
Šventėms 
artėjant

Jau beliko tik penkios savaitės 
ligi Kalėdų ir N. Metų. Greitai 
Šio krašto miestai spalvingai iš- 
sipuošę skambės nuo ryto iki va
karo kalėdine muzika, minios 
žmonių apguls krautuves-pirkda
mi įvairias dovanas savo arti
miesiems.

Nepalieka nepaliesti šio prieš
šventinio įkarščio ir nuotaikos ir 
čia gyveną lietuviai. Žiūrėk —
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kalnais priperkama visokių rei
kalingų ir nereikalingų dovani- 
nių daiktų, šūstimis nešamos į 
paštą sveikinimo atvirutės. Visa 
tai labai gražu, netgi moraliai 
vertinga, nes šitai atskleidžia, ko
kį šiltai žmogišką ryši tuo išvys
tame tarp draugų, pažįstamų, 
bendrai tarp asmenų. Bet didžių
jų švenčių metu žmogus kiek 
plačiau atveria savo vienišumo 
duris ir pats atsiskleidžia .Per 
nuolatinį darbą ir skubėjimą už
mirštame ne tik kitus, bet ir sa
ve, ir tik su šventėmis prisimena
me ir net pasigendame savo arti
mųjų, draugų, bičiuliu, pažįsta
mų. Tai yra labai teigiamas psi
chologinis bruožas, kurį gal būt 
reikėtų dar labiau plėsti ir ug
dyti.

Žinoma, yra ir kitokių pusių. 
Šitą spontanišką ilgesį šiltesnio 
santykio žmogaus su žmogum 
gudriai išnaudoja biznieriai ir tą 
šventišką nuotaiką paverčia pel
ningu turgum. Nėra ko stebėtis, 
kad taip vyksta atsimenant, kad 
šiam tikslui įkinkyta milžiniška 
propagandos mašina, o pats in
dividas, skubėjimo įkaršty neturi 
laiko nei apsigalvoti, nei apsi
spręsti, bet dažniausiai griebiasi 
to, kas garsiai ir patraukliai siū
loma.

Nežiūrim to, vis tik šitas biz
nieriškas potvynis pačios šventi
nės nuotaikos nenustelbė, o grei
čiau dar labiau išryškino. Juk 
gal nereikėtų pačių švenčių pri
imti tik taip, kad per visą laiką, 
atitrūkus nuo darbo rankas nuo
lankiai sudėjus melstis ir pasi
nerti į mąstymus. Viskas savo 
vietoje ir savu laiku. Šventinė 
nuotaika susidaro ir tada, kai 
mes, atitrūkę nuo kasdienos dar
bo ir rūpesčių apsidairome ap
link ir pamatome, kad ir šalia 
mūsų yra žmonių, tokiu kaip 
mes, kurie gyvena panašiais rū
pesčiais ir ieško to paties — sau 
artimo žmogaus. Tai suprantant 
pasiteisina ir sveikinimai, ir do
vanos, ir gausesni susitikimai.

Kalbant apie šventines dova
nas savo artimiesiems tenka pri- yra nepalyginamai prasmingesni 
minti, kad yra mums didžiai ver- už bet ką kitą iš vietinės ar im- 
tingų dovanų, kurių jokia rėkia- portuotos gamybos. Čia vėl gau
tina neskelbia. Tai lietuviškos do- nasi dvigubas reikalas — pado-

Jeigu dovanojama kas vanojamas geras dalykas, kuris 
nors lietuvio lietuviui ir net sve- ne tik pats už save kalba, bet kal

Amerikoje P.L.B-nės seimo metu susitiko du Australijos 
lietuvių B-nės pradininkai: Justas Vaičaitis, gyvenąs Bosto
ne, buvęs pirmasis A LB Krašto valdybos pirmininkas, ir 
Jonas Valys iš Melbourno, pirmasis ALB Krašto Tarybos 
pirmininkas. J. Vaičaitis yra Mūsų Pastogės Skaitytojas, 
domisi Australijos lietuvių gyvenimu ir siunčia visiems svei
kinimų ir linkėjimų.

R. NIXON-U.S.A. PREZIDENTAS
konų partijoss kandidatas, bet 
pralaimi prezidentai Kennedy.

Prez. R. Nixon yra kietas be 
didelių diplomatinių manierų po
litikas. Dar būdamas viceprezi-

Atsimenant, su kokia įtampa 
vyko priešrinkiminė kova ir patys 
rinkimai, su nemažesniu įsitempi
mu sekė šių rinkimų rezultatus vi
sas pasaulis. Žinant, kokį vaidme
nį šiandie pasauly vaidina Ameri- dentu prie prez. Eisenhoverio jis 
kos Jungtinės Valstybės ir kokią 
reikšmę turi pačioje Amerikoje 
prezidentas, reikia pripažinti, kad 
naujo prezidento rinkimai yra jos 
likiminis žingsnis. Tokį žingsnį 
žengė ir tas, kuris nuo sausio mė
nesio JAV perims vairą, o drauge 
ir visą sunkią atsakomybę ne vien 
tik už Ameriką, bet nperdedant už 
visą passaulj. Šią garbę ir atsako
mybę perėmė

RICHARD NIXON.
trissdešimt 

Amerikos 
Palygina-

— vos 55

Jis šiuo metu yra 
septintasis Jungtinių 
Valstybių prezidentas, 
mai yra gana jaunas
metų Iš profesijos advokatas, bai
gęs teisę 1937 m. Pradėjęs poli
tinę karjerą jis 1946 m. patenka 
j kongresą kaip Kalifornijos re
prezentantas, senatorium išrenka
mas 1950 m. prisiekinamas vicepre 
zidentu 1953 ir pakartotinai 1957. 
1960 m. prezidentiniuosse rinki
muose kandidatuoja kaip respubli-

parodė savo charakterį ir savisto
vų nusistatymą tiek Amerikos vi
daus, tiek ir užsienio reikaluose. 
Būdamas aiškus antikomunistas 
prez. R. Nixon greičiausia laiky
sis savos linijos ir santykiuose 
bei derybose su komunistiniais 
kraštais.

Amerikos spauda Nixoną laiko 
geresniu administratorium ir or
ganizatorium. Tad ir šitoje srity
je iš jo daugiau tikimasi.

Naujojo Amerikos prezidento 
duona nepavydėtina. Naujasis pre
zidentas, perimdamas krašto ad
ministraciją, perims drauge ir vi
sas neišspręstas problemas, kaip 
vidinė rasinė nesantaika, Vietna
mo karas, santykiai su komunis
tiniais kraštais. Neatrodo, kad 
lengvai remtųsi įvairiais pažadais 
arba emocijomis. Uždedama atsa
komybė ir laimėti rinkimai dar 
daugiau jį užgrūdins kaip asme
nį. O gyvenamasis laikas stato 
kaskart vis kietesnius reikalavi-

vanos.

timtaučiui, ar nebtų kilniau ir 
prasmingiau įteikti vietoj kokios 
išnįargintos lėkštės, australiško 
meškiuko ar pan. lietuvišką kny
gą, drožinį, tautiniais motyvais 
audinį, mūsų dailininkų sukurtą 
paveikslą ir panašiai. Šie visi da
lykai labai tinka dovanoti ne vien 
tik saviesiems, bet ir svetimie
siems, įskaitant ir knygas, nes 
juk yra visa eilė išleista knygų 
ir svetimomis kalbomis, kurios 
verta ir prasminga dovanoti.

Sakysit, tokie dalykai labai 
brangūs. Netiesa, jie nė kiek ne
brangesni, už kitus daiktus, per
kamus krautuvėse, o tačiau jie

UETUVIU DIENŲ PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

VIETŲ UŽSISAKRMAS
L.D. Prezidiumas nuolat gauna pasiteiravimų, kur ir kaip už

sisakyti vietas (bilietus) įvairiems Lietuvių Dienų parengimams. Ta 
proga pranešama visuomenei, kad bilietus į Literatūros ir Dainos Va
karą, į Dainų Šventę, į Teatro Spektaklį ir į Jaunimo Koncertą gali
ma jau dabar raštu ar telefonu užsisakyti pas L.D. Prezidiumo iždi
ninką K. Pocių šiuo adresu: 18 Torrens Ave., Fullarton, S.A., 5063, 
telefonas 7-3626.

Visuomenės informacijai žemiau duodama dalis detalių apie mi
nėtus meninius parengimus:

I. Literatūros ir Dainos Vakaras įvyks gruodžio 27 d. 7 V. vak. 
Australia Hall. Be literatūros rečitalio, kuriam vadovauja Pulgis An
driušis, šio vakaro programoje bus išpildyta “Tėviškės Namų” Kanta- 
tata (Lituania choras su solistais G. Vasiliauskiene, G. Kalpoku ir N. 
Masiulyte). Visi trys solistai be to pasirodys ir atskirai. Bilietai 
po $1.00;

II. Dainų šventė gruodžio 28 d. 7 v.v. Adelaide Town Hall. Dvi 
dalys: pirmoj atskirų chorų dainos (5 chorai), antroj — jungtinių 
(septynių) chorų dainos, kurias išpildys per 250 dainininkų. Bilietai 
po $2.00 ir $1.00;

III. Teatro spektaklis "Vaiva” gruodžio 29 d. 7 v.v. Australia Hall. 
Stato Adelaidės Lietuvių Teatras “Vaidila”. Bilietai po $1.00;

IV. Jaunimo Koncertas gruodžio 30 d. 7 v.v. Australia Hall. Ade
laidė, Melbournas ir Sydnėjus šiam koncertui ruošia tris originalias 
žodžio, dainos, muzikos ir šokio pynes. Geelongą, Hobartą ir Perthą 
atstovauja pavieniai menininkai. Bilietai po $1.00.

Išskyrus Dainų Šventę, į visus kitus parengimus bilietai, būdami 
vienos kainos, nenumeruojami, tačiau bus sugrupuoti kėdžių eilėmis 
(A.B.C. ir t.t.) pradedant nuo scenos. Pirmiausiai užsisakiusiems bus 
paskirti eilės “A” bilietai, vėliau “C” ir panašiai. Vėliausiai užsisa
kantieji arba perkantieji juos prieš vaidinimą, gaus tuos, kurie bus 
pasilikę nuo užsisakymų.

Nežiūrint žemų kainų, jaunimas ir pensininkai dar gali gauti 50% 
nuolaidą.

Bilietai į Naujų Metų sutikimo balių, kurį organizuoja Adelaidės 
apylinkės valdyba ir kuris vyks Centinnial Hali, bilietus (po $3.00, 
jaunimui po $2.00) galima užsisakyti kreipiantis raštu į apylinkės val
dybą: Box 1296 L, G.P.O. Adelaide.

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose

rnus, kuriems spręsti neužtenka 
tik plataus šypsnio.

PREZ. R. NIXON 
ŽIŪRINT AUSTRALIJOS 

AKIMIS
Po aštuonerių metų petraukos 

respublikonų R. Nixonas išrenka- 
mass 37-tuoju Amerikos preziden
tu.

Reikia tikėtis, kad naujasis pre
zidentas tvirčiau laikysis prieš rau 
donąją grėsmę ar tai būtų Europo
je, Azijoje ar Afrikoje.

R. Nixono laimėjimas Australi
jos spaudoje priimtas skeptiškai, 
bet bendrai paėmus palankiai. Di
džiausia australų abejonė kyla iš 
sunkiai apčiuopiamų santykių su 
respublikonais. Nežinia kaip Nixo
nas reaguos į pietryčių Azijos su
sidariusias problemas ir ypač koks 
bus respublikonų atsakymas j Viet 
namo klausimą.

Žiūrint iš biznieriško taško aus
tralai gali tikėtis daugiau iš Ni
xono negu buvusio prezidento L.B. 
Johnsono. Respublikonai žada pa
lengvinti buvusius dolerio suvar
žymus ir daugiau investuoti kapi
talo šiame kontinente.

Kas liečia Australijos gynybos 
reikalus, Nixonas nesiruošia likti 
duosniuoju dėde Samu, jei patys 
australai savim nesirūpins. Toks 
Nixono pasisakymas, be abejo, su
kėlė nerimąsčio vietinės spaudos 
puslapiuosse.

BOMBOMS NUSTOJUS KRISTI
Po daugybės svarstymų, įvairių 

spėliojimų ir bergždžių diploma
tų beldimosi į Maskvos ir Hano
jaus duris, pagaliau bombos Viet
name sustojo kritusios. Labai 
abejotina, ar naujasis J.A.V-bių 
politinis manevras galėtų reikšti 
artėjančią taiką pietryčių Azijoje, 
o gal rišosi daugiau su Amerikos

ko-bet ir pačiame centre. Kada 
munistų teroristai nedavė ramy
bės Saigono gyventojams, Hano
juje vyko normalus gyvenimas.

Po gausių diplomatų pastangų 
— pro užpakalines duris, pasise-

ba ir už,mus, už mūsų kultūrų, 
už mūsų kultūrines galias, kurios 
tokios originalios ir kaip 
bės labai patrauklios.

Taigi, artėja šventės 
šventiniai rūpesčiai, bet 
ir šventiniai džiaugsmai,
kime visa tai išnaudoti sujungiant 
su lietuviškais reikalais.

(v.k.)

reteny-

artėja 
su jais 
Mokė-

vidaus politika pagelbstint demo
kratams prišrinkiminėj stadijoje. 
Ligi šiol šiaurės Vietnamas nė 
žodžiu neišsitarė, kokių taikos 
veiksmų imtųsi savoje pusėje ve
dant ketverius metus užtrukusį
konfliktą prie galo. Bombardavi- ka perkalbėti Hanojų, kad jie da- 
mo sustabdymas Vietname nėra 
naujiena. Per pastaruosius dvejus 
metus Amerika pakartotinai nu
traukdavo visus bombardavimus, 
bet ir vėl sugįždavo prie bombų 
negavus pozityvaus atsakymo iš 
Hanojaus. Po kiekvienos bombar
davimo pertraukos pietų Vietna
mo, Amerikos ir kitų sąjunginin
kų aukos smarkiai kildavo. Pie
tų gynėjų iškovota teritorija leng
vai pereidavo į teroristų rankas. 
Metais užsitęsęs konfliktas tiek pa
šlijo, jog teroristų bandos įsitai
sė ne tik Saigono priemiesčiuose,

lyvautų Paryžiaus pasitarimuosse. 
Ir tik vėliau paaiškėja, kokiais 
propagandos tikslais šiauriečiai 
atsiranda Paryžiuje.

— * —
šiaurės Vietnamo tarimosi de

legacija nuo pat pirmo prisėdimo 
už posėdžių stalo, reikalauja besą
lyginio bombardavimo nutraukimo. 
Amerikos karo administracija, ne
turėdama konkrečių įrodymų, kaip 
priešas reaguos nutraukus bom
bardavimą, išsyk nesiryžo nusileis
ti Hanojui. Tačiau, š.m. balan
džio pradžioje, prez. Johnsonas, 
apsvarstęs susidariusią padėtį, da

mažinimu. Nelaukdamas jokių Ha
nojaus garantijų prez. Johnsonas 
uždraudžia visus š. Vietnamo 
bombardavimus, išskyrus Laoso ir 
Cambodijos pasienį.

Oro veiksmų sustabdymas Viet
name susilaukia palankios pasau
lio nuomonės. Pagal vakarų spau
dą, Vietname pasirodė taikos pro
švaistė, kurios vystymasis priklau
sys nuo kariaujančių pusių. Da
bar belieka tik tartis ir suvesti 
nesutarimo galus prie konferenci
jos stalo.

Kaip žinome, konferencija Pary
žiuje tęsiasi virš pusmečio. Per tą 
laiką nebuvo susitarta nė vienu 
punktu kas vestų prie karo pa
liaubų. Išskyrus komunistų p¥o- 
pagandos ir nuolatinio pilstymo 
iš tuščio į kiaurą, Paryžiaus pa
sitarimai nepajudėjo iš vietos. Ko 
komunistai reikalavo prieš pusme
tį, to tebereiktalauja šiandieną.

IV Y]t
Pereitą savaitę apie 400 studen

tų sostinėje Bratislavoje viešai 
sudegino sovietinę vėliavą šven
čiant 51 metų bolševikų revoliuci
jos sukaktį.

Šios sukakties proga Prahos te
atre vyko rusų baleto spektaklis, 
ir jo metu sustiprinta policija 
budėjo, kad neprasiveržtų antiso- 
vietinės demonstracijos.

_  ★ —
Sovietai griežtai perspėjo Izra

elį kad neprovokotų arabų kraštų 
ir tegu nesitiki pasipelnyti suke
liant karus, nes iš to gresia sun
kios pasėkos.

—— w ——
Nežiūrint, kad prezidento rinki

mus laimėjo respublikonų kandida
tas R. Nixon, Jungtinių Ameri
kos Valstybių kongresas (atstovų 
rūmai) vis tiek demokratų kontro
lėje. Nedidelę persvarą demokratai 
turi ir senate.

— * —-
Sovietai paskelbė, kad jie įs- 

tatę dirbtinę širdį 25 metų mote
riai. Kaip toji dirbtinė širdis pri
tvirtinta prie gyvo organizmo, iš 
sovietinio komunikato visai neaiš
ku, tačiau patys rusai prisipažęs- 
ta, kad pacientei išlikti tesą ma
žai vilčių.

_ * —

KI AI
Vatikane viešai paskelbta, kad 

buv. Jackelina Kennedy dabartinė 
Mrs. Onassis esanti vieša nusidė
jėlė, nes ištekėdama išsižadėjusi 
savo tikėjimo. Vedybos su persis
kyrusiu vyru katalikų požiūriu 
yra tikėjimo išsižadėjimas ir tai 
laikoma mirtina nuodėme.

— ★ —
Australijos vyriausybė atsisakė 

dalyvauti sovietų ambasados reng
tose iškilmėse švenčiant spalio re
voliuciją. Tuo reikalu buvo pain
formuota ir pati sovietų ambasa
da. Australijos pavyzdžiu pasekė 
Amerikos Jungt. Valstybės, Angli
ja ir kiti britų šeimos nariai. Iš 
australų neoficialiai dalyvavo dar
bo partijoss kai kurie atstovai.

