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XVII metai

METŲ
SĄVARTOJE

Kasmet su pasiilgimu laukia
me artėjančių Švenčių ir ypač 
daug vilčių dedame į Naujuo
sius Metus, tarsi metų sąvarto
je tikrai įžengtume į naują epo
chą su naujais užsimojimais bei 
patys atsinaujinę.

IS tiesų Šventės žmogaus gy
venime įneša daug permainų. 
Neskaitant pačių Švenčių pras
mės jau vien tik kasdieninio gy
venimo pertrauka ir pagyveni
mas Šventine atmosfera jau pa
tį Žmogų kažkaip atgaivina, at-
Švieži na. Ypač Kalėdos, taip 
giliai įleidusias savo Šaknis lie
tuvio dvasioje, kad net ir čia tro- 
pikinės Kalėdos be Šalčių ir 
smego, vistiek jos kažkaip lietu- 
viSkos, artimos, laukiamos.

Jeigu savo giliausia prasme 
Kalėdos yra internacionalinės, 
tai savo forma jos yra tikrai tau
tinė Šventė. Po tiek metų už 
Lietuvos ribų mes ne tik kad 
nepraradome ir neužmiršome 
nei lietuviškų papročių, nei sim
bolių, nei nuotaikų, bet kaskart 
vis labiau jų pasiilgstame ir vis 
mintyse grįžtame atgal, kur ne
buvo tiek blizgesio ir triukšmo, 
bet buvo apstu vidinės Šilumos, 
taikumo. Šie visi giliai kraujuje 
įaugę kalėdiniai išgyvenimai ga
linga versme mus perlieja ir mes 
vėl savotiškai atgimstame lietu
viais sėsdami prie Kūčių stalo 
arba Švenčių metu sveikindami 
sutiktuosius.

IS kitos pusės Naujieji Metai 
vėl gi savotiškai mūsų jausmus 
ir dvasią padilgina. Mes pasijun
tame tarsi stovį ant slenksčio 
ir pasiruošę valandai išmušus 
žengti į kitą tikrovę su naujo
mis viltimis ir aspiracijomis.

Pernai didžiuma Australijos 
lietuvių Naujus Metus sutiko 
tartum po brandžios rugiapiūtės. 
Šiemet į Naujus Metus žengda
mi jaučiame prieSais didelius 
uždavinius: Jaunimo Metai, Jau
nimo Kongresas, Australijos Lie
tuvių Dienos neskaitant jau pa
čių kasdieninių bėgiamųjų rei
kalų. IS vienos pusės mus gąs
dina ateinančių metų dideli rei
kalavimai, iš kitos gi pusės tas 
tik dar labiau paskatina nes di
deli užsimojimai žadina kiekvie
no širlyje ryžtą, skelia kCnybinę
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ŽODIS BENDRUOMENEI
t

MIELI AUSTRALIJOS 

LIETUVIAI,

Vos prie* metu* susirinkę Mel
bourne svarstėme mūsų bendruo
meninio gyvenimo problemas, gė
rėjomės mūsų kultūriniai* po- 
reiskiais, atsispindėjusiai* Mel
bourne Meno Dienose, ir štai jau 
vėl metai apsisuko ir stovimu 
Naujų Metų sąvartoje.

Per šiuo* praėjusius metus, 
reikia pasidžiaugti, tikrai nesėdė
jome sudėję ranka*. Tegu gal ir 
nepastatėme amžius trunkančių 
paminklų, bet kiekvienas pagal 
savo išgale* ir sugebėjimus atli
kome savo pareigas šeimai, tau
tai, tėvynei. Rūpestingai ir sąži
ningai atliekamo* mūsų kaip lie
tuvių kasdieninė* pareigos jau 
yra konkretus įnašas j mūsų gy

venimą ir tuo yra pateisinimas, 
kad metai neprabėgo veltui.

Lygiai ir ALB Krašto Valdyba, 
stovėdama bendruomenė* prieky
je, siekė kuo darnesnio sugyve
nimo ir bendradarbiavimo mar
gaspalvė* mūsų bendruomenės 
tarpe ir džiaugėsi laimėjimai* bei 
atsiektai* vaisiais. Esame tikri, 
kad pagaliau visi įsitikinome, jog 
vieningai dirbant daug lengviau 
ir efektyviau įmanoma įgyven
dinti užsimotu* siekimu* ir tiks
lus. Mūsų linkėjimai Naujiem* 
Metams, kad ir ateity mūsų vie
ningo* gretos išliktų tankios ir 
bendruose tautiniuose reikaluo
se nepalaužiamai vieningo*.

Drauge žvelgiame ir į netoli
mą ateitį. Būsimieji metai ir ypač 
jų pabaiga yra mūsų atskaitomy
bė* ir drauge mūsų kultūrinio
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ir Naujais Metais

Henrikas Nagys

KŪČIŲ NAKTIS

Paliko mane ir nutilusią stotį visi traukiniai.
Žėri raudonos žarijos tarp žvilgančių bėgių.
Miško užuovėjoj miega mano namai.
Vakaras kvepia eglių sakais ir sniegu.

Ūžiantį vėjo žibintą neša tėvas tylus.
Mūsų šešėliai prišąla prie medžių kamienų.
Spingsi ugnis toli už šarmotų stiklų.
Dunda gruodo širdis po žingsniu kikevienu.

Žiūri tėviškės žvaigždės į veidus mums.
Klausosi kiemo topoliai mūsų alsavimo.
Mirga virš gimtojo stogo sietynas ramus 
ir beria baltą sidabrą į rūkstančius kaminus.

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA
SVEIKINAME VISUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS, BEN
DRUOMENĖS PADALINIŲ VADOVYBES IR VISAS ORGA
NIZACIJAS LINKĖDAMI DAUG DŽIAUGSMO ŠVENTĖSE 
IR NAŠAUS BEI KŪRYBINGO DARBO ATEINANČIUOSE 
METUOSE.

SU DŽIAUGSMU TENKA PRIPAŽINTI, KAD ŠIE ME
TAI BUVO DARNOS IR SUTARIMO METAI. PRIEŠ AKIS 
NAUJI UŽDAVINIAI IR < ĮSIPAREIGOJIMAI. JUOS RYŽKI
MĖS ĮGYVENDINTI NEATSIŽVELGIANT NEI Į KLIŪTIS, 
NEI Į AUKAS.

Australijos Lietuvių Bendruomenės

KRAŠTO VALDYBA
ir ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBA

pajėgumo ir tautiškumo manifes- kad parengimai būtų juo tobulės- 
tacija. Prie* penkeriu* metu* ni ir patrauklesni.
Sydnejuje pradėto* Lietuvių Me- jj kito* pusė* atsiminkime, kad 
no Dienos apėjo ratu pro Ade- ateinantieji metai yra lietuvių 
laidę, Melbourną ir vėl pradeda- JaunimO Metai. Koncentruokime 
ma* nauja* ratas Sydnejuje. Mes mū*ų žvilgsnį ir pastanga* jau- 
visi gėrėjomės šių dienų paren- ninlo kryptimi, kad tasai lietuvių 
girnai*, kurie kiekvienoje vieto- jaunimas pateisintų mūsų vilti* 
je buvo suruošti vi* pranašesni jP kad mūsų bendruomenės, veik- 
ir įspūdingesni. Linkėtume, kad io, j, tauto* ateitu būtų pilnai 
Sydnejuje ateinančių metų Lie- garantuota. Nesidairykime, kas 
tuvių Dienos praeitų *u dar di- bus po kelių dešimčių metų ir 
dėsniu entuzizmu ir pasisekimu ir nesirūpinkime, ar ateinančio* 
tuo . būtų duota* tona* ir hnpul- karto* tęs mūsų pradėtą ir vyk- 
sas naujam parengimų ir tauti- domą darbą, bet žiūrėkime, ką 
nė* manifestacijos ratui. mes darome ir ką galėjome pa

šventė* yra atsikvėpimo ir iš daryti, kad galėtume iš lietuvy- 
naujo jėgų sukaupimo metas, bė* fronto pasitraukdami ramia
Žengdami į Naujuosius Metu* sąžine sau tarti: atlikome, ką
ryžkimės juo daugiau koncen- galėjome ir pajėgėme, o mūsų 
truoti jėgas, kad mūsų užsimo- darbo vaisiai tebūna atrama bū- 
jimai būtų su kaupu įgyvendinti, simoms kartoms.

ALB Krašto Valdyba

kibirkStį ir brandina jėgas ir iš
tvermę.

Taip ,metų sąvartoje susiker
ta dvi gyvenimiškos ir neaplen
kiamos srovės-- viena verčia at
sukti žvilgsnį atgal į prabėgu
sius metus ir subalansuoti, ar tie 
metai mums nešė derlių, ar nuo
stolį, ar mūsų darbai ir pastan
gos pasiteisino, ar tik prabėgo 
tuščiai praleistas laikas. Antruo 
ju atveju žvilgsnį kreipiame pir
myn, į ateitį, į prasidedančius 
naujuosius metus, bandydami 
pramatyti, ką turėsime atlikti ir 
ar horizonte užmatomiems užda
viniams esame pasirengę. Žod
žiu su metų sąvarta drauge vy
ksta ir tam tikras perversmas 
tiek asmeniniame, tiek ir visuo
meniniame gyvenime. Belieka 
tik palinkėti, kad ateinantieji 
metai mums visiems būtų kaip 
galint palankesni, o ir mes pa
tys būtume ryžtingi ir ištver
mingi. Tikėkimės, kad visose 
srityse pasirodysime pareigin- 
gesni ir veiklesni, negu kad bu
vę. O tai yra visokios pažangos 
garantija ir variklis.

(v.k.)

<'1TIu6 sveikina
MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI,

Noriai naudojuosi Jūsų Gerbiamo Redakoriaus prašymu per
duoti Jums visiems mano asmeniškus ir mūsų Kolegijos sveikini
mus ir linkėjimus beartėjančių Kristaus Gimimo švenčių proga.

Mano lankymosi Australijoje atminimai dar neišblėso. Jie 
yra gyvi ir jautrūs mano širdyje. Malonu buvo Jus ir Jūsų gyveni
mą šiame tolimam Kontinente pažinti, su Jumis bent trumpai dva
siniai pabendrauti.

Kalėdos yra šeimos šventė. Linkiu, kad visi Australijos lietu
viai taip tarp savęs bendrautų, jog būtų lyg viena šeima. Tepri- 
pildo Jūsų visų sielas Išganytojo atnešta ramybė, kad laimingi gy
ventumėte, vienas kitą suprasdami, atjausdami ir mylėdami.

Jūsų Kristuje
Prel. Ladas Tulaba, Popiežiškos šv. Kazimiero
Kolegijos Romoje Rektorius

MIELIEJI AUSTRALIJOS LIETUVIAI, ,

DŽIAUGSMO, RAMYBĖS, GAUSIOS KRISTAUS PALAIMOS 
ŠVENTOMS KALĖDOMS IR NAUJIESIEMS METAMS!

VISU NUOŠIRDUMU LINKIU JUMS IR MŪSŲ TĖVYNEI 
LAISVĖS RYTOJAUS.

Tėv. Jonas Borevičius, S.J.

MIKE
KIPRAS BIELINIS

Gruodžio 7 d. Amerikoje mirė 
Kipras Bielinis, pagarsėjusio 
spaudos draudimo gadynėje knyg
nešio Jurgio Bielinio sūnus, su
laukęs 82 metų amžiaus. Kipras 
Bielinis, kaip ir jo tėvas, visą gy
venimą ir jėgas buvo pašventęs 
lietuvių tautai ir jos gerovei. Pla
čiau apie šią kilnią ir didžią as
menybę bus parašyta vėliau.

BAIGTAS BAŽNYČIOS 
SUSIRINKIMAS

SKAITYTOJAMS
Sis yra paskutinis šių metų 

Mūsų Pastogės numeris. Atei
nančiais metais Mūsų Pastogės 
pirmas numeris pasirodys sau
sio 10 d. Pranešimus, korespon
dencijas ir straipsnius prašome 
išsiųsti kaip galint anksčiau, kad 
redakcija pasiektų sausio 5 d.

siilgstama. Šiais metais jautėsi 
ypač glaudus bendradarbiavimas 
ir ryšis tarp laikraščio ir skai
tytojų. Tikėkimės, kd ateinan
čiais metais tas ryšis bus dar 
tampresnis.

Tuo pačiu reiškiame visiems 
tuoniolfktuosiuš metus, tikisi’ bū- bendradarbiams, rėmėjams ir

Ta pačia proga visiems Mūsų 
Ptastogėis skaitytojams, skyrių 
redaktoriams, bendradarbiams, 
rėmėjams ir platintojams linki
me skaidrių Kalėdų švenčių ir 
laimės kupinų Naujųjų Metų.

Mūsų Pastogė, stodama į aš-

Katalikų Bažnyčios visuotinis 
susirinkimas, vadinamas antruoju 
Vatikano susirinkimu, gruodžio 8 
d. iškilmingai užbaigtas, užtrukęs 
trejus metus. Šio susirinkimo nu
tarimai netrukus bus paskelbti.

★

Švedija pasigaminusi radaro 
kontroliuojamus (priešlėktuvinius 
ir priešraketinius pabūklus, kurie
lengvai numuša kelis kartus grei
čiau už garsą skrendanti lėktuvą.

ti dar patrauklesnė, kiekvienoje talkininkams nuoširdžią padėką 
lietuvio šeimoje laukiama ir pa- ir tikimės dar aktyvesnio ben

dradarbiavimo ir ateity.
Taip pat primename, kad iš

leidžiamas Mūsų Pastogės ka
lendorius, kurį skaitytojai kaip 
nemokamą priedą gaus tuoj po 
Kalėdų arba pirmomis sausio 
dienomis

Mūsų Pastogės Redakcija kui ir jūros vandeni atakiedžia.

Atlanto vandenyne i rytus nuo 
Floridos yra gėlo vandens oazė, 
kurios skersmuo apie 100 pėdų. To
je vietoje jūros vanduo tiek gėlas, 
kad galima gerti. Mokslininkai nu
statė, kad toje vietoje iš jūros dug
no veržiasi prėsko vandens šalti
niai, kurie tokie stiprūs, kad aplin-

1
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Dalyvaukime Jaunimo Kongrese sausio 2-8 d.d. Sydnejuje

.111X1110 KONGRESO PROGRAMA A.L.B. JAUNIMO KONGRESO CENTRINIS KOMITETAS 
sveikina

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIMĄ
SAUSIO 2 d. (sekmad.): registravimas “Dainavos’ ’salėj, 

Bankstown nuo 1 vai. p.p.

SAUSIO 3 d. (pirmad.): registravimas salėj prie Lidcombe 
bažnyčios nuo 9.30 vai. ryto.

11.00 vai. iškilmingos šv. Mišios, St. Joachim bažnyčioj, Lid
combe. Šv. Mišias laiko kun. Povilas Martuzas. Jaunimo organi
zacijos dalyvauja su vėliavom.

2.00 vai. Oficialus A.L. JAUNIMO KONGRESO atidaiy- 
mas “Dainavos” namuose Bankstown. Dalyvauja ir garbės svečiai 
kitų tautybių. Su atidarymu — bendri pietūs. Pietus paruošia 
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugija.

Po atidarymo pietų vykstama į “Aušros” tunto skautų sto
vyklą, Inglebum. Susipažinimas su skautišku gyvenimu stovykloje. 
Dalyvavimas lauže.

SAUSIO 4 d. (antrad.)
10.00 vai. ryto posėdis PLJK ir Australijos kandidatų daly

vavimu jame klausimu. Sydnėjaus universiteto Carslaw Tutorial 
Room 13. Dalyvauja Adelaidės, Brisbanės, Melboumo ir Sydnė
jaus jaunimo kongreso komitetų nariai ir iš Krašto Valdybos.

1.00 vai. p.p. repeticijos tautinių šokių ir jungtinio šiupinio 
parengimams Sydney universiteto Wallace Theatre.

8.00 vai. vak. Lietuviškų tautinių šokių spektaklis. Dalyvau
ja Adelaidės, Melboumo ir Sydnėjaus taut, šokių grupės. Vieta: 
Sydney universiteto Wallace teatras.

SAUSIO 5 d. (trečiad.)
10.00 vai. ryto “Atsakykite mums” klausimų sesija Banks

town Lietuvių namuose. Keli gerai žinomi visuomenininkai atsa
kys į jaunimo impromptu klausimus religinėm, tautinėm, akade
minėm bei kitom temom.

1.00 vai. p.p. Sporto varžybos tarp Studentų Suvažiavimo ir 
Jaunimo Kongreso dalyvių tinkliny ir stalo bei lauko tenise “Dai
navos” namuose Bankstown.

SAUSIO 6 d. (ketvirt.)
10.00 vai. ryto Debatas aktualiais Lietuvybės reikalais, kurį 

paruošia Melboumo jaunimo kongreso komitetas. Dalyvavimas 
bendras. Sydney universiteto Carslaw Lecture Theatre 7.

1.00 vai. p.p. Sydnėjaus apylinkių bei įdomesnių vietovių ap
rodymas svečiams. Renkamasi prie. Carslaw pastato. Vykstama 
mašinom.

SAUSIO 7 d. (penkt.)
10.00 vai. ryto tarpžinybinis — visuotinas susirinkimas, ku

riame savo nuomones bei rezoliucijas galės iškelti tiek jaunimas, 
tiek senimas. Paskaitas skaitys p-lė Daina Maželytė, p. Antanas 
Stepanas (iš Adelaidės) ir

Vieta: “Dainavos” salė Bankstown.
1.00 vai. p.p. bendra iškyla su studentais į Cronulla pajūri. 

Vykstama iš Bankstown. Blogam orai esant bus galima pasilikti 
ir išklausyti Amerikos lietuvių krepšininkų vizito svarbiuosius mo
mentus, įskaitant ir rungtynes, kuriuos į magnetofoną yra įrašęs 
p. Povilas Alekna.

8.00 vai. vak. jungtinis Adelaidės, Melboumo ir Sydnėjaus 
jaunimo “Šiupinys” Sydney universiteto Wallace theatre. Progra
ma studentų “Initium Semestri” veikaliukų stiliaus. (Lietuvybė iš 
satyrinės pusės).

su ŠVENTOM KALĖDOM
ir

1966 JAUNIMO METAIS
ir maloniai kviečia atvykti į

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESĄ

Pasaulio Liet. Bend-nėje
IŠ PLB VALDYBOS POSĖDŽIO

Koncertas
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon

greso ženkle Adelaidės menininkai 
gruodžio 12 d. Lietuvių Namuose 
pateikė adelaidiškiams muzikos ir 
meninio žodžio koncertų.

Jau ilgokas laikas Adelaidės lie
tuviams nesirodžiusi lietuvių bi
čiulė, (kai kieno vadinama “natu- 
ralizuota lietuvaite”) Dorothy 
Oldham skambino M. K. Čiurlionio 
ir J. Albeniz kūrinius, o solistė A. 
Gučšuvienė, kurios adelaidiškiai,' 
deja, ilgai jau irgi nebuvo girdėję, 
dainavo J. Karoso, E. Gailevičiaus. 
K. V. Banaičio, A. Kačanausko, 
J. Faurė ir P. Čaikovskio kompozi
cijas.

Abi solistės šiame koncerte buvo 
tikrai pasigėrėtinos, ir klausytojai 
po kiekvieno jų pasirodymo nuo
širdžiais plojimais pakartotinai 
kvietėsi atgal scenon.

Čiurlionio Preliudu pradėdama 
koncertų, pianistė Oldham iš karto 
sudarė glaudų ryšį tarp scenos ir 
salės, ir tas ryšys nenutrūko per 
visų koncertų. Su Karoso Line
liais solistė Gučiuvienė nutiesė 
dvasinį ryši, kuris pasiliko glau
dus iki paskutinio Čaikovskio ro
manso akordo.

Koncertui pasibaigus, abi meni
ninkės buvo gausiai apdovanotos 
gėlėmis. Atrodo, kad Lietuvių Na
mų scenon dviem menininkėm tiek 
daug gėlių dar ne karto nebuvo 
sunešta. Ponios Gučiuvienės per 
gėles net nesimatė.

Turėtų tikrai gailėtis tie, kurie 
dėl abejingumo ar tingėjimo neat
silankė į šj koncertų. Atsimenant, 
kad šios solistės mūsų tarpe dabar 
retai rodosi, gal vėl teks ilgai 
laukti panašios progos.

Meninį žodį atstovavo režisie
rius J. Gučius ir Teatro — Studi
jos absolventas aktorius Z. Ku
činskas.

Kai scenoje statomas betkoks 
veikalas, žiūrovams jį perduoda 
keli aktoriai. Jie, režisieriaus pa
ruošti ir išmiklinti, veiksmų, žo
džiu ir mimikos derinimais patei
kia žiūrovams realybės ar fantazi
jos gabalėlį.

Vaidindami, aktoriai vienas ki
tų papildo, vienas kitam pagelb
sti. Išeidamas savarankiškai dek-

Adelaidėje
lamuoti, aktorius atsiduria sce
nos vienui vienas. Jam tegali pa
gelbėti tik jo pasiruošimas ir tin
kamas įsigyvenimas į deklamuo
jamo dalyko pilnutinį turinį ku
riame žodis tėra tik maža turi
nio dalelė. Gal dėl to tie patys 
aktoriai, kurie mus džiugina vai
dindami, kartais ima ir nuvilia 
deklamuodami. Atrodo, kad pap
rasto eilėraščio tinkamam perdavi
mui tektų ruoštis nemažiau, negu 
ilgokam vaidmeniui vienam ar ki
tame scenos veikale. Jeigu mūsų 
aktoriai būtų apmokami, mes tu
rėtume teisės reikalauti, kad jie 
rūpestingiau pasiruoštų deklama
cijoms, kaip aukščiausiam meni
nio žodžio ištobulinimui. Į dek
lamacijų tenka žiūrėti, kaip į at
skirų, didelius reikalavimus sta
tančių vaidybinio meno šakų, ku
riai reikia ne tik įgimtų gabumų, 
bet ir ypatingai didelio pasiruo
šimo. Daugeliu atvejų geriausiais 
deklamuotojais yra patys kūrinių 
autoriai. Net ir Pulgio Andriušio 
feljetonai tampa dar feljetoniškes- 
ni, kai pats autorius juos paskai
to. Esu tikras, kad ir šiame mu
zikos ir meninio žodžio koncerte 
klausytojai būtų juokęsi pilvus 
susiimdami, jeigu vietoje Z. Ku
činsko pats autorius Antanas Gus
taitis būtų skaitęs savo nuosta
bų eilėraštį Absoliučiai tobulai 
viskas eina atbulai...

V. Bražviliaus Gamos ir R. 
Spalio Vedybos yra humoristiniai 
gabalėliai, kurie buvo įpinti tarp 
rimtų muzikinių ir vokalinių in
terpretacijų. Gal ir dėl to nei vie
nas nei Įeitas balsiai neprajuoki
no klausytojų, nors J. Gučius Ve
dybas tikrai išgyveno su visais 
senbernio niuansais ir vaizdžiais 
netikėtumų išryškinimais, čia jis 
arčiausiai prisiglaudė prie paties 
autoriaus. Baltųjų raitelių eilė
raštyje jis pakankamai priartėjo 
ir prie K. Inčiūros, pasilikdamas 
tipiškai gučiškas. V. Bražviliaus 
Gamos — naivus Zosčenkos pa
mėgdžiojimas, pilnas plyšių kom
pozicijoj ir banalus kalbinėj me
džiagoj. Gamas deklamuodamas, 
Z. Kučinskas prie jų nieko nepri
dėjo ir nieko neatėmė.

SAUSIO 8 d. (šeštad.) rytas laisvas asmeniškiems reikalams.
7 vai, vak. Oficialus Australijos Lietuvių Jaunimo Kon

greso Uždarymas — Balius, Aubumo salėj. Balių ruošia Sydnė
jaus lietuvių Caritas valdyba. Balius iškilmingas; apranga formali. 
Jaunimo Kongreso dalyviams įėjimas 10 šil. asmeniui.

PASTABOS
Paduodant programą į spaudą kai kurios detalės dar nebuvo 

piatvirtintos ir todėl jas teko praleisti. Tačiau visos patiektos ži
nios yra tikslios ir galutinos.

Užsiregistravę Jaunimo Kongreso dalyviai gaus ALJK kor
telę su kuria galės į visus parengimus (išskaitant uždarymo balių) 
įeiti nemokamai. Kitu atveju teks mokėti po 10 šil. (normalus mo
kestis svečiams, kurie norės dalyvauti) į atidarymo pietus taukinių 
šokių spektaklį, Šiupinį ir 15 šil. į uždarymo balių. Jaunimo Kon
greso dalyviams registravimo mokesčio nebus. Bilietus į uždarymo 
balių bus galima įsigyti užsiregistruojant.

Kam reikalinga nakvynė praneša iš anksto Centriniam Komite
tui per skyrius arba tiesioginiai. C.K. adresas: Box E6, ST. JAMES 
N.S.W.

Į ALJK kviečiami atvykti visi ateitininkai, filisteriai, skautai, 
sportininkai, studentai, tautinių šokių šokikai, jaunieji menininkai 
ir bendrai visi jaunuoliai-ės.

AUK metu vyks drauge ir ALSS suvažiavimas. Kadangi pro
gramos nesikirs raginame jaunimą dalyvauti ir studentiškuose pa
rengimuose. Studentai susimokėję ALSS suvažiavimo mokestį ne
turės mokėti jokio ALJK mokesčio.

A LB JAUNIMO KONGRESO CENTRINIS KOMITETAS

SKAITYTOJO ŽODIS

JAUNIMO KONGRESAS
Kodėl AŠ turėčiau jį remti?
Girdisi, mūsų jaunimo atstovai 

ruošiasi vykti kongresari ir keti
na kreiptis į tautiečius, kad su
rinktų lėšų kelionei. Spėju, ir ma
nęs neaplenks.

Keleto šilingų duoklės neskai
tau kokia parama; dažnai išme
tu tiek net nesigilindamas, kam 
ten kalėdojama. Kai šis įvykis va
dinamas pasauliniu, atrodo pri
tiktų užmesti ir svarų-kitų. Nors 
bendrai imant su svaru skiriuosi 
neperskausmingai, bet, va, kaž
koks kipšas gundo ieškoti prieka
bių. Lenda įvairios mintys, pav.: 

kam tas kongresas reikalingas 
iš viso,

keletas iš Australijos nuvykę 
ne kažin-kų ten padarys, už 
tuos pinigus, kurie bus iš
leisti jų kelionei, čia Austra
lijoje būtų galima oho — ką 
nuveikti,

jei kas nori kongrese dalyvau
ti, tegul ir keliauja sveikas;

kodėl AŠ turėčiau mokėti už 
jo kelionę ir 1.1.

Mėginu aiškintis su savo kip
šu; ieškau teigiamų įrodymų. Kad 
reikia kongreso — nusprendė 
kiti ir tų sprendimų matomai dau
guma priėmė, jei kongresas ruo
šiamas. Taigi aš tegalėčiau pri
sidėti prie jo pasisekimo, jį va- 
remdamas arba praleisdamas vi
sų reikalų negirdomis, atseit jį 
susindamas. Aišku, jaunimas da
ro ne taip, kaip reikia. Bet ir aš 
jaunas būdamas daug kų dariau 
kitaip, nei tėvas sakė. Paskiau

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau,

Gruodžio 6 d. “Mūsų Pastogėj”, 
“Ku-ka” skyriuje tilpo netiksli, 
neaiški ir klaidinanti žinutė ry
šium su mano lankymus: Adelai
dėj.

Kadangi šios žinutės atgarsiai 
buvo kenksmingi Jaunimo Kongre
so darbui, turiu pareikšti:

1. vykau asmeniškais reikalais,
2. Adelaidės Jaunimo Kongreso 

K-to sekretorius V. Straukas, pas

Norėdama papildyti P.L. Jauni
mo Kongreso kasų, ponia Maže- 
lienė koncerto proga surengė lo
terijų, kurioj fantų daugumų su
darė greičiausia jos pačios nuaus
tos tautinės juostelės knygoms. 
Ji ir bilietėlius išpardavė, ji ir 
fantus išdalino, o pinigai — tie
siai į Jaunimo Kongreso kasų.

Moterų Sekcija svečiams buvo 
paruošusi gerai atšaldyto ir pas
kaninto vynelio, o taip pat skanių 
pyragaičių ir kavos.

Daugis svečių pirmų kartų pa
matė naujai perstatytus, perdažy
tus ir erdviai praplėstus Lietuvių 
Namus, kuriais šiandien adelaidiš- 
kiai gali tikrai didžiuotis.

V. Minvydas 

abu stebėdavomės, kad “gerai iš
ėjo”.

Žinoma, būtų galima apsieiti ir 
be kongreso. Bet' taip pat galima 
neblogai gyventi ir be lietuvybės 
ir be daugelio kitų dalykų, apie 
kuriuos sakoma, kad “NE VIENA 
DUONA ŽMOGUS SOTUS?’.

Tie keli kongresan nuvykę “au- 
straliukai” tikrai nedaug kų ten 
reikš, bet jie atstovaus VISĄ 
mūsų jaunimų. Per juos mes pa
rodysim patys save. Kai čia pri
ėmėm amerikėnUs krepšininkus, 
mes kaž kaip jutom bendrauju ne 
individualiai su tuo dešimtuku, 
bet kaip su dalele mums artimos 
visumos, kurių atstovauti jie čia 
atvyko.

Atstovų kelionė atseis, saky
kim, keletu tūkstančių ir už tuos 
pinigus tikrai galėtumėm padary
ti čia vietoje daug ko apčiuo
piamo. žinoma, jei tuos -pinigus 
turėtumėm surinktus. Bet kaip 
juos surinkti, jei atstovai į kon
gresų nevyks? Prileiskim, krei
piasi į mane koks tautietis:

— Amerikoj įvyksta pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas, bet 
mes savo atstovų į jį nesiųsim. 
Vieton to mes geriau padarysim 
štai kų ir t.t. Paaukok tam ti
kslui keletą svarų—.
Pasaulinio kongreso proga au

koti, kad mūsų atstovai jame ne
dalyvautų? — Neieškok kvailių, 
— pasakyčiau tam tautiečiui.

Jaunimas jaunas visur ir visuo
met. Jis nori pasirodyti pasau
liui. Nepriklausomoj Lietuvoj 

kurį vykau, sudarė man galimy
bės turėti posėdį su Adelaidės 
J.K. K-tu,

3. posėdis buvo abipusiai nau
dingas, ir

4. Adelaidės J.K. K-tas nesi- 
tvarko savarankiškai, bet yra 
glaudžiuose santykiuose su Cent
riniu Komitetu.

Su pagarba,
R. Cibas Jr.,

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrinio Komiteto P-kas.

