s. V. Keraitienės pasi
traukimas iš Skaučių Skyriaus 
Vedėjos ir “Jūratės” Draugovės
draugininkės pareigų. Nors sesė 
V. Keraitienė ir toliau priklauso 
vyr. skaučių būreliui, bet jos, kaip 
gabios ir patyrusios organizato-

Anglijos Rajonas suskrido sa
vo Jubiliejinėn Stovyklon į Lie
tuvių Sodybą ir gražiai atšventė 
Jubiliejinius Metus. Jon buvo 
atskridęs iš Amerikos VS s. E. 
Vilkas ir praleido drauge keletą 
dienų su broliais ir sesėmis, pra- 
vesdamas pašnekesių bei ’susipa
žindamas su rajono nariais.

Net ir Vokietijos Rajonas ju
biliejinių metų proga įstengė su
organizuoti jubiliejinę stovykla, 
tinkamai reprezentuodamas lie
tuviškąją skautiją.

Pati didžiausia Jub. Stovykla 
Įvyko rugpjūčio 17-31 dienomis 
skautų stovyklavietėje Camp 
Child, Amerikoje, kurion suskri
do lietuviai skautai iš Kanados 
ir Amerikos. Joje dalyvavo apie 
700 sąjungos narių. Ją aplankė 
ir drauge su jaunesniaisiais net 
pastovyklavo nemaža sąjungos 
veteranų: prof. s. Ign. Končius, 
Lietuvos skautų steigėjas v.s. P. 
Jurgėla, aukštieji sąjungos parei

RAJONO VIENETUOSE
rėš netekimas mums visiems yra 
nepaprastai skaudus. Tikimės, kad 
jos “atostogos” greit pasibaigs ir 
netolimoje ateityje mes ją vėl tu
rėsime vadovaujančiose pareigose, 
čia pat pravartu būtų paminėti, 
kad sesė V. ( Keraitienė yra ilga
metė ir pasišventusi skaučių vei
kėja dar iš nepriklausomos Lietu
vos.

TUNTO VADIJA
Po persitvarkymo, “Baltijos” 

Tunto štabas yra sekančios sudė
ties. Tuntininkas s. P. Pilka; tun
tininko pavaduotojas j. b. valt. K. 
Keraitis; tunto adjutantas j.b.v. 
B. Jarašius; “Kęstučio” d-vės 
d-kas v.sl. R. Keraitis; “Jūratės” 
d-vės d-kė v.sk. R. Jarašienė; 
“Trakų" Įgulos Budžių vadas j.b. 
v. K. Keraitis; Skaučių Sk. Ve
dėja ir Vyr. Skaučių Būrelio Va
dovė ps. L. Veteikienė; Tunto 
Ūkio Viršininkas v.sl. J. Vaitas; 
Tunto Korespondentas j.b.v. N. 
Volkas.

TUNTO VEIKLA
Reikia pripažinti, kad skautiška 

veikla nebuvo didelė. Tam buvo 
dvi priežastys — būtent, žiemos 
metas, kada visas mūsų veikimas 

gūnai. Stovyklautojai susilaukė 
nemaža svečių, taip pat ir svei
kinimų iš mūsų diplomatinės tar
nybos asmenų bei žymių visuo
menininkų. Drauge su lietuviais 
skautais svečių teisėmis stovyk
lavo estų, latvių ir vengrų skau
tai. Pašnekesiai, laužai, daines 
ir bendras gyvenimas po atviru 
dangum sustiprino lietuvio skau
to dvasią ir uždegė brolius ir se
ses naujiems žygiams, lietuvybės 
išlaikymui.

Jūros Skautija, sutelkusi daug 
lietuviško jaunimo, turėdama 
žymų skaičių savo narių stovyk
lavo gražioje Rako ūkio vieto
vėje, prie vandens. Ji turi nema
ža vandens pastatų ir įvairių jū
ros skautavimui priemonių. Ne
seniai įgyta 10 valčių. Jūros 
skautijos stovykla pasižymėjo 
gražiais pasipuošimais. Rugpjū
čio 20 d. paminėti Jubiliejiniai 
Metai, 25 d. atšvęsta Jūros Diena 
su tradiciniu žuvusiųjų pagerbi- 

sulėtėja, gi kita priežastis, kuri 
buvo dar svarbesnė, tai Lietuvių 
Namų, o kartu ir skautų būklo 
statyba. Statyba ėjo daugiausiai 
savaitgaliais, talkos būdu, kur dir
bo kaip skautai taip ir jų vadai,

Brolijos pastovyklė žygiuoja Laisvės Dienos parade Jubil. Stovykloje, Camp Child. 
Priekyje LSS pastovyklės vadovas j.s: ff. Juodelis, pavad. s.v. Pileika ir skautų rajono 
viršininkas s. J. Raškys.

mu, 26 d. skirta buvo religiniam 
susikaupimui.

Taip pat žymus įvykis jubi
liejiniais metais mūsų reprezen
tacinio vieneto dalyvavimas XI- 
oje Pasaulio Džiamborėje, Grai
kijoje, Maratono laukuose, kur 
tarp 93 tautų vėliavų plėvesavo 
ir mūsoji trispalvė. Mūsų broliai 
šauniai reprezentavo Lietuvą 
lietuviškomis dainomis, tauti
niais šokiais, sporto varžybose ir 
lietuviškų išdirbinių parodėle. 
Darant kliūčių nešti savo tauti
nę vėliavą mūsų broliams, lais-
vės gynėjai šveicarų skautai ne
šė lietuvišką trispalvę parado 
metu pražygiuodami pro Grai
kijos karalių ir Sovietų Sąjun
gos ambasados narius!... Skau
tiškoji brolybė ir meilė pralaužė 
politikų užtvaras ir buvo paro
dyta didelė simpatija ir Lietuvos 
tragedijos supratimas iš šveica
rų, vokiečių, Liuksemburgo prin
co Emanuelio ir kitų mūsų bi
čiulių pusės, kurie kovojo >iž 
mūsų teises. Mūsų reprezentaci
nis vienetas atliko didelį ir la
bai reikšmingą darbą. Savo gra
žiu pastovyklės įsiruošimu su 
gražiais vartais, lietuvišku kry
žium, aukuru ir penkių metrų 
padaryta balta lelija iš baltų jū
ros akmenukų patraukė tūkstan
čių stovyklos lankytojų dėmesį. 
Mūsų tautiniai šokiai, o taip pat 
austrų ir ukrainiečių buvo pripa
žinti kaip vieni iš gražiausių tau
tinių šokių. Mūsų Ožiukai iš 
kailio nėrė filmuotojus, reporte
rius bei televizijos operatorius. 
Net keturios TV stotys užfiksa
vo mūsuosius šokėjus. Informa
cinė literatūra, mūsų brolių pa
sirodymai talentoramoje išgarsi
no Lietuvos vardą. Nemaža tam 
pačiam reikalui prisidėjo ir mū
sų brolių svečiavimasis kitų tau
tų pastovyklėse, kultūriniuose 
pobūviuose, pasirodymuose are
noje. Ir taip pasibaigė su dide
liu pasisekimu mūsų brolių ats
tovavimas Graikijoje, kad po ke
turių metų iškiltų mūsoji trispal
vė būsimoje Pasaulio Džiambo
rėje Amerikoje.

