
“NE VISAS 
MIRSIU...

Turbūt dar nuo žmonijos pra
džios gyvųjų ir mirusiųjų santy
kis buvo labai plačiai praktikuo
jamas, kuris lygiai tebegalioja ir 
šiandie. Net ir tie, kurie netiki i 
pomirtinį gyvenimą, ir jie pripa
žįsta mirusiųjų įtaką, kuri prak
tiškai pasireiškia jų darbais, jų 
idėjomis arba kūrybine dvasia. 
Sitai galimas daiktas, kad krikš
čionybė, akcentuodama žmogaus 
sielos nemirtingumą, mirusiųjų 
kultą privedė tiesiog prie asme
niško kontaktavimo, bet nema-
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Leonardas Andriekus V. BERNOTAS
žiau toji pagarba minusiems bu
vo rodoma ir senovės egiptiečių 
ar graikų kultūrose, kur praktiš
kai mirusiųjų ir gyvųjų gyveni
mai beveik niekuo nesiskyrė, nes 
gyvieji ir mirusieji santykiavo 
taip natūraliai, kaip kad šiandie 
santykiaujama kaimynų su kai
mynais.

Pas lietuvius, kiek įvairūs tyri
nėjimai siekia, toji pagarba mi
nusiems buvo ypatingai aukštai 
išvystyta. Atėjusi knikščionybė iš 
tiesų nedaug ką turėjo papildyti 
ar pakoriguoti. Šitoji nenutrūks
tama grandinė tarp praeities ir 
dabarties kaip tik grindžiama gy
vųjų ir mirusiųjų bendravimu. 
Kaip tas bendravimas vyksta, pri
klauso ne tik nuo požiūrio į pa
ties gyvenimo nenutrūkstamumą, 
bet taip pat ir nuo kultūrinio ly
gio, nuo rodomos pagarbos žmo
gui. Kaip baisiai tokia totalinė i- 
deologija, kaip komunizmas yra 
pažeminusi žmogų, kad asmeniui 
kaip individui be-Jeik nepaliko 
vietos ir jį pavertė komplikuotos 
mašinos bevarde dalelyte, vis tik 
net ši sistema nepaneigė ir ne
nutraukė ryšio su mirusiais ir net 
jais remiama jos veikla.

VĖLINĖS
Ką jūs beveiksite, parėjusios namo, 
O mano protėvių neramios vėlės? 
Iš sugriautos pastogės liko tik akmuo, 
Iš vasaros dienų — tiktai šešėlis.

Be saulės, be žvaigždžių bus rudenį dangus — 
Tokioj tamsoj namo nerasit kelio. 
Jus ves į tėviškę per liūdinčius laukus 
Iš avilio atlėkusi bitelė.

Jus pailsėti ant akmens ji meiliai ves — 
Stebėsitės, kad taip aklai sutemo — 
Ir skausmo ašaras, tas brangias lauktuves, 
Sugers ištroškusi gimtoji žemė.

vei neša ar duoda aukas, stato pasiaukojimu, kaip kad jie prieš 
paminklus ir 1.1. Kiek visa tai mus dirbo ir mus gyvuosius tam 
realu, tegali atsakyti tik tas, ku- pačiam darbui įpareigojo, kaip 
ris visa tai atlikdamas tiki, ta- kad teisingai poetas įsakmiai pa
šiau svarbiausia, kad bet kokia brėžė — "geresnio paminklo did- 
forma tasai ryšys stengiamasi pa- vyriams nebus, kaip vykdymas 
laikyti, kad jis nenutrūkstamas ir jų idealo”. Tasai pradžioje kel- 
kad jis yra labai giliai žmogiškas, tas gyvųjų ir mirusiųjų bendra- 

Galim tikėti kiekvienas kaip vimas gal ir giliausiai išreiškia- 
norim ir išmanom, bet viena yra mas kaip tik aukščiau cituotais 
tikra, kad ne visas žmogus nu- poeto žodžiais, 
miršta. Lygiai teisingai pastebė
jo ir senovės Romos poetas Ho- 
racius: "Ne visas mirsiu — didi 

Pagarbą įnirusiems lietuviška dalis mano gyvens per amžius”.
prasme mes alsinešėme dar iš sa
vo tėvynės. Su kokiu respektu miršta ir kas išlieka, bet realy- 
palydime į kapus kiekvieną lietu- bėję miršta žmogus kaip gyva bū
vį jausdami, kad su kiekvieno tybė, tačiau nemiršta su juo jo 
pasitraukimu vis tik mūsų eilės darbai. Kitaip sakant, nors žmo- 
retėja gyvenime, nuolat prisime- gus ir realiai miršta, bet jis vis 
name juos kiekviena proga ap- tiek palieka gyvas savo paliktuo- 
lankydami juos arba vykdydami se darbuose. Kas šiandie žino- 
jų pradėtus bet neįgyvendintus tų didžiuosius kūrėjus, moksli- 
užsimojimus. Štai dėl ko pabrė- ninkus, valstybininkus, jeigu jų 

darbai ir dabar jų neliudytų.
Lygiai ir mes pabrėždami sa

vos tautybės tęstinumą neišven
giamai su dėkingumu prisimena
me visus tuos, kurie mūsų tau
tai daugiausia pasidarbavo ir jai 
aukojosi. O tokių pavyzdingų lie
tuvių tautos sūnų užtiksime visa
me pasaulyje. Lygiai jų gausiai 
palaidotų turime ir Australijoje. 
Ir kaip tik Vėlinių dieną ir dera 
juos visus ne tik pagarbiai prisi
minti. bet svarbiausia gyventi ir

Būtų ilga kalba aiškintis, kas

žimas santykiavimo tarp gyvųjų 
ir mirusiųjų nėra vien tik speci- 
finis mūsų kultūros bruožas, bet 
greičiau mūsų realiojo gyvenimo 
integralinė dalis, kuri mums tiek 
būtina, kaip kad valgis ir apda
ras.

Senaisiais laikais tą respektą 
įnirusiems gyvieji stengdavosi pa
rodyti gana primityviu būdu — 
tam tikromis dienomis jiems pri
statydavo valgių ir gėrimų, vė
liau kaip ir dabar daugelis už 
juos meldžiasi, jų garbei ir gero- dirbti su tokiu pačiu įkarščiu ir

(v.k.)

LIETUVIU DIENŲ PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

SVARBU TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖMS

L.D. Prezidiumas kartu su ALFAS ir Vyties sporto klubo 
vadovais, dalyvaujant Kr. Kultūros Tarybos Tautinių šokių sekci
jos seniūnei p. B. Lapšienei, kuri organizuoja ir vadovauja jungti
niams tautinių šokių pasirodymams, šiomis dienomis nustatė iškil
mingo Dienų atidarymo tvarkų ir apžvelgė kitus su atidarymo iškil
mėm susijusius parengimus, ypatingai jungtinių šokių pasirodymų.

Iškilmingas Lietuvių Dienų atidarymas įvyks Forestville Stadio
ne gruodžio 27 d. (penktadienį) 3 vai. popiet. Atidarymo iškilmės 
užtruks 30 minučių. Sportininkams rikiuotėje apleidus salę, tuojau 
pat prasidės jungtiniai tautiniai šokiai. Visus numatytus tauti-
nius šokius bendras junginys pašoks vienu
persigrupuodamas.

išėjimu, tik atitinkamai

L.D. Prezidiumas, gavęs sporto šventę organizuojančių vadovų 
užtikrinimų, kad visi sportininkai suvažiuoja į Adelaidę jau ketvir
tadienį, gruodžio 26 dienų, nutarė prašyti, kad visos tautinių šokių 
grupės, dalyva^ijančios jungtiniuose šokiuose, suvažiuotų į A dė
dę laike gruodžio 26-tos dienos. Tas kiek paankstintas suvažiavimas 
būtinas dėl to, kad jau gruodžio 27 dieną 8 vai. 30 min. ryto Forest
ville stadijone bus pradėtos tautinių šokių repeticijos. Kiekvienos 
grupės dalyvavimas tose repetecijose yra būtenybė ir Prezidiumas 
prašo visus šokėjus, o ypač jų vadovus, žiūrėti, kad grupė pasiektų 
Adelaidę čia nustatytu laiku. Prašoma atkreipti dėmesio, kad gruo
džio 27 dienos laika® nuo pat ankstyvaus ryto apskaičiuotas minu
tėmis. Nuo 8.30 iki 11 vai. — repeticijos, nuo 11 vai. sportininkų pa
maldos, 12 v. pietūs, į kuriuos sportininkai kviečia ir visus šokė
jus. Po pietų jaunimas teturi vos pusantros valandos iki iškilmingo 
Lietuvių Dienų atidarymo, kurį seka tautiniai šokiai, po jų atidaro
mosios sporto šventės rungtynės.

Nežiūrint pakartotinų prašymų, dar ne visi prisiuntė apgyven
dinimo sekcijai reikalingus atvykstančiųjų sųrašus. Dėl to Prezidiu
mas dar kartų primena, kad visos organizacijos, atsakingos už sava 
narių ar kolonijos atstovų apgyvendinimą, privalo) jau šį mėnesį pri
statyti pilnus vardinius sąrašus asmenų, kurie numato vykti į Lie
tuvių Dienas. Į tuos sųrašus, kaip jau skelbta, reikia įrašyti ir tuos 
asmenis, kurie yra privačiai susitarę su adelaidiškiais dėl apsistoji
mo. Tokiu atveju pastaboje nurodoma, pas kų jie numato apsistoti. 
Kai kurių organizacijų šios rūšies surašai yra tikrai pavyzdingai 
sudaryti ir Prezidiumas nuoširdžiai dėkingas.

Politikos vingiuose
VIETNAME NIEKO NAUJO
Nežiūrint diplomatų subruzdi

mo ir vakarų pasaulio optimistiš
kų vilčių, reikalai Vietname ne
pakito, kaip ir bombos šiaurėje 
nesustojo kritusios. Džiunglių ko
vose, kaip ir miestų užpuldinėji
muose, kautynės sumažėjo ir vien 
dėl to, kad priešas pasitraukė į 
užnugarį. Toks staigus priešo pa
sitraukimas, vakaruose įvairiai 
interpretuojamas. Vieni sako, kad 
komunistų išretintos gretos pri
vertė pasitraukimų ir persiorga
nizavimų naujai ofenzyvai. Kiti 
teigia, kad tai Hanojaus žestas 
vedant karų prie paliaubų.

Šiuo metu spaudoje dažnai 
linksniuojamas š. Vietnamo bom
bardavimas, daugumoje atvejų 
skaitytojų mažai suprantamas. 
Aplamai pasakius, š. Vietnamas 
nėra bombarduojamas nuo š. m. 
balandžio mėnesio pradžios. Pre
zidentas Johnsonas, tikėdamas 
komunistų gera valia, uždraudė 
visus š. Vietnamo bombardavi

mus, išskyrus pietinę dalį, Laoso 
ir Kambodijos pasienį. Taigi, 
amerikiečių lakūnai vykdo milita- 
rines misijas daugiausia tarp 17- 
-*os ir 19-tos paralelės, kur ren
kasi ir veisiasi komunistų teroris
tai. Taigi š. Vietname kaip ir 
sostinėje Hanojuje vyksta nor
malus gyvenimas. Tuo tarpu š. 
Vietnamo delegatai išsėdėję šešis 
mėnesius Paryžiuje net nemano 
tartis ar žingsniu pajudėti į pa
liaubų pusę, pakol visiškas ir be- 
sųlyginis bombardavimas nebus 
sustabdytas.

Nutraukus ribotų bombardavi
mų kad ir trumpam laikui, aišku, 
taikos Vietnamui nesuteiks. To
kie bandymai praeity buvo daro
mi pakartotinai, kurie atsiliepė 
tik didesnėmis amerikiečių auko
mis ir priešui prarasta teritori
ja. Saigono vyriausybė tvirtina, 
jog bombardavimo nutraukimas 
logiškai galvojančiam žmogui nė
ra suprantamas, nes komunistų 
pusė nė žodžiu neišsitaria tero
ristų veiksmų sušvelnėjimu. Ame
rikos karo vadai Vietname prita
ria Saigono vyriausybės nuomo
nei, sakydami, kad tokių iliuzijų 
praeityj buvo daug, kas pareika
laudavo didesnių pastangų ir be
reikalingų aukų.

Vienamo padėtį galbūt išspręs 
tik artėjantys J.A.V-bių vyriau
sybės rinkimai. Jei R. Nixonas 
bus išrinktas prezidentu ir savo 
žodžio laikysis, karas pasibaigs 
prie paliaubų stalo arba karo 
lauke, Nixono žodžiais: “Vietna
mo padėtis bus perleista tos sri
ties specialistams — karo vado
vybei.”

50 METŲ SUKAKTIS 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Pereitų savaitę Čekoslovakija 
šventė 50 metų sukaktį nuo ne
priklausomybės ir pirmosios res
publikos paskelbimo. 1918 metais 
kada tvėrėsi nepriklausoma Lie
tuva, panašios nepriklausomybės 
kovos vyko dabartinėje Čekoslo
vakijoje, ant Austrijos — Veng
rijos monarchijos griuvėsių. Če
koslovakija, kaip ir Pabaltijo 
kraštai nuterioti dviejų tiranų, 
mini iškilmingų sukaktį, bet kar

tu ir gedulu negailestingo slibino 
šešėlyje. Kada sovietų pavergto
je Lietuvoje Nepriklausomybės 
sukaktis ištrinta iš istorijos pus
lapių, Čekoslovakijoje, nepasi
duodama Maskvos perspėjimams, 
grasymams ir šmeižtui “buržuazi
nio išmislo palikimas”, garbingai 
atšventė istorinę tautos sukaktį. 
Įvykius Čekoslovakijoje sukandę 
dantimis sekė Maskvos šnipai ir 
slaptoji policija. Dubčeko vyriau
sybė iš anksto perspėta vengti 
demonstracijų, kalbų, minėjimų 
ar priešsovietinių išprovokavimų. 
Nesilaikant Maskvos reikalavimų, 
sovietų tankai vėl busiu privers
ti atsirasti Prahos gatvėse.

Priešsovietinių , demonstracijų 
kaip Kremliaus “demokratų” įsa
kyta, nebuvo išvengta. Prahos ir 
Slovakijos sostinėje Bratislavoje 
gyventojai išėjo į gatves su pla
katais ir šūkiais reikalaudami so
vietų pasitraukimo. Visai netikė
tai Bratislavoje, komunistų parti
jos ir tuo pačiu liberalizmo va
das Dubčekas, respublikos sukak
ties proga, savo kalboje pareiškė, 
kad reformos prasidėjusios šių 
metų pradžioje — nebuvo klai
da. Tuo keliu Čekoslovakija tu
rėsianti eiti ir siekti panašių žmo
gaus laisvės tikslų kiek leis ap
linkybės.

Bratislavoje Dubčekas pasirašė 
su slovakais sutartį, tuom suteik
damas slovakams lygias teises 
kaip čekams ir moravams krašto 
vidaus bei užsienio administraci
joje. Nauja čekų-slovakų sudary
ta respublika turės dvi pusiau 
autonomiškas sritis, dvi komunis
tų partijas, du seimus, dvi ad
ministracijos vadovybes, kurios 
priklausys vienai centrinei kom. 
partijai ir vienai nacionalinei 
krašto asemblėjai.

Maskvai, aišku, pakitusi krašto 
struktūra mažiausiai patinka, nes 
tuo sunkiai derinasi su sovietiš
kais tikslais Čekoslovakijoje.

Kremlius ruošėsi išnaudoti esa
mų "nuskriaustųjų” slovakų pa
dėtį ir atkreipti juos prieš Dub
čeko vyriausybę Prahoje. Deja, ir 
čia Dubčekas pasiskubino pirmu
tinis užšokdamas Maskvai už 
akių.

Lietuvoje

Pasaulio Liet. B-nės seimo atstovų, dalis su svečiais pa
deda vainikus prie laisvės paminklo New Yorke.

Rugsėjo 30 d. Vilniuje mirė skai
čiavimo matematikos katedros Vii 
niaus universitete vedėjas docen
tas Gerardas Žilinskas, 58 m. am
žiaus.

G. Žilinskas baigė matematikos 
fak. studijas Vytauto Didžiojo 
Universitete, Kaune, 1936 m. Po

to studijavo Manchesterio univer
sitete Anglijoj. Du jo darbai buvo 
išspausdinti Londono matematikų 
draugijos žurnale (1938 ir 1941 
metais). Nuo 1940 m. pradžios iki 
mirties (išskyrus pertraukų, kai 
Vilniaus universiteto veikimas vo
kiečių okupacijos metu buvoz su-
stabdytas) dėstė įvairias matema-
tikos šakas Vilniaus universitete.

įvykiai pasaulyje
Vakarų Vokietijoje pastaruoju 

metu atidengtas sovietų špiona
žo lizdas, kuris pertiekė žinias 
Maskvai apie NATO karinius pla
nus. Į špionažo pinkles buvo į- 
traukti net keli žymūs vokiečių 
kariškiai, kurie reikalų aiškinant 
nusižudė.

Italijos vyriausybė privertė Va
tikanu mokėti mokesčius už įvai
rius Vatikano komercinius inves
tavimus 
ma, kad 
ap*ie 150 
mokesčių
rius metus.

Italijoje, 
tos investacijos 
milijonų dolerių ir dėl 
trukęs disputas penke-

Apskaičiuoja- 
siekia

Čekoslovakijos jaunimas vis de
monstruoja prieš rusus okupan
tus reikalaudami skubiai išsikrau
styti. Policija stengiasi tokius

jaunimo prasiveržimus išsklaidyti, 
kad rusai nesigriebtų represijų.

Okupavus čekoslovakijų Rusija 
grasina ne tik Rumunijai, Jugos
lavijai, bet jos grobuoniškas dė
mesys nukreiptas ir į Suomijų, 
kuri po karo turėjo Rusijai 
mokėti dideles kontribucijas 
prievarta susirišti tarpusavio 
galbos sutartimi. Paskutiniu 
tu slapti suomių vyriausybės
stovų lankymaisi Maskvoje prime
na 1940 m. Lietuvos ministerių 
iššaukimus.

su- 
ir 

pa- 
me- 
at-

munizmo gynimu, bet rusiško im
perializmo plėtimu.

Ž i nomas prancūzų rašytojas ko
munistas Louis Aragon paskelbė jai ruošiantis buvo daugybė ban- 
viešų savo protestų Maskvai, Ru- dymų atlikta su šunimis. Gyvulių 
sijai užėmus čekoslovakijų. Arą- globos draugija tuo labai pasi- 
gon Maskvos žygį laiko ne ko- piktinusi.

1960 metais buvo išleistas stam
bus jo parengtas aukštosios al
gebros kursas studentams.