Pasisako Ku-ka-. kartoju šia
me laiške paminėtų “netikslių, ne
aiškių ir klaidinančią žinutę”' iš 
“M.P.” Nr. 48:

“Jaunimo Kongreso C. K-to pir
mininkas neseniai lankėsi Adelai
dėje kongreso reikalais, tačiau yra 
ir abejojančių, nes juk Adelaidėje 
ir kandidatai parinkti, ir pinigai 
kaupiasi.”

Klausiu: kuo ji kenksminga? 
Faktas, kad C.K. p-kas buvo Ade
laidėje ir taip pat faktas, kad 
adelaidiškiai turi parinkę savo 
kandidatus ir kaupia jų išvykai 
į kongresų lėšas!

15-tasis PLB Valdybos posėdis 
įvyko gruodžio 1 d. Posėdyje da
lyvavo PLB Valdybos pirminin
kas Juozas J. Bachunas, vykd. 
vicepirm. Stasys Barzdukas, vice
pirmininkai dr. Algirdas Nasvy- 
tis ii- Vytautas Kamantas, sekr. 
Milda Lenkauskienė, ižd. Julius 
Staniškis, reikalų ved. Edvardas 
Karnėnas, PLB Kultūros Tary
bos pirm. dr. Jonas Puzinas, Va
sario 16 Gimnazijos Kontrolės 
Komisijos narys Valdas Adamka- 
vičius, ir dr. Edmundas Lenkaus
kas.

jaunimo išvykas finansavo vals
tybė ar visuomenė. Ir dabar skai
tome spaudoje, kad pavergtos 
Lietuvos jaunimas — sportinin
kai, taut, ansambliai ir kt. — 
svečiuojasi kitur. Lėšas jų kelio
nėms tiesioginiai ar netiesiogi
niai sudeda tie patys piliečiai. 
Čia išeivijoje nėra pašalinės jė
gos, kur kaip valdžia nori-nenori 
surinktų iš mūsų pinigus tam rei
kalui. Tenka susimėtyti patiems 
ir sudėti gera valia. Nepamirš
kim, kad čia yra priežasčių, ga
linčių sukelti menkystos savyjau- 
tų, angliškai vadinamų inferiority 
complex.

Sako kongrese galės dalyvauti 
kiekvienas iš bet kurio laisvo kra
što atvykęs. Bet atstovauti kurio 
nors krašto jaunimų tegalėtų tik 
nusiųsti atstovai. Gal mano šir
dis kiek apsin'ešė australinėmis 
dulkėmis nes žinau, ji imtų pro
testuoti sužinojus, kad šio kraš
to lietuviškų jaunimų kongrese 
atstovauja jaunuoliai, nuvykę į 
ten savo lėšomis. Lyg mūsų ben
druomenė būtų dar neatkutus ar 
jau spėjus suubagėti, Australijos 
lietuvis nėra blogesnis už Ameri
kos lietuvį!1 Prileiskim, kad kur 
nors suvažiuoja pabendrauti tur
tingų papunėlių pašelpta jaunes
nioji karta. Gal tai taip pat galė
tų vadintis lietuvių kongresu, bet 
jo pobūdis ir reikšmė būtų visiš
kai ne tie, kokių pasaulio lietu
viams reikia.

Mano abejonių kipšų nutrenkė 
paskutinis argumentas: — JEI 
JAUNIMO PRAŠOMAS ATSISA-
RYČIAU JI PAREMTI, JAUNI
MAS MANĘS NESUPRASTŲ, 
NES MANO ATSAKYMAS BŪ
TŲ IR NE LIETUVIŠKAS IR 
NE AUSTRALIŠKAS—.

j. pus.

JUOKAI

Kartą pas Markų Tvenų atėjo 
vienas studentas ir pareiškė, kad 
jis metęs medicinų ir nori pasi
aukoti žmonijai, tapdamas rašy
toju.

— Bet, drauguži, man atrodo, 
jog ši jūsų auka visai nereikalin
ga. Jūs jau pakankamai pasitar
navot žmonijai, mesdamas medi
cinų.

IŠLAISVINTOJAS

Kalbėtojas Londono Hyde par
ke agituoja būrelį klausytojų:

— Noriu išlaisvinti Jus nuo 
radikalizmo, socializmo, komuniz
mo ir anarchizmo!

— O ar neturite ko nors nuo
reumatizmo, — pasigirsta senelės 
balsas iš minios,

Pirm. J. Bachunas papasakojo 
savo kelionės Europoje įspūdžius. 
Anglijos ir Vokietijos lietuvių 
tarpe yra didelis susidomėjimas 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresu. Daug lietuvių žada į jį 
vykti.

PLB Kultūros Tarybos pirm, 
dr. J. Puzinas supažindino BU 
Kultūros Tarybos veikla. KT pra
šo visų istorinę lietuviškų medžia
gų siųsti Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui. Susipažinta su dr. Jurgė 
los parašyta knyga apie 1863 me
tų sukilimų. KT mikrofilmuoja 
lietuvių pogrindžio spaudų, vė
liau mikrofilmuos Nepriklausomos 
Lietuvos Seimo dokumentus ir kt. 
Yra sudarytas istorinių datų ka
lendorius. Tiriama Lietuvos vai-
stybės pradžios data. Dr. Puzinas 
labai teigiamai įvertino neseniai 
išleistų solistės A. Stempužienės 
ir kompozitoriaus D. Lapinsko lie
tuviškų dainų plokštelę.

Lapkričio 27-28 New Yorke vy
kusiame VLIKo seime dr. J. Pu
zinas atstovavo PLB Valdybų, ten 
tarė sveikinimo žodį ir skaitė re
feratą apie lietuvių išeiviją. Kon
statuota, kad tarp PLB Valdybos 
ir apsijungusio VLIKo yra geri 
ryžiai, kas naudinga lietuvių 
bendram darbui.

Vicepirm. jaunimui Vyt. Ka- 
manta* painformavo apie Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Metų ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so darbus. LB kraštų valdybos 
buvo prašytos sudaryti Jaunimo 
Metų komitetus ir tokie komite
tai jau yra Anglijoje, Argentino
je, Auitralijoje, Austrijoje, Bel
gijoje, Brazilijoje, Italijoje, JAV, 
Kanadoje, Kolumbijoje, Naujoje 
Zelandijoje, Prancūzijoje^ Šveica
rijoje, Venecueloje ir Vokietijo
je. Tų kraštų atstovai atvyks į 
Jaunimo Kongresų Chicagoje 1966 
birželio 30-liepos 3. Laukiamą 
dar atsakymų iš kitų kraštų. Šiuo 
metu kviečiamas Garbės Komite
tas globoti Jaunimo Kongresų. 
PLJK Komitetas jau atliko daug 
paruošiamųjų darbų, sudarė įvai
rias darbo komisijas, ruošia di
delę jaunimo stovyklų prieš Kon
gresą, tuoj pradės visame pasau
lyje parašus Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Peticijai. PLJK Finansų 
Komisija ruošiasi kovo mėnesį 
pravesti lėšų telkimo vajų, išlei
do Jaunimo Metų ženklelį lipini- 
mui prie automobilių, spausdina 
Jaunimo Metų kalendorių.

PLB Valdyba patvirtino PLB 
Jaunimo Metų Talko* Komisiją, 
kuri PLB Valdybai padės praves
ti Jaunimo Metų programą visa
me pasaulyje. Komisijų sudaro: 
Vytautas Kamantas — pirminin
kas. Jūra Gailiušytė — sekretorė, 
Pranas Karalius, Vida Kaspara
vičiūtė, Aleksas Laikūnas, Stasys 
Lazdinis, dr. Stepas Matas ir dr. 
Giedrė Matienė.

Iždininku J. Staniškis pain
formavo apie PLB Valdybos fi
nansus, o reikalų vedėju E. Kar
nėnas apie “Pasaulio Lietuvio” 
siuntimą ir platinimą. Prenume
ratų skaičius didėja. Gruodžio 
mėnesio pradžioje išeis naujas 
numeris.

Vasario 16 Gimnazijos Kontro
lės Komisijos narys Valdu Adam- 
kavičius padarė ilgų pranešimą ir 
papasakojo savo asmeniškus įspū
džius apie neseniai Vokietijoj? 
vykdytų kontrolę Vasario 16 Gim
nazijoje. Oficialus vis ųKontrolės 
Komisijos narių (V. Adamkavi- 
čius, dr. J. Karvelis, dr. Radvila) 
Kontrolės Aktas šiuo metu dar 
nėra išbaigtas. Visų narių išbaig
tas ir pasirašytas aktas bus įteik
tas PLB Valdybai vėliau.

■ PLB taf.
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EMIGRANTAI IR TAUTA

JIEVA DIDŽYTĖ literatūrinę ir apskritai meninę kū- 
v rybą V. Australijoje, apie tos vai-

ŽURNALAI AUSTRALIJOJE 8 Jau minėtas THE BULLETIN, 
redaguojamas Peter Hastings ir i- 

PASTABOS APIE AUSTRALIJOS LITERATŪROS šeinąs Sydnėjuje, yra vienintelis
ŽURNALUS. kultūrinis australiškas savaitraš

tis. Tiesa pagrindinė puslapių da- 
Atvykėliai į Australiją dažnai literatūrinių veikalų kritika, juo- lis skiriama politiniams, ekonomi-

skundžiasi jos žemu kultūriniu, o dūkų meno ir kultūros apraiškos, niams ir socialiniams klausimams,
ypač literatūriniu lygiu. Jauno australų filosofinio pobūdžio raši- bet greta grožinei kūrybai — o- 
krašto — jauna literatūra. Pirmie niai, informaciniai straipsniai apie riginalioms apysakaitėms, eilėraš- 
ji juk baltieji gyventojai čia buvo kitų kraštų literatūrą, net ekono- čiams. Yra ir knygų apžvalga, ir li- 
kaliniai ir jų prižiūrėtojai. Iš to- minės problemos, komentarai apie teratūros kritika. Panašus ameri- 
kių negalėjo niekas tikėtis kultūri- bėgamuosius kultūrinės reikšmės j- koniškam, tarptautiniu mastu lei-
nių turtų. Tačiau ir jų kilo liau
dies lygmens -talentai, kurie davė 
tam tikrą australišką atspalvį nau
jai čia augančiai literatūrai. Iš ka
linių ir pirmųjų aukso ir laimės 
jieškotojų kilo žodžiu perduodamos 
dainos ir baladės, kuriose puikiai 
atsispindėjo Australijos žmonių 
dvasia ir tipiškas krašto charakte
ris.

Bėgant laikui, augo gyventojų 
skaičius, plėtėsi miestai. Tuo pa
čiu storėjo ir daugėjo laikraščiai, 
kartu ir pirmieji literatūriniai 
bandymai. Antroje pusėje 19 š. 
pradėjo rodytis pirmieji literatū
riniai žurnalai. Juose sutinkame 
daug originalios kūrybos, eilėraš
čių, novelių bei apsakymų, nors 
šiaip jau tai dar daugiausia seki
mas anglų ir jų literatūrinių tra
dicijų. Gale 19 š. rašytojai ima 
daugiau dėmesio kreipti australiš
kam gyvenimui. Jie pažvelgė į pra
eitį ir užrašė pirmųjų atvykėlių 
žodžiu paskleistas balades, kūrė to 
paties pobūdžio naujas. Naujojoj 
kūryboj angliškumas blėsta, o au
ga ji iš Australijos žemės sulčių ir 
gyvenimo tikrovės. Tuo metu ima 
eiti žurnalas THE BULLETIN, 
kuris dar ir šiandien tebeleidžia
mas, nors nėra grynai literatūri
nis.

Kai Australijos valstijos šio šim
tmečio pradžioje susijungė į fede
raciją, lokalinis patriotiškumo 
jausmas juo labiau ėmė ryškėti li
teratūroje. Šiandien jau galima 
kalbėti apie australišką literatūrą.

šiuo metu eina literatūrinių žur
nalų, nes tai yra geriausias kelias 
naujam rašytojui pasireikšti ir su
sirasti skaitytojus. Dvimėnesinis 
QUADRANT — redaguojamas 
James McAuley ir Donald Horne, 
išeina Sydnėjuje. Turinyje novelės 
poezija, biografijos žymių austra
lų veikėjų bei literatų, filmų ir

Ir vėl atėjo Kalėdos.
Miestas, lyg didelis slibinas, 

plačiai atvėrė savo nasrus ir ro
dydamas savo paauksuotus dan
tis, ėmė vilioti kiekvieną.

“Skubėkite, užeikite! Suskai
čiuokite mano dantis! Žiūrėki
te, kiek beliko tų dienų iki palai
mintų Kalėdų!”

Ir plūdo minios į miestą kas
kart vis didesnės, vis nekantres
nės. Vis garsiau skambėjo rek
lamos: “Pirkite, neužmirškite! 
Nepraleiskite progos!” Kalėdos 
buvo čia pat. Beliko tik užmo
kėti ir vežtis ir dalinti savo mie
liesiems — mašinas, šaldytuvus, 
aparatus, kailius, perlus ir nesus
kaitomas priemones amžinajam 
moters grožiui išlaikyti... Visam 
tam džiaugsmui tereikėjo vos ke
lis pirštus pajudinti, vos kelius 
žodžius ištarti: ir viskas supa
kuota į auksinius ir sidabrinius 
popierius, surišta auksiniais raiš
čiais, auksinėm raidėm atspausta 
linkėjimas — “Happy X-mas to 

vykius, pav. Knopfelmacherio rei
kalas. Apskritai, tai labai plačios 
apimties žurnalas ir tikrai įdomus.

Melbourno universiteto trimėne- 
sinis MEANJIN — redaguojamas 
C. B. Christensen. Be originalių 
prozos ir poezijos kūrinių turinyje 
sutinkame straipsius, nagrinėjan
čius literatūrinius, meno ir vaidy
bos pasireiškimus, tautinius ir 
tarptautinius kultūros ir švietimo 
klausimus, knygų apžvalgą. Įside- 
damos ir meno iliustracijos.

AUSTALIAN LETTERS išeina 
Adelaidėje. Redaguoja — Bryn 
Davies, Geoffray Dutton, Max Ha
rris ir Rosemary Wigrton. Turiny
je apysakos, poezija ir literatūros 
kritika.

OVERLAND išeina keturis kar
tus per metus Melbourne, redaguo
jamas S. Murray-Smith. Tai lite
ratūrinis žurnalas, bet su politiniu 
komunistiniu atspalviu, šalia ori
ginalios grožinės kūrybos ir litera
tūros kritikos straipsių sutinkame 
politinių klausimų svarstymus.

WESTERLY yra leidžiamas 
Pertho universiteto, redaguojamas 
J. M. O, Brien. Tai Vakarų Aus
tralijos įnašas krašto literatūrai. 
Turinyje apysakos ir rašiniai apie

Nuoširdžiai sveikinu visus

Lietuvių Enciklopedijos Prenumeratorius ir kitus knygų bičiulius 

linkėdamas gilaus džiaugsmo KALĖDOSE 

ir saulėtos laimės NAUJUOSE METUOSE

Antanas Krausas,
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS ATSTOVAS 

AUSTRALIJAI

Brangi Šventė —
you!”

Užmokėjęs galėjai su Kalėdų 
seneliu pats dėl dovanų susitarti
(jis nebevaikšto kaip seniau iš 
trobos į trobą, ieškodamas gerų 
vaikų, bet sėdi paauksintame 
soste kiekvienoje didelėje krau
tuvėje), o savo vaikus vėliau nu
siųsti, kad jie savo prašymus ga
lėtų raštu įteikti.

Kalėdos tapo auksinės, Kalė
dos tapo tikrai brangi šventė.

“Garbė Dievui augštybėse, 
pakajus ant žemės
Ir ramybė geros valios žmo

nėms”.
Tai senoviškos giesmės seno

viški žodžiai. Dar juos išgirsi 
bažnyčioje, senų žmonių lūpose, 
kurie gyvena atminimais, šian
dien jau Dievas, tikėjimas, taika, 
meilė, tradicijos kaskart vis la
biau blanksta ir tolsta iš mūsų 
akiračio. Medžiaginis gerbūvis 
baigia paauksinti ir paskutinius 
mūsų širdžių (jei ją dar turime) 
kampelius. Kalėdų dvasia gelmių 
jau nebepasiekia. Viskas įgyja
ma paprasčiau, viskas perka
mai. Kai godžiom rankom nu- 

džiamam TIME.
Naujas yra dvisavaitinukas NA

TION, leidžiamas Sydnėjuje. Pag
rinde jis yra politinio —- vsuome- 
ninio pobūdžio ir, atrodo, neparti
nis. Lyg naujųjų intelektualų bal
sas. Literatūrinės vertės turi bio
grafinės apybraižos, gi kultūrinės 
ugdomosios — platus australiškų 
knygų, vietinio meno, muzikos, te
atro, televizijos apžvalgos skyrius.

Reikia paskaityti ar nors paž
velgti į šiuos žurnalus, kad supras
tum, kas vyksta Australijos kultū
riniame ir literatūriniame gyveni
me. Jau nieku būdu negalima tvir
tinti, kad Australija neturi kultū
ringo lygmens žurnalų ar savęs li
teratūros. Ta literatūra yra šiuo 
metu net labai gyva, nors, galbūt, 
ji dar nėra nusistovėjusi, dar vis 
jieško vietos pasaulinėje literatū
roje. Leidžiami aptartieji žurnalai 
yra geras forumas naujiems talen
tams išeiti į vešumą ir susilaukti 
skatinančios kritikos bei pripažini
mo. Gaila, kad beveik visi suminėti 
žurnalai yra labai mažo tiražo, 
skaitomi tik labai mažos gyvento
jų dalelės. Kas gi ir mūsų lietuvių 
net universitetus baigusių, apie 
juos ką žino?

Skruzdėlytė

Kalėdos
plėšiam puošnius įpakavimus, 
atrišam auksinių raiščių mazgus, 
pasibaigia ir mūsų džiaugsmas. 
Kalėdos yra praėjusios. Kalėdos 
nebeturi paslapčių.

Kalėdos darosi šaltos ir pli
kos. Kelionė į Mėnulį ar Marsą 
gal greit bus įrašoma į mūsų ka
lėdinių pageidavimų sąrašą. Mes 
atveriam kosminius tolius, bet 
tolstame patys nuo savęs, nuo 
tikrojo širdingo džiaugsmo. Net 
savo šeimoje sunku išlaikyti tik
rą kalėdišką ir krikščionišką 
nuotaiką — aplinkui ūžėsys ir 
gyvenimo tempas baigia nustel
bti mūsų žodžius. Kam atverti 
Kalėdoms širdį, jei ji mažiausiai 
pageidaujama! Kam pasekti pa
saką apie vargšą berniuką, ku
ris brido per jūrą ir sniegą savo 
senelei Kalėdų džiaugsmo par
nešti? Kas šiandien išgirs šven
tosios nakties varpelių skambė
jimą, kai mašinų ūžėsys apkurti
na mūsų ausis? Kas išvys tą 
žvaigždę, kuri rodo kelią pra- 
kartėlėn, kai aplinkui tūkstan
čiai neono reklaminių šviesų 
baigia apakinti akis?

EMIGRANTAI IR ZTĄUTA
Esam emigrantai ar bėgliai, 

mėgstam vadintis tremtiniais. 
Dažnai klausiam savęs, kokia 
prasmė šios emigracijos, kokie 
jos ryšiai su tauta, koks jos liki
mas?

Tiesa, emigracija lietuvių tau
tai nuo seniai pažįstama. Sako
ma, kad vien tik JAV lietuvių kil
mės žmonių būsią apie įhilijoną. Į 
savo tautos emigrantus užtat ga
lim žvelgti jau iš artimesnės ir iš 
tolimesnės praeities.

SENIEJI IR NAUJIEJI 
EMIGRANTAI

Į Ameriką, išgarsintą medaus 
žemę, iškeliavo žmonės savo pa
čių noru, kuriems tėviškėje buvo 
ankšta, jieškodami geresnių už
darbių, praturtėjimo, kiti kad tik 
pamatytų naują kraštą. Dalis pa
čių pirmųjų bėgo rtuo ilgos ka

Dail. V. Mikailaitėa-Kabailienėc iliustracija 
B. Zabielos knygai "Klaida”.

Nauja knyga
Tauta savo gyvybingumą pir

miausia apreiškia per savo rašy
tojus ir poetus. Kol tautoje gyvi 
ir kūrybingi rašytojai bei poetai, 
tol nėra ko dūsauti apie tautos 
senkančias jėgas arba gyvybinius 
pavojus.

Štai jau dvidešimt metų, kai 
dalis lietuvių tautos gyvena už 
Lietuvos ribų plačiame pasauly
je. Sū tūkstančiais pabėgėlių, pro
testuodami prieš okupanto dvasi
nį prievartavimą, pasitraukė ir 
didelė dauguma lietuvių rašytojų 
(apie 90% buv. Lietuvoje Liet. 
Rašytojų Draugijos narių). Per 
tą laiką sunkus kūrimos periodas

Ką duoti sau, ką duoti ki
tiems? Ak, Kalėdos yra tikrai 
brangi šventė! Kaip toje giesmėj:

“Ak, Kalėdos, brangi švente, 
Broliai vargšai, jums ją švęs

ti!”
(Nukelta j psl. 4) 

Brangūs Klubo nariai, bičiuliai ir rėmėjai, 

sveikiname jus visus su ŠV. KALĖDOM ir 
ateinančių 1966 NAUJŲJŲ METŲ proga 

linkime jums asmeniškai daug visokios gerovės ir pasisekimo 
jūsų darbuose. Taip pat linkime, kad mūsų visų bendri troškimai 
įsikūnytų ir kad ateinančiais metais visi sujungę jėgas pastatytu
me naują Klubo pastatą.

Sydney Lietuvių Klubo Valdyba

riuomenės, kiti vėl nuo caro žan
darų ir nuo grėsmės būti ištrem
tiems j Sibirą, šie paskutinieji 
jau panašėja naujųjų laikų aplin
kybių priverstiems emigrantams 
— tremtiniams. Mat po II-jo Pa
saulinio karo tėviškę paliko tie, 
kurie priešingi buvo komunizmui 
arba kurie komunizme tematė tik 
su nauja priedanga užgriūnančią 
Maskvos okupaciją. Gi Stalino 
diktatūra buvo tiek žiauri, kad 
net daugelis rusų laukė vokiečio, 
o ypač ukrainiečiai tikėjosi nusi
kratyti įgrisusio Kremliaus slibi
no. Nenuostabu todėl, kad ir 
daugelis lietuvių pažiūrėjo į vo
kiečius kaip į išgelbėtojus iš už- 
plūdusio 1940 metais raudonojo 
okupanto. Vieni tikėjosi tuo ke
liu Lietuvą vėl prisikelsiant ne
priklausomam gyvenimui. Reikią 
vokiečiams tat padėti sunaikinti 
raudonąją armiją, o išvargusius

- “KLAIDA”
svetimuose kraštuose nenustelbė 
jų kūrybinių galių ir viešumoje 
pasirodė tikrai daug ir labai bran
džių veikalų, kas toli prašoka 
okupuotoje Lietuvoje pasilikusių 
darbus, nors skelbiama visam pa
sauliui, kad “sovietinėje santvar
koje rašytojas turi idealiausias 
sąlygas rašyti ir kurti”. Rezul
tatai liudija priešingus faktus.

Reikia tikrai pasigėrėti, kad ir 
okupuotoje Lietuvoje lietuviai 
rašytojai randa būdų ir priemo
nių parodyti ne tik savo, bet ir 
tautos gyvybingumą. Ypač daug 
platesnę ir išreiškingesrtę tautos 
aspiracijų skalę turi poetai, ku
rių kūryba gali būti įvairiai su
prasta ir komentuojama. Tačiau 
kiekvienas supras, kad okupuotos 
Lietuvos poetų veikaluose pūt
uoja neginčijamai tautos gyvas
tingumo pulsas, kurį juntame ir 
šiapus geležinės uždangos gyve
nantieji.

Australijoje mes turime gana 

vokiečius sudorosią vakariečiai. 
Juk ir Vytautas išnaudojęs vo
kiečius, kai jam reikėjo iš Jogai
los ir lenkų atgauti Tėvo sostą. 
Kiti vėl galvojo, jei jau nėra ki
tos išeities, tai geriau eiti su vo
kiečiu — Vakarų kultūros žmo
gus ir ne komunistas. Lietuvoje 
tačiau naujaisiais laikais nebuvo 
Vytauto, o ir dalykai pakrypo 
taip, kad raudonoji armija vėl 
riedėjo prie Baltijos jūros.

Naujuosius emigrantus todėl 
su pagrindu galima laikyti poli
tiniais bėgliais. Yra, žinoma, 
tarp mūsų daug tokių, kurie bu
vo prievarta įjungti į vokiečių 
karinius ar pusiau karinius dali
nius ar išvežti darbams į Vokie
tiją. Bet ir jie, kai po karo ne
grįžo namo, o kviečiami buvc, 
virto politiniais emigrantais.

(Nukelta į psl. 4)

■ X
apsčiai rašančiųjų, iš kurių vie
no kito darbai aiškiai liudys atei
čiai Australijos lietuvių įnašą 
kūrybinėje plotmėje.

Nekalbant apie anksčiau pri
pažintus rašytojus čia vietoje su 
laiku iškilo visa eilė autorių su 
savo veikalais, kurie ateities tau
tos kultūros istorikui galės daug 
ką papasakoti.

Pastaraisiais metais Australi
joje pasirodė gana įdomių veika
lų: A. Skirkos pasakojimai “Kur 
Bėga Šešupė”, J.A. Jūragio poe
zijos rinkinys “Tolimieji mira
žai”.

A. Skirka ir J.A. Jūragis ledus 
pralaužė. Jų keliu seka ir naujas, 
iki šiolei Rašytojų Draugijoje ne
registruotas autorius Benediktas 
Zabiela iš Melbourno, kurio pa
rašytas romanas “Klaida” nese
niai pasirodė knygų rinkoje. Su 
džiaugsmu jo naują veikalą pa
sitinkame ir čia pat norime jį 
pristatyti skaitančiai visuomenei.

Knygos autorius melbunriš- 
kiams ypač gerai pažįstamas: jis 
su savo kapela ilgus metus grojo 
lietuvių parengimuose, buvo apy
linkės pirmininkas, o dabar pasi
rodo esąs ir rašytojas, išeinąs 
viešumon su gana stambiu roma
nu.

B. Zabielos romanas “Klaida” 
yra laikytina iškarpa iš lietuvių 
buities gyvenimo. Tai nėra kokia 
nauja sritis. Atrodo, lietuvis net 
vaikščiodamas po Paryžių, New 
Yorką ar Melbourną niekaip ne
gali išbristi iš lietuviško kaimo. 
Tai charakteringa rte vien tik pa
sakotojams, bet ir poetams. Net 
ir patys modernieji mūsų poetai, 
kuriems kaimas tėra daugiau ar 
mažiau tik girdėtas iš kitų pasa
kojimų, vistiek šalia naujoviškų 
šviesų labai ryškiai sužvilga ir 
kaimiški motyvai.

“Klaidoje” autorius ieško san
tykio tarp kaimo ir dvaro ir kaip 
tuo metu ,kai pats dvaras, an
ksčiau buvęs lenkiškumo centras, 
atsiduria kryžkelėje. Fabula la
bai paprasta ir nesudėtinga: jau
na mergaitė išeina į dvarą tar
nauti ir čia ją ištinka nelaimė: 
mergautinėse dienose imasi lauk
ti kūdikio, kas pagal ano meto 
papročius tai buvo gėda, skaudes
nė už mirtį. Atsiradę geri žmo
nės bando ją gelbėti patys suvai
dindami prieš žmones, kad laukia 
kūdikio ir kai kūdikis atsiranda, 
jie prisiima jį ir išaugina. Tuo 
tarpu motina džiovos pakirsta 
netrukus miršta ir tik pačioje pa
baigoje to kūdikio augintojai prie 
motinos kapo prisipažįsta klydę. 
Skaitančiam gal pasirodys, kad 
romano fabula vystoma kiek nai
viai, tačiau autorius eilę roma
no trūkumų išperka savo natūra
liu ir patraukliu pasakojimu, kas 
autoriui suteikia daug kreditų ir 
atlaidumo. Iš kitos pusės kiekvie
nas kritikas visados yra kiek 
nuolaidesnis debiutantui. O B. 
Zabiela ir yra toks. Tiesa, pačia
me pasakojime yra palikta eilė 
kalbinių klaidų, kurių būtų buvę 
galima lengvai išvengti, jei au
torius būtų rankraštį parodęs 
daugiau kalboje nusimanančiam 
prieš spausdindamas.

Knyga dailiai Minties spaustu
vėje atspausdinta su dail. V. Ka- 
bailienės iliustracijomis. Puslapių 
232, kaina nepažymėta. Išleista 
1966 m. Sydnejuje.
* L.L. _

3



4 MŪSŲ PASTOG1 1965 m. gruodžio 20 d.

EMIGRANTAI IR TAUTA
(Atkelta iš psl. 3)

Kraštą palikdami, teisybė, dau
gelis galvojo palieką laikinai. 
Rusai būsią kažkieno nustumti j 
senąsias sienas, o tada ir vėl bū
sianti laisva Lietuva. Kiti jau 
rimčiau matė reikalus, tik galvojo 
už Lietuvos sienų galėsią išvys
tyti kovą prieš lietuvių tautos 
pavergėjus. Laikas bėgo, dabar 
jau daug metų, ir visa naujųjų 
emigrantų kovingumo dvasia pa
mažu dingsta. Taip jau visada su 
politiniais emigrantais būna. Tuo 
labiau, kad visur lyg į sieną atsi- 
mušama. Raudonosios Kinijos iš
kilimas pasuko Washingtoną ar
čiau Maskvos, ir rusų užgrobimai 
visai pamirštami.

Vyresnioji karta sensta, pama
žu jų eilės retėja. Ir taip tarp 
likusiųjų pastebimas vis didesnis 
pasimetimas. Kas po mūsų, kas 
su mūsų jaunimu? Jie gi net tarp 
savęs jau kalba angliškai. Asimi
liacija. įveikia net visas pastan
gas.

ASIMILIACIJA
Tai tiesa, kad atsiskyrus tau

tos, palikus kraštą emigrantai 
anksčiau ar vėliau taps asimilia
cijos aukomis, jei nenori getuo
se gyventi, jei pasinešę į karjeras 
ir turtą.

Pirmoj eilėj tai tie, kurie savo 
valia bei charakteriu buvo tikri 
bėgliai. Tie pirmieji atskilo ir pa
siliko nuošalėje nuo lietuvių ben
druomenės. Pakliuvę į užjūrius, 
tuoj jieškojo mažiausio pasiprie
šinimo kelio. Jie būtų kaip mat 
atsižadėję tautybės, jei tik būtų 
sugebėję. Kalbos nėra, kad tų 
tėvų jaunosios kartos nesutikom 
lietuvių savaitgalio mokyklose, 
lietuvių choruose, jų nėra ir tau
tinių švenčių minėjimuose. Ten
ka būti realistams — kiekvienoj 
organizacijoj, tat ir kiekvienoj 
tautoj yra atsimetėlių, pabėgė
lių, net išdavikų. Bet jų mažu
ma.

