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T. S. Eliot

Geros Valios
Kasmet su pakilia nuotaika 

švenčiame Kalėdų šventes, su 
viltimi pasitinkame Naujus Me
tus linkėdami vieni kitiems ir 
džiaugsmo, ir laimės, ir gero
vės. Tai yra tas metų laikas, 
kada ypatingai pabrėžiama ir 
kartojama geros valios svarba 
mūsų asmeniniuose ir sociali
niuose santykiuose.

Geros valios šauksmas įrašy
tas prieš du tūkstančius metų 
angelų giesmėje ir jis kasmet 
vis kartojamas, primenamas. Ir 
visai nenuostabu, nes gera valia 
grindžiamas žmonių tarpusavio 
santykis ir bendradarbiavimas. 
Prieš du tūkstančius metų pa
skelbtas geros valios šauksmas 
lygiai taip girdimas ir pasiilgs
tamas ir šių dienų gyvenime. 
Jos pasigendame ne vien tik 
asmeniniuose santykiuose, šei
mose, bet ir visuomenėje, val
stybių ir tautų sugyvenime. Jei
gu tos geros valios netruktų, ga
lima drąsiai teigti, kad gyveni
mas šioje planetoje būtų tiesiog 
idealus. Nors žmogus su savo 
kultūrine ir moksline pražanga 
ir labai daug įnešė pataisų, iš
vedė žmogų iš primityvių sąly
gų ir santykių į kultūringą ap
linką, bet vis tik tebėra pasau
lyje labai daug neteisybės, smur
to, prievartos, savanaudiškumo, 
nesutarimo, o tai reiškia, kad 
žmogus per tą ilgą savo istorijos 
kelią laimėjo ir pasiekė nepa
prastai daug, o tačiau geros var- 
Uos ugdyme, jos įgyvendinime 
didelės pažangos nepadaryta.

Nuo geros valios neatsiejami 
ir geri žmogaus norai. Tų norų 
kupinas kiekvienas individas. 
Visa žmogaus prigimtis ilgisi 
gėrio, bet visados šiems norams, 
ilgesiui ir siekimui įgyvendinti 
būtina ir gera valia. Be jos tie 
norai, nors ir patys gražiausi ir 
kilniausi, palieka tik sapnas, tik 
tartas žodis be valingo impera
tyvo, be konkretaus ta krypti
mi valios akto.

Tuos pačius gerus norus ir 
mes palys išreiškiame linkėji
muose, susirinkimuose, suvažia
vimuose pompastiškai kalbėda-
mi apie lietuvybės išlaikymą, 
jaunimo sulietuvinimą, vienybės 
įgyvendinimą ir t.t. Tai yra tik 
gerų norų demonstravimas, bet 
kada tuos norus reikia pateisin
ti konkrečiu valios veiksmu, vi
sados atsiranda kliūčių, pateisi
namų ar nepateisinamų prieka
bių ir kitokių aplinkybių, kurios 
tą valią suparaližuoja, ir tie ge
ri norai pasilieka kaboti ore. 
Imant konkrečiai mūsų lietuviš
ką gyvenimą niekas ir niekur 
nepasakė, kad mums vienybės 
nereikia, kad namai nėra būti
ni, kad tas ir tas mums nerūpi. 
Tribūnoje patetiškai visi išpažįs
tame bendrus troškimus, idea
lią meilę vieni kitiems, bet kada 
reikia tas iškilmingas dėklara- 
cijas pravesti, atsiranda kliūčių, 
įtarinėjimų, nepasitikėjimo ir ki
tokių išmonių, ir taip skirsto-

Rllelač Redaktoriau,
Atsiliepdamas į Jūsų malonų laišką, naudojuosi proga, kad 

pasiųsčiau Jums, Jūsų laikraščio skaitytojams ir visiems Australi
jos lietuviams mano širdingiausius sveikinimus ir linkėjimus Kris
taus Gimimo švenčių proga. Tepripildo Išganytojas Jūsų visų šir
dis tikra ramybe, kokios pasaulis negali duoti: širdies bei sąžinės 
ramybe. Ši ramybė yra pagrindas ir laidas išorinės taikos, kurios 
mes neretai pasigendame kaip tarp tautų, taip tarp individų.

Išeivijoje taip yra reikalingas vieningumas, kad galėtume iš
laikyti mūsų tautinį individualumą. Jo mums trūksta. Darykime 
kiekvienas sąžinės sąskaitą parimę ant Kalėdų Prakartėlės. Čia 
meilės Dievas. Jis atleidžia ir naikina nuodėmes. Jis gydo sąžines 
ir teikia ramybę. Prisipildykime ir mes meile, kuri visa atleidžia, 
visa nukenčia, visa dovanoja; kuri neieško savęs, bet visa pakelia, 
visu tiki, visu viliasi, visa nukenčia (I Kor 13,4-7). Pašalinkime, 
pikta iš savęs, kad mūsų sąžinės būtų ramios. Prisipildykime geru
mu, kad būtume Dievui priimtini. O Jo ramybė nužengs ant mūsų, 
ir mes rasime tarpsavęs sugyvenimą, vienybę ir meilę.

Šiomis mintimis švęskime Kalėdų šventes, ir jos atneš mums 
tikrą palaimą.

Reikšdamas gilią pagarbą
KUN. LADAS TULABA
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KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME VISUS AUSTRALIJOS 
IR NAUJOSIOS ZELANDIJOS LIETUVIUS IR LINKIME DAUG DŽIAUGSMO ŠVENTĖ
SE IR NAŠAUS BEI KŪRYBINGO DARBO ATEINANČIUOSE METUOSE.

Buvo šalta, kai mes atvykome.
Mes keliavom, ir taip ilgai keliavom 
Kaip tik bjauriausiu metų laiku: 
Keliai klampūs, ir oras žvarbus — 
Pats gūdusai įžiemis.

ŠIE METAI AUSTRALIJOS LIETUVIAMS PRAĖJO LABAI PALANKIAI: TIEK 
UŽJŪRIO SVEČIŲ SUKELTOS NUOTAIKOS, TIEK IR MŪSŲ PAČIŲ DARNUS SUGY
VENIMAS DAVE STEBĖTINŲ VAISIŲ. TIKIMĖS, KAD ATEINANTIEJI METAI PRA
EIS SANDOROS, POZITYVAUS DARBO IR SĖKMES ŽENKLE.

SU ŠVENTINIAIS LINKĖJIMAIS KVIEČIAME VISUS DAR LABIAU SUGLAU
DINTI GRETAS IR DIRBTI, KOVOTI IR SIEKTI MŪSŲ DIDŽIOJO IDEALO — LAIS
VOS LIETUVOS.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ‘ 
KRAŠTO VALDYBA

KRAŠTO KULTŪROS TARYBA

ŠIRDINGIAUSIUS SVEIKINIMUS IR LINKĖJIMUS 
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA SIUNČIAME VI
SIEMS MIELIESIEMS AUSTRALIJOS IR NAUJOSIOS 
ZELANDIJOS LIETUVIAMS!

TEBŪNA JUMS 1965-JI METAI SĖKMINGI IR 
SVEIKI IR KAD JIE NEŠTŲ JUMS LAIMES, GEROS 
NUOTAIKOS IR TEIŠSIPILDO VISI JŪSŲ TROŠKIMAI.

VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBĖ TEŽYDI!

JUOZAS IR MARIJA BACHUNAI
Sodus, Michigan, U.S.A.

Ir neklusnūs, kojom pamuštom kupranugariai, 
Vis klumpą į pažliugusį sniegą.
Protarpiais mes taip pasigesdavom
Vasarviečių pašlaitėse jaukių tersų
Ir liaunų mergaičių, nešančių gaivius gėrimus.' 
Pagaliau irzlūs ir keikią kuprių varovai, ~ 
Vis bėgą šalin, išalkę svaigalų ir moterų.
Ak, ir naktimis blėstų laužai, ir prieglaudų trūkumas, 
Ir nesvetingi miestai ir miesteliai, 
Ir lupikaują purvini kaimai — 
Tikrai mums buvo sunku.
Galop mes keliavome ištisą naktį,
Užsnūsdami trumpam,
Ir ausyse girdėdami balsus, kurie sakė, 
Kad tai esą kvailystė.

Tada auštant pasiekėme drungną slėnį, 
Jau už sniego ribos, drėgną, kvepiantį žolynais. 
Ten čiurleno upokšnis. Ir vandens malūnas ūžė tamsoje.
Ir trys medžiai žemai dangaus fone, 
Ir susenęs, palšas arklys, bėgąs per ganyklą. 
Tada sustojome prie smuklės, su vynmedžio šaka palangėj.

Prie atvirų durų šeši tarnai lošė sidabriniais 
Ir kojom spardė tuščius vyno maišus. 
Bet mes čia nieko nepatyrėm ir traukėme toliau 
Kol vakare atvykę — kaip tik pačiu laiku — 
Atradome vietą, ir to (sakytumėt), pakako.

Seniai, seniai tai buvo. Prisimenu
Ir viską pakartočiau, bet atsakyk 
šitą atsakyk
šitą: ar ta kelionė vedė mus
Į Gimimą ar Mirtį? Gimimas buvo tai tikrai,
Be jokios abejonės. Aš buvau matęs gimimą ir mirti

(anksčiau,
Bet vaizdavausi juos kitaip. Gi šisai gimimas 
Mums buvo nuožmus ir karti agonija, 
Lygiai kaip mirtis, mūsų pačių mirtis.
Tada mes grįžom į savus kraštus, anas Karalystes,
Bet jau nebeturėjome ramybės čia, senam apreiškime, 
Tarp mums jau svetimų žmonių, ištikimų saviems dievams. 
Aš ilgiuosi kitokios mirties.

Vertė VINCAS KAZOKAS

mės nuo posėdžių stalo nieko 
nepasiekę, nors prieš akis ir tu
rėdami tuos gerus norus, ku
riuos nustelbia čia pat iškilę tarn 
prieštaravimai. O užtektų vien 
geros valios, kad tos piktžolės
būtų išravėtos, kad jos nenu
stelbtų idealo — gerų norų ir 
kad tie norai, grindžiami gera 
valia, pasiektų gerą derlingą že
mę ir joje prigytų.

Akivaizdoje artėjančių Kalė
dų — tos taikos ir geros valios 
šventės — norėtųsi priminti ir 
palinkėti visiems šį laikraštį 
skaitantiems lietuviams, kad Ka
lėdų dvasioje daugiau parem
tume savo gerus norus gera va
lia. Visi esame kupini gerų no
rų, visi juos grįskime taip pat 
gera valia. Šių gerų norų vedini 
šaukiame suvažiavimus, vykdo
me didelio masto parengimus be 
jokių asmeninių išskaičiavimų, 
bet ir prieš mūsų norus juose 
gali priželti visa eilė nustelbian
čių piktžolių. Išravėkime jas 
bent tiek, kad pro jas aiškiai 
matytųsi mūsų visų bendrai

idealas. Jau vien tik šiuo aktu 
bus pasiekta labai daug ir pri
artėta prie tos kalėdinės nuotai
kos ir šventoje giesmėje skelbia
mo idealo.

Nesinori čia išvardinti, kas
kliudo mūsų tarpe šiai visų tro
kštamai gerai valiai pasireikšti ir 
sužydėti, — tų minėtų, mūsų i- 
dealus užstojančių piktžolių yra 
labai daug; ypač primintinas ne
pasitikėjimas vieni kitais. Tas 
nepasitikėjimas taip ir sužlugdo 
mūsų užsimojimus ir gerus no
rus. Reikia pripažinti, kad visi, 
kurie imasi visuomeninio darbo 
ir stoja į lietuviškos veiklos ak
tyvą, nė vienas ne
turi žalingų lietu
viškai veiklai in
tencijų, bet visi 
siekia lietuvių ben
druomenei ir visai 
lietuvių tautai tik 
gero. Belieka tik šitą faktą 
visiems įsisąmoninti, ir 
neatsiras kliūčių gerai valiai įgy
vendinti. i

(v.k.)

Australijos
Laiko srovė nesulaikomai ne

ša mus į Naujus Metus. Naujųjų 
Metų išvakarėse Melbourne 
įvyksta didingas Australijos lie
tuvių sąskrydis. Sugūžės tenai ir 
mūsų ateities viltis — jaunimas: 
sportininkai, studentai, skautai.

Į ALB Krašto Kultūros Tary
bos iniciatyva rengiamas Meno 
Dienas suvažiuoja chorai, tau
tinių šokių grupės, jaunieji ta
lentai, literatai, teatralai, voka
listai, dailininkai, foto mėgėjai 
su savais darbais.

Tai bus didžioji demonstraci
ja visų lietuvių Australijoje, liu
dijimas, kad ir po dvidešimt me
tų be tėvynės ne tik kad nepa
lūžome, bet geriau susiorgani-

Šios ALB Krašto Tarybos metu savo kadenciją baigianti ir dvejus 
metus sėkmingai išdirbusi ALB Krašto Valdyba. Sėdi iš kairės: 
Pr. Nagys — iždininkas, M. Zakaras — I vicepirm., I. Jonaitis — 
pirmininkas, V. Daudaras — ir D. Labutytė — nariai jaunimo rei
kalams. Stovi II vicepirm. J. Maksvytis. Trūksta sekretoriaus P. 
Proto.

Lietuviams
zavę kaskart pasirodome la
biau užsigrūdinę ir ryžtingesni.

Šalia augščiau paminėtų pa
rengimų įvyksta ir kitas didelis, 
bendruomenei labai svarbus 
Krašto Tarybos atstovų suva
žiavimas, kuriame bus peržvelg
tas nueitas ALB etapas ir nu
statytos gairės tolimesnei eigai. 
Drauge bus išrinkta ir nauja 
Krašto Valdyba.

Kaip dvejus metus išbuvęs 
ALB priešakyje, savo ir visos 
Krašto Valdybos vardu baigiant 
savąją kadenciją noriu išreikšti 
visiems Australijos lietuviams, 
organizacijoms, institucijoms, 
bei bendruomenės padaliniams 
gilią padėką už talką ir para

mą, kurios susilaukėme dirbant 
bendrą tautinį ir kultūrinį dar
bą.

Šioji Krašto Valdyba, many
čiau, teisingai suprato, kad tik? 
koordinuotu visų mūsų kultūri
niu pasireiškimu daugiausiai 
galime ir galėsime atsiekti. Šia 
mintimi vadovaudamasi Krašto 
Valdyba ir stengėsi šios toleran
cijos ir vienybės kaip galint 
daugiau laimėti. Reikia pasi
džiaugti, kad ta prasme buvo 
susilaukta teigiamo pritarimo ir 
supratimo iš visos Australijos 
Lietuvių Bendruomenės.

Turint visa tai prieš akis ir 
žvelgiant dabar iš dviejų metų 
perspektyvos tenka tik pasi
džiaugti, kad mūsų bendruome
nėje lietuviškasis gyvenimas at
gijo ir patys parengimai pasi
darė paskutiniu metu gausesni 
kiekybiškai ir svaresni kokybiš
kai.

Užbaigiant dvejų metų darbą 
norisi dar kartą padėkoti vi
siems už nuoširdų bendradar
biavimą ir sykiu atsiprašyti tų, 
kurių gal nesupratome ar neį
vertinome. Gyvenome ir dirbo
me vienos idėjos vedini — kuo 
daugiau pasitarnauti Australijos 
lietuvių bendruomenei. Jeigu to 
mūsų darbo matosi vaisių, tai 
nėra mūsų nuopelnas, bet visų 
talkininkų pastringu rezultatas. 
Negalima praeiti nepasakius pa
dėkos žodžio ir mūsų artimiau- 
siems bendradarbiams — Mūsų 
Pastogės Redaktoriui ir Admi
nistratoriui, su kuriais buvo 
nuoširdžiai kooperuojama.

Linkėdami Krašto Tarybai 
našaus darbo ir būsimai Krašto 
Valdybai ištvermės linkime taip 
pat visiems Australijos lietu
viams rmotaikingiausių Kalėdų 
švenčių ir sėkmingiausių Naujų
jų Metų. Siekime solidarumo 
bendrame darbe ir meilės savų
jų tarpe.

7. Jonaitis
ALB Krašto Valdybos P-kas
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PAGALVOKIME IR APIE TAI
Galvodamas apie įvyksiantį 

ALB Krašto Tarybos suvažiavimą 
man kilo kelios mintys, kurias čia 
norėčiau viešai pareikšti. Jos lie
čia mūsų dabarties ir ateities gy
venimą.

Lietuviško* medžiagos telkimą* 
bei jo* populiarinimą*.

Prie kiekvienos didesnės lietu
vių apylinkės, kaip Sydney, Mel
bourne, Adelaide, būtina steigti 
'lituanistjinės medžiagos telkimo 
centrus. Adelaidėje prie apylin
kės bibliotekos, Melbourne pas p. 
Krausą jau yra padaryta pradžia. 
Belieka tik suorganizuoti Sydne
juje, o jau egzistuojančius pra
plėsti reikiama kryptimi.

• Kas tokiuose centruose turėtų 
būti kaupiama?

1. Naujai pasirodžiusios 
gos, kurių būtų galima ir 
pirkti.

2. Laikraščių komplektai.
3. Iškarpos iš kitų laikraščių, 

ypač leidžiamų ne lietuvių bet 
kur rašoma apie lietuvius ir lietu
vių reikalus. Kitom kalbom pasi
rodę veikalai, apie Lietuvą 
Pabaltijį.

4. Fotografinė medžiaga.
5. Lietuviškos plokštelės 

magnetofoninės juostelės, 
kiose juostelėse turėtų būti
fiksuota visi didesnio masto kon
certai, meno dienų programa, mi
nėjimai ir kt. Nedelsiant reiktų 
užmegsti ryšį su kitais kraštais, 
kaip Amerika, Kanada, Anglija 
siekiant tokiomis juostelėmis pa
sikeisti bei gauti naujų.

6. Centruose turėtų būti talpi
namos ir visos apylinkių bei or
ganizacijų bylos.

Tokie centrai pasidarytų lietu
vybės židiniais, per kuriuos plis
tų lietuviška muzika, lietuviška 
spauda ir 1.1. Drauge jie rinktų 
ir saugotų dabarties 
džiagą, kuri turės 
vertės ateity.

Tam tikslui reikia
šas. Be pinigų nieko nepadaro-

veiklos me- 
neišsakomos

telkti ir lė-

me, bet jeigu ką užsimojame da
ryti, atsiranda ir pinigų. Bent 
pradžiai tokiems tikslams turėtų 
skirti pati Krašto Valdyba iš tu
rimų išteklių. Ilgainiui tautiečiai 
ar organizacijos už pasinaudoji
mą tokia medžiaga turėtų taip 
pat primokėti kad ir nedidelį mo
kestį. Gal net reikėtų tokių cen
trų išlaikymui skelbti bent kartą 
į dvejus metus specialų vajų. Čia 
taip pat turėtų būti sveikintinos

_ -?

BRANGUS AUSTRALIJOS

atskirų asmenų aukos knygom, 
plokštelėm, magnetofoninėm 
juostelėm ir pan.

Ir Sydnejuje šia kryptimi pra
džia yra jau privačių asmenų pa
daryta. Povilas Alekna turi gausų 
rinkinį magnetofoninėse juoste
lėse iš Sydnejuje vykusių įvairių 
parengimų, minėjimų, koncertų. 
Jurgis Reisgys turi sukaupęs daug 
lituanistinės medžiagos iš pasau
lyje išeinančių lietuviškų laikraš
čių, žurnalų ir kt. Gausius lietu
viškos spaudos rinkinius turi ir 
B. Žalys. Reikėtų tik tai susita
rus su minėtais asmenimis visą tą 
medžiagą sukoncentruoti, kad ji 
būtų prieinama ir lietuviškai vi
suomenei. M. Gailiu*

PAŽYMĖTINI ĮVYKIAI
I

AUSTRALIJOS LIET. 
BENDRUOMENĖJE

lie-šiais metais ir Australijos 
tuvių bendruomenė susilaukė dide
lio dėmesio ne tik tarp pasaulio 
lietuvių, bet ir tarp svetimtaučių. 
Labai daug reikšmės turėjo gau
sūs svečiai iš užjūrio. Antai metų 
pradžioje beveik visose liet, koloni
jose lietuviams katalikams velyki
nes rekolekcijas pravedė svečias iš 
Romos prel. Ladas Tulaba, kur be 
savo specifinės misijos dar daug 
paveikė lietuvius ir savo viešais

LIETUVIAI,

kny- 
nusi-

bei

bei
To- 
už-

Naujų Metų išvakarėse mintimis grįžtame pas jus. Grįžtame, 
kad dalintumėmės tuo pačiu džiaugsmu, kad atsigaivintume tuo 
tauriu lietuviškumu, kurį išgyvenome penkias savaites viešėdami 
jūsų tarpe. Sportinis lietuvių pasirodymas Australijos kontinente 
suteikė progos mums ir jums pajausti tautybės vertę, o kai kuriems 
parodė ir jos prasmę. Bet tai buvo tik vienas kelias iš daugelio ve
dančių į lietuvybę. Neabejotina, kad esant svetur lietuvybės kelias 
yra sunkus. Stiprybės bejieškant kyla mintis: praeitis mums yra 
stiprybės šaltinis ir įsipareigojimas; dabartis yra paskatinimas eiti 
su gyvenimu! Ateitis yra atsakomybė prieš ateinančias kartas ir 
tautą. Naujųjų Metų sveikinimai ir linkėjimai rišasi su šia mintimi: 
bendromis pastangomis kur bebūtume, atlikime savo pareigas šian
dien taip, kad rytojus mūsų nepakaltintų, jog nepajėgėme savyje 
išlaikyti to, ką gavome iš praeities ir palūžome dabartyje neįskie
piję tautinės sampratos savo jaunajai kartai.

Tikiu, kad kiekvienas lietuvis šiandien jungiasi mintimis vie
non šeimon linkėdamas dvasinės stiprybės ir ištvermės lietuvybės 
kelyje. Ką rytojus atneš — neįspėsime. Tačiau tikiu, kad iki mus 
visus riš meilė lietuvio lietuviui, galima drąsiai žvelgti ateitim

Visų krepšinio rinktinės išvykos dalyvių vardu tariu visai 
Australijos Lietuvių Bendruomenei laimingų 1965-jų mėtų!

Valdas V. Adamkavičius, Chicago, III.

Mieliems bičiuliams, bendradarbiams 
ir pažįstamiems linkiu 
LINKSMŲ KALĖDŲ 

ir
ŠVIESIŲ NAUJŲ METŲ

Iz. Jonaitis

Sveikinam visus gimines, bičiulius ir pažįstamus 
ŠV. KALĖDŲ proga 

ir linkime linksmų, laimingų
NAUJŲJŲ METŲ

Regina ir Vytautas Pumputis

Mieliems Canberros lietuviams linkime AUKOS
džiaugsmingų KALĖDŲ švenčių 

ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ

Canberros Apylinkės Valdyba

KALĖDŲ ŠVENČIŲ SULAUKUSIUS SESES IR 
BROLIUS, TĖVELIUS, RĖMĖJUS

IR VISĄ LIETUVIŠKĄ VISUOMENĘ SVEIKINA 
v.s. V. Neverauskas

LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADAS

Visus Pietų Australijos ir visoje Australijoje 
gyvenančius lietuvius

sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 
ir linkime šviesių-1965-JŲ METŲ

Adelaidės Apylinkės Valdyba

Norvilas 
per Iz. 
Lingienė

Visiems Melbourne Lietuvių Klubo Nariams ir Rėmėjams

linkime ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

MŪSŲ PASTOGEI
nuo š.m. liepos 1 d. iki 

gruodžio 12 d.

J. Pocius £1.0.0, J. 
£0.10.0, Pobūvio metu 
Geštartą £12.0.0, M.
£0.10.0, K. Petravičius £1.0.0, A. 
Aglinskas £1.0.0, V. Kauneckas 
£2.0.0, Z. Morengolcas £0.10.0, 
Pobūvio metu per p. I. Geštartą 
£6.10.0/ Pobūvio metu per p. M. 
Pocių £8.10.0, S. Paulauskas 
£1.0.0, J. Sarokas £1.0.0, S- Gruz- 
dienė £3.0.0, A. Plūkas £1.0.0, A. 
Černiauskas £1.0.0, A. Grikepelis 
£0.10.0, J. Karitonas £1.0.0, Lat
robe Valley Seniūnija £17.4.0, J. 
Bachunas £44.14.9, J. Ribulskis 
£1.0.0, R. Mičiulis £1.0.0, G. Ga- 
lynas £1.0.0, J. Sadauskas £0.10.0,
V. Mikalauskas £0.10.0, A. Gai
delis £1.13.4, Pauls Service Stn. 
£1.10.0, R. Kačerauskas £0.10.0, 
J. Ramanauskas £1.0.0, J. Ruzgys 
£2.0.0, S. Radzevičius £1.0.0, D. 
Burneikis £1.0.0, V. Juodsnukai- 
tis £1.0.0, A. Giliauskas £1.0.0,
W. Rask iš U.S.A. £6.0.0, A. Ta- 
landis £1.0.0.

