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GEROS VALIOS ŠVENTE Sveiki su Sv. Kalėdom ir
Kai atsisėdame prie Kūčių sta

lo ir laužiam duoną, prisimena
me tuos, kurie nors ir toli, be
laužydami Kūčių duoną minti
mis irgi ieško mūsų. Sena ligo
ta motina ant baltos staltiesės 
ir nesantiems lėkštes padėjusi, 
prisimena dienas, kada namai 
buvo pilni ir ateitis beribė. Pa
senę broliai, seserys mintimis 
šaukia atsiskyrusį, kad, kaip 
kažkad labai seniai prie šerkšno
to lango drauge pirmos žvaigž
dės užsidegimo lauktų, drauge 
prie stalo sėstų, skaičiuotų val
gių dvyliką, iš šiaudelio spėtų 
gyvenimo ilgumą... Iš namų išė
jęs vaikas, kad ir būry draugų, 
ar savo jauno atskiro gyvenimo 
mirgėjime sustoja ir prisimena 

, tėvų namus, ramybę Kūčių va
karo šeimoj, su meile saugoja
mą savo vietą ir siunčia mintimi 
pasveikinimą. Ir mintys pasiilgu
sių žmonių skrenda per žemy
nus ir vendenis ir susitinka pake
ly ir sveikinasi ir dalinasi ir pa
sakojas. Išskirtos šeimos susijun
gia, vieningumu minties ir jaus
mo užsitikrina.

Kalėdų rytą apsidalinam do
vanėlėm. Jas ruošdami, vynio
dami, kaspinėliu papuošdami su
dėjome visus neišsakytus žodžius 
mylimiems žmonėms: geros va
lios, ir gero jausmo, prisiriši
mo, dėkingumo ir visko šilto, 
gero, ko garsiu žodžiu nedrįsta
me ar ir nebemokame išreikšti. 
Kiekviena mažutytė dovanėlė 
virsta meilės simboliu ir tokia 
dovana, kuriai nėra kainos, nes 
ji neperkama. Ir kaip džiaugs
mu apsidaliname vieni kitus, už
tikrinę, kad ir per šitų metų kas
dienybę, darbą, išsiblaškymą 
brangiausias artimumo jausmas 
nepradingo.

Vėliau susirenkam būrin. 
Spaudžiam draugams ranką, Im
kim gerų švenčių, drauge bažny
čioj giedame, paskui drauge prie 
svečių stalo linksminamės, šir
dim iki kraštų pilnom geros va
lios ir šventiško pakilumo. Re
gis, tą šventą dieną ir draugys
tė dar brangesnė, kaip visad. Iš 
arti nesančių sulaukėme pasvei
kinimų prieš Kalėdas ir jiems pa
rašėme. Laiškais pasikeitėm net 
ir su tais, kuriems dažniau sun
ku beprisiversti parašyti, kuriu 
draugystę ilgas tarpas pridengė 
užmarštim, pasikeitimai atitoli
no. Lyg trumpais žodžiais steng
tumėmės palaikyti kad ir ne
tamprų ryšį, ir tarp eilučių ar 
po banalaus pasveikinimo pa-

siųsti šiltą draugiškumo mintį, 
pašnekėsio, bendravimo, drau
ge praleistos valandos prisimini
mą, padėką už atmintį, Kalėdiš
kąją gerą valią.

Daugybę sykių pakartoti ges
tai, žodžiai lyg ir atžymi tęsti-
numą gero jausmo ir šiltos min
ties, drauge lyg ir padalina tar
pais plaukiantį laiką, kad būtų 
kada sustoti, praturtinti praeitim 
dabartį ir padaryti dabartį atei
ties dalimi. Tarsi kelionėje per 
kalnus vis kartkartėm sustojam, 
kad atgal atsisukę žvilgsniu su
rinktume pereito slėnio visą gro
žį .saulės šviesą, upės spalvą — 
ir nusineštame toliau: į kitą kal
ną, kitą slėnį. Kalėdų geros vo
lios papročiais mintim susiren
kam ir nešame toliau į ateitį nuo
latinę žmogaus dovaną: mintim 
pasidalinimą, draugystę, meilę, 
Šeimos glaudumą, priklausomu
mą grupei, tautai. Ir svetimam 
krašte visa išeiviu grupė pasi
jaučia tarsi viena šeima, kurioje 
visiems priklauso atsimint visus: 
ir tuos, su kuriais linksma, ir 
tuos, kur užsidarę, vieniši, ar gal 
susirgę ar nelaimės aplankyti, ir 
tuos, kur nuo kitų nutolę dėl 
skirtingos pažiūros. Visi, visi sa
vi ir brangūs gerosios valios 
šventėj!

E. Jonaitienė

Juozas A Imis Jūragis

KALĖDOS
Lai širdys nušvinta, 
kaip vasaros saulė, 
žiedais ir vainikais 
siela apsikaišo. 
Nepaprastoj šventėj, 
minėdami sniegą, 
susėskim prie vasaros 
vaišių.

Lai kyla į naktį 
spalvingos raketos 
pašviest mūsų žingsniui 
į Naujuosius Metus! 
Lai. veriasi angos, 
kaip dangūs, 
kur brangūs 
gerbs mūsų laimės 
žadėdami gausūs 
kasdieną, 
kiekvieną 
spalvingai užbūrę, 
į ateitį šviesią 
vilios ir ves mus.

Širdingai sveikinu mielus Australijos lietuvius su

SV. KALĖDOMIS

IR

NAUJAIS 1969-SIAIS METAIS

Juozas Račiūnas - Bachunas

Naujaisiais Metais!

M. K. Čiurlionis Žiema

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

nuoširdžiai sveikiname visus Australijos ir laisvojo pasaulio lietuvius 
neišskiriant ir pavergtų brolių tėvynėje, kad Gimimo šventė ir metų 
sąvarta sužadintų dar didesnį ryžtą dirbti ir aukotis mūsų tautai ir 
tėvynės išlaisvinimui. Jeigu šiais metais mūsų svajonės neišsipildė, 
tikėkime ir dirbkime, kad jos realizuotųsi artimiausioje ateityje.

Lygiai taip pat visiems linkime asmeniškai džiaugsmingų šven
čių ir sėkmingų bei kūrybingų ateinančių 1969-jų metų.

A LB Krašto Valdyba

A LB Krašto Kultūros Taryba

LAIKO KRYŽKELĖJE

SKAITYTOJAMS
Su šiuo numeriu atsisveikina

me šiais metais su mielaisiais Mū
sų Pastogės skaitytojais ligi atei
nančių metų sausio 13 dienos. 
Ačiū visiems už bendrą solidaru
mą spaudos išlaikymo darbe ir už 
parodytą pasitikėjimą bei palan
kumą. Drauge gili padėka visiems 
bendradarbiams ir talkininkams, 
savo rašiniais, korespondencijo
mis rėmuusiems MĮūsų Pastogę, 
dėl ko ji yra tokia patraukli, įdo
mi ir turininga. Bet ypatingas 
ačiū ištikimiesiems bendradar
biams p.p. Jonui Šoliūnui ir Vy
tautui Bernotui, kurie ištisus me
tus be atvangos informavo, kas 
vyksta Amerikoje ir visame pa
saulyje. Skaitytojai džiaugiasi pa
stovia informacija, ir dėl to visų 
skaitytojų vardu už jų pasiaukoji
mą ir ištvermę reiškiu padėką ir 
pagarbą.

Tikiuosi visi sveiki vėl susitik
sime Mūsų Pastogės puslapiuose 
ir ateinančiais metais. O dabar vi
siems geriausios sėkmės šventėse 
ir naujuose metuose.

Jūsų Redaktorius.

Metų pabaiga kiekvieną iš mū
sų pastato kryžkelėje, iš kur ma
tome nueitą kelią ir atliktu* dar
bus, lygiai bandome perskriosti 
laiko uždangą jeigu neapskai
čiuodami, tai bent pramatydami 
savo būsimuosiu* darbu* ir laimė
jimus.

Australijos Liet. B-nės Kraš
to Valdybai ši metų sąvarta dar 
ir tuo labai reikšminga, kad ji 
baigia savo dvejų metų kadenci
jos laikotarpį, turės viešai atsi
skaityti ir savo vietą užleisti nau
jai Krašto Valdybai. Tegu šio* 
Krašto 
vertins 
Krašto 
drauge 
nariais 
vaisiais
iš mūsų šios dieno* pastangų ir 
vieningo darbo ateiti* yra gana 
šviesi ir skatinanti.

organizacinė* ambicijos pa- 
už durų svarstant mūsų 
bendru* reikalu*. Šiandie 

jau

Valdybos darbu* teis ir 
Adelaidėje suvažiavusi 

Taryba, vi* tik norėtųsi 
su visais bendruomenė* 
pasidžiaugti mūsų darbo 
su viltimi, kad sprendžiant

nės ir 
liktos 
tautai 
visos bendruomenės gerovei
neklausiama, iš kokio* pusė* atei
na į darbą tas ar kitas žmogus, 
bet tik žiūrima, koks tas darbas. 
O tai jau geroka* šuoli* pirmyn.

Krašto Valdyba, norėdama la
biau našesniam darbui suglaudin
ti bendruomenė* padaliniu* siekė 
su tolimiausiai* vienetai* tiesiogi
nio asmeniško ryšio, kas ypač tei
giamai paveikė ne tik atskiras ir 
tolimas lietuvių kolonijas, bet ir 
iškėlė pačios Krašto Valdybos au
toritetą. Čia daugiausia parodė 
pasišventimo pat* Krašto Valdy
bos pirmininkas p. S. Narušis, as
meniškai apkeliavę* visa* koloni
jas ir nepasitenkinę* vien tik ofi
cialiais susitikimais, 
biau aplankydama* 
lietuvių šeima*. Per

bet juo la- 
net atskira* 
šiuos vizitu*

Šioji Krašto Valdyba, ištarna
vusi bendruomenei su mažomis 
išimtimis ketverius metus, turi 
pagrįstai kuo pasidžiaugti ir net 
pasididžiuoti. Gal niekad Austra
lijos lietuvių gyvenime nesijau
tė tiek darnaus, sutarimo ir vie
ningumo, kaip pastaraisiais me
tais. Išnyko tasai ilgu* metus ne
pasitikėjimas vieni kitais ir skir
stymasis — čia mes ir ten jūs. 
O tai jau ženklas, kad asmeni-

įsitikinta, kad net ir labiausiai 
atsiskyrusiose nuo lietuvių centrų 
šeimose lietuvybė nei kiek nepri- 
g««u».

Reikia vėl pasidžiaugti visų ben
dromis pastangomis, kad Australi
jos Lietuvių Bendruomenė kaip 
svarus vienetas įėjusi į bendrą 
Pasaulio Liet. B-nįė* šeimą six 
savo pozityviais poreiškiais ir įna
šai*. štai mūsų gausu* dalyvavi
mas Jaunimo Kongrese, pirmą

kartą ištisu būriu atstovavimas 
Pasaulio Lietuvių B-nės Seime 
kalba už tai, kad mes nesame už
dara ir užmiršta celė, bet įeinam 
su savo poreiškiais ir funkcijom į 
bendrą pasaulio lietuvių organiz
mą.

Nekalbant apie eile* kitų dar
bų, ^daugiausia apsiribojančių 
mūsų vidaus reikalais, užtenka 
tik aukščiau paminėtų, kas liudi
ja, kad konkrečiuose reikaluose 
mes mokame ir sutarti ir sutarti
nai dirbti.

Atsižvelgiant j esamas sąlygas 
ir nuotolius ne tik su didžiausiai* 
pasaulio lietuvių centrais, bet ly
giai ir čia vietoje, vi* tik turime

šiuo metu esame kūrybi- 
kely. Tai patvirtina pasku- 
metai* kūrybingi ir turi- 
minėjimai, šventė*. Šitą 
kūrybinį pasiruošimą ir 

turėsime

pagrindo visi bendrai pasidžiaug
ti mūsų gyva ir gražiai susiorga
nizavusia bendruomene.

Mes 
niame 
tiniais 
ningi 
mūsų
brandumą dauguma* 
progos stebėti ir išgyventi už sa
vaitės Lietuvių Dienose Adelaidė
je. Norėtųsi kviesti visu* galin
čius dalyvauti tose Lietuvių Die
nose, nes tai tikrai mūsų ir pa
sididžiavimas, ir atsigaivinimas.

Visa tai turint prieš akis ir mū
sų ateities perspektyvos gauna*! 
šviesios ir džiuginančios. Be abe
jo, ir ateinantieji metai pareika
laus iš kiekvieno ir daug pastan
gų ir pasiaukojimo, tačiau ben
drai metų pabaigoje viską susu
mavus gaunasi apčiuopiami rezul
tatai, kurie pateisina ir sudėta*

Reikšdami nuoširdų dėkingumą 
visiems bendruomenė* padali
niams, jų vadovybėm* ir atski
rom* organizacijom* už gražų 
bendradarbiavimą, linkime, kad ir 
ateity ta*ai bendradarbiavimas 
ir sugyvenimas būtų dar tampres
ni* ir našesnis.

Artėjančių švenčių proga reiš
kiame visiem* bendrai ir kiekvie
nam atskirai pakilios nįuotaiko* 
ir geriausio* sėkmės!

Australijos Lietuvių 
Bendruomenė* 

Krašto Valdyba

MIRĖ 
RAŠYTOJAS B. BABRAUSKAS

Gruodžio 14 d. Čikagoje staiga 
mirė rašytojas, pedagogas ir kul
tūrininkas Benediktas Babraus- 
kas, sulaukęs vos 58 metų am
žiaus. 1932 m. baigęs Vyt. Didž. 
Universiteto humanitarinius moks
lus jis dėstė lietuvių kalbų ir lite-

Būdami šį rudenį Jungtinėse Amerikos Valtysbėse mudu su 
žmona patyrėme iš lietuvių visuomenės labai daug nuoširdaus 
palankumo. Jis buvo juo Įspūdingesnis, kad tiek organizacijos ratūrą gimnazijose, mokytojų se- 
ir spauda, tiek atskiri asmenys teikėsi paminėti geru žodžiu mano minarijoje ir šalia to plačiai reiš-
70 metų amžiaus ir 50 metų tarnybos Lietuvai sukaktį. Mūsų gau- kėši spaudoje kaip literatas, rašy- 
sūs kontaktai su įvairių pažiūrų senos ir jaunos kartos žmonėmis damas įvairiais literatūriniais ir 
buvo mums didžiai naudingi ir malonūs. O svarbiausia — jie su- kultūriniais klausimais. Redagavo 
darė mums progą arčiau susipažinti su Amerikos lietuvių visuome- eilę literatūrinių žurnalų ir net 
nės gyvenimu, kuriame visada yra ryškus pasiryžimas rūpintis buvo išleidęs eilėraščių rinkinį 
lietuvių tautos likimu ir laisvės atstatymu. “Eilėraščių krautuvė” 1931).

Negalėdami padėkoti atskirai kiekvienam, kas savo palanku- Būdamas Amerikoje jis eilę me- 
mu ar svetingumu yra padaręs šią mūsų kelionę neužmirštamu tų buvo lietuvių Rašytojų Draugi- 
mums įvykiu, mudu su žmona prašome visus šiuo keliu priimti jos pirmininku. Prieš keletą metų 
mūsų giliausią padėką kartu su geriausiais Kalėdų švenčių ir Nau- Amerikoje įsigijo magistro laips- 
jųjų Metų linkėjimais. nį ir dirbo amerikiečių gimnazijo-

Stasys Lozoraitis je kaip kvalifikuotas mokytoja#.
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NAUJU METU SUTIKIMAS
B I

KRAŠTO
VALDYBOJE

Mielus Pietų Australijos ir 
visus lietuvius pasaulyje sveikiname

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 
ir linkime laimingų bei sėkmingų

NAUJŲJŲ METŲ

Adelaidės Apylinkės Valdyba

Visus Brisbanės, šiaurės Australijos ir 
visus lietuvius svetur ir tėvynėje sveikiname su

x ŠV. KALĖDOMIS
ir linkime laimingų bei našių

NAUJŲJŲ METŲ
Brisbanės Apylinkės Valdyba

Sveikiname. Canberros bei apylinkių ir visus 
lietuvius pasaulyje linkėdami nuotaikingų ir sėkmingų

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

CANBERROS APYLINKĖS VALDYBA

Visiems Valdybos nariams ,seniūnams, organizacijų vadovams, 
mokytojams bei jų šeimoms širdingai dėkodamas už įdėtą didelį 
kultūrinį, ir tautinį darbą ir gražų bendradarbiavimą linkiu linksmų

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir laimingų, darbingų ir prasmingų

NAUJŲ 1969-JŲ METŲ.
S. Skapinskas

ALB Geelongo Apylinkės Pirmininkas

Mieliems Tasmanijos ir visiems lietuviams linkime nuotaikingų
ŠV. KALĖDŲ

ir sėkimingiausių bei gražiausių
NAUJŲJŲ METŲ

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Visus Latrobe Valley ir apylinkių lietuvius nuoširdžiai
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga

sveikina ir sėkmingų bei laimingų
NAUJŲJŲ METŲ linki

Latrobe Valley Seniūnas

LIETUVIŲ DIENOSE

ALB KRAŠTO TARYBOJE
Lietuvių Dienų Adelaidėje pro- vietovės kiton kad po sekančių 

ga įvyk** ir ALB Krašto Tarybos dviejų metų vėl keltume kitur ir 
Atstovų Suvažiavimas skirtas mū- t.t. Ryšiai su valdžios, parlamento 
sų bendruomenei veiklai ap- jr kitais įtakingais asmenimis, ku- 
žvelgti, naujai Krašto Valdybai iš- rie gali padėti Lietuvos reikalui, 
rinkti ir ateities veiklos gairėms su Baltų Taryba ir kitomis orga- 
nustatyti. Suvažiavimo posėdžiams nizacijomis turės būti senosios 
skirta 3 dienos (28-30 gruodžio), Krašto Valdybos nutraukti, kad 
kurie įvyks Lietuvių Namuose, 6 naujoji Valdyba, jau kitoje vieto- 
Eastry Str. Norwood. vėje, vėl turėtų iš naujo daug

Eiliniam Australijos lietuviui, pastangų padėti kad vėl užmezgus! 
daugiau ar mažiau besidominčiam Po 2 metų vėl viskas iš naujo. Prie 
mūsų bendruomenės gyvenimu, šis ko prieisime tokią ALB Krašto 
Krašto Tarybos suvažiavimas tu- Valdybą turėdami? Prie chaoso, 
retų išspręsti daug degančių mū- lietuviško gyvenimo susilpninimo 
sų bendruomenei reikalų. Vienas ir didelių, nenumatytų, išlaidų, 
iš spręstinų klausimų, trumpai Neteko girdėti kad kuri nors 
“Mūsų Pastogėj” š.m. birželio 17 kita Australijoj gyvuojanti tauti- 
d. nr.24 paminėtas, yra ALB Sta- nė bendruomenė: latviai, estai ar 
tuto keitimo reikalas. Statuto Kei- ukrainiečiai kilnotų savo “val- 
timo Komisija paskelbė savo pro- džias” kas dveji metai iš miesto 
jektą pakeisti 2 straipsnius lie- į miestą. Taip ir kitur esančios 
čiančius ALB Krašto Valdybos lietuvių bendruomenės: Anglijoj, 
būstinės nustatymą ir “Mūsų Kanadoj ir JAV turi pastovias, 
Pastogės” leidimą, priežiūrą ir nuolatines būstines.
valdymą. Pagal minėtos Komisijos Kas paskatino tokį pasiūlymą 
siūlymą ALB Krašto Valdybos padaryti sunku spręsti, bet gal 
būstinė keičiama su kiekviena būt baimė, kad vienoje vietoje il- 
Krašto Tarybos sesija paeiliui, gai išbuvusi Krašto Valdyba ne 
tarp Adelaidės,, Melbourno ir visuomet randa tinkamo pakaita- 
Sydnėjaus. Atseit mūsų bendruo- lo savo sudėčiai papildyti, žmo- 
menės vyriausią Valdybą pradėsi- nės pavargsta, naujų jėgų pri
me kas 2-ji metai mėtyti iš mies- trūksta... Jeigu tokia padėtis ti- 
to į miestą, 500 iki 1.000 mylių krai atsiras ir iš Sydnėjaus lie- 
atstumu. Kas 2-ji metai Krašto tuvių tarpo nebus galima išrinkti 
Valdybon turės būti išrinkti nauji pilnos sudėties Krašto Valdybą, 
žmonės, jie turės iš naujo visą tai ar negeriau būtų, Valdybos 
Valdybos darbą perimti, su juo branduolį (3-5 asmenis) išrinkus 
susipažinti ir daug ko naujai iš- i§ Sydnėjaus, likusius darinkti iš 
mokti. Turėsime visą susirašinėji- artimesnių kolonijų: Newcastle, 
mą su bendruomenės apylinkėmis, Canberra, ar net Melbourno.
su užsienio lietuvių įstaigomis, re- Krašto Tarybos atstovai savo 
dakcijomis ir pavieniais asmeni- suvažiavime ir šį reikalą turėtų 
mis peradresuoti naujon vietovėn, aiškiai, greitai ir užtikrintai iš- 
visą Krašto Valdybos raštinę, ar- spręsti, nedarant klaidos kuri ga- 
chyvą, kasą ir ryšius su “Mūsų u būti per brangi mūsų bendruo- 
Pastoge” kaip bendruomenės or- menei.
ganu, perkelti 2 metams iš vienos J.M. s

Nesustabdomai teka laiko sro
vė. Rodos, taip neseniai nuly- 
dėjome senuosius metus ir su 
šviežiom viltim įžengėme į nau
juosius, bet nespėjome apsidai
ryti, kai ir šie naujieji metai jau

tuo tarpu bučiniu išreiškiamas Reikėtų atsisakyti privačių po- 
tam tikras artumas, intimumas. būvių ir bent vieną kartą į me- 
Todėl šį paprotį turėtumėm pa- tus Naujų Metų išvakarėse vi- 
laikyti. siems susirinkti į vieną vietą ne

Manau, ne vienas mūsų esame tik pasilinksminti, bet ir pade- 
buvę liudininkais įvykių, kai monstruoti solidarumą bei kons- 

rieda į pabaigą. Dar kelios savai- Naujų Metų sutikime bučiniais tatuoti, kad vis dar esame skait- 
tės, ir vėl šventiškai nusiteikę pasikeičia asmenys, metų eigoje 
rinksimės savo artimųjų rateliuo
se ar viešuose pobūviuose išklau
syti paskutiniųjų laikrodžio dū
žių, skelbiančių, kad dar vieni 
mūsų gyvenimo metai nukeliavo 
amžinatvėm

Naujų Metų sutikimas visuose 
kraštuose ir visose tautose iškil
mingai atšvenčiamas nežiūrint, 
kad jis ne visur tuo pačiu laiku 
supuola. Su Naujųjų Metų suti
kimu beveik visos tautos sukū- 
rusios įvairiausių tradicijų. To
kių tradicijų turi ir lietuviai. Šie 
Naujųjų Metų sutikimo papro
čiai su mažais pakitimais eina iš 
kartos į kartą. Lietuvos kaimas 
— lietuvių tautinių tradicijų 
bastijonas iki šiai dienai yra iš
saugojęs eibę Naujų Metų suti
kimo papročių, kurie vis dar pla
čiai praktikuojami. Tačiau lietu
vių inteligentija, atitrūkus nuo 
gimtojo kaimo, ir sumieščionė- 
jusi tų papročių nepalaikė ir bai
gia juos užmiršti.

Būdami išeivijoj Naujų Metų 
sutikimo papročių beveik neprak 
tikuojame. Naujus Metus sutin
kame visame pasaulyje priimtu 
standartu: balius su šampano 
bonkų šūviais priartėjus dvylik
tai valandai. Viena, kas gal kiek 
skirtingo nuo kitų tautų, tai kad 
lietuviai nuaidėjus laikrodžio dū
žiams skelbiantiems Naujų Me-

lingi ir pajėgūs net dideliems dar
bams.

Kas metai savo tarpe vis pa
sigendame mums artimų veidų, 
kurie bus iškeliavę į anapus. Ta
čiau čia pat galėsime pasiguos-

laikę vienas kitą priešais. Daž
nais atvejais šie bučiniai padė
jo sugriauti tarpusavius priešiš
kus nusiteikimus ir asmenis su
grąžino į normalų santykiavimą.