Kiti kad ir kaip stengėsi, bet 
jaunosios kartos asimiliacijai, 
ypač per mokyklą, einančiai neat
sispyrė. Todėl tiek nusiminusių, 
kai ima skaičiuoti naująsias miš
rias šeimas, kai girdi net abu lie
tuvius jaunavedžius tarp savęs 
namuose ir svečiuose angliškai 
kalbančius. Beveik nematyti, kad 
jaunieji darbais bei pinigais rem
tų bendruosius lietuvių namus, 
kad prenumeruotų lietuvišką lai
kraštį, skaitytų lietuvišką knygą, 
sielotųsi lietuvių tautos vargais, 
džiaugtųsi, kad ir sunkiomis są
lygomis pasiektais lietuvių laimė
jimais krašte i remigracijoje. O 
daug jų jau dirba, dažniausiai 
profesinį darbą ir uždirba žymiai 
geriau už savo tėvus.

SUPANAŠĖJIMO DĖSNIS 
žinoma, liūdnai kalba tokie 

faktai. Sutikti turim, kad didelė 
dalis jų miršta lietuvių tautai. 
Tai gyvenimo šiame krašte ir 
maišymosi pasekmė, tai rezulta
tas pastangos supanašėti. Su ta 
realybe tenka apsiprasti. Juk 
skaudu, kai tėvas motina miršta, 
bet nieko nepaveiksi. Visi esam 
paklusę supanašėjimo dėsniui so
cialiniame junginyje. Ir labai 
greitai — prie tėvų akių. Tas pats 
reiškinys, kad madomis taip grei
tai užsikrečiama, kad pernai dė
vėta apranga šiemet perilga, kad 
jauni vyrai moteriškai plaukus 
auginasi.

IŠSISKYRIMO DĖSNIS
Bet socialinė psichologija gre

ta pažįsta galiojantį išsiskyri
mo dėsnį, Dėl jo kultūringesnė 
moteris nekaip pasijaučia, kai 
pamato kitą savo lyties atstovę su 
ta pačia skrybėlaitė, su to pat 
kirpimo ar spalvos apsiaustu. Dėl 
tos žmonių tendencijos įdomiu ir 
išmintingu skaitomas tas, kuris 
kalba originaliai, pareiškia dar 
iki tol negirdėtas mintis. Tik ra

šeivos rašo kasdienines pasakas 
banaliu stiliumi gi rašytoju lai
komas, kas sugeba sukurti neį
prastą turinį, iki tol negirdėtą, 
o prabyla saviškų, originaliu sti
liumi.

Ir mūsų jaunoji karta ne vi»a 
nueis supanašėjimo, tai yra asi
miliacijos keliu. Galvotesni suras 
tautinės lyties vertybę, jautres
nės širdys negalės atsiskirti savo 
sentėvių tautos, stipresni charak
teriai nepanorės iš Jonaičių virs
ti Johsonais.

Kiti, kurie šiandien atrodo at
siskyrę, dar gali sugrįžti prie sa
viškių. Juk buvo laikas, kad ir 
Vincas Kudirka, Lietuvos himno 
autorius, buvo sulenkėjęs: Jono 
Basanavičiaus “Aušra” jį atver
tė.

Kiti vėl, nors ir angliškai kal
bėdami, gali išlikti lietuviai* bent 
savo dvasia. Filmų artistas Jack 
Šernas, lietuvio tėvo, prancūzės 
motinos sūnus, pats vedęs ne lie
tuvę žmoną, visur pabrėžia savo 
lietuvišką kilmę, savo priklauso
mybę lietuvių tautai. Jo butas iš
puoštas lietuvių menininkų dar
bais, dekoracijomis, lietuvių se
nienų rinkiniais.

Prancūziškai rašęs filosofas ir 
poetas Oscar Milašius, tik vaikas 
Lietuvoj gyvenęs, visad savo ei
lėse Lietuvos ilgėjosi, dėl Lietu
vos reikalų kovojo, Paryžiuje bu
vo pirmuoju Lietuvos pasiunti
niu, ant savo kapo liepė iškaldinti 
jojo lietuvio vardą. John Kenne
dy buvo Jungtinių Amerikos Val
stybės prezidentas, bet jis visa
da laikė save airiu, Airiją ir pre
zidentu būdamas lankė, jai visur, 
kur tik galėjo, stengėsi padėti.

EMIGRANTŲ REIKŠMĖ 
TAUTAI

Sąmoningai, tautos neatsisky- 
rusi išeivija, yra visad labai vei
ksminga tautos gyvenimui. Žy
dai, tūkstančio metų kampiniu- 
kai tarp svetimųjų, pagaliau at
kūrė Izraėlį. Kiniečiai, kad ir 
kur begyventų,' niekad nepamirš
ta Kinijos. Dar labai neseniai pa
senę vykdavo numirti į Kiniją. 

Airiai, jų daugiau emigracijoje 
negu Airijoje, beveik visada ir vi
sur išlieka -airiais, šeimas kuria 
su saviškiais, visur išvežioja sa
vo šventąjį Patriką, Todėl jie 
galėjo atkurti ir nepriklausomą 
Airijos respubliką, net atstatyti 
beveik iš gyvenimo kasdienybės 
išvarytą savo senąją keltišką kal
bą. Italų emigrantai beveik visur 
gyvena kolonijomis, siunčia mili
jonus svetimos valiutos į Italiją, 
sudarydami kraštui didžiausią pa
ramą. Škotai, kūr bebūtų, susi
randa savo klano narius, suruo
šia jų susitikimą Škotijoje. Nepa
meta nei savo sijonėlių, nei kal- 
nietiškos paipų muzikos.

Senoji lietuvių emigracija gau
siausiai buvo įsikūrusi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Atkuriant 
nepriklausomą Lietuvą, jos vaid
muo buvo milžiniškas. Ypač jos 
vaidmuo išryškėjo I-jo Pasauli
nio karo metu. Šaukė seimus, kur 
reikalavo laisvės lietuvių tautai, 
įkūrė politiniam veikimui remti 
Tautos Fondą, sutelkdami į jį apie 
800.000 dolerių, rėmė Prancūzi
joj, vėliau Šveicarijoj veikusį Lie
tuvių Informacijos Biurą. 1916 
m. išsikovojo per prezidentą Wil- 
soną Lietuvių dienos paskelbimą 
ir jos pravedimui suorganizavo 
400 komitetų. Leido ir rėmė lie
tuvišką spaudą, priglaudė pabė
gusius lietuvių tautos veikėjus, 
siuntinėjo delegacijas į kitus kra
štus. 1918 m. sušaukė New Yorke 
1200 delegatų seimą ir įteikė 700. 
000 lietuvių vardu peticiją pre 
zidentui. Prašė jo paramos jsi-
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Sveikiname visus gimines, draugus bei pažįstamus 
ŠV. KALĖDŲ proga 

ir linkime sėkmingų

NAUJŲJŲ METŲ

Regina, Vytautas ir senį. Pumpučiai

Sveikiname visus bičiulius, kolegas ir pacijentus su 
ŠV. KALĖDOMIS

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

sveikiname mūsų midus bičiulius, pažįstamus ir visus “Minties” 
spaustuvės klijentus linkėdami daug tyro džiaugsmo Kalėdose 
ir sėkmės 1966-siais metais.

MINTIES SPAUSTUVĖS VARDU
E. ir P. Nagiai ir Z. Kyzelis

417 Burwood Rd., Belmore, N.S.W.

Visus mūsų bičiulius ir pažįstamus 
sveikiname ŠV. KALĖDŲ proga 

ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ
J. Petronienė

ir
R. A. Špokai

leisti lietuvių atstovą į būsimą 
taikos konferenciją. Kovojo del 
Lietuvos de jure pripažinimo 
Washingtone. Tai akcijai paremti 
nuliedino Laisvės Varpą su įra
šu — “Skambink per amžius vai
kams Lietuvos, kad laisvės never
tas, kas negina jos”. Varpas bu
vo vežiojamas po lietuvių koloni
jas ir leidžiama jub paskambin
ti. Už vieną kartą — 5 doleriai, 
už du — 10 dolerių. Tuo būdu 
buvo surinkta didelė suma pini
gų. Laisvės Varpas 1922 m. buvo 
atsiųstas į Lietuvą ir pakabintas 
Karo Muziejaus bokšte, kur jis

kas vakarą skambino laisvės pri
minimą. Atsikūrusioje Lietuvoje 
emigrantai investavo stambias su
mas pinigų, sukūrė didelį Drobės 
fabriką, Amerikos Lietuvių Ben
drovę — automobilių importo ir 
remonto įmonę. Tūkstančiai grįžo 
į Lietuvą, atveždami užsienio ka
pitalą. Taip buvo praeityje. O 
dabar? Šiuo metu mūsų emigran
tų balsas labai svarbus sulaikyti 
lietuvių tautos naikinimą ir rusi
nimą. Maskvos ausį pasiekia emi
grantų lietuvių balsas ir reakcija. 
Niekas nenori stovėti prieš pa
saulį apnuogintas ar bandito ro
lėje. Mažesnėse etninėse grupėse, 
kurios II-jo Pasaulinio karo pa-
sėkmėse buvo įjungtos į rusų Ta
rybų Sąjungą, buvo įvestas rusų 
raidynas. Kalbos buvo pradėtos 
apie tai ir okupuotuose Pabaltijo 
kraštuose. Lietuvių emigrantai 
tą klausimą išgarsino kaip naują 
Maskvos rusifikaciją. Matome, 
kad iki šiol tų žygių nebuvo imta
si, priešingai — oficialiai net bu
vo paneigta. Ateityje, ypač nau
jajai lietuvių išeivių kartai, gali 
tekti dar didelės reikšmės žygiai 
lietuvių tautos gerovei.

Smilga.

ir linkime laimingų

Ir. galvoji: nejaugi tik varg
šas žmogus temoka džiaugtis? 
Nejaugi tik jo širdis yra atvira 
meilei, džiaugsmui, juokui, aša
roms? Kas sukietino tas širdis, 
kas aptamsino tas akis, kurios 
su tokiu dvasios pakilimu yra 
spoksojusios į paprastus žaisliu
kus, keliais saldainiais ir popie<- 
rėliais papuoštą Kalėdų eglutę 
savo kūdikystėje? Kodėl? Kur 
tos rankos, kurios yra davusios 
dovanas ne auksiniais popie
riais, bet meile ir pasiaukojimu, 
atsisakymu ir išsižadėjimu ap
gaubtas? Kur tos lūpos, kurios 
su giliausiu pamaldumu yra ta
rusios:

“Sveikas, Jėzau, gimusis, 
Šventas Dievo kūdiki!”

'' Bėkime atgal į praeitį, bėki
me sušilti Kalėdų eglutės švie
soje. Gal tada vėl pakvips kam
bariai bobutės kepamais medau- 
ninkais, gal išgirsime, kaip traš
ka eglėšakis, kai ant jo užkrin
ta karštas vaško žvakės lašelis, 
kai trūkčiojanti liepsnelė palie
čia spyglį! Gal pajusim vėl 
sniegą girgždant po kojomis ir 
surasim kelią, kurs mus nuves į 
Kalėdas? Į tikras Kalėdas, ku-
rių čia veltui jieškom ir neran
dam, nes esam pasiklydę.

PIRMOSIOS KALĖDOS
Buvome naujoje, tik vadovė

liuose skaitytoje žemėje. Atvy
kę tik prieš savaitę į savo lau
kų trobelę, žiūrėjome su nuosta
ba, kaip dienos ėjo karštyn ne 
savaitėmis, bet valandomis’. Žo
lė, dar ką tik tokia vėšli, spėjo 
ir nužydėti, ir nudžiūti. Didelės 
musės lydėjo, kur tik beeitum. 
Nespėjai jų baidytis, net pabėgti 
negalėjai — jos vis pasivydavo. 
Vanduo išgaravo iš visų prū<įy.

Brangi Šventė.
(Atkelta iš psl. 3)

Liko tik tankai, iš kurių reikėjo 
ir praustis, ir maitintis — vis 
taupiau, vis pagalvojant, ar ne- 
pritrūksim vandens. Kuomet 
ateis vėl lietaus? Taigi — praus
tis ar nesiprausti?

Mūsų tėvukas atsikeldavo ir 
išvažiuodavo dviračiu iki auto
buso, primokinęs mus toli neiti 
nuo savo namelio, saugotis gy
vačių, neprileisti vidun uodų ir 
musių. Lengva pasakyti, bet sun
ku padaryti. Tos musės tokios 
gudrios, kad ir pro kaminą su
gebėdavo įlįsti. O jau turint mė
sos, tai ir už kilometro užuos ir 
atsiras — ir padės savo vaisių 
tiesiai į kepamą petelnę, tiesiai 
ant ugnies. Tokios jos vikrios.

Bekariaujant taigi, besisaugo- 
jant ir nelaukiant pamatėm, kad 
Kalėdos jau už durų. Neturė
jom nieko. Tegu Viešpats atlei
džia, jei sakau nieko —juk tu
rėjom tikėjimą, turėjom genį no
rų pilnas rankas, kurios dar bu
vo jaunos ir stiprios, turėjom 
tris mažus vaikus, turėjom viltį, 
turėjom meilę vienas kitam. Tai
gi turėjom daug ir norėjom dar 
daugiau — norėjom ateities, 
šviesios, linksmos ir palaimin
tos. Tik kartu ir baiminimasis. 
Aplinkui tik akmenys, keli erš
kėčių krūmai, kurie įdūrę už
nuodiją žaizdas. Kuo paįvairin- 
ti tą nežinią? Ką darytų mano 
močiutė, galvodavau? Žinoma, 
ji melstus. Jos tikėjimas buvo 
tvirtesnis už akmenis. Ji minti
nai mokėjo visas giesmių kny
gas, ji kiekvienai progai galėjo 
surasti tinkamą posmelį iš švent
raščio Prisimenu ją:

“Prašykite, tai bus jums duo
dama, tikėkite, ir bus jums at
verta”. Girdžiu jos balsą ir ne
sąmoningai imu pati kartoti:

“Ponas Dievas yra mano ga
nytojas, 
aš nieko nepristoksiu”.
Su tomis pačiomis rašybos 

klaidomis, ta pačia darkyta tar
me kalbu pati su savimonės ne
turiu su kuo daugiau savo rū
pesčių pasidalinti. Aš noriu kuo 
nors paįvairinti šias Kalėdas,

kad toj pilkoj realybėj kas nors 
švysteltų, kas pralinksmintų mū
sų trobelę ir mūsų širdis. Kaip 
kad Lietuvoj švęsdavom. Kad 
vaikai prisimintų šias Kalėdas, 
nes jos pirmosios naujojoj že
mėj. Tik kad ta nežinia ir neri
mas, ta tamsi ateitis, rodos, sto
vi už durų! Aš jaučiu ją vaikš
tant akmenuotais laukais.

Jau ir šventoji naktis. Taip 
šilta ir tvanku. Lempos negali
ma degti. Langai be tinklų — 
uodai puola vidun. Sėdime prie 
lango, žiūrime į dangų. Yra avys, 
yra žvaigždės, tik nėra piemenų.

Vyras vis negrįžta.
Ir imu pasakoti apie sniegą 

ir šaltį, apie Kūčių naktį Lie
tuvoje.. Visos skaitytos ir girdė
tos pasakos susilieja į vieną, o 
kokios religijos tie giesmių žo
džiai, aš jau nebeatskiriu. Visi 
jie gražūs: “Tyli naktis, šventa 
naktis”, “Gul šiandieną, jau ant 
šieno”, “Bėkit, bėkit,' piemenė
liai!” Yra juk vienas Dievas 
danguje, kuris budi ir žiūri į vi
sus. Yra žmogaus širdis, kuri
trokšta gėrio.

Pasakoju apie gyvulius, kurie 
kalba Kūčių naktį žmogaus kal
ba. Apie vyną, kuris pasidaro iš 
paprasto vandens. O tų pritrū
kusi, jau dedu pasaką prie pa
sakos iš tautinio lobyno ir vis 
žiūriu į kelią, ar negrįžta tėvas.

Mūsų tėvo vis nesimato. Už
degam lempą, praveriam duris 
ir vis laukiam. “Mama, mama!”, 
šaukia Kuka: “Kirminas ateina 
į svečius!”

Tikrai — didelė, juoda gyva
tė rangosi po stalu ir dingsta po 
lova. Keturi išsigandę veidai žiū
ri iš nuostabos — ko tas kirmi
nas, ir dar toks ilgas jieško mū
sų trobelėje! Reikėtų bėgti, rei
kėtų rėkti. Bet kur? Ką daryti? 
Šokom visi ant lovos ir laukiam

NAUJŲ METŲ
(Vietoje kortelių) Dr. Didtys ir Seimą

I
Nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linkime visiem^, 

kurie prisidėjo prie mūsų veiklos auka, darbu ir moraline parama. 
Ta pačia proga dėkojame visiems mūsų tikslus parėmusiems as
menim ir organizacijoms ir užtikriname, kad jūsų sudėtos aukos 
pasiekė joms skirtą tikslą.

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos Draugijos Vaidyba

tėvo.
“Tai gal čia tas žaltys atėjo 

marčios jie-škoti?” — spėlioja 
Kuka. “Gal jis Lėlės nori? Nori 
savo karaliene padaryti? Ar tė
tė jam pažadėjo?”

“Dievaži, tikrai ne! Tėvas už 
jokius turtus net pačiam galin
giausiam karaliui neatiduotų nė 
vieno jūsų. Mes juk bėgom tū
kstančius mylių per jūras ir ma
rias nuo vieno slibino, kad jus 
gelbėtumėm. Nebijokit, tai tik 
kirminas!” ’— sakau. “Mes jį 
užmušim ir išmesim”.

Bet kol sujieškom lopetą, kir
mino nebėra — buvo po lova ir 
dingo. Imu tikrai drebėti. Ka
lėdų vakarą turėjo ateiti gyva
tė į mūsų menką trobelę ir taip 
išgąsdinti!

Vargšė gyvatė, matyt, nema
žiau išsigando. Ją vėliau su vy
ru radom įstrigusią tarp van
dens tanko ir grindų.

Grįžo tėvas, pušies šaką ant 
dviračio persjįnetęs. (Kuprinėje 
ananasas ir vyno bonka. Net žva
kučių gavęs. Bet vaikai, iš to 
laukimo jau pavargę, miega su
sigūžę kaip trys maži viščiukai.

Laikrodis artėja prie dvylik
tos. Kibiro dugne yra kiek van
dens. Išpilu. Supilu vyną ir pa
statau ant suolo. Tėvas putlia 
savo šaką — bus eglutė. Už
mirštu nerimą, baimę. Akys vėl 
švyti. Kalėdos prie durų. Tuoj 
avinėliai laukuose kalbės. Su
švis ir žvaigždė. O vanduo...

“Ei, kelkitės, kelkitės! Dvy
liktą laikrodis tuoj muš!”

Kelia vaikai mieguistas galve
les, ritasi prie vandens, griebia 

puoduką, bet pirmiausia ragauja 
pirštą. Saldus! Abu vyresnieji 
nešasi savo puodukus, stato prie 
lovos — mat rytojui. Kiek pasi
džiaugę eglute, vėl suminga. Pa
laimintu miegu, nebaigę net sa
vo vakarinės maldelės:

“Nusivilksiu rūbus savo. 
Švents Dieve, meile tavo 
Apvilksi vėl mane, 
Mane kad išganysi!” 
Pavargusi, bet su šypsena pi

lu vyną atgal į butelį.
“Ką tu vėl darai?” — stebisi 

tėvas.
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Food House Pty. Ltd
pigesnėmis negu kur kitur kainomis galite gauti europietiškų 
produktų: įvairių uogienių grybų, kilkų, 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 1966 METŲ!

FOOD HOUSE PTY. LTD.

ATRASTAS 
MARKAUS AURELIJAUS 

BIUSTAS 
Solonikuose vienas ūkininkas 

kasdamas savo daržą atrado nor
malaus dydžio Romos imperato
riaus Markaus Aurelijaus biustą, 
kuris padarytas iš gryno aukso. 
Markus Aurelijus Romos imperi
ją valdė nuo 161 iki 180 metų po 
Kristaus.

ŠVENTIEJI METAI
Popiežius Paulius VI išleido bu

lę) pagal kurią laikotarpis nuo 
ateinančių metų sausio pirmos iki 
gegužio 29 d. skelbiamas “mažai
siais šventaisiais metais”, šiame 
laikotarpy tikintieji, išpildę ati
tinkamas sąlygas apdovanojami 
atlaidais ir kitomis malonėmis. 
Apie tai smulkiau tikintiesiems 
paskelbs vyskupai ir kunigai.

“Rytoj bus tiktai vanduo. Ma
nys, kad tik sapnavo” — mė
ginu teisintis. O koks tuščias 
būtų gyvenimas be iliuzijų ir 
svajonių! Ak, Kalėdos, brangi 
švente!

“Šiandien Kristus gims 
tvartely —

Ir vanduo vynu pavirto!”

s
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Nauja tvarka mokyklose

pasidaro išvada, kad 
yra labai svarbu, o 
žaidimas. Paskyrimas

Redaguoja Andrius Garolis, 11 Mount Lewis Ave., Punchbowl, N.S.W.

laipsnius (overall

1965 m. gruodžio 20 d. MUSŲ PASTOGE

STUDENTŲ

Mokslas pradeda darytis nauju 
Australijos “statuso simboliu”. 
Iki šiol universitetai davė visuo
menei tiktai profesijos žmones, 
bet dabartinis technologijos am
žius reikalauja platesnio ir giles
nio žinojimo ne vien tik iš aka
demikų bet ir iš prekybos ir įmo
nės žmonių. Daugumas didelių 
firmų jau yra pamažu įvedę sti- 
pulacijas, kad į manadžerius ir 
direktorius gali kilti tiktai dip
lomuoti žmonės. Taigi, baigiasi 
laikai, kai kiekvienas “office-boy” 
turėjo progos atsisėsti su laiku į 
savo “boso” kėdę.

Dėl to verta arčiau pažiūrėti 
į šitų mokslo revoliucijų, kaip ji 
atsispindės naujos kartos žmonė
se. Pasakymas — su mokslu visur 
nueisi, atrodo, pildosi, tad pažiū
rėkim į įvestus pakeitimus mo
kyklose.

Jau keli metai, kaip įvesta nau
ja sistema N.S.W. mokyklose, ir 
yra svarbu kiekvieno moksleivio 
ateičiai suprasti, kaip tas pakei
timas pakreips jo ateitį. Pagal šią 
tvarką, aukštesniose mokyklose 
yra dabar nebe penki bet šeši me
tai mokslo. Po pirmų ketverių 
metų, yra nustatyta laikyti pir
mieji vieši egzaminai, kuriuos iš
laikęs jaunuolis gauna pažymėji
mą vadinamų “School C er
ti f i c a t e”. Tai nėra joks 
brandos atestatas ir neduoda jo
kios teisės stoti į universitetą ar 
tolygią aukštąją mokyklą, jis tik 
suteikia teisę stoti j specialin'es 
aukštesnes mokyklas kaip “Tech
nical College.” Mokslas pagal pa
keistą tvarką eina visą laiką nuo 
antrųjų metų trimis laipsniais, su 
atskirais vadovėliais ir atskirais 
egzaminais; — pirmo laipsnio — 
pažangiųjų (advanced level), 
antro laipsnio — vidutinių, ir 
trečio laipsnio — paprastųjų (or
dinary). Taip, kad ir tas pats 
“School Certificate” yra ne vie
nodas. Su šiuo pažymėjimu, tai
gi, galima stoti į Technical Col- 
lege’us, įvairias įstaigas kaip 
bankus, pramones, bet tik kaip 
raštinės tarnautojais. Žinoma, tos 
pačios įstaigos irgi rinksis jau
nuolius tik su pirmo arba antro 
laipsnio pažymėjimais. Ir pagal 
laipsnį priklausys ir atlyginimas, 
o trečiojo, žemiausio laipsnio pa
žymėjimas jaunuoliui tik suteiks 
privilegiją išmankštinti muskulus 
fiziniame darbe (manual work).

Patarimas yra palaukti dar du 
metus ir laikyti šeštuose metuose 
galutinius, viešus egzaminus. Iš
laikiusieji šiuos egzaminus gau
na brandos pažymėjimą — vadi
namą 
C e r 
tiktai vieno žodžio). lšis~ pažymė
jimas 
mis suteikia teisę stoti į univer
sitetą, arba pramonėje ar įstaigo
je gauti vietą, kurioje galima 
žengti pirmyn. Teoretiniai tad šis 
atestatas atidaro duris į univer
sitetą, bet praktiniai esamieji 
N.S.W. universitetai nustato sa
vo įstojimo sąlygas dėl vietų trū
kumų. Taip kad ne visi kandida
tai gali būti priimami, ir ne visi 
gali patekti. Mokslas, nereikia 
užmiršti, eina visą laiką trimis 
laipsniais, ir nors atskirų univer
sitetų sąlygos šiek tiek skiriasi, 
tačiau galima 
kalavimų. Iš 
tetų įstojimo 
jaunuolis su 
laipsnio pažymėjimu 
negalės jokiu būdu patekti. Su 
keturiais dalykais antro laipsnio 
ir tik vienu dalyku trečio laips
nio gali būti priimamas į kai ku
riuos fakultetus, kur nėra taip 
didelės kompeticijos. Todėl pa
tariama stengtis gauti bent visų 

dalykų antro laipsnio atestatų, o 
dar geriau gauti bent vienų ar du 
pirmo laipsnio. Pasidaro labai 
sunku įstoti j universitetą su tre
čio laipsnio nors viertu dalyku, 
o nelengva pakliūti į pasirinktų 
fakultetą be labai gero baigimo, 
nes universitetai kandidatus ren
kasi pagal 
pass).

Iš to viso 
tie laipsniai 
ne mokyklų
laipsniais jau vyksta antroje kla
sėje, kai to amžiaus vaikai netu
ri jokio jų vertės supratimo, ir 
neturi supratimo svarbos gerai 
mokytis, kad patektų į aukštesnį 
laipsnį. Perjauni suprasti kad jų 
apsileidimas gali pakenkti jau an
troje ar trečioje klasėje ir nepa
keičiamai užtrenkti duris į aka
deminę sritį. Tėvų pareiga su
prasti gerai šią naują sistemą ir 
jos pasėkmes ir tėvams prižiūrėti 
savo vaikų mokslo stovį, nes ket
virtoje klasėje jau bus per vėlu 
reikalus pataisyti.

Smulkmeniškai aprašyti visus 
pasikeitimus neįmanoma, bet pa
sikeitimai matematikoje duoda 
pavyzdį. Matematika šiandien la
bai svarbi; dauguma fakultetų, 
net ekonomijos ir architektūros, 
reikalauja nemažiau kaip antro 
laipsnio. Matematikos pažymėji
mo antras laipsnis irgi turi du 
skyrius — pilno kurso ir sutrum
pinto kurso. Pilnas kursas yra žy
miai sunkesnis už buvusį iki šiol 
vadinamą Maths I and II. Taip 
kad standartas iš viso yra aukš
tesnis. šio kurso reikalauja tech
nikos, gamtos mokslai, farmacijos 
fakultetai. - Iš to matyti, kad rei
kalavimai žinių visur aštresni, ne
gu pirmiau.

Bendrai paėmus, gerai baigti 
aukštesnįjį mokslą pasidarė žy
miai sunkiau ir vien tik gabumų 
nebeužteks. Kova į mokslą eina 
sunkyn, ir frontas jau perėjo į 
mokyklos suolą. Todėl tėvai, ku
riems rūpi jų vaikų akademinė

“H I G, H School 
t i f i c a t e” (Skirtumas

bet, tam tikromis sąlygo-

surasti vidurkį rei- 
paskelbtų universi- 
sąlygų, matyti kad 
visų dalykų trečio 

(3d level)

918-3842 po darbo
Gerutis Kišonas, pasidaręs daktaru, plauna prakaitų atskirai ir 

poniškai Surfer’s Paradise. Didžioji Auti*

■

ateitis, turi susirūpinti ne vien tik 
„vaikų darbštumu bet ir jų mo
kykla. Niekam nepaslaptis, kad 
mokyklų lygis nevienodas. Nors 
privačios mokyklos (independent 
schools) yra brangios, tačiau jos 
labai rūpinasi savo mokiniais .to
dėl kas finansiškai išgali, patarti
na siųsti vaikus į gerų privačių 
mokyklą, nors ir tektų vaikui va
žinėti toliau.

Tas viskas apsimoka, nes tik 
mokslas duoda žmogui tų raktą, 
kuris vėliau patenkins jį visam 
gyvenimui, ir štampas jo ateities 
jau užddeamas antros klasės suo
le. Jaunimui miegot pavojinga!

R.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
sveikinu visus “Studentų Žodžio” skaitytojus, bendradarbius 
ir talkininkus linkėdamas ko geriausios sėkmės studijose ir 
gyvenime. Ypatingai sveikinu suvažiavimo proga visus stu
dentus linkėdamas našaus, kūrybingo ir nuotaikingo sąskry
džio.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga 

sveikiname lietuvius akademikus, studentus ir visus lietuvius 
bei organizacijas linkėdami sėkmės darbe, veikloje ir asme
niškame gyvenime.

Sydney Lietuvių Filisterių Būrelis

Nuoširdžiausi sveikinimai su
SV. KALĖDOMIS ir 

NAUJŲ METŲ linkėjimai 
visiems mūsų artimiesiems ir pažįstamiems iš arti ir toli.

O. ir J. Maksvyčiai

SAUSIO 5 D. STUDENTŲ SUVAŽIAVIMO 
ORGANIZATORIAI RENGIA SYDNEJUJE

“HARBOUR CRUISE”
Kviečiamas dalyvauti visas jaunimas. Gros orkestras. 

Išvykstama 6 vai. vak. iš Jetty 6 (Circular Quay).
Kaina 12/6 asmeniui. Užsiregistravusiems suvažiavime 

studentams mokėti nereikia.

Akademinės pabiros
Sydnejuje lankėsi melburniškis Jonas Meiliūnas iš anksto apsi

dairydamas prieš suvažiavimą. Sako, Sydnejus didelis — kol trauki
niu pervažiuoji ateina laikas miegoti ir... vykdamas j Cabramattų at
sirado Hornsby.

Į Londoną važiuoja ar jau išvažiavo Roma šeštokaitė, nes prie 
studijų priklauso ir pasaulio pažinimas.

