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JIEMS!

Mūsų bendruomeninis ir iš vi
so lietuviškas gyvenimas pir
miausia remiasi gausiomis orga
nizacijomis. Dažnas ne kartą net 
suabejoja, ar tik nėra tų organi
zacijų mūsuose perdaug. O tas 
pergausumas visuomenėje atsilie
pia tuo, kad kiekviena organiza
cija laiko save labai svarbia ir Registered et the GJ*.O. Sydney for transmission by post as a Newspaper.
dėl to tikisi kuo platesnės visuo
meninės paramos. Tad nenuosta-
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bu, kad ir tasai aukų rinkimas 
daugeliui net įkyrėjęs. Vienos jų 
savo egzistenciją teisina politi
ne veikla, kitos kultūrine, dar ki
tos jaunimo lietuvišku sąmonini- 
mu, ir visų tikslai labai kilnūs.

Bet kažkaip keista, kad ne vi
sos tokių aukų ir paramos iš vi
suomenės prašo o įsiverčia ge
riau, negu tos, kurios tokių aukų 
šaukiasi. Nekalbame čia apie 
chorus, kurie gal daugiausia dir
ba, bet mažiausia arba net visai 
visuomeninės aukos nelaukia. 
Bet vėl iš kitos pusės chorai yra 
vised kitokio tipo organizacija, ir 
jų kaip organizacijų neįmanoma 
lyginti su tokiais sportininkais, 
skautais ir pan.

Iš jaunimo organizacijų bene 
gausiausia ir visais atžvilgiais 
(ypač lietuviškais) darbingiausiu 
yra skautų organizacija. Jie ne
skaitant savo eilinių užsiėmimų 
sueigose, iškylose, dar kasmet 
rengia lokalines, o kas antri me
tai ir rajonines stovyklas, į kur 
suplaukia keli šimtai jaunimo. 
Viską bendrai susuntavus šioji 
organizacija pasidaro tūkstančius 
dolerių išlaidų, bet stebėtinai, ne
teko girdėti, kad skautai visuo
menėje skelbtų kokias rinkliavas, 
vajus ar ką panašaus jiems pa
remti. O jie tikrai lietuviškoje 
bendruomenėje atlieka neįkai
nuojamą darbą tiek lietuvišką 
jaunimą auklėdami, tiek jį ir lie- 
tuvindami. O juk viskas kainuo
ja — ir kelionės, ir stovyklavie
tės, ir palapinės ir visoks kitoks 
skautiškas inventorius įskaitant 
ir uniformas. Bet jie išsiverčia.' 
Ir ne tik kad išsiverčia, bet dau
geliu atvejų visokiais būdais dar 
pasitarnauja visai lietuviškai vi
suomenei. Bet aukų nerenka, rė
mimo vajų neskelbia. O savo 
atlieka. Žinoma, nereikia abejo
ti, kad visą tą naštą neša pačių 
skautų tėvai. Tačiau lygiai ir ki
tos jaunimo organizacijos turi sa
vo tėvus ar globėjus, o taip pat

ir kitokios organizacijos, kurios 
turėtų pilnai išsiversti be visuo
meninės paramos. Gi toji pati lie
tuviška visuomenė nėra kokia 
nepriklausoma masė, o išsikrista
lizavusi per visokias kitokias or
ganizacijas. Kalkuliacija būtų vi
sai paprasta — nori organizaci
ja gyventi, turi mokėti ir išsi
versti.

Štai ir ateinančių metų pra
džioje organizuojama visu Aus
tralijos mastu tautinė stovykla 
Adelaidės apylinkėse. Į ją suva
žiuos mūsų aktyviausias jauni
mas. Ir čia nėra vien tik skautų 
reikalai — čia mūsų jaunimo 
tautinė mokykla. Nekalbant apie 
pačius skautus, kiek darbo, lai
ko išlaidų dar prisidaro patys 
skautų vadovai, organizatoriai. 
Ir tai skautai atlieka su šypsena 
veide be jokio skundo visuome
nei, kad jie neremiami.

Šiuos žodžius rašant ir pabrė
žiant skautybę ir jos reikšmę bei 
įnašą mūsų lietuviškame gyveni
me norima tik atkreipti visuo
menės dėmesį į šią savimi pasi
tikinčią organizaciją, kuri dirba 
mūsų ir mūsų ateities naudai ne
keldama jokių priekaištų ir ne
rodydama jokių pretenzijų . Su 
didele pagarba turėtume prisi
minti šios organizacijos vadovus, 
kurie dirba su mūsų jaunimu ir 
dirba už mus. Ir jeigu skautai 
nesikreipia į mus su aukų lapais, 
tai bent mes atkreipkime dėmesį 
juos įvertindami ir moraliai pa
laikydami. (v.k.)

PAGERBTAS F. BERNOTAS

Šiaurės Atlanto pakto kraštai 
(NATO) paskutiniame savo posė
dyje griežtai perspėjo Sovietų Są
jungą, kad tokie bandymai kaip 
kad įvyko su Čekoslovakija, atei
ty jokiu būdu nebus toleruojami. 
Komunikate pabrėžta, kad Sov. Są
junga jokiais motyvais neturinti 
kištis į kitų tegu ir satelitinių 
kraštų vidaus reikalus.

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS
INFORMUOJA

LAIKO REIKALAVIMAI

Lietuvių Dienos, įspraustos į palyginti trumpą laiką, visiems 
jų dalyviams stato tam tikrų reikalavimų, šių reikalavimų nepaisy
mas kaikuriems parengimams ir visų metų darbui gali padaryti 
nepataisomos žalos.

Norėdamas, kad tai neįvyktų, LB. Prezidiumas, o taip pat ir
atskiros Sekcijos jau anksčiau yra prašiusios visus dalyvius susi-
rinkti Adelaidėje nustatytu laiku. Sportininkams ir tautinių šokių 
šokėjams būtina pasiekti Adelaidę jau gruodžio 26 dieną, nes gruo
džio 27 dienos ankstyvą rytą (nevėliau 8.30) bus pradėtos tautinių 
šokių grupių jungtinės repeticijos bendriems tautinių šokių pasiro
dymams. Nereikia priminti tų repeticijų svarbos ir būtinumo kiekvie
nam šokėjui jose dalyvauti. Repeticijos negali būti atidėtos nė 
pusvalandžiui, nes norima sudaryti šokėjams galimybės dalyvauti 
jau 11 vai. prasidedančiose sportininkų pamaldose, o paskui bendruo
se su sportininkais pietuose. Papietavus, 3 vai. p.p. vsi šokėjai jau 
turės būti išsirikiavę Forestville stadijone iškilmingam Lietuvių 
Dienų atidarymui su jungtiniais šokiais ir pirmosiomis krepšinio 
rungtynėmis.

Visiems dainoriams būtina susirinkti Adelaidėje gruodžio 27 
dienos rytą, nes jau 12 valandą bus pradėtos jungtinių (moterų ir 
vyrų) chorų repeticijos.

Nėra abejonės, kad ir tie, kurie nesusirišę nei su jaunimu, 
nei su dainoriais, norės dalyvauti pirmosiose iškilmėse — sporti
ninkų pamaldose (Giedos oktetas “Klajūnai’’) ir Lietuvių Dienų 
atidaryme. Todėl ir jiems patartina pasirodyti Adelaidėje atitin
kamu laiku.

Gruodžio 26 dienos vakare (8 vai.) organizuojamas vien tik 
lietuviams Jubiliejinių Metų Meno Parodos apžiūrėjimas, todėl jau 
atvykusieji į Adelaidę galės prie šio apžiūrėjimo prisijungti.

Meninių parengimų laiką L. D. Prezidiumas nustatė atsižvelg
damas j visą eilę reikalavimų ir yra pasiryžęs tuos parengimus 
pradėti nustatytu laiku. Todėl visi svečiai įsakmiai prašomi į pa
rengimus susirinkti laiku ir neskubant susirasti savo vietas. Vėla
vimai jokiu būdu nepateisinami ir jie blogai nuteikia meninių pro
gramų išpildytojus, kurie, ištikrųjų, tuo laiku daugiausia varginami. 
Neskaitant įtemptų paskutinio momento repeticijų, visi programos 
išpildytojai, dažniausia nepalankiose sąlygose ir perpildytuose už
kulisiuose, laukia savo eilės savanorišką duoklę atiduoti. Tarp jų 
laukiančiųjų yra mūsų draugai, mūsų bičiuliai.

Prezdiumas pasirūpins parengimų tarnybomis, kad svečių su
sodinimas nesitrukdytų. Tačiau ir tai tebus galima padaryti tik 
atsisakius vėlavimosi.

S. NARUŠIS
Lapkričio 15 d. Latvių bend

ruomenė Sydnejuje turėjo savo 
iškilmingą posėdį paminint Latvi
jos nepriklausomybės paskelbimo 
50 metų sukaktuves. Šis nepap
rastas paminėjimas įvyko suruo- 
šiant priėmimą Menzies viešbuty, 
kuriame be latvių atstovų dar da
lyvavo eilė ir kviestinių svečių, 
jų tarpe ir mūsų Krašto Valdybos 
pirmininkas p. S. Narušis.

Latviai turi nusikaldiną specia
lų jubiliejinės sukakties proga 
medalį, kuriuo šitame minėjime 
buvo apdovanotas ir mūsų bend
ruomenės pirmininkas p. S. Naru
šis pažymint jo pastangas suglau
dinti bendro likimo tautas į vie
ningumą siekiant ir kovojant už 
jų laisvę. Lygiai ta pačia proga 
medaliu buvo apdovanotas ir fe
deralinės vyriausybės ministeris 
senatorius Wentworth.

Abiem šio minėjimo svečiams 
minėtas medalis buvo įteiktas Pa
saulio Latvių Federacijos ir Aust
ralijos Latvių Federacijos vardu.

Politikos vingiuose
PREZIDENTAS de GAULLE 

VĖL LAIMI

Prezidentas de Gaulle dar sykį 
įrodė pasauliui savo išmintį ir la
pės gudrumą gresiant pavojui iš
sinarplioti iš sunkiausių padėčių. 
Kada visame finansiniame pasau
lyje buvo aiškiai pranašauta Pran
cūzijos franko žlugimas, prez. de 
Gaulle nepameta galvos ir nenu- 
linksta, kaip buvo pramatyta, fi
nansinio pasaulio milžinams. Atsi- 
dūręss vienoje sunkiausių krizių de 
Gaulle bando gelbėti katastrofiš
ką padėtį tikėdamasis vakarų Vo- 
ketijos užtarimo. Bet ir čia pre
zidentas apsirinka nesulaukdamas 
Vokietijos pagelbos. Kelias dienas 
užtrukę posėdžiai Bonnoje nepa
teisina prancūzų norų. Vokiečiai 
griežtai atsisako kelt D-markės 
lygį, kad tuom sustabdytų Pran-

cūzjos infliaciją.
Prancūziškų frankų atsiranda 

apyvartoje tiek, jog įvairiomis 
priemonėmis biznieriai juos keičia 
atsikratydami su nuostoliu j dole
rius, D-markes ar bet kurią kitą 
pastovesnę valiutą. Finansinė pa
nika nesuvaldomai išsilieja j kraš
tus kada oficialūs Prancūzijos 
šaltiniai pranašauja franko nuver
tinimą mažiausia dešimtadaliu.

Krizės pradžioje vakarų pasau
lis stebi ir laukia su nerimąsčiu 
neišvengiamo franko nuvertinimo, 
arba D-markės pakėlimo. Tačiau, 
nei viena nei kita valiuta nesi
keičia. Vak. Vokietijos finansų mi
nisteris J. Straues net nemano įsi
painioti į finansinį chaosą su pran
cūzais; de Gaulle net nesvajoja 
franko nužeminimu, tokias suges
tijas pavadindamas “didžiausiu 
absurdu".

Laikydamasis savo žodžio, de 
Gaulle nepaliečia franko vertės, 
vietoj to daro nuodugnų sergan
čio franko analyzą: suvaržo fran
kų išvežimą į užsienį, užšaldo san
taupas ir paskolas bankuose, pa
kelia gyventojams mokesčius ir 
muitą už importuojamų prekių j- 
vežimą. Nepraėjus kelioms die
noms nuo prezidento atsišaukimo 
j tautą, frankas rodo pirmuosius 
gijimo simptomus. Chaotiška 
franko krizė taisosi. Ekonominė 
Prancūzjos padėtis gerėja... prez 
de Gnulle stebūklingai, kaip ir po
litiniame chaose gegužės mėnesi, 
išeina laimėtoju. De Gaulle kietas 
užsispyrimas nereiškia galo Pran
cūzijos slegiančioms problemoms; 
tik artima ateitis parodys ar greit 
išgydytas ligonis sveiks toliau, nr 
atkris j beviltišką padėtį.

VOKIETIJA SAUGO

Švenčiant Latvijos nepriklausomybės 50-ją sukaktį latviai buvo surengę iškilmingą priėmi
mą Menzies viešbutyje Sydnejuje. Garbingųjų svečių tarpe dalyvavo Australijos Federalinės 
vryiausybės ministeris soc. globos ir čiabuvių reikalams senatorius Hon. W.C. Wentworth, liet, 
B-nės p-kas p. S. Narušis ir kiti. -

Nuotraukoje iš kairės: Hon. W.C. Wentworth, ponia Bracs, liet, b-nės p-kas p. S. Narušis 
ir latvių bendruomenės . Sydnejuje pirm-kas p. G. Bracs. Ta proga p.p. W.C. Wentworth ir S. 
Narušiui įteikti Latvijos 50 m. nepriklausomybės jubiliejiniai medaliai už jų nuopelnus už paramą 
siekiant Latvijai atgauti nepriklausomybę ir kovojant už tarptautinį teisingumą bei tautų ap
sisprendimo teisę. I M B,

SAVUS INTERESUS

Vak. Vokietijos drąsa atmesti 
de Gauule pageidavimus, pokarinė
je Europoje pasireiškė pirmą kar
tą. Bonn'a, pagaliau, apsiprendė 
padaryti galą Vokietijos politinio 
silpnumo eksploatavimui. Kaip ži
nome, pokarinė Vokietija niekada 
nepretendavo j svarbią rolę vaka
rų Europos politiniame gįrveni- 
me, tačiau vokietis taip pat ne
siruošė likti pastumdėliu Europo
je. Finansiniams sunkumams iš
tikus Prancūziją, vokiečiai nesku
bėjo j pagalbą ne dėl noro užkirsti 
de Gnulle politinį kelią, kiek dėl 
parodymo prancūzams kur jų vie
ta vaidinant Europos lyderio rolę. 
Savo atsigręžimu nuo prancūzų 
Bonn’a aiškiai parodė Elizėjaus 
rūmams, jog vak. Vokietija ko
pia palaipsniui j Europos pirmuo
sius ir tuo pačiu į trečiąją pasau
linę jėgą ne politine, militarine-ar 
kieno kito dėka, bet grynai savo
darbu ir ekonominiu tvrtumu.

Iš Bonnos taško žūrint. Vokie
ti j o* politinis vaidmuo neatitinka 
jos ekonominei galybei. Vokiečiai 
dažnai nusiskundžia, kad praėjus 
beveik 25 metams nuo karo pabai
gos, Vokietija padarė stebuklus 
pramonėje, tačiau politikoje liko 
vietoje. Vokiečiai turi nusileisti 
prancūzui, taikytis amerikonui,

_ ___________________________ ______ ______________________ ________________________________________ pajusti anglų pavydą ir sulaukti

ĮVYKIAI
I

taip pat eilė namų. Yra ir žmonių 
aukų.

nepelnytų sovietiškų keiksmų ir 
paraku grasinimų.

WASHINGTONAS UŽ TAIKĄ

Protestuojant prieš rusus oku
pantus Čekoslovakijoje naudoja
mi dar kadaise Lietuvoje prakti
kuoti prieš koloborantus su oku
pantais metodai — pastebėtoms 
mergaitėms, besibičiuliaujan- 
čioms su sovietiniais kariais, nu
kerpami plaukai.

Pereitą savaitę Čekoslovakijos 
studentai paskelbė trijų dienų 
streiką protestuodami prieš įveda
mą kietą krašte sovietinį režimą. 
Sovietų spaudžiama Čekoslovakijos 
vyriausybė kaskart vis daugiau 
priversta įsileisti senojo prosove- 
tinio rėžimo šalininkų, nuo ko siau
rėja komunisto liberalo Dubčeko 
įtaka. Bijomasi, kad su laiku Dub- 
čekas ir dabartinis Čekoslovakijos 
prezidentas Svoboda bus išstumti 
iš vyriausybės sluogsnių.

Amerikoje žinovai tvirtai įsiti
kinę, kad Sovietų Rusijos ir rau
donosios Kinijos karas yra neiš
vengiamas ir jis įvykssiąs labai 
netolimoje ateityje. Tiek sovietų 
tiek ir kiniečių karinės pajėgos 
koncentruojamos pasienyje.

— ★ —

Pereitą savaitę egiptiečiai pra
vedė savo karinius manievrus Su- 
eso apylinkėse tuo pademonstruo
dami savo ginklus ir pajėgumą.

Izraėlis viešai paskelbė, kad ki
lus naujam konfliktui su arabais 
Amerikos Jungtinės Valstybės sto
tų Izraėlio pusėje.

— * —
Prancūzų 500 tonų laivas pa

skendo netoli Darvino Australijos 
vandenyse iškilus netikėtai aud
rai. Laivo 25 narių įgula išgelbė
ta.

Nežiūrint dedamų vilčių taikos 
pasitarimuose Paryžiuje Vietkon- 
go partizanai pasiryžę ir toliau 
tęsti kovas Pietų Vietname, kol 
nebus galutinai išstumti amerikie
čiai. Bet kokie pasitarimai ar bū
simi susitarimai Paryžiuje esą 
vietkongo partizanų visai nelie
čia.

Dėl ilgai užtrukusių sausrų 
N.S.W. valstijoje iškilo didžiuliai 
miškų gaisrai. Daugiausia nuosto
lių padaryta šiauriniame valstijos 
pakrašty, kur išdegė dirbtinai už- 
želdyti miškai, ir pasėliai. Sudegė

įvykus sprogimui akmens ang
lių kasyklose Amerikos vakarinė
je Virginijoje požemyje užgriauti 
65 darbininkai.

Italiją nusiaubė pereitą savaitę 
nacionalinės apimties streikai, 
kurie privertė rezignuoti vyriau
sybę.

Jungtinių Tautų plenumo posė
dyje aštuonioliktą kartą atmestas 
raudonosios Kinijos prašymas bū
ti priimtai j Jungtines Tautas. 
Balsavimo keliu 44 kraštų atsto
vai balsavo už priėmimą, 58 prieš 
ir 23 susilaikė. Iš didžiųjų valsty
bių tik Amerikos Jungt. Valstybės 
priešingos raudonosios Kinijos įsi
leidimui.

_ * —
Australija numato laikyti savo 

karinius dalinius Malazijoje — 
Singapūre iki 1971-jų metų.

