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NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVYTURYS
Vasario 16 - ji, penkiasdešimt penktoji Lietuvos valstybės nepriklausomybės 

sukaktis.
Tautai likusiai tėvynėje yra griežtai draudžiama minėti šią šventę. Bet gi tik 

nepriklausomybės laikotarpis ir tuomet širdyse įdiegtas patrijotizmas laiko lietuviais 
ne tik mus čia svetimuose kraštuose, bet ir vadovauja Visai tautai jos laisvės siekime.

Švęsdami 55 - jį karta^ vasario 16 d. šventę, stiprinkime savyje viltį, drąsinkime 
vienas kitą ir, atiduodami pilnutinę brolišką meile( lietuvis lietuviui; dirbkime Lietu
vos laisvei.

A.L.B. Krašto Valdyba;

PENKIASDEŠIMT PENKTĄJĮ 
KARTĄ.

Pries penkiasdešimt penkeris me
tus, vasario 16-ją dieną, Lietuvos sosti
nėje Vilniuje, būrelis lietuvių tautos 
atstovų - Lietuvos Taryba - paskelbė 
pasauliui, kad atstatoma nepriklausoma 
Lietuvos valstybė. Visa Lietuva tuo metu 
buvo okupuota svetimų karinių pajėgų, 
tai nors buvo pareikšta jos valia, tašiau 
tos valios įvykdymas atrodė panašus į 
svajonę. Bet tie drąsuoliai mete sėklą ir 
ta sėkla šiurpiam vėjui pučiant, radusi 
tinkamą dirvą, pradėjo dygti, tautos atsi
davimu, savanoriu meile ir drąsa palai
koma, jų krauju palais tomą. Ir išaugo, 
išbujojo laisvos, nepriklausomos Lietu
vos medis.

Bet tas medis neilgai augo ir bu
jojo. Dviejų milžinų jis buvo pakirstas. 
Lietuva neteko laisve’s ir nepriklauso-
rnybes ir naainaido vergijos nak
tis. Pries kelerius metus Kaune mirė ir 
paskutinysis Nepriklausomybės akto 
signataras, buvęs Respublikos prezi
dentas, Aleksandras Stulginskis, ilgus 
metus kentęs Sibiro kančias.

Dabartinis Lietuvos okupantas iš
retino lietuvių tautą, stengiasi primesti 
jai savo idėjas, išrauti iš širdžių, kas 
lietuviams brangiausia. Esą jiems tėra 
viena plačioji tėvynė - nuo Palangos iki 
Vladivostoko. Keičiamas Lietuvos fizi
nis veidas, sunaikintas kaimas, šimt
mečius išlaikąs lietuvybę, plečiami 
miestai, kurių didelę gyventojų dalį 
sudaro nelietuviai. Lietuva, kaip ir 
kiti sovietų okupuoti kraštai, atskirta 
nuo pasaulio, lietuviai turi džiūgauti 
dėl atneštos “laisves” ^ir garbinti .tuos, 
kurie tą “laisvę.” atnešę. Sov. Sąjunga 
dabar daugelio vadinama sUpergalybe, 
vaidina didelį vaidmenį pasaulio poli
tikos formavime, turi didžiausią pasauly 
armiją, apginkluota moderniausiais gink
lais. Ar gali mažos tautos, dabar jos 
okupuotos, tikėtis kada nors sulaukti 
laisvės?

“Didis griūva, mažas kyla” - dai
navo Maironis, kai Lietuva buvo okupuo
ta irgi supergalybės, kurios ribos tęsėsi 
taip pat nuo Palangos iki Vladivostoko. 
Bet kur ta supergalybė? Anot prof. Vlado 
Jurgucio - veltui ieškotum pasaulio 
z'emelapyje “Rossijskaja Imperija” - ten 
dabar tik S.S.S.R. Bet ar neateis laikas 
(gal net neužilgo), kad veltui bus ieško
ma S.S.S.RT - jų vietoj bus būrys laisvų, 
nepriklausomų valstybių Politinėj kons- 
teliacijon ne visada tos pat žvaigždes 
šviečia pirmu šviesumu. Tik mintimis 
perbėkime, ka mes esame savo amžiuje 
matę ir p a tyrėj kur yra1 “1000 metu Rei
chas”, kur naujoji “Imperium Romanum”, 
kas beliko iš Didžiosios Britanijos, 
valdžiusios pasaulio bangas ir kurios 
imperijoj saulė nenusileis davusi?

Taigi, nevieta pesimizmui, nevil
čiai. Politiniame gyvenime nėra nepaju
dinamų normų, kartais trumpame laiko
tarpyje įvyksta didelių ir lemtingų pasi
keitimų. Pavienio žmogaus gyvenimo, 
žinoma, gali būti ir per maža, bet mes 
esame tautos dalis, o tautos gyvena 
šimtmečius, tūkstančius metų. Lietuva 
viena iš jų. Ji daug kentėjo, bet ištverė 
iki šiol.

Bet ar ištversime mes, užsieny, 
Australijoj, gyveną lietuviai? Artimes

nėj ir tolimesnėj praeity daug lietuviško 
kraujo nutekėjo į svetimų tautų kūrybin
gumo aruodą. Lietuva davė kitoms tau
toms valdovų dinastijas, mokslo, meno 
literatūros talentus ir genijus. J. Pil
sudskis vienoje savo kalboje pareiškė, 
kad esą gražiausi lenkų literatūros per
lai atėjo iš kitų tautų, jų tarpe suminė
damas pirmoje vietoje lietuvių' tautą. 
(Jis ir pats save laikė lietuviu). O kiek 
nuteka dabar, net be prievartos, lais
vame pasauly gyvenančių lietuvių tarpe? 
Mes didžiuojanms savo jaunimu, kuris 
gyvendamas svetur, įneša savo kūrybos 
indeli į_bendrą. tautų lobyną. Bet mums 
turi būti liūdna, jei drauge su įnašu lie
tuvių tautai dingsta ir kuris nors jaunuo
lis. O pasitaiko ir ne jaunimo...

Vienas anglų sociologas sako, kad 
jokia bendruomenė nėra daug verta ir 
neišsilaikys, jei jos nariai negali savyje 
ko nors rasti, kas leistų jiems didziuo-.
tiš tai bendruomenei priklausymu.

Lietuviai turi daug kuo didžiuotis, 
kad jie priklauso savajai tautai; savo - .
tautos istorija, lietuvių tautos gajumas, LAISV-ES KOVOTOJAS Aliejus, Da.il. Jurgis Juodis
atsparumas, ryžtingumas; savo kalba, Šis paveikslas laimėjo II-ją premiją L. A. S. skelbtom konkurse Lais 
savo papročius, savo liaudies ir indivi- vės kovų 30 metų atžymėti, 
dualine kūryba, savo nepriklausomybes —--------------------------------------------------- -——------- -----------------------------------------------
laikotarpio laimėjimais, kurie jų tautą 
is griuvėsių pakėlė ir leido s ėkmingai 
prisivyti kitas, senai nepriklajisomu gy
venimu gyvenančias tautas. Sis faktas 
dargi ryškus įrodymas mūsų tautos pa
jėgumo išsilaikyti, laisvės meiles ir 
pasiryžimo už ją aukotis.

