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Nors kalendoriniai skaičiai 
keičiasi, vis tik gyvenimas turi 
savo ritmą, nepriklausomą ir ne
pajungtą žmogaus sugalvotiems 
laiko matams. Nežiūrint to, me
tų sąvarta bent psichologiškai tu
ri įtakos žmogui ir jo veiklai. 
Čia žmogus kaip ant kalno atsis- 
lojęs toli užmato į priekį savo ------------------------------
kelią, kurį jis turės nueiti ir ką
per tą laikotarpį padaryti. Tai Studijų Dienos, kurios taip pat 
yra planavimas ateičiai, prama- bus didelė mūsų gyvenime nau- 
tymas tam tikrų darbų, kurių jiena.
vieni privalomai turės būti atlikti, 
kiti tik užprojektuoti. Iš to ir se
ka metų pabaigoje susumavi
mai išvedant, ar metai buvo ge
ri, ar blogi laikantis metų pra
džioje sudarytojo plano: jei vis
kas buvo įvykdyta, kaip prama
tyta arba net ir daugiau, tai skai
tosi metai buvę sėkmingi ir na
šūs.

Lygiai tokius metų darbų pla
nus sudaro ir bendruomeniniai 
vienetai, organizacijos, net val
stybės. Be šių rūpesčių neapsi
eina ir mūsų lietuvišoji ben
druomenė. Net gi sudaromi sa
votiški veiklos kalendoriai mis- 
totam, kas turės būti padaryta 
tada ir tada.

Australijos lietuvių bendruo
menė šiuos metus pradeda gedu
lo ženkle prieš pat Kalėdas ne
tekus savo pirmininko ir pozity
vaus darbuotojo Simo Narušio. 
Nežiūrint šito skaudaus fakto, ir 
vienam ar kitam iškritus iš ko
votojų gretų gyvenimas tebevyk
sta su savo reikalavimais ir įsi- 
pareigoojimais. Rūpestis tik toks, 
kad pasitraukusių vietoje neliktų 
tuščių vietų, o stotų ir kibių į 
darbą naujos stiprias rankas.

Kaip žinome, ir šie metai pa
reikalaus iš mūsų visų daug dar
bo ir aukos. Visų pirma metų 
pabaigoje įvyksta Melbourne 
Lietuvių Dienos, kurioms teks 
daugeliui stiprokai įsikinkyti, 
kad tos dienos lyg ir sudarytų 
mūsų darbų derliaus vainiką. 
Lygiai neeilinis įvykis ir planuo
jamos per Velykas Melbourne

Paruošė: Vyt. Bernotas

Žvilgsnis atgal
SVARBESNI DEŠIMTMEČIO ĮVYKIAI

Su 1969 metų pabaiga pasibai
gė dar vienas dešimtmetis, palik
damas istorines žymes ne tik že
mėje, bet ir pirmuosius pėdsakus 
mėnulyje, žmogaus kūrybingumo 
jėga pasireiškė visuose gyvenimo 
rėmuose, žmogus padarė didžiulę 
pažangą medicinoje, milžiniškus 
laimėjimus moksle ir technikoje. 
Jis sugebėjo užvaldyti erdves, įkel
ti koją mėnulin, pasiekti Marsą, 
Venerą ir ruoštis kelionei į kitas 
planetas, žmogus pakeitė savo ap
linką, jsigijo begalybę žinių, ta
čiau, jis pats nė kiek dėl to ne
pakito. Jis liko agresyvus, savo 
pažiūromis ir veiksmais žiaurus, 
savo egzistencijos prigimtimi pri
mityvus šios žemės laikinas praė- 
jūnas.

Visus žmogaus laimėjimus, jo 
sėkmės ir nesėkmes, jo džiaugs
mus ir ašaras vertėtų trumpai 
paminėti praeitų dešimties metų 
bėgyje. Galbūt sekančiose skiltyse 
bus prasilenkta su kai kuriais 
svarbesniais pasaulio įvykiais, ta
čiau turimomis žiniomis ir rašyto
jo stokojamu laiku ne viskas tuo 
tarpu buvo prieinama ar įvykdo
ma.

1961 METAI
Visai netikėtai metų vidury, ry

tų Vokietijos Ulbrichtas užtveria 
Berlyno sieną — izoliuoja vaka
rams priklausančią miesto dalį 
sovietų valdomoj teritorijoj. Spyg
liuotų vielų, grubių mūrų, minų ir 
rytų Vokietijos milicijos bei pik
tų šunų saugoma siena tampa ti
ronijos simboliu. Vakaruose Ber
lyno padalinimas įgauna “gėdos 
sienos” vardą.

Keletą mėnesių vėliau Kruščio- 
vui destalinizuojant Sov. Sąjun
gą ir griaunant tironui statytus 
paminklus, visai nejučiomis rytuo
se užrūstinamas Mao Tse Tungas.
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Taip būtų galima suminėti vi
są eilę darbų ir užsimojimų, ku
rie turės būti atlikti šiais metais, 
tačiau svarbiausias ir pagrindi
nis rūpestis — tai mūsų net ir 
kasdieninį gyvenimą pajungti lie
tuvybės gerovei, gyventi taip, 
kad toji lietuvybė nesiremtų tik 
savaitgaliais, bet ja pi litai būtų 
gyvenama ištisus metus neski
riant šventadienių nei šokiadie- 
nių. Ypač tai svarbu šeimose, 
kur auginama jaunoji karta. Gy
venti taip lietuviškai, kad tiek 
jaunas, tiek senas, tiek pagaliau 
ir svetimas užėjęs į lietuvio kie
mą ar namus suprastų ir pajus
tų. kad čia yra lietuvio sodyba, 
kad tuose namuose gyvena lie
tuviai su savo kalba, papročiais 
ir kultūra. Žinoma, tai nėra 
lengva šitai išlaikyti, bet lietu
viui toks gyvenimas yra būtinas, 
jeigu jis galvoja ir savo jaunimą 
išauginti lietuviais. Šiuo ir tik 
šiuo keliu einant ir bekompro- 
misiniai laikantis kasdieniškame 
gyvenime lietuviškųjų principų 
mūsų lietuviškasis gyvenimas ne
susvyruos nežiūrint kokios aud
ros verstų stulpus.

Tad pradedant naujuosius me
tus tektų ir palinkėti, kad ir šiais 
metais pilnai gyventume lietuvy
be, ne vien tik apie ją kalbėtu
me ir ja sielotuinės. Juk ne žo
džiais grindžiamas gyvenimas, 
bet darbais ir ryžtu. Te nepri
trūksta nuims šito ryžto, to lie
tuviško variklio, tai ir net mir
čiai pasimaišus mūsų gretose ne
liks spragų. (v.k.)

Sovietų-Kinijos santykiai irsta, 
dalosi j dvi dalis, į du komunis
tinio rojaus pasaulius.

Amerikos prez. Kennedžiui visai 
nepasiseka mažai apgalvota “Bay 
of Pigs” (Kiaulių įlankos) inva
zija Kuboje. Washingtone, tačiau, 
prezidentas gauna Kongreso pa
tvirtinimą ir lėšų atsilikusiai 
Apollo programai vystyti.

Amerikos mokslininkų išbando
mas pirmasis LASER modelis, 
(Light Amplification by the Sti
mulated Emission of Radiation.) 
Šiuo prietaisu pagaminamas (elek
tromagnetinių bangų pagelba) ne*

A.L.B. Krašto Valdybos Pirmininkui

SIMUI NARUSIUI

mirus, jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Krašto Garbės Teismas

Gerbiamam Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos Pirmininkui
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SIMUI NARUSIUI

mirus, gimines bei artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi.

Latrobe Valley Seniūnijos Tautiečiai

Drauge su visa Australijos Lietuvių Bendruomene 
liūdime netekus Krašto Valdybos pirmininko

SIMO NARUŠIO

ir drauge užjaučiame visą Krašto Valdybą bei jo artimuosius.

Wollongongo Apylinkės Valdyba ir 
bendruomenės nariai'

LIŪDIME DIDŽIO LIETUVIO NETEKUS
A + A SIMĄ N ARUSĮ PALYDINT

Pereiti metai negausiai Austrą* 
lijos lietuvių bendruomenei tikrai 
buvo skaudūs: metų pradžioje mi
rė didelis šios bendruomenės bi
čiulis JJ. Bačiūnas Amerikoje, 
antroje metų pusėje netekome ir 
eilės žymių darbuotojų čia vieto
je: muziko K. Kavaliausko, šios 
bendruomenės organizatoriaus ir 
pirmojo pirmininko Justo Vaičai
čio Amerikoje, pasiaukojusio vei
kėjo Jono Valio Melbourne ir 
pagaliau prieš pat Kalėdas gruo
džio 23 d. po ilgos ir skaudžios 
ligos mirė ir Krašto Valdybos 
pirmininko pareigose būdamas Si
mas Narušis.

Žinia apie S. Narušio mirtį 
buvo didelis smūgis visai mūsų 
bendruomenei. Netekome ne tik 
tauraus lietuvio, bet visų pir
miausia besąlyginiai pasiaukojan
čio veikėjo ir didelio kovotojo 
už Lietuvą ir lietuvybę nuo pat 
vaikystės iki paskutinio atodūsio. 
Jo pasiaukojanti asmenybė tie
siog buvo užkrečianti ir kitiems, 
nes savo pavyzdžiu ir ugningu 
žodžiu jis jstengė įtraukti į dir
bančiųjų eiles net ir tokių, kurie 
lietuvybei buvo atšalę ar stigo 
laiko. Tai parodo jo veikla jau 
būnant Krašto Valdybos pirminin
ku, kai kelis kartus aplankęs ne 
tik bendruomenės padalinius vi
soje Australijoje, bet ir atskirus 
tautiečius kur tik pasiekė, be
mirštančias tolimas lietuvių ko

paprastai siauras ir galingas švie
sos spindulys. Laser spindulys yra 
milijonus kartų stipresnis už sau
lės šviesą, kuris vėliau bus pri
taikomas moksliniuose bei strate
ginių ginklų įrengimuose. (Pasta
ba: Apie Laser ir Maser veikimą 
bus rašoma vėliau ‘Mūsų Pasto
gės’ puslapiuose).

Medicinoje atsiektas naujas lai
mėjimas — sėkmingai įvykdoma 
inkstų transplantacija. Taip pat 
didelis šuolis padarytas polio li
gai (paralyžiaus) nugalėti. Kovai 
prieš polio išrandami nauji Orai 
Polio Vaccine vaistai.

lonijas atgaivino, prisnūdusias pa
žadino, veiklioms įpylė dar dau
giau ugnies ir ryžto.

Velionį Simą. N arusį visai pa
grįstai galima laikyti akcijos ir 
kovos žmogum: dar būdamas ne
pilnamečiu jaunuoliu stoja sava
noriu į besikuriančios Lietuvos 
kariuomenę ir kovoja už jos lais

1962 METAI
Kruščiovas, atkeršydamas prez. 

Kennedžiui už “Kiaulių Invaziją”, 
sugalvojo pakaitinti amerikonams 
padus. Kremliaus-iHhvanos suta
rimu sovietai pradėjo gabenti 
tarp-kontinentines raketas į Cas
tro valdomą Kubą. Visgi tokia 
išdaiga Kruščiovui nepavyko. 
Amerikos laivynui užkirtus visus 
kelius į Kubą, o Washingtone 
prez. Kennedžiui rimtai pagrasius 
Maskvai karu (jei sovietiškos ba
zės nebus išmontuojamos), tik ta
da Maskva iškraustė proletarinį 
turtą iš Havanos.

Sovietams susprogdinus pačią 
didžiausią 100 megatonų bombą, 
Washingtonas, Londonas ir Mask
va pasirašo branduolinių ginklų 
apribojimo sutartį, šia sutartimi 
draudžiama sprogdinti atominius 
ginklus atmosferoje. Taigi, nuo to 
laiko sovietai su amerikonais ėmė
si kastis giliausius šulinius, ka
dangi sprogdinimai po žeme su
tartim neribojami.

Prez. de Gaulle netikėdamas to
kiomis sutartimis, palieka sava
rankus. Taip pat ir Mao Tse Tun
gas Kinijoje nuo sutarčių laikosi 
nuošaliai. Viena, kiniečiai dar ne
turi atominės bombos, kita, jie 
daugiausiai nepasitiki sutartimis 
sudarytomis Maskvoje.

Romoje, popiežius Jonas XXIII 
atidaro visuotinį Kat. Bažnyčios 
susirinkimą Vatikane.

1963 METAI
Vizituojant Dalias miestą nuo 

pasikėsintojo šūvio mirtinai sužei
džiamas prez. J.F. Kennedy. Nau
juoju Amerikos prezidentu tampa 
L. B. Johnson. Prez. Johnson pa
sirodo esąs kietas ir apsukrus po
litikas. Naujose pareigose prez. 
Johnson pasiekia stambių laimėji
mų kongrese, bet tuo pačiu vis 
daugiau įsipainioja Vietnamo 
konflikte.

Amerikos viduje aštrėja negrų 
“lygių teisių” kova. Kada pirmas 
negras, James Meredith, įstoja į 
Mississipi Ole universitetą, Mar
tin Luther King už tai pasodina
mas kalėti. Už nepagrįstą negrų 
vadui bausmę krašte sujuda visi 
negrai. Pradžioje negrai ruošia 
protesto eisenas, vėliau demonstra 

vę ir nepriklausomybę; pradėjęs 
kario gyvenimą jis kariu išbūna 
ir visą savo gyvenimą: tarnauda
mas nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenėje jis rūpinasi lietuvių 
karių švietimu, o baigiantis ant
rajam pasauliniam karui jis ir 
pasitraukęs iš Lietuvos ir toliau 
kovoja už lietuvių tautos teises

ALB Kraštcf Valdybai
Malonėkite priimti Baltų Tarybos Australijoje gilius 

užuojautos jausmus liūdint netekus jūsų pirmininko
SIMO NARUŠIO

Pabaltijo tautos — lietuviai, latviai ir estai -— prisimins 
ji kaip idealistinio charakterio ir ryškaus pajėgumo asmenį.

Nuo pat Baltų Tarybos Australijoje įkūrimo Simonas 
Narušis buvo vienas iš aktyviųjų Baltų Tarybos narių ir daug 
pasitarnavo baltų bendruomenėms Australijoje. Tarybos na
riai prarado nuoširdų baltų tautų darbuotoją.

Su giliu liūdesiu
M. Hennoste ±

Baltų Tarybos Australijoje Pirmininkas

ALB Krašto Valdybai
Teikitės priimti visos estų bendruomenės Australijoje 

gilius užuojautos jausmus netekus jūsų garbingo pirmininko 
SIMONO NARUŠIO.