LSS-ga užbaigė lapkričio mė
nesyje savo 45-kių metų gyva
vimo sukaktį įstengdama dau
giausia suburti lietuviško jauni
mo į savo eiles. Lietuvių Skau
tų Sąjunga yra pati gausingiau
sia jaunimo organizacija subūru
si į savo gretas per 4000 narių 
laisvuose Vakaruose. Ji žymiai 
prisideda prie Lietuvos tragedi
jos garsinimo ir ugdo viltis į lie
tuvių tautos gyvastingumą ir 

laisvę. A.K.

CIGARŲ DERLIUS
Kino artistė apsilankė pas ūki

ninką. šis aprodinėja jai savo ūkį, 
o kai jie apžiūrinėdami sustojo 
prie tabako, tada ūkinnkas tarė:

— Tik pažiūrėkite: tabakas jau 
pražydęs!

— Tai puiku — pasigrožėjo ar
tistė. — O kada prinoks cigarai?

ir todėl neliko daug laiko grynai 
skautiškiems užsiėmimams.

Nežiūrint tų nepalankių sąly
gų, vis dėlto šis tas liko padaryta. 
Per tą laiką turėta: tunto štabo 
posėdžių 3; “Kęstučio” d-vės su
eigų 3; “Jūratės” d-vės sueigų 2; 
“Trakų” Įgulos 2; Vyr Skaučių 
Būrelio 2. Be to turėta visa eilė 
pavienių skilčių sueigų bei iškylų.

Gruodžio 1 d. Melbourne skauti
ninkų Ramovė savo sueigoje nuta
rė remti skautus ir talkinti jų vie
netams.

*
Džiugo tuntas Melbourne suren

gė savo metinę stovyklą Mt. Mar
toje ir jai vadovavo s. v. Leonas 
Baltrūnas, žinomas visuomeninin
kas ir geras organizatorius. Taip 
pat stovyklavo Vilniaus Tuntas 
Adelaidėje, Baltijos tuntas Can- 
berroje, Aušros tuntas Sydnėjuje

Pereitais metais taip pat įvyko XI-oji Pasaulinė Skautų 
Džiamborė Graikijoje, Maratono laukuose, kur dalyvavo ir 
sėkmingai reprezentavo Lietuvą mūsų reprezentacinė skiltis. 
Čia matome jos narius Akropolyje — Atėnuose: klūpo iš kai
rės v. si. B. Cepulevičius, E. Maščinskas, P. Gugas; sėdi vali. 
A. Vitkus, vair. S. Gujėnas, P.Vėgneris, A. Stamkas, Z. Ze- 
belis; stovi vieneto vadovas ps. V. Lenartas ir D. Steponėnas.

LABDAROS DARBAI
Vyr. Skaučių Būrelis suorgani

zavo loteriją Lietuvių Namų sta
tybai pareimti, kuri davė £126 
gryno pelno.

TALKA PRIE LIETUVIŲ
NAMŲ STATYBOS

Malonu paminėti, kad Skautų 
Vyčių Būrelis ir budžiai, neskai
tant pavienio, nuolatinio, talkinin
kavimo, dalyvavo prie talkos dar
bų, kaip organizuotas vienetas.

METINĖ STOVYKLA
Įvyko Cotter upės slėnyje, 14 

mylių nuo Canberros, australų 
skautų stovyklavietėje, 1963.12.13 
— 1963.12.22. Stovyklos vadas bro
lis K. Keraitis.

AUŠROS TUNTE
JUBIL. METŲ 

UŽBAIGOS SUEIGA
“Aušros” Tunte įvyko lap

kričio 30 d., Bankstowno Liet. 
Namuose. Sueigoje, be “Živilės” 
ir “Žalgirio” d-vių brolių ir se
sių, bei tunto vadijos, dalyvavo 
ALB Krašto V-bos Pirmininkas, 
ps. inž. I. Jonaitis, LSS Rajono 
Vadeivė, s. M. Osinaitė - Cox, 
LSB Rajono Vadeiva, s. B. Ža
lys, Savanoriu-Kūrėjų S-gos Syd
ney Skyriaus pirm. maj. S. Naru
šis, Tunto Skautų Tėvų Būrelio 
K-to prm p. A. Adomėnas, “M. 
Pastogės” Redaktorius, p. V. Ka
zokas ir kt.

Po tunto vėliavos įnešimo ir 
Tautos Himno, sekė įsakymai. LSS 
Rajono Vadeivės įsakymu išreikš
ta padėka v.s.v.sl. D. Skorulienei, 
už pavyzdingai tvarkomą “Živi

ir Brisbanės skautai.
*

Du jūros skautai savo vandens 
pastatu atliko 2000 mylių kelionę 
vandenimis ir laimingai atvyko ju- 
biliejinėn stovyklon Amerikoje.

★
LSS korespondenciniame suva

žiavime LSS Australijos Rajono 
vadu naujai kadencijai perrinktas 
v. s. Vytautas Neverauskas. Lin
kime jam sveikatos ir ištvermės 
vadovaujant rajonui.

SKAUTŲ VYČIŲ BŪRELIS
V.sl. J. Vaito pastangomis suor

ganizuotas mažas skautų vyčių bū
relis. Ta proga linkime jam geros 
sėkmės!

PARENGIMAI
Yra užmegstas kontaktas su 

Melbourne skautėmis pastatyti pas 
mus dviejų veiksmų scenos vaiz
delį “Barbecue”. Tikimės, kad mel- 
burnietės ras galimybės ir pas 
mus atvažiuos.

DIDINAMAS INVENTORIUS
Tunto Ūkio Viršininko br. L 

Vaito pastangomis nupirktos 2 
10’ x 10’ palapinės. Tai didelis 
pagerinimas mūsų tunto iškylų 
inventoriaus. Nap. Valkas 

lės” d-vę. Tuntininko įsakymu, Ra
munė Zinkutė pakelta į skiltinin- 
kės laipsnį, sk. Jeronimas Belkus 
pakeltas į paskiltininko laipsnį. 
Į skaučių II pat. egzaminus iš
laikė V. Bitinaitė, V. Deikutė ir 
B. Vingilytė. Į skautų II p. 1. J. 
Belkus. Į skaučių III p. 1. L. Api- 
nytė, U. Kazokaitė. Į skautų III 
p.l. J. Zakaras. Į jaun. skaučių I 
p.l. Rasa Zinkutė. Į jaun. skau
čių II p. 1. D. Adomėnaitė, V. Šat- 
kauskaitė. Jaun. skaučių II p.l. 
A. Sankauskaitė, L. Genytė. Pri
imta į skaučių d-vę kandidate -- 
Gina Jurkūnaitė.