Vasario 16-ji yra vienas is niiisų 
istorijos faktų, kuris išreis’kia musų tau
tos valią laisvam gyvenimui ir ilgo bu
dėjimo apvainikavimą. Kai kas mėgina 
šį. faktą, nuvertinti, laiko anachronizmu - 
minėti nepriklausomybes paskelbimą, 
kai tos nepriklausomybės jau senai vėl 
netekome. Bet mes jos netekome smurto 
pasėkoje, ir smurtu- dabartinė padėtis 
palaikoma. Smurtas neišdildys ‘ fakto, 
teisės, nors laikinai jis neleidžia jos 
mums vykdyti. Bet mes tikime - ir daug 
turime tai liudijančių faktų dar savo 
atmintyje - kad smurto pergalė tik lai
kina.

Vasario 16-ji visada mums liks tuo 
švyturiu ir visada primins - laimėsite, 
jei neprarasite pasitikėjimo ir savo lie
tuviško “as“”

J. SI.

POPIEŽIUS SIŪLO

Vokiečių kalba ELTA biuletenyje 
(Elta- Prėssedienst) tilpo tokia žinutė, 
paimta iš laikraščio “Die Zeit” (1972. 
XI.23)”:... kaip savo įnašą apie Status 
quo, Šventasis Sostas pasiūlė sovie
tams, kad Šiaurinė, dabar sovietu Rytų 
Prūsija būtų išimta iš naujos lenkų Erm- 
land vyskupijos (jurisdikcijos) ir kartu 
su Klaipėdos kraštu būtų prijungta prie 
lietuviškos Kauno diecezijos”. Be to, 
biuletenyje įdėtas Vliko memorandumas, 
Europos Saugumo Konferencijos reikalu. 
New Yorke Įsteigtosios pabaltiečių san
talkos nuostatai ir kt.

(ELTA)

ŽODIS Į BENDRUOMENĘ

Lietuviai,

Minint nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį, šiemet ypatingai mūsų dė
mesys krypsta į pavergtąją Lietuvą. Pra
eitų metų bėgyje ten mūsų tautos pasi
priešinimas okupanto priespaudai prasi
veržė her.oiška Kalantos ir kitų, gyvy
bės auka,, ten jaunimo masės nepabūgo

MOKSLININKU BENDRADARBIAVIMAS

Šiais metais numatomas glaudesnis 
bendradarbiavimas tarp vokiečių, ameri
kiečių ir baltų akademikų Dr. Arvad von 
Taube, Carl-Schirren Fundacijos valdy
bos pirmininkas ir Pabaltijo Istorinės 
Komisijos Vokietijoje vicepirmininkas, 
pasiūlė surengti eilę seminarų ir simpo
ziumų, pasikeitimui idėjomis ir susipa
žinimui. Vokiečių universitetai ir insti
tutai tikisi suteikti užsienio dalyviams 
nemokamą pastogę ir kitokių lengvatų. 
Temų pasiūlymai ir idėjos aplamai siųs
ti Dr. von Taube adresu: Carl Schirren- 
Gesellsėhafti e.V., 3140 Luneburg,
Scillerstrasse 42, Germany.

***

NAUJI KARDINOLAI AUSTRALIJAI

Vatikanas, praneša, kad Sydney 
Arkivyskupas Freeman ir Melbourne 
Arkivyskupas Knox kovo mėnesį bus 
pakelti į kardinolus.

***

PATS SKAITYK “MŪSŲ PASTOGĘ” 
IR KITĄ PARAGINK SKAITYTI.

•*« 

išeiti į gatves ir drąsiai šaukti “Laisves 
Lietuvai”, iš ten ateina žinios apie 
tylią bet ryžtingą kovą už tikėjimo lais
vę bei žmogaus teises ir prieš gręsiantį 
Lietuvos surusinimo pavojų.

Šiuo metu taip pat atida ai sekame 
pasiruošimus Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijai, imdami dėme
sin Vakarų nusistatymą konferencijoj 
siekti praverti uždangą, kad Vakarų idėjos 
galėtų laisvai sklisti sovietinėj imperi
joj, o ne legalizuoti Europos padalinimą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas su pagarba seka pavergtos 
tautos esamose sąlygose neišvengiamas 
pasipriešinimo okupanto priespabdai 
pastangas. Jis taip pat aukštai vertina 
kiekvieno lietuvio ar organizacijos įna
šą į mūsų tautos laisves kovą.- Tačiau 
mes tikime, kad gyvenamasis momentas 
iš mūsų reikalauja.neeilinių pastangų.

Tad Nepriklausomybės Šventės pro
ga VLIKAS kviečia visas musų organi
zacijas ir Visus, kurie save lietuviais 
laiko, atsiliepti į. mūsų brolių laisvės 
šaukimą ir rasti kelią, kaip dar prasmin
giau įsijungti į. m ūsų tautos išlaisvini
mo darbą. Kviečiame visus bendradar
biauti su Vliku, kuris derins visą mūsų 
veiklą ir darys visa, kad Lietuvos lais
vės klausimas butų gyvas visur, o ypač 
ten, kur svarstomi Europos ateities 
klausimai.

Mes tikime, kad darnoje ir broliš
kame susiklausime yra mūsų darbų sėk
mes laidas.

Vardan tos Lietuvos vienybė tezy- 
dil

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS.

**♦
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TAUTINIU ŠVENČIU 
PRASME

Šiandien . Vasario 16-ji, kaip ir kitos 
musų -tautine's -šventės, senosios ir jauno* 
sios kartos žmonių skirtingai išgyvenamos 
ir suprantamos. Senesniosios kartos žmo
nės į tautines šventes atsineša jausmin
gai, jie atsimena ir išgyvena anuos ne
priklausomos Lietuvos patirtus įspūdžius, 
savo jaunystės praeitį,ir visas tas psi
chologiniu ir dvasinių išgyvenimų kom
pleksas juos veikia. Todėl ir minėjimų 
programas jie norėtu, matyti jausmingas, 
sentimentalias, su naujom priesaikom ir 
pasižadėjimais. Tuo tarpu jaunimas, 
nematęs Lietuvos, neišgyvenęs betarpiai 
jos prisikėlimo džiaugsmo ir žydėjimo 
epopėjos, neturi ir tų sentimentų. Augu- 
siems svetimuose kraštuose, brendu
sioms svetimoje kultūroje to jausminio 
išgyvenimo nėra įmanoma įsigyti. Jau
noji karta tik racionaliai svarstydama 
Įvykius ir faktus gali prieiti prie tautos 
švenčių prasmės supratimo. Išeidama iš 
kito taško ji kitaip žiūri ir į pačius 
įvykius, į mūsų tautines šventes ir gal 
būt turi kitą viziją mūsų tautos, o gal ir 
pasaulio ateities. Todėl taip mažai 
jaunimo mes matome savo minėjimuose, 
bei parengimuose. Tarp mūsų, yra dide
lis plyšys, nes mus skiriai netik amžius 
bet ir kultūra.

