
Su Šventėm...

-.' ' 

•' . 0 ’ \

> o

MŪSU PASTOGE
Registered at the G.P.O. Sydney for transmission by post as a Newspaper. XVIII Metai Nr. 50-52 (971-973) 1967 Hl. gTUOdŽIO 18 d.

SAVO MIELUS SKAITYTOJUS, BENDRADARBIUS, RĖMĖJUS IR VISUS LIETUVIUS

SU KALĖDOM IR NAUJAISIAIS METAIS
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA GERIAUSIOS SĖKMĖS LINKĖDAMA

SESERYS IR BROLIAI LIETUVIAI,

Kalėdos ir Nauji Metai — dvi 
didžiosios metinės Šventės, abi
dvi viena Salia kitos ir abi jun
gia toji pati prasmė: ir viena, ir 
kita reiSkia pradžią; ir viena, ir 
kita remiasi ateitimi; ir viena ir 
kita grindžiama viltimi: viltimi 
geresnių laikų, viltimi laimės, 
viltimi išganymo.

Tad gal dėl to šios abi šven
tės ir labiausiai apipintos fantas
tiniais vaizdais, susietos su svei
kinimais ir linkėjimais, nes gi 
ateitis yra ^neribotų galėįnybių 
sritis, galimybių, kurių ilgimės 
ir siekiame, kurias tikimės kada 
nors įgyvendinti arba laimėti.

“Ir Žodis tapo kūnu...” mums 
kalba apie dieviško prado įsikū
nijimą žemėje, ir tai yra naujos 
gadynės pradžia, naujo pasaulio 
atvėrimas, o su juo ir paties žmo
gaus įvedimas į naują būtį, į die
viškąją kūrybą bendrininku. Tai 
yra Kalėdos, tai yra Gimimas, 
ateities atvėrimas naujais ūbai
siais žemėje ir naujom viltim 
peržengus į anapus.

Lygiai ir Nauji Metai yra pra
džia, trumpo ir labai riboto ka
lendorinio laikotarpio pradžia, 
įžanga į beveik pasiekiamą ir ap
rėpiamą ateitį, bet vis tik ateitį, 
su pasiryžimais ir viltimis iš
naudoti tą netolimą ateitį geriau, 
produktyviau ir prasmingiau, 
negu turėtąją.

Ir taip kasmet kartojasi ry
šium su šitom šventėm ir viltys, 
ir linkėjimai, troškimai ir pasi
ryžimai, bet kol visa tai glūdi tik 
žodžiuose, kol nėra to neatšau
kiamo ryžto, kuris priduoda jėgų 
ir kalnus perkelti, tol Užgimimas 
neįžiebia danguj Kalėdų žvaigž
dės, neprabyla gyvuliai žmogaus 
balsu, vanduo nepavirsta vynu, 
žmogus nepakyla iki dieviškų 
aukštumų. Kalėdų naktis nueina 
į praeitį eiline naktimi, po Nau
jų Metų vėl sruvena kasdienybė 
ir pernai turėtu ritmu. Linkėji
mai palieka tik negyvais žo
džiais, viltys — vakarykščios 
nakties sapnais...

Nes Gimimas tik tada reali- 
zuosis, kai ir mes drauge iš nau
jo gimsim, kai Žengsim į naują 
gyvenimą ir naujus metus pali
kę už durų viską, kas buvo sena, 
kai nieko neįsinešim į naują gy
venimą ir laiką nei vakarykščio 
drabužio, nei nebaigtų darbų, 
kai į naują pasaulį žengsime pa
tys visai nauji, kaip naujagi
miai, užmiršę, kad kada buvome 
kitokiais arba kad iš viso buvo
me.

Bet gi gyvenimas yra taip 
tampriai suaustas į vieną ir neda
lomą praeities ir ateities audinį, 
kad mes jo negalime nei nukirp
ti, nei nutraukti. Gijos ateina iš 
praeities ir dingsta neįžiūrimos 
ateities horizonte, o mes kasdien 
audžiam ir audžiam, įmušdami

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 1968 METŲ PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA
ME JUS, GYVENANČIUS LAISVAJAME PASAULYJE IR PAVERGTOJE TĖVYNĖJE.

DIDŽIŲJŲ ŠVENČIŲ DIENOS ATNEŠ Į MŪSŲ NAMUS IR SEIMAS DAUGIAU AR
TUMO BEI ŠILUMOS, TARPUSAVIO SUSIPRATIMO BEI ATLAIDUMO DVASIOS, PA- 
LINKĖSIM VIENI KITIEMS SVEIKATOS, LAIMĖS BEI SĖKMĖS.

PRATĘSKIM TAIP PAT SIUOS SAVO LINKĖJIMUS Į APIMANČIĄ BEI JUNGIAN
ČIĄ PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ, KAD JOJE SKLISTŲ IR ĮSIGALĖTŲ TAU
TINIO SOLIDARUMO JUNGTIS. AUKOKIMĖS IR DAUGIAU VISI DIRBKIME SAVO 
TAUTOS LAISVEI, KAD ATEINANTIEJI PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEI
MO IR SUKAKTUVINIAI LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METAI ARTINTŲ JOS IŠSIVA
DAVIMĄ 1S SOVIETINĖS OKUPACIJOS JUNGO IR NEDALIOS.

BŪKIM VIENINGI IR STIPRŪS TAUTINĖJE SAVO BENDRUOMENĖJE. KOVOKIM 
UŽ LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ!

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA:
PIRMININKAS JUOZAS J. BACHUNAS
VICEPIRMININKAI STASYS BARZDUKAS, DR. ALGIRDAS NASVYTIS, 
ALFONSAS MIKULSKIS VYTAUTAS KAMANTAS 
SEKRETORĖ MILDA LENKAUSKIENĖ -
IŽDININKAS JULIUS STANIŠKIS 
PLB KULTŪROS TARYBOS PIRMININKAS DR.JONAS PUZINAS

METŲ SĄVARTOJE
Su kokia įtampa mes pernai 

rengėmės metų pabaigai, visi ge
rai atsimenate. Pernykščių metų 
pabaiga buvo Australijos lietuvių 
veiklos ir darbo piūtis per suva
žiavimus, Meno Dienas, Lietuvių 
Dienas.

Šie metai visose srityse buvo 
lyg atopūčio metai. Vis nuošir
džiai stengėmės atlikti savo kas
dienines lietuviškas pareigas, bet 
niekur nesimatė nei didelių užsi
mojimų, nei reikšmingų užsian
gažavimų. Ir visai natūralu, nes 
nei žmogus asmeniškai, nei orga
nizacija ar bendruomenė negali 
ištisai gyventi įtampoje.

Turėdami prieš akis Kalėdų 
šventes ir metų sųvartų ne ..tiek 
norisi kreipti ..žvilgsnį į ..nueitų 
kelių, kiek gal rimčiau susimųsty- 
ti mūsų artimiausia ateitimi, ir

visi jau žinome ateinantieji me
tai mums lietuviams yra jubilieji
niai ..metai — penkiasdešimtieji 
metai nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo. Tai yra didelė 
ir džiugi sukaktis, bet drauge ir 
labai skaudi, nes švęsime nepri
klausomybės jubiliejų neturėdami 
šiandie tos nepriklausomybės, kal
bėsime apie tautos laisvę esant 
pačiai tautai vergijoje. Tad ir 
ateinantieji metai mus ne tiek 
svaigins jubiliejiniu džiugesiu, 
kiek angažuos neatlyžtamai kovai 
už tautų, už laisvę, už jos nepri
klausomybę. Ne veltui ir 1968-ji 
metai jau paskelbti LIETUVOS 
KOVOS METAIS. Šie metai pa- 
reikalaus iš mūsų dar daugiau 
darbo, aukos, pasišventimo ir ko
vos. Mums teks visa širdimi įsi
jungti į šitų akcijų tiek darbu,

Tad sveikindami visus tautie
čius su Kalėdų šventėmis drauge 
kreipiame visų žvilgsnį į ateinan
čius Lietuvos nepriklausomybės 
jubiliejinius metus kviesdami vi
sus įsijungti į tų Lietuvos laisvės 
kovos akcijų. Tenelieka nė vieno 
lietuvio, kuris ateinančiais metais 
paliktų tik pasyviu stebėtoju, ka
da pramatoma didelė piūtis. A- 
teinančiuose metuose linkime vi
siems nepalūžtamos ištvermės ir 
galingo ryžto, kad mūsų darbai, 
mūsų svajonės ir giliausi troški
mai būtų paversti realybe. Junki- 
mės visi j vienų nesuardomų vie
nybę, kurios jungtis yra didelis 
ir neatšaukiamas idealas, o mūsų 
sujungtos jėgos galės įveikti kliū
tis ir įgyvendinti troškimus.

ALB Krašto Valdyba

“MŪSŲ PASTOGĖ'

Dail. L. Truikys Dekoracija

MIELUS AUSTRALIJOS IR PIETŲ PUSRUTULIO 
LIETUVIUS NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME SU 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
IR LINKIME VISIEMS IŠTVERMINGŲ BEI KŪRYBINGŲ 

NAUJŲJŲ METŲ.
Mūsų pastangos besidarbuojant tautos ir tėvynės gerovei ir 
ateičiai tik tada bus vaisingos, jei mes stosime j darbą vienin
gai, drausmingai ir pasiryžę be rezervų siekti užsibrėžtų tiks
lų. Tebūna mums Kalėdų žvaigžde laisva Lietuva ir tautos 
gerovė mūsų gerove.

ALB Krašto Valdyba
ALB Krašto Kultūros Taryba

V
Nelė Mazolaitė

ypač ateinančiais metais. Ateinan. 
tieji — 1968-ji metai vėl mus vi
sus įtrauks į didelį kūrybinį ..dar
bų, j plataus masto akcijų. ..Kaip

kaip ataudus įvairiom spalvom ir 
gal raštais ir valandas, ir dienas, 
ir metus. Todėl šios metinės 
šventės ir yra šventėmis, nes va
landėlei padedame šaudyklę at
sikvėpti, pasvajoti, pagyventi vil
tim ir iliuzijom- iliuzija permai
nos, sapnais ateities. O tai ir yra 
giliai žmogiška, kiek savo šven
tinius sapnus ir svajones įsten
giame įausti į savo audinį. Ir tai 
yra kūryba, savęs realizavimas, 
gyvenimas troškimais ir jų įgy
vendinimas.

Ir kiekvienas laimėjimas mū
sų pastangomis šia kryptimi ir 
yra tam tikras atsinaujinimas, 
šventė, kiekviena palypėta pako
pa yra įžanga į naują gyvenimą, 
į naujus metus.

(v.k.ž

tiek auka, tiek kūryba. Kaip svar
bu, kad nė viena diena nepraeitų 
tuščiomis, juo labiau svarbu, kad 
tie jubiliejiniai metai paliktų gi
lius pėdsakus ne tik kiekvieno šir
dy, bet ir kad visas pasaulis žino
tų apie Lietuvos tragiškų jubilie
jų ir mūsų pastangas palenkti pa
saulio opinijų, kad šitas šiandie 
tragiškas tautos jubiliejus netru
kus pasidarytų triumfaliniu.

Jau šiandie mes aiškiai žinome, 
kas laukia mūsų ateinančiais me
tais: kaip galint platesniu mastu 
pravesti nepriklausomybės jubilie
jinius minėjimus, daug reikšmės 
turįs Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas, Baltų Konvencija 
Adelaidėje ir pagaliau metų pa
baigoje vėl toje pačioje Adelaidė
je Australijos Lietuvių Dienos.

4 4
SKAITYTOJAMS

Šiais motais atsisveikindami su 
mielais skaitytojais tikimės vėl vi
si bendrauti per Mūsų Pastogę ir 
ateinančiais metais.

Mūsų Pastogės ateinančių metų 
pirmas numeris pasirodys sausio 
8 d. Visų medžiagų ir informaci
jas Redakcijai siųsti kaip galima 
anksčiau, kad laiku suskubtume 
paskelbti. Laukiama iki sausio 4 
dienos.

O dabar visiems smagių ir turi
ningų i Vencių!

Mūsų Pastogės Red.

CHRISTMAS MESSAGE BY THE MINISTER 
FOR IMMIGRATION,

THE HON. B.M. SNEDDEN, Q.C., M.P.,
FOR FOREIGN LANGUAGE PRESS

My wife and family join me. in wishing you the joy 
which expresses true spirit of Christmas.

We extend specially warm greetings to our new 
settlers who will be spending their first Christmas with 
us. They have come to a fortunate country in which 
people from many lands live together in peace and good
will.

We hope that the New Year will bring you happiness 
and success in all your endeavours.

Kalėdų
I

Šventasis Juozapas obliavo lentą, ir baltos 
susirangiusios skiedros lakstė iš po jo rankų. 
Jos tuojau pat buvo pagaunamos: trys mažyčiai 
angelai vaikštinėjo ropomis po aslą ir gainiojosi 
jas — kiekvienas jau turėjo prisirinkęs jų po ge
roką krepšį.

Ne, niekas nebuvo pristatęs jų prie šito dar
bo — bet jeigu mes saulėtą dieną kartais žiūri
me j dangų, — matome debesėlius, panašius į 
skaidrias ėriuko garbanas, ir mėnesienoje mes 
esame ne sykį regėję debesų kuokštus, išmė
tytus, tarytum tai būtų perregimos balto paukščio 
plunksnos. Ir kaip mūsų širdys pasidaro džiugios 
ir vaikiškos! Todėl šitie mažieji išdykėliai strak- 
sinėjo, rinkdami skiedras, ir norėjo, kad šventa
sis dailidė niekados nebaigtų darbo, tačiau jis 
kaip tik nuobliavo paskutiniąją lentą ir pradėjo 
daryti ėdžias.

Reikėjo paskubėti: Kūčios jau buvo įpusėju- 
sios dieną, ir iki pavakarių viskas turėjo būti pa
ruošta kelionei.

Kiekvienais metais šią ųaktį Kūdikis Kristus 
nusileisdavo į savo gimimo vietą, ir visi, kurie 
buvo prie jo aną palaimintąjį laiką, keliavo į 
šventąją žemę, kad iš naujo pergyventų didelį 
džiaugsmą.

Tiktai šventasis Petras šitokią dieną būdavo 
liūdnas:

— Kodėl aš atėjau pas Tave, Pone, daug 
vėliau? — skundėsi jis, tačiau netrukus jau šyp
sodavosi: Ir, gal būt, gerai, kad neturiu teisės 
lydėti Tave: kas gi saugotų namus ir ruoštųsi 
švenčių iškilmėms, jeigu visi išsivaikščiotų?

Ir jis skubėjo visur, judrus ir pilnas visokių 
rūpesčių. Dabar jis apžiūrėjo, ar gerai nušluotas 
didysis Paukščių Takas, kuriuo turėjo eiti proce
sija, ir ar gerai pritvirtintos žvaigždės, ir nė ne
sukrutėjo, kai jomis, kaukšėdamas kulnimis, li
po perkūnas: jam buvo pavesta išmėginti, ar jos 
yra tvirtos.

kelio nė
Netrukus keliaujantieji pradėjo rinktis. Pir

miausia minios angelų lingavo niūniuodami — 
tai buvo tie, kurie anuomet paskelbė žmonėms 
gerąją naujieną, ir dabar, šią naktį, ruošėsi gie
doti: Ramybė jums! Netrūko tenai nei jaučio, nei 
asilo — jie stovėjo kantrūs prie kopėčių karpė 
ausimis ir laukė Kūdikėlio, kad savo alsavimu 
pašildytų jo kojas, jeigu keliaujant naktis bus 
šalta. Senieji Palestinos piemenys stovėjo visi bū
riu — jie už nieką nebūtų praleidę šią naktį 
nepabūvoję tolimuosiuose namuose. Kas metai re
gėjo juos ir nebepažino, tačiau nebesistebėjo: 
jie buvo laimingi kvėpuoti Betliejaus dangumi ir 
vėl atgaivino tą valandą, kada Viešpats iškėlė 
juos, pakviesdamas pas save. Jie stropiai buvo 
išsaugoję valgį ir žaislus, kuriuos tada buvo at
nešę Jam, ir šią naktį, vėl pagros Vaikeliui ant 
savo piemeniškų vamzdelių.

Paskutinis atėjo angelas, nešinąs Kalėdų 
Žvaigžde. Taip, ji buvo tokia šviesi, jog tūkstan
čius metų ant jos būtų galėję kristi dulkės ir jos 
nebūtų pritemdę, tačiau šventasis Petras būtinai 
norėjo matyti, ar ji gerai nuvalyta, ir prisilen
kęs apžiūrėjo ją iš visų pusių. Ir čia už aštraus 
spindulio užsikabino jo barzda, ir vienas jos plau
kas pakibo ant žvaigždės. Ach, kaip jis švitėjo, 
šitas žilas plaukas, tiesiog liepsnojo, ir Kūdikis 
Kristus, tai matydamas, linksmai šypsojosi.

Pagaliau barzda buvo atkliudyta ir keliau
jantieji pradėjo žengti. Pirmas ėjo angelas su 
žvaigžde — jis iškėlė ją virš savo galvos kaip 
žibintą, ir visi galėjo matyti kelią taip pat ge
rai, tarytum būtų aiškiausia diena. Po jo Moti
na Marija su Kūdikėliu ant rankų, ir šventasis 
Juozapas, nešdamas ėdžias, ir jau paskui visi ki
ti.. .

Taip buvo nueitas gerokas kelias — stai
ga Marija sustojo ir ėmė klausytis. Ir Kūdikėlis 
ant Jos rankų taipgi klausėsi, ir Jo akys darėsi 
liūdnos ir gailestingos.

(Nukelta į psl. 2)
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MŪSŲ PASTOGĖ

linki Liuką ir Gražina Petrauskai
JONAS SOLIŪNAS

B. ir T. Vingiliai

Smagių KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir sėkmingiausių 

NAUJŲJŲ METŲ 
visiems savo draugams ir pažįstamiems nuoširdžiai 

linki

LINKSMŲ ŠVENČIŲ VISIEMS

Netrukus laisvojo pasaulio lietuviai švęs su visa žmonija Šv. 
Kalėdas ir Naujuosius Metus. Visi džiaugsis ir linksminsis sulau
kę švenčių.

Tik tolimoje mūsų Lietuvoje šventės bus nykios. Ten visi 
šventes galės švęsti tik slaptomis — kaip pirmųjų amžių krikš
čionys katakombose.

Šiaurės Amerikoje jau dabar vyrauja kalėdinės nuotaikos. 
Gatvės išpuoštos blizgučiais, o krautuvių vitrinose spūkso Kalė
dų Senelis ir dirbtinė eglutė. Pas mus viešose vietose dabar ne
galima puošti natūralios eglutės. Dėl gaisro. Girdi, natūralios eg
lutės greit išdžiūsta ir gali būti gaisro priežastimi. Todėl jos ir 
uždraustos viešose vietose: krautuvėse, bankuose, įstaigose. At
rodo, kad Amerika dar daugiau nustojo normalumo.

Nusibosta man tas Kalėdų laukimas. Viskas sukomercinta. 
Kur beeitum kur bežvelgtum — viskas rėkte rėkia apie ateinan

čią šventę. Ne todėl, kad ja visi džiaugtųsi. Ne. Visas tas džiaugs
mas yra pajungtas prekių išpardavimui. Net šlykštu. Degtinės 
buteliai, alaus dėžės, rūkalai, moteriški ir vyriški drabužiai, maži 
ir dideli daiktai siūloma pirkti, pirkti... Raginama viskuo apsirū
pinti, Kalėdoms. Kalėdų Senis siūld visko pradedant barzdai skusti 
mažuoju peiliuku ligi moteriškų apatinių. Ir taip per visą gruodžio 
mėnesį.

. Pilna gatvė muzikos, blizgučių ir pirkėjų. Atrodo, kad šios 
šalies gyventojai šį mėnesį išprotėja. Perka viską, ko reikia ir ko 
nereikia. Prekybininkai dažnai visų metų pasisekimą ir nepasise
kimą sprendžia iš uždarbio per gruodžio mėnesį. Net neįsivaiz
duojama, kaip Kalėdos yra sukomercintos šiame krašte.