N.S.W. Mėlynų Kalnų rajone 
miškų gaisrai išsiplėtė virš 20 my
lių frontu. Nors dedamas visos 
pastangos, bet ugnis sunkiai duo
dasi sukontroliuojama.

— HANOJUS Už KARĄ

Pradžioje Washingtonas kvietė 
pietų iVetnamo atstovus j Pary
žių gražuoju. Pietiečiams nesuti
kus vykti — juos kalbino pik
tuoju. J Paryžių pietiečiai nevy
ko ir nesiruošė vykti pakol Na.twn- 
ai Liberation Frontas dalyvaus 
kalbose paskiru vienetu, o nesi- 
jungs su š. Vietnamo delegaci
ja.

Kiek atrodo, Washingtonas tu
rėjo pakeisti toną ir daryti stam
bių suvaižavimo pakeitimų, nes p. 
Vietnamo delegacija pradėjo ruoš
tis kelionei j Paryžių.

Teisingai, š. Vietname bombos 
sustojo kritusios. Jei prisiminsi
me, bombardavimo nutraukimas 
buvo daromas su sąlyga, jog ko
munistai neišnoudos tokios pauzės 
militariniams tikslams ir skver
bimuisi j pietus per demilitarizuo
tą zoną.

Tuo tarpu, kaip praneša oro 
žvalgyba, masinis ginklų perveži
mas ir kariuomenės perkėlimas 
vyksta pietų linkme. Demilitari
zuotoje zonoje vyksta aršios kau
tynės. Kada Washingtonas planuo
ja taiką Vietname, pergalės planai 
paruošti Hanojuje.
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JONAS sOLlUNAS

PARENGIMŲ DERLIUI PRASIDĖJUS

Kai mūsų australiokai lietuviai pradeda planuoti savo vasarines 
atostogas, išvykas bei keliones, šio krašto lietuviškas kolonijas api
ma parengimų infliacija. Ruošiami maži ir dideli, oficialūs ir šiaip 
sau privatūs, iškilmingi ir paprasti parengimai. Jų būna tiek, kad 
kartais negali ir apsiginti nuo bilietų platintojų bei pranešimų. Kar
tais nebloga turėti tiek daug įvairių parengimų, nes tada ir pasiren
gimas yra kur kas geresnis.

Išeivijos kelyje tiek parengimų reikšmė, tiek jų prasmė keitėsi. 
Prieš paskutiniąją išeivių bangą daugumas lietuviškų parengimų 
bazavosi ant socialinio pagrindo: kaimynų suėjimas, savais vargais 
ir džiaugsmais pasidalinimas buvo pagrindinis parengimų uždavi
nys. Sprendžiant iš išeivių istorijos bei jų gyvenimo aprašymų anie 
socialinio pobūdžio parengimai buvo gana populiarūs. Daugeliu 
atvejų parengimų ruošėjai buvo lietuviškosios parapijos, kurioms 
dažniausia rūpėjo socialinis tarpusavio ryšys tarp parapijiečių. Už 
tat ir parengimai nebūdavo labai aukšto lygio. Ne retai pasivaišini- 
mas lietuviškais kopūstais ir dešromis buvo bene kulminacinis pa
rengimo taškas. Vis dėl to visi tie parengimai savo uždavinį atliko. 
Nors dažnai parapijiečiai gyveno išsibarstę kaip kūmo bitės po did
miestį, juos visus surinkdavo įvairūs parengimai. Ir va, tokie ryšiai 
palaikė vargingą, svetimos kalbos nemokančią emigrantų vienybę, 
kėlė dvasią, skatino išlikti lietuviais.

Tiesa, be parapijinių parengimų neretai žmones suvesdavo ir 
organizaciniai susirinkimai bei įvairūs minėjimai. Vienu stambesnių 
šulų šitoje srityje buvo Čikagos lietuvių radijo programa Margutis. 
Istorija byloja, jog Margučio iškilmingi parengimai kur kas prašok
davo parapijinius parengimus. Margutis lietuviuose buvo tiek iš
augęs, kad pajėgė ruošti koncertus net svetimtaučių salėse, kurias 
užpildydavo tūkstantinės minios. Tai vis dėka savo nenuilstamų 
vadovų — Vanagaičio, Olio, Bačiūno ir kitų.

Savotišką renesansą įvairūs parengimai pergyveno po antrojo 
pasaulinio karo, kada šitan kraštan atvyko naujieji išeiviai. Paren
gimų pobūdis nepaprastai pasikeitė. Ne tik Čikagoje bet ir įvairiose 
kitose lietuviškose kolonijose vietoje parapijinių subuvimų buvo 
ruošiami dainų koncertai, literatūros vakarai, vaidinimai. Gi įvairūs 
tautiniai minėjimai buvo gausiausiai lankomi parengimai. Dar ir 
dabar menu vieną Vasario 16-sios minėjimą, kada milžiniškon 
salėn sugūžėjo virš dešimties tūkstančių tautiečių, o minėjimo kal
bos ir dainos užsitęsė... aštuonetą valandų! Tai tiesa. Ir niekas ne
pyko, niekas nesiskundė nuovargiu arba neįdomiomis kalbomis. 
Tada kiekvienas susijaudinusio kalbėtojo trenksmas kumštimi sta- 
lan sukeldavo audringas ovacijas. Tai buvo laikai! O laikai buvo 
tada tokie, kad mūsuose patriotinis jausmas dar nebuvo išblėsęs. 
Pabandykime dabar ką nors panašaus suruošti, tai tave iš Amerikos 
išvytų.

Laiko įtaka darė savo, laiko upė daugiausiai ir skaudžiausiai nu
dilino mūsų kultūrinius parengimus. Ar ne ironija? Šiandie galima 
tvirtinti, kad parengimų atžvilgiu apsukome pilną ratą ir grįžome į 
lietuviškų kopūstų ir dešrų pobūdžio parengimus. Tiesa, dabar jau 
valgome ką nors kitą ir neateiname apsirengę prastu žiuponėliu, o 
fraką išsinuomuojame.. Bet parengimų lygis smuko. O smuko dėl 
mūsų pačių kaltės. Čikagoje lietuviška opera sunaikino visus lietu
viškus chorų koncertus... Senas laikas, kada girdėjome choro dainų 
koncertą^ Dabar buvę chorų dalyviai nuėjo tarnauti mūsų buržuazi
jai palikdami proletarijatą be koncertų ir kultūrinių vakarų. Jau 
vien dėl to jie turėtų būti baustini, o ką bekalbėti apie skriaudą, 
daromą lietuviškos dainos išlaikymui? Ta prasme mes tegalime 
Australijos lietuviams tik pavydėti. Ten lietuviški chorai vis dar 
tebeklesti, o mes palengva bet užtikrintai slystame beviltiškon už
marštin. Beliko mums džiaugtis tik Cleveland© Čiurlioniu, kuris 
deja jau nedažnas kitose lietuviškose kolonijose.

Parengimų atžvilgiu esame trečiame rate: dabar mes savo savait
galius “išpuošiame” bankietais. Šituose bankietuose poniutės turi 
progos pravėdinti brangius kailinius, o vyrukai atituštinti kišenes. 
Tik pagalvokite — neseniai buvusio Čikagos operos balinio bilieto 
kaina buvo tik 25 doleriai ir visi vyriškiai turėjo būti pasipuošę 
frakais, nuomuotais dar už keliolika doleriukų. Taip ir veržiamės 
Į tarptautines balas. Sveikiname!

Visas vargas, kad panašaus prabangumo parengimai įkišo pagalį 
į kultūringuosius mūsų vakarus. Dabar į įvairius literatūrinius pa
rengimus dar sueina publikos. Tačiau tokie vakarai būna labai 
reti. Savotiškas egzaminas šiuo atžvilgiu netrukus bus Čikagoje., kur 
įvyksta nepaprastas lietuviško teatro festivalis. Viliamės, kad j še
šetą vaidinimų atsilankys bent pakenčiamas kiekis žiūrovų. Jei ne 
— tegalėsime kaltinti tik save pačius, sunaikinusius kultūrinius pa
rengimus vardan tuščių nugėrimų.

Skautai ir visuomenė

/ ŽIN
Vliko pirmininkas dr. J.K. Va

liūnas lapkričio 20 d. išvyko j Eu
ropą. Lankysis Paryžiuj, Romoj, 
Bonnoj.

Prieš išvykdamas, Vliko pirmi
ninkas dalyvavo lapkričio 16 d. 
įvykusiame Vliko tarybos posėdy
je, kuriame nušvietė pastaruoju 
metu susidariusias kiek palankes
nes sąlygas viešai priminti Lietu
vos nepriklausomybės bylą ir stip
rinti jos gynimą viešojoj laisvojo 
pasaulio opinijoj. Ryškiausi to pa
gerėjimo pavyzdžiai — vien Balti
jos valstybių klausimui skirtas iš
tisas pusvalandis vienoj New Yor- 
ko radijo programoj (pasikalbėji
mas su Lietuvos ir Estijos gen. 
konsulais) ir 20 minučių pasikal
bėjimas su Vliko pirmininku bei 
valdybos nariu A. Budreckiu viso
je JAV rytinėje dalyje matomoje 
televizijos programoje.

Tokiems Lietuvos nepriklaueo-

I0S
mybės idėjos gynimo prasiverži
mams progų sudarė patys Lietu
vos nepriklausomybės griovėjai, 
savo 1940 metų pasielgimą su Bal
tijos valstybėmis dabar beveik pa
raidžiui pakartoję Čekoslovakijoj.

Atitinkama Vliko telegrama vi
sos eilės kraštų spaudai ir infor
macijos centrams irgi susilaukė 
gana plataus atgarsio. Čekoslova
kijos okupacijos pasmerkimai įvai
rių kraštų laikraščių bei radijo ir 
televizijos politinėse apžvalgose 
daugeliu atvejų buvo susieti ir su 
Baltijos valstybių okupacijos smer 
kimu. Vlikas rūpinasi to Lietu
vos nepriklausomybės bylai palan
kaus tarptautinių informacijos 
centrų dėmesio tolesniu stiprumu. 
Ir Vliko pirmininko lankymasis 
Europos sostinėse numatytas pa
naudoti tam tikslui.

(ELTA)

Visi suprantame, kad mūsų ben
druomenės ateitis yra jaunimo 
rankose, bet ne visi lygiai norime 
prisidėti prie to jaunimo ugdymo, 
prie sudarymo tinkamų sąlygų 
tam jaunimui augti lietuviškoje 
aplinkoje. Tokia lietuvišką aplinką 
turime patys kurti ir joje reikš
tis, kad vaikai visų pirma ją galė
tų rasti šeimoje, mokykloje, bažny
čioje, organizacijoje. Tai visų dar
bas ir visų rūpestis sudaryti tin
kamas sąlygas jaunimui išlikti lie
tuviškam. Kai kaltiname jaunimą, 
tai visų pirma plakame patys sa
ve. Nutautėjimas yra toks slibi
nas, su kuriuo kovoti galime tik 
būdami visi drauge. Kova su nu
tautėjimu yra nuolatinė, šioje ko
voje turi apsireikšti mūsų tauti
nis gyvastingumas. Pavargtu ir 
sustoti, tai reiškia pralaimėti, to
dėl turime likti nuolatiniame bu
dėjime, nuolatiniame jėgų įtempi
me. Visokios rūšies atsiskyrėliai 
nuo tos bendros kovos, nuo to ben
dro lietuviško darbo yra jau re
zignavę, pralaimėję mūsų broliai, 
kurie silpnina visą mūsų bendruo

GYVENIMAS LIETUVOJE

New York Times spalio 30 d. 
paskelbė, kad 26 Vilniaus žydai 
kreipėsi į vietinį komunistų par
tijos vadą A. Sniečkų, prašyda
mi leidimo išvykti Izraelin, kadan
gi, esą, jie jaučiasi tapę savo 
gimtajame krašte nepageidauja
mi.

To Sniečkui adresuoto laiško 
nuorašas ar vertimas atsidūrė Ka
lifornijoj, ir jo turinį laikrašti
ninkams papasakojo Kalifornijos 
universiteto profesorius Nathan 
Glazer, Akademinio Sovietų Žy- 
dijos (reikalams skirto) Komiteto 
pirmininkas.

Laiške esą kalbama apie "sovie
tinėj Lietuvoj kylančią antisemi
tizmo bangą” ir tvirtinama, kad 
“antisemitines aistras tam tikroj 
lietuvių tautos daly” atgaivinusi 
vietos spaudoje skelbiamoji pro
paganda prieš Izraelį. Nurodoma 
eilė prieš žydus nukreiptos dis
kriminacijos atvejų aukštojo moks
lo bei valdinių tarnybų srityje, 
profsąjungose ir komunistų parti
joje. Tačiau, esą, pripažįstama, 
kad 25 tūkstančių Lietuvoj esan
čių žydų padėtis esanti “žymiai 
geresnė, negu kitose Sovietų Są
jungos dalyse”, ir pažymima, kad 
“ypač pasibaisėtina yra diskrimi
nacija prieš mūsų tautiečius Ukra
inoje”.

Kad 26 žydai — maždaug vie
nas iš tūkstančio dabar Lietuvoj 
esančiųjų — ryžosi net raštu pra
šyti leidimo emigruoti, nenuosta-
bu. Šiek tiek jų ir anksčiau yra 
tokių leidimų prašę ir kaikurie 
yra gavę. Noro išvykti priežas-
tys suprantamos. Šie 26 prašyto
jai, takiau, kreivai išdėstė tas 
priežastis. Tai būtų ne taip svar
bu, jei tas jų raštas būtų likęs 
tik pas Sniečkų. Bet jis “lietu
vių tautos dalį” skriaudžia ir ame
rikinio žydų komiteto akyse, ir 
skundžia aiškiai nepagrįstai, ka
dangi, viena, — propagandą prieš 
Izraelį varo ne “lietuvių tautos 
dalis”, o tik Maskva, o antra — 
diskriminacija Sovietijoj kreipia-

Nors amerikiečiai ir sustabdė 
šiaurės Vietnamo bombardavimą, 
bet taikos derybos Paryžiuje be 
jokio progreso. Pietų Vietnamo 
vyriausybė buvo nusistačiusi net 
visai nesiųsti savo atstovo į Pa
ryžių.

— ★ —
N.S.W. vyriausybė svarsto pro

jektą atidaryti hotelius ir sekma
dieniais. Spauda šį projektą pa
laiko, bet priešinasi įvairios reli
ginės grupės. 

PADEKA

Reiškiame gilią padėką padėjusiems palydėti mūsų tėvelį į am
žiną poilsio vietą, kun. P. Butkui, kun. P. Martuzui, p. R. Zakare- 
vičiui, p. p. Slavėnams, Abramavičiams ir visiems, prisidėjusiems 
prie Jo paskutinės kelionės. Ačiū užjautusiems mus gilaus skausmo 
valandoje.

Laukaičių ir Žemaičių Šeimos

menę. Bet turime ir gyvastingų 
žmonių, organizacijų bei institu
cijų, kurios rūpinasi tą mūsų tau
tinę gyvybę išlaikyti.

Viena iš tokių gyvastingų orga
nizacijų yra skautai. Ir čia tėvai 
besirūpindami savo tautine parei
ga išlikti lietuvių savo šeimoje tu
ri susidomėti skautų organizacija, 
kuri jam padės tas pareigas atlik
ti. Vaikai mėgsta skautų organi
zaciją, randa joje tikro džiaugs
mo, tik į ją reikia ateiti jaunam, 
kol dar tebėra vaikas be blogų įpro
čių, kol visa perteikiama skautiš
ka medžiaga ir metodai yra jo am
žiui įdomūs ir patrauklūs. Todėl 
tėvai turėtų pradėti anksti rūpin
tis įtraukti savo vaikus į skautų 
organizaciją ir nugalėti tuos sun
kumus, kurie yra susiję su tran
sporto, stovyklavimo ir kt. išlai
domis. Visi tie vargai ir išlaidos 
yra dedami ant tautinio aukuro. 
Daugelis tėvų niekados nebuvę 
skautais tą organizaciją pamilsta, 
kai pamato ją iš arčiau ir tampa 
jos rėmėjais. Skautų organizacija 
reikalinga ir narių ir rėmėjų; lie

ma tik prieš tuos žydus, kurie la
biau stengiasi likti žydai, negu uo
lūs “komunizmo statytojai”. Bet 
nuo tokios pačios diskriminaci
jos ten kenčia nei kiek ne mažiau 
ir lietuviai, ir ukrainiečiai, ir net 
rusai, kurie tik nepataiko ar ne
sistengia įtikti bolševikams

(ELTAh
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šachmatų meistrui Vladui Mi
kėnui Tarptautinė šachmatų fede
racija pripažino tarptautinio šach
matų arbitro vardą. Vilniaus Spor
tas (lapkr. 7) pažymi, kad V. Mi
kėnas sėkmingai teisėjavęs dau
geliui stambiausių šachmatų tur
nyrų “mūsų šalyje ir užsienyje”, 
šiuo metu V. Mikėnas Lietuvoj 
esąs respublikinio šachmatų klu
bo direktorius ir šių metų respub
likinis šachmatų čempionas.

(ELTA)
— ★ —

SVETIMI ŽMONĖS,

SVETIMAS LAIKAS

Vilniuje leidžiamasis savaitraš
tis Gimtasis Kraštas, daugeliui lie
tuvių siunčiamas ir neprašytas, 
siūlosi užsiprenumeruojamas ir 
Lietuvoj. Bet, pagal ten galiojan
čias sovietiškai biurokratiškas

Adventai tai laukimo laikas. Se
novėje pagonys laukdavo grįžimo 
saulės — šviesos ir šilimos šalti
nio. Vėliau, krikščioniškoji bažny
čia paskelbė tai Kristaus užgimi
mo laukimo laiku.

Tamsios, vėlyvo rudens dienos 
ir žiemos pradžia buvo laikoma 
piktųjų dvasių viešpatavimo laiko
tarpiu. Tat imtasi jvarių apeigų, 
burtų ir šokių, kad apsisaugotų 
nuo jų piktumo ir užsitikrintų sau 
laiminguosius metus, šokiuose ne
matyta blogio, priešingai, tai bū
ta ritualinių apeigų su nepapras
tai stipria galia, saugančia daly
vius nuo tamsių galybių ir pikto.
Krikščioniškoji bažnyčia nepanei

gė senųjų papročių, bet “Saulės 
grįžimo” idėja pavertė Kristaus, 
Naujos šviesos nešėjo, užgimimu, 
paskelbdama gruodžio 25 d. Kalė
domis, pabrėždama, kad adventai 
yra džiaugsmingo susikaupimo ir 
atgailos laikas. Belaukiant Naujos 
šviesos užgimimo buvo šokama 

tuviškos visuomenės pareiga ją 
remti ir išlaikyti gyvastinga.