Kad ir labai skiriamės vieni nuo ki
tų, tačiau tautinės Šventes mus privalo 
jungti, jos turi musu, tautai gilią prasmę. 
Lietuviai, ar jie seni, ar jie jauni, ar jie 
sentimentalūs, ar jie racionalūs, jie pri
valo kur nors sustoti ir savęs paklausti: 
"Ar aš esu lietuvis?, kuo ašigaliu prisi
dėti prie savo tautos išlaikymo?". Ši
tas sustojimo taškas ir yra mūsų tautinės 
šventės. Čia sustokime ir paklauskime 
savęs ar atliekame savo lietuvių pa
reigas. Jėi esame sąmoningi ir sąžiningi 
lietuviai, rasime būdus kur ir kaip padėti 
savo tautai. Tauta savo ištikimų vaikų 
niekados nepamiršta. Lygiai jai brangus 
kunigaišktis Margis, kaip ir Romas 
Kalanta, Simas Kudirka , kaip ir Dr. 
Vincas Kudirka. Nors jie skiriasi daug- 
kuo, tačiau- juos jungia heroizmas, tė
vynės meilė iki save^ atsižadėjimo. Mūsų 
tautos istorija pilna tokių pavyzdžių, 
ypač knygnešių gadynėj, nepriklausomy
bes kovu, ir dabar okupacijos metu vyks
tančiose kovose dėl teises laisvai gy
venti.

Šiandieną begalo sunkus momentas 
musų tautai, mes stovime pries dilemą* 
kurioje ne tik priešai gali musų žmones 
naikinti be jokios tarptautines kontro
lės, bet ir mūsų pačių draugai į kuriuos 
sudėjome visas savo viltis gali mus 
išduoti. Stovime prieš Europos Saugumo 
konferencija < kurioje bus sprendžiama 
Sovietų užgrobtų tautų likimas.

Šiandien., atėjo laikas kada mes 
visi privalome veikti. Jau dabar, prieš 
prasidedant Konferencijai, kiekvienas 
lietuvis, kuris tik jaučiasi toks esąs 
ir mokąs rašyti, privalo siųsti savo pro
testus, memorandumus tų valstybių parla
mentams ir vyriausybėms kurios dalyvaus 
toje konferencijoje, reikalaudami savo 
tautai laisvės ir žmogaus teisių įgyven
dinamo visame pasaulyje, visoje žmoni
joje. Atėjo laikas ir mes parodykime, kad 
esame gyvi lietuviai, gyvi ne tik sau, 
bet visai . žmonijai, nes reikalaujame 
visiems tų pačių žmoniškų teisių būti. 
laisviems.

am.

Pasaulyje vienas iŠ tūks
tančio žmonių kalba lie - 
tuviškai.
Ar tu vienas iš jų?!
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Pirmoje eilėje iš kairės: M. Juškevičius, J. Grudzinkas, G. Dryža, A. Pace- 
vicius. E. Vazgelevicius. Antroje eilėje: F. Sipavičius, J. Jarembauskas, K. 
Makūnas, P. Bimba, P. Dirkis. Gale: J. Zaikauskas, A. Jokubauskas, V. Vaz- 
geleviČius, V. Genys, V. Daudaras, A. Adomėnas, I. Jonaitis. Nuotraukoje 
trūksta: J. Smilgevičiaus, V. Jaro, V. Bernoto. Foto V. Bernoto.

IŠ ALB KRAŠTD TARYBOS SUVAŽIAVIMO

Įsteigtas Australijos Lietuviu 
Fondas

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
Krašto Tarybos suvažiavime, įvyku
siame 1972 m. gruodžio 28 - 30 d.d. Syd- 
nejuje, šalia kitų reikalų buvo svarsto
mas ir Australijos Lietuvių Fondo klau
simas. Suvažiavimui buvusioji ALB 
Krašto Valdyba patiekė ir provizorini to
kio Lietuvių Fondo statutą, kuris suva
žiavimo buvo išdiskutuotas ir perduo
tas Tarybos nariui p. A. Mikailai jį ati
tinkamai perredaguoti. Gruodžio 30 d. 
Tarybos posėdyje p. A. Mikailos patiek
tas Lietuviu Fondo statuto projektas bal
savimo keliu Tarybos buvo priimtas ir 
tuo pačiu įsteigtas AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ. FONDAS.

Lietuvių Fondo būstine Melbourne. 
Rinkimų keliu sudaryta ir Lietuvių Fondo 
Valdyba, į kuri at įeina (pagal balsų dau
gumą): J. Meiliūnas, V. Jakutis, A. Mi
kaila, I- Alekna ir A. Zubras. Kandida
tais paliko: A. Matukeviciene, J. Anta
naitis ir Ramanauskas. Fondo paskirtį 
ir uždavinius nusako ALB Tarybos priim
tas Fondo statutas, kurį, čia ir skel
biame.

AUSTRALIJOS LIETUVIU, FONDO 
STATUTAS,

1. Australijos lietuvių švietimui, 
mokslui, tautinei veiklai ir .kultūrinei ap
raiškai remti sudaromas Australijos 
lietuvių fondas.

2. Australijos lietuvių, fondas yra 
pelno nesiekianti organizacija.

3. Australijos lietuvių fondo veikimo 
plotas: visa Australijos valstybės teri
torija.

4. Australijos lietuvių fondo lesąs 
sudaro: A.L.B. Krašto Tarybos ir Krašto 
Valdybos paskirtos sumos taip pat rink-

P ADĖKA
Australijos Lietuvių Dienos Sydne- 

juje praėjo su dideliu pasisekimu. Tai 
nebuvo atsitiktinumas, o Australijos 
Lietuvių Dienoms Rengti Komiteto, vado
vaujamo Dr. B. Vingilio nuopelnas.

• Už įdėtą darbą, laiką ir asmeninių 
išteklių naudojimą lietuviškiems reika
lams nuoširdų ACIU tariame;

Komiteto Pirmininkui Dr. Beniui 
VINGILIUI, Vicepirmininkei p. Pajautai 
PULLINEN, Vicepirm. ir Liet. Dienųlei- 
dinio red. p. Vincui KAZOKUI. Sekreto
riui p. Broniui ŽALIUI, iždininkui p. Bro
niui STASIONIUI, Spaudos ir inform, 
skyr. vedėjui p. Jonui ZINKUI, Apgy
vendinimo K-to Pirm p. Algiui BUČINS
KUI, Dainų Šventės vadovui p. Algiui 
DŪDAI ČIUI, Tautinių Šokiu, vadovei p. 
Marinai COX, Jaunimo Koncerto vadovei 
p. Daivai BIERI, Dailės Parodos vadovei 
Dr. Genovaitei KAZOKIENEI, Teatro 
spektaklio vadovui p. Stasiui SKORULIUI, 
Sporto Šventės vadovui p. VladuiDAUDA- 
RUI, Naujų Metų baliaus vadovui p. Vik
torui ŠLITERIUl, Tiekimo Vadovui p.' 
Vytautui DEIKUI.’

Ačiū visiems talkininkams, Sydne- 
jaus bendruomenės nariams ir svečiams.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.
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liavos, aukos, dovanos, gautieji paliki
mai ir kitos pajamos.

5. Australijos lietuvių fondų valdo 
penkių asmenų Valdyba, ketveriems 
metams A.L.B. Krašto Tarybos išrinkta.

6. Australijos lietuvių fondo valdy
bos sudėties ketverių metų kadencijos 
metu keičiama, tuo būdu, kad kas dveiji 
metai pasitraukia iš valdybos dųrespek- 
tyviniai trys, nariai ir jų vieton Įeina 
kiti A.L.B. Krašto Tarybos išrinkti 
nariai.