Spalio 4 d. Vilniuje paskelbta, 
kad Jonui Laužikui, pedagogikos 
mokslų daktarui, suteikiamas nu- 
sipelnusio mokslo veikėjo garbės 
vardas. Baigęs humanitarinį fa
kultetų Kaune 1928 metais, J. Lau
žikas specializavosi gydomosios pe- 
dagogokos srityje (buvo kurį lai
kų atsilikusių vaikų mokyklos ve
dėja® Kaune), bendradarbiavo pe
dagoginėje spaudoje, lankė gydo
mosios pedagogikos įstaigas Va
karų Europoj, vadovavo tos srities 
kursams Kaune, studijavo tų sri
tį Zueriche (Šveicarijoj, 1938-40), 
ten gavo daktaro laipsnį, tęsė tų

Ryšium su užtrukusia sausra ir 
vasaros kaitra pereitų savaitę kilo 
dideli miškų gaisrai pietiniuose 
Sydnėjaus priemiesčiuose. Ugnis 
ypač plėtėsi staiga kilus smar
kiam vėjui. Ugnis sunaikino apie 
40 gyvenamų namų, yra ir žmo
nių aukų.

Neseniai Australijoje įvykdyta 
pirmoji širdies transplantacija 57 
metų pacientui. Operacija skaito
ma labai pavykusia ir ji praves
ta Sydnėjuje St. Vincents ligoni- darbų po karo Vilniaus pedagogi
nėje. Kalbama, kad tokiai operaci- niame institute, dabar, susilaukęs 

65 amžiaus, yra mokyklų moksli
nio tyrimo instituto vyresnysis 
mokslinis bendradarbis.
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JONAS SOUŪNAS

UŽ KĄ BALSUOS LIETUVIAI?
Artėjant šio krašto prezidentiniams rinkimams kiekvienas 

pilietis, nesvarbu, kokios kilmės jis bebūtų, bando apsispręsti 
už ką jir ar ji turėtų balsuoti. Šį apsisprendimą, žinoma, įtakoja 
daugelis aplinkinių priežasčių: politinė partija, spauda, radijas, 
balsuotojo ir kandidato kilmė ir t.t.

Lietuvių kilmės piliečiai, nėra abejonės, šiuo metu jau beveik 
kiekvienas yra apsisprendęs už kurį kandidatą balsuos. Tad pa
žiūrėkime, kuria linkme ir kodėl jų balsai links.

Jeigu kai kurias tautinių ir rasinių mažumų grupes įtaigos 
kandidato kilmė (pavz., už respublikonų Agnew balsuos daugu
mas graikų), tai tokios įtakos neturi lietuviams. Lietuviai greičiau
siai balsuos ne už kandidato kilmę, bet už jo misistatymą, pro
paguojamą rinkiminę liniją, taip kaip negrai ar meksikiečiai.

Vadinasi, sprendžiant iš ligšiolinių kandidatų pasisakymų lie
tuvių balsai turėtų daugumoje tekti respublikonui Nixon ir “ne
priklausomam” Wallace. Kodėl? Nixono užsieninė politikos lini
ja yra daug griežtesnis pasisakymas už nenusileidimą Vietname. 
Daugumas lietuvių, žinoma, vien tik neapykantos komunizmui ve
dini tikrai rems tokį Nixono nusistatymą. Be to, Nixono griežtas 
pasisakymas už tvarkos (Law and Order) atstatymą Amerikos 
didmiesčiuose taip pat lietuviams yra arčiau širdies. Čia vertėtų 
porą žodžių brūkštelėti dėl mūsų laikraščių ir bendrai spaudos 
laikysenos šiuo atžvilgiu. Lietuviška spauda veda aršią propa
gandą už tvarkos atstatymą. Tai nebūtų nuostabu žinant, jog tvar
kos ir ramybės trokšta kiekvienas šio krašto pilietis. Kas mus 
stebina — tai lietuviškos spaudos piktas ir rasę užgaunąs minė
jimas primetant nusikaltimus prieš tvarką tik vienai rasinei gru
pei — negrams. Jei ir randama žinių apie krašto vidinę padėtį 
lietuviškuose laikraščiuose, tai jos būtinai implikuotos ir užgaunan
čiai praneš, jog prieš tvarką nusikalto negrai. Atrodytų, kad ši
tame krašte visi negrai yra ne tik juodi, bet ir šėtoniški, o baltie
ji ne tik balti, bet ir angeliški. O taip nėra.

Va, čia ir pasitvirtina mūsasis teigimas, jog nemažai lietu
vių taip pat balsuos ir už G. Wallace, kurio vienintelė politinė 
propaganda pagrįsta šaukimu atstatyti tvarką Amerikoje. Wallace 
tą .pačią dainą dainuoja visame, krašte ir visą laiką. Jam kitos 
problemos nerūpi. Jo trumpas pasisakymas užsienio politikos klau
simais buvo skandalingas ir save kompromituojantis.

Turime atsiminti, kad propaganda už “Law and order” turi 
insinuacijų, jog už esamą betvarkę kaltintina tik vienos rasės gru
pė. Gaila, bet turime prisipažinti, kad neapykantos tai rasinei gru
pei mūsuose netrūksta. Dar daugiau. Ši neapykanta kurstoma 
spaudos neretai išsilieja iš krantų. To pasėka? Lietuvių balsai už 
Wallace.

Kaip matome, nedaug lietuvių balsų teks demokratui Humph
rey. Pastarasis vis daugiau ir dažniau kalba apie nuolaidas Vietna
me. ir ne taip griežtai pasisako už tvarkos atstatymą didmiesčiuose. 
Toks kandidatas negali patikti lietuviams, nes bijoma, kad jis 
nebūtų nuolaidus komunistams.

Charakteringa, kad mūsų vyresnioji karta šįmet daugiau pa
sisako už radikaliuosius kandidatus. Tai parodo, jog jie yra daugiau 
jautresni komunizmo pavojui ir daugiau aršesni prieš rasines ma
žumas.

Lietuviai neturi kandidato, už kurį galėtų balsuoti viso kraš
to tautiečiai. Vienoje ar kitoje apylinkėje yra smulkesnieji kandi
datai — a la V. Adamkavičius Čikagoje. Už tokius vietinio kalibro 
kandidatus, atrodo, daugumas mūsiškių balsuos neatsižvelgdami 
nei į jo politinį priklausomumą, nei asmeniškas pažiūras. Čia ten
ka pasidižaugti, kad dar tebegalios posakis. “Lietuvis už lietuvį”. 
Deja, ir tokių kandidatų įvairiose vietovėse mes nedaug turime.

Nepasakytum, jog mūsų tautiečiai labai reikštųsi šio krašto 
politiniame gyvenime. Jie politinėje veikloje tik tada pajuda, kada 
rinkimai liečia mus tiesioginiai. Kitais laikais mes dar vis ne
siryžtame “išplaukti į tarptautinius vandenis” ir dar vis tebeplū
duriuojame savame tvenkinyje skirstydamiesi į keliasdešimt poli
tinių grupių, organizacijų, klubų ratelių.

Nebesiveržia į amerikonišką politinę areną nei mūsų jauni
mas. Tai turėtų byloti, kad mūsų prieauglis yra gerokai apoli
tinis ir jam daugiau rūpi asmeniška medžiaginė gerovė, o ne savo 
tautinės grupės iškėlimas į šio krašto visuomeninį gyvenimą. Bū
dami negausūs, nevieningi ir išsibarstę po visą plačiąją Ameriką 
mes tegalėtumėm pasireikšti tik individualiai politinėje arenoje. 
Dėl mūsų neturtingumo mūsų tautinei mažumai kaip grupei pakili
mas socialinėje ir ekonominėje klasėje yra beveik neįmanomas.

Rinkimai artėja. Kadangi šįmet turime net tris prezidentinius
kandidatus, kiekvienas balsas bus brangus. Tikėkimės, kad mūsų 
tautiečiai balsuodami savo balsą atiduos už geriausią kandidatą, 
bet ne už tą, kuris geriausiai reagavo į mūsų jausmus.

LIETUVIAI PASAULYJE
Diplomatijos šefas apgailesta

vo, kad laisvojo pasaulio lietuviai, 
diskutuodami santykių su paverg
taisiais lietuviais klausimus, daž
nai perastriai išsireiškia ir to pa
sėkoje kyla bereikalingų nesutari
mų mūsų visuomenėje. Min. Lo
zoraitis mano, kad yra netikslu 
smerkti visus, kurie santykiauja 
su žmonėmis iš Lietuvos. Taip pat, 
jo nuomone, ne visi yra Krem
liaus pasidavėliai, kurie iš paverg
to krašto atvyksta aplankyti lais
vąjį pasaulį. Tokie (ty., ne par
sidavėliai) kartais yra net ir ko
munistų partijos nariai. Ministe- 
ris pabrėžė, kad Lietuvos žmonės 
trokšta laisvės deguonies, ir mes 
jiems turime to deguonies suteikti. 
P. Lozoraičio nuomone, pats svar
biausias mūsų vadovaujančių 
veiksnių uždavinys yra efektinga 
informacija apie Lietuvą svetimie
siems. Tai esą svarbiau, negu dip
lomatinių notų rašymas.

©!&g&®i©
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Clevelande (Amerikoj) ligi šiol 

leidžiamą^ tris kartus į savaitę 
laikraštis Dirva nuo rugsėjo mėn. 
pradėtas leisti tik du kartus per 
savaitę. Esą, susidariusios sąlygos 
verčia susispausti. Neseniai taip 
pat Dirvoje pasikeitė ir redakto
riai: eilę metų Dirvą redagavusį 
Joną čiuberskį neseniai pakeitė 
Vytautas Gielgudas. Pasikeitus 
redaktoriams Dirvoje didelių pasi
keitimų nesimato.

Argentinoje leidžiamas lietuvių 
katalikų laikraštis “Laikas” šiais 
metais atšventė savo dvidešimt 
metų sukaktį. Laikas leidžiamas 
kas dvi savaitės, jo steigėjas yra 
pernai miręs vysk. P. Brazys. Tai 
religiškai patriotinio turinio dvi
savaitinis laikraštis, kuris plačiai 
pasklidęs po visą Pietų Ameriką. 
Sukakties proga “Laiką” sveikino 
VLTKO pirmininkas, PL B-nės

Padėtis okupuotoje Lietuvoje
Šio 'straipsnio autorius Feliksas 

Jucevičius Kanados ir JAV lietu
viams gerai pažįstamas neseniai 
lankėsi Lietuvoje ir savo įspūdžius 
paskelbė serijomis Kanados "Tė
viškės 'Žiburiuose'’. Čia spausdina
me jo paskutinį pasisakymą, kur 
jis padaro 'įsidėmėtinų išvadų.

Red.

Savo buvimo metu Lietuvoje 
vis klausdavau save, ar Lietuva 
išliks gyva, ar lietuvis atlaikys? 
Nelietuvis, kuris vienų dienų yra 
lietuviu, o kitų ne; nelietuvis, ku
ris nedrįsta kalbėti lietuviškai Vil
niaus gatvėje: lietuvis yra tas, ku
ris nori išlikti lietuviu. Kam tik 
kėliau šį klausimų Lietuvoje, nie
kas man nenorėjo atsakyti. Kai pa
stačiau šį klausimų vienam kuni
gui, jis tik patraukė pečiais. Kai 
paklausiau pagyvenusį lietuvį, tas 
apsiašarojo. Tų klausimų pakarto
jau vienam jaunuoliui (atrodo, 
kad jis buvo komjaunuolis). “Tik 
trys miestai yra dar lietuviški — 
Kaunas, Šiauliai ir Panevėžys”, — 
buvo jo atsakymas. Bet ar lietuvis 
atlaikys, jis nežinojo. Iš tikrųjų, 
Lietuvoje lietuvis nežino, ar ijs 
beatlaikys!

Mes gyvename iluzijomis, jei ma
nome, kad Lietuvos išlikimo klau
simas yra tik akademinis. Tai 
nėra retorinis klausimas. Tai klau
simas, kurį stato lietuviui nuola
tos “tarybinė” dabartis. Daugelis 
manė, kad tik išeivijoje lietuviui 
graso mirtis. Tautinė mirtis yra

PUIKUS KONCERTAS

li. Budriūno “Tėviškėlę”, 
sekė mišrus choras, atlik- 
septynias dainas: Dul-dul- 

Apsaugok Aukščiausias,

Po ilgokos pertraukos spalio 26 
d. Newcaselio liet choras, vado
vaujamas Stasio Žuko, surengė 
koncertų. Gerokas būrys sydnėjiš- 
kių, kurių daugumų sudarė Dainos 
choro dalyviai, nuvyko pasiklausy
ti ir buvo sužavėti.

Uždangai pakilus pasirodė gra
žiai išsirikiavę 17 dainininkų. Kon 
certų pradėjo moterys, padainuo- 
damos 
Toliau 
damas 
dūdelė,
Pasakyk mergele, Laisvės Varpas, 
Žiema bėga, Senovės atminimas, 
Kalvelis.

Kai choras susideda bent iš 30 
asmenų, kai kurie dainininkai pa
sitiki savo draugais ir nepersisten
gia. Tačiau kai jų scenoje tėra 
17, kiekvienas turi įdėti savo sie
lų. Tai jie ir atliko. Buvo įdomu 
sekti, kaip jie atliks sunkias vie
tas, reikalaujančias jėgos. Tačiau 
S. Žuko vadovaujami jie tuos sun
kumus nugalėjo ir choras skam
bėjo visų laikų labai gerai. Tad 
nenuostabu, kad pertraukos metu 
Newcastlio burmistras viešai pa
reiškė savo pasigėrėjimų gražiu 
dainavimu, palinkėjo sėkmės atei
tyje ir atsiprašė, kad turįs iš
vykti dėl kitų pareigų.

Antroje dalyje moterų choras 
padainavo “Ateisiu” ir mišrus 
choras vėl septynias dainas: Mal
da (A. Vanagaičio), Už Raseinių, 
Apynėlis, Anoj pusėj Nemunėlio, 
Atvažiuoja meška, Tylus vakarėlis 
ir Kurteliai sulojo. Dainininkai 
pakilusia nuotaika dėl pavykusios 
pirmosios dalies dainavo pasigėrė
tinai.

Nuostabu, kaip per trumpų lai- 
ką jie pajėgė parengti net 16 dai
nų ir gerai susidainuoti. Šios pa
slapties sprendimas atrodo būtų 
toks: visi dainininkai yra tikri 
dainos mėgėjai ir jie turi pasi
šventusį dirigentų.

pirmininkas, prel. L. Tulaba ir vi
sa eilė kitų asmenų ir instituci
jų. Linkime geriausios sėkmės.

— * —
Vatikano diplomatinėje tarnybo

je dirba ir du lietuviai — kun. 
J. Bulaitis ir kun. Bačkys. Abu 
yra Vatikano atstovybių (nuncia
tūrų) sekretoriai.

— ★ —
Rusams užėmus Čekoslovakiją 

Austrijos vyriausybė oficialiai pa
teisino šitą Maskvos agresiją pri
mindama, kad Austrija ir ateity 
stengsis išlaikyti savo neutralu
mą-

Tokiu pareiškimu Austrija tiki
si užbėgti už akių gresiančiam pa
vojui iš Rusijos pusės, nes pagal 
Jaltos susitarimus Rusija galinti 
kiekvienu kartu užimti Austriją 
arba bent tą dalį, kuri po karo 
buvo rusų okupuota, jeigu Aus
trija pasirodytų bent kiek nepa
lanki Maskvai.

labai reali ir lietuviui Lietuvoje.
Nesileiskime apgaudinėti statis

tikomis, kurios laikas nuo laiko 
pasiekia mus iš Lietuvos. Tiesa, 
šiandien Lietuvoje yra daug mo
kyklų ir mokinių. Tiesa, kad kny
gos leidžiamos tūkstantiniais ti
ražais. Tiesa, kad mokslas yra 
daugiau ar mažiau pažengęs viso
se srityse. Bet tai dar nėra atsa
kymas į mūsų tiesioginį klausimų. 
Ir žinote kodėl? Todėl, kad rusų 
skaičius diena iš dienos didėja Lie
tuvoje. Ar šiandien galime kalbė
ti apie lietuviškų Vilnių, Klaipė
dą ar Tauragę? Kai rusų padidės 
dar dvidešimt procentų, ar bega
lėsime kalbėti apie lietuviškų Lie-

Stasys Žukas 
Newcastle liet, choro dirigentas

Po koncerto Dainos choro diri
gentas p. K. Kavaliauskas pasvei
kino Newcatlio lietuvių chorų ir 
dirigentų S. Žukų choro ir savo 
vardu.

Gero dainavimo sukelta nuotai
ka taip paveikė klausytojus, kad 
nė nepajutome, kai atėjo laikas 
skirstytis.

Sekantį koncertų turėtų aplan
kyti daug didesnis Sydnėjaus lie
tuvių būrys ir išgirsti, kų kad ir 
mažas pasiryžėlių būrys gali pa
daryti.

K.K.

KVIESKIME
Lankydamas Clevelande lietu

viškus cetras, kalbėdamas ben- 
druom-ės susirinkime, rodydamas 
iš Adelaidės lietuvių gyvenimo fil
mą ir kalbėdamas per lietuvišką 
radijo programą turėjau puikią 
progą susitikti su lietuviško gyve
nimo vadovais ir menininkais. 
Daktarų p.p. čeičių buvau už
kviestas praleisti popietę jų na
muose. Prie iešminės ir šalto alu
čio užsiminiau solistei Aldonai 
Stempužienei, ar ji, tiek daug 
svieto apvažiavusi, kartais nenorė 
tų pamatyti Australijos kontinen
to? Kokias sąlygas statytų ir koks 
metų laikas būtų patogesnis? Da
viau suprasti, kad honoraro mokė
ti nepajėgtume, nes permaža ben
druomenė. Kelionės išlaidas, sa
kau, pilnai apmokėtume. Gyventi 
galėtų pas lietuvius, kurie neblo
giau įsikūrę už amerikiečius.

Ji pagalvojusi paklausė kiek 
kainuotų kelionė lėktuvu iš Cleve- 
lando j Adelaidę. Atsakiau, kad 
$1125 į abi puses. Kai pradėjova 
smulkiau išsikalbėti, prasitarė, 
kad iš pasikalbėjimų su p. Bačiū
nų, soliste G. Vasiliauskiene ir p.