Viso šiais metais Mūsų Pasto
gei aukų sudėta £692.6.7.

Mieliesiems aukotojams už jų 
tokią kilnią paramą mūsų spau
dai nuoširdžiai dėkojame.

ALB Kraato Valdyba

susikaupimo ir linksmos lietuviškos nuotaikos
Melbourno Liet. Klubo Taryba

Klubo narius ir visus sostinės bei apylinkių lietuvius

sveikiname KALĖDŲ švenčių proga

ir linkime šviesių 1965-JŲ METŲ

pasirodymais, paskaitomis, prane
šimais ir kt.

Istorinį žymenį Australijos lie
tuviams paliko metų vidury gas
troliavę Amerikos lietuviai sporti
ninkai. Jų triumfalinė kelionė per 
Australiją užtruko penkias savai
tes, palikdama neišdylančių pėd
sakų.

Metų pabaigoje per Australiją 
pervažiavo ir kitas didelis lietuvy
bės apaštalas kun. Benediktas Su
gintas. Be čia suminėtų dar buvo 
gausiai apsilankiusių Australijoje 
svečių ir viešnių, kurie vienu ar 
kitu atveju paliko mūsiškiams ga
na gerų ženklų. Jų tarpe paminė
tinas metų pradžioje atvykęs į 
Sydney iš New York prof. Marty
nas Yčas, kuris buvo Sydney uni
versiteto iškviestas kaip pasauli
nė mokslinė garsenybė skaityti 
specialių universitete paskaitų, 
šalia to jis turėjo eilę susitikimų 
su vietos lietuviais, ypač akademi
niu jaunimu.

Negalima praeiti tylomis ir pro 
Lietuvių Meno Dienąs, kurios pa
čioje metų pabaigoje pravedamos 
Melbourne. Prieš ketverius metus 
tokios dienos pradėtos Sydnėjuje 
ir dabar Melbourne jos įvyksta 
trečią kartą vis labiau populiarė- 
damos, plisdamos, sutraukdamos 
daug aktyvių jėgų ir visuomenės.

šie metai Australijos lietuvių 
tarpe buvo ir gausūs sukaktimis, 
kurios visai neženklina stabilumo, 
o priešingai, liudija mūsų dinamiš
kumą, aktyvumą, veiklą. Štai me
tų pradžioje Mūsų Pastogė at
šventė savo tarnybos 15 metų. 
Penkiolika metų atšventė taip pat 
Adelaidės ir Melbourne liet, chorai. 
Jubiliejiniame ženkle šiais metais 
vyksta ir 15-ji sporto šventė. Ade
laidės Liet, bendr-nės savaitgalio 
mokykla taip pat atšventė savo 15 
metų sukaktį.

Atrodė, kad visur kitur tegalima 
išleisti liet, knygų, bet tik ne Aust
ralijoje. šiais metais beveik viena 
po kitos pasirodė dvi mūsų indivi
dualių rašytojų knygos: A. Skirkos 
pasakojimų rinkinys “Kur bėga 
Šešupė” ir Juozo Almio Jūragio 
poezijos knyga “Tolimieji mira
žai”. Galimas daiktas, kad tuo 
buvo pramintas šia kryptimi takas 
ir kitiems leidiniams.

šiais metais iš viso buvo jaučia
mas didelis kultūrinės veiklos pa
gyvėjimas. Netgi įsisteigė du nau
ji meno vienetai: Canberros lie
tuvių choras “Aušra” ir Adelai
dėje jaunųjų choras, vadovauja
mas jauno dirigento V. Strauko. 
Tai irgi labai gera šių metų ates
tacija^

Canberros Lietuvių KlubasNuoširdžiai sveikina visus Melbourne ir Viktorijos lietuvius

ŠV. KALĖDŲ IR NAUŲJŲ METŲ proga

Melboumo Apylinkės Valdyba

linkime visiems Geelong ir Australijos lietuviams

Geelong Apylinkės Valdyba

Visiems lietuvių bendruomenės nariams linkime

r.

džiaugsmingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Nuoširdžiai sveikiname visus Sydney lietuvius ir 
.visus Australijos ramovėnus su

Mielus mūsų klientus lietuvius 
KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga 

sveikina ir geriausius linkėjimus siunčia

Nuotaikingiausių KALĖDŲ švenčių 

ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ

ŠV. KALĖDOMIS
ir linkime laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

L.V.S. “Ramovės” Sydney Skyrius
ALB Wollongong Apylinkės 

Valdyba

Nuoširdžfyi sveikinu visus
Lietuvių Enciklopedijos Prenumeratorius ir kitus 

knygų bičiulius linkėdamas
gilaus džiaugsmo KALĖDOSE

ir
saulėtos laimės NAUJUOSE METUOSE.

- Antanas Krausas,
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS ATSTOVAS 

AUSTRALIJAI

Linkime daug tyro džiaugsmo

KALĖDŲ ŠVENTĖSE

ir geriausios kloties naujuose 1965-SE METUOSE

Newcastle Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname visus Vakarų ir visos Australijos 
lietuvius

ŠV. KALĖDŲ proga 
ir linkime džiaugsmingų NAUJŲJŲ METŲ

A LB Perth Apylinkės Valdyba

Viena iš žinomiausių šiandie pa
saulyje kalėdinių giesmių yra 
“Tyli naktis” (angliškai — “Silent 
night”, vokiškai — “Stille Nacht” 
ir t. t.). Tą giesmę gieda visos 
krikščioniškos tautos, giedama ji 
visose krikščioniškose bažnyčiose.

Kaip ir visi genialūs kūriniai, 
taip ir šioji giesmė buvo sukurta 
labai paprastai. Tai buvo 1818 m. 
Kūčių vakaras. Arnsdorf kaime
lyje, Austrijoje, mokyklos patal
pose buvo susirinkę keletas to kai
mo žmonių, jų tarpe parapijos vi
karas Joseph Mohr ir mokyklos 
mokytojas ir vargonininkas Franz 
Gruber. Buvo kalbamasi kasdie
niškais reikalais drauge prisime
nant ir stebuklingąją Kalėdų naktį. 
Kalboms valandėlei nutrūkus vika-

ras išsitraukė lapelį popieriaus ir 
padavė savo vargonininkui Franz 
Gruber. Ten buvo parašytas eilė
raštis “Stille Nacht” (Tyli naktis). 
Franz Gruber perskaitęs tą eilė
raštį ir juo buvo giliai sužavėtas ir 
nuotaikos pagautas tuoj pat sukū
rė jam melodiją. Dar tą pačią 
naktį toji giesmė buvo su
giedota bažnyčioje kompozitoriui 
traukiant bosu, o vikarui tenoru. 
Greit toji giesmė paplito po visą 
Austriją ir Vokietiją, o netrukus 
pateko ir į kitus kraštus.

VLIKO VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGAS

Gruodžio 9 apsijungusio Vliko 
Valdyba išsirinko pirmininko pa
vaduotojais S. Lūšį ir dr. B. Ne- 
micką, protokolų sekretorium B. 
Bieliuką, generaliniu sekretorium 
J. Audėną, ir pasiskirstė darbo 
sritis: vadovavimas valdybai ir 
tarptautiniai reikalai — V. Sidzi
kauskui, finansų reikalai ir Tau
tos Fondas — dr. B. Nemickui, 
informacijų reikalai — J. Audė
nui, Vliko ekspozitūros (politi- 
nėsį informacinės, finansinės) 
laisvajame pasaulyje — S. Lū
šiui, padėtis krašte — dr. K. Če
ginskui, laisvės kovų dokumen
tacija — K. Bieliniui ir tarpgru
piniai santykiai — B. Bieliukui.

ĮVYKIAI PASAULIO 
LIETUVIŲ GYVENIME

šie jau beveik praėjusieji metai 
lietuviams buvo gana gausūs stam
baus masto įvykiais.

Iš jų pažymėtini:
šiaurės Amerikos lietuvių krep

šininkų rinktinės išvyka į Austra
liją. Tai yra nepaprastos reikš
mės įvykis ne vien tik Australijos 
lietuviams, bet ir viso pasaulio lie
tuviams. Su šia išvyka siejasi 
mūsų visų solidarumas, kurį liudija 
sudėtos pačių lietuvių tam reikalui 
apie 20.000 dolerių aukos; jų per
galėmis pasididžiavimas, nes ši 
rinktinė buvo stipriai pasiruošiusi 
ir net nugalėjo dvi olimpines rink
tines (Australijos ir Kanados).

Tuo pačiu toji išvyka pasitarna
vo ir propagandiniu atžvilgiu sve
timųjų tarpe, V

Lietuvių Diena New Yorke rug
pjūčio 23 d. Kai žinome, šiais me
tais New Yorke atidaryta pasau
linė paroda, kuri truks ir atei
nančiais metais. Be svetimųjų, 
kurie lankydami parodą galėjo ste
bėti ir lietuvių pasirodymus tą die
ną, vien tik lietuvių iš Amerikos, 
Kanados ir kitų artimesnių ir toli
mesnių kraštų suvažiavo į New

(.Nukelta i pel. 10)

OLIMPIC DELICATESSEN
380 South Terrace, Bankstown, tel. UY 1669

Didžiausias pasirinkimas šventėms ir kiekviena proga 
kontinentalinių ir vietinių skanėstų. Ten pat gausite visų rū

šių mėsas, paruoštas europietiškų stiliumi.
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1964 m. gruodžio 21 d. MŪSŲ PASTOGĖ

SVEIKINIMAS MENO DIENOMS MELBOURNE MIELUS SAVO BIČIULIUS IR PRIETELIUS

MIELOS SESĖS IR MIELI 
BROLIAI LIETUVIAI!

Malonu man pasveikinti Jus vi
sus, susirinkusius iš plačiosios 
Australijos i šį Meno Dienų suva
žiavimų Melbourne. Esu buvęs su 
Jumis praeitame Meno Dienų su
važiavime Adelaidėje.

Linkiu Jums lietuvybės labui už
simotus darbus sėkmingai įgyven
dinti. Nežiūrint, kas Lietuvių 
Chartoje gražiai surašyta ir kiek 
tais klausimais mūsų spaudoje ir 
visuomenėje buvo prikalbėta, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė yra 
tokia ir tiek tegali, kiek viso lais
vojo pasaulio lietuviai praktiškai 
ja domisi ir jos darbuose bei su
manymuose dalyvauja.

Mes galime surašyti didžiausius 
ir gražiausius uždavinius, planus 
ir programas, bet jei stigsime tam 
pasiaukojusių žmonių ir lėšų, tai 
visa ir paliks tik popieriuje.

Be abejo, bendrų tikslų ir idėjų, 
bendrų visiems kelrodį visi priva
lome turėti ir užsibrėžtus uždavi
nius nors dalinai vykdyti pagal tai, 
kiek galime turėti iš pasaulio lie
tuvių moralinės ir medžiaginės pa
ramos.

Kaip pastarojo dešimtmečio gy
venimas parodė, visi gyvieji lietu
viai ar bent daugelis mūsų sutin
kame, kad PLB turi būti pagrin
das ir jėgų šaltinis Lietuvos lais
vės kovai vesti, gyvai lietuvybei 
visuose kraštuose palaikyti, lietu
vių vieningumui jų visuomeni
niuose ir politiniuose darbuose 
stiprinti.

Jei lietuviai nepraras savosios 
tautos išlaisvinimo idealo, išliks 
gyvi ir aktyvūs, sugebės savo ne
gausias jėgas vieningai sutelkti, 
tai PLB ir Australijos Krašto 
B-nė lengviau galės rasti būdų ir 
priemonių užsieniuose lietuvių kul
tūrų ugdyti, tarpusavio informaci
jai ir bendravimui stiprinti, lietu
vių mokslo, kultūros, sporto, meno 
manifestacijoms paremti, lietuviš
kojo jaunimo visuotiniam santy
kiavimui plėsti, kongresams, su
važiavimam ir Meno Dienoms 
ruošti.

Lietuviai, priešingai žydams, 
dar nėra pripratę galvoti, kad 
mums visiems, po pasaulį išsiblaš
kiusiems, reikia jaustis vieningais, 
turėti vienijančias vadovybes, būti 
drausmingais ir jausti pagarbų, 
visada duoti paramų savo išsirink
toms vadovybėms.

Mes dar labai toli iki tokio ide
alo. Mes per PLB dar tik prade
dame mokytis tokio bendravimo ir 
vieningumo. Kelias bus ilgas ir 
sunkus: gal tik su vėžio žingsnių 
laimėjimais, dažniau su zuikio pa
bėgimo nesisekimaiš.

PLB Valdyba praktiškai juk nė
ra koks “vyriausiasis organas” vi
so pasaulio lietuviams, ar viršinin
kas ir įsakinėtojas paskirų kraštų 
bendruomenėms, ar aukščiausias 
įvairių lietuviškų politinių organų 
teisėjas. Tatai mes patys ir mūsų 
visuomenė gerai žino.

LIETUVYBĖ IŠLIKS TIK 
Organizuotoje 

BENDRUOMENĖJE

Esame įsitikinę, kad PLB yra 
"organizacija”, kuri ilgiausiai iš
liks už kitus lietuviškus organus 
ar veiksnius. Ryškesnė lietuvybė 
svetimame pasaulyje išliks tik or
ganizuotoje bendruomenėje. Kiti 
organai ir veiksniai su laiku gali 
keistis ar žlugti, bet Bendruomenė 
visada liks, jei ji bus nuolatos jun
giama. Kuo daugiau lietuvių pa
saulyje sujungti į Bendruomenę 
yra ir bus didelis tikslas. Per tai 
augs mūsų galybė. Dėl to galės 
būti realios mūsų pastangos siekti 
vadinamos lietuviškų veiksnių vie
nybės, stambiųjų visuomeninių ir 
politinių veiksnių jungimo, bendra
darbiavimo ir solidarumo bendruo
ju kelrodžiu — stiprinti talkų Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės 
bylai laimėti.

Taigi, mes prašome Australijos 
Krašto Bendruomenės ir kiekvieno 
krašto organus mus reguliariai 
informuoti apie savo darbus ir rei
kalus per PLB biuletenį. Savo 
ruožtu, per tų patį biuletenį mėgin
sime teikti PLB Valdybos sumany
mus ir sugestijas.

RASTI BENDRAVIMĄ SU 
JAUNIMU

Mes neprivalome savo svajoji
mais bėgti per toli, nei atsilikti 
nuo gyvenimo, o eiti su gyvenimu. 
Tik taip kiekvienas organizmas 
gali augti ir išlikti. Todėl mūsų 
vienas iš svarbių tikslų yra rasti 
glaudų bendravimų su lietuvių 
jaunimu visame pasaulyje. Mes ne 
tik įsileisime, bet visada aktyviai 
kviesime jaunimų į Bendruomenės 
eiles ir į vadovybes. Dabartinėje 
PLB Valdyboje yra ryškūs jauno
sios kartos atstovai. Jų sieksime 
vis daugiau ir niekada nesibijosime 
jiems “užleisti vietas”.

Dėsime pastangų paruošti dirvų 
sušaukti laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresų visoms toms pro
blemoms aptarti. Toks jaunimo 
kongresas yra numatytas šaukti 
1966 m. Chicagoje, Ill., U.S.A. 
Stengsimės, kad iš kiekvieno pa
saulio krašto, kur gyvena daugiau 
lietuvių, į tų kongresų galėtų at
siųsti ne mažiau, kaip bent tris ge
riausius jaunimo atstovus. Kiek
vienas kraštas turės kontestų at
rinkti tokius jaunuolius. Mėginsi
me rasti tiems jaunuoliams 
palengvinti atvažiavimui.

lėšų

SUSITIKIMAI
“PASAULINE PLOTME”

Patyrimas parodė, kiek daug 
reikšmės, naudos ir įdomumo duo
da visuomeniškai ar kultūriškai

įprasmintas vieno krašto lietuvių 
bendravimas (tiesioginis ir asme
niškas) su kito krašto ar žemyno 
lietuviais. Ligšiol jis yra buvęs 
daugiau tik privatinis, atsitiktinis, 
tik vienu kitu atveju plačiau visuo
meniškai organizuotas. Vaisiai 
visada buvo naudingi, įdomūs, kū
rybiški.

šios srities pavyzdžiais būtų ga
lima paminėti: šiek — tiek mano 
prisidėjimu — muziko ir žurnalisto 
Valterio Banaičio iš Vokietijos 
paskaitų kelionė per Amerikų, 
australietės Gėnės Vasiliauskienės 
koncertus J.A.V. ir Kanadoje, lie
tuvių krepšininkų, Valdo Adamka- 
vičiaus vadovaujamų, lankymųsi 
Pietų Amerikoje, istoriko prof. dr. 
Rėklaičio iš Vokietijos su paskai
tomis po J.A.V., vėliausiai krepši
ninkų lankymųsi Australijoj. Atei
tininkų pakviesto dr. J. Griniaus 
aplankymų J.A.V. ir Kanadoje su 
paskaitomis. Dr. Pacevičienės iš 
Adelaidės atvykimų į J.A.V., PLB 
buvusio pirm. dr. Sungailos, J, Ka
počiaus (encikl. leidėjo) arba A. 
Simučio, Lietuvos konsulo New 
Yorke, lankymųsi Pietų Ameriko
je, taip pat solistės A. Stempužie- 
nės koncertus Pietų Amerikoje, 
solistų P. Bičkienės, J. Stuko, ak
toriaus V. Žukausko ir pianisto A. 
Vasaičio gastrolės Anglijoje ir 
Vokietijoje, vysk. V. Brizgio, pa
galiau mano paties pakartotines 
keliones į Australijų, Pietų Ameri-

BEI PAŽĮSTAMUS SVEIKINAME

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

LINKĖDAMI VISIEMS DAUG DŽIAUGSMO ŠVENTĖSE

IR SĖKMĖS ATEINANTIEMS METAMS.

V. R. SAUDARGAI

Savo artimuosius, prietelius ir pažįstamus

sveikiname su KALĖDŲ šventėmis

ir linkime sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

S. ir P. Ambrozai

Visus mūsų bičiulius ir pažįstamus sveikiname

ŠV. KALĖDŲ proga ir

linkime laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

O., R. ir K. Kavaliauskai

Sveikiname visus savo pažįstamus, draugus ir bičiulius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga

M. ir M. Zakarai

MENO DIENOS MELBOURNE
1964 M. MENO DIENŲ PROGRAMA

Meno Dienoms Rengti Melbourne Komitetas skelbia sekan
čią meto galo programą:

Gruodžio mėn. 26 d., šeštadienį, 2 ved. p.p.
Meno Dienų atidarymas Australijos lietuvių dailininkų darbų 

parodoje, įvykstančioje Toorak Meno Galerijoje., 277 —- 281 
Toorak Rd., South Yarra. Parodoje dalyvauja žinomi lietuviai dai
lininkai iš Melbourne, Sydnėjaus ir Adelaidės. Už geriausius tris 
darbus (skulptūros, tapybos ir grafikos) skiriamos premijos sumoje 
150 svarų.

Nuo gruodžio mėn. 26 iki 31 d. toje pačioje Toorak Meno 
Galerijoje įvyks ir vaikų meno paroda. Už vaikų meno geriausius 
kūrinius skiriamos dovanos.

Tuo pat laiku Melbourno Universiteto Architektūros Fakul
teto naujuose rūmuose (Arcade) vyks joto mėgėjų darbų paroda. 
Už geriausias fotografijas skiriamos premijos. Jų įteikimas įvyks 
gruodžio mėn. 31 d. 3 vai. popiet.

Gruodžio mėn. 26 d., šeštadienį, 8 vai. vakare.
Dramos vakaras, Carmelite Hall, Richardson ir Wright gatvių 

kampas, Middle Park, Sydnėjaus Lietuvių Teatro “Atžala” prem
jera — J.B. Priestley “INSPEKTORIUS ATVYKSTA”.

Tramvajum važiuoti iš Collins St. Nr. 10 ir 9 iki 26 susto
jimo. Įėjimas 10 šil., moksl. 5 šil.

Gruodžio mėn. 27 d., sekmadienį, 2 ved. popiet.
Sporto Šventės atidarymas ir Tautinių Šokių festivalis, kuria

me dalyvaus šešios grupės (iš Melbourno, Geelongo, Adelaidės ir 
Sydnėjaus su 90 šokėjų, įvyksta visiems žinomame Basketball 
Stadiume, Albert Parke.. Programoje numatyta atskirų tautinių 
šokių grupių ir masinis pasirodymas. Įėjimas 6 šil., moksl. 3 šil.

kų, Europų ir kitur...
Visuomeninės ar kultūrinės 

reikšmės lietuviškų susitikimų 
“pasauline plotme” yra buvę ir 
daugiau, daugiausia panaudojant 
privatines ar asmenines progas. 
Mėginsime dėti pastangų, kad tos 
rūšies santykiavimai būtų planin
gai organizuojami, kad kiekvienu 
atveju atneštų ko daugiau kultūri
nės ar visuomeninės naudos.

PASISEKIMAS PRIKLAUSYS 
NUO VISŲ PARAMOS

Visiems tiems reikalams teikti, 
atlikti, informuoti, derinti ir akty
vinti PLB yra užsimojusi skirti ko 
daugiausia dėmesio ir stengtis juos 
palaipsniui įgyvendinti.

Pasisekimas didžia dalimi pri
klausys nuo lietuvių visuomenės 
dėmesio, nuolatinės moralinės ir 
medžiaginės paramos.

Miela ir malonu konstatuoti fak
tų, kad tarp Australijos lietuvių ir 
po pasaulį išsisklaidžiusių, o ypač

J.A.V. lietuvių jau didelis tarpu
savis ryšys. Tikiu, kad dabar 
Australijos lietuviai jaučia, jog jie 
nėra atskirti nuo kitų lietuvių, 
nors gyvena kitoje žemės rutulio 
pusėje.

Tegu Australijos lietuvių ir nėra 
labai daug, tik apie 10.000, bet jie 
buvo ir tebėra veiklūs ir ne vienu 
atžvilgiu gali būti pavyzdžiu, kaip 
reikia dirbti lietuvybei ir mūsų 
tautos garbei.

Linkiu Jums visiems niekada ne
pailsti ir vis skleisti naujas atža
las lietuviškam gėlynui. Anksčiau 
ar vėliau — Lietuva bus laisva de
mokratinė ir nepriklausoma vals
tybė. Tik mes turime to siekti ir 
tam dirbti, neskaičiuodami nei die
nų, nei metų. Laikas dirbs mūsų 
naudai, jei mes nepaliausime dirbti 
Lietuvos laisvei!

Juozas J. Bachu-nas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Pirmininkas
Sodus, Michigan, U.S.A.

Visus mūsų artimuosius, bičiulius ir pažįstamus sveikiname

• su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime gražiausių ir sėkmingiausių 
NAUJŲJŲ METŲ

V. ir T. Simniškiai

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga 

sveikiname mūsų mielus bičiulius, pažįstamus ir visus 
spaustuvės klientus linkėdami 

daug tyro džiaugsmo Kalėdose ir sėkmės 1965-se metuose.
MINTIES SPAUSTUVĖS VARDU

E. P. Nagiai ir Z. Kyzelis
417 Burwood Rd., Belmore, Sydney

Savo mielus bičiulius, prietelius ir pažįstamus iš arti ir toli 
nuoširdžiai sveikinu su KALĖDŲ šventėmis 

ir linkiu našių ir saulėtų naujųjų 1965-jų METŲ.

Su šventėmis drauge prisimenu ir šauniąją Amerikos 
lietuvių krepšininkų išvyką bei visus ją lydėjusius į Austra
liją ir jiems linkiu ateinančiais metais dar gausesnių pergalių!

Povilas Alekna, Cabreunatta

Smagių KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ

savo bičiuliams, draugams ir pažįstamiems linki

M. ir P. N akučiai

Siųsdami linkėjimus ir sveikinimus

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga 

sveikiname visus mūsų artimuosius, bičiulius ir pažįstamus 
Australijoje ir už jos ribų linkėdami daug giedro džiaugsmo 
šventėse ir geriausios sėkmės naujuose 1965-se Metuose.

G. ir V. Kazokai

Nuoširdžiausi sveikinimai ir geriausi linkėjimai su 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR 1965 METAIS 

visiems mūsų bičiuliams ir pažįstamiems plačiuose 
Australijos plotuose.