Aš pats, kaip ir daugelis estų, kurie galėjo bendradar
biauti su a.a. Simonu Narušiu, prisiminsiu jį kaip didelių 
sugebėjimų asmenį ir nuoširdų estų draugą.

Su giliu liūdesiu
M. Henndste

Estų organizacijų Australijoje Tarybos 
Pirmininkas

cijas kurios baigiasi kruvinomis 
riaušėmis.

1964 METAI

Nors ilgai prašant, Mao Tsc 
tungui nepasiseka išgauti sovie
tiškos atominės bombos paslapties. 
Taigi, kiniečiai savarankiškai mė
gina suskaldyti atomą, žinoma, 
Pekinui pavyksta, bomba sprogs
ta nustebindama visus, o tuo la
biau įvarydama baimės draugams 
Maskvoje.

Daug keliaująs popiežius Pau
lius VI aplanko Šventąją Žemę. 
Vatikanas tiesia ranką ir net sim
boliškus popiežiaus glėbsčius or
todoksų bažnyčios patriarchui 
Athenagorui. Klausimas ar krikš
čionys jungsis po viena Išganyto
jo skraiste?

Žydų pastangomis panaikinama 
privaloma rytmečio malda Ameri
kos mokyklose.

Anglijoje, Mary Quant #įveda 
“mini skirt” madą kuri žaibo grei
tumu užkrečia visą vakarų pa

ir jos išlikimą.
Jau nuo 1949 m. S. Narušį su

tinkame vos tik atvykusių lietu
vių į Australiją tarpe besidarbuo
jantį dedant pagrindus jau šian
die dvidešimtį metų gražiai gy
vuojančiai ir veikiančiai Austra
lijos Lietuvių Bendruomenei.

Atlikus šios bendruomenės stei
gimo ir kūrimo darbus S. Narušis 
laikinai pasitraukia tarsi norėda* 
mas sukaupti jėgų paskutiniam 
kovos už lietuvybę etapui, ir štai 
jį jau matome Sydnėjaus apylin
kės pirmininku, o 1964 išrenka
mas į Krašto Valdybą joje išbū
damas pirmininku iki mirties.

Taip šiandie stovime prie nau
jai supilto kapo ir su sielvartu 
galvojame, kad nustojo plakusi 
lietuvių tautą mylėjusi širdis, 
nusviro rankos, pasiaukojančiai 
dirbusios mūsų tautos ir bendruo
menės gerovei. Nelengvas yra ka
rio h- visuomenininko kelias, bet 
dar sunkesnis ir atsakingesnis to, 
kuris stovi priekyje ir vadovybė
je. Kiekvienas turi teisę tokį kri
tikuoti, net priekaištautį. šito ne
išvengė ir velionis Simas. Šiandie 
jį palaidojus suprantame, kad ne
mokame įvertinti to, ką turime 
ar turėjome, bet žinome, ko ne
tekome. Ir šitos tiesos fone dar 
labiau išryškėja velionies Simo 
asmenybė ir didybė.

saulį. Tuo tarpu Vokietijoje madų 
kūrėjas Rudi Gernreich, sugal
voja moterims maudymosi kostiu
mą be viršutinės dalies. Deja, ši 
mada nei rytuose, nei vakaruose 
neprigyja.

1965 METAI
t

Karo padėtis Vietname sunkėja. 
Amerika imasi visokiausių gyny
bos priemonių prieš agresorių. 
Bombarduojami š. Vietnamo mili- 
tariniai įrengimai, tiltai ir gink
lų tiekimo centrai. Tačiau Ame
rika neparodo drąsos nei ryžto 
karą laimėti. Vietoj karo veiks
mų susintesyvinimo, atleidžiama 
puolimo įtampa. To išvadoje, kon
fliktas Vietname veda prie ilgiau
sio ir nuostolingiausio karo Ame
rikos istorijoje.

Amerikiečių Mariner pasiekia 
Marsą. Mariner būdamas 142 mil. 
mylių atstume nuo žemės, perduo
da televizijos ekranuose nuosta
bius Marso paviršiaus vaizdus.

(Nukelta j psl. 6)
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. . . . . m Su Simu Narusiu atsisveikinant vių netekus didelio kovotojo ir 
neeilinio žmogaus.

Velioni pagerbiant gausiai vai
nikų nebuvo, tačiau daugelis tau-

JONAS SOLI VNAS

ŠVENČIŲ NUVERTINIMAS
Nežinau, galbūt Australijos lietuviuose tradicijos vis dar tebėra ' 

stiprus lietuvybės išlaikymo stulpas. Tačiau pas mus liūdniau. Kai . 
sulaukiame kokių nors išskirtinų religinių ar tautinių švenčių, tuoj 
jas norisi palyginti su Lietuvoje švęstomis. Gaila prisipažinti, bet 
mes įvairias šventes esame nepaprastai suprastinę ir net nuvertinę.

Tiek Kalėdų, tiek Naujų Metų švenčių proga mintin užklysta 
mūsų švęstosios šventės savame krašte. Tik prisiminkime Kalėdas. 
Kaip mes vaikai laukdavome Kūčių vakaro! Visa buvo taip gražu, 
romantiška, paslaptinga. Tikiu, kad prie tos nepaprastos nuotaikos 
sukūrimo prikišdavo savo pirštus ir šaltoji žiema. Ji tokia, balta, 
švelni būdavo. Taip nuteikdavo mus kilnesnei minčiai, rimtesniam 
susikaupimui. Dabar nieko to neturime. Čia Kalėdos dažniausia be- 
snieginės. Tačiau ne vien tik gražioji mūsų žemės aplinka papuoš
davo mums šventes. Jas dar geriau išdabindavo pats žmogus per 
savąsias lietuviškas tradicijas. Kitados mūsų žemėje, turbūt, nė vie
nas vaikas nelaukdavo Kalėdų, kad gautų dovanų. Jis greičiau lauk
davo kažkokio paslaptingumo ir švelnumu pasipuošiusio Kūčių va
karo. Kaip gražu būdavo, kai prie Kūčių stalo susirinkdavo visa šei
ma lauke tvoroms nuo šalčio traškant. Tėvas padalindavo plotkelę. 
Gi motinos rūpestinga akis budėdavo, idant stalas būtų valgiais tur
tingas ir turiningas.

Dabar? Nūdieninės Kūčios suprastėjo. Dingo daugumas lietu
viškų tradicijų. Tiesa, stalas valgiais net ir turtingesnis. O neretai ir 
gėrimų netrūksta. Tačiau tąją lietuvišką Kūčių nuotaiką sunaikino 
aplinka. Tai ji atėmė mums tradicijas ir sukomercino tokią gražią 
šventę.

Šiandie savo mažamečius gimines per Kalėdas dovanomis už- 
verčiam. įvairiausios lėlės, tankai, patrankos, triukšmingi žaisliniai 
automobiliai ir lėktuvai. Kokių čia dovanų neberasi, viską galima 
gauti, viską nusipirkti. Ir vis tiek mes jaučiame, kad per Kalėdas 
ne taip turėtų būti. Kažkoks paslaptingas balsas erzina žmogų ieško
ti dvasinių dovanų, aukštesnio, prasmingesnio pasitenkinimo. Net 
ir alkoholiniais gėrimais negalime sunaikinti visų širdies priekaištų.

Va, čia ir iškyla tikroji šventės atšventinto problema. Kyla 
klausimas apie tai, kaip išeivinė Lietuva turėtų švęsti savo iškilią
sias religines bei tautines šventes. Žinoma, mes lietuviškos aplinkos 
negalime sukurti. Švenčių snieginis baltumas nuo mūsų nepriklauso. 
Jas papuošti taip tegali tik tas, kurio užgimimu mes džiaugiamės. 
Vis dėl to yra dar daug priemonių, kurias naudojant dar galėtum 
ir Kalėdoms gražinti tikrąją jų prasmę. Bene lengviausias būdas — 
kalėdinių dovanų įprasminimas. Argi visi mūsų vaikų giminės dabar 
vaikus apverčią pigiais žaislais, negalėtų, sakykime, vaikams ką 
nors prasmingesnio dovanoti? Jau beveik iki banalumo nusibodęs 
yra kartojimas apie knygines dovanas vaikams. Tačiau čia vis tiek 
norėtųsi pakartoti, jog vaikus galima laimingais padaryti ne vien 
tik pigių, menkavertiškų žaislų dovanomis. Vaikas galbūt knyginės 
dovanos tuo momentu ir neįvertins. Tačiau būkime tikri, jog jis 
knygos nenumes, kaip jis greit numeta gautąjį žaislą.

Verta pagalvoti ir apie prasmingų dovanų davimą suaugusiems. 
Ir čia medžiaginė dovana turėtų būti pakeista dovana, kuri nesu- 
valgoma arba dar tą patį vakarą neužmirštama.

Pagaliau esame nusmukę ir Naujųjų Metų šventės įprasmini
me. Nėra abejonės, kad miesčionys — o dabar mes visi beveik tokie 
— ateinančius metus daug triukšmingiau sutinka, negu Lietuvos 
kaimas. Ir kaip dažnai mes Naujųjų Metų šventę paskandiname 
alkoholyje. Kaip dažnai mes pirmąją kitų metų dieną pramiegame 
norėdami atsigauti nuo persigėrimo. Kad ir toks mažas prisimini
mas: prieš keliolika metų mūsų visuomenėje ruoštieji Naujųjų 
Metų sutikimai būdavo gan kultūringi. Turėdavome menines pro
gramas ir... ne tik himną sugiedodavome valandai atėjus. Bet visa 
tai išnyko. Beliko tik banalus tosto pakėlimas dažnai net nežinant 
už ką ir pigus laiko išeikvojimas. Ir čia galima būtų šventę protin
giau atšvęsti taip, kaip prieš kelioliką metų švęsdavome. Taigi, ver
ta pagalvoti apie išskirtinių švenčių įprasminimą.

Su neslepiamu! susirūpinimu Syd- 
nėjaus ir visos Australijos lietu
viai sekė ilgą a.a. Krašto Valdy
bos pirmininko S. Narušio ligos 
eigą iki pasiekė žinia, kad gruo
džio 23 d. jis mirė vidurių vėžiu 
būdamas beveijk septyniasdešimt
vienerių metų. Jau paskutinį kar
tą vizituodamas Australijos lietu
vių kolonijas jis jautė sunkes
nius priepuolius, bet jo geležinė 
valia ir stipri sveikata dar jam 
neleido gulti į ligos patalą. Jau 
beveik visiškas ligonis dar išsiren
gė aplankyti N. Zelandijos lietu
vių, tačiau sveikatos padėčiai tiek 
pablogėjus jis anksčiau negu bu
vo planavęs -sugrįžo iš N. Zelan
dijos ir po kelių dienų atsigulė 
ligoninėn, čia jam buvo padaryta 
operacija, tačiau liga tiek buvo 
buvo įsisenėjos ir išsiplėtus, kad 
operacija didelio palengvinimo ne
davė. Nepraėjus kelioms savaitėms 
jam buvo padaryta antra opera
cija, tačiau irgi be pasekmių: 
gruodžio 23 d. jis užmerkė akis.

Apie velionies S. Narušio mirtį 
skubiai telefonais buvo painfor
muota visos stambesnės lietuvių 
kolonijos Australijoje ir pasiųstos 
telegramos Margučio radijui Čika
goje bei jo seserims Amerikoje.

Dėl Kalėdų švenčių velionis Si
mas buvo laidojamas tik gruodžio 
29 d. Dieną prieš tai, sekmadienio 
vakare jo karstas buvo atvežtas

j Lidcombe St. Joachimo bažny
čią ir čia gausiai vietos lietu
viams dalyvaujant buvo atlaiky
tos už velioni vakarinės pamaldos 
vadovaujant kun. P. Butkui. Kars
tas buvo pridengtas lietuvių tau
tine vėliava ir prie karsto garbės
sargyboje stovėjo vietos tunto vy
resnieji skautai.

Dar didesnė gedinčių tautiečių 
minia, negu iš vakaro, susirinko 
sekančią dieną į bažnyčią atiduo
ti paskutinę velioniui pagarbą ir 
jį palydėti į amžino poilsio vie
tą. Laikant kun. P. Butkui už ve
lionį gedulingas pamaldas prie 
karsto garbės sargyboje stovėjo 
Krašto Valdybos nariai ir lietu 
viai atsargos kariai ramovėnai 
Jautriame savo pamoksle kun. P 
Butkus prisiminė velionį kaip tau
rų lietuvį ir kovotoją. Pamaldų 
metu giedojo Dainos choras vado 
vaujamas p. Br. Kiverio. Netru 
kus liūdna laidotuvių eisena pasu 
ko į kapus.

Kun. P. Butkui atlikus religines 
laidotuvių apeigas prie kapo su 
velioniu atsisveikino organizacijų 
atstovai, bendradarbiai ir bičiu
liai. Kalbas pasakė: Krašto Val
dybos vardu einąs pirmininko pa
reigas p. M. Zakaras, bičiulių ir 
bendradarbių vardu Dr. A. Mau- 
ragis, “Ramovės” vardu S. Pačė- 
sa, Sydney apyl. V. Bitinas, skau
tų vardu J. Zinkus, Melbourne 
apyl. vardu D. Jokubauskaitė,

Palikto turto klausimu

Geelongo bendruomenės vardu 
jos pirmininkas A. Jomantas, 
Fed. Baltų Tarybos ir estų ben- 
druomės vardu E. Hennoste, in
žinierių draugijos ir Baltų komi
teto vardu V. Bukevičius, Krašto 
Kult. Tarybos vardu jos pirm. J.
Maksvytis, bendruomenės garbės 
narys A. Baužė, J. Kedys, I. Jo
naitis, P. Sakaulauskas V. Kazo
kas. Visi jie asmeniškai ir savo 
atstovaujamų vienetų vardu iš
reiškė velionui pagarbą ir padėką, 
o drauge ir jausmus visų lietu-

tiečių ir organizacijų vietoje vai
niko aukojo pinigais liet, ben
druomenei tuo išreikšdami velio
nio Simo Narušio valią ir mintį 
— dirbti ir aukti ne asmeniui, bet 
tautai ir bendruomenei. Greičiau
siai tų aukotojų sąrašas bus ne
trukus viešai paskelbtas.

Nuskamba iš kelių šimtų krūti
nių “Viešpaties Angelas”, “Ma
rija, Marija” ir galop Tautos 
Himno aidai palydi S. Narušį į 
dausas.