Šiais metais suėjo 60 metų nuo 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės atstatymo, o taip pat ir nuo 
skautybės įkūrimo Lietuvoje. 
Šiems reikšmingiesiems įvykiams 
atžymėti Australijos Skautų Rajo
nas ruošia V-ją Tautinę Stovyklą. 
Netenka čia daug kalbėti, kad tai 
didelės reikšmės įvykis ne tik jau
nimui, bet ir visai Australijos lie
tuvių bendruomenei, bet kad jis 
pasisektų, reikia jį paversti visų 
reikalu. Reikia, kad ir skautai ir 
rėmėjai ir visa lietuviškoji visuo
menė remtų ir padėtų tą darbą 
įgyvendinti su pasisekimu. Yra du 
momentai, kurie turėtų būti ypatin 

laikraščių prenumeravimo taisyk
les, ateinantiems metams prenu
merata priimama tik iki šių metų 
lapkričio 25 dienos. Siūlydami tą 
datą įsisdėmėti, spausdina skelbi
me ir tos dienos stalinio kalen
doriaus lapelį. Jame galima maty
ti, kad tą dieną, tai yra, pirma
dienį, lapkričio 25, “Saulė teka. 9 
vai. 10 min."

Šalia visų kitų dalykų, rusai 
atnešė į Lietuvą ir savo “Maskvos” 
(iš tikrųjų — Saratovo buv. Sta
lingrado) laiką, kuris nustatytas 
apie pusantros valandos toliau 
nuo natūralaus Lietuvos laiko. To
dėl taip pasidaro, kad jau lapkri
čio mėnesį darbai prasideda dar 
prieš saulei užtekant.

Lietuvoje buvo įprasta nustaty
ti laikrodžius pagal Vidurio Euro
pos (“Berlyno”, arba tiksliau — 
Vienos) natūralų laiką. Tada lai
krodis Lietuvoj apie pusvalandį 
“vėlindavosi” (saulė praeidavo 
zenitą apie pusę dvyliktos). Latvi
joj ir Estijoj buvo vartojamas 
“Ryltų Europos laikas”, (atitin
kąs Leningrado natūralų laiką), 
kuris Lietuvoj būtų apie pusva
landį “skubėjęs”. Bet kai Maskva 
privertė pavaryti Lietuvos laikro
džius net dvi valandas, tai susi
darė padėtis, kiekvieną rytą, ypač 
žiemą, primenanti, kad Lietuvoj 
dabar svetima valdžia, svetimas 
ir laiko rodymas.

(ELTA)

ADVENTINIAI ŽAIDIMAI
prie altorių ir aplink bažnyčias.

Bet atėjo Tamsieji Amžiai. Baž
nyčia uždraudė tikintiesiems ad
ventuose kelti iškilmingas vestu
ves, rengti triukšmingus pasilink- 
minimus, panaikino bažnytines 
apeigas, kuriose buvo šokama. Ta
čiau reikėjo keliolikos amžių iš
naikinti papročius susikūrusius 
amžių bėgyje.

Lietuvoje labai nykios rudens 
dienos. Lietus, purvas ir tamsūs 
ilgi vakarai liūdesiu slegia. Žmo
nės, ypač jaunimas, su pasiil
gimu laukia pirmo sniego, saulės 
ir ilgesnių dienų. Todėl Kalėdos 
ir Naujieji Metai ypatingai lau
kiami.

Kūrybingiausiai adventinio liū
desio gynėsi linksmieji dzūkai. 
Negalėdami šokti bažnyčios drau
džiamų šokių, vieton jų sukūrė 
daug adventnių žaidimų, kurie 
skaidrino nykias rudens dienas. 
Juose jie išreiškė ir sujungė se
nąją "saulės grįžmo” r naują 
Kristaus užgimimo idėjas, šventa
dienio popietę susirinkęs jauni-
mas žaidžia ir dainuodamas skel
bia linksmą žinią — 
Vai atvažiuoja šventos Kalėdos, 
vai tai Kalėdos.

Per aukštus kalnus, per žemus 
klonius, 

vai tai Kalėdos.
Kitame gi žaidime išreiškiamas 

džiaugsmas, kad 
Kalėdų rytą saulė pražydo, 
vai lėliu, lėliu Kalėda..

gai iškelti ir nušviesti — tai lie
tuviškumas ir skautiškumas. Šio
se sąlygose abu pradai sunkiai įgy
vendinami. Pirmas, dėl lietuviškos 
kalbos silpno mokėjimo; antras, 
dėl blogų įpročių, kurie yra įsiga
lėję vyresniuose skautuose t y. rū
kymas, gerų darbelių nepaisymas, 
girtuokliavimas.

Su lietuvių kalba buvo ir bus 
sunkumų, nes nutautėjimo pavojai 
yra nepašalinami, aplinka ne lie
tuviška; norint išlikti lietuviu rei
kia mokėti gerai lietuvių kalbą. 
Tėvai, kurie mano, kad jų vai
kai gali būti lietuviais ir be lietu
vių kalbos, jie klysta. Kalba nė
ra išmokstama nei per vieną die
ną, nei per vieną stovyklą, — ją 
reikia nuolat kalbėti, skaityti, ra
šyti ir mąstyti. Todėl yra sunki 
tėvų pareiga, bet ji yra pareiga, 
kurios negalima atsisakyti. Tą 
sunkią tėvų pareigą palengvina 
skautai ir jais reikia pasinaudoti. 
Yra ir tokių atsitikimų, kad vai
kas su skautais kalbasi stovyklo
je lietuviškai, o su tėvais angliš
kai, toje pačioje stovykloje ir tuo 
pačiu metu. Jei norime, kad vai
kas išmoktų lietuviškai, to neturė
tume daryti. Dvi kalbas mokėti, 
gal ir nėra lengva, bet yra gali
ma ir, mums čia gyvenant, priva-
loma, žinoma, kol jaučiamės esą 
lietuviai.

Kita blogybė yra ta, kad ne vi
sados norime laikytis skautiškos 
tvarkos ir nuostatų. Dalis visuo
menės, jų tarpe ir tėvų, kurie lan
kydami skautų stovyklas nori “pa- 
piknikauti”, atsiveža maisto ir al
koholinių gėrimų, patys valgo ir 
geria stovyklos ribose ir vyres
niuosius skautus veda iš kelio. Ne 
visada jaunam vadovui yra pato
gu pasakyti senesnio amžiaus žmo
nėms, kad čia neleidžiama. Maistas 
ir skanumynai, kuriuos tėvai at- 
vežia savo vaikams, turėtų būti 
atiduoti ūkio daliai, kad visi skau
tai būtų pavaišinti, o patys gera
dariai pakviesti kartu pavalgyti 
su skautais. Tokie svečiai būtų 
mielai laukiami ir jie neardytų 
bendros tvarkos, o padėtų kaip tik 
išlaikyti broliškumą, kuris skau
tuose praktikuojamas. Alkoholiniai 
gėrimai turi būti visai neleidžia
mi stovyklos ribose, viešas rūky
mas taip pat yra papiktinantis 
reiškinys ir jo reikėtų vengti ypač 
skautų vadams.

Mes turime kovoti su savo silp
nybėmis ir ydomis, nes tai yra 
toks pažangos kelias, taip mes da
rydami įprasminame savo gyveni
mą tapdami geresniais. To paties 
prašome ir iš visuomenės, kuri 
mums ateis į pagalbą, kad ji mums 
padėtų tapti lietuviškesniais ir ge
resniais.

A. Mauragis

Ava Sanidargienė

O su saulės pražydimu prasidės 
linksmybės ir šokiai —

Naujoj seklyčoj
Muzika groja, jaunimas šoka, 
vai lėliu, lėliu Kalėda.
Kad Kalėdoms nebūtų kliūčių 

ateiti, jaunimas grindžia
JieUaro tiltą,
Aleliuna, rūtele, Jievaro tiltą,

kol
Iš anapus Nemuno, išgrįstu til
tu, atvažiuoja Kalėdos.
Eidami lietuviškosios tradicijos 

keliu, džiaugsmingo laukimo dva
sioje, mūsų jaunimas ruošia Ad
ventinius žaidimus, į kuriuos tiki
si sulaukti jaunuosius ir senuo
sius, kurie pasiilgę lietuviškų Ka
lėdų. Gal jaunimo dainos ir žai
dimai praskaidrins karštos saulės 
atbukintą protą, nuslopins pik
tuosius demonus ir pavers mus 
geresniais sau ir kitiems.

Su adventiniais žaidimais su
jungiamas Meno festivalis. Bus 
tai jaunimo, besiruošiančio į Lie
tuvių Meno Dienas Adelaidėje pa
sirodymas. prieš pasirodant Ade
laidėje, jaunimas nori pademons
truoti tėvams ir visai Sydnėjaus 
visuomenei savo pasiruošimą.

Įvertinkime jaunimo pastangas, 
pareiškime savo pritarimą jų veik
lai ir palaikykime jų entuzijaz- 
mą lietuviškai veiklai, dalyvauda
mi Adventiniuose Žaidimuose ir 
Meno Festivaly, kuris įvyks š.m. 
gruodžio mėn. 15 d. Diainaįvos 
salėje, Bankstowne.

2
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Kęstutis Koblys

VALSTYBINGUMAS IR TAUTIŠKUMAS
TILSTA

DAINOS
Prieš penkerius metus tema, 

kuri man šiandien skirta, būtų 
buvusi sausai teoretiška, nekon- 
traversinė. Juk terminai valsty
bingumas ir tautiškumas reiškia 
vertybes, kurios mums, čia susi
rinkusiems, yra lygiai priimtinos. 
Tai vertybės, kurios eina ranka 
rankon, kurios neprieštarauja vie
na kitai. Tai vertybės, kurios ro
do kryptį mūsų lietuviškam judė
jimui. Rodo vieną kryptį, ne dvi, 
rodo tiesiai, be pavojaus konflik
tui, be rizikos principiniam išsisky
rimui.

Taip buvo prieš penkerius me
tus. Ar yra taip ir dabar? Jei 
žvelgsime teoretiškai, jei valsty
bingumą ir tautiškumą imsime ide- 
alinėj plotmėj — taip. Vertybės 
savo lygiagrečių pozicijų nepakei
tė. Principinėj plotmėj ir dabar 
jokio konflikto tarp šių vertybių 
nėra. Tautiškumas, dar ir šiais 
kovos metais, reiškia sąmoningą 
lietuviškos kultūros kūrimą, aky
lų rūpestį tautinės gyvybės sau
gojimu ir išeivijoje ir okupuota
me krašte. Valstybingumas, net 
ir po Jaunimo kongreso, dar te
bereiškia laisvos tautinės valsty
bės principą ir tvirtą nusistaty
mą Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo atžvilgiu. Taigi, dar ir 
šiandien galėtume kalbėti apie 
valstybingumą ir tautiškumą iš 
esmės, nenusileidžiant į konkre
čias dabarties apraiškas. Tai bū
tų s ir patogiau ir ne taip pavo
jinga. Bet manau, kad šiame 
seime netinka ribotis teoretiniais 
svarstymais. Būtų neatsakinga 
pasitenkinti visiems žinomų bei 
priimtinų principų deklaravimu, 
užmerkti akis prieš mūsų lietuviš
ko gyvenimo kasdienybę, nepa
liesti svarbių, gal net likiminių, 
dabarties problemų. Todėl aš norė
čiau j valstybingumą ir tautišku
mą žvelgti ne kaip į abstrakčias 
sąvokas, bet kaip į realias mūsų 
visuomeninio judėjimo kryptis.

Sunku perkelti idėjas į kasdie
nybę. Abstrakčių koncepcijų, o 
tuomi pačiu ir idėjinėj plotmėj 
suformuluotų vertybių perkėli
mas j realų gyvenimą visuomet 
yra surištas su rizika tas verty
bes ne tik susiaurinti, bet ir iš
kreipti. Dažnai gyveniman nukel
tos idėjos praranda savo esmę ir 
lieka tik etiketėmis vienokiam ar

G1OVANNINO GUARESCH1

DRAUGAS DOW CAMILLO
Ištrauka iš to pat vardo knygos, kurią išleido lietuviškai "Viltis” 

Amerikoje. Vertė Jonas Pranas Palukaitis.

TARPLANETINĖ CELĖ
Pepones išrinktieji, išskyrus Don Camillo, su

darė nedidelę patikimų, išbandytų ir aktyvių par
tiečių grupę. Nebuvo išimtis nė vargšas Rondella, 
kurį Don Camillo buvo taip klastingai palaužęs ir 
išjungęs. Iš aštuonių likusiųjų sąmoningiausias 
atrodė draugas Bacciga, kuris nuolat, visur ir vi
sada tiksliomis progomis, citavo raudonąjį švent
raštį.

Bet draugas Bacciga buvo kilęs iš Genujos, o 
genujiečiai kaip žinoma, yra labai praktiški žmonės 
su stipriai išvystytais polinkiais į prekybą, ir 
Bacciga nebuvo išimtis. Tas polinkis vargšui ir nu
suko sprandą, vos tik Don Camillo nukreipė į jį 
savo žvilgsnį.

Tai atsitiko pirmosios oficialios lankymo die
nos popietę, kai mažoji grupė buvo išvesta apžiūrė
ti miesto. Pirmasis apžiūros punktas buvo valstybi
nis univermagas, kurį draugas Peppone buvo ap
lankęs rytą Draugas Jenka Oregovas pavedė drau
gei Nadiai Petrovnai apšviesti svečius, kad 1965 
metais Sovietų Sąjunga gamins po aštuonis mili
jardus metru vilnonių medžiagų ir penkis šimtus 
penkiolika milijonų porų kojinių per metus. Tada, 
pabrėžęs jiems, kad kiekvienas galįs pirktis, kas 
tik patinka, atsistojo prie durų prižiūrėti tvarkos.

Žinoma, draugui Scamoggiai prireikė gausy
bės duomenų apie valstybinės krautuvės organiza
ciją, ir jis nusitempė draugę Petrovną j šalį, į 
namų apyvokos reikmenų skyrių. Peppone nesitrau
kė nė žingsnio nuo Don Camillo, o kiti pagal 
ūpą išsisklaidė plačioje krautuvėje.

Milžiniška patalpa buvo pilna moterų, kurių 
dauguma dėvėjo komibinezotus arba laiškanešių 
bei autobusų konduktorių uniformas. Vos tik maisto 
produktų skyriuje gavusios savo dėžutes arba ryšu
lėlius, jos visos pasaukdavo į drabužių skyrių, kur 
blizgančiomis akimis stebėjo išstatytas sukneles, ba
tukus, baltinius ir kitus moteriškojo garderobo reik
menis.

— Tikros komunistės, — Don Camillo pasakojo 
Pepponei, — pasižymi savo kuklumu ir abejingu

Šioji paskaita, skaityta trečia
jame Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės suvažiavime, laikoma vie
na iš brandžiausių ir originaliau
sių. Prie to pridėtinas paaiškini
mas: išeidamas iš dviejų skirtin
gų taškų, autorius vartoja termi
nus “tautininkai" ir “valstybinin
kai’’. Skaitytojai šiame straipsny
je vartojamo termino "tautinin
kai” neturėtų sutaptinti su ne
priklausomoje Lietuvoje veikusia 
politine partija — tautininkais.

Red.

kitokiam visuomeniniam susigru- Toji nauja poliarizacija užklu- 
pavimui pateisinti. Panašiai yra ir po mus nepasiruošusius. Ji šako- 
su mūsų čia apkalbomis vertybė- jasi visose gyvenimo srityse, gra- 
mis, liečiančiom tautą ir valsty- sina mūsų tarpusavio sugyveni- 
bę. Jei idėjinėj plotmėj valstybin- mui, minuoja mūsų bendrą dar- 
gumas ir tautiškumas yra para- bą. Tai mūsų bendruomenės 
lėlės, viena kitą papildančios ver- problema, prieš kurią negalima už- 
tybės, tai mūsų išeivijos gyvenime merkti akių, nes, ir užsimerkus, 
tos vertybės, arba teisingiau, tų ji nepranyks. Todėl gal vertėtų 
vertybių eitiketėm paženklintos dirstelti į tas dvi sroves, į, dr. 
grupės neina išvien, bet išnyra Girniaus terminu, “tautininkus” 
priešingybe, net konfliktu. ir “valstybininkus”, peržvelgti jų

Jau kuris laikas mūsų išeivijo- atstovaujamas pozicijas, jų susi
ję, ypač Jungtinėse Valstybėse, kirtimo pasekmes ir galop pa
vystos! nauja visuomeninė poliari- svarstyti kaip reikėtų elgtis Pa- 
zacija. Pasidalinimas partijomis šaulio Lietuvių Bendruomenei ir 
politinėj veikloj ir ideologinė dife- ką daryti, kad šis naujas srovi- 
renciacija kultūriniame sektorių- nis konfliktas nenugramzdintų 
je pradeda nustoti pirmykštės mus betiksliame savitarpio erzely- 
svarbos. Vis daugiau ir daugiau je.
išryškėja dvi stovyklos: viena — Kokius įsitikinimus atstovauja 
akcentuojanti tautinės gyvybės tos dvi srovės, ženklinamos tau- 
svarbą, kultūrinę veiklą, antroji tiškumo ir valstybingumo eti- 
— pabrėžianti laisvos valstybės kėtėmis? Pirmiausiai pažvelkime 
principą, politinę akciją. kokia yra “tautiško” sparno po-

Jei prieš penkmetį šie du po- zicija.
liai dar nebuvo vos pastebimi, tai “Tautininkai” teigia, kad lie- 
šiandien tenka sutikti su dr. Gir- tuvių tautos gyvybė, ir čia ir oku- 
nium, kad šios “tautinių ” ir puotame krašte, yra pavojuje. To- 
“valstybininkų” srovės yra mūsų dėl, principe neatsisakant laisvės 
realios partijos, pagal kurias siekimo ir akcijos nepriklausomai 
vyksta išsiskyrimas visose mūsų Lietuvai atstatyti, praktinėj veik- 
partijose, visose ideologinėse gru- loj reikia akcentuoti tuos darbus, 
pėse ir visoj bepartinėj visuome- kurie rišasi su tautinės gyvybės 
nėj. Šiam naujam susigrupa- išlaikymu. Tie darbai tai kultūri- 
vimui buvo visa eilė priežasčių, nis judėjimas — kūryba ir kul- 
Tačiau santykiai su tauta paverg- tūrinė veikla. Tauta kurį laiką 
toj Lietuvoj buvo tasai kataliza- gali gyventi ir nelaisvėje, tačiau 
torius, kuris iššaukė galutinį šių nepriklausoma valstybė be tautos 
dviejų polių išsikristalizavimą. tautai mirus, nustoja prasmės. To- 
Gal dėl to žmonės dažnai skirs- dėl kova už laisvę neturi būti vė
tomi į tas dvi stovyklas pagal tai dama totalinio karo principe. Ko- 
ar jie yra už ar prieš bendravimą vejant už nepriklausomybės atsta- 
su Lietuva. tymą, negalima kompromituoti tau

mu nereikalingiems dalykams, kaip parašyta mūsų 
šventosiose knygose. Taigi, tėra galimi tik su šio 
reginio paaiškinimai: arba šios moterys nėra ge
ros komunistės, arba šie dalykai, kuriuos jos tokiais 
gašliais žvilgsniais ryja, Sovietų Sąjungai pasiekus 
aukštą gyvenimo standartą, jau nebpriklauso prie 
nereikalingų dalykų.