FELIKSAS JVCEVICIUS 

viešpatauja 
abejoti, jog 
baigia už-

tuvų? Kai Lietuvoje bus trys mili
jonai rusų ir trys milijonai lietu
vių, kokių reikšmę beturės visos 
tos lietuviškos mokyklos, tūkstan
tiniai tiražai knygų ir mokslinė 
pažanga? Kiek rusų atvyksta kiek
vienais metais į Lietuvų, niekas 
tiksliai nežino. Apsigyvenimui lei
dimus išduoda milicija, o milicija 
yra absoliutinėje rusų kontrolėje. 
Tai labai aišku.

Kaip atrodo gyventojų padėtis 
Lietuvoje šiandien? Vilnius ir Vil
niaus kraštas yra daugiau rusiš
kas, negu lietuviškas. Lenkų vie
ton atvyko ne lietuviai, bet rusai. 
Klaipėdos kraštas dalinasi gyven
tojais per pusę: kaikuriuose mies
tuose vyrauja lietuviai, o kaikur 
rusai, kaip pvz. Klaipėdoje. Kai ži
nome, kad Rytprūsiai yra rusų ko
lonizuoti ir Latvijoje 
rusai, tai ar bereikia 
raudonasis slibinas 
smaugti lietuvius?

“Tarybinė” propaganda nuola
tos kalba apie pramonės pažan
gų Lietuvoje. Niekas negali pa
neigti, kad yra naujų įmonių bei 
fabrikų. Tačiau komunistai nuty
li, kad industrializacija yra labai 
užmaskuota kolonizacijos forma. 
Su kiekvienos įmonės atidarymu 
taip pat atidaromos durys rusų 
naujoms kolonoms. Kadangi nau
jai įmonei aptarnauti nėra lietu
vių specialistų, tai jie ’’importuo
jami” iš Rusijos. Jie atvyksta ne 
vieni, o su šeimomis. Ir kur tik 
nauja įmonė, ten taip pat nauja 
rusų kolonija. Rusų yra daugiau
sia tose vietose, kur yra daugiau
sia pramonės. Tačiau rasas yra ne 
tik kolonistas, bet ir “tarybinis” 
politrukas. Jis turi prižiūrėti, kad 
lietuviai dirbtų našiai ir kad jos 
gaminys neliktų Lietuvoje. Nieka
da nebuvo Lietuvoj tiek fabrikų, 
ir niekada nebuvo ten tiek skurdo 
ir nepritekliaus, kaip šiandien. Va
karų kraštuose pramonė reiškia 
gyventojams turtų, o Lietuvoje ji

RASĄ ZIŽYTĘ

/
J. BLANJAAR,

sukūrusius šeimą, nuoširdžiai sveikina ir šviesaus bei saulėto 
gyvenimo linki

SKAITYTOJO ŽODIS

DAINININKUS
P. Petručiu ją Australijos konti
nentas domina. Sako, po Amerikos 
jūs esate pirmi savo kultūriniu 
gyvastingumu ir matyt ten gerai 
įsikūrėte, nes leidžiatės į tokią 
ilgą kelionę rinkti muziejui eks
ponatų. Mano minkšta širdis neiš
laikė —tuoj pradėjau girtis lietu
vių namais, parapijomis, chorais, 
vaidinimais, skautais, mokyklomis 
ir pabaigai muziejumi. Dr. čei- 
čys ir ponia man daug padėjo, 
nes jie visai neseniai lankė sa
vo gimines Adelaidėje. Išvažiuo
jant iš Cleveland© buvo suteikta 
maloni proga tarti atsisevikinimo 
žodį per lietuvišką radiją. Čia vėl 
stipriau akcentavau reikalą arti
miau bendradarbiauti tarp dviejų 
didelių kontinentų. Juk Australi
ja irgi turi daug ko parodyti A- 
merikos lietuviui.
Atsisveikinant solistė padovanojo 
keletą savo įdainuotų pluokštelių 
ant dviejų užrašydama “Adelai
dės lietuviams su meile ir daina”.

Šokių šventės išvakarėse Čikago
je didžiojo pokylio metu minios 
spūsty sutikau solistą S. Barą. Su 
juo pokalbis buvo trumpas: tegu 

reiškia žmonių išnaudojimų ir ko
lonizacijų. Net Lenkijoje žmonės 
atrodė geriau apsirengę, ir mais
to krautuvių matėsi daug daugiau 
negu Lietuvoje. Kai ėjau Kaune 
Laisvės Alėja, tai mane krėtė šiur
pas. Gal karo metais Kaimas at
rodė blogiau, bet tuo nesu ti
kras.

Kolonizacijos šviesoje reikia ma
tyti taip pat naujuosius kvarta
lus, kurie matosi Kaune ir Vilniu
je. Būtų labai įdomu žinoti, kiek 
ten yra lietuvių ir kiek rusų. Lie
tuvoje butų trūkumas yra didelis, 
bet ne dėl natūralaus lietuvių prie
auglio, o dėl rušų kolonistų. Sako
ma, kad Stalinas planavęs visus 
lietuvius, latvius ir estus perkelti 
į Sibiru. Jo įpėdiniai atsisakę nuo 
tos politikos ir nutarę Baltijos 
kraštus kolonizuoti. Ar šios poli
tikos autorius yra Suslovas, ar ki
tas rusas, tai jau nesvarbu. Vie
na mums turi būti labai aišku, 
ir tai be jokių abejonių, kad šių 
kraštų kolonizacija eina pilnu tem
pu. Kaikas mane guodė Lietuvo
je, jog šičia padėtis esanti geres
nė, negu Latvijoje ar Estijoje. Bet 
ar tai nėra raminimasis mirčiai 
nuteistojo? Ar tai jau esminis 
dalykas, jei rusiškasis slibinas su
virškins Lietuvų keletu metų vė
liau?

Net ir pati lietuvybė yra šian
dien kolonisto priemonė. Mes už
mirštame labai dažnai, kad Lietu
voje lietuvybė tik tiek toleruoja
ma, kiek ji tarnauja okupacijos 
pateisinimui. Kokių mes beimsime 
tautinės kultūrinės formų, kiek
viena iš jų turi tarnauti “tary
binei” politikai, kurios tikslas yra 
Lietuvos rusinimas, o ne Lietuvos 
lietuvinimas, šiandien Lietuvoje 
tiek pat “kuriama” tautinė kul
tūra, kiek ji kuriama Čikagoje, 
Toronte ar Montrealyje. Pašokti 
Oželį ar Lenciūgėlį, uždainuoti lie
tuviškų dainelę ar išleisti lietu
viškų knygų ar žodynų dar nereiš
kia tautinės kultūros kūrimo. Tau
tos kultūra vystosi, kyla ir pro
gresuoja, kai tautinė asmenybė 
mėgina save vis aiškiau išreikšti, 
kai ji ieško vis naujų formų ir jas 
tobulina. To mes išeivijoje atsiek
ti negalime, nes mus slopina sveti
ma aplinka ir stokojame talentų. 
Tai galioja ir Lietuvai. Nežiūrint 
visų mūsų menininkų, muzikų, li
teratų pastangų, Lietuvoje tauti
nė kultūra tik vegetuoja, ir tai 
lygiai dėl tos pačios priežasties 
kaip ir išeivijoje — ji slopinama 
“tarybinės”, t.y. rusiškosios ap
linkos, ir šioji aplinka reiškia ne 
tik svetimumų, bet ir nelaisvę, ku
ri žudo lietuvio talentų.

Baltramijūnų Seimą

kviečia mus jūsų bendruomenė ar 
kita kuri organizacija — su ma
lonumu atvyksime. Savo repertu
are be lietuviškų turime anglų, 
vokiečių, italų kalbomis dainų. No
rėtųs pamatyti, kaipgi atrodo toji 
Australija, kurią tai labai giri.

Dabar pažiūrėkime į šį reikalą 
kasininko akimis: dviejų asmenų 
kelionė iš Čikagos į Adelaidę į- 
skaitant smulkias išlaidas būtų 
$2.300. Skaitykime, kad bus tik 
po vieną koncertą Sydnėjuj, Mel
bourne, Canberroj, Adelaidėj. Syd
nėjuj iš viso 3000 lietuvių, į kon
certą atvyktų 300, skaitant po 
$3 išeitų apie 900; Melbourne te
gu dalyvautų 250, gausime 750, 
Canberroje tik 100 — būtų $300, 
Adelaidėj galim drąsiai garantuo
ti, kad 200 klausytojų lengvai at
vyks, tai būtų $600. Viską sudė
jus gautųsi apie $2.500, suma, ku
ri pilnai padengia kelionę. Kvieti
mas, mano nuomone, turi išeiti iš 
Krašto Valdybos, nes ji yra pa
dėties suverenas.

Man rodos, kad visokių formalu
mų atlikimas šiais laikais vyksta 
gana greit, tad svarbiausia pra
dėti. Būtų įdomu išgirsti pasisa
kymus šiuo reikalu ir iš kitų Mū
sų Pastogės skaitytojų.

Vladas Dumčius
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SAU ŽMONES... VEDA 1OAKIMAS VEJAS

Rašytojo dr. Vydūno pagerbimas Adelaidėje

Darbais ir darbeliais iki kaklo 
| apkrauta, dabartinė Adelaidės a- 

pylinkės valdyba, kurios asmeni
nė sudėtis gana dažnai keičiasi, 

1 per paskutinius du mėnesius vis- 
tiek dar surado laiko dviems gra- 

' žiems minėjimams. Tai Tautos 
. Šventės minėjimas rugsėjo mėne

sį ir rašytojo dr. Vydūno pager
bimas spalio 20 dieną.

Pagrindinei šio minėjimo paskai 
tai apylinkės valdyba atsikvietė 

t iš Melbourne žinomą kultūrininką 
1 ir veiklų šių laikų knygnešį p. 

Antaną Krausą.
Svečias, pasakodamas adelaidiš- 

kiams apie rašytoją, filosofą ir 
t visuomeninką dr. Vydūną, atrodo, 

siekė neįmanomo dalyko. Vienoje 
paskaitoje, nors ji užtruko beveik 

j pusantros valandos, p. Krausas 
bandė ne tik siekti dr. Vydūno kū- 

į rybos gilumų ir platumų, bet dar 
atskleisti šio kūrėjo plačią bei su
dėtingą veiklą, stabtelėti ties jo 
privačiu gyvenimu, gilintis į jo 
kančias nacių persekiojime, dekla
muoti eilėraščius Vydūno garbei, 
etc.

Tokie platūs užsimojimai pri
vertė mielą melburniškį svečią 
paskaitos eigoje blaškytis nuo vie
nos srities prie kitos. Ir išėjo taip, 
kad seklios smulkmenos skandino 
pasakitininko pastangas preskleis- 

.. ti kūrėjo dvasines gelmes, o kai- 
į kurios paskubomis padarytos pas

tangos, jų visai nepaaiškinant, pa- 
.. liko šešėlį greta paties kūrėjo 

asmenybės.
P. A. Krausas, be mažiausios 

abejonės, yra kompetetingas vy- 
dūnininkas pagal profesiją ir pa
linkimus. Lietuvoje jis priklausė 
tai nedidelei grupei jaunuolių ku
rie pamėgo Vydūną dar gimna
zijos suole. A. Krauso pamėgimas, 
atrodo, brendo ir stiprėjo su jo 
amžiumi. Dėl to jis galėjo šiek 
tiek sistemingiau, smulkmenomis 
neaptemdytu keliu, vesti klausyto
ją prie šio gilaus, deja, nei Lie
tuvoje, nei juo labiau tremtyje, 
tinkamai nepristatyto ir nesupras
to kūrėjo.

Mūsų gimnazijų lietuvių litera
tūros kurse Vydūno kūryba netu
rėjo svarbios vietos. Dažnas lite
ratūros mokytojas, vadovaudama
sis savo asmeniniu požiūriu, Vydū
ną tepaliesdavo irgi tik prabė
gom. Nei literatūros žurnaluose,

■if-

ANTANAS KRAUSAS
Vydūno idėjų puoselėtojas, ne

seniai šiaurės Amerikoje skaitęs 
apie Vydūną net šešetą paskai
tų. Jis rengia plačią monografiją 
apie Vydūną ir redaguoja Vydū
no raštus, kuriuos numato išleis
ti Lietuvių Enciklopedijos Lei
dykla Amerikoje.

populiariojoj Lietuvos spau
di-. Vydūno kūryba ar ide- 

nebuvo plačiau nagrinėjamos.

nei 
doj 
jos 
Platiesiems lietuvių sluoksniams 
buvo beveik ir nežinomi dr. Vy
dūno kilnūs siekimai, išimtinai 
nukreipti į dvasinį tautos verty
bių ugdymą ir j tariamos lietu
viškos asmenybės formavimą.

Pradžioje, “Aušros” laikais, dr. 
Vydūnas siekė plačiau, bet vėliau 
jo įtaka apsiribojo Prūsų Lietu
va, kur jis visą laiką gyveno, o 
taip pat Klaipėdos krašte. Kito
se Lietuvos vietose Vydūnas ne
pajėgė daryti stipresnės įtakos į 
ano meto lietuvio dvasinius polė
kius. Ir tai buvo ne kūrėjo, bet 
mūsų pačių kaltė. Mes labiau rū
pinomės materializmu, negu ide
alizmu.

Dr. Vydūno filosofija, kūryba, 
visuomeninė veikla ir pati asme
nybė yra perdaug sudėtinga ir 
komplikuota, kad ją būtų galima 
apžvelgti vienu atsikvėpimu. To
kie bandymai nė miglos neprasklei- 
džia.

Meninę šio minėjimo dalį atliko 
režisorius-aktorius Juozas Gučius, 
solistė A. Binkevičiūtė-Gučiuvie- 
nė ir pianistė Nemira Masiulytė, 
kuri be poros malonių piano solo

Aleksandras Mauragis

Aukštai mėlynu dangum, virš Rockwoodo kapi
nių plaukė laisvai padrikę pūkuoti debesėliai. Karš
ta Australijos saulė, jau gerokai pakrypusi į vaka
rus, dar vis stipriais spinduliais šildė, žemę ir ro
dėsi, kad visa gamta džiūgavo linksma pergale. 
Tik nedidelis lietuvių būrelis stovėjo galvas nulei
dę, akis į žemę įsmeigę viso to nematydami. Tai 
buvo Vėlinių Diena. Kunigas susirinkusiems atkal
bėjo maldas, pasakė jautrų pamokslą, tuo ir už
baigė pamaldas, bet žmonės vis dar stovinėjo tarp 
gėlėmis papuoštų kapų, degino žvakutes ir liūdnais, 
ištysusiais veidais stengėsi atrodyti iškilmingai rim
ti ir pamaldūs.

Stovėjau ir aš rankoje laikydamas dvi žva
kutes ir dairiausi, ar nepamatysiu kokio nors ka
po, kuriam dar trūktų šviesos ir maldų. Bet mū
sų sekcijoje visi kapai buvo nauji, neseniai su
pilti, prie kiekvieno kapo stovėjo giminės ir pa
žįstami; visi kapai buvo žvakėmis apstatyti, gė
lėmis apkaišyti, giliais atodūsiais ir maldomis pa
minėti.

Liūdna nuotaika, kuri būna tokiais momentais,
giliai veikė mane, ir aš, pakėlęs akis, lyg pirmą 
kartą būčiau čia, pamačiau kitus tokius pat kapus, 
kurie čia pat gulėjo apleisti, kieta pilka žole apau
gę iki juosmens, niekieno nelankomi, pamiršti. Sve
timas šaltas jausmas supurtė mane, ir aš palikau 
sąvuosius.

Dabar klaidžiojau po didžiules kapines pats 
vienas. Slinko pro mano akis laiko prislėgti, saulės 
ir lietaus sugriaužti kryžiai, vėjų nuzulinti pamink
lai su sunkiai išskaitomais įrašais. Sic transit 

' gloria mundi, (taip praeina pasaulio garbė), gai
li vojau susimąstęs, kai staiga pajutau stiprią jėgą, 

lyg elektrinį šoką, palietusį mane. Instiktyviu ju- 
į. dėsi u atsigręžiau į dešinėje stovintį paminklą ir 
^pamačiau, lygiagrečiai su mano galva, ant akme- 
| ninės kryžmenos gulinčią gyvatę. Ji buvo visai ar- 
' ti, gal kokia pėda nuo mano galvos. Jos didelis 
juodas kūnas buvo išsitiesęs per visą aukštai pa-

gabalėlių akomponavo ir daininin
kei.

Vydūno kūrybai pavaizduoti Gu
čius pasirinko ištraukas iš dvie
jų rašytojo sceninių veikalų. Ne
ilgi buvo šie kūrybos gabalėliai, 
tačiau jie padėjo ryškiau pajusti 
Vydūno idėjas, jo siekimus išauk
lėti “sau žmogų”, nusikračiusi fi
zinės ir dvasinės vergijos. Ištrau
kos praskleidė ir vydūniškės kal
bos aspektus.

Iki detalių nušlifuota deklamavi
mo forma, pasakyčiau, deklamavi
mo duetu, Gučius išryškino kūrė
jo mintį, įkvėpė gyvybės Vydūno 
sukurtiems charakteriams.

Kai Kauno operoje Radamesas 
(Kipras) dainuodavo Aidai “Aš 
tau grąžinsiu dangaus mėlynę, 
švelnų vėjelį gimtų laukų”, mes 
besigėrėdami meile persunkta me
lodija, beveik ir nekreipdavom dė
mesio į arijos žodžių prasmę. Ta
da tie žodžiai nedaug ką mums ir 
sakė, nes virš mūsų galvų tebe
buvo sava, lietuviška dangaus mė
lynė ir mus čia pat glostė švel
nus vėjelis gimtų laukų. Tik trem
tyje mes pilnai pajutome, kokia 
buvo graži ta lietuviškoji dangaus 
mėlynė ir koks švelnus gimtųjų 
laukų vėjelis.

Visa savo dvasine ir net fizine 
esybe šiandien mes trokštame gim
tojo krašto aplinkos ir šio troš
kimo nepajėgia nuslopinti mūsų 
pačių praktikuojamas savęs ap
gaudinėjimas, kad čia mums vis
pusiškai gera. Tai yra mūsų, Lie
tuvoje gimusių ir augusių, didžio— 
ji kančia ir ilgesio palai
ma. Todėl mes nuolatos, nors 
gal ir nesąmoningai, ieškome po
jūčių, kurie bent akimirksniui grą
žintų mums tai, kas iš mūsą buvo 
išplėšta.