7. Pirmosios Australijos Lietuvių 
Fondo valdybos dvimečiui baigiantis 
du valdybos nąriai pasitraukia burtų 
ke liu.

8. Australijos lietuvių fondo valdy
bos nariai išsirenka pirmininką, sekre
torių ir iždininką.

9. Australijos lietuvių fondo valdy
ba vykdo A.L.B. Krašto Tarybos nutari
mus bei pavedimus ir kas dvieji metai 
pateikia savo finansinę apyskaitą, pra- 
matomų darbų bei sunaudosimų lesų 
planą.

10. išlaidų iš pajamų apyskaitas 
tikrina A.L.B. Kontrolės Komisija.Aus
tralijos lietuvių fondo valdyba gali 
skirti ar atleisti patikėtinius nekilno
jamam turtui įgyti, valdyti ir paveldėti.

11. Patikėtiniai savo veikloje vado
vaujasi Australijos lietuvių fondo val
dybos nurodymais.

12. Australijos lietuvių fondo val
dybos nariai ir patikėtiniai dėl jiems 
patikėto valdyti Australijos lietuvių 
fondo turto negali siekti medžiaginės 
naudos nei atsakyti už nuostolį, atsi
radusį toki turtą valdant.

13. Australijos lietuvių fondo likvi
dacijos klausimą taria A;L.B. Krašto. 
Taryba.

14. A.L.B. Krašto Taryba gali si 
statutą, papildyti, pakeisti A.L.B. Sta
tuto nustatyta tvarka.

Pastabos:
1. A.L.B. Krašto Taryba, priėmusi 

Australijos Lietuvių. Fondo Statutą, 
leidžia minėtai Fondo Valdybai, įregis
truojant statutą valdinėse Australijos 
Įstaigose, padaryti reikiamus suderini
mus su krašto įstatymais išlaikant ne
paliestus statute nusakytuosius dėsnius.

2. A.L.B. Kras'to Taryba, įvertindama 
pavienių bendruomenės narių pastangas 
Lietuvių Fondui kurti taip pat ir jų ini
ciatyva lėšoms burti; laiko būsiant tiks
linga pasiūlyti jiems įsijungti ir turimas 
lėšas perduoti įsteigtajam Australijos 
Lietuvių Fondui.

*♦* ~

Čia pat primename, kad iki šiolei 
spaudoje reklamuojamas ir Lietuvių 
Kredito Draugijos “Talkoje” atidarytas 
"Australijos. . Lietuvių Fondas” nieko 
bendro neturi su čia pristatomu Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės įsteigtuoju 
Australijos Lietuvių Fondu.

INŽINIERIŲ, ARCHITEKTU 
SUVAŽIAVIMAS SYDNĖJUJE

Antrasis Australijos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Suvažiavimas įvyko 
1972 m. gruodžio mėn. 28 d., Sydnėjuje. 
Suvažiavimą atidarė Sydnėjaus s k. ir 
L.I.A.S. Rajono V-bos p-kas Giedrius 
Dryža kviesdamas sudaryti prezidiumą iš 
atsilankiusių svečių: p. A. Pacevičiaus 
- Adelaidė, p. A. Jokubausko - Mel
bourne ir p. V. Genio - Canberra.

Pranešimą apie L.I.A.S. Rajono 
veiklą padarė p. J. Grudzinskas pa
tiekdamas kai kuriuos organizacijos sun
kumus, bet daugiau pasigerėdamas dviejų 
metų draugiškais ir kolegiškais sąjungos 
veikimo rezultatais.

Svečias iŠ Melbourno arch. Jurgis 
Zaikauskas paįvairino suvažiavimą gera 
paskaita apie "Lietuvos architektūrą 
nuo 16-to šimtmečio ligi dabarties”.' 
Nors sutrumpintoje formoje, prelegentas 
vaizdžiai apibudino Lietuvos žymesniuo
sius architektūros laimėjimus ar tai būtų 
bažnyčių statyboje, vienuolynų stilia- 
vime, ar įstaigingų rūmų plėtime. Kadan
gi prelegentas neperseniausiai lankėsi 
Lietuvoje, del to is savo patyrimo galėjo 
perduoti įspūdžius apie dabarties Lietu
vos architektūra; kuri, savaime supran
tama, vietoj bažnyčių pasikeitė i. vieš
bučių, restoranų, satelitinių miestų, 
parduotuvių ir į kitus planavimus.

Tarpe einamųjų reikalų paliestas 
pats svarbiausias klausimas - jaunųjų 
inžinierių, architektų ir tiksliuosius 
mokslus baigusiųjų verbavimas į L.I. A.S. 
gretas. Tuo klausimu susidurta su pačia 
opiausia problema - jaunimo abejingumu 
ir nerodomu interesu bendrauti bet ko
kioje vyresniųjų organizacinėje veikloje.

Suvažiavimą^ puikiai pravedė pre
zidiumo p-kas p. A. Pacevičius, kvies
damas visus Australijos lietuvius kole
gas atsilankyti Adelaiden 19 74 metų 
gale. Be to, p. V. Genio kvietimas ap- 
lankyti Canberra, metu bėgyje susilaukė 
nuoširdaus pritarimo ’ (Apie išvyką į 
Canberra, bus ;veliau skelbta spaudoje.)

Sekančiai dviejų, metų kadencijai 
išrinkta naujoji Aust. Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Rajono Valdyba, 
kuria sudaro Adelaidės . Skyrius sekan
čiai: P-kas - Vyt. Kmitas, 32 High St., 
Seacliff Pk., S.A. 5049 Tel. 96 8876. 
V-bos Nariai - Eugenijus Kalibatas, Han
sas Glaze.

Vyt. Bernotas.

VIEŠAS ATSIPRAŠYMAS.
Ruošiant spaudai Australijos Lietu

vių Meno Dienų suvenyrini leidinį aš 
buvau atsakingas už pristatymą Sydney 
Dainos choro nuotraukos ir jo vardinio 
sąraso. Nors sąrašas buvo paruoštas 
rašomąja mašinėle, deja, ALMD leidinio 
redaktorius dėl man nežinomų priežas
čių prikergė rusiškų pavardžių galūnes, 
E. Belkienei ir L. Kramilienei. Aš tikiuo
si, kad redaktorius' V. Kazokas paaiš
kins, kodėl jis pakeitė Į, E. Belkuvienę 
ir L.Kramiliuvienę? Nejaugi V. Kazokas 
šiuo atveju nori pasakyti, kad Dainos 
choristai net ’savo pavardžių jau nebe
žino?

Taip pat vietoj M. Kopcikienės Įra
šyta M. KapoČienė, E. Kapocienė (mirus 
28/10/72) mirties data išleista. Taip pat 
del man nežinomų priežasčių V. Kazokas 
po Dainos choro nuotrauką nespausdino 
siu, pavardžių; J. Šarkauskas, V. Stasiū- 
naitis, J. Stasiūnaitis, P. Nagy’s, A. 
Vinevičius ir A. Laukaitis.

Kadangi1 V. Kazokas iki ’šios dienos 
nesistengė šias klaidas atitaisyti, tai 
priėjau išvados, kad tai buvo padaryta 
sąmoningai ir todėl tenka atsiprašyti Dai
nos choristus kuriems buvo padaryta 
skriauda. “Musų Pastogės” redaktoriui 
prie šio laiško pridedu kopija originalaus 
sarašo, kuris per P. Alg. Dudaiti, buvo 
paduotas spaudai.’