— Nesuprantu, į kur nori sukti, — nervingai 
sumurmėjo Peppone.

— Aš tik noriu pasakyti, kad Sovietų Sąjun
goje yra toks kasdieninio vartojimo prekių pertek
lius, jog moteris gali pateisinti savo norą pakeisti 
uniformines kelnes į gražią suknelę.

Pepponei vis dar neužkimbant ant meškerės, 
jis tęsė:

— Aš vis dar nesuprantu, kodėl tu, gavęs tiek 
rublių už dešimt tūkstančių lirų, vis dar tebesi- 
priešini pagundai ir nenuperki savo žmonai vieną 
tų gražiųjų suknelių. Valstybinis sijonas iš valsty
binės medžiagos, sukirptas ir pasiūtas valstybinių 
siuvėjų pagal valstybinį modelį, žinoma, niekada 
nepakartos tos tuštybės, kuria pasižymi kapitalisti
niuose kraštuose privatine iniciatyva gaminti pro
duktai.

Peppone atkirto greit, lyg žaibas:
— Moteriai geriau dėvėti prastą drabužį ir 

būti laisvai, negu vilkėti Christian Dor suknelę ir 
būti vergei.

— Visiškai teisinga, drauge, — pritarė jam 
Don Camillo, pagaliau savo žvilgsniu vėl surasda
mas ieškomą avelę.

Draugas Bacciga buvo apsukriai atsiskyręs nuo 
kitų ir karštai kalbėjosi su kailių skyriaus parda
vėja. Jų pokalbis vyko ženklais ir buvo pilnas kai
nų paklausos ir pasiūlos citatų, kurias jie pakai
tomis rašinėjo ant popieriaus lapelių. Jiems pasie
kus susitarimą, draugas Bacciga iš kišenės išsitrau
kė kelias blizgančias tūteles, kurias pardavėja 
nuostabiai vikriai pakišo po stalu. Po to ji popie- 
riun įvyniojo kailinę peleriną, ir transakcija buvo 
baigta.

Peppone nieko nepasstebėjo, bet Don Camillo 

tinės gyvybės išlaikymo pastangų 
Negalima kultūros pajungti poli
tinei Veiklai — kūrėjo, intelektua
lo išsireiškimo laisvė negali būti 
saistoma politiniais motyvais. Jei, 
siekiame laisvės pavergtai tautai, 
tai netikslu savoj visuomenėj min
dyti žmogaus laisvę. Pagrindinio 
tautos kamieno nusiteikimas turės 
daugau reikšmės laisvos Lietuvos 
prisikėlimui, negu išeivijos pastan
gos ar tiesioginė Jungtinių Valsty
bių intervencija. Užtat yra svarbu 
palaikyti ryšius su pavergta tau
ta, nešant į ją Vakarų pasaulio 
laisvės dvasią. Todėl kultūrinis 
santykiavimas su pavergtos Lie
tuvos žmonėmis yra viena iš svar
biausių priemonių ne tik tautos 
gyvybei palaikyti, bet ir tautos 
laisvei atgauti.

Tokia maždaug yra “tautinin
kų” idėjinė pozcija. Visuomeniniu 
atžvilgiu jie yra mažuma. Politiniu 
— opozicija mūsų valdžiai, veiks
niams. Todėl šio sparno žmonių 
pasisakymai dažnai pasižymi 

aitria veiksnių, ypač VLIKo ir 
ALTo kritika.

O kokia "valstybininkų pozi
cija? Jų pažiūros remiasi princi
pu, kad valstsybingumo sąmonės
ir laisvės siekimo reikalavimai nu
stato pagrindinę kryptį išeivijos 
lietuvių veiklai. Lietuvių išeivija 
tai politinė išeivija, kurios egzis
tencija pateisinama tik vienu — 
kova už nepriklausomybės atsta
tymą. Išeivija yra nuolatiniame 
karo stovyje prieš okupantą, anek
savusį Lietuvą. Užtat visos pastan
gos ir visi resursai turi būti tel
kiami laisvės kovai, politinei akci
jai. Neangažuota kultūrinė kūry
ba totalinės kovos metu yra ne
susipratimas. Politinė veikla yra 
svarbesnė už kultūrinį judėjimą. 
Kultūrinė veikla prasminga tik 
tiek, kiek ji tiesioginiai tarnau
ja laisvės kovai.

Toliau "valstybininkai” teigia, 
kad išeivijos politinė veikla remia
si Lietuvos aneksijos nepripažini
mu. Mes stengiamės išlaikyti diplo
matinį nepripažinimą Vakarų de
mokratijose ir uoliai demonstruo
jame Lietuvos susovietinimo ne
pripažinimą patys ir privačiame 
ir organizuotame savo gyvenime. 
Lietuvos valsybės, o tuo pačiu ir 

(Nukelta į psl. 4)

Kazys Bradūnas

TEBŪNIE
Kur tu dėsi
Saulę, žemę ir vandenį? — 
Sudegins, užkas, nuskandins. 
Bet tu palieti
Sunarpliotą chaoso audinį 
Ir viską baisiai įskaudini, 
Tardamas: Tebūnie.

Ir girdžiu,
Kaip akmenys trata,
Ir jaučiu,
Kaip įtampa virpa dvasia,
Ir matau,
Kažkas brėžia deganti ratą 
Juodose
Gelmėse

Ir pliūptelia vyzdžiuose liepsnos 
Pavirsdamos drobe žalia — 
Leisk man būti Salia, 
Sudegink, Ugnie
Kai širdis drebėdama šaukia: 
Tebūnie!
Tebūnie!

atidžiai sekė kiekvieną įvykio smulkmeną, ir dabar 
jam užėjo staigus noras ko greičiau grįžti į vieš
butį.

Tačiau viešbutį jie pasiekė tik pavakarėje, nes 
po universalinės krautuvės jie dar turėjo lankyti 
ligoninę ir rutulinių guolių fabriką. Grįžęs Don 
Camillo nuėjo tiesiog į savo kambarį, ir Peppone, 
kuriam jo dingimas sukėlė nerimą, skubėjo 
jo ieškoti. Jis rado Don Camillo sėdintį 
ant grindų, studijuojantį kažkokias brošiūras ir po
pierius, išsiimtus iš savo lagaminėlio.

— Ar dar negana Lenino minčių1} — subliuvo 
Peppone. — Kokią velniavą čia dar atsigabenai?

Don Camillo nepakėlė galvos, toliau vartyda
mas popierius.

— Štai, imk, — pasakė, Pepponei ištiesdamas 
lapą, kuris atrodė galįs būti išplėštas iš žurnalo,
— ir mėlynai pabrauktąsias vietas išmok atmin
tinai.

Peppone pažvelgė į lapą ir nustebo:
— Juk tai puslapis iš Aktyvisto kelrodžio/ — 

sušuko jis.
— O ką kita galėjai įsivaizduoti? Kad aš ne- 

šiosiuos Osservatore Romano iškarpas?
Peppone iš įniršimo paraudo, kaip visa spalio 

revoliucija.
— Aš konstatuoju, kad šis lapas išplėštas iš 

Aktyvisto kelrodžio! — šaukė jis. — Iš Kelrodžio, 
kuris priklauso mūsų miestelio partijos skyriaus 
bibliotekai, mano asmeniniam skyriui. Pasižiūrėk 
antspaudą! Aš noriu žinoti... .

— Nesijaudink, drauge. Negi manai, kad aš sa
vo komunistinį apsišvietimą galėjau semtis iš ar
kivyskupo rūmų bibliotekos.

Peppone pasilenkė ir apžiūrėjo ant grindų gu
linčias brošiūras ir atskirus lapus.

— Visa tai priklauso man, — aimanavo jis.
— Tu sudraskei visus mano rinkinius. Aš...

— Užteks, drauge! — nukirto Don Camillo. — 
Tikrai nėra garbinga rietis dėl mūsų smulkių rei
kaliukų čia, svetimoje žemėje. Paskubėk mėlynai pa
brauktuosius sakinius išmokti atmintinai. Juos tu 
rėsi įterpti mano kalbon. O aš pasakysiu raudonai 
pabrauktuosius.

Peppone įtariamu žvilgsniu spoksojo į jį.
— Jau vėl sugalvojai kokią niekšybę? — pa

klausė šnypščiančiu balsu.
— Jokios niekšybės. O tu, jei nenori manęs 

riešai apkvailinti, paskubėk tas rietas išmokti. Mes 
teturime tik pusvalandį laiko.

— Gerai, — piktai numykė Peppone. — Bet 
po to mes dar paslkalbėsisme.

Jis atsisėdo prie stalo, įsmeigė žvilgsnį į popie

Literatūros ir Meno bendradar
bis (spalio 5) štai ką pasakoja 
apie dainavimą kaime:

“Prieš keletą mėnesių Pasva
lio rajono laikraštyje teko skaity
ti straipsnelį, kuriame skundžia
masi, jog kaimuose tilsta dainos. 
Nebeišgirsi nei šienpovių, nei ru
gelių, nei rugelių piovėjų dainų. 
Nebeskardena jos ir tradicinėse 
pasvaliečių gegužinėse. Jaunimas 
ar nebemoka, ar nebenori dainuo
ti? Neseniai teko apsilankyti tame 
krašte, pasėdėti “prie alučio” — 
kaimo vestuvėse. Kur vestuvės — 
ten jaunimas, ten ir dainos. Jauni
mas dainuoja, mielai ir daug dai
nuoja! Bet ką?

Viską, tik ne savo krašto, ne 
savo tėviškės dainas. Ir sklinda 
iš Vokietijos, Graikijos, Meksikos 
ir dar perkūnėlis žino iš kur at- 
klydusios melodijos, jaunų skam
bių balsų traukiamos, puikiai akor
deonu pritariamos. Miestas kaimui 
deda negailestingą antspaudą...”

(ELTA)

MIRĖ RAŠYTOJAS 
UPTON SINCLAIR

Lapkričio 27 d. Amerikoje mirė 
garsus amerikiečių rašytojas Up
ton Sinclair, sulaukęs 90 metų. 
Savo kūryboje jis gvildeno socia
lines problemas ir susilaukė pa
saulinio garso savo veikalu “The 
Jungle” iš Čikagos darbininkų gy
venimo, kur plačiai pavaizduota 
ir lietuviai. Knyga sukėlė tikrą 
revoliuciją Amerikoje, autorius 
buvo iškviestas net pas preziden
tą, ir po to buvo pagerintos dar
bo sąlygos ir net įvestas maisto 
priežiūros įstatymas. U. Sinclair 
parašęs apie 70 veikalų, iš kurių 
keletas savu laiku buvo išleistos 
ir lietuviškai.

Dirvos rugsėjo 25 d. laidoje Bro
nys Raila savo straipsnyje “Ra
munėlių arbata” taikliai pavaiz
duoja įsigalėjusias pažiūras į jau
nosios kartos amžių: “Dabar jau 
vis dažniau jaunosios kartos atsto
vais pradedame vadinti tuos, ku
rie pradeda kopti j penktąją de
šimtį, o tuos, kurie dar tik ketvir
toje — vaikais, gi jei trečioje, 
— tai kūdikiais, kurie gims tik 
vėliau”.

riaus lapą ir pradėjo kalti pamoką. Ten tebuvo 
tik dvi trumpos citatos, susidedančios iš kelių ei
lučių, bet jame virė toks pyktis, kad jis būtų 
iškalęs ir ištisus puslapius.

— Na, pradėk, — po valandėlės pasakė Don 
Camillo, dėdamas brošiūras į savo lagaminėlį.

— Draugai, — prabilo Peppone. — Leninas 
yra pasakęs: "Ekstremizmas niekada nėra priimti
nas. Bet jeigu mums tenka pasirinkti, mums go
riau absoliutus aiškumas, nors jis būtų siauras 
ir nepakenčiamas, negu išsisukinėjimų pilnas ir ne
suprantamas miglotumas..

— Puikiai! Taigi, tu tai pasakysi, kai aš nu- 
duosiu tiksliai nebeatsimenąs atitinkamos Lenino 
citatos. O antrąją tu tėkši, kai aš tavęs paklausiu 
apie oficialiąją partijos pažiūrą.

— Kokios partijos, po velniais? — putojo Pep
pone.

— Vienintelės ir garbingosios komunistų parti
jos, žinoma, — atsakė Don Camillo. — Kuri, kaip 
Kelrodyje pasakyta, "reikalauja ii visų savo na
rių, kad jie..

— ... kad jie ssavo asmeniniu elgesiu...” — 
karštai nutraukė Peppone. Ir jis, iš pykčio prara
dęs pusiausvyrą, iki galo išpylė ir antrąją citatą, 
neišleisdamas iš jos nė žodžio, neperkeldamas nė 
kablelio. Don Camillo pamaldžiai viską išklausė 
ir pagaliau pasakė:

— Puikiai, drauge! Didžiuojuosi, kad esu ta
vo klebonas!

Vakarienė buvo labai puiki ir instruktyri, 
nes draugas Oregovas gausiais statistiniais duome
nimis pavaizdavo pažangą, kurią Sovietų Sąjunga 
pasieks 1965 metais. Pabaigoje, po įprastinių tostų 
už taiką,už tarptautinės įtampos atoslūgį ir neiš
vengiamą komunizmo pergalę, nuo kėdės pakilo Don 
Camillo.

— Draugai, — prabilo jis, — priklausymas 
partijai kiekvieną komunistą įpareigoja griežtai sek
ti tam tikrus principus, vykdyti savikritiką ir 
konstruktyvią savo draugų kritiką...

Jis kalbėjo labai lėtai, pabrėždamas kiekvieną 
žodį ir žiūrėdamas j draugą Oregovą, kuriam drau
gė Petrovna sąžiningai vertė kiekvieną jo sakini.

— Partijos sąžinės šviesoje komunistas turi 
apsvarstyti kiekvieną sava veiksmą ir save klaus
ti, ar jo negalėtų atlikti geriau. Joks komunistas 
neturi bijotis kalbėti tiesos,, nors ir labai nemalo
ni ji būtų. Draugai, mano atmintis nėra pažodžiui 
išlaikiusi to Lenino įspėjimo, tų Lenino žodžių, 
kur...

(Bus dauigau)
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LAIKAS PASVARSTYTI
Lietuvių bendruomenė visuose 

kraštuose įgauna vis daugiau ir 
daugiau svorio visuomeniniuose ir 
kultūriniuose baruose. Tad pats 
laikas bendruomenei konsoliduoti 
visas pozityvias jėgas.

Netekę savo tėvynės išsibarstė- tinės stiprybės ir namų aplinką 
me po visus pasaulio kampus. Su- po svetimu dangumi.
stojome čia kaip keleiviai tarpinėj Tačiau laikas nesulaikomai bė- 
stoty norėdami atsikvėpti ir su- ga. Vyresnioji karta vienas po ki- 
kaupti jėgų tolimesnei kelionei. Ta 
čiau likimas panorėjo, kad ši tar
pinė stotis ilgesniam laikui atsto
tų prarastą gimtąjį kraštą.

Jau Vokietijoj vos tik susibū
rę į DP stovyklas šokome pagal 
galimybes atkurti bent dalį pra
rastos aplinkos ir bent dalinai pa
sijusti kaip namie. Per nuostabiai 
trumpą laiką beveik iš nieko buvo 
sukurta gausi periodinė spauda, 
eilė knygų leidyklų, įsteigtas visas 
tinklas pradžios ir vidurinių mo
kyklų. Kaip grybai po lietaus su
dygo Lietuvoj veikusios organiza
cijos pradedant politinėm partijom 
ir baigiant profesiniais susigrupa- 
vimais neužmirštant filatelistų bei- 
esperantininkų.

Prasidėjus masinei emigracijai 
dauguma šių organizacijų bei or
ganizuotų vienetų subyrėjo. Bet
pasiekę emigracinius krantus ir ganų sudarymą o tuo pačiu ir 
jau sėsliai apsistoję vėl nedelsda- bendruomenės veiklą.
mi daugumą turėtų organizacijų 
atkūrėme ir iki šiol bandome jas 
išlaikyti gyvas šiam tikslui negai
lėdami nei laiko, nei energijos.

Nėra abejonės, kad šios prie
monės daugeliui mūsų teikia tau-

to apleidžia mūsų gretas. Emigra
cijoj išaugęs mūsų jaunimas į šias 
mūsų organizacijas žiūri skeptiš
kai, laiko jas pasenusiomis ir į 
jas nestoja. Tokiu būdu dauguma 
esamų organizacijų neišvengia
mai išnyks. Kol kas tos organizaci
jos veikia kaip išmano. Bet dauge
lis jų vos vegetuoja ir yra orga
nizacijos daugiau tik popieryje.

Perdidelis lietuviškosios visuo
menės išsipulverizavimas į įvai
rias organizacijas silpnina mūsų
pagrindinę — bendruomeninę or- mas ir žalingas. Ardo jos vieny- 
ganizaciją atitraukiant daug veik- bę ir ją silpnina.
lių žmonių. Renkant bendruome- Todėl mūsų politinės partijos 
nės valdybą ar kitus bendruome- kaip neturinčios prieauglio ir na
rinius organus daugelis asmenų 
atsisako būti renkamais teisinda
miesi jau esą vienos ar kitos or
ganizacijos valdybose. Tai apsun
kina bendruomenę tvarkančių or-

tinti.. Dar iš Lietuvos atsivežta 
tolerancijos stoka savo politiniams 
oponentams vis dar mumyse nėra 
išblėsusi. Vis dar dažni reiškiniai, 
kai asmeniškos ar partinės ambi
cijos pastatomos aukščiau už vi
suomenines. Dėl to kyla nesantai
ka ir vaidai. Bendruomenės susi
rinkimuose išsivysto tušti ginčai 
dėl menkiausių smulkmenų.