Už tat mes, ramių Lietuvos laukų augintojai, ilgimės to ne
paprasto Kūčių vakaro ramumo. Svajojame apie tai, kaip klausy
davomės tolimų varpelių skambėjimo ar ledo lūžinėjimo šaltą 
gruodžio naktį. Tada žvaigždės taip tyliai krisdavo, taip gražu 
būdavo, kad rodės, jog norėtum, kad toji žiemos naktis niekad ne
sibaigtų. Bet ji baigėsi,-kaip mūsų vaikystė. Beliko tik svajonė 
ir sapnai...
įį' Gyvename rūsčiose miesto gatvėse. Nelabai vilioja mūsų dirb

tiniai papuošalai, amžinai taršką barškučiai. Tačiau mus jau pa
viliojo pirkimų gundymai. Ir šio krašto lietuviai jau nebesiskiria 
nuo čiabuvių. Ir juos pagavo sukomercintų Kalėdų aistra.

Kažkas yra pasakęs, kad mes tada nutautėsime, kai tapsime 
panašiais į čiabuvius. Sprendžiant iš prieškalėdinių papročių mes 
jau hutautėjome. Gaila. Turbūt galima prieš vietos papročius tik 
ligi tam tikro taško kovoti? Paskum tenka pasiduoti.

Kaip ten bebūtų — mes visi laukiame neeilinės šventės. Vi
siems mieliems skaitytojams linkime daug džiaugsmo ir laimės 
artėjančių švenčių metu.

P.O.

(Atkelta iš psl. 1)

— Girdi? — pasakė Ji Sūnui. — Žemė, ku
ri gyli giliai po mumis, tų žmonių yra vadinama 
mano žeme, tačiau kas dabar tenai dedasi?

Ir juo ilgiau Ji klausėsi, juo labiau temo 
Jos šviesusis veidas, ir Kūdikio akys vis daugiau 
buvo užliejamos gailesčio.

— Ar mes negalėtume pro ten pasukti į Ga
lilėją? — paklausė geroji Motina, žiūrėdama į 
Vaikelį, ir jis linktelėjo galva, ir tuomet Jinai 
pasakė:

— Mes tikriausiai.nueisime laiku, mes tiktai 
truputį pasižvalgysime tenai, tiktai mažą valandė
lę. Nuleiskite kopėčias šitoje vietoje.
' Keli greičiausi angelai nuskrido atnešti 

laiptų, ir jie taipgi pakvietė šventąjį Jurgį, kuris 
savo kalaviju perpiovė Paukščių Taką o palai
mintasis Kristupas, vis dar toks pat tvirtas kaip ir 
seniau, prastūmė jį į šonus tiek, kad buvo gali
ma pritvirtinti kopėčias.

Kai jie nusileido žemyn, pajuto šaltį, ir jų 
kojos atsirėmė į gruodą ir sniegą. Maži žiburė
liai žybčiojo vienur ir kitur, ir dangaus keleiviai

—Žmonės valgo Kūčių vakarienę, — pasa
kė kažkas. — O netrukus jie ims ruoštis Berne
lio mišioms: šią naktį visoje žemėjo jaustis pa
laiminimas.

Ir visi jie džiaugėsi dėl žmonių laimės, net 
Palestinos piemenys užmiršo šaltį, kuris smelkėsi 
pro jų plonus drabužius. Bet kai jie eidami pake
liui pažvelgė į pirmos trobos vidų, jie buvo iš
gąsdinti. Taip, jie išsigando, kad pustamsėje tro
boje buvo visiškai tuščia — stalas nebuvo padeng
tas, ir buvo tylu, net svirplys necipsėjo. Tiktai 
po ilgo laiko jie pamatė, kaip nuo krosnies paki
lo moteris — sena ir pavargusi sunkiai ėjo ji 
per tuščią trobą, ir prisiartinusi prie lango žiūrėjo 
t naktį, ir jos lūpos šnibždėjo:

— Kame yra mano vaikai!
Visi skubiai pasitraukė, nes jos žiūrėjimas 

buvo toks beviltiškai liūdnas, jog negalima buvo 
jo pakelti. Ir kad nreikėtų apleisti šitas vietas 
apsunkintiems didelio liūdnumo, jie pažvelgė dar 
į kitą namą. Ten prie vargingo valgio sėdėjo ma
žas vaikas ir senis, sulinkęs ir kurčias — jis buvo 
toks kurčias, jog negirdėjo, kaip sudužo molinis 
indas, netyčia iškritęs iš jo drebančios rankos. 
Ir tuo metu jo anūkas, kuris dar taip sunkiai 
mokėjo kalbėti,, tyliai paklausė:

— Seneli, kad bolševikai užmušė mamytę 
ir išvežė tėvelį, argi jau niekuomet nebus Ka
lėdų?

. Visiems draugams ir pažįstamiems nuotaikingų 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ 

Sveikiname visus mūsų bičiulius, 
artimuosius ir lietuvius pacientus

su KALĖDŲ ŠVENTĖM

ir linkime visiems sėkmingų
NAUJŲJŲ METŲ

S. ir P. Ambroza

Mielus savo bičiulius, pažįstamus ir pacientus 
SV. KALĖDŲ proga sveikina 

ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linki

Valerija Laukaitienė 
Chiropodistė

1st Floor, 134C Burwood Rd., Burwood, tel. 747 5269

KAS LIETUVIŠKAI GALVOJA, 
TAS LIETUVIŲ FONDAN STOJA

Linkiu visiems linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų 1968-jų METŲ. 
O kaip Lietuvių Fondo įgaliotinis Australijoje dar visus lietuvius 
kviečiu jei ne ateinančiais metais, tai per ilgesnį laiką įsirašyti į 
Lietuvių Fondą nariais. Informacijas apie Lietuvių Fondą teikia Pa
saulio Lietuvis, (gaunamas pas liet, spaudos platintojus. L.F. Adresas: 
Lietuvių Fondas, 6643 S. Maplewood Ave., Chicago, Ill. 60629, U.S.A.) 
Lietuvių Fondo įgaliotiniai ir Liet. Fondo vajaus komitetų nariai.

Jonas Normantas
Lietuvių Fondo įgaliotinis Australijai 

Box 57, Richmond, Vic., 3121

LAIVAS Į MĖNULĮ 
PARUOŠTAS

Amerikiečiai jau galutinai pa
ruošė erdvėlaivį kelionei su žmonė
mis į mėnulį, kuris be žmonių nu
matomas išbandyti ateinančių me
tų sausio 18 d. Erdvėlaivis jau 
įmontuotas Saturn raketoje ir bus 
iššautas iš Cap Kennedy Flori
doje. Lygiagrečiai jau baigiami 
paruošti ir kiti du erdvėlaiviai, 

arba prie menko žiburio, tarsi vaiduokliai, vaikš- Iš visų pasirengimų atrodo, kad 
to seni ir vieniši žmonės.

Vienoje vietoje jie regėjo jauną moterį ir 
jauną vyrą — tie sėdėjo susiglaudę ir atrodė lai
mingi, tačiau tuo metu piktai ir puolamai sulojo 
šuo, ir jie abu išsigandę pašoko. Vyras griebė iš 
kertės šautuvą ir iššoko prolangą į sodą, ir mote
ris drebėdama užgesino žiburį ir susigūžė kam
baryje. Šuo vis lojo, ir netrukus pasigirdo durų 
daužymas ir žingsniai kambaryje, pasirodė žibu
rys ir aidėjo šauksmai, paskui iš sodo nuaidėjo 
Šūviai, o troboje suvaitojo moteris. Visa tai dė
josi taip greitai, jog nė dangūs nebūtų suspėjęs 
suteikti pagalbos, ir kai moteris gulėjo negyva 
viduje, o jos vyras sode — svetimieji plėšė ką 
rasdami, — jie tai darė skubiai ir sumaniai, — 
ir netrukus išvažiavo. Ir troboje pasidarė tylu, 
visiškai tylu.

Lėtai vos pajudėdami, ėjo dangaus keleiviai, 
o Palestinos piemenys drebėjo iš šalčio ir baimės. 
Motina Marija užleido nuometą ant akių, tačiau 
Jos ašaros krito ant sniego ir žvilgėjo naktyje, 
o Kūdikis Kristus nukreipė savo akis į praeitus 
namus.

Kai berniukas taip pasakė, senis užsidengė 
akis ir įsikniaubė į stalą.

— Širdis niekuomet neapkursta, — sako 
vienas iš šventųjų keleivių, ir susimąstę jie trau
kia per kaimą ir mato tamsias tuščias trobas,

amerikiečiai nusileis ant mėnulio 
greičiausia jau ateinančiais me
tais.

mė miršta, kaip nuo sausros, tačiau miškai auga 
visada, auga visada. Bus naktis — mums gyve
nimas, bus tamsa — mūsų akys!

— Geriau niekada nebūtume girdėję kalbant 
gyvulius, — pasakė senasis piemuo, ir visi jie 
paskubėjo privyti pirmyn nuėjusius.

Ir taip keliavo jie per visą kraštą, perėjo 
upę Nemuną ir Nėrį, ir visur kaimai buvo tokie 
liūdni, bažnyčios sugriautos, arba, jeigu jos sto
vėjo nepaliestos karo — prievarta ir grasinimas 
buvo uždėjęs ant durų savo antspaudą. Ir Vai
kelio Jėzaus prakartėlė tuščia Dievo namuose.

Kai jie. žengė per miestus, jie matė juos 
pilnus svetimų kareivių, tie vaikščiojo patenkin
ti ir galvojo tiktai apie piktą, kurį jie dar įsteng
tų čia padaryti. Apleistumas ir tamsa viešpatavo 
puošniose vietose, ir linko grindys nuo kojų gau
sumo kalėjimuose, žmogžudžio paveikslai buvo 

— Šią naktį juk kalbasi gyvuliai, — pra- išstatyti garbinimui, o didvyrių kapai buvo su
ardyti ir išniekinti.

Keleiviai skubėjo apleisti miestus, nes tie 
atrodė dar nykesni už kaimo tylą, ir eidami prieš 
save pamatė traukinį. Daugelio vagonų keleiviai 
buvo keisti: ten sėdėjo vaikai, nelydimi nei mo
tinų, nei auklių. Jų akys buvo raudonos nuo 
verksmo, tačiau, kai jie pro traukinio plyšius 
matė savo žeme, jos žibėjo tarsi Kalėdų žvakės, 
ir nors jų lūpos buvo visiškai tylios, jų širdys 
garsiai šaukė:

— Kūdiki Kristau, Tu turi gimti šią naktį. 
Pažvelk, kaip mus išveža svetur, kad užaugtu
me priešai Tau ir savo žemei. Mus sugaudė kaip 
bejėgius zuikučius, ir mūsų tėvai negalėjo apginti 
mūsų. Mes tolstame iš čia — Kūdiki Kristau, ne
užmiršk mūsų.

Kūdikis Jėzus ilgai žiūrėjo į išvykstančius

pasakė senasis piemuo, ir visi jie

bilo jautis į savo draugą asilą, — paklausyki
me, ką jie papasakos, kas čia vyksta.

— Taip, — pritarė piemenys. Jie taipgi ži
nojo šitą kalbą ir mylėjo kiekvieną ramų gyvu
lį, žmogaus draugą.

Ir jie pasuko palei tvartus. Tačiau niekur 
niekas neatsiliepė jiems jokiu balsu.

Tiktai ant stogo krašto tupėjo rainas kati
nas ir kniaukė:

— Veltui klausotės — ir žmonės, ir gyvu
liai išvežti pas svetimuosius. Nėra mėsos, nėra 
pieno, miau! Tiktai auga pelės, dauginasi žiurkės 
be skaičiaus, netrukus jos valdys visą žemę ir su
rys ir mane, miau!

Ir nuo trobos kertės atsiliepė šuo, — at
vertęs galvą į viršų jis staugė:

— Aš esu dar, au! Tačiau aš niekuomet jau
neįloju svečių, tiktai nelaimes ir mirtį. Jau ne- vaikus, ir Motina Manja ištiesė ranką į tą pu- 
gainiosiu linksmai avių, nėra mano draugų ark- sę. Ir visi buvo tokie nusiminę ir nuliūdę, jog
lių, nėra kas; dirba žemelę au! norėjo garsiai šauktis Dievo keršto — ir tuomet ____ r, „_____ _____ t.....

O iš pamiškės stūgauja pelėda: pamatė žvaigždžių rašte užrašą: “Leiskite mano po nulinkusiomis šakomis ėdžias, į kurias Mo-
— Ir nereikia! Ir nereikia! Nuo kraujo že- angelui pripildyti taurę iki. krašto”. —.Ir visi tina Marija paguldė savo Sūnų.
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RAŠINIO KONKURSAS
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS" 

KONKURSAS SUAUGUSIEMS 
IR JAUNIMUI

Antrasis Vatikano susirinkimas 
pravėrė Bažnyčios duris visokioms 
permainoms, kurios vienus džiugi
na, kitus sukrečia. “Laiškų Lietu
viams" redakcija nori suteikti pro
gą visiems pasisakyti, kaip tos 
permainos juos veikia. Todėl 
skelbia rašinio konkursą tema 
“Kaip aš vertinu tai, kas šiais 
laikais dedasi Bažnyčioj”. Verti
nant atsiųstuosius rašinius bus 
atsižvelgiama į jų faktiškumą bei 
asmeninį nusistatymą.

Rašinys (straipsnis, beletristinis 
vaizdelis ir kt.) turi būti ne il
gesnis kaip 300 žodžių, pasirašy
tas slapyvardžiu ir išsiųstas kar
tu su atskirame vokelyje įdėta 
tikrąja autoriaus pavarde bei ad
resu Laiškų Lietuviams redakci
jai, 2345 W. 56th St, Chicago, 
Ill. 60636, U.S.A. Konkurso ter

minas — 1968 m. vasario 1 d. 
(pašto antspaudo data). Atsiųsti 
rašiniai tampa žurnalo nuosavybe 
ir gali būti jame spausdinami. 
Vertinimo komisiją sudaro: Aloy
zas Baronas (pirm.), kun. Vytau
tas Bagdonavičius, M.I.C., Jonas 
Bagdonas, Dalia Kučėnienė ir Fio
rentina Kurgonienė. Skiriamos 
premijos: I — 100 dol., II — 50 
dol. ir III — 25 dol. Premijoms 
100 dol. jau yra įteikęs V. Kulie
šius.

Įdomu taip pat žinoti, ką gi 
mūsų jaunimas galvoja apie per
mainas Bažnyčioje. Verta ir jiems 
patiems apie tai pasvarstyti. To
dėl ta pačia tema skelbiamas ra
šinio konkursas jaunimui, ne vy
resniam kaip 20 metų amžiaus 
siunčiant .rašinius, pažymėti “jau-' 
nimo konkursui”). Skiriamos dvi 
premijos: I — 50 doL ir II — 25 
dol.

“Laiškų Lietuviams" redakcija

Sveikinam visus pacientus, bičiulius ir pažįstamus su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS - 

ir linkime visiems giedrių ir laimingų

NAUJŲJŲ METŲ
. Dr. V. Didžys ir Seimą

SV. KALĖDŲ
proga sveikiname “Dainos” chorą, visus Australijoje 

kolegas chorvedžius, choristus bei dainos mylėtojus ir 
visus asmeniškus bičiulius ir pažįstamus linkėdami šviesių 
ir laimingų

NAUJŲŲ METŲ

K. Kavaliauskas ir Seimą

ŠV. KALĖDŲ proga 
visus lietuviškos dainos mylėtojus, “Dainos” choro rėmėjus 

sveikina ir šviesių, skambių NAUJŲJŲ METŲ 
nuoširdžiai visiems linki

'Dainos” Choras ir Dirigentas

Mielus mūsų bičiulius, draugus ir pažįstamus 
sveikiname su šventėmis ir linkime visiems 

sėkmingiausių ir šviesiausių
NAUJŲJŲ METŲ

L. ir A. LeleSiai

Visiems mano pažįstamiems ir mieliems prietėliams-geradariams, 
kurie mane prisiminė, ypač šiais metais, dėkoju ir linkiu 

skaidrių SV. KALĖDŲ 
ir laimingiausių 1968 METŲ.

J. Karbonas

nusilenkė Viešpaties ^valiai, tačiau niekas savyje 
neturėjo džiaugsmo, kurį išsinešė iš dangaus. .

Dabar jie artėjo į mišką. Gilus sniegas klojo 
viską, ir jų kojos giliai grimzdo, atsimušdamos 
į medžių kelmus. Palestinos piemenys jau buvo 
visiškai sustyrę, ir senieji asilas ir jautis vos be
judėjo. Buvo tamsu ir baugu tarp didelių pušų, 
ir dar nykiau buvo pralįsti pro eglių tankumy
nus.

Ten jie pamatė žmones. Keleiviai sustojo 
po aukšta egle ir žiūrėjo: — jaunuoliai ir suau
gę vyrai vaikščiojo sargyboje su šautuvais, kiti 
kūreno ugnį, kiti miegojo požemių landynėse.

— Jie yra išbėgę iš namų, — šiurena eglė, — 
kad išliktų laisvi, kad nebūtų verčiami meluoti 
ir varomi užmušinėti kitų. Viso pasaulio nuo
stabai jų būriai ginasi ir gina savo žemę — ir 
visas kraštas atrodo tarsi siauras lieptas viršum 
degančios dervos upės.

Dabar jie vaikšto ir stovi, ir jų veidai yra 
paniurę — tačiau jų paniūrimas yra pilnas ryžto, 
ir liūdesys geras. Ir staiga vienas nusiima kepu
rę ir žiūri į dangų:

— Broliai, — taria jis dabar saviesiems, — 
artinasi Kalėdos. Aš tikiu, jog mūsų žemė bus 
laisva, kaip tikiu, Dievas yra su mumis.

Ir tą akimirką Kūdikis Kristus pažvelgė į 
savo Motiną ir Ji pasakė:

— Grįžkite namo, mielieji piemenys — jūs 
esate pavargę ir čia šalta jums, ir pasiimkite su 
savim visus mūsų gyvulius — mes vieni pabaig
sime savo kelionę.

Ir kai visa tai buvo įvykdyta, angelas su 
Kalėdų Žvaigžde paklausė: -

— Kur vyksime mes? Į Betliejų tolimas ke
lias, o laikas artėja — kurion pusėn suksime, 
kur turiu pakabinti savo žvaigždę?

Kūdikis Kristus ištiesė savo ranką ir paro- 
ir tuomet dė eglės viršūnę, o šventasis Juozapas padėjo
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TIKSLIEJI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI
A. Šeikio koreferato, skaityto M. K. Čiurlionio Diskusijų Klube, santrauka.

Redaktorius Andrius Garolis,
11 Mt. Lewis Ave., Punchbowl, N.S.W.

Nėra ' abejonės, kad tikslieji 
mokslai (gamtos, matematikos, 
technologijos) nestovi šalia tautos 
gyvenimo. Jų tyrinėjimų išvadų 
ir rezultatų pritaikymas ir iš iš
plaukianti krašto industralizacija 
ir įvairūs pakeitimai pramonėje 
turi didelės įtakos į ekonominį, 
kultūrinį gyvenimą bei kitas jo ap 
raiškas. Ta įtaka šiais greitos ir 
didelės technikos pažangos laikais. 
O šio šimtmečio pirmoje pusėje 
buvo nepaprastai didelė ir greita. 
O tuo stebintis man darosi neaiš
ku, kodėl aname šimtmety techni

kos pažanga buvo tokia lėta. Juk 
sąlygos pažangai egzistavo ir ta
da. Bet nežiūrint šio didelio tiks
liųjų mokslų išsivystymo laipsnio 
Ir įtakos mūsų gyvenimui, tautų ir 
valstybių bei visos žmonijos dva
sinis ir politinis vadovavimas bei 
formavimas kaip buvo taip ir te
bėra daugiau humanitarų, negu 
chemikų bei inžinierių, rankose. 
Jeigu jie ir nedaro pačių spren
dimų, tai tikrai matomai įtako
ja tuos, kurie juos daro. Todėl 
natūralu, kad tiems žmonėms ir jų 
idėjoms pasaulis skiria daug dė-

STUDENTAMS SVARBU
STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
1967-jų metų Australijos lietu

vių studentų suvažiavimas įvyks
ta Adelaidėje nuo gruolžio 27 iki 
gruodžio 31 dienos. Tikslios pro
gramos š{ pranešimų rašant dar 
negauta. Valdybos pagrindiniai at* 
siduos posėdžiavimams ir svarbių 
reikalų aptarimui. Studentai ši 
kartų turės laisvalaikio susipa
žinti su miestu ir apylinkėm. Su
važiavimas užsibaigs Naujųjų Me
tų sutikimu.

i«>į
STUDENTŲ SĄJUNGOS 

JUBILIEJINIS LEIDINYS
Ateinančiam suvažiavimui bus iš
leistas "Studijuojant Australijoj” 
Australijos lietuvių studentų są
jungos leidinys 15 metų veiklos

sukakties proga. Turinį sudaro ap
rašymai bendros studentų veiklos 
ir buvusių suvažiavimų, skyrių 
veiklos, šiek tiek studentų kūrybos 
ir pan.