A. Kramilius.

NAUJAS ŽURNALAS
Gruodžio mėn. pasirodė antrasis nau

jojo formato “Journal of Baltic Studies” 
numeris (vol. III, No. 2, Summer 1972). 
Pagrindiniuose straipsniuose Stanley W. 
Page nagrinėja Leninat ir valstiečiu 
"bolševizmą" Latvijoje 1903 - 1915 m., 
Eizenš Leimanis aprašo Rygos Poli- 
techninį " institutą, Anatolijus Matulis 
rašo apie baltus Solzenicino knygose, 
o Biruta Cap apie Pabaltijį prancūzų 
rašytojo Jules Vern’o romanuose. Žur
nalą leidžia Association for the Advan
cement of Baltic Studies, Inc.

***
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Lietuvos Laisvės kovose žuvusiems 
kariams buvo pastatytas stilingas, 
gražus paminklas Kauno kapinėse , ku 
rį bolševikai, XX-jo amžiaus barba
rai,nugriovė .

GIMTOJI KALBA
Iš kopų, šnabždesio su debesim ir 

prošvaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nen- 

drėtų
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta
Su perregima gintaro šviesa
Ji — motinos baudžiauninkės lo* 

pšinėse,
Ji — Pirčiupio smėlynų raudose...

Ja kalba pievų tyluma ir gatvių 
gaudesys,

Balkonai priemiesčių naujų spal
voti,

Gelsvų kasyčių juokas ir pušų 
rimtis,

Ir tie veidai, rūstim ir meile iš
vagoti.

0 * A

PABALTIECIŲ, MOTERULVEIKLA 
PIETŲ. AUSTRALIJOJE

Pabaltijos tautas (estus, latvius ir 
lietuvius) jungia" ne' vien geografinės 
kaiminystes ar kilmės giminystės (lietu
viai ir latviai), bet ir istorinis, likiminis 
ryšys.

Visos sios trys neskaitlingos tau
tos, likimo įspraustos tarp dviejų didelių 
ir agresingų tautų, per šimtmečius turėjo 
kovoti už savo tautinį.išlikimą..

Po pirmojo pasaulinio karo, atsi
radus palankiai politinei konjukturai, jos 
beveik tuo pačiu metu nors ir nelengvai 
išsikovojo valstybinę nepriklausomybę 
ir po 22 metų ją vėl prarado. Raudonajai 
armijai Pabaltijos kraštus okupavus, 
Estija. Latvija ir Lietuva ’‘savanoriš
kai” buvo inkorporuotos į. Sovietų Są
jungą.

Pabaltijos tautų, nariai, kur jie 
begyventų, savoj tėvynėj ar emigracijoj, 
niekuomet neužmirš" jiems padarytos 
skriaudos ir visom galimom priemonėm 
belsis į pasaulio sąžinę, reikalaudami, 
kad būtų sustabdytas Pabaltijos tautų 
genocidas, gražintos sitį tautų nariams 
žmogaus teisės ir leista pabaltiečiams 
laisvai apsispręsti ir pasirinkti valdy- 
mosi formą.

Prieš keturis metus įsisteigusi P. 
Australijos P abaltiėČių MoterųS-ga, kaip 
tik ir yra užsibrėžusi šių, tikslų siekti. 
Organizuotoj veikloj tikimasi Vieni kitus 
geriau pažinti ir bendrą darbą padaryti 
našesnį ir svaresnį. Gyvenimo praktika 
yra parodžiusi, kad daugeliui atvejų, 
organizuotos moterys nugali atsiradusias 
kliūtis ir sėkmingiau peržengia kely su
tiktas užtvaras. Tode'l ir pabaltiecių 
moterų s-ga bus didelė parama jau vei- 
kianciom organizacijom, besirupinanciom 
objektyviai pristatyti pasauliui ' pabal- 
tiečių tautines ir valstybines aspira-

SYDNĖJAUS SCENOJE - 
"STELLA MARIS”

Albertas Seikis.

į Lietuvių Dienas Sydnėjuje Ade
laidės lietuvių teatras “Vaidila” atvežė 
J. Griniaus 3 veiksmų istorinę dramą 
“Stella Maris”. Jos premijėra įvyko Ade
laidėje gruodžio men. 16 d. O šis spek
taklis., gruodžio 30.) Sydnėjaus latvių 
namuose buvo antrasis adelaidiškių pasi
rodymas.

Vaidino: Adalbertas - N. Skidze- 
vičius, Beatričė - V. Vanagaitė, Iza
belė - G. Matulevičienė, Vitorio - V. 
Ratkevičius, Solono - V. Vosylius, Paolo 
dė Vincensa - J. _Venslovavičius, kardi 
nolo tarnas - J. Cesna, Kunigaikščio 
tarnas - J. Miliauskas, režisierius 
(programoje rašo rezisorius) - J. Venclo- 
vavičius, rež. padėjėjas - P. Launikai- 
tis, Dekoracijos - S. Neliubšio. Apšvie
timas - V. . Vosyliaus. Garsų efektai - 
A. Grigonio. Muziką parinko - A. GuČiu- 
vienė.

Veiksmas vyksta 17-to šimtmečio 
Italijos didikų tarpe. Lietuvis dailinin
kas Adalbertas, davęs įžadus nutapyti 
Šiluvos Madoną, paiso princesės Beatri
ces portretą ir ją įsimyli. Beatriče jam 
neabejinga, bet yra pasižadėjusi ar pa
žadėta Turino kunigaikščiui Vitorio. 
Adalbertą įsimyli ir Beatričės draugė, 
Vitorio sesuo, kunigaikštytė Izabelė. 
Kunigaikščiui peršantis princesei, 
Adalbertas užgaunamai iš si reiškia, j į. 
įžeidžia ir kardinolas Solono, princesės 
globėjas, jį. nubaudžia, atiduoda kuni
gaikščiui, kuris jį įkalina. Kunigaikščio 
belaisvėje Adalbertas tapo madonos pa
veikslą, ieškodamas įkvėpimo Beatričės 
dovanotam medalijone. Čia jį lanko Iza
belė ir stengiasi visokiais būdais sau 
laimėti, kas jai dalinai pavyksta. Beatri
če, gavusi pažadą, kad' Adalbertas bus 
laisvas, išteka už Vitorio. Kaip nuotaka 
ji dar aplanko Adalbertą ir jis spėja 
tuo metu užbaigti savo madonos pa
veikslą, pagal Beatričės modelį. Po su
tuoktuvių Beatriče’ miršta . o paleistą į 
laisvą Adalbertą nuduria paslaptingas 
žudikas. Dramos veiksmas yra perpintas 
ilgokais dialogais, kuriuose apstu pato- 
siškų posakių, filosofavimo, gražių ir 
kilnių minčių.

Tačiau jų plėtotę sekti vaidinimo 
metu yra gan sunku. Galimas daiktas, kad 
tas intelektualinis krūvis dramos skaity
tojui lengviau suvokti ir yra įspūdinges
nis, negu žiūrovai salėje.