Ir mūsuose per metus susiren- ti savo atžalynu, kuris bendruo- 
ka įvairiausių nesantaikos drumz menės Naujųjų Metų sutikime vi
lių visuomeniniame ir asmeni
niame. gyvenime. Pasijutome į- 
žeisti ar pažeminti. Vietoj išsiaiš
kinę dažnai reikalą pastumiame 
į kietą šnairavimą. Tokia san
tykių įtampa niekam neteikia 
naudos. Esame neskaitlinga lietu
vių šeima svetimųjų jūroj. Tu
rime būti solidarūs ir pakantūs mis pradėkime Naujuosius Me- 
vienas kitam, kad mūsų gyveni- tus ir su jomis nesiskirkime iki 
mas emigracijoj būtų lengvesnis metų galo, 
ir džiaugsmingesnis.

suomet noriai ir skaitlingai daly
vauja.

Todėl į Naujų Metų sutikimą 
rinkimės ne tik išviršiniai pasi
puošę ir besišypsančiais veidais, 
bet ir giedriu vidujiniu nusitei
kimu savo artimui, savo broliui 
lietuviui. Su tokiomis nuotaiko-

PASKUTINIS POSĖDIS

Baigdama savo kadenciją ALB 
Krašto Valdyba gruodžio 7 d. p.p. 
Kavaliauskų namuose susirinko 
savo paskutiniam posėdžiui. Drau
ge prie vaišių stalo vyko ir glau
desnis pabendravimas su kitais 
bendruomenės organais: čia buvo 
pakviesti ir dalyvavo ne tik Kraš
to Valdybos nariai su poniomis, 
bet ir Krašto Tarybos pir-kas Dr. 
A. Kabaila, Krašto Kontrolės Ko
misijos pir-kas inž. V. Bukevi- 
čius su ponia, Sydnėjaus apyl. 
p-kas p. Dudaitis su ponia, kun. 
P. Butkus, Mūsų Pastogės redak
torius su ponia. Vakaras praleis
tas besišnekučiuojant tikrai drau
giškoje ir pakilioje nuotaikoje 
bendruomenės klausimais. ALB 
Krašto Valdybos pirm. p. S. Na
rušis pasakė ir žodį visiems nuo
širdžiai padėkodamas už darnų 
bendradarbiavimą ir sutarimą.

tų pradžią, palieka vaišių stalus 
ir įsijungia į visuotinį savo arti
mųjų ir draugų sveikinimą ir lin
kėjimus Naujiems Metams pasi
keičiant ne tik rankų paspaudi
mu, bet ir bučiniais nežiūrint am 
žiaus bei lyties skirtumų. Ar šis 
paprotys yra lietuviškas, galima 
būtų suabejoti. Jis pas mus ti
kriausiai bus atėjęs iš rytų. Bet 
jei tai būtų ir tiesa neatrodytų, 
kad ją reikėtų atmesti. Psicholo
gai įrodinėja, kad tarp asmenų 
fizinis kontaktas turi didelės 
reikšmės tarpusavio santykių 
plėtotei. Kai rankos paspaudimas 
yra daugiau oficialumo gestas,

SVEČIAS Iš UŽJŪRIO
Pasiekė maloni naujiena, kad j 

Australijos Lietuvių Dienas at
vyks Venecuelos (Pietų Ameriko
je) Lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas inž. V. Venckus. Atvyks
ta specialiai susipažinti, kaip 
Australijos lietuviai taip sėkmin- 

; esu tikras, kad 8a’ ir sklandžiai surengia savo 
dienas, apie kurias jis girdėjęs 
gražių atsiliepimų.

Malonu, pabrėžti, kad šitas ben
dravimas jau pradeda įsigyventi 
ir tarp atskirų kraštų bendruome
nių. Venecuelos liet, bendruome
nės pirmininko vizitas yra mums 
reikšmingas keleriopai: jis ir kaip

Br. Str.

Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai visiems artimiesiems, 
pažįstamiems ir bendradarbiams

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga. Džiaugiuosi, kad po prasmingo ir produktyvaus metų darbo 
visi dar galime švęsti Kalėdas pakilioj nuotaikoj;
ir ateinančiais metais mūsų asmeninės ir visuomeninės pastangos 
bus nemažiau našios. Dėkoju ir visiems, kurie mane asmeniškai 
ir kaip ALB Krašto Valdybos pirmininką sveikino drauge atsipra
šydamas, kad dėl daugelio pareigų neįstengsiu kiekvienam asmeniš
kai atsakyti.

S. Narušis
ALB Krašto Valdybos pirmininkas

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga

Telaimina Betlėjaus Kūdikėlis visus mielus parapijiečius ir 
visus geros valios lietuvius ir tedžiugina Jis savo gausiomis malonė
mis ir ateinančiais 1969-siais metais.

Kun. Petras Butkus

Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų draugus, pažįstamus ir visus 
Australijos lietuvius

ŠV. KALĖDŲ 
proga ir linkime laimingų ir džiaugsmingų 

NAUJŲJŲ METŲ
Ona ir Antanas Baužės

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba 
šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga sveikina visus Melbourno Apylinkės ir viso pasaulio 
lietuvius linkėdama visiems asmeniškos laimės ir geroj sveikatoj 
sulaukti to laiko, kada mūsų krašte trispalvė vėl laisvai plevėsuos.

Geriausios nuotaikos
§V. KAĖDOSE ir

sėkmės bei laimės NAUJUOSE 1969-SE METUOSE
Newcastle ir apylinkių lietuviams linki

ALB Newcastle Apylinkės Valdyba

Visiems Vakarų Australijos lietuviams geriausios nuotaikos 
šv. KALĖDŲ šventėse 

ir visokeriopos sėkmės bei laimės 
NAUJUOSE METUOSE 

nuoširdžiai linki
ALB Pertho Apylinkės Valdyba

Sveikiname mielus mūsų tautiečius 
arti ir toli linkėdami nuotaikingų 

Šv. KALĖDŲ ir 
laimingų ir sėkmingų 
NAUJŲJŲ METŲ

ALB Sale (Vic.) Seniūnas

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir N. METŲ
proga nuoširdžiai sveikiname

visus Sydney apylinkės lietuvius, organizacijas ir visus 
kultūrinius bei visuomeninius darbuotojus linkėdami 

geriausios nuotaikos bei sėkmės ir ištvermės

Sydney Apylinkės Valdyba

Visus Pietinio Pakraščio lietuvius sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS 
ir linkime gražiausių ir saulėtų

m NAUJŲJŲ METŲ
ALB Wollongong Apylinkės Valdyba

svečias mums brangus ir laukia
mas ir drauge mūsų pačių įver
tinimas. Anksčiau vis laukėme, 
kad kas nors atvyktų ir mus bent 
moraliai sustiprintų, o dabar net 
kiti tos stiprybės mūsuose ieško.

Sveikiname malonų svečią ir ti
kimės, kad jis nebus apviltas.

ŽINIOS
Net 95 rusų intelektualai įteikė 

protestą Aukščiausiai Sovietų Ta
rybai nurodydami, kad P. Litvi 
nov, L. Daniel (rašytojo Daniel 
žmona) ir eilė kitų buvo netei
sėtai nuteisti demonstravę prieš 
Čekoslovakijos okupaciją. Savo 
protestą jie grindžia sovietų kon
stitucija, garantuojančia žodžio 
laisvę.

— ir —
Paskutiniu metu sovietai pradė

jo pulti Angliją, nes esą jos net 
ir oficialios įstaigos varančios an- 
tisovietinę propagandą. Ypač puo
lamas Anglijos gynybos ministe- 
ris Healey, kuris esąs pats veik
liausias antsovietinės politikos 
kurstytojas. Spėjama, kad po Če
koslovakijos okupacijos Sovietų 
Sąjunga pasidariusi labai irzli, 
nes iš visur susilaukusi aštrių prie
kaištų.

Kas antri metai Kanados Lietu 
vių Akademinio Sambūrio Vinco 
Krėvės vardo literatūrinė premi
ja šį kartą paskirta rašytojui An
tanui Vaičiulaičiui už jo padavimų 
knygą “Gluosnių daina”.

— ★ —
Nepriklausomoje Lietuvoje žy

dai turėjo apie 300 pradžios mo
kyklų, 20 gimnazijų, mokytojų se
minariją ir dvi rabinų akademijas.

NESUKOTROLIUOJAMOS 
DUJOS

Australijos pietiniame pakrašty 
Bass sąsiaury prie Melbourno be
ieškant naftos iš gręžinių prasi
veržė dujos, kurios neįmanoma su
kontroliuoti. Dėl pavojaus gyvy
bei gręžimo darbus metė darbi
ninkai. Iškviesti net iš užsienio 
ekspertai, kad greičiau sukontro
liavus besiveržiančias iš jūros dug
no dujas.

— * —
Tarp Izraėlio ir Jordano šiuo

metu vyksta beveik formalus ka
ras. Vykstant nuolatiniams pasie
nyje susišaudymams, Izraėlio dali
niai buvo prasiveržę į Jordano sri
tį, kad sunaikinus karinius įren
gimus. Negana to, dar Izraelis 
lėktuvais subombardavo Jordano 
karinius taikinius.

A.Ą.
M. ČERNIAUSKIENE

(Nekrologo vietoje)
Dabar, kai esu anapus antka

pio, gyvenimas, sūnūs, draugai ir 
kaimynai nustoja džiaugsmo.

Neverkite, — nes kada norė
jau, jūsų akys neplūdo ašaromis.

Ramu man. Nebevargina oku
pantas, ir Baltijos vėjuje nebeieš- 
kau druskos.

Egles moteris kirsdama, jų ran
kas — šakas kapodama, bučia
vau jas, ir mano rauti, minti ir 
šukuoti linai paliko tėvynėje.

Mylėjau, vaikai, jus. Jūsų tė
vą mylėjau. Mylėjau tam, kad atei
tume į šią žemę, bet deja, vežė- 
te mane į svetimus kraštus, mai
tinote balta duona, ir mano rožan
čius niekad nebebuvo gintaro ka
roliukais išbarstytas.

Gimiau, vaikai, 1878 metais Pa
nevėžio apskrityje, Pušaloto vals
čiuje Urelių kaime didelėje mer
ginų šeimoje. Ūkininkai buvome, 
todėl nei grėblis, nei daina ne- 
nuslinko ieškoti prieblandos. Čer
niauskas buvo jaunas ir gražus. 
Bažnyčion einant pastojo kelią...

Atleisk, Viešpatie, — keturis 
kartus šaukiau, šaukiau sūnums 
— Petrui, Pranui, Antanui ir Jo
nui. Trys jų su manimi, Tu, Jo
nai, palikai. Užmerkei man akis. 
Pakėlei lazdą. Ačiū tau, vaike, ir 
melskis, kad būtų man nešalta 
svetimoje žemėje.
....... a.g.
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Šių metų lapkričio mėn. Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetui (sutrumpintai VLIK) suėjo 
dvidešimt penkeri metai. Gruo
džio 7-8 d.d. buvo susirinkęs VLI- 
Ko seimas posėdžio, kurio metu 
buvo paminėta ir šios lietuvių 
politinės institucijos sukaktis.

VLIKų sudaro dar kadaise Lie
tuvoje veikusių politinių partijų 
atstovai, dėl ko VLIKas save lai
ko teisėtu .tautos atstovu. Da
bar VLIKų sudaro Šių partijų 
ar grupių atstovai:

Lietuvos Tautinio Sąjūdžio — 
Kazys Bačauskas, Juozas Mauru
kas, Domas Penikas; Liet. Krikš
čionių Darbininkų Sąjungos — 
kun. Romelius Bučmys, Antanas 
Vasaitis, Vytautas Vaitiekūnas; 
Mažosios Lietuvos Rezist. S-džio 
— Jonas Vilgalys, Algis Gudaitis, 
Jonas Stikliorius; Lietuvių Vieny
bės S-džio — Juozas Pažemėnas, 
Antanas Skirius; Rytų Lietuvos 
Rezist. S-džio — Kęstutis Čižiū
nus, Valerijonas Šimkus; Liet. At

V.L.I.K-ui 25 Metai
gimimo S-džio — Leonas Virbic
kas, J. Valiušaitis, Liudas Ta
mošaitis; Liet. Rezistencinės San
tarvės — Bronius Bieliukas, A. 
Daunys, J. Vėbra; Liet. Valst. 
Liaudininkų S-gos — Antanas 
Novickis, Juozas Audėnas, Jonas 
Daugėla; Liet. Fronto Bičiulių — 
Pranas Padalis, Antanas Sabalis, 
Kęstutis Kudžma; Liet. Socialde
mokratų Partijos — Jonas Pakal- 
ka, Jurgis Valaitis, Jonas Vilkai
tis ; Liet. Krikščionių Demokra
tų S-gos — Pranas Vainauskas, 
Kazys Šidlauskas, Algis Kasulai-

tis; Liet. Laisvės Kovotojų S-gos
— Vaclovas Alksninis, Justinas 
Liaukus; Liet. Ūkininkų Partijos
— Vytautas Banelis, Domas Kri
vickas, Vaclovas Sidzikauskas; 
Liet. Ūkininkų S-gos — Juozas 
Kęstutis Valiūnas, Balys Vitkus; 
Liet. Darbo Federacijos — Anta
nas Skėrys.

Iš viso sprendžiamuoju balsu 
Vliko seime gali būti 45 atstovai, 
šiuo atveju keturios grupės buvo 
atstovaujamos tik dviejų ir viena 
tik vieno atstovo.

(Pagal ELTĄ)

--------------------------------------------------- J rrj-frfrr rr J~r jrrr rr~r 

g> © s g n a a 

VEDA J O AKIM AS VEJAS

ESU SAU ŽMOGELIS. . .

Mielus mūsų bičiulius, 
pažįstamus ir pacientus sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS
ir linkime visiems kupinų džiaugsmo ir laimės

NAUJŲJŲ 1969-JŲ METŲ
(Dovana vietoj kortelių)

Dr. V. Didtys ir Seimą

Iš draugo pavėluotai atėjo laiškas, rašytas 
1967-tais. Jis rašė metų sąvartoje. Panašiu, at
seit, laiku.

"Nauji Metai. Lyja. Laukiam rytojaus, lau
kiam ateinančios praeities. Melancholija vilioja: 
rudens rytmečių miglos, geltoni topoliai gilioje 
vidurdienio mėlynėj. Sidabrinė rasa.’’

Melancholija ir “laukimas praeities”, tai 
svarbūs aspektai mūsų gyvenime ir mūsų po
ezijoj. Tamsiai pilku depresijos ūku dvelkia iš 
beveik visų mūsų poezijos knygų. Pasaulis, toks, 
koks jis šiandien yra, poetams neįkvepia džiaugs
mo.

Visai kitaip rašė, sunkiais baudžiavos lai
kais (1771-1849) gyvenęs žemaitis Jurgis Am
braziejus Pabrėža: —

x ESU SAU ŽMOGELIS
Esu sau žmogelis, šarpus kožnam darbe.
Vis man pagal norą klojas, Dieve, būk Tau garbė.

Atbuvau baudžiavą, kiek uždėjo ponas, 
Gir užtat mane ponas ir kunigs klebonas.

Užmokėjau donį, nors su didžia bėda, 
Nebijau dabar nei pono, nei urėdo.

Karčiamoj nesu skolingas, noris kas nedėlią 
Patsai alaus atsigėręs, perku dar prieteliams.

Turiu jungą jaučių, tris žirgus iššertus, 
Ir namelius neskolingus, dėl visų atvertus.

Turiu du sūneliu, dvi skaisti dukreli,
Kas tik anas gaun regėti, sako, kad panelės.

Prie tos ščėstis yra, kad ir pati ščyra.
Visi turtai ir karūnos dėl manęs nieks yra.

Nors prūdelis mažas, kasdien užmal mierą.
Tankiai kur yr didi turtai, tikros meilės nėra.

Visad linksmas esu, ar ariu ar sėju, 
Prašau, Dieve, būk ir toliau mano geradėju.

(IS J. Aisčio ir A. Vaičiulaičio sudarytos 
Lietuvių Poezijos Antologijos, Chicago, 1951.)

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
IR

VILTINGŲ BEI PRASMINGŲ
NAUJŲJŲ METŲ LINKIU MANO BIČIULIAMS IR VISIEMS 

TAUTIEČIAMS AUSTRALIJOJE
ANTANAS KRAUSAS

Mielus draugus, pažįstamus ir bendradarbius 
nuoširdžiai sveikiname KALĖDŲ ŠVENTĖSE ir visiems 

linkime daug laimės ir sėkmės 
NAUJUOSIUOSE 1969-SE METUOSE.

L. ir B. StaSioniai

Giedrių ir spalvingų
ŠV. kalėdų 

ir laimės kupinų
NAUJŲJŲ METŲ

linkime visiems mūsų bičiuliams, 
draugams ir pažįstamiems.
Leonora, Vytautas ir Ričardas Bukevičiai

Buvo Kalėdų naktis. Visi na
miškiai, be manęs ir senelės, iš
važiavo bažnyčion. Namie tik 
mudvi pasilikome. Važiuoti ne
galėjome, nes viena buvome per 
maža, kita — per sena. Liūdna 
mums buvo, kad negalėsime pa
matyti gražiai parėdytos ir įvai
riaspalviai apšviestos prakartėlės 
ir pasiklausyti gražaus kalėdinio 
giedojimo bei vargonų muzikos.

Taip mums beliūdint, senelė 
ėmė pasakoti:

— Gyveno kartą žmogus, — 
pradėjo senelė, kuris tamsią nak
tį išėjo ugnies pasiskolinti. Pa- 
sibelsdamas į duris, jis ėjo nuo 
namų iki namų.

— Gerieji žmonės, pagelbėki- 
te man! — Šaukte šaukė jis — 
mano žmona pagimdė kūdikėlį; 
šalta, privalau sukurti ugnelę, 
kad nors kiek juos sušildžius. Ta
čiau naktis buvo vėlyva, žmonės 
jau visur miegojo ir niekas jo ne
įsileido. Žmogus ėjo ir ėjo. Pa
galiau, tolumoje pamatė žiburė
lį spinksint. Nuėjo ta kryptimi ir 
priartėjęs pamatė, jog ugnelė 
degė vidury lauko. Daugybė bal
tų avių gulėjo ir miegojo aplink 
ugnelę. Avis saugojo senas žmo
gus — aviganis.

Ugnies bejieškąs žmogus pri
siartino prie avių kaimenės ir 
pamatė prie piemens kojų begu
linčius tris didelius šunis, ku
rie taipgi miegojo. Tačiau, visi 
trys, staiga, pašoko. Piktai urgz
dami, žaažaruodariii žalsvomis 
savo akimis ir kalendami savo 
aštriais ir baltais dantimis, jie 
puolė ateivį. Vienas griebė jį už 
kojos, kitas už peties, trečias už 
gerkles. Tačiau, jų žiaunos ir 
dantys, kuriais būtų galėję žmo
gų sudraskyti kažkaip neveikė ir 
ugnies atėjusiam nė kiek nepa
kenkė. Kai jis jau norėjo iš čia 
pasišalinti, tai niekaip negalėjo, 
nes avys taip arti viena kitos gu
lėjo, jog nebuvo vietos kojai pas

Selma Lagerlof

Kalėdinė Legenda
tatyti. Tada, ugnies jieškąs žmo
gus, žengė per begulinčias avis 
ir bemindžiodamas jas, artinosi 
prie ugniakuro. Nei viena ave
lė nenubudo ir net nepajudėjo.

Čia aš paklausiau senelę: — 
Kodėl nenubudo, senele?

— Tuojau sužinosi, — atsakė 
senelė.

— Kai žmogus priėjo ugnia
kurą, piemuo nustebęs, iš padil
bų pažvelgė į jį. Aviganis buvo 
senas, paniuręs ir piktas žmo
gus. Matydamas besiartinantį ne 
pažįstamąjį, savo ilgą, geležimi 
kaustytą lazdą, stipriai rankoje 
suspaudė ir, prisitaikęs metė ją 
į atėjusį, bet nepataikė: lazda 
švilpdama pralėkė pro šalį, toli 
į lauką.

Neiškentusi, vėl pertraukiau 
senelę klausdama: — Senele, ko
dėl lazda nepanorėjo tą žmogų 
užgauti?

Tačiau, senelė, nekreipdama 
dėmesio, tęsė pasakojimą: — Ta 
da ugnies jieškąs žmogus krei
pėsi į aviganį: “Bičiuli, padėk 
man, duok man ugnies. Mano 
žmona, štai, tik ką pagimdė kū
dikį; jiems šalta, turiu sukurt 
ugnelę, ir sušildyti juos.” Avi
ganis jau buvo pasiruošęs atsa
kyti neigiamai, bet, staiga, prisi
minė, jog ugnies prašančiojo nei 
šunys neįkando, nei jo mindžio
jamos avys neišlakstė. Lazda, vi
sad taikliai kliudanti taikinį, ap
lenkė jį. Todėl truputėlį būkšte- 
lėjęs, jis nedrįso paslaugos at
sakyti ir tarė: “Paimk sau, kiek 
tau reikia.”

Ugnelė jau buvo užgęsusi ir 
anglys jau blėso. Nebebuvo de
gančių kamblių, nei šakų, o tik 
ugniakuro vietoje, didelė krūva 
pelenų, kuriuose dar buvo nevi
sai užgęsusių anglių. Žmogus ne
turėjo jokio įrankio, nei indo, 
kuriuo ir į ką būtų galėjęs pri
sisemti degančių anglių. Maty
damas tai aviganis, lyg su pa
šaipa, pakartojo: “Imk, imk kiek

Lietuva nuo seno pagarsėjusi 
chorine kultūra. Chorinis dainavi
mas mūsuose yra plačiausiai pa
plitusi muzikavimo forma.

Tad nenuostabu, kad lietuviams 
atsidūrus ir šiame žemyne muzi
kos entuziastai tuoj griebėsi or- 
ganizouti chorus.

Šiandie choras lietuviškoje ben
druomenėje yra ne tik bendruo
menės pasididžiavimas bet ir kul
tūrinio gyvenimo pulsas, o be to 
ir brandos atestatas lietuviškojo 
gyvastingumo išlaikyme.

Choro organizavimas, jo vedi
mas, išlaikymas visados reikalavo, 
reikalauja ir reikalaus daug pasi
šventimo ir kantrybės. Visi pui
kiai žinome, kad tik pasišventėlių 
pastangomis šiandien kiekvienoje 
kolonijoje tarpsta chorai.

tik tau reikia, kiek tik nori,” — 
mat, jis nemanė, jog žmogus pli
komis rankomis galėtų anglių pa
sisemti ir tas jį nuteikė.

O nuostaba! — žmogus pasi
lenkė ir iš karštų pelenų krūvos, 
plikomis rankomis, prisirinko 
degančių anglių, kurias sudėjo 
sau į apsiausto skverną. Ang
lys nedegino jam nei rankų, nei 
drabužio. Ir jis taip nusinešė jas, 
lyg tai būtų riešutai, obuoliai ar 
bulvės, bet ne žaižaruojančios 
anglys. —

šioje vietoje aš ir vėl paklau
siau senelę:

— Senele, kodėl ugnis to žmo
gaus nedegino?

— Netrukus sužinosi, — atsa
kė senelė ir toliau pasakojo:

— Visa tai matydamas, pa
vydus, paniuręs, nenuoširdus, sa- 
vimeila žmogus—aviganis, nieko 
nesuprato, tik labai nustebęs} 
mąstė: Kas šios nakties per klai
kumas — šunys nekanda, avys 
nesibaido, lazda nemuša, ugnis 
nedegina! ... ir jis šūktelėjo be- 
atsitolinančiam su ugnimi nepa
žįstamajam, klausdamas: “Pasa
kyk, kas tai per naktis? Kodėl 
visi daiktai ir gyvuliai yra toki 
palankūs tau?” Tada, ugnį neši
nąs žmogus, atsakė: “Negaliu 
tau to išaiškinti, pats turi pama
tyti, tada gal suprasi” ... ir bu
vo beskubąs savu keliu, kad 
kuogreičiausia sušildytų žmoną 
ir kūdikėlį. Aviganis, gi, nuspren
dė, kol sužinos, ką visa tai reiš
kia, neišleisti to nepažįstamojo 
iš akių. Taigi, pakilo ir nusekė 
jį iki tos vietos, kur žmogus su 
anglimis apsistojo. Čia jis pama
tė, jog keistasis nepažįstamasis 
net grįtelės gyventi neturėjo, kad 
gimdyvė su naujagimiu gulėjo 
šaltoje uolos grotoje, kur tebu
vo tik plikos, pilkos akmens 
sienos. Pagailo jam kūdikėlio ir, 
prieš savo būdą (iki tol jis nieka
da niekam gailesčio nejautė), 
nutarė padėti naujagimiui —

Dainos Šventė Melbourne
Kaip tik šių minčių vedini ir 

rinkomės sekmadieni, gruodžio 1 
d., į Melbourne Lietuvių Namus 
nulenkti galvos choro daininin
kams, jų vadovams pagalbinin
kams suprasdami ir vertindami 
jų pasišventimą.