_  * —
Amerikiečiai užtiko pėdsakus 

savo atominio povandeninio laivo 
“Scorpion”. Tikima, kad jis pa
skendęs Atlante netoli Azorų sa
lų ir gulįs apie 10.000 pėdų gel
mėje. Drauge su laivu žuvo ir 
99 įgulos nariai. Kokiomis aplin
kybėmis tas laivas paskendo, dar 
neišaiškinta.

— ★ —
Neseniai Švedijoje pravesti rin

kimai vėl gražino socialdemokra
tus į valdžią. Švediją socialdemo
kratai valdo jau 36 metai.

ro dar vieną bandymą — sustab
do šiaurės Vietnamo bombardavi
mą, išskyrus kelių šimtų mylių 
ruožą dalantį šiaurę ir pietų Viet
namą. Tokio amerikonų žesto Ha
nojui neužtenka, Paryžiuje jie rei
kalauja besąlyginio bombardavimo 
nutraukimo prieš einant į konkretų 
tarimąsį. Sustabdyti bombardavi
mą negavus jokio atsakymo iš Ha
nojaus, Amerika nesiryžo, nes 
tuos tik apsunkintų susidariusią 
gynybos padėtį. Amerikos karo 
aviacija su pakraščio laivais tuo 
tarpu puldinėjo leidžiamus terito
rijos taikinius. Koncentruotu oro 
puolimu priešui suteikiami dideli 
nuostoliai, kas palaipsniui išmu
ša agresorių iš lygsvaros. Patyrę 
didelių nuostolių ir tiekimo trū
kumą, š. Vietnamo teroristai pa
sitraukia į užnugarį greičiausia 
persiorganizavimui ir kitai ofen
zyvai. Vietkongo teroristams ap
leidus Saigono rajoną amerikiečių 
nuostoliai proporcingai mažėja. 
Kada liepos-rugsėjo mėnesiais A- 
merikos daliniai patirdavo 500 au
kų užmuštais kas savaitę, spalio 
pabaigoje toks aukų skaičius su
mažėjo ligi 100 karių.

Washingtonas, remdamasis nau
jais statistikos daviniais, dar kar
tą peržvelgia susidariusią stagna
cijos padėtį Paryžiuje. Teroristų 
pasyvumas (Washingtone interpre 
tuojamas kaip š. Vietnamo įrody
mas darbais — karo veiksmų su-

Viena ir pagrindinė jų tarimosi 
sąlyga — bombardavimo nutrau
kimas; kita — balso pietų Vietna
mo vyriausybėje tautinio išlaisvi
nimo frontui (ty. Vietkong tero
ristams). Pati paskutinė — impe
rialistų (vak. sąjungininkų) pasi
traukimas iš p. Vietnamo.
Amerikos vyriausybė nenori pri

sipažinti, bet komunistų sėklos ir 
patiektos sąlygos palengva suran
da sau tinkamą dirvą. Faktas 
yra, kad kada teroristai skina 
laimėjimus kovos lauke, jų drau
gai daro nemažesnę diplomatinę 
pažangą Paryžiuje. Diplomatiniai 
ir propagandiniai šiauriečių lai
mėjimai vaizdžiai apibūdinami 
barzdoto š. Vietnamo boso Ho Či 
Minh. Pereitą savaitę savo pasa
kytoje kalboje Ho pabrėžė, kad 
bombardavimo nutraukimas ne
reiškia taiką su imperialistais, tai 
esą: “Pirmoji pergalės fazė. Galu
tinei pergalei tautinis išlaisvini
mo frontas vess žūtbūtinę kovą 
prieš imperialistinius įsibrovėlius, 
pakol jų valia ir ryžtas bus su
triuškintas”.

čia ir kyla klausimas ko ame- 
konai tikisi Paryžiuje, kada aiš
kus atsakymas gautas iš Hano
jaus pirma laiko.

Nedaug būtų apsirinkama gal
vojant, kad nauji pasitarimai Pa
ryžiuje, kaip ir buvę ligi šiolei, 
baigsis bergždžių pilstymu iš tuš
čio į kiaurą.

1
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Nevenkime pareigos
(A LB Krašto Valdybos atsišaukimas)

Lietuvių, latvių ir estų bendruomenių pirmininkų sudarytoji 
Federalinė Baltų Taryba Adelaidėje Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybių atstatymo 50 metų sukakties proga birželio 1 d. su
šaukė politinę Baltų Konvenciją ir Pietų Australijos Baltų Komite
tas tuo pačiu metu pravedė plačios apimties baltų kultūrinę savaitę.

Baltų konvencija ir baltų savaitė buvo plačiai pagarsinta Aust
ralijoje ir pristatyta dabartinė šių kraštų padėtis.

Ryšium su Baltų konvencijos ir baltų savaitės suorganizavimu 
kiekviena bendruomenė išlaidoms padengti įsipareigojo įmokėti po 
500 dolerių į Fed. Baltų Tarybos kasą. Tuo reikalu buvo išsiunti
nėti apylinkių valdyboms ir seniūnijoms aukų lapai, kad toji suma 
būtų surinkta. Gaila, ligi šiolei tegauta tik 50 proc. reikalingos su
mos ir tik iš kelių apylinkių ir seniūnijų.

Fed. Baltų Taryba išleido reklaminius ženklelius, lipinamus 
ant vokų su Pabaltijo kraštų vėliavėlėmis. Tų ženkliukų atspausdin
ta 10.000 lakštų po 20 ženkliukų kiekviename lakšte. Lietuviai 
įsipareigojo savo tarpe, išplatinti 1500 lakštų nustatydami kainą po 
vieną dolerį už lakštą. Apylinkių valdyboms už platinimą paliekama 
25 proc .nuo gautos sumos.

Lygiai minint Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 50 metų 
sukaktį ALB Krašto Valdyba šios sukakties atžymėjimui išleido 
įsegamą prie rūbų metalinį ženklelį su stilizuota Vytim. Ženklelio 
kaina — $1.50. Ženklelius platina apylinkių valdybos ir seniūni
jos pasilaikydamos 50 centų savo reikalams nuo parduoto ženklelio.

Tiek Baltų Tarybos išleistieji lipinami ant vokų ženkleliai, tiek 
ir Krašto Valdybos metaliniai ženkleliai buvo išsiuntinėti apylin
kių valdyboms ir seniūnijoms platinimui prašant kuo skubiau už 
juos atsiskaityti.

Mieli tautiečiai, šie ženkleliai nėra prekė namų reikalams, o 
simboliniai ženklai, primeną mums ir kitiems apie mūsų ‘krašto tra
gediją ir mūsų pastangas jį išvaduoti.

Tad šiais Lietuvos Laisvės Kovos Metais neturėtų nė vienas 
tautietis išleisti laiškų be tokių ženklelių, kurie, pereidami per šim
tus rankų skelbia pasauliui apie Pabaltijo likimą. Kiti aiškinasi, 
kad jie nerašą laiškų, tad ir tie ženkleliai esą nereikalingi. Gal yra 
ir tokių, bet vieno dolerio auką gali skirti ir ženklelius pasilaikyti 
kaip atminimą.

Taip pat ir lietuvio ženklelį — Krašto Valdybos išleistą stili
zuotą Vytį turėtų įsigyti kiekvienas tautietis ir laikyti sau garbe jį 
nešiojant.

ALB Krašto Valdyba maloniai kreipiasi į visus tautiečius pra
šydama tuos, kurie dar nėra prisidėję aukomis Baltų Konvencijos 
išlaidoms padengti, kad skubiai įmokėtų savo auką apylinkių valdy
boms, kad visi įsigytų minėtus ženklelius, kas palengvintų mūsų 
įsipareigojimus prieš kitas latvių ir estų bendruomenes, o taip pat 
kad galėtų Krašto Valdyba apmokėti sąskaitas už metalinio ženk
lelio pagaminimą.

Taip pat turime atkreipti tautiečių malonų dėmesį, kad lietu
vių solidarumo tą simbolinį mokestį — $1.00 turėtų įmokėti visi 
dirbą lietuviai. Šio mokesčio į Krašto Valdybos kasą šiais metais 
tėra įmokėjusios tik kelios apylinkės ir tai labai mažomis sumomis. 
Gaila, kad šis nedidelis bet simbolinis lietuvio mokestis laiku ir rū
pestingai nesumokamas. O tai yra mūsų tautinio sąmoningumo liu
dijimas.

Jeigu nors 50 proc. Australijos lietuvių kasmet įmokėtų lietuvio 
mokestį, tai ir apylinkių valdybos, ir Krašto Valdyba turėtų mate
rialinių išteklių, kas leistų daugiau paplanuoti ir atlikti tautinėje. — 
kultūrinėje veikloje.

Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris nebūtų atlikęs šios pareigos.
Lygiai primename ir toms apylinkiij valdyboms, kurios dar 

neprisiuntė Krašto Tarybos atstovų sąrašo, kad galimai greičiau 
prisiųstų.

ALB Krašto Valdyba

Po ilgesnės kelionės grįžo namo 
Naujosios Zelandijos lietuvių ats
tovas p. M. Cibulskis dalyvavęs 
Pasaulio Liet. B-nės III-jame Sei
me.

Gerokai prieš Seimą p. M. Ci
bulskis buvo išvykęs į Ameriką 
turėdamas trigubą tikslą: aplan
kyti savo dukrą Audronę, kuri 
šiuo metu mokytojauja Kanado
je, dalyvauti trečiajame P.L.B. 
Seime ir aplankyti savo senus 
draugus, bičiulius ir pažįstamus 
dar iš Lietuvos ar Vokietijos sto
vyklų laikų. Prieš prasidedant sei
mui jis su dukra plačiai apkelia
vo Ameriką ir net pasiekė Meksi
ką. Po šių kelionių su dukra iš
siskyrė: ji grįžo tęsti mokytojos 
darbo prasidėjus mokslo metams 
Kanadoje, o pats p. Cibulskis į Sei 
mą. Po seimo dar kiek pasisvečia
vęs Amerikoje vėl nuvyko į Ka
nadą pas dukrą.

Grįžo mūsų keliauninkas visapu
siškai patenkintas, parsiveždamas 
daugybę įspūdžių, plačiau ir gi
liau pajuto Amerikos lietuvių gy
venimo pulsą. Auklande savo ar
timųjų ir bičiulių tarpe maloniai 
pasipasakojo savo išgyvenimus. 
Tikime, kad prie progos padarys 
savo pranešimą ir vietos plates

A.A.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjui Savanoriui
ADOMUI LAUKAIČIUI

mirus, jo vaikams, anūkams ir giminėms giliausią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

A ustralijos Kūrėjai-Savanoriai

Lietuviai N. Zelandijoje
nei lietuvių visuomenei.

N. Zelandijoje p. M. Cibulskis 
yra aktyvus lietuvių b-nės narys, 
visapusiškai remia ir dalyvauja 
lietuviškame gyvenime nešykštė
damas kiekvienu atveju paramos. 
Jis neseniai sulaukė 60 metų. Ta 
proga nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime geriausios sveikatos ir lin
kime toliau palikti tokiu pat dva
sios jaunuoliu ir nepavargstančiu 
darbuotoju negausiose mūsų gre
tose.

KUN. P. BUTKUS
N. ZELANDIJOJE

Kadangi N. Zelandijoje yra ma
ža lietuvių kolonija, tai būtų sun
ku lietuvį kunigą išlaikyti, tuo la
biau, kad ir toji nedidelė saujelė 
lietuvių plačiai pasklidusi po visą 
kraštą. Tik dideliais protarpiais 
pasirodo lietuvis dvasiškis.

Dabar po devyniolikos metų 
gyvenimo šiame krašte senajai 
kartai pramokus angliškai sekti 
pamaldas ir net atlikti išpažintį 
nėra jau tokia problema ir atro
dytų, kad lietuvio kunigo apsilan
kymai nebūtų tokie aktualūs. Bet 
priešingai — lietuvio kunigo ap
silankymas svarbus ne vien reli
giniai, bet juo labiau tautiniai.

Baltų Tarybos išleistasis 
jubiliejinis ženkliukas

S K A I T Y
Nežiūrint besikeičiančių nuolat 

kainų Australijoje Mūsų Pastogė 
iki šiolei vis stengiasi išsiversti 
su nepakelta prenumeratos kaina. 
Tačiau leidėjas — ALB Krašto 
Valdyba susirūpinusi, jog gali 
tekti prenumeratos kainą kelti, 
kad būtų galima išsiversti be nuo
stolių. Šito būtų galima lengvai 
išvengti, jeigu patys skaitytojai 
būtų kiek sąžiningesni, ir laiku 
savo prenumeratos pinigus sumo- 
k|ėtų. Yra eilfe tautiečių, kurie 
Mūsų Pastogei skolingi net už ke-

AUGA
G. IR A. FONDAS
Šiais metais ALB Krašto Valdy

bos įsteigtas Garbės ir Atminimų 
Fondas, kurio ištekliai skiriami 
Australijos lietuvių kultūrinei 
veiklai paremti, jau įsipilietino ir 
pamažu auga. Tautiečiai iš įvai
rių vietovių įvairiomis progomis 
prisiunčia aukų, kurios ir sudaro 
šio fondo pajamas.

Štai neseniai sydnėjiškiai p.p. 
M. ir J. Slavėnai, pirmieji į šį 
fondą įnešę pagerbdami poetą ir 
rašytoją Vincą MykolaitįPutiną 
(ponios Slavėnienės brolį) 25 do
lerius, pereitą savaitę dar įmokė
jo 25 dolerius.

Tai yra pavyzdingas žestas, 
kaip galima pagerbti savo arti
muosius drauge prisidedant prie 
mūsų kultūrinių pastangų ugdy
mo.

Apie Garbės ir Atminimų Fon
do esamą padėtį netrukus bus 
paskelbta ištisai, kiek kas aukojo 
ir kokiomis progomis.

Kviečiame visus mielus tautie
čius šį fondą nuolat savo aukomis 
papildyti, kad jis su laiku pasida
rytų mūsų visų bendrų pastangų 
pasididžiavimas.

ALB Krašto Valdyba

Atsilankęs į N. Zelandiją kun. P. 
Butkus atliko savo pastoracijos 
pareigas, laikė lietuviškas pamal
das, klausė išpažinčių, aplankė 
šeimas kiek kur sąlygos leido.

N. Zelandijos Liet. B-nės sekre
torės pastangomis apie tai lie
tuviai buvo plačiai painformuoti 
ir sukviesti, todėl didžioji lietu
vių dalis ir dalyvavo liet, pamal
dose.

Aucklande pamaldos buvo lai
komos sekmadienį ir lietuviškai 
— kiekvienas buvo aprūpintas lie
tuvišku pamaldų tekstu. Pagiedo
tos lietuviškos giesmės, ir Him
nas. Pamokslas buvo kupinas lie
tuviškos dvasios, kas padilgino lie
tuvišką širdį, pažadino liet, jaus
mus, o jei kam ir sąžinę paveikė, 
tai tik dar labiau pateisino šitą 
svečio atsilankymą.

Po pamaldų buvo svečiui kuni
gui suruoštas pagerbimas prie 
bažnyčios katedros salėje. Vaišių 
metu kun. P. Butkus papasakojo 
apie lietuvių veiklą ir darbus ki
tur ir dar praplėtė savo mintis, 
pareikštas bažnyčioje.

Malonioje ir geroje nuotaiko
je buvo praleista keletas valandų. 
Kun. P. Butkaus atsilankymas ne 
vien tik Aucklande, bet ir visur 
kitur paliko labai gerą įspūdį. Ne
abejoju, kad kiekvienas paliko pa
tenkintas, nes visur dvelkė nuo
širdumas, meilė ir pagarba.

S.

JAUNIMO POREIŠKIAI
Aucklande lietuvių jaunimo 

veikla ypač ryški vedybomis: šiais 
metais turėjome net trejas jung
tuves. Vedė Gediminas Grigaliū
nas (jaunesnysis) australietę o 
gal zelandietę; Regina Stacevi-

REVOLIUCIJOS GYVENIME
V. Kazoko pranešimas, skaitytas Plunksnos 

Klube, kuris klubo narių pageidavimu skelbiamas 
ištisai. Red.

Žvelgiant į praktiškąjį gyveni
mą sutinki žmonių tarpe ir net to 
paties vieno žmogaus asmeny du

TOJAMS
lėtą metų. Tai susidaro gana stam
bios sumos, kurios ir apsunkina 
Mūsų Pastogės leidimą. Jeigu 
skaitytojai sąžiningai ir laiku 
prenumeratą susimokėtų, leidė
jams nereikėtų rūpintis, kaip su
vesti galus su galais. Iš tiesų, Mū
sų Pastogė nėra kieno nors nuo
savybė, bet mūsų visų: visi ly
giai atsakingi už jos finansinę 
padėtį ir už jos turinį. Nesielkim 
taip, kad vieni ja naudojasi, o 
kitiems tenka visą naštą nešti.

Metams baigiantis kviečiame 
visus išlyginti sąskaitas su Mūsų 
Pastoge — apmokėti senas sko
las ir užsisakyti ateinantiems me
tams.

Žinome, kad yra visa eilė mū
sų tautiečių, kurie iki šiolei Mū
sų Pastogės neskaito. Kiekvieno 
iš mūsų tebūna šventa pareiga 
per šventinius susitikimus neskai
tantįjį paraginti, kad jis užsipre
numeruotų arba savo bičiuliui bei 
pažįstamam užprenumeruoti Mū
sų Pastogę kaip šventinę dova
ną.