Ilsėkis ramybėje, garbingas ko
votojau!

Mirus mielam prieteliui
SIMONUI NARUŠIUI,

jo žmoną, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Leonardas ir Halina Karveliai,
Bankstown, N.S.W.

A.L.B. Krašto Valdybos Pirmininkui
A. A.

SIMUI NARUŠIUI
mirus, jo gimines, artimuosius ir Krašto Valdybą giliai 
užjaučiame kartu liūdėdami

Elena, Pranas Nagiai 
ir Zigmas Kyzelis 

Minties Spaustuvės vardu

Drauge su visa Australijos Lietuvių Bendruomene 
liūdėdami mirus Krašto Valdybos pirmininkui ir 

mūsų artimam bičiuliui
SIMUI NARUŠIUI

giliai užjaučiame jo žmoną ir artimuosius.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos Pirmininkui 

A t A 
NARUŠIUI

mirus, širdingą užuojautą reiškiame A.L.B. Krašto Valdybai 
visiems jo giminėms bei artimiesiems.

Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos Valdyba

Netekus ALB Krašto Valdybos Pirmininko ir nuoširdaus 
Dainos choro bičiulio

SIMO NARUŠIO
giliai liūdime su visa lietuvių bendruomene drauge užjausdami 
jo žmoną ir artimuosius.

‘Dainos’ ’dirigentas ir choristai.

Liūdime drauge su visa bendruomene mirus 
A.L.B. Krašto Valdybos Pirmininkui

SIMUI NARUŠIUI
ir gilią užuojautą reiškiame jo žmonai bei artimiesiems.

Sydnėjaus Liet. Tautinių Šokių Grupė

Prieškalėdines ir priešatosto- 
gines ruošas padidino pabaigoje 
pereitų metų netikėtas, pavienės 
iniciatyvos būdu iškilęs, už palik
tą Lietuvoje privatų turtą atly
ginti pretenzijų pareiškimo klausi
mas. Pretenzijas pareikšti termi
nas buvo labai trumpas — iki pa
baigos pereitų metų, tad tuo su
sirūpinę kai kurie lietuviai karšt
ligiškai puolė užpildyti keturiuose 
pareiškimo puslapiuose nurodan
čias į jų Lietuvoje paliktą turtą 
turimas pretenzijas.

Kyla klausimas, kodėl šis reika
las taip ūmai, apie tai mūsų išei- moralinės ir materialinės skriau- 
vijos diplomatiniams bei politi- dos? 
niams veiksniams nieko nežinant 
iškilo? Arba, jei minėtieji veiks- formalios į paliktą turtą preten- 
niai apie šį reikalą anksčiau ži- zijos, nenurodant nei jo kiekybės 
nojo, kodėl nesuteikė tinkamų in
formacijų ir nepasisakė dėl šia 
forma keliamų turtinių pretenzi
jų, ypač turint galvoje nejudo- 
mą turtą, tikslingumo. Ar keliant 
tokias pretenzijas nebus silpnina
ma vedama mūsų politinė kova dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo?

Paskutiniąją mintį sukelia sena 
valstybės sąvokos apibrėžimo ap- 
tartis, pagal kurią nepriklauso
mos valstybės egzistencijai priva
lomi trys elementai: tauta, teri
torija ir sava valstybės 
Mūs paliktąsis Lietuvoje 
masis turtas — žemė ir 
antrojo, valstybei būtino, 
to — teritorijos integralinę da
lį. Tad, pareikalavus iš okupan
to už šią integralinę valstybės 
teritorijos dalį atlyginimo, ar ne
bus pažeistas mūsų išeivijos poli
tinių veiksnių ir visos čia atsidū- 
rusios tautos dalies sielojimasis ir 
rūpinimasis nepriklausomos Lie
tuvos atstatymu?

Iš tariamų prielaidų teigiama, 
kad šie atlyginimai būsią mokami 
iš Anglijos nusavinto, prieš antą- 
jį Pasaulinį Karą jos apsaugai pa
tikėto, atsarginio Lietuvos valsty
bės aukso fondo. Tačiau kiek anks
čiau iš spaudos patyrėme, iš šio 
nusavinto fondo būsią patenkin
tos už investavimus prieškarinė
je Lietuvos valstybėje Anglijos pi
liečių pareikštos piniginės preten
zijos. Tad tik likutis, jei jis bus, 
tegalėtų būti panaudotas lietuvių

valdžia, 
nejuda- 
sudaro 

elemen-

Mirus Krašto Valdybos Pirmininkui, 
p. SIMUI NARUŠIUI, 

reiškiame gilią užuojautą nuliūdusiai žmonai 
p. V. Narušienei ir artimiesiems.

Syd. Liet. Mot. Soc. Globos D-jos Valdyba

išeivių turtines pretenzijas paten
kinti. Tokiam likučiui nesant, tu
rėtų iš savo iždo apmokėti pati 
Sovietų S-gos vyriausybė. Šiuo at
veju nevertėtų būti naiviais. Jei 
Sovietų vyriausybei tektų prie 
trūkstamų minėtame fonde lėšų 
pridėti, tai ji apkraus specialiais 
šioms išlaidoms padengti mokes
čiais mūsų brolius gyvenančius 
Lietuvos T. S. Respublikoje. To
kiu Sovietų politikos gudravimo 
triuku ar nepadarysime mes, išei
viai, savai tautai ir jos teritori
joje pasilikusiems mūsų broliams

Kadangi šiuo metu pareikšta tik

nei jo vertės; klausimą viešumoje 
keliant laukiama mūsų kompete- 
tingų veiksnių kruopštaus ir iš
samaus paaiškinimo. Paminėtina 
dar ir tai, kad ši ‘‘privilegija”, 
sprendžiant iš pareiškimo formos, 
liečia tik Britų Commonwealth’e 
gyvenančius lietuvius išeivius, ta
pusius jo apimtyje esamų valsty
bių piliečiais. Kaip gi bus su tų 
lietuvių išeivių pretenzijomis, ku
rie gyvena ne Britų Common
wealth’© apimtyje esamose valsty
bėse? Viržis

VIETOJ VAINIKO
Pagerbiant a.a. Simą Narušį 

vietoje vainiko Tautos Fondui au
kojo:

Dr. V. ir B. Barkai
Juozas Ramanauskas
Aukojusiems nuoširdžiai 

jame.
Tautos Fondo Atstovybė

$10.00 
5.00 

dėko-

Bronė ir Petras Ropini

Su velionio SIMO NARUŠIO artimaisiais 
drauge liūdime ir žemai lenkiame galvas prie naujai supilto 
lietuviško kapo.

V. Staugirdienė
E.N.K.A. Zdanavičiai 
L J. Vėteikis

A.L.B. Krašto Valdybos Pirmininkui
SIMUI NARUŠIUI

mirus, jo žmoną, gimines ir Krašto Valdybą nuoširdžiai 
užjaučia

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos Rajonas.

A.L.B. Krašto Valdybos Pirmininkui
A. A

SIMUI NARUŠIUI
mirus, jo žmonai ir giminėms reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Sydney Filisterių Būrelis

AA,
E. NAUJOKAITĖ - KASPERSONS

Vos tik palydėjus į amžinojo po
ilsio vietą velionį Simą Narušį po 
dviejų dienų (gruodžio’31 d.) Syd
nėjaus lietuviai vėl rinkosi į ka
pus laidojant lietuvaitę daininin
kę Eleonorą Naįojokaitę-Khsper- 
sons. Velionė mirė kepenų vėžiu 
gruodžio 26 d. Turėdama stiprų 
ir gerai išlavintą balsą ji kaip 
lengvesnio žanro dainininkė ir ar
tistė plačiai reiškėsi pokarinėje 
okupuotoje Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, vėliau išvykus iš Sovie
tų Sąjungos Vak. Vokietijoje, 
Amerikoje ir pagaliau Australijo
je, i kur ji buvo atvykus prieš 
dešimtį metų. Ją labai gerai atsi
mena Melbourne ir Sydnėjaus lie
tuviai, kur ji dalyvavo minėjimuo
se ir šiaip parengimuose. Pasta
ruoju metu drauge su vyru latviu 
inžinierium abu priklausė Sydnė- 
juje Meno Ansambliui.

Velionė kilmės buvo klaipėdietė, 
dar vaikystėje buvo su tėvais iš
tremta į Sibirą ir vėliau grįžo į 
Lietuvą. Rygoje mokėsi dainavimo 
ir kaip dainininkė dainavo opero
je Lietuvoje. Galėjus įrodyti esant 
vokiškos kilmės jai pavyko išvyk
ti iš Sov. Sąjungos ir kiek laiko

pagyvenusi Vak. Vokietijoje ir vė
liau Amerikoje ir galiausiai ap
sigyveno Australijoje. Gausaus 
būrio vietos lietuvių ir draugų pa
lydėta ji palaidota tarp lietuvių

Rookwood kapinėse. Religines lai
dotuvių apeigas atliko kun. P. 
Butkus. Atsisveikinant prie kapo 
žodį tarė kun. P. Butkus, Krašto 
Kult. Tarybos pirmininkas J. 
Maksvytis ir inž. V. Bukevičius. 
Liūdesy paliko jos vyras Sydnė- 
juje, sūnus ir marti, bei sesuo 
Melbourne.

VIETOJE GELIŲ 
AN T JONO VALIO KAPO

E. ir A. šeikiai 
Arlauskas 
Pov. Baltutis 
J. Bulota 
Ališauskai 
Iz. Gestartas 
L. Vacbergas 
Barkai 
A. Vingis 
įskaitant Melb. Apyl.

skirtus 10 doleriu viso------
ir A.L.B. Krašto Valdybai per
siųsta

ALB Melb. Apylinkės Valdyba 
1969 m. lapkričio 25 d. posėdyje 
nutarė vietoje gėlių ant mirusio 
buv. Krašto Tarybos pirmininko 
ir ilgamečio Krašto Tarybos nario 
Jono Valio kapo įnešti jo atmini
mui $10.00 (dešimt dolerių) Aust
ralijos Lietuvių Fondan.

Lygiai tais pačiais motyvais ir 
tam pačiam fondui aukojo:

A. Ramanauskai $3.00
J. ir O. Bratiškai 4.00
B. Vingriai 6.00
A. Bikulčiai 4.00
B. Vanagas 6.00
Balčiūnai 2.00
Pumpučiai 5.00
V. ir J. šnirai 5.00
Kalnėnai 5.00
Lazutkai 4.00
K. Kuzmickas 4.00
O. Baltrušaitis 5.00
J. Paragienė 2.00
V. Bieliauskas 2.00
J. ir S. Meiliūnai 5.00
Aleknai 3.00

5.00 
2.00 
2.00 
4.00 
2.00 
2.00 
2.00
3.00 
3.00 

Valdybos 
suaukota

$100.00 (šimtas dolerių).
A. Šeikis 

Melb. ApyL Valdybos 
Sekretorius

PADĖKA
Aukščiau paminėtiems aukoto- 

jams, Melb. Apylinkės Valdybai ir 
iniciatoriams reiškiame gilią padė- 
ką ir kviečiame visus bet kokio- 
mis progomis aukoti Australijos 
Liet. Fondui.

ALB Krašto Valdyba
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A + A S. NARUSlO
VEIKLA

5. Narušis pernai Pasaulio Liet. Seime (pirmoje eilėje penktas iš kai

VAIZDUOSE

S. Narutis visuomenininkų tarpe 
susitinkant su p.p. Bačiūnais 
1968 m. Sydnėjuje.

su studentais (sveikina suvažiavimų
1966 m. Sydnėjuje)

Pasaulio Liet. Seime su "didžiaisiais", a k. j j Baiiūnas (nti i969j,29). 
mtn. St. Lozoraitis, Dr. J. K. Valiūnas tr S. Narušis. Susitikimas 1969 m. P.L.H. 
Seime New Yorke.

Dešinėje: pakely į P.L.B. seimų 
(dešinėje)

S. Narutis su jaunimo atstovais
1966 m. (apačioj)

1968 m. Latvių ben
druomenė Sydnėjuje apdovanoja 
S. Naruty medaliu už nuopelnus 
kovoje už Pabaltijo laisvę.

j Dėžinėje: S. Narutis su Lietuvos 
j kariais savanoriais Sydnėjuje 
i 1968 m. (pirmoje eilėje antras ii 

dėžinės)
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LAIŠKAI IS ADELAIDES

Putino
VI. Radzevičius

“Valdovas” Adelaidėje
vičius įdėjo daug darbo ir rūpes
čio suausti bendrą veikalo įsceni- 
zavimo tinklą. Atrodo, kad daug 
demėsio buvo skirta išlaikyti vei
kalo klasiškumą ir dvasinį didin
gumą. Paties teksto apkarpymas

Pristatymas
“Valdovas Krūšna pavergia gen

tį ir nužudo jos teisėtą valdovą. 
Kovos metu dingsta nužudyto ir 
paties Krūšnos sūnūs”.

“Po keliolikos metų pavergta 
gentis sukyla. Tam sukilimui va-

VALDOVAS PAVERGĖ 
(Atžymint V. Myjcolaiiio-Puitino 
dramos "Valdovas" premjerą Ade
laidėje 1969 m, gruodžio 20 d.)

ryžtą gyventi laisvai arba mirti 
kovoj. Nesuprantamas tik Neve- 
rausko balso nenatūralūs pakeiti
mas. Atsimenant jį iš kitų pasi
rodymų, ypač iš Jogailos skundo, 
sunku suprasti kam Neverauskui 
prireikė kitokio balso Žynį pavaiz-

dovauja du vadai, iš kurių vienas 
yra Krūšnos sūnus, o antras-nu- 
žudyto valdovo sūnus. Nė vienas 
iš sūnų nežino, kurio tėvas yra 
Krūšna. Valdovas Krūšna taip 
pat nežino, kuris iŠ juodviejų yra 
jo sūnus”.

Šitaip veikalą pristatė adelai- 
diškiams Vaidilos teatras Valdovo 
premjeros programoje. Pirmoji 
pastraipa šiek tiek praskleidžia 
veikalui suprasti reikšmingą pra
eitį, o antroji, nors ir nelabai 
tiksliai (Gytis žinojo kas jo tėvas) 
įveda į patį dramos rutuliojimasi, 
kurio metu Krūšnai pavyksta, pa
sinaudojant išdavimu, įkalinti abu 
sukilimo vadus. Sukilimas taip ir 
pasilieka nereikšmingu blykstelėji
mu. Visos perkūnijos ir audros 
susitelkia vidinėje kovoje ir valdo
vo pastangose patirti, kuris iš 
suimtųjų sukilimo vadų yra jo sū
nus. Į audros sūkurius papildomus 
žaibus svaido intrigos dėl valdžios 
ir širdies.