Solistė A. Binkevičiūtė-Gučiu- 
vienė, pati giliai išgyvendama 
gimtojo krašto ilgesį, tiek anks
čiau, tiek dabar savo rūpestingai 
parinktam ir momentui pritaiky
tam dainom praskleidžia dangaus 
mėlynę ir tarsi įpučia švelnų vė
jelį, atlinguojantį nuo gimtųjų lau- kaip ir mes savo širdyse trokš

tame, jog “kapas sodžių kad ma
tytų”, kad virš jo kabotų lietuviš
ko dangaus mėlynė, kad jį glosty-

Jie pagavo vilką, uždarė jį, ir jie apsto
jo jį visi ratu ir tada liepė jam šokti... Kas 
jiems, kad vilkas nemoka šokti, kas! Šok-!, 
rėkė jie... Jis neturėjo pasirinkimo, jis buvo 
jų belaisvis... Jie mušė vilką, ir tada, savo 
nevilty jis jautė kaip jo kojos ima judėti ir 
šokti ir suktis ratu... Jis žinojo, kad jo laisvė 
yra neišbaigiama ir nepavergiama, ir kad 
jis nemoka šokti, bet jis šoko... Jo kojos lin
ko,.. ir jis nieko nebejautė,, tik sukės aplin
kui, klupdamas ir virsdamas, tai buvo var
ganas ir gailus šokis... Šok, vilke, šok savo 
laisvės šokį — .... ir jie ūžė, ir pagaliai krito 
ant jo nugaros, ir kirčiai, bet jis nebeturėjo 
jėgų paklusti, jo kojos nebeturėjo... jis gulė
jo, vilkas,... ir šokis buvo baigęsis, ir jis bu
vo laisvas...

("Vilkas”, Literatūros Lankai, Nr. 7. 1957, p.6) 
Tie, kurie žino, kas jie jie yra, kovoja už 

savo ir kitų (jiems lygiai reikalingą) laisvę ir, 
jei likimas galingesnis, žūna. Žuvusių kovotojų 
mirtis aidi tuščiuose istorijos skliautuose nenuty
lančiu šauksmu liudyti ištikimybę joje neberan
damiesiems, kaip jie buvo ištikimi dar neatėju
siems.

Jūs, mano draugai iš Telšių ir Pravieniškių, 
jūs, iš Katyno ir Belsen, 
iš Auschwitz, ir iš Ispanijos, 
ir iš juodųjų Sibiro stepių, 
iš Meksikos ir Argentinos,

LAISVE
Parinkta iš skyrelio apie Laisvės Dviprasmybę.

Laisvė — pagrindinė problema toje kraštu
tinėje, neoburžuaziniuose Vakaruose jau beveik 
nebepažįstamoje situacijoje, kur žmogus pasiekia 
savo tolerancijos prievartavimui ribą.

šią problemą išsprendus, ima aštrėti toli
mesnis laisvės prasmės, savęs įvertinimo laisvėje 
klausimas. Jo akivaizdoje išsiskiria egzilo sąmo
ningumas nuo išeivio automatizmo. Išeiviams už
tenka, kad jie ištrūkę iš pavergimo institucijų 
jungo: vadinasi, jų nuomone, laisvi, todėl savai
me kai kuriomis dorybėmis dekoruoti. Egzilų 
sąmoningumas žino, kad ir laisvų institucijų kraš
te laisvė turi būti asmenine rizika realizuoja
ma.

Aš tau sakau, tik primenu:
kad viena Bruklyno laisvės diena gali 

būti šimtą kartų mažiau, negu viena diena 
Vilniaus nakties nelaisvės;

kad viena sekundė, praleista bežiūrint 
Į upelio dugną ar klausantis vyturio giesmės, 
gali būti kur kas daugiau, kur kas didesnis 
gyvenimas, negu visa Bruklyno fabrikų Mi
serere

jūs, kurie, pasirinkot laisvę, 
jūs, kurie pasirinkot mirtį.

Aš tik poetas, dainuoju jūsų mirtį 
gyvenantiems laisvėje, 
ir skausmą — rankioju žaizduotom rankom 
savo draugų prisiminimą, 
glostydamas vaikystės veidus, 
dainuodamas herojus.

(Aidai, 1954, Nr. 3, p. 101)

(Metmenys, Nr. 5, p. 122) 
Nerūpestingas laisve naudojimasis tampa 

“žmogaus išdavimu”. Laisvę teįprasmina pajė
gumą mylėti išreiškiąs įsipareigojimais:

...yra nelaisvių, kaip mylimos rankos;
yra mirčių, kurios gimdo gyvenimus;

(p. 123)
Laisvė tėra sąlyga žmogiškosios ištikimybės 

įsipareigojimams, kuriais žmogus apibrėžia ir iš
bando tai, kas jis iš tikrųjų yra:

...žmogaus tikslas nėra gyventi šimtą metų 
“laisvėje”, bet vieną sekundę, 
nors vieną sekundę 
nemeluotai, 
tikrai.

(p. 123)

Vytautas Kavolis: Nužemintųjų Generacija 
Santara — šviesa, Cleveland, 1968

Adelaidėje (pirmą kartą Katali
kų Centre per š.m. literatūros va
karą) sudainuotas Jono Biliūno 
Testamentas, kuriam muziką su
kūrė kompozitorius Jonas Dam
brauskas.

Pats gyvendamas svetur, kaip 
kad mes šiandien, Jonas Biliūnas, 
staiga susirgęs nesitikėjo (kas iš 
mūsų tikisi nesirgdamas ?) gyvas 
pamatyti savo gimtąjį kraštą. Dėl 
to tik savo poezijoj jis dėstė didį
jį tremtinio troškimą: “kad nu
mirsiu, man pakaskit ant Šven
tosios upės kranto”. Jis troško,

nė lietuviška kompozicija. Būdama 
aukštos muzikinės kultūros meni
ninkė, solistė Gučiuvienė lengvai 
įsigyveno į išpildomą kūrinį ir 
jausmingai perdavė jautriausius 
jo niuansus visame jų subtilume.

Tiek Biliūno Testamentą, tiek 
K. V. Banaičio Atminimą, tiek ir 
Rimskio-Korsakovo Pavasarį ar 
bisui pridėtą A. Kačanausko Ma
no Rožė, solistė Gučiuvienė pa
dainavo savitu virtuoziškumu ir 
daug kam malonų nusistebėjimą 
sukėlusiu išpildymo lengvumu.

kų. Šiuo atveju ypatingai įspū
dingas buvo jos jau antrą kartą

Pianistė Nemira Masiulytė yra 
visų Adelaidės lietuvių pasididžia
vimas. Tai nuolatos tobulėjanti ir 
vis ryškiau sužibanti jauna me-

prisipažinęs, kad be šios meninin
kės būtų buvę beveik neįmanoma 
pastatyti sudėtingo muzikos kūri
nio — B. Budriūno kantatos “Tė
viškės Namai”, kuriuose Masiu
lytės piano įvadai, perėjimai ir 
akomponavimas visą kūrinį žymiai 
praturtina. Pažymėtina, kad šią 
kantatą turės progos išgirsti Lie
tuvių Dienų dalyviai, nes ji, solo 
partijas išpildant žinomiems dai
nininkams G. Vasiliauskienei ir G. 
Kalpokui, sudarys Literatūros ir 
Dainos vakaro antrąją dalį. Vaka
ras vyks Australia Hali jau gruo
džio 27 dieną.

V. Radzeviįius
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kilusį kryžių, o maža galva, juodos hipnotizuojan
čios akys, tartum sakė — dar vienas žingsnis ir...

Valandėlę stovėjau užhipnotizuotas, be jėgos ir 
be judesio ką nors daryti ir net be minčių ką 
nors svarstyti.Nežinau, kaip ilgai toji įtampa tę
sėsi, tačiau, po kiek laiko gyvatė ėmė trauktis. 
Stovėjau nejudėdamas, kol ji palindo po akmeniu. 
Jai dingus pajutau palengvėjimą ir greitai pasi
traukiau iš tos vietos ant žvyruoto takelio, šaltas 
prakaitas išpylė mane ir aš, sujaudintas netikėto 
įvykio, nuskubėjau tolyn.

Keista mintis gimė mano galvoje — kažkoks 
vidujinis balsas kuždėjo, kad turiu grįžti prie to 
paties kapo, uždegti žvakutes ir pasimelsti už tą 
vėlę, kuri, tikriausiai, mane išgelbėjo nuo mirties. 
Norėjau tos minties atsikratyti, nes bijojau grįžti 
į tą pačią vietą, tačiau negalėjau. Kiek kartų nu- 
toldavau nuo tos vietos, tiek kartų grįždavau atgal. 
Pagaliau prisiverčiau: uždegiau žvakutes ir sku
biai pradėjau kalbėti Tėve Mūsų. Nespėjau užbaig
ti maldos, kai iš po akmens pamačiau dvi mažas 
gyvatukų galvutes, spoksančias tiesiai į mane. Ma
ne šiurpas nukratė, ir pašokęs palikau kapą su 
dviem degančiomis žvakutėmis, ir maža puokšte lau
kinių gėlių, kurių čia pat kapuose buvau pririn
kęs. Pasitraukęs j saugesnę vietą, pabaigiau kalbėti 
maldą ir pasijutau, lyg kad būtų sunkus akmuo 
•nusiritęs nuo mano krūtinės.

Grįžęs namo jaučiausi truputį pavargęs ir į- 
vykio sunervintas. Ir būčiau be abėjo viską jau 
seniai pamiršęs, jei tos dienos vakare nebūtų atsi
tikęs toks keistas ir neįprastas atsitikimas. Tą va
karą, kaip man buvo įprasta, stebėjau televiziją 
ir klausiausi vakarinių žinių. Po žinių, žmona už
sigeidė pasižiūrėti kokios ten komedijos. Nevykę ko- 
medijantai vaipėsi, šaipėsi, norėdami sukelti iš nie
ko juokų. Aš jau buvau beeinąs naktiniam poil
siui, kai staiga programa nutrūko, ir ekrane pasi
rodė susijaudinęs ir sumišęs pranešėjas. Jis atsi
prašinėjo už programos nutraukimą ir už nemalo
nius įvykius, apie kuriuos jis esąs įpareigotas 
paskelbti policijos pranešimą “Neįprasti įvykiai 
vyksta Rookwoodo kapinėse: keliasi iš kapų keistos 
būtybės, panašios į žmones, ir kaip šešėliai slenka 
į visas miesto puses laukais gatvėmis. Policija grie
bėsi priemonių jas sulaikyti; nežiūrint to, Lid-

tų švelnus vėjelis gimtų laukų...
Būdinga, kad tai yra vienintė- 

lis Jono Biliūno eilėraštis, kuriam 
sukurta muzika. Gučiuvienės in
terpretacijoj ši reta daina klausy
tojams buvo daugiau, negu eili-

nininkė, kuri vietos kolonijai tapo 
tarsi Dievo palaima. Be jos neap
sieina nei patys didžiausi, nei 
patys mažiausi meniniai parengi
mai. Lituania choro dirigentas mu
zikas V. Šimkus kartą yra viešai

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

combės, Chulloros, Flemingtono ir Homebusho ra
jonuose jos plačiai pasklidusios veržiasi į priva
čius namus. Spėjama, kad tai mirusiųjų vėlės ir 
dėl neištirtų priežasčių jos nori aplankyti savo gi
mines ar pažįstamus. Jų neišsigąskite, bet varyki
te atgal į kapus, iš kur atėjo. Sekite tolimesnius 
mūsų pranešimus”.

— Koks nevykęs pokštas, — prasitarė žmona.
Nieko nesakęs atsukau 9-jį kanalą. Čia būre

lis žmonių giedojo giesmes, kaip kad būna sekma
dieniais Sydnėjaus aikštėse, kada Salvation Army 
meldžiasi. Baigus giedoti, būrelio vadovas išėjo 
žingsnį į priekį ir pradėjo kalbą: "Broliai, matome 
pasaulio pabaigą, stovime prieš Visagalio Dievo 
paskutinįjį teismą. Darykite atgailą. Keliasi iš nu
mirusiųjų jūsų tėvai ir broliai, būkite jiems gai
lestingi, atleiskite jiems kaltes, kaip ir jie jums 
atleis, nes visi greitai stosime prieš Visagalio Die
vo teismą...”

— Kokios čia dabar kvailystės? — Susinervi
nęs pasukau mygtuką ant 7-jo kanalo, o čia, kaip 
per arklių lenktynes, rėkė užkimusiu balsu pra
nešėjas. Ne viską galima buvo gerai suprasti, ta-
čiau viena buvo aišku, kad gatvėse vyksta žiau-

liai kalbėjosi. Nuėjau ir aš pas juos. Vienas jų 
pasakojo, kad, girdi, neseniai namo parėjęs Bill 
Brown, miręs prieš dvejus metus, pas savo žmo
ną Mariją, kuri, pažinusi jį, spėjo pasislėpti sve
timame garaže, o jis ir dabar tebesėdįs jos mie
gamajame ir jos laukiąs.

— Aš netikiu, kad tai būtų paskutinioji teis
mo diena. — Tarė vienas.

— Ir aš netikiu, — atsakiau ir grįžau atgal į 
kambarį, susirūpinęs žmonos dingimu.

Netoli mūsų gyveno Ona Tamulienė, našlė. 
Prieš šešis mėnesius auto katastrofoje žuvo jos 
vyras Jurgis Tamulis. Mano žmona, norėdama ją 
paguosti ir suraminti, nubėgo pas ją į namus. Bet 
greitai grįžo atgal visa išbalusi ir uždususi ir ėmė 
pasakoti, ką buvo mačiusi ir girdėjusi. Susitikusi 
ji Tamulienę tarpdury, išeinančią iš namų. Ona 
atrodžiusi kaip beprotė, ji rovėsi plaukus ir vis 
kartojo: “Jie užmušė mano Jurgį ir dabar antru 
kartu jie nori jį vėl nužudyti, bėgsiu gelbėti, Jė
zau Marija, padėk man...” Pastūmusi žmoną iš ke
lio, pati basa ir pusnuogė išbėgo į šiurpią ir tam-

rios scenos, kad daug yra nustumtų nuo laiptų, iš
mestų per langus, ir kad vėlės eina į tuos namus, 
kuriuose jos anksčiau gyveno, čia jos ieško savo gi
minių, pažįstamų ir visų prašo atleidimo, dovano
jimo kalčių, bet žmonės jų bijosi, nuo jų bėga ir 
slepiasi, arba tiesiog jas muša, stumdo ir varo 
atgal į kapus.

— Nu, kas čia dabar dedasi? — neramiai su
kuždėjo žmona.

— Ar jie eina iš proto, ar mes, — atsakiau 
žmonai ir persukau stotį ant 10-jo kanalo. Vėl tas 
pats. Ugnegesiai vandeniu, policija ašarinėm du
jom bando išsklaidyti šešėlių minias ir suvaryti 
atgal į kapus.

— Ar tu nemanai, kad gali būti pasaulio 
pab...., nebaigęs sakinio atsigręžiau į žmonos pusę, 
bet jos jau ten nebebuvo. Mane apėmė baimė ir 
išbėgau laukan. Gatvėje vaikščiojo kaimynai ir ty-

sią gatvę, čia valandėlę sustojo, susvyravo ir lyg
deklamuodama sušuko: “Kas dangus man, kas man 
žemė, kas man viskas be tavęs?” ir dingo tam
soje.

Stovėjau gilaus jausmo sukaustytas ir nežino
jau, kas čia dedasi ir ką sakyti žmonai.

— Bėk greičiau gelbėti Onos, ji, vargšė, pamišo, 
dar kas ir ją užmuš... Na, bėk greičiau, ko lauki? 
Pavysi, iki kapinių toli; na, bėk dėl Dievo mei
lės... Kas tau pasidarė?... jei tu nebėgi, tai aš 
pati....

Sulaikiau žmoną ir nei žodžio netaręs išbėgau. 
Bėgau gatve ir kuo toliau bėgau, tuo daugiau su
tikau žmonių, kurie iš manęs juokėsi: vieni norė
jo sulaikyti, kiti kalbino ir svaidė šiukščius žo
džius. Turėjau atrodyti, kaip beprotis, bet į nieką 
dėmesio nekreipdamas, vis bėgau ir bėgau, gena
mas noro pavyti Tamulienę.

(Bus daugiau)
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Sekmadienio popietė Melbourne
Tik ką grįžusi iš kelionės nuo 

vėjuoto pajūrio, šiaip taip susi
tvarkiau plaukus, nors oras buvo 
šiltas ir kvepėjo pavasariu, aš 
užsivilkau šiltesnę suknelę, nes bu
vau patyrusi, kad Lietuvių Na
muose ir vasaros metu būna vėso
ka. Pasiruošusi nedrebėti nuo šal
čio jau apie 3 vai. nuskubėjau į 
p. A. Vingio paskaitą. Atvykusi 
sužinojau, kad paskaita bus skai
toma antrame aukšte, naujai ir 
gražiai įrengtoje “Menėje”, kuri 
turi vienas bendras duris į “Mo
terų Seklyčią”. “Menės” ir “Sek
lyčios” durys buvo plačiai atdaros 
ir saulės spinduliai pripildė tuos 
abu kambarius iki mažiausios ker
telės. Taigi dėl šalčio apsirikau. 
Radau “Seklyčioje”, prie liuksusi
niai įrengto bufeto, besidarbuojan
čias prie kavutės paruošimo p. 
Morkūnienę, p. Ramanauskienę ir 
p. Statkuvienę. Paprastai minėtas 
bufetas yra paslėptas spintoje, 
bet reikalui esant, spintos duris 
atidarius, jis pasirodo visu savo 
gražumu ir praktiškumu. Patrau
kus už rankenėlės, natūralios me
džio spalvos lemenekso viršus iš
sitraukia ir padidėja, o bufeto sie
nos dideliame veidrodyje atsispindi 
gražus indų servyzas, sidabru ži
bantis elektrinis virdulys ir kiti 
reikmenys. Aš girdėjau, kad šitas 
praktiškas bufetas buvo suplanuo
tas ir padarytas sumanaus ir 
darbštaus lietuvio p. Baltoko, ku
ris ir “Menės” majestetišką sta
lą padarė už darbą jokio atlygini
mo neėmęs. Toliau pasidairius, nu
stebau pamačiusi ant stalo susta
tytus įvairius saldžius skanėstus, 
kuriems saulė savo spindulių taip 
pat negailėjo.