Turime savo tautiečių tarpe jau 
eilę savarankiškai stovinčių, ku
rie turi savo verslus, įmones, pro
fesijas ir t.t. Kviečiame visus, ku
rių verslai susiję su publika, per 
Mūsų Pastogę pasveikinti su šven. 
temis savo klijentus, bendradar
bius ir t.t. Tai labai gražus ir 
žmogiškas mostas, kad įstaiga ar 
įmonė švenčių proga -prisimena 
savo pirkėjus, bendradarbius ir 
juos pasveikina. Drauge yra ir 
graži reklama pačiai įmonei ar
ba savininkui. Šitas paprotys 
Amerikoje labai paplitęs: šven
čių proga Amerikos lietuvių spau
da išleidžiama gerokai padidinta 
puslapiais, kad visus paskelbimus 
ir sveikinimus sutalpintų. Pasi-

ŽIN I0S
Nors Rumunija ir Jugoslavija 

ginkluotos sovietiniais ginklais, 
bet tų ginklų dalių, ypač tan
kams, perkasi iš Izraelio, kas la
bai erzina Rusiją. Negaudami at
sarginių dalių iš Rusijos šie kraš
tai perkasi iš ten, kur gauna. Tuo 
tarpu Izraelis išpardavinėja karo 
su arabais grobį, kurį sudaro ru
siško tipo ginklai.

Amerika numato dar prieš Ka
lėdas išleisti tris astronautus ke
lionei aplink mėnulį, kad erdvė
laivis su žmonėmis apskries de
šimt kartų apie mėnulį be nusi
leidimo ant jo. Lakūnai jau tam 
paruošti ir tikimasi laiku pasi
ruošti šiai istorinei kelionei.

Keista JAV laikysena kaip vals
tybė ir kaip pasaulio galybė, ku
ri ekonomiškai ir politiškai įtako
ja daugybę pasaulio kraštų, Čeko
slovakiją okupuojant oficialiai nie
ko nepareiškė ir neprotestavo. Tas 
žinoma, paveikė ir kitus kraštus, 
kurie tikisi Amerikos užnugario, 
ir dėl to jaučiasi labai apsivy
lė-

— ... W i i
Neseniai paskelbta oficialiai, 

kad Amerika irgi nieko nesakytų, 
jeigu Sovietų Sąjunga pasielgtų 
panašiai ir su Rumunija, kaip kad 
pasielgė su Čekoslovakija. Visai 
kitoj padėty stovi Jugoslavija. 
Amerika aiškiai pabrėžė, kad A- 
merika nebūtų neutrali, jeigu so- 

čiūtė ištekėjo už zelandiečio, ir 
Ramūnas Tarvydas, baigęs Auck
land© universitete geologijos 
mokslus, persikėlė gyventi į Ade
laidę ir dirba savoj srity. Jis taip 
pat vedė australiatę iš Brisbanės.

Visoms jaunoms poroms linki
me geriausios kloties šeimyninia
me gyvenime.

S.

priešingus polius: konservatyvųjį, 
kuris stengiasi išlaikyti visa, kas 
turima, ir priešintis viskam, kas 
nauja, negirdėta, praktiškai nepa
tikrinta; vėlgi iš kitos pusės nuo-
lat ir nuolat atsiranda žmonių, 
kurie nepatenkinti arba nepasi
tenkina tuo, ką turi, bet ieško ko 
nors naujo, veržiasi Į priekį, meta
si į nuotykius, eksperimentus kiek
vienu atveju rizikuodami ne tik 
turtu, garbe, bet ir gyvybe. Tai 
yra revoliucinė žmogaus prigim
tis. Ir taip šitie du poliai lydi žmo
niją nuo pat lopšio iki šios die
nos ir lydės iki žmogus paliks žmo
gumi, nes šie du priešingi įtam
pų poliai nėra dirbtiniai, šalia žmo 
gaus, o pačiame žmoguje, jo pri
gimty. Pirmuoju atveju žmogus 
yra konservhtortius, išlaikąs ką 
turi arba ką jis yra iš kitų gavęs 
bei paveldėjęs ir pats savy neturįs 
jokio veržlumo, jokios kūrybinės 
kibirkštėlės, jokio polėkio. Jis lai
mingas ir pasitenkina tuo, ką pa
veldėjęs ar gavęs iš kitų ir nieko 
nenori žinoti, kad yra ar gali bū
ti galimybių kitaip gyventi, kita
me santykyje žmogaus su žmogu
mi, kitokioje socialinėje aplinkoje 
ar santvarkoje. Kitaip sakant, 
konservatyvusis tipas nepripažįsta 
jokios pažangos, jokių naujovių, ir

skelbdami atliksime dvigubą dar
bą — ir patys pasiskelbsime, ir 
savo spaudą paremsime.

Visus sveikinimus, paskelbimus, 
arba kitokius visuomeninius bei 
organizacijų pranešimus, kas nu
matoma ir turės vykti metų pa
baigoje ar ateinančiųjų pradžio
je, kad jie tilptų Mūsų Psistogės 
kalėdiniame numery, siųįsti ligi 
gruodžio pirmos dienos redakcijos 
adresu: 13 Percy St., Bankstown, 
N.S.W., 2200.

Tik sutelktinėmis jėgomis išlai
kysime savo laikraštį ir net pa
dėsime jam tobulėti. Kviečiame 
visus atlikti savo įsipareigojimus.

Mūsų Pasfogės 
Redakcija ir Administracija

vietai kėsintųsi ir į Jugoslavi
ją

Nors sovietai ir remiasi viso
kiais legaliais paragrafais, kad 
nieko nepažeidžiant (t.y. kokių 
nors tarptautinių susitarimų) galį 
savo nuožiūra kištis į Vak. Vo
kietijos politiką ir santvarką, bet 
nežiūrint to, Amerika aiškiai sto
jo Vak. Vokietijos neliečiamumo 
pusėn ir įsipareigojo visomis prie
monėmis ginti savo sąjungininką, 
jeigu iškiltų reikalas.

— ★ —
Perbėgant iš rytinio Berlyno 

penki pabėgėliai laimingai pasiekė 
vakarus, gi šeštasis buvo komunis
tų sargybinių nušautas.

— ★ —
Per karą Vietname amerikie

čiai iš viso išmetė daugiau bom
bų Vietname, negu kad jų buvo 
numetę per visą antrąjį pasauli
nį karą. Vietname amerikiečiai 
prarado daugiau lėktuvų Vietna
me, negu Korėjos kare. Nuo 1961 
metų iki dabar amerikiečiai Viet
name prarado 400 lėktuvų ir he
likopterių.

REGINAI SLONSKIENEI

mirus, jos vyrą Edvardą, vaikus ir artimuosius liūdesy 
nuoširdžiai užjaučia

B. ir P. Ropės

Mielą “Dainos” choro narį

EDVARDĄ SLONSKĮ,
jo žmonai Reginai mirus, giliai skausme užjaučia ir kartu 
liūdi

'‘Dainos" choristai ir Dirigentas

tuos, kurie nepasitenkina esama 
padėtimi, laiko nepatikimais, nie- 
kadėjais ir net išdavikais. Tokie 
žmonės priima gyvenimą, koks jis 
yra, kovoja visu griežtumu už se-
nąsias gyvenimo formas ne tik 
savomis jėgomis, bet net šaukda
miesi aukštesnių galių autorite
to, kad patvirtintų jų pastangas
— tokia tvarka yra Dievo duota 
ir neverta arba neturima teisės 
jos ardyti.

Visai kitaip į pasaulį ir gyve
nimą žiūri žmogus revoliucionie
rius. Jis visų pirmiausia bodisi 
esama padėtimi, kuri jam atrodo 
tuščia ir beprasmė. Ieškojimas 
naujų pasaulių, sukūrimas naujų 
gyvenimo formų, naujų santykių 
žmogaus su žmogum, bandymas ieš
koti naujos vietos žmogui gyveni
me ir visatoje nesiskaitant su tuo, 
ką moko ir perspėja praeity turė
tos pamokos— tai yra revoliucio
nieriaus charakteris ir revoliucio
nieriaus tipas. Revoliucionieriui 
nesvarbu perspėjimai — kakta sie
nos nepramuši, gyvenkime kaip 
gyveno mūsų tėvai ir tėvų tėvai,
— ne, jis nenori to paties kartoti, 
ką kartojo prieš jį buvusios gene
racijos, ir būti tik nuliu šalia reikš 
mingo skaičiaus, kadaise prieš jį 
buvusio, bet jis nori pats pasida
ryti tuo reikšmingu skaičiumi, pats 
pradėti naują skaičių grandinę, 
kitokią, negu toji, kurioje jis gi
mė ir buvo įrikiuotas. Išstoti ne
trukdomam iš tokios grandinės be 
kovos neįmanoma. Tam reikia ko
vos, aukos ir neatšaukiamo ap
sisprendimo. Pagaliau vienas to 
nepadarysi — vienas iššokęs gran
dinės nenutrauksi. Tad kad toji 
grandinė nutruktų, reikia ne vie
no, bet daugelio, reikia jėgos, ku
ri atsvertų konservatoriškas kitų 
pastangas tą senojo gyvenimo 
grandinę išlaikyti vienalytę, jėgos 
kuri tą grandinę nutrauktų. Ir kai 
toji įtampa pasiekia kritišką mo
mentą, tada ir prasideda revo
liucija.

Istorija liudija daugybę revoliu
cijų įvairiausiose gyvenimo srity
se. Vienos jų vyko žiauriai kru
vinos, kitos tik sukėlusios didelę 
dvasinę įtampą, bet visos jos tu
rėjo vieną būdingą bruožą — į-
nešti į gyvenimą tai, ko prieš tai 
nebuvo ir visos jos buvo grindžia
mos vienu — laisvės — principu. 
Juk gi uždarume — nesvarbu, ar 
tai būtų socialinis gyvenimas, ar 
mokslas, menas, religija, politika 
ir panašiai, — uždarume laisvė 
kaip tokia negalioja ir visai nerei
kalinga. Niekas apie laisvę nekal
ba, kas laimingas ir patenkintas 
turimom gyvenimo normom ir vi
sa būsena. Tik tada iškyla laisvė, 
kai atsiranda konfliktas tarp to, 
kas turima ir to, ko siekiama. 
Konservatyvusis tipas apie laisvę 
net nenori ir girdėti, nes ji jam 
ir nereikalinga, ir neįdomi. Kal
ba apie laisvę tik tas, kuris nori 
iš konservatyviųjų varžtų išsiva
duoti ir sukurti arba įgyvendinti 
tai, ko jis turimoje aplinkoje ar 
santvarkoje pasigenda.

Bet gi kiekviena kūryba irgi re
miasi tais pačiais principais — 
duoti ką nors naujo ir duoti lais
vėje — be prievartos ir be dik
tato. Tad argi kūryba ir revoliu
cija savo esminiuose taškuose ne
sutampa? Turime pripažinti, kad

(Nukelta į psl.3)
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Revoliucijos gyvenime
(atkelta iš psl. 2)

šitoji lygtis — kūryba — revoliu
cija — galioja, bet galioja labai 
apibrėžtai; galioja tol, kol susi
daro įtampa ir nepasitenkinimas 
naujai sukurta situacija ir pri
bręsta laikas naujai revoliucijai.

Čia gal ir glūdi atsakymas, ko
dėl iš viso kyla revoliucijos. Iš 
tikrųjų kiekviena revoliucija — 
tegu ji būtų socialinė, kultūrinė 
ar politinė, remiasi prievarta: prie 
varta laužomos senosios formos 
ir prievarta įgyvendinamos nau
jos, revoliucijos atneštos. Juk 
kiekvienu atveju visos revoliuci
jos, kokios jos bebūtų, tikisi su
daryti arba sukurti tokį gyvenimų, 
kuris truktų neribotų laikų, arba 
bent tiek, kad revoliucijos įneš
ti dėsniai paįsidarytų gyven|imo 
normomis. O norint tai pasiekti, 
neišvengiamai būtina sukurti tam 
tikrų uždarų celę. Kitaip sakant 
patys revoliucionieriai stengiasi 
užkonservuoti savo laimėjimus ir 
juos padaryti visuotinėmis normo
mis. Tuo būdu net ir aršiausi re
voliucionieriai neišvengiamai pasi
daro konservatoriais, kas savo ke
liu duoda užuomazgų naujai atei
ties revoliucijai, štai dėl ko revo
liucijos neišsisemia ir negali išsi
semti. Mes gyvename tik tam tikrų 
konkretų gyvenimų arba gyveni
mo formų, bet kitaip gyventi ga
limybių yra neišsemiamai daug. 
Todėl kol gyvens veržlus ir kūry
bingas žmogus, tol niekad jis ne
nustos siekti naujų neišbandytų 
gyvenimo formų, tol jis bus nera
mus ir kels revoliucijas.

Jeigu tikėti legendomis, švent
raščiais, tai revoliucijos atėjo į 
gyvenimų su pačiu žmogum. Jau 
ir pati biblija, kalbėdama apie 
žmonijos užuomazgų, pradeda žmo
nijos istorijų revoliuciniu keliu. 
Juk ne kų kitų o kaip tik revoliu
cijų sukėlė pirmieji žmonės roju- 

prieš Dievų sulaužydami Die- 
nustatytų uždarumų nuskinda- 
vaisių nuo draudžiamo medžio, 
prasminga legenda savo esme 

je 
vo 
mi 
Ši
atitinka visas revoliucijos sąlygas: 
kovos keliu pasipriešinti senajai 
tvarkai ir laimėjus pakeisti iš es
mės gyvenimo būdų. Adomas ne
maldavo Dievo išleisti jį iš rojaus 
ir pasimėgauti kitokia atmosfera, 
bet pasinaudojo turimomis priemo
nėmis — suvalgyti draudžiamų 
vaisių. Būkime tikri, kad jis ti
kėjo Dievo perspėjimu, jog suval
gius draudžiamų vaisių jo laukia 
mirtis. Mes nieko nežinome apie 
savo mirtį, nors kasdien matome 
mirštančius ir mirusius, bet Ado
mas apie mirtį dar mažiau žino
jo, nes legendoje nekalbama, kad 
kas prieš jį būtų miręs ir patsai 
būtų buvęs mirties liudininkas. 
Bet kiekviena revoliucija iš viso 
yra rizika — arba laimėti tai, 
ko siekiama, arba žūti. Rizikavo 
ir Adomas, norėdamas išsiveržti 
iš tos uždaros celės ir sutrauky
ti konservatyvizmo grandinę.

Panašiai revoliucijų užuomazgas 
ir pačias revoliucijas tiek dievų 
pasaulyje, tiek ir žmonių tarpe pie-

ciją sugretinome su kūryba. Ir 
nors esmėje abi prielaidos sutin
ka, vis tik tarp jų yra ir gana 
reikšmingų skirtumų. Kūryba kaip 
tokia nėra ir negali būti uždara. 
Kūrybai charakteringas atvi
rumas naujiems keliams, sieki
mams, laimėjimams. Vėl gi kūry
ba būdama pati laisva palieka lais
vę ir kitiems ją priimti ar su ja 
nesiskaityti. Gi revoliucija, nors 
ir operuoja laisvės vardu, visados 
vykdoma prievartiniu keliu: prie
varta keičiama senoji tvarka, prie-

jieji principai, prievarta stengia
masi tuos principus išlaikyti ne
ribotam laikui. Taip, kaip kūry
bai būdinga atvirybė, taip revo
liucijai uždarumas. Todėl ir visi 
tie revoliucijonieriai, kurie vyk
dant ar pravedus revoliucją, pa-

šia ir senovės graikai. O toliau 
apie revoliucijas liudija pati is
torija.
Revoliucijos nenutrūkstamai vyks
ta ir šiandie. Tačiau labiausiai 
revoliucijos sąvoka surišta su so
cialiniu bei politiniu gyvenimu, nes 
šiose srityse pasireiškiančios revo
liucijos tiesiog paliečia visus. Tai 
matome iš didžiausios prancūzų re
voliucijos lygiai ir iš rusų revo
liucijos. šitos politinės ir socia
linės revoliucijos yra pačios skau
džiausios. Bet siauresne apimti
mi revoliucijų turime kasdien: de- varta įgyvendinami jos įvesti nau- 
monstracijos, peticijos, steikai, ir
gi yra savotiškos revoliucijos, tik 
siauresnėje formoje.

Tai kas gi yra revoliucija? Yra 
visa eilė labai suktų definicijų, 
bet iš tikrųjų revoliucija yra ne 
kas kita, kaip vienoje ar kitoje
srityje radikalus perversmas. Per- sisakė už pilną ar dalinį atviru- 
versmas, kuris radikalai pakeičia 
ne tik politinį, bet ir socialinį 
gyvenimą, revoliucija moksle, kai 
naujai atrasti ar išvesti dėsniai 
visai kitoj šviesoj pastato moks
lą. Todėl visai pagrįstai galima 
kalbėti apie revoliuciją mene, mo
ralėje, religijoje, literatūroje ir 
t.t. Taip šiandie revoliucijos ter
minas priimtas vartoti visur, kur 
tik įvyksta arba norima pabrėžti 
staigius pakitimus bet kurioje sri
tyje.

šio pranešimo pradžioje revoliu-

mų, buvo ir tebėra laikomi kontra- 
revoliucionieriais arba revoliucijos 
išdavikais. Tad visai teisingai 
pastebėta, kad “revoliucija ryja 
savo vaikus”. Pavyzdžių turime 
daug. Tokie revoliucijos vadai, 
kaip Dantonas arba Maratas bai
gė savo dienas dar revoliucijai 
liepsnojant ant ešafoto. Ne kitoks 
likimas buvo ir tokių rusų revo
liucijos vadų, kaip Bucharinae, Tu- 
chačevskis, Trockis ir kiti, štai 
dėl ko revoliucija yra baisi ir gąs
dinanti. Gąsdinanti ne savo esme,

KŪRYBOS KERTELE

GĖLĖS IŠ ŠIENO

A§ surinksiu aliai vieną 
visus pievų žiedelius 
iš nuplauto rytą šieno 
ir svirnelio kampelius 
jų galvutėms išdabinsiu. 
O kai grįš jis iš lankos 
ir prie kiemo apsistos, 
aš jį tyliai prakalbinsiu 
atsikvėpti nuo kaitros.