Puikiai organizuotoje dainos 
šventėje be Melbourno Dainos 
Sambūrio koncerto programoje 
dar dalyvavo Geelongo Liet. Cho
ras ir Melbourno taut, šokių gru
pė Klumpakojis. Koncerto progra
ma buvo kruopščiai ir sumaniai 
sudaryta. Klausytojui buvo patiek
tas pluoštas įvairiažanrinių dainų,

gelbėti jį nuo šalčio. Nusiėmęs 
nuo pečių ryšulėlį, išėmė iš jo 
baltą išdirbtą avinėlio kailiuką ir 
įteikė jį naujagimio tėvui, kad 
pastarasis turėtų kuo pridengti 
kūdikį nuo šalčio. Tai padarius 
jam lyg akys atsivėrė — išvy
do ko iki tol nebuvo matęs ir iš
girdo ko nebuvo girdėjęs.

Aplink save jis pamatė sidabri
niai baltais sparneliais angelėlių 
būrį. Kiekvienas jų rankelėse lai
kė arfą, citrą. Visi nepaprastai 
gražiai giedojo, skambino, 
džiaugdamiesi, kad užgimė pa
saulio Išganytojas...

Tik tada aviganis suprato, ko
dėl šią naktį visi sutvėrimai ir 
daiktai buvo toki geri, patenkin
ti; kodėl niekas nieko neskriau
džia. Netik arti savęs aviganis 
matė angelus; jų daug buvo vi
sur: klūpėjo ir sėdėjo jie groto
je, ant jos, džiūgaudami, dideliais 
būriais skraidė virš uolos, ties 
ja susilaikydami ir pagarbiai žiū
rėdami į kūdikėlį.

Žodžiais neišreiškiamas 
džiaugsmas, giesmių ir dangiš
kos muzikos garsai, tą gūdžią 
tamsią naktį sklido visur aplin
kui ir didis džiaugsmas pripil
dė jo širdį taip, kad senasis avi
nis puolė prieš kūdikėlį ant ke
lių dėkodamas Augščiausiajam 
už tai, kad ir jam buvo suteikta 
malonė pamatyti šios šventos 
nakties stebuklus. —

Papasakojusi tai, senelė pa
maldžiai atsiduso ir tarė man:

— Viską ką aviganis matė ir 
mes galime pamatyti, nes kiek
vieną Kalėdų naktį angelai skraL 
do augštybėse ir tereikia tik kad 
mums, kaip tam piemeniui — 
aviganiui, būtų suteikta malonė 
praregėti ir tada matytume 
juos... —

Po to, senelė padėjo savo ran
ką man ant galvos ir pridūrė:

— Neužmiršk to, nes tai tokia 
pat teisybė, kaip kad aš matau 
tave, o tu mane.. Tai nepriklau
so nei nuo žvakių, nei nuo lem
pų, nei nuo saulės ar mėnulio. 
Svarbiausia yra, kad mes savo el
gesiu būtume verti matyti tą die
viškąjį grožį... —

Sulietuvino: Kalpas Uogintus 

kurios dirgė jo aus; teikdamos di
delio estetinio pasigėrėjimo.

Melbourno Dainos Sambūris pa
dainavo penkias skoningai parink
tas dainas. Melbumiečiai turi bū
ti laimingi turėdami Alberto čel- 
nos asmenyje gilios muzikinės eru
dicijos choro vadovą. Jis puikiai 
supranta savo atsakingas parei
gas, jaučia, kad tik dideliu darbu 
ir meile pasiekiamas chore aukš
tas meninis lygis.

Nesivaikydamas jokių išorinių 
efektų jis žengia tiesiai i lietuviš
kos dainos širdį, užvaldęs tech
niškus dainos reikalavimus jis iš 
gauna subtilius niuansus, kurie ir 
muzikiniai išprususią ausį nutei
kia estetiškai; kiekviena daina nu
skamba raiškiai ir turiningai.

Neliaupsinant ir neužgiriant 
choro dainininkų reikia pripažinti, 
kad su šiuo choru ilgiau ir dau
giau padirbėjus tikrai nebus gėda 
pasirodyti ir labai reikliai sve
timtaučių auditorijai. Ypatingai 
džiugina padainuotose dainose tiks
lios švarios intonacijos, puikus 
gražus lietuviškas kiekvieno žo
džio tarimas ir savita kiekvienos 
dainos interpretacija. Įspūdingai 
ir jaudinančiai nuskambėjo G. 
Verdi vergų daina, lyriškai senti
mentaliai K. Kavecko “Vilniuj žy
di liepos”, ilgesingai to paties Ka
vecko “Gimtinės daina", J. šve
do “Jūs laimingos seserėlės" ir V. 
Paketuros žaisminga “Išausk, mer
gele”.

Geelongo lietuvių chorui vadova
vo Jonas Juška. Jam tenka dirbti 
su daug mažesniu skaičiumi cho
ru ir gal šiek tiek kai kurių bal
sų sekcijose menkesne medžiaga. 
Tačiau reikia džiaugtis ir stebėtis 
muziko J. Juškos sumanumu iš
gaunant iš šios nedidelės grupės 
dainininkų tiek daug muzikinės 
kultūros ir ansamblinio susidaina- 
vimo. Pagirtinas santūrumas bal
sų išbalansavime, graži lietuviška 
dikcija, tvirta ritminė slinktis ir 
kiekvienos dainos savitas pajauti
mas.

V. Klovos “Ąžuolas” skambėjo 
nepaprastai kultūringai, o J. Šve
do “Subatėlė” savo žaismingumu 
užbūrė klausytoją.

Jungtinis choras padainavo aš- 
tuonias dainas. A. Kačanausko ne
lengva “Malda už tėvynę” skam

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR
NAUJŲ METŲ

proga visiems draugams bei bičiuliams siunčiame nuoširdžiausius 
sveikinimus ir geriausius linkėjimus.

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

Mieliems prieteliams ir klientams linkime linksmų
ŠV. KALĖDŲ 

ir laimingų
NAUJŲ METŲ

Povilas ir Ona Grosai

bėjo didingai, tačiau forte pada
žuose, ypatingai vyrų balsuose jau
tėsi taip vadinamas noras “už
plėšti” ir rezultate gavosi per
daug atviro dainavimo. Kaip ži
nome atviru garsu dainuojančio 
choro (nebūtinai visų dainininkų, 
užtenka kelių stiprių balsų) skam
besys kad ir galingas yra skur
dus ir bespalvis. Tik rezonatoriuo 
se formuojamas garsas paremtas 
tesingu kvėpavimu yra visados ko
kybiškas. Šio “užsiplėšimo” jautė
si ir kitose pirmoje dalyje dainuo
tose dainose. Gal galima būtų šj 
pasireiškimą teisinti noriu prasi- 
dainuoti, nes gerokai keista, kad 
antroje programos dalyje ir dai
nuotose dainose aukštieji balsai 
skambėjo gerokai pridengtai.

St Šimkaus nelengvas "Apynė
lis” buvo tikrai įspūdingai padai
nuotas.

Tautinių šokių grupė "Klumpa
kojis”, vedamas A. Šimkaus, pa
šoko šešis šokius, šokta jaunatviš
kai su dideliu entuziazmu ir spe
cifiniu bfidingumu kiekvienam šo
kiui. Gaila, tik, kad esant mažai 
scenai kai kuriuose šokiuose ypa
tingai "Malūne" grupė negalėjo 
išsitiesti visu ūgiu, o reikėjo pri
sitaikinti prie padiktuotų sąlygų.

Koncerto programą pranešinė
jo lietuvių ir anglų kalba, o be to 
ir kai kurioms dainoms akompona- 
vo Danutė Jokūbauskaitė.

Apskritai reikia pasidžiaugti 
koncerto dideliu pasisekimu. Apie 
pasisekimą liudijo klausytojų gau
sūs aplodismentai.

Tobulėjimui, kaip žinome, ribų 
nėra. Choro meninis lygis, savi
tas choro skambesys, vadinamas 
choriniu tembru, nėra lengvai pa
siekiamas dalykas. Muzikos kūri
nio atlikimas yra kūryba. Į šią kū
rybą reikia įdėti daug darbo ne 
tik dirigentui, bet ir choro daini
ninkui. Choro dainininkas gali 
daug padėti dirigentui greit išmok
damas partiją lavindamas save 
klausos ir muzikos teorijos klausi
muose ir iš viso domėdainasis re 
tik choriniu dainavimu bet ir vi
sais kitais muzikos pasaulyje 
vykstančiais poreiškiais.

Baigiant šias eilutes norėtųsi vi
siems koncerto dalyviams padėko
ti už puikų menišką vakarą, pa
linkėti nepailsti, bet dar su di
desniu ryžtu suruošti eilę lietu
viškos dainos švenčių.

Panlhu Rūtenis
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Visus savo draugus, pažįstamus ir klientes sveikinu 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

proga ir visiems ir visoms sėkmingiausių ir laimingiausių
NAUJŲJŲ METŲ

O. Meiliūnienė

MOTERŲ GROŽIO S ALTON AS "DALIA”
380 South Terrace, Bankstown, tel. 70 6644

Visiems mūsų draugams, pažįstamiems ir ypač klientėms 
reiškiame nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus

ŠV. KALĖDŲ Ir NAUJŲJŲ METŲ
proga.

PRANAS SAKALAUSKAS
Frank’s Grožio Salionai Bankstowne:

3 Featherstone St., tel. 70 8023
M 74. Bankstown Square, tel 709 2393

PAREIŠKIMAS
Pereitais metais kėliau mintį, 

kad mes, kiekvienas dirbantysis, 
neprašomi atiduotume saro metinį 
21t dolerių duoklę lietuviškam rei
kalui ir nurodžiau kiek ir kpm Si 
suma paskirstoma. Savarankiškai 
atidavę Šią sumą užbaigtume pra
šinėjimą ir tuo pačiu būtume lais
vi nuo praSinėtojų. (Žiūr. "M.P.” 
1967.6.5, Nr. 22/.

Šią mintį skelbdama laikraSHo 
redakcija pažymėjo — sugestijos. 
Iki Šiol į Šią sugestiją niekas ne
atsiliepė.

Pranešu, kad Šią saro metinę 
duoklę atidaviau Melbourne Apy
linkės Valdybai. Prašau visų orga
nizacijų per 1969-sius metus nesi
kreipti į mane piniginės pagalbos 
išskyrus Melbourne Lietuvių Klu
bą dar dėl negalutinai įrengtų 
Lietuvių Namų.

Sutinku, jei apylinkės valdyba 
nuspręs Šią sumą kitaip jmskirsty- 
ti, nei mano nurodyta.

J. Valys

AMERIKA

PASAULIO ĮVYKIA11968 METAIS
I

PARUOŠĖ V. BERNOTAS

SAUSIS
Sausio pradžioje besimaudyda

mas žuvo Australijos min. pirm. 
H. Holt. Nežiūrint didelių pastan
gų žuvusiojo kūnas nesurastas. 
Sausio 9 d. naujuoju Australijos 
min. p-ku išrenkamas J. Gorton.

Naujieji metai Sov. Sąjungoje 
sutinkami su didžiausia- pompa. 
50 metų sukaktis nuo revoliuci
jos paskelbimo ir tiek pat metų 
tironijos Rusijoje.

Pasibaigus oficialioms Krem
liaus iškilmėms sovietų biurokra
tija grįžta į senų profesijų: pra
sideda tarybiniai teismai socialis
tinės santvarkos griovėjams. Tei
siami Pavel Litvinovas ir V. Bu-

Visus savo mielus bičiulius, 
artimuosius ir pacientus sveikinu su 

ŠV. KALĖDOMIS
ir linkiu visiems daug sėkmės ir sveikatos 

1969-se METUOSE
Valerija Laukaitienė 

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

Linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲ METŲ 

linkime visiems lietuviams
G. J. RAKAUSKAS, Pty. Ltd. 

Adelaide, S.A.

kovskis už priešsovietinių de- 
monstrancijų organizavimų Mask
voje.

Išlaikyti be teismo metus kalė
jime nuteisiami rašytojai A. Do
brovolskis, A. Ginzburgas ir J. 
Galanskovas už tai, kad į Vaka
rus padėjo išsiųsti rankraščius 
rašytojų J. Daniel ir A. Syniavs- 
kio. šie pastarieji taip pat pa
smerkti sėdi kalėjime.

— ★ —
Sydnėjuje lietuviai išgyvena 

skaudų smūgį: miršta buvęs ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas inž. 
Balys Daukus.

VASARIS

50 metų sukaktis nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo. 
Laisvojo pasaulio lietuviai šių su
kaktį pamini iškilmingais minėji
mais, jungdami peticijas, de
monstracijas ir maldas siekiant 
vėl atgauti nepriklausomybę.

Budistinių naujų metų šventės 
“Tet’’ proga amerikiečiai Vietna
me sustabdo karinius veiksmus. 
Tai išnaudodami viet kongo te
roristai išvysto ofensyvų staiga 
užpuldami 38 pietų Vietnamo 
miestus, padaro įamerikiečiams 
nepaprastai daug nuostolių sunai
kindami kai kurias amerikiečių 
bazes, užima Hue miestų ir net 
įsiveržia į Amerikos ambasadų 
Saigone. Kelių savaičių ofensy- 
voje žūsta 2800 vakarų sųjungi- 
ninkų, 14.300 pietų vietnamiečių 
sunaikinta 72.000 namų. Komu
nistų nuostoliai — 27.000 užmuš
tais.

Nemalonumų ištikta Amerika 
(Pueblo laivo pagrobimas ir skau
dūs nuostoliai Vietname) pasiju
to kaip bejėgis banginis, išplau
tas į jūros pakraštį.

— ★ —
Viduržemio jūroje neišaiškinto

mis aplinkybėmis 24 valandų lai-

Sveikiname mielus klubo narius bei jų šeimas, 
bičiulius ir visus apylinkių lietuvius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
ir linkime visiems sėkmingiausių ir laimingiausių

NAUJŲJŲ METŲ
Canberros Lietuvių Klubo Valdyba

Gerb.

Koop. “TALKA” narius ir jų šeimas sveikiname
ŠV. KALĖDŲ ir

NAUJŲJŲ METŲ 
proga ir linkime geriausios sėkmės. / 

"Talkos” Valdyba

Mielus Sydnėjaus Lietuvių Klubo narius, 
bičiulius ir rėmėjus sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS

ir visiems linkime asmeniškai daug sėkmės 
ir gerovės ateinančiais
1969-SIAIS METAIS

Sydney Lietuvių Klubo Valdyba
VLADAS DUMČIUS

kotarpy paskęsta du povandeni
niai laivai: Izraėlio Dakar ir 
Prancūzijos Minerve. Su jais žu
vo 121 jūrininkas.

KOVAS

Pasitraukia iš JAV gynybos mi- 
nisterio pareigų ilgus metus jose 
išbuvęs McNamara. Naujuoju gy
nybos ministeriu paskiriamas ad
vokatas Clark Clifford.

Australijoje krašto apsaugos 
ministeriu paskiriamas kariniuo
se sluogsniuose beveik nežinomas 
P. Lynch.

— ★ —
Vietname krinta 19.000-sis JAV 

karys. Amerikos aukos, įskaitant 
ir sužeistuosius, prašoka aukas, 
sudėtas Korėjos kare. Medžiagi
niai nuostoliai astronomiški. Iš
mestų bombų tonažas prilygsta 
II-jo karo metu išmestųjų kiekiui.

Sydnėjuje kovo 18 d. atvyksta 
VLIKo pirmininkas Dr. J. K. Va
liūnas. Paviešėjęs keletu dienų 
Sydnėjuje Dr. Valiūnas, lydimas 
Krašto Valdybos p-ko p. S. Na
ručio aplanko ir kitas didžiųsias 
Australijos liet, kolonijas.

BALANDIS

Čekoslovakijoje prasideda radi
kalios politinės permainos. Nauja
sis kom. partijos lyderis A. Dub- 
čekas pasuka kraštų ir patį komu
nistinį rėžimų laisvėjimo ir demo
kratėjimo keliu.

— ★ —
Amerikoje Memphis mieste iš 

pasalų nušaunamas amerikos ne
grų lyderis ir kovotojas už lygias 
teises Dr. Martin Luther King. 
Jis siekė negrų būklės pagerini
mo taikiu keliu ir net jam buvo 
suteikta Nobelio taikos premija.

J.A.V. karo vadovybė Vietname 
pereina iš gen. W. Westmoreland į 
gen. C. Abrams rankas. Generolų 
ir vadų pakeitimas padėties nepa
gerino. komunizmas skaitos tik 
su nuoga jėga, o Amerika visos 
savo galybės šiame kare nerodo, 
šį mėnesį Vietname paguldė gal
vų 20.000-sis Amerikos karys.

ADELAIDIŠKIO
Tęsinys

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI AKIMIS
DIDYSIS KANJONAS

Seminaras pasibaigė, žmonės grūdosi pro 
duris laukan. Aiškintojas per garsiakalbį pakvie
tė prie tribūnos Sovietų Rusijos turistų ir supažin
dino. Pasikeitus adresais pasirodė, kad jo viešbu
tis Flagstafe yra netoli manojo. Jo grupės maršru
tas didžiojo Kanjono ribose sutvarkytas kitaip ne
gu mano. Sutarėva, kad grįžęs į viešbutį jam pa
skambinsiu. Ir taip išsikyrėme. Mūsų grupė nu
važiavo apžiūrėti “hogan” — tai apvalių rųstų 
pastatyti indėnų nameliai taisyklingo šešiakam
pio formos maždaug 100 kvadratinių pėdų kiek
vienas. Smulkiai apžiūriu pirmų Amerikos atra
dėjų ispanų ir prieš Kristupų Kolumbų buvusių 
indėnų namų apyvokos reikmenis, ginklus. Dievu
lėliau mieliausias! Kiek vargo tie ispanai 15-16 
šimtmety. Vieno kambario kampe užtinku visai lie
tuviškų piestų, namines girnas, mentūrį, ožkos kai
lio vynmaišį (iš tokio gėrė ir kilmingasis hidal
gas Don Kichotas bei jo nepavargstantis ginkla
nešys Sanča Pansa), milžtuvę ir sūrmaišį. Lygiai 
gražiai įrengtas indėnų giminės vado kambarys. 
Karo kirvis, lankas, skalpai, laso ir taikos pyp-

ranka suka didžiulį kaleidoskopų. Iš neužmatomos 
gilumos kyla lengvas dūmų kamuolys, kuris plauk
damas per spalvų spektrų išnyksta pavirsdamas 
vaivorykšte. Turbūt indėnai apačioje šildo vakarie
nei bulvienę. Vos tik saulė nusileido iš miško į 
aikštę ateina būrys hopi giminės indėnų. Taip ir 
menu poetų Putinų su jo maršu pavasariui:

Nuo miško atskamba maršo garsai, 
Ir žaliosios vėliavos plazda.
I priekį išjojo balsingi heroldai
Kilodami iškilmių lazdų.

Jie šoka mums savo tautinius šokius. Labai 
įspūdingas pašauto erelio šokis. Jį išpildo berniu
kai ant rankų iki pečių užsimovę tikrus erelio 
sparnus. Pradžiai parodo, kaip maži ereliukai vos 
tik pabėga, vėliau didingai skraido, po to pašauti 
krinta žemėn ir miršta. Muzikantai smagiai muša 
būgnus, varines lėkštes, pučia medines švilpynes, 
molinius sakyčiau skudučius ir kitokius tarškalus. 
Iš bedugnių grįžta skambus keleriopas aidas. Ka
žin kas paleido didelę raketų. Ji spragsi tūkstan
čiai kibirkščių ir nušviečia prarajų. Didinga ir gra
žu.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos Sydnėjaus 
Skyrius sveikina savo narius, jų šeimas ir visas lietuviškas organi
zacijas su

Šv. KALĖDOMIS linkėdami sėkmingų

NAUJŲJŲ METŲ

P.L.I.A .S. Sydney Skyriaus Valdyba

Visus mielus Bankstowno Liet, narius, 
rėmėjus ir visus tautiečius Australijoje sveikiname su

ŠV. KALĖDOMIS
linkėdami sėkmingiausių ir laimingiausių

NAUJŲJŲ METŲ

BANKSTOWNO LIETUVIŲ Klubo Valdyba

Sveikinu brolius nepriklausomybės kovų savanorius, 

draugus ir pažįstamus su

ŠV. KALĖDOMIS ir LAIMINGAIS NAUJAISIAIS METAIS.

Ona Šalkauskienė

GEGUŽIS

Gegužio pirmoji — didžiausia 
šventė komunistiniame pasauly, 
šis gegužis — komunistams dvi
lypė sukaktis: komunistinės san
tvarkos auksinė sukaktis ir 150 
metų nuo K. Markso gimimo.

Sovietai šių sukaktį atžymėjo 
savo militarinės galybės demon
stravimu ir grasinimais.

Prancūzijoje braška prez. de 
Gaulle sostas: visuotiniai streikai, 
studentų demonstracijos kraštų 
beveik priveda prie revoliucijos. 
De Gaulle prestižas už flirtų su 
komunistais ir jiems palankumų 
tarptautinėje plotmėje smuiika iki 
minimumo.

BIRŽELIS

Amerikoje rinkiminės kampa
nijos metu krinta nuo pasikėsin
tojo kulkų pretenduojąs į prezi
dentinius kandidatus senatorius 
Robert Kennedy.

(Nukelta į pusi. 5)
kė (kalumetas). Sienos ir asla išklota meškų ir bui
volų kailiais. Paties vado stambaus vyro iškamša 
stovi dešinę rankų pakėlusi tartum prašo balso 
būsimų Sydnėjaus lietuvių namų susirinkime. Iš 
čia vykstame apžiūrėti suakmenėjusio miško. Su 
tuo mišku buvo tokie reikalai.

Prieš keletą milijonų metų staiga pasidarė svie
to pabaiga, šimtmečius augęs puikus statybinis 
miškas per baisų žemės drebėjimą virto, griuvo 
su šaknimis. Jį apliejo karšta lava ir visokie iš
tirpę silikatai. Sakytum kaip baronka, aptepta 
storu kiaušinių kremo sluogsniu. Po to persiskyrė 
žemė ir viskas nugarmėjo tarytum j kepyklos pe
čių. Nesant oro, iš visų pusių slegiant kaip sūrį 
medžiai nesupuvo, bet suakmenėjo. Po kokio mi
lijono metų žemė atsiminė, kad miškas tebėra jos 
viduriuose. Ėmė ir išspiovė. Taip ir guli ilgi akme
niniai stuobriai. Pro vienų eidamas suskaičiau 81 
žingsnį! O storumėlis tai kaip vežimo ratas. Kai 
Kurie kamienai su storųjų šaknų galais stovi žemė
je kelių metrų aukščio. Vienas yra gražiai nušli
fuotas, kad žmonės matytų metūges. Jeigu ir gy
veno tame miške eigulys, tai jis buvo truputį per 
minkštas, kad pavirstų j akmenį. Laukiame saulė
lydžio, kad galėtume matyti užgęsusio ugniakalnio 
kraterį, kuris ir vadinasi Sunset Crater, šimtai 
žmonių nusėdę tarpeklio ribos mūrinės tvoras, suo
lus ir viešbučio verandą. Amerikonai daugiausia 
sėdi ant savo mašinų stogų. Sakytumei milžiniš
kame ekrane pradėjo rodytis fantastiški vaizdai. 
Kraterio plika viršūnė palengva dažosi melsvai 
violetine spalva. Atrodo, kad kažkokia nematoma

Vykstame atgal į Flagstaf. Beveik visi kelei
viai po tiekos įspūdžių nukarę galvas miega. Pa
darau keletą pastabų savo dienorašty ir besiklau
sydamas kaimyno knarkimo pats užmiegu. Atrodo, 
kad nė vienas nepajuto, kaip autobusas sustojo 
ir šoferis net keletą kartų surėkė, kad jau Flag
staf ir toliau nevažiuosiąs. Mačiau, kaip vieną 
miegančių merginų du vyrukai nešte išnešė. Atė
jęs į viešbutį prie kambario durų randu raštelį: 
prašo paskambinti numeriu tokiu ir tokiu. Pajun
tu kalnų klimato pasėkas savo organizmui. Api
ma toks pašėlęs nuovargis ir lyg vis oro trūktų. 
Truputį skauda krūtinę. Žinau, kad skambino ru
sas. Turiu būtinai nueiti.