Sekė įžodis. Jaun skautės įžodį 
davė: A. Sankauskaitė ir L. Geny
tė skautės. L. Apinytė ir U. Ka
zokaitė; skauto: J. Zakaras.

Po įžodžio, sveikindami naujuo
sius LSS narius ir kreipdamies, 
Jub. Metų uždarymo proga į vi
sus tunto narius, po trumpą žodį 
pasakė LSS LSB Rajonų vadeivos, 
ALB Krašto V-bos pirm, ir Sa- 
vanorių-Kūrėjų Skyriaus pirmi • 
ninkas. Vėliau skautų ir skaučių 
skiltims įteiktos gairelės (tunte 
veikia šios skaučių skiltys: “La
pės”, “Stirnos” ir “Bitės’; skautų 
“Liūtai” ir “Lokiai”).

Po trumpos pertraukos sekė 
tunt. ps. A. Alčiausko pašnekesys 
apie skautybės Įkūrėją Lordą Ba- 
den-Powell’i.

“VENTOS” V-JA BRISBANĖJE
Surengė stovyklą Stradborke sa

loje, esančioje Pacifiko pakrašty
je, 50 mylių nuo Brisbanės. Sto
vyklavimo laikas — nuo gruodžio 
26 d. iki sausio 5 d. Stovyklai va
dovavo pats vietininkas, s.v.v.sl. 
V. Stankūnas. Stovyklavo apie 35 
skautai.

Sausio 4 d. įvyko stovyklos už
daromasis laužas ir skautų-čių įžo
dis. čia dalyvavo ir sydnėjiškis 
Algis Plukas.

4
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PAŽANGA IR MORKOS
Aną sekmadienį, gruodžio 8 d. 

Dainavos salėje Bankstowne įvyko 
reto originalumo šventė. Jeigu aš 
pasakyčiau ,kad tai buvo savaitga
lio mokyklos mokslo metų užbaiga 
ir vaikams Kalėdų eglutė, tai būtų 
taip paviršutiniška, kad šios ko
respondencijos niekas nenorėtų 
skaityti. Tačiau nei kinai nei te
atrai, net ir šiuo metu gastroliuoją 
Sydnėjuje senųjų krašto gyvento
jų “aboridžinų” šokiai manęs 
taip nesužavėjo, kaip kad pra
leista popietė Bankstowno savait
galio mokyklos metų užbaigoje.

čia buvo sujungti trys dalykai 
— kur trys: žymiau daugiau: pra
vesta mokyklos diena, kuri turėjo 
įvykti mokslo metų eigoje, bet dėl 
daugelio priežasčių neįgyvendinta, 
demonstracija tėvams ir iškilmių 
dalyviams, kad vis tik mokykla pa
teisina savo darbą pravedant pa
rodomuosius provizorinius egzami
nėlius visiems vaikams, nesvarbu, 
kokiai grupei jie priklausytų, pa
galiau Kalėdų senelis, dovanos ir 
vaišės visiems vaikams ir ant galo 
vaišės mokyklos mokytojams ir jų 
kviestiems svečiams.

Šias iškilmes pradėjo Bąnks- 
town savaitgalio mokyklos vedėjas 
p. B. Genys nupasakodamas mo
kyklos džiaugsmus ir vargus ir pa
brėždamas, kad vis tik yra žmo
nių, kuriems mokykla nuoširdžiai 
rūpi ir kurie dirba neklausdami 
nei atlyginimo, nei pripažinimo. 
Čia jis išvardino šiais metais dir
busius mokykloje mokytojus — p. 
p. D .Skorulienę, Makūnienę, Do- 
nielienę, Saudargienę, M. Nakutį, 
kun. P. Butkų, — iš kurių dalis 
jau eilė metų, kaip darbuojasi 
mūsų atžalyne, kurie visai nesis
kundžia nuovargiu ir neklausia, 
kas juos ateity pavaduos.

Toliau prasidėjo programa. Bi
lietų metodu buvo parengti moki
niams egzaminų klausimai, atitin
kamai pagal skyrių ir grupę. Eg
zaminų komisiją sudarė ALB 
Bankstown Kultūros tarybos p-kė 
p. Ramanauskienė, Sydney Apyl. 
p-kas p. S. Narušis ir atitinkamo 
skyriaus mokyklos mokytoja ar 
mokytojas. Minėtasis p. S. Naru
šis šioje iškilmėje dalyvavo visai 
neatsitiktinai: jis mokyklos pažan
giems mokiniams skyrė savo asme
nišką £10 auką, už ką buvo nu
pirkta patenkinamai išlaikiusiems 
mokiniams atitinkamų dovanų.

Tėvai ir pa
turėjo tikrai

metu tėvai ir

šalia dovanų ant stalo krepšely 
buvo padėta ir morkų tiems, kurie 
egzaminų neišlaikys.
šaliečiai stebėtojai 
pasigėrėtiną vaizdą.

Mokyklos iškilmių
svečiai buvo susodinti ratu, kad 
geriau girdėtų klausimus ir atsa
kymus. Buvo nepaprastai malonn 
ir net įspūdinga, kaip vaikai drą
siai ir aiškiai atsakinėjo į gautuo
sius klausimus. Čia reikia pa
brėžti, kad patys egzaminų klau
simai buvo įdomiai ir labai peda
gogiškai sustatyti (kaip iš pašali
nių šaltinių teko nugirsti, tai buvo 
kupinos idėjų ir veržlumo mokyto
jos p, D. Skorulienės projektas). 
Pro egzaminų ugnį praėjo virš 40 
mokinių, ir tik vos keli gavo po 
morką, žinoma, pridedant ir atitin
kamų dovanų iš “dėdės” krepšio, 
kad nekristų nuotaika.

Egzaminams pasibaigus dar pa
sakė po trumpą žodį p. Narušis, p. 
Lelešius, ir netrukus pasirodė Ka
lėdų senelis vos bepavilkdamas

geriems vaikučiams dovanų maišą. 
Senelio vaidmenį tikrai vykusiai 
atliko p. Laurinaitis, kuris suge
bėjo ne vien tik dovanas išdalinti, 
bet ir dailiai vaikučius pakalbinti. 
Po to sekė vaišės visiems iškilmėse 
dalyvavusiems vaikams ir atski
ras stalas mokytojams ir mokyklos 
talkininkams. Šiomis vaišėmis pa
sirūpino ALB Bankstowno Apy
linkės Valdyba. Prie vyresniųjų 
stalo be mokyklai įprastinių veidų 
dar matėsi Krašto valdybos pir
mininkas p. Jonaitis, Mūsų Pasto
gės redaktorius su žmona ir vie
nas kitas aktyvesnis vietos ben
druomenės narys, reikšmingiau 
prisidėjęs prie mokyklos gerovės. 
Čia buvo pasakyta keletas gražių 
kalbų, tačiau bendroje nuotaikoje 
buvo pasidžiaugta, kad mokykla 
gyvuoja ir ji turi augti ir plėstis, 
apimant visus Sydney lietuvių 
vaikus.