Kėdžių Seimą

Gruodžio mėn. 28 d., pirmadienį, 7.30 vai. vakare.
Jaunųjų Talentų koncertas, vykstąs Nicholas Hall, 148 Lons

dale St., Melbourne, City. Koncerte pasirodys rinktiniai jaunieji 
talentai iš įvairių Australijos miestų: dainininkai, instrumentalistai, 
deklamuotojai. Įėjimas 6 šil., moksl. 3 šil.

Gruodžio mėn. 29 d., antradienį, 8 vai. vakare.
Trečioji Australijos Lietuvių Dainų Šventė, įvykstanti pagar

sėjusiame Myer Music Bowl. Šventėje dalyvaus penki chorai: Mel
bourne, Adelaidės, Geelongo, Sydnėjaus ir Newcastle. Programoje 
bus atskirų ir bendras masinis pasirodymas. Bilietų kainos: £1.0.0; 
15 šil. ir moksl. 10 šil.

Gruodžio mėn. 30 d., trečiadienį, 7.30 vai. vakare.
Literatūros ir Dainos vakaras, Nicholas Hall, 148 Lonsdale 

St., Melbourne, City. Programoje dalyvauja rašytojai: Pulgis And
riušis, Vytautas Janavičius, Juozas Alinis Jūragis, Vincas Kazo
kas, Kazys Kunca, Marija Irena Malakūnienė, Juozas Mikštas, 
Juozas Žukauskas ir dainininkai Genė Vasiliauskienė ir Paulius 
Rūtenis. Įėjimas 8 šil., moksl. 4 šil.

Gruodžio mėn. 31 d., ketvirtadienį, 8 vai. vakare.
Grandiozinis Naujų Metų balius, Melbourno miesto rotušės 

salėje (Town Hall, kampas Swanston-Collins St.) Gros du orkes
trai.

Gėrimus iš anksto užsisakyti Melbourno Socialinės Globos 
Moterų Dr-ioie pas pirm. A. Matukevičienę, 3 Rialton Ave., 
Blackbum Nth., tel. 878 2565, E. Balčiūnienę, 295 Victoria St., 
Abbotsford., tel. 42 6603, E. šeikienę, 54 Davison St., Richmond, 
tel. 42 2367. Salėje gėrimai nebus pardavinėjami, o tik išdalinami 
iš anksto užsisakiusiems.

Bilietus į visus Meno Dienų parengimus platina Vytautas 
Pumputis. 73 Finlayson St., Rosanna, Vic. ir jam talkina B. Va
nagas. 332 Tooronga Rd., Tooronga, Vic., Adelaidėje: A. šerelis, 
18 Chapman St., Rostrevoir, S.A., tel. 37 2271, Geelonge: J. 
Gailius, 281 Pakington St., Newtown, Vic., Sydnėjuje: J.P. Ke- 
dys, 91A Argvle St., Parramatta, tel. 63 5987, Newcastle: P. 
Brūzga, Main St., Mount Hutton, N.S.W. ir Canberroje: L. Bud- 
zinauskas, 12 Lord St., O’Connor, A.C.T.

Meno Dienoms Rengti Melbourne Komitetas

Gerbiamiems savo nariams ir klijentams nuotaikingiausių 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ linki

Lietuvių Ke>-operatinė Kredito D-ja 
TALKA

Daug džiaugsmo

KALĖDŲ ŠVENČIŲ METU 
ir gerovės bei laimės su 

1965 METAIS 
linkime visiems savo klientams

BALTI A PTY. LTD
91 A Argyle St., Parramatta 

tel. 635 9787

Visus lietuviškos dainos mylėtojus Sydnejuje ir Australijoje 

sveikina su SV. KALĖDOM

ir sėkmingų bei šviesių NAUJŲJŲ METŲ linki

Choras "Daina” ir
Dirigentas

Sveikiname visus mielus kolegas inžinierius ir visus 
taurius lietuvius

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga linkėdami daug džiaugsmo šventėse ir sėkmės 
1965-se metuose

Lietuvių Inžinierių ir Architektų
Sąjungos Sydney Skyrius
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- Jau buvo daug kartų kalbėta 
apie vaikų vaidininkus l bendrai, 
tų vaidinimų reikšmę tiek mo
kyklai, tiek ir patiems moki
niams, ypač mūsų sąlygose.

Vienas mūsų pofesorius patar
davo savo studentams, besimo
kantiems svetimų kalbų: “Sveti
mai kalbai išmokti neužtenka žo
dyno ir gramatikos. Čia svarbu 
ir frazė, kurios be gyvosios kal
bos niekur kitur nerasi. Mokyki
tės atmintinai anekdotus. Juose 
duota gyva ir labai kondensuota 
frazė, kuri pagelbsti pagauti kal
bos dvasių”.

Lygiai tų patį galima pritai
kinti ir teatrui. Scenos veikalo 
kalba irgi yra ir gyva, ir kon
densuota ir jų vaidintojui reikia 
atmintinai išmokti. O tai yra pa
grindas išmokti kalbai, jų pra
turtinti, su ja susigyventi.

Būtų labai naivu teigti, kad šių 
dienų mūsų vaikams lietuvių kal
ba yra gimtoji kalba. Priešingai, 
ji yra jiems jau svetima, kaip 
ir kiekviena kita, jiems reikia 
jos specialiai mokytis, ja nuolat 
kalbėti, kad neužsimirštų ir t.t. 
Dėl jos kovojama susipratusių 
lietuvių namuose, kad vaikai sa
vųjų tarpe tik lietuviškai kalbė
tų, steigiamos lietuviškos moky- 

. klos, jaunimo organizacijų pro
gramose įrašyta pirmuoju punk
tu priežiūra, kad būtų kalbama 
sava lietuviška kalba ir 1.1.

Nepaprastai didelį vaidmenį 
šia prasme mokyklose vaidina 
pačių vaikų scenos pastatymai. 
Jau kelinti metai šį metodų sėk
mingai praktikuoja Bankstowno 
Lietuvių Savaitgalio Mokykla ne- 
atlyžtamai talkininkaujant p. V. 
R. Saudargienei. Štai gruodžio 12 
d. Sydney lietuvių visuomenė ir 
vaikai su dideliu pasigėrėjimu 
stebėjo p. Saudargienės pastan
gomis ir rūpesčiu pastatytų su 
mokykla veikalėlį “Pagrobtas 
karalaitis”, žiūrovų susirinko pil
nutėlė Bankstowno Liet Namų 
salė. Jų tarpe matėsi svečių iš 
Canberros ir Wollongongo.

Tai yra trečiasis tos pačios 
mokyklos ir režisorės vaikų spek
taklis. Tiek anksčiau vaidintieji, 
tiek ir šis Sydney lietuvių visuo
menėje sukelia tokio didelio su
sidomėjimo, kad šios mokyklos 
sceniniai pasirodymai jau pasida
rė vienu ir patraukliausių kolo-

Pagrobtas Karalaitis
BANKSTOWNO MOKYKLOS SPEKTAKLĮ APLANKIUS

Scena iš veikalo “Pagrobtas Karalaitis”, kurį pastatė Bankstown 
Liet. Savaitgalio Mokykla gruodžio 12 d. Nuotraukoje matosi iš kai
rės: L. Apinytė (auklė), R. Zinkutė (žiniuonis, vilkinti rytietiškai), 
karališko dvaro dama A. Milašaitė, žvejo žmona J. Reisgytė, kara
lius (U. Kazokaitė), veikalo režisorė p. V.R. Saudargienė, muzikinė 
vadovė p. G. Inkratienė, karaliaus dvaro pažai.

nijos parengimų.
Apie patį veikalų gal ir nerei

kėtų daug pasakoti, nes nieka
dos į laikraščio puslapius neper
kels) to, kų esi matęs ir išgyve
nęs stebint scenų. Veikalėlis yra 
rytietiško charakterio ir liečia ne 
tiek moralines gyvenimo puses, 
kas pasakai yra ypač būdinga, 
bet socialines, kas veikalėlį iš
ima iš pasakų pasaulio ir įsodina 
į šių tikrovę. Tokios scenos kaip 
įstatymo neteisingumaB, galvos 
kirtimas ir t.t. nėra labai reko
menduotinos vaikų pastatymams. 
Tiesa, ir pasakose žiauraus ele
mento apstu, bet jose dažniau
siai šie elementai įvedami iš kito 
— fantastinio pasaulio, kaip ra
ganos, burtininkai ir kt., bet jie 
yra svetimo pasaulio kišimasis į 
šių tikrovę ir visados pa

“Dainavos” statytojus, narius, rėmėjus, bičiulius ir visus 
Sydney lietuvius

sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

ir linkime džiaugsmo ir sėkmės 1963-SE METUOSE.

Bakstowno Liet. Namų "Dainavos” 
Valdyba

lieka tik moralinėje plotmėje.
Mums čia įdomiau kalbėti apie 

patį pastatymų, kuris, buvo tikrai 
visapusiškai pasigėrėtinas. Nekal
bant jau apie tai, kad į vaidini
mų buvo įtraukti visi mokyklos 
mokiniai (apie 40), bet čia aiš
kiai matėsi ir vaikų sudrausmini- 
mas, ištreniravimas, švarus ir 
taisyklingas lietuviškas ištarimas 
ir t.t. Daug kur teko vaikų pa
sirodymuose klausytis žargoniško 
vaikų deklamavimo, bet niekad 
to neteko girdėti iš Bankstowno 
mokyklos mokinių. Tai yra dide
lis kreditas pačiai mokyklai ir jos 
mokytojams, o šia prasme gal 
daugiausiai padarė ar padaro vai
dinimai.

Minėjome apie vaidintojų gau
sumų. Sunku būtų išvardinti vi
sus veikėjus ir juos aptarti. Te

paminėsime tik būdingesnius cha
rakterius.

Pasaka — vaidinimas pradeda
mas rytietiškai vilkinčio žiniuo
nio (Ramutės Zinkutės) monolo
gu, kuris įveda klausytojus į 
vaizduojamų scenoje pasaulį ir 
savo vėliau pakartotiniais pasi
rodymais užpildo trūkstamas vie
tas. Ji tikrai su pasigėrėjimu tų 
žiniuonio vaidmenį atlieka. Ly
giai puikiai savo vaidmenį atliko 
ir karališkoji auklė (Liuda Api
nytė). Tačiau suminėjus šiuos 
vaidintojus negalima sakyti, kad 
kiti vaidino menkiau: iš vaikų ne
galima reikalauti kokio pavyzdi
nio suvaidinimo, bet gerose reži
sorės rankose jie pasirodė žavin
gai: ir senas karalius (Ugnė Ka
zokaitė), ir žvejo šeima (Algis 
Sankauskas ir Jūratė Reisgytė), 
ir jaunasis karaliūnas (Rimas 
Milašas), ir karališko dvaro vai
kai, pagrobę vos gimusį karalai
tį (Zita Belkutė ir Rasa Zinku
tė).

Norėdama kuo daugiau vaikų 
įtraukti į aktyvų vaidinimų, re
žisorė sumaniai įvedė visų eilę 
pašalinių momentų, kaip šokėjai, 
aprikoso žiedai, rudens lapai, kur 
vaidino mažieji berniukai ir mer
gaitės išpildydami atitinkamus 
šokus arba sceninę dekoracijų.

Pastebėtina ir sceninis dekora
tyvinis apipavidalinimas, kuris 
neatsiejamas nuo paties veikalo. 
Trijų veiksmų vaidinimų suma
niai ir išradingai dekoravo jau 
sydnejiškiams šioje srityje pažįs
tamas ir nepamainomas Algis 
Plūkas. O koks vaidintojų rūbų 
margumas! Juos visus suorgani
zavo mokytoja D. Skorulienė pa
dedant visų vaidintojų mamy
tėms. Veikale buvo daug muzi
kos, dainų, šokių. Visa muzikine 
puse rūpinosi p. G. Inkratienė. 
O pačius vaidintojus irgi reikėjo 
atitinkamai nugrimuoti, čia savo 
gabumus ir rankas parodė p. A. 
Grinienė. Vaidinimo metu švie
sas reguliavo p.p. S. Sankauskas 
ir V. Stašionis. Pastatymo admi
nistracinę pusę tvarkė p. M. Šum
skas.

Statant šį vaidinimų be mažų
jų aktorių daug darbo ir rūpes
čio įdėjo ir visa eilė talkininkų. 
Ir taip jungtinėmis ir suderinto
mis pastangomis buvo pastatytas 
veikalėlis, kuriuo tegali pati mo
kykla ir organizatoriai tik di
džiuotis, o patys gausūs žiūrovai 
būti už tai nuoširdžiai dėkingi.

S.V.

Visiems Klubo nariams, rėmėjams ir prijaučiantiems linkime 

nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ

Lietuvių Klubo Sąjungos Valdyba

ŠVENTŲ KALĖDŲ džiaugsmo

Laimingų NAUJŲJŲ METŲ

linkime Bankstown apylinkės lietuviams

A LB Bankstowno Apylinkės Valdyba

Sveikiname Sydney lietuvius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga

ir linkime visiems daug sėkmės ir laimės 
NAUJUOSE 1965-SE METUOSE

A LB Sydney Apylinkės Valdyba 
į ■' ; ■

Sveikiname mielus kanberiškius ir visų apylinkių lietuvius

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga

linkėdami daug džiaugsmo ir sėkmės

Cabramatta Apylinkės Valdyba

KEISTA PAŽIŪRA
Gerbiamas Redaktoriau,

Per eilę metų dirbant ir sekant 
visuomeninę, o ypač kultūrinę 
veiklų, vienas nenormalus daly
kas krinta į akis. Tie, kurie savo 
jėgas ir talentų, negailėdami nei 
laiko, nei pinigų, aukoja dirbda
mi organizacijose, mokyklose, ar 
teatruose, įvykus bet kokiam pa
rengimui dėkoja vieni kitiems už 
atliktą darbą, dėkoja visuomenei 
ir tėvams, kad atvyko pabūti žiū
rovais, kad leido savo vaikus į 
mokyklų, į stovyklų ar teatrų.

Reikėjo tik stebėti užbaigia
muosius momentus pasibaigus 
“Pagrobto Karalaičio” spektak
liui." Ar išėjo bent vienas tėvas 
padėkoti mokytojams, kurie me
tus dirbo su jų vaikais mokyda

mi juos ir auklėdami? Ar bent 
viena motina atsiuntė į scenų gė
lių išvargusiai režisorei ir pianis
tei? Ne. Menkutėmis puokštėmis 
jas apdovanojo visuomeniniai pa
reigūnai, kurie irgi neišgirdo šil
to padėkos žodžio iš tėvų. Tik 
mokyklos vedėjas,' aukavęs visų 
savo laisvalaikį mokyklai, išėjo 
dėkoti savo bendradarbiams ir... 
tėvams! Tai didelė ironija ir ne
vertinimas to, kų jų vaikai gau
na lankydami gerai vedamų mo
kyklų, o ne leisdami laisvalaikį 
kur nors gatvėse su nepageidau- ■ 
jamais draugais.

Metai po metų toks tėvų atsi- 
nešimas į jų vaikų mokymų at
graso tuos, kurie dirba bet kokį 
kultūrinį darbų. AVA

SALLY SALMINEN

VERTĖ M. MIKALIŪNAS 

(Tęsinys)
1 • t • •

' Jaunai jūrininko žmonai vienatvė darėsi vis 
sunkesnė, ir ji pradėjo geisti, kad greičiau vyras 
sugrįžtų. Ar šioki, ar toki būtų jųdviejų santykiai, 
tikėtų ar netikėtų savo vyru, vienok tai būtų gyvas 
žmogus, kuris bent kiek pripildytų jos nebepaken
čiamų vienatvę. Vienų dienų ji paklausė Nordkvis
tų:

— Gal kapitonas jau girdėjo, kuomet grįš 
“Fridą”!?...

— Klausyk, mergiote, ligi to praeis dar kiek 
laiko. Jie gavo vėlyvų krovinį Anglijon. Reikia labai 
gerų vėjų, kad jie Kalėdoms grįžtų namo, — at
sakė jis.

Bet keliomis dienomis prieš Kalėdas Johanas 
grįžo. Jis buvo vis toks pat: ėjo krypuodamas į 
kalnų, užsimaukšlinęs kepurę ant ausies, jūrininko 
maišu ant pečių nešinas.

— Ahoi, Katry!— šaukė jis jau iš tolo.
Katryna, nepaisydama visko, nudžiugo ir, net 

prieš savo norų, išėjo jo pasitikti. Pati to nežino
dama, ji maloniai šypsojosi.

Johanas numetė maišų ir apkabino žmonų.
— Kaip tau sekasi, žmonele? — sušuko jis.
— Gerai, — atsakė ši.
— Žmogus tik tuomet jautiesi tikru žmogum, 

kai tave prie slenksčio pasitinka žmona. Taip, taip, 
— taip yra.

— Ar dabar tu liksi namie?
— Ar aš liksiu namie? Na, žinoma, kaip sakė 

Ieva. Jau ir laikas, ar tu taip nemanai? ši vasara 
buvo velniškai ilga.

— Taip.
— Klausyk, čia dvokia kava. Dangaus galybės! 

Tai visai kas kita, kai pareini namo, o židinyje lau
ka karšta kava.

— Na, įeiki’
Vyras išvertė akis.
— Ar tu kų panašaus matei? Dabar čia visai ki

tas namas! Kaip čia dabar puiku ir šilta! Taip ir 
yra, kaip aš sakiau: Katry puiki žmona. — Jis vėl 

šoko, norėdamas apkabinti žmonų ir jų išbučiuoti, 
bet Katryna atstūmė jį.

— Atstok, — sausai tarė.
Johanas nenusiminė. Jis vaikštinėjo šen bei ten 

po kambarį, liesdamas tai vienų, tai kitų daiktų.
— Tai galima pavadinti sugrįžimu namo, — 

nuolatos kartojo jis.
Katryna pripylė kavos ir paprašė jį sėstis. 

Johanas, kaip mažas vaikas, prišoko prie stalo ir 
smaguriaudamas pradėjo ragauti viskų, kų ji buvo 
paruošusi. Katryna atsisėdo kitoj stalo pusėj. Virš 
puodelio, iš kurio jis gėrė, kaip ugnis karštų kavų, 
Johanas žiūrėjo į Katrynų ir plačiai šypsojosi.

— Klausyk, aš gavau tavo laiškų. Visų snukiai 
ištįso, kai laivininkas atnešė man laiškų. Vadinasi, 
Eriko kiaulė susilaukė dešimties paršiukų, o Au
gusta iš Bergholmo pagimdė dvynukus?

Katryna nieko nesuprasdama išplėtė akis.
— Taip, taip, tikrai. Aš sužinojau daugybę nau

jienų iš to laiško.
— Ak, — sušuko Katryna. Ji prisiminė ilgų, 

Elviros prirašytą, laiškų. Bet argi Johanas nieko 
neprasitars dėl laukiamo kūdikio? Argi jis nepa
klaus, kaip gyveno žmona visų vasarą ir rudenį, ši
toj svetimoj vietoj?

Johanas atsikėlė nuo stalo ir pradėjo raišioti 
savo maišą.

— Aš tau šį tą parvežiau, Katry, — išdidžiai 
pasakė jis.

— Tikrai? — džiugiai nustebinta paklausė Kat
ryna.

— šį tų, labai gražaus.
Jis išskleidė didelę, skaisčių šilkinę skraistę 

prieš savo patenkintai spindinčias akis.
— Na, kų pasakysi?
Katryna priėmė dovanų, nenoromis šypsodamo

si. Daug geriau būtų buvę, jei Johanas būtų par
vežęs vilnonę suknelę ar porų batų, pagalvojo ji. 
Tylėdama suvyniojo ji skraistę ir padėjo komodan.

Besiknisdamas savo maiše ir traukdamas iš 

jo purvinus marškinius bei apatines kelines, jis 
pastebėjo nedidelį gražiai išsiuvinėtų flanelinį daik
telį. Paėmęs mažus vaikiškus marškinėlius, augštai 
iškėlė juos ir linksmai juokėsi, žiūrėdamas į prie 
židinio stovinčių Katrynų.

— Taip, taip, kalno Johanas bus tėvui — pa
tenkintas sušuko jis ir linksmai švilpaudamas to
liau rausėsi savo maiše.

Žmona, atsisuko į židinį ir plaudama indus, liūd
nai nusišypsojo.

Katryna išplovė ir sulopė Johano rūbus. Paaiš
kėjo, kad jo garderobas buvo labai menkas, o balti
niai tamsiai pilkos spalvos, nes jis pats dažnai ant 
greitųjų juos sau prasipjaudavo. Ji apžiūrėjo ir jo 
batus.

— Tu turi pataisyti savo batus, — pasakė ji, 
— mano irgi.

— Šiandien ne, jau geriau rytoj, — atsakė vy
ras.

Rytojaus dienų, Johanui begulint dar lovoj, Kat
ryna jam priminė batus, bet atsakymas buvo tas 
pats:

— Ryt, ryt aš tai padarysiu.
Pagaliau jai atsibodo priminėti Johanui dar

bų. Ji galvojo apie žiemų ir artėjantį pavasarį ir 
žinojo, jog jiedviem nepakaks maisto. Johanas par
vežė kelias markes, ir Katryna patarė pataupyti 
jas ligi pavasario, kai gims vaikas. Jis klusniai pa
dėjo pinigus stalčiun, bet Katryna greit pastebėjo, 
kad jis po kelis penni traukia pinigus atgal iš stal
čiaus ir perkasi sau už juos saldainių krautuvėj, 
kur praleidžia ilgus žiemos vakarus beplepėdamas 
su vyrais. Katryna stengėsi nekaltinti vyro: ji nie
kuomet nemėgo barnių ir pykčio, lygiai taip pat ne
norėjo slėpti nuo jo pinigų. Pagaliau tai buvo jo 
nuosavus pinigai, jo uždarbis. Bet širdį jai skau
dėjo pagalvojus, kaip visa būtų kitaip, jei ji iš savo 
pusės jaustų tikrai vyrišką paramų ir užuojautų ir 
jei jis norėtų dirbti drauge su ja jųdviejų kūdikio 
ateičiai. Jei vyras būtų piktas ir ištvirkęs, ji suge
bėtų suvaldyti, bet Johano vaikiškas nerūpestingu
mas ir gajumas darė visas jo pastangas bergždžias.

Vien tiktai per negalvojimų ir vėjavaikiškumų 
Johanas išleisdavo visų savo uždarbį, tų ji greit 
suprato. Jis pirko brangius, niekam nereikalingus 
daiktus, leisdavosi draugų apgaudinėjamas, mai- 
nikavo laikrodžiais ir kitokiais nevertingais daik
tais. O dažnai jis-tiesiog pamesdavo pinigus. Jis 
negėrė ir nerūkė, bet aistringai mėgo saldainius ir 
kasdien pirkdavosi juos bent už kelis penni. Kat
ryna! nesunku buvo suprasti, kuriuo būdu jo alga 

ištirpdavo per vasarų įvairiuose uostuose, kur puoš
nios krautuvių vitrinos ir draugai lengvai jį suvi
liodavo.

Ji pastebėjo, kad daugumas grįžusiųjų jūri
ninkų susirasdavo sau žiemai darbo. Ir Betos 
Algotas nuėjo pas Svenssonų dirbt žiemos darbų. 
Jis sunkiai dirbo miškuose ir, nors negaudavo al
gos, bet užtat motinai nereikėdavo jo maitinti. 
Katryna rimtai kalbėjo su vyru:

— Johanai, ar tu nepasistengtum susirasti sau 
kokio darbo? Su ta maža miltų ir bulvių atsarga 
neilgai tegyvensime. Aš pati eičiau, bet man da
bar nėra jokio darbo.

Johanas kvailai nusižiovavo:
— Ak, kapitonas Nordkvistas prašė mane eiti 

pas jį kirsti malkų, bet aš nežinau, ar verta?
— Tu nežinai, ar verta? — atkartojo Katry

na, ir jos skruostai užsidegė. — Bet aš žinau: 
jei mano nėštumas nebūtų jau taip toli nuėjęs, aš 
eičiau pas Nordkvistų miško darbų dirbti. Aš jau 
ir tėviškėje esu dirbusi miške.

Johanas, sėdėdamas lovoje, kvatojo:
— Galiu prisiekti, Katry, kad tu miške būtum 

tiek pat geras darbininkas, kaip ir kuris vyrų. 
Kad tave kur... tu esi tvirčiausia Torso moteris, be 
to, dar ir gražiausia.

Katryna beviltiškai atsiduso. Jis visvien nie
ko nesupranta.