I Jūratės Reisgytės gimtadienį atvažiavo net iš Melbourne Ieva 
ir Martynas Didžiai su Raimonda ir Henriku Malakūnais. Ieva nu
skrido į N. Zelandiją kalnais pakopinėti ir lygumas palyginti, o Hen
rikas giriasi, kad kultūros baruose kalnus varto!

ir
Lidija Šimkutė susižiedavo su Romu Pocium. Ji baigė dietetikų 

tikriausiai jos eksperimentinis triušis bus vargšas Romas. LINKI LINKSMŲ

Nusileidus Adelaidės aerodrome melburnietė Snieguolė Dagytė 
susitiko sydnejiškį Romą Cibų, kuris jai ir sako: “Sveika, atvykus j 
Sydnejų!” Ji patikėjus norėjo šokti atgal į lėktuvų.

ŠVENČIŲ

KLIJENTAMS
Daug negirdėtų dainų moka Ramutė — iš Lietuvos atsivežė.

Sydnejiškiai pajūry ne tik prakaitą nuplovė, bet ir pilvus prisi
kimšo. Nuvažiavo: 23 žmonės, 50 dešrelių, 25 kotletai ir nesuskaityti 
steikai. Sugrįžo tik 23 žmonės (merginos daugiausia valgė!). PORTFELIAI

Romas Račkauskas pasistatė laivų. Dar nekvietė išbandymui — 
negaliu sukritikuoti. Jeigu dar ilgiau dels, tai pavadinsiu kaliošu. URMO KAINA

Visi važiuoja: Roma j Londonu, Vytas j Heidelbergu, Ieva j N. 
Zelandiją, Gytis į Europą, o Studentų Žodžio redaktorius iš galvos, 
nesulaukdamas nė laiškučio iš Adelaidės ir Brisbanės. Jie, turbūt, dar 
vis egzaminams ruošiasi!

72 WYNDHAM STREET

ALEXANDRIA, N.S.W.

Penkaitis ir Antanas Mikutavičius išvažiavo (spėjama į studentų 
suvažiavimų!).

69-2667 fabrikas

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS SYDNEJUJE

SAUSIO 2 — 8 D.

SAUSIO 2 D. SEKMADIENIS
13.00 — 19.00 vai. Registracija Bankstowno Lietuvių Namuose (East 

Terrace, Bankstown). Kitu laiku kreiptis pas kol. J. Kolakaus- 
kaitę 32 Cornwall Rd. Auburn. Tel. 649 9379.

SAUSIO 3 D. PIRMADIENIS
11.00 vai. Pamaldos St. Joachim bažnyčioje (John St., Lideombe).
12.00 vai. Suvažiavimo atidarymas. St, Joachim bažnytinėje salėje.
14.00 vai. Jaunimo Kongreso oficialus atidarymas ir bendri pietūs, 

Bankstowno Lietuvių Namuose.
16.30 vai. Išvyka į Skautų Stovyklų (Ingleburn)... laužas.

SAUSIO 4 D. ANTRADIENIS
10.00 vai. Skyrių valdybų posėdis ir pietūs p.p. Jablonskių namuose. 

(64 The Avenue Hurstville).
14.00 vai. Visuotinis susirinkimas ir p. Karvelio paskaita “Studento 

Vaidmuo Lietuvių Bendruomenėje” (Stephan Roberts Theatre 
— Sydnejaus Universitete).

19.30 vai. Tautinių Šokių Spektaklis. (Wallace Theatre — Sydnejaus
Universitete). >

SAUSIO 5 D. TREČIADIENIS
10.00 vai. “Atsakykite Mums” — Ruošia Jaunimo Kongresas Ban

kstowno Lietuvių Namuose.
18.00 vai. “Harbour Cruise”. (No. 6 Jetty, Circular Quay).

SAUSIO 6 D. KETVIRTADIENIS
10.00 vai. Jaunimo Kongreso Debatai. (Carslaw Lecture Theatre 

— Sydnejaus Universitete.
Popiet — Išvyka į žymesnes Sydnejaus vietoves.
19.00 vaL Iškilminga Studentų vakarienė (Roxy” restorane 128 The 

Grande Parade Brighton-le-Sands).

SAUSIA 7 D. PENKTADIENIS
10.00 vai. Tarpžinybinis Susirinkimas (Ruošia Jaunimo Kongresas) 

Bankstowno Liet. Namuose.
Popiet — Laisva.
19.30 vai. Šiupinys. (Ruošia Jaunimo Kongresas). (Wallace Theatre 

— Sydnejaus Universitete).

SAUSIO 8 D. ŠEŠTADIENIS
Ryto ir popietė laisva.
19.00 vai. Uždarymo Balius Auburne.

Priedo numatomi įprasti privatūs pobūviai.
Suvažiavimo mokestis £4.0.0. Studentai kurie dar nėra užsire

gistravę savo skyriuose, prašomi užsiregistruoti. Papildomus sąrašus 
prašom prisiųsti į Sydnejų iki gruodžio 30 d.

z Pastaba. Studentų suvažiavimo programa suderinta su Jaunimo 
Kongreso programa taip, kad tuo pačiu metu nesutaps du ar keli pa
rengimai.

Sydnejaus studentai prašomi registruotis pas kol. J. Kolakaus- 
kaitę 32 Cornwall Rd., Auburn, N.S.W. Tel. 649-9879.

Mūsų studentai sudaro grupę, 
į kurių beveik visos visuomeniš
kos grupės atkreipė kritiškų akį. 
Beveik visi tačiau nežiūrint skir
tingų pozicijų sutiktų, kad stu
dentai veikia labai nerimtai, kad 
jie susirenka tik šokiams, išgėri
mams ar pajūriuose ir kad tuomi 
bendrai paėmus jų veikla ir pasi
baigia.

Kadangi nepalankiam palygini
mui tuojau pritraukiama nepri
klausomos Lietuvos studentija ar 
net Vokietijoje studijavę, gal bū
tų verta į viską mesti šiek tiek 
objektyvesnį žvilgsnį, pabandyti 
apimti sąlygas, kuriose lietuviai 
studentai bando veikti ir taip pat 
tokius, kur veikla vyksta kaip 
reikiant.

Bendrai paėmus, akademinėmis 
ir visuomeninėmis problemomis 
užsiėmė palyginant maži kiekiai 
žmonių. Tik senovės graikų mies
tuose visi laisvieji piliečiai gana 
aktyviai dalyvavo visuomeniškoje 
veikloje. Tačiau reikia pastebėti, 
kad ir jie nebuvo linkę greitai 
keisti savo nuomonės, o laikėsi 
seno ir saugaus, nors tas gal ir 
dalinosi į dvi politines puses.

Kuo arčiau mes einame prie 
mūsų amžiaus, tuo platėja užsi
ėmimų skaičiai, tuo daugiau spe-

A. Garolis 
'Studentų Žodžio" Redaktorius 

cializuojamasi. Universitetai pa
meta savo ankstyvesnę rolę ir 
virsta vietomis, kur žmonės ren
giasi karjerai. Iš didelio skai
čiaus studentų atsiranda nedide
lis nuošimtis, kuris viską ima aka
demiškai, kiti tačiau rūpinasi tik 
praėjimu. O tie, kurie ruošiasi 
praktiškoms profesijoms, dar ma
žiau linkę kreipti dėmesio į inte
lektualinius dalykus, kartais vien 
dėl naujumo, kad tai, ką jie da
rys, yra svarbiausia, o visa kita 
tik burbulas.

Kadangi universitetuose daug 
studentų užsiima tais pačiais da
lykais, gali susidaryti grupės, ku
rios domisi tik savo dalyku, tarp 
saves dalinasi įspūdžiais ir vado
vaujasi tuo, kas pasisavinama iš 
knygų ir paskaitų. Bendras daly
kų interesas padeda bendrai veik
ti ir žmonėms, kurių skirtingos 
psichologijos juos šiaip taip at
skirtų; jie gal tarp savęs ir kivir
čijasi, bet taip pat žino, kad vieni 
kitiems priklauso; kol neišsivysto 
jau labai 
garbės ir 
neiširsta. 
fliktai ir 
turi galimybių prisiglausti 
kitos grupės arba sudaryti savo. 
Galų gale tai net ir padeda, nes 
priešingos grupės viena kitą ra
gina. Iš tokių grupių spaudon 
plaukia straipsniai, eina vyrai 
veiklon, išauga rašytojai ir vado
vai. Taip dabar yra Australijoje, 
taip bendrai paėmus buvo jau ir 
Lietuvoje.

Paimkime dabar mūsų studen
tų sąjungų sąstatą. Susidaro ios 
duotu laiku iš kokių 30 žmonių, 
kurie išmėtyti po įvairius miestus 
ir įvairius fakultetus. Susiėję į 
krūvą jie mažai sutinka tokių, su 
kuriais gali pasidalinti įspūdžiais. 
Tarp tų, kurie tai galėtų daryti, 
nėra pakankamai tokių, kurie 
tarp savęs sugyventų arba susi
jungtų apie kokį ideologinį ka
mieną. Mūsų tarpe yra tik viena 
grupė, kuri tuos sunkumus nuga
li, būtent, ateitininkai; tačiau 
juos jungia ne tai, ką jiems uni
versitetas duoda, bet išauginama

aštrūs konfliktai dėl 
vadovavimo, tol grupės 
Jeigu tačiau tokie kon- 
atsiranda, atsisakiusieji 

prie

STUD. ANONYMUS

katalikiškose šeimose.
Jeigu ir atsiranda vienas kitas, 

galįs vadovauti intelektualinėje 
ar visuomeninėje srityje (šie da
lykai artimai rišiasi), tai esamo
mis aplinkybėmis jo entuziazmas 
tarp kitų lietuvių studentų gali 
greičiau iššaukti nepasitikėjimo, 
negu noro prie jo prisidėti. Be 
to, didelė studentų dalis gilinasi 
j tokius mokslus, kurie be priva
taus intereso neveda prie ideolo
gijų ir humanitarinių problemų.

Be to, lietuviai studentai turi 
dar vienų aplinkybę, kuri šioje 
plotmėje ne visados gali padėti. 
Lietuvių bendruomenės Australi
jos miestuose yra mažos. Augų 
vaikai labai dažnai pažįstami nuo 
ankstyvųjų dienų; jie pradžioje 
susitinka pas skautus ar sekma
dienio mokykloje, vėliau vaidini
muose, sporte, šokiuose ir t t 
Rezultate — susidaro draugystės, 
kurios. ne universitetuose užsi
mezgė ir ne dėl bendrų interesų, 
bet grynai iš bendruomeninės pu
sės. Jos taip ir eina toliau; gy
venimas universitete sau, ir gy
venimas tarp lietuvių irgi sau.

Turint tai galvoje gal būt ir 
būtų nelabai protinga iš mūsų 
studentų labai daug ko tikėtis ir 
dar neprotingiau juos kaltinti.

Iš kitos pusės reikia pripažinti, 
kad jų veikla nėra jau tokia tuš
čia. Jeigu neįmanoma veikti taip, 
kaip pageidaujama, tai dar ne
reiškia, kad pramoginiai susitiki
mai būtų smerktini. Sis tas yra 
geriau, negu nieko. Be to, visada 
yra galimybių, kad ir tokiose ap
linkybėse užsimegs pažintys ir 
draugystės, kurios gali būti pas
kiau naudingos.

5
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meto gruodžio 25 d. yra krikš- 
čionvbės šviesos ir Dalaimos ne- X

SPECIALIAI “MŪSŲ PASTOGEI'

KALĖDOS SVETUR IR LIETUVOJE LINKSMŲ ŠVENČIŲ

SAVO KLIJENTAMS IR PRIETELIAMS
VI. Mingėla, U.S.A.

AMERIKOJE
JAV jau lapkričio mėn. di

deliuose miestuose jaučiama Ka
lėdų nuotaika. Centrinės gatvės, 
kur daugiausia vyksta prekyba, 
iliuminuojamos įvairiaspalvėmis, 
lemputėmis, elektros stulpai ap
vyniojami vainikais ir spalvoto
mis lemputėmis. Didžiosios 
krautuvės prie įėjimų pastato ir 
išpuošia eglutes, o kitos ne.t di
džiules miško egles. Visur tik 
žvilga, tik mirga įvairiaspalvės 
mirgančios švieselės. Šventiška 
nuotaika visur: televizijoj, radio 
transliacijose. Visą Kalėdų se
zoną skamba speciali kalėdinė 
muzika. Gatvėse groja Salvation 
Army orkestrai. Tūkstančiai 
“Santa Claus” su didžiulėm pri
klijuotom baltom barzdom, rau
donom kelnėm ir raudonais švar
kais tik skambina, tik skambina 
varpu, kad apsikrėtę dovanų 
pirkimo karšlige žmonės būtų 
dosnūs, kad aukotų neturtė
liams, o ypač jų vaikams mais
to ir dovanų pirkimui. JAV 
perkama iki išprotėjimo. Dova
nos, dovanos, dovanos... Viskas 
išperkama: ir ko reikia ir ko ne
reikia. Perkamos dovanos sa
viesiems, bet milionai perka tas 
dovanas ir tik pažįstamiems. 
Tai dovanų karštligės sezonas. 
Per Kalėdų šventes įprasta siun
tinėti sveikinimo atvirukus. Vi
si išvargę, tiesiog pažaliavę kan
kinasi, rašydami tuos atvirukus. 
200 atvirukų išsiunčia milionai 
gyventojų. Nepaslaptis, kad yra 
tokių, kurie tokių sveikinimų iš
siunčia tūkstančiais. Prieškalė
dinis laikotarpis tiesiog iki pa
mišimo apkrauna ir vargina pa
štus, didžiules krautuves. Visi 
susirūpinę ką reikia pirkti ir ką 
reikia apdovanoti. Gatvėmis net 
sunku praeiti, žmonių masių 
tvanas. Automobiliai, autobu
sai, taksi tik zuja, tik ūžia, taš
kosi druskoje tirpstančiu snie 
gu. Ir tokia prekybine nuotaika 
iki pamišimo sukvailinti žmonės 
tam biznio išgalvotam “Santa 
Claus” paaukoja bilionus dole
rių. Paprastai neturtingi žmonės 
bankuose užveda taupymo kny-

gutes, įstodami į kalėdinius klu
bus specialiai Kalėdų dovanoms 
pirkti. Ir taip eina kasmet. Tam 
dirba visa biznierių propagandos 
mašinerija. Viskas per spaudą, 
televiziją, radiją taip išrekla
muojama, kad žmogus perka 
viską, ką tas prekybos trestas 
išreklamuoja, ką siūlo pirkti.

LIETUVOJE
Dar caro valdymo ir nepri

klausomos Lietuvos laikais ka
lėdinis laikotarpis buvo suriša
mas su religija, su Dievu. Ad
ventas — tai susikaupimo ir at
gailos laikotarpis. Tuo metu ne
buvo galima nei šokti, nei dai
nuoti; net linksmybė buvo apta
riama kaip blogis ir neigiamy
bė. Tris dienas per savaitę rei
kėjo pasnikauti. Nekalbant apie 
mėsą, net pieną ar pieninę sriu
bą valgyti buvo jau nuodėmė. 
Varškė buvo kraunama į stati
nes. Net vaikai buvo laikomi 
griežtoje pasniko kontrolėje. 
Vakarais visi meldėsi. Tie, kurie 
arčiau bažnyčių gyveno — kiek 
galima dažniau eidavo ir mels
davosi. Visi didžia rimtimi ir 
susikaupimu gyveno ir ruošėsi

Kristaus gimimo šventę sutikti, 
kaip ir dera tikriems katalikams. 
Ir kai ateidavo Kalėdų šventės, 
jas švęsdavo, jomis džiaugėsi 
visi — dideli ir maži. Šventės 
atnešdavo didelį gyvenimo pasi
keitimą. Nutrūkdavo griežtasis 
pasninkas, keisdavosi samdi
niai ūkiuose, arba likdavo tie 
patys sekantiems metams. Pra
sidėdavo linksmasis laikotarpis: 
vestuvės, krikštynos ir jaunimo 
vakarojimai.

čionybės šviesos ir palaimos ne
šėjo — Kristaus gimimo diena 
visame krikščioniškame pasau
lyje. Vokietijoje, Aachene baž
nytinė vyresnybė nustatė ir pa
liepė (836 m.) adventą švęsti 
pagal atitinkamas bažnytines 
taisykles.

Taip ir paplito ši graži ir pra
sminga Kristaus gimimo šv. vi
same pasaulyje. Kadangi į Lie
tuvą krikščionybės dvasia užkly
do vėliausiai, tad ir šioji šventė 
pradėta švęsti čia vėliau.

KŪČIOS
Lietuviuose kalėdiniai religi

niai išgyvenimai gilūs ir labai 
prasmingi. Tai susikaupimo ir 
gilaus tikėjimo šventė. Kūčios 
— tai Kalėdų šv. įžanga. Ypač 
vakaras. Visą dieną griežtas pas
ninkas. Nič nieko nevalgoma. 
Jau vakarėjant vaikai nerimsta 
ir vis išbėga iš trobos pažiūrėti 
į dangų — bene pamatys ku
rioje. skliauto pusėje mirkčio-

POPIEŽIUS LIBERIUS
Pažvelgus į Kalėdas istoriniu 

požiūriu, randame knygose daug 
aprašymų. Senovėje net ne kri
kščionys panašias šventes švęs- ______ i —___ ro
davo. Ir laikas būdavo gruo- jančią žvaigždutę. Kol nepasiro- 
džio 25 d. Štai Egiptiečiai, asi
rai, graikai, romėnai, ir kiti, šią 
šventę pašvęsdavo Saulei, nes 
jie galvodavę ją buvus dievai
čiu: tuo laiku ji grįždavo atgal, 
linksmiau šviesdavo ir visa, kas 
gyva, grąžindavo gyvenimui.

Popiežius Liberius 354 me
tais nustatė, jog ir krikščiony- lo namų darbo gražiausių raštų, 
bei ši šventė tinkanti labiau ne- staltiesė. O valgių šįkart duoda- 
gu pagonims, nes tuo laiku bu- ma net dvyliką patiekalų. Ta
vo gimęs Kristus. Tad nuo to čiau valgiai be mėsos: žodžiu,

do žvaigždės — negalima val
gyti Kūčių. Tokie jau papro
čiai. Kūčių valgymo puota pra
dedama žvaigždėm sužibus dan
guje. Namų šeimininkė pradeda 
ruošti stalą. Pirmiausia kloja
mas ant stalo džiovintas, kvapus 
šienas. Po to užtiesiama ant sta-

Bankstowno ir Lidcombe savaitgalio mokyklos po mokslo metų 
užbaigos gruodžio 11d. Bankstowne. Pirmoj eilėj sėdi abiejų mo
kyklų mokytojai. Kairėje sėdi pirmas Bankstown mokyklos vedė
jas B. Genys, už jo antroje eilėje Lidcombe mokyklos vedėjas] 
B. Barkus.

į MURRAY’S
| HEALTH FOOD STORES
$ 646 George St., Sydney, Australia
!♦' (Kampas Liverpool St.)
>:■ TEL.: 26 1768
g (ANKSČIAU IS KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
;*■ gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
:*< visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
X HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 

kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
J; kitų skelbimų.
*< 15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu-
X tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys 

gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.
>♦< Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
X nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun- 
X tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes 

pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
»*< giminės.
X Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne- 

sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per
X 12 dienų.

STUDENTŲ ŽODIS
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Hansa Trading Co
(Sav. R., M. & R. Cibas)

590 GEORGE STREET, SYDNEY

61-3265 75-6578

Įvairios prekės urmu ir krautuvės kainomis.

Siuntinių persiuntimas į užjūrį.

laikomasi griežto pasninko. Al
koholinių gėrimų nevartojama. 
Už stalo šeimyna sėda poromis. 
Iš visų veidų spindi orus iškil
mingumas, visi jaudinasi... Bet 
jeigu šeimynoje būtų tik 11 žmo
nių. Jau negerai! Būtina bent 
vieną žmogų pasikviesti iš ne
turtingosios šeimos. Būtinai ly
ginio skaičiaus prisilaikoma. 
Pagal senus prietarus valgyda
mi Kūčių vakarienę nelyginiu 
skaičiumi — vienas turėsiąs tais 
metais mirti. O to juk niekas 
nenori.

KŪČIŲ PAPROČIAI

Susėdę prie stalo, visa šeimy
na dairosi į šeimininką. Paga
liau jis persižegnoja. Persižeg
noja ir visi sėdintieji. Daugely 
vietų buvo sukalbama maldelė. 
Kitur pasitenkindavo tik žegno- 
ne. Tėvas, šeimos galva, paim
davo vidury stalo ant lėkštelės 
padėtą paplotėlį ir duodavo iš 
jo nusilaužti po gabaliuką: kas 
likdavo iš paplotėlio — Dievo 
duonos — suvalgydavo šeimos 
galva. Pradžioj valgydavo sūrius 
patiekalus: silkes, keptas žuvis, 
baravykų ir kitų džiovintų gry
bų, kvietinius pyragaičius, virti
nius; vėliau pradėdavo valgyti 
saldžius valgius: šližikai (iš kvie
tinių miltų) — pasaldyti cukru
mi ir pabaltyti aguonų pienu, — 

(Pabaiga psl. 8)

% Naujienos is visur
IŠVYKSTA Į EUROPĄ

Greitu laiku išvyksta į Europą 
visiems gerai žinomas University 
of Newcastle lektorius ph. D. Vy
tautas Doniela. Po keletos metų 
lektoriavimo jis universiteto siun
čiamas pagilinti mokslo žinių. Dr. 
V. Doniela pusę metų praleis Hei
delberge universitete, likusį laiką 
Londone.

Kur tik mūsų nėra
Channel 2 rodė kultūrinėj pro

gramoj tolimuosius pasaulio už
kampius. Bežiūrint ekrane išvy
dome ir Norfolk Island: mokykla, 
klasė, mokytojas — atspėjot? 
Taip — Mopsis! Mindaugas susi
koncentravęs rodė kažkokį apa
ratą, o

nietiškai, angliškai, japoniškai, 
visaip. Nors nesupranti, bet 
trumpam įdomu pasiklausyti. Vie
ną ankstyvą rytą užkliudžiau ir 
net išsižiojau — lietuviškai! Tai 
buvo Amerikos Balso stotis su 
paskutinėm žiniom. Jei kam įdo
mu radiją pasiklausyt lietuviškai, 
klausykit sekmadieniais ir trečia
dieniais tarp trijų iki pusės ketu
rių ryto bangomis 49, 41 ir 31. 
Gali būti, kad lietuviškai ir daž
niau transliuojama, bet dar nete
ko surasti.

AUSTRALŲ LITERATŪROJE
Adelaidėje leidžiamam "Aust

ralian Letters” (Vol. 7, Nr. 1 spa
lio mėn. leidinys) poezijos sky
riuje yra paskelbtas Jurgio Jana
vičiaus kūrinys “Family in Exile”.

Malonu matyti, kad mūsų lietu
vių veiklos dirva plečiasi ir dar
bai susilaukia įvertinimo ne vien 
mūsų tarpe, bet taip pat ir gyve
namo krašto visuomenėje.

Pats žurnalas yra vienas iš pir
maujančiųjų leidžiamas kas mė
nesį ir skirtas literatūrai. a.g.

VISI!

mokiniai atidžiai sekė.

Vlsi! visi ir dar kiek 
daugiau

šąla kojų pirštai, skau-

Sveikiname visus bičiulius ir pažįstamus Sydnejuje 
ir Melbourne linkėdami 
giedrių ŠV. KALĖDŲ 

ir sėkmingų 1966 METŲ.

V. A. P. R. ir M. Kabailai

LIETUVOJE

x
s

GRAFAS KOMPOZTORIUS

200 metų suėjo nuo žymaus kom
pozitoriaus ir sukilėlio, vėliau tre
mtinio Mykolo Oginskio gimimo. 
Jis yra buvęs 1794-5 metų sukilimo 
dalyvis, vėliau gyvenęs Venecijoje 
Yra sukūręs populiarių polonezų, 
tarp jų “Sugrįžimas į tėvynę,,, 
eilę mozurkų valsų, romansų. Sta
mbiausias kūrinys — vieno veiks
mo opera “Zelida ir Valkūras ar
ba Bonopartas Kaire”.

Oginskiai turėjo dvarus apie 
Plungę ir Rietavą. Vienas Ogins
kis, taip pat Mykolas, kompozito
riaus vaikaitis, buvo K. Čiurlionio 
globėjas rėmęs jį mokantis.

NUPLAUTAS PRAKAITAS

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

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

w REGISTRUOTI SKYRIAI:
$ ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
:*< 82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629.
X CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH

5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089. 
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

93 Northumberland St., Wickham.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

. 94 Elizabeth St. Tel.: 63-7895.
$ PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
$ 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

Jeigu
da galva, sutikus lektorių nervai 
tampo akių vokus, o pagalvojus 
apie rezultatus pasijunti besvo
riu astronautu, belieka tik vienas 
išsigelbėjimas — kuo greičiau 
skubėti į suvažiavimą, kur susi
rinks visi examphobus anoni
mus —

STUDENTAI LIETUVOJE

Gruodžio penktą dieną Sydne- 
jaus studentai plovė egzaminų 
prakaitą jūroje. Ne vien iš Syd- 
nejaus — buvo keletas iš Mel
bourne, Newcastelio; būtų buvę ir 
iš Wollongongo, bet vargšelis pa
klydo ir prakaituotas turėjo grįž
ti namo.

Iš ryto visi turėjo susirinkti 
prie lietuvių namų Lidcombe. 
Daug kam abejonių sukėlė nuo 
ryto neužbaigęs lietus, bet nežiū
rint to susirinko keturios mašinos, 
žinoma, netuščios. Sulaukus atsili
kėlių visi nuvažiavom į Garry 
Beach. Gražus pliažas aukštumos 
papėdėje, Reikia apie porą mylių 
leistis į staiga pakalnę vingiuotu 
keliu, kol jį pasieki.

Atvažiavus tuojau visi išsisklai
dė: vieni maudytis, kiti pajūriu 
keliaut ar pasidairyti. Sušalus ir 
išalkus kiekvienas susirūpino — 
kur kiti. Ir susirinko visi prie 
mašinų. Prasidėjo rimta veikla — 
žvalgai surado gražią vietą tarp 
medžių, o kiti iš paskos nešė visą 
turtą.

Gamta susirūpino mūsų iškylos 
tikslu ir papylė smulkaus lietaus 
kad visiems prakaitas nusiplautų, 
nes ne visi maudėsi jūroje. Pava
karėj atvyko dar daugiau kolegų 
iš sporto, po susirinkimų. Iš viso 
jau buvo netoli trisdešimties galvų 
grupės dalis pradėjo trumpą gam
tos studiją — skruzdžių gyvenimą 
ir žmonių civilizacijos įteką į jų 
papročius. Pasigedome savo pir
mininko — jis turbūt irgi pasi
klydo.

Kultūros reikalais nebuvo daug 
atsiekta, bet ši diena ir nebuvo 
tam skirte. Pasistatę kepsninę 
krosnį kepėm steikus, dešreles, 
pamidorus užgerdami kas lemona- 
du, kas alum. Sutemus susirinko
me aplink ugnį ir nors ir vėl ly
nojo traukėm lietuviškas dainas, 
kaip jau seniai nebuvom dainavę. 
Dainos priviliojo svečių. Vienas 
iš jų pradėjo diriguoti, kiti dai
nuoti kaip išmanydami.

Skirstantis dar daugiau pradėjo 
lyti ir užėjo rūkas. Turėjom šla
piu molėtu keliu važiuoti į kalną 
mažai ir kelią bematydami. Dar 
priedo vidurį kalno autobusas sus
tojo skersai kelio. Kiek iki šiol 
teko patirti, visi sugrįžo namo.

A. Svmae
Lietuvių studentijoj dar ir te- tokios pažiūros į oficialiai panie- 

beskamba senųjų, ypač žaismingų- kintas universitetines tradicijas ir 
jų studentiškų papročių atgarsiai, neiškenčia jų nepamėgdžioję. Te
nors tie papročiai šių dienų stu- bėra gyva humoristiško naujokų į- 
dentams dar negimus jau buvo bol- vesdinimo tradicija, net su iš kor- 
ševikinės valdžios oficialiai atmes- poracijų 
ti ir pasmerkti, kaip “buržuazinio (kaip fuksai, oberfuksai ir kt.). 
nacionalizmo laikų atgyvena”.

Apie studentiškas korporacijas studentų kavinėj. Ant sienų išdės-

sios vyresnės kolegės, o žyniu per
sirengęs kolega priima priesaiką: 
“pasižadu savo būsima garbe, viso
mis lietuvių kalbos gramatikomis, 
chrestomatijomis ir žodynais pen
kerius metus būti ištikimas žila- 
jai Alma Mater”...

“Priesaikos” apeiga baigiama

perimta terminologija
FOOD STORES, Įvesdinimo apeigos atliekamos
FOOD STORES,

STORES,
V M LIETUVIŠKAS BALSAS

Nusipirkęs tranzistorių (juk 
dabar madoje) su trumpom ban
gom pradėjau eksperimentuoti, 
ką galima sugauti iš toliau. Ki-

stomatijos pabučiavimu. Visa iš
kilmė baigiama už Lenino mokslą 
bent ketveriopai senesniu, visai 
nemarkstistišku studentų himnu
— Gaudeamus. (E)

FOOD
Tel.: 61-5180.

H
S r*

i

Gera naujiena
Vasario mėnesį bus atgaivinta 

sena tradicija — savaitgalis Ba
teau Bay. Kaltininkai — studentų 
entuziazmas ir energinga sekre- dabartinėse aukštosiose mokyklose tyta dešimts įsakymų fuksams, 
torė!1 Lietuvoj negali būti nė kalbos. Jų tokių, kaip — neturėk kitų troški- 

vietą dabar užima komjaunimas, a- mų, kaip lituanistika, gerbk savo Lietuvių literatūros istorijos chre- 
teizmo propoganda, studijuojamos krikšto tėvą ir motiną (oberfuk- 
specialybės tobulinimosi rateliai ir sus!), arba — mylėk bendrabučio 
šalia to dar meninės saviveiklos komendantą, kaip pats save, 
(meno mėgėjų) rateliai. Naujokus prie iškilmių vietos

Tačiau studentai tebesilaiko ki- atveda vaidilutėmis persirengu-
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Kalėdoms 
artėjant

. Džiaugsmo, santaikos, atleidi
mo, gerumo ir visų teigiamųjų 
žmogaus charakterio savybių 
šventė. Tik vienoms Kalėdų šven
tėms praėjus, su viltimi pradeda
me laukti jau vėl busimųjų Kalė
dų, kad kartu su šia švente galė
tume ir vėl savo širdyse pergy
venti tą dvasios pakilimą, kuris 
lydi mūsų kiekvieną jau savaitė
mis prieš Kūčių vakarą ir dar gal 
trunka keletą dienų po Naujųjų 
Metų.

Su artėjančiomis Kalėdomis 
kiekvienas mes turime savo slap
tų vilčių. Vieni gal tikimės gau
sių dovanų iš savo artimųjų, kiti 
gal laukiame atostogų, treti gal 
tikimės ką nors nepaprasto įvy
kstant, nes visa Kalėdų laukimo 
ir joms ruošimosi dvasia yra pil
na vilties, pasiruošimo, tikėjimo 
ir noro.