— ★ —
Viešbutis pirmos klasės. Durininkas, įvedęs j 

puikų laukiamųjį pakvietė jau mano “pažįstamą” 
Fedią Nadiradzę. Jis gana augalotas, juodplaukis, 
truputį kumptelėjusios nosies,, tamsių ir kiek sker

ĮDOMŪS FAKTAI paruošė Bill Wilson

sų akių. Duočiau 40 metų. Antarktika, Pietų poliaus snie- Galbūt didžiausias pasaulyje mo Elektrikų, kurie tiesia arba tai-
Užeiname į erdvų kambarį. Prie televizijos sė- go ir ledų dykuma yra pats aukš- delis yra Mississippi upės ba- so elektros linijas, yra vienas iš 

di du jauni vyrai ir rūko. Irgi rusai. Susipažįsta- gausias pasaulyje kontinentas, seinas, užimąs apie 200 akrų že- pavojingiausių darbų. Amerikoje 
me ir dalinamės šios dienos įspūdžiais. Jie visų die- Vidutiniškai jis iškilęs apie vienų mės prie Vicksburg. Modelis vaiz- sukonstruktuotas judantis kranas 
nų važinėję nusisamdę šoferį, dėl to ir autobuse jų mylių (pusantro kilometro) virš duoja 1.500.000 kvadratinių mylių su pilna izoliacija, kas įgalina 
nemačiau. Atsiprašiau, kad platesnio pokalbio ne- jūros lygio. Aukščiausia viršūnė Mississippi upės baseinų, kuris su- elektrikus dirbti tiesiog nuogo- 
pajėgiu vesti rusiškai, tad siūliau kalbėti angliš- turi 16.860 pėdų (5.620 m.) aukš- renka didumą Amerikos žemyno mis rankomis su “karštomis” vie
kai. Jie prašo pradėti rusiškai, o jei matysis jog čio. Be to, Amerikos mokslininkai vandens. Modelis labai pasitarnau- lomis be jokio pavojaus. Jų lizdai 
persunku, tai kramtysime angliškai. Pradžioje at- apdengė, kad Viktorijos žemės jų inžinjerianis reguliuoti upės sujungti tiesiog su vielomis, ir 
lieka įžanginį tardymų. Kaip, kada ir kur pra- kai kurios vietos yra apie 1000 tėkmę ir pramatyti visus pavojus darbininkai, kaip paukščiai yra 
mokau rusiškai. Sakau iš savo kumečio ukrainie- pėdų žemiau jūros lygio, bet tas ryšium su potvyniais. srovės veikiami bet be pavojaus,
čio, kuris dirba mano farmoje Australijoje jau vietas dengia ledo sluogsnis apie nes neturi kontaktot su žeme,
penkiolika metų. (Nukalta pu»l. 5) 10.000 pėdų storumo.
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PASAULIO ĮVYKIAI 1968
(Atkelta ii psl. 4)

Berlyne vėl neramu: naujos 
sankcijos ir suvaržymai iš rytų 
Vokietijos. Įvedami muitai pre
kėms ir kontroliuojamas asmeni
nis susisiekimas. Naujais suvar
žymais rytų Vokietijos Ulbrichtas 
ir Rusijos Brežnevas bando vaka
riečių valią.

_ ★ —
Prancūzija be de Gaulle nega- 

išsiversti. Po trijų savaičių socia
linio chaoso de Gaulle stato savo 
likimą ant kortos: pravedami rin
kimai su de Gaulle persvara.

LIEPA
Mūsų Pastogė išleidžia savo 

tūkstantąjį numerį, šį įvykį pami
ni ir užsienio lietuvių spauda 
gausiai Mūsų Pastogę sveikinda
ma.

_  ★ —
Čekoslovakijos liberali politinė 

srovė Maskvos kaltinama antire- 
voliucine. Varšuvoje (šaukiamas 
dar vienas pakto suvažiavimas, į 
kurį kviečiamas atsisako v ykti 
Čekoslovakijos Dubčekas.

RUGPJŪTIS
Sovietų karinė invazija ir Če

koslovakijos okupavimas nustatė 
visą pasaulį prieš Sov. Sąjungą, 
šį sovietų žygį pasmerkė net ir 
komunistinės partijoj, Veikian
čios laisvojo pasaulio kraštuose. 
Deja, vakariečiai nė piršto nepa
kėlė užstodami Čekoslovakiją.

— ★ —
Miami vietovėje Floridoje Ame

rikos respublikonų partija savo 
konvencijos metu pastato į pre
zidentinius kandidatus R. Nixo- 
ną.

— ★ —
Į tretįjį Pasaulio Liet. B-nės 

seimą iš'Australijos išvyksta gau
si delegacija, vadovaujama Kraš
to Valdybos p-ko p. S. Narušio.

Popiežiaus Pauliaus VI-jo en
ciklika gimimų kontrolės klausi
mu susilaukia nepaprastos kriti
kos net pačių katalikų tarpe ir 
dvasiškijoje.

RUGSĖJIS
Žemės drebėjimas šiaurės Per

sijoje pareikalavo 20.000 žmonių 
aukų ir daugybė liko be pasto
gės.

— ★ —
Po Čekoslovakijos sovietai gink

lais pradėjo žvanginti Rumunijos 
pasienyje. Ir čia siūloma pra
vesti Varšuvos pakto manevrus. 
Bet tik kalbos ir grojimas ner
vais.

— ★ —
Artimieji rytai neskaitant Viet

namo — didžiausia vakariečių 
problema. Po žydų — arabų žai
bo karo, kurį laimėjo Izraėlis, 
per daugiau kaip metus nebuvo 
nė vienos taikingos savaitės.

— ★ —
Sovietų propaganda skelbia^ 

kad esą “Čekoslovakijos vyriau
sybė prisipažinusi kontrarevoliu- 
cine veikla ir esanti dėkinga už 
laiku suteiktą pagalbą atstatant 
padėtį į normalias vėžes. “Kitaip 
sakant, pavergimo darbai Čeko
slovakijoje eina prie pabaigos ir 
Maskva galutinai uždės savo le
teną.

SPALIS
Taip vadinama “Amerikos prin

cesė Jackie Kennedy išteka už 
graiko multimilijonieriaus A. 
Onasis. Kokiais motyvais įvyko 
tos vedybos laužo galvas sensa
cijų gaudytojai.

— ★ —
Amerikos prezidentiniuose rin

kimuose kandidatai: demokratų 
— H.H. Humphrey, respublikonų 
R. Nixon ir nepriklausomų — G. 
Wallace.

— ★ —
Pirmoji širdiens transplantaci

ja padaryta Australijoje St. Vin
cents ligoninėje Sydnėjuje. Pa
cientas pagyvenęs su nauja šir
dimi šešias savaites mirė.

LAPKRITIS
Likus keturioms dienoms prieš 

Nuoširdūs sveikinimai
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

draugams ir pažįstamiems Sydnėjuje, Melbourne, ir Canberroje 
nuo mudviejų ir vaikų

A. ir V. Kabaila

Smagių ir nuotaikingų 
ŠV. KALĖDŲ 
ir laimingiausių 
1969-JŲ METŲ 

visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems linki

V. Jaras ir žmona

Visus mielus bičiulius artimuosius ir pažįstamus sveikiname su 
ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

ir linkime, gražiausių ir sėkmingiausių 
NAUJŲJŲ METŲ

T. ir V. SimniSkiai

Amerikos prezidento rinkimus 
bombardavimai Vietname sustab
dyti. Niekas netiki, kad šie su
stabdymai atneš taiką Vietname, 
o tai laikoma demokratų priešrin
kiminiu manievru.

— ★ —
37-ju Amerikos prezidentu iš

renkamas respublikonų kandida
tas R. Nixon. Įvairūs apklausinė
jimai kas laimės,, taip vad. 
“pols” apsiriko tik keliais pro
centais. Vis gi tiksliausiai atspė
jo kirpėjai sakydami, kad Nixo- 
nas laimės “tik per plauką”.

— ★ —
Brussely įvykusi NATO užsie

nio reik, ministerių konferencija 
aptarė Čekoslovakijos likimą ir 
griežtai perspėjo Sov. Sąjungą 
prieš naujas agresijas.

— ★ —
Įvykus monetarinei krizei Pran

cūzijoje prez. de Gaulle gelbsti 
franko vertę įvesdamas krašte 
drastiškus suvaržymus. Ryšium 
su tuo kyla Vak. Vokietijos mar
kė ir drauge politinis prestižas.

GRUODIS
1968-ji metai praėjo nepapras

tos įtampos ir sukrėtmų ženkle. 
Politinė įtampa, moksliniai laimė
jimai, revoliucinės demonstraci
jos ir riaušės, popiežiaus encikli
ka, sovietų agresija vid. Europo
je, karo grėsmė art. Rytuose, ka
ras Vietname, derybos Paryžiuje, 
studentų revoliuciniai sąjūdžiai, 
moksliniai laimėjimai erdvėse ir 
medicinoje, olimpiniai žaidimai ir 
tt. ir t.t. Tikėkimės, kad šiuos 
metus apvainikuos JAV trijų as
tronautų kelionė aplink mėnulį.

R. ir M. Cobb

BaltuI

Studijos
Lapkričio 28 — gruodžio 1 d. 

University of Maryland, College 
Park, Md. buvo surengta pirmo
ji Baltijos Studijų konferencija, 
kurioje buvo skaityta ir disku
tuota 50 mokslinių darbų-paskai- 
tų, liečiančių Baltijos kraštus. 
Dalyvavo įvairose Amerikos 
mokslo įstaigose dirbą mokslinin
kai — dėstytojai estai, latviai ir 
lietuviai. Iš lietuvių dalyvavo: St. 
Vardys, Tomas Remeikis, Ginu- 
tis Procuta, Domas Krivickas, 
Vincas Trumpa, Jurgis Gimbutas, 
Jonas Balys, Bronis Kasias, Vy
tautas Bagdonavičius, Kazimieras 
Pugevičius, Juozas Prunskis, Rim
vydas Šilbajoris, Kostas Os
trauskas, Antanas Klimas, Pranas 
Zundė, Povilas A. Mažeika. Be 
to, apie vertimų problemas — 
ypač iš lietuvių į anglų kalbą — 
kalbėjo William R. Schmalstieg.

Po konferencijos buvo sutarta 
steigti Baltijos Studijoms Skatin
ti Draugija (Association for the 
Advancement of Baltic Studies). 
Organizaciniame komitete yra 
trys lietuviai: Bronis Kasias, Rim
vydas Šilbajoris ir St. Vardys.

(ELTA)

VAI LEIDOM LEIDOM...
Gruodžio 14 d. būrelis lietuvių 

išlydėjo į marčias išeinančią jau
ną veterinarijos gydytoją Ramu
nę Zinkutę, kuri tą dieną ištekė
jo už savo studijų draugo taip 
pat veterinarijos gydytojo M. 
Cobb. Vestuvės įvyko apie 200 my
lių į vakarus nuo Sydnėjaus 
Cowra mieste. Toje apylinkėje 
jaunavedžiai ketina ir apsigyven
ti. Mat, Cobb toje vietoje gyvena 
ir ten yra plati gyvulininkystės 
ūkio šaka.

Sydnėjaus lietuviai Ramunę 
Zinkutę gerai pažįsta dar nuo pat 
mažens, kur ji nuolat visokiuose 
parengimuose rodėsi kaip gabi de- 

Visiems draugams, artimiesiems ir pažįstamiems nuotaikingų 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ 

nuoširdžiai linki
L. ir G. Petrauskai

Sveikiname visus mielus bičiulius, 
pažįstamus ir pacientus
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

proga ir linkime visiems sėkmingų ir saulėtų
NAUJŲJŲ METŲ

S. ir P. Ambrozai

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su 
ŠV. KALĖDOMIS

ir linkime sėkmingų ir laimingų
NAUJŲ METŲ

Nakučiai

Nuoširdžiai sveikiname, visus mielus draugus, 
bičiulius ir pažįstamus

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga linkėdami visems tyro džiaugsmo šventėse ir geriausios 

sėkmės ateinančiuose 1969-se metuose

P. Mikalauskai

Nuoširdžiai sveikinu visus mielus lietuvius su 
ateinančiom Kalėdų ir Naujųjų Metų Šventėm 

linkėdamas gausios Dievo palaimos.

klamatorė, vėliau ir aktorė jauni
mo teatre. Tiek mokyklos suole, 
tiek ir studijuodama Ramunė 
daugiausia širdies įdėjo besidar
buodama skautų eilėse. Ji taip 
pat dalyvavo ir Jaunimo Kongre
se kaip visuomenės rinktoji dele
gatė.

Vestuvinio pokylio metu pagal 
tam tikrą ceremonialą buvo pasa
kyta visa eilė kalbų. Palydėdami 
Ramunę po žodį tarė ir vestuvė
se dalyvavę lietuviai: V. Gilius, 
T. Rotcas ir G. Kazokienė. Gaila, 
kad vestuvės vyko tolokai, tad 
nedaug kas drįso vykti tokį toli
mą kelią.

AMERIKA...
(Atkelta ii psl. 4)

— Kokio dydžio toji jūsų farma? — klausia 
Fedia.

— Vidutinė. Bus aipe 7000 akrų.
— Kiek laikote avių, galvijų?
— Apie 3000 avių, 200 galvijų ir keturis ark

lius.
— Kokios metinės pajamos?
— Apie 5000 dolerių.
— Kiek žmonių dirba ir kiek jie gauna?
— Aš, vienas mano sūnus ir tasai ukrainie

tis dirbame nuolatos. Darbymečio įkaršty pasisam- 
dau dar du.

— Kiek jūs mokate tam ukrainiečiui?
— Duodu maistą, butą ir dar apie 2000 meti

nės algos.
— Kiek kainuoja pas jus naujas automobilis?
— Manasis didelis, aštuonių cilinderių ir kai

navo 4000 dolerių. Ukrainietis neseniai nusipirko 
vidutinį keturių cilinderių ir sakėsi sumokėjęs 
1950 dolerių.

— Kiek kainuoja pas jus vieno kg kepaliukas 
duonos?

— Žmona sakė, kad balta 17 centų, o ruginė 
21 centas.

Po kam lašiniai, sviestas, cukrus? Kiek pas 
jus Australijoj darbininkas vidutiniai uždirba?

— Paprastas iki 10 dolerių, amatininkas 12 
ir daugiau dienai.

— Na, gerai, o kiek pas jus kainuoja dvi
ratis?

— Labai geras turbūt siektų iki 50 dolerių.
— O iš kur tas tavo ukrainietis kilęs?
— Negaliu pasakyti, bet jis tankiai mini miestą 

Vilno. sakosi, tenai gyvenęs.
— E, tai jis ne ukrainietis, o lietuvis, ar len

kas. Aš tame mieste esu buvęs ir jis vadinasi 
Vilnias.

Sutariame leistis žemyn į barą, bet čia per 
orkestro triukšmą negalima susikalbėti. Tai vėl 
grįžtame į kambarį. Nejučiomis persimetame į po
litiką, ko aš ir laukiau.

Pietų Vienamo vyriausybė suti-
— Kokia pas jus Australijoj rinkimų sistema? ko eiti į derybas ir pasiuntė savo
— Demokratinė, skau. Veikia keturios parti- delegaciją į Paryžių,

jos įskaitant ir komunistus. — * —
Kiek atstovų turi komunistai jūsų parlamen- Manydami, kad ryšium su Fran

te? cūzijos franko negalavimais vaka-
— Iki šiol ačiū Dievui nė vieno. rų Vokietijos D-markė savo verte
— Argi pas jus nėra darbininkų klasės? pakils, biržos spekuliantai prisi-
— Yra, bet jie atiduoda savo balsus darbo par- pirko daug vokiškos valiutos tikė-

tijai, kuri ginasi nieko bendro neturinti su Maskvos damiesi gerokai uždirbti, bet kai 
dresiruotais komunistais, kurių australas darbinin- pasirodė, kad vokiečių markės kur- 
kas vengia. sas palieka pastovus, spekuliantai

— Komunistų yra visur, ir jie Maskvai nepri- turės iš to nemaža nuostolių,
klauso. ____________ _______________

Kun. B. Sugintas, U.S.A.

Visus mūsų draugus, bičiulius, pažįstamus 
bei bendradarbius ir klientus sveikiname

KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga
ir linkime visiems šviesių ir sėkmingų

NAUJŲJŲ METŲ

Vaclovas ir Ava Saudargai

Aš manau, kad priklauso. Jūs patys sakote, 
kad tik Maskva teisinga, o visi kiti niekis.

— Nebūtinai niekis. Žmonės tuo ar kitu klau
simu turi savo nuomonę.

— Tai kodėl taip baratės ant Jugoslavijos, 
kad ji turi savo nuomonę ir nesilenkia Maskvai?

— Mat, Jugoslavijoj yra dau šovinistų, jie la
bai pavydi, kad Rusijoj geresnis gyvenimas, negu 
pas juos.

— Aš manau, kad Jugoslavijoj geriau gyvena, 
nes ten nėra kolchozų, kur žmogus paverstas val
dančio luomo vergu.

— Tai yra soicalistinė sistema. Kapitalizmas 
žmogų išnaudoja daug labiau.

— Prašau papasakoti, kaip buvo Vengrijoje.
— Matote, ten buvo suagituoti visokie Buda

pešto valkatos, kurie šaudė j rusų kareivius.
— Argi galėjo būti tiek valkatų, kad iššau

dė visą jūsų diviziją, kaip patsai Kremlius pripa
žino?

— Matote, Vengrijoje buvo daug vokiečių šni
pų, kurie ir sukėlė tą visą triukšmą.

Ant staliuko pastebėjau paskutinės Leipzigo 
mugės puikiai iliustruotą knygą rusų ir vokiečių 
kalba. Klausiu, kokia toji knyga. Atsako, kad tai 
Rusijos industrijos parodos Leipzige leidinys. Ją 
vartydamas randu Vilniaus katedros portalą, po 
kuriuo parašyta, kad tai muziejus. Pradedu klausi
nėti, kada jis pastatyta, kam čia tos kolonos, kie
no projektas. Atsakė, kad pastatytas po antrojo 
karo pagal rusų stilių ir rusų inžinierių projektas. 
Giriu, kad labai gražus ir klausiu, ar jame buvo. 
Sakėsi buvęs keletą kartų. Klausiu, ar kolonos tik 

iš priekio, ar šonuose taip pat. Atsako, kad tik 
iš priekio. Spiriu atsakyti, kiek aukštų. Paaiškino, 
kad trijų. Tvirtina, kad Vilnias yra Lietuvoj. O 
kas tie lietuviai? Sako, tai viena iš sovetinių res
publikų. Jos piliečiai esą rusų kilmės, tik labai 
susimaišę, mat, ilgą laiką turėję bendrą sieną su 
vokiečiais. Kokia jų kalba ir ar turi savo raštą? 
Esą, kalba labai panaši į rusų, bet daug ir vokiškų 
žodžių. Raštui naudoją vokiškas raides. Sriubčiuo- 
jant anglišką “Smirnov” paklausiau, kiek ji kai
nuoja Maskvoje. — Keturi rubliai pusė litro. Sa
kau, kad tikrai labai pigu; o kiek jūsų valdžia 
moka fermeriams už centnerį rugių ar kviečių? 
čia jis pasiteirauja pas draugus ir atsakė, kad 
regis 5 rublius. Paklausiau, kiek gauna algos mė
nesiui daktaras, atsakė, kad mažiausia 100-120 
rublių. Baigėme kilogramu duonos, kuri kainuoja 
25 kapeikos. Sakau, kad tai didelis kolchozininko 
išnaudojimas, kai moki už centnerį 5 rublius, o už 
duonos kilogramą 25 kapeikas. Atseit, pardavęs 
vieną centnerį rugių gali nusipirkti 20 kg. duonos. 
Jis aiškina, kad tas pelnas einąs tautos gerbūvio 
kėlimui. Sakau, kad eilinis jūsų žmogus tuo ger
būviu negali pasidžiaugti.

Vartydamas Leipzigo mūgės leidinį jos gale 
randu paaiškinimą, kad tariamas Vilniaus muzie
jus statytas XV šimtmety, vėliau perstatytas ir 
yra itališko stiliaus. Tuoj prašau paaiškinimo. 
Paėmė iš manęs knygą ir atidžiai pažiūrėjo. Sakė
si vokiškai nesuprantąs. Atsivertėme rusišką teks
tą — irgi tas pats. Klausiu, kodėl man meluoji, 
koks tikslas? Nuduodu labai įsižeidusj. Jis pasi
juto labai nejaukiai, bet vėliau pradėjo juoktis 

ir sako:
— Man rodos, kad ir tu man meluoji.
Klausiu, kaip tai. Jam atrodo, kad aš nesu aus

tralas, nes angliškai kalbu su klaidomis. Sutinku, 
kad nesu australas, bet esu Australijos pilietis. 
Labai nepatiko, kaip prisipažinau, jog gyvenęs Vil
niuje ir kad muziejus tai buvusi katedra ir nesu
skirstyta aukštais. Tuoj klausia, tai kas aš toks. Pra 
šau įspėt. Pagaliau pasisakau esąs lietuvis. Jis la
bai nustebo ir vis kartojo litovec, litovec. Tuoj 
pradėjo skųstis, kad karui prasidėjus lietuviai šau
dę į rusų kareivius. Aš priminiau, kad perna
šai šaudė už išvežimą į Sibirą moterų, vaikų, se
nelių. Visi keturi buvome gerokai iš pykčio įkai
tę. Vėl jam priminiau, kad pagal pavardę jis ne
sąs rusas, o greičiau armėnas ar gruzinas. Nesi- 
gina. Armėnas. Klausiu, ar žinai savo tėvo ka
pą. Jis prisipažįsta, kad jo tėvas miręs Sibire. 
Prasideda atvira kalba. Sakau, kad komunizmas 
Rusijoj išsigimė ir virto paparastu rusišku impe
rializmu. Žydai įrodė Egipte, koks bus ateities ka
ras. Bet geriau, tegu karo nebūna. Jūsų darbinin
kas po 50 metų revoliucijos dar jokiu būdu negali 
ir šiandie kasdien valgyti mėsos, nes jis per dieną 
neuždirba vieno kilogramo lašinių ar sviesto. Be
veik jau pradėjome koliotis. Sakau, gailitės, kad 
nėra NKVD, ir aš jūsų nebijau. Kertu stačiai — 
jūs čia atvykote į Ameriką šnipinėti. Linkiu sėk
mės. Rytoj pasimatysim autobuse.

Grįžęs į viešbutį pasijutau taip patenkintas, 
lyg būčiau atlikęs viso gyvenimo išpažintį.

(Bus daMffiau)
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UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ

Lygiai prieš trejus metus antrasis Vatikano Susirinkimas krei
pėsi į viso pasaulio jaunimą, kviesdamas jį statyti geresnį pasaulį 
ir krikščioniškojo tikėjimo šviesoje kurti ateities bendruomenę, kuri 
gerbtų ir saugotų kiekvieno žmogaus kilnumą, laisvę ir teises.

Žūtbūtinės kovos metus išgyvenanti pavergtoji Lietuva šian
dieną ilgisi tokio pasaulio; laisvoji lietuvių tautos dalis išeivijoje su
pranta, kad ji gali savo darbu, tikėjimu ir auka šį ilgesį tikrove 
paversti. Šia išeivijos paskirtimi dalijasi ir lietuviškasis jaunimas.

Todėl, baigiant Lietuvos Laisvės Kovos Metus, lietuviškos 
jaunimo organizacijos nutarė:

1. stengtis supažindinti laisvojo pasaulio jaunimą su jaunimo 
padėtimi pavergtame pasaulyje ir

2. nusiųsti delegaciją pas šventąjį Tėvą, prašant: (a) kad Jis 
atskiru laišku primintų pasauliui apie komunistiniuose kraštuose 
be paliovos vykdomą religinį žmonių, o ypač jaunimo, persekio
jimą ir (b) suteiktų ypatingą Katalikų Bažnyčios globą pavergtie
siems ir laisviesiems mūsų broliams krikščioniškosios lietuvybės 
ugdyme.

Bendram ir vieningam darbui susijungęs jaunimas kreipiasi 
į lietuviškąją visuomenę, ieškodamas jos pritarimo ir paramos.

Laisvės Kovos Metai baigiasi, tik nesibaigia valia kovoti 
ir tikėti, kad, mūsų visų bendromis pastangomis prikelta, kils lais
vam gyvenimui amžinoji Lietuva.

Akademinis Skautų Sąjūdis 
Korp! Neo-Lithuania 
Lietuvių Jūrų Skautija 
Lietuvių Skaučių Seserija 
Lietuvių Skautų Brolija. 
Lietuvos Vyčiai 
Moksleivių Ateitininkų Sąjunga 
PLB Jaunimo Sekcija 
Studentų A teitininkų Sąjunga

Lietuviu
I

Dienos Adelaidėje
(L.D. Prezidiumo Informacija)

GRUODŽIO 26 D.
8.00 vai. v. Jubiliejinių Metų Meno parodos uždaras apžiū

rėjimas (vien lietuviams): 91 Melbourne St., North Adelaide Robert 
Bolton Gallery.