Padėjau užtraukti langus, kad 
daugiau saulės neįeįtų. Jutau ne 
vien tik saulės šilumą, bet ir “Sek
lyčios” bei “Menės” lietuvišką jau
kumą, kuris nepranyks saulei nu
sileidus, ar užuolaidas užtraukus, 
nesikeis kaip Melbourno oras, bet 
kas kartą vis daugiau šilumos ir 
džiaugsmo spinduliuos į susirinku
sių žmonių širdis. Pastebėjau, kad

Leiskit i
I

Skaitau sostinės tautiečių 
pastangomis ir doleriu išleistą 
“Mūsų Pastogės” numerį ir nors 
žinau, kad pavydas yra viena iš 
septynių didžiausių nedorybių — 
iš pavydo net žaliuoju. Be to — 
ima abejonės. Kad juos kur čigo
nai! Tie patys, atrodo, ploni ir 
stori, kudloti bei praplikę lietu
vininkai kaip ir Sydniejuje, ogi, 
va, žiūrėkite — turi klubą! Ir 
kas svarbiausia, kuomi nesausai 
ir giriasi — nesausą. Ir kiek jų 
tenais yra? Lietuvoje, pas pasi
turinti ūkininką šeimynos dau
giau samdydavosi! Nenoriu tikė
ti ir tiek! Tuo labiau, kad asme
niškai iki sostinės dasigauti nete
ko. Į parlamentą nerenka, paskai
tų skaityti neprašo, giminių netu
riu, o taip sau“ ant šaro”, Hol- 
deną tiek toli varyti neišdrįstu. 
Esą tenai, net ir savieji, tik “Val- 
iant’ais” nepabaigiamus ratus 
apie miestą suka; o eikite sau, 
manasis Holdenas jau seniai, it 
Ickaus kuinas užžandėmis sergąs,
kosti. Ko gero ant “gronyčios” 
areštuos ir kaliūzėn! Daug tada 
matysi?...

Taip ir vargau, ar ne tris nak
tis, nemiegojęs; abejonių ir pa
vydo lyg gumbo spaudžiamas. Ak, 
sakau, važiuosiu pas Ku-ką tei
sybės ieškoti. Jis ir žilo plauko 
pirisilaiko .akinius nešioja ir kas 
kur krapšt! — jis žino. Kiek teko 
nugirsti — jis sostinėje buvęs ir, 
kaip šnipai sako, iki saulėtekio 
latravojęs. Ir taip, jam net nepa
skambinęs, pasukau jo dvaro fron 
tinių durų skambutį. Vedė mane 
lio-Kajus ilgais koridoriais, rau
donu kilimu dengtais ir, barkš
telėjęs krumpliais į baltas ir sto
ras duris, stūmė mane per slenks
tį į, turbūt, palociaus nervų cent
rą — virtuvę. Ir čia, kaktomuša, 
atsidūriau į patį Ku-ką. Tik mi- 
ni-kelnes užsitraukęs, rankoves 
pasiraitęs, ilgu peiliu apsiginkla
vęs, lupa svogūnui skūrą per 
galvą; be Ugnelės kažinkokį tai 
viralą — raudoną it kraują, ver
da. Pasikeitėm po “Salem Alel- 

tą jautė ir kiti susirinkę dalyviai, 
kurių nusiteikimą ir pasitenkini
mą, galima buvo iš jų veidų iš
skaityti. O susirinko ne mažai. Su
skaičiau 70, bet dar atėjo keli pa
vėluotai. Buvo net du svečiai iš 
Adelaidės: Ponia Vasiliauskienė 
ir p. Morkys. Teko man p. Mer
kio paklausti, kokį jis įspūdį su
sidarė, pirmą kartą pamatęs Mel
bourno Lietuvių Namus? Jis pasa
kė, kad jis labai nustebintas na
mų didumu ir geru abiejų kam
barių įrengimo skoniu.

Koridoriuje sutikau p. Matuke- 
vičienę, kuri tiesiog po pamaldų 
jau čia atvykusi. Sakėsi turėjusi 
dar šiek tiek užbaigti tvarkytis 
apačioj virtuvėje, nes ji iš vaka
ro vadovavo Klubo baliaus bufe
tui. Iš kur pas ją tiek energijos 
ir visokeriopo sugebėjimo, nesu
spėjau paklausti, nes ji nuskubė
jo atidaryti paskaitą. Taip aš li
kau stovėti su savo mintimis, jų 
jai nepasakius.

Ponas Vingis savo paskaita apie 
modernaus arba abstrauktaus me
no supratimą iššaukė gyvas disku
sijas. Nors ne visi su jo nuomo
ne sutinka, vien išjudinimu žmo
nių iš apatijos moderniam menui,

Moterą Seklyčios kampelis Melbourno Liet. Namuo
se. Seklyčios dekoracijos ir ją įrengiant 'meninė vadovybė 
da.il. A. Vingio.

sostine...
I

Rašo Kukutis

kum” ir:
— Tai ką, — sakau, — “Visa- 

žiniškumo Eleksyrą” svilini;?
— Ale kur, broleli, šaltibarš- 

čius smožinu. Neįpilsi — negy
vensi! Ir delnu pliaukštelėjo sau 
per, jau net prie nugarkaulio pri- 
džiuvusį, pilvą. Nuvijo nuo kėdės 
didelį kaip aviną katiną ir liepė 
man jo šiltą vietą užimti. — 
Tūpk, — sako, — ir kalbėk! Ėda 
kas tave?...

— Taigi, — prisipažinsiu, — 
prieteliau, ėda! Tas lietuviškas ka
zokas su savo Pastoge baigia ma
ne į “riešutus” išvaryti. Sakyk, — 
sakau aš jam, jau net su ašara 
akyse (jis, mat, svogūnus smul
kiai kapoja), — ar teisybė, kad 
Sostinės ttautiečiai būdami už 
mus taip mažesni, yra taip už mus 
didesni? Turi jie tenais tą Klubą 
ar neturi? Gyvena taip kaip rašo 
ar meluoja?

Siūbtelėjo Ku-ka gerą saują 
druskos puodan. Pamaišė. Para
gavo. Galvą pakraipė ir, lupda-
mas kailį žaliam agurkui, šaltai 
man dėsto:

— Matai, prieteliau, šį puodą? 
Pradžiai aš į jį tik šalto vandens, 
tegu ir virusio, pripyliau. Bet ka
da aš į jį, viską, ką matai ant 
stalo, sukrausiu — bus nevisai 
jau taip blogi šaltibarščiai. Pa
maitinsiu savuosius, pats pasival- 
gysiu ir, jeigu tu niekur neskubi
— liks samtis — kitas ir tau pa
vaišinti. Taip, panašiai, buvo ir 
Sostinėje. Pradėjo tik su gerais 
norais, viską krovė į vieną puodą 
ir dabar, va, kaip visi matome, 
to darbo vaisiais paremia savuo
sius, išlaiko save ir net kitų dar
bus, sauja — kita žalių dolerių, 
pastiprina.

— Betgi, — spyriausi, — gir
dėjau, kad jiems svetimtaučiai 
daug padėjo. Visokių asą. Ir pa
tys Pastogėje rašo, kad vienas net 
švedas esąs...

— Hmmm!, — numykė Ku-ka,
— Vis dar puodan žiūrėk, — sa
ko. Grietinė ir agurkai, svogūnai, 
druska ir burokai, porą kiauši-

MŪSŲ PASTOGĖ

jis daug atsiekė. Mes žmonės iš 
prigimties esame tinginiai ir prie 
paveikslo ataitoję norime pamaty
ti aiškiai apipavidalintą daiktą 
ar vaizdą. Mes nepratę ieškoti pa
veiksle menininko sielos išreiški
mo, todėl ir modernus menas taip 
sunkiai priimamas, ypač senesnės 
kartos. Mes lietuviai vieni nesulai
kysime laiko rato ir užsidarę ke
vale nepatrauksime kitų dėmesio. 
Mes turime gerbti seną, bet ir ne
bijoti naujo ir mes neturėtume 
norėti paversti mūsų sales ar ben
druomenės kambarius — muzie
jais. Aš negaliu atsigėrėti p. Vin
gio sukurtu paveikslu, kuriame 
jis taip sumaniai supynė senus, 
lietuviškų pasakų simbolius, moder 
niame stiliuje. Toje pačioje “Me
nės” sienoje kabo kitas jo paveiks
las, jau kiek savotiškesnis. Pažiū
rėjus į jį, iš karto nepastebėsi, 
kad iš atvaizduotos saulės, spindu
liuoja mūsų tautinės spalvos. Ne
paprastu dydžiu pasižymi jo, prie
šingoje sienoje kabantis, tautinių 
raštų mozaikos paveikslas, kuris 
n<sišpiaustytas iš medžio, bet iš 
dabartinių naujų polyester medžia
gų. Tai mums neįkainuojamos ver
tybės. Kodėll mes nesistengiame 

nių — sriuba. Ir sostinėje tegu 
ir svetimtaučiai! Dzūkai ir kap
sai, suvalkiečiai, žemaičiai ir aukš 
taičiai. Dargi darbiečiai ir libera
lai, ateitininkai ir tautininkai bet 
— lietuviai...

— Ir vienas geras Klubas, — 
lyg poteriuose Amen pridėjau...

— Ir vienas choras, vaikų sa
vaitgalio mokykla, sporto klubas, 
skautai, kariūnai, Apylinkės val
dyba, Inžinieriai iš to kranelio 
atsigeria. Ar nedyvai)?...

— Tai gal ir negerai, — dar 
kartą prasižiojau, — kad iš Syd- 
niejaus net pats didžiausias vi
suomenės kiršintojas su kažinko- 
kiomis revoliucijos paskaitomis 
tenai nuvažiavo? Galimybė, kad 
piktos sėklos pribarstė! Ar nepra
dės ir jie ten vienas prieš kitą 
riaušes kelti? Jaunimą per pusę 
plėšti...

— Ak, nebūk tu keistas paukš
tis! Kas prie stiklo alaus ir dar 
patogiai atsisėdęs, kunigaikščių 
akyvaizdoje, pešasi? Tuo labiau, 
kad jie tamsybėse nevaikšto! Su 
saule atvažiuoja, su saule ir iš-

ĮDOMUS FAKTAI paruošė Bill Wilson

Paveiksle matome Angelų Ar
ką — 190 pėdų akmeninį tiltą, 
užtiktą tik prieš keletą metų A- 
merikos Jungt. Valstybių pietva
kariuose. Plati ir beveik neištir
ta dykuma paversta nacionaliniu 
parku. Čia vandens išgriaužti tar
pekliai atrodo kaip miestai su 
iššokusiais dangoraižiais, masyvi- 
nėm katedrom ir tiltais, kurie ke
lia architektų nuostabą.

dažniau išreikšti ir parodyti mūsų 
dėkingumo ir įvertinimo tokių me
nininkų ar kitų pasitarnavusių as
menų, darbų, kuriuos jie su meile 
ir pasiaukojimu atiduoda mūsų vi
sų labui. Laimei, tokie asmenys 
nesibaido piktos valios žmonių kri
tikos, nes jie yra išaugę virš kas
dieniško mentaliteto ir reikia tikė
tis, kad jie padės nugriauti tą 
sieną, kuri skiria mūsų seną ir 
jauną kartą.

Apgailėtina, kad “Seklyčios” lo

IR KAIP NEGERTI?..
Negalima sakyti, kad Dzidorių- tuvės. Į dyką žmogų Dzidoriuke ne

kė būtų nedraugiška mergina, 
nors kartais ji ir pasibara su 
žmonėmis. Turi ji draugų viso
kios rūšies: pijokų ir blaivinin
kų, darbščių ir tinginių, gudrių 
ir ne taip labai gudrių. Vilties 
sumetimais, anot Petro, ji daugiau
sia dra/ugauja su viengungiais. 
Ji pati tankiai giriasi; girdi, kad 
ir neturiu šimto rublių, bet tu
riu šimtą draugų.

Atėjo čia aną sykį toks jos 
draugelis. Biškį išgėręs, dar ir 
snapso bonką atsinešė. Valentinas 
Kuliešius toks, gal kas pažįstat? 
Niekur jis nedirba, ba valdžia jam 
pensiją moka. Dar kontraktą dir
bant PMG griovių kasime, jam 
kažinkoks ten grinderis ant nuga
ros užvažiavo ir aplaužė gerokai. 
Dabar didelius pinigus gauna, 
nors iš pažiūros atrodo visai svei
kas. Taip ir vaikšto per žmones 
be darbo. Pas Baltramiejų žirgy
ne gyvena. įsigėręs vis sako, kad 
svarbiausi gyvenime dalykai — 
degtinė, kugelis ir šoviniai. Kam 
jam tie šoviniai, jeigu šautuvo ne
turi, to tai negaliu pasakyti. Ka
daise jis piršosi Dzidoriukei, ale 
ji pabijojo, kad pijokas ir dar ko- 
liekas žmogus; taip ir neišėjo ves- 

važiuoja. Va, ir mūsų Daktarui 
tamsoje neleido mašinos vairo 
ieškoti. — Čia Ku-ka nusisuko 
ir patenkintas juokėsi.

— Matei, ir gal pasakysi, kaip 
tenai pas juos viduje atrodo? me
nes ir sales prisiminęs, neišken
čiau nepaklausęs. — Turbūt šer
nų galvomis sienos nukabinėtos;? 
Vilkų kailiais grindys tiestos ir 
alų geria iš taurų ragų? Ir su 
avalyne kaipj?... Klumpes ar vy
žas padavėjos avi? “Jonkelį” per 
ruporus pučia? Jeigu lietuviškai 
— tai lietuviškai!...

— Dvasia svarbu, dvasia, Ku
kuti! Lietuviai aukojo, skolino ir 
statė. Lietuviai susirenka pabu
voti. Jeigu žemaičio ranka atsu
ka kraną — ir alus Brolių Sa
dauskų skonį pagauna. Tuo la
biau, jei alaus galima gauti ir 
suvalkietiškai prašnekus! O atsi
sėsti ar ant uslano ar ant fote
lio — svarbu kad nestačias ir 
savųjų tarpe.

šaltibarščių nebelaukiau. Apra
mintas, taip sakyti, dvasios penu 
ir teisybe papenėtas išvažiavau 
namučių. Glosčiau pakeliui Hol- 
deno sėdynę ir nei tai linksmu, 
nei tai liūdnu balsu pragydau; 
“Švaisčiau mašiną, pilčiau benziną 
Jei nuneštų mane seną 
Per pusantros savaitėlės — 
Pamatyti Sostinėlės...”

Laisvės Varpas, kaip Amerikos 
nepriklausomybės simbolis, buvo 
užsakytas 1751 metais atžymint 
Filadelfijos kolonialistų įstatymų 
leidimo ir teismo sesiją. Varpas 
paskelbtas nepriklausomybės sim
boliu 1776 m- paskelbus Ameri
kos nepriklausomybę ir generolo 
Washington© galutįnę pergalę 1783 
m. Pasakojama, kad jis skilęs 
skambinant mirtis teisėjui John 
Marshall 1835 metais. 

terijos pirmas pryzas, p. Vingio 
padovanotas gražus paveikslas ati
teko ne lietuviškai šeimai. Po lo
terijos traukimo, visi vaišinosi ka
vute ir skaniais pyragais. Darbš
čios “bitelės" tuojau suplovė ir 
sutvarkė indus. Į namus parsine
šiau įspūdį, kad šie du kamba
riai “Menė” ir “Seklyčia” tikrai 
naudingi savo paskirčiai ir, kad 
įdėtas darbas pasišventusių asme
nų bus tinkamai įvertintas.

Alė Pilypūnė

gali ramiai žiūrėti; ėmė jį šnekin
ti, kad kur nors mūsų bendruome
nėje ką dirbtų.

— Tu nė fabrike, nė valdžiai 
nedirbi, — sako Dzidoriuke. — Ga
lėtum ateiti ar Namų padėti re
montuoti, ar taip kur prisidėti. 
Bendruomenėje visada dirbančių 
labai reikia.

— Durna tu, kaip velnias, Dzi
doriuke, — sako Kuliešius, ariel
kos gerą gurkšnį patraukęs. — 
Jeigu tu, kaip žydas per klaidą 
į dangų pakliuvęs, puldinėji nuo 
vieno darbo prie kito, tai dar ne
reiškia, kad visi turi paskui tave 
bizaliuoti. Bendruomenėje reikia 
durniaus, kuris vienas visą veži
mą vežtų. Žinoma, gali būti ir ne 
paskutinis durnius. Bet aš, Dzido
riuke, dar ne durnas.

— Tai nors į Broliją įsirašyk. 
— Neatstoja Dzidoriuke. — Girdė
jau, kad visoj Australijoj vieną 
lietuvių senelių ūkį steigs. Man 
ir projektą rodė. Ten bus vaikų 
atostogoms vieta ir seneliams viso
kio užsiėmimo. Iš to ūkio pragy
venti galės. Bus ligonbutis, bus 
priežiūra. Tai ne dabar, kad pas 
Baltramiejų su pijokais vieni vy
rai vargsta; po karčiamas ir ark
lių lenktynes laiką veltui leidžiat 
ir pinigus mėtot. Ateis laikas, bū
sit visai pasenę. Kas jums seniems 
valgyti paduos, kas žodį prakal
bės? Žinoma, tos vilos irgi gerai, 
kol žmogus sveikas. O kur vien
gungiai gaspadinę gaus? Nuomą 
taip pat reikės mokėti, o austra
liškos Molės ir Daisės visokios neis 
jums gaspadiniauti, kai būsit seni 
ligoniai ir karčiamoj ūliavoti ne
beturėsite iš ko.

— Tas tavo ūkis man labai kol
chozu atsiduoda sako Kuliešius. — 
Arba kumetynu. Ar tu tik ne bau
džiavą vėl įvesti nori?

— Dabar jau tu, kaip durnas 
nušnekėjai, — sako Dzidoriukė. — 
šitokiais demokratijos laikais, kad 
net prezidentui ant čebato ap
spjauti gali ir niekas nemuša? 
Baudžiavą? Oš tau nuo širdies, 
kaip žmogui, patariu; o tu matai 
ką?.. Vienam bebūnant, Valenti
nai, viloj ar pas Baltramiejų; sie
noms ims šnekėti, į Yarrą šaukti. 
Tada jau nė Snapso bonka nebepa
dės. Baigsit amžių kokiame Rojai 
Parke, o galėtumėt bendrame vi
sų ūkyje užbaigti, tarp savų. Be 
moteriškos rankos utėlėm apteksit. 
Dabar kokios buzos prasivirę pa- 
valgot ir toliau baliavojat. Ateis 
laikas, kada negalėsi atsikelti bu
zos prasivirti, o nebus nė kas 
puodelio arbatos ar šaukšto van
dens paduotų. Kad ir dabar susir-

Mokslininkai sustato satelitus 
tokiose sąlygose kaip kad operaci
nėse ligoninėse. Prieš sudedant 
elektronines dalis jie sterilizuoja 
rankas kaip gydytojai chirurgai, 
siurbliais išvalo drabužius ir batus, 
dėvi chirurgines pirštines. Net li
kusios pirštų nuospaudos ant 
svarbiųjų dalių gali susilpninti jų 
atsparumą erdvėse.
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SUDIE
KAPELIONUI

Kun. Dr. P. Bašinskui išvykus 
į naują paskyrimo vietą — Bris
baną, negalime nepaminėti jo ša
kotos ir turtingos veiklos Geelon- 
ge.