šie reiškiniai gal nėra taip opūs 
didelėse bendruomenėse (kaip 
Amerikoj)). Tačiau neskaitlingoj 
Australijos lietuvių bendruomenėj 
politinių partijų aktyvumas ir or
ganizuotas kišimasis į bendruome
nės reikalus niekuo nepateisina-

Kitas mūsų didžiųjų rūpesčių 
tai kaip pritraukti jaunąją kartą 
prie bendruomenės veiklos. Juk 
jaunimas turės perimti mūsų tau
tinį palikimą ir jį puoselėti atei
čiai. Dabartinė padėtis nėra labai 
guodžianti. Tiesa, nemaža dalis 
mūsų jaunimo noriai reiškiasi kul
tūriniame gyvenime, bet visuome
niniame bare jaunimo vis dar ne
gausu. Jo nesimato ir bendruome
nės susirinkimuose. Teiraujantis 
jaunimo tarpe abejojimų priežas
čių dažnai išgirsti seną priekaiš- tie priekaištai pagrįsti, 
tą. Girdi, mūsų organizacijų su- Mums nelengva įsivaizduoti, kaip
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sirinkimai labai sausi ir formalūs, 
primeną parlamentarų nuobodžius 
posėdžius. Nuolat vykstą tušti gin
čai. žinoma, kitas klausimas, kiek

X

MADOS, MADOS

Tačiau didžiausia kliūtis ben
druomenės našiam darbui tai poli
tinės partijos, kurios nepajėgia 
atsispirti “pagundai’’ paimti “val
džią” į savo rankas ir dažnai de
da pastangų bendruomenę supar-

turalaus politinio veikimo lauko 
turėtų virsti salioninėm organiza
cijom, kurių nariai kaip individai 
konstruktyviai įsijungtų į bendruo
meninę veiklą.

Būkime atviri patys sau ir skai- 
tykimės su neatšaukiamu fakto, 
kad politinės partijos kaip ir dau
gelis kitų organizacijų išmirs su 
šia generacija. Bendruomenė pri
valo ir liks gyva ne tik sekan
čiai generacijai, bet tikėkime ii 
ilgiau.

Jau kelinti metai iš eilės, Mel
bourne lietuvių moterų socialinės 
globos draugija ruošia metinius 
madų paradus. Tie paradai kas 
metai suruošiami vis įvairesni ir 
įdomesni. Tautiečiai mielai juos 
lanko.

Tad ir aš lapkričio 9 d. nuta
riau vykti į lietuvių namus ir įsi
tikinti, kokius dyvus dabar čia 
mums tos moterys parodys? Ma
žoji salė buvo jau veik pilna, bet 
dar susiradau vietą kertėje. Gal
voju, kad gal rengėjos ir mums 
vyrams koki naują rūbą parodys? 
Nes kaip tik ir man pačiam jau 
laikas marškinius pirkti, tai būtų

CENTRINES IR RYTŲ EUROPOS FEDERACIJA
Sydnejuje įsisteigė naujas politinis vienetas kovai už bolševikų 

pavergtas tautas. Šių metų spalio 6 d. Sydnejuje, lenkų namuose 
įvyko rytų ir vidurio Europos tautų, šiandie bolševizmo pavergtų, 
atstovų susirinkimas ir ši data laikytina šio naujo politinio vieneto 
įsisteigimo data. Šiame susirinkime, kur dalyvavo ir lietuvių atsto
vai,- reikšmingą kalbą pasakė generolas J. Kleeberg, atskleisdamas 
dabartinę politinę padėtį, vakarų politinį aklumą ir pastangas iš
laikyti tą patį status quo, kuris susidarė pasibaigus antrajam pasau
liniam karui. Kitaip sakant, vakarai vengia kelti neišspręstas po
karines problemas ir toleruoja sovietinio rusų imperializmo įvestą 
vergiją centrinėje ir rytų Europoje vengdami didesnės rytų — va
karų įtampos. Pavergtiesiems kraštams neturint užtarėjų ir paramos 
iš laisvųjų kraštų belieka tik jungtinėmis pastangomis bandyti skal
dyti sovietinį kolosą iš vidaus. Susidariusios apraiškos liudija, kad 
toji išlaisvinimo kova įmanoma, nes prieš pavergtųjų pastangas iš
silaisvinti net ir atominiai ginklai yra bejėgiai.

Šiai organizacijai įsisteigti pagrindą sudarė 1942 metų pasirašy
toji lenkų — čekoslovakų sutartis, tik ji dabar praplečiama ir api
ma visas kitas tautas ir kraštus, kurie po karo atsidūrė sovietinėje 
rusų vergijoje. “Vien tik suvienytomis jėgomis sukuriant politinį 
ir ekonominį vienetą galėsime iškovoti savo kraštams laisvę. Vieny
bėje ir bendradarbiavime yra milžiniška politinė ir ekonominė jė
ga”, kalbėjo gen. J. Kleeberg.

Minėtas vidurinio ir rytų Europos tautų atstovų susirinkimas iš
leido ir paskelbė rezoliuciją, kurią čia ir skelbiame:

RESOLDTION
Adopted at the Meeting held on 6th October, 1968 
Sir Paul Strzelecki Polish House at Ashfield (N.S.W.)in

The Meeting consisting of senior Federal and State Represent
atives of National exile groups of Central Eastern Europe, which 
was convened for the primary purpose of establishing “The Council 
for - -

VALSTYBINGUMAS
(Atkelta iš psl. 3)

politinės išeivijos priešu yra oku
pantas, rusas — komunistas, bet 
taip pat ir kiekvienas lietuvis ko
munistas, ypač LTSR pareigūnas, 
nesvarbu ar politinėj, ar ūkinėj 
ar mokslinėj įstaigoj.
su priešu — reiškia atsisakyti 
valstybingumo principų, reiškia

Bendrauti

suomeniniu atžvilgiu “valstybinin
kai” yra daugumos padėty. Gali
ma net teigti, jog tai valdžios po
zicija, nes “valstybininkų” pažiū
roms yra artimi mūsų politiniai 
veiksniai ir didelė dalis išeivijos 
laikraščių. Tokiu būdu “valstybi
ninkai” nėra vien tik reiškiama

a Federation of Central-Eastern Europe”, resolved to
I. CONDEMN
the invasion of Czechoslovakia sovereign territory by the War
saw Pact armies; the Soviet methods of military force, 
pression and brutality in crushing the budding reforms in 
choslovakia, achieved by the courageous initiative of the 
choslovak people.
PROTEST
against Soviet machinations resulting in the involvement of East 
Germany, Poland, Hungary and Bulgaria being shamefully brand
ed as invaders.
DEMAND
the immediate withdrawal from Czechoslovak soil of all foreign 
military forces and paramilitary espionage intimidation and 
torture units.
PAY TRIBUTE
to the Hungarian Freedom Fighters who left to face alone a 
Soviet military invasion and were left alone to bleed to death; 
to the Ukrainian People who despite numerous caurageous up
risings have remained embedded in the Soviet Union despite 
their ardent desires 
mination;
to the Baltic People
porated in the Soviet
of brutal suppresssion and to all those who have given their 
lives in defence of human dignity decency and parliamentary 
democracy.
II. CONSIDERING
that to assure the restoration of democratic liberties and state 
sovereignty in our countries, we have to act jointly for a com
mon, aim, united in purpose and action, we deem it imperative to 
PROCEED
— with bringing into being the “Australian Council for a

sup-
Cze-
Cze-

for renewed nationhood and self-deter-

who despite pious promises were incor- 
Union and who were decimated by waves

gerai jau naują, madą žinoti.
Visuose lietuvių ruošiamuose pa

silinksminimuose ar susirinkimuo
se mes pripratę matyti daugumo
je susirinkusius vyrus. Bet jau j 
šį madų paradą tai susirinko dau
gumoje moterys. Ir tai daugumo
je senokos ir jau žilstančios, ku
rioms mados gal neberūpi. Bet ką 
čia žmogus tas moteris suprasi.

Prasideda pati nrograma. Pra
nešėjas, kuris modelius pristato ir 
rūbus apibūdina — Paulius Rūte
nis. Jau čia susirinkusiems buvo 
naujiena. Mes visi esame girdėję 
p. Rūtenį dainuojant, matėm jį 
vaidinant scenoje ir televizijoje, 
girdėjome jį skaitant poeziją. Na 
ir štai dabar tas pats mūsų P. 
Rūtenis jau moterų madų komen
tatorius. Reiškia, vyras devynių 
amatu. Gi tokių kaip tik mums 
ir reikia kuodaugiausia. Prie gre
timo stalo sėdinti kažkokia nepa
žįstama poniutė negarsiai taria 
kitai: “Reikėjo tam Pauliui jau 
senai pradėti suktis anie gražias 
modeliuotojas, jei nenori likti visą 
amžiii viengungiu”.

Rūbus modeliuoja 6 gražuolės. 
Trys iš jų net grožio konkursuo
se dalyvavusios. Tos gražuolės — 
modeliai, tai 5 vra grvnakraujės 
lietuvaitės ir tik viena Glenda bu
vo “nauja lietuvaitė”. Bet ii ne 
vien graži, dar ir gana judri. Ji 
mokėjo anemkti galvą vienam Mel
bourne veikliam ir puikiam vyru
kui, tad už tai greitu laiku gaus 
žemaičių pilietybe.

Buvo rodoma įvairiausi rūbai: 
suknelės dieninės, vakarinės, dar
binės, paltai, skrybėlaitės ir kito
kį moteriški drabužiai. Visi gražūs 
ir gana įdomūs. Gal todėl gra
žūs, kad gražios moterys mode
liuoja. O jau ant gražios, tai ir 
nrasteenis rūbas gerai atrodo. Ani 
budinti tuos naujos mados rūbus, 
kurie čia susirinkusiems buvo na- 
rodvta, tai jau ne mano amatas.

Veik dauouma čia narodvtu 
rūbu buvo iš P. Žukauskienės rū
bu saliono. kuri Melbourne mieste 
366 Bourke Str. tari savo rū
bu krautuvę, pavadinta “Tania 
Frocks”.

Beto dali rūbu, daugiausia 
megstiniu suknelių ir skrybėlai
čių narūnino P. Aleknienė. Man 
asmeniškai, iš visu ten parodv- 
tu daiktu, tai dauigausia natiko 
moteriškos skrybėlaitės — "kene- 
liušai”. O ių buvo tokiu puikiu 
ir. pasnkvčiau. gana keista, kad 
jau tikrai reikia gero menininko 
tokiai sukurti.

Padaroma maža nertrauka. 
bonrno Rūtelės nalint-smina 
rint-n.rius •nadainuodamos
random’s batakn,® jr norą kita dai
nelių. Na ir užtai gauna jos daug

kitaip mūsų susirinkimus būtų ga
lima pravesti. Bet jaunimas, nuo
lat maišydamasis tarp australų ir 
stebėdamas jų organizacijų gyve
nimą suranda skirtumų, apie ku
riuos mes vis dar nesusivokiame. 
Jaunimas šiuos skirtumus papras
čiausiai užskaita mūsų atsiliki
mu.

Mūsų jaunoji karta, augdama 
ir besiruošdama įsijungti į austra
lišką gyvenimą neišvengiamai tu
rės bent dalinai pasisavinti ir aus
trališką gyvenimo būdą. Juk jie 
negalės visą gyvenimą galbūt lik
ti kažkokiais išsiskyrėliais austra
liškoj visuomenėj, kur jie dirbs, 
turės draugų ir vienaip ar kitaip 
įsijungs į Australijos visuomeni
nį ir politinį gyvenimą.

Nėra jokios abejonės, kad jau
noji karta pilnai perėmusi mūsų 
bendruomeninę veiklą įneš į ją 
nemaža pakeitimų. Niekas nesto
vi vietoje. Nuolat vyksta pakiti
mai visose gyvenimo srityse. Jie 
neišvengiamai palies ir mūsų vi
suomeninę veiklą. Dėl to nereikia 
nei liūdėti, nei būkštauti. Į natū
ralų gyvenimo vyksmą turime 
žvelgti realiai ir su ta realybe 
skaitytis. Sustingimas ir nelanks
tumas tegali atnešti tik žalos.

Kad išvengus staigaus lūžio 
aukščiausias laikas jau dabar 
kiekvienoj apylinkės valdyboj tu
rėti bent po vieną jaunosios kar
tos atstovą, kurie susipažintų su 
mūsų visuomenine veikla, o gal 
atneštų ir naujų idėjų. Mes vy- 
resnieji turėtumėm teikti reikiamo 
respekto jaunimo pažiūroms ir 
naujovėms.

Mel- 
suri- 
a«ie

karštų plojimų. .
Po pertraukos vėl rodomi kiti 

rūbai. Tai jau brangesnės ir puoš
nesnės vakarinės suknelės, pui
kesni paltai. Per visą vakarų 
mums čia buvo parodyta gal apie 
100 įvairiausių moteriškų rūbų ir 
keli desėtkai skrybėlaičių.

Nebuvo čia parodyta ir tos taip 
vadinamos “Top less” suknelės, ko
kių yra tekę matyti kitokiuose ma
dų paraduose. Paklausiau rengė
jų kodėl nerodote tų “Top less” 
suknelių, tai rengėjos man paaiš
kino, kad jau tos, dabar nemario
je ir jas reikia užmiršti. Tad ir 
vėl pasirodė, kad aš apie tas mo
teriškas madas labai mažai ką ži
nau.

Pasibaigus Melbourne lietuviu 
moterų socialinės draugijos pirmi
ninkė padėkojo visoms 
tojoms ir pranešėjui P. 
už sąžiningai atliktas 
Taipori padėkojo p. E.
kuri buvo vyriausia šio madų pa
rado organizatorė.

Skirstomės ir mes vvrai dėkin
gi moterims už idomiai suorgani
zuotą pramogą. Viengungis

modeliuo- 
Rūteniui 
pareigas. 
Šeikienei,

kompromituoti vieningą išeivijos 
laikyseną okupanto atžvilgiu. To
dėl tautinė drausmė, politinio el
gesio normų laikymasis yra prin
cipas, kuriam turi nusilenkti in
dividuali minties, žodžio ir veiks
mo laisvė. Todėl tautos vardu at
sisakyti nuo laisvės kovos/yra tas 
pat kaip pavergtą tautą išduoti. 
Tautai gresia pavojus išeivijoje, 
bet ne Lietuvoje. Tėvynėje tauta 
yra atspari. Ji išliko per sunkes
nius okupacijų metus, išliks ir 
toliau. Tautiniu atžvilgiu išeivija 
savo pavergtiems broliams padėti 
negali, bet politiniu — gali. To
dėl netikslu savo jėgas kreipti nuo 
laisvinimo akcijos į tautinės gyvy
bės palaikymo pastangas. Užtat 
kultūrinis bendravimas su okupuo
ta ir aneksuota Lietuva ne tik 
nėra tikslingas, bet ir nepageidau
jamas. Bendravimas yra pavojin
gas, nes, jam išsišakojus, bus 
kompromituojamas aneksijos ne
pripažinimas, bus slopinama kovos 
dvasia ir valstybingumo sąmonė, 
bus patarnaujama okupanto kės
lams.

žodžiu, "valstybininkai” pa
brėžia politinį momentą, kultūri
nei veiklai skiria antraeilę reikšmę 
griežtai pasisako prieš neribotą 
bendravimą bu pavergta tauta. VI-

nuomonė, bet ir reali visuomeninė 
jėga.

Neatrodytų, kad abiejų sparnų 
atstovaujamose pažiūrose slypėtų 
kas nors nesutaikomo, kas nors ar
dytų ir sprogdintų mūsų visuome
nę. Tiesa, aiškiai mayti nuomo
nių skirtumas, aiškus yra pagrin
das rimtiems debatams apie išei
vijos tikslų įgyvendinimo metodus. 
Tačiau tie skirtumai, nors dideli, 
nėra išskiriantys, nes abiem pozi
cijom yra bendra, nors nevieno
dai akcentuojama, pagrindinė pre
misa — pasirįžimas siekti nepri
klausomos Lietuvos atstatymo. Ne
žiūrint to, aštrus skilimas vals
tybingumo — tautiškumo etiketėm 
nubrėžta linija nebėra jau vien 
pavojus, bet faktas.

Kodėl taip yra? Kodėl šie pa
žiūrų skirtumai nuo debatų stalo 
persikėlė į mūšio lauką, ardyda
mi mūsų bendruomenės darbo vie
nybę? Priežastis slypi dviejuose 
mūsų visuomeninio gyvenimo mo
mentuose, netobulumuose. Pirma, 
tai nedemokratiškas mūsų vidinės 
politikos pobūdis; antra — daugu
mos tendencija suabsoliutinti sa
vo pozicijas ir nesugebėjimas skir
ti tikslų nuo priemonių.

(Tęsinys sek. M. P. Nr.)

Federation of Central-Eastern Europe”;
— with popularizing at maximum width our broad aims, through 

our national exile organizations, public media and all other 
means;

— but above all penetrating in our countries of origin with our 
message, thus giving them new hope and new strength by 
our example of a united front;

— with withholding any measure of support for satellite regimes 
in Central-Eastern Europe, more particularly in any act
ivities of political persuasion and military aggression;

— being fully aware that only energetic concerted action and 
sacrifice will achieve our aim: Freedom and Prosterity of 
our nations under the protection of true Parliamentary De
mocracy.

III. APPEAL
— to all peoples of good will in Australia to stand up for the 
truth, justice, freedom and respect for human rights and to 
remain firm in defence of Czechoslovakia and other enslaved 
nations and men and women to remain unwaveringly critical 
of the despotic, imperialistic Soviet Communist system — a 
cruel anachronism of the dark ages in our true scientific ad
vancement, constantly rising standard of living and democratic 
respect for the views and rights of others;
— especially to the Australian Government, Federal and State 
Parliaments, Church leaders, all political parties, Trade Unions, 
public bodies and the entire population for an unanimous stand 
condemning the horrendous acts of aggression against the peace
full Czechoslovak people and against other nations under the 
tyrannical dominance of the Soviet Rulers in Moscow.

P. LANSKY J. DUNIN-KARWICKI
Vice Chairman Chairman

G. B. MENCINSKY
, • Secretary

VISUR
AUTOMOBILIŲ LENKTYNĖS
Pereitą savaitę prasidėjo di

džiausios pasauly automobilių 
lenktynės London — Svdnev Ma
rathon. Lenktinėse dalyvauja anie 
100 automobiliu. Nuotolis — 10.- 
000 mvlių. Lenktvnes remia ir kai 
kurios australiškos firmos, ynač 
Syd”ėjaus dienraštis Daily Tele
graph.

INVAZIJOS BAIMĖ
Jugoslavija rimtai pergyvena 

galimybę, kad gali būti Sovietų 
Saiungos užnulta ir okunnota. 
Nors rusų propaganda ir skelbia 
taikinga koegzistenciią, ynač su 
socialistiniais kraštais, bet jugo
slavai šitokios koegzistencijos įgy
vendinimui nori būti nasiruošę 
nenorėdami susilaukti čekoslovakų 
likimo. Rvšium su galimos invazi
jos ženklais nagyvėjo įvairių diplo
matu susitikinėjimai. Parengiama 
reguliari kariuomenė aktyviam pa
sipriešinimui, bet visas dėmesys 
skiriamas partizaniniam karui, į 
kuri numatoma įtraukti totaliai vi
si krašto gyventojai, gali valdyti 
ginklą, šiuo metu aktyvioj tar
nyboj Jugoslavija turinti apie ket-

VISAIP
virtį milijono kariu, bet paskel
bus totalinę mobilizaciją šis skai
čius pašokti] net šešis kartus. 
Šiuo metu Jugoslavijoje paskelb
ta karo padėtis.