Galima būtų laukti, kad žiūro
vai, sekdami dramos eigą, griežia 
dantimis ir smerkia žiaurų laisvos 
genties pavergėją ir teisėto val
dovo žudiką. Lauktina, kad jie gė
rėtųsi ir didžiuotųsi sukilimo va
dais, iš visos širdies trokšdami 
jiems pasisekimo. Tai klaida.

Valdove kenčia ne sukilėliai, bet 
pats pavergėjas Krūšna. Ir ne 
kaip valdovas, bet kaip žmogus, 
kaip mylintis tėvas, kaip nežino
mo keršto auka. Krūšna yra drą
sus ir ištvermingas karys, bet pa
lūžęs, prislėgtas ir kankinamas 
žmogus. Dabar jis ne valdžios 
trokšta, ne žemių, bet sūnaus, vien 
tik sūnaus. Jo niekas atstoti ne
gali. O mes visada užjaučiame tą, 
kuris kenčia duotuoju momentu, 
nors kančios kiltų ir dėl jo paties 
kaltės. Ir žiūrovai gailėjosi Krūš-

Krūšnos sostą ir vestų jo dukrą. 
Valdovo premjeroje Mauro vaid
menį buvo pasiėmęs kitas Teatro- 
Studijos auklėtinis V. Ratkevičius, 
savitai originalus aktorius. Mo
mentais jis buvo visai įtikinantis 
savo klastingume ir nesvyruojan
tis tiksluose. Ratkevičius sugebė
jo pagrįsti ir išryškinti Mauro 
dvasinius bruožus, nors kaikurie 
išoriniai judesiai ir nebuvo tipiš
kai kariški. Adelaidėje sunku bū
tų surasti kitą aktorių, kuris ga
lėtų geriau suvaidinti Maurą. 
Visa bėda, kad daugis iš mūsų 
nenori priimti Ratkevičiaus tokio, 
koks jis yra. Dėl to mielai išple
čiamos jo silpnesnės vietos, suriš
tos daugiau su išorinių priemonių 
naudojimu, o siaurinamas vidinis 
pilnumas.

Valdovo dvaro intrigų centras ir 
šaltinis buvo Gerda, Mauro gen
ties moteris, veikale vadinama 
Mauro meiluže. Ją čia vaidino ir
gi Teatro-Studijos auklėtinė G. 
Matulevičienė. Gerai pritaikytas 
grimas padėjo jai perteikti rafi
nuotą ir temperamentingą pietie- 
tę, kuri visom jėgom gina tai, kas 
jai turi priklausyti. Ir ji keršija 
žiauriai: genties ryšius sulaužęs ir 
Gerdos meilę atmetęs Mauras tu
ri išgerti jos paruoštus nuodus. 
Kalbą, manieras ir visą laikyseną 
G. Matulevičienė gerai stilizavo, 
šių priemonių derinimas padėjo 
jai sukurti ryškų dvaro damos ti
pą, užgrūdintą intrigose ir nesvy
ruojantį krizės momentais.

“Nežinau kodėl lietuviškuose 
vaidinimuose man visada tenka t’k 
komiški vaidmenys”, po Valdovo 
premjeros skundėsi A. Gutis, su
kūręs jame savotišką tipą, kuris 
programoje pavadinta Kirmiu, iš-

Adelaidės teatras Vaidila , pastatęs Valdovu.

daviku. Režisorius jį sukarikatū
rino ir pavertė kažkuo panašiu į 
Paryžiaus Katedros varpininką. 
Jis atėjo pas Krūšną išduoti abu 
sukilimo vadus tik iš keršto, nes 
pats turėjo kažkokių teisių į pa
vergtos genties valdovo sostą. 
Galimas daiktas, kad režisorius 
norėjo plačiau išnaudoti Gutyje 
slypinčius ir jau Teatre-Studijoj 
išryškėjusius jo, kaip komiko ga
bumus. Gutis puikiai atliko tai, 
ko režisorius siekė ir visam sun
kiam veikalui davė atmintiną tra
gikomišką vaizdelį. Gučio sukur
tas Kirmis neišnyko iŠ žiūrovų 
atminties ir jam nuo scenos nušlu- 
bavus. Šiuo atveju pravartu pri
siminti, kad veikaluose nėra men
kų vaidmenų, o tik medžiaga akto
riui.

Antras epizodinis vaidmuo teko 
sukilusios genties vadui, pavadin
tam žyniu. J. Neverauskas, kuris 
buvo pradėjęs pats šį veikalą re
žisuoti, išlaikė Žynio išdidumą ir 
atnešė į sceną sukilusios genties

duoti.
V. Baltutis, vaidinęs Krūšnos 

sūnų Gytį ir A. Mačiukas — nu
žudyto valdovo sūnų Skaidrų, po 
premjeros tikriausiai turėjo pla
tesnius pasikalbėjimus su režiso- 
rium J. Venslovavičium dėl vai
dintų sukilimo vadų charakterių 
paryškinimo. Jie turėtų būti už
grūdinti ir kovai paruošti vyrai, 
bet ne kaprizingi jaunuoliai, ku
rie isterišku šūkavimu bando pri
dengti dvasinį blankumą. Skaidra 
pamiršo, kad Krūšna nužudė jo 
tėvą, o Gytis vaidybiškai nepa- 
grindė savo visai jau ne sūniš
kos neapykantos tėvui. Dėl to jo 
žodžiai mirštant, atrodė, ims ir 
atsistos stačiu kaulu gerklėje. Ne
gi tik mirties baimė pakeitė jį iš 
pagrindų?

J. Baranauskas, J. Miliauskas 
ir V. Opulskis — statistai Valdo
ve — pasiuntinys ir kariai.

Valdovo įsceniza irimas
Valdovo režisorius J. Venslova-

(kitaip keturių veiksmų dramai 
nepakaktų ir keturių valandų lai
ko) kėlė problemas išsaugoti My
kolaičio-Putino kalbos grožį ir jos 
poetiškumą. Sunkumų sudarė ir 
būtenybė sulieti vienumon nevie
nodo vaidybinio pajėgumo akto
rius ir ištiesinti pereinamuosius 
momentus. Daug dirbta su gesti
kuliacijų ir viso sceninio “susisie
kimo” pajungimų tekstams ryš
kinti.

Ribota erdvė scenoje ir dekora
cijos panaudotos gana racionaliai, 
jeigu neskaityti žalingo suolų pri
spaudimo prie sienų. Toks išdėsty
mas vertė aktorius tam tikrais 
momentais trauktis į scenos gilu
mą. Vienoks ar kitoks jų persta
tymas leistų sėdintiems aktoriams 
pravesti dialogus sėdint priešprie
šiais.

Apšvietimas geras tik pirmam 
veiksme. Toliau šviesų perdaug. 
Kai sunki drama rutuliojasi skais
čiai saulės apšviestoj vietoj, pa
sąmonėj jauti, kad kažkas netvar
koje. Trūko šviesinio atitikmens 
visai veikalo dvasiai. Pačios pilies 
sienos žaidė auksiniais atspalviais 
ir dvelkė žaismingu lengvumu tuo 
laiku, kai scenoje kaupėsi vidinės 
audros, nežadančios nieko gero. 
Žiūrovų nuotaikos dėl to buvo ne
jučiomis draskomos j skudurus.

Dekoracijų eskizai verti veikalo 
ir jų kūrėjas dailininkas S. Ne- 
liubšys sulaukė nuoširdžių kompli
mentų. Dailininkės C. Dagienės 
atliktame dekoracijų išpildyme, 
tačiau, atsirado nelabai suderin
tas lengvumas dėl paviršutiniško 
spalvų parinkimo. lAp&rietimo 
meistras V. Vosylius, nėra ma
žiausios abejonės, tinkamais švie
sų efektais galėtų įnešti reikalin
gą lygsvarą.

Aprangos eskizams sukurti dai
lininkas S. Neliubšys plačiai nau
dojo vaizduotę ir tuos eskizus rei
kia traktuoti, kaip laisvą kūrybą, 
kurioje nedaug dėmesio buvo 
kreipta į epochinius ir tautinius 
reikalavimus. Pats Dievas, paga
liau težino, kokiu laiku veiksmas

vyksta ir, kuri jis vyksta. Tas 
laisvumas ypač ryškus pavyzdžiui 
Gerdos (Matulevičienės) tualetuo
se. Jie tiko veikalui, bet lygiai tik
tų ir šių dienų puošniam baliui. 
Kaip ten bebūtų, eskizai atitiko
veikalo universalumą, o įpintos į 
drabužius stilizuotos tulpės davė 
šiek tiek ir lietuviško charakte
rio.

Ponioms O. Dundienei ir M. Pet
kun ienei, kurios pagal dailininko 
ekskizus siuvo visą Valdovui rei
kalingą garderobą, į didelį darbą 
taip pat teko įdėti ne tik techni
kinį apipavidalinimą, bet ir meni
nį dailininko reikalavimų pajau
timą.

Valdovui muziką parinko ir ją 
pritaikė A. Maželis. 0 jis turi 
skonį ir saiką.

Eibes administracinių ir techni
kinių rūpesčių ant savo pečių iš
nešė režisoriaus padėjėjas V. Bal
tutis.

¥
Valdovo premjerą atžyminti de

ra nuoširdžiai pasveikinti ir pir
muosius Adelaidės Lietuvių Te
atro Vaidilos mecenatus Dr. N. 
Šiurnaitę-Ratkevičienę, A. ir S. 
Pacevičius, A. ir M. Narkeliūnus 
ir Akademinį Skautų Sąjūdį. Jie 
reikšmingai prisidėjo materiali
ne parama, tačiau ją toli prašoko 
moralinis tos paramos efektas vi
sam nuoširdžiai ir su dideliu pa
siaukojimu dirbančiam Vaidilos te
atro kolektyvui. Jis į kultūrinį 
darbą deda ne tik savo širdį, lai
ką, bet ir asmeninius išteklius. 
O tikrai būtų gražu, jei tiek pa
vieniai asmenys, tiek organizaci
jos efektyviai priglaustų savo pe
tį prie kultūrinį darbą dirbančių
jų. Daugis organizacijų įprasmin
tų savo egzistenciją, kurį dabar 
dvelkia senienom ir yra atitrūkus 
nuo laiko reikalavimų.

Valdovo turinys, pastatymas ir 
vaidyba pateikė Australijos lietu
viams kapitalini kūrinį kuris pra
lenkė visus ligsiol statytus veika
lus. Jį turėtų pamatyti galimai 
daugiau, lietuvių. Valdovą reikia 
statyt Melbourne per ateinančias 
Lietuvių Dienas. Praverstų, jis 
Metboumui ir per Kultūros Kong
resą. O į spektaklį vertėtų su
plaukti ir kitoms aplinkinėms ko
lonijoms.

AUTOMOBILIU
PER

AUSTRALIJA
Juozas Donėla

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI
Perth’as dydžiu ir gyventojais 

(600.000) mažai atsilieka nuo Ade 
laidės arba Brisbanės. Pats pre
kybinis centras taip pat panašiai

žiūrėjom dienos metu, ir ko trū
ko, dar atvykom vakare. Smarkiai 
dirbo ir foto aparatai.

Šiek tiek stebino labai mažas

nos, kartu su juo kentėjo ir iš 
širdies norėjo, kad jis, pagaliau, 
atpažintų savo sūnų. Deja, dra
minių efektų reikalaivimai pri
vertė Krūšną susitepti sūnaus 
krauju ir išprotėti.

Aktoriai
Visas veikalo turinys šiurpiai 

tragiškas, o visas tragizmas su
sikaupęs valdovo Krūšnos asme
nyje. Teatro-Studijos auklėtinis 
B. Rainys Krūšnos vaidmenyje 
buvo pasigėrėtinas. Susikryžiavu
sį valdovo ir tėvo kančių komp
leksą Reinys išgyveno nuostabiu 
vientisumu ir giliu tų susikryžia
vimų logišku pagrindimu. Jis ne- susispaudęs mažame kelių kvarta- muziejus ir meno galerija, 
leido žiūrovui net suabejoti jėga lų plote. Stotis, centrinis paš- šeštadienį visą dieną po apylin- 
krintančių dvasinių smūgių, kurie tas, didžiosios krautuvės, bankai, kės mus vėžino p.p. Valiukėnų su
daužo kovose užgrūdintą vyrą. Ir draudimo bendrovės — viskas be- nūs Rytis. Grožėjomės balto smė- 
prie galutinio dvasios lūžio-bepro- veik ranka pasiekiama, čia pat lio paplūdimiais, kurie tęsiasi my- 
tystės Rainys priėjo gyvenimiškai, gatvių gale, ant kalvos, didelis lių myliomis. Klimatas šiltas; me- 
nuosekliai, be dirbtinų pastangų, karaliaus parkas (King’s Park), tinis saulėtų valandų vidurkis

Tik Krūšnos vaidmenyje išrys- Nuo kalnelio gražiai matosi mies- Perth’e astuonios valandos dienai, 
kėjo Rainio balso valdoviškumas. tas, plati Swan upė, kuri čia dau- tad tokie pajūriai labai paran- 
Jis nuostabiai stiprus ir kartu giau panaši į jūros įlanką, negu kūs.
šiurpus. O pats Rainys žino, kaip į upę, ir toli nusidriekę priemies- Aplankėm šešis tūkstančius ak- 
ir kada savo balsą panaudoti! čiai. Parko dalis miesto pusėje ir rų apimantį Yanchep parką, ku- 
Krūšnos dukters Danguolės vaid- palei upę apsodinta egzotiniais ir rio pagrindinis tikslas — vieti- 

muo teko jaunai adelaidiškei J. vietiniais medžiais, dekoratyvi- nes augmenijos ir gyvūnijos ap- 
Neverauskaitei. Danguolės vaid- niais krūmais ir gėlėmis; užpaka- sauga. Kadangi plotas didelis, tai 
menyje Neverauskaitė pilnai įsi- linė ir didžioji dalis tyčia palikta vietos užtenka golfo, teniso ir šiaip 
teisino. Bręsdama sceniškai, ji su- natūraliame stovyje. sporto aikštėms. Taip pat yra eže
ras savyje ir daugiau šiandien Tarp įvairių laukinių gėlių čia rinkas, keletas viešbučių ir greta
dar užslėptų vaidybinių gabumų, dažnai užtinkam ir taip vadina- viena kitos dvi požeminės olos.
Turėdama gražią dikciją ir pagir- mą W.A. valstybinę gėlę — “ken- Panašių parkų ir rezervatų 
tiną nuosaikumą, pajėgdama su- gūros leteną”, — ilgas, be lapų Perth’o užmiesčiuose yra ir dau-
derinti balsą su širdimi, Neve- stiebelis, kurio viršutinė dalis tam- giau, tik gal kiek mažesni,
rauskaitė atkas daug naujo vai- šiai raudona ir papuošta siaurais Perth’o universitetas išsistatęs 
dybinio meno jo detalėse. Jau ir žaliais lapeliais, žiedas panašus į taip pat didžiuliame 4.000 akrų 
Valdove jos pasikalbėjimas su išskėstais pirštais plaštaką. plote. Seni ir nauji pastatai išsi- 
žvaigždėmis, lygiai ir bežodžiai iš- Miestas ir apylinkės dar geriau mėtę lyg po parką. Dar neseniai 
gyvenimai veikalui artėjant prie matosi nuo State Government tai buvo vienintelis universitetas 
pabaigos, yra išskirtini ir kalba Building viršutinio aukšto, kur į- Australijoje be mokesčių už mokė
jos naudai. Jai trūko valdovo dūk- rengta stebėjimo platforma ir ka- lą. Tos geros dienos, deja, pasi
teps išdidumo ir griežtumo pasi- vinė. Nepaprasto grožio miestui baigė.
priešinant nemylimo dvariškio už- teikia plati Gulbės upė. Netoli miesto, Darling kalvose
mačioms. Danguolė neturėtų bū- Pačiame mieste ir priemiesčiuo- vidutiniško dydžio Mundaring ūž
ti užguita ir vergiškumo gaida se vyksta smarki statyba. Šen bei tvanka vandeniu aprūpina net to
jai necharakteringa. ten stovi gražūs, balti, daugia- limą “aukso miestą” Kalgoorlie.