“Studijuojant Australijoj” buvo 
nutarta išleisti per paskutinį su
važiavimą 1966 m. Sydnėjuje. Lei
dinį leidžia Australijos Lietuvių 
Studentų Sąjunga; paruošimas ir 
spausdinimas vyksta Sydnėjuje. 
Leidinį redaguoja, R. Cibas, pade
dant Pajautai Pullinen, H. Anta
naičiui ir A. Garoliui.

Leidinys bus apie 60 psl. žurna
lo pobūdžio, gausiai iliustruotas. 
Visuomenei ir naujiems studen
tams bus įdomus susipažinti su 
studentiška veikla, o graduantams 
malonu prišiminti studentavimo 
laikus.

VERTENGA KNYGA
- GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA

Visus mūsų draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

ir linkime visiems kuo sėkmingiausių ir laimingiausių 
NAUJŲJŲ METŲ

O. ir J. Maksvyčiai

LIETUVA, MANO TĖVŲ ŽEM1Ė, VI. Vijeikio .............................   6.30
ANYKŠČIŲ ŠILELIS, Baranausko ................................................ 4.50
ŠVENTADIENIS Už MIESTO, Katiliškio ................................ 4.50
PASKUTINIS POSĖDIS, Audėno ........................................... 8.60
LIETUVOS ISTORIJA, Sruogienės ........................................... 5.40
MARTYNAS JANKUS, Alšėno ............................................... 3.00
THE SEASONS, Donelaičio ....................................................... 2.70
IDEALAS IR LAIKAS, Girniaus ........................................... 8.60
ŽEM1ĖS ŠAUKSMAS, A. Rūtos ................................................... 3.60

ir daugel kitų romanų, atsiminimų bei kitų žanrų knygų.

PLOKŠTELĖS:
BALTIJOS VĖJELIS (Dvigubas duetas) mono ......................... 5.25

stereo ......................... 5.75
ŽIBUOKLĖS — L. Stuko liaudies ansamblis, mono ................. 5.25

stereo ......................... 5.75
LAUŽŲ AIDAI (Skautų dainos) ................................................ 5,25
Lietuvių TAUTINIAI ŠOKIAI — Zdanius ir Lapinskas, mono 5.25 

stereo . 5.75
AURELIA — Paukštelis — pramoginė muzika ........................ 5.75
ŠILUVOS KOPLYČIOS PAŠVENTINIMAS ......................... .... 5.75
POEZIJA — Santvaras ir Gustaitis ........................................... 5.25
SVAJONIŲ SŪKURY — B. Tamošiūnienė ................................ 6.50
STASYS BARAS — Operų arijos, mono ................................ 7.00

stereo ......................... 5.75
ir daugelis kitų plokštelių, Vakaruose išleistų.

“TĖVYNĖS GARSŲ" knygų ir plokštelių centras parūpina vi
sokiom kalbom knygas apie Lietuvą ir visas lietuviškas plokšteles, 
Vakaruose išleistas. 
Raštu užsakoma:

A. Krautai, 4 Grandview Ave., Maribyrnong, Vie. 3032.

mesio ir daug apie tai kalba ir 
rašo. O apie gamtos mokslų pasi
sekimus ir tam pasidarbavę asme
nys, jei jie nėra tokie akivaizdūs 
kaip atominės bombos išsprogdini
mas ar sputniko paleidimas, yra 
kažkaip už visuomenės dėmesio ri
bų ir apie tai daug mažiau kal
bama ir rašoma. Todėl gamtos 
mokslininkai ir technologai, jaus
dami savo jėgą modernaus žmo
gaus gyvenime, pasijuto lyg ir nu
skriausti bei pradėjo lyg ir pa
vydėt humanitarinės krypties po
zicijai pasaulyje. Kodėl ji pav. 
Walter Lipmano straipsniais la
bai greit pasiekia totaliausius pa
saulio kampus, kad tuo tarpu e- 
lektroninių “smegenų" išradėjo ir 
konstruktoriaus pavardė mažai 
kam žinoma.

Atsirado tarp tiksliųjų mokslų 
mokslininkų ir humanitarų komu
nikaciniai sunkumai. Komunikaci
ja tarp mūsų yra daugiausia pa
laikoma sakytu ar rašytu žodžiu. 
Gamtos mokslininkams žodis kar
tais nėra pakankamai tiksli prie
monė savo idėjoms išreikšti ir rei
kia griebtis tikslesnių matemati
nių simbolių ar cheminių formulių. 
O jiems giliau specializuojantis 
mažai ir laiko belieka gerai iš
mokti kalbą ir domėtis kuo nors 
kitu už savo srities ribų. Gi hu
manitarams kalba yra kaip tik vie
nas iš pačių pagrindinių dalykų. 
Tai ėmė ir susiklostė keistoka pa
dėtis, kad humanitarai intelektu
alai pradėjo nebesusikalbėti ar ne
norėti kalbėtis, ar nežinoti ir ne
turėti apie ką kalbėti su tiksliųjų 
mokslų mokslininkais. Nesugebėj i - 
mas ar nenoras komunikuotis vie
nų su kitais vienose šalyse pasi
reiškia labiau, kitur mažiau. Ypač 
tai ryšku Anglijoj ir kaikuriuose 
Britų Commonwealth© kraštuose, 
Amerikoje ar Europoje.

šie du dalykai: technologų pro
testas prieš humantarinės kryp
ties dominavimą ir silpnas ryšys

tą laiką, per 5 m. nuo triukšmo 
pradžios., išaiškėjo Ch. P. Snow 
problemos nagrinėjime ir visa ei
lė trūkumų, žiūrint iš akademinio 
taško — tai netikslus ir neteisin
gas “kultūros” termino naudoji
mas. Nors Snow paskui ir teisi
nosi, kad nors terminas ir nevisiš
kai tiksliai atitinka kultūros defi
nicijai, bet gan parankus bei pade
da ir atitinka tai, ką jis nori išaiš
kinti. Jis grečiausiai parankumo 
sumetimais ir prigijo. Bet rimti 
mokslininkai istorikai ar kultūros 
istorikai, pav. Arnold Tpynbee, 
vengia jį ta prasme naudoti arba 
naudoja “kultūros” žodį tarp ka
bučių. O kai kurie Snow šalinin
kai, kaip Bronowski, netgi sąmo
ningai jo vengia ir kalba tik apie 
“two cultures”. Lietuvių kalboje 
mes turime civilizacijos ir kultū
ros sąvokas, turinčias daug ryš
kesnį skirtumą nei kad anglų, tai 
toks kultūros termino vartojimas 
yra net klaidinantis ir komenta
toriai gali lengvai nuslysti į klyst- 
kelius.

Paskui, komunikaciniai sunku
mai susidarė ne vien tik tarp dvie
jų kultūrų — gamtos ir humanita
rinių mokslų, bet jų yra yra ir 
net nė kiek nemažiau tarp paties 
gamtos mokslo ar tiksliųjų moks
lų atskirų disciplinų, o dėlto kal
tinti humanitarus aišku negalima. 
Kaip netikslus definicijos “kultū
ra" parinkimas, taip nenuoseklus 
ir paskirstymas į dvi kultūras, 
dvi priešingas pozicijas. Reikia 
dar pastebėti, kad komunikacijos 
sunkumai yra didesni tarp teoreti
kų aukštesniam akademiniam ly
gyje, o diferenciacija tarp techno
logų ir humanitarų praktikų yra 
žymiai švelnesnė, nes jie praktiš
kam savo darbe negali išvengti 
vienų kitiems sudarytų situacijų, 
turi bendrauti ir šį tą išmanyti 
apie abi sritis. Taigi klasifikaciją 
pagal komunikacijų sunkumą į dvi 
kultūras — humanitarinę ir gam
tos mokslų — yra pergrieŽta. Ly
giai pagal tą patį kriterijų gali-

TARP RANGAUS IR ŽEMĖS v.) Atrodo, galim saugiai nusileis
ti. Dėl visako pasiruošiam atsar
ginius mažus parašutus. Atrodo,

Apačioje išarti laukai, viršuj 
nailono parašutas lyg skėtis den
gia dangų. Dar prieš porą minu
čių sėdėjau baliono gondoloje, o 
dabar... Daug nuotykių teko per
gyventi, kol atsiradau padėtyje.

Vieną 1963 metų vakarą grupė 
jaunų inžinerijos studentų susirin
kę kalbėjo apie viską ir apie nie
ką, Vienas iškėlė mintį, kad bū
tų įdomu balionu paskraidyti. Ta 
mintis užviešpatavo visų vaizduo
tę, ir pastatė grupė mažą balio
ną pačios idėjos ir baliono me
džiagos išbandymui. Nors tas ba
lionas tegalėjo vos savo svorį pa
kelti, tačiau mes džiaugėmės tuo 
pasisekimu, ir mūsų entuziazmas 
tolimesniam darbui dar daugiau 
sustiprėjo.

Po ilgų tyrinėjimų pasirinkom 
tinkamą medžiagą ir sukonstruk- 
tavom pirmą balioną “Archimed
es”, kurią mūsų apskaičiavimu tu
rėjo kelti vieną žmogų. Tuo tar
pu mūsų maža grupelė išaugo į 
sąjungą, kurią pavadinom “The 
Aerostat Society of Australia”. 
Nariai jauni inžinieriai ir techni
kai jų tarpe ir Mindaugas Maura- 
gis, daug pasidarbavęs tai sąjun
gai.

Ir štai 1964 metų liepos 4 dieną 
“Archimedes I”. pakilo iki 2,000 
pėdų ir išsilaikė 15 mn. ore, nu
sileido už 3 mylių. Navigavo są
jungos pirmininkas Terry McCor
mack. Tai buvo pirmas žmogaus 
skridęs balionu Australijoje po 46 
metų pertraukos.

Atėjus eilei man skristi laimė 
mane visai apleido. Skirtą dieną 
buvo stiprus vėjas ir pakilti buvo 
neįmanoma, kas manęs perdaug 
nenuliūdino, tačiau ir kitą dieną 
vėjas nenurimo. Taip ir nepavyko 
pakilti.

Po kiek laiko dalyvaujant orei
vystės parodoje N.S.W. vėl pasi
ruošiau - skristi, bet ir šį kartą 
vėjas sukliudė. Paskui išvažiavau 
į Vokietiją Ir taip likau neskridęs 
balionu.

Mindaugui būnant Norfolk’o sa
loje o man Muenchene, idėjos drau 
gai sukonstuktavo “Teijin I”, ku

ris jau galėjo pakelti 4 žmones. 
Baliono skersmuo buvo 63 pėdų 
ir aukštis net 100 pėdų; tai pats 
didžiausias karšto oro balionas pa
saulyje.

Grįžęs į Melbourną visą laiką 
norėjau paskraidyti tuo nauju ba
lionu, kurio projektavimui daug 
laiko ir energijos pašvenčiau.

Ir štai š.m. birželio 10 d. su 
draugais aš jau Cowroj, N.S.W. 
Kitą rytą visi subruzdome ruošti 
balioną pakilimui. Lietaus, avių 
ir kitų visokių negerovių trukdo
mi dirbome išsijuosę. Pagaliau pir
mininkas duoda komandą: “Visi į 
vietas pūsti balioną!” Skrendan
tieji užsidedam atsarginius para
šutus. širdis daužosi krūtinėj. Už 
kelių minučių jau skrisiu.
Staiga balionas atgyja, sujuda ir 
jau kabo virš gondolos. Peter, 
šio skridimo kapitonas, užžiebia 
dujų degintuvą, iššoka 5 pėdų lie
psna, karštas oras veržiasi į balio
no vidų, sekundėmis auga keliamo- 
jėga; deja, jos negana mūsų pen
ketukui atplėšti nuo žemės. Visų 
akys krypsta į apvalųjį John’ą. 
Tačiau ir to neužteko. Mūsų para- 
šutininkas Graham irgi išlipo, ir 
štai, Peter, Kenny ir aš linksmai 
pakilom aukštyn. Po minutės mes 
jau 200 pėdų aukštyje. O, kaip pui
ku skristi balionu! Nesijaučia jo
kio greičio, lyg ant kablio kabė
tum. 2,000 pėdų aukštyje užsukę 
liepsną dar pakilom porą šimtų 
pėdų ir plūduriavom padangėje. 
Kenny greitai pasiilgo žmonos, ku
ri drauge su kitais sekė mus auto
mobiliais. Žvilgterėjęs į aukščio 
rodyklę pasispyrė į gondolą ir že
myn. Po penkių sekundžių pasiro
dė baltas skarmalas kuris išsi
plėtė į spalvingą parašutą. Likom 
dviese. Po kiek laiko pasikeitė vė
jas ir ėmė nešti miestelio link. 
Nutarėm leistis. Pasiekę 1,000 pė
dų žvalgėmės tinkamos vietos nu
sileisti.

Esant silpnam vėjeliui sunku 
buvo numatyti kur tūpsim, tad 
nusleidom iki 300 pėdų ir staiga 
pastebėjom, kad mūsų aerodromas 
yra ūkininko namo stogas. Sku->-

biai padidinę liepsną švelniai pa
kilom aukštyn ir persirtę per ūki
ninko trobą vėl ėmėm leistis tie
siog į prūdą. Labai nudžiugom iš
girdę bumpt vietoj pliaukšt; o tas 
buvo 20 pėdų nuo pliaukšt.

Draugai jau mūsų laukė, nes 
per tas 20 minučių vos 2 mylias 
tebuvom nuskridę. Skridimas visai 
neprailgo, rodos, vos tik pakilom, 
o žiūrėk, jau sėdim prie prūdo.

Tą dieną daugiau neskridom ir 
vakare prisvilinę dešrų, mėsų ir 
bulvių gardžiai pavalgę anksti su
migom.

Sekantį rytą skrenda kita įgula 
ir aš, jau 20 minučių patyrimo 
turįs — jų skridimo kapitonas. 
Mano likimo draugai: olandas Don 
ir vakar išlaipintieji Graham ir 
John. Viską paruošę pagal taisyk
les sulipom į gondolą, uždegėm 
liepsną, tačiau balionas nekėlė ir 
gana. Staiga prisiminėm, kad John 
ir dvigubą porciją pusryčių sukir
to. Taip John gavo vėl krausty
tis iš gondolos. Balionas lyg žir
gas, pentinais gavęs į šonus, šoko 
į viršų. Kėlėmės 600 pėdų per mi
nutę greičiu — naujas mūsų ba
liono rekordas. Net nepastebėjom, 
kaip pasiekėm 3,000 pėdų aukštį, 
čia Graham, mūsų antras patyręs 
parašutininkas, nutarė šokti že
myn. Pakilom dar 500 pėdų. Mū
sų draugų mašinos atrodė nedi
desnės už skruzdės. Palinkėjom 
vienas kitam laimės, ir Graham 
dingo iš mūsų akių. Jis krito lais
vai iki 2,000 pėdų, ir tik tada ati
darė parašutą.

Stebiu instrumentą: mes kilom 
iki 4,000 pėdų, kai staiga išgirdau 
lyg džiovinamų baltinių plevėsa- 
vmą. Pakėlęs galvą žiūriu ir savo 
akimis netikiu, trys apie 20 pėdų 
ilgio plyšiai balione, vienas šalia ki
to. Atkreipiu ir Don’o dėmesį. Kas 
daryt? Nors esame diskutavę to
kią padėtį ne vieną kartą, tačiau 
sunku patikėti, kad tas galėjo 
mums atsitikti. Viena aišku, — 
kad leisimės žemyn... Užgesinam 
liepsną, patikrinam instrumentus: 
aukštis 3,800 pėdų, leidžiamės 

-4,000 pėdų per minutę (17 m. p.

lyg laikas sustojo. Ramiai rengė
mės reikalui esant iššokti. Ap
svarstėm, ką daryti su foto apara
tais, kuriuos, tarp kitko, palikom 
gondoloje (gal kas nori pirkti nau
dotą aparatą?), žemiausias aukš
tis, iš kurio reikėtų šokti, nuta
rėm, turėtų būti 1,500 pėdų, nors 
mūsų parašutai saugūs ir iš 500 
pėdų aukščio. Patys stebėjomės, 
kad buvom tokie ramūs gyvybėms 
pavojuje. Taip praslinko nedau
giau minutės ir vėl išgirdom plyš
tančios medžiagos garsą. Posėdis 
truko 2 sekundes. Suskaičiavę iki 
trijų, pasispyrėm į priešingas gon
dolos puses ir šokom. Skridom at
buli, nes parašiutai ant krūtinės 
užkabinti. Netoliau kaip 50 pėdų 
nuo baliono, patraukiau parašuto 
išmetimo rankeną; tuo metu aš 
skridau apie 40 mylių į valandą 
greičiu. Prieš akis pasipylė baltas 
nailonas net širdis į kulnis atsi
mušė su staigiu parašuto išsiplė
timu. Keistas jausmas. Spardaisi 
kojomis ir nieko neužkliūvi, žiūri 
į baltą nailoną ir sunku patikėti, 
kad jis mane čia ore išlaiko. Įsiti
kinęs, kad viskas gerai, ir šir
džiai ėmus ramiau plakti, pradė
jau dairytis. Žiūriu, gi Donas kabo 
virš manęs apie 40 pėdų atstume. 
Jis matomai atidarė parašutą ap
leisdamas gondolą. Tarp kitko, nei 
Donas, nei aš, niekada prieš tai 
nebuvome šokę su parašutais.

Taip kabėdami ore, nei mano 
draugas nei aš, nepastebėjom, 
kaip mūsų balionas mus pralenkė. 
Pamatėm tik, kai jis lyg plevėsuo
janti vėliava skrenda tiesiog į že
mę. Nieko gudresnio nesugalvojęs 
ir aš leidausi ten pat Viskas ga
na smagiai atrodė, kol nepastebė- 
jaus spygliuotos tvoros tiesiai po 
manim. Suskubau patampyti vir
ves ir daryti man pačiam nesu
prantamu judėsius, ir laimingai 
atsimušiau į žemę vos keturias pė
das nuo tvoros.

Atsistojau, pasipurčiau, Ir pir
mą kartą gyvenime sužinojau, kad 
turiu gumines kojas, geležinę sė
dynę ir medinę galvą. Tuoj ir drau 
gai su mašinom priristai. Vinį

tarp šių intelektualinių grupių ir 
iššaukė reakciją, kurios pradžią, 
reikia laikyti, davė Sir Charles 
Percey Snow, anglų fizikas ir žy
mus rašytojas ir visokių mokslo 
įstaigų administratorius. Jis 1959 
m. Cambridge universitete skaity
toje paskaitoje ir iškėlė “dviejų 
kultūrų” klausimą. Ši jo paskaita 
sulaukė nemaža dėmesio, 1959 m. 
buvo išspausdinta ir išleista 3 lai
dom ir vėliau ji susilaukė daug lai
dų. Toje paskaitoje Sir Charles 
paskirstė moderniąją inteligentiją 
į dvi grupes: gamtos mokslinin
kus bei technologus ir humanita
rus, intelektualus. Jis pavadino tai 
“dviem kultūrom”. Smarkiai pab
rėžė pavojingą tarp šių kultūrų 
komunikacijos nebuvimą ir dėl tos 
padėties pakaltindamas humanita
rus. Ten jis nebandė savo tezės 
plėtoti ir jos stipriau pagrįsti, o tik 
šokiruojančiu būdu iškelt pačią 
problemą. Tai jam pavyko, jo mes
tos mintys sukėlė visokių komen
tarų netgi tarptautinėje plotmėje 
ir suinteresuotųjų ginčai dar ir 
dabar tebestęsia. Vėlesnėje savo 
knygoje, išleistoje 1964 m. "The 
two cultures and a second Look” 
jis jau bando savo teigimą la
biau pagrįsti, pateisinti ir paaiš
kinti. Ten netgi siūlo receptus, 
kaip šį atsiradusį paradoksą bū
tų galima pašalinti ir komunikaci
nius sunkumus nugalėti. Bet per

ma būtų skirstyti intelektualus į 
kitas dvi nemažiau reikšmingas ka 
tegorijas: į teoretikus ir prakti
kus.