Norėtųsi tikėti, kad visi mes 
laukiame ateinančių šventų Kalė
dų su ta viltimi, kurią mumyse 
sukelia Kristaus atėjimas į pa
saulį — kad nuo Jo atėjimo ir 
mes ir visa aplinka savyje atgi- 
msime ir pamiršę senąsias ydas 
pradėsim naują, doresni, lauriin-

LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS
Redaguoja v.s. Antanas Krausas, 4 Grandview Ave, Maribyrnong, Vic. Tel. FU 8382

Septintasis skautų įsakymas sa
ko: ‘Tebūnie tavo pirmoji min
tis apie kitus, o antroji apie sa
ve”. Šis įsakymas gražiausiai nu
sako pagrindinius skautybės tiks
lus — tarnauti. Tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui ne žodžiais, 
bet darbais ,gyvenant tokį gyve
nimą, kad kiekvienas mtųpyie at
pažintų tikrą skautą.

Sesės ir Broliai, leiskite man 
Jus pasveikinti su šiomis šv. Ka
lėdomis ir palinkėti aukščiau šios 
laimės čia žemėje, kad jūs visi 
pilnai pajustumėt tą laimę, kuri 
yra įgyjama stengiantis kitus pa
daryti laimingais.

Budėkim
v.s. V. N ever aus kas

ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENTĖSE 

broliškai sveikinu seses ir brolius skautus bei visą lietuvišką 

visuomenę

v.j. V. Neverauskas
LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADAS

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

sveikiname ŠV. KALĖDŲ proga 
ir linkime gražiausių NAUJŲJŲ METŲ.

Sydnėjaus Skautų “Aušros” Tuntas. 
Sydnėjaus Skautų Tėvų ir Rėmėjų Komitetas.

KALĖDOS
Tuo pat metu, kai mes ra

miai švenčiame šventes ir skam
ba Kalėdų varpai, kai dega spin
di auksinės žvakutės puikiai pa
puoštų eglaičių šakose ir neša 
mums Kalėdos tikrą taiką ir ra
mybę, kai nuskambėjus pasku- 
tiniems šventos giesmės aidams 
iš šviesos jūroje paskendusių 
bažnyčių, mes grįžtame į savo 
šiltus, jaukius namus ir prie vi
sokiais valgiais apkrauto stalo 
ramūs laukiame ateinančios die
nos,

tuo pat metu milijonai kitų 
žmonių, neturėdami laimės 
džiaugtis ramybe Kalėdų vakare, 
kenčia šaltį, badą ir persekio
jimus,

tuo pat metu, Šventąją naktį, 
Viešpaties Angelas nusileidžia 
ant mūsų brolių ir sesių apleistų 
ir niekam nežinomų kapų toli
mam Sibire, su savim nešdamas 
ne šio pasaulio ramybę, ir mūsų 
brangiems įnirusiems šviečia am
žinoji šviesa,

tuo pat metu maža mūsų sau
jelė, maža dalis mūsų Tautos, 
išblaškyta po visus pasaulio

kampelius, susirenka susikaupu
siais veidais prie prakartėlės To, 
kuris taip pat buvo tremtinys, 

tuo pat metu visi, kurie ne
šioja skautišką leliją, girdi savo 
gimtosios žemės raudą, o varpų 
skambėjimas neša jiems klausi
mus, kurie verčia susimąstyti ir 
giliai giliai pažvelgti į savo sie
lą, ir kaskart 'griežčiau skamba 
tie klausimai, kaskart garsiau 
šaukia nematomas balsas mumy
se ir su kiekvienu nauju varpų 
dūžiu iš naujo kartojame patys 
sau: ar neužmiršome, kad ten 
toli už jūrių marių, už girių ir 
kalnų liko mūsų maža Tėviškė
lė, ar neužmiršome, kad šian
dien ji tiesia į mus savo supan
čiotas rankas, prašydama pagel- 
bos, prašydama mūsų meilės ir 
pasiaukojimo, ar žinome savo 
pareigas, ir ar vykdome jas kaip 
skautams, pridera, ar esame sa-

gesnj gyvenimą.
Deja, kaip jau kiekvienos Kalė

dos parodė, tik tie iš mūsų pra
dedame gyventi tą geresnį nau
ją gyvenimą, kurie pilnai supran
tame Kalėdų dvasią, kurie pasi
ryžtame pradėti geresnį gyveni
mą, kurie plačiai atidarę savo 
širdis priimame į save Kūdikėlį 
Kristų su visomis Jo atneštomis 
Kalėdų dovanomis: meile, pasi
aukojimu, savęs atsižadėjimu...

Kristus, ateidamas j šią žemę 
ir priimdamas žmogiškąjį pavi
dalą, negalvojo apie tas dova
nas, kurias jam atneš karaliai prie 
prakartėlės. Negalvojo, nors ir 
labai gerai žinojo, kas jo laukia, 
apie tas kančias, kurias turės pa
kelti po trisdešimts metų. Atei
damas į žemę Kūdikėlis turėjo tik 
vieną mintį — patarnauti žmogui 
ir jam atidaryti vartus į amžiną
ją laimę.

KELIAIS SAKINIAIS
— Melbourne ir Geelongo skau

tai stovyklaus sausio 4-14 dieno
mis netoli Winchelsea miestelio 
prie ežero, apie 28 mylias nuo 
Geelongo.

— Mičigano ežere, Amerikoje, 
audrai kilus žuvo dvyniai Huber
tas ir Kristupas Pamataičiai, Ze
nonas Staniulis bei John Hali, 
laivelio savininkas. Visi keturi 
baigę aukštuosius mokslus, pa
čioje jaunystėje Bangpūčiui įšė
lus, dingo bangų kalnuose.

— Atlanto Rajonas Amerikoje 
ieško tinkamos stovyklavietės. 
Jos įsigijimui stambesnėmis su
momis aukoja pavieniai asmenys 
ir organizacijos. Ir patys skautai 
nesnaudžia ir nelaukia vien tik iš 
kitų paramos. Bostono Žalgirio

tunto skautai skynė obuolius ir 
iš to darbo uždirbtus 121,50 do
lerių paskyrė stovyklavietei už
pirkti.

— Prof. Edgars Dunsdorfs Mel
bourne, buvęs Latvijos Skautų 
VS, parašė įdomių knygų apie 
latvių tautos puošmenas senovė
je “Saktu Stasti”, kurių išleido 
Latvijos Skautų Prezidento ge
nerolo K. Gopperio fondas.

— Mūsų rašytoja ir buvusi 
Seserijos Vyriausioji Skautinin- 
kė J. Vaičiūnienė atšventė Čika
goje savo 70 metų amžiaus su
kaktį. Skautininkių Ramovė su
ruošė sukaktuvininkei gražų pa
gerbimų, kuriuo metu buvo išryš
kinta jos plati asmenybė ir nuo
pelnai skautijai ir Tėvynei.

— Jaunesniųjų Skaučių skyrius

Visus savo mielus bičiulius, draugus ir bendradarbius 

sveikinu ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

linkėdamas visokeriopos laimės.
Drauge išvykdamas į Ameriką tariu visiems sudie 

tikėdamasis kada nors vėl su jumis pasimatyti laisvoje 
tėvynėje.

A. Alčiauskas

AUŠROS STOVYKLA
Sydnėjaus skautai stovyklauja 

“Aušros” tunto stovyklavietėje 
Lot 12 Bensley Rd., (netoli Ches
ter Rd.) Ingleburn. (Gregory’s 
Street Directory, žemėlapis A-B).

Stovykla prasideda gruodžio 
30 d. ir baigsis sausio 10 d. Sto
vyklos lankymo dienos: Sausio 1 
d. N. Metai, stovyklos atidary

mas.
Sausio 2 d. sekmadienis, atsi

sveikinimas su ps. Alčiausku.
Sausio 3 d. Laužas su Jauni

mo Kongreso dalyviais.
Sausio 9 d. Sekmadienis, Sto

vyklos uždarymas.
Lankymo laikas nuo 2 vai. p.p. 

iki laužo pabaigos.

skelbia laikraštėlio konkursų jaun. 
skautėms. Konkurso laikas: nuo 
1965.II.5 d. iki 1966.3.31 d. Laik
raštėlį leidžia ranka rašytų kaip 
vienkartinį leidinį būrelis ar 
draugovė. Tikslas — paskatinti 
lietuvių kalbos naudojimų. Taškai 
bus statomi už piešinius, rašinius 
ir bendrų laikraštėlio išvaizdų. 
Daugiausia surinkę būreliai taškų 
bus premijuojami.

— Toronto mieste, Kanadoje, 
neseniai įvyko Kanados rajono 
vyr. skaučių sąskrydis, j kurį

Sveikiname mielus TAUTOS FONDO rėmėjus ir talkininkus su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir 
NAUJAISIAIS METAIS 

linkėdami geros sveikatos ir giedrios nuotaikos

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje

suskrido 60 vyr. skaučių atsto
vių iš visų rajono vietovių. Ra
jone yra 334 skautės. Toronte 
veikia Skautininkių Ramovė su 
21 narėmis.

prasmingom įrangom atgaivino 
senas tradicijas. Atlanto rajono 
skautai ir skautės turėjo mišrią 
“Vilniaus” stovyklą, kurion su
skrido 176 sąjungos nariai. Bos
tono Jūrų Skautų “Nemuno” 
tunto skautai ir skautės stovyk
lavo Tėvų Pranciškonų sodyboje.

— Skautai ir skautės su savo 
vadovais aktyviai dalyvavo žygy
je į Jungtines Tautas New Yor
ke. Priėjus demonstrantams prie 
UNO rūmų fronto durų ir simbo
liškai vėliavų kotais sudavus į 
jas, 10 akademinio skautų sąjū
džio narių per kitas duris įėjo 
į posėdžių salę, kur buvo disku
tuojama Rhodezijos nepriklauso
mybės klausimas, akademikų 
skautų rinktinė choru reikalavo 
Lietuvai nepriklausomybės, paša
linti kolonijalizmų iš Tėvynės ir 
priimti Lietuvą į UNO nariu 
Tvarkdariams prašalinus iš salės 
rinktinę, su ja išėjo ir pasaulio 
laikraščių repotreriai, kuriems 
skautai įteikė memorandumo nuo
rašus ir kitokios medžiagos apie 
pavergtą Lietuvą. Tas incidentas,

SKAUTŲ SKYRELIO 
KLAUSIMU

LSS Australijos Rajono Vadui 
susitarus su Krašto Valdyba jau 
kelinti metai “Mūsų Pastogėje” 
laiks nuo laiko pasirodo specialus 
rajono skautams skiriamas pus
lapis “Po svetimu Dangum”.

Paskutiniuoju dnetu skautų ži
nios ir ištisi straipsniai spausdi
nami palaidai, ne tame skyrely
je. Ypač pasižymi tuo nedraus
mingumu Sydnėjaus skautai, lyg 
jie priklausytų kitai sąjungai ’’r 
nesilaiko nusistovėjusios tvarkos. 
Prašyčiau ateity žinias ir strai
psnius siųsti skyrelio redaktoriui. 
Skubūs pranešimai, suprantama, 
siųstini laikraščio redaktoriui. 
Skautas drausmingas ir' tvarkin
gas. Būkime tokiais ir pačiame 
gyvenime, o nevien tik drausmę 
žodžiais linksniuokime!1

Skyrelio redaktorius

vo Tėvynės verti?...
Dideli, lyg kalnai su aukšto

mis viršūnėmis, uždaviniai kren
ta ant mūsų pečių Kalėdų vaka
rą versdami smarkiai plakti mū
sų širdį ir drebėti ją nerimu, ir 
tas nerimas ne be pagrindo, nes 
dabar tiek daug svetimos dainos 
aidų skamba, nes svetimoje pa
dangėje taip žiauriai pučia sveti
mi vėjai, kurie gali mus išblaš
kyti kaip rudens lapus į visas 
puses...

Todėl mes prašome Išgany
toją, kuris dėl meilės atėjo į šį 
pasaulį, kuris sutvėrė mūsų ma
žą širdį ir įliejo į ją Tėvynės 
meilę,

mes prašome Jo, kuris yra 
mūsų Pradžia ir Pabaiga,

mes prašome neleisti tai šven
tai meilei užgesti mumyse,

mes prašome naikinti mūsų 
tarpe pyktį ir neapykantą,

mes prašome mums duoti 
šventos ugnies, kuri nuskaidrina 
sielą ir neduoda jai užmigti,

mes prašome jėgų pakelti bū
simoms audroms, o labiausia — 
tai taikos ir vienybės dvasios 
mūsų pačių tarpe,

kad pro skausmą ir ašaras iš
vystume tolumoje tekančios auš
ros spindulius,

kad po ilgos ir žiaurios žiemos i 
ateitų mūsų Tėvynei šviesus pa
vasaris, ir kad skambėtų Jai lai
svės ir prisikėlimo varpai...

PASITIKĖDAMI VIEŠPA
TIES GLOBA MES BUDIME 
IR VISUOMET BUDĖSIME!

a.k.

Visus mūsų pažįstamus, draugus ir artimuosius 

sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS

ir linkime šviesių ir sėkmingų 1966-JŲ METŲ.

B. ir M. Gailiūnai

Mūsų mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus arti ir toli 
sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS 

ir linkime laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ.

T. ir B. Vingiliai

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus 
sveikiname. ŠV. KALĖDŲ proga 

ir linkime šviesiausių NAUJŲJŲ METŲ.

N. Žygienė

K. Butkus

— Kanados skautai turi įsigiję 
gražių stovyklavietę “Romuvą” 
140 mylių į šiaurę nuo Toronto. 
Visas Romuvos turtas vertas
50,000 dolerių. Stovykloje pasta
tytas didelis pastatas valgyklai, 
virtuvei ir sandėliams. Pastatyti 
ir 6 maži nameliai, kuriuose tel
pa 70 lovelių. Skola jau baigia
ma išmokėti, liko tik jos 6,275 dol.

skautų akademikų įvykdytas, la
bai pagyvino spaudą rašyti apie 
Lietuvą ir jos nelaimę. Panašiai 
įvyko 1937 m., kai lenkai skau
tai užpuolė lietuvių skautų sto
vyklą Olandijoje ir suplėšė Lie
tuvos žemėlapį, pasaulio žurnalis
tai plačiai išreklamavo, kad Vil
nius Lietuvos sostinė, kad Lenki
ja ją užgrobė.

(k.)

SVARBŪS SKAUTIŠKI LEIDINIAI
Skautybė Lietuvaitei ................................................................... 22/6
Skautybė Berniukams .............................................................. 20/-
Vilkiuko Žinynas ..................................................................... 11/-
Jaunesniosios Skautės Vadovei ................................................... 5/-
Laužai Liepsnoja Vakaruos (albumas gerokai nupigintas) ...... 6/-
Antro Patyrimo Laipsnio Skautas ............................................... 10/-
Trečio Patyrimo Laipsnio Skautas ................................................. 10/-

— Montrealio kolonija taip 
pat įsigijo nuosavą stovyklavietę 
“Baltiją” Laurentian kalnuose. 
Prie šitos stovyklos įsigijimo ir 
išlaikymo pirmavo skautai. Ja 
naudotis gali visi lietuviai. Jau 
pastatyta valgykla ir keletas ma
žesnių namelių.

— Seserijos Vadijos Socialinis 
skyrius išsiuntė 5 siuntinius Lie
tuvoje gyvenančioms sfcauttnin- 
kėms.

— Mes, Australijoje, dabar tik 
pradedame šiais metais stovyklau
ti, o užjūriuose jau stovyklos pa
sibaigė.

— LSS vadovų ir vadovių “Tė
viškės” stovykloje, įvykusioje 
Romuvoje, Kanadoje, stovyklavo 
91 skautė, Clevelando Neringos 
skaučių tuntas stovyklavo prie 
Pymatuing ežero Siaurės Pašvais
tės stovykloje. 74 Čikagos “Auš
ros Vartų” tunto skautės buvo 
suskridusios į “Aušrinės” stovyk
lą, o Čikagos kernavietės dar di
desniu būriu (89 skautės) susi
būrė į “Žemynos” stovykla. 
Skautės savo stovyklose gražiai 
išsipuošė, su aukurais ir kitom

Užsakyti šiuo adresu: A. Krausas, 4 Grandview Are.
Maribyrnong, Vic.'

“Aušros” Tunto skautai paraduoja Tautos šventės metu Sydne- 
juje. Dešinėje Tunto vadija su Kr. V-bos P-ku p. S. Narušlu.
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SVARBU PASKAITYTI TĖVAMS

REFORMUOTOS N.S.W. GIMNAZIJOS
Europiečiams, naujai atvyku

sioms į Australiją, nebūdavo 
suprantami du reiškiniai: 1) 
brandos atestatas (Leaving Cer
tificate) ne visada duoda teisę 
stoti į universitetą ir 2) aukš
čiausių profesinių kvalifikacijų

komas taip (čia bus kalbama 
apie valstybines gimnazijas; pri
vačios gali turėti kaikurių skir
tumų):

Iš pradžios mokyklos moki
niai paskirstomi į klases A. B, 
C ir t.t. pagal I.Q. Visos klasės 

gydytojas ar inžinierius galėjo eina tą pačią programą (anglų 
būti profanas bendro išsilavini
mo atžvilgiu.

Europoje gimnazijų vieninte
lis tikslas buvo parengti kandi
datus universitetams, tad ir gim
nazijos baigimo atestatas savai
me davė teisę stoti į universite
tą ir pasirinktinai į bet kurį^fa- 
kultetą. Gimnazijų programos 
buvo plačios, vienodai apiman
čios humanitarinius ir tiksliuo
sius mokslus.

Australijoje gimnazijų tiks
las yra kitoks: jos siekia duoti 
išsilavinimą visam jaunimui pa
gal sugebėjimus ir iš jų tik pa
čius geriausius parengti univer
sitetams. Patys universitetai nu
stato savo ruožtu priėmimo rei
kalavimus, t.y. kūne atestatai 
(leaving certificate) atitinka jų 
reikalavimus, ir kurie ne. Be to, 
į universitetą gali stoti gimna
zijos visai nematęs, jeigu tik iš
laiko nustatytus įstojimo egza
minus (Matriculation).

Maždaug prieš 10 metų N.S. 
W. valstijoje buvo sudaryta ko
misija pirmininkaujant Dr. Wyn
dham ištirti vidurinio mokslo 
trūkumus ir pasiūlyti reformas. 
Tos reformos jau ketvirti metai 
vykdomos ir vadinamos Wynd
ham reformos (Wyndham Sche
me).

Trumpai suglaudus šios refor
mos pagrindiniai principai yra 
šie:

1) Vidurinių mokyklų pagrin
dinis tikslas, kąip ir anksčiau, 
yra duoti išsilavinimą kiekvie
nam jaunuoliui pagal jo sugebė
jimus, o ne vien tik parengti eli
tą universitetams.

2) Pašalinti vienpusiškumą 
programoje. Pagal seną tvarką 
mokiniai buvo paskirstomi į 
klases pagal pradžios mokyklos 
mokslo rezultatus ir I.Q. (Intel
ligence Quotient — specialus 
egzaminas gabumams nustaty
ti) ir tos klasės programą ėjo 
iki pabaigos, jei pakeliui nesn- 
klupo. Reformuotoje gimnazi
joje tikslas duoti visiems plates
nio pobūdžio išsilavinimą.

Konkrečiai pagal reformuotą 
sistemą vidurinis mokslas tvar-

KNYGA IR PLOKŠTELE
GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

A. Merkelis, Smetona ................................................................
Br. Kviklys, Mūsų Lietuva I, II t prertum. po .....................
V. Biržiška, Aleksandrynas I, II, III t. po .............................
B. Zabiela, Klaida (romanas) ................................................
A. Skirka, Kur bėga Šešupė ................... ....... ....... ................
Dr. J. Girnius, žmogus be Dievo ............................................

Katiliškis, šventadienis už miesto .....................................
Bradūnas, Sidabrinės Kamanos ........................................
Kairys, Lietuva Budo ................................................. „....
Kairys, Tau, Lietuva ............................................. ..........

Bielinis, Dienojant .......................................... .....................
K. Bielinis, Penktieji Metai .................................................
K. Almėnas, Upė j rytus, upė | šiaurę I, II t, po .............
Anglų — Lietuvių kalbų žodynas ............................................
Lietuvių — anglų kalbų žodynas ............................................
Dabartinės lietuvių k. žodynas ............................................

Skipitis, Nepriklausomų Lietuvą statant .........................
ir daugel kitų {domių ir vergtinų knygų (poezijos, romanų, 
atsiminimų).

M. 
K. 
St 
St 
K. 

R.

LIETUVBKOS PLOKŠTELĖS 
A. Dambrauskaitė, Tėvynės Meilė nemari L.......

A. Brazis, Kur banguoja Nemunėlis .......................
J. Vaznelis, Dainų ir arijų rečitalis .......................
Toronto “Varpas” ...........................................
Dance music from Lithuania ...................................
Mes žengiame su daina, New Yorko oktetas .......
Dainuojame su Rūta I ir II tom. po ......................
žirginėliai, nepaprastai graži vaikams plokštelė 
V. Stankuvienė, Sutemų garsai ......................*......
V. Stankuvienė, Ar pameni ..................................
V. Stankus, Rožės ir tylūs vakarai ...........................
Mylėsi Lietuvą iš tolo ..............................................
Lietuvos kanklės ................................... ................
Lengvosios muzikos šokių rinkinys X ir XI po .... 
Lietuvių Tautiniai šokiai ...................................
Suk, suk rateli ............................................. . .....
40 labiausiai mėgstamų liet meliodijų ...............
Songs and Dances of Lithuania ..... .......................
Jonušas, Gaudžia Trimitai, 12 liet maršų ............

Didelis lietuviškų knygų ir plokštelių pasirinkimas “Tėvynės 
Garsų centras gauna visas naujai pasirodžiusias knygas ir liet, 
plokšteles Vakaruose. Užsakymus siųsti: A. Kraus.*, 4 Grandview 
Ave., Maribymong, Vic.

v V u.

kalba, matematika, socialiniai 
mokslai, gamtos mokslai — sci
ence, muzika, paišyba, rankdar
biai ir sportas) ir visos klasės 
laiko tuos pačius egzaminus. Tai 
yra lyg tyrimo ir apsipratimo 
metai.

Remiantis tų metų patyrimu 
ir egzaminų rezultatais mokiniai 
pergrupuojami dviem pagrin
dais: 1) kiekvienas mokinys pa
sirenka norimus dalykus, kurie 
su mažomis išimtimis bus eina
mi ligi mokslo pabaigos, jų tar
pe keturi privalomi dalykai — 
anglų kalba, matematika, vienas 
iš gamtos mokslų (science) ir 
vienas iš socialinių mokslų (is
torija, geografija ir t.t.). Be to

Visiems Melbourne Lietuvių Klubo Nariams 
ir Lietuvių Namų Melbourne Rėmėjams 

linkime džiaugsmingų ŠV. KALĖDŲ 
ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Melbourne Liet. Klubo Taryba

Daug tyro Džiaugsmo KALĖDŲ ŠVENTĖSE 

ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

visiems Newcastle ir apylinkių lietuviams linki

Newcastle Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname visus Vakarų Australijos lietuvius su 
ŠV. KALĖDOMIS ir linkime kuo sėkmingiausių 

NAUJŲJŲ METŲ

A LB Perth Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname visus bičiulius ir pažjstamus arti ir toli 
ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Bankų Seimą

112/6 
92/- 
50/- 
30/- 
15/- 
50/- 
45/- 
18/- 
36/- 
54/- 
36/- 
36/- 
27/- 
54/- 
45/- 

108/-
45/-

52/6 
52/6 
57/- 
57/- 
52/6 
52/6 
52/6 
57/- 
52/6 
52/6 
52/6 
50/- 
50/- 
57/- 
52/6 
52/6 
52/6 
52/6 
70/- 

dar laisvai pasirenkami du daly
kai — menas, muzika, kalbos, 
medžio apdirbimas ir t.t. Laisvai 
pasirinktų dalykų pasirinkimas 
dalinai suvaržomas mokyklos 
aplinkybių — negalėjimas pri
derinti prie tvarkaraščio, per- 
mažas kandidatų skaičius, nebu
vimas specialaus mokytojo ir t.t.

2) Antras pergrupavimo pa
grindas yra sugebėjimas remian
tis egzaminų rezultatais. Kiek
vienas mokslo dalykas einamas 
trimis lygiais: a) advanced, b) 
ordinary credit ir c) ordinary 
pass. Vėliau, po keturių metų 
šie lygiai turi kitus vardus: pir
mas laipsnis, antras laipsnis ir 
trečias laipsnis .Šio grupavimo 
tikslas yra pasiekti galimai vie
nodo sugebėjimo mokinių kla
sėj, t.y. kad klasėje nebūtų pro
fanų iš vienos pusės ir tokių, 
kuriems nėra ko pasitempti iš 
kitos pusės. Grupavimas pagal 
mokslo lygį po kiekvienų egza
minų (metinių' ar pusmetinių) 

Kalėdos svetur
(Atkelta iš psl. 6 )

kompotas (džiovintos kriaušės, 
obouliai, slyvos); Avižinis kisie
lius — tai būtenybė. Visur var
tojamas tik maltų aguonų pie
nas. Valgomas spanguolių kisie
lius. Bet būtinai turėjo būti dvy
lika patiekalų. Po Kūčių puotos 
(be jokio alkoholio) prasideda 
kalbos: stengiamasi kalbėti apie 
linksmus, malonius, gerus ir pa
geidaujamus dalykus. Pramo
gaujama. Visi stalo dalyviai, aiš
ku vyresnieji, daug ką atsime
na. Pasakojami nuotykiai. Jau
nesni privalo klausytis. Ypač 
stengiamasi mirties atsitikimų 
neminėti. Merginos pradeda, bur
ti.

buriama 
rūpi, ar ištekės atei- 
metais? Traukia iš po

Joms 
nančiais 
staltiesės ilgiausias šieno smil
gas. Kas ištraukia trumpesnę, 
tos ir gyvenimas trumpesnis, o 
kuri ištraukia ilgą — ilgiau gy
vens. Šiuos burtus mėgsta ir vy
rai.

Jaunos merginos tą vakarą 
bando pamatyti savo sužadėtą
jį. Bet šie burtai atliekamį^slap- 
tai, arba tik labai patikimos 
draugės dalyvauja susitarusios. 
Pvz., viena atsisėdusi, užsidega 
“grabnyčią” ir ilgai kantriai lau
kia ir visą dėmesį kreipia į vei
drodį. Po kiek laiko esą burian- 
čioji mergaitė pamatanti savo 
busimąjį vyrą,. Pamačiusi, sku
biai apverčia veidrodį, kad kas 
blogo neatsitiktų. įpasakodavo, 
kad perilgai veidrodį užlaikius

priderinamas prie egzaminų re
zultatų — vieni eina aukštyn, 
kiti žemyn. Be to dar laikui bė
gant gamtos mokslas speciali
zuojamas į chemiją, fiziką, bio
logiją ir kt. '

Po ketvertų metų laikomi taip 
vadinami School Leaving Certi
ficate egzaminai. Šiais metais 
turėjome pirmuosius tokius eg
zaminus. Reikia išlaikyti iš ang
lų kalbos ir dar nemažiau kitų 
trijų dalykų. Čia susiduriama su 
savotiška egzaminų rezultatų 
vertinimo sistema kuri provizo
riniai taip atrodo: žemiausio ly
gio (ordinary pass) išlaiko tie., 
kurie pasiekia 50% rezultatų. 
Antro lygio (ordinary credit) 
vertinami iš 125 takų; egząmi- 
nai išlaikomi, jei mokinys su
renka 63 taškus, bet jei jis su
renka mažiau 63 ir daugiau 50 
taškų, jam pripažįstamas išlai
kymas žemiausiame lygyje (or
dinary pass). Aukščiausio lygio 
kandidatai vertinami iš 150 taš
kų. Jei surenka 75, išlaiko tame 
lygyje., jei tarp 63 ir 75 —- ant
rame lygyje ir jei tarp 63 ir 50 
trečiame lygyje. Ši vertinimo sis
tema yra tik provizorinė ir gali 
būti su laiku keičiama.

Į penktą klasę gali grįžti tik 
tie, kurie išlaikė School Leav
ing Certificate Examination. Čia 
vėl grupuojama pagal pasirink
tus dalykus ir pagal tris lygius. 
Kadangi penkta klasė prasidės 
tik 1966 metais, daug klausimų 
dar nėra galutinai išaiškinta ir 
apie tai šiuo metu negalima 
rayti, o tik bendrais bruožais.

Baigus 6-tą klasę laikomi Hi
gh School Leaving Certificate 
Examination. Wyndham komi
sijos nuomonė buvo, kad di
džiausia dauguma kandidatų, iš
laikiusių šiuos egzaminus bus 
priimami į universitetus. Tačiau 
prieš kelis mėnesius visi N.S.W. 
universitetai paskelbė taisykles, 
pagal kurias jie vertins šiuos 
atestatus. Visi, išskyrus dar be
siorganizuojantį Macquarie Uni
versity, reikalauja, kad mažiau
sia keturi dalykai turi būti iš
laikyti antrame lygyje, šitai su
kėlė daug ginčų spaudoje ir ne
pasitenkinimo vidurinių mokyk
lų vadovybėje, tačiau universi
tetai yra autonomiški ir jų rei
kalavimų niekas negali pakeisti.

Tuo būdu galvojant apie uni
versitetą svarbu jau nuo antros 
klasės bent iš keturių dalykų lai
kytis ne žemiau kaip antrame ly
gyje (ordinary credit) ir be to, 
jei nesijaučiama stipriai (credit) 
matematikoje, turėti bent vieną 
svetimą kalbą. Vienintelis Mac
quarie University reikalaus tam

— atsitikdavo nelaimė, — ją 
pasmaugdavo. Po tokių burtų 
reikėdavo melstis, nes burti bu
vo uždrausta ir tokie būrimai 
buvo nuodėmingi.

Mergaitės eidamos miegoti, 
po lova pasidėdavo vandens pri
piltą dubenį arba molinį bliū- 
dą. Skersai buvo dedamos ska
los — balanos. Tą naktį be
miegant mergaitei būtinai prisi
sapnuodavo, per tiltą einąs jos 
busimasis vyras. Kitos bandyda
vo lydinti įvairias figūras iš švi
no arba iš vaško (dažniausiai), 
o paskui prieš šviesą žiūrėdavo 
kokį šešėlį toji figūrą parody
davo ant sienos. Kitos suglam
žydavo popierį ir jį padegdavo. 
Sudegus, ant lėkštelės, atsargiai, 
neša prie žvakės, žiūrima, kokį 
šešėlį jie sudaro ant sienos. Mer
gaitės paprastai turi savo vaiz
duotę ir jos pagalba priduoda 
tam pelenų šešėliui įsivaizduo
jamą pavidalą. Jei atrodo kaip 
karstas, reiškia greitą mirtį, jei
gu žirgas ir vežimas — reiŠ- Lietuvoje, buvo puošiamos Kalė-

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

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

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

no karalaitis pasaulio.
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Su ŠV. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS 
sveikiname visus mūsų bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 
linkėdami laimės, džiaugsmo ir sveikatos.