— ★ —
Vietname vietkongo partizanai, 

įsiveržę į viena kaimą išžudė 95 
moteris ir vaikus, šio fakto aki
vaizdoje Australijos snauda pra
dėjo piktintis Pietų Vietnamo vy
riausybės pasinriešinimu, kad ji 
nenorinti sėstis prie taikos dery
bų su banditais ir žudikais. Keista, 
demokratinė spauda piktinasi Pie
tų Vietnamo laikysena, o nė pu
se lūpos nenasmerkia užnuolikų. 
Juk ne Pieta Vietnamas užnuo- 
lė ar įsiveržė į šiaurės Vietna
mą, bet priešingai. Pasirodo, jei
gu skriaudžiamas, tai ir apkalti
namas.
♦ 4-4-*■* **»■»♦***«*♦♦♦»♦♦»

BALTIC STORES Ltd.
Dovanų siuntinius į Lietuvą su 

garantuotu pristatvmu galima 
pasiusti per BALTIC STORES 
Ltd. Z. Juras, 421 Hackney Rd,, 
London, E. 2, England.
4444»44t»♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦»♦>♦
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SPORTAS ADELAIDĖJE

Vyrų pirmoji komanda negalė
jo išeiti pilnu sąstatu prieš C.Y. ir 
teko pralaimėti. Atrodo, dar teks 
iš eilės kelias rungtynes pralai
mėti, kadangi, A. Reivytis dėl eg
zaminų negali dalyvauti rungtynė
se ir A. Ignatavičius išvykęs j pro
vinciją. Rezultatai: 29-51 (13-26). 
Taškai: R. Daugalis su E. Pocium 
po 10, L. Urmonas 5 ir G. An
drew 4.

Jaunių iki 18-kos metų koman
da dar negavo gero priešininko 
išmėginti savo pajėgumo. Nepri
tyrusi, silpna Blair Athol Meth
odist komanda nugalėta 92-10 
(32-2); taškai: A. A. Jaunutis 38, 
A. Pauliukevičius 21, A. Talans- 
kas su K. Luke po 11, P. Arlaus
kas 10, J. Vachiani 1.

Jaunių iki 16-kos metų koman
da laimėjo 26-24 (2-6) prieš Unit
ed Church. Taškus pelnė: A. Ski- 
paris 13, R. Beinoravičius su M. 
Talansku po 6 ir J. Baltrušaitis 
1. Be šių žaidėjų dar naujai įsijun
gė j komandą R. Kalikas ir K. 
Pranckūnas. Klubo valdyba dėl 
šios ir jaunių iki 14-kos metų ko
mandos turėjo nesusipratimų su 
jaunių komitetu dėl paskyrimo į 
kitus stadijonus. Po tam tikro su
sirašinėjimo ir aiškinimosi Vyties 
valdyba šį nesuspratimą laimėjo 
savo naudai. Abidvi komandos su
grąžintos į Forestville. Vasaros 
sezone Vytis dalyvauja Pietų Aus
tralijos pirmenybėse su 7 krepši
nio komandomis. Iš jų keturios 
yra jaunių.

Mergaičių pirmoji komanda ge
rai sužaidė prieš South Adelaide.

PASIDAIRYMAI CANBERROJE
IŠpruso Dzidoriukė labai, kad 

nė nepažintų, kas seniai nematęs. 
Išlėkė čia per aną ilgąjį savaitga
lį pati viena į Canberrą. Turi drą
sos mergiotė. Neveltui mūsų folk- 
šturmas nori ją į save eiles įra
šyti; tik ji be laipsnio nesutin
ka. Taigi. Vadino ji čia dar vieną 
kitą draugelį kartu važiuoti, bet 
kompanijonų neatsirado. Biškį 
prisibijo jos draivinimo, ba neži
nai kada ji susigalvos ką dary
ti. Sykį savo geriausią draugą 
Zigmutį kone per Murajaus upę 
persviedė žvejyboms vietų beieš
kant. Tas jau nebelipa į jos ma
šiną. Spydinti tai ji nespydina. 
Aš dar vis dėlto nebijau su ja 
važiuoti, tik, kad tie kiti driveriai 
nervuoti labai. Vis jai triūbija, 
“bloody stupid old duck” aprėkia. 
Mat, kaip jai paraviais besitri- 
nant tas prancūzas-užlėkė, tai da
bar ji vidurio laikosi. Na, o vidury 
kelio driveriai kažinkodėl labai ne
draugiški. Kad ir atgal atriūbija 
Dzidoriukė, dar ir ranka pamojuo
ja; pyksta ir gana.

Ale jos vistiek pigiai nepaimsi. 
Dulkindama, tupčiodama numak- 
leno sau į stolyčią ir ką tu jai... 
Kalbos dabar nebeatsiginsi; Can- 
beroj taip, Canberoj kitaip; dyvų 
visokiausių. Per apvalų zerkolą 
nuo kalno į žvaigždes žiūrėjus. 
Matė, kaip pinigus dirba. Konsu
latų visokiausių; baltų ir juodų. 
Per tvoros plyšį į ruskių konsulo 
kiemą pažiūrėjo, tik nieko nema
tė. Sako; tuščias, kaip pūstynė. 
Karčiamoj, kur tas ruskis pabėgo, 
net ir alaus išgėrus. O kai vaka
re, norėdama susipažinti su lietu
viais, Lietuvių Namų ieškojus tai 
kažikokiam ten užkeiktame rate 
ėmė ją vedžioti ir klaidinti. Ly
giai kaip Gudelių balose, ties Rad
viliškio vieškeliu, kad velniai žmo 
nes klaidindavę iki pirmų gaidys
čių. Sako ir jos tol nepaleido, kol 
gaidys nepragydo. Malajų konsulo 
gaidys būk buvęs, ba kitaip gie
dojęs, negu normalūs gaidžiai. 
Nepergudriausi ir žmonės mala- 
jiečiai, nes jai pasakojo, kad vie
na jų mergaitė už lietuvio išėjo. 
Canberiškiai lietuviai irgi ne taip 
sau bile kas. Tai ne mes-provinci- 
ja.

— Ten žmonės konservuoti. — 
Pasakoja Dzidoriukė. — Kaip ko
kie lordai. Atvažiavus nepuola ta

Laimėta 43-18 (18-5); taškai: N. 
Vyšniauskaitė 20, V. Juciutė 10, 
B. Latvėnaitė 7, M. Lapienytė 4 
ir N. Marcinkevičiūtė 1. Žaista 
be pamainų, ir tas sunkino pa
siekti aukštenių rezultatų.

Antras labai geras ir svarbus 
laimėjimas pasiektas prieš United 
Church. Šį sykį teko žaidėjoms kie
tai kovoti kad pasiekus 41-34 (16- 
11) rezultatus. Priešininkių ko
manda turi aukštaūgių žaidėjų ir 
atsiekusi gerų rezultatų. Taškus 
pelnė N. Vyšniauskaitė 18, V. Ju
ciutė su G. Krivickaite po 10, N. 
Marcinkevičiūtė 2 ir M. Lapieny
tė I. Sekančios dvejos rungtynės 
gali būti vytietėms kritiškos, ka
dangi dėl egzaminų negalės daly
vauti varžybose trys žaidėjos. Grei
čiausia bus mėginama komandą 
papildyti “atsargoje” esančiomis 
žaidėjomis.

Antroji mergaičių komanda pa
siekė antrą sezono laimėjimą nu
galėdama 20-8 (4-2) South Ade
laide. Taškus pelnė: I. Beinoravi- 
čiūtė 12, R. Staugaitė 4 ir J. Ju
ciutė su A. Stalbaite po 2. Pirmas 
puslailds kaip ir nežaistas, antra
me jau buvo panašu į žaidimą. 
Mažo trupučiuko trūko pasiekti ir 
trečią laimėjimą, žaidžiant su 
United Church pralaimėta 24-26 
(16-6.) Pirmas puslaikis buvo ne
ginčijamai mūsų. Antrame išga
ravo kovingumas, kai kurioms žai- 
djoms pasireiškė nuovargis ir re
zultate pralaimėjimas paskutinę 
sekundę. Taškus pelnė: I. Beino- 
ravičiūtė 10, J. Grigonytė 6, R. 
Ignatavičiūtė 4 ir J. Juciutė su 

vęs su kvietkais. Jie žiūri; ką tu 
atvežei, koks žmogus esi. Žinoma, 
turi teisę, ba jie visi labai bago- 
ti. Net biedni ir tie bagoti, ar 
gal bagotai biedni, dabar nebeži
nau. Jie visi statosi vilas, viens 
už kitą gražesnes prie kažikokios 
ten jūros. Tai ne jūs ubagai, kad 
tik palapinę ir laivą teturit. Inte
ligentai taip pat labai dideli. Ne
tik žmonės, bet jų ir katinai mo
kyti. Sako vienas katinas pernai 
per Kalėdas, kaip koks Greta Gar
bo, vaidino su vaikais. Bepigu to
kį katiną turint. Aš iš Dunlopo 
retairinčiau; toks katinas jau 
man duoną duotų. Nieko nepada
rysi. Vaikai irgi labai pagiriami. 
Sako vienas aštuonių metų vaikas 
savo tėvą, iškritusį iš laivelio, iš- 
ratavojo. Tik su lietuviška mo
kykla labai striuka. Porą vaikų 
teateina, nors jų mieste būtų koks 
.dvidešimt. Gal sakau, dėlto kon
servavimo jau nebereikia lietuviš
kai mokytis? O gal iš bagotystės 
nebeunaras? Juk ir anksčiau mū
sų kalbos buvo gėdintasi, ba 
“mužikiška”. Be to; australai no
ri, kad susopintume su jais. Ru
sai labai nori, kad visai išnyktu- 
me, ba mes jiems kaip šašas nege
roj vietoj; vis akis badome. Kon
servuotiems turbūt geriau išeina. 
Ir vilkas sotus ir avela sveika.

— Apie kokius konservus tu čia 
kalbi? — Klausia Petras.

— Nagi pirma sakiau, kad jie 
konservuoti žmonės. — Sako Dzi
doriukė. — Sostinėj gyvena, turi 
savo Klubą su laicensu, vilas sta
tosi, “high society” gali iš tolo 
ranka pamojuoti; tai gal ir ga
na?

— Tave reikia į savaitgalio mo
kyklą varyti. — Sako Petras. — 
Sakai žodį, o nežinai ką reiškia. 
Žmonės konservatyvūs, o ne kon
servuoti.

— Tu man nesakyk, Aš žiūrė
jau į dikšionary. Galima agurkus 
marinuotus ir žmogaus charakte
rį užkonservuoti. Jeigu jis ko ne
nori, arba kitaip galvoja, tai ga
li savo galvojime ir užsikonser
vuoti. Bet kam mums dėl žodžio 
ginčytis? Gaila tik vaikų labai, 
kad atima tokį didelį turtą kaip 
savo kalbą ir tėvynės pažinimą, 
jos istoriją. Argi tėvams nesvar
bu?

Vėl tie Kwanbyan lietuviai, sa
ko, visai pašėlo. Turbūt dzūkai, 

N. Grigonytė po 2.
Jaunių mergaičių iki 16-kos 

metų komanda dar eina be pralai
mėjimų. Nors rezultatai nėra aukš
ti, visgi iškovojama laimėjimas. 
Laimėta prieš Adelaide 19-15 (9- 
6), taškai: R. Ignatavičiūtė 10, 
K. S tai baite ir R. Scholze po 4, 
A. Stalbaitė 1.

Antras laimėjimas pasiektas nu
galint 19-11 (8-8) South Adelaide. 
Taškai: J. Juciutė 8, R. Ignata- 
vičiūtė 7 ir K. Stalbaitė 4.

— ★ —
Sporto Šventės paruošiamieji 

darbai vykdomi planingai ir daug 
kas jau atlikta. Labai visus dar
bus apsunkina klubai neatsaką 
greitai j laiškus, nesuteikią rei
kalaujamos tikslios informacijos.

Sportinėms varžyboms užsakyta 
Forestvilles krepšinio stadijonas 
su trimis aikštėmis, stalo tenisui 
užsakyta Pietų Australijos Stalo 
Teniso Sąjungos Centras, Krep
šinio ir tinklinio varžyboms užsa
kyti teisėjai.

Susipažinimo vakaras jaunimui 
vyks Katalikų Centre. Tam jau už
sakytas orkestras. Naujųjų Metų 
Balius šiais metais bus vienas — 
bendras, rengiamas Adelaidės Apy 
linkės Valdybos didelėje Mayville 
parodų salėje. Apylinkės valdyba, 
paremdama Sporto šventės rengi
mo išlaidas, paskyrė tam tkrą da
lį bilietų Sporto Klubui išplatinti 
papiginta kaina sportininkams.

Šventės ženkliuko padarytas pa
vyzdys, valdybos priimtas ir ženk
liukas jau gaminamas. Taip pat 
spausdinami reikalingi bilietai.

Dar neįmanoma sustatyti pro
gramos ir paruošti lentelės, kadan
gi ne visi klubai suteikė reikalau
jamų žinių.

Labai daug darbo tenka sporti
ninkų Tėvų Komitetui. Šis Komi
tetas labai daug pagelbsti visuose 
Klubo parengimuose ir bus nepa
keičiamas talkininkas Šventės pa
ruošime.

BJV.

nes nori atskiros respublikos. Net 
valdžiai pareikalavimą įteikė, kad 
būtų be kraujo praliejimo. Nori 
geruoju. Bet, jei kokios, tai darys 
tą pučą, ar kaip jis ten vadinas, 
žinote tokį, kai vakare su viena 
valdžia atsiguli, o atsikeli jau su 
kita. Mat jie NSW nenori, o 
Canberra jų nenori. Neturi kitos 
išeities, kaip tik nuosavą respub
liką. Visai rimtai, ne juokais jie 
žada revoliuciją kelti. Sako; mes 
ne tokie, apie kuriuos karčiamoj 
daug kalba, o paskui dėl blogo oro 
atideda. Jie jau dabar pradėjo vai 
džiai visokius zbitkus krėsti ir sa
botažus daryti. Tam naujam Bur- 
lecko ežere prileido lietuviškų eše
rių. Dabar valdžia nežino, kaip 
žvejybą tvarkyti; ežeras austra
lų, o žuvys lietuvių. Nors lietu
viai žada per laiką savo žuvis 
išsigaudyti, bet, sako, parlamen
tas vistiek po rinkimų tuo reikalu 
dar pasėdės.

— Jau tu, Dzidoriuke, visai į 
pakluones išėjai. — Sako vėl Pet
ras. — Ar tu esi tikrai šiur, kad 
Malajų konsulo gaidys pragydo; 
ba man atrodo, kad tu dar te- 
beklaidžioji tam rate? Pati sakei, 
kad neatrodė normalus gaidžio 
giedojimas. O gal tavo radviliš
kietis velnias nuo Gudelių ežero 
iš tavęs pasijuokti nori? Gerai, 
kad nemainei savo ridikulio ant

PAVOJAI
Kaip žinome, tiek amerikiečiai, 

tiek be abejo ir rusai skubina 
visus pasiruošimus invazijai į mė
nulį. Tuo tarpu dar niekas nekal
ba, kam priklausys “užimtas” mė
nulis, bei jeigu tai bus pirmieji 
ten nusisdanginę rusai, tai aiškus 
faktas, kad mėnulis bus paskelb
tas sovietų politiškai ir ideologiš
kai okupuotas.

Bet čia dar ne problema. Nors 
mokslininkai beveik šimtu procen
tų teigia, kad mėnulyje nėra gy
vybės, vis tik yra vietos ir abejo
nei — o gal kartais ten ir yra 
užsilikusių kokių nors mikrobų, 
apsimarinusių, kurie patekę į kito
kias, kad ir žemiškas sąlygas atgy
ti gali pasidaryti pavojingi ne tik 
žmonijai, bet ir visai žemiškai 
gyvybei. Todėl jau dabar bent 
Amerikoje ruošiami grįžusiems iš

Žemės ūkio tyrimų stotys įsteig
tos beveik visose stambesnėse mais 
to gamybos srityses pasaulyje. 
Vietos sąlygos ir skirtumai reika
lauja ir skirtingų darbo metodų 
bei sėklų. Amerikos žemės ūkio 
departamentas savo tyrimų cent
rus turi visuose didesniuose žemės 
ūkio rajonuose. Toks Beltsville ty
rimų centras sukaupia sėklų rin
kinius iš viso pasaulio ir juos 
paskirsto skirtingose srityse ban
dymams ir pagerinimams.

Plaunamoji mašina, kurią išra
do 1831 m. jaunas amerikietis 
Cyrus McCormick, labai daug pri

Artėja Meno Dienos
RAŠO KUKUTIS

Rengiuosi ir aš ssu visa savo 
“šaika” pavažiuoti Adelaidėn, nes, 
kaip “trejos devynerios” bonkoje, 
nyksta stalinio kalendoriaus lapai 
— artėja Lietuvių Pasispardymo 
Dienos. Tų reikalų vedamas užė
jau, aną gražią dieną, į Geležin
kelio Kelionių Biurą esantį Mar
tyno vietoje ir padaręs oficialų, 
bet ir gerokai nužemintą, veidą, 
stojau kiek ilgas gana simpatiš
kai atrodančiam geležinkelių tar
nautojui akyvaizdon.

— Sakyk, — klausiu aš jo, — 
Mielas dėde, ar yra galimybė, kad 
aš ir mano visa “šaika” šių me
tų Kalėdų pirmąją dieną pasi
naudotume jūsų geležinkelio pas
laugomis? Vadinamės “Nėris”, 
esame lietuviai, važiuojame Ade
laidėn!

Pradžioje taip simpatiškai atro
dęs veidas, man baigus paskuti
nį žodį ištarti, apsiniaukė didžiau
sio rūpesčio šešėliais. Griebė iš po 
stalo storą ir visokiausių popie- 
rų prikrautą bylą ir paskubomis, 
ją pervertęs bei šen ten pasiskai
tęs, įsisprendė savo rankomis į 
kelnių diržą ir ganėtinai agituotu 
tonu, lyg tai ieškodamas žodžių, 
prašneko j mane:

— Look here, Mister! What, vi
sos peklos vardu, darosi 7 Ar tai 
yra koks savos rūšies Lithuanian 
Exodus iš Sydney? Va, imk ir 
pažiūrėk, — ir kyštelėjo man po 
nosia ilgiausią sąrašą pilna lietu
vių pavadinimų.

Liepė, davė, skaitau! “Daina su 
daina”, “Choras su menu”, “Te- 

auksinės tabakierkos. — Juokiasi 
Petras.

— O tu žinai, tie Kwanbyan’o 
dzūkai galėjo ir tą pokštą parla
mentui iškrėsti. — Visai rimtai 
sutiko Dzidoriukė. — Su jais ne- 
dyvai. Galėjo atgabenti ir savo 
velnią prie to naujo ežero.