Geelongo lietuviams jis atidavė 
savo gyvenimo aštuonerius produk- 
tingus darbo metus ne vien kaip 
šios lietuviškos kolonijos kapelio
nas, bet ir kaip jaunimo moky
tojas, chorvedis, šeimų patarėjas 
ir daug kam reikalų tvarkytojas 
valdinėse įstaigose.

Mes jį prisiminsime kaip pagau
nantį pamokslininką ypač tautinių 
švenčiu metu. Jo meistriškai val
domas jautrus žodis mus nukel
davo į garbingą Lietuvos praeitį, 
ir jos galybės laikus.

Mūsų prieauglis, jau išėjęs iš 
vaikų gretų, prisimins savo buvu
sį kapelioną juos suvežant i pamo
kas ir saugiai grąžinant namo; 
jie minės, kaip buvo paruoštas jau
nimo choras pasirodyti scenoje ir 
giedoti bažnyčioje, pasakos apie 
jiems surengtas iškylas į kalnus 
ir kitur, o mišrių šeimų vaikai ži
nos ir minės, kad tik jo dėka mo
ka lietuviškai.

Argi galima pamiršti tuos lai
kus, kada mūsų lietuviškos pamal
dos buvo laikomos pradžios mo
kykloje ir labai nepalankiu laiku. 
Asimiliacijos sumetimais tvirtai 
norėta jas panaikinti, kas buvo 
prieš mūsų asmens teises. Jei šian
die lietuviškos pamoldos laikomos 
kas sekmadieni jaukioje bažnytė
lėje, tai tik kun. Dr. P. Bašins
ko nuopelnas. Mes jį prisiminsi
me kaip kunigą ir kaip mielą bi
čiulį, to paties likimo tautietį. Lin
kime sėkmės ir geros sveikatos 
naujoje vietoje.

V. Ivaškevičius.

gus; kol išsipagiriojęs Baltramie
jus prišauktų daktarą ir nusike- 
rapūtysi be kunigo, be sakramen
tų, lyg ne žmogus būtum... Da
bar tau viskas atrodo gerai kol 
dar bonką nusiperki ir pinigais 
užvanginęs karčiamos Molę pri- 
sivilioji. Bet ateis laikas...

— Ko tu čia dabar, kaip tas 
“vitnesis” į bokštą įlipęs, pasaulio 
galą pranašauji? — nori dar lyg 
juoktis Kuliešius. — “Ateis laikas, 
ateis laikas...” Manai aš nežinau? 
Manai aš nepamisliju? — Išgeria 
pilną stiklinę degtinės. — Juk aš 
iš kaimo, Dzidoriuke. Iš didelės 
trobos. Mūsų buvo daug vaikų. 
Apsipešiodavom kartais su bro
liais dėl kokių niekų, bet juoko 
daug ir alaso buvo mūsų trobo
je. O dabar vienas... Iš pagirių 
kartais prabudęs, už sienos rodos, 
arklius prunkščiant girdžiu... Lyg 
mama viedrais sutarškindama 
melžti eidama... Tu nežinai, Dzi
doriuke, ką žmogus mislija vienas 
naktį prabudęs; kai ryto nesulau
ki... Kai naktis baisiai juoda ir 
mansei, klad jau ųįekada nebe
išauš... Kai slogutis netik užgu
lęs tave, bet dar širdį, lyg nagais, 
padrasko... Ko, tu manai, aš į tas 
races einu? Dažniausia einu tik 
arklių pažiūrėti, ne dėl lošimo. 
Kartais pamatau tokį, kaip mū
sų tėviškėj... Turėjau namie šir
mį užauginęs, šukavau, glosčiau... 
Nuo tėvo pasivogdamas jam vis 
daugiau į žipčių įpildavau. Trei
gys jau buvo, kai rusai atėmė. 
Gražus, kaip karalaitis... Ach, Dzi
doriuke, kam tu man širdį grau
dini?... — Vis daugiau geria Ku
liešius.

— Pirkit tą ūkį. Aš priaugin
siu jums dar širmokų, obelmušių. 
Bus nors vaikams pasijodinėti va
sarą. O jeigu kas nors man kas
dien duotų rūgštaus pieno su bul- 
bėm, cibuliais ir krapeliais už 
barstytom; einu dabar, kaip sto
viu. Šviežiai rauginto pieno... Juk 
nė Dievas danguj skaniau neval
go?! Pasapnuoju kartais, kad ma
ma padeda uzboną... Ko tu manai 
mes geriam, Dzidoriuke? Kaip toj 
dainoj: “Taurelėj skandinsiu
skausmą..” Tik jis, velnias, neskęs
ta. Manai apsimarinsi, kaip narko- 
zu, bet jis sėdi ant stiklinės kraš
to ir šypsosi lūpą pakreipęs, o tu 
verki... Sėdim abu; skausmas ir 
aš, o tarpe gali degtinės upė te
kėti; vistiek... Kad ir Molė kokia 
... manai, kad mes jau tokie pa
leistuviai ? Kompanijos ieškom, nu
siramino. Nepadeda nė Molė, kai 
akys perdaug toli mato... Molė 
tarška apie save, o aš tėviškės 
laukais klajoju... girdžiu tėvą dal
gį plakant, girdžiu savo kiemo šu
nis ir veršiukus... pakvimpa ses- 
rų vazonikais nuo seklyčios lan
go ir rūtom, maldaknygėj džio
vintam... Išveji Molę pats savęs 
susigėdinęs ir vėl geri vienas, nes

(Pabaiga P»l. 6)
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Ne tai, kad turėtume, bent 
šiuo momentu, kuomi ypatingai 
pasigrti, bet kad mūsų busimieji 
draugiški “priešai” Adelaidės 
sporto šventėje nepagalvotų, jog 
Neris neišlošusi savo finalų iš
sigando ir pasislėpė, neikia pa
rašyti. Mažų mažiausiai, kad sa
ve padrąsinus ir kitus “pagąsdi
nus”. Su finalais kad ir netaip 
išėjo, kaip mūsų buvo norėta, vis- 
dėlto ir mes pasiguodžiame lie
tuvišką spaudą beskaitydami, kad 
netik mums vieniems, kartais, ne
pasiseka... Ak, tam ir sportas — 
kas nors, vistiek, laimėjo! O mes 
esame gana patenkinti j savo žie
mos rato suvestinę žiūrėdami, ku
ri atrodo šitaip:

Vyrų komanda: Viso žaista 17 
rungtynių. Laimėta — 14, pralai
mėta — 3. Mūsų įmesta iš viso 
637 krepšiai ir prieš mus — 476. 
Žiemos rate žaidė ir taškus pelnė:

P. Dubauskas — 213; A. Du- 
linskas — 146; A. Kurlinskas — 
122; J. Belkus — 68; A. Lauri
naitis — 30; R. Mickus —30; V. 
Šatkauskas — 28.

Vyrų komanda šiuo metu jokio
se varžybose nedalyvauja. Rim
tai treniruojamasi Adelaidės Spot 
to šventei. Treniruotės vyksta 
kiekvieną šeštadienį nuo 12 vai. 
Canterbury Boys’ High School 
Krepšinio salėje.

KLUBE
Jaunių Komanda. Neturint nuo

latinio ir prityrusio trenerio, jau
niai krepšinio meno mokosi, kaip 
australai sako — “the hard way”. 
Kiek pajėgia, mokosi patys, ir 
kiek sąlygos leidžia — juos pamo
kina vyresnieji jų broliai Nery
je. Jų kompeticijos ratas jau ge
rokai per pusę perkopęs ir grei
tai eis pusfinaliai. Šiuo metu iš 9 
komandų prilaikome tik 5-tą vie
tą. Viso sužaista 13 rungtynių. 
Laimėta — 7, pralaimėta — 6. 
Mūsų sumesta 402 krepšiai ; prieš 
mus — 435. Komandą sudaro: L. 
Reisgys, S. Bernotas, E. Intas, P. 
Andriejūnas, E. Genys, A. šviri- 
nas ir A. Sankauskas.

Abiejų komandų žaidėjai, tiek 
savo sąžiningu dalyvavimu žai
dynėse, taip kaip ir treniruotėse 
verti didžiausio pagyrimo. Visų jų 
svajonė ir didžiausias noras — da
lyvauti Adelaidės šventėje — lie
tuvių šventėje. Ir tikrai, būtų ne
išpasakytai gaila, jeigu (dėl fi
nansinės padėties) mums nepa
vyktų, jiem šį didelį paskatini
mą įgyvendinti. Daugiau ir gra
žiau, kaip jau kiek kartų esu 
prašęs, prašyti nebemoku. Jeigu 
leidžiama — dar kartą, per šią 
skiltį, prašau; — “Vyrai ir Mote
rys — S.O.S. S.O.S.”.

Kukutis

LIETUVIAI 
OLIMPIJADOJE

Tarp 332 Sovietų Sąjungos 
sportininkų, dalyvaujančių olim
piadoj Meksikoj, dešimts yra iš 
Lietuvos, devyni lietuviai. (Bok
sininkas D. Pozniakas yra iš Vil
niaus, hst ne lietuvis) Daugiausia 
lietuvių — irkluotojai. Jų iš viso 
yra šeši: Apolinaras Grigas dvie- 
vietėj valty (su maskviečiu) ir 
penki “Žalgirio” aštuonvietėj: 
Zigmas Jukna, Juozas Jagelavi- 
čius, Jonas Motiejūnas, Vytautas 
Briedis ir Antanas Bagdonavičius. 
Kitus penkis (su atsarginiais) irk
luotojus ir vairininką komisija 
Maskvoj pridėjo po du iš Mask
vos, Leningrado ir Kijevo. Su 
“Žalgirio” aštuonviete yra atvy
kęs ir treneris Ričardas Vait
kevičius, neįskaitomas į aktyviuo
sius olimpiados dalyvius. Su juo, 
“Žalgirio” aštuonvietės įgula o- 
limpiadoj yra lygiai “pusiau lie
tuviška”.

Kiti lietuviai Sov. S-gos spor
tininkų grupėse yra: Stasys Ša- 
parnis — penkiakovininkų grupėj, 
J. Čepulis — boksininkų grupėj 
(sunk, sv.) ir Modestas Paulaus
kas — krepšinio rinktinėj.

Visi laikraščiai Vilniuje pa
brėžiamai kalba apie tuos 10 vy
rų, kaip Lietuvo* atstovus olim
piadoj, ir linki, kad jiems pasisek
tų iškovoti Lietuvai medalių. Tą 
iliuziją tačiau išblaško kaikurių 
tų sportininkų nuotraukos, nu
siųstos jau iš Meksikos. Nuotrau
kose jie matomi aiškiai pažymėti 
rusiškomis “CCCP” raidėmis, iš 
kurių vienų pakankamai aišku, 
kad niekas Meksikoj Lietuvos var-

LIETUVOS KOM. PARTIJA
Spalio 3 d. valdančioji klasė Lie

tuvoj surengė dar vieną jubilie
jų. “Lietuvos komunistų partijai 
— 50 metų”, skelbė raudonomis 
raidėmis Tiesa, o Sovietskaja Lit- 
va rusiškai antrino, tvirtindama, 
kad Lietuva jau pusė šimtmečio 
esanti po Lietuvos komunistų par
tijos vėliava.

Sukakties esmė buvo stengtasi 
tą dieną aiškinti ilgokuose straips
niuose ir kitą dieną išspausdintoj 
dar ilgesnėj A. Sniečkaus kalboj, 
kurią jis spalio 3 d. buvo pasa
kęs Vilniaus Filharmonijos salėj, 
iškilmingame sukaktuviniame vie
tinės valdančiosios klasės susirin
kime. Bet tik tie, kas prisivertė 
atidžiau perskaityti tuos straips
nius ir kalbą, galėjo pastebėti, 
kad ši sukaktis surengta ne laiku 
ir apibūdinta klaidingai. Ne lai
ku todėl, kad pagal “metrikas” 
Lietuvos komunistų partija buvo 
pagimdyta ne prieš 50, o prieš 48 
metus, ir pusės šimtmečio neišgy
veno, kadangi prieš 28 metus jau 
buvo numarinta. Tie faktai, nors 
ir prabėgomis, buvo paminėti su
kaktuviniuose straipsniuose ir 
Sniečkaus kalboj.

Sukaktį švęsti buvo sugalvota 
tuo pagrindu, kad 1918 metų spa
lio 1-3 dienomis nuošaliame Vil
niaus skersgatvyje esančio nuoša
laus medinio namo pastoginiame 
kambaryje įvyko, kaip dabar sa-

AMERIKA 
ADELAIDIŠKIO

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI AKIMIS

VLADAS DUMČIUS

Tfrinys

do nemato, kad Lietuvai ten nie
kas neatstovauja, ir kad, jeigu 
iš jų ir iškovos medalius, tai ne 
Lietuvai, o tik tai pačiai “CCCP”, 
kurios rusiškomis raidėmis jie pa
žymėti. Olimpiados žiūrovų aky
se dalyvaujantieji lietuviai, de
ja, atrodo lygiai toki patys ru
sai ,kaip ir jų valtyje sėdintieji 
Suslinai ar Martyškinai...

(ELTA

ko, “pirmasis Lietuvos komunistų 
partijos suvažiavimas”. Taigi čia, 
Vilniuje, prasidėjęs tą dieną or
ganizuotas Lietuvos komunistų par 
tijos veikimas. (Dabar tame na
me įrengė partijos istorijos muzie
jų, kurio atidarymas buvo “jubi
liejaus” iškilmių dalis).

Bet Tiesa sukaktuviniame strai
psnyje bent skliaustuose prasita
rė kiek tiesos apie tą suvažiavi
mą. Būtent, kad tai buvo ne Lie
tuvos komunistų partija, o “Lie
tuvos ir Vakarų Baltarusijos Ko
munistų Partija". Ir pridėjo dar 
paties Kapsuko, to suvažiavimo 
organizatoriaus, pasisakymą apie 
patį suvažiavimą. Esą, “Jis aiš
kiai atsistojo Rusijos proletaria
te ir Tarybų valdžios pusėj”.

Dar daugiau apie tai pasakė 
Sniečkus. Anot jo, 1918 metų pa
vasarį ir vėliau "Grįžtantieji iš 
Rusijos į gimtąjį kraštą lietuviai 
bolševikai čia rado ištroškusias 
socialinės ir nacionalinės laisvės 
darbo žmonių mases”. Tačiau so
cialinę ir nacionalinę (tautinę) 
laisvę jie suprato saviškai: vie
toj laisvės jie ėmė siūlyti bolše
vizmą... “šiomis sąlygomis”, sako 
Sniečkus, “1918 m. pavasarį pra
sidėjo komunistų partijos įkūrimo 
darbas Lietuvoje. Jam idėjiškai 
vadovavo lenininis Rusijos Komu
nistų partijos Centro Komitetas 
per Lietuvių sekcijų Centro Biu
rą, kurio priešakyje buvo Vincas 
Kapsukas ir Zigmas Angarietis”... 
1918 metų spalio 1-3 dienomis Vil
niuje nelegaliai įvykęs komunistų 
organizacijų suvažiavimas suvie
nijo jas į marksistinio-leninisti- 
nio tipo komunistų partiją... Jos 
kūrėjų tarpe buvo V. Mickevičius- 
Kapsukas, P. Eidukevičius, K. Ker 
novičius, K. Požėla, I. Gaška ir 
visa eilė kitų ištikimų liaudies 
sūnų”.

Ta “visa eilė” nebuvo didelė, jei 
sutilpo medinio namo “mansardoj” 
ir, kaip liudija Sniečkus, jie vei
kė ne savarankiškai, nei ne Lie
tuvos darbo žmonių įgaliojimu ar 
vardu, o pagal Rusijos komunistų 
partijos Centro Komiteto instruk
cijas, perduodamas per to komite
to į Vilnių atsiųstus agentus: Kap
suką, Angarietį ir kitus. Kaip 
iš tų pareiškimų aišku, jie tada 
Vilniuje pagimdė “nelegalų kūdi
kį”, kurį pavadino “Lietuvos — 
Vakarų Bielorusijos Komunistų 
Partija (b)”.

šios partijos vaidmuo Lietuvoje 
buvo numatytas panašus j vaidme
nį, kokį po poros metų Vilniuje 
atliko generolas Želigovskis: tasai 
“išgelbėjo” Vilnių Pilsudskiui-Len- 
kijai, o Vilniaus palėpėj pagimdy
ta partija, atsivedusi bolševikų ar
mijos pulkus, kėsinosi "išgelbėti” 
visą Lietuvą Leninui-Rusijai. Tik 
kai tas “gelbėjimas" nepavyko, 
tada, 1920 metų rudenį, kažkur 
Rusijoj, buvo neva įkurta “Lietu
vos Komunistų Partija (bolševi
kų)”. Ji vargais negalais veikė 
Rusijoj, iš dalies Lietuvos pogrin
džiuose, ir, vos sulaukusi 20 me
tų amžiaus, 1940 metų spalio 8 
dieną buvo iš esmės numarinta, 
tai yra, įjungta j rusų komunistų 
partiją. Vėl tariant Sniečkaus 
“sukaktuvinės” kalbos žodžiais — 
“Nuo to laiko Lietuvos Komunis
tų partija yra vienas iš Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos bū
rių, kuris veikia TSKP Centro 
Komiteto vadovaujamas”...

Taip tose ne laiku ir ne vietoj 
surengtose sukaktuvėse tapo pri
sipažinta, kad nėra jokios Lietu
vos Komunistų partijos, o yra tik 
Kremliaus valdovams paklusnus 
būrys, kuriam leista puoštis popie
riniu vardu.

(ELTA)

HONOLULU
Paskutinį kartą sukame pusratį apie Tahiti. Ji 

tokia graži, kaip mano gimtinės Ubagšilis, Blusinė 
arba Agurkiškės miškas po sodraus pavasarinio lie
tučio. Lėktuvas dar didesnis, negu išskrendant iš 
Sydnėjaus. Mano vieta 134. Lėktuvo įgula ta pati, 
bet keleivių sąstatas žymiai pasikeitęs. Man iš de
šinės japonas Ičiko Sugimoto, iš kairės tailandietis 
Šan-Kharam-Tam. Skrisime apie keturias valandas. 
Danguje anei mažiausio debesėlio. Nors ir labai 
aukštai skrendame, bet saulė vis tiek aukščiau mū
sų. Matymo laukas nepaprastai didelis. Žydriojo 
horizonto pakrašty matyti tarsi debesiuko lopelis. 
Pro žiūronus atrodo dūmai. Laukiam, kol pasimai
šys palydovė. Ji turi viską žinoti, nes už tat jai 
algą mokame. Staiga per garsiakalbius išgirstame: 
"Dešinėje matote prancūzų prekinį laivą. Pasukite 
laikrodžius dvi valandas pirmyn.” Mano vieta visai 
prie lėktuvo uodegos, čia pat virtuvė ir atrodo lyg 
malkinė. Matau, vis traukia tokius pagalius, suvy
niotus į minkštą storą popierį. Pasirodo, tai vyno 
bonkos. Tie prancūzai nepaprastai daug dėmesio 
kreipia į tavo gerklę ir pilvą. Visą laiką tave laiko 
į ką nors pamerkę. Veržiame savo kūnus prie sėdy
nių. Dangaus žydrynės pakrašty matyti Vaikiki 
salos kontūrai. Staiga prisimenu Liuberskio “Auš
rinės” chorą Seedorfo stovykloj Vokietijoj. Jie bu
vo išmokę gražią dainą — “Ten skamba dainos to
limuos Havajuos”. Sukame pro debesis. Nenorom 
topteli K. Binkio posmas — Gervės kelią, gulbės 
kelią!... Debesų keliu plačiuoju aš važiuoju!