O* dėl to, kad sužinočiau, 
ar jis myli kiek mane, 
jei paklaus manęs dėl ko čia 
tie žiedeliai balzgani 
taip pat žydi, kaip lankoje, 
ir taip kvepia, kaip šile, — 
nesakysiu, kad dėl jo jie, 
tik priminsiu, kad atjoja 
man bernužis iš toli... 
Ir žiūrėsiu tylumoje 
į jo veidą, į akis, 
kol man jos nepasakys, 
ką jis mąsto ką dūmoja 
apie tą, kuris atjoja...

Jeigu veidas, greit nubalęs, 
staiga rausti vėl pradės, 
jeigu lūpos lyg gėlelės 
nejučiomis sudrebės 
ir be vilties nusiminęs, 
jis nuleis žemyn akis 
ir “sudiev” man pasakys, — 
oi tada aš prie krūtinės 
jį priglausiu taip tvirtai, 
taip meiliai jam pasakysiu,

bet priemonėmis ir metodais. Kiek 
kūryba grindžiama asmeniniu ap
sisprendimu, tiek revoliucija tero
ru. Kiek kūryba yra skatinanti, 
tiek revoliucija bauginanti. Ta
čiau esmėje ir kūryba ir revoliu- 
vija neša vienodus vaisius — nau
joves, kokių prieš tai neturėta. 
Ir tas kaip tik įgalina kūrybą ir 
revoliuciją jungti lygybės ženklu.

Klausimas tik, ar tos naujovės 
žmonijai neša palaimą, ar prapul
tį. Ar jos išperka tas aukas, ku
rių pareikalauja kiekviena revo
liucija;? Tai klausimai, kurie su
sibėga j vieną didelį klaustuką — 
ar iš viso žmogus ir žmonija pro
gresuoja? Juk kiekviena naujovė, 
kokia ji bebūtų, daugumos priima
ma su nepasitikėjimu ir labai re
zervuotai. Apšvietos gadynėje net 
toks J.J. Rouseu idealu statė pri
mityvųjį žmogų ir tuo laiku prak
tikuotą socialinę santvarką. Gali
lėjaus požiūris į visatos struktū
rą sugriovė tūkstančius metų ga
liojusią pažiūrą į pasaulį, religiją 
ir mokslą. Atomo suskaldymas 
pastatė žmoniją visuotinės katas
trofos šešėlyje. Pesimisto ir kon
servatoriaus akimis tai yra šuo
lis į bedugnę. Bet vėl iš kitos pu
sės kiekviena stagnacija prilygsta 
mirčiai. Gyva tik tai, kas maino
si, juda, plečiasi ir vystosi. Ar
žmonija turėtų savo istorijją, jei- ar žmonijos kelią j prapultį? Ne
gu nebūtų joje permainų, šuolių, žiūrint koks bebūtų atsakymas, 
revoliucijų, naujovių? Nežinia kiek visa tai liudija, kad pergyvenimą 
laiko Australijos aboridženai gy- praėjo žmogus, palikdamas savo 
vena šiame kontinente, bet jie sa- kūrybinius pėdsakus. O visa tai 
vo istorijos neturi, nes primityvi atsiekta per žmogaus kūrybinį po- 
bendruomenė yra labiausiai kon- tencialumą ir per revoliucijas. To

kad jis vienas man tiktai 
ir širdyje ir mintyse; 
kad žiedeliai tie iš šieno 
anksti rytą sulig diena 
rūpestingai atrasti 
ir svirneliu dėl jo vieno, 
dėl meilužio sunešti...

Bet... Jei jis nenusimintų 
ir juokais tik paverstų 
mano žodžių tiesią mintį, — 
oi, tada jau nuraminti 
nieks manęs nebeįstengtų, 
nieks tada nesužinotų, 
kam tos gėlės iš lankos 
čia, tarp sienų samanotų, 
lyg lankoj dailiai marguotų, 
niekas, niekas niekados...

RŪTA
Šypsodamos skina ji rūtą, 

šypsodamos pina kasas, — 
Šią naktį bernelio juk būta. 
Šypsodamos skina ji rūtą... 
Tyliau... Sužinos — tai pražūta... 
Bet kaip sužinos tai ir kas? 
Šypsodamos skina ji rūtą, 
Šypsodamos pina kasas...

RUGIAGĖLES 
Vien tik mėlyna akyse! 
Žemėj, ore ir danguj. 
Daugiau nieko nematysi, — 
vien tik mėlyna akyse. 
Užsimerksi, pamąstysi, 
nusijuoksi... O paskui — 
vien tik mėlyna akyse, 
žemėj, ore ir danguj.

VIDĄ IR JOHN ROBERTS, 
sulaukusius pirmagimės dukrelės, sveikina ir kuo geriausios 
sėkmės linki

servatyvi ir atkakliausiai kovoja 
prieš bet kokių naujovę. Šiandie 
mes negerovių ir pikto matome mo
derniajame gyvenime. Bet ar no
rėtume grįžti ir priimti primity
viąsias gyvenimo formas, kada 
žmogus tegalėjo remtis tik savo 
primityvinėmis priemonėmis ir sa
vo turimomis galiomis?

0 vis tik yra skirtumas tarp 
vakar ir šiandie. Nuo primityvaus 
šūksnio iki sinfonijų, nuo įbrėžos 
uoloje kreida arba anglimi ligi ta
pybos šedevrų, nuo džiunglių įsta
tymų ligi dabartinės santvarkos, 
kada ir silpnas, luošas gali ramiai 
miegoti, nes kitų saugojomas ir 
globojamas, nuo nulaužtos šakos 
arba matant neišaiškintas gėrio 
ir pikto galias ligi moderniosios 
teologijos aukštumų arba galutinio 
išsivadavimo iš prietarų ir baimės. 
— ar visa tai liudija pažangų,

Lapkričio 4 d. poetui Kaziui 
Binkiui būtų 75 metai, jeigu te
bebūtų gyvai.

Mirė K. Binkis 1942 m. balan
džio 27 d. neįulaukfi nė 50 mo
tų.

Nežiūrint jo trumpo amžiaus 
Kasys Binkis lietuvių literatūroje 
paliko labai ryškius pėdsakus ir jo 
įnašas, ypač poezijoje, yra labai 
reikšmingas. Neįsigijęs kokios 
nors profesijos K. Binkis vertėsi 
plunksnos darbu, tad jo daugy
bė rašinių pasklidę po visą nepri
klausomos Lietuvos periodiką. 
Taip ligi šiandie K. Binkio kūryba 
nėra surinkta j vieną pluoštą.

Kaip poetas K. Binkis mūsų li
teratūroje yra didelis novatorins. 
Pradėjęs lengvai ir skambiai ei
liuoti js vis ieškojo naujų formų 
įvesdamas futurizmą ir ekspresio
nizmą.

K. Binkis nesitenkino vien gry
nąja poezija. Jo lyrikos iš tiesų 
nėra labai daug. K. Alijošiaus sla
pyvardžiu jis sukūrė labai daug 
eiliuotų feljetonų, rašė knygelių 
vaikams ir į savo gyvenimo pa
baigą griebėsi dramos. Jo drama 
“Atžalynas” su dideliu pasiseki
mu buvo vaidinama Valstybės te
atre, o nebaigta drama "Genera
linė repeticija” irgi daug kartų 
buvo vaidinama lietuvių išeivijo-

Vienai jo artimiausiu draugų 
poetas Jonas Aistis kiek bejsteng. 
damas surinko K. Binkio poeziją 
ir 1953 m. Čikagoje buvo išleista 
viename tome, pavadintame "Ly-

Auiros Choro Dirigentas 
ir choristai

kelius | 
juos įri-

pasakyta,

dėl jeigu istoriją laikysime žmo
nijos pažangos keliu, tai revoliu
cija yra viena iš tų pažangos prie
monių.

Kitas klaustų, ar viso to negali
ma buvo pasiekti ir be revoliuci
jų Žinoma, kad galima. Bet kiek
viena prielaida sąlygojama kitų 
faktorių. Jeigu žmoguje būtų už
muštas konservatyvinis pradas, 
tai be abejonės ir revoliucija ne
turėtų nei atramos nei lauko. Kon- 
servatyvizmas ir revoliucionizmas 
yra du žmogui įgimti pradai, ku
rie ne tik vienas prieš kitą kovo
ja, bet lygiai ir vienas kitą pa
pildo. Ką revoliucionierius laimi, 
tą konservatorius išlaiko. Sitai {- 
galina istorijos tęstinumą, nes re
voliucionierius atveria 
ateitį, o konservatorius 
kiuoja j istoriją.

Iš to viso, kas buvo 
nedarau jokių kategoriškų išvadų 
— jas palieku pasidaryti kiekvie
nam asmeniškai. Tik viena noriu 
pabrėžti, kad revoliucija kaip to
kia yra integralinė žmogiškojo ir 
žmonijos gyvenimo dalis. Ji yra 
lygiai destruktyvinė, kaip ir kūry
binė galia. Destruktyvinė, nes 
griauna prieš tai galiojusias nor
mas ir užtvaras, lygiai ir kūrybi
nė, nes atveria naujus horizontus 
ir naujas žmogiškos veiklos ir 
darbo dirvas. Šiurpios yra revoliu
cijos aukos? Bet jeigu kalbėsime 
apie aukas, tai kas gi yra pasiek
ta be aukų f Pagaliau žmogus ir 
šiaip neišvenigamai numiršta, ko 
neįmanoma nei pateisinti, nei J- 
prasminti. Auka bet suteikia tam 
tikrą prasmę ir pasiaukojusiam, 
ir tiems, kurie naudojasi tos au
kos rezultatais.

Tikiuosi atsakęs j temą. Gal at
sakymas kiek ir skirtingas, nes 
nesilaikyta kokios nors sistemos 
ar priimto metodo, gal jis perma- 
žai iliustruotas pavyzdžiais, bet 
čia nėra kokia nors tezė, kuri tu
rėtų būti būtinai įrodyta ir be re
zervų priimama, o tik mano asme
niškas požiūris j vieną žmogiško
jo gyvenimo apraišką, kurią vadi
name revoliucija.

Jugoslavijos vyriausybė oficia
liai pranešė, kad Jugoslavija pasi
rengus betkokiai invazijai. Jeigu 
invazijos atveju kariuomenė fron
tuose ir tik trumpai laikytųsi, bet 
jau pasiruošta partizaniniam ka
rui, kuriam terminų tegali nusta
tyti patys partizanai. Sovietai ši
tai žino ir greičiau galėtų pulti 
Vak. Vokietijų, negu Jugoslavi
ją.

Lisabona
Europoje 
priemonė

Portugalijos sostinė 
yra vienintėlis miestas 
kur viešose susisiekimo 
se principiniai uždrausta rūkyti.

Aleksandras Mauragis

W IB 2a H SI
(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

Ausyse skambėjo paskutinieji jos žodžiai: “Kas 
dangus man, kas man žemė, kas man viskas be 
tavęs T’ ir grimzdo kažkur giliai mano širdies gel
mėse, kaip skaudus skundas, kaip gilus nusivyli
mas. Tie žodžiai man kaž kada, kaž kur, buvo gir
dėti, ir stengiausi dabar juos atsiminti. Palengva 
atsiminiau, kaip ji ant scenos, balta ir kukli, kaip 
pavasario gėlė, giliai įsijautusi į Kazio Binkio 
eilėraštį — Persiskyrimo Daina — pranašiškai, lyg 
nujausdama savo pačios nelaimę, deklamavo "Kas 
dangus...”

Tą pačią dieną grįžtant iš minėjimo pakeliui 
juos ištiko nelaimė — jį užmušė vietoje, o ją pus
gyvę nuvežė į ligoninę. Ji vargšė dar ir dabar te- 
bgyvena tos poezijos posmais, persunktais ne sce
nos vaidyba, bet giliu širdies skausmu. Girdžiu 
jos lyrinį gražų balsą. Sustojau pasiklausyti. Taip, 
taip, tai ji deklamuoja Kazį Binkį:

Apsisiautus šilkaryšiu, 
Tu išeidama tarei: — 
Lauki, mielas, gal sugrįšiu... 
Ir, pamąsčius valandėlę, 
Nusiskynė! baltą gėlę, — 
Tą dailiausią iš visų...

Kaž kas mane lyg pastūmė pažadintas tragiš- 
S kos realybės, ėmiau bėgti dar greičiau.

Jau prabėgau Bankstowną ir greitai atsidū
riau ant kalno prie Liverpool!© ir Rookwoodo gat
vių sankryžos, čia stovėjo kėli policininkai ir nie
ko nepraleido. Tolumoje girdėjosi klaikūs šūkavi- 
,mai ir šunų lojimai. Bijodamas, kad nebūčiau po
licijos sulaikytas, pasukau iš kelio ir, radęs tin
kamą vietą, perėjau į antrą pusę Liverpoolio ke
lio. Dabar jau bėgau laukais ir daržais, tuščiomis 
pievomis, tiesiai į Rookwoodo kapines. Pastebė
jau, kad šalia manęs bėga nedidelis taksių rūšies 
šuniukas (nuo pat jaunų dienų turėjau įprotį kiek
vieną sutiktą šunį prašnekinti).

— Tu kur bėgi? — paklausiau jo.
— Palydėsiu tave, tu man patinki. Tavo kva

pas man primena kadaise turėtą šeimininką.
— O kur jis dabar?
— Jau senai miręs. Žmona su vaikais jam 

pastatė gražų paminklą, bet niekados nebuvo jo 
aplankyti, tai aš laikas nuo laiko prisiminęs jį 
aplankau. Šiandieną jau antrą kartą bėgu. Mat, 
radau ant kapo žmogaus paliktus pėdsakus: kaž- 
,kas sudeginęs dvi žvakutes ir palikęs gėlių puokš
tę. To niekados nėra buvę. Todėl man parūpo, kas 
jį pradėjo lankyti, kam jis pasidarė brangus? Gal 
suseksiu...

— Žiūrėk, saugokis gyvačių.
— Žinau, jų čia visur pilna. Aš jų nebijau, — 

labiau vengiu nepažįstamų žmonių.
— Klausyk, ar nesutikai čia prabėgančios mo

teriškės. Ji turėjo atrodyti kaip pamišėlė?
— Vėlių tai čia daug praėjo, bet gyvų žmo

nių nesutikau. Tave pirmą. Tokią naktį geriau bū
tų ir tau lovoje ilsėtis.

— Kad reikalas verčia.
— Patarčiau tau tos moteriškės neieškoti. 

Grįžk geriau į savo lovą ir užsidėk šaltą kompre
są ant kaktos, man rodos, tavo smegenys įkaitu
sios.

— Ne, ne, aš turiu ją surasti.
— Žinokis, man jau reikia sukti į kairę, o tu 

laikykis dešinės. Labanaktis!
— Labanaktis!

Numirėlių nebijau susitikti, bet man būtų buvę 
gėda dėl gyvųjų tokio žiauraus elgesio su jais, 
todėl vis laiką bėgau galvą nuleidęs, kad nerei
kėtų susitikti akis į akį su jais. Bet, štai, ir kapi
nės. Atsargiai perėjau tą mirusiųjų karalystės sie
ną i sustingau iš nustebimo.

Kapinėse buvo taip tylu, taip tylu, kaip tik 
mirusiųjų karalystėje gali būti tylu. Paminklai 
ir kryžiai stovėjo ilgosse procesijose išsirikiavę, 
paslaptinga sidabro šviesa nušviesti, tokie iškilmin
gi .tokie ramūs, tartum būtų pasiruošę palikti 
šią žemę ir iškeliauti į amžinybę kartu su visais 
mirusiųjų kūnais. Valandėlę laukiau, kada toji mis
tinė procesija pradės judėti, bet išskėsti šešėliai, 
lyg suguldytos vėliavos ant žemės, nejudėjo ir nie
kas su jais nejudėjo. Nuostabi mirusiųjų ramybė. 
Joje galėjau girdėti paslaptingų šešėlių kalbą, ku
ri vos girdimu balsu liejosi į harmoningą tylos 
simfoniją ir sklido, kilo malda aukštyn. Man darėsi 
graudu į visa tai žiūrint ir sudėjęs rankas maldai 
pakėliau galvą į dangų. Gi žiūriu, mėnulis savo 
pilnatyje žiūri iš aukštybių visas paskendęs nak
ties mėlyname safire, tokiu draugišku veidu, to
kiu bičiulišku žvilgsniu, toks savas, toks mielas, 

tiek daug kartų matytas ir visados pasitikėjimo 
vertas mano draugas.

— Ką čia veiki, mielas drauguži, — prašne
kinau.

—Paminklų užrašus skaitau; kiekviena kul
tūra atpažįstama iš kapų.

— Taip, taip, — atsakiau kiek susigėdęs, ži
nodamas, kaip Rookwoodo kapinės atrodo.

— Ko tu čia atėjai? Tave bene pirmą kar
tą matau ant kapinių.

— Ar nematei kur Tamulienės? Ieškau jos...
— Skubėk melstis už mirusiuosius; jie reika

lingi gailestingumo ir meilės. Geriau neieškok gy
vųjų tarp mirusių.

— Man reikia surasti Tamulienę. Tu palydėk 
mane, kapines juk gerai žinai ir pažįsti. Ar toli 
nuo tos vietos Lietuvių Sekcija?

— Bus geras kilometras. Iš čia nesimato. Na, 
eime.

Ėjau žvyruotu kapinių takeliu, o mėnulis švie
tė tokia nuostabia šviesa, kad galėjau matyti kiek
vieną mažiausią žvyrelį, kiekvieną vienišą akme
nėlį; dėjau atsargiai kojas, lengvas kaip šešėlius, 
bijodamas užgauti ir pajudinti juos iš vietos. Kai 
priėjome mišką didelių kryžių, jų šešėliai gulėjo 
ant tako ramybės saldume. Bijodamas sudrumsti 
tą šventą jų tylą, aš kiekvieną šešėlį aplenkda
vau pirštų galais. Vieta man buvo niekados nema
tyta ir nežinoma; stovėjo tokia daugybė kryžių, 
ir visi turėjo lietuvių liaudies motyvus. Ėmiau 
skaityti jų užrašus ir nustebau: ant visų buvo lie
tuviški, giliai prasmingi Žodžiai, čia dabar kas, 
galvojau pats sau.