Vienok Johanas nuėjo pas Nordkvistų miško 
darbų dirbti, ir žmona kiek aprimo. Bet labai 
greitai ji pastebėjo, kad nieko tuo nelaimėjo. Ka
dangi žiemos metu vyriškų darbo rankų netrūko, 
tai ir uždarbis buvo labai mažas... Vakarais Jo
hanas grįždavo taip peršlapusiais ir suplėšytais 
drabužiais, kad jų visai nebeapsimokėdavo taisyti. 
Kad per naktį išdžiūtų rūbai, tekdavo gerai kūrenti 
krosnį, o tam vėl reikėdavo daug malkų. Daug 
kartų jam tekdavo vilktis dar šlapiais rūbais; jis 
pradėjo kosėti ir visai žiemai gavo slogų.

Betos vyras, tylus, nerangus žmogelis, dešim
čia metų už ją vyresnis, dėl kažin kokio menknie
kio buvo atleistas iš Svenssono ūkio, kur jis ištar
navo bernu veik penkiolika metų. Betos žodžiais, 
jos vyras jau paseno ir nebegalėjo taip dirbti, kaip 
kad Svenssonui reikalinga buvo. Nebegalėdamas 
susirasti sau darbo namie jis parsisamdė pas ūki
ninką Ekvallų į Eko salų. Kiekvieno šeštadienio 
vakarų Anderssonas pareidavo namo pas žmonų ir 
vaikus, palikdamas su jais visų sekmadienį.

(Bus daugiau)
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Kalbos ir
darbas

Dabar jau madinga pasidarė 
kalbėti pa* mui apie jaunimą, 
ypač universitetuose studijuojan
tį. Kalbama privačiuos pobūviuos, 
kalbama viešuos parengimuos. 
Kalba paskaitininkai, rašo veikė
jai ir žurnalistai. Ta pačia tema 
pasikalbame ir mes studentai. Ir 
vis visi ir visur dejuojame, skun
džiamės, jieškome kelių, kaip 
prie to jaunimo prieiti, kaip jį 
pritraukti. Tai vis visų geri no
rai ir skambūs žodžiai.

Suvažiuoja šiemet Melbourne 
didelė mūsų bendruomenės dalis j 
vien mūsų studentų bus apie 100. 
Vėl bus daug kalbų, iškilmingų 
rezoliucijų. Ir jau šiandien kyla 
klausimas, o kaip bus su visų tų 
nutarimų bei rezoliucijų vykdy
mu, kaip bus su konkrečiais dar
bai* ? _ I

Juk tik darbu, o ne žodžiais 
įgyjamas universiteto diplomas, 
ir darbai, ne žodžiai sukuria as-; 
menybe*.

Kažkaip įpratom savo studen
tišku veiklą grįsti “Initium Se- 
mestri”, barbecue, šokių ar pri
vačių subuvimų rengimu. Lyg lie
tuviui studentui daugiau nieko ir1 
nereikia!

Tuo tarpu bibliotekose ir kny
gynuose lituanistinių knygų ne
pavartome, ne tik kad nepaskai- 
tome, mėtosi lietuviški laikraš-, 
čiai; mūsų lietuvių kalbos žo
dynas kasmet vis mažėja, ir plun
ksna pradeda neklausyti, kai kas 
nors paprašo lietuviškomis temo
mis parašyti.

Didelėmis pastangomis mūsų 
kolegos Amerikoje leidžia tikrai 
rimtą žurnalą “Lituanus”. Suva
žiavę paklauskime viena* kito, 
keli iš mūsų yra jį matę, keli yra 
su juo susipažinę ar supažindinę 
savo kolegas australus. O juk mū
sų pareiga jį ne tik skaityti, pla-i 
tinti, bet ir jo leidimą konkre-, 
čiai paremti.

Dirba kaž kas kažkur kaž ką...1 
Mes net ryšių su tais dirbančiais 
neturime. Ir, žinoma, neturėda-, 
mi ryšių, negalime nė jų darbo 
paremti, nei to darbo vaisiais 
naudotis.

Atvažiavo su krepšininkais ir 
mūsų kolegų studentų iš U.S.A.
Nepasirūpinome mes jų nei pri
imti, nei nepasiteiravome, ką jie 
dirba, kaip jie dirba.

Tk pora pavyzdžių. Skundžia
mės visi, o ypač valdybos, kad 
fuksai neįsijungia. O ką konkre
taus jiems duodame? Kuo grin
džiame savo sąjungos veiklą jų 
akyse? Ką jie girdi mūsų subu
vimuose?

Konkrečiais darbais turi būti 
grindžiama mūsų veikla. Tokius 
darbus suplanuoti ir pasiskirsty
ti ir būtų suvažiavimo uždavinys.

Konkrečių sumanymų ir pasiū
lymų bus daug. Juk mūsų suva- 
žuoja apie 100!

Taigi, svarstykime, ne kaip 
lietuvišką veiklą įsijungti, bet ką 
ir kaip dirbti!

Gr.

A.L.S.S. Adelaidės Skyriaus valdyba: (iš kairės): Laima Radzevi
čiūtė __ vicepirm., Rimas Daugalis — iždn., Jūratė Naujalienė —
pirmininkė ir Violeta Vasiliauskaitė — sekretorė.

MŪSŲ PASTOGĖ!

^STUDENTU ŽODIS*

Redaguoja Gražina Reisgytė 135 Mimosa Rd., Greenacre, N.S.W. Tel. 70 3978

TELEGRAMA
AMERIKA — AUSTRALIJA

Sveikinimas Australijos lietuviams studentams
Cleveland, Ohio
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGAI 

c/o Gražina Reisgytė, 135 Mimosa Rd., Greenacre, Sydney, NSW.
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ STU

DENTŲ SĄJUNGOS KETURIOLIKTASIS SUVAŽIAVIMAS 
SVEIKINA AUSTRALIJOS LIETUVIUS STUDENTUS. LIN
KIME JUMS SĖKMĖS VEIKLOJE IR ARTIMESNIO BEN
DRADARBIAVIMO SU J.A.V. L.S.S. ARTIMOJ ATEITY.

Birutė Augustinavičiūtė
L.S. S. Tarptautinis Skyrius

' STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
MELBOURNE

GRUODŽIO 26 — 31 D. Po ilgesnės pertraukos šiais 
metais pirmas “Studentų Žo
džio” numeris pasirodė rugpjū
čio 31 d. Po to jis pasirodė re
guliariai kas mėnesį.

Vos pusmetį padirbėjus įsiti
ekiau, kad šis darbas yra ne tik 
prasmingas, bet ir būtinas ir de
dant pastangų galima labai daug 
pasiekti.

26 d., šeštadienis-
Atvažiavę registruojasi lietuvių katalikų bažnytiniuose na

muose, 18 Henry st., Kensington, tel. — 33-2355.

27 d., sekmadienis:
11.30 vai. pamaldos šv. Jono bažnyčioje, East Melbourne;
13.00 vai. Suvažiavimo atidarymas šv. Jono bažnytinėje salėje;
15.00 vai. Tautinių šokių festivalis krepšinio salėje, Albert Park;
18.00 vai. pietūs drauge su sportininkais ir tautinių šokių daly

viais Richmond savivaldybės rūmų salėje;
Vakare — pobūviai privačiuose namuose.

28 d., pirmadienis
10.00 vai. skyrių įgaliotinių posėdis įstatų pakeitimui priimti — 

Melbourne universiteto architektūros fakulteto (School 
of Architecture) patalpose;

11.30 vai. bendras susirinkimas, p. K. Rindzevičiaus paskaita te
ma: “Akademinio gyvenimo problemos istorijos eigoje” 
— Melbourne universiteto architektūros fakulteto pa
talpose;

20.00 vai. pobūvis pajūryje — South Pacific, St. Kilda.

29 d., antradienis:
9.00 vai. V. Martišiaus paskaita “Lietuviško jaunimo įtraukimas 

į bendruomeninę veiklą”. — Nicnolas salėje, Lonsdale 
st.;

10.00 vai. V. Donielos paskaita “Kodėl dabarties studentai kito
kie? — Nicholas salėje; •

11.30 vai. A. Kabailos paskaita — Melbourne universiteto archi
tektūros fakulteto patalpose;

Popietėje — išvyka į pajūrį;
20.00 vai. Dainų šventė — Mayerio estradoje, South Yarra sode.

30 d., trečiadienis:
9.30 vai. išvyka į apylinkes (susirenkama universiteto Union 

Haus patalpose);
20.00 vai. užbaigimo pietūs (su valdybos kviestais svečiais) — 

Monash Hotel-Motel patalpose, Clayton.
31 d., ketvirtadienis:

11.00 vai. laisvas pokalbis “Kitų kraštų lietuviai studentai — 
Lietuvoje, JAV, Italijoje, Vokietijoje” — 61 Murry 
st., Caulfield;

21.00 vai. Naujųjų metų sutikimas — Melboumo savivaldybės 
salėje (Town Hall). ALSS Centrinė Valdyba
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SVEIKINA VALDAS ADAMKAVIČIUS

VALDAS ADAMKAVIČIUS

KOVOS UGNIES!
ŽODIS AUSTRALIJOS LIETUVIAMS STUDENTAMS

Australijos Lietuvių Studentų Sąjungos Suvažiavimui Melbourne 
Brangūs Kolegės ir Kolegos,

Pasauliui milžiniškais šuoliais žengiant į priekį visose gyveni
mo srityse Jūs susirenkate jo ne pristabdyti, bet savo jaunatviš
kumu dar sparčiau jį pastūmėti. Jūsų svarstymų pagrindinė mintis 
bus savi lietuviški reikalai. Spręskite juos karšta širdimi, šaltu 
protu, tvirtu pasiryžimu. Jūsų sprendimai bus geriausias rodiklis 
visai pasaulio lietuvių visuomenei apie mūsų ateitį, nes jūs esate 
mūsų rytojaus vadovai.

Prasmingo ir sėkmingo darbo linkiu visiems suvažiavimo da
lyviams.

Valdas Adamkavičius
“Lituanus" Fondacijos vicepirmininkas 

Chicago, Ill.

Žinau, kad ruošiatės suvažia
vimui. Būtų įdomu sėdėti Jūsų 
tarpe ir išgirsti kuo “serga" ta 
lietuviška karta, kuri atėjo po 
mano maištingos kartos. Klau
siate mano sugestijų. Atvirai pa
sakysiu, kad turbūt nė vienas iš 
mūsų sėdint kitame kontinente 
nedrįstume ką nors patarti. Ta
čiau iš širdies galiu tik vieną iš
sireikšti: nedarykite klaidos, ku
rią padarė JAV studentija prieš 
keletą metų, būtent teoretiniai 
svarstydama: kodėl mums reika
linga lietuvybė, ką mums gali 
duoti lietuvybė, o kodėl mums 
reikia rūpintis lietuviškais reika
lais? Sis teoretinis svarstymas 
atbaidė aktyvą, sąjunga vos ne
užmigo. Tik štai dabar šiais me
tais atsikėlė iš miego. Priimkite 

vieną j aktą, kad gimėme ir įga
vome tam tikrą dvasinį turtą, 
kuris yra neišskiriama individo 
dalis. Nesuprantu, nematau ir 
neprileidžiu, kad žmogus galėtų 
gyventi savo sukurtame dvasi
niame vacuume — tuštumoje. O 
ta dvasinė tuštuma tikrai egzis
tuos jeigu savo rankomis už- 
gniaušime įdiegtą lietuvybės pra
dą, kuris gyverta mumyse ne 
pasirinkimo, bet prigimties pri
vilegija. Ir tas užgniaužimo pe- 
rijodas prasideda niekur kitur, 
bet pradedant svarstyti kodėl 
mums reikalinga lietuvybė. To
dėl lietuvybės problemą priim
kime taip, kaip mes priimame 
faktą, kad esame gyvi, kad lie
tuvybė yra mūsų integralinė da
lis. Ir pradėkime nuo čia. Man 
atrodo, kad studentijos pirmoji 
pareiga šiandien yra pasauliui 
parodyti dvasinį lietuvybės tur
tą, išspinduliuoti jos kultūrą ir 
tuo pačiu natūraliu keliu pri
versti pasaulį atsakyti į klausi
mą: ar ta tauta turi teisę laisvai 
ir nepriklausomai gyventi ir sa
vo kūrybiniu potencialu pratur
tinti žmonijos kultūrinį aruodą 
ar ne. Neabejotinai, kad čia iš
kils ir politinis momentas prieš 
kurį negalime užmerkti akių. Ti
kėkite man, niekas ir niekas ki
tas, bet tik studentija gali atlik
ti didžiausią patarnavimą savo 
tautai šiuo metu, nes jinai vie- 
nintėlė, kuri yra geriausiai kva
lifikuota šiam darbui. Jai kalba 
nekelia jokių problemų, jai pri
einama visa literatūra, jai priei
nami inteligentijos sluogsniai. 
Pasirinkimas yra tik metodlko-

Redaktorė dėkoja

įe. Čia atsakymą turi duoti pati 
studentija. Viena sugestija tačiau 
peršasi galvon. Atėjo laikas stu
dentijai parodyti pavyzdį visam 
lietuviškam veikimui: užtenka 
veikti tik savųjų tarpe ir vien sa
viems! Išeikime galų gale už sa
vo parapijų ribų ir prabilkime į 
platesnes mases. Mums savęs įti
kinėti nėra reikalo, mums verkti 
savo tarpe pakanka. Ašaros sa
vųjų moralės nepakels, o jau
nuosius išvaikys. Kalbėkime 
taip, kad svetimųjų tūkstančiai 
susidomėtų, veikime taip, kad 
ne mes laužtame duris į laik
raščių, radijo bei televizijų sto

Neduoda ar neima ?
Prieš penkiolika metų pirmosios 

lietuvių tremtinių šeimos pasiekė 
šį kontinentą. Steigimosi stadija 
sunki. Daugeliui mūsų senosios 
kartos žmonėms teko dirbti eilinį, 
juodą darbą. Retai kuris dirbo sa
vo profesijoje. To dar ne gana, 
šeimai reikėjo parūpinti pastogę, 
o augantiems vaikams duoti gali
mybių tęsti mokslus. Šių pastangų 
dėka mūsų bendruomenė išugdė, 
palyginus su vietiniais australais, 
didelį skaičių baigusių gimnazijas, 
universitetus ar kitas augštas mo
kyklas. Bendruomenės potencialas 
kur kas padidėjo. Jaunajai kartai, 
apsiginklavus šio krašto diplomais, 
atsidarė visų įstaigų durys.

Mokslo baigimas nereiškia, jog 
kietas darbas pasibaigė. Norint 
naujoje profesijoje užtikrinti sau

ateitį, reikia nors pirmais metais 
gerokai padirbėti, kad suderinus 
teoriją su praktika. Nedarant savo 
profesijoje pažangos, ji pasidaro 
nemiela, o darbas — našta. Baigt 
paskutines gimnazijos klases, uni
versitetą ar kurią kitą augštąją 
mokyklą ir įsigyti pirmą praktiką 
jaunesnioji karta turėjo kietai dir
bti bent septynerius metus. Per šį 
laiko tarpą jaunas žmogus ne tik 
kad užaugo, bet ir subrendo šio 
krašto akademinių institucijų glo
boje.

Jaunas specialistas — filisteris 
šiandien galvoja kritiškai. Nesiva
dovauja jis tėvų priimtom dog
mom, o ieško būdų tinkamai pasi
reikšti šių dienų aplinkoje.

Profesija reikalauja, kad žmo
gus laikytųsi tam tikros etikos.

Pradėjau tuščiomis rankomis 
pasitikėdama kolegomis ir rei
kia pasakyti, kad per tą laiką 
nenusivyliau. Vieni prašomi, ki
ti savanoriais stojo į talką, ir štai 
jau mes turime šiais metais 
ketvirtą “Studentų Žodžio” nu
merį.

Už parodytą prielankumą, 
bendradarbiavimą esu dėkinga: 
Gediminui Andriušiui, Inai Čes- 
naitei, Ridui Daukui, Ievai Di- 
džytei, Vytautui Donielai, Au
dronei Grudzinskaitei, Algiui 
Janavičiui, Henrikui Makūnui, 
Raimondai Malakūnaitei, Pa
jautai Pullinen, Anskiui Refc- 
giui, Vytautui Salkūnui, Vyte
niui Šliogeriui, Rimgaudui Sli
žiui, Vladui Vaičiurgiui, Mildai 
Vilkinaitei, Ramunei Zinkutei, 
Rasai Žižytei.

Tardama dar kaitą ačiū “Stu
dento Žodžio” bendradarbiams 
ir bendradarbėms ir sveikinda
ma su šventėms drauge tikiuo
si, kad ateityje tas bendradar
biavimas bus dar tampresnis, o 
taip pat esu tikra, kad šalia su
minėtų atsiras ir naujų, kurie 
Car daugiau praturtins “Studen
tų Žodį” ir gal būt jį išpopu
liarins ne tik savųjų tarpe, bet 
ir užjūry.

Ačiū.
Redaktorė

tis, bet kad jie jas mums patys 
atidarytų. O kad tai galima pa
daryti, parodė tik vienas iš mažų 
atvejų, mūsų sportininkų pasi
rodymas. Tą patį galima atlikti 
kitose kultūrinėse apraiškose. 
Tai yra principinė veiklos suges
tija. Aš išbaigto projekto ne
duodu, nes Jūs geriau žinote vie
tos sąlygas, be to, būtų ir ne
mandagu siūlyti tiems, kurie 
mano akyse yra veiklos ugnis 
pačiuose kūrybingiausiuose me
tuose, kai nerami ugnis krūtinė
je skatina vaizduotę ir kelia re
voliucinį jaunatvišką maištą 
prieš supančią aplinką.
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STUDENTAI 
KITUR

USA LIET. STUD. 
SUVAŽIAVIMAS

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Studentų Sąjungos 14-sis 
suvažiavimas įvyko lapkričio 26- 
30 d.d. Detroite, ši Sjunga turi 
savo skyrius šiuose miestuose: Bal
timore, Boston, Cleveland, Chica
go, Detroit, New Jersey, New 
York, Omaha, Philadelphia, Toron
to, Rochester, Urban, Michigan.

šio suvažiavimo pagrindinė tema 
buvo: “Dabartinis lietuvis studen
tas”. Skyrių valdyboms šio suva
žiavimo metu buvo suruoštas semi
naras, kur buvo plačiai nagrinėja
ma skyrių veikla, jų uždaviniai ir 
įvairios visos sąjungos bei atskirų 
skyrių veikloje kilusios problemos.

Be to, dar buvo prof. J. Ereto 
paskaita, jaunųjų menininkų paro
da, dramos spektaklis. Kiekviena 
suvažiavimo diena būdavo baigia
ma nuotaikingais šokiais. Suvažia
vimas vyko puošniame Statler Hil
ton viešbutyje.

1964-65 mokslo metams JAV 
Liet. Stud. S-gos valdybą sudaro:

pirm. Algis Zapareckas, 
vicepirm. Algimantas V. Bublys, 
sekretorė Jūra Gailiušytė, 
iždin. Algis Alantas.
Tarptautinio skyriaus vedėja 

yra Birutė Augustinavičiūtė. Spau
dos ir informacijos vedėjas ir “Stu
dentų Gairių” redaktorius — Ri
mantas Griškelis.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS
įvyko liepos 18-20 d.d. Bad Go- 

desberge kartu su pirmuoju Vokie
tijoje gyvenančio lietuvių jaunimo 
suvažiavimu, čia buvo skaitytos 
paskaitos temomis: “Lietuvos po
litinė raida nuo 1918 m. iki 1964” 
skaitė žurnalistas Stepas Vykintas, 
“Pasipriešinimas kaip gyvenimo 
uždavinys pagal lietuvių rašytojų 
mintis” — Dr. Jonas Grinius: “Ko
dėl ir kaip išlikti lietuviu?” — 
Vincas Natkus.

Studentai C. Haakaitė, G. Bau- 
ras ir B. čepulevičius pravedė fo
rumą “Mokslo reikšmė tremtyje”.

Suvažiavimo metu buvo išrink
ta nauja Vokietijos Liet. Stud. Są
jungos Valdyba: pirm. K. Baltulis, 
sekr. G. Bauras ir iždin. B. če
pulevičius.

Negalima reikalauti, kad šis žmo
gus, prileiskime, demonstruotų 
“Oželį”, tuo tarpu kada jo virši
ninkai, pavaldiniai ar klijentai ga
li būti stebėtojais. Bet, galima iš 
jo laukti, kad jis atstovautų mūsų 
bendruomenę vietinėse įstaigose ar 
vadovautų delegacijoms, kad suė
jus arčiau į kontaktą su žymes
niais šio krašto žmonėmis, šiuo 
atveju tiek individualaus žmogaus, 
tiek ir visos bendruomenės presti
žas auga. Tad techniškai mūsų 
jaunieji akademikai — filisteriai 
gali užimti tik bendruomenės va
dovaujančius postus.

Iš senosios kartos girdime nusis
kundimų: “Nu, kad jie neima”. 
Jaunoji karta atsako: “Kad ne 
labai nori ir perduoti, o jei ir per
duos tai tik su tokia sąlyga, kad 
visa bus varoma sena vaga ir kaip 
seniai gros! ’’Kur pagaliau teisy
bė?

Senoji karta yra baigusi mokslus 
Lietuvoje ir pasiruošusi visuomeni
niam darbui anų laikų laisvos Lie
tuvos reikalavimams. Po trisde
šimties metų ir gyvenant ne sava
me, laisvame krašte, vargu ar tie 
patys organizaciniai metodai gali 
būti taikomi. Be abejo, jų prana
šumas lietuvių kalbos žinojime turi 
didelės reikšmės. Bet, ar neturėjo
me net laisvoje Lietuvoje augštuo- 
se postuose žmonių, kurie lietuviš
kai kalbėjo gan silpnai? šie žmo- 

(Nukelta į psl. 6)
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MINTIES BAIMĖ?
Rašo VYTAUTAS DONIELA

Turbūt kiekvienais metais stu
dentų sąjungai iškyla ta pati pro
blema. Iš vienos pusės, daugelis 
narių nori suvažiavimo metu susi
tikti su senais prieteliais, susipa
žinti su naujais, pabendrauti prie 
muzikos ir stiklo alaus. Vadinasi, 
pageidaujama pramoginio pobū
džio parengimų. Iš kitos pusės, su
važiavimo rengėjai visgi žino, kad 
jie rengia STUDENTŲ suvažiavi
mą ir todėl turi atiduoti duoklę ir 
intelektualinei veiklai. Sakysime, 
juk ir sportininkai savo sąskry
džiuose nepasitenkina vien pobū
viais, bet didelę laiko dalį pra
leidžia aikštėse.

Kalbant apie studentų suvažiavi
mus, negalima paneigti pobūvių 
reikšmės. Per juos užmezgamos 
naujos pažintys, pastebima, kad 
melbourniškiai skirtingi nuo syd- 
nėjiškių, o adelaidiškiai ir nuo vie
nų ir nuo antrų. Pasimato, kad 
nors lietuvių studentų grupė ir nė
ra gausi, joje yra nemaža talento 
ir {domių asmenybių. Nors ke
lioms dienoms stipriau suplazda 
lietuviška liepsnelė. Bet permetus 
akimis iki šiol buvusius suvažiavi
mus, į akį krinta trūkumas dėme
sio rimtesniems parengimams. 
Praeityje pasitaikydavo, kad i re
feratus būdavo pažiūrima kaip į 
savotišką būtiną duoklės atidavi
mą, vadinasi, kaip į “neišvengiamą 
blogybę”. Diskusijos kartais bū
davo programon įtraukiamos “dėl 
formos”, kad parodžius, jog suva
žiavimas yra visgi studentų.

Jeigu tokia laikysena pasireikš
tų tik metinių suvažiavimų metu, 
rūpintis daug nereiktų. Suvažia
vimas juk tęsiasi tik kelias dienas 
ir per jį kalnų nenuversi. Bet pa
dėtis, atrodo, yra blogesnė. Ste
bėtojui susidaro įspūdis, kad suva
žiavimuose tik prasitęsia ta pati 
dvasia, kuri charakterizuoja, ir 
skyrių veiklą metų bėgyje. Suren
giama šokių, iškylų, nugėrimų, bet 
apie paskaitas, referatus, diskusi
jas girdima jau labai nedaug.

O visvien nebūtų galima sakyti, 
kad mūsiškiai rimtesniais dalykais 
nesidomi. Jau pats faktas, kad 
didokas procentas yra gana pažan
gūs moksle, nurodo, jog gilesnis 
mintijimas viena ar kita specifine 
kryptimi nėra svetimas dalykas. 
Bet ir šiaip daugelį studentų susi
tikus, aiškiai matyti (kas visai na
tūralu), kad jie intelektualinėmis 
temomis visgi domisi. Iš kur to
dėl ši sąjungoje pasireiškianti dva
sinė impotencija, ir kaip ją galima 

Neduoda ar...
(Atkelta iš psl. 5)

nės buvo naudingi ir reikalingi 
tautai, o geras sekretorius kalbos 
trūkumą išlygino. Kad mūsų jau
nimas išmoktų lietuvių kalbą bran
dos atestato lygiui, yra neįmano
ma reikalauti.