Rapolai

IŠ ERDVIŲ
mėnulio “karantinai”, kuriuose vi
si daiktai, grąžinti iš mėnulio, bus 
kruopščiai sterilizuoti įskaitant ir 
pačius astronautus. Žinoma, gal 
čia kiek ir perdėtas atsargumas, 
bet pavojaus galimybių yra atsi
menant, kad mėnulis neturi atmos
feros, tad erdvėmis skriejančios ko
kios neišaiškintos gyvybės pradai 
galį būti užkliuvę ir ant mėnu
lio ir taip galį tūnoti apsimarinę 
neribotą laiką iki nepateks vėl į 
tinkamas sąlygas atgyti, plėtotis 
ir daugintis. Tad amerikiečiai jau 
šiandie tokius dalykus pramato ir 
tam ruošiasi. Grįžussių iš mėnulio 
visi daiktai, parsivežti mėnulio 
medžiagų pavyzdžiai ir t.t bus 
nuodugniausiai ištirti biologiškai, 
spektometriniai, cheminiai panau
dojant įvairias laboratorines prie
mones. 

sidėjo prie kviečių ūkio išplėti
mo. Tas įgalino užsėti didesnius 
kviečių plotus nereikalaujant dau
giau darbo rankų, o piūties metu 
anksčiau darbininkų visados bū
davo trūkumas. Amerikos lygumos 
be medžių labai tiko mechanizuo
tam ūkiui ir taip Amerika pasi
darė pirmaeilė maisto produktų 
augintoja ir gamintoja visame pa
saulyje. Didžiausią Amerikos mais 
to eksporto dalį sudaro kaip tik 
kviečiai arba kvietiniai miltai.
Nedaug Amerikos ūkininkų (far- 

merių) patys nuima derlių. Pa
prastai samdo prityrusius specia

atra£ jaunųjų”, “Kalveflistai ir 
Jonkelininkai”, “Dainavos Šalies 
Senų Žmonių”, “Sydniejaus Namų 
Legenda”, “Krašto atstovai ir raš
to žinovai”, “Sesės ir Broliai”, 
“Federacija”, “Studentai Amžini”, 
“Ateities ieškotojai ir praeities 
dūmotojai”, “Rašytojai ir prašyto
jai”, "Kapinių Paminklo Komite
tas”, “Gėlių Puokštėje — rožytės, 
bijūnėliai, neužmirštuolės” ir net 
“šv. Vincento Draugija”. Ir kai 
dar po stalčių pasirausęs štrau- 
kė sąrašą su “Mūsų Pastogės Re
dakcija, Administracija ir Spaus
tuve’, man pasidarė visiškai aiš
ku, kad “Nėris” nevažiuoja. Pa
prastai — nebebus vietos! Nebent 
kaip Vokietijoje po karo — ant 
stogų. “Še tau, Ciucki, ir dešra”,
— pagalvojau, — “Ak, tai plauks 
Neris ašaromis!" Siekiau kišeniun 
nosinės....

— Tai ką jūs tenai toje Adelai
dėje darysite?, — pareigingo tar
nautojo balsas manęs vėl klausia,
— Maištus kokius rengiate? Pie
tų Australijos valdžią norite nu
versti? Girdėjau, girdėjau. Nese
nai vienas po Canberrą su revo
liucijos idėjomis važinėjo!

— Bijok, — jau beveik despera
cijoje būdamas, spyriausi, — Die
vo Tamsta! Mes važiuojame tik 
dainuoti, sportuot, posėdžauti, sto
vyklauti, šokti ir, savaime aišku, 
Adelaidės alaus gerokai išgerti....

— Ir kas, may I ask, yra blo
go su Sydniejaus Alumi?, — šo
ko jis it širšės įgeltas. — Aš ne
žinau! — Jūs visi “vedaruoti” Li
thuanians man atrodote įtartini! 
Ir ypatingai Sydniejaus! Miegate 
miegate kaip tos rusiškos meškos 
kažinkur po uolas ir apie Kalėdas, 
nei iš šio, nei iš to, traukiniais ir 
urmu, kažinko ir kažinkur važiuo
jate’. Kalėdos, gi! Melstis! Baž
nyčion !...

Taigi, — dar kartą, pasigavęs 
tinkamą momentą, prasižiojau, it 
paskutinį tūzą stalan mesdamas,
— mes ir pasimelsime. Adelaidės 
lietuviai turi savą bažnyčią!

— No kidding? What do you 
know!..., — ir čia balsas matomai 
ir aiškiai atlyžo. (Matyt būsiąs iš 
Airišerių kilimo). — Tai kiek ten 
tau tų pusgalvių Adelaidėn nuvež
ti?

Ir sutvarkę, taip sakyti "bus- 
sines”, jam visa jėga pasižadėjus 
man padėti, pasišnekučiavę valan
dėlę apie “bušfairius”, “Melbour
ne Kap’ą” bei alaus trūkumą bon- 
kose — atsisveikinome kaip priete- 
liai. Išeinant tėvišką žodį pridė
jo, kad nors traukinyje nesipeš
ti ir krepšinio nežaisti ir tos, ku
ri Paleckį “apšovė”, nesivežti. Esą 
ant Murray tilto būsiąs Alfo “si
jojimo punktas “ir visus nepatiki
mus, “Mūsų Pastogės” neskaitan
čius, solidarumo ir klubo mokesčių 
nesusimokėjusius, siusią į Bonegil- 
lą ir iš ten tiesiai į Siberiją drus
kos kasti.

Išėjęs laisvėn, kyštelėjau savo 

listus pjovėjus su savo patyrimu 
ir mašinom, kurie pradeda der
liaus nuėmimo darbus JAV pietuo
se Texas laukuose gegužio mėne
sį ir per vasarą darbuojasi eida
mi į šiaurę ir savo darbą užbai
gia rugsėjo mėnesį Kanados kvie
čių laukuose. Jeigu anksčiau plau
namosios mašinos tik sparčiau nu
plaudavo javus, tai šiandie supro
jektuoti sudėtingi kombainai, ku
rie tuo pačiu metu ir surenka der
lių nuo lauko, ir iškulia, išvalo ir 
jau paruoštą produktą išleidžia į 
rinką grūdų ar miltų pavidale.

snapą dar vienon-kiton Kolėdomis 
kvepiančidn krautuvėm Nupirkau 
sau ir visai “Saikai” petnešas ir 
diržus, idant Adelaidėje mūsų taip 
lengvai nenukelnėtų. Be kovos ne
pasiduosime ir be garbės nenuei- 
leisime! Išmynęs taką per žmonių 
kirbynę sėstelėjau Hide parke ant 
suolo, blauzdų ir proto pailsinti.

Pailsinti?! Kicena pro šalį viso
kiausio plauko ir visokių "nacijų” 
dukros, mini-sukniomis, tik-tik 
vandens liniją siekiančiom pasida
binusios... Kita dar ir uodegaite 
pavizgina! Ak, sakau, pages mano 
akys... ir nuėjau alkūne “lovio" 
paremti. Prie “škūnerio” geriau 
galvojasi.

Sriūbčiojau ir dūmojau. Ach tai 
vargstame, dirbame ir kovojame 
už tėvynę! Suvažiuosime Adelai
dėn ir tautiško darbo baruose, pa
gal iš anksto numatytas veikimo 
gaires, varysime pirmyn lietuvy
bės išlaikymo vagą. Priimsime dė
mesin, idant, vadinasi, susirinko
me tam, kad apsvarsčius ir pasvė- 
rius visuomenę, bendruomenę ir jos 
nuomonę ir, aptarę ateities veiki
mo planus tolimesniam tarpusavio 
bendradarbiavimui, tautos žiedo — 
jaunimo naudai, pasiūlysime iš
nešti sekančią rezoliuciją, kuri 
Krašto Valdybos pritarimu, visų 
posėdžių dalyvių balsų dauguma, 
Apylinkės Valdybos lėšomis (su
rinktomis pagal aukų lapą Nr. 
toks ir toks, iš tokių ir tokių me
tų, tokio mėnesio, tokios ir tokios 
tai dienos) turi būti paskelbta 
Australijos ir viso pasaulio lietu
vių spaudoje, turint omenyje, kad 
šis darbas būtų pavestas ir ati
duotas visiškon MŪSŲ Pastogės 
redaktoriaus žinion ir atsakomy
bėn. Rezoliucija skamba:

“Vadai — prie vairo, Jaunime 
— prie irklų!”

Taip, taip! Rasime progos pa
gertai miškininkus, nes lietuvis 
mylėjo mišką. Choristus — nes 
lietuvis mylėjo dainą, motinas — 
nes lietuvė motina myli vaikus.... 
Ir “sportininkai” prasilošę poke
ryje, medžiotojai kuriuos išbaidė 
zuikiai, meškeriotojai ir viengun
giai iki šiol nieko nepagavę!

Rodysime lietuvybę scenoje ir 
sporto arėnoje daina, žodžiu, pe
čiais ir alkūnėmis. Iki pat Nau
jų Metų Baliaus dainuosime, bliau- 
sime ir per posėdžius kariausime, o 
tenais, prie iki lūžimo nukrautų 
ir “sunkiąją artileriją” ginkluotų 
stalų — nusiginkluosime. Už die
nos — kitos, grįžę į savo pastoges, 
vėl sau ramūs ir patenkinti sėdė
sime, kas ant “lauro”, kas ant 
“kiauro” vainiko, tingūs ir abejin
gi net ir savo pačių pasakytiems 
išdidiems žodžiams. Paliksime dide
lius, reikalingus ir degančiai bū
tinus darbus kitiems — valdybos- 
na išrinktiems ir negalėdami atsi- 
plėši nuo TV. lovio, namų ir ma
šinos, lauksime sekančių Austra
lijos Lietuvių Pasispardymo Die
nų.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
SKAITYTOJAMS

SYDNEY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkrčo 23 d. Sydnėjaus ramo- 
vėnai Dainavos salėje surengė iš
kilmingų Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimų ir 50 metų nuo 
kariuomenės atkūrimo jubiliejų. Į 
iškilmes susirinko palyginamai gau 
siau dalyvių, negu kad būdavo ki
tais metais. Ta proga matėsi ir 
būrelis uniformuotų skautų.

Minėjimų atidarė vietos sky
riaus ramovėnų pirmininkas p. S. 
Narušis trumpu žodžiu ir pager
biant visus žuvusius karius, šau
lius, partizanus buvo išklausyta iš 
plokštelės transliuotos nepriklau
somos Lietuvos iškilmės prie Ne
žinomo kareivio kapo Kaune Ka
ro Muziejaus sodelyje.

Šventės proga gyvų ir aktualių 
paskaitų paskaitė majoras A. 
Kutka. Scena buvo dailiai A. Plu
ko išdekoruota vaizduojant Neži
nomo Kareivio kapų Karo Muzie
jaus sodelyje Kaune.

Meninėje dalyje scenoje išsiri
kiavo Sydnėjaus Meno Anssamblio 
mišrus choras, vadovaujamas p. 
M. Umbražiūnienės. Prieš prade
dant programoje numatytas dai
nas p. A. Kapočienė pasirodė su 
deklamacija, o po jos ansamblio 
vyrų choras smagiai sudainavo 
Lietuvos karių mėgtas dainas — 
“Karas, pirmyn” ir “Gaudžia 
mitai”.

Toliau p.p. K. Bitinienė ir 
kas duetu sudainavo “Nesek 
rožės..” ir pabaigai mišrus 
samblio choras ssudainavo “Kur 
giria žaliuoja”, O skambink” ir 
“Šiaurės pašvaistė”. Klausytojai 
Ansamblio dainomis gėrėjosi 
tačiau nesileisdamas į bisus An
samblio choras sugiedojo Tautos 
Himnų ir tuo minėjimas buvo ofi
cialiai baigtas.

Paskiau sekė smagus pobūvis 
prie geros muzikos. Pobūvio me
tu susirinkę prie bendro stalo an
sambliečiai atšventė p.p. C. Pro- 
tienės ir G. Umbražiūno gimta
dienius sugiedodami jiems griaus
mingų “Ilgiausių metų”.

Sekmadienį lapkričio 24 d. Ka
riuomenės šventės minėjimas buvo 
tęsiamas pamaldomis Lidcombe. 
Kun. P. Butkus, ta proga atlaikė 
iškilmingas pamaldas, jas atna
šaudamas už visus žuvusius ko
vojant ir ginant Lietuvos nepri
klausomybę. Ir pasakė ta proga 
gražų pamokslų. Pamaldų metu 
giedojo Dainos choras, diriguoja
mas p. K. Kavaliausko ir pamal
dose dalyvavo iškilmingai jaunimo 
organizacijos uniformose ir su 
liavomis.

tri-

Pu- 
sau 
An-

vė-

BRISBANE
ŽINIOS Iš BRISBANĖS

Mūsų naujasis kapelionas kun. 
Dr. P. Bačianskas pataikė atva
žiuoti per didžiuosius karščius. Ne
žiūrint to apaštalavimo darbas 
vyksta pilnu tempu, nes prasidė
jo kalėdojimo laikas. Kapelionas 
mus lanko kasdien po kelias šei
mas, o mes visi lankomės į jo 
pamaldas kas sekmadieni. Visi 
džiaugiamės turėdami nuolatinį 
kapelionų. Jau turėjome informa
cinio pobūdžio susirinkimą, pakei- 
tėm vasarai pamaldų laikų. Tu
rėsime ir bendras Kūčias, kurių 
per dvidešimtį metų neturėjome.

Brisbanės Apyl. Valdyba gruo
džio 1 d. p.p. suruošė Ruzgių so
dyboje tradicinę kalėdinę iškylų 
vaikams ir jaunimui.

Su dideliu džiaugsmu p.p. Ma
lišauskai susilaukė svečių iš An
glijos — dukters, žento ir anūko 
Dr. Zdanavičių. Paviešėję kiek pas 
tėvus, žada dar užsukti į Sydney 
ir greičiausia galutinai apsistos 
Geelonge.

šešios brisbanietės skautės pa
siruošusios vykti j tautinę skautų 
stovyklų Adelaidėje.

• ■: t
Elektronikų studijuojųs Jonas 

Žukelis išvyko į Adelaidę, kur 
dirbs kariuomenės žinioje. Ta pro
ga Kalėdų šventes praleis pas 
savo giminaičius p.p. Grigonius, 
su kuriais pasimatys pirmų kar
tų.

LATROBE VALLEY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINIĖJIMAS
Lapkričio 17 d. Yallourn, kata

likų bažnyčioje dalyvaujant gau
siam būriui lietuvių kunigas P. 
Dauknys Kariuomenės šventės 
proga atlaikė pamaldas ir pasa
kė jautrų, tai dienai pritaikintų 
pamokslų. Pamaldų metu visi daly
viai gražiai giedojo lietuviškas 
giesmes.

Lapkričio 23 d. Morwell mieste 
įvyko kuklus Kariuomenės šventės 
minėjimas. Seniūnas p. V. Pleškū
nas atidarė minėjimų trumpai 
apibūdindamas dienos reikšmę, p. 
Juozas Mikštas-šilainis paskaitė 
ssavo kūrybos ištraukų iš karinio 
gyvenimo poemos “Spingsulė”. Po
ema visiems labai patiko, nes au
torius taip vaizdžiai apibūdina tė
vynės džiaugsmus ir vargus. Po 
oficialios dalies vyko vaišės ir šo-

kiai grojant lietuviškų plokštelių 
muzikai. Nors pavėluotai, į minė
jimų atvyko dalis Geelongo ’’Vy
ties” klubo krepšininkų, kurie tų 
dienų žaidė draugiškas rungtynes 
su vietos australų komandomis. 
Visų latrobiečių vardu svečius iš 
Geelongo pasveikino vietos seniū
nas p. V. Pleškūnas.

ir visiems choro nariams, vykstan
tiems į Adelaidėje įvykstančių dai
nų šventę, iš N.L. Choro iždo pa
dengti kelionės išlaidas.

a.a.
NEWCASTLE

Lapkričio 22 d. būrys lietuvių 
su pasibaisėjimu stebėjo, kaip au
tomobilis mirtinai suvažinėjo 53 
metų amžiaus, niukastelietį lietu
vį Antanų Ulanų. Eismo nelai
mė įvyko Niukastelio priemiestyje 
Boolaroo. Vėlionis paliko liūdinčių 
žmonų ir gražiai lietuviškai kal
bančius tris sūnus ir tris dukte
ris.

Visi niukasteliečiai jaučia ma
loniai Ulanų šeimai gilių užuojau
tų.

Niukastelio lietuvių apylinkės 
Valdyba gruodžio 8 d. (sekmadie
ni) Blackall Park rengia gegu- 
žinę-piknikų. Pradžia 
si kviečiami atvykti, 
kvietimų nebus.

12 vai. Vi- 
Atskirų pa-

dirigento p.Nors N.L. Choro dirigento p. 
S. Žuko žmona Colette ir nedai
nuoja chore, tačiau niukasteliečiai 
choristai nubalsavo ir į’ai, kaip

Kalėdų Senis p. Algiui Bajeliui 
Švenčių proga, prižadėjo atneš
ti mažų Bajeliukų. Susijaudinęs 
Algis nusivilko policininko unifor
mų, persikėlė i Niukastelį, tapo 
bankininku, romantiškoje vietoje 
susisuko lizdelį ir laukia -Kalėdų 
Senio pažadėtos dovanos.

1968 m. lapkričio 24 d. p.p. E. 
V. Kristenseno namuose įvyko 
Niukastelio diskusijų būrelio susi
rinkimas. p. Benediktas Liūgą 
skaitė paskaitų “Lietuviai Rusijo
je prieš pirmųji pasaulinį karą”. 
Prelegentas plačiai apibūdino 
spaudos draudimo laikotarpį, veik 
visų “Aušros” laikraščio istorijų, 
kaltino to meto 
kiškumo dvasios 
voje. Apibudino 
nę situacijų ir 
akto passkelbimą ir Rusijos lietu
vių seimų įvykusį Petrapilyje 1917 
m. gegužės 20 d. Paskaitė net 
visų kun. Tumo Vaižganto seime 
pasakytų kalbų, p. B. Liūgos pas
kaita tęsėsi 52 minutes. Prelegen
tas būrelio narių buvo kritikuoja
mas ir giriamas.

Nors diskusijų būrelio įstaty
mai neleidžia nariams vaišintis su-

kunigus dėl len- 
platinimo Lietu- 
tuometinę politi- 
nepriklausomvbės

KIEK AS SUŽINOJAU!
Neseniai praėjusi Melbourne 

sydnėjiškio dail. V. Rato indivi
dualinė (dešimtoji) paroda praė
jo labai sėkmingai. Dailininkas 
džiaugiasi, kad paroda buvo gau
siai lankoma, ypač lietuvių.

įsivaizduokite — Canberros lie
tuvių klubas ne tik saviškius pa
girdo, bet net gali pasiūlyti įsigy
ti tikro originalaus lietuviško 
krupniko ir trejų devynerių, ku
rios gelbsti prieš visokias ligas. 
Norite įsigyti šventėms?