Visus mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 
sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS 

ir linkime gražiausių NAUJŲJŲ METŲ

♦ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

sveikinu visus savo bičiulius, artimuosius ir pažįstamus 
linkėdamas geriausios nuotaikos ir visokeriopos sėkmės

SV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 

sveikiname visus draugus ir pažįstamus

Daug laimės ir šventiško džiaugsmo linkime visiems savo 
bičiuliams, pažįstamiems ir klijentams šių ŠV. KALĖDŲ 

ir ateinančių 1966-jų NAUJŲ METŲ proga

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga 
linkiu savo draugams, pažįstamiems ir giminėlei 

linksmų Švenčių ir laimingų Naujų Metų.

tikro dar neturėto pažymių vi
durkio nežiūrint, kuriame lygyje 
egzaminai laikomi. Tačiau tą vi
durkį apskaičiuojant bus duoda
mas atitinkamas svoris visiems 
lygiams taip, kad einant visus ar 
daugumą dalykų trečiame lygyje 
apie universitetą reikia pamirš- 

kia teks atlikti kelionę, o gal 
bus vestuvės.

įvairiausių nuotykių papasa
kodavo pasakoriai. Lietuviai bu
vo įvairių pasakų kūrėjai. Gai
la tik, kad jie anais laikais jų 
neužrašydavo. Naktį lygiai dvy
liktą kūtėse gyvuliai prabildavo 
žmogaus balsu. Kartą šeiminin
kas nuėjęs pasiklausyti gyvulių 
kalbos. Jis išgirdo, kad žirgai 
užsiminė savo šeimininką.

— Negeras mūsų šeimininkas, 
labai šykštus: juk mintame su
puvusiais šiaudais, į ką mes pa
našūs, vos kojas pavelkame — 
vieni kaulai. Bet žinai, bėri, tuoj 
po Kalėdų mūsų šeimininkas 
mirs... Gi sūnus, Algirdas, bus 
mum geresnis — jis ne toks šy
kštus. — Ir tikrai tas ūkininkas 
tuoj po Kalėdų miręs.

Kiti pasakodavę, kad Kūčių 
nakties lygiai dvyliktą jeigu pa
semsi vandens iš šulinio — ki
bire rasi geriausį vyną. Bet vis 
reikia pataikyti laiką sekundę į 
sekundę. 1

Papasakokime apie Kūčių — 
Kalėdų papročius

Vėlyvesniais laikais jau ir

Marija ir Mykolas Zakarai

T. ir M. N akučiai

Povilas Alekna

Apiniai ir Antanaičiai

V. ir T. SimniSkiai

Mikas Mataitis

ti nežiūrint šešerių mokslo metų 
ir mandriai skambančio “Haigh 
School Certificate.” 

H.K.

dų eglutės. Šis paprotys atėjo iš 
kaimyninės Vokietijos. Lietuviš
koji eglutė skirtinga nuo kitų 
tautų. Kadangi nebuvo papuoša
lų gamybos dirbtuvių, o užsie
ny gaminti buvo labai brangūs, 
tad eglutes puošdavo savo dar
bo šiaudiniais žaisleliais. Kabin
davo obuolius. Išsigalvodavo ir 
kitokių žaislelių. Kabindavo pu
šų ir eglių kankorėžius (šiškas): 
vėliau pasidabruodavo ar pa
auksindavo. Iš spalvoto popie
riaus įvairius dalykėlius išsigal
vodavo; popierinėmis grandinė
mis apvyniodavo eglutę.

Ir dabar mūsų skautai — 
skautės ir kt. jaunieji lietuviai 
neužmiršta savo puošmenų, 
šiaudinių žaislelių ir jais puošia 
lietuvišką eglutę. Amerikiečiai 
labai tuos naminius papuošalus 
vertina. Mūsų eglutės apdovano
jamos pirmomis premijomis. Jo
kia kita tauta tokių puošmenų 
— žaislelių neišgalvodavo.

Pamaldos
Kalėdos prasideda 12 vai. 

nakties. Tįo metu laikomos 
Bernelių Mišios. Giedamos gra
žios lietuviškos giesmės, nors iš 
jų gana daug yra vertimų iš ki
tų kalbų. Paminėtinos: “Tyliąją 
naktį”, “Sveikas Jėzus gimusis”, 
“Gul šiandieną jau ant šieno” 
ir panašios.

Tuos papročius, vyresnieji, 
turėtume jaunimui ir savo vai
kams ir vaikaičiams papasako
ti. Prisiminkime ir tą gilią reli
ginę dvasią, kuri supo kiekvieną 
lietuvį; prisiminkime švenčių 
prasmę, tą gilią religinę nuotai
ką... Jokia tauta šiais laikais to 
didelio dvasinio religinio džiau
gsmo neišgyvena. Paskaitykime 
vaikučiams vyresniųjų atsimini
mus.

Linksmų Kalėdų švenčių!
— Gul šiandieną jau ant šie-

8
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Juozas BuSodilgi

Lietuvybės išlaikymo talkoje KALĖDINIS
Mūsų neskaitlingos, bet grioz

diškai išsimėčiusios seniūnijos 
lietuviškoji valdžia yra viena 
dviejuose asmenyse: vyro ir jo 
žmonos dvejybėj. Lažinuosi, kad 
panašią valdžią sunku būtų kur 
nors kitur surasti. Ir tuo mums 
belieka tik didžiuotis ir nepri
siminti Argentinos p.p. Peronų 
likimo... Ypač, kad toji valdžia, 
kiek teko girdėti, išrinkta iki 
gyvos galvos. Tad: Dieve, sau
gok mūsų seniūnijos valdžią. 
Tą, kuri dažnai mums į duris 
pabeldžia. Mokesčio paprašo, 
laikraštį išrašo. Ir į parengimą 
mandagiai užprašo.

Sunku būtų pasakyti, katras 
iš jų savo namuose eina atsakin
gas seniūno pareigas. Tai jų šei
myninė paslaptis, į kurią čia da
bar gilintis būtų gryna nesąmo
nė bei nesusipratimas. Tad be
lieka tik nutylėti dar nepasitvir
tinusius pletkus, teigiančius, kad 
jie vienas kitam viršininkauja 
pagal mėnulio atmainas. O vi
sos plačios apylinkės lietuvių 
vyriškuosius ir moteriškuosius 
reikalus juodu šauniai ir ben
drai tvarko savo nedalomos val
džios dvejybėj.

Ir dar neužtenka to: jie nori 
turėti savo visa matančioj ap
vaizdoj visus jų teritorijoj esan
čius tautiečius. Nuo kūdikio iki
pensionieriaus.

O kaip jiems einasi, ryškes
niam pavyzdžiui kalbėsiu pats 
apie save. Juk aš, nelaimingas 
viengungis, Juozas Bušodilgė 
(pavardė pakeista...), mieli “M. 
P-gės” skaitytojai, kaip žinote 
iš šių metų pradžios to paties 
pavadinimo laikraščio pirmojo 
numerio, sujaudintas Meno Die
nų Literatūros Vakaro progra
ma ir tautiečių didingu N. Me
tų sutikimu Melbourne, neblai
viam stovy buvau apsisprendęs 
tapti galimai aktyvesniu lietu
viškosios bendruomenės' nariu. 
Deja, kol kas vis dar buvo sun
ku tą savo, tada taip spontaniš
kai gimusią idėją, realizuoti...

Gi tam rimtų priežasčių buvo 
nemažai: žiūrėk, čia arklys ant 
savo klastingos uodegos nunešė 
paskutinę ir dar skolintojų šva-

NUSIKLAUSYMAI
(ARBA KĄ KALBA KITI)

Jei nori būti populiarus, viską 
ir visus girk ir, gink Dieve, nieko 
nekritikuok.

★
Viskas gerai ir tobulai klojasi, 

kaip Australijos lietuvių bendruo
menėj.

★
Jei nori nusikratyt darbo, su

daryk įvairias komisijas.
★

Jei kada nors prisiminsi, sumo
kėk 10 šil. solidarumo mokestį, o 
paskui tai piauk valdybas klaus
damas, ką jos daro su pinigais.

★
Geriau pakritikuoti, negu pa

čiam ką veikti, — tarė senas vei
kėjas.

★
- Laikyk visur ir visada save di
džiausiu demokratu, bet niekad 
nesiskaityk su kito nuomone arba 
nepripažink opozicijos, — moko 
praktikuojąs demokratas.

*
Skelbk visur,' kad mūsų spauda 

neįdomi, bet nieko pats nerašyk 
laukdamas, kad vien dėl tavo kal
bų redaktorius kaip nors pasitai
sys, — aiškina spaudos mylėtojas.

★
Dingę daiktai ir asmenybės: 

"Mūsų Pastogės” buvę redakto
riai, Sydnejaus lietuvių pamink
las, Medžiotojų Draugija.

★
Logika: gaunu daug laiškų iš 

Lietuvos, bet aš niekam nerašau
— jeigu vienam parašysiu, tai 
kiti užpyks.

_ ★ —
Bevaikės šeimos vyras, uždir

bąs apie 5.000 svarų į metus, aiš
kina: neturiu kur dėti pinigų.

FELJETONAS

riai aplaižytą algelę, tai čia kor
ta nėjo, kaip turėtų eiti, tai, 
kaip ir paprastai, iš pagirų tarp- 
ragį pašėlusiai skėlė, tai kokiai 
prarūgusiai moterėlei buvo už
simanyta gyvenimą saldinti, ži
noma, tuo pačiu ir savęs neuž
mirštant... Kas čia dabar besu- 
skaičiuos vargšo viengungio kas
dieninius rūpesčius, lūkesčius, 
pragiedrulius bei darganas.

Ir staiga, netikėtai, lyg perkū
nas iš giedro dangaus trenkė: 
kartą pragariškai pagiringą pa
rytį, žvilgteriu pro savo vien
gungiško kambario langą, ir ma
tau prieš jį mano bėdai ir aiš
kiam' nupiniginimui sustojusią, 
jau gerokai lietuvybės veiklos 
išklerintą mūsų seniūnijos val
džios susisiekimo priemonę. Mo
teriškoji galva, aplipusi vaiku
čiais, ironiškai žvelgia į mano 
langą, o vyriškos rankos jau 
laužia kambario duris...

Ką beveiksi, jų neatidaręs.
O jis, tasai mūsų jau taip 

baisiai spaudoj išgarsintas ir iš- 
liaupsintas, neužmirštant ir jo 
žmonos, seniūnas, be jokių ce
remonijų tuojau pradeda:

— Na, žmogeli, čia ir kvape
lis pas tave... Net nosį riečia. 
Nors kirvį kabink! Pelėsiais, pa-

siutvyniu, raugintais kopūstais, 
česnakais, neskalbtom kojinėm 
ir dar kažkuo įtartinu čia taip 
trenkia, kad geriau einam tyran 
oran pasišnekėti.

Išeinam. Ir čia tuojau pat mū
sų valdžios dvejybė, pasikeisda- 
ma vis aštresniais bei taikles
niais puolamaisiais sakiniais, 
man vos tespėjant prasižioti, ima 
atakuoti:

— Viešai ,per spaudą, žadė
jai būti geru lietuviu?

— Žadėjau, bet...
— Žadėjai reguliairiai mokė

ti L.B. mokestį ir prenumeruo
ti abu šios kengūrų žemės lie
tuvių laikraščius: bendruomeni
nį — kazokinį ir parapijinį — 
vaserinį? Jie abu geri, nes lietu
viškai priešmaskoUški ir prieŠ- 
bolševikiški.

— Kiek prisimenu, lyg žadė
jau, bet... Kaip čia pasalaus...

— Ar nori remti lietuvių mo
terų labdarybės veiklą, nežiū
rint, kokiu vardu ji besivadin
tų? Ar nori, kad tada, kai ligo
ninėj chirurgas nupiaus tau ko
kį galą, tautietė moteris atneš
tų tau savo mielą žvilgsnį, šiltą 
žodį bei kokią nors, kad ir kuk
lią, pagalbą?

— Aš daug ko noriu... Daug

KUKUČIO ENCIKLOPEDIJA
ALB — Australijos Lietuvių 

Bendruomenė. Neteisingai išaiš
kina raidžių konsteliacija. Turėtų 
būti: Aukštų Lozungų Biuras.

AKADEMIKAS — Bendruome
nei prarastas asmuo: arba jis pats 
kelio j bendruomenę nesuranda, 
arba bendruomenė jo nesuranda.

APYLINKĖ — lietuvių ben
druomenėje. Ap-kės pirmininkas 
— asmuo, savo autoritetu pri 
lygstąs Krašto Valdybos pirmi
ninkui, tik pastarasis įsako, o 
pirmutinis neatsako..

AUKA — pašaliniams reika
lams — dorybė, bendruomenei 
arba lietuvybei — išnaudojimas.

BALIUS — pagrindinė lietu
viškos veiklos išeivijoje forma.

Aš jam patariau tuo reikalu 
kreiptis į psichiatrą.

— ★ —
Pažangus inteligentas sakosi, 

kad lietuviškų knygų mums ne
reikia: užtektų vien knygų vir
šelių, kuriuos tik gražiai reikėtų 
jrikiuoti į knygų lentyną.

— ★ —
Kas atspės tokią mįslę: tur

tingas neaukoja pinigų, nes jis 
nori dar daugiau jų turėti, o var
gšas norėtų aukoti, bet, deja, jis 
pinigų neturi...

— ★ —
Kartą sutikęs savo gerą bičiu

lį klausiu: "Kur prapuolei, Pet
rai? Tavęs nesutikau jau kokį 
dešimtmeti lietuviškame subuvi
me! Jis gi atsako: “Žinai, Matai, 
pasitraukiau į pensiją — tegul 
dirba jaunimas!”

— ★ —
Keista, bet tikras faktas: kai

myno sūnus karštai susidomėjo 
lietuvių kalba ir suka galvą, kaip 
išmokti lietuviškai, o mano sūnus 
ir verčiamas lietuviškai nekal
ba!

— ★ —
Įsiveisė nauja rūšis lietuvių: 

jie bendrauja ir kalba su savais 
tik tada, kai jiems tas apsimoka.

— ★ —
Geras pasiteisinimas neaukoti 

pinigų lietuviškiems reikalams — 
“Manęs nieks neprašo!”

— * —
Lietuviškas stropumas: tautie

tis skundžiasi neprisiruošiąs pa
siųsti “Mūsų Pastogei” prenume
ratos pinigų jau septyneri metai. 
Patariau dar palaukti septyne
rius metus, o tada pati “Mūsų 
Pastogė” jo skolą nurašys į nuos
tolius!

BERAŠTIS — pagal Kazokų 
kultūringas ir išsimokslinęs lie
tuvis, nemokąs lietuviškai, pagal 
kitus šaltinius — žmogus (gali 
būti ir lietuvis), nepasiduodąs 
autoritetui.

BOLŠEVIKAS — veikėjas, ku
ris pats nieko neturėdamas kovo
ja, kad ir kitas nieko neturėtų.

BIESAS — mūsų redaktoriaus 
malonybinis žodis, kurio prasmė 
maždaug būtų — “branguolėlis”.

BARAS — įstaiga, tiesioginiai 
pastojanti kelių Lietuvių Klu
bams.

CK — Lietuvoje: centrinis Ko
munistų Partijos Komitetas, Aus
tralijoje — Centrinis Jaunimo 
Kongreso Komitetas.

ČIA — ČIA — lietuvių kalbo-
je nei vietovardis, nei asmenvar
dis. Sako, esąs toks laukinių šo
kis, labai populiarus kultūringuo
se kraštuose.

ČESNAKAS — čigonų ir žydų 
mėgiamiausi kvepalai.

ČARTERIS — politikų idealis
tų dokumentas, ateities pasauliui 
tvarkyti, bet vos pasirašius tuoj 
guldomas į archyvus (adelaidiškio 
J. Vanago duona!).

DEMOKRATIJA — politinio ir 
visuomeninio gyvenimo forma ki
tiems, tik ne lietuviams. Lietu
viai kovoja už demokratiją, bet 
jos nepraktikuoja!

DARBAS — priemonė neišma
nančiam pragyventi, visuomeni
ninkui laisvalaikio užpildymas, 
idealistui priemonė kovai prieš 
pagundas.

EVA — moteris, rojuje pagim
džiusi Adomą; australiškai lietu-

Kas kam svarbiau: Pavergtųjų 
Tautų Savaitės proga Sydney 
“Daily Telegraph” pirmutiniame 
puslapy paskelbė K. Keeler foto
grafiją su sultingais aprašais, o 
paskutiniame puslapy skūpiai pa
minėta Pavergtųjų Savaitės ati
darymo iškilmės. Ta proga patar
čiau ir toliau skaityti australiš
kus laikraščius iš antro galo.

— ★ —
Kaip praneša “Daily Mercury” 

iš Wollongong, stiprinant rusų — 
australų draugystės ryšius lankė
si ekskursija iš Sov. Sąjungos, 
kurioje tarp kitų buvo ir “rusas” 
ekonomikos daktaras drg. Tamo
šiūnas.

— ★ —
Skirtingi charakteriai. Pasiku- 

tiniu laiku nariais rėmėjais į 
Canberros Liet. Klubą įsirašė ke
letas suomių ir latvių. Atėjęs lie
tuvis klube užsisako trigubą skai
driosios, latvis keturgubą, o suo
mis visą “midį” to paties skai
draus skystimėlio.

Surinko M.G.

Kas vyks Kongresan?
(VAIZDELIS, KURĮ SUVAIDINO “ŠVIESA” 

BOHEMINIAME VAKARE)

Pirmininkas: šiuomi atidarau 
Jaunimo Kongreso Centrinio Ko
miteto posėdį, kuriame bus atren
kami galutiniai kandidatai. Man 
yra labai malonu matyti kolegą iš 

ką žadu... Ypač nebl... Bet..
— Kalbėk čia be jokią “bet”, 

ir nesiteisink, kad savo nauja
metinę rezoliuciją darydamas 
buvai girtas, kaip dūmas, kaip 
Meno Dienų parengimo vadovė 
EI. Žižienė savo metu kažkur 
apie tave autoritetingai buvo 
prasitarusi. Ką tada žadėjai — 
dabar ištesėk. Būk vyras. Be to, 
ir į lietuvybės išlaikymo veiklą 
reikėtų tave įtraukti, tai mažiau 
sėdėtum čia taip pašvinkusiam 
kambary...

Ir čia moteriškoji valdžios 
pusė, su paslaptinga šypsena 
pravėrusi mašinos dureles, ati- 

(Nukelta į psl. 11)

viškai — Adomo Kubaičio sesuo.
GARBĖ — lietuviškoje veiklo

je pastangos nieko neveikti, kad 
suvažiavimuose rtesusilauktumei 
priekaištų. Tiesiogine prasme gar
bė taikoma tik mirusiems.

GEGUŽYNĖ — lietuviškoje vei
kloje parengimas, patikėtas- Die
vui. Šiaip, žodis nieko bendro ne
turįs su geguže.

GROŽIS — vienintėlė dorybė, 
pagrįsta balsavimu. Australijos 
Liet. Bendruomenės susirinki
muose ir suvažiavimuose ji dar 
nepraktikuojama.

JURGIS — nužeminto švento
jo vardas. Lietuvių kalboj jis ga
lioja arba kaip liurbis, arba kaip 
šventas.

JUOKAI — tuščias laiko pra
leidimas. Laikraščių redaktoriams 
laikraštyje skylių užkaišiojimas.

KOVA — lietuvių veikloje reiš
kia tuščią pasigyrimą. Šiaip kova 
reiškia pastangas ištverti iki mir
ties.

KOMUNISTAS — žmogus, ser
gąs aštra delirium mentis ligos 
forma ir gydomas tik pataisos 
namuose. Sovietų Sąjunga kovai 
prieš šią ligą įvedė valstybinio 
masto priemones ir visus sergan
čius arba įtariamai sergančius ati
tvėrė nuo pasaulio geležine už
danga. Amerikonai šia liga užsi
krėtusius gydo saldainiais arba 
kulkomis: Lietuviai kovoja tik ne
pripažinimu.

KOLCHOZAS — komunistiškais 
pagrindais tvarkomas ūkis, kur 
šeimininkas su bernu lygiateisiai 
ūkininkauja ir abu drauge ba
dauja.

KOMITETAS — priebėga iš
vengti visuomeninio darbo arba 
(jei nesi apsukrus) galimybė gau
ti neapmokamą šlaviko vietą po 
lietuviškų parengimų.

KRAUJAS — -gyvenimiškai 
skystalas gyvybei palaikyti, poe
zijoje — labiausiai mėgstamas 
poetų neestetiškas žodis. Lietu
viškame gyvenime: mielai dai
nuoju apie kraujo nemunus už 
tautos laisvę, bet vardan tautos 
gerovės taupau kiekvieną savo 
kraujo lašą!

KLAIDA — kliūtis, kuri leng
vai galima pašalinti ir pateisinti 
aplinkybėmis ir gerais norais.

LAISVĖ — šimtaprasmis žodis. 
Vienaip jį supranta valdantysis, 
kitaip pavergtasis; vienaip tikin
tysis, kitaip liberalas. Šis žodis 
ir lietuviams yra tikra mįslė: vie
naip laisvė galioja lietuviui pa
vergtam Lietuvoje, kitaip atrodo 
tremtiniui Sibire, dar kitaip lais
vės žodis skamba tremti
niui laisvajame pasaulyje.

LIETUVA — pasaulio politikui 
rakštis jo veikloje, lietuviui pa
triotui politikui — pasaulio išei-

KUKUTIS

kairės, kuris neabejotinai suteiks 
mums daug dvasinės stiprybės 
sunkiame atrinkimo darbe. Lygiai 
malonu yra matyti kolegą iš deši
nės, originalų senovės lietuvį, ku
rio tvirta valia neleis mums už
miršti tautinio susipratimo reika
lavimų. Egzaminuosime kaip su
tarta. Kiekvienam kandidatui pa
tieksime tris klausimus ir jeigu 
jis juos teisingai atsakys, bus tin
kamas atstovas. Kad neskaldytu
me lietuvybės, klausimuose nebus 
minimi nei Bankstowno namai, nei 
Sydnejaus Lietuvių Klubas.

Vienas iš teisėjų: Pone pirmi
ninke, malonėkite dar kartą leisti 
susipažinti su klausimais, kad 
ir mes juos galėtume suprasti...

Pirm, (pakišdamas lapą pasis
kaityti) Viešai skaityti negalima, 
nes gali nugirsti koks bytnikas ir 
paskiau visai netikėtai praeiti, su
pranti. Juk mums reikia mūsų
bendruomenę aukštai pastatyti. 
(Teisėjai valandėlei susikaupia 
prie popieriaus ir grąžina pirmi
ninkui).

Pirm. Pirmas kandidatas, pra
šau. (Įeina skautas). Kaip seka
si, jaunuoli?

Skautas: Vis budžiu!
- Pirm. Sakyk, mielas, kam tasai 
jaunimo kongresas organizuoja
mas?

Skautas: Patyrimo daugiau
gauti. Matai, ten bus tokia lietu
vių džiamborė. Į laužą.gal ateis 
ne tik vyriausias lietuvių vadas 
Bačiūnas, bet gal ir Amerikos pre
zidentas. O aš pats — kvalifikuo
tas laužavedys. “Sukilimas negrų 
buvo” galiu pravesti septyniais 
būdais. Už tai ir šitą specialybės 
ženkliuką gavau.

Pirm.: Gerai, bet kas tuomi lai
mima lietuvybei išlaikyti?

Skautas: O, labai daug! Mes 
visi žygiuosime demonstruodami 
prieš negrus, kurie laiko priespau
doje Amerikos lietuvius. Kai Ame
rikos lietuviai buvo išlaisvinti, tai 
jie daug pinigo sudės Lietuvai va
duoti.

PIRM. O kaip galvoji atstovauti 
Australijos Lietuvių Bendruome
nę?

SKAUTAS: Visomis jėgomis, 
visu išmanymu ir skautišku apdai
rumu.

PIRM. Ačiū, jaunuoli. (Skautas 
atsisveikina didžiuoju saliutu ir 
išeina). Sekantis kandidatas.

SPORTININKAS1: Sveikas, va
lio!

PIRM. Sveikas, jaunuoli. Pasi
ryžęs vykti į Jaunimo Kongresą?

SPORT. Taip, pone pirmininke.
PIRM. Tai kaip ketini reprezen

tuoti Australijos lietuvių jauni
mą?

SPORT. Mėtydamas kamuolį į 
krepšį. Matai, su krepšiniu seno
vės lietuviai nugalėjo Europą, o 
mes nugalėsime Ameriką.

PIRM. Gerai, bet sakyk kam tas 
Jaunimo Kongresas šaukiamas?

SPORT. Suderinti sportinei 
veiklai. Supranta, ne visur vieno
dos taisyklės. Čia Australijoje 

ties centras, lietuviui patriotui 
— gyvenimo prasmė idealas.

LIETUVYBĖ — išeivijoje meš
kerė, prie kurios kimba ir ją kru
tina atitolę lietuviai, bet sąmo
ningai vengia kabliuko.

MARKSAS — jeigu turime gal
voj Karolį Marksą, jis yra komu
nizmo tėvas, bet patys komunistai 
džiaugiasi, kad jis palaidotas.

MŪSŲ PASTOGĖ — jeigu oku- 
puotoj Lietuvoj, tai būtų kolcho
zinis bendrabutis, Australijoj lie
tuvių bendruomenės oficiozas.

NAUDA — universaliai pripa
žintas žodis, kuris savy talpina 
ideologiją, patriotizmą ir gerovę.

(Tęsinys kitais metais) 

krepšinio lankai yra 9 pėdos nuo 
žemės, o Amerikoje 10 pėdų.

PIRM. Bet kokia iš to nauda 
Australijos Liet Bendruomenei?

Labai didelė. Mūsų Pastogės 
sporto skyrius bus visada užpil
dytas, o jeigu Sydnėjaus lietuvių 
klubas įtaisys pokerio mašinas, vi
si liet, sportininkai eis į tą klubą, 
o Bankstownas likviduosis. Tokiu 
būdu sukursime vienybę lietuyią 
tarpe.

PIRM. Ačiū, jaunuoli. Sekantis 
kandidatas. Sveika, jaunuole.

MERGINA. Aš modelis. Moku 
šokti tautinius šokius ir laimėjau 
tris grožio konkursus. Siūlyčiau 
priimti mano kandidatūrą. Esu 
puiki atstovė su didele patirtimi. 
Mano gyvybinė statistika yra 45 
— 18 — 62.

PIRM. Malonu, malonu!
VIENAS Iš TEISĖJŲ: Dova

nokite, panele, bet kokios būsite 
tautybės?

MERG. Stebiuosi, kuo jūs mane 
laikote. Aišku. Moteriškos! Nori
te, kad išsirengčiau? Tuoj pat

PIRM. Ne, ne. Bet dar vienas 
mažytis klausimėlis. Žinote, gry
nai dėl formalumo. Kam organi
zuojamas tas Jaunimo Kongresas?

MERG. Pažintims. Pažintys 
šiandien viskas. Jeigu aš sueičiau 
į glaudesnę pažintį su tuo, kas 
skiria kandidatus į kongresą, man 
kelionė būtų užtikrinta. Tai kaip, 
pone pirmininke, — esu išrinkta?

PIRM. Ačiū, ačiū, panele, mes 
tuoj pasitarsime.

MERG. Na na, pone pirmininke, 
Jūs toks kuklus. Leiskite i Jus 
kreiptis tu. Tu toks nedrąsus, tu 
toks kuklus, tu esi tikras lietuvis. 
Vadinasi tvarkoj, esu išrinkta?

PIRM. Palaukit valandėlę, mie
la panele. Mes ilgai netruksime.

MERG. Ta-ta.
PIRM. Mieli kolegos, aš esu gi

liai sujaudintas. Ir kas gali saky
ti kad mūsų jaunimas nėra tauti
niai susipratęs. Siūlau išrinkti 
paskutiniąją kandidatę, nes esu 
tikras, kad ir jus panašiai galvo
jate. Kas už tą merginą? (Visi 
pakelia rankas). Vadinasi, kandi
datė išrinkta vienbalsiai. Bet ži
note, būtų nekultūringa tokią ma
lonią mergaitę išleisti į Ameriką 
vienui vieną, lyg mes jau visai ne
turėtume manierų, žinote, Ame
rikoje, pilna negrų ir šiaip viso
kių nenormalių asmenų. Būkime 
džentelmenai, ponai. Aš siūlausi 
ją palydėti už suaukotus pinigus.

VIENAS TEISĖJAS: Nesutin
ku. Toks darbas man geriau pri
tinka. Ne tik kūnas, bet ir dvasia 
svarbu. Visvien aš žadėjau į Ame
riką važiuoti.

KITAS TEISĖJAS: Ne ne, tik 
ne jūs! Aš ją lydėsiu!

PIRMAS TEISĖJAS: Tu pago
nis!

KITAS TEISĖJAS: Ką, Aš 
grynas lietuvis. Mano tėvas iš 
Smolensko, o motina iš Karaliau
čiaus. Aš ją lydėsiu!

PIRM. Ponai, ponai, kantrybės, 
susivaidykime. Man atrodo, kad 
mes šiandien persidirbome. Nemė
ginkime perdaug, nes ulcerius 
gausime. Kandidatą atrinkti buvo 
lengva, bet palydovo klausimas 
bus daug sunkesnis. Posėdį todėl 
atidedu kitam kartui, o dabar tik 
reikės suaktyvinti pinigų rinkimo 
akciją, kad mūsų tautiečiai sumes
tų kelionės išlaidoms ne vienam, 
bet dviem asmenims.

(Uždanga)
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Besibaigiu 1965-tieji metai buvo 
ramaus ir kultūringo darbo metai 
visai Adelaidės lietuvių bendruo
menei, kuriai vadovavo jaunesnės, 
pasakyčiau, viduriniosios kartos 
atstovai, sutelkti i apylinkės vai-

GYVENIMAS ADELAIDĖJE
ŽVILGSNIS I METINĘ DARBO VAGĄ ADELAIDĖJE

dybų. Jie pilnai pateisino parodytų 
pasitikėjimų ir nesigailėjo jėgų
bei energijos. Visos bendruomeni

nės organzacijos įrėši į priekį ap
galvotu atkaklumu ir pagarbos 
vertu ryžtingumu. O tai davė labai 
gražių rezultatų visoje eilėje užsi
mojimų.