Senajai kartai visuomeninis 
darbas yra savas, pagaliau tai yra 
gyvenimo tąsa, šiam darbe ji ran
da asmeninio pasitenkinimo. Jau
noji karta tuo tarpu randa pasi
tenkinimo savoje profesijoje. 
Grįžt prie visuomeninio darbo yra 
pareiga. Negalėjimas lietuvių kal
ba reikšti minčių savo išsilavinimo 
lygyje atbaido ne vieną. Tai dar 
nereiškia, jog jie nėra susipratę 
lietuviai. Reikalui esant jie visa
da stoja ginti lietuviškų interesų. 
Bet, ar jie visuomenės yra tikrai 
pageidaujami? Pagaliau ar visuo
menė gali pilnai išreikšti jiems sa
vo pasitikėjimui?

Mūsų bendruomenėje pasitikėji
mo reiškimas vadovaujantiems as
menims nėra tobulas. Susirinki
mai šaukiami per spaudą. Ten, 
nuvykę asmenys išrenka vadovau
jančius organus, kurie kalba visos 
bendruomenės vardu. Ar jie yra 
rinkti visos bendruomenės? Ne. 
Daug kas pasakys: “Jei tamsta esi 
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sušvelninti?
Pirmiausia, referatų ar studijų 

vakarų organizavimą atlieka val
dybos, bet valdybų nariai kartais 
būna linkę prie lengvesnio žanro 
dalykų. Tas yra visai natūralu, 
nes populiariausi ir renkamiausi 
yra tie, kurie sugeba pravesti dai
ną, turi greitą sąmojų ir yra ap
skritai vikrūs visuomeniniame gy
venime. Tokiu būdu ir skyrių 
veikla yra labiau pramoginė. Ga
lima pastebėti, kaip uždaresni ir 
tylesni “intelektualai” turi tenden
cijos veikloje iš viso mažiau beda- 
lyvauti. Prieš keletą metų, be
rods, buvo spaudoje siūlyta, kad 
į valdybą būtų renkamas vienas 
narys specialiai intelektualinės 
veiklos reikalams. Bet, žinoma, 
jam tokie dalykai turėtų rūpėti “iš 
širdies”, nes tik tokiu atveju jis 
bus produktyviausias.

Svarbu yra pačių temų parinki
mas. Jos turėtų būti kontroversi
nės, kaip tą matome australų stu
dentų praktikuojamuose pietų me
to susirinkimuose, kurių netrūksta 
nė viename universitete. Kontro
versiniai pašnekėsiai labiau išju
dina klausytojus ir dažnai sukelia 
norą rimčiau pažiūrėti ir į susiju
sias temas, kurios pirmu žvilgsniu 
ir neatrodytų įdomios. Žinoma, 
šiuo atveju lengva susidurti su vy
resniųjų nepasitenkinimu, nes vy
resnioji išeivių karta linkusi būti 
stipriai konservatyvia. Tačiau čia 
tenka tik turėti drąsos ir pradėti 
laužti ledus, nes kas jau kartą per
galėta, nustoja bauginančio cha
rakterio. Peržvelgiant dvidešim
ties metų išeivijos laikotarpį, gali
ma lengvai pastebėti, kad daug 
minčių, kurios iš karto atrodė nuo
dingos, laikui bėgant tapo visai 
padoriomis. Sakysime, tokia tole
rancijos idėja, iš pradžių atro
džiusi nepriimtinu dalyku mūsų 
gana dogmatiškoje išeivijoje, šian
dien jau baigia legalizuotis.

Tam tikru sunkumu lieka pačių 
studentų nedrąsa duoti referatus ir 
dalyvauti diskusijose. Amžinai gir
dime skundą, kad, štai, mes nemo
kame pakankamai išsireikšti lietu
viškai. Bet iš tikro čia reikalas 
sukasi tik apie pirmo žingsnio bai
mę. Kas nebrenda į vandenį, neiš
moks ir plaukti; kas nepradės ra
šyti, nieko ir neparašys. Visgi pra
džią gali palengvinti, kaip minėta, 
kontroversinės temos, labiau iššau
kiančios tiek jausmus, tiek protą, 
ypač jei organizatoriai vengia be- 

suinteresuotas lietuviška veikla, 
tai tamstos pareiga yra atvykti į 
tokį susirinkimą”. Nepamirškime, 
jog kiekvienas iš mūsų yra indivi
dualus asmuo ir mes turime asme
niškų rūpesčių ir pareigų. Mes gy
vename išsisklaidę ir fiziniai nu
vykti į tokį susirinkimą skirtą die
ną ir valandą daug kam neįmano
ma. Indomu, kiek žmonių atvyktų 
į rinkimus jei pav. visi Melbourne 
gyventojai turėtų pareikšti savo 
balsą miesto rotušėje skirtą dieną 
ir valandą;?

Išrinktasis moraliai gali atsto
vauti tik tuos, kurie dalyvavo rin
kimuose. Šis rinkimų defektas 
ypač jaučiamas mūsų jaunosios 
kartos, kurie yra užaugę tokiose 
sąlygose, kur kiekvienas pilietis 
yra įpareigotas pareikšti savo 
nuomonę ne audringame susirinki
me bet ramioje ir kilnioje atmos
feroje. Padaryti tai mūsų bend
ruomenėje yra gan lengva. Balsa
vimą galima pravesti paštu. Šis 
metodas yra šiandien plačiai nau
dojamas, kaip pav. universitetuose, 
kompanijose, valstybiniuose rinki
muose ir t t. Tada tautietis, gy
venąs net Milduroje, pasijus lygia
teisiu nariu su Melbourniškiu ar 

reikalingo formalumo ir pasitenki
na intymesniu rateliu. Kartais čia 
susiduriama ir su kita aplinkybe. 
Teko keletą kartų matyti, kaip 
diskusijas nustelbia vienas kitas 
vyresnės kartos . atstovas, ištisą 
pusvalandį skelbdamas savo pasau
lėžiūrinį manifestą ar net kore
guodamas prelegento dvasines pa
klaidas. Tokie poreiškiai diskusijas 
paprasčiausiai užmuša, nes jau
nesnieji žino nesusilyginsią su vy
resnio iškalba ir sugebėjimu įtiki
nėti. Todėl geriausia diskusinius 
vakarus ruošti jaunosios kartos 
tarpe. Neblogai nusisekusiu tokios 
rūšies bandymu reikia laikyti prieš 
pora metų Sydnėjuje suruoštas 
“Brolių ir Seserų” diskusijas, kur 
dalyvavo vien jaunesnieji ir turbūt 
todėl nebijojo atverti gilius savo 
sopulius.

Kartais sakoma, kad intelektua
linėms temoms geriausia vieta yra 
pats universitetas ir prie jo vei
kiančios organizacijos, gi lietuvių 
studentų sąjunga privalanti ribo
tis pramoginiais tikslais, šitoks 
argumentas betgi nėra tvirtas, nes 
už pramoginių tikslų slypinti prie
laida yra, bendrai tariant, lietuvy-

PASIŽYMĖJĘ LIETUVIAI STUDENTAI
Pietų Australijos Good Neigh

bor Council parinko du jaunuo
lius — abu lietuvius — jaunųjų 
piliečių premijai (Youth Citizen
ship Award), kuri bus pirmą kar
tą skiriama Australijos piliečių 
sąskrydyje (Australian Citizen
ship Convention) Canberroje. Iš 
jų yra:

Vytas Kapočiūnas, 
meno mokyklos studentas ir

Vytautas Straukas, 
pradžios mokyklos mokytojas.

Premiją skiria Tautinis Jauni
mo Komitetas Australijoje ir ji 
bus įteikta imigracijos ministerio 
sausio 19 — 21 d. d.

Tokios premijos bus skiriamos 
kasmet jauniems vyrams ir mer
gaitėms ligi 25 m. amžiaus ir gi- 
musiems už Australijos ribų iš 
neaustralų tėvų.

Premijas skiriant atsižvelgia
ma, kad jie būtų pavyzdžiu jau
nimo organizacijoms, naudingi 
bendruomenei, pranašūs moksle, 
sporte ar kitose srityse

Vytas Kapočiplpias 
yra 20 m., neseniai laimėjęs Goya 
meno premiją 100 gn. konkursi
nėje visos Australijos jaunųjų 
dailininkų parodoje, kurioje da
lyvavo 450 jaunųjų dailininkų 
žemiau 25 m. amžiaus. Jis 1962 m. 
gavo Commonwealth stipendiją 
studijuoti meną. Pietų Australi
jos meno mokykloje jis eina aug- 
ščiausiais pažymiais.

Vytautas Straukas yra 
19 m., yra jaunesnysis pradžios 
mokyklos mokytojas. Vytautas 
priklauso lietuvių tautinių šokių 
grupei ir dabar moko tų šokių 
jaunesniuosius. Dainavo vietos 
lietuvių chore ir dabar chorve
džio treniruojamas vesti chorą. 
Jis priklauso Lietuvių Studentų 
Sąjungai ir trejus metus išbuvo 
skyriaus sekretorium. Taip pat 
Vytautas Straukas aštuonerius 

adelaidiškiu.
Kandidatai su bendruomene turi 

būti supažindinami per spaudą, 
šis rinkimo būdas leistų mums 
pristatyti visuomenei jaunosios 
kartos atstovus. Kiekvienas tau
tietis, nesvarbu kur jis begyventų, 
turėtų progos susipažinti su visais 
kandidatais ir šaltu protu ir pato
giu sau laiku sudaryti tokią val
dybą, kuri jo nuomone, yra tinka
miausia jį atstovauti. Tautietis, 
rinkdamas tuos asmenis, yra pasi
ruošęs juos remti moraliai ir mate
rialiai. Kaip matome, šis rinkimo 
būdas turi daug pirmenybių prieš 
dabartinį. Štai keli jų:

1. Bendruomenė būtų tvirčiau 
“sucementuota”, tai yra, tautie
čiai gyveną paskirose vietose būtų 
daugiau suinteresuoti savo valdo
maisiais organais ir jų veikla.

2. Jaunimas, šiandien retai atsi
lankąs į rinkiminius susirinkimus, 
turės progos pravesti tuos asme
nis, kurie juos supranta. Jie juos 
seks ir rems.

bės išlaikymas. Juk jei lietuvybės 
išlaikymas nerūpėtų, tai ir atski
ros lietuvių studentų sąjungos ne
reiktų. Bet jei sutinkame, kad są
jungos veikla yra susijusi su lietu-
viškos liepsnelės puoselėjimu, tai 
joje vietos turi ir referatai bei pa
šnekėsiai, nes jie patiekiami ir dis
kutuojami lietuvių kalboje. Galima 
sakyti, kad išeivijoje pati pagrin
dinė tautiškumo žymė yra savo 
kalba. Nebėra ko girtis lietuviška 
pavarde ar nurodyti lietuvišką kil
mę, jei patsai pagrindinis tautinio 
reiškimosi būdas — kalba — ne
beegzistuoja. Bet jau šiandien iš
sireiškimas tampa didele proble
ma; net filsteriai, kalbėdami apie 
profesinius dalykus, savo frazėmis 
kuria margą šuniuką.

Sekančiais metais sueina penkio
lika metų nuo tų dienų, kai Aus
tralijos universitetų durys atsida
rė pirmiesiems lietuviams studen
tams. Kaip girdėti, pamažu ruo
šiami ženkliukai. Bet, iš tiesų, stu
dentus turėtų ženklinti ne segtukai 
ar medalijonai, bet verčiau žvalu
mas, dvasios atvirumas ir protinė 
drąsa. Vargingas yra studentas, 
kurio studentiškumas šviečia ne iš 
žinių bei protavimo, bet iš emalinė
mis spalvomis tepto ženkliuko. Di
desnė dovana sekantiems metams 
būtų ne išorinis papuošalas, bet 
intelektualiniai darbai, prasilauži
mas iš minties baimės.

metus išbuvo lietuvių skautų są
jungoje ir dabar yra vienas iš 
skautų vadovų.

Taip rašo apie mūsų pranašius 
jaunuolius “Good Neighbor 
Council of South Australia News
letter” šių metų lapkričio nume
ryje (23-me).-

NAUJAS CANBERROS LIET.
STUDENTŲ SENIŪNAS 

RIKA SIPAVIČIUS

Canberros L.S.S. Skyriaus me
tiniame susirinkime lapkričio 11 d. 
nutarta dėl mažesnio studentų 
skaičiaus persiorganizuoti į seniū
niją. Seniūnu vienbalsiai buvo iš
rinktas Rika Sipavičius.

Rika gimęs 1947 m. sausio 9 d. 
Vokietijoje. 1963 m. baigė Canber
ra High- School ir studijuoja eko
nomiką. Laisvalaikiu šoka tauti
nius šokius, žaidžia universiteto 
krepšinio ko-doj, mėgsta “Spear- 
fishing” ir ruošiasi būti “life- 
saver”. Be to, Rika mėgsta muziką, 
pats skambina pianinu, gitara ir 
puikiai groja akordeonu.

PAŽANGUS STUDENTAS
Kolega Gėdis Grudzinskas kaip 

geriausias Sydney universiteto ko
mandoje krepšininkas, šiemet buvo 
atžymėtas tradiciniu sporto diplo
mu “Blues”.

3. Išrinktieji asmenys būtų re
miami plačios visuomenės, o ne 
saujelės asmenų, kurie juos rinko.

4. Vadovaujančių asmenų atran
ka būtų geresnė, tai yra bendruo
menė galėtų susipažinti su kandi
datų kvalifikacijomis, sugebėji
mais ir be jokios pašalinės įtakos 
atsirinkti tinkamiausius žmones.

5. Specializacija gali būti prak
tikuojama renkant asmenis, tai yra 
pirmoje vietoje žiūrima į asmens 
kvalifikacijas atatinkamai pozici
jai, o ne į gerą lietuvių kalbos ži
nojimą. Valdyba sudaryta iš 
specialistų savo srityse funkcio
nuos labai gerai turėdama tik vie
ną žmogų — sekretorių, mokantį 
gerai lietuvių kalbą, ypač raštu, 
žmonės su silpna lietuvių kalba tu
rės progos ir daug paskatinimo ją 
geriau išmokti. Taip mes išsiau
ginsime jauną, aukštai kvalifikuo
tą kadrą iš kurio ateinančios kar
tos galės rinktis sau vadovus, pa
tarėjus.

Studiosus Synonymus

AKADEMINIAI
NUSIDAVIMAI

Sydney
Paskaičiusi “Mūsų Pastogėje” Ku-kos žinią apie galimą “Jauni

mo Kvieslio” ir “Studentų žodžio” redaktorių dvikovą, nuplasnojau 
reikalo ištirti pas pačią “St. Ž.” redaktorę, ši nusišypsojusi pareiškė, 
kad ji esanti tik dėkinga “Jaunimo Kvieslio” ir kitų laikraščių re
daktoriams, už studentų sulvažiavimo programos | paskelbimą. Iš 
“Jaunimo Kvieslio” redaktoriaus, dar Lietuvos universiteto filis
terio, “Stud, žodžio” redaktorė būdama tik eilinė Sydney universi
teto studentė, sakosi galinti tik pasimokyti, o ne su juo kovoti, ar 
konkuruoti. . •

★
Kol. A. Antanaitis paskutiniu metu nusiteikęs labai heroiškai 

— su universiteto kadetais išvyko pratimų į kariuomenės stovyklą.
★

Sydney mieste ypač išpopuliarėjo auto lenktynių sportas. Di
džiausi entuziastai kolegos Andrius Gardis, Valdas Vaičiurgis, “Mop- 
sis” ir “čigonas”. Tuo tarpu jie dar tik žiūrovų eilėse.

★
Alius Migevičius šiais metais įsigijo matininko (surveying) diplo

mą, o kitų metų pradžioje apturės ir savo vestuves su Renata.
★

Prieš išvykdami į Melbourną sydnejiškiai kolegos susirinko pas 
filisterę Daivą “barbekiauti”. Kepsniai čirškėjo, žemė dundėjo.... 
Trūko tik “twisto” plokštelių.

★
Sydnejiškiai užjaučia kol. f ii. S. Grincevičių. Įdomu, kas jam 

ten Melbourne pakišo koją?

Canberra
Ilgus metus kanberiškiams vadovavo filisteriai, bet pagaliau 

turėjo nusileisti ir valdžią perleisti... fuksui! Sako, duosim pavyzdį 
visai mūsų bendruomenei.

★
Kol. Labutis atostogas leidžia Sydney mieste. — Prižiūri Dai

vos dvarą!
★

Filisteriai Romas Katauskas ir Viktoras Martišius sistematingai 
dairosi po visą Australiją: pradėjo nuo South Coast, pajudėjo į Dub- 
bo pušynus ir, aišku, kelionė baigsis Melbourne. Juk šiais metais 
visi keliai į Melbourną veda!

Brisbane z
Kol. Milda Vilkinaitė sėkmingai baigusi mediciną vyksta į Mel

bourną per Sydney. Įdomu, kur Mildai labiau patiks?
★

Kol Dalius Sagatys, chemikas, gavo stipendiją ir išvyksta tre
jiems metams į Jungtines Amerikos Valstybes pagilinti studijų.

Adelaide
Penkerius metus praleido adelaidiškiai hesifotografuodami ir 

buvo taip užsiėmę, kad net rašyti užmiršo. Šarkai į ten nuskrist 
pertoli, tad apie juos nieko.

Melbourne
Kai nuvažiuosit, tai ir visus dyvus pamatysit!

šarka

Ypatingai malonu, kad kol. Gė
dis universitete garsėja ne tik kaip 
sportininkas, bet ir ypač savo sėk
mingom studijom. Jam paskirta 
“National Heart Foundation” sti
pendija — 200 svarų metams. To
kia stipendija skiriama į metus tik 
šešiems studentams. Jis taip pat 
šiais metais kandidatavo į N.S.W. 
Rhodes 1965 m. stipendiją. Dabar 
kol. Gėdis ruošiasi “Bachelor of 
Science” (Neurophysiology) laips
niui.

IŠ REDAKCIJOS 
KREPŠIO

“Tik būdamas dėl ko nors labai 
“worked up” aš pasirodau spaudo
je” — filisteris medikas.

★
“Dvi savaites krosnį vien tik po

pieriais kūrenau” — rašęs ir ne
parašęs kolega.

★
“Dėl straipsnio tai abejotina, 

ar kas išeis prašyta tema... Tei
sybę pasakius, esu “flat out” — 
jaunas teisininkas.

MŪSŲ PARDUOTUVĖJE MELBOURNE

57-589 PRAHRAN MARKET ARCADE

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

ĮVAIRŪS VIETOS PRODUKTAI IR SKANĖSTAI. ■ 
ATSILANKYKITE IR ĮSITIKINSITE!

Savo klientams lietuviams linkime smagių

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 1965-JŲ METŲ.

FOOD HOUSE PTY. LTD.

★
“Kolegiškai spaudžiu dešinę” — 

fuksas redaktorei.
★

“šitas epitetas mane tiesiog ner
vina — jaunas advokatas, jaunas 
teisininkas ir panašiai — filisteris 
pavadintinas filisteriu!”

★
Žinoma, ir filisterių ten buvo. 

Bet tai nieko blogo, o gero — kiti 
ne perseni” — kolegė per Mt 
Buller savaitgalį.

★
“Ir aš turėjau neblogą laiką, bet 

principiniai šnekant tai nebuvo 
kaip reikiant — Kita kolegė apie 
tą patį Mt Buller savaitgalį.

★
Nebuvo elektros, bėgančio van

dens ir lovoje dviese reikėjo mie- ■ 
goti” — nepasenęs filisteris apie 
Mt. Buller savaitgalį.
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Ei, Kalėdos!

Ei, Kalėdos, brangi Švente, 
broliai vargScd jums ją Švęsti...

Skamba ausyse žodžiai lietu
viškos giesmės, sukurtos dar 
tais laikais, kada Lietuva skur
do rusų slegiama ir persekioja
ma, lenkų ponų niekinama, ka
da kaimo žmogus savo vargo ir 
darbo metuose pamatydavo tik 
kelias šviesesnes dienas — tai 
sulaukus Velykų ir Kalėdų. Tris 
dienas džiaugtis, švęsti ir paro
dyti savo širdį: Dievui, artimui, 
tėvynei.

Kalėdos būdavo Kristaus gi
mimo šventė. Tikroji Kalėdų 
dvasia turėjo apimti džiaugsmą, 
taiką, ramybę visiems geros va
lios žmonėms. Gyvuliai ir pau
kščiai — ir tie pajusdavo žmo
gaus dosnią ranką ir gerą širdį
— ir jie švęsdavo Kalėdas!

Su viltimi ir su ilgesiu lauk
davo Kalėdų vaikai — eglutės 
parsinešti iš girios, papuošti pa
čių sulipdytais žaisliukais, ke
liais apšalusiais obuoliais, me
dalininkais, uždegti žvakeles ir 
užgiedoti “Gul šiandieną jau 
ant šieno”. O po to sėsti prie 
turtingo Kūčių stalo... Nes šir
dys buvo ramios ir patenkintos
— visa, kas buvo galima pada
ryti geriausio buvo padaryta; ir 
vargšė senelė apdovanota, ligo
nis aplankytas, pakeleivis pri
glaustas ir sušildytas, o Dievas 
pagarbintas...

Ilgas kelias mūsų nueitas nuo

Šiandie, kai sakome “Ei, Ka
lėdos, brangi šventė” — galime 
patvirtinti: tikrai brangi, tik jau 
visai kita prasme. Jau matuoja
me kitu matu — pinigu. Kiek 
bus išleista pinigų niekučiams, 
kiek pinigo beprasmėms bran
gioms dovanoms, negalvojant, 
kad tik pirkti — pinigų, mat, ne
trūksta, rankos yra pilnos, bet 
kaip su širdimis?

Ar jos netampa tuščiomis, jei 
neįdedam į jas tikros meilės?

Ko verta didžiausia dovana, 
jei ranka, kuri ją duoda yra ne
gyva? Kartais nušluostyta viena 
ašara ir geras žodis atstoja dvi 
saujas pinigų. Noras suteikti 
kam nors tikro džiaugsmo gali 
nušviesti apsiniaukusį dangų. 
Daug dar pasauly yra vargo ir 
skurdo, daug ašarų ir skausmo, 
bet užmerktomis akimis per jį 
eidami, mes niekad nematysim.

Perrėkiami visokių “Hit-Pa- 
rades” mes jau nebegirdime, o 
po mūsų “Make-up” mes bai
giame paslėpti netik tikrą savo 
veidą, bet ir sielą.

Kitų žmonių rūpesčiai ir šau
ksmas nebepasiekia mūsų kai
riosios kūno pusės, kur turėtų 
būti širdis.

Kalėdos tampa negyvos ir pil
kos. Kalėdos nebeturi paslap
čių. Nebėra vilties ir laukimo.

Kalėdų giesmės ir choralai 
pradedami giedoti mėnesiais 
prieš Kalėdas. Duoti kam do
vaną — pats paprasčiausias dar
bas. Mes turime pinigų. Krau
tuvės aplenkia mūsų paketėlius 
margais popieriais ir suriša auk
siniais mazgais, mums net pirš
to pajudinti nebereikia. Belieka 
tik laukti tų “holidays” — atos
togų — sveikas Kūdikėli! Cher- 
rio!

nos akys mato daug geriau, 
reikia tik jas plačiau atmerkti, 
o jaunos rankos vikrios ir stip
rios, jos turi judėti ir ne vien 
tik imti, bet ir duoti.

Kartais keliais pirštų judė- 
siais galima atlikti- žygį, kurį 
didvyrišku galima pavadinti, jei 
jis yra atliktas sukaupus visas 
jėgas, užmirštant save, išsiža
dant ko nors artimo ir brangaus.

Aš prisimenu mažą, suvargu
sią mergaitę, kuri sėdėdavo sau
lėj ir žaisdavo su vienintėliu 
blizgančiu daiktu, kurį ji tetu
rėjo — paprasta plienine špil
ka — (čia vadinama “safety' 
pin”). Malonu buvo stebėti, 
kaip ji atsargiai tą špilką kelis 
kartus per valandą vis įsisega į 
naują vietą savo suknelėje. Nie
ko geresnio ji nebuvo mačius 
ir nieko geresnio ir neturėjo. Ir 
štai vieną popietę važiavo sve
timas žmogus pro šalį dviračiu. 
Išpuolė šuo ir perplėšė visą jo 
kelnių pusę. Didelėm išsigandu
siom akim žiūrėjo mergaitė į 
įvykius, viena ranka įsitvėrus į 
savo špilką. Paskui pamažu at
segė, išėmė iš savo suknelės ir 
dviem pirštais ištiesė ją sveti
mam žmogui, vos girdimai ištar
dama:

— Galima susekti...
Ir šuo buvo ne jos, ir žmo

gus buvo svetimas, ir savo špil
kos ji daugiau nebematė, bet 
toje vietoje, kur buvo jos šir
dis, turėjo likti šviesus ir žiban
tis ženklas — špilka, kuri nie
kad nesurūdys.