šitie Ch. P. Snow samprotavi
mai remiasi situacija esančia ir 
būdinga Anglijai, kur toks kultū
rinis pasidalijimas yra ryškiau
sias. Jis pastebimas ir tuose britų 
Commonwealth© kraštuose, kurie 
yra nusikopijavę anglų švietimo 
sistemą. Pats Snow pripažįsta, kad 
kituose toli techniškai pažengusiuo 
se kraštuose, kaip Amerikoj ir 
Rusijoj ar Europoj padėtis toli 
gražu ne tokia. Padėtis ten geres
nė, aiškina Snow, dėl veikiančios 
geresnės švietimo sistemos, kur vi
durinėse mokyklose mokymas gam
tos ir humanitarinių dalykų yra 
geriau išbalansuotas. Padėčiai pa
taisyti j Anglijos gimnazijas ir 
kolidžus jis siūlo įvesti privalo
mą gamtos mokslą. Nesigilinant 
ar tai tikslinga ar ne, reika kons
tatuoti, kad visa tai, visos tos 
šnektos apie taip vadinamą dvie
jų kultūrų problemą nėra jau toks 
universalinio masto konfliktas tarp 
gamtos mokslininkų ir humanita
rų, kaip iš pradžių atrodė, o yra 
tik paprastas naminis Anglijos ne
vykusios švietimo sstemos vaisins. 
O tai atitaisyti galėtų tik Švietimo 
Ministerija.

(Nukelta J psl. 4)

Nuotaikingiausių KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ 

visiems savo draugams, pažįstamiems ir klientams 
linki

M. PETRONIS
Vietinių ir užsieninių spiritinių gėrimų parduotuvė 

152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, Tel. 747 5727 
Užsakymai priimami telefonu ir pristatomi į namus, 

šaltas vietinis ir importuotas alus.

džiaugėsi mus gyvus ir sveikus 
pamatę ir labai pergyveno kad ne
galėjo mums ore niekuo padėti.

Mūsų balionas gulėjo sugniužęs 
apie 300 yardų atstume. Atsimu
šė virš 60 mylių greičiu į žemę. Vie 
na# iš draugų pastebėjo, kad ne
svarbu greitis o tik staigus susto

jimas...
Tą vakarą atšventėm mūsų lai

mės dieną. Ir niekada anksčiau 
alus nebuvo toks gardus, oras foką 
saldus, ir gyvenimas toks mielas.

Sekantį rytą pradėjom projek
tuoti naują balioną...
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Tikslieji ir humanitariniai...

Palikus teoretinius išvedžiojimus 
mums, Australijoje gyvenantiems, 
{domu, ar šis Sir Charles Snow 
sukeltas triukšmas duos mums ap
čiuopiami# vaisių ir praktinis šio 
klausimo sprandimas mums yra 
gan aktualus. Matome, kad pagal 
Australijos švietimo sistemų, kuri 
mažai kuo skiriasi nuo Anglijos, 
vidurinėse mokyklose išsimokslini
mas yra gana vienpusiškas: pasi
rinkus arts kursų galima baigti 
gimnazijų ir universitetų neturint 
jokio supratimo apie atomo struk
tūrų ar termodinamikų, ar nemo
kant išspręsti lygčių su dviem ne
žinomaisiais. Arba pasirinkus gam 
tos mokslų — neturint pagrindi
nių žinių nei iš ekonomikos, nei iš 
filosofijos (nepriimkit mano paly
ginimų paraidžiui - aš juos varto
ju kaip simbolius!) Aišku koks 
gi gali būti inteligentiškas dia
logas tarp šias mokyklas baigusių 
absolventų. Ir nors švietimo page
rinimo klausimu Australijoje smar 
kiai susirūpinta, bet man atrodo, 
kad dar daug vandens nutekės, kol 
atsiras norimų reformų. Man yra 
tekę šiais klausimais išsikalbėti su 
Prof. Hemtoks ir Tylee, buvusiu 
Swinburne Tech. College Melbour
ne direktorium. Tai žmonės ku
riems švietimo klausimas prie šir
dies ir yra valdiškų švietimo bei 
jo pagerinimu besirūpinančių ko
misijų nariai. Tik jų idėjos, mano 
manymu yra labai nepažangios. 
Prof. Hemtoks yra labiau pažan
gesnis, bet Mr. Tylee rūpi tik pla- 
čųjų masių išsilavinimo lygio pa-

(Atkelta iš psl. 3)

ar humanitarinių mokslų fakulte
tus stodavo beveik vienodai pa
ruošti, vienodu žinių bagažu iš 
gamtos matematikos, chemijos ir 
humanitarinių dalykų. Tik per a- 
matų ir technikos mokyklų pate
kę į universitetų turėjo silpnesnį 
humanitarini išsilavinimų. Specia
lizacija prasidėdavo tik universite
te. Todėl ir dialogas tarp techno
logų ir humanitarų nekėlė proble
mų. Bet humanitarinė įtaka — ar 
humanitarinė “kultūra” buvo 
smarkiai vyraujanti. Bet reikia 
atsiminti, kad Lietuva nebuvo pra
monės kraštas ir tada gamtos 
mokslo ir technologijos reikšmė 
buvo daug mažiau juntama. Tokių 
humanitarinės kultūros dominuo
jančių gyvenimo sųvokų mes atsi
nešėm į išeivijų ir šis klausimas 
mums yra gan naujas ir sveti-
mas.

Australijoje lietuvių intelektu
alų visuomenėje šis pasiskirstymo 
klausimas dar nėra iškilęs į švie
sumų. Tiek aukščiausiais akade
miniais karjeros laiptais pakopę 
(dr. A. Kabaila ir dr. V. Doniela) 
ir didelė dalis savo profesijose dir
bančių akademikų yra dar lietu
viškų gimnazijų auklėtiniai. Atro
do ir jiems dialogo problema ne
aktuali. Tarp kitos dalies čia bai
gusių vidurinį ir aukštųjį mokslų 
ar tebestudijuojančių yra dides
nė galimybė atsirasti intelektua
linio dialogo ribotumui. Bet tų ga
limų spragų užkemša lietuviškasis 
momentas. Bet laikui bėgant, lie
tuviškumo momentui silpnėjant ir 
akademikų skaičiui augant pasi
skirstymo ir komunikacijos proble
mos aštrės. Ir lietuviškoje veiklo
je tiek visuomeninėje, tiek kultū
rinėje dalyvauja ir humanitarai ir

Sveikiname gimines, draugus bei pažįstamus 
su ŠV .KALĖDOM 
ir linkime sėkmės 

NAUJUOSE METUOSE!

Pumpučiai

technologai, žinoma, tik tie, ku
riems lietuvybė teberūpi.

JAV lietuvių intelektualų tarpe 
šis klausimas jau pradėjo kilti vie
šumoj. Nors nesiskundžiama ko
munikaciniais sunkumais, bet iš 
technologų pusė atsirado balsų nu- 
siskunžiančių perdideliu humani
tarų dominavimu lietuvių kultūri
niame gyvenime. Esu JAV daugiau 
gamtos mokslus ir technologijų bai 
usių lietuvių negu humanitari
nius. Mokslo ir tyrinėjimų srtyse 
jie yra pasiekę žymių rezultatų 
ir aukštų atsakomingų pozicijų. 
Ir jie jaučiasi nuskriausti , kai 
apie jų vertingus atsiekimus moks 
le nutylima lietuvių spaudoje 
(periodikoje ir kultūriniuose žur
naluose). Tuo nutylėjimu sudaro
mas įspūdis, jog tikra kūryba gal 
neįmanoma tiksliųjų mokslų srity
je arba yra menkavertė. Tuo tar
pu kai humanitarų kad ir mažes
ni atsiekimai daug labiau iškelia
mi.

Dabartinėje Lietuvoje, bent iš 
techninės spaudos nesimato, kad 
klausimas ten būtų keliamas pana
šioje plotmėje. Bet yra balsų pasi
sakančių prieš perdidelę inžinierių 
paruošime specializacijų, nurodan
čių iš to išplaukiančių žalų gamy
boje, planavime, kai pakliūva į 
siaurų specialistų rankas ir rei
kalavimai išleisti inžinierus plačau 
teoriškai paruoštus. Tai tolimas 
aidas ir Vakaruose vykstančHo 
posūkio ir specializacijos genera- 
lizacija.

(ajf.)

Melboumo L. Klubo Taryba sveikina Klubo narius 
ir visus tautiečius

ŠV. KALĖDŲ proga 
ir linki daug sveikatos 

ir sėkmės ATEINANČIAIS METAIS

Mielus klubo narius, bičiulius ir rėmėjus 
sveikiname su šv. KALĖDOM ir ateinančių 

NAUJŲJŲ 1968-jų METŲ
proga linkime visiems asmeniškai daug laimės ir gerovės. 
Teišsipildo Naujuose. Metuose jūsų asmeniški ir mūsų 
bendrieji troškimai.

Sydney Lietuvių Klubo Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname visus lietuviškos dainos mylėtojus, 
ypatingai visus visus chorus 

ŠV. KALĖDŲ proga 
ir linkime kūrybingų ir harmoningų 

NAUJŲ — 1968-jų METŲ.
“Su daina mes gimėm, su daina ir mirsim!”

"Aušros” Choras ir Dirigentas
Canberra

Smagių KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

laimingų NAUJŲJŲ METŲ

visiems Tasmanijos ir Australijos lietuviams linki

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

kėlimas, mokyklų programų iki in
termediate certificate pagerini
mas, visa kita yra antraeilės reikš
mės ir savo pažiūroms įrodyti jis
naudoja gana įtikinančius argu
mentus. Nors jie ne vieni sėdi tuo
se “boarduose”, ten nuomonių ir 
planų yra visokių, bet perdaug re
formų tikėtis gal nėra ko. Princi
piniai tai gal reikėtų atitikti su Sir 
Ch. Snow siūlymu — įvesti priva
lomų mokymų kokios nors gamtos 
mokslo disciplinos iki abitūros — 
klausimas tik vienos ar kelių f

Tagi, ar tas Sir Ch. Snow su
keltas erzelis atneš kokių pakeiti
mų vidurinių mokslų programose 
— ateity paaiškės. Bet aukštaja
me moksle — universitetuose ži- 
nantiej tvirtina, kad yra pasikei
timų. Pasikeitimų ta prasme, kad 
supratus kokių žalų daro tolimes
nei mokslo pažangai idėjų pasikei
timo stoka, tksliuose moksluose į- 
vyko posūkis atgal nuo specializa
cijos į generalizacijų. Palyginus 
USA dabartines inžinierių ir tech
nologų paruošimo programas uni
versitetuose sti prieš 10 metų bu
vusiom, matyti kad specialūs kur
sai yra pakeičaimi teoriniais kur
sais, duodančiais platesnį ir sų- 
moningesnį dalyko supratimų. Ki
ti net tvirtina, kad yra ir panašių 
ženklų į generalizacijų ir huma
nitariniuose moksluose. Toks po
sūkis aišku negalės sustoti ant 
aukštojo mokslo ribos, bet eventu
aliai turės įtakos ir vidurinio moks 
lo programoms. Bet, jeigu ir yra 
aiškių žymių, kad techniniai moks
lai ardo barjerus tarp atskirų sa
vojo mokslo šakų ir didina huma
nitarinių dalykų reikalavimus stu
dijuojantiems technikų, to kaip 
aiškiai nesimato pas humanitarus. 
Ten kai kuriose jaunesnėse ir ak
tyviose humanitarinių mokslų ša
kose, kaip sociologija ir psicholo- 
gja, pastebima tendencija speciali
zuotis. Nes čia pats gyvenimas rei
kalauja ttikslesnio savo idėjų iš
reiškimo ir pasirinkto kelio re
zultatų nustatymo negu kur kitur 
ir tuo reikalauja aukštesnio spe
cialybių laipsnio.

Kaip šis “dviejų kultūrų” klau
simas stovi lietuvių intelektualų 
visuomenėj? Nepriklausomoj Lie- 

' tuvoj jos visai nebuvo. Ten į uni
versitetų gamtos, ar technologijos

DŽIAUGSMINGŲ KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

linkiu visiems knygų 
ir lietuviškos muzikos bičiuliams!

A. Krausas,
VISI VIENAN FRONTAN

Lietuviškų knygų ir plokštelių centro Melbourne 
“Tėvynės Garsų” vedėjas.

Visiems suprantama, kad atei
nantieji jubiliejiniai Lietuvos ne
priklausomybės metai pareikalaus 

- iš kiekvieno lietuvio ne tik dides-

LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTATYMO 
PENKIASDEŠIMTIES METŲ JUNGTINIS FINANSŲ 

KOMITETAS

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir sėkmingų 1968-jų METŲ 

linkime mūsų mieliems klientams, 
draugams ir visiems bičiuliams.

P. ir O. Grosai

Kristaus Gimimo šventėje 
linkime visiems draugams ir bičiuliams linksmų 

ŠV. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ

Algimantas ir Dalia Burnerkiai 
Croydon Park, N.S.W.

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su

ŠV. KALĖDOM

ir linkime laimingų 1968-jų metų
V.G. A. Ališauskai

Essendon, Vic.

Visus mūsų pažįstamus ir artimuosius sveikiname su 

ŠV. KALĖDOMIS

ir linkime sėkmingų ir laimingų

NAUJŲJŲ METŲ

J. Petronienė ir Špokai

SPAUDOJE

NE ŽODŽIO IS PROFESORIŲ
Tokia antrašte gruodžio 8 Syd- 

nėiavs Dn.Pv Tslea^nh paskelbė 
vedamai!, kuriame rašoma:

"Prioš dvi dienas Viet Kon®»0 
teroristai užnuolė kaimeli Pietų 
Vietname ir išžudė 114 civilių, jų 
tarne R3 moteris ir vaikus.

Oficialiame pranešime sakoma, 
kad motervs ir vaikai mirė klyk
dami dedančiuose namuose, kurie 
bnvo derinami Hensnosvaidžais. 
Teroristai taip pat mėtė granatas

Visus mielus lietuvius klientus sveikiname 
su ŠV. KALĖDOM 

ir linkime laimingiausių
NAUJŲJŲ METŲ

"BALTIA” PTY. LTD.
Maisto produktai ir delikatesai 
91 A Argyle St., Parramatta

V

nio aktyvumo, bet ir materialinės 
paramos, kad galimai sėkmingiau 
būtų pravesta atžymint šią sukak
tį pramatyta darbų programa mū
sų tautos naudai.

Mūsų tautos laisvinimo veiks
niai yra numatę programą globa
liniu mastu /toji programa jau 
buvo skelbta ir Mūsų Pastogėje/. 
Tad norint atsiekti ką nors didin
gesnio, reikia tam ir lėšų, kurias 
prašomi sudėti visi pasaulio lietu
viai. Tam tikslui Amerikoje suda
rytas LIETUVOS VALSTYBES 
ATSTATYMO PENKIASDEŠIM
TIES METŲ JUNGTINIS FI
NANSŲ KOMITETAS, kurio at
sišaukimą į viso pasaulio lietuvius 
skelbiame šio rašinio dešinėje iš
tisai.

Lygiai ir Australijoje ALB 
Krašto Valdyba turi taip pat tarp
tautinių finansinių įsipareigojimų 
Jungtinis Baltų Komitetas Aust
ralijoje ateinančių metų birželio 
mėn. rengia plataus masto Baltų 
Konvenciją Adelaidėje. Tiek akci
ja, tiek ir lėšomis bendrai jungiasi 
latvių ir estų bendruomenės Aus
tralijoje. Lygiai ir lietuvių ben
druomenė įsipareigojo lėšoms su
daryti dėtis su pinigine parama, 
kuri pagal sąmatą siekia apie 550 nifestuoja lietuvių vienybę ir didina jėgą Lietuvos laisvei priartinti, 
dolerių. Visas tas lėšas turėtume :------*_n— •_-------------
visi suaukoti. Tuo tikslu ALB 
Krašto Valdyba jau išsiuntinėjo 
visiems bendruomenės padaliniams 
bendraraštį ragindama pravesti 
vietovėse rinkliavas 
pinigus persiųsti 
Valdybai.

Aukščiau minėtas 
nansų Komitetas užsimojęs surink
ti apie 100.000 dolerių sumą, iš 
kurios Australijos lietuviams nu
matyta įnešti 6000 dolerių. Ar mes 
galėsime išpildyti šią normą, sun
ku įspėti, nes kaip matome, ir pa
tys turime nemažų įsipareigojimų. 
Vis tik ALB Krašto Valdyba kvie
čia visus tautiečius paremti pagal 
išgales ir šį finansų komitetą.

ir suaukotus 
ALB Krašto

Jungtinis fi-

i slėntuvps, kuriose buvo prisiglau 
dusios šeimos.

Net ir karu, kuris paženklintas 
riet ko-ipo komunistų žiaurumais, 
paskutinis smūris prieš civilius 
yra vienas iš nikčiausių.

Tačiau iki šiolei nė mur mur 
Australijoje nesigirdi iš tų žmonių 
kurie paprastai kelia didžiulį 
triukšmų prieš sąjungininkų “nu
sikaltimus”.

Kur gi tie kunigų, vyskupų bal
sai. kurie šaukia prieš šiaurės 
Vietnamo bombardavimus?

Kur yra tie 677 profesorių, aka
demikų ir mokslininkų balsai, ku
rie pasirašė protestų prieš taria
mų sąjungininkų mokslo rezulta
tų piktnaudojimų Vietnamo kare?

Kur yra tie risi protestuotoiai 
ir demonstrantai, ilgaplaukiai pla- 
katininkai, kurie jungiasi su ko
munistais vardan taikos? ...

Kartais tyla gali būti iškalbiu- žinodami po 150 mylių per valan- 
gesnė už žodžius". dą.

Smarkus žemės drebėjimas va
karinėje Indijoje sugriovė ištisų 
miestų ir priskaitoma daugiau 
kaip 100 žuvusių ir dešimteriopai 
daugiau sužeistų. Žemės drebėji
mas įvyko netoli Bombay miesto, 
kuris irgi kiek nukentėjo.

Japonijoje baigiamas sukonstruk 
tuoti traukinys, kuris saugiai ga
lės pervežti keleivius lėkdamas 600 
mylių per valandų. Jau dabar Ja
ponijoje kursuoja traukiniai va-

United Lithuania in Finance Committee 29 West 57th Street, 
New York, N.Y. 10019

Į LAISVUOSIUS LIETUVIUS
Veiksnių konferencija 1967 m. sausio 14-15 d.d. New Yorke 

sutarė minėti 1968 metais Lietuvos Nepriklausomybės Valstybės at
kūrimo 50 metų sukaktį — numatė programą, pasiskirstė minėji
mo darbais.

Minėjimo tikslas — prašnekti į nelietuvius: atkreipti jų dėme
sį į lietuvių tautos valstybines tradicijas nuo karaliaus Mindaugo 
laikų, į lietuvių tautos pajėgumą savarankiškai bei pažangiai orga
nizuoti savos nepriklausomos valstybės gyvenimą po pirmojo pa
saulinio karo; į tautos, dabar pavergtos, moralines bei juridines 
teises ir pasiryžimus būti vėl laisvu Europos tautų nariu.