Tiesa, po pravestų egzaminų bu
vo skirtos dovanos geriausiai per 
metus pasireiškiusiems ir uoliau-

Sveikina Vasario 16-sios Gimnazija
Kalėdos primena didžiąją Die

vo dovaną žmonijai: Dievas tam
pa žmogumi, kad žmogus galėtų 
atgauti savo pirminį kilnumą. 
Dėl to Kalėdų švenčių laikotar
pis iššaukia žmonių dėkingumą, 
atkreipia kiekvieno dėmesį į 
tuos, iš kurių patirta gero.

Vasario 16 gimnazija, kurios 
pagrindai yra ne tik lietuviški, 
bet ir krikščioniški, Kalėdų me
tu turi daug kam padėkoti, nes 
tiktai dėka daugelio pasiaukoji
mo ir pastangų ji gali gyvuoti. 
Auklėtojų ir auklėtinių mintys 
skrenda į visus pasaulio kraštus, 
kur tūkstančiai geradarių metai 
iš metų, diena iš dienos deda sa
vąjį skatiką, kad tik lietuviškasis 
jaunimas turėtų žmoniškas sąly
gas mokslintis ir augti lietuviais. 
Prisimenami ne tik uolieji aukų 
rinkėjai, nepavargstantieji būre
lių vadovai, bet ir visi tie auko
tojai, kurių dažnai net pavardės 
nėra žinomos tiems, kurie nau
dojasi aukomis. Jiems visiems 
tebūna šiuo būdu pareikšta pa
dėka, užtikrinant, kad jų aukos 
neina niekais, o išugdo gražiai 
lietuviškai ir krikščioniškai nu-

siteikusio jaunimo gretas. Padė
ka tebūna sujungta su sveikini
mais ir linkėjimais. Teatneša Ka
lėdos tyri džiaugsmo, tesuteikia 
naujo ryžto ir ištvermės gerame.

Su Kalėdomis artimai rišasi 
Naujieji Metai. Jie skatina žvelg
ti į ateitį. Vasario 16 gimnazija, 
linkėdama visiems rėmėjams lai
mės ir sėkmės, reiškia viltį, kad 
1964 metais jai aukos ne tik ne
sumažės, bet pakils, lygiai, kaip 
nemažėja jos uždaviniai. 1964

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 siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

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

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

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

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

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

REGISTRUOTI SKYRIAI:
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629.
CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,- 
293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, .
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

• 557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES,
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180. 
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
94 Elizabeth St Tel.: 63-8498.

PERTH, WJL.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
229 Newcastle St Tel.: BA 7842.

šiai mokyklą lankiusiems vaikams. 
Nebuvo užmiršti ir mokytojai, ku
rie be abejo uoliausiai lankė mo
kyklą ir daugiausiai mokėjo. Šio
mis dovanomis pasirūpino Banks- 
town Apylinkės Valdyba.

Reikia pabrėžti, kad šitoji mūsų 
mokyklinio jaunimo šventė yra vie
na iš gražiausių metinių parengi
mų Sydnėjuje. Nereikia užmiršti 
dar to fakto, kad tuoj po improvi
zuotų egzaminų dar buvo visa eilė 
pačių mokinių pasirodymų, ku
riuos darniai pravedė Ramunė 
Zinkutė. Visa eilė mokinukų pas
kambino pianinu, pagrojo akorde
onu. Gaila, kad šito viso nematė 
mūsų chorvedys p. Kavaliauskas 
— jis tikrai būtų pasidžiaugęs mū
sų muzikiniu prieaugliu.

Atkreiptinas dėmesys ir į su
rengtą mokinių darbų parodėlę, 
kurioje matėsi mokinių tvarkingai 
vesti namų darbai, žemėlapiai, 
piešiniai, susieti su Lietuvos paži
nimu.

Būdingas ir morkinis pažymys 
nerūpestingiems mokiniams, bet, 
kaip iš mokyklos vedėjo ir kitų 
kalbėjusių pasisakymų matėsi, gal 
geriau tos morkos būtų tikę tiems 
tėvams, kurie pro pirštus žiūri 
savaitgalio mokyklą arba net visai 
nesidomi savo vaikų lietuvišku 
auklėjimu. Pinčius

KAIP GERIAUSIAI IŠNAUDOTI
MUSŲ SUTAUPĄS? j

SĄLYGOS, KURIAS SIŪLO

Baltic Stores Ltd
TINKA KIEKVIENAM INVESTUOTOJUI

Investavimai, nesvarbu kokio dydžio, priimami kiekvienu 
inetu.

Atsiimti, galima, kada investuotojas pageidauja.

Nuošimtis mokamas 8%.

BALTIC STORES INVESTMENTS CO. 
yra tikra lietuviška bendrovė.

Dėl informacijų rašyti:
Z. Juras, 11, London Lane, Bromley, Kent, England.

TAIP PAT SUTVARKOME PALIKIMO REIKALUS.

ATVIRAS LAIŠKAS
LIET. ENCIKLOPEDIJOS REDAKCIJAI

metais gimnazija nori sustiprėt 
savo viduje, apsivalyti nuo visų 
laiko tėkmėje užpuolusių negala
vimų, nori įžengti į naujuosius 
namus, kurie yra lyg laidas jos 
gyvybingumo. Gimnazija deda 
dideles viltis į II PLB seimo 
skatinimą ją-temti visais būdais. 
Gimnazija tikisi, kad viso pa
saulio lietuviai padės jai ne tik 
vegetuoti, bet gyvuoti ir klestėti!

Kun. Bronius Liubinas 
Direktorius

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra “Dieviškasis 
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 ką 
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 Tpstamento, 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
čiame veltui mažas knygutes ir traktatus, pareikalavus jų.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: L. B. S. A. 212 E** t 3rd Street, 
Spring Valley, Illinois. U.S.A. (61362)

Gerbiameji,
Lietuvių Enciklopedijos XXIX 

tome 178 pusi, neteisingai ir už
gauliai nušviestas mūsų, žemiau 
pasrašiusių, vaidmuo 1941 m. lie
pos mėn.23 — 24 d. įvykiuose, pa
vadinant mus kažkieno samdiniais. 
Gal ir nesusivoktum, kodėl straips
nio autorius naudoja šį terminą, 
jei jis pats straipsnio gale ne
nurodytų šaltinio. O gi tas šaltinis 
beesąs bolševikų išleista knyga — 
Buržuaziniai nacionalistai Hitleri
nės Vokietijos tarnyboje —. Todėl 
ir aišku, kad “L.E.” bendradarbis 
įsisavino komunistinius istorijos 
klastojimo metodus, skelbdamas 
vienašališkas “tiesas” ir rimtą 
mokslinį veikalą degraduoja ligi 
spaudos šlamštelio politinėms sąs
kaitoms suvedinėti. Tik pažiūrė
kit: greta 1831 m. 1863 m. ir 1941 
metų sukilimų įrikiuotas ir “liki- 
minis” dviejų asmenų nušalini
mas.