(Pabaiga p si.4)
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VII VO ŽMOGAUS ŽODIS
(PAULIAUS RŪTENIO REČITALIS MELBOURNE)

Melbourno Lietuvių Namai, per 
savo trumpų dar gyvenimo metą, 
jau yra matę daug įvairaus žanro 
minėjimų, koncertų, vaidinimų, 
kur paprastai maža aktyvi grupė 
ar vienetas stengiasi ką nors per
duoti, pasakyti ką nors — kitai 
jau didesnei grupei pasyvių žiū
rovų — klausytojų, — susėdusių 
patogiose kėdėse pustamsėje sa
lėje.

Bet kad ir VIENO ŽMOGAUS 
ŽODIS pripildytų visą sceną, kad 
sužavėtų ir užburtų apie porą 
šimtų (jau atbukusiom pavadin
tų) žmogiškųjų sielų — kad jie 
apie nuobodžiavimą ir laiką už
mirštų — ir tik šviesų vedžiojami 
godžiai gaudytų žodžius — to, 
matyt, nei patys didžiausi meno 
— dailiojo žodžio — gerbėjai ne
besitikėjo.

Nebūčiau tikėjęs nei aš, jei li
kimas būtų buvęs tiek žiaurus ir 
neleidęs nueiti ir savom akim pa
matyti ir atvirom ausim išgirsti 
seniai laukto, seniai pažadėto Lie
tuvių Namams KELIAUJANČIO 
VAIDILOS — aktoriaus Pauliaus 
Rūtenio — rečitalio.

P. Rūtenio, tikiu, jau nei vie
nam skaitytojui pristatyti irgi ne
bereikės. Ar tik jis nebus vienin
telis iš mūsų meninių pajėgų, ap
silankęs net po kelis kartus visose 
Australijos lietuvių kolonijose, 
visur savo dvasinius turtus ir su
gebėjimus parodęs — ir užsitar
navęs net keliaujančio vaidilos, 
vardą!

Ir ačiū tiems pavasario (ar žie
mos?) vėjams, kurie jį mums il
gesniam laikui į Melbourną at
pūtė!

Vieną spalio sekmadienį, bala- 
dojant audringiems vėjams salių 
langines — mes klausėmės jo sva
rių ir aiškių žodžių

SKAITANT 
DEKLAMUOJANT 
DAINUOJANT...

Klausėmės su džiugėsiu ir pasi
tenkinimu, nes viskas buvo pa
rinkta tikrai prasmingai, su dide
liu skoniu ir rimtu apgalvojimu, 
kad kiekvienas sau galėtų susiras
ti savojo džiaugsmo gabalėlį — 
jei ne eilėse, tai prozoje ar daino
je — pagaliau net šviesų žaidime 
ir akompanuojančioj muzikos ir 
garsų efektų juostoj.

1. Programa pradedama šiapus 
uždangos žalios šviesos rate, mu
zikai skambant tamsoje, eilėraš
čiu, paimtu iš libreto operai “DA

NA” — Prologas: Manęs jūs ne
pažįstat — (žodžiai St. Santva- 
ro), kuris lyg atvėrė duris į toli
mesnę šio vakaro grožinio žodžio 
mozaiką.

2. Po to seka prozos dalykėlis 
— fragmentas iš J. Švaisto roma
no "Jo sužadėtinė” — (apie Vin
co Kudirkos studentavimo dienas 
ir jo atsivertimą. Fragmentas 
kiek perdirbtas ir pritaikytas sce
nai paties P. Rūtenio.)

3. Turbūt neteks niekur girdėti 
įspūdingesnio ir didingesnio per
gyvenimo, kokį pajutome Vinco 
Mykolaičio eilėraščio VIVOS 
PLANGO (gyvuosius apverkiu) 
perdavime, kokį patiekė mums P. 
Rūtenio interpretacija!

Pridėk dar tą raudoną šviesos 
ratą, kuris su kiekvienu posmu 
plečiasi, didėja, rodos, ne tik sce
na, jau ir salė nušvis ir apsilies 
krauju... ir mes drauge iš sielos 
gelmių sušuksim — Vivos plango!

4. P. Rūtenis nebūtų artistas, 
jei jis nejustų, kada ir kiek gali
ma stygą įtempti. Jis kaip burti
ninkas pamoja ranka — ir dings
ta baisus košmaras, nutyla visos 
muzikos, sušvinta normali šviesa,

VĖLINES
(Atkelta iš psl. 3)

Ei prieteliau, brangus mėnuli, kur tu mane 
atvedei? čia taip šventa ir gražu! Iš kur tokie 
gražūs lietuvių kapai? Aš pasirengęs čia likti iki 
amžių galo, iki paskutiniojo Dievo teismo, kada 
visi kelsimės naujam gyvenimui, čia taip lengva 
ir malonu svajoti apie amžių gelmes, apie naujus 
šviesų pasaulius. Sakyk, kur esame?

— Ak, žmogau, žmogau (niekados jis į mane 
taip nebuvo dar kreipęsis), kokia tavo trumpa at
mintis. Ar tu neatsimeni, kaip visas jūsų komite
tas su pačiu klebonu priešakyje, per dešimtis me
tų rinkote iš viso pasaulio projektus ir statėte 
ant savo kapų?' Štai, šitie dešimtys yra iš Ameri
kos, šitie dvylika iš Sydnėjaus pagarsėjusių dai
lininkų ir architektų, tenai, va, iš Melbourno, tas 
baltas į piramidę panašus iš Pietų Australijos, ten 
kiti iš New Zelandijos. Na, o tie toliau, kurių kon
tūrai dar tebėra šventose miglose paskendę, tai 
jūsų klebonas, važinėdamas po pasaulį, parvežė iš 
Jeruzalės, Romos, Atėnų ir kitų šventų vietų.

— Nesijuok, prieteliau, tai buvo projektai, nei 
vieno iš tų projektų nesame įgyvendinę, o čia 
jie visi stovi.

— Ak, jūs, žmonės, koks menkas jūsų tikė
jimas! Ar gi nebuvo jums pasakyta, kad amži
nybėje ne tik jūsų darbai, bet ir geri norai ir pro
jektai bus jums užsakyti.

— Amžinybėje, ar gi aš jau amžinybėje?
— Dar ne amžinybėje, o tik penktoje dimensi

joje, amžinybės prieangyje, iš kur gali matyti ar
čiau savęs stovinčias idėjas.

— Klausyk, mielas prieteliau, anksčiau taip 
niekad nesi man kalbėjęs. Ar negalėtum paaiškin
ti, kur esui?

Nesulaukdamas atsakymo pakėliau galva į 
aukštį ir pamačiau, kaip tamsus debesėlis ėmė slink
ti per mėnulio veidą. Darėsi tamsu, ir mane apėmė 
keista baimė. Apsidairiau dar kartą aplink ir pa
mačiau tuos pačius kapus, kuriuos dieną buvau pa
likęs, apkrautus gėlėmis su degančiomis žvakutė
mis. Toji šventa tamsi tyla dabar man rodėsi ne
jaukia nykuma. Iš tolo pamačiau Tamulio ka
pą ir ant jo sukniubusią Tamulienę. Ji gulėjo ir 

o jis pats štai stovi ant scenos 
krašto maloniai šypsodamas ir 
jau dainuoja — be jokių akompa- 
nementų, be jokių efektų — lyg 
stovėtų vienas pats ant marių 
krantelio:

... Ta — ta — ta nedėlios ryte
lį...

Vidury marelių ... etc.
žodžiai plaukia taip švelniai, 

kad ir publiokos veidai atsileidžia 
iš prieš buvusio įtempimo ir lei
džiasi nešami ir liūliuojami toliau 
jau sekančių dainų, kurioms for- 
topijinu pritaria p. D. Jokūbaus- 
kaitė.

2. Piemenų raliavimas, — V. Ja- 
kubėno.

3. Koks lengvas poilsėlis, — J. 
Tallat — Kelpšos.

5. Alfonsą Nyką — Nyliūną ne 
taip lengva suprasti ir daugiau jo 
veikalų paskaičius; bet tiems, ku
rie tik pirmą kartą apie jį girdėjo 
— besiklausant jo “Inferno” — 
galėjo susidaryti įspūdis, kad tik
rai “tavo pasaulis mirė”, "tavo 
Dievo nebėra”.

6. Jei kas paklaustų, kur buvo 
šio vakaro kulminacinis taškas — 
turbūt pritartų visi, jei sakysiu 

Būrelis Sydnėjaus lietuvių susirinkę spalio 26 d. p.p. 
A. Statkų namuose pasveikinti p. A. Statkaus 65 m. sukakties 

proga. Nuotraukoje p.p. Marija ir Antanas Statkai (pirmoj 
eilėj 3 ir 4 iš kairės), A LB Krašto Valdybos p-kas p. S. 
Narušis (pask. eilėj antras iš k.), kun. P. Butkus (prieky) 
ir kiti p.p. Statkų bičiuliai ir bendradarbiai.

Vilkaičių nuotrauka

nejudėjo, neaimanavo, neverkė, tartum būtų am
žiname džiaugsme ir ramybėje užmigusi. Priėjau 
arčiau ir jau ėmiau kelti jos sunkią galvą, nusvi
rusią ant gėlėmis apkloto kapo, kai staiga pama
čiau tą pačią juodą, kaip anglis, gyvatę, apsirai- 
čiusią apie Tamulienės kaklą. Jos akyse spindėjo 
siaubingas sarkazmas, o iš jos gracingo judėsio 
tryško pergalės pasitikėjimas. Ji buvo pasiruošusi 
kovai su manimi.

Netikėtumo pagautas griebiau nuo Tamulio ka
po medinį kryžių ir jį iškėliau virš galvos, norė
damas tvoti gyvatei, tačiau ji jau raitėsi ir suko
si ant aukštai iškelto kryžiaus viršūnės. Jos bai
si galva ant ilgo banguojančio kūno kas kartą ar
tėjo prie manęs, nešdama tikrą mirtį. Ir kažin- 
kas būtų atsitikę, jei mėnulis nebūtų išlindęs iš 
po debesėlio ir nenušvietęs savo paslaptinga švie
sa šios kovos tarp žmogaus ir gyvatės. Vieną aki
mirką ji atrodė kaip- triumfuojantis šėtonas, kuris 
staigiu ir netikėtu smūgiu man kirs. Bet tą pa
čią sekundę įgijau naujų jėgų ir pasitikėjimo. Su
kaupęs visas jėgas dėjau kryžių su gyvate į žemę. 
Tai buvo paskutinis veiksmas, kurį atsimenu.

— ★ —
Kai atmerkiau akis, degė prigesyta elektros 

šviesa, ir ant sienų judėjo tamsūs šešėliai. Valan
dėlę aš galvojau, kas juos supa ir kur aš esu. Ša
lia lovos stovėjo žmona su stikline vandens ir table
tėmis rankose. Iš jos veido sklido rūpestis, o iš 
akių neslepiama baimė.

— Tu visa drebi... Gerk, paimk tas dvi table
tes.

— Žinai, kas užsmaugė Tamulienę ?
— Vis dar kliedi.

— Ar jau visos vėlės grįžo į savo suoliu
kus?

— Visą naktį kalbi apie vėles ir mirtį. Einu 
šaukti daktaro.

— Palauk, palauk, aš noriu tau ką pasakyti. 
Ar matei, kaip gyvieji žiauriai elgėsi su mirusiais? 
Tu tyli... Kokia gėda, kokia gėda! Kur jūsų žmo
nes meilė mirusiems? Laidodami jus verkiate ir tą 
pačią dieną jau užmirštate. Kaip ilgai jūs mano
te patys gyventi?

Kai po dviejų savaičių rūpestingo slaugymo 
pradėjau vaikščioti, žmona papasakojo jvykj apie 
Tamulienę.

Bernardo Brazdžionio poema 
"Vaidila Valiūnas”!

Ne vien dėlto, kad scenoje ma
tėme sustingusį, sėdint} didingą 
vaidilą su kanklėmis, ant kurio fi
gūros krito ir gelsvi ir rausvi ir 
žali šviesų ruožai — pagal poe
mos žodžių nuotaikas; o tą viską 
lydėjo ir pritaikyti muzikos gar
sai, — bet pats didingų ir skau
džių žodžių perdavimas. (Ir nors 
pats “mūsų gyvasis vaidila” — 
sakėme — taip juk būtų kalbėjęs 
ir tikrasis Valiūnas, jei būtų atė
jęs iš milžinkapių!)

Ir ėjome, vedami mūsų Rūtenio 
Vaidilos balso per visą B. Braz
džionio poemą, kur Vaidila V. kal
ba su motina; “Vaidila V. ir pava
sario artojas”.

Vaidila Valiūnas kalbasi su se
neliais,

Vaidila V. kalba su partizano 
seserim,

Vaidila V. lanko milžinkapį: "... 
ėjome lydimi muzikos, lydimi 
šviesų — o čia dar pati gamta 
barškino ir klebino namų pasto
ges — vėjas švilpė ventilatoriuose 
... nebereikėjo didesnio ir įspūdin
gesnio palydovo poeto žodžiams 
nei mūsų deklamatoriaus balsui.

Sėdėjo žmones, kaip sustingę 
— net pabaigus vieną dalį, niekas 
nejudėjo, niekas nedrįso ploti, 
kad nesutrukdytų žodžiui tylos 
iki pabaigos.

Bet pertrauka atėjo. Pertrauka 
pajudėti, atsikvėpti ir antrai pro
gramos daliai pasiruošti priimti, 
nes antroji dalis žadėjo būti tiek 
pat įdomi, jaudinanti ir negirdė
ta.

Jeigu klausytojai pavargsta, tai 
ką turėtų sakyti programos atli
kėjai — šiuo atvėju atlikėjas?

7. Po pertraukos, (nedovanojęs 
nei kelių minučių virš nustatytos 
15 minučių normos) mūsų Vaidila 
jau stovi toks pats energingas, 
nepavargęs, kaip ir pradžioje už' 
savo katedros ir skaito V. Myko
laičio — Putino “Somnambulas”.

8. Poeziją pakeičia tikra proza, 
kuri sujudina, prajuokina visą sa
lę. Tai ištrauka K. Borutos “Bal- 
taragio Malūnas” — apie davat
ką Uršulę ir velnią Pinčiuką — 
skaitymas toks įtikinantis, kad ro
dos ir matai tą vargšę Uršulę su 
visa jos tragedija, kuri mums tiek 
skanaus juoko sukelia... Čia jau 
drįstam ir mes garsiai savo pasi
tenkinimą pareikšti ir plojam, 
kad net delnai skauda.

9. Muzikos mėgėjus turėjo su
žavėti VI. Prosčiūnaitės “5 eskiz
ai”:

1. Johann Sebastian Bach
2. Wolfgang Amadeus Mozart

3. Ludwig van Beethoven
4. Edward Grieg
5. Igor Stravinsky
Nuskambėjus garsiai vienam 

posmui iš muziko kūrybos seka 
žodžiai, kurie ją apibudina.

Čia p. Rūtenis nieko nebeskaito 
iš popieriaus. Jis klauso, jis rea
guoja į muziką, kuri ateina vis iš 
kito kampo, ir ją kaip burtininkas 
apibūdina, paversdamas žodžiais, 
deklamuodamas. Tai nauja ir 
įdomu.

10. Ir vėl seka 3 liaudies dai
nos: “Plaukia antelė”, Jakubėno

“Sutems naktis”,
“Tris dienas”, harm. B. Zabie

los, kurios skamba taip pat gra
žiai, kaip ir pirmoj daly, lyg dai
nininkas nejaustų nei nuovargio 
nei šilimos...

11. Tuoj pat seka gana ilga 
Liūnės Sutemos poema: “Niekie
no žemė”, kuri verčia didžiai su
simąstyti ir pervertinti visas ver
tybes bei padėtį, kurioj gyvenam.

12. Paskutinis programos nu
meris — monologas iš B. Sruogos 
dramos “Kazimieras Sapiega”.

Varpams skambant ir šviesoms 
neužsidegus mūsų p. Rūtenis spė
jo pakeisti ir veidą ir rūbą ir as
menybę; scenon išeina tragiškas, 
pražilęs Vilniaus vaivada, kuris 
savo dalią nusakęs iškeliauja į 
brangią Lietuvą...

Nors ir žinom, kad tai finito, 
kad reikia stotis ir ploti ir dė
koti, bet viskas taip sujaudinta 
ta viduj, lyg sakytum, ar gi tik-

Dr. A. Geručio redaguotą kny
gą “Lithuania”, kuriai medžiagą 
patiekė J. Puzinas, J. Jakštas, 
Alg. Budreckis ir S. Lozoraitis, 
leidžia St. Zobarsko Manylands 
Books leidykla. Leidimo išlaidas 
padengs Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondas.

— ★ —
Solistė Aldona Stempužienė ir 

kompozitorius Darius Lapinskas 
lapkričio 3-4 d.d. koncertavo Bu
enos Airės mieste Argentinoje. 
Su jais drauge dalyvavo ir akto
rius Barauskas.

— ★ —
Brazilijoje lietuvis Meldutis' 

Lapinaitis parašė gana populiarią 
knygą “Eu Acuso” (aš kaltinu),

Tą vėlinių dieną ji pasiliko kapinėse iki vėly
vo vakaro ir, matomai, giliame sielvarte ją išti
ko širdies smūgis, ir ji vargšė pasimirė. Kitą die
ną kapinių sargas ją rado negyvą, gulinčią ant vy
ro kapo, šalia išrauto medinio kryžiaus, — baigė 
pasakojimą žmona.

—Mano patirtis yra visai kitokia, negu kapi
nių sargo trumpas raportas apie Tamulienę, — at
sakiau žmonai ir papasakojau savo išgyvenimus.