“Duoti” ir duoti nėra lygūs.
Ar žinote pasaką apie “Sau

lytę”, gražią geltonkasę mergai
tę, kuri atidavė seneliui savo 
kasas, nes norėjo jam padėti?

LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTU SKYRELIS
Redaguoja ▼.». Antanas Krausas, 4 Grandview Ave, Maribyraong, Vie. Tel. FU 8382

Čia yra auka, kuri reikalauja 
visų žmogiškų pastangų, apie 
save nebegalvoji, nori tik padė
ti, palengvinti kitam — viršum 
savęs reikia pakilti.

Reikia ko nors pačiam atsi
sakyti. Nesvarbu, kas tai bebūtų 
— būsi padaręs gerą darbelį ir 
tavo širdies durys bus atdaros 
kitiems darbams.

O užmiršti save nėra taip 
lengva. Ką mes nedarytume, 
mes pirmiausiai norime ko nors 
sau, o tik kas lieka kitiems. 
Skautiškoji dvasia mus moko ir 
ragina daryti gera kitiems, kad 
galėtume patys pasidaryti ger 
resni ir tobulesni žmonės. Pra
dėję nuo mažų kasdienių darbe
lių, mes išaugsime milžinais, ku
rie galės skleisti vėl tikrąjį Ka
lėdų Džiaugsmą, kurio mes 
šiandie pasigendame.

Jei našlė, kaip šv. Rašte pa
rašyta, įmetė tik kelis varinius 
pinigėlius, kai šalia turtuolis py
lė aukso gabalus, ir jos auka 
buvo lygiai sunki Viešpaties 
svarstyklėse, mes matome, kad 
ne nuo kiekybės, bet nuo koky
bės pareina įvertinimas ir spren
dimas. Nes tie, kurie duoda ir 
daro ne vien rankom ir negyvais 
žodžiais, bet prideda gyvos šir
dies, neša saulę ir laimę savo 
aplinkumai.

SESĖS IR BROLIAI,

sveiki sulaukę Šv. Kalėdų! Su Kūdikėlio Kristaus užgimimu, 
teateina į mūsų širdis kuo daugiau Dievo, Tėvynės ir Artimo mei
lės, kad linksmu veidu ir gryna sąžine žengtume vis lietuviškos 
skautybės keliu, kuo sąžiningiau pildydami visus skautų įstatus, 
bet ypač prisimindami septintąjį įsakymą: ‘Tebūnie tavo pirmoji 
mintis apie kitus, o tik antroji apie save.”

Iki pasimatymo Rajoninėje Stovykloje.
Budėkim!

v.s. V. Neverauskas,
LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADAS.

' Yi'a ir mūsų išleivių tarpe 
vienišų, yra senių, yra ir netur
tingų, į vargą patekusių žmo
nių. Reikia juos susirasti, gali
ma nusiųsti dovanėlę, be žodžių, 
be didelių klausinėjimų. Yra 
Vokietijoje paliktų mūsų ligonių 
— jiems kiekviena mažiausia 
dovana suteiktų džiaugsmo.

Bet reikia duoti ir dalį savęs, 
reikia atsisakyti vienos kitos 
plokštelės, dešimtos poros batų 
arba suknelės, kuri lange vilio
ja. O kur visokie blizgučiai ir 
pinigai išldidžiami plaukų paM 
gražinimui? Puošdami kūną, kad 
neapleistume sielos.

Be sielos žmogus jau nebėra

žmogus. Robotų, mechanizmų 
gali pagaminti laboratorijos, bet 
žmogų, tikrą žmogų savyje ku
riame mes patys. Nereikia išsi
žadėti religijos, tautinių tradici
jų, negalima paniekinti — jų 
nustoję mes būsime tik šiaudi
niai žmogeliai, nebebus kas riš
tų mus į krūvą ir sujungtų.

Ir pradėdami Naujuosius Me
tus įkvėpkime tos didžiosios 
Kalėdų dvasios ir kasdien pa
kartokime šią trumpą maldelę 

“Viešpatie, duok, kad rytoj 
būčiau geresnis negu šiandie 
buvau.”

S.S. Skruzdėlytė

baudžiavos laikų. Gyvename 
štai svetimuose kraštuose, kito
kia gamta, kitokia dvasia ir ki
tokie žmonės aplink. Kaip išlai
kyti vertybes, kurias mūsų že
mė, mūsų protėviai įdiegė mūsų 
širdyse?

Gyvenimo malūnai mala ir 
sukasi.

Tikroji Kalėdų dvasia, džiau
gsmas yra dingę reklamų, gar
siakalbių ir krautuvių languose. 
Viskas užtiesiama nauju, pa
auksuotu tinklu — biznis.

Pasiaukojimo, artimo Jmjeilė, 
pagelba, širdis, religija, tradici
jos yra išstumiami iš akiračio — 
darosi žodžiais, kuriuos neužil
go gal beliks įtraukti į žodynus, 
nes jie pasidarys nebesupranta
mi ir svetimi.

Sako, kažkur prieš 2000 me
tų gimė Kristus. Mes čia suskai
čiuojame kiek nedarbo dienų 
turėsime ir kur reikėtų nuva
žiuoti — mašina nauja, oras ge
ras... Happy Christmas!

Ir vėl sugrįžtu prie tos Ka
lėdinės giesmės, tik šį kartą kiek 
pakeisime žodžius:

“Ei, Kalėdos, brangi šventė, 
broliai, sesės, jums ją švęsti!” 
švęsti visais skautiškais įsta

tais ir pažadais. Netiesa, kad 
šiandieną šiame krašte nebėra 
kur gero darbelio padaryti. Jau-

VILNIAUS TUNTE
IŠKYLA I NARACOORTO 

URVUS
“Vilniaus” tuntas spalio 3 — 4 

dienomis suruošė įdomią iškylą į 
Naracoorto urvus. Jie randasi 
260 mylių nuo Adelaidės Melbour
ne link. Iškylon vyko 32 asmenys, 
skautai-tės, skautai vyčiai, viena 
vyresnė sesė ir dvi mamytės. Išky
lautojus vyliojo pamatyti nuosta
bią stalaktitų karaliją.

šaltą ir lietingą šeštadienio rytą 
sulipom į autobusą, gausiai pa
krautą su palapinėm, kuolais ir 
kitais stovyklavimo reikmenimis. 
Pirmoji kelionės dalis, 50 mylių iki 
Murray bridge užtruko pusantros 
valandos, nes kelias ėjo ne tik per 
kalnus ir vingiuotas, bet ir dėl gy
vo susisiekimo zujo daugybė maši
nų į Melbourną ir į kitus mieste
lius. Valandėlei sustojome prie 
kavinės, kur jaunimas nusipirko 
saldumynų.

Vėl pasileidome tolyn ir po trijų 
valandų galiausia pasiekėme Nara
coorto miestelį ir pavažiavus dar 
7 mylias, pasiekėme kelionės tikslą 
— nuostabiuosius stalaktitų urvus. 
Čia brolis tuntininkas ir vyčių va
das jau laukė mūsų. Teko pir
miausia ne pasiruošti stovyklauti, 
bet tuoj apžiūrėti urvus, nes jau 
baigėsi apžiūros laikas.

Oras retėja, daug šilčiau po že
me, kaip viršuj, urvai apie 80 pėdų 
po žeme ir jie verti apžiūrėti, nes 
daug natūralaus grožio sužiba 
prieš akis. Urvai turi apšvietimus 
ir labai aptempti su virvėms. 
Nors tie urvai ir gražūs, bet sar
gas gadino visų ūpą savo šiurkš-

toku, piktu elgesiu ir paskubintu 
vedžiojimu.

Išlipę atgal į gryną orą pasista
tėme palapines ir lengvam lietu
čiui dulksnojant išaugo mūsų ma
žas, drobinis miestelis. Čia sto
vyklauti buvo mums neįprasta. 
Netoli nuo palapinių bėgo vanduo 
iš kranų — šiltas ar šaltas — yra 
dušai ir skalbykla. Mažiesiems sū
pynės ir kiti žaidimo įrengimai. 
Prie virtuvės kiek užkandome ir 
pasistiprinome. Jau ir temti pra
dėjo. Užkūrėm laužą. Pastebė
jau, kad mamytės nebepajėgia lau
že dalyvauti ir nevalgiusios nuėjo 
į savo palapinę poilsiui. Prasidė
jo laužas. Daug dainavom, šokom, 
šposavom, net ir žiūrovų susilau
kėm: 
dybos ;
gulėm 
visus.

Kitą 
Virėjai 
valgę kaip tyrinėtojai leidomės j 
urvus, kuriuose nėra apšvietimo, 
nei laiptų, nei kelių, o tik skylė pa
viršiuje ir kopėčios. Iš tų urvų 
vakarais išskrenda šikšnosparnių

šoferio ir pora miesto val- 
galvų. Apie vidurnaktį su
it saldus miegas apėmė

rytą sukilo visa stovykla, 
paruošė pusryčius ir pa-

1965 M. RAJONINES STOVYKLOS DAINA

Melodija ir žodžiai K. Baltoko

1. Saulės karštai išbučiuoti
Jaunystės jėgų kupini 
Žengia ten-skautai kalnais ir slėniais 
Kur stovykla jų graži.

2. Kai už kalnų dingsta saulė 
Mums kelią tad rodo dangus 
Medžių šešėliai tuomet juos lydi 
Laužas apšviečia kelius.

3. Aušta jau rytas auksinis, 
Atgimsta vėl nauji vaizdai 
Bunda iš miego ten sesės, broliai 
Laukia jų nauji darbai.

Po kiekvieno posmo:
Skardus garsas trimito
Sveikina mus ten iš ryto
Tai mūs visi skautai stovyklauja 
Prie sriaunios Yarros upės pakrančių 
Tėvynei, Dievui, artimui tarnauja

Vis budžiu.

pulkai. Į šiuos urvus tik narsiausi 
skautai telindo: “Kazinas” ir 
“Sprigis”. Be šių dviejų, atrodo, 
ir jokios iškylos nebūtų. Juk visur 
reikalingi pokštininkai ir juokda
riai! Ir taip įdomiai leidžiant lai
ką atėjo ir pietūs. Pavalgę skanių 
dešrelių su priedais, pradėjom 
ruoštis namo: nuleidome palapines, 
sutvarkėme visus stovyklavimo 
reikmenis, pakrovėme į autobusą.

Puse trečios išvykom iš Nara
coorto į namus. Kelionė atgal ne
buvo taip įdomi, nes visi buvome 
pavargę, net kai kurie sumigo.

8 vai. vakaro jau atsidūrėme 
prie Lietuvių Namų, čia jau lau
kė nemaža tėvelių. Iškrovę auto
busą ir visa tvarkingai sudėję, at
sisveikinom vieni su kitais ir išvy
kome namo linksmi ir patyrę daug 
įspūdžių ir žinių. Nors ir pavargę 
nuo ilgos kelionės grįžome, bet 
lauksiu vėl kitos iškylos į tolimes
nes vietas, nes buvo labai įdomu.

J.V.P.M.

AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTUS, SKAUTUS TĖVUS, 
RĖMĖJUS IR VISUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS 

SVEIKINAME ŠV. KALĖDŲ PROGA IR 
LINKIME GRAŽIAUSIŲ NAUJŲ METŲ.

Sydnėjaus Skautų "AUSROS” Tuntas

A. A. SKTN. MARIJA 
MACKEVIČIENĘ AMŽINYBĖN 

PALYDĖJUS
Po sunkios ligos, fiziniai iškan

kinta, tačiau dvasiniai tvirta, spa
lio 10 d. rytį, Chicagoje mirė Lie
tuvių Jūrų Skautijos Vadovybės 
pareigūnė sktn. Marija Mackevi
čienė.

Spalio 13 d. iškilmingomis gedu
lingo atsisveikinimo apeigomis — 
akademija, Chicagos jūrų skautės 
-ai ir Jūrų Skautijos vadovybės pa
reigūnai atsisveikino su velione. 
Atsisveikinimo apeigose, dalyvau-

NAUJI NAUDINGI LEIDINIAI
Laužai Liepsnoja Vakaruos (skautų albumas) .................
Vilkiuko Žinynas 122 psl.........................................................
IlI-ojo 1. skautų patyrimo programa (laukiama atsiunčiant)
Skautybė Lietuvaitei 350 pusi....................................................
Jaunesnioji Skautė 24 psl. ......... ..................:............ .....
Jaunesniosios Skautės Vadovei 36 pussl.................. ...............

Užsakyti šiuo adresu: A. Krausas, 4 Grandview Ave. 
ribymong, Vic.

45/-
10/-

22/6 
2/6 
5/- 

, Ma-

jant jūrų skaučių, vadovų-vių ir 
visuomenės bei organizacijų atsto
vams, žodį tarė "Juodkrantės” jū
rų skaučių tunto vardu — v. v. D. 
Bylaitienė, L S Seserijos vardu — 
vyr. skautininkės įgaliota sktn. Bi
liūnienė, varpininkų vardu — p. A. 
Kučys ir Lietuvių Jūrų Skautijos 
bei jos vadovybės vardu — jūr. 
sktn. Ed. Vengianskas. Gedulingo 
atsisveikinimo akademijų pravedė 
“Juodkrantės” tunto vadijos parei
gūnė sktn. A. Gasnerienė.

Atsisveikinamosios akademijos 
metu buvo perskaitytas velionės, 
paskutinėmis gyvenimo dienomis 
rašytas jaudinantis laiškas, skirtas 
Chicagos jūrų skaučių "Juodkran
tės” vadovėms, kuris buvo gautas 
jau po sktn. M. Mackevičienės mir
ties. Šio laiško turinys, rodąs ir 
paskutinėmis gyvenimo valandomis 
sktn. M. Mackevičienės dėkingumą, 
meilę ir rūpestį jūrų skautėms.

širdingiausiai sveikiname visus draugus ir pažįstamus

sulaukus ŠV. KALĖDŲ O NAUJIEMS 1965 METAMS

linkime gausios Dievo palaimos Jūsų darbuose, o svarbiausia, 
kad nebūtumėt apnešti svetimybių dulkėmis.

KiSonų Seimą
Stroud

NUOTAIKINGIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ, 
ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

LINKI VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KLIENTAMS

M. PETRONIS

NUMATOMA ANGLIŠKA 
LITUANISTINĖ 

ENCIKLOPEDIJA

Iš JAV gautomis žiniomis, šiuo 
metu baigiamas ruošti 32-sis Liet. 
Enciklopedijos tomas. Jame tilps 
“T” raidės pabaiga, “U” raidė ir 
bus pradėta “V” raidė. Iki “Ž” 
pabaigos bus dar du tomai. Vė
liaus išeis 16-sis "Lietuva” to
mas. Tuo būdu Liet Enciklope
dijos leidimas bus baigtas 1965 
metais.

Leidėjas J. Kapočius pasiryžęs 
išleisti šešių tomų lituanistinę 
enciklopediją anglų kalba, kurios 
pirmasis tomas gali 
1966 metų pradžioje.

pasirodyti 
(E)

Vietinių ir užsieninių spiritinių gėrimų parduotuvė

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY Tel 74 5727 
Priimami telefoniniai užsakymai. Pristatoma į namus.
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8 MŪSŲ PASTOGĖ 1964 m. gruodžio 21 d.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME SAVO BIČIULIUS, 
KLIENTUS IR BENDRADARBIUS SU 
KALĖDOM IR NAUJAISIAIS METAIS

IR LINKIME GIEDRO ŠVENTIŠKO DŽIAUGSMO.

FRANK S GROŽIO SALIONAI

(Savininkas P. Sakalauskas)

9 5 Fetherstone St., Bankstown, tel. 708023
• 380 South Terrace, Bankstown, tel. 706644
• 3 Restwell Str., Bankstown, tel. 701920

• Tuoj po naujų metų atidaromas dar vienas grožio sa- 
lionas Compass House, penktame augšte, Bankstowne.

UŽJŪRIO SVEČIAI SYDNEJUJE
Pradėję Perthu ir pervažiavę 

visas didžiąsias lietuvių koloni
jas Australijoje užjūrio svečiai 
— kun. Benedktas Sugintas ir 
Valerijonas Šimkus gruodžio 14 
d. atsidūrė Sydnejuje. Nors ir 
darbo dieną svečių pasitikti aero
drome susirinko būrelis lietuvių. 
Abu svečiai apsistojo pas kunigo 
senus prietelius p.p. Adamsus. 
Gruodžio 15 d. vakare Bankstown 
Liet. Namuose buvo svečių viešas 
susitikimas su sydnejiškiais lie
tuviais. Susirinkus apie 50-čiai 
tautiečių, ypatingai tų, kurie sve
čius pažjsta iš senų laikų, vie
tos kapelionas kun. P. Butkus 
abu svečius gražiai pristatė, o po 
to pakalbėjo ir patys svečiai.

Kun. B. Sugintas, nors ir 70 
metų, bet visas trykšta energija 
ir dega lietuvybės liepsna. Ap
lankęs savo kelionėje su draugu 
V. Šimkum šventąsias vietas Por
tugalijoje, Romoje, šv. Žemėje, 
dalyvavo Eucharistiniame Kon
grese Indijoje ir iš čia pasukęs 
į Australiją aplankyti lietuvių ir 
juos sustiprinti dvasioje. Iš jo 
kalbos supratome, kad jis visą 
savo gyvenimą ir jėgas paskyręs 
lietuvybei. Gyvendamas Ameri
koje jis pašvenčia visą savo laiką 
ir energiją berinkdamas pinigus 
lietuvybės židiniams — Vasario 
16-sios gimnazijai, saleziečių lie
tuviškai gimnazijai Italijoje ir 
Punsko lietuvių mokykloms. Iš

Visus mielus cabramatiškius lietuvius ir mūsų klientus 
sveikiname ŠV. KALĖDŲ proga 
ir linkime laimingų ir sėkmingų

NAUJŲJŲ METŲ

J. U. STATKUS

DELIKATESŲ KRAUTUVĖ
15 John St., Cabramatta 

Tel. UB 2827

Visus lietuvius klientus sveikiname.

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 1965-JŲ METŲ 

proga linkėdami sėkmės ir laimės.

JOHNNY’S HAIRDRESSING

146 North Terrace, Bankstown 
Kirpykla bus atidara ir Kūčių dieną — gruodžio 24 d.

iki 4.30 vai. p.p.

SVEIKINAME SAVO KLIENTUS SU ŠV. KALĖDOMIS 
IR LINKIME SĖKMINGŲ 1965-JŲ METŲ!

COSMOS TRADING CO. (Sav. A. Vaitiekūnas)
2 Schofield st., Essendon, Vic. Tel. 379 2325 

Skyriai visose valstijose.
P.S. Suvažiavimų Melbourne proga visiems apsilankiu

siems mūsų firmoje bus pridedama dovana 3 jardai nylono 
į kiekvieną užsakomą siuntinį!

Tautos Fondo Apyskaita
AJL.B. KRAŠTO KONTROLĖS KOMISIJOS AKTAS

' 1964 metais spalio mėn. 9 dieną, 
82 Victor Ave., Picnic Point, Tau
tos Fondo Atstovybės Pirmininko 
namuose, A.L.B. Krašto Kontrolės 
Komisija, susidedanti iš pirminin
ko V. Bukevičiaus ir narių P.J. 
Kedžio ir A. Milašo, dalyvaujant 
Tautos Fondo Atstovybės Austra
lijoje pirmininkui dr. A. Maura- 
giui ir iždininkui p. K. Stašioniui, 
patikrino Tautos Fondo Atstovy
bės Australijoje pajamas ir išlai
das nuo 1963 metų gegužės mėn. 
10 dienos iki 1964 metų spalio mė
nesio 9 dienos ir rado:

PAJAMOS
Viso turėta pajamų nuo 10.5.1963 

meta iki 9.10.1964 metų:
1. Grynų pajamų banke
10.5.1963 m................... £ 82.12.5
2. Prisiųsta iš Adelaidės £ 18.16.0
3. Prisiųsta iš Brisbanės £ 28.11.0
4. Prisiųsta iš Launceston £ 9.15.7
5. Prisiųsta iš Melbourno £ 85. 6.0
6. Surinkta Sydnejuje £ 83. 9.4

Viso: £303.10.4

IŠLAIDOS
' Tam pačiam laikotarpyje pinigai 

išleisti sekančiai:
1. Persųsta Tautos Fondo
Centro Valdybai ........... £150. 0.0
2. Įvairios raštinės, atsišau
kimų spausdinimo ir per
siuntimo išlaidos ............ £ 10. 4.3

Viso išleista £160. 4.3
Grynų pinigų kasoje yra £143. 6.1

Balansas — £303.10.4

Kasos stoviui pateisinti, T.F. 
Atstovybės iždininkas p. K. Sta
čioms, ' patiekė Commonwealth 
Saving Bank, Revesby Branch tau
pomąją knygutę Nr. S 108, kurio
je šan. spalio mėn. 9 dieną balan
sas buvo šimtas keturiasdešimt 
trys svarai, šeši šilingai ir vienas 
penas (£148.6.1) ir ši suma su
tinka su kasos knyga.

IŠVADOS
1. Kasos knyga, pajamų ir iš

laidų dokumentai kruopščiai ir 
tvarkingai vedami Tautos Fondo 
Atstovybės Iždininko p. K. Stačio- 
nio.

2. 1961 metais atsikūrusi Tau
tos Fondo Atstovybė perėmė iš 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto V-bos Tautos Fondo 
ženklų bei pasų sumoje £1.189.18.0

Iki šios dienos ty. spalio mėn.

9 dienos 1964 m., visoje Australi
joje buvo išplatinta Tautos Fondo 
ženklų bei pasų sumoje £40.1.0.

Kontrolės Komisija, priimdama 
dėmesin labai komplikuotą ženk
lų atsiskaitymo systemą siūlo Tau
tos Fondo Atstovybei, susitarus su 
Centro V-ba Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, ieškoti būdų suprastin
ti Tautos Fondo ženklų atskaito
mybę.

Šio akto yra sudaryti keturi eg
zemplioriai: vienas — Tautos Fon
do Centro Valdybai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, antras — 
Tautos Fondo Atstovybei Austra
lijoje, trečias — A.L.B. Krašto 
Valdybai Australijoje ir ketvirtas 
— laikyti Krašto Kontrolės Ko
misijos bylose.

Vieną šio akto kopiją paskelbti 
“Mūsų Pastogėje”.

A.LJB. Krašto Kontrolės 
Komisija

T. F. ATSTOVYBES 
SVEIKINIMAS

MALONŪS TAUTIEČIAI,
Lietuvių visuomenė jau pla

čiai yra painformuota apie 
VLIK’o vienybę. Kaip žinome, 
dabartiniame VLIK’e visos po
litinės, rpzistencinės ir ideologi
nės grupės yra pilnai atstovau
jamos. Džiaugiamės ir mes Aus
tralijoje, kad pagaliau tautos 
vadavimo akcija yra visus ap
jungusi.

Mes, Australijos lietuviai, 
VLIK’o atžvilgiu buvome labai 
nevieningi ir didelė dalis tau
tiečių dėl vienybės stokos pa
čiame VLIK’e susilaikė nuo jo 
vedamos akcijos šelpimo. Da
bar atėjo laikas visiems įsijung
ti į bendrą darbą ir jį remti au
komis ir moraline pagalba.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje yra pasiryžusi se
kančiais metais pravesti plates
nį aukų rinkimą, kad galėtume 
sustiprinti VLIK’o veiklą. At
minkime., kad visa Lietuvos at
vadavimo akcija visų pirma pri
klauso nuo mūsų pačių, kaip 
mes ją remsime. Tad būkime

NUOTAIKINGIAUSIŲ
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR SVIESIU BEI LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ

LINKI SAVO BIČIULIAMS IR KLIENTAMS

Cabra - Vale
HOME FURNISHING CO. PTY. LTD.