Minėjimo tikslas taip pat — sustiprinti laisvųjų lietuvių iš
tvermę ir vienybę kovai už savo tėvynės išlaisvinimą kad jos gy
ventojai galėtų apspręsti savo gyvenimo būdą laisva valia.

Kongresai, konferencijos, leidiniai, kurie numatyti šiais Lais
vės Kovos metais, bus reikalingi lėšų. Lėšoms telkti veiksnių konfe
rencija sudarė specialų komitetą. Komitetas pasivadino Lietuvos 
Valstybės Atstatymo 50-čio Jungtinis Finansų Komitetas (Unit
ed Lithuanian Finance Committee). Jame dalyvauja po du atstovu 
iš Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, Lietuvos Laisvės Ko
miteto, Amerikos Lietuvių Tarybos, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos ir Jungtinių Amerikos Valstybių Bendruomenės 
Valdybos. Tautos Fondo valdyba artimai bendradarbiauja vajaus 
vykdyme. Komtiteto pirmininku išrinktas prelatas Jonas Balkūnas.

Komitetas kreipiasi į jus, mieli lietuviai, talkos ir paramos 
minėtam uždaviniui — lėšoms sutelkti. Kreipiasi į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę ir jos atskirų kraštų vadovybes, į Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadovybes, į visų lietuviškų organizacijų vadovy
bes ir į atskirus jų narius.

Tepajus kiekvienas džiaugsmą, kad savo auka ir talka jis ma-

Tikėdamasi Jūsų visokeriopos talkos ir paramos iš anksto 
Jums dėkingas.
LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTATYMO 50—CIUI MINĖTI 

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS
Pirmininkas: Prelatas Jonas Balkūnas, vicepirmininkai: D. 

Penikas, A. Reventas, H. Mokias, nariai: V. Alksninis, A. Balsys, 
V. Banelis, P. Minkūnas, A. Ošlapas, J. Pažemėnas, A. Radziva- 
nienė, J. S t ūkas, A. Trečiokas.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ 

savo klientams ir prieteliams 
linki

HANSA TRADING CO.
(Sav. R. M. & R. Cibai)

590 George Street, Sydney
Tel. 61 3265 po darbo valandų 759 6578

Įvairios prekės urmo ir krautuvės kainomis 
Siutimų persiuntimas į užsienius
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SPECIALUS REPORTAŽAS MŪSŲ PASTOGEI (2) MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

III-SIS KULTŪROS KONGRESAS ČIKAGOJE
Rašo Jonas Soliūnas

Gruodžio 27 ir 28 dienomis įvyksta Lietuvių Mokytojų Kon
ferencija North Melbourne, 50 Errol St., Lietuvių Namuose.

Gruodžio 27 d. 10 vai. S-
1. ALB Krašto Kultūros Tarybos pirm. K. Kavaliausko žodis.
2. Sveikinimai.
3. Lituanistinės Sekcijos vadovas A. Krausas — Degamieji mo

kyklų klausimai.
4. Pedagogė E. Jonaitienė (Sydnėjus) — Tautinis jaunimo ugdy

mas,
5. Pietūs nuo 1 iki 2 vai. (patiekiami čia pat L. Namuose).
6. Lituanistė A. Karazijienė — Lietuvių kalbos dėstymas.
7. Diskusijos.

Gruodžio 28 d. 10 vai.
1. Lituanistė J. Grigaitienė — Lietuvių literatūros dėstymas vyres

niuose skyriuose ir lituanistiniuose kursuose.

Beje turime vis dėl to pridėti, susispaudusiai sėdėjome ir stovė- Visa Gustaičio kalba buvo nu- kų, jis savo žodžiu skelbė švie- 
jog kongresas baigės labai neį- jome salėje, bet juokui dar buvo sagstyta puikiais humoro gabaliu sesnį rytojų ir išsivadavimą savo 
prastinai ir nešabloniškai, nes likę vietos. Na, ir kvatojomės, kais ir aštriais satyros dygliais, tautai. Anot, jo tauta prisikels 
neturėjome... banketo. Ačiū Die- Iki ausų.
vui. Tai bene pirmas kartas, kad Laureatas ragino visus lietu- 
bent koks iškilmingas suvažiavi- vius daugiau juoktis. Nors ir e- 
mas baigtas taip kultūringai. Ne- same kentėtojų tauta, bet vis dėl vo du eilėraščius skaitė Vitalija statytas Veselkos. Aktorius gra-
sakau, kad banketas yra nekul- to sveika ir nusijuokti. Tiesa- Bogutaitė: “Tiems, kurie žuvo” žiai perdavė ištrauką iš “Kupre-
tūringumo apraiška. Tačiau iš laureatas sutiko, kad mūsų kū- ir “Laiškas brolui”. Pirmasis da- lio”. Jis užbūrė klausytojus pui-
kitos pusės jis niekados nebūna rėjai labai retai juokiasi. Tik vie- lykėlis, skambąs labai mackiš- kiu pasakojimu ir taip norėjosi, , . - ----- . ... .
kultūriniu laimėjimu. Šįmet vie- nas Donelaitis išjuokė būrus, tik kai, buvo daug dėkingesnis skai- kad tas jo pasakojimas apie Kup- -• Rašytojas J. Janavičius (Sydnėjus) — Paskaitėlės jaunimui, 
toje įprastinio banketo turėjome Strazdas daugiau buvo humoris- tymui, ne antrasis, kuris tikrai relio nelaimingą meilę niekad ne- y-,*7et?s nu° 1 įki 2 vai. . , _ . .
J v —-’ "" ’ ■ - • - ’ ■ ’ • ' ................................ sibaigtų Bet baigėsi 4. Muzikas K. Kavaliauskas (Sydnėjus) — Dainavimo mokymas.

Literatūros vakaras baigėsi 5- Pedag°gas J- Petniūnas (Sydnėjus) — Lietuvos istorijos moky- 
linksmai. Ir kaip gali kitaip baig- , E??®’ ..

iluo XV. Ju> uxtuuuu,- tis, jei Gustaitis ant scenos; Jis į-, Diskusijos ir rezoliucijų priėmimas.
ri būti rimti. Tik pažiūrėkime į kai pertiekė prologą iš Lands- ir vėl mus prajuokino savo eilė- '• Koherencijos.uždarymas. .. .

. mis i<? ja£n draugystę na, Sėtuvių Mokytojų Konferencijoj kviečiami dalyvauti visi
ir žinoma moteris savaitgalio mokyklų ir lituanistinių kursų mokytojai, buvę ar dabar

Geras, labai geras literatūros dirbantieji australų mokyklose mokytojai, mokytojų kolidžų stu- 
dq;va... dentai.

ALB KRAŠTO KULTŪROS TARYBOS 
LITUANISTINĖ SEKCIJA

Neveltui jam teko ir tūkstanti- po žudančio rudens”.
nė. ’ Kitas mūsų kūrybos galiūnas

Antroje programos dalyje sa- Ignas Šeinius šventėje buvo pri-

toje įprastinio banketo tui 
du šventiškus vakarus. Tai 
penktadienio literatūros vakaras 
ir D. Lapinsko kantatos “Kara
lius Mindaugas” ir operos “Ma
ras” du spektakliai.

tas. Bet ir Strazdas buvo daugiau 
juokingesnis savo gyvenimu, bet 
ne kūryba.

Lietuviai gyvenime visada no-

buvo tik laiškas broliui.
Negalėjusio šventėn atvykti A. 

Landsbergio kūrybą skaitė akto
rius K. Veselka. Jis dramatiš-

portretus. Visi rimti, susikrimtę, bergio kūrinio “Barzda”. 
Mes kartais norime būti rimtiO vis dėl to juokimės!

Neeilinė proga pamatyti mūsų tiek, kad iš toliau visai nerim- rė B. Pūkelevičiūtė meistriškai 
literatūros iškiliuosius kūrėjus tai atrodome. perskaitė Vinco Krėvės “Už-
Jaunimo Centro didžiojon salėn 
sutraukė daug kulaūringų Čika
gos lietuvių. Žinia, buvo ir sve
čių iš kitur, bet dauguma — či- 
kagiškių.

Literatūros šventę pradėjo Ra
šytojų Draugijos pirmininkas A- 
loyzas Baronas. Jis, pasidžiaugęs 
mūsų kultūriniu gyvumu, scenon 
pakvietė rašytoją Birutę Pūkele- 
vičiūtę pravesti vakaro progra
mos. Aktorė puikiai įvedė klau
sytoją meno šventėn. Ji paste
bėjo, kad šiandien Lietuvoje 
žodis yra kalėjime. Tačiau gy
vas lietuviškas žodis nemirs. Jis 
tol nemirs kol bus kas juo domė
sis. Anot jos, Akropolis suby
rėjo, bet iš Ilijados neiškrito nė 
viena raidė. Laisvas žodis ne
miršta.

Toliau buvo atlikta oficialioji 
vakaro pareiga: įteikta iškilmin
gai Rašytojų Draugijos 1000- 
ties dolerių premija už 1966-jų 
metų geriausią veikalą. Ji teko 
mūsų humoristui Antanui Gus
taičiui už eiliuotą “Ir atskrido 
juodas varnas” veikalą. Aloyzas 
Baronas perskaitė jury komisijos 
protokolą, o mecenatų vardu — 
Lietuvių Fondo — kalbėjo Dr. 
A. Razma. Jis pasidžiaugė Lietu
vių Fondo augimu, nes tik Fon- 

. do augimas įgalino skirti net 
20.000 dolerių mūsų kultūrinei 
veiklai įvairių premijų ir pašalpų 
forma.

Paskui kalbėjo pats laureatas 
Antanas Gustaitis. Jis jau savo 
kalba visus klausytojus užkrėtė 
juoko liga. Na ir juokėmės! Nors

Pati vakaro pravedėjo akto-

vakaras buvo. Reikėtų daugiau 
tokių vakarų. In ne tik kas penk

perskaitė Vinco Krėvės “Už-
Daugumas žmonių yra verti keiktą mergą”. Toliau progra- 

pajuokos, nes jie yra žvėrys, bet moję dalyvavo Bernardas Braz- tį metai įper kultūros kongresus, 
vaikščioja tik ant dviejų galūnių, džionis. Jis paskaitė naujų daly-

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
proga ir linkime šviesių ir laimingų 

NAUJŲJŲ METŲ

Danutė >r Juozas Kapočiai

Visus mielus bičiulius ir artimuosius sveikinama su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

ir linkime kuo gražiausių ir sėkmingiausių

NAUJŲJŲ METŲ

T. ir V. Simniškiai

Savo draugams, bičiuliams ir pažįstamiems linkiu

MOTOCIKLAI SCENOJE
Bene dar nuostabesnis nei li

teratūrinis vakaras buvo Dariaus 
Lapinsko pasirodymas su kanta
ta “Karalius Mindaugas” ir ope
ra “Maras”.

Ak, kaip gaila, kad ne muzi
kas. Jums, mieli skaitytojai, ta
da galėčiau patiekti išsamią mu
zikinių dalykų kritiką. Dabar tik 
paprasta žiūrovo nuomonė.

Kantata “Karalius Mindau
gas” buvo daug mažesnis daly
kas. Čia daugiau pasireiškė pa
sakotojas (aktorius Leonas Ba
rauskas), solistai Daiva Mongir- 
daitė ir Alg. Brazis bei kvarte
tas. Kantata parašyta moderniu 
stiliumi. Įdomi buvo išpildymu, 
kur viską rišo turisto vadovė Re
gina Stravinskaitė pasakodama 
apie praeitį ir Mindaugo likimą.

smagių ŠVENČIŲ

ir visokeriopos kloties 1968-siais metais.
Jonas Valys

SVEIKINIMAS .
Vietoj sveikinimų kortelių.

Sveikinu visus lietuvius kultūrininkus ir visuomenininkus, 
nuoširdžiai dirbančius mūsų kenčiančios Tėvynės naudai.

Taip pat sveikinu visus savo bičiulius, draugus, pažįsta
mus bei visus tautiečius Kalėdų švenčių ir Naujų 1968 Metų 
proga ir linkiu nuotaikingų švenčių ir Laimingų Naujų 1968 
Metų.

Iz. G e start as.

prieš karą opera. Jos veikėjai trumentams grojant fortissimo 
protestuoja prieš Dievo siųstą 
marą ir žmogaus sukurtą praga- 
rą Vorkutoje, Dachau, Pirčiupy
je, Vietname ir Hirošimoje.

Opera prasideda siaubinga ži
nia apie prasidėjusį marą, tur
būt, Lietuvoje, (žodžiai poeto K. 
Bradūno). Tačiau ji nesibaigia su 
maro pabaiga. Ji toliau išsiplečia 
pasaulin per Sibirą, per Vokieti
jos kencentracijos stovyklas, per 
Hirošimos subombordavimą, per 
Vietnamą. Visą šitą pasaulio pra
garą operos autorius apvelka mu
zika. Žinoma, joje nėra jokio 
švelnumo, lyriškumo. Tai staugi
mas, būbnų mušimas ir nuolatinis 
chorų bei solistų kartojamas tas, kuris žmoguje palieka pergy- 
klausimas: “Viešpatie, už ką?” venimą. Atrodo, kad Lapinsko

Operoje dalyvauja pasakotojas “Marui” meniškumo netrūksta. 
(L. Barauskas), mirtis (A. Stem- Vilkimės, jog šią jo operą turės 

Gaila* bet nei solistų, nei choro pužienė), Mergaitė (B. Vaitkū- 
su kvartetu mes negalėjome su- naitė), Kunigas (St. Baras), Se- 
prasti, nors visi dainavo lietuviš- niūnas (Br. Mačiukevičius), Ker- 
kai. Gražu, kai dainuojama, bet džius (Al. Grigas) ir raudotojai 
man atrodo, kad vienas iš reika- bei chorai (kalbantysis bei dai- 
lavimų ir dainavime yra žodžių nuojantis).
ištarimas. To pasigedome šioje 
kantatoje.

Mano, kaip žiūrovo nuomone 
Dariaus Lapinsko psichadeišką 
operą “Maras” negėda būtų pa
rodyti ir svetimtaučiui. Nors tie
sa tiems, kurie labai jau nori vi
sokius karus ir nesantaikas iš
spręsti karo būdu, ši opera nega
lėjo patikti dėl savo turinio. “Ma 
ras” yra taip pat ir nukreipta

pritariant chorui ir solistams. 
Priedo netgi scenon įlekia du mo
tociklai. Scenoje chaosas. Praga
ras. Spalvos ryja spalvą, balsas 
bando prarėkti balsą. Tik vienas 
žmogus viską ramiai valdo. Tai 
dirigentas ir operos autorius Da
rius Lapinskas.

Tikėkite manim — ne vienas 
buvau pavargęs po šios operos. 
Daugelis klausytojų pergyveno tą 
patį. Daugumas buvome “iš
prausti”. Vis dėl to išprausi- 
mas buvo sveikas. Reiškia, vei
kalas pasiekė tikslą; Klausytojui 
paliko įspūdį. Rodos, yra sako
ma, kad meniškas kūrinys yra

progos pamatyti ir daugiau lie
tuvių bei svetimtaučių. Tai ver 
tas dėmesio kūrinys.

Pasisekė Kultūros Kongresas 
ar ne? Jeigu nei vienas posėdis, 
nei vienas pasitarimas nebūtų 
pasisekęs, vis tiek kongresą skai
tyčiau vykusiu. Tik dėl literatū
ros vakaro ir Lapinsko kūrinių 
pasisekimo buvo verta šį Kultū
ros Kongresą aplankyti ir bent

Operos turinys — maro eiga 
ir jo pabaiga. Deja, po maro mir
tis tebekaraliauja, nes ji vėl reiš
kiasi naujais marais — tautų ver- 
gijomis, trėmimais, karais, kon
centracijos stovyklomis, bombar- minutėlei atsigaivinti, nusibrau- 
davimais. Mirtis septynis kartus kiant kasdienybės dulkes. Už šį 
(septyni kalavijai?) nugali gyvy- prablaivinimą mes turime būti 
bę ir operos pabaigoje ji vis dar visi dėkingi kongreso rengėjams 
tebetriumfuoja. — J.A.V-bių Lietuvių Bendruo-

Opera baigiasi visokiems ins- menei.

AVA SAUDARGIENĖ

BUVO BROLIAI DEVYNI
TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

ŽIOGAS
Tai Auksutės marškiniai! 

VANDENE
Kai pas jus ėjau, 
iš mamos gavau!

PUIKIS
Sijonėlis vogtas!

VANDENĖ
šis sijonas mamos siūtas 
mamos austas!

ŽIOGAS IR PUIKIS
Žvejai — 

VANDENĖ
Jie Miškinio įsakyti 
mane vargšę pražudyti — 
U-hu-------------hu -- -----------

ŽIOGAS
Žvėjai — 

BROLIAI
Tuščios kalbos jūsų.
Ji sesutė mūsų!

PUIKIS
Žvėjai — 

SAULIUS
Užteks, vyruti!
Neapgausi.
Mes neleisim sesės skriausti!

Nutilo Zuikutis, 
nedrįsta prašyti. 
Nežino Žiogelis 
ką daugiau sakyti.
O Vandenė, 
laumė išdidi, 
įsako žvėjams, 
kaip pamoti žiauri —-

VANDENĖ
Broliai, 
nubauskit šmeižikus!

O jauniasias prašo —
JAUNIS

Leiskim juodu į miškus — 
BROLIAI

Tegul eina!
Te sau šoka per kupstus!

SAULIUS
Bėkit!

Puikis atsiduso —
PUIKIS

Vargšai broliai, 
laumės apgauti.

ŽIOGAS
Kaip baisu — 
Nesulauks mama sūnų, 
nei dukrelės, 
nei draugų.

Tyliai Žiogas sušnabždėjo, 
bet Vandenė jį girdėjo.

VANDENĖ
Vai, jis dar kartos!
Žvėjų paprašysiu, 
tai į kailį duos!

SAULIUS
Veskis, Jauni, greičiau!
Veskis už tvoros.
Jie pykdo sėselę.
Užteks tos raudos.

Išeina nuliūdę miško draugai. 
Jaunis juos lydi 
kur smilčių užpūsti takai.
Vandeni laiminga —-

VANDENĖ
Tai gerai,

tai gerai, mielas broli, padarei!
Vai tai, tai, 
vai tai, tai 
kad juos išvarei! 
Ha, ha, ha!

BROLIAI
Sese!

SAULIUS
Ko juokiesi?

VANDENĖ
Iš džiaugsmo!
Kad brolelius atradau!
Ha, ha, ha!

BROLIAI
Sesute!

VANDENĖ
Iškelsime puotą 
nė sapne nesapnuotą! 
Patrepsėsime treptinį, 
ir žilvitį, 
ir suktinį!
Tra lia, lia, 
o lia, lia, 
aš sesutė! 
Aš tikra!

Veda brolius Vandenė 
į šokį ugningą.
Juokiasi, 
kikena, 
tokia ji laiminga.
Valandėlė laimės, ir 
jau jos nėra!
Atbėga jauniausias su žinia 
staiga.

JAUNIS
Broliai,
Zuikiai laumę veda!

BROLIAI
Kur?
Kur laumė?
Kur žalioji?
Vai tai, nelaboji!

JAUNIS
Ji vargšė , sunykus, 
visa šlapia.' 
Lyg jūroj skandintą.
Ijį lawa* attik*.

SAULIUS
Jauni, 
tu gailiesi laumės?

BROLIAI
Ji drasko tinklus!
Skandina laivus!

v

Atveda Auksutę 
Zuikeliai maži.
Ji visa šlapia, 
plaukeliai palaidi.
O laumės skara 
vos tik dengia ją.

SAULIUS
Iš kur, laume esi?
Ar iš vandenų?

Ji jam atsako 
silpnu balseliu —

AUKSUTĖ
Ne laumė žalioji, 
ne iš vandenų. 
Aš sesutė jūsų 
iš miškų tamsių.

BROLIAI
Ha, ha, ha!
Tai būta sesutės!
Tavo vieta miškuose!
Tavo broliai — 
vilkolakiai trakuose! 
Mūsų sesutė jau čia!