Mačiau, kad žmona nepatikėjo ir palaikė tą 
visą keistą istoriją ligonio kliedėjimu. Jai sunku 
buvo žiūrėti į mane, ji daug kartų norėjo mano 
pasakojimą nutraukti ir mane iš tų sunkių min
čių išblaškyti, bet aš atkakliai laikiausi ir visą tą 
neįtikimą istoriją iki smulkmenų jai išpasakojau.

Tada ji desperatiškai sušuko:
— Na, kada tu pagaliau pagysi? Ir ėmė verk

ti.
— Kas atsitiko, ko tu verki? Aš žinau, kad nei 

tu, nei kas nors iš mūsų draugų negali patikėti 
ta istorija. Bet ar tu pagalvojai, jei vėlinių gyve
nimu netikime ir jį atmetame, tai reiškia, kad ne
mirtingųjų sielų neturime. Jei sielų neturime, tai 
koks tikėjimas gali mums padėtį? Tuščias mūsų 
tikėjimas į Dievą, kai patys esame tik besieliai, 
nudžiūvę stuobriai.

— Verkiu ne todėl, kad tiki į vėles, bet kad 
dar tebesergi, — atsako žmona ir nusigręžė no
rėdama išeiti iš kambario.

— Palauk, palauk Ar manai, kad žmonijos is
torija, surišta su dvasių gyvenimu, yra tik ligos 
įtakoje sukurtos pasakos? Visas religinis žmonijos 
gyvenimas, pagoniškas ir krikščioniškas, yra pilnas 
gerų ir blogų dvasių.

O kodėl dabar tokių dalykų nebėra, kodėl šian
dien žmonės nebejaučia savo mirusiųjų, kaip ka
daise?

— Kodėl, kodėl,? O gi todėl, kad gyvieji nebe
myli mirusiųjų. Ar tu manai kad motina, kuri nei 
vieno vaiko nėra numarinusi ant savo pačios ran
kų, gali tikėti į gyvųjų ir mirusiųjų bendravimą? 
Ne. Jai tas dalykas yra toks pat svetimas, kaip pati 
mirtis.

Seniau kiekviena motina turėjo dešimtis, dvi- 
dešimtis vaikų ir daugiau, ir iš jų užaugindavo tik 
du, kartais kelis, o visus kitus numarindavo ant 
savo rankų. Ar tu manai, kad jie jai buvo mirę|? 
Ne, jie ir mirę gyveno toje pačioje šeimoje.

Šiandien miršta žmonės ligoninėse, vieniši, ty
lūs, nebyliai, nes neturi kam žodžio pasakyti, netu
ri, su kuo galėtų pasidalinti paskutiniu meilės jaus
mu. Jie palieka šį pasaulį be meilės, be ilgesio; 

rai jau galas? Mums juk nenu
sibodo 1

A. Jokūbauskas lipa ant scenos 
ir spaudžią į glėbį mūsų Vaidi
lai, kuris dar nespėjo nuimti pe
ruko nei grimo, didelį didelį 
šampano butelį, sako, Klubo var
du.

M. Gylytė su p. V. Kružiene 
Aušros Teatro vardu teikia gėlių 
puokštę ir prideda maža . ..Mes 
gi, daug gavę — mažai davę — 
dar kelis kartus paplojam... ir 
skubam į savo “pilis”, savo ‘dva
rus”, savom mašinom — vienu 
žodžiu — grįštam atgal į realy
bę ir gyvenimą.

Salėje lieka pavargęs vaidila, 
lieka būrys jo pagelbininkų: gar
sų efektus sumaniai tvarkęs H. 
Kaladė, šviesom operavęs J. Bal
čiūnas, administratorius A. Sei
kis, bei tie, kurie darbu ar rū
pesčiu prisidėjo — nes jiems Klu
bo Valdyba ruošia kuklią vaka
rienę.

Visas to vakaro pelnas skiria
mas Lietuvių Namams. Kas išma
tuos doleriais įdėtą vaidilos žodin 
laiką, energiją, pasišventimą ir 
gerus norus? Ir kuris iš mūsų su
gebės duoti Lietuvių Namams per 
visą savo gyvenimą tiek dvasinių 
turtų, kiek davė vienas Rūtenis 
— vaidila per 2 valandas?

Todėl dar kartą kukliai nulen
kime savo galvas prieš mūsų ke
liaujantį vaidilą, P. Rūtenį, ir 
palinkėkime jam, kad jo balsas 
nepavargtų ir jo stygos nenutil
tų — kol esame niekieno žemė
je. . .

(Mariilius)

LIETUVIAI SVETUR
pagal kurią gaminamas filmas ir 
jau ateinančių metų pradžioje bus 
demonstruojamas.

— ★ —
Brazilų literatūros akademijos 

premiją jau antrą kartą laimėjo 
lietuvis rašytojas Henrikas Lo- 
sinskas — C. Alvez už veikalą 
“Samba”.

MOKYKLOJE
— Kiek laiko Adomas išbuvo ro

juje?
— Iki rudens.
— Iš kur taip žinai?
— Ogi obuoliai prinoksta tik ru

denį. Adomas nebūtų valgęs ža
lio obuolio.

su sielvartu ir apsivylimu savo artimaisiais, miršta 
vaikai be motinų ir tėvai be vaikų. Ir kam dabar 
jiems besusitikti, o susitikę jie neturėtų ką vienas 
kitam pasakyti. Kur meilės nėra, atsiranda nebylė 

, tuštuma, ir tik viena meilė girmo džiaugsmą. Ar 
tu žinai, kas yra dangus — meilė; meilė yra viso
kios laimės ir džiaugsmo šaltinis.

Jau nemažai pasitaiko atsitikimų, kad žmogus 
nebeturi teisės savo natūralia mirtimi numirti, jis 
yra ekseperimentuojamas, kankinamas, kad pratę
sus kelias varganas gyvenimo dienas. Ar tokie ir 
panašūs dalykai gali gyvuosius su mirusiais trauk
ti į vieną dvasinį bendravimą? Ne, jie skiria gy
vuosius nuo mirusiųjų, kaip neperžengiamas tar
peklis, kaip tuštuma, kurios peržengti nebegali
ma.

— Aš to nežinojau, bet kodėl?..., nebaigė žmo
na sakinio, kai kaž kas pasibeldė į duris. Duryse 
pasigirdo pažįstamas Broniaus Stonio balsas.

— Atėjau aplankyti ligonio, girdėjau, kad jau 
pasveiko.

Stonys buvo geras mūsų pažįstamas, ir jo atsi
lankymas, kaip tik šiuo metu, buvo man labai ma
lonus. Jaučiausi atitrūkęs nuo lietuviškų reikalų, 
o jis, būdamas parapijos komitete, kaip tik buvo 
tų visų reikalų centre. Taigi norėjau išsiblaškyti 
nuo tų sunkių minčių, kurios paskutiniu metu ma
ne taip labai slėgė.

— Tai ką, girdėjau kad sirgai, — spausdamas 
tvirtai ranką šypsojos Stonys.

— Tai gal kiek ir sirgau.
— O kas buvo?
— Pervargimas, — skubiai atsakė už mane 

žmona, matyt, norėdama kalbą nutraukti nuo ligos, 
ir reikšmingai pažiūrėjo į mane.

Supratęs tą jos žvilgsnio reikšmę, paklausiau:
— O kas gero, kas naujo mūsų parapijoje?
— Turime šio to ir naujo ir gero, — kalbėjo 

Stonys, tęsdamas žodžius, — mirdama Tamulienė 
paliko testamentą, kuriame visą savo turtą — na
mą ir kitą, — vertės virš dešimties tūkstančių do
lerių, paliko lietuvių kapinių paminklo pastatymui, 
na, žinoma, ir savo šeimos kapo sutvarkymui.

— Tamulienė! Nustebęs sušukau nieko ir kito 
negalėdamas pasakyti pridėjau: — tikiu į gyvųjų 
ir mirusiųjų bendravimą!

Ir mano vaizduotėje iš naujo iškilo dideli kry
žiai su suguldytais dideliais šešėliais ant žvyruoto 
plataus, medžiais apaugusio tako. Vienišas mėnulis 
pasilenkęs skaito paminklų užrašus ir stebisi buvu
sios mažos lietuvių kolonijos didžia, kultūra-meile 
gyvenusiems.
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KOVO KLUBE
Moterų krepšinio komanda 

“Hecla” turnyro finaluose pralai
mėjo silpnai komandai vieno taš
ko skirtumu ir turėjo likti ketvir
toje vietoje.

Vyrai krepšininkai nepateko j 
finalus pralaimėję tik dvejas 
rungtynes. Ketvirtų vietą prara
do vien tik dėl blogesnio įmes
tų krepšių santykio.

Šiuo metu vyrų komanda žai
džia naujame turnyre kaip repre
zentantai Western Suburbs krep
šinio sąjungos. Sužaista dvejos 
rungtynės ir abi laimėtos, kas su
kėlė visų vyrų pasididžiavimą ir 
kartu paskatino sąžiningiau lan
kyti treniruotes.

Vyrų tinklinio vadovas K. Kra- 
pauskas grįžo iš Naujosios Kale- 
donijos su paauksota taure, kurią 
laimėjo “Kovo” tinklininkai nu
galėję vietinę rinktinę.

Kaip anksčiau minėta tinklinio 
komandoje Kostas buvo vienintė- 
lis lietuvis žaidėjas.

Pagal Krapausko teigimą išvy
ka buvo labai sėkminga. Visi spor
tininkai grįžo patenkinti. Reikia 
tikėti, kad sekantį kartą daugiau 
lietuvių išnaudos šią retą progą.

Koviečių tarpe yra didelis 
susirūpinimas dėl pasiruošimo 
ateinančiai Sporto šventei.

AMERIKA

Žinovai pranašauja daug laimė
jimų. Treniruotes pradėjo lankyti 
beveik visi sportininkai labai są
žiningai.

Numatytas klubo šokių vaka
ras šio mėn. 30 d. Bankstowno 
namų salėje kartu bus ir sporti
ninkų išleistuvės į Sporto Šventę 
Adelaidėje.

Kviečiame visus Sydnėjaus lie
tuvius dalyvauti ir paremti spor
tuojantį jaunimą.

Klubas turi užsakęs nemažą 
skaičių vietų traukinyje išvykai 
į Adelaidę. Jei kas norėtų gauti 
papigintai geležinkelio bilietą į 
Adelaidę ir atgal prašome kreip
tis į klubo valdybos narius.

Kiekvieną sekmadienį po pa
maldų klubo valdybos nariai rinks 
aukas sportuojančiam jaunimui 
paremti Lietuvių Namuose, Lid- 
combe.

Maloniai prašome iš visų para
mos.

Sportininkai, kurie numato ap
sigyventi pas gimines Adelaidėje, 
prašom pranešti klubo valdybai. 
Žinios reikalingos sudarant sąra
šus Adelaidės sporto klubui ir sve
čių apgyvendinimo komitetui.

“Kova*”

Devynioliktosios olimpinės žai
dynės Meksikos mieste jau pra
eityje. Meksikiečiai, olimpijados 
rengėjai nustebino visus puikiu 
pasiruošimu ir ištaigingumu. Net 
ir studentai nedemonstravo žai
dynių metu. Tiesa, demonstravo 
JAV sportininkai negrai, taip va
dinamosios “juodosios jėgos” šali
ninkai. Tačiau pradininkus iš 
olimpijados pašalinus aprimo ir 
juodukai.

Aukštas Meksikos klimatas nei
giamai paveikė ilgų nuostolių var
žovus, tačiau trumpų distancijų 
ir šuolių sportininkai pasiekė fan
tastiškų rezultatų. JAV negras 
Bob Beamon nušoko į tolį 8.90 m. 
ir 55 centimetrais pagerino pasau
lio rekordą.

Bendrai paėmus lengvosios at
letikos varžybose dominavo spal
voti sportininkai. Trumpų nuoto
lių bėgimus laimėjo Amerikos, o 
ilgas distancijas Afrikos negrai. 
Išimtį padarė australas R. Dou- 
bell, pirmas atbėgęs 800 m. dis
tanciją ir JAV studijuojantis ang
las D. Hemery, pagerinęs pasau
lio rekordą 400 m. per kliūtis 
48.1 sek.

Olimpiadoje geriausiai pasirodė 
JAV sportininkai, iškovoję 45 
aukso, 27 sidabro ir 34 bronzos 
medalius. Sov Sąjungos sąskaiton 
kliuvo tik 29 aukso, 32 sidabro ir 
30 bronzos medalių. Į šį skaičių 
pristatomi latvio ieties metiko J. 
Lūšio ir vilniečio boksininko D. 
Pozniako aukso medaliai, šiaulie
čio boksininko J. čepulio ir pen- 
kiakovininko S. Šaparnio sidabro 
medaliai, Vilniaus Žalgirio irkla-

VLADAS DUMČIUS

OLIMPIJADAI PASIBAIGUS
vimo aštuonvietės ir krepšininko 
M. Paulausko bronzos medaliai. 
Kiek iš viso medalių iškovojo pa- 
baltiečių sportininkai dar nėra ži
noma, tačiau devyni lietuviai, ats
tovavę Sov. Sąjungą iškovojo me
dalių.

Olimpijados aukso medalių len
telėje trečią vietą užima japo
nai (11), ketvirtą Vengrija (10), 
penktą Rytų Vokietija (9), šeš
tą Prancūzija (7), septintą Čeko
slovakija (7), aštuntą Vak. Vo
kietija (5), devintą Australija 
(5 a., 7 sid., 5 bronz.), ir dešimtą 
Anglija (5).

Australų sportininkų užimta 
devinta vieta medalių lentelėje 
reikėtų skaityti garbinga, nors 
aukso medalių iškovota mažiau, 
negu Tokio, Romos, Melbourne 
olimpijadose. šiam kontinentui 
aukso medalius iškovojo sydnėjiš- 
kis Mike Wenden du 100 ir 200 
metrų plaukime laisvu stilium, 
sportininkė iš Pertho Lyn McCle- 
ments 100 m. plaukime plaštakės 
stilium, melburniškis Ralph Dou- 
bell 800 m. bėgime ir septynio
likmetė sydnėjiškė Maureen Caird 
80 m. bėgime su kliūtimis.

Jei M. Wenden medaliai jau 
buvo iš anksto “apskaičiuoti”, tai 
R. Doubell, L. McClements ir M. 
Caird pateikė australams malo
nią staigmeną, tai lygiai didelė 
staigmena buvo irkluotojų aštuon- 
vietė, iškovojusi sidabro medalius 
ir įveikusi favoritus — Vilniaus 
Žalgirio, Naujosios Zelandijos 
valtis ir nežymiai pralaimėjusi 
Vak Vokietijai.

Melburniškis P. Norman, iško
vojęs sidabro medalį 200 m. bė
gime, pasirodė kaip greičiausias 
baltasis sprinteris.

NESĖKMĖS
Nors pats Ron Clarke teisin

gai išpranašavo prieš olimpijadą, 
kad ilgų nuotolių bėgimus laimės 
tie sportininkai, kurie gyvena pa
našiose klimatinėse sąlygose kaip 
Meksika, tačiau daug kas tikėjosi 
pasaulio rekordininko pergalės. 
R. Clarke dėjo daugiau negu vi
sas pastangas, nes užbaigęs 10 km 
nuotolį šeštu, prarado sąmonę. 
Pasiryžėlis po poros dienų ban
dė 5 km nuotolį, užbėgime atbė
go labai geru antru, tačiau fina
le turėjo pasitenkinti penkta vie
ta.

Tragišikausią momentą išgyve
no australai, kai keletą dienų po 
lengvosios atletikos varžybų šir
dies priepuoliu mirė šios sporto 
šakos vadovas sydnėjiškis Jim 
Howlin.

OLIMPIJADOS HEROJAI
Savaime aišku, daugiausia to

kių buvo olimpijados nugalėtojų 
Amerikos Jungt. Valstybių spor
tininkų grupėje. Amerikonai do
minavo lengvosios atletikos pir
menybėse tačiau geriausiai pasi
rodė plaukimo varžybose iškovo
ję 23 aukso medalius iš 33 gali
mų.

Paminėtinas Al Oerter iškovo
jęs aukso medalį jau ketvirtoje 
olimpijadoje disko metime, šešio
likos metų moksleivė iš Kalifor
nijos Debbie Meyer iškovojo tris 
aukso medalius individualiniuose 
plaukimuose. Na, ir žinoma fan
tastiškas (8.90 m.) šuolis į tolį.

Gimnastikos “karalienė” čeko- 
slovakė Vera Kaslavska iškovojo 
net keturis aukso medalius gim
nastikos varžybose.

Olimpijados rengėjams iškiliau
sią momentą patiekė F. Munoz iš- 
iškovojęs aukso medalį plaukime 

200 m. krūtine. 10.000 žiūrovų su- 
kėlė meksikietiško temperamento 
ovacijas, nematytas olimpijados 
istorijoje.

9 LIETUVIŲ MEDALIAI
Turimomis žiniomis Meksikos 

olimpijadoje dalyvavo 12 lietuvių. 
Vienuolika iš jų Sov. Sąjungos 
rinktinėje ir Irena Macijauskaitė- 
Piotrovski startavo Kanados rink
tinėje. Lietuvaitė iš Kanados at
bėgo neblogu laiku (11.4) 100 m. 
bėgimo pusfinaliuose, tačiau į fi
nalą nepateko.

Žymiai geriau sekėsi lietuviams 
Sov. Sąjungos rinktinėje. Dar nė
ra žinoma, A. Grigo pasiekti re
zultatai, tačiau visi kiti iškovojo 
po medalį.

1. Aukso medalis vilniečiui Da
nui Pozniakui, pussunkaus svorio 
boksininkui finale be kovos (ma
tomai dėl sužeidimų) prieš rumu
ną I. Monea.

2. Sidabro medalis šiauliečiui 
Jonui čepuliui sunkaus svorio 
boksininkui finale pralaimėjus 
prieš G. Foreman (JAV).

3. Sidabro medalis Maskvoje ka 
rinę prievolę atliekančiam Stasiui 
šaparniui komandinėse šiuolaiki
nės penkiakovės varžybose.