88 JOHN STREET, CABRAMATTA

AUKOS MOT. DRAUGIJAI
PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių ^Motjerų So
cialinė Globos Draugija yra ga
vusi papildomai aukų pagal š.m. 
išsiųstą atsišaukimą iš sekančių 
asmenų: >

“Ramovėnai” Savanorių
Dr-ja £15. 0.0

Viso: £35.10.0

Socialiniams reikalams:
P. Mironienė £ 2.10.0

’ A. Ambraška £ 2.10.0
L. Cox £ 1. 0.0
K. Sturaitis £ 1. 0.0
A. ir E. Alytai £ 1. 0.0
‘B. ir V. Barkai £ 2.10.0
Elena Astrauskas £ 2. 0.0
A. Šidlauskas £ 1. 0.0
p. Talanda £ 1. 0.0
Vyt. Stuknys £ 1. 0.0
J. Luobikis £ 1. 0.0
p. Rudys £ 1. 0.0

Viso: £17.10.0

i Senelių ir Poilsio namams:

P. Mironienė £ 2.10.0
;V- Jablonskienė £ 1. 0.0
A. Ambraška £ 2.10.0
Č. Kanteika £ 1. 0.0
K. Sturaitis £ 1. 0.0
J. Vėteikis £ 1. 0.0
A. ir E. Alytai £ 4. 0.0
B. ir V. Barkai £ 2.10.0
J. Karitonas £ 5. 0.0

patys tame reikale sąmoningi, 
aktyvūs ir vieningi.

šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga sveikiname mielus tautie
čius ir linkime visokeriopos lai
mės.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje

Širdingas ačiū visiems aukoto
jams.

Sydney Lietuvių Moterų
Soc. Globos Dr-jo» Valdyba

savo kuklios gaunamos senatvės 
pensijos jis ne tik kad pragyve
na, bet ir dar sutaupęs pats au
koja tiek suminėtiems mokslo ži
diniams, tiek ir Lietuvių Fondui 
Amerikoje. Ir pravažiuodamas 
per Australiją visur kur galėda
mas ragino remti Vasario 16-sios 
gimnaziją, nes, anot jo, ji yra 
mums lietuviams simbolinė ir tuo 
pačiu rakštis mūsų priešo akyse. 
Jis pats gražiausiai sugyvena su 
visokių pažiūrų lietuviais neskir
stydamas jų i jokias grupes: jam 
kiekvienas geras, jeigu tik sielo
jasi lietuviškais reikalais. Jo ke
lionės tikslas ir rūpestis Austra
lijos lietuvių tarpe atgaivinti 
Vasario 16-sios gimnazijos rėmė
jų būrelius arba naujus įsteigti, 
kad tik šis mokslo židinys, o 
drauge ir lietuvybės tvirtovė ne- 
sunyktų.

Paprašytas mielai tarė susirin
kusiems žodj P- Valerijonas 
Šimkus, kuris Čikagoje gyvena 
pasiturinčiai, yra statybininkas 
— kontraktorius ir dar uolesnis 
lietuvių veikėjas. Jis pats yra 
VLIK’o narys, BALF’o nepails
tantis veikėjas ir aktyvus visuo
menininkas. Savo žodyje jis pri
minė apie dabartinę VLIK’o pa

dėtį, kad jis, apjungdamas visas 
lietuvių politines grupes, pasida
rė autoritetinga institucija, kuri 
savo darbe reikalinga visų pasau
lio lietuvių materialinės ir mora
linės paramos. Gražiai pasisakęs 
ir papildęs kun. Sugintą apie lie
tuviškus mokslo židinius, jis taip 
pat priminė Balfą, kurio parama 
ne vienas buvo pasinaudojęs Vo
kietijoje. Ir dabar Balfo veikla 
ir svarba nėra sumažėjusi. Ypa
tingai Balfo pagalbos šaukiasi lie
tuviai tremtiniai Sibire. Jis ragi
no, kad ir ši svarbi organizacija 
lietuvių nebūtų apleista.

Po oficialios dalies svečius pa
sveikino Tautos Fondo atstovy
bės vardu Dr. A. Mauragis ir 
Krašto Valdybos bei Sydney lie
tuvių vardu p. S. Narušis. Sve
čiai tikrai labai apgailestavo, kad 
pareigų verčiami jie turj skubiai 
išvykti namų link, nors labai no
rėtų dalyvauti ir Lietuvių Me
no Dienose Melbourne.

Malonu buvo susitikti su tokiais 
nuoširdžiais svečiais ir tikėkimės, 
kad užmegstas ryšys nenutrūks 
ir kad šis susitikimas nebus pas
kutinis.

Svečiams individualiai besikal
bant su vietos lietuviais, p-lė Jū
ratė Reisgytė perėjo su aukų la
pu ir surinkusi iš dalyvių Vasa
rio 16-sios gimnazijai £26 juos 
perdavė kun. B. Sugintai.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

SAVO KLIENTAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS 

SYDNEJUJE LINKI

GALLETA BROSS
GREENGROCERS AND FRUITIERS

360 — 362 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos Draugijos Valdyba 

linki visoms draugijos narėms, aukotojams ir prijaučiantiems

linksmų KALĖDŲ švenčių 

ir laimingų NAUJŲ METŲ

PATIKSLINIMAS

Gruodžio 7 d. “Mūšų Pastogės” 
49 numery buvo aprašyta A.C.T. 
Builders Pty. Ltd. 10 metų veik
los apžvalga, paimta iš “The Can
berra Time” aprašymo. Jau pa
čiame “The Canberra Time” jų 
korespondentas aprašo mūsų fir
mos kūrėjo, P. Pilkos pasitrau
kimą lyg dėl apyvartos sumažėji
mo, o “Mūsų Pastogei” kažkaip 
išėjo, kad firma buvusi beveik 
prie bankroto.

Kad neiškreipus vaizdo noriu 
patikslinti, kad mūsų firma nie
kuomet nebuvo nuėjusi iki ban
kroto. Kad tuo laiku apyvarta 
buvo sumažėjusi, tai tik konjunk

tūros išdava. 1956-57 metais ne 
viena statybos firma užsidarė 
dėl darbų stokos. Ponas Pilka yra 
vienas iš firmos sumanytojų ir

pirmasis jos direktorius. Už tai 
jam priklauso didelis kreditas. 
Jo pasitraukimas įvyko jo paties 
iniciatyva. Nebūnant pakankamai 
darbų visas firmos personalas 
išsiskirstė ir susirado sau tinka
mus darbus. Tik maža personalo 
dalis pasiliko firmoj rūpintis, pa- 
švęsdami tam savo laisvalaikius.

Formos prisikėlimas reikia riš
ti su vyriausybės nauja sostinės 
statybos politika. Ji pagreitino 
statybos tempą ir tam tikslui rė
mė ir skatino visokią privačią 
iniciatyvą.

Ačiū “Mūsų Pastogei” už svei
kinimus.

A. Ceičys

Gilaus skausmo valandoje, mirus

KOTRYNAI NORMANTIENEI,

bičiulį Joną ir sesę Jūratę giliai užjaučiame

Anelė ir Antanas Krausai.

wwwwwwwwwwwwwwwvwwvwwvwwwwww^

PŪKINĖS KALDROS
JŪRATEI NORMANTAITEI,

jos mylimai mamytei mirus, reiškiame gilią užuojautą

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW. Phone LW 1220
Rockdale stotu.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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KOVIETES UGNY
Praėjusį sekmadienį koviętės 

buvo pakviestos žaisti suruošta
me moterų krepšinio turnyre, ku
ris buvo pravestas Newtown sa
lėje. Dalyvavo 8 geriausios ko
mandos.

KOVAS — LITHGOW 
21 — 18

Pirmąsias rungtynes kovietėms 
teko žaisti prieš labai stiprią 
provincijos komandą. Keletą mė
nesių nematęs koviečių žaidimo 
nesitikėjau laimėjimo. Bet mano 
nustebimui koviętės nors ir labai 
mažu taškų skirtumu visą laiką 
vedė žaidimą. Likus žaisti ke
lioms minutėms treneris pertvar
ko komandą ir sustabdo puolimą. 
Tarpusavyje gražiai perduoda
mos sviedinį viena kitai koviętės 
tęsė laiką ir baigė lamėdamos 
trjų taškų skirtumu.

KOVAS — SPRITES 
35 — 23

Antros priešininkės labai silp- 
nis. Pirmas puslaikis baigiamas 
23 — 3 koviečių naudai. Antra
me puslaikyje treneris, matyda
mas aiškų laimėjimą, išleidžia į 
aikštę atsargines žaidėjas ir sulė

PAS MELBOURNO SPORTININKUS
MELBOURNO VARPIECIAI

Melbourno Lietuvių Sporto 
Klubo “Varpas” pirmininkas p. 
A. Bladzevičiu* mielai sutiko at
sakyti į keletą patiektų klausi
mų.
• Visi melburniškiai džiaugiasi
p. Pirmininke, kad yra gautas 
Albert Park krepšinio stadijonas 
XV-tajai -sporto šventei. Kodėl 
šis puikus stadijonas gautas šį
met, kai tuo tarpu, dedant dideles 
pastangas pereitais metais nebu
vo gautas? <

— Santykiai su Albert Park 
stadijono vadovais paskutiniais 
metais pagerėjo. Tikras esu, kad 
tam padėjo ir gražus Amerikos 
Lietuvių krepšinio rinktinės pa
sirodymas.
• Kodėl “Varpas” ateinančioje 
sporto šventėje nedalyvauja mo
terų tinklinyje ir moterų lauko 
tenise?

— Mūsų mergaičių tarpe lau
ko tenisas nepopuliarus. Tą pat 
galima pasakyti ir apie tinklinį,

POPULIARIAUSIAS

Wfaenish
Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas 
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727 

tina žaidimą taupydamas jėgas 
sekančioms rungtynėms.

KOVAS — BARBARIANS 
14 — 39

Koviętės laimėjusios dvejas 
rungtynes, priešfinalinėse susiti
ko su stipriausia Sydnejaus mo
terų komanda, kurioje žaidžia 3 
N.S.W. rinktinės žaidėjos. Jau 
pirmose minutėse matėsi aiški 
australių persvara. Labai taiklūs 
mėtymai iš po krepšio ir iš toli. 
Mūsų merginoms teko pralaimėti 
stipresnėms priešininkėms, bet 
aiškiai matosi, kad padaryta di
delė pažanga, šiuo metu kovie- 
tes treniruoja naujas treneris R. 
Graham, kuris yra NSW rinkti
nės žaidėjas. Malonu buvo žiū
rėti koviečių rungtynes ir maty
ti didelį jų pasiryžimą ir paklus
numą naujam treneriui. Jei mūsų 
merginos eis tuo keliu ir toliau, 
Sydnejaus lietuviai gali tikėtis 
mergaičių laimėjimų Sporto Šven
tėje. Komandą sudarė: D. Pau
lauskaitė, Gr. Meškauskaitė, S. 
Motiejūnaitė, L. Motiejūnaitė, L. 
Čelkytė, J. James ir N. Kačiu- 
sytė.

V. Augustinavičiu*

PASISAKO 

ypatingai trūkstant aukštesnių 
žaidėjų.
• Kadangi šįmet vyksta ir Meno 
Dienos, kaip einasi su sportinin
kų apgyvendinimu?

— Atvykstančius mūsų sporti
ninkus daugumoje maloniai pri
ima tie patys asmenys, kurie tu
rėjo ir praeitais metais, šįmet 
su apgyvendinimu susidarė dau
giau sunkumų, kadangi suvažiuo
ja tiek daug tautiečių. Dėka gerų 
šeimų, tikiuosi, kad visi atvyks- 
tantieji sportininkai bus apgy
vendinti ir kiek galima artimes
nėse vietovėse.
• Kaip Jūs galvojate, vykstant 
visiems suvažiavimams ir Meno 
Dienoms kartu tam pačiam mies
te ar per daug neapsunkina ren
gėjus?

— Organizuojant visus suvažia
vimus kartu susidaro didelių sun
kumų, ypatingai su apgyvendini
mu, bendrų patalpų ieškojimu ir 
kit. Tas būtų išvengta, kad bent 
jaunimo suvažiavimai būtų daro-
mi paskiruose miestuose. Tačiau, 
abejotina ar apsimokėtų paau
koti reikšmę ir prasmę viso ben
dro suvažiavimo vien tik dėl tech
niškų sunkumų.
• Koks yra “Varpo” ryšis su ki
tomis Melbourno lietuvių organi
zacijomis?

— Su visom, be išimties, lie
tuviškom organizacijom santy
kiai labai nuoširdūs, kas ypač 
pasireiškė ruošiant balius, minė
jimus, lankantis Amerikos lietu
vių krepšinio rinktinei ir prašant 
materialinės pagalbos. Tą pat ga
liu pasakyti ir apie grupę pavie
nių mūsų rėmėjų ir nuolatinių 
talkininkų.
• Kodėl moterų krepšinio ko
manda neturi trenerio?

— Trenerių buvo gauta, bet 
dalinai pačių žaidėjų nedraus
mingumas privertė trenerius pa
sitraukti, kad negaišus savo lai
ko.
• Organizacinis darbas, ypač su 
jaunimu, pareikalauja daug lai
ko. Jūs, p. Pirmininke, tą darbą 
dirbate jau kelinti metai...

— Taip, jeigu nori dirbti su 
jaunimo organizacija savaime 
aišku, kad reikia paaukoti daug 
laiko. Vienintėlis atpildas už tai, 
kai matai, kad įdėtas darbas at
neša gražių vaisių. Žinoma, daug 
prisideda kai ir kiti šeimos na
riai tuo pat sielojasi ir padeda.
• Ką Jūs norėtumėte pasakyti 
Australijos lietuviams sportinin
kams?

— Linkiu visiems tęsti gražias 
tradicijas, neišlakstyti j kitų tau
tybių sporto klubus vien dėl to,

Šiais metais jau 15-tą kartą 
Australijos lietuviai sportininkai 
susirinks išbandyti savų jėgų 
sporto aikštėse, šiame mūsų 
tremties gyvenime tai yra graži 
ir reikšminga sukaktis, kuria 
mes sportininkai galime, pasidi
džiuoti ne tik prieš daugelį kitų 
organizacijų, ir sambūrių čia, 
bet ir kitur.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

AUSTRALIJOS LIETUVIUS SPORTININKUS 
NUŠIRDŽIAI SVEIKINA

ALFAS Valdyba

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

sveikiname visą sportuojantį Australijos lietuvių jaunimą, 
sporto bičiulius ir rėmėjus ir linkime kuo sėkmingiausių 

ir pergalėmis turtingų 1965-jų! To paties linkime ir 
Amerikos lietuviams krepšininkams, mus aplankiusiems 

šių metų vidury.

Sydney Lietuvių Sporto Klubas "Kovas"

ŠVENTŲ KALĖDŲ

ir
NAUJŲJŲ METŲ

proga sveikinu prietelius, sporto draugus ir šauniąją užjūrio 
lietuvių krepšinio rinktinę bei jų palydovus Australijos vizito 
metu!

Robertas Sidabras

kad gal ir turėsit galimybę žaisti 
augštesnėje klasėje. Atsiminkite, 
kad kaip ir visur taip ir sporte 
tik per darbą ir pasiryžimą at
siekiama gerų vaisių.

Visiems, atvykstantiems į XV- 
tąją sporto šventę linkiu geros 
kelionės.

★
Vyrų krepšinio trenerį ir ka

pitoną V. Sohą sutikau gatvėje, 
po treniruotės išvažinėjantį savo 
mašina kitus jaunuolius.
• Ką galėtumėte pasakyti apie 
Jūsų treniruojamą komandą?

Šiuo metu komanda susidaro iš 
9 žaidėjų. Žiemos sezone užėmė
me penktą vietą, kuo aš buvau 
patenkintas. Vasaros sezone se
kasi irgi neblogai. Blogiausia, 
kad beveik niekuomet negaliu 
surinkti visų žaidėjų kartu tre
niruotei, kas žymiai atsiliepia į 
lošimo lygį. Tas pat kartojasi ir 
per rungtynes, vieną savaitę su
sirenka vieni, kitą kiti. Kai kurie 
galvoja, kad truputį pasitrenira
vus jau yra geras žaidėjas, tuo 
tarpu jo žinios ir lošimo lygis dar 
toks mažas.
• Kaip įsijungė į Jūsų koman
dą perkelti keli jauniai?

— Trumpas laikas kai aš per
ėmiau keletą jaunių. Kurie lan
ko treniruotes ir rungtynes, yra 
padarę gerą pažangą.
• Jūs krepšinį žaidžiate jau 17 
metų, iš kurių 15 metų už “Var
pą”, kaip Jums patiko Amerikos 
lietuvių rinktinė?

— Pavieniai žaidėjai geri. Trū
ko komandinio žaidimo, o ypač 
gerų kombinacijų. Aš manau, 
kad jie turėjo per mažai ben
drų treniruočių ir rungtynių prieš 
atvykstant pas mus.
• Kokia Jūsų nuomonė apie lo
šiantį trenerį, kaip ir Jūs pats?

— Asmeniškai, aš manau, nors 
nors, kai kurie su tuo ir nesu
tinka, kad lošiantis treneris yra 
geriau. Sėdintis treneris laike 
rungtynių tik per paimtą minutę 
gali duoti nurodymus komandai. 
Lošiantis treneris visą laiką turi 
ryšį su žaidėjais, kas pakelia lo
šimo lygį.
• Kaip manote pasirodyti spor
to šventėje?

— Tai daugumoje priklausys

A. A. KOSTUI PYRAGIUI 
apleidus šį pasaulį, Jo sūnų ilgametį mūsų sportininką 
E. Pyragių ir artimuosius — giliai užjaučia

Adelaidės L.S.K. "Vytis

GERO VE
Prieš 15-ka metų susirinkę 

taip pat tame pačiame Melbour
ne būrelis krepšinio mėgėjų, va
dovaujami Lietuvos krepšinio 
veterano . Leono Baltrūno, pra
dėjo pirmąsias lietuvių krepši
nio pirmenybes šiame krašte, 
kurios ne tik kad tęsėsi per šiuos 
metus, bet mūsų sportiniame 
gyvenime išsiplėtė į sporto šven-

nuo mano vyrų. Jeigu jie turės 
didelį pasiryžimą laimėti mes bū
sime vieni iš pirmųjų.

Jaunių berniukų krepšinio tre
neris J. Kuncaiti* pranešė, kad 
turi nuolatinius 9 žaidėjus, žie
mos sezoną baigė penktoje vieto
je. Vasaros sezone iš 14 rung
tynių pralaimėjo tik vienas. 
Sporto šventėje, be abejonės pa
sirodysime gerai. Labai gaila, sa
ko Jaunis, kad kai kurie miestai 
nepajėgia sudaryti jaunių koman
dų. Tai yra didelis apsileidimas 
iš vadovų pusės. Juk pagrindinis 
Klubo tikslas kuo daugiau ap
jungti jaunimo iš kurių galima ti
kėtis ir gerų sportininkų.

Jaunių mergaičių krepšinio tre
neris V. Kuncaiti* sudaręs ko
mandą iš 8 žaidėjų, o į treni
ruotes lankosi visas tuzinas. Žie
mos sezone suklupo tik finaluo
se ir turėjo pasitenkinti 2-ra 
vieta. Sporto šventėje pasirodys 
žymiai geriau negu pernai, nes 
padaryta didelė pažanga. Aš la
bai abgailestauju, sako Vytas, 
kad Geelongas ir Sydnejus neat- 
siveža mergaičių komandų.

Moterų krepšinio kapitonė N. 
Adomavičiūtė apgailestauja, kad 
žiemos sezone, dėl egzaminų mo
kyklose, buvo praleista kelios 
rungtynės ir be trenerio koman
dos lygis nukrito. Artėjant Spor
to šventei visos žaidėjos turi no
rą ir ryžtą gražiai pasirodyti 
prieš atvykstančias komandas. 
Nijolė mano, kad pasiseks suras
ti naują trenerį. V.A.

PAAIŠKINIMAS
“Dėl Adelaidės LSK Vytis val

dybos patikslinimo, tilpusio “Mū
sų Pastogės” 48 (813) numeryje 
ir tiesiogiai liečiančio ALFAS 
Valdybą, turime pareikšti:

1. VYCio valdyba savo laiške 
patvirtina, kad ji papildomus 
ženklo jteikikno nuostatus gavo 
rugpjūčio mėnesį, vadinasi, nuo 
to laiko sidabrinį ženklą galėjo 
įteikti bet kuriam klubo nariui. 
V. Baltutis savo rašinyje nepada
rė nieko kita, kaip konstatavo 
šį neužginčijamą faktą. Todėl 
Šyčio valdybos teigimas, kad V.

altutis klaidingai informuoja 
skaitytojus, neatatinka tikreny
bei.

2. VYČIO valdyba netiksliai 
interpretuoja papildomų ženklo 
nuostatų, 3-čio paragrafo iširau-

J O !
tęs, apimančias ne vien tik krep
šinį, bet ir kitas mums artimas 
sporto šakas.

Iš tų senųjų sporto veteranų, 
pradėjusių šią sportinę užuo
mazgą 15-je sporto šventėje ma
tysime gal tik vieną kitą ar tai 
paskirose komandose, ar tai tre
nerių bei vadovų pareigose. Se
nuosius sportininkus pakeitė 
mūsų prieauglis — jaunimas, 
pakeisdamas juos visose šakose 
ir sporto klubuose. Tuo tik rei
kia džiaugtis ir gėrėtis, kad mes 
dar galime čia tremtyje ne tik 
išlaikyti savus klubus, savas ko
mandas, bet taip pat jaunųjų 
prieaugliu papildyti ir net pa
dauginti juos. Tas rodo, kad 
mūsų Australijos lietuvių spor
tinis jaunimas šiose sunkiose są
lygose ne regresuoja, bet pro
gresuoja.

Šiais metais viešėję Amerikos 
lietuviai krepšininkai parodė 
mums ne tik patį krepšinio me
ną, bet taip pat įrodė, kad pri
klausyti lietuviškiems klubams 
ir atstovauti mūsų lietuviškąsias 
spalvas yra ne tik garbė, bet ir 
pasididžiavimas. Savo neužmirš
tamu žygiu Australijoje Ameri
kos lietuviai krepšininkai pa
skatino mūsų jaunuosius grieb
tis didesnio darbo ir daugeliui 
iš jų įkvėpė sportinę kovingu
mo ugnį, kurios mums čia taip 
reikia.

Šiais metais Australijos Lie

’K.HTIG'K IR PLOKŠTELIS
GERIAUSI AKALĖDŲ DOVANA

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

A. Merkelis, Smetona ........    <......
Br. Kviklys, Mūsų Lietuva I tom...........................................
St. Kairys, Lietuva Budo .................................... .........
St. Kairys, Tau, Lietuva ................ . ........................................
J. Girnius, Žmogus be Dievo .................................. ............
M. Katiliškis, Šventadienis už miesto ............................
V. Alantas, 9 Dramos veikalai ..................................................
A. Vienuolis, Viešnia iš šiaurės I-II po .......... ...... .............
A. Škėma, Šventoji Inga ................. ........................................
K. Bradūnas, Sidabrinės Kamanos ........ ........... ....................
H. Tautvaišienė, Tautų Kapinynas Sibiro Tundroje ........
K. Bielinis, Teroro ir Vergijos Imperija Sov. Rusija .......
V. Kazokas, Sapnų Pėdomis ............. ....................................
P. Andriušis, Purienos po vandeniu ............ ...........................
J. Aistis, Laisvės Kovų Dainos ...................... •........
J. Kralikauskas, Mindaugo Nužudymas ..................... ........
A. Skirka, Kur bėga Šešupė ............ ........................................

Mūsų Šokiai ..........................................................
V. Baravykas, Anglų — lietuvių k. žodynas (mažasis) .... 
V. Baravykas, Anglų — lietuvių k. žodynas (didysis) ........
B. Piesarskas, Lietuvių — anglų kalbų žodynas .................
V. Peteraitis, Lietuviškai angliškas žodynas ................ ..
J. Balčikonis, Dabartinės lietuvių k. žodynas .....................
K. Žukas, Žvilgsnis į ateitį ........... ............. ............................
R. Skipitis, Nepriklausomą Lietuvą statant ..........................

ir daugel kitų įdomių ir vertingų knygų (poezijos, romanų, 
atsiminimų).

B. Tamošiūnienės, O, ramunėle, pasakyk .........................  52/6
(pirmoji pramoginės muzikos plokštelė Austrai.)

A. Mrozinskas, Mes žengiame su daina (New Yorko oktetas) 57/6 
Lithuanian Songs, Vyčių Choras .........................................
Mylėsi Lietuvą iš tolo ...........................................................
Dainava, Lietuvių Ansamblis ..............................................
Dainos Lietuvai, Čerienės .................................... ..................
Kalėdinės Giesmės, Budriūno ........... ..................................
Clevelando Vyrų Oktetas ...................................................
Lietuvių Tautiniai Šokiai, švedo .........................................
Lietuviški šokiai, Akordeonisto Daubaro ...........................
Santvara ir Gustaičio poezija ...........................................
Lietuvių Kanklės ...............................................................
Dainuojame su Rūta ........ :..................................................
Dainos iš Lietuvos su Lione Jodis ................................... ..
Sutemų Šnekos, Vanda Stankus ..........................................
Lietuviškos muzikos koncertas (iš Lietuvos) ...................
Lietuviškos dainos ir šokiai (iš Lietuvos) ........................
Lietuviškos muzikos koncertas (maža, iš Lietuvos) .....