GRUODŽIO 27 D.
11.00 vai. ryto sportininkų pamaldos šv. Kazimiero Koply

čioje. Gieda Adelaidės vyrų oktetas “Klajūnai”;
3.00 v. p.p. Lietuvių Dienų ir Sporto Šventės Atidarymo iš

kilmės. Tuoj po iškilmingo atidarymo jungtiniai tautiniai šokiai 
ir pirmosios rungtynės Forestville Stadione.

Dalyvauja visi sporto klubai ir tautinių šokių grupės;
7.00 vai. v. Australia Hall (Angas St., Adelaide) Literatū

ros ir Dainos Vakaras. Dalyvauja rašytojai M. Malakūnienė, J. 
Mikštas, V. Kazokas ir Pulgis Andriušis, solistai G. Kalpokas, N, 
Masiulytė ir G. Vasiliauskienė; Lithuania choras, diriguojamas V. 
Šimkaus čia stato B. Budriūno kantatą “Tėviškės Namai”.

GRUODŽIO 28 D.
7.00 vai. vakaro Adelaide Town Hall Dainų Šventė. Daly

vauja 7 chorai, per 250 dainininkų. Pirmoj daly pavieniai chorai, 
antroj — jungtiniai moterų, vyrų ir mišrūs chorai.

GRUODŽIO 29 D.
11.00 vai. ryto iškilmingos Lietuvių Dienų pamaldos Lietu

vių Katalikų Centro didžiojoj salėj. Gieda Sydnejaus “Daina” ir 
Adelaidės “Lituania”;

7.30 vakare Australia Hall Teatro spektaklis. Adelaidės Vai
dila stato Čiurlionės poemą “Vaivą”.

LEISKITE PASISAKYTI gus ruošia dainų ir poezijos kon
certų — prisirenka j tų koncer
tų pilna salė lietuvių. Kodėl gi 
taip? Gi todėl, kad ten buvo vis-

GRUODŽIO 30 D.
7.00 vai. v. Australia Hall Jaunimo Koncertas: trys žodžio 

dainos ir šokio pynės, kurias paruošė Adelaidės, Melboumo ir 
Sydnejaus jaunimas. Atskiri jaunuoliai menininkai reprezentuoja 
Geelongą, Hobartą, Perthą.

GRUODŽIO 31 D.
2.00 vai. p.p. Katalikų Centro II-jo aukšto salėj, kur vyksta 

Foto Paroda, organizuojama Skaidrių Popietė. Pirmoj daly Lie
tuvių kultūrinis gyvenimas, antroj montažas “Tremtinio kelias”.

7.30 vai. vakare Centennial Hall (Wayville) prasideda ben
dras Naujųjų Metų Sutikimo Balius.

Laisvu nuo bendrųjų parengimų laiku, Lietuvių Dienų daly
viai prašomi lankyti:

1. Jubiliejinių Metų Meno parodą aukščiau nurodytoj Gale
rijoj. Parodoj išstatyti 15-kos lietuvių dailininkų kūriniai. Tai re
kordinis vienon krūvon sutelktų lietuvių menininkų skaičius; pa
roda truks iki sausio 6 d.

2. Foto parodą Lietuvių Katalikų Centre. Ten pat yra suor
ganizuota ir jaunimo rankdarbių paroda.

3. Lietuvių Muziejų-Archyvą — vienintėlę šios rūšies kultū
rinę instituciją, esančią Lietuvių Namuose. Muziejus atidarytas 
gruodžio 27, 28 ir 30 dienomis nuo 10.00 ryto iki 5.00 v. p.p.; 
gruodžio 29 d. nuo 1.00 v. iki 5.00 v. p.p. ir gruodžio 31 d. nuo 
11.00 v. ryto iki 3.00 v. popiet .Tuo pačiu laiku Lietuvių Namuo
se galima bus apžiūrėti lietuviškų knygų parodą ir skautinio gy
venimo parodą, skautams švenčiant savo auksinį jubiliejų.

Sporto varžybos vyks penkias dienas nuo ryto iki vakaro. 
Krepšinis ir orinis bus Forestville stadione.

Pagal atskiras programas vyksta A.L.B. Krašto Tarybos su
važiavimas (28-30 d.d. Lietuvių Namuose) ir Australijos Lietuvių 
Studentų suvažiavimas (Lietuvių Katalikų Centre).

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS
(Žodi* Tarran tūliai, Kukučiui ir Co.) kas sava, lietuviška ir mums mie

la.
Jaučiu reikalų su Jumis pasikal

bėti. Gal ir netinkama vieta to
kiam pokalbiui per spaudų. Ge
riau būtų taip susėdus kur nors 
jaukioje vietoje prie bendro sta
liuko, prie naujo “Caurage” alaus 
stiklo. Tada ir ta mūsų kalba gal 
būtų sklandesnė ir draugiškesnė. 
O pasikalbėti norėčiau dar sy
kį (tikrai paskutinį) apie tų taip 
nemalonių temų, apie Menę ir 
menų.

Kaž kuris mūsų rašytojas yra 
taip pasakęs: Jei įkritai į upę, 
tai ne plauki prieš srovę nes 
nuskęsi. Neplauki ir pagal sro- 
vę-nuplauksi per toli, geriausia' 
tai stenkis išlipti į krantų. — 
Tegu atleidžia man už tai tų žo
džių autorius, kad jo pavardės čia 
nepaminėjau.

Mes išmesti iš savo Tėvynės 
irgi esame kaip į upę įkritę. Vie
ni iš mūsų plaukia prieš srovę, 
kiti pagal srovę, gi dauguma, ir 
aš jų tarpe, kapstomės kovojam 
ir norime išlipti į krantų.

Tų taip vadinamų Menę įsiren- 
gėm mes čia Melbuorne. Pagal 
pavyzdį tokių, kurie kaip sakant 
nori plaukti pagal srovę. Na, ir 
štai Tarrantulla (M.P.39) išduo
da visų paslaptį, pasisako, kad jis 
girdėjo toje menėje labai daug 
murmėjimų tarp susirinkusių tau
tiečių, kuriems ta menė nepati
ko. Kada aš išdrįsau viešai apie 
tų menę savo asmeninę nuomo

tos reklamos aparato išreklamuo
ti ir jau jie yra garbinami kaip 
dievaičiai. Kas tie šių laikų mu
zikantai kurie taip garbinami? Gi 
toki, kurie vos tik vienu pirštu už
braukia per gitaros stygas. Rekla
ma ir juos gerais padaro. Viso
kį užsiauginę plaukus ir barzdas 
jauni vyrai, neretai į meno mo
kyklų net ir kojos nebuvo įkėlę, 
pasivadina save dailininkais, nu
paišo kokį nors zigzagų, o jau 
tuojaus atsiranda tokių, kurie 
skaito, kad jie jau devintų pasau
lio stebuklų sukuria. Koks nors 
rašeiva paketina rašyti kokių nors 
knygų. Na, dar ji naparašyta, o 
jau iš anksto pradedama rekla
muoti, kad ji bus labai vertinga. 
Taip tai yra. Ar jau jūs tvirtai 
įsitikinę, kad viskas gera, kas tik 
yra toje moderniškoje dvasioje?

Sakote, kad norite eiti su gyve
nimu. O aš pasakysiu, kad netie
sa, nes esate gerokai atsilikę nuo 
tos, kaip sakote, naujos dvasios.

Visoki šiandienų taip vadinami 
“Hippi’s” ir tam panašūs “me
nininkai” nesiskutę, nesikirpę, ne- 
siprausę, miegų miesto parkuose 
visiškai nesirūpindami rytojaus 
diena. Tokių vienintėlis tikslas tai 
LSD ir kitoki narkotikai. Jie ir
gi sakosi einu su gyvenimu. Jo
kių menių, jokių namų jiems ne-

reikalinga. Ar seksite ir tuos 
“Hippi’s’’, gyvendami kaip jie? 
Tikiu, kad nenorite ir savo vai
kų matyti taip toli nuplaukiant 
pagal srovę.

Abraomais norite būti ir kaip 
sakote tautinę kultūrų taikinti 
svetimame krašte. “Kodėl nega
lima sukurti tautinių rūbų pagal 
laiko ir mados reikalavimus”? 
Sudarkyti juos galima, bet pri
taikinti madai-ne. Jei mūsų tau
tinius rūbus apkarpysite iki “Mi
ni’’ sijonėlių, tai jų jau niekas 
nebevadins tautiniais. Tai jau 
bus mados rūbai. Jei iš mūsų ko
kios nors liaudies dainos padary
site dabartines “Pop song” — 
tai jau irgi nebus liaudies daina.

Ruoškite mūsų lietuvių namuo
se moderninio meno parodas ar 
moderninių dainų koncertus ar 
daug tautiečių susilauksite? Pa
vyzdžių toli nereikia mums ieško
ti. Kada Melbourne lietuvių na
muose dailininkas laiko paskaitų 
apie moderniška menų, salėje tik 
keliolika žmonių. Skaitome spau
doje, kad Sydney dar liūdniau. 
Ten į žinomo dailininko meno 
diskusijas neatsilankė niekas iš 
lietuvių. Nebuvau ten, bet tikiu, 
kad ten buvo diskutuojama mo
dernus menas. Gi kada Melbour
ne lietuvių namuose vienas žmo-

Linksmų KALĖDŲ ir laimingų
nę pareikšti, tai jau aliarmas. UŽ 
kų? Kad eilinis bendruomenės 
narys nori matyti lietuvių menę 
tautiškai ir patrijotiškai išpuoštų?

Sakote, kad “Menininkas ne

NAUJŲJŲ METŲ 
linkime visiems mūsų bičiuliams ir pažįstamiems visoje Australijoje.

Onutė ir Juozas Maksvyčiai
kriaušius ir jis savo kūriniams 
rūbų nesiuva’’. Sutinku. Bet vie
nas menininkas paišo svastikas, 
kitas paišo pankiakampes, plaktu
kų ir pjautuvų, dar kitas vėl kokį 
tai imperatoriaus ženklų ir pana
šiai. Visi jie geri menininkai, vi
sų darbai žiūrint iš meniškos pu
sės yra geri. Ar mes eiliniai žmo
geliai turime teisę pasirinkti sau 
patinkamų paveikslų ar neturi
me? Ar Jūs perkate viskų kų 
šiandien reklamuoja radijo, tele
vizijos ir kitos reklamos priemo
nės? Esu tikras, kad pasirenkant, 
kas tinka jūsų skoniui. Tas pats 
ir su tuo menu. Kada tas me
nas jau netiktai kad reklamuo
jamas, bet jau veik prievarta pra
dedamas brukti visur, kur tik rei
kia ar nereikia; pasirenkam pa
gal savo skonį.

“Todėl ir mes stengėmės eiti 
su gyvenimu”. “Randame mūsų 
tautos dailę naujoje medžiagoje, 
naujoje dvasioje’’ Na, bet ar gi 
viskas jau taip gerai yra toje nau
joje dvasioje? Pažvelkime nors 
kiek apie visokius menininkus. 
Kas gi šiandien tie geri daininin
kai? O gi visoki taip vadinami 
“Pop singers”, kurie daugumoje 
net gaidų nepažįsta. Bet milžiniš-

Nuotaikingų ir smagių
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 

sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ visiems bičiuliams, 
draugams ir pažįstamiems nuoširdžiai linki

L. ir A. Lelešiai

Vietoje sveikinimo kortelių
Sveikinu visus mielus savo bičiulius, draugus ir pažįstamus 

linkėdamas nuotaikingų ir smagių
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir sėkmingiausių
NAUJŲJŲ METŲ

Vytautas Koženiauskas

Sveikinu visus savo bičiulius ir pažįstamus su
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

ir linkiu visiems džiaugsmo ir laimės kupinų
NAUJŲJŲ METŲ

Bruno Paskočimas

Taip, mes devėjom klumpes ir 
valgėm mediniais šaukštais. Kų gi 
kita turėjome daryti, nes kitokių 
tuo laiku nebuvo. Gi šiandien 
jau galim rasti ko tik norime. Jei 
aš noriu matyti kokį nors garsų 
senovės dailininko paveikslų, einu 
į muziejų. Jei noriu pamatyti ab
surdiško, atsiprašau, abstraktaus 
meno — einu į naujų laikų meno 
galerijų. Bet kada aš einu j ben
drus mūsų lietuvių namus, tai jau 
noriu juos matyti tikrai lietuviš
kus. Nors mintimi savuose na
muose noriu prisiminti mūsų gar
bingos tautos praeitį ir pagal Tau
tos Himno žodžius čia stiprybės 
pasisemti. Lietuvių namuose no
riu prisiminti savo senolius, ku
rie buvo ištremti už lietuviškos 
spaudos platinimų į tolimų Sibi
ru. Lietuvių namuose noriu nors 
laikinai prisiminti savo žmonų, 
seserį ir du brolius, kurie žuvo 
gindami savo žemę ir garbinda
mi mūsų Tautos didvyrius. Tik 
skaudžios praeities prisiminimas 
įpareigoja mane likti ir toliau lie
tuviu ir pagal savo išgalę prisi
dėti prie lietuviškos veiklos.

Nesam vaikai ir neraikalinga 
mus liūliuoti posakiais “naujoje 
medžiagoje, naujoje dvasioje”, 
Ar spaudoje patalpintas menės 
kambario paveikslas jau tikrai lie
tuviškas? Jis tiek lietuviškas, 
tiek pat latviškas, tiek pat tur
kiškas... Puoškite modernaus me
no paveikslais savo nuosavus na
mus, jei tas jums patinka. Gi 
bendruomenės namai yra pirkti 
už tautiečių suaukotus pinigus ir 
jie turi būti puošiami taip, kad 
tiktų daugumos skoniui, bet ne 
tam tikrai grupei, štai Canberros 
lietuviai viešai didžiuojasi, kad 
jų klubo patalpos net mūsų seno
vės kunigaikščių paveikslais pa
puoštos. Reiškia, jie dar gerbia 
mūsų praeities didvyrius. O mes 
kų darome? Mes atlikome didesnį 
darbų, dabar mus garbinkite....

Primetama tam nevedusiam 
— Viengungiui ir tokie griekai, 
kurių jis iš viso nėra, padaręs. 
“Apie menes ir menus beraši- 
nėdamas užgavai Moterį?. Norė
čiau žinoti kur ir kada? Apie jo
kį moterų darbų niekad blogo 
nėsu minėjęs. Taip pat nemeski
te tam nevedusiam — Viengun
giui - ir tokių žodžių “Duotum 
kad padarytų”. Tas Viengungis 
yra davęs ir aukavęs visiems lie
tuvių reikalams kada tik pas jį 
kas kreipiasi. Suinteresuoti asme
nys gali tai pasitikrinti. Tuom 
jis nesididžiuoja, duos ir vėl ka
da kas prašys. Bet jei jis matys 
kų nors netvarkoje, tai nenorės 
tylėti.

P. Viengungi*

INFORMUOJA
L.D. Prezidiumo baigiamoji informacija)

Kartu su visais Australijos lietuviais pergyvendamas Lietuvių 
Dienų išvakarių tempų, L.D. Prezidiumas nuoširdžiai tiki, kad su
telktos pastangos pavers Jubiliejinių Metų Lietuvių Dienas Adelai
dėje prasmingomis iškilmėmis, kurios sustiprins mūsų tautinį ryž
tų ir įkvėps naujų jėgų ateities užsimojimams.

Organizuodamas šias Lietuvių Dienas, L. D. Prezidiumas nau
dojosi nuoširdžiausia visų Australijos lietuvių parama ir džiugi
nančiai glaudžiu bendradarbiavmu, kuris padėjo nugalėti vieno
kius arba kitokius sunkumus. Ypatingai malonu konstatuoti, kad 
buvo užmiršta, kas mus grupiškai skiria, o visas dėmesys su
koncentruotas j tai, kas mus, kaip lietuvius organiškai jungia ir 
mūsų užsimojimus ryškina.

Visi kultūriniai ir visuomeniniai vienetai, o taip pat visi pa
vieniai menininkai ir kultūrininkai šioms Lietuvių Dienoms ren
gėsi dideliu pasišventimu ir pasiaukojimu. Lietuvių Dienoms jie 
suneša visa, kų jie turi geriausio. Jose todėl atsispindės dabarti
nis Australijos lietuvis su jo troškimais būti lietuviu tarp lietuvių 
ir bendrom jėgom puoselėti savos tautos kultūrines vertybes.

Lietuvių Dienų Prezidiumas, mielai laukdamas atvažiuojančių, 
neabejoja, kad per visus metus rodytas Australijos lietuvių pasi
gėrėtinas nuoširdumas bus pilniausiai vainikuotas Lietuvių Dienų 
iškilmėse, kurių pasisekimas yra mūsų visų garbės reikalas.

Maloniai sveikiname visus draugus, 
bičiulius ir pažįstamus su 

Šv. KALĖDOMIS 
ir

linkime gražiausių ir sėkmingiausių 
NAUJŲJŲ METŲ

N. Žygienė ir K. Butkus

Sveikiname ir linkime iškilių
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

visiems savo artimiesiems ir bičiuliams.

D. ir J. Kapočiai

Vietoj kortelių
Visus savo bičiulius, 

pažįstamus ir visus tautiečius sveikinu su
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR NAUJAISIAIS 1969 METAIS 

ir linkiu visiems tyro džiaugsmo Kristaus Gimimo proga ir daug 
sėkmės 1969 metais.

h. Gestartas

KŪDIKĖLIO KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖJE,
sveikinu L.S.S. Australijos Rajono Vadijos narius, tuntininkus, 
seses, ir brolius, “Šatrijos” Tunto Vadiją, visus Tunto narius, jų 
tėvelius, rėmėjus bei visus Geelong’o lietuvius, linkėdamas skaidrių

ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų 1969-jų METŲ.

"Šatrijoj' Tunto Tuntininkas
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KIC K VAKARO GIJA
\

Rašo Kukutis

Seniai, seniai, kai dar visai ne
seniai buvau išsiritęs iš amžinai 
šlapios palutės, Kaune gyvenusi, 
pagyvenusi, mūsų teta, Kalėdom 
paštu atvarė siuntini, pilną Ka
lėdinių dovanų. Tėvas pasipuošė 
nauju šlipsu ir čeverykais, o dan- 
tysna įsikando, pirma cibuką pa
laižęs, gulbakakliu lenktą, laku net 
žibančią — pypkę. Mama apdova
nota trejetu sieksnių, nematytom 
gėlėm austo šilko ir porą gabalų 
kvepiančio pačiomis rožėmis, “Jau
nystės” muilo. Sesulė pasidabino

nj stačią prarijau — meškutis pra
šneko, kažinką panašaus i “pypt 
-pypt-vauvau” pasakė.

“Papa, mama!” — kritau iš lo
vos, — “Meškutis gyvas, alkanas. 
Meškutis rėkauja — kalba!” Net 
nebežinojau kur dėtis iš džiaugs
mo, ką daryti iš rūpesčio? Ak, ar 
ne deimantinė ta mūsų teta!... Tik 
pagalvokite — meškutis kalba!!.

šypsojosi tėvas mamai akį merk
damas. Brūkštelėjo didele, kaip 
kepalas duonos, ranka man per li- 
naplaukius ir pasikėlė mane ir meš

Ir nuo ano, švelnumo ir papars- 
to džiaugsmo pilno, vakaro — kiek 
kur ir kaip praleista Kūčių va
karų? Kiek, gi, nukrito žemėn ir 
vėl ištirpo snaigių? Ir ašarų?.. 
Šį Kūčių vakarą, aš tikiu, tėvo 
vienišą kapą tolimose Brėmeno 
kapinėse puoš ir migdys baltas 
sniegas... ir Teta savo gerume iš 
aukštybių mus mato. Praeitų me
tų Kūčių vakaro nuostabaus Pa
langos gintaro karoliai buvo jos 
paskutinė dovana...

Mamos galva, šį vakarą pilna 
sidabrinio gyvenimo sniego ir se
sulės ranka, gal, pačius ružaviau- 
sius kaspinus savom dukrom plau- 
kuosna riša. Mano, kietu darbu 
pūslėta, ranka niekada taip gra
žiai nesuriš kaspinų ružavųjų sa
vom, o ir sūnus jau perdidelis meš- 
kutį tampyti, šį vakarą, jau kaip 
ir daug vakarų atgal, man aiš
ku kodėl tada tėvo ranka mus 
apkabino ir, už tat, gaila, kad aš 
savo vaikams šios nakties pasaką 
sekdmas, nę visus savo galiu ap
kabinti... Sieloje klausiu: — “I 
kokį pasaulį ateini, Viešpatie?!” 
ir širdyje linkiu visiems: — “Ra
mybė geros valios žmonėms’’.

Sveikinu visus mielus bičiulius, 
draugus ir pažįstamus su 

kalėdų šventėmis 
ir visiems linkiu gražiausių ir laimingų

NAUJŲJŲ METŲ

Kazys Gaidamavičius

Giedrių ir nuotaikingų 
ŠV. KALĖDŲ 
ir laimingiausių 

NAUJŲJŲ METŲ 
visiems savo draugams, pažįstamiems 

ir ypač sportininkams bei jų bičiuliams nuoširdžiai linki
nauja ir raudona suknele ir my
lia pačių ružaviausių, kaspinų. 
Man pačiam — didelė dėžė vaivo
rykštės spalvomis dažytų pieštu- 

(kų, pusantro batalijono švino ka
reivių ir, Geriausias tu mano!, gel
tonas, it iš kiaušinio išsiritęs an
čiukas, rudomis stiklo akimis į 
mane spokstantis — meškiukas! 
Kai išsibaigė mūsų visų UUU’s ir 
AAA’s! — aš sėdėjau savo lovo
je it priglušintas. Nežinojau nuo 
ko pradėti! Lupti auksinį popie
riuką (vis dar iš to paties pakie- 
to) saldaniui, piešti ką nors ant 
baltos pečiaus sienos, mylėti meš- 
kutį ar, paprastai, surikiavus 
“kavaleriją ir artileriją” pradėti 
karą? Abejonių karą laimėjo sal
dainis. “Armija” laimėjo tik auk
sinį popieriuką, iš kurio vienam, 
šauniausiam atrodančiam, “afi- 
cieriui” susukau mandriai atro
dančią kepurę. Suleidau dantis į 
rudą, kvepiantį kažinkokiais am- 
brozijais pilną čokoladą. Ak, ir lie
žuvio vos neprarijau! Ak, tai auk
sinė ta mūsų teta!... “Palauk
site!! Užaugsiu! Auksinę kėdutę 
jai sėdėti aš padarysiu! tik Jūs 
palaukite!”

Laukia fir me^kutife. Raudomis 
akimis spokso į mane — prašy
te prašo šokolado. Negi jis alka
nas? O kodėl ir ne!? Tiek, gi, il
gai ir toli važiavo! Vienas tam
soje sėdėjo-!! “Na gi, parodyk 
savo pilvuką — kietas ar minkš
tas?!” Ir spūstelėjau tą vietą ku
ri vadinasi “bambytė”. Ir dyvų 
dyvais! Cūdų cūdai! Net ir saldai-

kutį sau ant kelių. Užsirūkė vis 
iš to pakieto “Regatta” papiro
są ir pūstelėjo per ūsą dūmą lu- 
bosna. šalia tėvo, atremdama 
nugarą į šiltą pečių ir galvą į tė
vo pačioje jėgoje klestintį petį, 
sėstelėjo ir mama, dar nykštį “te
betraukiančią” sesulę glėbesčiuo
dama.

Ir, “Regattos” dūmas, tarytum 
padraikiems debesėliams palengva 
vis kylant aukštyn ir pranykstant 
kažinkur po juodais lubų balkiais, 
mažos žibalinės lemputės šviesoje 
ir Kūčių vakaro tyloje, ramus tė
vo balsas sekė tos nakties pasa
ką... Apie “Pipirų žemę” — Pa
lestina; piemenelius ir avytes; kū
dikėlį tvartelyje gimusį; Kazba- 
rą. Melketą ir Baltazarą; taiką 
ir ramybę geriems žmonėms ir 
angelų tiek pat, kiek ir mano nau
jų švino kareivių... Kada jis kal
bėjo apie negerus žmones ir bė
gimą į svetimą kraštą, nesupra
tau kodėl — tada, jo minkšta kaip 
paduška ranka apkabino ir prie 
savęs patraukė mamą, sesulę ir 
mane?..

Ak, gera buvo klausytis mal
kų spraksėjimo po pečiaus rinkė
mis ir ramaus balso plaukiančio 
iš ramios ir paprastos širdies. 
Kaip išburti šio vakaro laimę ir 
dalią, kaip geležis pavirstanti cu
krumi ir kaip, esą visi gyvulė
liai šiąnakt prašnekėsią ir todėl 
ir mano meškutis kalbąs... Mer
kėsi paparstos medinės pirkios 
langai ir mano akys. Vienos — 
sniegu, kitos — miegu lipdamos.