Pulk. J. Bobelis buvo pakeistas 
kap. S. Kviėcinsku ir pulk. Butke
vičius mjr. K. Šimkum už anų ne
rūpestingumą ir apsileidimą pačių 
sukilėlių, kurie sudarė Kauno Ko
mendantūros batalijoną. Tai įvyko 
tik po to, kai to pakeitimo reika
lavimas LAF civilinio štabo buvo 
atmestas, motyvuojant, esą abu B. 
ir B. yra vokiečių patikėtiniai ir 
jų pakeitimas be vokiečių žinios

Komendan-

pakeitimo, 
į vokiečių

ir sutikimo neįmanomas. Gi sukilė
liai susiformavę į batalijoną skai
tė, jog tokį pakeitimą jie gali pa
daryti be vokiečių žinios ir sutiki
mo, ką jie ir padarė.

Mes lygiai gerai, kaip ir LAF 
štabas, žinojome apie numatomą 
pakeitimą, nes tai niekas nelaikė 
paslapty, kadangi tai nebuvo joks 
sukilimas ir jokios valdžios nu
vertimas, o tik Kauno 
tūros persitvarkymas.

Tuoj po įvykdyto 
LAF štabas kreipėsi
gen. Pohl, prašydamas mus ir ei
lę kitų sušaudyti kaip kenkiančius 
vokiečių karo veiksmams prieš ko
munizmą ir vokiečių bei lietuvių 
geriems santykiams. Gen. Pohl tą 
jų reikalavimą perdavė geštapui 
įvykdyti ir ten mums vos pavyko 
išsiaiškinti, kad kaltinimai netei
singi.

Prašymas nepripažinti Laikino
sios Vyriausybės mums iš viso nė
ra žinomas, nežiūrint nedvipras
miškų aliuzijų, jog net mes patys 
esame jį pasirašę.

Baigdami šį viešą Tltišką, mes 
laikome "L.E.” redakciją ir Lei
dėją atsakingais už sąmoningus 
šmeižtus ir pasilaikome teisę imtis 
bet kokių priemonių prieš “L.E.” 
iki tie šmeižtai bus atšaukti.

J. Pyragius, K. Šimkus, 
I. Taunys.

SKAITYTOJAI PASISAKO

Pensininku kolonija
Senelių ar ligonių namai ar 

prieglauda kažkaip nelabai malo
niai skamba. Daug kas ir būda
mas senyvo amžiaus jaučiasi jau
nas ir nenori būti vadinamas se
neliu. Daug kas ir savo santaupas 
investuodamas jau būdamas pensi
ninku mielai norėtų gyventi dides
niame tautiečių susibūrime, bet 
tik ne senelių prieglaudoje ir ne li
gonių namuose. Todėl siūlyčiau 
linksmesnį pavadinimą, būtent 
pensininkų kolonija. Kartu siūlau 
praplėsti ir užsimojimus.

Sydnėjaus Lietuvių Socialinės 
Globos Moterų Draugijai, pradė
jusiai didelį ir labai reikalingą 
labdarybės darbą, siūlau sueiti į 
kontaktą su panašių idėjų latvių 
ir estų draugijomis ir pradėti kur
ti Baltic Charity Association.

Įsikūrusi Baltic Charity organi
zacija, kurios nariai būtų baltų 
tautų kilmės žmonės, užpirktų, 
pav. prie Wollongong ar kur kitur 
gražioje ir geroje vietoje prie di
delio vandens ir patogaus susisie
kimo, didelį plotą žemės kolonijos 
pastatams ir už kelių mylių žemės 
kolonijos daržams ir sodams puši
nių obuolių plantacijoms.

Tokia visos Australijos lietu
viams ten norintiems gyventi 
pensininkų kolonija dėl žinomų 
priežąsčių turėtų būti Melbourne 
ar prie Melbourne.

Viską darydami labdaringos 
draugijos vardu už draugijos in
vestuotą £1 gautume iš federalinės 
valdžios £2. Pav. vienas baltas 
pensininkas ar porelė turi £1000 
santaupų ir už tokią sumą niekur 
patogiai negali įsikurti netoli savų 
tautiečių ir netoli kultūros centrų. 
Bet toks pensininkas, paaukavęs 
siūlomai organizuoti baltų labda
rybės draugijai, tokią draugiją 
praturtintų ne £1000, bet £3000, 
nes £2000 valdžios pridedama. Už 
£3000 įnašą draugijos administra
cija parūpintų gerą patogų butelį;

o jei dar pats su pagelbininkais 
statydintus, tai turėtų visai pagal 
savo skonį ir senatvėj gyventų 
kaip tikras bajoras.

Dauguma esame darbininkai ir 
labai maža biznierių ir įstaigų tar
nautojų, o ir tie dėl senyvo am
žiaus ir kitų priežasčių daugiau
siai laikinai samdomi — ne nuola
tiniai, taigi daugumos bus dabar 
£5.15.0 savaitei tai senatvės pensi
jos tik padengimui maisto ir apsi- 
rėdymo išlaidoms. Pradėkime rū
pintis jau dabar turėti visai nemo
kamą butą, jei nenorime būdami 
pensininkais labai skurdžiai gy
venti. Jei mūsų vaikai norės mus 
turėti drauge, jei anksti mirsime 
ar jei dėl kokio įpatingo darbo gy
vensime ne pensininkų kolonijoje, 
tai negailėkime, kad mūsų aukomis 
ir įnašais naudos kiti (naudosis ki
ti ir po mūsų mirties). Žinokime, 
jog bus tokių, kurie nieko negalės 
atsinešti, čia organizuojamas ko
lektyviškas baltų kilmės senų žmo
nių gyvenimo pagerinimas.

I gerai įrengtą ir švariai užlai
komą koloniją atvažiuotų vaikų 
pas seneles ir senelius paatosto
gauti ir visad būtų visokio amžiaus 
lankytojų — svečių. Tokia kolo
nija būtų kartu ir mūsų kultūrų 
židinys, nes ir daug kultūrininkų 
sulaukę pensininko amžiaus ten 
atsikraustytų su savo bibliotekėlė-

PADĖKA
Gerb. Kun. Daukniui, mūsų mielam bičiuliui p. K. Ka

valiauskui, grojusiam vargonais ir giedojusiam gedulingas mi
šias, palydint mūsų brangų vyrą ir tėvą a.a. Vladą Paragį j 
amžiną poilsį. Visiems lankiusiems jį koplyčioje, suteikusiems 
jam paskutinę pagarbą savo skaitlingu dalyvavimu, puošu
sioms jo kapą gėlėmis bei vainikais. Visiems, visiems šioje 
skaudžioje valandoje mus užjautusiems žodžiu raštu ar per 
spaudą, tarusiems jautrius atsisveikinimo žodžius, reiškiame 
nuoširdžiausią padėką.