Ku-ha

ną klientę lietuvę sustiprina dva
sioje. Ko daugiau reikia? Artėja 
Kalėdos. Ne vienai iš mūsiškių 
teks šventėms pasipuošti, tad ko
dėl nepasinaudoti p. O. Meiliūnie- 
nės patarnavimais f Kreipkitės vi
sos (jeigu norite ir visi), kurie 
susirūpinę šukuosenom, stilingu 
apkirpimu ir Lt į p. O. Meiliū- 
nienę 380 South Terrace, Banks- 
tows arba susitarti telefonu 
70 6644.

Pereitų šeštadienį įvyko gražus 
Sydnėjaus mokslus einančio jauni
mo subuvimas p.p. Kabailų na
muose. Tai buvo mokslo metų už- 
baigftuvės ir gal j autai mo atsi
sveikinimas, nes dar šių metų pa
baigoje visa p.p. Kabailų šeimyna 
išvyksta keleriems metams į Bel
giją-

Sydnėjiškiams p.p. Daniškevi- 
čiams ateinančios Kalėdos bus 
dviguba šventė: kaip tik Kalėdų 
antrų dienų jų sūnaus Alvido ir 
Emilijos šiukšterytės vestuvės 
Adelaidėje. Vestuvėse dalyvau ir 
ir visas Sydnėjaus Meno Ansamb
lis.

KRAŠTO TARYBOS
SĄSTATO PAPILDYMAS

Pereitame numery skelbiant 
ALB Krašto Tarybos sąstatų ne
suspėta paskelbti Pertho apylin
kės 
tas

PRANEŠIMAS IŠ PLB SEIMO

lietuvių atstovas. Juo išrink- 
p. A. Klimaitis.

Red.

REGISTRACIJA KŪČIOMS
Sydnėjaus Liet. Klubas kviečia 

narius ir jų svečius į savo kasmet 
ruošiamą Kūčių vakarą, kuris į- 
vyks gruodžio 24 d. klubo laikino
se patalpose 39 Church St, Lid
combe.

Už vakarienę nariai ir svečiai 
moka po $2.50, vaikams iki 12 me
tų veltui, pensininkams ir studen
tams $1.00.

Prašome vakarienei registruotis 
ir apsimokėti iki gruodžio 23 die
nos.

Gruodžio 8 d., sekmadienį 6 vai. 
p.p. Melbourne Liet Namuose 
įvyksta pranešimai iš Pasaulio 
Liet. B-nės Seimo ir bendrai bus 
painformuota apie mūsų tautiečių 
gyvenimų Amerikoje. Apie kultū
rinę pusę kalbės p. A. Krausas 
apie bendruomeninę — J. Valys 
ir apie ekonominę — L. Barkus. 
Šis parengimas yra visapusiškai 
įdomus ir prasmingas, tad lauk
sime tautiečių gausiai atsilankant.

ALB Melbourno Apyl. V-ba

Nežinia, ar sekmadienio kaitra, 
ar kitokios priežastys, bet į p. P. 
Sakalausko pranešimų ir drauge 
jo gamintų spalvotų filmų iš ke
lionės demonstravimų tesusirinko 
vidutiškas skaičius dalyvių. P. Sa
kalauskas išbuvo kelionėse Toli
muosiuose Rytuose virš šešių sa
vaičių ir kur tik galėdamas filma
vo. Jo kelionių aprašymus skaity
sime Mūsų Pastogėje ateinančiais 
metais.

Keista! keista! Jau kiek laiko, 
kai p. O. Meiliūnienė darbuojasi 
Bankstowne kaip moterų kirpėja 
ir kirpyklos savininkė, bet vis pa- 
ligendame jos priminimų. Kiek 
man teko patirti, lietuvėms ji ski
ria daugiau dėmesio, tų patį dar
bų atlieka su specialia nuolaida 
ir dar lietuviškai kalbant kiekvie-

Sydnėjuje draugai ir bičiuliai 
vos akių, nepražiūrėjo besidairy
dami į padanges, ar nesugrįžta iš 
amerikinės viešnagės Jonas Valys, 
o jis, pasirodo, jau antra savaitė 
sėdi namuose Melbourne suvesdi- 
nėdamas sąžinės apskaitų. Sveiki
name sugrįžusį!

Tikėsite ar ne, bet “Dainos” 
choro repeticijose, kur talkininka
vo ir p. B. Kiveris, žinomas akor
deonistas, akordeonu groti leido 
p. K. Kavaliauskui, o pats sėdosi 
prie pianino. Pasirodo, abu nepėsti, 
nors ir orte sukeistų instrumentų, 
ir repeticijos vyko net rūkdamos!

sirinkimo metu, bet kadangi tai 
buvo paskutinis šiais metais susi
rinkimas, tai pirmininko dr. V. 
Donielos pasiūlymui nariai vien
balsiai pritarė: — suspenduoti ne
žmoniškai žiaurų įstatymų vienam 
vakarui. Ponios Viktorijos vaišin
gai vaišinami diskusininkai grei
tai pavirto dainininkais.

Sekantis Niukastelio diskusijos 
būrelio susirinkimas įvyks 1969 m. 
vasario pabaigoje p. šeškaus na
muose.

Susirinkimo prelegatė bus p. Jū
ratė Ivinskienė, kuri skaitys apie 
menų: “Ne tik žiūrėk, bet išmok 
ir matyti”.

PRANEŠIMAS 
VISOMS SYDNĖJAUS LIET.

ORGANIZACIJOMS
Gruodžio 15 d., sekmadienį, tuoj 

po liet, pamaldų, Sydnėjaus Liet. 
Klubo patalpose (39 Church St., 
Lidcombe) šaukiamas visų liet, 
organizacijų atstovų pasitarimas 
sudaryti metiniam parengimų ka
lendoriui 1969 metams.

Kviečiame visas organizacijų va
dovybes pasiųsti atstovus į šį pa
sitarimų.

Atskiri kvietimai nebus siunčia
mi.

Dar nevėlu paduoti įvairius pra
nešimus, skelbimus ir net sveiki
nimus paskutiniam šių metų Mū
sų Pastogės numeriui, kuris bus 
spausdinamas savaitę prieš Kalė
das. Kas turi ar numato turėti 
kokių svarbių pranešimų, paskel
bimų Kalėdų — Naujųjų Metų 
laikotarpy prašomi kuo skubiau 
prisiųsti Mūsų Pastogės Redakci
jai 13 Percy St., Bankstown, N. 
S.W., 2200.

Taip pat primename, kad Re
dakcijai skirta medžiaga turi būti 
adresuojama Redakcijos aukščiau 
paduotu adresu, bet ne į Box 4558 
G. P.O. Sydeny, kaip kad daugelis 
praktikuoja. Pašto dėžutės adresu 
redakcijai siunčiama medžiaga 
redakcijų pasiekia savaitėmis pa
vėluotai.

įsidėmėkite: 1969 metų pirmasis 
Mūsų Pastogės numeris bus išlei
džiamas datuotas sausio 13.

Mūsų Pastogės Redakcija

PADĖKA

Šnekutis

Sydnėjaus Apylinkės V-ba

PADĖKA
Sydney Dainos Choras įvykusio 

parengimo (lapkr. 16 d.) proga 
dėkoja visiems, prisidėjusiems bei 
chorą parėmusiems. Ypač dėkingi 
choro steigimo iniciatoriui p. P. 
Sakalauskui už piniginę auką. p.p. 
Belkui ir Šatkauskui talkinusiems 
bufete, ponioms J. Mardosienei 
ir Ališauskienei, perėmusioms 
maisto produktais.

Ačiū ir visiems atsilankiusiems.
Choras “Daina"

ALB Melbourno Apylinkės Valdybos narį.
ALGĮ BULAKĄ

ir
GLENDA ROBERTSON,

sukūrusius šeimos židinį, sveikina
A LB Melbourno Apylinkės Valdyba

Wollongonge Marijona Černiaus
kienė, aktyvaus bendruomenės na
rio p. Černiausko motina, mirė su
laukusi gražios senatvės. Palaido
ta lapkričio 26 d. Rookwood 
pinėse.

Auto nelaimėje skaudžiai 
žeista p. šaparienė iš Sydney.

ka-

su-

Jeigu viskas vyks kaip numaty
ta ir neatsiras kokių nors kliūčių, 
tai trys Amerikos astronautai pra
leis Kalėdas skriedami aplink mė
nulį.

Mano bičiulis skundėsi turėjęs 
savo įstaigoje nemalonumų. “O 
ką? Žmona sugavo tave bebučiuo-

Pereitų savaitę išvykę pasižmo
nėti dail. L. Urbonas ir V. Aniu- 
lis N. Gvinėjoje pirmiausia susi- ..... _
tiko su inž. P. Dirkiu, kuris yra jant sekretorę?” paklausiai. Ne, 
nevainikuotas N. Gvinėjos valdo- priegingai _ sekretorė sugavo ma- 

• ne bebučiuojant savo žmonų.

Beprotnamy vienas pacientas šo
ko į prūdų norėdamas nusiskan
dinti. Kitas pacientas nėrė paskui 
jį ir išgelbėjo ir už tai buvo ad
ministracijos pagirtas. Kitų die
nų beprotnamio direktoriui buvo 
pranešta, kad norėjęs vakar nu
siskandinti rastas kambary pasi
koręs. Tada direktorius ir sako 
tam, kuris buvo anų ištraukęs iš 
vanedns, kad, girdi, pastangos bu
vusios tuščios, nes vis tik anas nu
sižudęs.

— Neteisybė! — karštai užgin
čijo pacientas: — kadangi jį iš
traukiau šlapių, tai pakabinau 
kad išdžiūtų!

L.V.S-gos Ramovės Sydnėjaus 
Skyriaus Valdyba nuoširdžiai dė
koja prisidėjusiems prie Lietuvos 
Kariuomenės Šventėse iškilmingo 
minėjimo šiais jubiliejiniais ir Lie
tuvos Laisvės Kovos Metais lapkri
čio 23 d. Dainavoje:

a) Sydnėjaus Lietuvių Meno An- 
sambiui ir dirigentei Marijai Um- 
bražiūnienei už puikų koncertą; p. 
A. Kutkai už gerą paskaitą, p.p. 
A. Plūkui ir K. Belkui už prasmin
gą scenos dekoravimą, p. T. Rot- 
cui ir skautams, p. J. Karitonui 
už visokeriopą pagalbą, Soc. Glo
bos Mot. D-jos ponioms už skanių 
užkandžių paruošimą, p.p. A. Le
lešiui, J. Kurlinskui, N. Zabors- 
kiui, Džiubinskui už salės išpuoši
mą ir visiems svečiams už gausų 
dalyvavimą.

b) Sydney klebonui kun. P. But
kui už atlaikytas sekmadienį (lap
kričio 24 d.) iškilmingas šv. Mi
šias, skirtas žuvusiems už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę bei 
nukankintiems bolševikų kalėji
muose ir Sibiro taigose; Sydney 
Dainos chorui ir dirigentui muz. 
K. Kavaliauskui už giesmes iškil
mingų pamaldų metu, jaunimo or
ganizacijų vadovams ir jų na
riams dalyvavusiems iškilmingose 
pamaldose su vėliavomis — sporto 
klubams Kovui ir Neriui, ateiti
ninkams ir skautams. Malonu buvo 
gėrėtis gausiu būriu skautų ir 
skaučių dalyvavusių iškilmingose 
pamaldose.

Rtimovės Sydnėjaus Shyr.
Valdyba

L.V-S.

PADĖKA

Melbourne Ramovėje
RAMOVĖS 

KONCERTAS MELBOURNE

Melbourne Kariuomenės Šventės 
jubiliejinis minėjimas tęsėsi per 
du savaitgaliu. Pradėtas lapkri
čio 16 d. P. Pusdešrio parašytu 
vaidinimu “Trys Broliai” ir po to 
sekusiu baliumi, ir užbaigtas 23 d. 
gražiu koncertu bei sekmadienio 
pamoldomis už žuvusius karius.

Koncertas praėjo labai sklan
džiai ir gražiai, nors ir su “pasku
tinio momento” pakeitimais. Keli 
programos punktai nebuvo įvykdy
ti, nes solistas G. Kalpokas buvo 
ligos paguldytas į lovų ir negalė
jo atvykti. Tačiau vietoj to buvo 
duota šio to dauigau.

Koncertas įvyko vietos Lietuvių 
Namuose, teatro salėje. Pradėtas 
jis buvo trumpu mūsų kariuome
nės 50 m. sukakties minėjimu. Vė
liavas įnešus vietos “Ramovės” 
skyr. pirmininkas V. Šalkūnas 
paskaitė turiningų, jubiliejui pri
taikytų kalbų, kurios metu jaunoji 
Verutė Sidabraitė, tautiniai apsi
rengusi, prisegė pirmoj eilėj sė
dintiems savanoriams-kūrėjams 
tautinių spalvų kaspinėlius, šis 
gražus dėkingumo pareiškimas bu
vo visos auditorijos šiltai nuplo- 
tas.

Paskaitai pasibaigus buvo iškil
mingai išneštos vėliavos ir prasi
dėjo koncertinė dalis.

Koncerto programoj dalyvavo iš 
Adelaidės specialiai atvykusi so
listė G. Vasiliauskienė, klarnetis
tas A. Valius, solistas V. Zdanavi
čius, P. Morkūno Vyrų oktetas, 
pianistė Nancy Valiuvienė, kuri 
vaisiems akomponavo, deklamato
rius P. Vaičaitis ir tautinių šo

kių jaunimo grupė “Klumpakojis”. 
Programoje įrašytas su šešiom 
dainom solistas G. Kalpokas, stai
ga susirgęs, negalėjo dalyvauti.

Solistė G. Vasiliauskienė išpil
dė net septynius dalykėlius: Vil
nius — arijų iš operos “Dalia” — 
B. Dvariono, Ne margi sakalėliai 
— Tallat-Kelpšos, Lakštingalos 
giesmė — V. Kuprevičiaus, Sapnų 
grožybė — J. Nabažos, Nekantru
mas — F. Schuberto, Myli, nemy
li — G. Mascagni, ir Mergaitė 
ir paukštelis — J. Benedicto. Pas
kutinę dainų išpildė kartu su klar
netistu A. Valium.

Solistas V. Zdanavičius padai
navo arijų iš operos Rigoletto — 
Verdi ir naujų V. Kavecko kūri
nį “Žemei”.

P. Morkūno Vyrų oktetas pa
dainavo antroje koncerto dalyje: 
O ko jūs liūdit — A. Bendoriaus, 
Gaudžia trimitai — M. Petrausko 
ir kartu su soliste Vasiliauskie
ne Lopšinę — Mozorto.

Aleksas Valius klarnetu nuotai
kingai pagrojo: Kur giria žaliuo
ja — J. Gudavičiaus, Levendrų 
laikas — L. Ivans, Šių naktelę — 
St. Šimkaus ir Valsų — Šopeno.

Pijus Vaičaitis padeklavamo 
Vaičiūnienės eilėraštį Kad galė
čiau ir priedo dar vienų kūrinėlį — 
Gėlių taika, o "Klumpakojis” 
šauniai sušoko Lenciūgėlį, Šustų 
ir Žiogelius.

Visi solistai buvo geroje formo
je ir koncertas laikytinas labai 
pavykusiu, kaip tai pareiškė dė
kodamas jiems p. V. šalkūnas kon
certo scenoje ir visiems artistams 
ir solistams suruoštos vakarienės 
metu.

N. Bt.

TRYS BROLIAI 
MELBOURNE

Melbourno “Aušros” teatras pa
statė dar vieną veikalą “Trys Bro
liai”, tai Prano Pusdešrio para
šytas vieno veiksmo vaizdelis. Šis 
veikaliukas sėkmingai buvo pasta
tytas Adelaidėje.. Todėl Melbour
no ramovėnai jubiliejinio kariuo
menės minėjimo proga, nusprendė 
parodyti Melbourno lietuviams. 
Tai įvykdyti buvo pakviestas mū
sų vietinis “Aušros” teatras su re- 
žisore Monika Gylyte.

Vaidinime parodyta vienos šei
mos trijų brolių susitikimas prie 
namų šulinio. Tragiškas jis bu
vo tuo, kad broliai įvairių politi
nių įvykių ir priešingų vėjų blaš
kyti nebegalėjo surasti bendros 
kalbos: kai vienas ruošėsi bėgti į 
Vakarus, kitas norėjo likti tik sa
vo sodyboje ir niekur nejudėti, 
o trečias, atvykęs su raudonai
siais partizanais, kalbėjo apie ko
vą su rudaisiais okupantais, Tre
čiasis brolis, raudonųjų uniformo
je, buvo šalčiausiai sutiktas pir
mųjų dviejų brolių ir buvo išvy
tas iš tėviškės kiemo.

“Aušros” teatras, be trijų se
niau matytų ir mums jau žinomų 
aktorių — L. Braniška, E. Šid
lauskas ir A. Butkutė — šį kar
tą parodė ir du naujus: ponią 
Baltrukonienę — šeimos motinos 
vaidmenyje — ir Paulių Rūtenį — 
antrojo brolio vaidmeny. Baltru- 
konienė, matosi nebe naujokė sce
noje, pasirodė gan įtikinančiai ir 
savo rolę atliko su dideliu įsijau
timu ir išgyvenimu. Apie Paulių 
Rūtenį nėra kas ir kalbėti. Jis 
senas aktorius, per savaitę suge
bėjęs ne tik rolę išmokti, bet ir

daug entuziazmo ir drųsos priduo
ti kitiems aktoriams. Pirmieji bro
liai L. Braniška ir E. Šidlauskas, 
vienodai gerai ir drųsiai savo ro
les suvaidino.

Dekoracijos Br. žiedo ir Al. Ga
bo.

Sodrus Balsas — perduotas 
Henr. Antanaičio, o šviesų paruo
šimas — Jono Karvelio. Visas or
ganizacinis darbas, visi smulkūs 
ir stambūs rūpesčiai teko p. V. 
Kružienei, teatro reikalų vedėjai.

Pastatymo režisierius Monika 
Gylytė.

Romovės sk. pirmininkas V. 
Šalkūnas, dėkodamas įteikė reži- 
sorei ir gėlių puokštę.

N .Butkumis

Sydnėjaus Sporto Klubo Kovo 
pradėtas vajus paremti vykstan
čius į Sporto šventę Adelaidėje, 
koviečius sportininkus vyksta 
sklandžiai, šiam tikslui aukojo: 
Po $10.00 A. Daniškevičius, E. 
Kolakauskas; po $4.00 — J. Gai
damavičius, V. Glionertas, E. 
Slonskis; po $2.00 — P. Burokas, 
A. Gasiūnas, S. Gedminas, J. Ma
karas, J. Matūzas, B. Pivoriūnas, 
A. Stravinskas, V. Vailokas, St. 
Vyšniauskas.

Visiems dosniems aukotojams 
reiškiame širdingų padėkų.
Sydn. Liet. Sporto Kl. Kovo V-ba
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