Visumoje gerai isisąmonę ir mokė
dami perduodamą tekstą, vaidino su rei
kiamu pasitikėjimu, gerai tarpusavyje 
surepetavę šie Adelaidės “Vaidilos” 
aktoriai ištempė “Stella Maris” pasta
tymą; virš vidutinio mėgėjiškumo ribos. 

cijas ir dvidešimtojo amžiaus rusiškai 
sovietinį imperializmą, kuris vakaruose 
vis dar nėra esminiai suprastas.

Pabaltiecių Moterų S-gos nariais 
gali būti virs' 21 metų pabaltieciųkilmes 
moterys. įstoti į S-gą galima tuo reikalu 
padavus Valdybai atatinkamą pareiškimą. 
Esant reikalui, Valdyba turi teisę kvies
ti moteris įstoti į S-gą. Sąjunga turi ir 
narius - rėmėjus, kurie sutinka remti 
s-gos veiklą ir susimoka metinį mokestį. 
Rėmėjai gali būti ir vyrai.

Pabaltiecių Moterų S-gai vadovauja 
Valdyba, kuria sudaro 9 narės (renkamos 
po 3 nuo kiekvienos tautybės). Valdybos 
pirmininke’ renkama rotacine tvarka kas 
metai iš kitos tautybės. 1972 m. P.A. 
Pabialtiečių. MoterųS-gos pirmininkė buvo 
veikli visuomenininke lietuvė Br. Moc- 
kūnienė.

Nors Pabaltiecių Moterų. S-ga nėra 
labai skaitlinga ir savo narius neskai
čiuoja šimtais, tačiau joje susiburusios 
pačios sąmoningiausios ir aktyviausios 
visų trijų tautybių moterys. Tai ir jų 
nuveikti darbai tikrai įspūdingi ' ir verti 
pasigerėjimo.

Vien ' per 1972 m. vadovaujant B. 
Mockunienei buvo pravesta visa eile 
parengimų. Dalyvavo prieškalėdinėje 
Vaikų Ligoninės Miigejė su rankdarbiais 
ir tautodaile. Gauta pelno apie 200 do
lerių, kurie paskirti minėtai ligoninei. 
Suruošė reprezentacines Vaišes Paverg
tųjų Tautų ir Birželio trėmimų minėjimų 
programos dalyvėms ir aukš’tiems sve
čiams. Kalėdų eglutės paruošime atsilankė 
virž 200 svečių, kurių tarpe buvo nema
žas skaičius įtakingų australų ir kita
taučių.

Dalyvauta dviejose motorkadose ir 
žibintų protesto mitinge, sąryšy su susi
deginimais Lietuvoje.

Buvo suruoštos dVi iešmines, ku
riose dalyvavo narės su savo šeimų na

Daugelyje vietų padvelkė profesiniu tea
tru. Iš LD-nose matytų pastatymų, tai 
bene, bus geriausiai suvaidinta.

Sunkioje ir profesinio Įgudimo reika
laujančioje Adalberto rolėje N. Skidze- 
vičius buvo įspūdingas. Drama ir reži
sieriaus sprendimas pareikalavo iš jo, 
kaip svarbiausio vaidmens atlikėjo, jė
gos įsijausti ir spalvų charakteriui at
skleisti. Nors ir nelengvai, bet tos spal
vos buvo surastos. Skidzevičiaus sukur
tas dailininko charakteris - pakankamai 
įdomus, spalvingas , įtikinantis. Net ir 
prie didesnės emocinės įtampos dramati
nėse scenose pasitaikiusiuose rezisiu- 
riniuose paslidinėjimuose,, jis išsilaikė 
prideramame lygyje.

Iš kitų prasikišo savo kardinolo 
majestotiškoje didybėje V. Vosylius. 
Tik tasz kardinolo šiaip kilnios asmeny
bės, dailininko atidavimas kunigaikščiui 
yra silpnai motyvuotas. įdomų vientisą 

. ir spalvingą charakterį sukūrė G. Matu
levičienė dėkingoje intrigantės Izabelės 
rolėje.

Ryškus “Stella Maris” pastatymo 
bruožas buvo akivaizdus, pakankąm.ai 
f-erai išlygintas vaidintojų pasiruošimas. 
Čia nebuvo mūsų teatrų pastatymas bū
dingų įprastinių ir visada pastebimų ak- 
torių pajėgumo ir pasiruošimo trukumus-. 
Sunkiai, tekstiniai apkrauti vaidintojai 
mokėjo savo roles ir jas atliko laisvai ir 
tvirtai. Šia prasme žvelgiant, sulipdyti 
damų ansamblį reikėjo tvirtos režisie
riaus rankos ir darbo. Ir režisieriaus J. 
Venslovavičiaus pastangos atnešė efek
tingus vaidintojų pasiruošimo ir išlygi
nimo rezultatus. Prie jo sugebėjimo gal 
šiek tiek prisidėjo ir režisierinį darbą 
palengvino ir ta aplinkybė, kad teko 
dirbti su nemažos sceninės patirties vai
dintojais. Atlikimo prasme į Venclovavi- 
čiaus didelis nuopelnas, kad jis žinojo 
savo vaidintojų sugebėjimus ir pajėgumą 
ir gana gerai, tinkamai tai panaudojo.

Dėmesį patraukė turtingas apsiren
gimas. Jeigu puošnus kostiumai ir kitos 
aprangos detalės puikiai derinosi to 
laikotarpio Italijos didikų gyvenimo kolo
ritui pavaizduoti, tai to negalima butu 
pasakyti apie dekoracijas. Toks buta
forinis scenos apstatymas kažkaip ne* 
labai tiko prie drabužių elegancijos. 
Šviesos ir garsų efektai irgi nepasižy
mėjo išradingumu. Vaidintojai kalbėjo, 
kapotu sakiniu, iškilminga, “teatraline” 
kalba. Aišku, taip režisieriaus buvo ap
sispręsta. Tačiau tenka suabejoti spren
dimo teisingumu. Argi senovės didikai 
visur ir visuomet kalbėjo tokiu pakeltu, 
patosiniu tonu? Argi amžius, tempera
mentas, žmogišku emocijų priepuoliai 
nedarė įtakos? Bent man, tie charakte
riai, kurie kalbėjo natūraliu, su mažiau 
patoso (Skidzevičius, Matulevičiene), 
atrodė gyvenimiškesni ir įtikinamesni.

riais - rėmėjais ir svečiais.
Kaip kas met, taip ir praėjusiais 

metais buvo suruoštas pabaltiecių ba
lius, kuris yra virtęs metine atrakcija ir 
sutraukia rinktinę publiką

Iš turimų ištekliu, paskirtos pašal- 
po visoms trijoms tautybių savaitgalio 
mokykloms.

Baigiant lietuvių vadovavimo metus 
(1972) išleista skoningai paruošia (ang
lų k.) informacinė brošiūra “Sustok ir 
pagalvok”. Sis leidinys skiriamas vi
suomenei susipažinti su Pabaltijos 
Kraštų likimu, jų siekimais ir -tragiškais 
įvykiais Lietuvoje 1972 m.

Pabaltiecių Moterų S-gos lietuvių 
sekcija laikas nuo laiko susirenka pas 
vieną kurią savo narių pasitarimams. 
Pašnekesiai pravedami prie kavos puo
duko dalyvaujant ir šeimų nariams, praei
na šiltoj nuotaikoj ir virsta savotiškom 
kultūrinėm popietėm. Paskutinių pereitų 
metų pabaigoj toks subuvimas įvyko pas 
E. Borjerieng.