AUKSUTĖ
Ji laumė pikta!

VANDENĖ
Tu laumė šlapia!
Ko čia stovi?
Bėk į jūrą!
Priklausai tu tarp žuvų!

SAULIUS
Laume apgaulinga, 
viešnia naprašyta, 
ko atėjai?
Ketinai apgauti, 
ar Banginio įsakyta?

AUKSUTĖ
Mamos pagailėjau,

(Nukelta į psl. 8)
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Pas Adelaidės lietuvius

Latrobe Valley Seniūnas

Sveikiname mielus tautiečius 

šv. KALĖDŲ proga 

ir linkime sėkmingiausių 

NAUJŲJŲ METŲ

ĮSPŪDINGAI PAMINĖTAS 
DVIDEŠIMTMETIS

Lapkričio. 25 d. Lietuvių Na
muose buvo įspūdingai paminėta 
po II-jo pasaulinio karo atvyku
sių į Australiją lietuvių 20-ties 
metų gyvenimo “kengūrų žemėje” 
sukaxtis.

I iškilmingą vakarienę atsilan
kė Pietų Australijos Premjeras p. 
D. A. Dunstan, Emigracijos De
partamento atstovas p. Me Cann, 
Gerųjų Kaimynų atstovė p. Tus- 
ner ir virš 100 svečių. Vakaro 
programą pravedė adv. St. Čibi
ras. Gražiausią ir šilčiausią kalbą 
pasakė Premjeras Dunstan, ku
rios vieną vietą mums lietuviams 
reikėtų įsidėmėti, būtent, kad tau
tinės grupės turėtų išsilaikyti kaip 
vienetai išlaikydamos savo kalbą 
ir tradicijas, nes tik tokie žmonės 
gali būti geri piliečiai. Taip pat 
gražiais žodžiais kalbėjo Emigraci 
įlos ir gerųjų kaimynų atstovai, 
išreikšdami didžiausią pagarbą lie
tuviams. Premjeras buvo apdova
notas tautiniais raštais juostele, 
kurią jam įteikė Adelaidės Apy
linkės pirmininkas p. V. Raginis.

ALB Newcastle Apylinkės Valdyba

ALB Perth Apylinkės Valdyba

Adelaidės Apylinkės Valdyba Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Brisbanės Apylinkės Valdyba

Canberros Apylinkės Valldyba

GEELONG Apylinkės Valdyba

Buvo broliai
ateita u p»i. •)

Apgavikei rūpi, 
kaip čia išsisukti 
ir į liūną pasprukti. 
Marškinius Auksutės 
metai jai po kojų —

Tikrą sesę atpažinę, 
broliai karštai apkabino.

Netiki Auksuti. 
Stovi ji be žado. 
Ašaros akyse —

Nuoširdžiai sveikiname visus Vakarų Australijos lietuvius su 
ŠVENTĖMIS ir linkime sėkmingų 1968-JŲ METŲ

ALB Wollongong Apylinkės 
Valdyba

Visus Brisbanės ir šiaurės Australijos lietuvius 
nuoširdžiai sveikina su

ŠV. KALĖDOMIS

ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ linki

Brangius Pietų Australijos 
ir visos Australijos lietuvius sveikiname

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga

ir linkime sėkmingiausių
NAUJŲJŲ METŲ

Sveikiname visus Canberros ir apylinkių lietuvius su 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime laimingų 
1968-JŲ METŲ.

Visiems Geelong ir Aaustralijos lietuviams 
džiaugsmingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir laimingiausių

NAUJŲJŲ METŲ linki

VANDENĖ
Vai, dabar tai bus--------
Reikia apleisti žvėjus.

punas
Veltui brolius rado —

tegul supa vaikus! 
VANDENĖ

Veskite greičiau!
. Nėra jai čia vietos!

Mielus visus lietuvius klientus sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
ir linkime sėkmingiausių 

NAUJŲJŲ METŲ

Visus Pietinio Pakraščio lietuvius sveikiname su 
Šv. KALĖDOMIS ir linkime gražiausių ir saulėtų 

NAUJŲJŲ METŲ

••••••••••••••••••••e
BATESMAN’S HARDWARE PTY. LTD.

,Paints, Hardwere, Keys Cut, Locks Fitted, Saws Sharpened 
All Tools of Trade

152 North Terrace. Bankstown, tel. 701173

Sveikiname visus Sydnejaus ir Australijos lietuvius 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga

ir linkime daug sėkmės, solidarumo ir ištvermės 

NAUJUOSE 1968-SE METUOSE

ieškot jūs ėjau, 
Zuikučiai padėjo, 
Žiogelis lydėjo. 
O ši kietaširdė 
jūroj mane girdė. 

VANDENĖ
Ji meluoja! 

AUKSUTĖ
Jūra manęs pagailėjo.
Žaltys rangės, 
skirstės bangos, 
nešė ant krantų. 

VANDENĖ
Ji meluoja!
Ji meluoja! 

AUKSUTĖ
Kur žaltys bekojis 
jūron nuriedėjo, 
gintarinis raktas 
ant smėlio gulėjo. 

BROLIAI
Raktas?
Krauklės raktas? 

SAULIUS
Šito rakto mes ieškojom 
per devynerius metus!

BROLIAI
Tai žaltys —
Banginio tarnas, 
raktą rado mums! 

SAULIUS
Mes išgelbėti!
Raktą jūrai sugrąžinsim 
ir laisvi namo keliausim!

BROLIAI
O su laume ką darysim? 

SAULIUS
Į liūną išvarysim.
Zuikiai, 
veskit laumę pamariu.
Tegul skalbia linus

Vakarienės metu buvo rodomos 
skaidrės, pavaizduojančios pirmų
jų lietuvių atvykimą į Australiją, 
jų darbus, džiaugsmus ir vargus. 
Šia proga premjeras ir kiti sve
čiai aplankė Muziejų - Archyvą ir 
pasirašė svečių knygoje.

Minėjimas praėjo labai gražiai, 
jaukiai, kultūringai ir buvo pui
kiai suorganizuotas. Didžiausią 
darbą atliko Adelaidės Apylinkės 
vicepirmininkas p. A. Šliužas, p. 
A. Skiparis, p. V. Dagys ir kiti 
iniciatoriai.

P.A. Šliužo rūpesčiu ir pastan
gomis lietuvių gyvenimo Austra
lijoje 20-ties metų sukaktis buvo 
paminėta ir televizijoje. Lapkri
čio 28 d. kanalas 10 savo progra
moje “Today” turėjo pasikalbėji
mą su p. Dalia Viliūnaite, p. Ma
rija Neverauskaite ir A. Vašku, 
kurie 10-ties minučių laikotarpyje, 
supažindino žiūrovus su Lietuva 
ir mūsų atvykimo i šj kraštą prie
žastimis, o taip pat ir pademons
travo gražius tautinius drabužius. 
Prieš tai, lapkričio 18 dieną The 
Advertiser įsidėjo ilgoką straips
ni pasikalbėjimų su lietuviais for
moje. Ten pat tilpo ir mūsų žino-

mos skulptorės p. I. Pocienės ir 
panelių M. Neverauskaitės ir G. 
Straukutės nuotraukos.

(4LŽ) P. B.

PASIRUOŠIMAI 50-MEČIO 
SUKAKČIAI

Lapkričio 24 d. Lietuvių Namuo
se, Norwood, įvyko Federalinės 
Baltų Tarybos, Pietų Australijos 
Baltų Tarybos ir įvairių organi
zacijų atstovų susirinkimas, ap
tarti ir nustatyti gaires bei išrink
ti ir sudaryti komitetus, 50-ties 
metų Pabaltijo Tautų nepriklau
somybės paskelbimo sukakčiai tin
kamai atžymėti 1968 metais.

Lietuvius šiame susirinkime gau 
siais atstovavo organizacijų atsto
vai ir kooptuoti asmenys — spe
cialistai tam tikrose srityse, atlik
ti įvairius uždavinius Pabaltijo 
Tautų Savaitėje, kuri įvyks Ade
laidėje. čia buvo Pietų Australi
jos Baltų Tarybos pirmininkas p. 
J. Lapšys, Federalinės Baltų Ta
rybos ir Pietų Australijos Baltų 
Tarybos narys p. V. Linkus, A. L. Maziliiauskienė. Ta proga padary- 
B. Adei. Apylinkės pirmininkas p. ta ir bendra nuotrauka.
V. Raginis, Moterų Sekcijos pir- (ALŽ)

PADĖKA
Gruodžio 2 d., ruošiant VH-ją N.S.W. Dainų šventę, susi

laukėme talkininkų ir rėmėjų. Nevardinsime šį kartą kuo kas pagel
bėjo, o tik patiekiame bendrą sąrašą, išreikšdami jiems “Dainos” 
choro vardu gilią padėką už įdėtą kruopštų darbą mums talki
nant ir už dovanines aukas, o ypač tiems, kurie neprašyti pasiūlė 
savo pagelbą darbu, o kiti aukomis.

Nuoširdžiai dėkojame p.p. Ališauskienei, Apinytei, Cilvi- 
nienei, Grosienei, S. ir M. Jankauskams, O. Kapočienei, Kava
liauskienei, Kondreckienei, E. ir J. Kurlinskams, O. Kyzelienei, 
L. ir Z. Kyzeliams, Laukaitytei, I. Lašaitienei, Plūkaitei, Pužai- 
tei, A. Stasiūnaitienei, Stasiūnaitienei, Stošiui, Šidlauskienei, Šid
lauskaitei, Sydney Liet. Klubui ir visiems kitiems, vienokiu ar ki
tokiu būdu mus parėmusiems.

“Dainos” choro valdyba

Laiškas Redakcijai

DĖKUI UŽ DAINŲ ŠVENTĘ!
Nors praėjusi N.S.W. Dainų kad po sunkių dienos darbų jiems 

Šventė ir buvo plačiai aprašyta, dar palieka jėgų repetuoti ,nebijo 
bet ir aš noriu bent trumpu žode- ilgų kelionių į repeticijas. Nėra 
liu pasidžiaugti ir padėkoti už tą žodžių tam dideliam darbui apra- 
grazią šventę. Ir kas galėjo prieš ...............................................
maždaug 30 metų pagalvoti, kad 
reikės išvykti už vandenų ir čia 
šioj anuo metu nežinomoj šaly 
drebinti sienas skambia lietuviška 
daina. Neperdedant reikia pasaky
ti, kad Aukščiasias įkvėpė mums 
tėvynės meilės, nes duoda daug 
jėgų chorvedžiams ir choristams,

Šnabžda išsigandę 
mažieji Zuikeliai. 
Žiogas išsižioja 
ir šaukia kiek gali —

ŽIOGAS
Tai melas baisus!
Laumė gudruolė 
apgavo jus!

VANDENĖ
Į liūną, Zuikiai! 
į liūną greičiau!
Žvėjai priklauso man!

AUKSUTĖ
Oi, varge,
vargeli,
kaip įtikinti brolelį —

ŽIOGAS
Auksute, 
parodyk žiedelį!
Kai jį broliai pamatys —

AUKSUTĖ
Mane sese pavadins!
Broleliai, 
prieš devynerius metus 
jus žiedelį nukaldinot, 
vardu mano pavadinot.

SAULIUS
Tai tiesa.
Ji palikom pas motutę, 
kad pažintumėm sesutę. 

AUKSUTĖ
Tą žiedelį 
mamos kraitinėj suradau 
ir ieškot jūs išėjau.

SAULIUS 
Parodyk

mininkė p. E. Reisonienė, Choro 
Lituania dirigentas p. V. Šimkus, 
Apyl. Valdybos narys kultūros rei 
kalams p. I. Pocienė, Muziejaus 
Vedėjas p. J. Vanagas, Studentų 
Valdybos Vicepirmininkas Al. Ra
dzevičius, studentų spaudos atsto
vė p. D. Viliūnaitė, P.M. Pocius, 
p. B. Lapšienė, p. Maziliauskie- 
nė.

Susirinkimui pirmininkavo ir jį 
atidarė P.A. Baltų T-bos Pirmi
ninkas p. J. Lapšys, sveikindamas 
svečius Lietuvių Namuose ir kvies 
damas aplankyti lietuvių Muzie
jų - Archyvą ir pasirašyti svečių 
knygoje. Latvių ir Estų gausiai 
dalyvavę atstovai pertraukos me
tu, su dideliu susidomėjimu ap
žiūrėjo muziejų ir paliko svečių 
knygoje įrašų. Be p. J. Lapšio, su
sirinkime kalbėjo dar Fed. Baltų 
tarybos pirmininkas Ritenis, ku
ris supažindino su numatoma pro
grama ta pačia proga rengiamoj 
Feder. Baltų Tarybos dienoje.

Po pertraukos, dalyviai rin
kosi atskiromis grupėmis — komi
tetais, atskiroms sukakties funk
cijoms aptarti ir numatyti pla
nus.

Susirinkimui sekretoriavo p. V.

Syti, o tik su tikra lietuviška mei
le jums, mieli chorvedžiai ir cho
ristai, padėkoti už jūsų skambias 
lietuviškas dainas ir už grakš
čius tautinius šokius. Nežinia, ar 
mūsų tos dainos, ar ir pačių lie
tuvių pastangos, kad net buvę sve
timtaučiai įsirikiuoja lietuvių 
tarpan ir dainuoja ar šoka, štai

Tai mūsų žiedas!
JAUNIS

Tu tikra sesutė mūsų!
SAULIUS

Apgavo laumė — 
BROLIAI

Auksute!
Sesute!

VANDENĖ
Še, imk marškinius!
Atiduok man skarą!
Bėgsiu sau į jūrą 

SAULIUS
Ne, Vandene, 
nepabėgsi! 

VANDENĖ
Ko dar nori?
Marškinius atidaviau. 

SAULIUS
Melavai — 

VANDENĖ
Nemeluosiu daugiau! 

SAULIUS
Kankiniai Žiogelį — 

VANDENĖ
Nekankinsiu! 

SAULIUS
Auksutę skandinai 

VANDENĖ
Neskandinsiu, ne! .
Leiskite mane! 

SAULIUS
Be bausmės neleisim.

Geriausios nuotaikos KALĖDŲ ŠVENTĖSE 

ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ 

Newcastle ir apylinkių lietuviams linki

neseniai ištekėjusi už lietuvio ki- 
nietė jau dėvi tautinius lietuvių 
rūbus ir dainuoja lietuvių chore, 
vokietaitė, ištekėjusi už lietuvio 
taip pat dainuoja ir gražiai kalba 
lietuviškai, italiuke irgi lietuvio 
žmona, mikliai šoka tautinius šo
kius ir t.t.

Jau daugiau kaip pora savaičių 
praėjo po dainų šventės, o dar vis 
girdisi ausyse girdėtos dainos, dar ___
vis stovi akyse tie dainos mylė- kiti, 
tojai. Garbė jums, mieli tautie-

čiai, už jūsų pasišventimą ir už 
suruoštą iškilmingą šventę, ačiū 
ir jums, mieli to vakaro svečiai, 
kurių prisirinko pilnutėlė salė. Ti
kimės, kad šios šventės pasiseki
mas paskatins surengti dar įspū
dingesnę dainų šventę, kurioje da
lyvaus dar didesnis pasišventusių 
dainininkų būrys. Telaimina jus 
Aukščiausias ir tegu jūsų pasiau
kojančiu pavyzdžiu paseka ir visiM. JuraiMenė 

Buvuei choristė•••••••••••••••••••••

šalta rasa, 
o ji basa. 
Piemenėlė, 
o, joj, joj!

Kad sesutę skandinai 
ir mus apgavai 
ganysi žirgus 
devynerius metus. 
O mes broliai devyni 
ir Auksutė 
grįšime pas mamą, 
kur miškai žalieji šlama! 

Trenkė žaibas, 
nušvito dangus. 
Aidas į kopas nuneši 
žvejo žodžius. 
Puošėsi kasas 
sesutė tikra, 
o Vandenė 
suposi skara. 
Žiogelis iš džiaugsmo, 
ir be smuiko savo, 
šoko ir dainavo.

ŽIOGAS
Piemenėlė, 
vargdienėlė, 
žalioj lankoj 
žirgus gano.

VISI

Visi dainavo. 
Tik Vandenė, 
apgavikė, 
graudžiai ašaravo. 
Aušrai auštant, 
grįžo jie pas mamą. 
Puotą kėlė 
tris dienas 
ir tris naktis. 
Aš žinau, 
nes su jais ir aš buvau. 
O Vandenė, 
botagėlį rankoje, 
ganė žirgus lankoje/ 
O, joj, joj/

PABAIGA
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SPORTO ŠVENTES FAVORITAI
Astuonioliktoji Australijos lie- sporto klubų. Stasio šuto ir K. VARŽYBŲ FAVORITAI šiai, ir nesiruoštų tokiai tolimai 

tuvių sporto Šventė kuri įvyks Starinsko pastangomis šioje mažo- Išrinkti favoritais vyrų krepSi- kelionei. Nemalonių šposų gali iš- 
gruodžio 27-31 dienomis Adelai- je lietuvių kolonijoje kasmet iš- nio pirmenybėse šioje ' šventėje krėsti varžovams A. Andrikonio
dėje, galima pavadinti rekordine, 
nes dalyvauti užsiregistravo net 
257 sportininkai bei vadovai. 
Sporto varžybose dalyvaus visi 
septyni Australijos lietuvių klu
bai: Canberros “Vilkas”, Geelong- 
o “Vytis”, Hobarto ‘Perkūnas”, 
Melbourne “Varpas”, Pertho “Ne
ris”, Sydnėjaus “Kovas” ir šven
tės rengėjai — Adelaidės “Vy
tis”.

Kas liečia žiūrovus, tai jau da
bar galima pasakyti, kad šventės 
favoritais bus Pertho lietuviai, ku
rie šventėje dalyvaus antrą kar
tų. Perth’o sportininkai dalyvavo 
antroje (1951 mt) šventėje taip 
pat Adelaidėje, tik klubas tada 
vadinosi “Storm” vardu. Minėtoje 
šventėje štormiečiai audringai pa
vergė žiūrovų širdis ir užėmė gar
bingų antrų vietų krepšinio pirme
nybėse. Savaime aišku, kad ir šio
je šventėje, žiūrovų karštų para
ginimų paskatinami, Nėries spor
tininkai gali tikėtis panašios po
zicijos vyrų krepšinio pirmenybių 
lentelėje.

Canberros Vilkas dalyvaus jau
nių (berniukų) krepšinio ir vyrų 
stalo teniso varžybose. Jaunų vil
kų k-doje startuoja jau prityręs 
krepšinio “vilkas” E. Palubinskas 
A.C.T. rinktinės žaidėjas. V. Vasa
ris nesigailės pastangų iškovoti 
stalo teniso titulų Canberros klu
bui.

dygsta nauji krepšinio “grybai”, 
tad šioje šventėje gali tikėtis ge
rų rezultatų. Renata Starinskienė 
— Akenytė, viena iš kovingiausių 
moterų krepšininkių, bandys pa
teikti ne vienų stagmenų šventės 
žiūrovams ir varžovams.

Melbourne Varpas lietuviškiau
sias sporto klubas, kas liečia mū
sų gimtosios kalbos vartojimų. 
Tai užsispyrusio klubo pirminnko 
Alberto Bladzevičiaus pastangų 
vaisius. Nemažiau užsispyręs ir 
Varpo vyrų krepšinio treneris 
Vincas Soha, paruošęs gražų kerp- 
šinio atžalynų, šis Baltgudijoje už
augęs lietuvis, visa širdimi atsi
davęs lietuviškam sportui vetera
nas, berods, dalyvaus jau septy
nioliktoje sporto šventėje. Varpie- 
čiai pajėgūs visose sporto šakose.

Sydnėjaus Kovas į šventę at
vyksta skaitlingiausiu sųstatu ir 
su realiomis viltimis apginti perei
toje šventėje iškovotus šešis nu
galėtojų titulus komandinėse pir
menybėse. Tai gana sunkus užda
vinys, nes koviečiai šiemet sulauks 
kietesnio pasipriešinimo bent krep 
šinio, stalo teniso ir šachmatų var
žybose. Aiškūs vyrų tinklinio fa- 
foritai.