4. Bronzos medaliai R. Vaitke
vičiaus treniruojamai Vilniaus 
Žalgirio irklavimo aštuonvietės 
lietuvių įgulai: Zigmas Jukna, 
Juozas Jagelavičius, Jonas Motie
jūnas, Vytautas Briedis ir Anta
nas Bagdonavičius. Auksas Vak. 
Vokietijai, sidabras — Australi
jai.

5. Bronzos medalis kauniečiui 
Modestui Paulauskui krepšinio 
pirmenybėse (auksas — JAV, si
dabras — Jugoslavijai). Tai di
džiausias lietuvių olimpinių me
dalių derlius. Prieš tai daugiausia 
laimėta 4 sidabro ir 1 bronsos 
Melbourno olimpijadoje.

R.S.

ADELAIDISKIO
Tfernys

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI AKIMIS
Valgant kalbėjome daugiausia apie Australiją. 

Atidariau lagaminą, kuris buvo pilnas giminėms 
lauktuvių. Daugiausia Australijos laukinių rank
darbiai, paveikslai medžio tošyje ir bumerangai. 
Abiem mano paroda labai patiko. Trumpai papa
sakojau savus išgyvenimus bolševikmečio vokiet- 
mečio laikais, taip pat įsikūrimo sunkumus Aus
tralijoje. Jie nepajėgė atsakyti į mano klausimus 
dėl Amerikos strategijos Vietname. Sakiau aiškiai, 
kad būti pasaulio policininku Amerika nėra pasi
ruošusi jau vien dėl to, kad bičiuliavosi su rusiš
ku plėšiku.

Po vakarienės jo žmona pasiūlė nusileisti į 
viešbučio didžiąją salę pasižiūrėti programos. Tą 
vakarą havajiečių ir N. Zelandijos maori savo tau
tiniuose drabužiuose linksmina viešbučio svečius. 
Po to bendras pasišokimas. Teisinausi negalįs, nes 
mano kostiumas nelygintas ir pasiūlėme jai eiti 
vienai, o mudu dar baigsime detalizuoti mano pa
siūlytos divizijos sąstatą. Matydama, kad mudvie
jų neperkalbės, dar paklausė, ką veiksiu rytoj. Pri
sipažinau, kad noriu pamatyti Pearl Harbour ir jei
gu dar liks laiko, dar havajiečių muziejų. Išeida
ma dar ištraukė termosą su karštu japonišku saki 
(ryžių džinas), sumaišė su žalios spalvos japoniš
ka arbata ir liepė gerti labai palengva pro sukąs
tus dantis. Bet vos tik jai išėjus jis atsistojo, vienu 
metu išgėrė japonišką puoduką to skystalo ir sa
kė man nesriūbčiuoti. Kai jo žmona pareis, tai dėl 
šventos ramybės klausysime jos nurodymų.

Daug ir nesipriešinau. Tuoj vėl pradėjome kul
ti Vietnamo šiaudus. Jis nusikundė, kad jau beveik 
metai negaunąs žinios nuo savo draugo lakūno, ku
rio helikopterį pašovus jis pateko į šiaurės Vietna
mo nelaisvę. Aš atsakiau kad mano giminaitis iš
buvo Sibiro katorgoje 18 metų ir dar dabar jam 
neleidžiama grįžti į Lietuvą. Tai atrodo truputį il
giau, negu jūsų “beveik metai”. Jis prašė paaiš
kinti kiek smulkiau. Kol jam viską palengva iš- 
guldžiau, kol galvoje suradau tinkamų angliškų žo
džių, jis atsilošė sofoje ilgam klausymui ir pradė
jo knarkti. Prigesinau šviesas, pasiėmiau pagalvėlę 
ir patogiai išsitiesiau verandos gamake.

Apačioje kitoje gatvės pusėje blykčiojo didžiu
lis kinietiškas drakonas. Palmhj sode šoko marga
spalvė minia. Dusliai ritmingai dundėjo būgnai, 
keistai gaudė Burmos gongai. Lygiai taip būgnuo- 
davo per Velyknaktį Sintautuose. Labai tvanku. 
Pūstelėjo švelnutis tropikų vėjelis, ir mano išvar
gusi dūšelė užgeso.

Greičiausiai miegojau apie aštuonetą valandų. 
Kambarys tuščias. Viskas sutvarkyta, ant stalo raš
telis: “Mes išėjome pusryčių. Grįšime pasakyti su
die” Vos tik spėjau nusigramdyti barzdą, suskamba 
telefonas. Mano buvę įnamiai kviečia žemyn pusry
čių. Jie išvyksta į bazę po pietų ir siūlo apžiūrėti 
Pearl Harbour.

Motorlaivis “Adventure” IV turi du denius ir 
pilnas keleivių. Plaukiame apžiūrėti, kas vyko aną 
lemtingą 1941 m. gruodžio 7 d. rytą. Tada japonų 
povandeniniai laivai ir lėktuvai iš pasalų puolė 
Pearl Harbour. Didžiulę Amerikos laivyno bazę pa
vertė laivų kapinynu.

Vadovas aiškina iš širdies. Praplaukiame ky
šančius iš vandens stiebus, bokštus, antenas. Kiek
vieno pasako vardą, paskirtį, tonažą, ir kiek jūrei
vių su juo žuvo. Šiurpas nukrečia priplaukus prie 
sunkiojo kreiserio “Arizona”. Toks šarvų storis. Pa
trankų vamzdžiuose galėtum iš bėdos įlindęs pa
snausti. Ale ir pasiutę buvo tie japonai — turėk 
tu man tokią atvogą! Stačiai įlindo į kiemą. Su 
juo žuvo 1000 jūreivių. Ant jo likučių atrodo kaip 
užkelta pusė povandeninio laivo, kuriame įrengta 
prisiminimų muziejus su žuvusiųjų pavardėmis, ja
poniškų torpedų skeveldromis ir 1.1. Skubu laukan, 
nes viskas kvepia giltine. Visa mūsų išvyka truko 
apie tris valandas. Grįžtame atgal. Laiko jau ne
daug. I muziejų vykti atsisakiau. Turiu skubėti į 
viešbutį ir pasiruošti kelionei. Užkviečiu savo sve
čius į labai spalvingai nudažytą kiniečių taverną 
atsiskirtuvių gurkšneliui. Mano piniginė atrodo 
kaip voratinkliu aptrauktą — mat, jau seniai ją be- 
čiupinėjau. Atsisveikiname su F.D. Seebord ir po
nia taip nuoširdžiai, lyg būtume nuo Slavikų vie
nu vežimu važiavę. Jie duoda mano ilgai kelionei 
daug naudingų patarimų, aš palinkiu tik vieno — 
drąsos! šoku į autobusą ir atsisėdęs pradedu niū
niuoti: "... kaip gera žmogui australu būt...”

Tų penkių dolerių jau negaila. Pro langą skai
tau gatvių pavadinimus — Kaulai, Maulai, Ulu 
Man. . . Iš kart matosi amerikiečių noras išlai
kyti Havajų autentiškumą. Ne taip, kaip Tahiti, 
kur pavadinimai tik prancūziški.

Grįžęs į viešbutį dar spėju parašyti žmonai 
ir vykstame į aerodromą. Jokių muitinių, jokių for
malumų, bagažas nesveriamas. Skrisime Pan Ame
rican lėktuvu, vadinasi, vietine linija. Dar viena va
landa, ir aš einu pasižiūrėti kinietiško sodelio, ku
rį padovanojo aerodromo valdžiai Sun-Jatz-Seno 
organizacija. Mažo pavilijono stilius, spalvos, au
galai, paukščiai — viskas kinietiška. Nuostabus 
krūmų ir medžių derinys. Baseine nardo antis su 
visa šeimyna. Toliau gaigalas rūpestingai šukuoja 
savo spalvuotą švarkelį. Kyla didžiulis japonų lėk
tuvas . Pragariškas ūžesys, o gaigalas anei krust 
Laukiamoji salė labai puošni — viskas skęsta gė
lėse, vyrauja havajiečių mėgstamiausi raudonieji 
hibiskai. Taip tvanku, kad man norisi išsinerti iš 
savo odos. Palieku tą 50-tą Amerikos valsčių se
niūniją.

Štai vėl lėktuve. Vieta gera prie lango. Paly
dovė aiškina, kaip reikia užsidėti pakinktus, jei
gu kokios... Skrisime tris su puse valandos. Vos 
tik pasiekiame reikiamą 45.000 pėdų aukštį, tuoj 
vėl pradėjo nešti viščiukus ir šnapsą. Klausau, kad 
mane aptarnaujanti palydovė perdaug aiškiai taria 
visas žodžio raides. Tu, dūšele, gal net neameri- 
konka, tariau. Pasirodo, ji švedė studentė, priimta 
vieneriems metams lėktuvų palydove. Labai norin
ti pramokti vokiškai ir pereiti į Lufthansa ir tuo 
būdu dykai po svietą pasidairyti. Mėginova vokiš
kai. Kalba neblogai, taisykles žino, tik trūksta 
žodinės medžiagos. Pasiimu valgiaraštį ir surašau 
50 žodžių vokiškai. Sakau, bėk j virtuvę ir ten per- 
versk angliškai. Po kiek laiko ateina su šampano 
bonkele ir rodo — vos išvertusi 19 žodžių. Nekas. 

Sakosi, buvusi su studentų ekskursija Sovietų Ru
sijoj, Minske, Vilniuje. Bevažiuojant traukiniu ke
liose vietose buvo užtemdyti langai. Kodėl, ji ne
žinanti. Besikalbant vėl įsakyta pasukti laikrodžius 
tris valandas pirmyn. Grozdžiu po kišenes ir port
fely pažįstamų, gyvenančių Los Angeles iš mano 
gimtojo Sintautų miestelio. Randu, bet neturi te
lefono. Peržiūriu iš p. Bačiūno gautus adresus 
— telefonai yra! Saulytė pro lėktuvo langą atro
do jau ligi kelių įsibridusi j Ramųjį Vandenyną. 
Debesys iš viršaus atrodo fantastiškai. Viskas nu
dažyta purpurine spalva.

Toli, toli dangaus pakrašty matosi įvairiaspal
vių taškelių — tai Los Angeles šviesos. Man nuo 
seniai sėdi galvoj įsikalta, kad Los Angeles, tai 
Kauno ar Vilniaus dydžio. O Holywoodas tai visai 
kitas miestas. Iš kur tokios mintys pats nežinau. 
Dėl visako klausiu kaimyno. Vienas tvirtina, esą 
septynių milojonų miestas, kitas nusileidžia iki še
šių.

Labai mažu kampu lėktuvas žemėja. Vos ga
lima justi. Mano užnugary du linksmi amerikie
čių jūrininkai baigia tuštinti butelį japoniško sa
ki. Girdisi smarkus tarškėjimas, lyg su gera brič
ka vyktum piršliuosna. Krūtinėje kažkaip lengva, 
lengva. Ilgiausias ir pavojingiausias kelionės eta
pas laimingai baigtas.

Patamsy pakaltu padu Adelaidėje spaudžiu pė
dą žengdamas j Naująjį Pasaulį. Palydovė švedė 
man linki sėkmės vokiškai. Ore išbūta lygiai 13 va
landų. Užtruko geras pusvalandis, kol išmokau nau
dotis amerikonišku telefonu. Besikrapštant įsiter
pia centrinė ir klausia, kiek pinigų įmetęs. Dešim
tuką, sakau. Mažai, girdi: kišk dar dešimtuką ir 
nikelį. Kas tas biesas nikelis? Tai penki centai. Už
čiuopiu kišenėje žiupsnį variokų ir visus papilu. Vėl

ĮDOMŪS FAKTAI

Kviečiai,, šalia ryžių, kukuruzų 
ir bulvių, yra vienas iš keturių 
pagrindinių maisto šaltinių pasau
lyje. Vakarų kraštuose kviečių ga
miniai vartojami beveik su kiek
vienu valgiu. Kviečiai yra kas
dieninis maistas Šiaurės ir Pie
tų Amerikoje, Europoje, Afriko
je Australijoje ir iš dalies Azi
joje. Skirtingos kviečių atmainos 
auga karštose, šaltose ir net 
sausose klimatinėse sąlygose.

Mokslininkai spėja, kad kviečiai 

pradėti kultivuoti toje pasaulio 
dalyje, kuri šiandie vadinasi Ira
ku. Egiptiečiai kviečius augino 
anksčiau, negu buvo pastatytos pi
ramidės, o kiniečiai žinojo kvie
čius maždaug prieš penkis tūks
tančius metų. Graikų ir romėnų 
civilizacijos išplatino kviečius sa
vo kultūros ribose. J Naująjį Pa
saulį — Ameriką kviečiai buvo 
atvežti drauge su Kolumbu.

Kaip ir kiekviena maistui augi
nama kultūra, taip ir kviečiai yra

negerai. Turi būti penkių centų viena moneta. Aš 
rėkiu trūbelėn, kad neturiu. — Eiki ir išmainyk. 
Sakau, še tau 25 centai. Labai gerai, sako, dabar 
kabink ragelį ir gausi anuos atgal. Visas vargas 
perniek — mano ieškomasis neprisilaiko namuose. 
Sako negrįžęs dar iš bažnyčios. Kaip iš bažnyčios? 
Pagal mano mierą turėtų būti šiandie pirmadie
nis. Pasirodo, sekmadienis.

Privažiuoja autobusas ir klausia, kur važiuoju. 
Sakau, brolyti, dar ir pats nežinau. Laukiau savo 
kraičio. Girdi, sėsk, nuvešiu į ten, iš kur savo ba
gažą pasiimsi pats. Atsisėdu prie pat šoferio ir i- 
mame šnekėtis. Privažiuojame atvirą daržinę visai 
prie gatvės. Stovi jaunas negras. Maniau, kad sar
gas ir rodau lagaminų numerį. Jis nieko nekalba. 
Talkon atbėga šoferis ir aiškina, kad čia vieta, 
iš kur keleiviai patys savo bagažus atsiima. Jo
kių numerių niekas netikrina. Taigi, vagims, kad 
ir ne varšaviniams tikra dangaus palaima. Pasiro
do italas jau 10 metų šoferiauja Los Angeles. 
Klausia kaip pas mus su darbais, kaip su negrais'. 
Pasisakau, kad dirbu su italais ir net vieną kitą 
žodį suprantu. Labai nudžiugo. Tuoj pradėjo keik
tis visais krucifiksais paversdamas benkartais pu
sę visų šventųjų.

štai ir Bilmore viešbutis. Iš čia skambinu dar 
vienam pažįstamam. Atsiliepia vyriškis. Sakau esu 
iš Adelaidės, perduodu linkėjimus nuo jūsų drau
go ir jeigu galite, atvykite — pasikalbėsime pla
čiau. — Būsų neblogai, o apie ką kalbėsime?

Pabaigęs skambinu j Greyhound stotį. Autobu
sas išvyksta j Cleveland už dviejų valandų. Jokio 
nuovargio nejaučiu. Ir kodėl man nakvoti? šaukiu 
taxi ir vos keletą gatvių pravažiavęs atsiduriu di
džiulėje Pilkojo Šunies (Grey Hound) stotyje.

(Bui daugiau)

paruoš* BiU TFOsen

nuolatinėje tyrimų eigoje juos 
gerinant ir siekiant geresnių bei 
našesnių atmainų. Išauginta visa 
eilė kviečių atmainų, bet kiekvie
na atmaina drauge turi savo ir 
priešų — šaltis, įvairūs kenkėjai 
ir ligos. Kova su tais kenkėjais 
niekad nesibaigia. Naujos atmai
nos su laiku praranda savo ats
parumą arba įveikiamos kenkėjų, 
kas verčia ieškoti naujų atmai
nų arba naujų būdų kovai su ligo
mis ir kitokiais kenkėjais.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

Lapkričio 3 d. Dr. I. ir K. Bag
donavičių naujuose namuose įvy
ko Sydnėjaus Lietuvių Gydytojų 
ir Dantų Gydytojų Draugijos su
sirinkimas, kurio metu be profe
sinių buvo aptarti ir kultūriniai 
lietuvių reikalai, nuspręsta akty
vinus remti kultūrinius lietuvių 
parengimus.

Šiais metais nutarta finansiš
kai paremti tautinių šokių grupę.

Taip pat buvo išrinkta nauja 
Draugijos valdyba: pirmininkas 
Dr. L. Petrauskas, sekretorė — 
dantų gydytoja G. Kazokienė ir 
iždininkė dantų gydytoja O. Gru- 
dzinskienė. Naujoji valdyba pa
dėkojo buvusiam draugijos pirmi
ninkui Dr. B. Vingiliui už anksty
vesnį vadovavimą.

lery” 242 Rocky Point Road, 
Ramsgate.

Paroda atidaryta: savaitės die
nomis nuo 10 vai. ryto iki 5.30 
vai. vak. šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 10 
vai. vak. Atidarymo dieną — lap
kričio 15 paroda bus atidaryta 
nuo 7 vai. vak. iki 10 vai. vak.

Tautiečiai kviečiami šią parodą 
lankyti ir prieinamomis kainomis 
įsigyti tikrai vertingų kūrinių. 
Ypač tai svarbu prieš šventes, nes 
paveikslas yra tinkamiausia dova
na

tai prašyti visas pavergtųjų tau- g 
tų bendruomenių vadovybes ir jų g 
meno sekcijas organizuoti griežtą g 
pasyvų pasipriešinimą ir nedaly- g 
vauti su savų meno jėgomis tame § 
festivalyje, o taip pat visi, kaip g 
vienas, bendruomenių nariai ne- g 
privalo lankyti festivalio paren- g 
girnų. g

Pavergtųjų tautų komitetas ti- g 
ki, kad bendruomenės tam pritars g 
ir aukščiau minimą protestą grieš- g 
tai vykdys. g
Lietuvių atstovas prie P.T. K-to g

V. Petkūnas S

Kviečiame visus į L.V.S. “Ramovės” Melbourne Skyriaus į 
Lietuvos Kariuomenės 50 metų jubiliejaus progą ruošiamą

VAKULA BALIU
\

1968 m. lapkričio 16 d. Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North Melbourne. 
“Aušros” teatras vaidins P. Pusdešrio vieno veiksmo veikalą 

“TRYS BROLIAI”.

savo artimiesiems.