Krūšnos dešinioji ranka, karžy- aukščiai pastatai gyvenamiems Vanduo ten patenka beveik 400 
gys Mauras, atsiradęs valdovo butams. Prie pat miesto centro per mylių ilgio vamzdžiu.
dvare iš tolimo krašto, kur žaliuo- upės sąsmauką pastatytas naujas, šeštadienio vakare svečiavomės 
ja plačialapiai medžiai ir kur j to- platus tiltas (Narrows Bridge) ir pas Elę ir Vytą Klimaičius. Elė 
tolius nusidriekia smėlio jūros, ne- labirintas kelių prie jo privažiuo- “gryno kraujo” adelaidiškė, bet 
siskaito su jokiom priemonėm, kad ti. z ir Perth’e, ir Adelaidėje; Adelai-
pasiektų savo tikslą — užimtų Miestą ir parką sąžiningai ap- Vytas po dešimt metų išgyvenęs

dėje vedė, baigė inžinerijos moks
lus ir neseniai vėl grįžo į Perth’s, 
čia metėsi į statybą ir kartu su 
savo tėveliu A. Klimaičiu, turi 
statybos bendrovę. P. A. Klimaitis 
(senjoras)) labai aktyvus vietinė
je lietuviškoje veikloje.

V. Klimaitis sportininkams žino
mas kaip geras krepšininkas, sa
vo laiku žaidęs už Vakarų Austra
lijos rinktinę, Perth’o lietuvių ko
mandą ir Adelaidės “Vytį”.

Pas dukrą ir žentą svečiuojasi 
jauni Adelaidės pensininkai p.p. 
šiukšteriai. p. šiukšterienė tru
putį šlubavo;; belenkty n jaudama 
su anūkais Andrium ir Gailute 
truputį išsinarino koją.

Sekmadienį po lietuvivškų pa
maldų su visa p.p. Valiukėnų šei
ma nuvykom prie didžiausios 
Perth’o užtvankos — Serpentine 
Dam. Aplinkuma gražiai sutvar
kyta, ir gausiai lankoma. Pačioj 
užtvankos papėdėje nedideliame 
parke pristatyta daugybė krosne
lių mėsai kepti. Oras buvo labai 
puikus, tai žmonių kaip gerame 
jomarke.

įdėjęs taip vadinamas pagalbines 
spyruokles. Gaila, kad tik grįžę 
į Adelaidę spaudoje pastebėjome, 
kad GMH siūlė vieną milijoną 
dolerių tam, kas įrodys, kad ne
galėjęs rasti dalies betkokių me
tų Holden’o gamybos automobiliui. 
Būtume grįžę milijonieriais.

Kampas į pietus nuo sostinės, 
turbūt, tirščiausiai apgyventa 
Vak. Australijos dalis. Kadangi 
keliaujam pavasario laiku, tai vis
kas labai gražu ir žalia. Laukuo
se ganosi kaimenės melžiamų kar
vių, mėsinių galvijų ir avių. Pa
kelėje gausu ir gerų miškų; auga 
stambūs ir tiesūs “jarrah” rūšies 
eukaliptai.

Apie Donnybrook prasideda so
dų rajonas: auginami obuoliai, 
apelsinai, aprikosai ir kitokie vai
siai. Dar toliau į pietus, apie 
Bridgetown, privažiavom garsiuo
sius ‘Tcarri” miškus, jie tęsiasi per 
Manjimup, Pemberton iki pat pa-

jūrio. Medžiai tiesūs, stambiais 
kamienais ir išauga arti 300 pėdų 
aukščio. Jarrah ir karri medis 
rusvos spalvos, labai kietas ir stip
rus, naudojamas kasyklose, gele
žinkeliuose, tiltų statyboje, fanie- 
ros gamybai ir Lt

Kai kurių medžių viršūnėse 
įrengiamas mažytis kambariukas 
su telefonu, kuriame vasaros karš
čių metu miško sargai stebi apy
linkės miškus. Pastebėję mažiau
sią dūmų kamuoliuką, su kitais 
stebėtojais nustato tiksliai vietą 
ir praneša budintiems miško ug
niagesiams. Miškų gaisrai čia la
bai pavojingi.

Keliaujam beveik pajūriu. Geri 
keliai išvedžioti visai pakraščiu. 
Dažnai užtinkame vasarviečių, ge
rai įrengtų parkų karavanams ir 
palapinėms. Per karščius čia pil
na vasarotojų, dabar dar tik vie
nas kitas turistas pasimaišo.

(Bus daugiau)

“KOVO” N M. BALIUS
Perth’e lietuvių priskaitoma ar

ti 300. Yra buvę daugiau, bet da
lis išvyko į rytines valstijas; vie
ni dėl darbų, kiti ieškodami dau
giau lietuvių. Turi savo kunigą 
(Kun. L. Kemėšis) ir į pamal
das susirenka gana skaitlingai. 
Lietuviškoje veikloje rankų taip 
pat nenuleidžia. Stipriausi, galbūt, 
Ramovėnai ir tautinių šokių gru
pė. Šokėjai smarkiai ruošiasi Lie
tuvių Dienoms Melbourne. Krep
šininkai (dabar “Neris”) savo lai
ku buvo lyg ir apmirę, bet vėl at
gijo ir trečius metus iš eilės da
lyvaus sporto šventėje. Aktyves
niam bendravimui su didesniais 
lietuvių vienetais rytuose trukdo 
dideli nuotoliai.

Atsisveikinę su rūpestingai ir 
taip ilgai mus globojusiais šeimi
ninkais p.p. Valiukėnais pirmadie
nį pasileidom tolyn — apžiūrėti 
Vakarų Australijos pietvakarių 
kampo.

Perth’e net pas Holden’o agen
tus, negavom mašinai naujų lin
gių, ir Bosas turėjo pasitenkinti

Po ilgesnės pertraukos šiais 
metais Sydnėjaus koviečiai ir vėl 
surengė anksčiau buvusi tradici
nį N. Metų sutikimo balių, įvy
kusį “Dancers Club” salėje.

Nors kone visi koviečiai spor
tininkai tuo metu dalyvavo Gee- 
longe sporto šventėje, tačiau pa
silikę keli valdybos nariai su pir
mininku V. Daudaru labai gražiai 
pravedė ši balių. I šventiškai pa
puoštą ir puikiai išdekoruotą sa
lę, prie mistiškai mirgančių žva
kučių šviesos, į balių atvyko apie 
250 sydnėjiškių ir gražioje, bei 
tikrai draugiškoje nuotaikoje, apie 
ką ne vienas labai gražiai vėliau 
atsiliepė, praleido paskutiniąsias 
senųjų 1969-jų metų valandas ir 
Lietuvos Himnu pradėjo naujuo
sius 70-sius metus.

Prie šio N. Metų baliaus pui
kaus parengimo prisidėjo eilė 
sportininkų nuoširdžių bičiulių, už 
ką “Kovo” valdyba reiškia nuo
širdų sportišką “ačiū” ir tikisi, jog 
ir ateityje tiek pati Sydnėjaus lie
tuvių bendruomenė, tiek ir visi 
sportininkų bičiuliai neatsisakys 
paremti ir padėti mūsų sportuo
jančiam Sydnėjaus lietuviškam 
jaunimui. Ypatinga valdybos pa
dėka priklauso buvusiai baliaus 
vyriausiai šeimininkei p. I. Dau-

darienei, kuri visą bufetą, papuo
šimus ir kt. turėjo savo žinioje 
ir šalia darbo i šį balių įdėjo vi
są savo Širdį, ko pasėkoje ir pats 
balius buvo taip sėkmingas. Val
dyba ir sportininkai taip pat reiš
kia gilią padėką sekantiems savo 
bičiuliams, be kurių pagalbos ne
būtų buvęs įmanomas ir šio ba
liaus gražus pasisekimas: p.p. M. 
ir S. Kavaliauskams, E. ir A. Ka- 
valiauskaitėms, L. ir K. Protams, 
N. šliterienei, I. Reisonienei, M. 
Atkinson, L. Žilytei, Žilienei, V. 
Gulbinui, Rimkui ir A. Augliui.

Visiems buvusiems mūsų sve
čiams taip pat nuoširdus sportiš
kas “ačiū” už dalyvavimą ir ko- 
viečių nuoširdų parėmimą.

4
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■bietuva Jungtinėse Tautose
Pernai spalio 15 dieną Jung

tinių Tautų būstinėje New Yorke 
posėdžiavo Jungtinių Tautų Orga
nizacijos visuotinio susirinkimo 
pirmasis komitetas ir svarstė So
vietų Sąjungos delegacijos pasiū
lytą projektą — atsišaukimą i vi
sas valstybes tarptautinio saugu
mo stiprinimo reikalu.

Apie tą projektą kalbėjo Mal
tos delegacijos narys, patarėjas 
Victor J. Gauci (Gosi). Jis pa
sveikino Sovietų Sąjungos parody
tą iniciatyvą, bet pareiškė, kad 
pačiu projektu esąs kiek nusivy
lęs. Projektas, sakė jisai, pareng
tas lyg paskubomis, nekruopščiai. 
Ištraukos iš Jungtinių Tautų 
chartos projekte pateiktos nenuo
sekliai ir neišryškinti kaip tik 
svarbesnieji jų bruožai. Projektas 
net sudaro Įspūdį, kad jis kažin 
ar tiksliai išreiškia pačios Sovietų 
Sąjungos vyriausybės intencijas.

Įdomiausia ir labiausiai intri
guojanti buvo kalbėtojo prielaida, 
kad tokio atsišaukimo projektui 
Sovietų Sąjungos vyriausybė juk 
turėjo gi semtis įkvėpimo ne kur 
kitur, kaip marksizmo-leninizmo 
ideologijoj. Tačiau projektas išė
jo nuo tos ideologijos gerokai nu
tolęs. Be to, jame per neapdairu
mą ar gal ir dėl kitų priežasčių 
liko nepaminėtos kaip tik pačios 
svarbiausios tarptautinio nesau
gumo ir įtampos priežastys.

Savo priekaištus Maltos atsto
vas parėmė sugretinimu ištraukų 
iš pasiūlyto projekto ir iš Lenino 
deklaracijos apie taiką ir tarp
tautinius santykius, pasakytos ry
tojaus dieną po Rusijos revoliuci
jos laimėjimo.

Dabartiniame Kremliaus pareiš
kime tvirtinama, kad taikai ir 
tarptautiniam saugumui sustiprin
ti reikia:

“atšaukti kariuomenes iš užim
tų kraštų, kurių užėmimas yra pa
sekmė kaikurių valstybių ginkluo
tų pajėgų akcijos prieš kitas vals
tybes ar tautas, ginančias savo 
nepriklausomybę, laimėtą žlugus 
kolonijinei sistemai, bei ginančių 
savo teritorijos neliečiamybę;

‘"sustabdyi visas priemones, sie
kiančias užgniaužti kolonijinėj pri

virau tokiu reikalu turi iš anksto 
visas tas savo pajėgas atitrauk
ti. Jeigu ginkluotos jėgos pasilie
ka, tai — Leninas taip sakė! — 
laisvo apsisprendimo nėra, o yra 
tik agresija, aneksija, pavergi
mas.

Perskaitęs tas ištraukas iš da
bartinio sovietinės delegacijos do
kumento ir iš Lenino deklaracijos, 
Maltos atstovas sakė Jungtinių 
Tautų komitete:

“Nėra abejonės, kad Leninas tą 
reikalą aiškiai suprato. Svarbiau
sia nesaugumo priežastis tarptau
tiniuose santykiuose yra atėmi
mas iš tautų jų apsisprendimo tei
sės, ir tai ne tik iš tų tautų, ku
rias priimta vadinti kolonijinė
mis Jungtinių Tautų Chartos 11 ir 
12-to skyrių prasme, bet iš bet- 
kurių tautų, vistiek kurs jos be
gyventų. Kol stipresniųjų valsty
bių viešpatavimas silpnesnėms 
tautoms ir silpnesniųjų išnaudoji
mas nebus pranykęs nuo žemės 
veido, tol nebus tikros taikos, tol 
nebus saugumo, ypač jo nebus ma
žosioms tautoms. Bet toks viešpa
tavimas ir toks išnaudojimas te
bėra pasklidęs nuo Zambijos iki 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, nuo 
Angolos ligi Armėnijos. Gruzijos 
ir Azerbaidžano. Nei vienu iš tų 
atvejų silpnesnioji tauta nėra tam 
davusi savo aiškaus ir laisvo su
tikimo; nei iš vieno to krašto pri
jungusioji ar stipresnioji valsty
bė neatitraukė visiškai savo pajė
gų, prieš pradedant organizuoti 
mažesnėsės ir silpnesnėsės tautos 
valios pareiškimą. Kaip tik čia 
paminėtų — o galėčiau daug dau
giau paminėti — mažesniųjų tau
tų tariamai esamieji valios pa
reiškimai yra, priešingai Lenino 
mokymams ir idealui, taip ryš
kiai išvagoti prievartos pėdsakai, 
kad jie yra virtę tiesiog akibrokš
tu sveikam žmonių protui.”