Ypatingai dėkojame mielai p.p. Ramanauskų šeimai, ku
rie tiek daug mums aukojosi didžioje mūsų nelaimėje.

Jadvyga Paragienė ir dukros.

mis ir kitomis vertybėmis.
Visad ir visur siūlau baltams 

veikti bendrai, nes mūsų nedaug 
čia tėra, mus praeitis riša ir riš 
ateitis. Kartu veikdami būsime 
pajėgesni efektyviai pasireikšti, o 
beto ir pensininkams būtų įdomiau 
ir nenuobodžiau. Galėtume turėti 
atskiras tautines sekcijas.

Manyčiau, jog Sydnėjaus Lietu
vių Socialinės Globos Moterų Lab
darybės Draugija, jei registruota, 
galėtų jau dabar pradėti savo var
du siuntinėti mūsų siunčiamus 
siuntinėlius į Lietuvą. Mes jai 
paaukavę pinigus ir prie mokesti
nio pareiškimo pridėdami gautą 
paaukotų pinigų pakvitavimą, 
gautume atskaitymą ir tuo būdu 
mums kaip ir pigiau kainuotų mū
sų siuntinėjami siuntinėliai į Lie
tuvą giminėms ir artimiems bičiu
liams.

Mėgstame loterijas ir tam iš
leidžiame ne mažai pinigų. Įsis
teigusi Baltic Charity Association 
galėtų organizuoti kas mėnesį ar 
gal kas savaitę po loteriją ir mes

jos bilietus noriau pirktame, negu 
perkame australiškų loterijų, nes 
tuo būdu sudarytume ne mažas 
pinigų sumas visokios rūšies lab
darybei.

Kiekvienam dideliam darbui 
pradėti reikia įveikti kliūtis. Be
ne didžiausios kliūtys yra mūsų 
pačių nerangumas ir nepakanka
mas pritarimas. Pritarkime ir 
pagal pajėgumą tą — visais atve
jais mums naudingą kilnią idėją 
remkime.

Sveikindamas to darbo pradinin
kes ir siūlydamas praplėsti siunčiu 
per šį laikraštį savo pirmą mažy
tį ramstelį — £10 ir džiaugiuosi, 
jog investuojant jis patrigubės.

, J orta s Normantas

^EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

* * Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
;’ akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
* > šeštad. 9-13 vaL
■ ■ 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston Sta
:: Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)

Tel. 62-2231

ATITAISYMAS
49-tame Mūsų Pastogės nume

ry buvo pranešta, kad p. Kostas 
Jurgaitis Krašto Kultūros Tarybai 
padovanojo Brisbanės lietuvių 
įdainuotą plokštelę. Pranešime 
buvo paminėta, kad ir pats p. Jur
gaitis prisidėjo prie minėtos plokš
telės išleidimo, kas iš tikrųjų nė
ra tikslu: p. Jurgaitis pats kreipė
si į M. P. redakciją prašydamas 
šį netikslumą atitaisyti. Prie 
plokštelės išleidimo jis niekuo nėra 
prisidėjęs ir ją gavęs dovanų iš p. 
&Pirminų jam viešint Brisbanėje.

es atsiprašome drauge su p. Jur
gaičiu mielų brisbaniečių. ir ypač 
minėtos plokštelės leidėjų už ne
tikslią korespondento informaciją.

M. P. Red.
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Rengėjas: Melbourne Apylinkės Valdyba

PEBTH
MINĖJIMAI

Pereitų metų gruodžio 13 d. 
Ramovėnų salėje įvyko dviejų su
kakčių minėjimas: 20 metų nuo 
pirmojo Lietuvos prezidento Anta
no Smętonos mirties ir 1863 m. su
kilimas Lietuvoje. Paskaitą skai
tė Algirdas Statkus, kuri buvo 
tikrai labai kruopščiai paruošta ir 
gili. Gaila tik, kad susirinko ne
daug klausytojų. Kiti aiškina, kad 
į minėjimus neatvyko daugiau 
žmonių vien dėl to, kad tuo pačiu 
metu įvyko ir kūrėjų savanorių 
eilinis susirinkimas. Gal būtų 
geriau minėjimų nesuplakti su ei
liniais organizacijų susirinkimais.

KALĖDŲ EGLUTE
1963 m. gruodžio 22 d. Perth 

Liet. B-nės apylinkės valdyba su
ruošė Perth lietuvių vaikučiams 
eglutę Ramovėnų salėje.

Meninę programą atliko sekma
dienio mokyklos mokinukai, vado
vaujami mokyklos vedėjos p. Gus
tienės. Loreta Gustaitė pašoko 
keletą šokių, tik gaila, kad nebuvo 
kam groti. Sesutės Šidlauskaitės 
pašoko suktinį ir Snieguolę. Mažy
čiai Baronai ir Jonas Stankevičius 
padeklamavo po eilėraštį, E. Stan
kevičius ir Gustaitė paskaitė po 
pasakėlę. Pabaigai gnokiniukai 
choru padainavo vieną dainelę. 
Jiems akordeonu akomponavo p. 
Skrolis. Džiugu, kad p. Skrolys, 
nors gyvendamas už 300 mylių, 
dažnai atvyksta į Perth’o lietuvių 
parengimus.

Programėlę sumaniai pravedė p. 
Šidlauskienė. Pabaigoje atvyko 
Kalėdų Senelis (p. Garnys, senj.) 
ir apdovanojo mažiukus saldai
niais ir kitomis gėrybėmis.

Galop p. Liutikienė (apylinkės 
valdybos narė) visus šventės daly
vius pavaišino pačios gamintais 
pyragaičiais ir šaltais gėrimais, 
šventėje dalyvavo virš 30 vaiku
čių.

A. Vembutas

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

MOKSLO METŲ UŽBAIGA 
GEELONGE

Geelongo Dr. V. Kudirkos vardo 
savaitgalio mokykla savo mokslo 
metus užbaigė gruodžio 15 d. Sek
madienį mokiniai organizuotai da
lyvavo pamaldose su liet, trispal
ve. Pamaldų metu giedojo kun. 
Dr. P. Bačinsko vedamas mokinių 
choras, kuriam dirigavo p-lė G. 
Ivaškevičiūtė.