Didelis lietuviškų knygų ir plokštelių pasirinkimas.
Plokštelių centras gauna visas naujai pasirodžiusias plokšte

les ir knygas Vakaruose. Užsakymus siųsti:
A. Krausas, 4 Grandview Ave., Maribyrnong, Vic.

ką, kuri tikrumoje pažodžiui 
skamba taip: "... Sidabrinis ženk
las gali būti įteikiamas ALFAS' 
valdybos arba klubų valdybų 
(ALFAS patvirtintu) nutari
mu...”

(bet ne pasiūlymu, kaip rašo 
VYČIO valdyba).

šis sakinys aiškiai nusako, kad 
sidabrinio ženklo įteikimas klubo 
nariams yra grynai klubo ranko
se, ALFAS faktiškai rūpinasi tik 
ženklo pagaminimu ir persiunti
mu klubui. 

tuvių Bendruomenės Krašto 
Valdyba, labai gerai suprasda
ma mūsų sportinio gyvenimo 
reikšmę, buvo paskelbusi savo
jo laikraščio “Mūsų Pastogės” 
Sporto skyriuje geriausių raši
nių konkursą. Turėdami savąjį 
skyrių mes turime jį padaryti 
kuo- įdomesnį ir patrauklesnį 
savajam sportiniam jaunimui. 
Tad šis Krašto Valdybos mos
tas yra užgirtinai sveikintinas. 
Jau dabar susirinkusi Komisija 
su ALFAS Valdybos nuomone 
išrinko tris geriausius šio sky
riaus bendradarbius, ir jiems 
dovanos bus įteiktos šių metų 
sporto šventės metu Melbourne’ 
Tegul šis Krašto Valdybos pa
skatinimas ir parama savo lai
kraščio sporto skyriui paskatina 
visus mūsų sporto klubus ir 
pavienius asmenis, kad jie savo 
nuolatiniu bendradarbiavimu, o 
to labai dažnai pasigendama, 
dar daugiau praturtintų savąją 
spaudą ir mūsų jaunimo mėgs
tamus sportinio gyvenimo apra
šymus.

Kalėdų švenčių proga aš svei
kinu visus 15-sios Sporto šven
tės dalyvius, vadovus, sporto 
klubus, ypatingai rengėjus — 
“Varpą” ir visus šio skyriaus 
bendradarbius ir skaitytojus lin
kėdamas geriausio sportinio pa
sisekimo šventėje. Tegul atei
nantieji Metai mūsų eiles dar 
padidina ir mūsų šį sporto sky
rių dar daugiau praturtina nau
jais bendradarbiais.

A. Laukaitis
Sporto Skyriaus Redaktorius

112/6 
90/- 
36/- 
54/- 
50/- 
45/- 
45/- 
27/- 
22/6 
18/- 
11/6 
22/6

9/- 
9/6 

45/- 
27/- 
15/- 
27/- 
36/- 
54/- 
45/- 
63/- 

108/- 
45/- 
45/-

50/- 
50/- 
52/6 
50/- 
52/6 
52/6 
50/- 
50/- 
52/- 
50/- 
52/6 
52/6 
52/6 
28/9 
28/9 
18/9

šis paaiškinimas nušviečia tik
rą reikalo padėtį ir yra daromas 
draugiškoje dvasioje be noro bet 
ką užgauti.

ALFAS Valdyba”•
ALFAS Valdyba gruodžio 3 d. 

patvirtino Tasmanijos LSK "Per
kūno” valdybos nutarimą įteikti 
už ypatingus nuopelnus klubui ir 
už pažymėtinus sportinius atsie- 
kimus sidabrinį Amerikos lietu
vių sportininkų vizito ženklą klu
bo nariui Antanui Andrikoniul.

9
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PAŽYMĖTINI ĮVYKIAI t
(Atkelta iš psl. 2)

Yorką apie 16.000. Tą dieną pasi
rodė 32 lietuvių chorai su 1000 dai
nininkų, 29 tautinių šokėjų grupės 
su apie 500 šokėjų. Tokio masto 
parengimas palietė ne vien tik lie
tuvius, bet jis nuskambėjo labai 
plačiai per visą pasaulį. Viena iš 
tos New Yorko parodos atrakcijų 
yra ir lietuviškasis kryžius su įra
šais, kuris parodos lankytojų yra 
nuolat apžiūrimas, fotografuoja
mas.

Didelis įvykis yra ir Lietuvių 
Katalikų Akademijos suvažiavimas 
New Yorke, čia suvažiavo kuone 
visos žymiausios lietuvių katalikų 
intelektualinės pajėgos, kas taip 
pat plačiai buvo pagarsinta tari) 
svetimųjų. Jis įvyko rugsėjo 5 — 
7 d. d. New Yorke, Fordham uni
versitete. Suvažiavimą sveikino 
eilė mokslo įstaigų, popiežius ir 
daug augštųjų dvasiškių.

kentėjo pasitraukus visai eilei žy
mių lietuvių. Mirė: poetas Faus
tas Kirša, muzikas kompozitorius 
Viktoras Kazys Banaitis, muzikas 
chorvedys ir solistas Stepas Sodei
ka, jaunas rašytojas Julius Kau
pas;" poetas K. Jurgelionis, prof. 
Steponas Kolupaila, Lietuvos ne
priklausomybės akto signataras 
prel. Kazimieras Šaulys, didelis 
lietuvių draugas ir kovotojas už 
lietuviškus reikalus prof. Dr. Vik
toras Jungferis. Australijoje nete
kome bu v. Krašto Valdybos p-ko 
Stepo Kovalskio. Šių suminėtų as
menybių per vienerius metus ne
tekimas yra lietuviams skaudus li- 
kiminis smūgis.

Politiniame gyvenime įvyko irgi 
didelis lūžis, nes beveik po 10-ties 
metų trukusios trinties tarp mūsų 
politinių sluogsnių ir supleišėjimų 
pagaliau prieita bendro susitarimo 
visoms politinėms jėgoms jungtis 
į vieną politinį organą, kuris būtų 
Ir autoritetingesnis ne tik mūsų, 
bet ir svetimtaučių tarpe. Taip 
pagaliau Vilke įvyko susivieniji
mas: sugrįžo tos politinės partijos 
ar junginiai, kurie anksčiau su 
Vliku buvo nutraukę santykius, 
pertvarkomas pats Vliko statutas 
ir gal būt šioji veikla vyks vieny
bės ir susiklausimo ženkle. Kad 
toks lietuvių politinių jėgų konso
lidavimas įvyko, čia turėjo lemia
mos reikšmės Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė ir jos dabartinis di
namiškasis pirmininkas Juozas J. 
Bačiūnas.

PASAULIO ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

šiais metais pasaulio politikoje 
buvo tarpais vaikščiojama labai 
aštriomis briaunomis. Tai buvo 
įtampos Kipro klausime, kada Tur
kija pradėjo bombardavimą ir ruo
šėsi invazijai į Kiprą ir Tonkino 
įlankoje prie Vietnamo, kada buvo 
užkliudyti Amerikos patruliuojan
tieji karo laivai ir to pasėkoje buvo 
Vietkonge subombarduotos raudo
nųjų bazės. Tačiau protestai iš 
komunistų pusės tebuvo tik žodi
niai, taip kad šis prasidėjęs gais
ras buvo lokalizuotas.

Nors naujų pavojingų židinių r 
nesusidarė, bet iš anksčiau gruzdė-

jo trys žaizdos, kurios paliks ir 
ateinantiems metams: Karas Viet
name, neramumai Konge ir Kipro 
saloje, kur susikerta daugelio kraš
tų interesai.

Reikšmingiausia tai, kad mėtų 
pabaigoje pasikeitė pasaulio galiū
nų vadai: išskyrus Ameriką, kur 
prezidento pareigose patvirtintas 
prez. Johnson, Sov. Rusijoje buvo 
nusodintas N. Kruščiovas ir jo vie
toje atsistojo du — Brežnevas ir 
Kosyginas; Anglijoje po ilgo kon
servatorių viešpatavimo rinkimų 
keliu atėjo darbiečiai su H. Wilson 
prieky.

Politikoje drauge su vyriausybių 
galvų pasikeitimu dideliu permai
nų dar nesimato: Rusijoje vystoma 
Kruščiovo vykdytoji politinė linija, 
Anglijoje darbiečiai jieško glaudes
nių ryšių su Amerika, Prancūzija 
padarė staigių ir stebinančių ėji
mų užmegzdama diplomatinius 
santykius su komunistine Kinija, 
Vokietija vaidino tarpininkės rolę 
tarp Prancūzijos ir Amerikos.

Didelių arba epochinių žingsnių 
moksle nepadaryta. Nebuvo ir to 
karštligiško lenktyniavimo erdvių 
tyrinėjimuose. Amerikiečiai šiais 
metais pasodino savo raketą ant 
mėnulio gaudami eilę svarbių nuo
traukų iš arti. Šiuo metu dvi ra
ketos — amerikiečių ir rusų yra 
pakeliui į Marsą, kuris, jeigu klo
sis, bus pasiektas apie vidurį atei
nančių metų.

Ginklavimosi srityje amerikie
čiai sukonstruktavę ir net masiškai 
pradėsią netrukus gaminti antira- 
ketines raketas.

PRANEŠIMAS
SYDNEY LIETUVIAMS

Sydney, Bankstown ir Cabra
matta apylinkių valdybos prane
ša tautiečių žiniai, kad Kalėdų 
švenčių proga gruodžio 26 d. 7 
vai. vak. Bankstown Lietuvių Na
muose “Dainavoje” įvyks šeimy
ninis pasilinksminimas.

Gros gausi užsieninė kapela ir 
veiks puikus bufetas. ‘

Įėjimas 10 šil. suaugusiems. 
Moksleiviams nuolaida.

Norintieji atsineša 
džių.

Sydney, Bankstown
Apylinkių

sėsdami prie Kūčių 
stotį

PAMALDOS SYDNEJUJE

Kūčių naktį (gruodžio 24 d. 
11.30 vai. vak.) bus laikomos Ber
nelių Mišios Bankstown Lietuvių 
Namuose.

Kalėdų pirmą dieną bus laiko
mos iškilmingos pamaldos 11.30 
vai. St. Joachim’s bažnyčioje, 
John Str., Lidcombe.

Visomis kitomis švenčių dieno
mis pamaldos vyks kaip kiekvie
ną sekmadienį įprastine tvarka.

PADĖKA

savo užkan-

Cabramatta 
Valdybos

24 “Aušros” 
Iš Sydnėjaus 
1965 m. sau- 

vak. traukiniu 
Grįžta į

SYDNĖJAUS SKAUTŲ 
TĖVAMS IR RĖMĖJAMS

Pranešame, kad į 1965 m. Ra
jono stovyklą Wonga Park prie 
Melbourne vyksta 
tunto skautai-tės. 
išvyksta traukiniu 
šio 1 d. 8.10 vai.
“Spirit of. Progress”.
Sydnėjų sausio 14 d. 8.40 vai. 
ryto.

Stovyklos metu Sydnėjuje veiks 
informacijos centras kuris kas
dien gaus pranešimus iš stovyk
los. Suinteresuoti galės skambin
ti telef. 77 4153 (p. Laurinaičių 
telef.) kasdien po 12 vai. (vi
durdienio).

“Aušros” Tunto Vadija

GRUODŽIO 31 D. 8 VAL. VAK.
BANKSTOWN LIET. NAMŲ VALDYBA “DAINAVOJE” EAST TERRACE, 

BANKSTOWN, rengia

kad

RADIO PASVEIKINIMAS 
KŪČIOSE

Mūsų tradicinio ir brangaus 
Kūčių vakaro metu (gruodžio 24 
d. 8.4 — 8.15 vai.) per Sydney 
radijo stotį 2KY girdėsime lietu
višką valandėlę: pasveikins kat. 
kap. kun. P. Butkus, išklausysime 
kalėdinių giesmių, maldą už tė
vynę ir Tautos Himną. Nepa
mirškime,
stalo, įsijungti 2KY radijo 
ir pasiklausyti.

PRIMINIMAS
Krašto Valdyba primena,

ALB Krašto Tarybos suvažiavi
mo sesijoje bus skaitomos labai 
aktualios paskaitos, kurių suinte
resuotieji kviečiami pasiklausyti.

Gruodžio 28 d. 3 vai. p. p. K. 
Kavaliausko paskaita “Mūsų kul
tūrinės veiklos prasmė . ir turi
nys”.

Gruodžio 29 d. 9 vai. ryto V. 
Martišiaus referatas 
jaunimo įtraukimas į
menės veiklą”; Dr. V. Donielos 
referatas “Kodėl dabarties lietu
viai studentai ‘kitokie’?” 
' ALB Krašto, Tarybos posėdžiai 
ir minėtos paskaitos vyks Nicho
las Hall, 148 Lonsdale St., City, 
Melbourne.

Bankstowno Savaitgalio Mo
kyklos vardu nuoširdžiai dėkoju 
mokyklą parėmusiems: L.V.S. 
“Ramovės” Sydney Skyriui, pa
aukojant £10 ir buv. Wollongong 
apyl. p-kui ir poniai Gailiūnams, 
mokyklai skyrusiems £5. Nuošir
dus ačiū.

B. Geny* 
Bankstowno Liet. Savaitgalio 

Mokyklos Vedėja*

ATITAISYMAS

‘Lietuvių 
bendruo-

Trečiųjų Meno Dienų informa
cijoje, paskelbtoje “Mūsų Pasto
gės” gruodžio 7 d. laidoje, įvyko 
nemalonus apsirikimas: Literatū
ros Vakare — Koncerte gruodžio 
30 d. dalyvauja p. Aleksas Va
lius, o ne p. Domas Vildovas.

Meno Dienom* Rengti 
Komitetas.

Visus mūsų bičiulius ir pažįstamus 

sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 

ir linkime laimingų 

NAUJŲJŲ METŲ

E. N. Zaborskiai

Čia suminėti yra mūsų triumfa- 
liniai ir pozityvūs įvykiai. Buvo ir 
šiais metais lietuviams ir skau
džių. štai vasario 27 d. Amerikoje 
mirė didelis lietuvis, kultūrinin
kas ir politikas ,Dr. Antanas Tri
makas, Vliko pirmininkas. Metų 
pabaigoje, rugsėjo 1 d. New Yor
ke mirė Lietuvos gen. konsulas 
Jonas Budrys, šiose pareigose 
Amerikoje išbuvęs 28-rius metus.

Kultūrinis gyvenimas irgi nu-

N. METU SUTIKIMO BALIU
J I

Veiks puikus gėrimų ir užkandžių bufetas, gros gera šokiams kapela.

Įėjimas: suaugusiems 15/-, moksleiviams 10/-.
Iš anksto stalai nerezervuojami, bet kas pirmas ateis, tas pasirinks geresnį stalą.

VISI DALYVAUKIME NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUJE!

Bankstown Liet. Namų Valdyba

SKAITYTOJAMS

NAUJOS KNYGOS MELBOURNO 
PARAPIJOS KIOSKE

Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys 2 dalys po .....................
Aisčiai Karinės istorijos šviesoj, Z. Raulinaičio .................

•Amžini šešėliai. Lit. reportažai, A. Vilainis ..........................
Auksinė sėja, eilėraščiai, Anatolis Kairys ..............................
Antroje pusėje, poez. VI. Šlaito, 44 psl..............................
Battle of Grunwald, I.K. Sokolnikov ........................ ...........
Baltijos gražuolė. Atsiminimai, M. Vaitkus .....................
Banaitis: 100 liaudės dainų (su gaidom) ..........................
Didžiojo Šiaurės Karo Frontas Lietuvoj, Urbonas ............
Derliaus vainikas, J. Mikuckio poezija, 280 psl....................
Du mediniai ir 3 gelež. kryžiai, atsiminimai iš nepriklau
somybės karų, A. Šukys .....................................................
Enciklika Humanum Genus (apie masonus) .....................
Gyvenimo šaltiniai (religinė), St. Žilys, 235 p....................
Gyvenimas yra dailus, romanas. V. Volertas .................
History of Lithuanian Nation, Jurgėla ..............................
Įlūžę tiltai, romanas. Pr. Naujokaičio, 235 p. .................
Į saulėtekį, rom. Alė Rūta, 298 pusi. ..............................
Į pilnutinę demokratiją, Lt. Fronto Bič.................................
Jaunoji Lietuva, poema, Maironis, 118 psl.........................
Katryna, romanas, Sally Salminen, 291 p..........................
Kova prieš Dievą Lietuvoj, Dr. Savasis ..............................
Keturkojis ugnagesys, iliustr. D. Bindokienė .....................
Kun. Ant. Miliukas, monograf. V. Mingėla ..........................
Lūžiai, romanas. Jeron. Ignatonis, 301 psl.........................
Lithuania Land of Heroes, L. Valiukas .................... ......
Liaudies dainos (su gaidom), V. Jakubėno, I, II, 
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskis ....................................
Moderni mergaitė, St. Yla, 286, psl.................................
Mažieji didvyriai, apysaka. K. Vaitkevičius ..................
Mindaugo nužudymas, romanas. Jz. Kralikauskas 
Negęstanti šviesa, Pr. Garšva, 360 psl..................................
Niekšybės paslaptis, Ant. Maceina ..................................
Panevėžys, red. J. Masilionis, 430 p. ilius......................
Praeities pabiros, prof. V. Biržiška, įrišta 
Relikvijos, lyrika, Nerimą Narutė .................................
Rugsėjo žvaigždės, lyrika, G. Tulauskaitė ....................
Rudens sapnai, poez. Kotr. Grigaitytė 
Saulės sugrįžimas, novelės, A. Baronas ....................
Sėrafiškuoju keliu, mąstymai, vert. M. Vaitkus 
Senasis Vilnius, Adolfas Šapoka ................................
Sidabrinės kamanos. K. Bradūnas, poez..................
Twenty years struggle for freedom, J. Audėnas 
Upė teka vingiais, rom. V. Volertas ...........................

.Užburti keliai, A. Giedrius (11 apysakų)
Viktutė, apysaka, Šatrijos Ragana .,...... . ....
Vytautas the Great... dr. J. Končius, 211 p................
Žiobriai plaukia, romanas. Juoz. Švaistas ................
Žvaigždė viršum girios, rom. A. Rūta, 374 p..............

18/3 
11/3 
18/3 

9/- 
6/3 

27/3 
9/6 

63/6 
16/- 
19/-

Paguoda Krašto Valdybai: nie
kad dar nebuvo valdžios, kurios 
valdiniai nekoliotų jai viešpatau
jant ir kurios neapgailėtų pasi
traukus.

Studentų Sąjungai: rūpintis, 
kad kaip iki šiol, taip ir ateity 
ruošiant suvažiavimus, neišskris
tų iš darbotvarkės pagrindinis 
punktas — ko mes suvažiuojame? 
(tik, dėl Dievo, nepasiklauskit 
fuksųl). Ku-ka.

Visiems Mūsų Pastogės skaitytojams, bendradarbiams, sky
rių redaktoriams, rėmėjams ir platintojams užbaigiant šiuos metus 
linkime nuotaikingiausių Kalėdų švenčių ir laimės kupinų 
Naujųjų 1965-jų metų.

Vieni kitus palaikydami, papildydami, stiprindami, išgyve
nome ištisus metus kaip viena darni ir "susigyvenusi šeima. 
Linkėtume, kad ateinančiais metais toji Mūsų Pastogės šeima 
dar būtų darnesnė ir gausingesnė.

Žengdama į savo septynioliktuosius metus Mūsų Pastogė 
norėtų pasirodyti dar tobulesnė, puošnesnė, kad ji būtų kiek
vienoje lietuvių šeimoje laukiama ir pasiilgstama. O tai gali
ma lengvai įgyvendinti laikantis pagrindinio šeimos principo — 
vienas už visus, visi už vieną. Ateinančiais metais gyvenkime visi 
viena mintimi — Mūsų Pastogė jums, o jūs — Mūsų Pastogei! 
Juo daugiau Mūsų Pastogė gaus iš jūsų, juo daugiau galės ir jums 
duoti. Kiekviena parama jai yra lygiai vertinga: kas rašiniais, kas 
pinigais, kas platinimu, patarimais.

Ta pačia proga dar kartą primename, kad ateinančiais me
tais pirmasis Mūsų Pastogės numeris pasirodys sausio 11d. Ko
respondencijas, straipsnius, pranešimus ir skelbimus redakcijai pri
siųsti ligi sausio 5 d.

Linkėdami šventinio visiems atsigaivinimo sakome iki pasi
matymo 1965-siais!

19/- 
4/6 

27/3 
22/9 
45/6 
22/9 
9/6 
9/-. 
9/6 

45/6 
9/- 

18/- 
54/6 
27/3 
43/3 
27/3 
18/- 
22/9 
10/- 
27/3 
31/9 
36/3 
59/- 
59/- 
18/- 
18/- 
18/- 
9/6 

72/6 
45/6 
18/- 
22/9 
31/9 
27/3 
9/6 

27/3 
22/9 
36/3

Užsakant knygas rašyti: N. Butkūnas, 9 Cowper str. St Kil- 
dapVic., pridedant kiek persiuntimui.

Krašto Tarybai: žengti ir to
liau tobulėjimo keliu. Anksčiau 
visi suvažiavimuos kalbėdavo ir 
retas kas klausydavosi, o dabar, 
įvedus akademinę drausmę, vie
nas kalba, o visi kiti ilsisi.

Visiems piligrimams, vykstan
tiems į melbuminius lietuviškus 
atlaidus:' visuotiniai atlaidai lau
kia tų, kurie mokės išvengti už
dedamų pareigų arba atsikratys 
turėtųjų. Sunki pakutavonė lau
kia gailestingųjų ir pareigingųjų, 
nes einant prisiimtas pareigas jie 
bus deginami negailestingai kri
tikos, ir įtarinėjimų ugny.

Menininkams: melskitės, 
toliau Kultūros Taryba 
prieš premijas — vietoj 
užgintos jūs gavote tris!

kad ir 
stotų 

vienos

★

'Mūšų Pastogės” Leidėjas 
Redakcija ir Administracija

OI, ŠOKSIM ŠOKIMĖLĮ
PIRMASIS LIETUVIŲ BALIUS SYDNEJUJE 1965-SIAIS METAIS!

Neliūdėkime, kad greit praeis šventės ir pasisvečiavimai. Atostogų užbaigai dar laukia 

SYDNEY LIETUVIŲ C A R I T A

ŠAUNUS TRADICINIS

V8

S

s

I
t
l

Į

i 
Z

BKURIS ĮVYKS SAUSIO 9 D., ŠEŠTADIENĮ
Auburn, Park Rd.

Programoje: baletas — vėl pirmą kartą
Europietiška muzika, turtingas bufetas ir kiti baliaus malonumai. ‘

Pradžia 7 vai. vak., užbaiga 1 vai. nakties. Įėjimas — suaugusiems 15/-, moksleiviams 7/6.
KVIEČIAMI VISI IS ARTI IR TOLI. Caritas Valdyba $

.... .. !♦!

FATHER O’REILLY AUDITORIUM SALĖJ 
ir Mary Str. kampas) 

matysime naujus mūsų talentus, solo dainas.

Ar jau užsisakei
Mūsų Pastogę?

. . . X
Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius J.

Tšvenčių proga degtine X

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.
S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONJ

157 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

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

MŪSŲ PASTOGĖ
AUSTRALIJOS LIET. BENDRUOMENES SAVAITRAŠTIS 

AUSTRALIAN - LITHUANIAN WEEKLY — “OUR HAVEN” 
LEIDĖJAS: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES 

KRAŠTO VALDYBA.
Redaktorius: Vincas Kazokas, 13 Percy St., Bankstown, N.S.W. 

Tel.: 70-8395.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra.

Prenumerata: metams £ 4.0.0, pusei metų — £ 2.0.0, trims mė
nesiams £ 1.0.0. N. Zelandijoje ir Anglijoje kaina ta pati. Kituose 
kraštuose metams £ 5.0.0.
Prenumerata adresuojama: MŪSŲ PASTOGE, Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W. Administracijos tel.: 649-9062. . r »
Skelbimai'. 1 colis per 1 skiltį 12/-, bendruomeniniai — 10/-. 

Už skelbimų turinį neatsakoma.
Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Syd
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