V Štai po kojomis sutviska saulėje Honolulu! Iš 
lėktuvo lipu pirmas, nes sėdėjau prie pat durų. Ma
lonu buvo suptis debesyse, bet dar maloniau pajusti 
žemę po kojomis. Kol visi keleiviai išlipa, belauk-

torpedavo karo pradžioje. Su juo žuvo apie 1000 
amerikiečių įgulos. Atvykus prie viešbučio klausiu, 
kiek reikės? Šoferis užgiedojo penkis dolerius. Ma
ne nuo to tik prakaitas išpylė ir pradėjo ausyse 
spengti. Bemokant pinigus privažiuoja autobusas. 
Atrodo tas pats,’ kur buvo aerodrome. Lipa pažįsta
mi bendrakeleiviai. Klausiu, kiek nuplėšė iš jų. 
Ogi nieko! Tai viešbučio autobusas. Stačiai papai- 
kimas. Pirmą pabaudą susimokėjau už savo apkiau- 
timą. Reikėjo gal to ilgo negro pasiklausti.

Tuoj subėgo ratukais tarškindami uniformuoti 
durinninkai ir surinkę visų bagažus nuvedė prie re
gistracijos stalo. Vazonuose pilna augmenijos, visur 
suvenyrų krautuvės ir miglynas žmonių. Moterys 
apsirengusios labai rėkiančių spalvų iki kulnų 
pižamomis, margais kimonais, o kai kurios (gal 
kad neišgali), tai beveik nieko nevilkinčios. Vyrai 
švarkų nenešioja, tik havajietiškus raštuotus marš
kinius palaidnus ant kelnių. Kas savu laiku mums 
buvo Palanga, tai Amerikai Honolulu. Mandagus 
havajietis stumia mano kraitį į liftą ir spaudžia 
18-tą mygtuką. Aiškina, kaip naudotis liftu lei
džiantis žemyn. Atrakina 852 kambarį, įjungia te
lefoną, pasako kurias stotis naudoti žiūrint televizi
ją, ištempė balkone gamaką ir žemai nulenkęs sto
vi. Klausiu, kiek reikia mokėti, nes esu svetimšalis 
ir nežinau vietos papročių. Jis paaiškina, kad nor
ma — pusė dolerio.

Nusimaudęs iš lagamino traukiu žmonos įdėtus 
pačius margiausius marškinius ir trumpas kelnes. 
Nežinau, kas atsitiko su mano kojomis — niekaip 
nevyksta apsiauti batais. Išsiaiškinau, kad nuo ilgo 
skridimo ir klimatinių permainų kojos kiek sutino. 
Gaunu už dolerį sandalus. Už patarnavimą durinin
kui vėl pakišau pusę dolerio.

VISUR
Čilės kalnuose (Pietų Ameriko

je) grupė tyrinėtojų, beieškodami 
skraidančių lėkščių lizdų, užtiko 
senosios kultūros liekanas — pas
tatus.

Paskutiniu metu, kaip kalbama, 
Pietų Amerikoje dažnai matomi 
nežinomos kilmės skraiduoliai ir 
vykstą nešaiškinami reiškiniai, 
kaip atomobilių motorų be prie
žasties įsijungimas ar sustojimas, 
gėlės staiga pražystančios ir Lt.

— ★ —
Rusai pereitą savaitę paleido į 

erdves raketą su vienu asmeniu. 
Sovietai oficialiai skelbia, kad šio 
skridimo tikslas ištyrinėti galimy
bes erdvėje pastatyti atitinkamas 
platformas, nuo kurių būtų gali-

VISAIP
ma vykdyti tolimesni skridimai. 
Sovietų astronautas po trijų die
nų buvo nuleistas į žemę.

__ ★ —
Amerikoje beveik atvirai kalba

ma, kad naujuoju prez. bus iš
rinktas respublikonas R. Nixon. 
Visi apklausinėjimų daviniai laiko 
jį kandidatu, toli pralenkusiu ki
tus prezidentinius kandidatus (de
mokratų Humphrey ir nepriklau
somųjų Wallace).

— ★ —
Pereitą savaitę Čekoslovakija at

šventė savo 50 metų nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį. Pra
nešimais iš Prahos, okupacinės so
vietų jėgos šioms iškilmėms ne
trukdžiusios. Ta proga Čekoslo

vakijoje sulygintos teisės čekų ir 
slovakų. Iki šiolei slovakai jautė
si lyg*ir antroje vietoje ir nedaug 
slovakų galėjo užimti atsakingas 
valstybėje pozicijas.

— * —

Izraėlio ir Egipto pasienyje vėl 
įvyko skaudžių susišaudymų. Ar
tilerijos susišaudymo metu Izraė- 
lis padegė egiptiečių naftos didžiu
les rafinerijas. Yra aukų iš abie
jų pusių.

Vienas iš didžiausių pasaulio- 
miestų šiandie yra New York, ku
ris po 50 metų jau turėsiąs 31 
milijoną gyventojų. Jau dabar 
miesto architektai miestą planuo
ja taip, kad galėtų sutalpinti prie
auglį.

darnas darau sau apžadus — vengsiu negrų, nekal
bėsiu apie Vietnamą ir t.t.

Vėl einame pro muitininką atlikti išpažintį, 
kad neturiu narkotikų, augalų ir šviežio maisto. 
Bet staiga nutirpau — slenkančios juostos gale 
stovi mažiasiai 7 nėdų negras. Tai tiktų Adelai-
dės Vyties krepšinio komandai. Turintieji po vieną 
lagaminą po kontrolės tiesiai pasiima ir eina. Kas

Kambarys kaip Sintautų klebono. Man rodos, 
užtektų vieno balkono su gamaku. Už kelių desėt- 
kų žingsnių švarus paplūdimys. Iš balkono reginiai 
pasakiški. Važiuojant liftu žemyn reikia spausti 
guziką su raidėmis SL (Street Level). Aš pada
riau, kaip kad pas mus Australijoj — prispau-

turi du, muitininkas patikrinęs vieną paspaudžia

džiau smilium “Ground”. Tik ūžtelėjo, ir atsidū
riau požemio garaže. Havajietis prašo kortelės, kad

kelionės tikslas, kokiu laivu ir tt. Netoli manęs 
stovėjęs lieknas tamsiai uniformuotas vyras pri
eina ir klausia, ar esu tikras australas. Negaiš
damas laiko parodau pasą su karališka karūna 
ir kengūra. Jis pasisako esąs helikopterio pilotas, 
atvykęs iš Vietnamo atostogų, Rytoj skrendąs vėl 
į savo bazę ir atgal į Vietnamą. Prie krūtinės 
metalinė juostelė su įrašu — F. D. Seedbord. Klau
siu, ar švedas, ar norvegas. Pasirodo, jo senelis ki
lęs nuo Stockholmo. Reiškia, buvome kaimynai tik 
per Baltijos jūrą. Jis pradėjo labai girti austra
lus karius Vietname, kuriame jam išgelbėję gyvy
bę, kai jo helikopterį pašovė komunistai. Sako, tai 
vienintėlė kariuomenė, mokanti kariauti džiunglė
se ir labai taupo savo karius. Tik viena bėda, kad 
tų australų tiek nedaug. Aš teisinu, kad kraštas

labai svarbi sutartis padaro savo.
Rakinant duris prisistato net du durininkai siū

lydami patarnavimus. Sakau, kad mano draugui 
labai reikalingas dušas. Jis sutinka, o durininkai 
irgi palaiko mano nuomonę. Vos tik mano svečias 
spėjo ateilošti fotelyje, tuoj abu durininkai nu
movė batus ir kojines, pakišo po šaltoku dušu ir 
išėjo. Už kelių minučių svečias jautėsi kaip nau
jai gimęs. Paskambino į bazę pasisakydamas kur 
esąs ir žadėjo paskambinti vėliau. Prisistatė ir jo 
žmona apsikrovusi pirkiniais. Prikrovė ant stalo 
visokiausių dėžučių, skardinėlių Kinietiška kava su 
citrina buvo tiesiog balzamas. Pagyrė vyrą, kad 
susiprato palįsti po dušu. Kalbėjomės atvirai ir 
nuoširdžiai. Parodžiau didelę savo šeimos nuotrau
ką, kurią vežu savo tetai. Jie turi berniuką 10 ne

dar jaunas, visur stoka rankų, pinigų ir planavi
mo išminties. Be to reikia skaitytis su stipria opo
zicija ir kitais įsipareigojimais. Jis man liepia už
sidaryti piniginę ir pabūti jo svečiu. Nesidaviau 
ilgai prašomas, nes be galo graužiausi dėl tų penkių 
dolerių, per žioplumą prakištų taksistui. Dar jam

mygtuką ir lagaminas juosta važiuoja prie sekan-, 
čio stalo. Patikrinus antrą tuoj pasiimu ir einu 
prie pirmojo. Didysis negras ištiesė savo baisiai 
ilgą kaip ližė ranką ir sveikina mane. Aš tuoj — 
Alio, kaip sekasi? Malonu tave matyti... O jis — 
Kvoterį, maloningas pone.. Paėmęs mano lagaminą 
panėšėjo kokius septynis žingsnius ir išleido pro-du 
ris. Pasirodo, kvoteris yra 25 centai. Išgriebęs 
iš kelnių kišenės gelmių župsnį australiškų, pran
cūziškų ir amerikoniškų monetų paberiu ant delno 
ir prašau pasirinkti. Pasirodė sąžiningas. Tuoj už
puolė šoferiai klausinėti, į kokį viešbutį vykstu. 
Pasakiau “Reef”. Čia pat stovi autobusas, bet ką 
gali žinoti, kur ir kada važiuos. Taksistas hava
jietis, šnekus. Važiuojame pro Pearl Harbour. Jis 
rodo skenduonį laivą, kyšantį iš vandens. Tai ame
rikiečių buvęs kreiseris “Arizona”. Jį japonai au

nuvestų prie mašinos. Paaaiškinau, kad mano ma-

pažadėjau, kad grįžęs paskambinsiu Karo ministe
rijai, kad į Vietnamą siųstų dar vieną australų di-

tų ir mergytę 8. Ištraukiu ir jiems po dovanėlę. JI 
siūlo užsukti aplankyti j San Francisko, kur ji 
gyvenanti pas savo tėvus, kol vyras grįš iš karo. J 
kalbą įsimaišo ir vyras ir apie Vietnamą. Neišken
tęs sakau, kad man jų visai negaila, nes ir ameri
konams nebuvo gaila, kada rusai mūsiškius šimtais

šina Adelaidės Blackwoode paparkuota, o aš čia tik 
šiaip pasiklydau.

Vėl išlendu į tą pačią arkadą ir dairausi ab
rako. Užeinu į kiniečių krautuvę, nes mačiau lan
ge kabančią rūkytą silkę. Noriu išeiti į gatvę, bet 
vis nepataikau. Pamatęs užrašą “Exit” ir tuoj žen
giu, ir patenku į visai tamsų kambarį. Vienur ki
tur mažos lempelės, tokios, kaip mano tėviškėj tuoj 
po pirmojo karo. Pastovėjęs prie durų, kol akys 
apsiprato ir pamatau ilgą barą, žmonių apgultą. 
Daug stalų, orkestras, šinkorius mane pasivadina ir 
padaro mažą plyšį prie pat kasos registro. Klau
sia, ko norėsiu. Jam paaiškinu, kad amerikanckų 
trunku vardų nežinau, esu iš švento Adelaidės 
miesto ir noriu pamėginti barabono. Gal burbo- 
no, pataiso mane šinkorius. Taigi, taigi. Dar pasi
vadinęs savo draugą spaviedoja — kilmė, vieta,

viziją. Visą šitą sutartį rašėme škotų miežiniu

tūksiančių varę į Sibirą. Prisipažįsta, apie Pabal
tijo tragediją žinąs labai nedaug. Esą, Vietnamas

gelsvu rašalu dar ant viršaus prispausdami Muen- 
cheno aliniu antspaudu. Smulkesniam tokių svar
bių dalykų aptarimui kviečiu jį pas save, nes apsi
gyvenęs kitoje arkados pusėje. Jis mielai sutinka, 
bet turįs palaukti dar savo žmonos, kuri šiuo metu 
važinėjasi vandens pašliūžomis Vaikiki įlankoje. 
Netrukus įeina ilga, marga pižama vilkinti smar
kiai saulėj įdegusi stambi moteris ir pradeda gyvą 
pokalbį. Susipažįstame. Ji juokaudama sako: Vy
ras dar norįs pabūti tavernoje tai teisinasi sutikęs 
australą. Nieko nesakydamas jai kyšt savo pasą. 
Jos tonas pasikeičia, o aš užrašau savo lifto nu
merį, aukštą ir kambarį. Jie apsistoję toliau už 
miesto kareivinėse. Ji išeina paieškoti užkąsti, o 
mudu judame mano kambario Ūnk galutinai sutar
ti, kaip tą australų diviziją pasiųsti. Dvi naktys 
beveik be miego, neįprastos aplinkybės plius tokia

nesąs Amerikos prestižo reikalas, bet tik sulaiko-
mas komunizmas toliau plėstis.

— Jei norėjote pastoti kelią komunizmui, tai 
nereikėjo Stalino globai atiduoti šimto milijonų 
europiečių. Jėga ir teisė tada buvo jūsų pusėje. 
Čerčilis buvo perspėjęs jūsų prezidentą.

— Matote, tada mūsų prezidentas sirguliavo.
— Gal ir taip, bet dabar jūs visi jo išduotus 

vekselius išperkate, — nenusileidžiu.
— Jėga ir dabar mūsų pusėje.

— Gal, bet jos nenaudojate.
— Nes nematome didelio reikalo.
— Taip, mokotės karo meno, o mokslas, kaip 

matote, brangiai kainuoja.
Pokalbį pertraukia jo žmona pakviesdama už

kąsti.

'(Rus daugiau)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE PERSPĖJAME VISUS!

SYDNEY
GRAŽI SUKAKTIS

Spalio 26 d. būrys draugų ir 
pažįstamų iš įvairių Sydnejaus 
priemiesčių susirinko p.p. Statkų 
namuose pasveikinti p. Antano 
Statkaus 65-jo gimtadlennio pro
ga-

Po ALB Krašto Valdybos pir
mininko p. S. Narušio, kun. P. 
Butkaus ir Sydnejaus apy). pir
mininko p. A. Dudaičio sveikini
mo kalbų ir po gerai nuskambėju
sių “Ilgiausių Metų” p. M. Stat
kuvienė visus pavaišino rūpestin
gai paruoštais užkandžiais, o su
kaktuvininkas p. A. Statkus gai
vinančiais skystimėliais.

Jubiliatas p. A. Statkus visiems 
gerai pažįstamas kaip nepavarg
stantis darbuotojas įvairiuose lie
tuviškuose reikaluose, o p. Mari
ja žinoma kaip viena iš geriau
sių ir niekad neatsisakančių šei
mininkių ruošiant įvairius lietu
viškus parengimus ar pasilinksmi
nimus.

Ilgai dar skambėjo p.p. Statkų 
namuose svečių kalbos ir dainos, 
o išsiskirstannt šeimininkams lin
kėjo daug laimės ir sveikatos ti
kėdamiesi dar daug kartų susitik
ti šiuose namuose gimtadienių bei 
švenčių progomis.

KUN. P. N. ZELANDIJOJE
Neseniai sugrįžo keletu savai

čių Naujoje Zelandijoje paviešė
jęs Sydnejaus lietuvių kapelionas 
kun. P. Butkus. Ten būdamas jis 
stengėsi aplankyti kiek galint dau
giau lietuvių privačiai ir kur tik 
galėjo atlaikė lietuviams pamal
das.

J besisvečiuojanti kun. P. But
kų atkreipė dėmesį ir N. Zelan
dijos katalikų spauda. Ir toks laik
raštis New Zealand Tablet paskel
bė platų pasikalbėjimų su kun. P. 
Butkum ir drauge jo fotografijų.

V.D.

GEELONG
TRIGUBA ŠVENTE

Spalio 19 d. apie trys tuzinai 
svečių susirinko prie gausaus vai
šių stalo jubiliejinei šeimos šven
tei. Pradžioje niekas nežinojo, tik 
puotai įpusėjus paaiškėjo, kokia 
proga čia tos vaišės. Mat, šeimi
ninkai Viktoras ir Petrė čereka
vičiai atšventė net trigubų šeimos 
šventę iš karto: nors ir pavėluo
tos Petrės vardinės, 40 metų su
kakties dainavimo choruose, ir 20 
metu nuo atvykimo į Aust rali jų. 
Abu visiems gerai pažįstami Gee
longo liet, bendruomenėje, nes vi
sų laikų aktyviai joje reišikasi 
ir išaugino du sąmoningus lietu
vius sūnus. Ta proga sukaktuvi
ninkai buvo pasveikinti choro var-

du dirigento p. J. Juškos, ir cho
ro valdybos pirmininko p. J. Gai
liaus, o šeimininkus gražiai dzin
guliukais apdainavo J. Bungarda, 
M. Baumanienė, C. Vaičekauskie- 
nė ir E. Stuikevičienė.

Nors p.p. Čerekavičiai jau tu
ri tris anūkus, bet jaučiasi abu 
jaunatviškai. Pati p. čerekavičie- 
nė dirba kaip mokytoja Geelongo 
savaitgalio mokykloje, priklauso 
šachmatų klubui. Moterų Draugi
jai ir nuolatinė dainininkė Gee
longo liet, chore. Nemažiau lietu
viškame gyvenime reiškiasi ir pats 
p. čerekavičius. šia gražia pro
ga norisi abiem palinkėti dar daug 
darbingų ir laimingų metų.