Adelaidės Vytis, šventės šeimi
ninkai dės visas pastangas parei
toje šventėje šiek tiek smukusi 
klubo prestižų vėl pastatyti gar
bingoje aukštumoje. Namuose,

praktiškai neįmanoma. D. Atkin
son ir A. Andriejūnas dės visas 
pastangas, kad titulas sugrįžtų į 
Sydnėjų. S. Lukoševičius ir broliai 
Brazdžioniai turi realios galimy
bes iškelti Geelongo Vytį ant nu
galėtojų laiptelio. Panašiai galima 
pasakyti ir apie V. Sohos treni
ruojamus jaunus Varpo krepšinin
kus iš kurių išsiskiria A. Milvy
das, Adelaidės vytiečiai R. Dauga- 
lis ir K. Jaunutis nesigailės pa
stangų, tad bus nelengva nustum
ti adelaidiškius į lentelės apačių. 
Būtų neprotinga nesiskaityti su 
neriečiais, kurie nepramatydami 
giedresnių perspektyvų, tikriau-

ir V. Radzevičiaus inspiruoti per- 
kūniečiai.

Nemažai atkaklių kovų prama- 
toma ir moterų krepšinio pirmeny
bėse. Veterano S. Urnevičiaus tre- 
neruojamos Adelaidės sportininkės 
dės visas pastangas, kad atsire
vanšuotų už praailmėjimų kovie- 
tėms pereitoje šventėje .tačiau vy- 
tietės žaidžia labai nepastoviai. 
Nemažiau giedrios Melbourne ir 
Geelongo krepšininkių perspekty
vos.

Jaunių berniukų pirmenybėse į- 
vyks atkakli trikova tarp Melbour
ne, Geelongo ir Adelaidės krepši
ninkų. Tų patį galima pasakyti ir

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga sveikiname, klubo narius, 
ir rėmėjus linkėdami daug džiaugsmo ir pasisekimo.

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubo
"Kovo” Valdyba

apie varžybas jaunių mergaičių 
grupėje.

Tinklinio pirmenybėse vyrų gru 
pėje favoritai Sydnėjaus Kovas, o 
mergaičių grupėje Adelaidės Vy
tis.

Stalo teniso vyrų komandinėse 
pirmenybėse Varpo reprezentantai 
V. Balnionis ir J. Ablonskis bus 
per kietas riešutas varžovams, 
nors perkūniečių gretose startuos 
vienas iš pajėgiausių Australijos 
liėtuvų žaidėjų A. Andrikonis. O 
Canberros komandoje V. Vasaris. 
Sydnėjiškis V. Karpavičius taikosi 
iškrėsi nevienų piktų šposų var
žovams. Su panašiomis idėjomis 
startuos lietuviams mažai pažįs
tamas adelaidiškis H. Bone.

Mergaičių grupėje varpietės V. 
Balnionienė ir G. Paulauskatė su
lauks kito pasipriešinimo iš ade- 
laidiškių L. KuncaStyt$3 ir M. 
Keršytės.

Lauko teniso • pirmenybėse tiek 
vyrų tiek mergaičių grupėje bus 
pakartota pereitų metų arši dvi-

kova tarp Melbourne Varpo fr 
Adelaidės Vyties sportininkų. Mi
nėtose varžybose laimė lydėjo 
Varpo vyrus (individualiai V. 
Špokevičius) ir Vyties mergaites, 
individualiai A. Morkūnatė. Vete
ranas A. Remeikis ir jaunuolis 
P. Eičas dės visas pastangas nu
vainikuoti varpiečius. Nesigailės 
pastangų ir varpietė Jūratė Adam 
kavičiūtė, tad prieš Aldonų Mor- 
kūnaitę stovi sunkus uždavinys no
rint čempionės titulu pasipuošti 
penktus metus iš eilės, čia gali nu
lemti kas bus geriau pripratę prie 
pievos aikštelių, nes pirmenybės 
įvyks viename iš geriausių Adelai
dės teniso stadionų, Memorial 
Drive.

II. PETKOMS

Hobarto Perkūnas šventėje da
lyvauja vienuoliktų kartų. Žiūro
vų partizaniškai palaikomi perkū- 
niečiai mėgsta iškrėsti piktų špo
sų: varžovams. Antanas; Andrikonis 
— Mister Perkūnas, vienas iš po
puliariausių lietuvių sportininkų 
šventėse tiek jaunuolių, tiek vy
resnių tarpe. Antanas Tasmanijos 
krepšinio ir stalo teniso rinktinės 
žaidėjas.

Geelongo Vytis, vienas iš pavyz
dingiausių Australijos lietuvių

kaip sako, sienos padeda, tad vy- 
tiečių perspektyvos gana giedrios. 
Vyrų krepšinio treneris R. Petkū- 
nas svajoja apie titulo susigrųžni- 
mų, tačiau šiam jo optimizmui ne
daug kas pritaria. Žymiai reales
nės perspektyvos Vyties moterų 
krepšinio komandai. K. Jaunučio 
treniruojami jauniai dės visas pa
stangas apginti pernai iškovotų 
krepšinio prieauglio titulų. Vytie- 
čiai bus kietas rešutas varžovams, 
visose sporto šakose.

VIETINIU IR UŽSIENINIU GĖRIMU PARDUOTUVĖ
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 747 5727

Artėjančių švenčių proga siūlo šių gėrimų specialiai papigintomis kainomis:

| KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
A.- V*’ v • . . . . ’
C; Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje ar- Į 
!♦< tėjančių Švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti > 
H pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir pasiunčiant į 
Į*; jiems dovūnų siuntinėlį.
$ - Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinu- į 
$ ką iš Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą | 
>♦< jau paruošta siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami. į

$ • ■ MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
>♦< 3 i jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos,
!♦; 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 2 vyriški 
Į*; nailoniniai marškiniai, arba 2 bliuskutės, 1 vyriškas arba mo- 
£ teriškas geros rūšies megstukas, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 
’♦<, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
X, 1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 1 sv.

saldainių ir 20 cigarečių.
;♦< $ 88.00 (Austr.)

$ MAISTO SIUNTINYS 1967
4 3 sv. taukų, i sv. arbatos, i sv. geriamo šokolado,
»♦< i sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dė- 
X žutė neseafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. ryžių, 1 sv. cukraus, T sv.
4 pipirų, i sv. lauro lapų.
| $ 25.00 (Austr.)
| MOTERIŠKAS SIUNTINYS 1967

>: 3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suk-
4 nelei medžiagos, 1 geros rūšies megstukas, 2 p. nailono arba
5 vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 1 p. odinių pirš- 
X tinių, 1 sv. maišytų saldainių.
$ $ 62.00 (Austr.)

> P-3. Vilnonė labai gera medžiaga dviem paltam, 3i
Į*; jardo vilnonės vyriškam arba moteriškam kostiumui medžia- 
4 gos.

$ 62.00 (Austr.)
;♦* Labai praktiški dalykai kuriuos galima dadėti į bet kurį
4 siuntinį išskyrus maisto. Itališki nailoniniai lietpalčiai, $9.00, 
>♦< šveicariški 17 akmenų laikrodžiai, $23.00, vilnonės gėlėtos 
!♦; skarelės $3.75, ilgo grojimo įvairios plokštelės.

j Baltic Stores Ltd,
| (Z. JURAS)

| 421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2.
| ENGLAND. Telef. SHO 8734.
!♦! Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.
| ATSTOVAI:

!♦! H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic.
8 Tel. 546 3416.
® ST. REQUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S-A.
$ K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

S DUNCAN DE LUXE SCOTCH WHISKY
4 DUNCAN MACKAY’S LONDON DRY GIN
H- VODKA GOSPODIN 67%

SLIVOVITZ JUGOVINO (Plum brandy)
4 GAULTIER 3 STAR, FRENCH BRANDY
4 CYPRUS 3 STAR BRANDY

NAPOLEON FINE COGNAC WSOP.
SOVRANO LIQUEURS

4 FRENCH CHAMPAGNE GREYMAN

JAI
Baro kaina Speciali kaina

26 oz. 4.35. 3.50.
26 ” 2.90. 2.50.
26 ” 3.00. 2.40.
26 ” 3.50. 3.00.
26 ” 2.70. 2.40.
26 ” 4.35. 3.90.
26 ” 6.80. 5.30.
26 ” 3.05. 2.60.
26 ” 3.30. 2.75.

Parduodama didesniais kiekiais ir pavieniais buteliais, 
ir pristatomi į namus.

Pasinaudokite reta proga palygindami barų kainas 
kainas M. Petronio parduotuvėje!

Užsakymai priimami telefonu

ir tų pačių gėrimų specialias

LIETUVIAI TASMANIJOJ
IR VĖL MIRTIS

Gruodžio 2 d. Hobarte mirė Ni
kodemas GUSTAS, vidutinio am
žiaus, arti 68 metų vyras.

Velionis kilimo panevėžietis ka
ro audros buvo atblokštas Vokie
tijon, kur vedė ir gyveno DP sto
vyklose. Iš čia 7-tuoju transpor
tu atvyko į Australijų, įsikūrė 
Hobarto priemiestyje ir dirbo Ho
barto cinko fabrike. Sunkios dar
bo sųlygos, nuolatinis dulkių ir 
sieros garų veikimas pakirto svei
katų. Pasirgęs keletu savaičių atsi 
skyrė su šiuo pasauliu, dar rodos 
pačiam tvirtume, kada gyvenimas 
atrodė jau tampa lengvesnis, pa
trauklesnis.

Paliko dideliame nuliūdime žmo
nų Teresę, dukteris Birutę, jau iš- 
tekėjusų ir gyvenančių Vakarų 
Austrajijoj, Viktorijų ir sūnų Vik
torų.

Mirtis Hobarto lietuvių bend
ruomenėje tapo labai dažnas šauk
ly susirinkimams. Dar tik prieš 
porą mėnesių palydėję Vaclovų 
Kalytį, ir vėl dabar dideliu bū
riu hobartiškiai susirinko Hobarto 
kapinėse, kad paskutinį kartų pa
sakytų savo tautiečiui ir draugui 
Sudiev ir užbertų saujų žemės ant 
jo karsto.

A.K,

ŠIS IR TAS IŠ HOBARTO
Pradedant iš eilės, gal pirmiau

siais reikėtų paminėti I-jo tran
sporto jubiliejų. Prieš 20 metų 
keletas šimtų lietuvių jaunų vyrų 
ir moterų paliko patogius ir šiltus 
“Dievo Paukštelų” lizdus. Vokieti
joj ir “Generolo S. Heitzelmano” 
laivu drauge su latviais ir estais 
atvyko į Australijų naujos laimės 
susirasti ir apskelbti pasilikusiems 
draugams dar vis rūpestingoje 
IRO. globoje, kur ištikrųjų pieno 
ir medaus upės plaukia, o medžiuo 
se vietoje lapų pinigai kabo.

Kadangi lietuviai žemdirbiai ir 
medžiotojai, tai jūrų platybėse ant
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siūbuojančio laivo retas kuris pa
togiai jautėsi, užtat iškėlę kojų į 
sausų Australijų, kiekvienas jau
tėsi lyg žadėtą žemę pasiekęs, tuo 
jau metėsi darban.

Vietoj pieno ir medaus, rado 
daug džino ir alaus; tiesa pini
gai ne medžiuose kabėjo, o rei
kėjo juos su kirka ir šiupele iš 
kieto, sudžiuvusio molio giliai iš
kasti ir toli išmesti. Kai sunku 
uždirbti, gal dėl to ir svarais va
dinosi.

Mažomis grupelėmis ir dides
niais būriais išsiblaškė pirmieji 
pabaltiečiai po Australijos konti
nentą ir net pakraščio salas. Kur 
tik buvo vietiniams australams 
per karšta, per šalta, per kieta, 
per sunku, per statu, per platu ar 
per gilu, čia atėjo taip vadina- 
namas “B. Bolt” ir kirkavo, kasė, 
kirto ir statė. Pietų Australijos ___ ___ _________ ____________
dykumuose, Quenslando cukraus jų lietuvių neperdaugiausiai atva- 
švendrynuose bei kitokiuose bruz- žiavo, mat nepagyrė niekas čia 
gynuose kengūros ir kiti apdžiū- nei malonaus klimato, nei gražių

ŠACHMATAI
Sydnėjuje susitelkusi stipriau

sia lietuvių šachmatininkų armija, 
tačiau šventėse gerais rezultatais 
pasigirti negali. Favoritais reikė
tų laikyti šeimininkus, kurių gre
tose startuos taptautinis didmeis- 
teris R. Arlauskas. R. Arlausko 
dalyvavimas paprastai pritraukia 
į šventę pajėgiausius šachmati
ninkus, nes jie visi trokšta j per
galių surašą įrašyti didmeisterio 
pavardę. Pastoviausiai šventėse 
dalyvauja Varpo šachmatininkų 
grupė A. Baltutis, J. Kraulaidys 
ir V. Mačiulaitis, kurie ir šiemet 
gali tikėtis gerų rezultatų.

Bendrai susumavus galima pa
sakyti, kad kai kurių sporto ša
kų pirmenybėse surasti aiškius fa
voritus beveik neimanoma, kas pra 
našauja atkaklias kovas aštuonio
liktos sporto šventės vržybose. Bus 
ir staigmenų, tačiau mes jų ir 
laukiame, nes jos įneša sensaci
jų. Kuo daugiau sensacijų tuo, 
patrauklesnė sporto šventė tiek 
sportininkams tiek žiūrovams.

R. Sidabras

pajūrių, nei įlankų ir mėlynuojan
čių kalnų.

Ir štai šita saujelė vis mažė
janti vis nykstanti, prisiminė iš 
kur jie atkeliavo, prisiminė pirmų 
sias dienas naujame kontinente, 
prisiminė savo draugus ir susirin
ko, kiek jų dar buvo likę, kad pa
sišnekėtų, po stiklų alaus išgertų 
ir dar kartų susiskaičiuotų, kiek 
esama išlikusių. Kad būtų links
miau, buvo sukviesta visa lietu
vių bendruomenė iš Hobarto apy
linkių. Pradėjus skaičiuoti rasta, 
kad iš geros šimtinės pirmojo 
transporto tasmaniečių liko Alsei
ka, Auksorius, Ba/nelis, Bukevi- 
Sius, Donikus, Gasiūnas, Jurevi
čių, Jurevičienė, Juodvalkis, Mi- 
kelaitis, Šiaučiūnas, Šulskis, V ar 
kūnas, ir Viknius.

Besikalbant pasirodė, kad dar

vę žvėreliai pastatydavo ausis iš
girdę “perkūnų”, “velnių”, “ru
pūžę” ir dar gražesnį nusikeiki- 
mų.

Kokia šimtinė lietuvių buvo ati- 
trenkta ir Tasmanijon, kurių vė
liau jau pavadino Tešmanija ar 
kad ant žemėlapio panašiai at
rodė, ir kaip tešmuo, Australijos 
apačioje kabėjo. Pasirodė, kad čia _________  r_____ ,
esama visaŲ pakenčiama — sau- keletas daugiau tebėra Tasmani

joj, net pagjam Hobartų bet tie 
jau užmiršo savo draugus, savo 
tautiečius, greičiausiai net užmir
šo ir savo pasižadėjimus, padary
tus “Generolo S. Heitzelmano” 
laive — nepamiršti savo tautos — 
ir paskendę savo rūpesčiuose bai
gia pamiršti viską.

Hobarto apylinkės pirmininkas 
L. Simanauskas pasveikino pasku
tiniuosius dar vis tebesilaikančius 
prie lietuviško kamieno pirmojo 
transporto dalyvius, palinkėda
mas dar vieno dvidešimtmečio lai
mingai ir neužmirštant draugys
tės, sulaukti, gi tiems kurie dar 
ir tolau gyvens, tai net ir didelių 
turtų bei pasisekimų pranašavo. 
Ponia Jurevičienė, vienintelė čia 
Tasmanijoj pirmųjų moterų, dar 
mergina keliavusi iki Australijos 
krantų ir tik Bonegilos stovyk
loje pasakiusi “TAIP”, dabargi 
dviejų šaunių lietuvaičių ir dvie
jų smarkių lietuviukų mamai su
pjaustė dvidešimtmečio tortų. Vla
das Mikelaitis pirmojo trasporto 
vardu atsakė svečiams ir padėkojo, 
kad gausiai susirinko lietuviškai 
pakalbėti, padainuoti ir pasilinks
minti.

A. Kantvilas

lė nebespirgino taip karštai, me
džiai lyg daugiau panašesni į me
džius ir pievos lyg žalesnės, gi 
paupiais žaliavo gluosniai, o kur 
parke ar sode ir beržo baltas ka
mienas baltavo.

Tačiau ir Tasmanijoj lietuvio 
širdis nerimo, daugumas bėgo iš 
čia arčiau prie didesnių bendruo
menių, didesnių miestų. Saujelė 
vis dėl to pasiliko. Susispietę į 
Hobartų, vieni įsikūrė, vedė, su
silaukė šeimos, kiti pasiliko vieni. 
Kažkaip neatsirado iš pirmųjų 
Tasmanijos lietuvių gerų rašytojų, 
todėl tur būt čionai vėliau ir nau-

Savo mieliems klientams lietuviams 
smagių KALĖDŲ švenčių ir laimingų 

1968—JŲ METŲ

linki

FOOD HOUSE PTY. LTD
57-58 Prahran Market Arcade, Melbourne

Mūsų parduotuvėje pigesnėmis kainomis negu kur kitur 
gausite europietiškų produktų: įvairių uogienių, grybų, kilkų, 
šprotų, žuvelių, ikrų, silkių, kumpio, lašišos ir daugelį kitų.

Įvairūs vietos produktai ir skanėstai 
Atsilankykite ir įsitikinsite!

Pagyvenęs vyrukas skundžiasi 
draugui:

— Negaliu naktimis miegoti. 
Kas daryti?

— Kas pusvalandi išgerk po stik 
lėlį vyno, — pataria bičiulis.

— Ar nuo to tikrai užmigsiu?
— Pilnai negarantuoju. Jei ir 

nemiegosi, tai vis dėlto bus ma
loniau praleisti nemigos naktį.

šeimininkas siūlo svečiui:
— Ką pasirinktumėte: arbatų 

su romu ar be romo?
— Aš tai jau mieliau rinkčiau-

7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

LIETUVIS IŠ VIETNAMO 
SYDNĖJUJE

JAV Marine Corps karys Kęs
tutis V. Kuraitis savo poilsio ir 
pramogų dienas pasirinko praleis
ti Sydnejuje. Vietname jau jis 
atitarnavęs metus; liko dar mėnuo.

Nors jaunas (21 m.), Kęstutis 
yra sąmoningas lietuvis. Kur ne- 
nukeliauna visur ieško lietuvių ir 
dažnai sutinka. Sydnėjuje susiti
ko su senais tėvelių bičiuliais (p.p. 
Daudarais) ir įsigijo visą eilę nau
jų jaunos kartos draugų. Daug 
laiko praleido su skautais vyčiais 
ir studentais (jis pats skautas 
vytis ir studentas), buvo sporto 
klubo "Kovo” krepšinio rungty
nėse, na ir dalyvavo specialiai 
jam surengtose išleistuvėse (gruo
džio' 14 d.) lietuvių klube Lid- 
combėj.

Per trumpą laiką gražiai susi
draugavo su Sydnėjaus lietuviš
kuoju jaunimu; čia norėtų net 
sugrįžti ir užbaigti studijas. Ame
rikoj jis baigė du medicinos kur
sus prieš savanoriu įstojant į ma
rinus. Prieš tai jis mokėsi ir bai
gė lietuvių pranciškonų gimnazi
ją Kennebunk’e. Nenuostabu, kad 
laisvai ir natūraliai kalba lietu
viškai. . _

Įdomūs buvo jo papasakojimai- pavičius trumpu žodžiu atidarė 
iš gyvenimo ir kovų Vietname, 
ypač jo prilyginimas prie skautų 
stovyklos, tik tiek, kad Vietname 
viskas surišta su gyvybe. Tebūna 
sėkmingos jo paskutinės tarnybi
nės dienos.

soma Lietuva”, “Laisvasis Rokiš
kis”, “Laisvi Telšiai” ir 1.1. Iš jų 
kai kurie yra labai reti. Taip Vil
niaus m. setas pas Vokietijos di
džiuosius prekybininkus yra ver
tas apie 150 dol., o “Laisvų Telšių” 
pilnas ir labai retas komplektas 
pasaulinėse varžytinėse lengvai 
siekia 1000 dol.