“Mes nesiremiam”, sakė Maltos 
atstovas, “kraštutine antiistorine 
pažiūra į tautų apsisprendimo tei
sės principą. Modemus pasaulis 
ir moderni technologija reikalauja 
tautų savitarpinės priklausomybės. 
Bet tai turi būti savitarpinė pri

klausomybėj tebeesančių tautų Iš-

NAUTON DEKADON STOJANT
Tokia yra sovietinės delegacijos 

siūlomo atsišaukimo esmė. Projek
tas taip suprojektuotas, kad tiktų 
taikyti, galbūt, Artimuosiuose Ry- A.k, sakau- Atšvęsta — atbalia- 
tuose, gal ir Tolimuosiuose Ry- vota ir> nuriję skaudančiai gal
iuose ar kur nors Afrikoj, tik vaj apraminti piliulę, palydėtą 
kad netiktų atsukti jį į Maskvą. stikline vandens, žengiame į nau-

O Leninas, lygiai prieš 52 me- dekadą. Jau bus parsikapštę 
tus kalbėdamas naujos revoliucL namuosna ir XX-tosios Sporto 
nės vyriausybės vardu ir, žinoma, §ventės dalyviai, sidabrinių tau- 
n orėdama s pasirodyti labai teisin- pilnais čemodanais, blauzdų 
gas, paskelbė štai kokius dėsnius Plynes ir svetimose ir nejprasto- 
tarptautiniam saugumui užtikrin- 5e lovose nugulėtus šonkaulius 
ti ir taikai palaikyti: glostydami. Grįžo jau ir tiktai pa

laikydamas! demokratinių ir radavę-dalyvavvę nenaudos, krep- 
ypač darbo klasės principų, Ši sius skaitydami ir laimėjimo vil- 
(atseit, Lenino vadovaujamoji, tis kitiems metams atidėję... Iš 
E.) vyriausybė mano, kad mažos Suvažiavimų irgi grįžo! Veikimo 
ir silpnos tautos įjungimas į di- gairių į pačius tolimiausius hori- 
delę ar stiprią valstybę yra anek- zontus pribadę, gilios ir išsamios 
sija arba pavergimas, — nebent išminties prakalbomis veiklos dir- 
ta mažoji tauta būtų su tuo tiks- vonus patręšę, vešlaus darbo ba
liai, aiškiai ir laisvai sutikusi; rus aštriai išgaląstais dalgiais nu- 
ir čia neturi reikšmės kuriuo me- šienauti pasiryžę... O ir iš “savait- 
tu būtų buvusi pavartota jėga galinių”, skūras iki kakavos rudu- 
tam įjungimui į stipresniąją vals- mo prisisvilinę, saulės akinius ant 
tybę įvykdyti, ir nesvarbu, ar ma- besilupančios nosies pakabinę ir 
žoji tauta yra labai ar tik men- vandens sūraus bei alaus prisi- 
kai išsivysčiusi... taip pat neturi parapę, grįžo. Bar’o bare alkūnė- 
reikšmės, ar ta mažoji tauta yra mis barus išvagoję — grįžo! Ir 
toli užjūry, ar čia pat Europoj. taip visi keikdami ir veikdami, rū-

“Jeigu betkokia tauta ar valsty- godami ir pagiriodami, pasiilsėję 
bė jėga laikoma kitos valstybės — atlyžę ir užsidegę bei pasiry- 
sienose... jeigu ji negauna teisės žę, sugrįžtame Į seną vagą nau- 
pati spręsti savo ateities laisvu jų arimų arti ir pradedame nau- 
balsavimu, be jokio spaudimo, iš ją dekadą — 1970-tuosius metus, 
anksto visiškai atitraukus pri- Žengiame į “seventies”...
jungti siekiančiosios ar stipresnio- Taigi, Didelė naujiena!! Juk 
sios valstybės pajėgas, tai tokia ir 69-tuosius taip pat pradėjome, 
padėtis yra aneksija, tai yra pa- Tuo labiau, kiek tai liečia mūsų 
vergimas ir agresija”. bendruomenės gyvatą Adelaidėje!

Skaitydamas tuos Lenino žo- Ach, tai buvo dienos! “Lietuvių 
džius. Maltos atstovas ypač pabrė- Dienos”! Nutarimų! Rinkimų!!! 
žė tą sakinį, kur Leninas nuro- Rezoliucijų!!! Ir dainuota, ir šok- 
dė.kad balsavimas dėl prisijungi- ta, ir sportuota! Kiek tų grau- 
mo prie kitos, ypač prie didesnės dingų, širdį deginančių prakalbų? 
ir stipresnės valstybės turi būti Ryžto ir dedikacijos? Ir mūsų 
laisvas, be jokio spaudimo, ir kad spaudoje, sieksniais matuojamų, 
spaudimo nėra tik tada, kai prisi- už ir prieš apsilojamų, straips- 
jungti siūlančioji valstybė, jeigu nių..? Ir kas iš to viso? Kasi?
ir buvo Į mažesnįjį kraštą dabar Tūlas, aišku, pasakys: “Kuku- 
ar kada nors anksčiau įvedusi tis ir vėl pučia į seną dūdą!” 
savo kariniu ar kitokių ginkluo- Taigi — į seną! Ir kaip pūsti nau- 
tų pajėgų, tai prieš laisvą baisa- ją — jei jos nebuvo?.. Jei 1969-tų-
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klausomybė, kylanti iš laisvės, oru
mo ir visiškos lygybės”.

Savo kalbos išvadoje Maltos at
stovas siūlė sovietinės delegacijos 
projektą pataisyti, — projekto au
torių žodžius pakeisti ne kieno ki
to, o jų garbinamo mokytojo Le
nino žodžiais, kadangi Leninas 
apie tą patį dalyką daug aiškiau, 
pilniau ir tiksliau kalbėjo. Mask
vos leninistams tas pasiūlymas 
buvo gana nesmagus, nes kaip 
tik šiuo metu, kai jie ten visais 
frontais smaginasi gerbti ir stu
dijuoti Lenino priesakus, svetimas 
žmogus, visiems matant, ėmė, ir 
parodė, kad jie tų priesakų dar 
nėra išmokę.

Bet iš tikrųjų tai nebuvo neiš- 
mokimas, o buvo tik jų suktumas. 
Leninas jiems reikalingas tik ta
da, kai patogus. Pagal reikalą jie 
ir Leniną moka ir išcenzūruoti ir 
pataisyti... Apie taiką ir saugu
mą jie kalba labai dažnai ir daug, 
ir kalba vis rodydami į krislus 
kitų akyse. Maltos atstovas spalio 
15 dieną ir jiems parodė, kad kaip 
tik jų akyse pilna, ir pilna net
gi ne krislų, o stačiai šakalių.

Nėra ko tikėtis, kad jie tuos ša
kalius imtų sau iš akių krapš
tyti. bt vistiek — tegu nesijau
čia, kad niekas jų nemato.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas parašė Maltos de
legacijos nariui V. J. Gauci laiš
ką, kuriame nuoširdžiai jam padė
kojo už tą spalio 15 dienos kalbą.

(ELTA)

— ¥ —
Raudonojoje Kinijoje tik aukš

tieji partijos pareigūnai galėjo ir 
turėjo teisę patirti, kad amerikie
čiai pernai buvo pasiekę mė
nulį. šiaip Kinijos liaudis tokių 
dalykų nežino ir jai neleidžiama 
žinoti.

— ¥ —
Švedijoje priimtas įstatymas, 

įsigaliojąs nuo sausio 1 dienos, 
pagal kurį krašte uždraudžiama 
sunkaus bokso rungtynės. Kraštų, 
kur boksas visai uždraustas, pa
saulyje yra visa eilė.

Raio Kukutis

jų metų pradžioje pūsti išblizgin- visai negiminaitis. Bet, va, kri
to vario trimitai metų eigoje pa- to į ligonio lovą pora darbingų 
virto į beržo birbynes ar net į rankų ir pora eiklių kojų, seniai 
alksnio žievės švilpynės, kurios ramybės ir poilsio užsitarnavusių, 
uždžiūvo, sudžiūvo ir — nutilo? ir nebebuvo kam bendruomenės 
Teg’, sakykime, nekišti man savo vairą sukti ir pedalus minti! šian- 
snapo į varstomas duris, bet — ar dien — Jo jau nebėra! Poilsis 
tai maža gyvų negyvų pavyzdžių ir Ramybė. Die, ar Jį palydėjus 
apie namus, apie Sydniejų? į tą, kaip mes vadiname, lietu- 

štai, kad norite, varstė mūsų viškos žemės plotelį, kur jau net 
duris “Mūsų Pastogė” be abejo- prieš dešimt metų pasėta lietuviš- 
nės ne “ant juoko” kiekvieno nu- ko kryžiaus sėkla dar neišdygo, 
merio paraštėje skelbdama: — kartu, kaip Jam, taip ir bendruo- 
“Lietuvių šeimos ir švietimo Me- menei-visuomenei, bus supiltas ka- 
tai”. švietimo metams Adelaidė pas'?.. Taigi! — “Kad neliktų 
atgiedojo, ir vėl naują, kantatą, iš- spragų!” O kas padaryta, kad jri 
rašė metrikus “Žilvinui”, išklausė neliktų^. .......
“Consilium Facultatis”, Baltų Daina ir dainos, giesmė ir gies- 
Sporto šventės proga dar kartą mes... Metų žingsniuose, kaip žai- 
patuštino savo lovas ir šaldytuvus nutrenkta šaka lūžo žmogus, 
mūsų sportininkams, su šypsena Ašarų-ašara jį apverkę šiandien 
atidarė duris Katalikų Federaci- jaučiame spragą. Sentimentai te- 
jos Suvažiavimo atstovams ir lau- gQ liekasi sentimentais ir užuo- 
kia ateinančio “Valdovo”. Mel- jautos — užuojautomis, bet — kur 
burnas — krauna plytą ant ply- palikimas!? N.S.W. Dainų šventė
tos, moterys vietoje liežiuvio plėšo je? Ganduose, kad daina nebesi- 
puspadžius, “Sambūris” dvidešim- dainuoja, kad iš po tvirtai stovė
tą dainą sudainavo, teatras dairo- jusiu kojų griūva podiumas? Ka
si tuščios scenos, “Varpas” skam- žinkur spraga!?. Bet — negi kapi- 
bina, net baimė ima! Geelongas nyne pasiliko giesmės, negi svar- 
jeigu nestato — planuoja, jeigu bu kuomi (o tuo labiau lietuviš- 
nedainuoja — sportuoja. Jei ves- kai dainai pasivedusia ranka!) 
tuvės — vestuvės! Ir XX-tosios užtverti plyštančios, per dvide- 
Sporto šventės parengimas — ne gimt metų sukauptos, dainos už- 
bet kam patikėtas!!! Per “capi- tvanką?!?? Ar tikrai niekam jau 
tą” — paimkite Latrobe Valley! ir nerausta veidai?..
0 Sydnejus?.. “Atžalyną” prisimename tik mes

Vargšas mano Sydnėjus ir jo (ir tai nevisi!). Mūsų vaikai jo 
vaikas Bankstownas!.. O taip už- nematė, negirdėjo ir nežino. O ar 
sispyręs būti mūsų veiklos centru! ne-darbingos ir nepajėgios rankos 
(“Hub” — stebulei!) Nei verk- jį daigino? Ar nepuoselėjo? Bet — 
ti —- nei juoktis... Rinko Apylin- nuvyto. Mirė. “Batuotas Katinas” 
kės Valdybą. Kiek triukšmo ir ala- septynių mylių batais su austra- 
so?! ais nubėgo, “Broliai Juodvarniai”

Sekanti pastraipa, ir aš pats išlakstė, o Adelaidės Lietuvių 
prisipažįstu, gal nevietoje ir ne- Dienoms subadėme-suadėme “Kuš- 
laiku. Bet — kaip praeiti paty- liaus Silkės” dramą. Kaip prasi- 
lomis?!?? Savyje, daugiau kaip bet- dėjo — taip ir baigėsi “Mažojoje 
kuris ir bet-kada, buvau kaip slo- Gatvelėje prie Bankstowno?... Tc- 
gučio slegiamas Jo nesveikata. Ir atras! Taip — teatras..!
kodėl? Jis, gi, man ne dėdė ir net Ir Sporto Teatras”... Sportuoja

me, nes — ką gi, veiksi nespor
tavęs? Kai išlošiame — giriamės 
iki pat krepšinio lentos viršūnės, 
kai pralošiame — mūsų net ir sa
lėje nebuvo! O kai ateina laikas 
važiuoti į Sporto šventę — Bro
leli! Ach, sportuojame! Ach — 
rūpinamės! kad tik daugiau dar 
šių dienų lietuviško jaunimo į 
šventę, suplauktų, kad tokie są
jūdžiai jaunųjų tarpe populiarė- 
tų! Į spaudą spaudžiame, be pa
grindo baudžiame paragrafais, 
raidėmis ir kabliukais paremtais 
statutais, kurių kaip pasirodo, nei 
esame matę, nei atydžiai persiskai- 
tę...

Vyrai! — jau gersime! Klu
bas, jau taip gerai kaip ir pa- 
budavotas! Baras — tik taip sa
kyti — už tvoros! Licencijai trūks 
ta tik parašo! Bet... už tvoros ir 
mokykla... parašui pritrūko raša
lo... baras pakibo ant tvoros. “Vy
rai! — kur galvos?” Jeigu milijo
nus valdančios ir mėtančios “Oil 
Company’s” prieinama kaina par
davė sklypą ir garažą, tai kiek 
minėtas buvo vertas kaipo “potent 
ial development” nuosavybė? O 
pyko ir šnairavo, kad vienas-kitas 
“Lidcombės garažo” įdėjai nepri
tarė, kad kartas nuo karto “per 
dantį” patraukė. Vis dėlto šian
dieną to, kad “mano tėvas taip

statė arkliams tvartą!” — nebėra, 
ir teismo (būk) sprendime, kad 
“Lietuviams klubas reikalingas!” 
paguodos nedaug ir alaus — ma
žai!