Buvęs

BRISBANE — NEWCASTLE 
— NEW ZEALAND

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI lapkričio mėn. MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrųjų — Už tinkamų 
išsprendimų mokyklas liečiančių 
problemų: 
misijų — Kad mokyklos mi
sijų kraštuose padėtų išauklėti 
kilnadvasius individus.

Trumpas rvtmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU. ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Kun. ’S. Gaidelis S.J.

i
B

GEELONGO LIETUVIŲ CHORAS lapkričio 9 d. ST. PETERS & PAULS bažnyčios 
salėje (kampas Mercer & Malone St. ruošia

K 
8

S
DA/NŲ ŠVENTI

R

Lapkričio 16 d., šeštadienį, DAINAVOJE (East Terrace, Bankstown) įvyksta 
Šiais metais paskutinis

DAINOS CHORO POBŪVIS
Programoje “Dainos” chorų dainos, italų orkestras, chorisčių bufetas, spiritiniai gėrimai
Pradžia 7.30 vai. bar» kataonlis

Įėjimas S 1.50 asmeniui. Moksleiviams ir pensininkams 50 centų.

Visi kviečiami ir laukiami!

Dalyvauja Melboumo Dainos Sambūrio Choras, Geelongo Lietuvių Choras ir tautinių šokių 
grupė “Suktinis”.

Programoje: Atskirų chorų pasirodymai, jungtinio moterų, vyrų ir mišraus choro dainos, 
tautiniai šokiai ir solo.

Pradžia 7.30 vai. p.p.

B

rrauzia /.ju vai. p.p.
>; .įėjimas — $1.00 asmeniui. Moksleiviams ir vaikams nuolaida.
$ Pelnas skiriamas padengti kelionės iSlaidas į V-tą Dainų Šventę Adelaidėje.
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KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ SYDNEJUJE

šiais Lietuvos Laisvės Kovos 
Metais ir 50 metų nuo Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo L.V. S-gos 
“Ramovės” Sydnejaus Skyriaus 
Valdyba lapkričo 23 d. (šeštadie
nį) Bankstowno Liet. Namuose 
rengia iškilmingų Kariuomenės 
Šventės minėjimų, su paskaita ir 
menine dalimi.

Paskaitų skaitys maj. A. Kut- 
ka; meninę dalį atliks Sydnejaus 
Lietuvių Meno Ansamblis. Deko
racijos A. Pluko.

Programai pasibaigus bus links
moji dalis: gros gera kapela, šo
kiai veiks užkandžių ir gėrimų 
bufetas.

Lapkričio 24 d. iškilmingos pa
maldos St. Joachim bažnyčioje 
Lidcombe. Organizacijos dalyvau
ja pamaldose su vėliavomis.

Visi tautiečiai kviečiami skait
lingai minėjime ir pamaldose da
lyvauti.

L.V.S. Ramovė* Sydnejaus 
Skyriau* Valdyba

Modeliuos gražiausios Melbour
ne lietuvaitės. Veiks bufetas su 
kava, pyragaičBais ir gaivinan
čiais gėrimais.

Visi maloniai kviečiami kuo 
skaitlinigau atsilankyti.

Soc. Globos Moterų. D-ja

2.

CANBERROS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Canberros apylinkės lietuvių vi
suotinis susirinkimas šaukiamas 
lapkričio 10 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Lietuvių Klube.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.

Prezidiumo sudarymas. 3. Valdy
bos pirmininko pranešimas. 4. Val
dybos iždininko pranešimas. 5. 
Kontrolės komisijos pranešimas. 
6. Pasisakymai dėl pranešimų. 7. 
Naujos valdybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai. 8. Atstovų į 
ALB Krašto Tarybų rinkimai. 9. 
Klausimai ir sumanymai.

Nesusirinkus laiku kvorumui su
sirinkimas įvyks tų pačių dienų 
3.30 vai. p.p. nežiūrint jame da
lyvaujančių skaičiaus.

Canberros Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS AUŠROS TUNTO 
SKAUTAMS

Artėjant stovyklos laikui tunto 
vadovybė pasirūpino gauti lauko 
lovučių su nuolaida. Lovučių kai
na — $6.15. Norintieji lovučių 
užsisakyti prašomi kreiptis arti
miausiu laiku į J. T. Rotcų, 69 
Belmore St., Fairfield, 2165, arba 
darbo metu telefonu 644 4666 — 
ext. 10.

Tuntininkai

Geelongo Choro Valdyba

JAUNIMO KURSAI SYDNEJUJE
Spalio 20 d. "Dainavos” Na

muose Bankstowne įvyko paskuti
nioji šių metų lietuvių kalbos 
kursų pamoka.

Šie kursai buvo pradėti organi
zuot Sydnėjaus Apylinkės Valdy
bos. Ypatingai daug darbo įdėjo 
vicepirmininkė p. A. Wallis — 
Grincevičiūtė ir narys kultūros 
reikalams p. B. Genys.

Pirmasis jaunimo pasitarimas 
buvo sukviestas kovo mėn. I pa
sitarimų kviestas lietuviškasis 
Sydnejaus jaunimas ir visi lietu
viai, kuriems rūpi lietuviško auk
lėjimo reikalai tremtyje. Šio pasi
tarimo tikslas buvo duoti progos 
pačiam jaunimui pasisakyti įvai
riais juos liečiančiais klausimais, 
ieškoti būdų bei priemonių lei
džiant pačiam jaunimui pasireikš
ti įvairiose lietuviško veikimo ša
kose bei sudaryti sųlygas jauni-

IR KAIP
(atkelta ii psl. 4)

plė-

mui plačiau tarpusavyje bendra
darbiauti per lietuviškas jaunimo 
organizacijas, lietuviškus jaunimo 
pasilinksminimus bei kitas pra
mogas. Pasitarime dalyvavo apie 
dvidešimt jaunimo ir nepilnas de
šimtis vyresnės kartos atstovų. 
Girdėjosi balsų, ar iš viso reikia 
jaunimų burti j dar vienų vienetų, 
kada Sydnejuje turime užtektinai 
jaunimo organizacijų, lietuviškų 
mokyklų bei kursų. Pats jaunimas 
daug entuziastiškiau j šį reikalų 
žiūrėjo ir paskatino organizato
rius imtis konkrečių žygių. Buvo 
sudaryta Jaunimo Sekcija prie 
Sydnejaus Apylinkės Valdybos. 
Jos vadovavimu rūpinosi p. A. 
Wallis — Grincevičiūtė. įsteigta 
lietuvių kalbos kursai. Kursų lan
kytojai laikinai buvo suskirstyti 
j dvi grupes: mažai ar net ir visai 
nemokų lietuvių kalbos ir pažen
gę. Kursų dėstytojais sutiko būti: 
D. Labutytė, kun. P. Martuzas, A. 
Bučinskas, V. Patašius, V. Šlioge
ris ir dr. R. Zakarevičius. Žurna
listikos srityje sutiko talkinin
kauti “Mūsų Pastogės” redakto
rius V. Kazokas ir J. Veteikis.

Atsižvelgiant j dabartines sųly-nieko daugiau nėra. Taip ir 
vėsuoji per gyvenimų, kaip žvirb
lių baidyklė, vėjo pustoma...

Tu velnias kartais, Dzidoriuke, 
bet tu eupranti girto viengungio 
širdį ir jam tėviškės ieškai. Su
rask, Dzidoriuke, surask! Nors am
žiaus pabaigoj... Nebus gal tėviš
kė, bet “next best”, kaip austra
lai sako. Pamatysi, kiek sudužu
sių laivų į tavo uostų priplauks... 
suplėšytom būrėm...

Tu manai, kad aš girtaef! Aš 
tik biškj įgėręs. Blaivus būčiau 
tylėjęs, o dabar drųsiau. Mes atei
nam kartais į bažnyčių ir minė
jimų sales. Met žiūrim j klegan
čius vaikus ir juos barančias mo
tinas. Mes ateinam j pobūvius ku
gelio su grybų padažu, bet mūsų 
kišenės tebėra pilnos šovinių. Mes 
armija tylių kareivių, kurie dar 
negrįžo iš fronto. Mums dar ne
pasibaigė karas, Dzidoriuke; mes
laukiame paliaubų ir nenorime ti- šaukštų vandens... kaip tu sakei... 
kėti, kad kelias namo suardytas. 
Jūs kalbate apie ateitį ir puošia- 
te tautinius namus savo vaikams, 
o mes... mes tebenešiojome kupri
nę, kurioj sudėta praeitis, supra
kaituoti kareivio autai, pakaita 
baltinių ir baklaškė degtinės. Jūs 
vedžiojatės anūkus ir jie prideda 
rankų prie trispalvės vėliavos duo
dami skauto įžodį. Jūs nubrau
kiate džiaugsmo ašarų ir norite nu
rinkti visus akmenis nuo savo vaL

kaičių kelio. Jūsų ateitis — ta ma
žutė ranka, liečianti trispalvę. O 
mes... turime atminimus priesai
kų svetimoms vėliavoms... atmini
mus dienų, kurias skandiname deg 
tinėje... Dzidoriuke, juk mes esa
me tik tie pakelės akmenys, pro 
kuriuos visi praeina. Ant kurių net 
ir kilometro ženklo nėra. Iš mūsų 
atėmė 
nėję...

Bet 
liavę.
kinėtų mano augintas kumeliukas 
ir ant slenksčio gulėtų šuva ir 
vizgintų uodegų mane pamatęs; 
to kiemo žmogų... Kur galėtume 
pasodinti rožę po langais ar ber
žų prie vartų... Kur valandai iš
mušus pakviestų kunigų ir išleis
tų, kaip senolį kadaise... ir tų

ateitį; vien praeitis kupri- 
baklaškė ir autai...
mes jau norime sustot ke- 

Norime rasti kiemų, kur šo-

gas lietuvių kalba šiuose kursuose 
buvo dėstoma prisilaikant specia
laus anglų kalba išleisto vadovėlio 
“Introduction to modern Lithua
nian” (L. Dambriūnas, A. Klimas 
ir W. R. Schmalstieg). Šiais moks
lo metais kursu paįvairinimui bu
vo surengta po paskaitų keletas 
linksmavakarių ir savaitgalio iš
vyka į Snieguotus Kalnus. Pamo
kos vykdavo vienų kartų per mė
nesį.

Reikia skaityti, kad šis naujas 
bandymas yra pavykęs. Paskuti- 
nioje pamokoje dalyvavo penkio
lika kursų lankytojų. Diskusijose 
nustatant planus sekantiesiems 
metams jaunimas pats nubalsavo, 
kad paskaitos vyktų kas dvi sa
vaites; iškėlė pageidavimų, kad 
būtų daugiau bendro pobūdžio 
diskusinės pamokos lietuvių kal
ba; išsirinko savo atstovus (A. 
Milašaitė, D. Genytė ir J. Bire- 
tas), kurie bus tarpininkai tarp 
kursų dėstytojų ir lankytojų. Šias 
diskusijas gražiai ir tvarkingai 
pravedė A. Milašaitė. Kursų dės
tytojams ir Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos nariams reikėjo tik su 
pasitenkinimu stebėti, kaip mūsų 
jaunimas pats bando spręsti savo 
problemas.

Jaunimas, įvertindamas kursų 
dėstytojų darbų ir Apylinkės Val
dybos pastangas, apdovanojo juos 
dovanėlėmis. Apylinkės Valdybos 
vardu taip pat buvo padėkota dės
tytojams ir įteiktos simbolinės 
dovanėlės, pagamintos A. Pluko. 
Gi kursų lankytojams perkant va
dovėlius Valdyba pradžioje metų 
sumokėjo iš savo kasos pusę jų 
kainos.

Dažnai nusiskundžiame kad 
jaunimas nesidomi ir nelanko mū
sų parengimų. Procentualiai jau
nimas nėra nei kiek atsilikęs nuo 
senimo. Norėtųsi priminti, kad 
jaunimas, pirkdamas dovanėles, 
išleido daugiau, negu Sydnejaus 
Apylinkės Valdyba yra gavusi au
kų per šiuos metus lietuviško sve
timo reikalams Sydnejuje. O ne 
kartų buvo skelbta, prašyta ir at
karpos spausdintos "Mūsų Pasto
gėje”.

Baigiant pirmuosius mokslo 
metus reikėtų tik pasidžiaugti ir 
skatinti mūsų dukras ir sūnus ir 
toliau tęsti gražiai pradėtų darbų.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems ma

no priedeliams ir draugams, orga
nizacijoms ir korporacijoms už 
malonius sveikinimus ir linkėji
mus mano 70 metų sukakties pro
ga.

Elena Reitonienė

P.S. Mažas patikslinimas prie 
sveikinimo Mūsų Pastogės spalio 
14 d. laidoje: nesu Krašto Garbės 
Teismo ir Teisininkų Draugijos 
Australijos Skyriaus pirmininkė, 
o tik narė.

a

MOTERŲ SUSIRINKIMAS 
MELBOURNE

Soc. Globos Moterų D-jos Val
dyba praneša, kad š.m. lapkričio 
10 d. (sekmadienį) po pamaldų 
Lietuvių Namuose 50 Errol gtv. 
Nth. Melbourne, kviečiamas Drau
gijos narių metinis susirinkimas. 
Prašome visas nares ir prijaučian
čias atsilankyti. Bus renkama nau
ja valdyba.
Melb. Soc. Globos Moterų D-jos 

Valdyba

MADŲ PARADAS
Lapkričio 9 d., šeštadieni, 5 vai. 

p.p., Melbourne Lietuvių Namuo
se ruošiamas Madų Paradas. Bus 
rodoma paskutinės mados sukne
lės. skrybėlaitės ir kitoki mote
riški rūbai.

Sydnejaus Filisterių Būrelio organizuojamas viešas

DISKUSINIS VAKARAS

Įvyksta lapkričio 10 d., sekmadienį, 4.30 vai.
Dainavos Salėje Bankstowne.

Tema: Individualumas lietuvių charakteryje
Prelegentai: Dr. V. Doniela, muz. K. Kavaliauskas, Dr.

Mauragis ir ekon. V. Šliogeris.

Moderatorius: Dr. R. Zakarevičius.

Maloniai kviečiami visi dalyvauti ir aktyviai į diskusi
jas įsijungti. j

S.F.B. Valdyba

¥

KU-KA

Anų šeštadieni paviešėjusios 
apie tris mėnesius šiaurės Ameri
koje grjžo namo i Sydney p. P. 
Daukuvienė, jos dukra p. Pulli- 
nen su vaikais. Visa šeima buvo 
išvykusi pasimatyti su 
vyru J. Pullinen, kuris 
si Kanadoje ir ketina 
apie Kalėdas.

Pajautos 
darbuoja- 
grįžti tik

prasidė-

PRANEŠIMAS
Lapkričio 10 d. tuoj po liet, pa

maldų Sydnejaus lietuvių kape
lionas kun. P. Butkus maloniai 
sutiko pasidalinti savo įspūdžiais 
iš neseniai turėtos kelionės po 
Naujųjų Zelandijų. Pranešimas 
įvyks laikinose Liet. Klubo pa
talpose 39 Church St.? Lidcombe. 
Visi maloniai kviečiami ateiti 
pasiklausyti.

Sydnejau* Liet. Klubo V-ba

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Juozas arba Stasys 
Bendoraitis, atvykę į Australiją 
1948-49 metais. Paieško Vincas 
Urbaitis, gyv. 1892 Hillside, E. 
Cleveland, Ohio 44112, U.S.A.

Paieškomieji arba žinantieji 
apie juos prašomi rašyti aukš
čiau nurodytu adresu arba tiesiog 
Mūsų 
Percy 
2200.

Pastogės Redakcijai 13 
St., Bankstown, N.S.W.,

PATIKSLINIMAS
Pasikalbėjime su Krašto Valdy

bos pirmininku p. S. Parušiu 
(žiūr. rašinius “Kaip ten buvo’ 
ankstesniuose M.P. numeriuose) 
kalbant apie Australijos lietuvių 
atstovų pasireiškimus seime nety
čia buvo praleistas nepaminėtas 
p. Antanas Krausas, kuris buvo 
pakviestas j Pasaulio Liet. Ben
druomenės Kontrolės Komisijų ir 
seime padarė tos kontrolės konif- 
sijos pranešimų.

Red.

NAUJA PLOKŠTELĖ
Montrealio (Kanadoje) Lietu

viškasis Radijo Pusvalandis (ve
dėjas L. Stankevičius) išleido pen- 
keriu metų tų pusvalandžių su
kakties proga nauja ilgo grojimo 
moderniosios lietuviškos muzikos 
plokštelę, pavadintų “Mano Gim
tinė”.

Plokštelėje įrašyta net 14 dainų 
įvairių kompozitorių. Keletas dai
nų įdainuota garsiojo Vilniaus 
operos solisto Virgilijaus Norei
kos.

Plokštelės kaina $5.00 (kanadiš- 
ki). Persiuntimas — 75 centai.

Kreiptis: Lithuanian Radio Pro
gramme, 1053 Cr.. Albane, Du- 
vernay, P.Q. Canada.

HUSU PASTOGĖ

Surask mums kiemų, Dzidoriuke! 
Surask...

Sukniubo verkdamas Kuliešius. 
Apsiverkė ir močia su Dzidoriu
ke. Tegu neblaivus žmogus kal
ba, bet kiek turėjo prisikentėti 
tokia širdis, jeigu krūtinėje ne- 
beišsilaikof

— Dievo 
sako močia. 
Įėjai būti ir

Malonė, Rapolai, — 
— šituo žmogum ga- 
tu.

Rapolas

Kokia puiki proga papramogau
ti atvirame ore! Lapkričio 17 d. 
Skautų Tėvų Komitetas organi
zuoja gegužinę skautų žemėje In- 
gleburne. Skautiškai tariant — 
būkime visi pasiruošę!

d. Sydnejuje staiga 
Slonskienė, 49 metų

Spalio 29
mirė Regina .
amžiaus. Liko vyras ir trys jau 
suaugę vaikai.

Sydnejaus apylinkėse 
jus gaisrams greičiausia pabūgę 
ugnies arba pasiilgę poilsio perei
tų pirmadienį į Australijos šiltuo
sius vandenis pasimaudyti išskri
do sydnejiškiai p. p. P. ir E. Na- 
giai. Išvykdami nuramino nusimi
nusi redaktorių, kad ir jiems iš
vykus Minties spaustuvė veiks ir 
Mūsų Pastogė nenukentės.

Spalio 27 d. melbumiškiai ap
turėjo retų šventę — Pauliaus 
Rūtenio žodžio, dainos ir vaidy
bos rečitalį. Vieno žmogaus spek
taklis, bet jis buvo Pauliaus Rū
tenio! Tikimės apie tai išgirsti 
kiek plačiau.
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