DĖMESIO VERTA 
DAILĖS PARODA

Nuo lapkričio 15 iki lapkričio 
30 d. vyksta dviejų Sydnėjuje ži
nomų dailininkų JOE ROSE ir 
LEONO URBONO tapybos ir pie
šinių paroda. Kūrinių kaina — 
nuo 8 iki 80 dolerių.

Paroda vyks “The Artist’s Gal-

ADELAIDE
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

PROTESTAS DĖL KVIETIMO 
RAUDONOSIOS ARMIJOS 

CHORO I ADELAIDĘ
Pavergtųjų Tautų Komitetas sa

vo spalio 21 dienos posėdyje nu
tarė pareikšti Festival of Arts 
vadovybei protestą dėl kvietimo 
raudonosios armijos choro daly
vauti Festivalio programoje 1970 
metais. Taip pat nutarė prašyti 
Federalinę vyriausybę paremti tą 
protestą ir neduoti tam chorui i- 
važiavimo į Australiją vizos.

Bet, jei nežiūrint visų mūsų 
pastangų, raudonosios armijos cho 
ras vis dėlto atvyks koncertuoti.

NEWCASTLE
P. Edvardas Vailokas skundžia

si, kad Niukastelyje yra labai 
brangūs rūkalai. Už Rothmans ci- 
garėčių pakelį Jis sumokėjo $2.

Papirkę mašinėlę p.p. Jonas ir 
Janina šarkauskai nutarė naujus 
arkliukus išbandyti tolimoje kelio
nėje. Pasikvietę draugėn p.p. Alį 
ir Dalią Burneikius, nuburzgėjo į 
Niukastelį pas dėdę p. Bronių Ge- 
čauską. Kelią keliauninkams pasto
jo didžiuliai gaisrai, skubos rei
kalingumo nesuprantą žandarai_ir 
gaisrininkų 
čiau naujų 
nesustabdė. „ _
jo nešamas ugnies žiežirbas. Pa
siekę saugią Gečauskų ant kalno 
pastatytą pilį, keliauninkai nepa-

vandens šliaukos. Ta- 
arklių jokios kliūtys 

Bėgo greičiau už vė-

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 
• ___ , barų kainomis
Pradžia 7.30 vai.
Įėjimas $1.50 asmeniui. Moksleiviams ir pensininkams 50 centų.

Visi kviečiami ir laukiami!
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Lapkričio 3 d., sekmadienį, tuoj Nijolė Mockienė, kiek laiko pavie- 

po lietuviškų pamaldų buvo prisi- **-•—1 1-----
minti ir pagerbti Sydnėjaus ko
lonijoje mirusieji. Gana skaitlin
gas lietuvių būrys buvo nuvykę 
į kapines ir čia atlaikytos pamal
dos, pagiedota, pasimelsta. Ta pa
čia proga ir buvo pašėvntintas 
prieš trejus metus mirusio Dr. 
Vlado Ivinskio antkapis.

Lapkričio 21 d. žinomas Sydnė- 
juje lietuvis dailininkas Leonas 
Urbonas drauge su prekybininku 
melburniškiu V. Aniuliu išvyksta 
vieno mėnesio kelionei i Naująją 
Gvinėją ir Melanezijos salas. Tu
rėkime vilčių, kad nebus suvalgy
ti žmogėdrų ir gal nepaties jų 
malaria.

šėjusi Sydnėjuje laimingai pasie
kė savo namus — Bogotą Kolum
bijoj (Pietų Amerikoj). Jos pa; 
vyzdinių kūrinių galima pamatyti 
David Jones krautuvės vitrinoje 
(Elizabeth St., Sydney) Dail. L. 
Urbonas, jos studijų draugas dar 
iš Stuttgarto meno akademijos 
(Vokietijoje) apvežiojo ją po Syd- 
nėjaus apylinkes, kurios sausroje 
pasirodė labai nykios. N. Mockie
nė tiesiog baisėjosi tokiais nykiais 
Australijos gamtovaizdžiais.

Adelaidės Moterų Sekcija taip 
karštai dirba ir prieš visokius me
tų pabaigoje suvažiavimus prama
to dar karštesnių darbų, tad nu
tarė kaip nors įsigyti vėdintuvą. 
Esame tikri, kad sekcijos mote
rys to tikrai nusipelniusios ir vie
tos tautiečiai padės joms šį įrankį 
įsitaisyti.

Melburniškis Jonas Valys vis 
dar tebesisvečiuoja Amerikoje ir 
žada grįžti tik šio mėnesio pa
baigoje.

Dailininkė ir iškili keramikė

Ilgesnį laiką pasisvečiavusi 
Šiaurės Amerikoje neseniai sugrį
žo melburniškė p. Kybartienė. Sa
ko, ši kelionė jai praplėtė hori
zontus ir sužadino naujų impulsų 
tapybai. Kaip žinia, p. Kybartienė 
sėkmingai reiškiasi kaip tapytoja.

Jau vakaras buvo
(Rašo Kupkutis)

... pragydo ansamblis ir krito 
mėnulis į sceną kabarkšt! Kuku
tis praplikęs prie durų sėdėjo, kaž
kur lūžo stalas ir toks garsus — 
tarkšt!...

Gerai nežinau (ar neprisimenu),

tave ir visą Sydnėjų — širdo jis ir 
nejuokais. Sėdėjau sėdėjau bunke
ryje susirietęs, ak eisiu, sakau, — 
jis man pasakoja, Nuotaikingan 
Vakaran nuotaikos pataisyti. Nu
sibodo vienam pačiam ’’stoutą”

Po vaidinimo balius. Turtingas bufetas, penkių asmenų kontinentalinė kapela.
Vaidinimo pradžia 7 vai. vak., baliaus — 8 vai. vak.
Pakvietimai gaunami pas valdybos narius ir prie įėjimo.
Moksleiviams ir pensininkams pusė kainos.

Valdyba

miršo pagiedoti vietinėje koply
čioje ir padėkoti Visagaliui už 
sėkmingą kelionę.

P. Jūratė Ivinskienė maloniai 
sutiko išdekoruoti salę N.L. Cho
ro koncertui. Menininkė suplana
vo daug dekoracijų, kurios turė
jo būti palubėse pakabintos. Dė- 
ja, patalpos iškrėtė Jai pokštą: 
dekoratoriai negalėjo pasiekti lu
bų. Peraukštos. Teko dali, luboms 
priklausiusias dekoracijas, iškabi
nėti pasieniais.

P.p. Nagiai taip pavargo besi
klausydami niukasteliečių dainų, 
kad nuvažiavo dešimčiai dienų i 
Surfers Paradise sveikatų patai
syti.

P.p. Kavaliauskai svečiavosi 
Niukastelyje pas p.p. Žukus. Apie 
ką tie du chorvedžiai kalbėjo Jū
sų šnekutis dar nenugirdo, tik ži
no, kad kalbėta daug ir ilgai, nes 
languose šviesos degė per visą 
naktelę.

N.L. Chorui yra labai striuka 
su tenorais. Paskutiniu metu Jų 
buvo vos dvidešimt. Reikalą pa
taisė p. Jonas Lizdenis. Jam pri
stojus prie tenorų, šiandien mes 
jau turime Jų visą trisdešimt.

Sidniejaus “Dainos” choras Niu- 
kastelio choristams metinio kon
certo proga, padovanojo didžiulę 
(magnum) šampano bonką. N.L. 
choristai pirmoje po koncerto re
peticijoje išgėrę padovanotą šam
paną, nedaug bedainavo. Daug 
kalbėjo apie linksmus nuotykius, 
patirtus ar girdėtus koncerte-po- 
būvyje. Juo toliau kalbėjo, tuo tie 
nuotykiai gausėjo ir linksmėjo. 
Baigiantis išnuomotos salės laikui 
N.L. choristai nenoromis skirstė
si į namus po dainų nratybos.

šnekutis

PADĖKA
Visiems mane sveikinusiems, 

aplankiusiems bei apdovanoju
siems mano 65 metų sukakties 
proga — širdingiausias ačiū.

Antaną* Statkus, Cabramatta

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ SYDNEJUJE

Šiais Lietuvos Laisvės Kovos 
Metais ir 50 metų nuo Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo L.V. S-gos 
“Ramovės” Sydnėjaus Skyriaus 
Valdyba lapkričio 23 d. (šeštadie
nį) Bankstowno Liet. Namuose 
rengia iškilmingą Kariuomenės 
Šventės minėjimą, su paskaita ir 
menine dalimi.

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

Programai pasibaigus bus links
moji dalis: 
kiai veiks 
bufetas.

Lapkričio 
maldos St. 
Lidcombe. Organizacijos dalyvau
ja pamaldose su vėliavomis.

Visi tautiečiai kviečiami skait
lingai minėjime ir pamaldose da
lyvauti.

L.V.S. Ramovės Sydnėjaus 
Skyriaus Valdyba

gros gera kapela, šo- 
užkandžių ir gėrimu

24 d. iškilmingos pa- 
Joahim bažnyčioje

PRANEŠIMAS
Sydn. Liet. Klubo laikinose pa

talpose (39 Church St., Lidcombe) 
galima užsisakyti nuotraukų iš 
praėjusio M.P. Spaudos 
Suinteresuotieji kreipiasi 
Alekną.

Baliaus.
i P- P-

PRANEŠIMAS
ALB Krašto Kultūros 

pirmininkas primena visiems Kul
tūros Tarybos nariams, kad Kult. 
Tarybos posėdis šaukiamas lapkri
čio 17 d., sekmadieni, 2 vai. n.p. 
BankstoWno Liet. Namuose. Visi 
Tarybos nariai prašomi laiku ja
me dalyvauti.

Tarvbos

PRANEŠIMAS
Lapkričio 6 d. Sydnėjuje mirė 

Lietuvos Kariuomenės savanoris 
kūrei as Adomas Laukaitis, sen j. 
Palaidotas lapkričio 8 d.

KVIEČIAMI VISI IS ARTI IR TOLI

Lapkričio 17 d., sekmadienį skautų žemėje Ingleburne ruošiama

PAVASARIO
Bufetas, gėrimai, loterija, muzika, Šokiai.

ĮĖJIMAS LAISVAS PRADŽIA 2 VAL. P.P.

RuoSia Skautų Tėvų ir Rėmėjų Komitetas

PRANEŠIMAS
Lapkričio 24 d., sekmadienį, 

tuoj po lietuviškų pamaldų Syd- 
nėjaus Liet. Klubo laikinose pa
talpose (39 Church St., Lid- 
combe) p. Pranas Sakalauskas 
tautiečiams demonstruos savo ga
mybos spalvinę ir garsinę filmą 
iš savo kelionės po Azijos kraš
tus. P. Sakalauskas daugiau kaip 
šešetą savaičių išbuvo kelionėje 
pervažiuodamas Japoniją, Filipi
nus, Formozą, ir kai kurias Pa- 
cifiko salas.

Suinteresuoti tautiečiai kviečia
mi atvykti šios retos filmos pasi
žiūrėti.

PAMALDOS
Qinberros lietuviams pamaldos 

lapkričio 17 d. St. Patrick’s baž
nyčioje, Braddon, 11.30 vai. Tai 
kartu ir kariuomenės šventės mi
nėjimo pamaldos nors ir savaite 
anksčiau.

Newcastle lietuviams pamaldos 
lapkričio 24 d. Šv. Lauryno baž
nyčioje Broadmeadow 11 vai. Prieš 
Pamaldas išpažintys.

Kun. P. Butkus

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės Nr. 42 — spe

cialiame Canberros lietuviams 
skirtame numery įsivėlė nemaloni 
klaida: po p. A. čeičio nuotrauka 
padėtas parašas, kad tai V. Ge
nys. Iš tiesų turėjo būti A. Čei- 
čys. Suinteresuotuosius ir skai
tytojus dėl to maloniai atsipra

šome. M.P. Red.

PAPILDYMAS
Skelbiant Melbourne Apylinkės 

atstovų į Krašto Tarybą sąrašą 
nebuvo paminėtas išrinktasis 
Krašto Tarybos narys p. Antanas 
Mikaila. Už praleidimą suintere
suotuosius maloniai atsiprašome.

Red.

NEREIKIA LOVŲ
Sakoma, Varšuvoj nebebus ga

minamos lovos. Ir štai kodėl. Mi
rusieji miega kapuose, didvyriai
— ant laurų, studentai — pamo
kose, žemdirbiai — ant šieno, dar
bininkai — susirinkimuose, prie
šas — visiškai nemiega, o partija
— budi. Tai kam tos lovos rei
kalingos?

DU KAREIVIAI
Tramvajumi važiuoja kiek įsi

gėręs kareivis. įlipa Išganymo Ar
mijos narys.

— Sveikas, kolega! — pasvei
kina karys naujai įėjusį.

— Nesu tavo kolega. Esu dan
gaus kareivis!

— O, tai tamstai labai toli iki 
kareivinių...

bet man atrodo, kad aš dainuo
ju pro šalį... Ar, gal, sakau, man 
visi tie baliai, patalkiai, krikšty
nos ir nuotaikingi vakarai neina 
į sveikatą. Taip kaip, va, ir iš 
po paskutinio — nesusiveda są
skaitos ir tiek! Kas buvo progra
ma — kas nebuvo? Buvo orkestras 
ar nebuvo? Buvau Dainavoje — 
buvau karčiamoje? Užtat ir niež
tėjo liežuvis kaimyno apie tai visą 
pasiklausti, nes, kiek prisimenu, 
buvo ir jis. ..Turėjo būti, nes jau 
kelinta diena kaip j mane nepra
šneka, tik it žadą praradęs, dar
be dūsauja. Pasidrąsinau ir pra
kalbinau :

— Tai ką, sakau, dašokai — 
dagėrei? Ar gal dainų melodijos 
širdį tėbegraudena ? Nesigink, — 
sakau, mačiau ir tave Dainavoje 
subatoje.

Vėrė per mane akimis kiaurai — 
lyg aš jam skolingas būčiau ir, 
trenkęs šveicariško sūrio sumušti
ni po stalu, prabilo į mane balsu 
kaip iš po žemės einančiu:

— Dagėriau ir ką! Velniai pra- 
rautų visus tuos jūsų koncertus,

pliurpti — eisiu dainų paklausy
ti! Tris savaites atliekamus si
dabrinius į šliurę po lova kro
viau — bilietui taupiau. Manai 
lengva du dolerius sutaupyti? Kur 
tik, čia pas jus, nepasisuksi vis 
devintą skūrą per galvą mauna
te! Sydniejus! Bah! Ir su trau
kiniais jokios tvarkos. Rupūžės! 
Sakiau prie langelio, kad važiuo
ju j Bankstowną, o kai įsėdau taip 
ir nuvežė kažinkur į ’’Kornsby”. 
Kol dasikrapščiau iki Dainavos — 
pusė dainų jau išdainuota ir per
vergusio kryžkaulio nebebuvo kur 
priremti. O du dolerius, visdėlto, 
atlupo! Taip ir nebemačiau kaip 
liktarna j chorą įkrito...

— Ak, ką tu čia! Tai nors pasi
šokai, — raminau.

— Pasišokau! — šoko jis vėl 
ant manęs. Mano tėvas į patalkį 
po mėšlavėžio geresnius muzikan
tus samdydavo! O Adelaidėje to
kius tik į councilo rubišyną! Syd
niejus! Bah, bah! Ir jeigu ne ta, 
būk iš Geelongo, blondinukė mer
gaitė — padais grindų būčiau ne- 
pašluostęs! O jau pirštų miklumė-

lis! O jau gražumėlis! Jos vienos 
tik besiklausydamas ir nepajutau 
kaip už tris dolerius loterijos bi
lietų prisipirkau...

— Na ir išlošei?...
— Išlošiau!?!.. Šiūr, šiūr! Nu

meris geras, bet pryzą kažinkas 
nudžiovė man jo net nemačius! 
Traukė, paskui, mane mužikai per 
dantį, kad ta su raudona suknele 
šinkas ant scenos kračiusi, būk, 
prizu buvusi...

— Bet ką, — jau pilna gerkle 
kaip arklys juoku žvengdamas, 
klausiu — nors dagėrei?..

— Vyreli — kaip paršas! Visi, 
gi, gėrė ir negi aš sausus dantis 
šypsodamasis rodysiu? Be to — 
tam ir koncertas. Išgeri, padainuo
ji, pasistumdai... Tik su trauki
niais tai jau pas jus jokios tvar
kos! Tiek mylių pėsčiam namuos- 
na parkeliauti! Pavargau tiek, 
kad jau ir lovon nebegalėjau įlip
ti...
Ūbtelėjo fabriko švilpis. Pasiėmė 

dažų kibiruką ir išslapsėjo sienų 
teplioti. Jau per duris eidamas

atsisuko ir paklausė:
— Kaip tenais, galų gale, tie

siau iš Bankstowno į Dulwichill? 
Per Milperą ar Tomuglys tiltą?

Taigi, sakau, jeigu ko nors ne
žinai — pasiklausk kaimyno!

NOBELIO PREMIJA JAPONUI
Šiais metais paskirta Nobelio 

literatūros premija japonui auto
riui Jasanarjui Kawabatai. Tai 
pirmas japonas, patekęs į Nobelio 
literatūros laureatų skaičių.

Nors Čekoslovakijos Dubčekas 
sovietinių pajėgų formaliai nėra 
nusodintas, bet vis tiek rusų va
dai jo nekenčia ir kiekviena pro
ga stengiasi jį nustumti į antra
eilę vietą. Nežiūrint to, čekoslo- 
vakams Dubčekas jau dabar pasi
darė laisvės simboliu, su kuo pri
versti skaitytis ir rusai. Nežinia, 
kas įvyktų kad ir okupuotoje Če
koslovakijoje, jeigu Dubčeikas 
staiga būtų pašalintas.

MŪSŲ PASTOGĖ
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