Lietuviškas jaunimo auklėjimas, 
kaip ir ankščiau, buvo ALB Savai
tgalio mokyklos rankose. Visi 14- 
ka tos mokyklos mokytojų, susis
pietę apie mokyklos vedejų, prity
rusi pedagogų M. Renkę, pamirš
dami save ir savo asmeninius rei
kalus, beveik visus metų šeštadie
nius skyrė lietuviškam jaunimui. 
Bendruomenė, kad ir kaip norėda
ma, nepajėgtų jiems atsiteisti. Jie 
buvo ir pasiliko patys tyliausi ir 
patys kukliausi lietuviškumo puo
selėtojai. Mokykloje, kuri šiemet 
užbaigė šešioliktuosius mokslo me
tus, kaikurie mokytojai yra išdir
bę po dešimtį ir ilgiau. Kiti, su 
mažom pertraukom yra čia nuo pat 
pirmųjų mokslo metų pradžios.

Mokslo metų užbaigtuvės, ku
riose jau kelinti metai mokiniai pa
sirodo ir su lietuvišku vaidinimė
liu, virto savotiška šventė. Tuos 
vaidinimus į mokyklos užbaigtu- 
ves įkėlė ypatingai energingas 
mokytojas J. Neverauskas. Jis su
randa veikaliukus, pats juos sce
nai paruošia, pritaiko ir su moki
niais surepetuoja.

Kaip bebūtų keista, tačiau kolo
nijoj, kuri savo laiku turėjo ir Te- 
atrų-Studijų ir Teatro Mylėtojų 
Grupę, mokykla pasilko vienintėlė 
institucija, reguliariai išeinanti su 
scenos veikalėliais, šiemet mokyk
la pabaigta pastatant pasakų "žir- 
gone ir Gailė”. Tiesa, tas pats J. 
Neverauskas, keliaujančio dai
niaus Pauliaus Rutenio skatina
mas, metų bėgyje davė kolonijai 
“Paparčio žiedų”, į kurio vaidini
mų buvo įtraukta dalis senesnių 
ir dalis jaunesnių vaidintojų. Dip
lomuoti aktoriai, deja, nepasirodė 
scenoje nuo tos dienos, kai jie buvo 
iškilmingai apdovanoti diplomais. 
Dalis jų kartų metuose pasirodo su 
humoristinėm kolonijos gyvenimo 
aktualijom per savaitgalio mokyk
los balių. Tai viskas.

O kolonija laukia, kad kas nors 
imtųsi ir atgaivintų pasirodymus 
scenoje. Atrodo, kad reikia vieno 
ir energingo vadovo, kuris valdy
bos įgaliotas, rūpintųsi sutelkti 
pakrikusius aktorius. Jie patys 
kartais pasiskundžia, kad liko be 
vadovybės.
Lietuviška daina, kaip ir lietuviš
ki vaidinimai, galėtų susilaukti 
lūdnos pabaigos, jeigu ir muzikas 
V. Šimkus, ant savo rankų nešio

jus visa Lithuania chorų jau še- ankščiau buvo gražiai pradėjęs 
šiolikti metai, staiga irgi nutartų vietinis Kultūros Fondas, šiemet 
išeiti į pensijų. Kolonija turėtų nepasižymėjo gausumu. Jaučia- 
melstis, kad Šimkus to nepadarytų mas kažkoks “interregnum”. Apy- 
bent kol jo įpėdinis V. Straukas ne linkės valdyba, Krašto valdybos 
subręs. Kol kas galima džiaugtis— skatinama, bando organizuoti Kul- 
choro dirigento energija nemažėja, tūros Tarybų, kuri populiaria nuo- 
šiemet chorui buvo aiškiai pasaky- mone, paims į savo rankas Ade- 
ta, kad nuo ateinančių metų ypa- laidės Kultūros Fondo funkcijas, 
ringas dėmesys bus kreipiamas į Del to susidarė nemalonus neaišku- 
dainos kokybę, atseit, jūs, daino- mas ir stabdantis laukimas. Juok
inai, turėsite dar labiau pasitemp- dariai Kultūros Fondų jau prieš 
ti. Tačiau eilinio kolonijos nario a- pusmetį palaidojo, tačiau ne jų 
kimis žiūrint, Lithuania choras rankose naujų institucijų sufor- 
dainuoja ir gražiai ir dažnai. Jis muoti ir į gyvenimo kelių išvesti, 
kartu su reprezentacine tautinių Kų duos nauja Kultūros Taryba, 
šokių grupe jau seniai tapo vie- dar niekas nežino, tačiau adelai- 
nintėlis lietuviškumo propaguoto- diškis Kultūros Fondas yra išva- 
jas australų tarpe. Gausūs jų kon- ręs gražių kultūrinio darbo vagų, 
certai australam gražiai čia popu- Pravartu būtų paieškoti Kultūros 
liarina lietuvių vardų, nekalbant Tarybos branduoliui veikėjų tarp 
apie lietuviškų parengimų pratur- šioje srityje gražiai dirbusių kul- 
tinimų. Populiarios adelaidiškės tūrininkų.
solistės papildomas, choras lietu- Jaunimo organizacijos (skau- 
viškas dainas skleidė ir radijo ban- tai, studentų sąjunga) pasiliko 
gomis. kažkaip užsidarę savo viduje, o la-
Kul tūrinė e ..popietės, kurias jau bai norėtųsi, kad ne tik pavieniai

Brangius Pietų Australijoje gyvenančius lietuvius 

sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga

ir linkime šviesių 1966-jų METŲ

Adelaidės Apylinkės Valdyba

Mieliems Canberros ir apylinkių lietuviams linkime 

džiaugsmingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Canberros Apylinkės Valdyba

Džiaugsmingų KALĖDŲ

ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ linkime

visiems Geelongo ir Australijos lietuviams

Geelong Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname visus Melbourne ir Viktorijos lietuvius
■ i ' ■ • ' \

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

Melbourno Apylinkės Valdyba

skautai arba studentai, bet ir jų 
organizacijos, kaip vienetai, glau
džiau susiliestų su visu bendruo
meniniu judėjimu. Metinių Kaziu
ko mugių, kurias rengia skautai, 
ir metinių jaunimo dailės parodų 
kurias pateikia studentai, atrodo, 
nepakanka. Jaunimo ir skautavi- 
mo idėjos savaime prašosi atatin
kamo populiarinimo. O tai įmano
ma tik apgalvotais pasirodymais.

Net ir tos gražios skautų sto
vyklos dabar praeina perdaug jau 
patylom.

Yra davinių laukti, kad jaunimų 
į sraunesnius vandenis įsuks busi
masis jaunimo kongresas. Norėda
mas pasiųsti savo tris atstovus į 
Ameriką, Adelaidės jaunimas pats 
pasiėmė pinigų telkimų. Be pramo
ginių parengimų, skirtų lėšoms 
telkti, jaunimas pradėjo ir kultū
rinius pasirodymus. Pirmasis jų 
jau įvyko gruodžio 12-tą dieną Lie
tuvių Namuose. Tai Muzikos ir 
Meninio žodžio vakaras. Jo prog
ramų gražiai išpildė mažai jau be- 
sirodanti dainininkė A. Binkevi- 
čiūtė-Gučiuvienė, liet, bičiulė pia
nistė Dorothy Oldham, smuikinin
kė Maria Schrama, scenos darbus 
apleidęs aktorių s-reži šoriu s J. Gu- 
čius ir aktorius Z. Kučinskas.

Kultūriniuose baruose kiek nuo
šaliau reiškėsi ir Adelaidės atei
tininkai. Jau kelinti metai jie yra 
paėmę į savo rankas Kult. Fon
do pradėtų metinį Talentų Vakaro 
organizavimų. Tuose vakaruose 
rodosi lietuviškas jaunimas su de
klamacijomis, dainomis, muzika. 
Kartu su tolokai pažengusiais ir 
gabiais jaunuoliais čia sujungiami 
pradedantieji, o taip pat ir tie, ku
riems instrumentas įspraudžiamas 
į rankas tik tėvų užsispyrimu arba 
kurie skambina pianinu kad kišen
pinigių gautų. Dėl to muzikas 
Šimkus ragina keisti tų vakarų 
pobūdį. Girdi, atėjęs laikas dary
ti griežtų atrankų ir rengti atski
rus koncertus, kurių programą iš
pildytų gabieji jaunuoliai, galį 
jau drąsiai rodytis scenoje.

Tyliai ir kukliau, negu galima 
buvo laukti, praėjo Adelaidės lie
tuvių koplyčios pirmojo penkmečio 
sukaktuvės. O Adelaidės lietuvių 
gyvenime lietuviška koplyčia, prie 
jos esąs Katalikų Centras su 
dviem salėm, sava atskira savait
galio mokykla ir savarankiškai ve
damas katalikiškas judėjimas da
ro atitinkamos įtakos. Pirmiau į 
tų judėjimą buvo žiūrima, kaip į 
paralelizmų, o dabar jis pradeda
mas laikyti bendruomeninės veik
los papildymu, turinčiu tą patį tik
slą.

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

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime džiaugsmo ir sėkmės
1966-se METUOSE.

Bankstowno Liet. Namų “Dainavos” Valdyba

ŠVENTŲ KALĖDŲ džiaugsmo 
ir

laimingų NAUJŲJŲ METŲ 

linkime Bankstowno apylinkės lietuviams
ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba

/ Sveikiname, visus Sydnejaus lietuvius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 
ir linkime daug sėkmės ir laimės 

NAUJUOSE 1966-SE METUOSE

ALB Sydney Apylinkės Valdyba

Sveikiname mielus kabramatiškius ir visų apylinkių lietuvius 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
linkėdami daug džiaugsmo ir sėkmės

Cabramatta Apylinkės Valdyba

Visus Pietinio Pakraščio lietuvius sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS
ir linkime gražiausių NAUJŲJŲ METŲ

ALB Wollongong Apylinkės Valdyba

Mūsų mielus visus lietuvius klientus sveikiname su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
ir linkime sėkmingiausių

NAUJŲJŲ METŲ

BATEMAN’S HARDWARE PTY. LTD.
Paints, Hardware, Keys Cut, Locks Fitted, Saws sharpened, 

ALL TOOLS OF TRADE.
152 NORTH TERRACE, BANKSTOWN, TEL. 70 1173

Nuotaikingiausių KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 

linki visiems savo draugams ir klijentams

M. PETRONIS A
Vietinių ir užsieninių spiritinių gėrimų parduotuvė

152 LIVERPOOD RD., ENFIELD, SYDNEY, TEL. 74 5727

Priimami telefoniniai užsakymai. Pristatoma į namus, šaltas alus. 
**’****l,*ll*l*^*,*****,**,***>*«*>**>^*>^^*»^***^^*«^^^^^^»^^^^^^^

Linksmų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ 

savo klijentams ir visiems lietuviams Sydnejuje linki

GALLETA BROS

GREENGROCERS AND FRUITIERS

360 — 362 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN

MELBOURNO 
NAMU VAJUS

9-ji savaitė

9-tą vajaus savaitę Lietuvių 
Namams surinkta £618, tuo bū
du vajaus metu iš viso surinkta 
£6.567.

Ankstyvesniuosius savo įnašus 
padidino ar įmokėjo p.p.: Leonas 
Balsys padidino (iš £100 iki £125, 
M. Švažas — iki £80, A. Balei- 
šis — iki £75, Aleksas Baltutis 
— iki £60, K. Juozapavičius — 
iki £55, L.E. Chmieliauskas £50 
(auka), Antanas Bakaitis iš Mor- 
nington £50, J. ir J. Valaičiai 
£50, Silva Valys — £45, J. Bal
čiūnas £45, Povilas Baltutis — 
£35, P. Bimba £30, J. ir O. Bratiš- 
kai — £25, J. Pranckūnas £20, 
P. Padagas £20, V. Petkevičius 
£20, A. ir A. Liubinai £18, A. Ba
joras £15, G. Šemienė £15, Karo
lis Kazlauskas £14.

Po £10 įmokėjo p.p. T.V. Alek
na, M. Antanaitienė, P. Aukšti
kalnis, A. Balnionis, L. Baltrū
nas, E. Grynzienė, P. Butkus, B. 
česonis, V. Didelis, St. Didžiulis, 
P. Dranginis, L. Dzūkas, I. Gaš
ka, p. Gražys, L. Kaladė, A. Kal
pokas, J. Kalpokas, V. Kalvaitis, 
K. Kasiulaitis, V. Kasperaitis, A. 
Kasperiūnas, M. Kazlauskas, J. 
Keblys, M. Kliukas, P. Kulbys, A. 
ir V. Kružai, V. Lakickas, A. Lat
vienė, E. Lipuvienė, J. Lynikienė, 
V. Lukauskas, V. Mackevičius, 
V. Maleckas, V. Martinkėnas, V. 
Miliauskas, J. Mulokas, M. Mu-

Vispusiška pagelba visoms Ade
laidės visuomeninėms ir kultūri
nėms organizacijoms 1965 metais 
nesustojamai plaukė* iš nuostabiai 
veiklios ir niekada rankų nenulei- 
džiančios ALB Moterų Sekcijos. 
Savo tikslą rūpintis paramos rei
kalingais Adelaidės lietuviais, Mo
terų Sekcija pritaikė ir lietuviš
koms organizacijoms. Sekcija ne 
tik lanko ligonis ir juos šelpia, ne 
tik globoja Vokietijoj pasilikusius 
ligonius, ne tik budi, kad neliktų 
be paramos, kas jos reikalingas, 
bet pasiėmė į savo rankas eilę kitų 
darbų. Savo nenutraukiamu rūpes
čiu jos apgaubė ALB Savaitgalio 
mokyklų ir tapo talkininkės visuo
se organizacijų parengimuose. Jų 
pačių rengiamos Motinos Dienos, 
Bendros Kūčios, Kalėdų eglutės 
pasidarė labai populiarios visoj A- 
delaidėje. Jos pradėjo ir veda to
liau abiturientų pagerbimus Ade-

šinskas, G. Narušis, L. Naujokai
tis, Juozas Petraitis, R. Ragaus
kas, J. Rimkus, J. Sasnauskas — 
Santas, K. Sparvelis, P. šalys, J. 
Šeštakauskas (jun.), K. Šlika, P. 
Švambarys, B. ir J. Tamošiūnai, 
J. Tveri jonas, P. Vaičius, A. Vai
čaitytė, V. Vaitkus, P. Valka, 
A. Varapnickas, A. Vazgys, A. 
Vingis, R. Vyšniauskas, S. Žakas, 
S. Žilinskas, V. žiogas, G. Žem
kalnis, E. žižmaraitė ir Mr. K.D. 
(sąrašas bus tęsiamas).

Perkami Lietuvių Namai gruo
džio 20 d. bus perduoti lietu
viams. Tenelieka nė vieno tautie
čio, kuris nebūtų prisidėjęs prie 
jų įsigijimo.

Rima* Vėtra

laidėje. Ponios ir panelės ilgai šne
ka apie Moterų Sekcijos madų pa
radus, kuriuose demonstruojami 
Adelaidės lietuvių pasiūti ar nu- 
megsti rūbai.

Visa kolonija ypatingai apsi
džiaugė, kad metų viduryje prie 
aktyvaus vadovavimo sekcijai su
grįžo tos sekcijos garbės pirminin
kė ir jos įkūrėja ponia E. Reisonie- 
nė.

Negalima nepažymėti, kad Mo
terų Sekcija, kurios metinė apy
varta siekia £1500, jau seniai atsi
sakė aukų rinkimo. Savo veiklai 
reikalingas lėšas Moterų Sekcijos 
ponios pačios užsidirba pilna to žo
džio prasme.

Lietuvių Namai 1965 metais ga
lutinai užbaigti ir Adelaidės Lie
tuvių Sų-ga kuriai nuo pat įsikū
rimo be pertraukos vadovauja V. 
Raginis, ateinančių metų pradžio
je su pasididžiavimu galės atšvęs
ti sayo pirmąjį dešimtmetį. Sąjun
gos pirmininkas V. Raginis, ant 
kurio galvos“ buvo ir tėbėra skal
domi kiečiausi kelmai, talkinin
kaujamas inž. Reisono, dipl. teis. 
L. Martinkaus, P. Bielskio, S. Dun- 
dos ir kitų, užsimotuosius tikslus 
realizavo nežiūrint visų kliūčių.

Adelaidės Lietuvių Sąjunga, tu
rinti arti dviejų šimtų narių, visą 
savo ligšiolinį veikimą buvo nu
kreipusi į vienų tikslų — parūpin
ti lietuvių bendruomenės veiklai 
tinkamas patalpas, šio tikslo sie
kiant, Sąjungų pasigėrėtinu nuo
širdumu palaikė visa Adelaidės lie
tuvių bendruomenė. Aukos Lietu
vių Namams buvo pastovios ir e- 
fektyvios. Tiesa, yra skolų, bet yra 
ir laiko joms išmokėti. Nuo dabar 
jos jau kasmet žymiai mažės. Rei
kia manyti, kad Sąjunga ieškos 
būdų jomis galimai greičiau nusi
kratyti.

Paskutinis Lietuvių Namų pra
plėtimas buvo pradėtas ir užbaig
tas per pusmetį: gegužės mėnesį 
buvo užbaigti planai, o jau lap
kričio mėnesį atlikti visi pagrindi
niai darbai, išskyrus vidaus patal
pų perdažymų ir perdekoravimų.

Lietuvių Namuose gražiai įsi
kūrusi Moterų Sekcija, čia telpa 
visa ALB Savaitgalio mokykla su 
aštuoniais skyriais ir vaikų darže
liu, Adelaidės skautų tuntas. “Vy
ties” sporto klubas (jo veiklos čia 
neliečiu — apie "Vyties” sporti
ninkų pasirodymus M. Pastogės 
skaitytojai buvo plačiai ir gražiai 
informuojami ištisus metus) čia 
turi savo sporto kambarį. Čia vei
kia lietuviška biblioteka — skai
tykla rūpestingoje jos vedėjo Br. 
Strauko globoje. Čia vyksta visi 
bendruomeninių organizacijų pa
rengimai, posėdžiai. Čia organizuo
jamos šventės, minėjimai, sukak
tys, koncertai ir vaidinimai, jeigu 
jų atsiranda (busimųjų vaidinto
jų žiniai: scena pagilinta ir pra
plėsta).

Naujai šiemet pristatytoje Lie
tuvių Namų dalyje įrengtos spe
cialios patalpos archyvui-muziejui, 
kurį suorganzavo ir kurį nuolatos 
plėčia visas savo jėgas tam skirian 
tis kultūrininkas J. Vanagas. Jis 
dirba tyliai, bet labai planingai ir 
kietai. Neilgai truks muziejus-ar- 
chyvas jo dėka virs reprezentacine 
Lietuvių Namų dalimi. Adelaidiš- 
kiai turėtų plačiau atidaryti ausis 
ir širdis p. Vanago balsui ir t. t.

Norėtųsi kalbėti ir apie kitas 
organizacijas, kaip Inžinierių Są
jungą, Teisininkų Dragijų, Skau
tus Akademikus. Deja, patys ade- 
laidiškiai nelabai žino, ar jos iš vi
so veikia. Tik L. V. S. “Ramovė” 
karišku atkaklumu nenuleidžia 
rankų. Ji pati organizuoja ir ki
tiems talkininkauja rengiant su 
Lietuvos praeitimi surištus minė
jimus ar tautines šventes. Šiųme
tinis “Ramovės” surengtas kariuo
menės šventės minėjimas Adelai
dėje buvo originalus ir malonus.

Kaip iš antgalvės skaitytojai 
pastebėjo, čia yra tik žvilgsnis į 
metinę veiklų, bet jokiu būdu ne 
išsami tos veiklos apžvalga. Jai 
paskelbti reikėtų- daug daugiau vie
tos.

VL. Radzevičius..

KALĖDŲ ŠVENTĖSE IR NAUJUOSE METUOSE

gerbiamus savo narius sveikina ir giedrios nuotaikos bei 
geriausios sėkmės linki

Lietuvių Ko-operatinė Kredito D-ja
Talka
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Vyrų pirmoji krepšinio koman
da ir toliau eina be pralaimėji
mų. šios komandos trenerio pa
reigas dabar eina R. Daugalis 
Komanda žaidžia nepilnu sąsta
tu.
. Prieš West Adelaide laimėta 
36-25 (18-12). Taškai: R. Dauga
lis 18, K. Jaunutis 8, E. Pocius 
4 ir D. Atkinson, V. Levickis su

Sportas Adelaidėje
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44 GEELONGO SPORTO KLUBAS “VYTIS” 

ruošia
XVI-SIOS SPORTO ŠVENTĖS UŽBAIGIMO IR NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

KURIS ĮVYKS GRUODŽIO 31 D. GEELONGO LIETUVIŲ NAMUOSE 
IR PO ŽVAIGŽDĖTU DANGUMI — PUŠYNE.

Veiks bufetas su šiltais bei šaltais užkandžiais. Troškuliui nuraminti bus alučio.

Šokiams gros puiki kapela.
Pradžia 8 vai. vak. Pabaiga ateis ir pati.

Geelongo Sporto Klubo Vyties Valdyba
44 ♦ 444444444 44444444444444 4 ♦ 4 ♦♦ 44 ♦ 4 ♦ 4 ♦ 44444 4 4 4 »4 44 4 4 4 ♦ 4 4 4 ♦ H ♦ 4-4444444♦ 4 ♦ f

L. Urmonu po 2.
Prieš East Adelaide turėta la

bai sunkios rungtynės. Nors pir
mas puslaikis laimėtas 19-16, bet 
rezultatas buvo visą laiką apyly
gis. Baigus lygiomis 33-33 reikėjo 
žaisti pratęsimą. Čia vytiečiai pa
rodė didesnio susikaupimo ir lai
mėjo 40-37. Taškai: R. Daugalis 
14, A. Jonavičius 10, K. Jaunutis 
9, E. Pocius 6 ir L. Urmonas 1.

Pirmu sykiu Vyties Klubo isto
rijoje už pirmą vyrų komandą 
žaidė jaunis, teturįs 15 metų. Ši 
garbė teko Algiui Jonavičiui, Pie
tų Australijos jaunių iki 16-kos 
metų rinktinės žaidėjui. Algis de
biutą atliko labai gerai. Pirmame 
puslaikyje mėgino keturis ilgus 
metimus i rvisus pataikė neliesda
mas tinklo. Be to jisai nuėmė ke
lis labai gražius atšokusius ka
muolius (rebounds). Galima drą
siai sakyti — gera pradžia, Algi!

Komanda žaidžianti “G” klasė
je, turėjo du pralaimėjimus iš ei
lės. šioje komandoje daugumoje

žaidžia australiukai ir ji ateityje 
bus pertvarkyta.

“D” klasės komanda laimėjo 
31-13 (14-7) prieš Coldstream, 
žaidė ir taškus pelnė: A. Vaskas 
10, A. Palaitis, E. Brazauskas ir 
R. Jablonskis po 4, J. Mikužis 3 
ir P. Kanas, V. Straukas ir A. 
Reivytis po 2.

Jaunių iki 16-kos metų koman
da pralaimėjo prieš South Ade
laide 23-36 (8-20). Taškus pasi
dalino broliai Jonavičiai, Algis 21 
ir Rimas 2.

. — ★ —

Mergaičių pirmoji komanda, 
susitikusi su Pietų Australijos 
čempijonėmis North Adelaide, 
nepajėgė pasipriešinti ir labai 
skaudžiai pralaimėjo. Prieš pra
dedant rungtynes baimė jau su
kaustė mūsų žaidėjas, ir jos ne
išdrįso iš viso aktyviau priešintis 
šiai puikiai North komandai. 
Truks laiko, pakol mūsų mergai
tės atgaus pasitikėjimą savimi ir 
vėl pradės agresyviai žaisti. Prie

VISAIP
1926 m. Ispanijoj P. Perez nėr 

58 dienas nuėjo 1700 mylių vi
dutiniškai per dieną nueidamas 
po 31 mylią. Tai nebūtų labai 
sunku, bet gi jis keliavo ant ko
jūkų (stilts)!

—i * —
Vienas Viktorijos policijos ser

žantas taip gerai buvo išsimiklinęs 
šaudyti, kad iš 30 jardų nuotolio 
pataikydavo į trijų penų mone
tą iš 20 kartų 19!

— ★ —
Nors Sov. Sąjunga ir giriasi, 

kad ten esą geriausi pasaulio 
sportininkai, bet neseniai prašė 
Brazilijos futbolo sąjungos pas
kolinti (žinoma, gerai užmokant) 
ateinantiems metams eilę gerųjų 
Brazilijos futbolistų.

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga 

sveikiname, visą sportuojantį Australijos lietuvių jaunimą, 
sporto bičiulius ir rėmėjus linkėdami kuo sėkmingiausių ir 
pergalėmis turtingų 1966-jų metų.

Sydney Lietuvių Sporto Klubas "Kovas”

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA, SVEIKINU VISUS SPORTO SKYRIAUS BENDRADARBIUS, 
SKAITYTOJUS IR VISUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS SPORTININKUS, LINKĖDAMAS VI
SIEMS DAUG ŠVENTIŠKO DŽIAUGSMO IR LAIMINGŲ BEI SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ 1966-JŲ 
METŲ.

GERIAUSI LINKĖJIMAI GEELONGO “VYTIES” KLUBUI, RENGIANČIAM ŠIŲ METŲ 
XVI-JĄ SPORTO ŠVENTĘ. TEGUL KULTŪRINGA IR LIETUVIŠKA SPORTINĖ DVASIA LYDI 
VISAS KOMANDAS, KAIP LYGIAI IR PAVIENIUS SPORTININKUS VISĄ ŽAIDYNIŲ LAIKĄ 
IR TEGUL IR ŠI SPORTO ŠVENTĖ MŪSŲ AUSSTRALIJOS GYVENIME DAR ILGAI PASILIE
KA NEPAMIRŠTAMA.

SPORTINĖS SĖKMĖS VISIEMS! A. LAUKAITIS
SPORTO SKYRIAUS REDAKTORIUS

Lietuvybės išlaikymo
(Atkelta iš psl. 9)

ėmė, ir užvertė mano viengun- muose: seniai, seniai, kažkur 
giškai priplėkusį kambarėlį ten tėviškės žaliojoj pievoj, gra- 
stamboku glėbiu lietuviškai pri- ži, kaip svajonė, sesė geltonka- 
spausdintų popierių bei plokšte- 1 ’ ’ ‘ " —«<-«- !
lių. Čia pat reikėjo, be atsikal
binėjimų, pakloti ir L.B. nario 
mokestį. O šiaip beveik viską 

•• “ ‘ ‘ ■’ ‘ . Dėl tų
visų netikėtų išlaidų ir dabar 
dar tegaliu tik sapnuoti arklius, 
kortas, moteris ir kasdienines 
smuklių linksmybes.

Vėliau' tasai mano “amžiaus 
pasikeitimas” ėmė man po tru
putį patikti, teigiamai atsiliepti. 
Skaitydamas lietuviškus laikraš
čius bei knygas, palaipsniui grį
žau į save, kuo anksčiau buvau. 
Po šimts kalakutų! Juk esu lie
tuvis! Ir juo nuo dabar jau sten
gsiuosi būti visur ir visada. Juo 
būsiu, ir kojas pakratęs... Taip 

no ūpui. Be to, mane tedomina staiga manyje, užvirė iki šiol le- 
... ., ..v, . bei sustjngęs patriotizmas.

O besiklausydamas Ramunė- 
gal- lės plokštelės net susigraudi

nau... Iki šiol dar nežinojau, 
kad galiu būti taip beviltiškai 
sentimentalus. Plokštelė suka- 

prisimini- 

t i 
X

dengia didžiausią gausybę viso
kiausio lietuviško turto: laikraš- 

' čių, žurnalų, knygų, plokštelių.
O jis tik bruka — tik imk, ir .... .-
mokėk pūslėtom rankom uždir- paliko išsimokėjimui... 
btą gryną pinigą. »

“Man regis, kiek žinau iš vis 
dar tebeskolinamos “M.P-gės” 
(tokiu būdu ir “T. Aidus” kar
tais pasiseka įsigyti), kad kaž
koks ten melboumiškis, A. 
Krausas, mūsų čionykštę valdžią 
bus apkrovęs šiuo visu lietuviš
kuoju kramelių balastu, kuris ir 
iš manęs tuojau pat galįs parei
kalauti gražaus pinigėlio”, — 
pamaniau sau, ir bandžiau kra
tytis viso to, kas kaip tik šiuo 
metu ne mano kišenei ir ne ma-

tik komikai ir lytiškosios 
žmogžudiškosios istorijos.

Deja, teisėtai, iki gyvos 
vos išrinkta vietos valdžia, 
grasinusi Garbės Teismu, 
riup ji pati galinti būti ,už 
tesėjimą viešai duotų pažadu, si, o aš sau skęstu

pa- 
ku-
ne?

2 Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine

BALTIC VODKA
X
$X
A

Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 
augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.
SPECIALIAI ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA 

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBĖS

VYŠNINĖ — CHERRY VODKA
S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONJ

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727
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BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD

X Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. X

go ir taip jau gatavai ištižusių 
nervų gadinimo, platinant kvie
timus bei renkant nario mokes
tį. O tautiečiai, lyg tyčia gyve
na sau plačiausiai išsimėtę, vi
sai neatsižvelgdami į tai, kad jų 
valdžiai ir jos talkininkams taip 
sunku juos pasiekti bei sugau
dyti.

O pasitaiko visko. Štai žode
liai, išgirsti lietuvybės išlaiky
mo darbe:

— Še. tau nario mokestis, ir 
atsikabink nuo manęs iki sekan
čių metų.

— Rubbish! Nereikalingi 
man jūsų koncertai. Jei tai bū
tų vokiečiai, žydai ar šiaip ko
kie profesionalai komedųantai, 
tai nieko prieš. Aš su lietuviais 
nenoriu nieko bendro turėti. 
Geriau tą laiką pažaisiu su savo 
aristokratiškosios veislėj šuni
mis.

— Kas? Minėjimas? Paskai
ta? Kai pradės ten apie porą 
valandų koks nors pseudoišmin- 
čius varyti nuo Mindaugo iki 
Smetonos ir Paleckio, tai ir bur
na išdžius, belaukdama pado
raus stiklelio.

— Ką? Koncertas? Dainuos 
ir šoks? Mano boba kartais man 
taip uždainuoja, savo priekaiš
tais ir reikalavimais taip mane 
pašokdina, kad tų atrakcijų už
tenka man ir čia pat, namuo
se.

— Turime gerą, televizijos 
aparatą, kuriame galime pui
kiausiai viską matyti, ir girdėti, 
kas tik mums patinka. Duokite 
mums ramybę, atsikabinkite su 
savo primityviais pasirodymais.

O žiūrėk, po kiek laiko, be
veik visi pradžioj taip, kaip ir 
aš besispardę prieš lietuvybės 
išlaikymo veiklą, vėliau pasiduo
da savo valdžios spaudimui, nes 
neįmanoma priešintis nebeuž- 
tvenkiamam upės bėgimui...