Ta pačia proga tenka pažymėti, kad 
pabaltietės savo veikla yra atkreipusios 
australų visuomenės dėmesį ir susilau
kusios įvertinimo bei pripažinimo. Dvi 
s-gos narės reprezentuoja pabaltietes 
National Council of Women ir dvi atsto
vės buvo pakviestos įstoti į International 
Club of Women.

Reikia tik pasidžiaugti mums moterų 
kūrybingumu ir nauja veiklos dirva. De
rėtu didesniam skaičiui lietuvių moterų 
įsijungti į šią s-ga ir veiklą dar labiau 
išplėsti.

Kitų vietovių lietuvės moterys turėtų, 
imtis iniciatyvos įsteigti pabaltiecių 
moterų s-gas. Adelaidiškės tikriausia 
nepasigailėtų pasidalinti ir iniciatorius 
mielai paremtų.

✓
B. Žemaitis.

Turiniu ši Griniaus legendarinė 
drama adelaidiškių pastatyme žiūrovų 
nesukrėtė, didelės istorinės tiesos bei 
meninės tikrovės neatskleidė. Žiūrovų 
tarpė buvo ir tokių, kurie neišlaikė ilgų 
dialogų įtampos ir nevėsinamos salės 
tvankaus karščio ir išėjo namo arba pri
snūdo. Tie kurie išlaikė^daugumoje girė 
vaidintojus ir pastatymą tačiau buvo 
kritiški veikalo atžvilgiu. Iš tikrųjų, jau 
iš anksto galima buvo spėti, kad tokio 
“lesedramos” pobūdžio, abejotinų pri
valumų veikalas mūsiškiai publikai vargu 
ar patiks. Neteko girdėti, kad ši 1947 m. 
šviesa išvidusi drama butų kur nors vai
dinta. * Neteko išgirsti ir kas joje suža
vėjo rež. Venclovavičių ir kokie motyvai 
pastūmėjo imtis šio sunkaus pastatymo. 
Tačiau buvo akivaizdu, kad šalia įpinto 
vaidybos pomėgio, režisierius ir aktoriai 
dirbo su užsidegimu ir meile, kas Šia, 
daugelio nuomone nestatytiną veikalo 
pastatymą iškėlė į geresniųjų mūsų tea
trų pastatymų eilę. įžvalgesnių žiūrovų 
tarpe vyravo abejonė, ar adelaidiškiai 
kitą tinkamesnį veikalą su didesniu 
sąstatu, skirtingos patirties, gabumų ir 
amžiaus vaidintojai .būtų pajėgę sėkmin
giau, ar bent tokiame lygyje, išvežti 
(suvaidinti).

Tokios apimties straipsnelyje neįma
noma nors kiek nuodugniau išnalizuoti 
ši spektaklį. Autorius tokio uždavinio 
ir’ nesiėmė. Jo tikslas tebuvo atkreipti- 
skaitytojų ir mūsų teatrinės visuomemės 
dėmesį į kai kurios pastatymo aspektus 
ir Adelaidės “Vaidilos”’ įnašą į Lietuvių 
Dienas Sydnejuje.
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Rašyt., dramaturgas, Balys SRUOGA 
prt» metais sukako 25 metai nuo 
jo mirties.

BONDI SANKRYŽOJE
Leonas Urbonas

Skuba, ^eina, bėga žmonėsiMote- 
rys su krepšiais, be krepšių, su vaikų 
vežimėliais. Kur jie skuba? Atrodo, vi
si skuba gyventi. Nubėgti skirtą gy
venimo kelią ir pasitraukti.

Bondi sankryžoj visada pilna žmo
nių, visada skuba. Mašinos irgi skuba. 
Neskuba tiktai judėjimo šviesos Oks
fordo gatvės ir Bronte kelio sankryžoje. 
Reikia man i kitą, gatvės pusę pereiti. 
Šviesos sulaikė. Sulaikė ir moteris, su 
krepšiais, rankinukais, vaikų vežimė
liais. Ir invalida^ kuris niekur neskuba, 
vos paeina dviejų lazdų atsirėmęs..

Raudona šviesa sulaiko puikybę 
ant keturių ratų. Juodi dažai ir chromas 
Detroito technikos šedevras užima 
vietą pfie^baltos linijos šalia kitų jau 
ne taip ištaigingai sukurtų automobi
lių.

Dvi gyslotos patyrusios rankos 
ant vairo. Iš po uniforminės kepures 
matiko ramios, kietos, pastabios akys. 
Ilgos mašinos galinėj sėdynėj odos 
apmušale skęsta stambi figūra. Vei

das ramus, įžūliai išdidus, apvalus. 
Veido viduryj tyli burna užkišta stam
biu cigaru. Cigaras ir du karboratoriai 
įęidzia dūmus, tirština Bondi sankry
žos sunkų orą.

Cigaras man primena fabrikų ka
minus. Darosi tvanku. Žiūriu, matau 
žmogų kitos gadynės. Jis tikriausiai 
kelių fabrikų valdovas. Šitų skubančių 
moterų vyrai dirba fabrikuose. Užtai 
moterys perka maistą, sukneles, už
moka sąskaitas ir skuba namo vyrui 
vakarienes gaminti. Skuba dirbti, gy
venti, pirkti, parduoti. Skuba, skuba, 
skuba.

Pasikeičia šviesos. Blyksteli 
žalia. Suūžia motorų daina. Disharmo
nija. Karboratoriais skuba benzinas. 
Dūmai eina į lauką. Mašinos nešasi 
pirmyn. Skuba Sydnejaus link.

Puikybė su šoferiu. Fabrikų val
dovu ir cigaru pradeda be garso, net 
ir be skubos. Bet kada sankryžos kitą 
pusę pasiekia, aplenkia keletą barš
kančių , gyslotų mašinų, ir išdidžiai 
įsitvirtina asfalte. Dingsta Oksfordo 
gatvės judėjime.

Man tik į kitą gatvės pusę reikia. 
Einu neskubiai, vežimėliai, krepšiai, 
rankinukai mane pralenkia. Tos dvi 
lazdos šalia manęs virš jų veidas be 
skubos, be skundo. Veidas žmogaus 
ilgai dirbusio fabrike. Tik fabrike. 
Kitur jam vietos nerandu.

Įdomu, tas žmogus su cigaru ma
šinos gale? Kiek jis turi fabrikų? Kiek 
galima fabrikų statyti kol šita žemė 
durnuose užtrokš?

Virš garsaus Sydnėj aus uosto 
tilto, saulė leidosi vakarop ir maudėsi 
žaviam rausvume. Tas rausvumas ap
gaulingas ir nesveikas kaip džiovinin
ko rausvumas veide. Tai dūmai ir tvai
kas gaminti skubančių fabrikų ir auto
mobilių karboratorių.

Bondi sankryžoje judėjimo švie
sos vėl pasikeitė. Skersai gatvę sku
bėjo jau kiti; moterys su krepšiais, 
rankinukais, vaikų vežimėliais. Nesku
bėjo tiktai stipraus, australiško alaus 
prisisiurbęs pilietis.

***

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Šią metų sausio men. 13 dieną, du 
Sydney Tautinių šokią grupės šokėjai:- 
Jonas Biretas ir Teresė Kazlauskaitė 
sukūrė naują lietuvišką-šeimą.