2 vai. p.p. iškilmės buvo tę
siamos Liet, namuose. Mokyklos 
vedėjas kun. Dr. P. Bašinskas nu
pasakojo metų eigoje išgyventus 
mokyklos vargus ir laimėjimus. 
Mokyklą lankė 41 mokinys ir vei
kė keturi skyriai. Be mokslo da
lykų buvo dėstomi ir tautiniai šo
kiai, kuriems vadovavo p. L. Bun- 
garda. Vaikų pažangumui skatin
ti mokykloje įvestas naujas daly
kas — gerinusiems mokiniams pre
mijos, Kuriomis pasirūpino Tėvų 
Komitetas. Dovanas gavo Aldona 
Klovaitė, Donatas Slavickas, An
gelė šimaitytė, Aldona Jančiaus
kaitė, Algis Kymantas, Birutė 
Gailiūtė, Ramunė Mačiulytė, Egi- 
dija Kisieliūtė, Rita Vaičekauskai
tė. Mokyklą baigė tik vienas moki
nys Alfonsas čerakavičius, gavęs 
pažymėjimą ir dovaną. Baigdamas 
savo pranešimą mokyklos vedėjas 
padėkojo šiltais žodžiais mokyto
jams ir Tėvų Komitetui.

Toliau sekė mokinių pasirody
mai su deklamacijomis ir žaidi
mais. Pabaigai mokyklos mokinių 
choras, vadovaujamas kun. Dr. P. 
Bačinsko, padainuoja keletą dai
nelių, o tautinių šokių šokėjai, 
vad. p. L. Bungardos pašoka ke
letą šokių.

Pasibaigus programai Tėvų K-to 
p-kas p. Obeliūnas padėkojo mo
kytojams ir kreipėsi į tėvus, kad 
būtų glaudesnis bendradarbiavi
mas su mokykla.

Galop pasirodo Kalėdų Senelis 
(J. Gailius), nešinas didžiuliu mai
šu dovanų. Bet jis pigiai dovanų 

nedalino: kiekvienas vaikas turė
jo ką nors pasakyti, padeklamuo
ti, paskaityti, kad “išsipirktų” do
vaną.

Po to sekė Tėvų Komiteto pa
ruoštos bendros vaišės ir taip 
baigėsi viena iš gražiausių Geelon- 
ge metinių švenčių.

(i- g-)

NAUJOJI ZELANDIJA
MINĖJIMAI

Aucklande paminėtas 1863 m. 
sukilimas, kan. J. Tumo — Vaiž
ganto 30 m. mirties sukaktis ir pa
gerbtas prof. S. Kairys jo 85-rių 
metų proga.

šiuos minėjimus surengė Auck
lando liet, b-nės valdyba. J. Pečiu- 
laitis gausingam lietuvių būreliui 
skaitė paskaitą apie 1863 m. suki
limą, kurioje panagrinėjo tuolaiki
nę politinę padėtį Lietuvoje, jos 
santykius su kaimynais plačiau 
paliestą lietuvių tautos okupanto 
vestą politiką, paliesti sukilimo va
dai, krašte vyravusios nuotaikos ir 
sukilimo pasėkos.

Po jo skaitė paskaitą apie kan. 
•*♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ H ♦♦♦♦♦ H»♦♦♦+♦♦»+♦♦♦♦♦»♦»♦+♦»♦♦♦♦♦+;, 
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J. Tumą Vaižgantą p. (5. Liutikas. 
Čia jis palietė Tumo asmenybę ir 
jo plačiašakę veiklą. Paskaitos pa
baigoje kalbėtojas priminė ir kun. 
A. Strazdelį jo 200 metų gimimo 
proga. Baigdamas paskaitą Auck
lando apyl. p-kas p. Č. Liutikas 
pakvietė visus susirinkusius tylos 
minute pagerbti visus tuos, kurie 
vienu ar kitu būdu atidavė gyvybę 
už lietuvybę.

Pertraukos metu vyko šeiminin
kų suruoštos vaišės su alučiu ir 
kavute.
Pasistiprinus buvo toliau tęsiama 
programa. P-kas p. Č. Liutikas 
priminė nenuilstamą kovotoją 
prof. S. Kairį jo 85 metų proga. 
Prof. S. Kairys yra Lietuvos ne
priklausomybės akto signataras, 
pirmasis VLIK’o pirmininkas, sei
mų narys ir socialdemokratų par
tijos vadas. Susirinkimui prita
riant buvo nutarta pasiųsti prof. 
S. Kairiui sveikinimą. Ten pat 
susirinkusiųjų tarpe pravesta 
rinkliava: surinkta 14 N. Z. svarų, 
kurie buvo prijungti prie sveiki
nimo.

Ant paaukštinto stalo, apdengto 
tautiška staltiese buvo išstatytos 
tarp gėlių trys kan. J. Tumo Vaiž-

Pranešimai
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

REIKALU

1963 m. gruodžio 1 d., Lietuvių 
Namuose Redferne buvo įvykęs L. 
Bendruomenės organizacijų atsto
vų susirinkimas 1964 Metams pa
rengimų kalendoriaus sudarymui.

Tame susirinkime buvo reikštas 
pageidavimas Naujųjų Metų suti
kimą rengti vieną bendrą visiems 
didelėje salėje, kad nors kartą per 
metus galėtų drauge susitikti įvai
rių pažiūrų bei įsitikinimų tautie- 

ganto ir trys prof. S. Kairio foto
grafijos.

Šiame susirinkime valdybos p- 
-kas pasveikino ir p. p. Kavaliaus
kų šeimą, kuri atvyko iš Argenti
nos ir - apsigyveno Aucklande. 
Aucklando liet, b-nės vardu jiems 
buvo įteikta dovana. Kad jie ga
lėjo persikelti iš Argentinos į 
Auėklandą, ypač daug pastangų 
dėjo p. Grigaliūnienė, p. Kava
liauskienės sesuo. Už šiltą priėmi
mą trumpu žodžiu susirinkusiems 
padėkojo pats p. Kavaliauskas.

Po tokio prasmingo ir gražaus 
susirinkimo atsilankiusieji dar il
gokai užtruko besišnekučiuodami 
ir besiklausydami lietuviškų plokš
telių muzikos. — S — 

GERTRŪDAI DANTIENEI

staiga mirus, jos vyrui, sūnui ir vyro broliui gilią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime

K.G. ir V. Biveiniai

■ I
Ponams A. DANTAI ir Dr. G. DANTAI, 

žmonai ir motinai mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą

V. ir G. Ališauskai

čiai, demokratiniu būdu paben
drauti ir Naujųjų Metų proga vie
ni kitiems linkėjimus pareikšti.

Toks visiems bendras Naujųjų 
Metų sutikimo rengimas būtų gra
žus iš demokratinės pusės, o ben
druomenės atžvilgiu labai naudin
gas, kaip vienybės pareiškimas.

Organizacijų atstovai šitokiam 
bendrų Naujųjų Metų sutikimo 
rengimui pritarė.

S. Narušis
O. A. Susirinkimo Pirmininkas

MIRĖ GERTRUDA DANTIENĖ
Gruodžio 26 d. staiga mirė Syd

nejuje savo namuose Gertruda 
Dantienė, Aleksandro Dantos žmo
na, būdama vos 53 m. amžiaus. Pa
laidota Rookwood kapinėse gruo
džio 31 d.