NAUJI LEIDINIAI
A. Zubras. People of the Am

berland. Leidinys anglų kalba su
pažindinant lietuviškai nesupran
tantį skaitytoją su Pabaltijo, ypač 
lietuvių ir latvių tautomis, jų kal
ba, istorija ir santykiais su kai
myniniais kraštais. Viršelis su
projektuotas dail. A. Vaičaičio, 
tekste žemėlapiai braižyti A. Bu- 
lako. Išleido Australijos Lietuvių 
Studentų Sąjunga Melbourne 
1968 m. Psl. 96. Spaudė Minties 
spaustuvė Sydnėjuje.

The Baltic Review. Nr. 35, 1968 
m. August. Pabaltijo kraštus lie
čiąs politinis žurnalas leidžiamas 
New Yorke tris kartus per metus, 
šiame numery pažymėtini straips
niai : V. Sidzikauskas, Fiftieth 
Anniversary of the Baltic States, 
I. Vizulis, The Diplomacy of the 
Allied Powers Toward the Balt
ic States.

Išganymo Žinia. Lietuvių evan
gelikų sekmininkų laikraštėlis, 
išeinąs 6 kartus per metus ir re
daguojamas S. Tautvaišo. Nr. 
4/26. įdomūs religinio ir dorinio 
pobūdžio pasiskaitymai.

Vincas AugulinaviČius

uodegėlės ir dirbančiųjų sąžinę 
įtarinėjat, savąją paslėpę. Dėl tų 
keleto centų? Apskaičiuokit, kiek 
laiko žmogus sugaišta; benzinu ir
gi dar nelyja. Tas jūsų “nerink
tasis” komitetas turi šeimas, dar
bą ir taip pat galėtų kortuoti va
karais. O tu, Petrai, jeigu neži
nai ką reiškia žodis “komitetą*", 
tai geriau tylėk! Mes ne organi
zacija, todėl nerenkam valdybų, 
nei rašom protokolų. Yra kas mū
sų pajamas užprotokoluoja. Ge
riau sakykit, kad nenorite duoti. 
Kam tie pamokslai ir kieno nors 
kaltės ieškojimas, dėlto jūs “ne
galite” duoti? Kiek jūs visokių ne
gerovių ir klaidų išrandate?! Die
ve mielas, nejaugi tik jūs vieni 
tokie gudrūs ir nedarote klaidų 
ir viską taip gerai žinote? Paau
kokite tada nors truputėlį savo 
talentų bendram reikalui, nes mes 
norime įrengti salę ir jūsų gud
resnis protas labai reikalingas. 
Bet jūs labai talentingi kritikai. 
Jūsų duoklė — pamokslai ir ne
pasitikėjimas. Ir drįstate kalbėti 
apie gėdą. Lietuviai esate, o sako
te, kad nubaidysim. Nubaidysim 
pastangomis įrengti savus Na
mus? Ar jūs koks pienės pūkas, 
kad bile vėjelis gali nupūsti? 0 
kur dingsite tokie vėjo papučia-

Pamokslas nuo
SYDNEY LIETUVIŲ VISUOMENĘ 

visus Dainos choro rėmėjus ir talkininkus sveikiname 
ŠV. KALĖDŲ

proga ir linkime laimingų ir skambių 
NAUJŲJŲ METŲ

Dainos choro Dirigentas ir 
choristai

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

šventėse sveikiname Geelongo Lietuvių Choro vadovą p. J. Jušką, 
choro rėmėjus, mielus choristus bei jų šeimas linkėdami visokeriopo 
džiaugsmo ir ištvermės lietuviškoje dainoje ir giesmėje.

Geelongo Liet. Choro Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Meno Ansamblis
Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga nuoširdžiai sveikina savo mielus dirigentus p.p. M. Umbra- 
žiūnienę, J. Gaižauską, J. Maksvytį, administratorių V. Asevičių- 
Arą ir Ansamblio moterų choro administratorių K. Daniškevičių 
ir linki geriausios sėkmės ir laimės 1969-se metuose.

Mieli lietuviško meno ir dainos bičiuliai ir rėmėjai!
Tebūna jums KALĖDŲ ŠVENTĖS nuotaikingos ir giedrios kaip 
lietuviška daina ir tegu NAUJIEJI METAI pasitinka su daina 

ir viltinga lietuviška nuotaika.
Sydnėjaus Lietuvių Meno Ansamblis

Mielą Mariną Osinaitę. Cox ir nepavargstantį talkininką 
Algi Plūką sveikina su

ŠV. KALĖDOMIS
ir sėkmingiausių bei kūrybingiausių metų linki

Sydnėjaus Lietuvių Ansamblio jauniai

Mielus mūsų talkininkus
p.p. DANUTĘ IR STASI SKORULIUS

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikina ir kupinų laimės ir džiaugsmo 1969-jų metų linki

“Užgavėnių Katrės”

Girdėjom kalbas, kad esąs koks 
tai moterų komitetas su drambliu
kais ir renkąs pinigus Lietuvių 
Namų salės statybai. Ką moterys 
daro Australijoj jau nebesidyvi- 
jam, nes matote patys, kad jų suk
nelės tokios trumpos, jog net pli
ki pakinkliai matosi. 0 ant gal
vos ar ant pečių tai jos visokių 
gyvūnų užsideda; esu matęs Sia
mo katiną ant peties ir papūgą, 
šuniukų visokių vedžiojasi. Tai 
kodėl mūsų moterys negali turėti 
drambliukų? 0 Dzidoriuką pažįs
tate; nors ir ožką kas į Žagarę 
varytų, Dzidoriuke prisidėtų. Jei
gu jau yra koks komitetas su 
drambliukais, tai kaipgi be jos?!

Susirinko vyrų keletas čia aną 
vakarą pokerio pakortuoti. Bal
tramiejus, Vilenčikas ir mūsų vy
rai. Atėjo ir Dzidoriuke su savo 
drauge Elena. Jodvi labai ščyros 
komitetininkės ir be jų žinios joks 
drambliukas nepereis per miestą. 
Pokerį lošiant pinigai labiau žvan
ga, negu kortos. Bankas tai prie 
vieno, tai prie kito glaudžiasi. Bai 
giant lošti nemaža krūvelė si- 
dabriokų susidarė ant stalo Baltra
miejaus naudai. Žiūrėjo Dzidoriu
ke su Elena j tuos pinigus, kaip 
katinai j lašinius ir, matyt, šir
dis nebeišlaikė: negalėjo leisti 
Baltramiejui susišluoti. Išsitrau
kė pasišnibždėjusios abi iš krep
šių po drambliuką su Common- 
wealth’o antspauda ant šono.

— čia kaip tik patys tinkamiau
si pinigai į drambliuką, — sako 
Dzidoriuke. — Jums jie lyčni. Ar 
išlošęs, ar pralošęs — tas pats 
nuostolis. Atiduok mums, Baltra
miejau !

Kur tau Baltramiejus duos?! 
Keletas bonkų vodkos išeina iš jo 
laimikio. Tai kaip dabar taip imk 
ir atiduok drambliukui?

— Nix, Dzidoriukė, — Sako 
Baltramiejus, pinigus ranka už
spaudęs. — Velniai žino, kam jūs 
renkat, nes ant drambliuko jokio 
štampo nėra. Mano draugė Na- 
diežda pasakojo, kad jie niekur 
neužprotokoluoti, nė licenzijos jo
kios neturi. (Ji visų protokolus 
žino, nebijok!) Gal jūs čia tik sau 
pasogą kraunat, žmones apgaudi
nėjat?

— Kas jus išrinko į tą komite
tą? Ar buvo laikrašty paskelbta, 
kad bus kokie rinkimai? — Teirau
jasi ir Petras. — Susirinkot tokia 
labai jau “exclusive” sesučių Sin- 
gerio kompanija ir prašot pini
gu-

— Su tais drambliukais ir aukų 
rinkimų baigiat kitus nuo lietuviš
kumo atbaidyti, — sako Vilenči
kas. — Negana, kad į pobūvį atė
jęs bilietą nusiperki, kurio pilnai 
užtenka; jūs dar drambliukus po 
nosia kaišiojai Visokius loterijos 
bilietus pirk ir dar kitokie aukų 
rinkimai. Nebesinori nė į Lietu
vių Namus eiti. Apstojat kaip ko
kios ubagės. —

— Ne vien tik Baltramiejaus 
Nadiežda, bet ir visas miestas kal
ba, kad jūsų komitetas netvarkoj,
— sako Petras. — Pačios save iš
rinkot ir laikot drambliuką atki
šę be jokio oficialaus ženklo. Štam
pas turi būti!

— Aš dėlto tankiai ir neinu į 
Lietuvių Namus, — sako Baltra
miejus, — nes kaip į atlaidus ei
damas turi neštis terbą smulkių 
ubagams apdalinti. Sarmatą turė
tumėt, taip žmones užpuldinėti. 
Neaiškus tas jūsų komitetas, ne. 
Mačiau pats, kai per paskutinį 
pobūvį užriko viena ant tos ma
žiukės su geltonu drambliuku; tai 
ta ir nebežinojo ką atsakyti, kam 
tie pinigai eina. Aha, matyt nesu
sitarusios bizniaujat. Visi žmonės 
labai pasipiktinę tavo poniom su 
drambliukais. Geriau pudelius ko
kius vedžiokitės!

— O, kad jūs kur baloj sudeg- 
tumėt! — šoko bartis Dzidoriukė.
— Jeigu kam sarmata turėtų bū
ti, tai tik jums! Jau reikia būti 
paskutiniu pašlamėku, su taip že
mai nudribusiu galvojimu, jeigu 
manot, kad mes tuos drambliukus 
išplėšusios kaip kokie razbainikai, 
į Braziliją pabėgsim. Tūkstančius, 
matai, žvanginame tuose drambliu
kuose ir kaip mat Onasio jachtą 
nusipirksime, štampuoti neturime 
kaip; uodegėlė per trumpa, o no
sis per ilga. Nė štampo tinkamo 
neturime. Ne drambliukų uodegas 
štampuoti susirinkome, o padėti

kalno...
salės rengimui lėšas telkti. Todėl 
ir stengiamės, prašome kiekviena 
proga. Kaip jūs manot; ar iš dan
gaus nukris pinigai salės staty
bai? Ar mus čia koks Maižie- 
šius atvedė į pažadėtą žemę ir tik 
reikia palaukti, kol manna pri
snigs? — čia į vieną, čia j kitą 
atsisukdama rėkia Dzidoriukė. — 
Kaip jums negėda rėkauti ant dir
bančių žmonių? Jeigu užpulta mo
teriškė nebežinojo, kaip jūs ma
not? Rėksmu staiga užpultas tu 
ir savo vardo nebežinotum, ne tik 
drambliuko paskirties. Manot taip 
lengva ubagauti, kaip jūs tą dar
bą vadinate? Rėkiat ant tų, kurie 
dirba už save, už tave ir dar de
šimtį kitų. Patys stenat, stenat; 
gimdot skausmuose tą keletą cen
tų ir pasternoką tepagimdote. Pa
rėkauti, ilgiausią pamokslą pasa
kyti, stenėti nereikia. Daug kas 
jums negerai. Reikia namų, reikia 
salės, visko reikia; bet centą duo
ti labai sunku. Ar tie darbininkai 
kokie užkeikti karo vergai, kad 
turi vieni vargti ir dar sau lei
džiate juos plakti? Ar jūs kokie 
gegužiukai svetimam lizde, kad 
jus tik penėti ir duoti privalo? 
Ar jūs niekuo neprisidėsit? Atsi- 
stokit kartą prieš veidrodį, atidžiai 
į save pažiūrėkit ir paklauskit: 
tėvynės sūnus esi? kokia nauda tė
vynei iš tavęs? — Jei sąžiningi 
būsit — paraudonuosit, nes iš jū
sų menka nauda. Negana priešas 
niokoja, bet ir jūs dar padėkite! 
štampo ieškote ant drambliuko

mi? Su australu tik kartiamoj 
išgerti gali; savo širdies jis tau 
niekad neatidarys. Mūsų jau čia 
gimusius vaikus vistiek vadina 
naujais australais. Jie irgi baido 
aukų prašinėjimu, nes dar niekas 
neturi Mandreikio, kad jam laz
dele pamojus viskas stotųsi. Kur 
pritapsite taip lengvai nubalda
mi ?... Ach, be reikalo aš bumą au
šinu, nes jūs kaip svetimi; ar 
jums, ar sienai kalbėt... Gaila jū
sų; tokie vargšai niekeno žmonės. 
Laimė, kad jūsų nedaug. Daugiau 
tokių, kurie su noru prisideda. Jų 
Šiltą šypsena ilgiau atsimeni, ne
gu jūsų išmėtinėjimus. Jų akyse 
meilė šypsosi ir dėl jų darbas ne
sunkus. Su jų pagalba tikslai at
siekiami; nes jų nenupučia joks 
vėjelis.

Dar Dzidoriukės barniui gerai 
nejpusėjus Baltramiejus pradėjo 
kaišioti savo pokerio banką į ju
dviejų drambliukus. Dabar kaži- 
ką numarmėjęs apie gerklę di
desnę už ją pačią išsiėmęs čekių 
knygutę išrašė čekį. Matyt nema
žai, kad jį apsikabinus Dzidoriu
kė ko verkti nepradėjo iš džiaugs
mo.

— Matai, Dzidoriuke, — sako 
Kairys juokdamamais. — Be rei
kalo taip labai bareis. Ne tokie 
jau blogi mūsų žmonės. Mes visi 
žinome, kad reikia salę įrengti. Ži
nome ir, kad nerasime ant kelio 
pamestų tam tikslui pinigų. Mes 
patys ir sudėsime. Nenusimink!

Bet Dzidoriukė su Elena, čekiu 
neatsidžiaugdamos, nieko jau ne
begirdėjo. Išbėgo namo drambliu
kais tarškindamos.

Rapolas
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KNYGA “ NAUJI METAI - SENI BATAI
GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA

atsiras žinomų pavardžių eilėse ir 
kiek daugiau tuščių kėdžių mūsų 
bendruose parengimuose stovės?...

Sydnėjaus Lietuvių Spaudos Platinimo Centras, 39 Church St., 
Lidcombe, platina naujausias ir vertingiausias knygas ir plokšteles. 
Taip pat didelis pasirinkimas tautiniais motyvais medžio drožinių
A. Merkelis, A. SMETONA — monografija $11.25
R. Skipitis, ATSIMINIMAI II dalis 6.30
B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA LILIU ir IV tomai po 9.20
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS 4.00
V. Vijeikis, LIETUVA MANO TĖVŲ ŽEMĖ, albumas 6.50
V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA 5.40
A. Maceina, DIEVO AVINĖLIS 3.50
J. Girnius, IDEALAS IR LAIKAS 4.00
S. Yla, DIEVAS SUTEMUOSE 2.70
L Girnius, ŽMOGUS BE DIEVO 5.00
B. Raila, LAUMIŲ JUOSTA 2.00
P. Jurkus, ANT VILNELĖS TILTO 2.50
A. Nendre, AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ 4.50
H. Didžiulyte-Mosinskienė, OŠIANČIOS PUŠYS 2.50
A. Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA 2.50
J. Šoliūnas, KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON gausiai

paveiksluota 3.00 
METMENYS, jaunosios kartos kultūros žurnalas 1-80
Oven J. C. Noren, TIMELESS LITHUANIA 3.60
L. Darmbriūnas, A. Klimas, W. R. Schmaltsieg, INTRODUCT

ION TO MODERN LITHUANIA 6.80 
A. Budreckis, THE LITHUANIAN NATIONAL REVOLT

OF 1941 8.60
Tautvaiša: THE CEMETERY, Sibiro kankinės atsiminimai 1.75 
ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA 5.00

PLOKŠTELĖS I
SVAJONIŲ SŪKURYJE — B. Tamošiūnienė 7.00
LINKSMŲ KALĖDŲ — giesmės 5.75
LIETUVIŠKOS GIESMJĖS 5.75
BALTIJOS VĖJELIS (mono $5.25) stereo 5.75
S. BARAS (mono $7.00) stereo 8.00
AURELIA 5.75
JUODYTE SU GITARA 5.25
ROŽĖS IR TYLŪS VAKARAI 5.75
PILĖNAI — opera, 8 plokštelės po 5.25 11.75
DVI MAMYTĖS DVI DUKRYTĖS 5.75
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI 5.75

Štai, gana greitai, ir vėl kabin
sime ant sienos naujų kalendorių! 
Kas su šuniuku, meiliai žiūrin
čiu iš krepšiuko, kas su “Kakabu- 
ra”, ant guminės šakos tupinčia, 
o kas ir su mergina, tik šelmiš
kai šypsena pridengusia. Savaitę 
— kitų trauks jis mūsų akį savo

spalvų šviežumu, kartu priminda
mas visų eilę vardinių, gimtadie
nių, sukaktuvių, minėjimų, šven
čių ir kitų svarbių, net raudonu 
pieštuku apvedžiojimų, datų. Vie
nų iš jų lauksime nekantraudami, 
kitos ateis ir praeis nelaukiamos 
ir, kai kurias iš jų norėtume tuč-

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga / 
sveikiname visus draugus ir bičiulius 

su geriausiais linkėjimais
LIETUVIŠKI MEDŽIO DROŽINIAI

E. Lašaitis J. Gudaitis
Tel. 73 4118 Tel. 74 1431

5 Devonshire St., Croydon, Sydeny, N.S.W.

Be minėtųjų dar yra didelis pasirinkimas ir kitų autorių leidinių, 
o taip pat ir lietuvių autorių knygų anglų kalba.

Knygas ir plokšteles galima įsigyti kiekvienų sekmadienį, SPAU
DOS PLATINIMO CENTRE, Lietuvių Klubo patalpose, 39 Church 
St., Lidcombe, N.S.W. 2141. Telef. 649-8879.

Linksmų
ŠV. KALĖDŲ ir laimingų

NAUJŲ METŲ 
linki savo draugams ir klientams

KURRALTA PLUMBING Co.

(Reg. Master Plumber K. Kaminskas)

Visus mielus draugus, artimuosius, pažįstamus ir klientus 
sveikinu su

ŠV. KALĖDOMIS 
ir linkiu visiems laimingų ir sėkmingų

NAUJŲJŲ METŲ
K. ADICKAS

Radio & Television Service
182 Hawtome Pde., Haberfield, Tel. 798 8126

ŠACHMATAI ADELAIDĖJE
Didmeisteris Romanas Arlaus

kas garbingai iškovojo Pietų Aus
tralijos šachmatų čempiono titulų. 
Jo varžovai buvo visi anksčiau iš
sikovoję čempionatus. Pažymėtini 
nugalėti didmeisteris latvis L. 
Endzlins ir lenkas Sulik, šachma
tų Olimpiados lenkų rinktinės da
lyvis. Junjorų čempionas Graske 
nugalėtas 25 ėjime! Atžymint 
Laisvės Metus Romanas ryžtingai 
kovojo visus nugalėdamas, tik 3 
partijas sulošė lygiom.

6.12.’68 Adelaidės Vyties A. kl. 
komanda iš eilės ketvirtų kartų 
iškovojo Pietų Australijos žaibi- 
nio šachmatų lošimo čempiono var
dų. Nors buvo sudarytos rinktinės 
prieš Vytį, bet ir tas negelbėjo. 
Vytis gavo 10 taškų daugiau už 
visas komandas. Komandai vado
vavo R. Arlauskas.

Chronicle rašė, jog reikia ste
buklo, kad kas Vytį nugalėtų. Pa
darius papildomų turnyrų šveica
rų sistema Vytis A kl. atsidūrė 
antroje vietoje. Taigi Vyties 3 ko
mandos laimi tik vicečempiono 
vardus, būtent; A kl., A res. II 
vad. S. Reivyčio ir B kl. vado
vaujama J. Bardausko. Metų pra
džioje visos Vyties komandos pir
mavo. Pasibaigus varžyboms visi

žaidėjai perkelti j A kaišę ir da
bar vykstančiame Pennant turny
re žaidžia gana sėkmingai. A. kl. 
Komandos kapitonu yra S. Reivy- 
tis, kuris prieš 5 metus pradėjo 
kovoti C kl., o dabar perėjus žais
ti į A kl., pareiškė, kad yra di
delė garbė lietuviams kovoti aukš
čiausioje klasėje. R. Arlausko 
nuomone, visi šachmatininkai ge
rai kovojo ir užėmė aukštas po
zicijas. Aš, kaip Vyties šachma
tų vadovas visiems šachmatinin
kams nuoširdžiai dėkoju už puikų 
Vyties reprezentavimų ir lietuvių 
vardo iškėlimų.

Laimingų Naujų Metų!

P. Lukošiūnas

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikiname visus mielus bičiulius ir klientus 
linkėdami tyro džiaugsmo ir geriausios sėkmės šventėse ir 

1969-se metuose.

spaustuvė "MINTIS”

417 Burwood Rd., Belmore, N.S.W.,2192 

Tel. 759 7094

Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai

Šv. KALĖDŲ ir N. METŲ proga 

visiems bičiuliams, pažįstamiems ir klientams

CERTINA TIME 
(Sav. J. Černiauskas)

149 Wentworth St. Port Kembla, N.S.W., 2505 
Tel. 4 1686

Nuoširdžiai sveikinu visus mielus pažįstamus ir klientus 
su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
ir linkiu šviesių ir laimingų

NAUJŲJŲ METŲ
MICHAEL ZAKARAS

Licenzijuotas kilnojamo — nekilnojamo turto, butų nuomavimo, 
pinigų investavimo, paskolos parūpinimo agentas

18 Lundy Ave., Kingsgrove, N.S.W. Tel. 50 3367
Veltui suteikiamos visos informacijos ir patarimai aukščiau 

minėtais reikalais.

NAUJAMEČIO LINKĖJIMAI
(papai 1968 m. nuopelnus — Kukutis)

NAMUOSE.
Knisto V-bai: Įsijungti į visuo

meninį darbų, priimant dėmesin 
idant, vadinasi, reiškia — to rei
kia!

Sydnėjaus Apyl. V-bai-. Kibirų 
“Mr. Fixit” klijų. Jais suklijuo
ti kiaurų bendruomenės laivų ir 
vėl ramiai plūduriuoti Sydnėjaus 
ramioje neveikios kūdroje!

Ramovėnams: Suglausti retė
jančias eiles arba "naujokais” 
priimti skautus!

Skautams: Vis budėti, kitaip 
grius vartai ir nebebus kaip į 
stovyklavietę įeiti!

Sydnėjaus Lietuvių Klubui: Ne
nusiminti, nes ir Operos rūmų ati
darymas neįvyks be A.D. 2000.

“Dainavai”: Krikštyti iš naujo. 
"Namus” pavadinus “mene” bus 
gal daugiau vietos!

Kapinių Paminklo K-tui: Plytų, 
plytų! Joms murinti pasinaudoti 
tarp Lidcombės ii- Bankstowno 
maišoma tešla!

Moterų D-jai-. Pieningų telyčių. 
Žiū, Melbourne moterys ne tik 
kad primelžė bet ir sviesto pri
suko!

Kovui: Aukos, aukos! Už aukas 
nuskusti senimų — padarant iš jų 
jaunimų.

Neriui: Kantrybės! Jei Adelai
dėje jūsų nepaskandins — išplauk
site!

Mūsų Pastogei: Kad Kukutis vis 
paper-ėtų!... ir redaktorius Lie
tuvių Dienose akinių nepamestų!

Plunksnos Klubui: Aš irgi 
plunksnuotas!

"Šviesai!’: Nevaikščiuoti tamsy
bėse!

"Dainai!’: “Be tavęs nebūs so
džiuje dainų...”

Ansambliui: “Vai dūda ir vėl 
dūda...”

Jaunimo Chorui: “Ar aš tau, 
sese, nesakiau...”

Ateitininkų Chorui: “Requiem 
Eternam...”

Rožytėms: Negi tikrai ir nuvy
to?

Bijūnėliams: Po bijūnėlį..!
Neužmirstuolėms: Tik prisiminti!

Linksmiesiems Broliams: “Ko 
verkiat nuleidę šakas?..”

Klebonui: Užrišti tvirtesnį maz
gų! Iki šiol kiek surišta vis atsi- 
riša ir bėga.

Viengungiams: Cha, cha! Ir 
draugai ne visi bus ženoti!

Sydniejiškiams: Gaila, bet da
bar į balionų pūsti reikės visiš
kai rimtai!
KITUR

Adelaidės Bendruomenei: Iška
binti geležinkelio stotyje plakatų, 
kad visi suvažiavėliai matytų: — 
“Pavydas — griekas, vienybė — 
viekas”

Melbourne Bendruomenei: Vai
singų Metų! Kluonas jau yra, da
bar vežkite derlių!