Jei pavyks parodų surengti, 
Sydnėjaus lietuviai šiuos deiman
čiukus, o kartu ir nepriklausomos 
Lietuvos pinigus turės progos ap
žiūrėti per sekantį Vasario 16-sios 
minėjimą.

V.Dn.

GEELONG
MOKSLO METŲ UŽBAIGA
Šiais metais Geelong’o “Dr. V. 

Kudirkos” vardo savaitgalio mo
kyklą mokslo mt. užbaigą ir Kalė
dų Eglutę atšventė gruodžio 3 d. 
Šventė pradėta šv. Mišiomis, ku
rias atnašavo ir momentui pritai
kytą pamokslą pasakė kun. Pr. 
Dauknys. Mokyklos mokiniai baž
nyčioje dalyvavo su tautine vėlia
va.

Antroji šventės dalis buvo tęsia
ma 2.30 vai. p.p. Geelong Lietu
vių Namuose. Atvykus Kalėdų Se
neliui, kuriuo buvo p. P. Mažy
lis, mokyklos vedėjas p. A. Kar-

dėkojo p. Jurgiui Sedlioriui už Ka
lėdų Eglutę ir piniginę paramą 
ledams ir vaisvandeniams. Tenka 
paminėt, kad tai ne pirmutinė p. 
J. Sellioriaus parama savaitgalio 
mokyklai.

Meninei daliai pasibaigus visi 
mokyklos ir Kalėdų Eglutėje atsi
lankiusieji vaikai buvo Senelio ap
dovanoti. Vėliau sekė kavutė, ku
rioje dalyvavo visi atsilankiusie
ji-

šiais mokslo metais mokykloje 
mokytojavo kun. P. Dauknys, p. 
Slavickienė, p. E. Jomantienė, p. 
M. Kymantas, p. A. Karpavičius. 
Jiems dažnai talkindavo p. J. Gai
lius, p. S. Slavickas. Tikimasi, kad 
ir ateinančiais mokslo metais jie 
budės šio lietuviško švyturio sar
gyboje.

ALKA

ne-

Sv. Svogūnaiti*

TARĖSI
Gruodžio 10 

iwko Sydnėians , ____
ženklu ir pinigų rinkėjų antras 
susirinkimas. Anžiūrėjus atsineš
tus komnlektus buvo nakall'ėta ir 
anie Ateities veiklą. Kadanoi atei
nančiais metais įvyksta Lietuvos 
nenriklensomvbė penkiasdešimties 
metų sukaktis, galvojama, jog 
tarp kitu tokiai šventei pritinka
mu parengimu vertėtų surengti ir 
Lietuvos ns«to ženklu bei pinigų 
parodą. Nežiūrint, kad laisva Lie
tuva ep"istavo vos norą dešimčių 
metų, filatelistu pasaulyje ji turi 
savo aukota vietą, nes neramiais 
laikais išleido ženklų, kurie da
bar yra labai reti ir todėl tapę 
klasikais. Sakysime. 1919 metais 
Telšių paštas, netekes rvšio su 
centrais, nats»i šapirografu ats- 
pandė keletą šimtu ženklų. Prieš 
trejus metus už 15 tokių ženklų 
pasaulinėse varžvtinėse Frank
furte (Vak. Vokietijoje) buvo į- 
varžvta 18.000 DM.. t.y. anie 
4.000 doleriu. Iš tų laiku yra gar
sus ir vadinamasis Gardino setas, 
atsiradęs panašiose aplinkvbėse, 
kuris šiandie kainuoja aoe 100 dol.

Iš nepriklausomybės metu uoliai 
gaudomi ženklai, perspausdinti Da
riaus — Girėno ir Vaitkaus skri
dimo progomis, kurie taip pat ver
ti anie 100 dol. 1941 m. prasidėjus 
vokiečių — rusų karui keletas Lie
tuvos paštų perspausdino sovie
tinius ženklus įrašais “Nepriklau-

FILATELISTAI
d. Dainavos salėje 

lietuvių pašto

šventę, kartu pateikdamas moks
lo metų apžvalgą. Po to prasmin
gą žodį tarė Apylinkės Valdybos 
pirmninkas dr. S. Skapiskas. Ta 
pačia proga pirmininkas padėkojo 
dirbusiems mokytojams, įteikda
mas jiems dovanėles bei sveikini
mus.

Meninę dalį pradėjo padėkos 
žodžiu mokytojams mokinė Birutė 
Gailiūtė. Vykusiai eilėraštį “Mo
kykla” padeklamavo mokinė Aldo
na Jančiauskaitė o mažasis Vilkiu
kas Zylė tarė pasveikinmo žodį 
Kalėdų Seneliui. Grupė mokyklos 
mokinių pašoko “Lenciūgėlį” akor 
deonu palydint p-lei Marytei Ma- 
nikauskaitei. Eilėraštį ‘‘žygis į 
Vilnių” deklamavo mokinė Birutė 
Gailiūtė. Vaizdelį “Sapnas” išpil
dė visi mokyklos mokiniai. Pasi
gėrėtinai eilėraštį “Lietuvį” de
klamavo mokinys Algis Kymantas, 
O taip pat Aldona Klovaitė eilė
raštį "Pirmyn į kovą”. Mokyklos 
berniukai išpildė gimnastinį šokį 
“Du broliukai”. Mokyklos mokyto
jo p. M. Kymanto paruoštas dū
delių kvartetas išpildė melodijas 
dainelių “Gale lauko toli”, “Vakar 
vakarėlį” ir “Sodai”. Paskutinius 
elėraščius deklamavo “Ar žinot tą 
šalį” — mokinys Kęstutis Bindo- 
kas ir “Man pieštukas tai broliu
kas” mokinukas Linas Valaitis. 
Vaizdelį “Valsas” išpildė mokyk
los mergaitės. Pabaigai mokyklos 
mokinių choras vadovaujant moky
tojui p. M. Kymantui ir diriguo
jant mokiniui Algiui Kymantui pa 
dainavo keturias dainas, kurios bu 
vo gerai paruoštos ir iš klausyto
jų susilaukė didelio pritarmo. Me
ninę dalį paruošė mokyklos moky- 
tojai p. Slavickienė ir p. M. Ky- ’J 
mantas. Šokius akordeonu palydė- ,»* 
jo p-lė M. Manikauskaitė. Ta pa- <J 
čia proga, mokyklos mokiniai pa- £

MELBOURNE
EXTRA NAUJIENA

Gerai įsidėmėkit ir tiktai 
užmirškit!

Ateinančiais metais sausio 13 d., 
šeštadienį, p.p. Kęsminų sodyboje 
Mornington’e ruošiama JŪROS 
DIENA — GEGUŽINĖ. Mor- 
ningtonas, jei kas nežinot, yra 
apie 50 su kelias sprindžiais ki
lometrų nuo Didžiosios Liet... (ai, 
ai, ai — ir suklysk tu man). Nagi 
tik nuo Melbourne netoli. Bet ten 
visada Jūros Diena, jūrų skautai, 
Mažosios Lietuvos Bičiuliai — ne
sunku pagalvoti, kad ten mūsų Ma
žoji Lietuva.

Atvažiuokit visi, vaikus ir sene
lius asivežkit. Bus liksmybių vi
siems. Sako , išrinks, apvainikuos 
ir apdovanos Jūratę ir Kastytį. 
Mes patys balsavimo būdu išrink
sim be jokių ten jury ar jūrų ko
misijų. Bus šokiai ir žaidimai vai
kams ir suaugusiems. Įvarios links 
mos sporto varžytinės su premijo
mis laimėjusiems. Bufete bus šaltų 
barščių, rūgštaus pieno ir bul
vių su frakais ar su sermėgom. 
— Kaip kam patiks. Bus ir šiltos 
užkandos vakare. Gėrimų taip pat 
pasirinkimas: šildančių ir šaldan
čių pagal oro ir jausmų tempera
tūrą. Atvyks tikrų lietuviškų či

gonų taboras su nameliu ant ratų. 
Atsiveš turtingą laime loteriją. Se
nos čigonės ateitį — likimą burs. 
Iš rankos pažiūrės ir kortas dės
tys, visą tiesą pasakys: kas bu
vo, kas bus ir kuo netiki. O jei 
kam geras ūpas, galės ir ark
liais pamainikauti. Tik žiūrėkit, 
kad Džandžari Makari neįbruktų 
jums tokios kumelės, kur į medį 
nelipa ir geležies neėda, nes pas
kui nesugausit vėjo laukuose. Nors 
gal ir čigonai dabar limuzinais 
mainikauja, o ne arkliais.

Pradžia 11 vai. ryto, pabaiga 
laikrodžiui sykį aplink apėjus — 
11 vai. vak. O kitiems tai gal 
kaip Dievas duos, ką? Geri žmo
nės Kęsminai. Jų sodybos adre
sas: 84 Herbert St., Morningto
ne.

Kokia muzika šokiams gros taip 
ir neprigirdėjau: ar Brėmų mies
to, ar Šilėnų kaimo muzikantai?! 
Bet kad polkutę linksmai sutrenk
ti galėsit, tai jau dabar garan
tuoju.

Ateikit, atvažiuokit visi — ma
ži ir dideli!

Bus tikrai visiems labai links
ma, tikėkit manim. O aš jums dar 
nieko nepamelavau!

Argus

Sveikiname visus bičiulius ir pažįstamus 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

proga ir linkime visiems sėkmingų ir laimingų 

NAUJŲJŲ METŲ
J. ir J. Ruzgiai, Brisbane

Smagių KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir laimingų 

NAUJŲJŲ METŲ 
visiems savo bičiuliams, 

pažįstamiems ir klientams nuoširdžiai linki
Jonas A bromas

ŠV. KALĖDŲ proga 
sveikiname mūsų mielą dirigentą Joną Gaižauską 

ir choro administratorių Kazimierą Daniškevičių 
linkėdamos laimingų ir ištvermingų

NAUJŲJŲ METŲ
Sydnėjaus Moterų Choras

“AUKSO ŽĄSIS” 
LIDCOMBE

Paskutinė proga Sydnėjaus 
lietuviams pamatyti lietuviškus 
filmus — “Aukso žąsį” ir šiau
rės Amerikos lietuvių tautinių 
šokių šventę.

Filmai bus rodomi šeštadienį, 
gruodžio 23 d. Lidcombe Liet. 
Namuose (39 Church St., Lid
combe).

Visi mieli tautiečiai, norį šiuos 
filmus pirmą kartą ar pakarto
tinai pamatyti, kviečiami susi
rinkti nurodytą dieną 5 vai. p.p.

PRANEŠIMAS
Bendrų Kūčių Sydnėjuje rengė

jai praneša, kad bendros Kūčios 
įvyks laikinose Sydnėjaus Liet. 
Klubo patalpose (39 Church St., 
Lidcombe) gruodžio 24 d. 6.30 vai. 
(ne 7.30 vai. kaip buvo anksčiau 
skelbta).

Organizatoriai

PRANEŠIMAS
VISOMS SYDNĖJAUS LIET. 

ORGANIZACIJOMS
Sausio 7 d. tuoj po liet, pamal

dų Sydnėjaus Liet. Klubo patal
pose (39 Church St., Lidcombe) 
šaukiamas visų liet, organizacijų 
atstovų posėdis pasitarimas suda-

ADELAIDĖS APYLINKES VALDYBA

kviečia visus lietuvius į bendruomenės rengiamą tradicinį 6

BALIUS ĮVYKS SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 31 D. 8 VAL.VAK. 9

NAUJU METU BAEIU» \ \

Stalus užsisakyti ir pakvietimus įsigyti prašome iš anksto pas Apylinkės Valdybos 
narius.

A LB Adelaidės Apylinkės Valdyba

g i

ryti metiniam parengimų kalen
doriui. Maloniai kviečiame visas 
organzacijų vadovybes į šį posėdį 
pasiųsti savo atstovus, nes nusta
tytos datos vėliau nebus keičia
mos.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
MELBOURNO LIETUVIAMS

Pranešame, kad šiais metais 
Naujųjų Metų sutikimo Baliaus 
Melbuorne nebus, kadangi licen
zijų teismas nedavė leidimo.

Visiems tautiečiams Inkime lai
mingų Naujųjų Metų.

RADIO VALANDĖLĖ 
SYDNEY

Gruodžio 24 d. sekmadienio va
kare — 6 vai. 15 min. — iki 6.80 
per Sydney radio stotį 2KY bus 
transliuojama lietuviška — Kalė
dinė radio Valandėlė. Girdėsite: 
Kun. P. Butkaus Kūčių - Kalėdų 
tema žodį pasveikinimą, kalėdi
nes giesmes ir

Įsidėmėti: 24 
KY.2

Tautos Himną, 
d., 6.15 vai. v.,

PAMALDOSŠVENČIŲ
Bernelių Mišios Kūčių naktį 

(24 d.) 11.45 v. Bankstowno lietu
vių namuose — East Terrace — 

[♦Į giedant sutartinai Kalėdines gies- 
>} mes. Išpažintys nuo 10 vai. v. iki 

pamaldų.

IŠKILMINGOS 
PAMALDOS

Kalėdų (25 d.) iškilmingos pa- 
M maldos Sydney lietuviams St. Joa- 

chim’s bažn. Lidcombe (John St) 
11,30 vai. Pamoldose giedos “Dai
nos” choras vad. muz. K. Kava
liausko. Išpažintys nuo 10,80 vai..

g

"MINTIES" spaustuvė Sydnejuje

Nuotaikingų ir džiugių 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir laimingų, ištvermingų 

NAUJŲ METŲ

Visus Talkos” narius su
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

sveikina ir laimingų 

NAUJŲJŲ METŲ

linki
Lietuvių Kooperatinės Kredito Draugijos 

“Talkos" Valdyba

DAINAVOS KLUBO VALDYBA 

maloniai visus kviečia atsilankyti 
gruodžio 31 d. DAINAVOS SALĖJ 
(East Terrace, Bankstown), kur įvyks jaukus

PAS SKAUTUS
:: “ŠVYTURIO” STOVYKLA
.. Stovyklautojų užregistruota ne- 
;; toli šimto. Skautai-ės suvažiuoja 
'; į stovyklą gruodžio 28 d. iki 10

AUSTRALŲ STOVYKLA
Aštuntoji Australijos skautų 

jamboree prasideda irgi gruodžio 
28 d. prie Jindalee miesto Queen-

NAUJU METŲ SUTIKIMAS

Gros kontinentalinė kapela, veiks turtingas bufetas, bus įvairių staigmenų. 

Pradžia 8 vai. vak.
Įėjimas $2.00; moksleiviams $1.00

linkim gerbiamiems klijentams ir bičiuliams

METUS UŽBAIGIANT

“Spaudos Baliaus Kukutis” pra
našavo, kad iš visų Sydnėjaus sta
tybų skautų pastatas bus užbaig
tas pirmiausiai. “Kukutis” patai
kė, nes pastatas visiškai prie pa
baigos.' Darbai buvo pradėti lap
kričio pradžioje ir dabar pritrū
kus laiko trys sandėlio sienos li
ko neišmūrytos. Jos bus baigtos 
po Naujųjų Metų.

Metus baigiant vėl prisimename 
visus aukotojus, kurie iš toli ir 
arti sudėjo daug pinigų ir įgali
no nupirkti statybai medžiagų.

Daug sunkaus darbo ir ryžto 
padėjo pats darbų vadovas p. V. 
Gilius, o su juo ir M. Rudys, ku
rie ne tik savaitgalius pragyveno 
stovyklavietėje, bet “pridėjo” ir 
šiokiadienių. P. Pr. Antanaitis ne 
tik pats dažnai dirbo, bet aną šeš
tadienį dar atsivežė kitatautį dar
bininką, kuriam vakare iš savos 
kišenės sumokėjo už darbadienį. 
P Alf. Šliogeris nuo ryto prisi
dirbęs stovyklavietėje, po piet va
žiuodavo tiesiog į savo darbovietę. 
Senasis Šumskas padarė spinte
les. Daug eilučių užimtų sura
šant visų dirbusiųjų nuotaikas ir 
pasiryžimą.

- • vai. ryto. Neturinčius transpor- slande. Iš viso užregistruota 15,000 
;; to, tą dieną sunkvežimis paims nuo stovyklautojų, trečdalį sudaro N. 
.. “Dainavos” namų Bankstown, S.W. skautai, šioje stovykloje bus 
•• apie 9.15 vai. reprezentacinai vienetai atvykę iš
., Stovyklos lankymo dienos: gruo- J.A.V., Kanados........................ “
>• džio 31 d. (oficialus atidarymas), 
;; sausio 1 ir 7 dienomis nuo 2 vai.
«’ p.p. iki laužo pabaigos. Svečiai
•■ prašomi susilaikyti nuo lankymo 
’; kitu laiku, kad skautai galėtų ne- 
.. trukdomi tvarkytis pagal nusta- 
“ ‘ tytą programą.
’; Lankytojai maloniai prašomi ne-
• ■ vežti į stovyklą “lauktuvių". Te

gul visos dovanėlės (ir maistas) 
palieka namuose, kad grįžę iš sto
vyklos turėtų kuo pasidžiaugti. 
Maitinimu rūpinasi prityrę vado
vai, todėl stovyklautojai bus pa
valgę ir atsigėrę.

Taip prašome į stovyklą nesi- 
vežti šunų (ir kitų gyvių) ir pri
silaikant šio krašto įstatymų pa
sisvečiuoti be alkoholio stovyklos 
ribose.

Stovyklos vadovybė

. PASIKEITIMAS TUNTE
S.v.v.sl. H. Antanaičiui išva

žiavus gyventi į Melbourną, nuo 
gruodžio 1 d. “Aušros” tunto ad
jutantu paskirtas s.v.v.sl. . Ru
dys.

Gruodžio 9 d. dirbo: p. p. Pr. 
Antanaitis, V. Kasperaitis, A. Ka- 
taržis, N. ikalauskas, K. Narbu
tas, M. Sūdys, T. Rotcas ir A. 
Šliogeris.

Gruodžio 10 d. dirbo: p.p. Pr. 
Antanaitis, A. Jablonskis, St. Ka
počius, V. Kasperaitis, A. Katar- 
žis, J. Maksvytis. M. Rudys, St. 
Sankauskas, A. Šliogeris ir bro
liai Petro ir Niko Milekemp (o- 
landai-tinkuotoj ai)

Pinigų gauta iš p.p. Alg. Bačiu- 
lio $50; N.ikalausko $10, ir Siru
čių trijų sūnų $3. Visiems nuošir
dus ačiū. Su švenčių linkėjimais.

Skautų Tėvų K-tas

tų.
ir Azijos kraš

Sk. inf.

Vienas poetas 
redakcijai poemą 
venų?” ir gavo ją atgal su redak
cijos prierašu: “Todėl, kad pasiun
tėte ją paštu”..

paštu pasiuntė
“Kodėl aš gy-

IŠPAŽINTYS
Kalėdinei išpažinčiai progos: 

šeštadienį (23 d.) vakare 6-7 vai. 
Lidcombe, o ypač Sekmadienį (24- 
d.) nuo 10.80 vai. ir per visas pa
maldas (Lidkombe) Kol norintie
ji bus išklausyti.

Kalėdinis ligonių aplankymas — 
vietoj pirmo penktadienio (sausio 
mėn) — gruodžio 23 d. nuo 8 vai. 
p.p. Sekmadienį — gruodžio 81 d. 
ir -Naujuose Metuose — sausio 1 
d. — ir toliau lietuviškos pamal
dos vyks įprasta tvarka 11,80 vai.: 
St. Joachim’s bažn. Lidkombe 
(John St.). Prieš pamaldas nuo 
10.30 vai. išpažintys.

Kun. P. Butkus
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