LIETUVIO PRAKTIKA
'Dr. K. Juozapavičius atidarė sa

vo praktiką 24 Ian Str., Noble 
Park, Vic. Tel. 546 8010.

PATIKSLINIMAS
Pereitų metų Mūsų Pastogės Nr. 

48 buvo pranešta, kad Newcastle 
apyl. valdyba gavo iš Melbourne 
Kultūros Tarybos 135 knygas. Iš 
tiesų tas knygas padovanojo ne 
Kultūros Taryba, bet Kultūros 
Fondo Valdyba iš jos bibliotekoj 
buvusių dublikatų. Už tą netikslu
mą Melb. Kultūros Fondo Valdy
bą atsiprašome. MJP. Red.

PADĖKA
Didžiai Gerb. Western' Suburbs ligoninės Direktorei 

Daktarei Barkuvienei už greitą pagelbą mano žmonai, ope
raciją ir ypatingą priežiūrą širdingai dėkoju.

Algirdas Narbutas (jun.)

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Naujųjų Metų sutikimo metu 

Sydney liet, inžinieriai pasveikino 
inž. S. Jerembauską jo 60 metų 
sukakties proga ir įteikė dovanėlę.

Sausio 15 d. atidaroma dail. Le
ono Urbono individuali paroda 
Macquarie meno galerijoje 19 
Bligh Str., Sydnejuje. Paroda 
truks iki sausio 27 d.

*
Aktyvus Geelong liet, bendruo

menės narys J. Gailius Kalėdų 
atostogas praleido Canberroje.

★
Meno Dienoms rengti Melbourne 

komiteto pirmininkė p. Elena Ži- 
žienė Kalėdų laikotarpyje buvo at
vykusi į Sydney, dalyvavo latvių 
meno dienose ir matėsi su Krašto 
Valdybos bei Kultūros Tarybos p- 
-ku p. I. Jonaičiu^

H N. Zelandijos
Vasario 26 iš Aucklando į Ame

riką išvyksta p. Pinkų šeima — vi
so penki asmenys. Apsigyvens 
Los Angeles mieste, kur gyvena 
anksčiau išvykusios Mitkevičių ir 
Paplauskių šeimos.

Jaunas chemikas Algimantas Ci
bulskis bežaisdamas futbolą buvo 
nusilaužęs koją. Dabar koja jau 
išvaduota iš gipso.

*
Pečiulaičių Jurgis vedė naujaze- 

landietę M. James, nusipirko na
mus ir dailiai įsikūrė. Vestuvės 
buvo šaunios. Jo pabroliais buvo 
du Jurgiai — Cibulskis ir Liutikas.

★
Audronė Cibulskytė užbaigė 

mokslus gaudama pradžios mokyk
los mokytojos diplomą. Paskyri
mą dirbti mokykloje gavo čia pat, 
Aucklande.

★
Ramūnas Tarvydas, geologas, 

besiruošiąs mokslo laipsniui, pa-

Mielą MARIJĄ BIRIETIENĘ, 

jos tėveliui Pranui Giedraičiui Lietuvoje mirus, 
širdingai užjaučia.

B. Vanagas

A. t A.
JONUI STATKUI mirus, 

jo pirmąjį sūnų Algirdą marčią Reginą, anūkus: Audronę 
ir Arūną Statkus nuoširdžiai užjaučiame.

Klimaičių Šeimos, Per the ir Adelaidėje

Mūsų skyriaus Rev. Kom. p-ką 
A. STATKŲ ir ŠEIMĄ, 

jo mylimam tėveliui Jonui Statkui mirus, giliai užjaučiame.

L. V.S. "Ramovė" W.A. Skyriaus Valdyba 

kviestas atvykusios amerikiečių 
privačios firmos tirti Naujosios 
Zelandijos alyvos atsargų. Tyri
mo grupė turi du laivus, kurie 
plaukios po numatytas vietas ir 
praves tyrimus. R. Tarvydui teks 
mėnesį laiko išgyventi laive.

*
Melbourniškis inžinierius ir ar

chitektas Vytautas Alekna gruo
džio 21 d. susituokė su panele Kay 
Loreine King.

*
ALB garbės narys p. Antanas 

Baužė su žmona šventes praleido 
besisvečiuodamas Melbourne. Jų 
sūnus Robertas Baužė prieš Kalė
das išlaikė baigiamuosius medici
nos egzaminus. *

Pernai per kalėdinį laikotarpį 
visi Australijos lietuviai traukė 
viena kryptimi — į Adelaidę, šiais 
metais dalis lietuvių pasuko į Mel- 
bourną, kur vyko keturioliktoji 
sporto šventė ir Australijos Liet. 
Kat. Federacijos suvažavimas, o 
dalis pasuko į Australijos šiaurės 
tikėdamies pasišildyti. Iki Brisba-

nės nusibeldė ir Mūsų Pastogės re
daktorius su visa šeima, kur p. K. 
Stankūno globojamas aplankė visą 
eilę lietuvių.

★
Sydnėjiškis Algis Plūkas nuvy

kęs į Brsibanę stovyklavo su Bris- 
banės lietuviais skautais.

*
Melbourniškė Danutė Simanke- 

vičienė išnaudodama Kalėdines 
atostogas buvo nuvykusi į Brisba
ną aplankyti savo brolio. Prava
žiuodama pro Sydney matėsi su 
dail. H. Šalkausku.

Ku-ka

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Vienam asmeniui reikalinga 

šeimininkė. Labai geras atlygi
nimas gyvenant atskirame bute. 
Pageidaujama, kad galėtų susi
kalbėti anglų kalba.

Kreiptis: Mr. J. Hipper, 350 
Chapel Rd., Bankstown. Tel 
UY 3731 arba UY 4967.

G. DANTIENEI 

staiga mirus, mūsų brangius prietelius

A. ir G. DANTAS nuoširdžiai užjaučia

Alytų ir AndruSkų Šeimos

Nuliūdusį sūnų ir mūsų klubo narį 
Dr. G. DANTĄ, 

motinai mirus, nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Klubas Canberroje

A. A.

GERTRŪDAI — ELIZABETAI DANTIENEI mirus, 

nelaimės ištiktiems Aleksui ir Gyčiui Dantoms ir jų giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Ona ir Eug. Karpavičiai
Toubouree Lake, N.S.W.

Mielą bičiulį

DR. GYTĮ DANTĄ, 

jo motinai mirus, nuoširdžiai užjaučia

Sydney Lietuvių Plunksnos
Klubas

Mielus ALEKSANDRĄ ir GYTĮ DANTAS, 

mirus žmonai ir motinai Gertrūdai Dantienei, 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiu.

Jurgis Bistrickas

Pirmajam Alburio Apylinkės Valdybos Pirmininkui, 

ALEKSANDRUI DANTAI IR ŠEIMAI, 

dėl nelauktos mylimos žmonos ir motinos mirties, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Alburio-Wodongos lietuviai
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