Geelongo Bendruomenei: Kiti 
galite ir nevažiuoti Šventėn, tik 
išleiskite Marytę ir Monikų (su ar
monika) !

Wollongongo Apylinkei: Pasi
naudoti valdžios nebuvimu Sydnė- 
juje ir tyliai perimti vadžias!

Tasmanijos lietuviams: Nesirū
pinkite! Biiig Deal, kad lietuvis 
australus mokina lietuviškos dai
nos. Sydniejuje lietuvius mokina 
jugoslavė...

Sostinės tautiečiams: Rezervuo
kite Kukučiui “barman’o” vietų. 
Aš seniai sutinku kad:'1— “Žmo
gus ne vien duona gyvena...” Rei
kia ir alaus!

Brisbane: ir Perthui: Vienyki
tės! Visi į Darvinų!

“Tėviškės Aidams": Pasigau
ti Rapolų, Rapolų, Rapolų ir įkišt 
į prieglaudų!

tuojaus juodais dažais užteplioti, 
lyg jų visai ateinančių dienų py
nėje nebūtų. Dėjai Iš dainos-žo- 
džių, ir kalendoriaus dienų, neiš
mesi. Kam šypsotis, kam gailių 
ašarų nubraukti, visdėlto Geriau
siojo valia ir vėl duotas naujas 
kalendorius; 365 dienos, kurias, 
mes tikimės, reikės atgyventi ir 
praleisti.
Reikės praleisti! Ak, Die! Kų at
neš ir man asmeniškai Naujieji 
Metai? Skauda pečiai ir linksta 
nugarkaulis vienam nelengvų naš
tų, vis dar į kalnų, nešant O ir 
sekančiais ar palengvės? Ar ža
dėta nors viena diena su šviesia 
prošvaiste jau seniai apsiniauku
siame danguje, kad kaip žmogus 
kur nors prisėsčiau pailsėti — pra
eitin nyktančiom pėdom pasi
džiaugti!? Ir ar visas ateinančias 
dienas žadėta matyti?..

Kų atneš Naujųjų Metų skam
būs varpai, palydimi linksmai 
ubagaujančių laivų sirenų kažin- 
kur tolimame uoste, ir mūsų pas
tebimai nykstančiai visuomenės 
veiklai Sydniejuje? Ar pasiduos 
ranka rankai tenai, kur jau metų 
metais atgal turėjo pasiduoti, ar 
ir vėl, pagal senų papratimų kiša
ma koja maišys mėginančių ženg
ti žingsnius? Ar pakels kastuvas 
jau seniai (nors gerų pamatų) 
laukiančių žemę ar tik gilias duo
bes rausinės ir taip nelygiame 
kelyje? Visdėlto skaudu pagalvo
jus, kad viena mūsų generacija 
užaugo ir sensta be savųjų na
mų ir sekančioji pasibaisėtinai 
greitu tempu tirpsta šiame tautų 
lydymo katile, beveik be vilties sa
vo pastogės ir užuovėjos susilauk
ti!
Pavienių ir, rodos, palengva kas
dienybėje slenkančių dienų eilė, 
visdėto, savo reikalaus! Šauks mus 
į minėjimus, jau seniai tradici
ja pavirtusius; į sekmadienų pa
maldas, kurioms vis mažiau ir ma
žiau lieka laiko (ir noro) ir į kitus 
lietuviško darbo barus, kuriuos 
sunku ir išvardinti, bet kuriuos, 
prisipažintinai, vis daugiau ir 
daugiau pavaduoja australų alaus 
baras. Ir į kapines šauks! Ne 
tam kad aš blogas pranašystes no
rėčiau skelbti, bet jau ar ne dvi
dešimt kalendorių ir eilės vis nau
jai supiltų kapų taip sako! Taip 
ir Naujuose Metuose kiek neuž
pildomų ir nepapildomų spragų

Naujų jėgų — iš kur paimti? 
Tautinį vestuvių rūbų jau seniai 
pakeitė puošni ir balta suknia ir 
taip, ar ne dažnu atveju, pasi
dabinusi lietuvaitė bažnyčion at
važiuoja lietuvė, o išvažiuoja — 
svetimtautė? Ir kai išvažiuoja tai 
jau ir išvažiuoja!.. Ir vyrų jaunų 
kiek, gi dingsta kitataučių “glėby
je” ir, tuonu pačiu, mūsų “sųra- 
šuose”? Mažėja krikštynų mūsų 
kunigų knygose, nyksta palengva 
sekmadienio “Vargo Mokykla”. 

Pirmųjų Komunijų iškilmes ir jau
nimo organizacijų vėliavas pradės 
ėsti australiškos “kandys”. Ne
daug, tikrai kad nedaug, padeda 
mūsų retėjančioms eilėms, į mūsų 
šeimas įsimetęs, modernaus gyve
nimo vėžys — skyrybos ir jų pa
sėkos! Naujų dienų eilėje, tuo bū
du, kiek statistikos biurui patieks 
šaltų skaitlinių šios pasvietės lie
tuvi ja? Kiek dėlto bus išverkta 
jaunų, o tačiau nereikalingų, aša
rų? Ir kiek “aukštų”, pagal “tie
sų ir šviesų” suformuluotų ir bran
giai apmokamų žodžių pasakys 
Skyyrybų Teismuose iš to sau lo
bius kraudami advokatai?

Ak, ateinančios dienos? Ar 
džiaugsimės, kad gražiau žaliuoja 
žalios žolės kilimas apie raudonų 
plytų namų, kad garažas siūles ar
do vis naujesnę ir didesnę maši
nų priglausdamas, kad sūnus ar 
dukra (laiku ar nelaiku) apsive
dė? Kad pakabinsime, it šiūpelę 
pinigams semti, ant sienos diplo
mų?

Ak, Naujieji Metai! Ar liūdėsi- 
me, kad nyksta eilės lietuviškai 
vėliavai panešti, kad surambėję 
liežuviai lietuviškai dainai padai
nuoti ir, šiame klimate keisteny
bių krašte, strofuojasi pirštai lie
tuviškam žodžiui parašyti — lie
tuviškų meliodijų iš smuiko, akar- 
deono bei pianino išprašyti?

Pasens kelių mėnesių laikotar
pyje tavo šypsena, Kalendoriaus 
Mergaite, ir šuniukas pavargęs 
krepšyje snaus!.. Mes, greičiau
sia, pamiršę Naujųjų Metų nak
ties triukšmų, linkėjimus, pasiry
žimus ir geras rezoliucijas, lipsi
me į senus batus ir keliausime 
įprastais keliais mindami kasdie
nybės dulkes bei lipdami vienas 
kitam ant mazolių, didžiuodamie
si esu lietuviai. Anot vieno ir ge
rai pamokinto: “Baureliai buvo
me — baureliais ir liksime!”

j MURRAY’S j 
į H F. STORES |
| 646 George St., Sydney, Australia £
J (Kampas Liverpool St.) £
.J- TEL.: 26 1768 £
« (ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) £ 
£ JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai £ 
■♦i gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per

visiems gerai žinomų ir rekomenduotinų firmų: MURRAY’S J 
J H.F. STORES, kuri paskutiniuosius 22 metus turi kontaktų su ’♦! 
J Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami kitų skel- 
* bimų. >£
>• 22 metai mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- įjį
J tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny*

gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.
!♦! Mūsų firma — MURRAYS H.F. STORES — dar £ 

nei vieno siuntinio nepražudė per visų 19 metų, nes Jūsų siun- >*< 
šj< tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mea

pilnai garantuojame Jnaų aiunttnį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų Į»j 
£ giminė*. >*<

Jūsų siuntinys pasiekia gavėjų paprastu paštu per 2 mėne-
>♦< sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
■»! 12 dienų.
$ SIUNTĖJŲ DĖMESIUI J
:*< Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- £ 
M mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- >; 
[♦Į dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir J 
>Jį siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro- H 
S džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
S Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 60 £ 
g dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI: |
2 CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Rd. £ 
'į Tel: 72-2082.
>; PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 293 Church St £
£ Tel: 635-9728. J
$ BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitchener Pde. >♦!

Tel: 70-8089. !»!
ST. MARY’S: MURRAY’S H.F. STORES 97 Queen St. į

Tel: 628-1156. *
NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter St. :♦! 

M Tel: 2-3596. £;
£ NEWCASTLE: MURAY’S H.F. STORES 93 Northumberland St. »♦« 
$ Wickham, Tel: 61-5180.
X MELBOURNE, VIC.: MURRAY’S H.F. STORES 94 Elizabeth 
£ St, Tel: 63-7895. $
J CANBERRA, A.C.T.: CANBERRA DISPOSALS — CIVIC CEN- »♦« 
? TRE, Tel: 4 3840. ’♦!
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SPORTO ŠVENTES FAVORITAI
Devynioliktoji Australijos lietu

vių sporto šventė, jvyks gruodžio 
2731 d.d. Adelaidėje; jų vėl galima 
pavadinti rekordine, nes joje da
lyvauti užsiregistravo virš 260 
sportininkų bei vadovų. Varžybo
se dalyvaus visi aštuoni Austra
lijos lietuvių sporto klubai: Banks
towno Neris, Canberros Vilkas, 
Geelongo Vytis, Hobarto Perkū
nas, Melbourne Varpas, Pertho 
Neris, Sydnėjaus Kovas ir šventės 
rengėjai — Adelaidės Vytis.

Šventės dalyvių gretose matysi
me pirmos šventės dalyvį Algį 
Ignatavičių, veteranus Vincų So- 
hų, Dimitrijų Kriaucevičių ir jų 
pėdomis sekančius jaunuolius, 
kaip canberiškį E. Palubinskų, 
varpietį A. Milvydų, adelaidiškį 
K. Jaunutį ir kitus daug žadan
čius lietuvius sportininkus.

VARŽYBOS
Nežiūrint, kad mūsų prieauglis 

yra lietuviškos kilmės, sporto 
šventės pirmenybėse vyks atkak
lios kovos dėl klubų spalvų gar
bės.

Bankstowno Neris — sporto 
švenčių naujokas, todėl dar nieko 
apie juos daug pasakyti negali
ma. Viena aišku, kad neriečiai pa
tirs nusivylimų ne tik vyrų, bet 
ir jaunių krepšinio varžybose.

Canberros Vilkas taip kaip ir 
neriečiai pamatys, kad pirmieji 
žingsniai vyrų krepšinio pirmeny
bėse nėra lengvi. Tačiau jau vien 
Palubinsko vardas teikia kiek vil
čių- Vytenis Vasaris stalo teniso 
čempijonas favoritas šį titulų gar
bingai apginti.

Hobarto Perkūnas dvyliktosios 
JĮventės veterane^ pasirodys ge
riau, negu kai kas galvoja. Prity
ręs krepšinio dirigentas Antanas 
Andrikonis visuomet suranda vy
kusį taktinį manievrų ir patei
kia staigmenų varžovams bei žiū
rovams.

Gelongo Vytis — drausmin
giausi šio kontinento lietuviai

ciutė, N. Vyšniauskaitė, G. Kri- 
vickaitė ir M. Lapienytė dės vi
sas pastangas, kad nepasikartotų 
pereitos šventės foto finišai. Bū
tų klaidinga nesiskaityti su ko- 
vietėmis arba su varpietėmis ir 
net su Geelongo krepšininkėmis, 
kurios praeity mokėdavo pateik
ti nemalonių staigmenų varžo
vėms. Moterų krepšinis taip pat 
pranašauja atkaklias kovas.

Jaunių krepšinio varžybose tiek 
berniukų tiek mergaičių grupėse 
favoritai — Adelaidės vytiečiai. 
Visuomet gerų įspūdį palieka Gee
longo jauniai, kurie gali pasirody
ti pranašiau už Melbourne ir 
Bankstowno prieauglį.

STALO TENISAS
Komandinėse vyrų pirmenybėse 

favoritai — Melbourne Varpo ko
manda. A. Balnionis, J. Ablons- 
kis. Pajėgių žaidėjų pamatysime 
ir kituose klubuose, tačiau gerai 
sužaidus Varpo dvejetas laiduoja 
titulų melburniškiams.

Individualinėse varžybose can- 
beriškis V. Vasaris sulauks kieto 
pasipriešinimo iš perkūniečio A. 
Andrikonio ir varpiečio A. Bal- 
nionio.

Moterų komandinėse pirmenybė
se favoritėmis reiktų laikyti jau
nas Adelaidės vytietes. M. Decky- 
tė ir R. Bielskytė klubų šventė
je reprezentuos pirmų kartų, ta
čiau šventei jos nepaprastai darbš
čiai ruošiasi.

Individualinėse varžybose Mar
garita Deckytė nesigailės pastan
gų Jono šoliūno trofėjų išlaikyti 
dar vienerius metus.

LAUKO TENISAS
Pereitos šventės hugalėtojai 

Adelaidės vytiečiai A. Remeikis, 
P. Eičas ir A. Ignatavičius tikisi 
ir šiemet gerų rezultatų koman
dinėse vyrų pirmenybėse. To pa
ties tikisi ir nuolatiniai varžovai 
varpiečiai.

Mielus sporto darbuotojus, 
rėmėjus ir visus lietuvius nuoširdžiai sveikina su

ŠV. KALĖDOMIS 
ir laimingų 

NAUJŲJŲ METŲ 
linki

Bankstowno Lietuvių Sporto Klubas Neris

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUŲJŲ METŲ proga

sportišką sveikinimą siunčiame visiems sportininkams, 
jų tėveliams bei sporto rėmėjams.

Geelongo Vyties Valdybos pirmininkas ir nariai

M KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968 M
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai 

sudarytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie labiausiai reikalingi £ 
ir naudingi Jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1968 M. M
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megstinis, £ 

itališkas moteriškas arba vyriškas nailoninis lietpaltis; 31 >j 
jardo vilnonės angliškos vyriškam kostiumui medžiagos; 3 $ 
jardai gražios moteriškam kostiumėliui medžiagos; vilnonė si- $ 
jonui medžiaga; puikūs vyriški nailoniniai marškiniai arba nai. ;♦! 
loninė bliuskutė; dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų >J 
geriausios rūšies cigarečių. $

$65.00 (australų !♦«

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

proga sveikiname narius, rėmėjus, aktyvius ir buvusius sportinin
kus ir visus Sydnėjaus lietuvius, kurie remia sportuojančio jaunimo 
veiklą.

Sydnėjaus lietuvių sporto klubas Kovas

Individualinėse varžybose var- 
piečiui Vytui Špokevičiui iškovoti 
vyrų titulą trečius metus iš eilės 
bus nelengva, ne Petras Eičas, 
kuris šįmet žymiai ūgtelėjo ir 
daug padirbėjo, žada smarkiai pa
sipriešinti.

Komandinėse moterų pirmeny
bėse Adelaidės vytietėms bus ne
lengva apginti titulą, kuris gali 
atitekti šiai šventei geriau pasi- 
ruošiusioms varpietėms.

Individualinėse moterų varžybo
se ilgametei čempijonei adelaidiš- 
kei Aldonai Morkūnaitei taip pat 
bus nelengva iškovoti titulų šeštus 
metus iš eilės. Varpietė Jūratė 
Adamkavičiūtė tikisi nuvainikuoti 
A. Morkūnaitę šiais metais tre
čiuoju bandymu.

TINKLINIS

Vyrų grupėje favoritai Sydnė
jaus Kovas. Apie titulų svajoja 
Geelongo ir Adelaidės tinklininkai. 
Būtų klaidinga nesiskaityti su 
Canberros ir Melbourne sporti
ninkais.

Moterų grupėje titulas pasiliks 
Adelaidėje, šį kartų be kovos, nes

joks kitas klubas neatsiunčia sa
vo komandos.

ŠACHMATAI
Komandiniai pereitoje šventėje 

nugalėjo Adelaidės Vytis. Indivi
dualiniai — Romanas Arlauskas 
(Adelaidė). Didesnių staigmenų 
neprasimato, nors nestokos atkak
lių susitikimų. Varpietis A. Bal
tutis tikisi nuvainikuoti tarptauti
nį didmeisterį R. Arlauską.

Taip atrodo varžybų favoritai 
prieš sporto šventę. Kaip atrodys 
devynioliktosios sporto šventės 
rezultatai, netrukus pamatysime. 
Aišku, tikimasi įvairių staigme
nų, kurių nestokoja kiekvienoje 
šventėje.

Tačiau ne taip jau svarbu, ko
ki bebūtų šios šventės sportiniai 
rezultatai, didžiausią laimėjimą 
pasiekiame pajėgdami suburti 
skaitlingai mūsų jaunimą ir jį 
tvirtai priglausti prie lietuviško 
kamieno.
Ką išeivijoje nuveikė mūsų spor

to organizacija, bus liudininkais 
devynioliktosios sporto šventės 
atidarymo žiūrovai.

R. Sidabras

S

H ra

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968 M. X
Komplektas labai gražių moteriškų nailoninių apatinių 

rūbų; gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė; 3 jardai >J 
moteriškam kostiumėliui cremplene medžiagos; gražus mote- ’♦! 
riškas megstukas; 3 jardai vilnonės paltui medžiagos; 21 !«į 
jardo vilnonės suknelei medžiagos.

$65.00 (australų). !♦<
X

MAISTO SIUNTINYS 1968. M. |

1 sv. arbatos; 1 sv. kakavos; 6 sv. geriausios rūšies baltų $ 
miltų; 2 sv. ryžių; J sv. pipirų; J sv. geriamo šokolado; 1 dėž. * 
neseafe; 3 sv. kiaulienių taukų.

$20.00. (australų).

S n

i sTaip pat į betkurj rūbų siuntinį galima pridėti žemiau 
išvardintus dalykus, kurie visada naudingi ir laukiami Lie
tuvoje.

Vilnonės skarelės $ 3.00; nailoniniai lietpalčiai $7.00; >♦; 
vyriški arba moteriški megstukai $8.50; nailoniniai marški- x 
niai $5.50; vyriškos arba moteriškos vilnonės arba nailoninės J 
kojinės $1.75; labai geras parkeris firmos “Parker” $6.00. J

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef, SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun
tėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako kas patinka.

ATSTOVAI AUSTRALIJOJE:
Melbourne — H. Petrauskas 25 Prior Rd., Noble Park, 
Vic., 3174, Telef. 546 3416, St. Reciuga, 58 Wehl St. 
Mt. Gambier, S.A., 5290, K. Stankūnas 5 Markwell St. 
Bowen Hills, Old. 4006, Brisbane.

M

sportininkai, neabejotinai pasiro
dys gerai. Daug vilčių teikia S. 
šuto ir K. Starinsko paruoštas 
krepšinio prieauglis. Malonu bus 
vėl pamatyti E. Buckytę talkinin
kaujant nenuilstamai R. Starins- 
kienei — Akenytei moterų krep- 
šinyje.

Pertho Neris pernai labai ge
rai pasirodė vyrų krepšinyje ir tu
ri labai rimtų galimybių šį titu
lą pirmą kartą nuskinti Vaka
rų Australijos lietuvių garbei.

Sydnėjaus Kovas — vyrų tinkli
nio favoritai su mažesnėmis vil
timis vyrų ir moterų krepšiny
je. {domu bus stebėti ugningas ko- 
viečių moterų rungtynes prieš 
šventės šeimininkes, kuriose bos 
siekiama atsirevanšuoti už vieno 
taško pralaimėjimą pereitoje šven
tėje.

Melbourne Varpas — vyrų stalo 
teniso, vyrų ir moterų lauko teni
so favoritai. Bendrai pasakius var
piečiai bus atkaklus varžovas vi
sose sporto šakose, ypatingai jau
nių pirmenybėse. Per metus rim
tai padirbėta, tad Adelaidės spor
tininkai gali tikėtis neblogesnių 
rezultatų kaip ir aštuonioliktoje 
sporto šventėje.

VYRŲ KREPŠINIS
R. Daugaila, K. Jaunutis, Al. 

Ignatavičius, A. Reivytis ir kiti 
vytiečiai dės visas pastangas ti
tulą vėl išlaikyti Adelaidėje.

A. Milvydas, V. Soha, ir kiti 
varpiečiai sieks pergalių Melbour- 
nui.

Milžinas L. Hustas lietuvių 
krepšinio rinktinės centro puolė
jas iškrės nemaža pokštų varžo
vams. Jaučiu, kad vyrų krepšinio 
titulas nukeliaus į Vakarų Aus
traliją.

Priešingai galvoja S. Lukoševi
čius, A. Andriejūnas, D. Atkin
son ir kiti koviečiai. Panašiai gal
voja ir Geelongo krepšininkai, žo
džiu, vyrų krepšinio pirmenybės 
pranašauja atkaklių kovų.

MOTERŲ KREPŠINIS
Favoritės Adelaidės vytietės, 

nors žaidžia nepastoviai. V. Ju-

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

visus brangiuosius tautiečius, mieluosius draugus bei pažįstamus 
ir maloniuosius savo klientus nuoširdžiai sveikiname linkėdami 
daug tyro šventinio džiaugsmo ir laimės, šios didžiosios metinės 
šventės mus visus tegu sujungia neišardomon tautinėn ir broliškon 
draugystėm

Moe’s Vic., arkados maisto parduotuvės
savininkai M. ir Pr. Kazakauskai

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS 
sveikiname visus mūsų mielus bičiulius ir klientus linkėdami 

giedro džiaugsmo Šventėse ir visokeriopos sėkmės 
ateinančiome metuose.

COSMOS ORIENT RUG CO.
(A. Vaitiekūnas)

2 Schofield St., Essendon, Vic. Tel. 379 2325

Visus mielus lietuvius klientus sveikiname su 
ŠV. KALĖDOM

ir linkime laimingų ir skaidrių
NAUJŲJŲ METŲ

BALTI A PTY. LTD.
Maisto produktai ir delikatesai 
91 A Argyle St., Parramatta

Mielus savo bičiulius, artimuosius ir klientus su 
Šv. KALĖDOMIS

nuoširdžiai sveikina ir linki visiems sėkmingų ir brandžių 
NAUJŲJŲ METŲ

L Pranulis 
DELIKATESSEN SHOP

59 Fitzroy St., Surry Hills, Sydney, Tel. 31 6804

Visus mūsų mielus lietuvius klientus sveikiname su 
ir linkime sėkmingiausių

NAUJŲJŲ METŲ

BATESMAN'S HARDWARE PTY. LTD.
Paints, Hardware, Keys Cut, Locks Fitted, Saws Sharpened,

AU Tools of Trade
152 North Terrace, Bankstown, Tel. 701173

PASAULIO LIETUVIU B NES 
VALDYBOJE

Antrasis PLB Valdybos posėdis rimu, P.L.B. Valdyba skelbia 1969 
įvyko lapkričio 23 d. Clevelande metu*—“Lietuvių Švietimo ir Šei- 
(dr. E. ir M. Lenkauskų namuo- mo* Metai*". Tų metų tikslus, 
muose). darbo gaires ir konkretesnius dar-

Remiantis PLB Konstitucijos Planus hei jų vykdytojus^ pa- 
paragrafu 23, dr. H. Brazaitis skelbsime vėliau. Lietuviškoji 
paruošė Valdybos veiklos statutą, spauda ir radijas prašomi šią idė- 
kuris po diskusijų ir pataisų bu- J9 paremti ir ją populiarinti.
vo vienbalsiai priimtas. Statute P.L.B. Valdybos globojama lie- 
nusakomos PLB Valdybos narių tuvių menininkų išvyka į Pietų 
pareigos bei jų darbo sritys. Šio- Ameriką buvo neabejotinas pasise- 
se darbo srityse Valdybos nariai kimas. Su šiais koncertais susiju- 
veiks suvarankiškai pagal jų pa- s’os kelionės išlaidos atnešė nepap- 
čių paruoštą ir Valdybos patvir- rasti didelį dividendą, nes tai bu- 
tintą darbo planą. PLB Valdybos vo ^ena iš labiausiai nusisekusių 
posėdžiai vyks pagal reikalą, bet lietuviškosios ambasadorystės ma
ne rečiau kaip 4 posėdžiai per me- nifestacijų. Žinoma, tai atsitiko 
tug- dėka didelio pasišventimo ir su-

Einamiesiems — technikiniams manumo daugelio žmonių šių 
reikalams aptarti sudarytas pre- koncertų organizatorių. Pasiseki- 
zidiurnas, susidedantis iš: PLB neabejotinai užtikrino ir aukš- 
Valdybos pirmininko, vykdomojo to meninio lygio programa ir pa- 
vicepirmininko, sekretoriaus ir in- šių menininkų ištvermingumas ir

savęs išsižadėjimas. Apie šių kon
certų — kelionių reikšmę ir iš vi
suomeninės pusės pakalbėsime ats
kirai. šiandien tik vieša P.L.B. 
padėka visiems bendrai.