“šeimos Metai”... Žinia — skam
ba iškilmingai..! Verskitės po vi
sus metų mūsų spaudos komplek
tus. Ką rasite? Nieko!!! Esame 
taip gerai, kaip ir šventi! Niekas 
nesitampė po teismus, niekas ne
svetimoteriavo, nepabėgo, neišsis
kyrė... Susipratusios lietuvaitės ir 
susipratusių tėvų lietuviai sūnūs, 
ilgais straipsniais ir šauniomis 
vestuvėmis palydimi “su pavasa
riu į gyvenimą”... į svetimas tau
tas ir padangtes.

Bet ... o ko, gi, ir norėti bei 
laukti?! Tie kurie įsivaizduoja 
esą aukštų moralų, į lietuvišką su
buvimą apsilankę, galvos aukš
čiau mini-sijono ir blauzdų nepa
jėgia pakelti ... o ir jaunais ap
sėstas stalas aptaškytas, tegu ir 
rimtų — bet besipešančių, vyrų 
alumi, kažin ar pasijautė esąs “sa
vųjų” tarpe, kažin ar didžiavosi 
esą lietuviai?... Ak, sakau, — o 
gal užsimerkime? iš naujo! Tuo 
labiau, kad, kaip ir Sydnėjaus Sa
vaitgalio Mokyklos Vedėja paste
bėjo, iškilmingai pavadintiems 
“šeimos ir švietimo Metams” ir 
jų įdėjai buvo užmerkiamos akys.

Nouširdzią užuojautą reiškiame 
STEFANIJAI KUŠLEIKIENEI, 

jos sesutei mirus Lietuvoje.

bičiulių ir Adickų šeimos

Inžinieriui VLADUI BITEI
staiga mirus, skausme palikusius žmona Bronę, dukrą Gražiną, 
sūnų Davį ir artimuosius liūdėsio valandoje giliai užjaučia

F. ir Z. Brėdikiai
K. ir F. Whan

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
L.V.S. “Ramovės” Pertho Sky

rius lapkričio 22 d. surengė Lietu
vos Kariuomenės minėjimą, kurį 
atidarant trys tautiniais drabu
žiais pasipuošę jaunikaičiai iškil
mingai per salę į tribūną įnešė 
ramovėnų vėliavą. Atsistojimu pa
gerbti mirę, žuvę lietuviai kariai 
ir perskaitytas skyriaus mirusių
jų narių sąrašas. Prisilaikant sky
riaus tradicijos perskaitytas Tė
vynės Prisiminimo tekstas.

Minėjimo metu sveikinimo kal
bas pasakė savanorių s-gos atsto
vas sav. V. Valaitis, ukrainiečių 
ir lenkų atstovai. Estai prisiun
tė sveikinimo telegramą. Dr. SL 
Urmonas skaitė paskaitą apie pir
muosius lietuvius karius Rusijos 
gilumoj. Po to sekė naujų sky
riaus narių atžymėjimas. Roze
tės buvo prisegtos Dr. S. Urmonui, 
jauniems vėlia ’vos kūmams E. 
Stankevičiui ir Lioretai Gustaitei. 
Vaclovui Radvilui, kaip karinę 
prievolę atlikusiam. Australijos 
kariuomenėje ir įstojusiam nariu 
i “Ramovės” Pertho skyrių, pri
segtas ramovėnų ženklelis.

Išnešus vėliavas ir E. Stanke
vičiui pranešinėjant prasidėjo dek
lamacijos. Moterų duetas, akom- 
ponuojant p. M. Miliauskienei, 
sudainuoja dvi dainas. Deklamuo
ja Birutė Gamytė. Po to akorde
onų koncertas ir vėl scenoje pil
nas moterų choras.

Scenai užsidarius į salę įbėga 
tautinių šokių grupė, pašoka du 
šokius ir toliau vėl akordeonų kon
certas. Dar kartą pasirodo taut, 
šokių grupė ir minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.

Po programos sekė bendras visų 
dalyviu pasivaišinimas ir grojant 
p. J. Ditmauo parūpintai plokšte
lių muzikai gražiai pasišokta.

Sekančią diena minėjimas vyko 
bažnyčioje su iškilmingomis pa
maldomis ir tai dienai pritaikin
tu kun. L. Kemešio namokslu. 
Ramovėnai bažnyčioje dalyvavo su 
savo vėliava, o savanoriai su tau
tine. n

Ilgai posėdžiavusi Niukastelio 
liet. apyl. valdyba nutarė sureng
ti gruodžio 26 d. kalėdinius šokius. 
Kadangi daug niukasteliečių šven
čių metu išvažiuoja, tai buvo labai 
abejojama dėl šokių pasisekimo. 
Tačiau būkštavimai nepasitvirti
no. Teisybė. Daug niukasteliečių 
šventes praleidžia kitur, bet daug 
kituose miestuose gyvenančių lie
tuvių atvyksta į Niukastelj pa
sisvečiuoti, pasigėrėti gražia gam
ta, pažvejoti, pasimaudyti... Šo
kių salėje buvo malonu pamatyti 
p.p. Deckių šeimą iš Geelong'o. 
p. Deckis buvo pirmas Niukaste
lio liet. apyl. valdybos pirminin
kas. Niukasteliečiai p.p. Deckiams 
net “Ilgiausių Metų” nepagailė
jo. Taip pat buvo malonu matyti, 
neseniai iš Vietnamo grįžusi, ka
pitoną Algį Brūzgą su žmona. 
Pasirodo, kad kiek laiko pasišau- 
dęs su raudonaisiais, kapitonas 
Algis nutarė priešui parodyti lie
tuvišką iškalbingumą. įlipęs į ma
lūnsparnį, pradėjo skraidyti 
džiunglių medžių viršūnėmis ir 
garsiakalbio pagelba vis kalbėjo, 
kalbėjo ir kalbėjo. Komunizmo 
kariai nebeišlaikė. Virš 200 me-

tė ginklus ir pasidavė. Jeigu dau
giau lietuviškų australų nuvyktų 
j Vietnamą, tai karas bematant 
būtų laimėtas.

Kalėdų švenčių proga be per
traukos baliavoję p.p. Žukai, su
tikti Naujų Metų nuvyko i Sid- 
niejų. Apsistoję pas vaišingus p.p. 
V. Narbutus ir išbandę vietinės 
gamybos arielkėlę, šeimininkų ve- 
žiami, atsidūrė pas p.p. E. Bart
kevičius. Čia, tarp fakelų lieps
nų, apšviestų medžių, ir turtin
gai paklotų stalų rado daug hava- 
j iečių. Na ir kraipė tas uodegas 
havajietiŠku fasonu per visą nak
telę ir sekančią dienelę. Sekan
čios dienos pavakaryje, p. Colet
te, pasikrovusi nusikrypavusj vy
reli j vežimuką, parvyko namo. 
Žiūri, akis krapšto ir savo akims 
netiki. Iš vakarų pusės išmušti vi
si namo langai. Viduraslyje van
duo tyvuliuoja, o kambarių pasie
niuose pilna visokių šakų, lapų, 
stiklų... Pasirodo, jiems Sidnieju- 
je bebaliavojant, Niukastelyje ki
lo labai stipri audra. Ledų kruša 
išdaužė North Lambton priemies
čio gyventojams langus, o vėjas

ME LB OTJRNE
KUR DINGO PENSININKAI?

Ramovbnas

NEWCASTLE
Niukastelio lietuviai choristai 

nutarė paatostogauti. Daininin
kai,, prieš pradėdami atostogas, 
1969 m. gruodžio 13 d. surengė 
metines darbo užbaigtuves. Pobū
vio metu choristai dirigavo o di
rigentas dainavo. N.L. Choras ža
da pradėti darbą vasario pabai
goje.

Dauguma jį prisimena. Kaip vė
liau paaiškėjo, Putelė portfelyje 
turėjo susirinkimo atidarymui pa
ruoštą kalbą, pensininkų brolijos 
įstatus, įvairias rezoliucijas, svei
kinimus ir kitokius susirinkimuo
se naudojamus reikalingus ir ne
reikalingus popierius. Tiek darbo 
čia įdėjau, liūdnu balsu skundžia
si man Putelė, o tie pensininkai 
neateina nei vienas. Na, ir kokia 
milžiniška nauda būtų mūsų pen
sininkams pakilusi, aiškina man 
toliau Putelė. Palaukime, gal dar 
daugiau susirinks, gal nors val
dybą sudarysime? Neateis čia 
šiandieną niekas iš tų pensinin
kų, aiškinu užjausdamas tą varg
šą Putelę. O neateis todėl, kad 
tam reikalui buvo permažai pro
pagandos. Kaip tai permažai, to
liau klausia jis manęs nesupra
tęs? Labai paprastai, toliau sakau 
Putelei. Skelbime pasakyta, kad 
bus arbatos ir kavos. O kuris gi 
pensininkas čia norės važiuoti ke-

Bevartant kalėdinį Mūsų Pasto
gės numerį, netikėtai pastebiu ma
žą skelbimą: gruodžio 23 d. Mel
bourne pensininkai, susirinkite į 
lietuvių namus, steigsime pensi
ninkų draugiją ar bent jos sekci
ją. Nudžiugau tokį skelbimą ra
dęs. štai kur tau, Viengungi, vie
ta, gyvų pensininkų brolijoje. Tie 
gi mūsų pensininkai visi buvę 
garbingi žmonės. Daugumoje įvai
rūs viršininkai, direktoriai ir tam 
panašūs asmenys. Tarp tokių ne
pražūsi. O galko gero, jie ten 
tave į pensininkų valdybą išrinks? 
Tada jau tikrai būtum daugiau 
gerbiamas negu eilinis narys. Bū
tinai turiu priklausyti steigiamai 
pensininkų brolijai.

Pasidarau ploną sumuštinį skel
bime gi pasakyta, kad atsineškite 
savo užkandos, na ir tiesiog į lie
tuvių namus. Salė visiškai tuščia; 
nei pensininko, nei darbingo. 
Sėdu ant paaugštinimo, skirto or
kestrui, ir laukiu. Taip belaukiant , ________ ___ _____ _____  ...
ir sutraukus iš eilės keletą ’’Count- lėtą mylių dėl puoduko arbatos ar 
ry Life” cigarečių, į salę tyliu 
žingsniu, seną aptrintą portfelį po 
pažastimi pasikišęs, įslenka tikras 
profesionalas pensininkas, dar 
nuo senų laikų žinomas su savo 
nuotykiais, Melchijoras Putelė.

ŽVILGSNIS ATGAL
(atkelta iš psl. 1)

Mokslininkai sako, kad Marsas, 
kaip ir mėnulis, nerodo jokių gy
vybės ženklų ir abu esą tos pa
čios sudėties.

1966 METAI
Susprogdinus pirmą atominę 

bombą kiniečiai nenurimsta. Kini
joj nemažai atsiranda Kruščiovo 
šalininkų ir kitokio Mao Tse Tun- 
gui neparankaus elemento. Mao 
siekdamas šimtaprocentinio pa
klusnumo, paskelbia “Didžiąją 
Proletarų Kultūrinę Revoliuciją”.

Seniai buvo žinoma, jog kon
tinentai juda. Vieni jų kyla į pa
viršių, kiti, kaip pav. Anglija ir 
Olandija, nuolatos grimsta į jūrą. 
Kodėl toks procesas vyksta, moks
lininkai neturėjo tikslaus atsa
kymo. Tik šiais metais įrodyta, 
jog žemės paviršius keičiasi ple
čiantis jūros dugnui.

ma svarbesnius p. Vietnamo mies
tus, išžudo tūkstančius gyventojų, 
o teroristų likučiai su dideliais 
nuostoliais pasitraukia į šiaurę.

Amerikoje mirtinai sužeidžia
mas negru dvasios vadas Martin 
Luther King. Keliais mėnesiais vė
liau toks pat likimas ištinka se
natorių Robert Kennedy. Su se
natoriaus mirtimi susimaišo visas 
Amerikos rinkiminis procesas. Gi, 
iš politinio gyvenimo pasitraukęs 
R. Nixon laimi rinkimus sugrą
žindamas respublikonus į Wa
shington© Baltuosiu Rūmus.

Sporte Bob Beamon’o pasiekia 
dar vieną rekordą šuoliu į 
pasiekia 29 pėdas 2i inčo, 
dviem pėdoms toliau už buvusį 
saulinį rekordą.

kavos? Pensininkų mėgiamiausias 
gėrimas yra taip vadinama “plon- 
ka” ar kitaip sakant Tin taros bon- 
ka. Jei kas būtų skelbime paminė
jęs pensininkų pamėgtą gėrimą, ta 
da tikriausia visas reikalas būtų 
riedėjęs kitu keliu. Putelė susimąs
tė ir nieko neatsakė.

Taip man su Putele belaukiant 
atvykstančių pensininkų, netikėtai 
su triukšmu i salę įvirsta ’ ” 
Melb. moterų socialinės 
draugijos moterys. Viena 
tikriausiai bosas, įsakomai 
manduoja: Vyrai, tuojaus 
kite i salę visus stalus iš kitų 
kambarių ir 120 kėdžių. Mes no-

kelios 
globos 
iš jų, 
užka- 

suneš-

tolį 
t.y. 
pa-

per išmuštus langus pripustė 
šiukšlių ir vandens. Sklinda gan
dai, kad Dievas pakorojo Valdy
bos pirmininką. Lygtai Niukaste
lyje arielkos neužtektų!

“M.P.” Redaktorius p. V. Kazo
kas su ponia šventes praleido ne
toli Niukastelio esančioje gražia
me Hawks Nest. Grįždami namo 
užsuko pas p.p. Žukus pasiilsėti, 
žodelį pakalbėti. Tačiau čia ramy
bės nesurado. Pasamdyti stiklio- 
riai stiklus laužė, daužė ir keikė
si. Saulutės džiovinamos langų 
užuolaidos ir sušlapę baldai primi
nė šlapią skautišką palapinę. Ke
lias minutes pabandę susikalbėti, 
p.p. Kazokai šoko į mašiną ir, kad 
jau šovė Sidniejaus link, kad net 
kelias parūko nuo mašinos teki
nių.

x x
Adelaidėje gyvenąs gausus p.p. 

V. Petrėnų klanas, nutarė pake
liauti. Vargais negalais į dvejas 
mašinas sukimšęs dalį savo šeimos 
p. V. Petrėnas per kalnus ir dy
kumas atkeliavo i Niukastelj. čia 
aplankęs gausų draugų būrį, dali
nosi naujienomis ir prisiminimais. 
F».p. Bajeliai seniems savo bičiu
liams iškėlė puotą. Ir aš ten bu
vau ir negražias dainas dainavau.