Na, ir aš plaukiu pasroviui. 
Atseit, talkininku lietuvybės iš
laikymo darbe. Pranešimams bei 
visokiausiems valdžios diktuo
jamiems raštams, aplinkraš- 
čiams, padėkoms, maldavimams 
ir dar, valniaižin, kam jau bai
giu sudaužyti antrą “second 
hand” rašomąją mašinėlę. Gi 
pačios valdžios jau antro auto
mobilio lietuvybės išlaikymo

sė, parimusi ant grėblio, skai- 
nioja ramunėlės žiedlapius ir 
spėlioja: “riiyli — nemyli”... Se
se, geltonkase, likimui susiklos
čius, neteko sužinoti, kas tave 
iš samanotos klėtelės su drobių 
pilnom skryniom išvežė: tavo 
mergautinėm godom apipintas 
bernužėlis — į tavo tėvelio dva
rą, ar koks azijatas — į Sibiro 
mirtį? Ir klausiu: kur tu dabar 
esi, o kur aš? Ar šienapiūtės 
metu dar parymai kada nors ant 
kolchozinio grėblio, ar tavo kau
lus jau seniai glaudžia Sibiro 
taiga ar Altajaus smiltynai? Kas 
dar bepaliko iš tavęs ir kas iš 
manęs? —--------

Tokiose ir joms panašiose 
meditacijose ir atgailos kupinuo
se apmąstymuose paskendęs, 
pamėgau visa tai, kas pas mane 
lietuviško atsirado. Ir pasiutvy- 
nis jau neatrodė taip baisiai bū
tinas.

Netrukus, ėmęs lankytis lie
tuviškuose parengimuose, vieno 
pokoncertinio pobūvio metu 
sutikau ir pačią Ramunėlę, lie
tuviškai įdainavusią minėtą plo
kštelę. Ji tada man perleido jai 
įpilto benediktino stamboką 
stiklą, už ką jai ir padėkoti ne
susipratau... Juk viskas taip su
mišai ir maloniai sukosi kon
certo tik ką pergyventų įspūdžių 
svaiguly ir gimtą kraštą siekian
čiuose prisiminimuose. Taurų 
skystį vienu ypu muktelėjau ir... 
vos nepravirkau...

Neužteko to, kad jau buvau 
keliolikos lietuviškų knygų, ke
lių laikraščių bei plokštelių sa
vininkas, valdžia dar mane pri
kalbino įsijungti ir į aktyviąją 
lietuvybės išlaikymo veiklą, ku
riai nors ir bambėdamas bei 
zirzdamas, bet paklusau. Ir čia 
prasidėjo mano kryžiaus keliai.

Pagal valdžios nurodymus 
reikėjo lankyti viengungius bei 
pusviengungius, jų tarpe varant 
bekompromisinę proliehiviškąją _ __ ___
propagandą. Ypač, prieš kiek- veiklon įkinkytieji ratai jau voš 
vieną parengimą būna daug var- beišsilaiko... Kažin, kaip ilgai

pralaimėjimo prisidėjo nebuvimas 
pamainų ir trenerio. Rezultatai: 
9-69 (3-30). Taškai: M. Siukšte- 
rytė 3, V. Jucytė, N. Vyšniaus
kaitė ir G. Krivickaitė po 2.

Savaitę anksčiau buvo pralai
mėta prieš Adelaide komandų 24- 
54 (11-27). Nors čia pralaimėji
mas buvo tikras, bet galėjo būti 
daug švelnesnis. Buvo labai blo
gai ginta ir silpnai žaidė puolė
jos, išskyrus centrų.

PRADĖTA PRALAIMĖJIMAIS
Pietų Australijos tinklinio pir

menybes Vyties vyrų ir moterų 
komandos pradėjo pralaimėjimais. 
Vyrai susitiko su ukrainiečių Lion 
II komanda, kuriai pralaimėjo
I- 2. Setai 11-15, 15-6, 7-15. Žai
dimas pradėtas labai gerai. Iš 
karto padaryta keli sėkmingi 
puolimai ir pirmauta net keliais 
taškais. Vėliau rezultatui esant
II- 7 mūsų naudai sustota vieto
je ir tert palikta.

Antrame sete pasispausta ir 
lengvai laimėta. Lemiamame se
te priešininkas turėjo geresnius 
nervus ir tiksliau valdė kamuo
lį. Pralaimėjus kelis taškus buvo 
nuleistos rankos ir pralaimėtos 
rungtynės. Bendrai sužaista, gal
būt, ir neblogai, bet trūko susi
kaupimo ir galima buvo laimėti.

Labai pastebimas blogas ka
muolio valdymas. Dažnai be rei
kalo vartojamas vienos rankos 
priėmimas, kuris visuomet yra 
pragaištingai netikslus. Dabar 
naujoms taisyklėms leidžiant 
statant užtvarų perkišti per tink
lų rankas, kirtimas turi būti da
romas iš toliau. Taigi, kamuolio 
pakėlimas (antras smūgis) turi 
būti toliau nuo tinklo.

Būtų pravertusi ir paimta mi
nutė.

žaidžiant pirmoje grupėje, kur 
yra tikrai neblogų komandų, teks 
patirti ne vienų pralaimėjimų. 
Norint pralaimėjimus sumažinti 
reikėtų pasitreniruoti.

— ★ —

lainytė ir Z. Bartminaitė. Dėl eg
zaminų trūko poros žaidėjų pa
mainoms. Merginoms būtina iš
mokti smūgiavimo.

KREPŠINIS
Vyties jaunės iki 16-kos metų 

lengvai nugalėjo Lurs Road pen
ketuką. Laimėta net 40-5. (16- 
3). Taškai: V. Jucytė 18, B. Lat- 
vėnaitė su I. Beinoravičiūte po 8, 
N. Marcinkevičiūtė 4 ir R. Mar
cinkevičiūtė 2.

Pasipuošusi gražia nauja uni
forma, atžymėta 23 numeriu, šio
je komandoje žaidžia jauniausia 
vyties žaidėja Jūratė Jucytė. Jū
ratei turbūt dar nėra dešimties 
metų, bet tas nesvarbu. Jinai pa
siruošusi pasivyti vyresnę sesutę 
Virgą. Ką gali žinoti, gali netik 
pasivyti, bet ir pralenkti...

•
Vyties buvusi krepšininkė Ra

sa Andriusevičiūtė dabar gyvena 
Mt. Gambier. Jinai tenai dirba 
ligoninėje kaip sesutė. Rasa įsi-

Moterų komanda susitiko su 
estonia I vienetu. Pirmas puslai
kis sužaista labai gerai. Rezulta
tas buvo apylygis iki. seto pabai
gos. Pirmas setas pralaimėtas 12- 
15. Antrame sete labai pabirta 
ir nepajėgta priimti stipresnių 
kamuolio padavimų. Pralaimėtas 
setas 6-15, ir rungtynės 0-2.

Už vyrų komandų žaidė J. Mor
kūnas, J. Gumbys, R. Petkūnas, 
S. Visockis, A. Vaskas ir V. Strau
kas.

Už moteris: M. šiukšterytė, A. 
Mikužytė, L. Andriusevičiūtė, M. 
Atkinson (Kelertaitė), O. Mika-

jie ir lygiam kely beįstengs pa
mėgdžioti rokinrolo ir tvisto 
mišrainę?

Bet viskas tebūnie lietuvybės 
išlaikymo labui.

jungė į ten esamas krepšinio ko
mandas ir pagarsėjo kaipo žvai
gždė iš Adelaidės. Provincijos 
merginos stebisi Rasos žaidimu.

B.N.

Centro puolėja Girta Krivickai
tė ir gynėja Milė šiukšterytė 
sužaidė labai gerai. Šioms rung
tynėms taškus pelnė: N. Vyš
niauskaitė 12, G. Krivickaitė 7, 
A. Roocke (Šukytė) ir V. Jucy
tė po 2, M. šiukšterytė 1.

Antroji mergaičių komanda 
eina be pralaimėjimų. West Ade
laide nugalėta 30-18 (14-8). Taš
kai: M. Lapienytė 21, EI Matiu- 
kaitė 6, K. Baškutė 2 ir E. La
pienytė I. Labai kovingai ir ge
rai sužaidė Marytė Lapienytė.

South Adelaide nugalėta 23- 
10 (13-6). Taškai: M, Lapienytė 
10, L. Kuncaitytė 5, E. Lapieny
tė su R. Tosvainis po 3 ir K. Baš
kutė 2.

TINKLINIS

Vyrų komanda, susitikusi su 
Pietų Australijos čempionais 
Lion komanda nepuoselėjo vilties 
laimėti. Dėl tuo pačiu laiku vy
kusių krepšinio rungtynių teko 
sudaryti skeletoninę komandų 
prieš čempijonus. Pirmame sete 
vytiečiai nieko nepajėgė padary
ti geram Lion puolimui. Pralai
mėta 5-15. Antras setas galima 
sakyti per klaidų pralaimėtas 
15-17.

B.N.

TOKS MAŽAS IR JAU...

Praėjusio karo metu lenkų bėg
liams Anglijoj iškrėtus daug kiau
lysčių, kartų pradžios mokykloj 
mokytojai apklausinėjant vaikus, 
kokios jie tautybės, tūlas lenkiūkš- 
tis pasisakė esųs lenkas. Mokyto
ja, griebdamosi už galvos:

— Viešpatie, toks mažas ir jau 
lenkas!

PRASTAS PATARIMAS
Draugas draugui:
— Girdėjau, kad tavo paskuti

nės sužieduotuvės su Doroty nuėjo 
šuniui ant uodegos. Katras iš jud
viejų dėl to kaltas?

— Ji.
— Bet gi aš tau patariau pasi

sakyti, kad turi senų turtingų dė
dę.

— Aš tai ir padariau. Ir dėl to 
dabar ji jau mano teta.

Kad žmonės nekalbėtų, jog jis 
ima kyšius, jis įsigijo kelnes be 
kišenių.

Visus savo mielus bičiulius, pažįstamus ir klientus 
sveikinu KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 

ir linkiu šviesiausių NAUJŲJŲ METŲ

Stasys Liaksas
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atidarė savo
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rengiamas 
DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE.

Kviečiami visi ir šiais metais sutikti Naujuosius Metus 
savųjų tarpe.

Gros populiariausia kapela.
Gausus bufetas aprūpins valgiais ir gėrimais.

Įvertindami brolių-sesių sydnejiškių didžią auką, 600 
mylių nešančių mums išsiilgtą lietuvišką dainą, visi koncerte 
dalyvaukime.

Koncerto pradžia 7-tą vai. vakaro. Prašome nesivėluoti.

Brisbanės Apyl. Valdyba

SYDNEY LIETUVIŲ CARITAS IR JAUNIMAS 
nuoširdžiai kviečia visus į tradicinį Sydnejaus lietuvių Caritas ir 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO

DIDI STAIGMENA BRISBANĖS IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS.

Gruodžio 28-tą d. Brisbanės Miesto Salėje — City Hali

įvyks Sydnejaus “DAINOS” CHORO

KONCERTAS

1965 m. gruodžio 20 d.MŪSŲ PASTOGĖ

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNO IR APYLINKIŲ TAUTIEČIAI MALONIAI KVIEČIAMI Į

MELBOURNE
GRAŽIAI PAGERBTAS 

VISUOMENININKAS
Gruodžio mėn. 6 d. žinomam vi

suomenininkui, uoliam bendruome
nės nariui, spaudos bendradarbiui 
Liudui Barkui suėjo 60 metų am
žiaus sukaktis. Gausus būrelis 
sukaktuvininko bičiulių apsilankė 
ta proga pagerbti ir pasveikinti 
bendruomenės nepailstamą veikėją 
Liudą Barkų. Visų apsilankiusiu 
vardu Jonas Meiliūnas tarė pas
veikinimo žodį iškeldamas Jubilia
to nuveiktus darbus ir pasiaukoji
mą mūsų bendruomeniniam gyve
nimui pagyvinti.

Bičiulių vardu jis įteikė sukak
tuvininkui Aleksandro Merkelio 
parašytą monumentalų veikalą — 
monografiją “Antanas Smetona”. 
Gražu, kad įeina į tradiciją svar- 
besniomis progomis žmogų pagerb
ti lietuviška knyga.

Jubiliatas padėkojo už sveikini
mus ir prasmingų dovaną ir iš 
kuklumo pareiškė, kad nėra tiek 
nusipelnęs, kiek sveikinimo kalbo
je pasakyta.

Sukaktuvininkas Liudas Barkus 
yra ilgesnį laiką tarnavęs pašto 
viršininku Raseiniuose. Vilnių 
Lietuvai atgavus, kaip pavyzdin
gas valstybės tarnautojas, buvo 
perkeltas į mūsų sostinę Vilnių, to 
didžiausio Lietuvos miesto pašto 
viršininku. Atsidūręs tremtyje ne
nuleido rankų ir gyvai reiškiasi 
lietuvių bendruomeninėje kultūri
nėje veikloje. Melbourne gyven
damas yra buvęs ALB Melbourne 
Apylinkės Valdyboje, LKF Aus
tralijos Valdyboje. Jis su kitais 
kooperatininkais įsteigė Melbour
ne Lietuvių Kooperatinę Kredito 
Draugiją “TALKA” ir jau penk
tus metus jai vadovauja. Lietuviš
kasis bankelis daro su kiekvienais 
metais pažangą, vis daugiau įs
tengia pasitarnauti tautiečiams. 
Be to, Liudas Barkus yra buvęs 
ir Melbourne Lietuvių Klubo pir
mininku ir nemaža įdėjęs širdies 
ir rūpesčio klubo veiklai stiprin
ti. Mes linkime jam dar ilgus me
tus nepailsti. ILGIAUSIŲ ME
TŲ!

GEELONG
EGLUČIŲ FESTIVALIS

Y.W.C.A. klubas. Geelonge su
ruošė kalėdinių eglučių festivalį 
pakviesdamas įvairias tautybes 
pasirodyti su savo tautinėm eglu
tėm. Su savo tautiniais papuoša
lais padabinta eglute pasirodė ir 
lietuviai. Prie eglutės ant staliu
ko padėtas parašas — Lithuania 
— Lietuva, o šalia Lietuvos vaiz
dų knyga su angliškais tekstais. 
Festivalio lankytojai gėrėjosi mū
sų eglute ir su įdomumu vartė ir 
skaitė minėtą knygą. Festivalį 
atidarė imigracijos minister is Mr. 
Opperman. Festivalis truko visą 
savaitę, kurio metu vakarais vyko 
ir įvairūs tautybių pasirodymai.

Apyl. pirmininko rūpesčiu lie
tuviams teko šeštadienio vakaras; 
čia pasirodė lietuviai su savo tau
tiniais šokiais ir choro dainomis.

Šiame festivalyje reprezentavo- 
mės gana gerai. Tautinių šokių 
grupė kasmet vis labiau progre
suoja. Lygiai ir choras, vadovau
jamas dirigento p. R. Zenkevičiaus 
per trumpą laiką puikiai pasiruošė 
ir skambiai sudainavo keturias 
dainas, šis pasirodymas visam 
chorui pakėlė nuotaiką ir tikime, 
kad ateinančiais metais tikrai da
lyvausime Dainų šventėje Sydne
juje.

Dalyvavimas tarptautiniuose 
pasirodymuose ir mūsų jaunimui 
sukelia tautines ambicijas ir pake
lia nuotaiką: jie pamato, kaip lie
tuviai daug kur pranašesni tiek 
savo tautine apranga, tiek ir šokiu 
bei dainomis. Nedaug yra tautų, 
kurioszgalėtų šia prasme mus nu
rungti. Širšė

ADELAIDE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

ADELAIDĖJE
Kariuomenės šventė Adelaidėje 

atšvęsta lapkričio 28 d. ir minė
jimų surengė vietos “Ramovė”. Tų 
dienų šv. Kazimiero koplyčioje 
buvo atlaikytos už žuvusius pa
maldos, kurias laikė kun. P. Dauk
nys ir pasakė tai dienai gražų 
pamokslų. x

4 vai. p.p. Liet Namuose įvy
ko Kariuomenės minėjimas, kurį 
atidarė L.K.V. “Ramovės” pirm. 
V. Petkūnas pakviesdamas ramo- 
vėnų V. Radzevičių paskaitai, ku
ris, dėstydamas savo “Mintis apie 
Nežinomų Kareivį" labai vaizdžiai 
ir patraukliai klausytojams ats
kleidė mūsų nepriklausomybės ko
vų kario sąlygas, nupasakojo Ne
žinomo Kario idėjos atsiradimų ir 
kaip ji prigijo lietuvių tautoje. 
Tokia įdomi ir gerai paruošta pa
skaita labai retai pasitaiko. Jos 
negirdėjusieji turėtų gailėtis.

Meninėje dalyje jaunas pianis
tas K. Rudzinskas paskambino, o 
kylantis baritonas A. Zamoiskis 
padainavo dvi dainas akomponuo- 
jant N. Masiulytei. Scenos vaiz
delį apie Nežinomų Karį atliko 
D. Vilūnaitė ir aktoriai K. Ku
činskas ir J. Venclovavičius su 
deklamacijomis. Ypač visus minė
jimo dalyvius užimponavo keturių 
sesučių Bielskyčių kvartetas. Jos 
ir deklamavo pritardamos piani
nu, ir padainavo.

Minėjimo sėkmingumui padėjo 
ramovėnas A. šerelis, tvarkyda
mas scenos šviesas ir Budrys, 
perduodamas Lituanijos choro į- 
dainavimus.

Bendrai tenka tik pasidžiaugti 
šių metų Kariuomenės šventės 
tikrai gražiai suorganizuotu mi
nėjimu su labai gera paskaita ir 
menine dalimi. Bet tik tenka ap
gailestauti, kad tiek pamaldose,

g I

NAUJU METU BALIU,
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RICHMOND L L

s g

nuo 8 vai. 
užkandžiai,

TOWN HA 
vakaro iki 3 vai. 
gaivinantieji bei kiti gėrimai ir t.t. 
tel. 354028; E. Šeikienė, tel. 422367;

ryto.Balius tęsis
Gera muzika, skanūs

Pakvietimus platina: A.E. Liubinas,
I. Alekna, tel. 922155; H. Malakūnas, tel. 658468; A. Bikulčius, 88 Lynd
hurst St., Richmond ir talkininkai.
Ribotas vietų skaičius, todėl pakvietimus įsigykite iš anksto.

Melbourne Apylinkės Valdyba>; KZ “ J ,-J

tiek ir minėjime dalyvių nebuvo 
labai gausu. Girdėjome, kad tų 
dienų kažkurio tai transporto lie
tuviai atvykėliai buvo surengę iš
vykų pasiirstyti po jūrų. Kažin, 
ar tai labai tiko žinant, kad tų 
dienų buvo rengiamas tautinis 
minėjimas.

V. Kietis

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcastle 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos po Naujųjų Metų — sausio 
mėn. 16 d. 9.30 vai. šv. Lauryno 
bažnyčioje, Broadmedove. Po Mi
šių — suplikacijos ir palaimini
mas.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
8,45 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S.J.

PAMALDOS
Kalėdų naktį Bernelių Mišios 

bus laikomos gruodžio 24 d. 11.30 
vai. vak. Bankstowno Lietuvių 
Namuose. Iškilmingos pamaldos 
vyks Kalėdų pirmų dienų 11.30 
vai. St Joachims bažnyčioje Lid
combe (John Str.). Visomis kito
mis švenčių dienomis pamaldos 
bus laikomos tuo pačiu metu ir 
toje pačioje bažnyčioje.

GEELONGO Lietuvių Choras ir tautinių šokių grupė “Suktinis” kviečia visus 
atsilankyti į

Geelongo Lietuvių Namuose Douro St., North Geelong gruodžio 29 d.
Po programos modemiška imuzika; veiks bufetas su vaisvandeniais, o norintieji 

midučio, pasirūpina patys.
įėjimas 10 šilingų. Moksleiviams 5 Šilingai (pusė kainos).

KURIS ĮVYKS SAUSIO 8 D. FATHER O’REILLY MEMORIAL AUDITORIUM 
SALĖJE AUBURNE (PARK RD. IR MARY STR. SANKRYŽA)

Ta pačia proga bus pagerbtas ir. iš atostoginių kelionių sugrįžęs 
kun. P. BUTKUS

Baliuje visi galėsime pasidžiaugti mūsų šauniuoju jaunimu ir drauge pagyventi šven
tiška nuotaiką. . / /

_ . Meninėje programoje ir jaunieji talentai. Šalia to gera šokių kapela, turtingas bufetas 
$ ir kitos malonios staigmenos.

H Pradžia 7 vai. vak., pabaiga 1 vai. ryto.
Įėjimas: jaunimo kongreso dalyviąms 10 šil., visiems kitiems — 15 šil.

► i:*< Caritas Valdyba

Išskyrus Bankstowną, nesigirdi, 
kad sydnejiškiai lietuviai/ruoštųsi 
pasitikti Naujuosius Metus. Gali
mas daiktas, kad “Dainava” Nau
jų Metų sutikime susems visus 
Sydnejaus lietuvius, kiek jų bus 
likę neišvažinėjusių.

★

įdomūs nuotykiai Melbourne su g 
vėliavomis. Anąsyk man paminė- Įį 
jus apie dingusių skautų vėliavų ft 
tuoj atsirado. Pasirodo, prireikus g 
sportininkams tautinės vėliavos $ 
jie “pasiskolino” galvodami, kad ft 
reikalas bus pamirštas. Dabar g 
paaiškėjo, kad ir Melbourne skau- g 
tai vyčiai patekę į sunkumus: per- u 
nai rajoninės stovyklos metu jų 8 
vėliava kažkaip buvo dingus krū- ft 
muose, o Sydnejaus skautai jų su- g 
rado ir išsivežė. Dabar eina dery- 8 
bos dėl išpirkimo. ft

Melbourne lietuvių jaunimas 
Jūros Dienų rengia sausio 15 d. 
Morningtone p. p. Kęsminų sody
boje. Pelnas Jaunimo Kongresui. 
Būtų gražu, kad ir kitų vietovių 
jaunimas Jūros Dienai pasirinktų 
sausio 15 d., kuri sutampa su Klai
pėdos atvadavimo sukaktimi.

Neseniai Sydneu’uje atsidarė 
nauja moderniška “Eldorado” me
no galerija (373 Pitt Str.), kuri 
savo pirmai parodai pakvietė pa
čius žymiausius Sydnejaus daili
ninkus, jų tarpe ir keturis lietu
vius: H. Šalkauskų, E. Kubbos, V. 
Ratų ir L. Urbonų. Parodų atida
rė “Sun” dienraščio meno kritikas 
ir ta proga nupirko vienų dali. V. 
Rato darbų.

KALĖDINIS SVEIKINIMAS
Sydnejaus liet, kapelionas kun. 

P. Butkus sveikins per radijo 
stotį 2KY Kalėdų dienų 7.15 va
kare visus lietuvius gimtąja kal
ba. Malonėkite pasiklausyti.

BENDROS KŪČIOS
Sydnejuje įvyks Sydney Liet 

Klubo patalpose (39 Church St, 
Lidcombe) gruodžio 24 d. 7.30 vai. 
vak.

IŠKILMES
‘t? BANKSTOWNE
J Gruodžio 11 d. Bankstowno Liet. 
>; Namuose buvo surengta šios apy- 

linkės savaitgalio mokyklos mo
ji kslo metų užbaiga. Jau į tradicijų 
X įėjo šios mokyklos pastangos mo- 
>*; kslo metų užbaigų padaryti pla- 
>; tesne bendruomenine prasme, kas 
H iki šiolei labai pavykdavo ir tokios 

mokyklos iškilmės pačios visuome- 
>; nės yra laukiamos.
>< Ir šiemet Bankstowno mokykla 
s*< gausiai atsilankiusių svečių neap- 

vylė: gėrėjosi mokyklos ir moki- 
nių paruošta programa ir mokinių 

>; tėveliai, ir šiaip gana gausiai su- 
>; sirinkusi Sydnejaus liet, visuome

nė įskaitant ir Lidcombe savait
galio mokyklą, kuri dalyvavo su 
mokytojais ir mokiniais.

Mokslo metų užbaigos iškilmes 
pradėjo savo jautriu žodžiu mo
kyklos vedėjas p. B. Genys pasi
džiaugdamas metų darbo vaisiais 
ir padėkodamas ištikimiesiems mo
kytojams ir mokyklos rėmėjams. 
Po to sekė gyvas mokinių pasiro
dymas — vaidinimas, kurį paruo
šė buvusi šios mokyklos mokinė 
Liuda Apinytė. Pastatytas nuotai
kingas vaikų vaidinimėlis “Miško 
Mokykla” (D. Čiurlionytės). Vai
dinime dalyvavo beveik visi moki
niai — vyresnieji daugiau prisi
dėdami technišku darbu — apran
gos paruošimu, dekoracijų pieši
mu ir t.t., gi jaunesnieji buvo ak
tyvūs vaidintojai. Dėl vietos sto
kos neminėsime kiekvieno vaid
mens, bet tik reikia pasidžiaugti, 
kad kiekvienas mokinys ar mokinė 
įtikinamai suvaidino pamokos me
tu savo vaidmenį ir gražiai išreiš
kė vaizduojamų charakterį. Ypač 
pasigėrėtina buvo mokytoja pelė
da (J. Bogušaitė). Pasidžiaugti 
reikia (ir tai mokyklai didelis kre
ditas!) visų vaikų tikrai pavyz
dinga lietuvių kalba ir ištarimu.

Po vaidinimėlio mokyklos vedė
jas pažangiuosius ir pavyzdingiuo- 
sius mokinius apdovanojo kuklio
mis dovanėlėmis, o Bankstowno 
apyl. Kult. Tarybos p-kas p. J. 
Ramanauskas išreikšdamas padė
ką mokyklos mokytojams įteikė 
jiems po simbolinę dovanėlę. Vė
liau abi — Bankstowno ir Lidcom
be mokyklos bendrai nusifotogra
favo ir prasidėjo bendros visiems 
vaikams vaišės, kurias paruošė 
Moterų Soc. Globos Draugija. Ne
trukus pasirodė ir Kalėdų Sene
lis (p. Jarmalavičius) su gausy
be dovanų, kuris neaplenkė neap
dovanojęs nė vieno gero vaiko.

S i

_ Dail. Leonas Urbonas jau iš- ’ 
siuntė į Ameriką savo darbus, ku- 
rie bus išstatyti Čiurlionio galeri- “ 
joje Čikagoje kovo mėn. Greičiau- -. 
šia ši dail. Urbono kūrinių paroda 
bus todoma ir kituose Amerikos . ’ 
miestuose, kaip Clevelande ir New -« 
Yorke.

PATIKSLINIMAS
Atkreipiame skaitytojų dėmesį, 

kad mokyklų nuotrauka šio Nr. 
psl. 6 ir skautų nuotrauka psl. 7 
yra fotografo E. Karpavičiaus.

M. P. Red.

Chiropodijos praktiką
1st Floor 134c Burwood Rd., Burwood, N.S.W.

Tel. 74 5269 (po valandų 74 4898)
Tvarkomi visi kojų negalavimai, nuospaudų (mazolių) 

šalinimas, nagų įaugimai ir kt. -
Priėmimo valando*: pirm. — penkt. 10 vai. ryto iki 5 vai.

šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL 
Vakarais tik pagal susitarimą.

p.p. f 
P.P

NUOTAIKINGAS
NAUJUJU METU SUTIKIMAS

Dainavos Namų Valdyba

Apmalšinus alkį ir troškulį pra
sidėjo žaidimai — dainos, rateliai, 
į kuriuos įsijungė entuziazmo pa
gauti ir net ir vyresnieji.

Iš mokyklos vedėjo p. Genio su
pratome, kad ateinančiais metais 
mokykla švęs savo penkiolikos me
tų sukaktį ir jau dabar planuoja
ma tai atžymėti ypatingu mokyk
los pasirodymu.

Visi šioje šventėje dalyvavę tiek 
vyresnieji, tiek ir patys mažiausi 
skirstėsi namo pagauti entuziazmo 
ir sukeltų viltingų nuotaikų, kad 
mokykla atlieka milžiniškų darbų 
ir kad jos įnašas už jaunimo lietu
viškumų yra lemiamos reikšmės. 
Tas laimima tiek vedėjo, tiek mo
kytojų dideliu pasišventimu ir pa
čių tėvų bendradarbiavimu. Daly
vavę šioje šventėje net ir tie tėvai 
kitais metais ryžtasi savo vaikus 
siųsti į šių mokyklų, kurie anks
čiau buvo susilaikę. Nekalbant 
apie ištisų metų įtemptų darbų jau

SVARBU CANBERROS 
LIETUVIAMS

Canberros-Apyl. Valdyba ruošia 
Naujų Metų sutikimų Canberros 
Lietuvių Klube. Norintieji sau- 
vietas užsitikrinti bilietais pasirū
pina iš anksto. Bilietai gaunami 
pas apyl. p-kų A. Andriuškų arba 
ir apylinkių lietuviai kviečiami 
pačiame Klube. Visi Canberros ir 
apylinkių lietuviai kviečiami su
tikti Naujuosius Metus savųjų 
tarpe ir lietuviškoje dvasioje.

vien tik tokios šventės surengimas 
iššaukia žiūrovų tarpe gilių pagar
bų ir padėkų mokytojams, bet dar 
labiau toji padėka būtų išreikšta, 
jeigu mes visi — tėvai ir visuome
nė — talkininkausime mokyklai ir 
jų remsime.

LINKSMŲ KALĖDŲ 

ir laimingų NAUJŲ 1966 METŲ 

visiems lietuviams arti ir toli linki

“Mūsų Pastogė” ragina, kad 
daugiau lietuvių ją prenumeruotų, 
o Geelonge šis skatinimas jau se
niai vykdomas: J. Gailiaus pas
tangomis per pastaruosius metus 
“Mūsų Pastogės” skaitytojų skai
čius net padvigubėjo. Vien tik pe
reitą mėnesį “Mūsų Pastogę” už
siprenumeravo net keturi nauji 
skaitytojai: A. Brazdžionienė, A. 
Savickas, V. Breneizeris ir M. 
Urbonas.

Geelongo vargonininkė ir jauni-

V.8.

Albury Apylinkės Valdyba

mo choro dirigentė Genė Ivaške
vičiūtė prieš mėnesį susižiedavo su 
Robertu Giesbers. Sužieduotuvių 
balius įvyko su iškilmingomis vai
šėmis p.p. Ivaškevičių rezidenci
joje Bell Parke. Už kelių savai
čių p.p. Ivaškevičių sūnus Leopol
das sukurs šeimą su vietinio kraš
to mergaite. Iš anksto linkime 
jauniesiems daug sėkmės.

DĖL KOMPANIJOS
— šiandien nusigersiu mirtinai.
— Eime! Mirsiu kartu su ta

vim...
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