Našesniam L.B. darbui plėstis, 
P.L.B. Valdyba skirs dėmesio tar
pusavio susižinojimui — informa
cijai. Valdybos nutarimai, darbų 
planai ir jų vykdymas bus patie
kiamas lietuviškajai spaudai ir ra
dijui per informacijos biuletenius 
ir tam tikslui šaukiamas specialias 
spaudos konferencijas, kuriose bus 
atvirai diskutuojami L.B. reikalai 
ir atsakinėjama į paklausimus. 
Pritariame spaudos žmonių min
čiai, kad sėkmingai bendruomeni
nei veiklai išvystyti neužtenka kal
bėti tik su draugais ir pritarė
jais, reiškia ieškoti dialogo ir su 
L.B. kritikais. Tegu tik ta kritika 
būna konstruktyvi ir kultūringa.

Dr. Antanu Butku*
PLB Valdybos vicepirmininkas 

informacijai
formacijos vicepirmininko. Prezi
diumo posėdžiuose kviečiami da
lyvauti ir kiti Valdybos nariai, bet 
jų dalyvavimas nėra būtinas. Pre
zidiumo protokolus gaus visi Val
dybos nariai, gi visos Valdybos 
posėdžių protokolus gaus ir Kraš
tų Valdybos.

Švietimo Tarybos pirmininkui
A. Rimkūnui pristačius, patvirtin
ta Švietimo Taryba, kurią sudaro: 
Pirmininkas — A. Rinkūnas, P.L.
B. Valdybos narys, Vicepirminin
kai — Jonas Kavaliūnas, J.A.V. 
Švietimo Tarybos pirmininkas ir 
Liudas' Tamašauskas, Kanados L. 
B. švietimo Komisijos pirm., Se
kretorius — Juzė Rinkūnienė ir 
Narys ypatingiems reikalams — 
Stasys Rudys, JAV L.B. švietimo 
Tarybos narys ir lituanistinių mo
kyklų inspektorius.

Naujoji švietimo Taryba paren
gė išsamų penkmečio darbo planą. 
Darbo gairėmis bus laikomasi III 
P.L.B. Seimo nutarimas švietimo 
reikalais. Apie Švietimo Tarybos 
darbus spaudą informuosime Išsa
miau atskiru biuleteniu.
Remdamiesi III P.L.B. seimo nuta

Smagių ir nuotaikingų
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir laimingų
NAUJŲJŲ METŲ

visiems savo draugams, pažįstamiems, 
bičiuliams 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.

Linksmų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų
NAUJŲ METŲ 

visiems tautiečiams ir prieteliams!
S. L1AKSAS

(Baltic Manufacturing Co. Pty. Ltd.)
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BRISBANE
NAUJAS KUNIGAS

Brisbanietis kun. Kajetonas Sa
kalauskas jau įšventintas kunigu. 
Brisbanės lietuviai su džiaugsmu 
priėmė žinią iš Romos, kad gruo
džio 21 Kajetonas Sakalauskas 
Romoje gavo šventimus .

Brisbanės lietuvių tarpe kun. 
K. Sakalauskas išgyveno keliolika 
metų ir buvo visų gerbiamas bei 
mylimas asmuo. Daug pasidarbavo 
mūsų visuomenėje: buvo bendruo
menės pirmininku, nariu valdybo
se, sekmadienio mokyklos vedėjas 
ir visur reiškėsi kur galėdamas.

Tad brisbaniečiai lietuviai, įver
tindami kun. Kajetoną jam išvy
kus į Romą nepamiršo jo, bet su
darė šalpos ratelį, pasižadėjusių 
kas mėnesį aukoti tam tikrą sumą 
pinigais. Ratelis savo įsipareigo
jimus pilnai ištesėjo.

Linkime tau, kunige Kajetonai, 
daug sėkmės ir ištvermės dirbant 
šiame Kristaus įsteigtame vynuo
gyne. Visi brisbaniečiai didžiuoja
si galėję Tau kelią į tas šven
tas pareigas palengvinti. - K. -

SYDNEY
“DAINOS” CHORAS 

AUSTRALŲ PUBLIKAI
Bankstown Square yra bene 

vienas iš didžiausių prekybos cen
trų Sydnejaus ribose, čia kasdien 
praeina tūkstančiai žmonių iš ar
timų ir tolimų apylinkių apsipirk
ti arba bent apsidairyti.

Prieš Kalėdas šio centro vado
vybė pradėjo organizuoti įvairių 
tautybių pasirodymus su šokiais, 
dainomis ir t.t. Jų tarpe p. P. Sa 
kalauskui tarpininkaujant buvo 
pakviestas ir Sydnejaus lietuvių 
Dainos choras ir p. M. Osinaitės 
— Cox vadovaujama taut, šokių 
grupė, šių dviejų vienetų pasiro
dymas gruodžio 15 d. ir užėmė 
visą popietę bedainuodami ir be
šokdami. Dainos choras, vad. p. K. 
Kavaliausko, išpildė dvi giesmes ir 
penkias dainas. Gi tautinių šokių 
grupė smagiai sušoko keletą šokių.

Tenka pasidžiaugti, kad lietu
vių programos žiūrėjo ir jos klau
sėsi apie 700 žmonių, kurie dau
gumoje buvo patraukti geros rek
lamos: tos pat dienos sekmadie
nio laikraštis “Sun-Herald” pas 
kelbė per visą puslapį skelbimą, 
kad pasirodo lietuviai su dainom 
ir šokiais. Žinoma, nemažai buvo 
ir lietuvių.

Po tokio sėkmingo pasirodymo 
atrodo lietuviai ir dažniau bus 
kviečiami įvairiomis progomis.

Po šio pasirodymo, kurį net bū
tų galima palaikyti koncertu, visi 
dainininkai ir šokėjai buvo Bank
stown Square vadovybės pavaišin
ti ledais, pyragaičiais ir kava.

SU Dr. A. KABAILA 
ATSISVEIKINANT

Dr. A. Kabailos ir jo šeimos iš
vykimo proga jo artimieji bičiuliai 
gruodžio 14 d. suruošė išleistuves 
p.p. Barkų namuose. Nors išleis
tuvės ir buvo šeimyninio pobū
džio, bet neapsieita be prakalbų, 
kurias pasakė šeimininkas p. B. 
Barkus ir ilgesnę kalbą p. V. Bu- 
kevičius. čia buvo iškelta, kad Dr. 
A. Kabaila yra kylanti mokslinė 
pajėga ir palinkėta p.p. Kabailų 
šeimai gero vėjo ir laimingo sUu

grįžimo.
N.S.W. univesiteto vyr. lekto

rius Dr. A. Kabaila gauna taip 
vadinamą universiteto “Sabbatic
al leave’’, — tai 12 mėnesių ap
mokamos atostogos, duodamos po 
šešerių lektoriavimo metų. Per 
šias atostogas universiteto moko
majam personalui suteikiama pro
ga išvykti į kitų kraštų univer
sitetus ir pasigilinti savo srityje. 
Dr. A. Kabaila pasirinko Belgiją 
ir dirbs Liege universitetete nuo 
1969 m. vasario pradžios. Be šio 
universiteto jis dar turės progos 
aplankyti ir kitus Europos univer- 
titetus, skaitydamas inžinierių su
važiavimuose pranešimus (Lon
done ir kitur) ir apskritai su
sipažinti su Europos universitetų 
moksline pažanga ir metodais.

Poniai V. Kabailienei kaip me
nininkei ir gimnazijos meno mo
kytojai gyvenimas Europoje irgi 
bus labai naudingas, nes turės 
progos aplankyti meno galerijas 
ir pamatyti žymiųjų menininkų 
originalius kūrinius. Gi p.p. Ka
bailų vaikams (2 sūnūs ir dukra) 
pati kelionė ir buvimas Europo
je turės didelės reikšmės jų ben
dram išsilavinimui.

Išvyksta p.p. Kabailos iš Syd
ney gruodžio 20 d. laivu “Ga
lileo”, kurio paskutinis sustojimas 
bus Genoa uoste, čia Dr. A. Ka
baila pasiima užpirktą naują au
tomobilį ir su visa šeima vyks į 
Belgiją pakely pasidairydami po 
įdomesnes vietoves.

Jų išvykimą pajus ne tik arti
mi bičiuliai, bet ir visa Sydne
jaus lietuvių bendruomenė, ku
rioje jis reiškėsi gana aktyviai. 
Tačiau reikia tikėtis, kad po vie- 
nerių metų vėl pasimatysime Syd-

ruošia Lietuvių Klubo Namuose (50 Errol St., North Melbourne) gruodžio 31d.

NAUJU METU BALIU
Ateikite visi! Savuose Namuose ir savųjų tarpe sutiksim drauge 1969-sius metus.
Puikus kaip visada Melb. Mot. Soc. Globos bufetas, geras orkestras, staigmenos ir 

puiki nuotaika.

Pradžia 7.30 vai. Pabaiga 2 vai. ryto.

Bilietai gaunami pas visus Melbourne Apylinkės Valdybos narius.
3

Pranešimai

■ > •• ■

\\viSI MALONŪS TAUTIEČIAI KVIEČIAMI GRUODŽIO 31 D. ATVYKT IR DALYVAUTI.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUJE
< ■
\ J DAINAVOS SALĖJE (EAST TERRACE BANKSTOWN) ; J

E Lietuviškoje aplinkoje ir savųjų tarpe sutikti Naujieji Metai pasiliks saulėti ir lai- -
;’ mingi ištisus metus. ! :
< ► « • 
;; Gros puiki kapela, veiks užkandžių ir gėrimų bufetas. ;;
■ ■ Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. ryto. • •
■ • Įėjimas: $2 asmeniui. Pensininkams ir jaunimui — $1.00

«: Dainavos Namų Valdyba :

RADIO VALANDĖLĖ KŪČIOSE
Kūčių vakare (gruodžio 2 i d.) 

Sydney radio stotis 2KY, 7.30- 
7.45 vai. vak. transliuos Sydney 
kapeliono (Kun. P. Butkaus) Kalė
dinį pasveikinimą, bei lietuviškas 
giesmes.

įsidėmėti: 2KY, 7.30 vai. vak.

PAMALDOS
Kalėdinė išpažintis Sydney lie

tuviams gruodžio 22 d. ketvirtam 
Advento Sekmadieny Lidcombe St. 
Joachim’s bažn. vieną valandą 
prieš ir per pamaldas.

NEWCASTLE LIETUVIAMS
Pamaldos gruodžio 22 d. nukelia

mos į 7 vai. vakaro — Šv. Lau
ryno bažn. Broadmeadow. Kalėdi
nė išpažintis ir Kūčių plotkelės.

BERNELIŲ MIŠIOS
Kūčių naktį (2 i d.) Bernelių 

Mišios Bankstown lietuvių salėje 
11.30 vai., giedant sutartinai Kalė
dines giesmes.

Išpažintys nuo 10 vai.

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Sydney lietuviams iškilmingos 

Kalėdų pamaldos (25 d.,) St. Jo
achim's bažn. (prie John St.) Lid
combe 11.30 vai. Pamaldose Dai
nos choras vad. muz. K. Kava
liausko išpildys Kalėdines gies
mes. Bus klausoma ir išpažinčių.

Krikštai nuo 1 vai. p.p.
Naujų Metų ir Sekmadienio pa

maldos — įprasta tvarka: 11.30 
vai. Lidcombe, St. Joachim’s bažn.

Kun. P. Butkus

PRANEŠIMAS SKAUTAMS
Atsižvelgiant į sunkią kelionę ir 

kitus vargus, surištus su V-ja tau
tine Stovykla Adelaidėje, nebuvo 
įmanoma “Aušros’’ Tunto kontin- 
gentan įjungti jaunesniuosius 
skautus ir skautes. Jiems tačiau 
bus čia pat vietoje rengiama va
saros stovykla, kuriai tikimasi 
gauti tas pačias V-sios Tautinės 
Stovyklos teises.

Man pačiam išvykstant j Ade
laidę tuntas paliekamas Skaučių 
Skyriaus Vedėjos v.s.v.sl. Nijolės 
Gilienės rankose, kuri šią stovyk
lą ir organizuoja.

Čia patiekiu šiek tiek žinių, bū
tent: stovykla įvyksta Aušros 
Tunto stovyklavietėj 1969 m. 
sausio 4 iki sausio 11 d. Stovyk
los mokestis — $10.00 asmeniui. 
Iš šeimos vykstant daugiau kaip 
vienam asmeniui mokestis maži
namas po du dolerius, būtent: se
kantis narys — $8.00, trečias $6.00 
ir t.t.

Bet kokiais atvejais prašome 
kreiptis į p. N. Gilienę 24 Rawson 
Road, Fairfield West, N.S.W. 
2165, tel. 604 3091.

Stovyklos viršininke sutiko būti 
pati v.s.v.sl. Nijolė Gilienė.

J. T. Rotcai
Tuntininkas

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės Nr. 49 (gruodž.) 

9 d.) tilpusi pirmame puslapyje 
bendra Geelongo Liet. Choro ir 
Melb. Dainos Sambūrio nuotrau
ka yra daryta žinomo Geelonge 
fotografo p. V. Pranckūno. Ap
gailestaujame, kad buvo praleistas 
ir nepažymėtas fotografijos auto
rius. Red.

DŽIUGO TUNTO 
SKAUTAMS MELBOURNE 

Pranešame, kad į V-ją Tautinę 
Stovyklą išvažiuojame sausio 2 d. 
8.40 vai. vakaro iš Spencer St. 
stoties su “The Overland”. Vyks
tantieji traukiniais prašomi rink
tis prie istorinio garvežio vieną 
valandą anksčiau.

Grįšime tuo pačiu “The Over
land” sausio 15 d. maždaug apie 
9.30 vai. ryto.

Kontingento vadovas s.v.v.sk. 
V. Stasiliūnas
17 Reserve Rd., Ringwood, 3134 

Tel. 870 5584.
Tuntininkas

SKAUTAI
TAUTINĖN STOVYKLON

“Ei, pirmyn į tautinę stovyklą, 
ten paspausim broliškai rankas-..” 
Taip jau dabar dainuoja lietuviai 
skautai ir skautės visoje Australi
joje. Ši daina dar garsiau ėmė 
skambėti, kai pasigirdo žinia, kad 
iš JAV kaip Liet. Skautų Sąjun
gos atstovas atvyksta L.S. Broli
jos vyr. skautininkas v.s. Vladas 
Vijeilds.

Pati stovkla vyks “Adelaidės 
apylinkės Mt. Crawford pušyne. 
Į stovyklą be šeimininkų Adelai
dės Vilniaus Tunto skautų, -čių, 
atvyks apie 60 Melbourne “Džiu
go” Tunto brolių ir sesių, iš Syd
nejaus “Aušros” apie 50, iš Gee
longo “Šatrijos” per 20, iš toli
mosios Brisbanės “Ventos” 6 gra
žuolės sesės, o iš Canberros šeši 
broliai ir dvi sesės.

Tad visiems iki pasimatymo 
penktoje Tautinėje Stovykloje!

Inf.

ŠVENČIŲ PROGA 
MŪSŲ PASTOGEI AUKOJO: 
V. šliteris $5.00

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Knrka

įsivaizduoju, kokios smagios bus 
šventės Melbourne apylinkės val
dybos iždininkui Arvydui Ališaus
kui, kuris neoficialiais kanalais 
patyrė, jog sėkmingai išlaikė vi
sus egzaminus ir tuo baigė Mel
bourne universitete science fakul
tetą. Sveikiname!•

Prieš šventes žmonės taip užsi
ėmę, kad net sunku ir prakalbin
ti. Sakytumei su šventėmis atei
na ir pabaiginė. Nebijokit — po 
Naujų Metų, anot Kukučio, vėl 
teks ištraukti senus batus.

strąkčiai visus lietuvius, bet su 
šventėmis niekas nepasveikina nei 
vadovybių, nei atskirų vadovų, ku
rių darbu ir pastangomis laikosi 
visa mūsų veikla. Jie dirba, jie 
sveikina, jie ir dėkoja!

Kalbant apie mieląjį Kukutį, 
tai tenka perspėti visus, kad jis 
šiomis dienomis vėl grįžta į žalio 
dobilo broliją ir per tat galįs bū
ti daugelio taikiniu. Gal ir plunk
snas Adelaidės kermuošiuose bus 
kiek kitaip susišukavęs.

Visiems gerai pažįstamas ma
šinų širdžių ir pulso specialistas 
p. V. Kondreckas savo giminių 
ir artimųjų tarpe gruodžio 1 d. 
savo namuose Bankstown’e pa
minėjo 50 metų sukaktį.

Pasveikintas kapeliono (k.p.b.) 
bei kultūrininko B. Genio, buvo 
kiek ir susijaudinęs, bet užgiedo
jus “Ilgiausių Metų”, vėl įgavo 
pasitikėjimo dar ilgam ateities gy
venimui ir darbams lietuviams bei 
lietuvybei.

Kiek teko pastebėti, kitų tauty
bių verslininkai ar prekybininkai 
savo krautuves ar įmones stengia
si pavadinti savo kraštui būdin-

gaiš vardais, tuo tarpu lietuviai 
kažkodėl pasigauna svetimų arba 
iš viso nieko nesakančių pavadi
nimų. Kažin, ar čia tik neapsi
žiūrėta, ar baimė išeiti viešumon 
su lietuvišku pavadinimu, štai to
kia latvio kepykla Riga žinoma 
visoje Australijoje ir už jos ri
bų, ir tas visai bizniui nekliudo.

Sydnėjuje planuojama buv. M.P. 
redaktoriaus a.a. J. Kalakonio pa
laikus, perkelti į tų pačių kapinių 
lietuvių sekciją ir paguldyti tarp 
savo tautiečių. Šiuo metu a.a. Jur
gio kapas yra gerokai nuošaliai, 
apleistas ir beveik neaplankomas. 
Perkėlimas kainuotų apie 700 do
lerių.

LIETUVIS
VOKIETIJOS LIETUVIS 

KARALIUS
Spalio 19 'įvyko Eppelheimo 

(Heidelberg) šaulių klubo (Schfltz- 
enverein) šaudymo varžybos, ku
riose dalyvavo apie 50 asmenų. 
Jas laimėjo ir šaulių karaliumi 
tapo PLB Vokietijos krašto val
dybos pirmininkas J. K. Valiūnas.

Lapkričio 30 Eppelheimo šaulių 
namų svetainėje įvyko linksmas 
pobūvis — vainikavimo iškilmės, 
kuriose dalyvavo apie 80 šaulių. 
Naujo karaliaus atvykimą paskel
bė fanfarų trimitai. Senasis ka
ralius iškilmingai perdavė kara
liškosios valdžios ženklą-grandinę 
naujam karaliui Jonui Droviajam 
(Jonas der Schūchterne). Po tri
mitų ženklo naujasis karalius per
skaitė savo “tautai” proklamaci
ją, kuria paskyrė rūmų didžiūnus 
ir išdėstė valdymo principus: vy
riškumas ir riteriškumas, tikėji
mas ir ištikimybė, ir pakvietė vi-

KAR4LIUS
Eppelheimo šaulių klubas įkur

tas 1912-13. Per visą savo gyvavi- 
~mo laiką jis turėjo 15 karalių. J. 
K. Valiūnas čia karaliauja antrą 
kartą — tą vardą jis buvo laimė
jęs 1965.

Reikia pažymėti, jog tai nėra 
joks pripuolamas atsitikimas. Mū
sų pirmininkas tarp vokiečių šau
lių yra labai gerai žinomas. 1959 
jis buvo Schwetzingeno šaulių klu 
bo karalium. 1963 visos Vokietijos 
šaudymo iš pistoletų varžybose 
Wiesbadene jo 4 žmonių komanda 
laimėjo 2 vietą ir tik vienu taš
ku teatsiliko nuo pirmos. Per pas
kutiniuosius 10 metų įvairiose šau
dymo varžybose 4 kartus laimėjo 
pirmą ir apie 10 kartų antrą vie
tą. Be to, Dūrstadto šaulių klu
bas yra suteikęs jam garbės na
rio vardą iki gyvos galvos. Lie
pos mėn. Karisruhej įvykusio Ba
deno krašto šaudymo pistoletais

B. Pivoriūnas 2.00
Bezmen 3.00
D. Burneikienė 1.00

Ar jau užsisakei
Mūsų Pastogę?

pirmenybėse laimėjo pirmą vietą. 
Varžybose dalyvavo apie šimtas 
rinktinių šaulių.

(Vok. Kr. V-bos Inform.)

Nežinia, ką jie ten nuveikė Nau
joje Gvinėjoje ir salose besitran
kę melburniškis V. Aniulis ir syd- 
nejiškis L. Urbonas. Patirta tik 
tiek, kad jų valiai atiduotas inž. 
P. Dirkio automobilis po jų var
tojimo atrodė lyg būtų dalyvavęs 
“London — Sydney Maratone”. 
Ta proga inž Dirkis keliems mė
nesiams atvyko Sydney kiek at
sikvėpti ir gal naujo automobilio 
pasidairyti.

Malonu pasveiktinti naują gy
dytoją melbumiškj Liną Dzūką, 
kuris neseniai išlaikė baigiamuo
sius medicinos egzaminus. Plačiau 
apie jį ir kitus baigusius aukštąjį 
mokslą skaitysime kitais metais. 
Drauge prašomi visi baigusieji 
Mūsų Pastogei prisiųsti žinių apie 
save ir priedo fotografiją. Visi 
maloniai bus skelbiami apsimo
kėjus penkinę už klišės padarymą.

Sydnėjuje šiais metais baigė 
gimnaziją gražus būrelis narsių 
abiturientų. Sveikiname!

Kaip matysite, švenčių proga vi
sos organizacijų ar meninių viene
tų vadovybės sveikina savo narius 
(ne kažinką nuveikiančius) ir ab-

sus prie stalo pasistiprinti. Vynu 
vašino naujasis karalius.

ŽIN
ŠVIETIMO IR ŠEIMOS METAI

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdyba ateinančius — 1969- 
sius metus skelbia Lietuvių Švie
timo ir šeimos Metais. Tuo nori
ma koncentruoti visų lietuvių dė
mesį, kad būtų stiprinamas litu
anistinis švietimas ir dedamos 
ypatingos pastangos kurti ir išlai
kyti lietuviškas šeimas.

IŠVYKO I BELGIJĄ
Gruodžio 20 d. iš Sydney laivu 

išvyko į Europą N.S.W. universi
teto vyresnysis lektorius inž. Dr. 
A. Kabaila su žmona ir trim vai
kais. Dr. A. Kabaila išvykoje keti
na užtrukti ištisus metus ir dirbti 
Liege universitete Belgijoje.•

Kanadoje išeinančio lietuvių sa
vaitraščio “Nepriklausomos Lietu
vos’’ ilgametis redaktorius Jonas

I0S
Kardelis dar vis sunkiai tebeserga 
ir guli ligoninėje. Jį pavaduoti 
pakviestas žinomas poetas Dr. 
Henrikas Nagys, kuris galimas 
daiktas ilgainiui ir visai perims to 
laikraščio redaktoriaus pareigas. 
Žurnalistas J. Kardelis jau per
žengęs 70-sius metus.

•
Vienas rytų vokietis pabėgo iš 

komunistinės rytų Vokietijos savo 
gamybos savotišku povandeniniu 
laivu ir laimingai pasiekė Daniją. 
Pasinėręs po vandeniu ir naudoda
masis savo gamybos varikliu jis 
sėkmingai praplaukė pro šviesų 
užtvaras ir patriuliuojančius lai
vus. Jis laisvėje tikisi savo išra
dimą patobulinti ir jį panaudoti 
didesniems plaukimo atstumams.

— ★ —
Trys amerikiečiai astronautai 

tikisi Kalėdas švęsti skriedami ap
link mėnulį. Pagal numatytą pla-

ną raketa Apollo 8 bus paleista 
į erdves prieš Kalėdas, kad Kū
čių dieną jie skrietų aplink mė
nulį. Numatyta prieš pasileidžiant 
į mėnulį apskrieti du kartus že
mę, ir pasiekus mėnulį apskrieti 
jį dešimtį kartų 70 mylių atstu
me. Astronautai nekantrauja lauk
dami šio skridimo ir nepramaty- 
ti pavojai jų negąsdina. Jie tik 
bijo, kad šitokios kelionės į mėnu
lį pirmieji nepadarytų rusai.

— ★ —
Apie ateinančių metų vidurį 

Australija išleis naujas 50 centų 
monetas. Ligi šiolei matytos 50 
centų monetos toliau nebus kaldi
namos, nes jose perdaug sidabro, 
kas prašoka pačią pinigo vertę. 
Apie 1970-sius metus bus išleis
ta dvylikakampė jubiliejinė 50 cen-
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