Jūsų
Šnekutis

rime paruošti salę rytdienos Kū
čių vakarienei. Bandau aš dar tai 
poniutei aiškintis, kad mes esame 
pensininkai, nedarbingi ir kaipo 
tokie fiziniam darbui netinkami. 
— Negriebs jūsų biesas, jau juo
kaudama sako poniutė, užtektinai 
tinginiaujate. Mes visą dieną na
muose dirbusios dar atvykome čia 
Kūčių Stalo ruoštj, tad padirbė
kite nors kiek ir jūs.

Tylomis žvalgomės su Putele vie 
nas i kitą, metame i salės kampą 
savo apdėvėtus švarkus ir prade
dam nešti stalus ir kėdes. Vis 
dar laukiam atvykstančių pensi
ninkų (atneštų bent po keletą kė- 
džių-lengviau būtų).

Susėdę jau patogiai ant suneš
tų kėdžių, suvalgome abu su Pu
tele iš namų atsineštus sumušti
nius ir lengviau atsikvepiam. Kad 
būtų atvykęs nors trečias pensi
ninkas, tai tada nors valdybai bū
tų užtekę. Gi dabar-nėra kvoru
mo. Taip, prieteliau, nėra to kvo
rumo nei susirinkimui, nei valdy
bai, — liūdnai jam pritariau....

P. Viengungis

Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikinu Mūsų Pastogės 
Redakciją ir Administraciją, o taip pat ir visus Australijos 
lietuvius linkėdamas gausios Dievo palaimos visuose jūsų 
kilniuose siekimuose.

Jūsų bičiulis kun. Benediktas Sugintas, U.S.A.

ALB Krašto Valdybos narę Dalią Burneikienę ir jos 
vyrą Alį sveikiname dukters gimimo proga linkėdami visai 
šeimai geriausios sėkmės ir šviesios ateities.

ALB KraSto Valdyba

Dainos choristą Alį Burneikį ir jo žmoną Dalią, 
buvusią choristę, sulaukusius dukrelės Vilijos, nuoširdžiai 
sveikiname.

’Dainos” dirigentas ir choristai

SYDNEY LIET. MOT. 
SOC. GL. D-JOS VALDYBOS 

PRANEŠIMAS.
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų šven

tes praleidus jau laikas susirūpin
ti būsimu Tradiciniu Užgavėnių 
Blynu Baliumi, kuris kaip anks
čiau pranešta, įvyks vasario 7 
dieną.

Valdyba numato balių rengti 
kaip galima įspūdingiau su prog
rama, gera kapela, vakariene, bly
nais ir turtinga loterija. Pakarto
tinai prašome kuodaugiausiai au
koti fantų loterijai. Fantus ’įteik
ti bet kuriai valdybos narei, ir 
Lidcombe sekmadieniais prie baž
nyčios.

Kadangi baliaus vakarienė bus 
nilnai patiekta ir kad palengvinus 
Šeimininkėms prašome jau dabar 
iš anksto pasirūpinti baliaus bi-

PADĖKA
Gili padėka Dr. V. Barkuvienei, Fairfield ligoninės direktorei ir 

Dr. B. Vingiliui, taip rūpestingai nepailstamai ir nuoširdžiai globoju
siems ALB Krašto Valdybos pirmininką Simą Narušį jo sunkioje 
ligoje.

Dėkojame kun. P. Butkui, lankiausiam ir suteikusiam Simui Na- 
rušiui sakramentus ir sustiprinusiam ligonį dvasioje.

Visiems prieteliams ir artimiesiems — broliams ir sesėms lietu
viams, lankiusiems, paguodusiems ligonį, ištiesusiems pagalbos ranką 
jo reikaluose, taip pat visiems Kalėdų švenčių proga sveikinusiems bei 
linkėjusiems ištvermės ir sveikatos, nuoširdžiausias ačiū.

V. Naruiienė ir giminė*

LAIŠKAS REDAKCIJAI

gaunami

59 2608, 
86 8266, 
74 0285, 
74 0285, 

666 9389, 
50 5346, 

709 4031- 
Sydnėjaus apyl* 
Deikų ir New-

lietais, kurie jau dabar 
pas —
O. Baužienę, telfonas
P. Daukuvienę 
D. Kapočienę 
P. Donielienę 
M. Reisgienę 
L. Bukevičienę 
A. Jablonskienę

Taip pat pas 
pirmininką p. V. ~__ _ - -
castle mieste pas Dr. V. Donielą-

Bilietų kaina $4.00, Pensinin
kams ir studentams $1.50.

Visas pelnas skiriamas numaty
tai “Sodybai”.

Prašome sekti skelbimus.
Valdyba

RELIGINE
INFORMACIJA

Sausio mėn. Canberroj ir New
castle pramatytų lietuviškų pamal
dų nebus, bet pradedant vasario 
mėnesiu jos vėl bus tęsiamos 
įprasta tvarka.

PAMALDOS WOLLONGONGE
Jūros Dienos proga sausio 25 

d. lietuviškos pamaldos Wollon- 
gonge 11 vai. ryte seselių koply. 
čioje 74 Cliff Rd., Wollongong.

Kun. P. Butkus

1967 METAI
Artimuose Rytuose trečiu kartu 

susiremia arabų-žydų valstybės. 
“Šešių dienų kare” Izraėlis dar 
sykį pamoko arabus kaip reikia 
kariauti. Nuo karo daugiausia nu
kenčia Egiptas, prarasdamas di
džiulius žemės plotus, pelningą 
Sueso kanalą ir ko ne visą karo 
aviaciją.

Amerikoje 20-ties metų Jim Ry
an pastato naują bėgimo rekor
dą įveikdamas vienos mylios nuo
toli per 3 min. 51.1 sek.
Pietų Afrikoje sėkmingai įvykdo

ma pirma širdies transplantacija. 
Mažai žinomas širdies ligų chirur
gas, Dr. Bamard, bematant pasi
daro garsenybė.

1969 METAI
Ilgametė žmogaus svajonė 

siekti kitus dangiškuosius kūnus 
išsipildo. Amerikos Apollo XI su 
trimis astronautais sėkmingai pa
siekia mėnulį ir po ilgos odisėjos 
trium fališka i sugrįžta žemėn.

Pralaimėjus referendumą prez. 
de Gaulle pasitraukia iš politinio 
Prancūzijos gyvenimo.

Glaudžiuose vak. Vokietijos rin
kimuose krikščionys 
pralaimi rinkimus
Naujasis kancleris, Willy 
žada tesėti savo pažadus 
tiltus rytų linkme.

Medicinoje surandami 
prieš ‘German measles’!
Brazilijos futbolo žviagždė, Pele, 

ir tuo pačiu aukščiausią atlygini
mą gaunąs sportininkas pasauly
je, įmuša 1000-tą j j įvartį. Tai ir
gi naujas pasaulio rekordas. Ka
daise 700-tuoju įvarčiu didžiavosi 
vengras Ferenc Puskas, vėliau 
800-tuoju argentinietis Alfredo di 
Stefano. Pele’s istorinis įvartis

pa-

demokratai 
socialistams.

Brand,
tiesiant

vaistai

Malonus Redaktoriau
Kadangi mano pavardė, Jūsų 

korespondento “vietos lietuvio” 
yra viešai linksniuojama “Mūsų 
Pastogės” 48 nr. skiltyse, ir kaip 
man atrodo, kad korespondencija 
yra lyg ir nevisiškai tiksli kas 
gali sudaryti M.P. skaitytojams 
nevisai aiškų vaizdą, todėl norė
čiau kai ką papildyti bei patikslin
ti. Lai būna žinoma, M. P. skaity
tojams, ir antroji “medalio” pusė. 
Jūsų korespondentas rašo, “kad 
viskas susideda iš smulkmenų” to
dėl, mėginsiu, smulkmeniškai atsa
kyti ir aš.

Taigi, seniūno pareigas, iš buv. 
seniūno F. Sodaičio oficialiai pe
rėmiau 1968 m. III. 22 d. Na, ir 
liet. Kat pamaldas, lankiau regu
liariai ir, kaip teko pastebėti, — 
pamaldose visuomet dalyvavo dau
guma mūsų seniūnijos tikinčiųjų. 
Tas pat atsitiko ir per 1969 m. 
XI. 30 d. Liet. Kariuomenės šven
tės, minėjimo, pamaldas. Tiesa, 
pastebėjau, gal, pora rečiau ma
tytų veidų, bet kartu pasigedau 
tiek pat ir pažįstamų. Todėl ga
liu drąsiai sakyti, kad pamaldo
se tikinčiųjų buvo tiek pat, kaip 
visuomet

Ir kaip čia dabar reikėtų su
prasti tą... “skaitlingai, kaip nie
kad, susirinkusių tautiečių...???

Dabar dėl tautinės vėliavos...
Vėliavos dalyvavimu pamaldose, 

jei neklystu, rūpindavosi mūsų lie
tuviškos parapijos klebono oficia
liai paskirtas maršalka F. Sodai- 
tis. Jis per 1969 m. III. 30 d. 
visuotinį seniūnijos susirinkimą 
pasakė; “kad būtų geriau jei se
niūnas į bažnyčios reikalus nesi
kištų”... To dėlei aš į pamaldas

1968 METAI
Liberalizmo sąjūdį Čekoslovaki

joje užslopina Sov. Sąjunga. Če
koslovakijos okupacija susilaukia 
netikėtu rezultatų komunistiniame atšvęstas visos tautos. Brazilijos 
pasaulyje. parlamentas sušaukė specialų po-

šiaurės Vietnamo Tet ofenzyvo- sėdį Peles pagerbimui, o grožinės 
je vakarų sąjungininkai patiria literatūros akademija (kur epor- 
skaudžių nuostolių. Teroristai už!- tininkams neįmanoma papulti)

pakvietė jį puodeliui arbatos. Iš 
duosnių aukų 60 mil. tautos Pelė 
gavo 18 karatų aukso kamuolį 
nusagstytą deimantais. Brazilijos 
didvyris negeria ir nerūko, bet 
būdamas giliai religingas katali
kas nuoširdžiai pasimeldžia prieš 
kiekvienas rungtynes.

atsilankiau tik kaip tikintis, o vi
sa kita yra ne mano reikalas.
Tiesa, klebonas atlikdamas prieš

kalėdinį lankymą teiravosi ir apie 
vėliavą; tuomet kleboną painfor
mavau, kad praeityje niekas seniū
nijos vėliavvos nevartojo todėl ir 
šį kartą, aš, nenorėčiau išlįsti su 
savo trigrašiu, bet dėl “viso pik
to”, atvykdamas j pamaldas vė
liavą turėsiu mašinoje.

Reikalui esant tai galėtų pa
tvirtinti ir liudininkas, tuo laiku 
viešėjęs pas mane.

Gi, vykstant į pamaldas (iš 
Morwell’io į Yallourną, yra Ii 
mylios) padanga nuleido orą (ir 
kuriam motoristui šis nemalonu
mas nėra atsitikęs?) 
savo norą turėjau 20 
luoti.

Toliau vėl, kartoju, 
respondento pasakymą 
galima užmiršti to, 
trispalvė vėliava jau antri metai 
mūsų tautinių švenčių metu vie
tos seniūno nėra iškeliama Mor
well’io tarptautinių vėliavų aikš
tėje....

Kad buvo reikalinga iškelti vė
liavą 1968 m. IX 8 d. tesužinojau 
tiktai per seniūnijos susirinkimą
1968 m. X. 30 d. Ir ten pat pra
nešiau, kad 1969 m. II. 16 d. bū
siu 70-ties mylių atstu nuo Mor
well’io. Todėl vėliavos iškėlimas, 
tuo laiku, man nebus įmanomas. 
Kas liečia 1969 m. IX. 8 d. tai čia 
jau buvo mano kaltė nes užmir
šau. O tuo laiku tikrai nieko ne
veikiau, bet apkepintas trumpoms 
bangoms ir gydytojų adatomis su
badytas gulėjau sau ir tiek, šiais 
niekais teko užsiimti nuo 1969. 
VIII 13 iki IX. 10. Vėliau jau tik 
retkarčiais iki XII 15 d. Tai pa
tvirtinti turiu du gydytojų pažy
mėjimus.

Sveikatai pagerėjus 1969 m. XI, 
23 d. Lietuvos kariuomenės šven
tės proga mūsų trispalvė plevė
savo vėliavų aikštėje Morwell’yje.

Baigdamas norėčiau Jūsų ko
respondentui priminti, kad per vi
suotinį seniūnijos susirinkimą
1969 m. III. 30 d. esu paminėjęs,

kad kritika yra kelrodis sklandes
nei seniūnijos veiklai, ir, kad i kri- 
tiką visuomet kreipsiu dėmes, jei 
man bus pasakoma tiesiai, o ant
raip — nekreipsiu dėmesio. Nejau
gi Jūsų korespondentas mano, kad 
vien tik šiaip sau dėl “gražumo” 
esu kalbėjęs?

Su auffšta ĮKigarba Jums
V. Piešk tinas 

Latrobe Valley Seniūnijos 
seniūnas

MIRĖ JONAS KUSTA
Ilgesnį laiką sunkiai sirgęs 

Bankstown ligoninėje sausio 6 d. 
mirė Jonas Kusta, apie 50 metų 
amžiaus. Liūdesy paliko žmona ir 
jaunamečiai vaikai. Palaidotas 
sausio 9 d. Rookwood kapinėse. 
Plačiau apie velionį skaitysime ki
tame M.P. Nr.

PADĖKA

todėl prieš 
min. pavė-

Jūsų ko- 
.... bet ne- 

kad mūsų

Pasiekė žinios, kad dail. L. Ur
bonas jau ateinančio mėnesio pray 
džioje apleidžia ilgesniam laikui 
Australiją išvykdamas i Ameriką. 
Pas ji namuose vyksta tiesiog re
voliucija: paskubomis pakuojami 
paveikslai ir įtemptai ruošiamasi 
šiai išvykai. Jis pats ketina prieš 
išvykdamas savo namuose dar su
rengti savo kūrinių parodą. Apie 
tai skaitysime plačiau kitame M. 
P. numery.

Lietuviai pensininkai Canberro- 
je dėkoja Lietuvių Klubo Valdy
bai už kalėdinę dovaną o 15 do
lerių kiekvienam.

Už toki malonų prisiminimą 
visų pensininkų nuoširdus ačiū.

PADĖKA
Kūčių vakarienės šeimininkei p. 

O. Miniotienei, talkininkėms p.p. 
M. Vaškevičienei, Čelkienei, Bie- 
lienei ir kitiems, prisidėjusiems 
prie Kūčių vakarienės parengimo, 
reiškiame nuoširdžią padėką

Sydnėjau Liet. Klubo 
Valdyba
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