Sukdami ratelius ir lenciūgėlius, 
apsisprendė, kad šokti bus geriau suriš
tiems stipresniais ryšiais. Taip, kun. P. 
Butkaus ir buvo sjungti Šventais Mote
rystės. Sakramento ryžiais, gražiai, per 
pamokslą pamokyti apie vedybinio gy

venimo santarvę, džiaugsmus ir sunku
mus. Laike Sv. Mišių gražiai, solo pa
giedojo P. Ropė, vargonais grojant 
Algiui Plūkui.

Po jungtuvią visi svečiai rinkosi 
į “La Cabenyera“ priėmimųsalę Banks- 
towne. Vaišių stalus palaimino kun. P. 
Butkus. Jaunuosius svečių vardu svei
kino B. Genys, Visi pakėlę šampano tau
res sugiedojo “Ilgiausiųmetų’’...

Kun. P. Butkus savo kalboje išgyrė 
jaunąją tėvelius už gražų savo vaikų 
išauklėjimą ir išmokslinimą. Jonas yra 
rimtas ir susipratęs jaunuolis. Aktyvus 
ateitininkų, skautų ir tautinių šokių gru
pės narys. Studijavo N.S.W. Universitete 
architektūrą. Šiuo metu dirba banke ir 
ruošiasi grizti į. universitetą užbaigti 
studijas.

Teresė, baigusi lietuvišką savait
galio mokyklą Bankstowne, buvo sporto 
klubo “Kovas“ ir tautinių Šokiu, grupės
narė. Baigusi gimnazija,, paseke' savo Jonas ir Terese Biretai.
brolio Rymanto pėdomis. Rymantas, bai- ----------------------- --------------------------------- ----------
ges Sydney universitetą, chemijos fakul- per Eglę Žižytę, broliui Jonui ir Teresei 
tete įsigijęs daktarato laipshį, šiuo metu iabai gražų sveikinimą ir stovyklos 
gilinasi moksle Cambridge universitete, vėliavėlę.
Anglijoj. Jaunieji po visų vestuvinių apeigų,

Terese, įstojusi į, Sydney universi- gražiai padėkoje svečiams už dalyvavimą 
tetą jį sėkmingai baigė ir tik vestuvių vestuvėse ir gausias dovanas, išvyko i 
išvakarėse sužinojusi egzaminų rezul- povestuvine kelionę. Svečiai, daugiau- 
tatus, buvo labai laiminga pasiekusi tai, sja jaunimas, pasivaisiną ir pasis'bkę 
ko taip labai troško. Gavo lietuvį _ ber- linksmi skirstėsi namo, gal ne vienas 
nelį Joną!, ir “Bachelor of arts educ”. širdy planuodamas iškelti panašias 
mokslo laipsnį. Ruošiasi pedagoginiam vestuves, 
darbui.

Toliau vestuvių puotoj . tarp kitų. B.G.
sveikinimų ir telegramų atsiuntė skautai,

Mielam Dr. V. Kudirkos Savaitgalio Mokyklos Vedėjui

KUN. P. DAUKNIUI, jo mamytei mirus Lietuvoje, reiškiame gilią uzuo^ 
jautą.

Sav. Mokyklos Mokytojai ir Tėvų Komitetas.

Aleksandras Kelmietis.

SUDUŽUSI SVAJONĖ
(tąsa)

Pagrėbęs mane už parankes, nusi
vedė i skiepą, kuris atrodė, lyg karo 
muziejus. Nieko nelaukęs nukabino 
nuo sienos dvi floretes iš kurių vieną 
padavė man, o kitą pasiliko sau.

- Išmėginsime signore Antonio, - su
šuko jis man ir nieko nelaukęs pradėjo 
mane atakuoti.

- Palauk palauk, signore Andriano, 
pirmą pasakyk kokiomis taisyklėmis vado
vausimės - prancūziškomis ar itališko
mis?

- Prancūziškomis, - sušuko Andriano 
ir pradėjo ataką is naujo. Kokiu, penkio
lika minučių mudu švaistėmes flioretėmis 
vi aras kito neįveikdami. Pagaliau abu 
pavargome.

- Gana, - sušuko Andriano visas 
svitedamas iš džiaugsmo ir paspaudė man 
ranką, - bene Antonio, bene—

Nusisluoštęs nuo kaktos prakaitą, 
jis pasakojo toliau*

- Sį v ak ar a^ į Caprį atvažiuoja vienos 
valstybės galva ir apsistoja pas mus 
incognito. Incognito, supranti? Jaunas 
laimingas vyras, turi daug pinigų <5ia jis 
yra paskyręs vienai primadonai rendez - 
vuos. Tokiais atvejais mes turime turėti 
gerą vakaro programą. Jis mėgsta triukš
mingus pasilinksminimus, šaunius 
pokylius. Programos pabaigoje, kai sve
čiai jau įkaitę, nuo Capri vyno ir gražių 
merginų gracingų judesių mes išleidžiame 
fechtuotojus į scenų Tuo sukeliame ta, 
patį, išgyvenimą, kokius senovės romėnai 
patirdavo gladiatorių kautynėse arba is
panai bulių rungtynėse. Mūsų garbingas 
svečias yra entuziastingas fechtuotojas. 
Kartais būna tokių netikėtų atsitikimų 
kad jis pats pagriebęs floretę, iššaukia į 
lįpvą čia pat sėdintį kitą svečią arba 
net ir tat patį musų rungtynių nugalėtoją. 
Tada, jiems kaunantis, visi indai ir visi
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baldai yra sudaužomi į skutelius, bet 
tai niekis - man tas išeina į gerą. Lengva 
ranka ir su pasitenkinimu jis apmoka sąs
kaitas ir dar prideda “puor boir*’ viso
kiems nemalonumams padengti. Nepa
miršk, kad fechtavimasis mūsų programoje 
yra pagrindinės reikšmės dalykas. Jei 
viskas gerai baigsis, aš atlyginsiu tau 
gerai.

Grįžę į salę jau radome belaukiantį 
vyra Vincenti Papini iš karto matėsi, kad 
tai programos dalyvis. Buvau supažin
dintas su savo partneriu, kuris per dvi 
valandas Įtempto;, darbo turėjo mane at
šviežinti. Jis pamokino mane, kaip turiu 
laikytis scenoje, kad išgavus didesnį 
efektą. Sutarėme, kad jis bus laimėtojas: 
vieną, kad jis geriau fechtavosi, kitą, 
kad aš prisibijojau to nepažįstamo fech
tavimo si entuziasto, su kuriuo gali prisi
eiti kautis ne dėl scenos malonumo, o 
dėl savo kailio.

Apie aštuntą valandą vakaro telefonu 
> pranešė iŠ Neapolio, kad svečiai specia
lia jachta išplaukė į Caprį. Viešbutyje 
užvirė didžiausias sujudimas. Visi ne
kantriai laukėme. Devintą valandą sei
mininkas pasiuntė Cadillac’ą svečius 
parvežti iš uosto. Neilgai teko laukti 
pasirodė svečiai. Jų tarpe išsiskyrė 
vienas aukštas, stambus vyras, kurį grei
tai atpažinau. Tai buvo Egipto karalius 
Farukas su jauna gražia dama, kaip 
vėliau sužinojau, Paryžiaus Tivoli 
primadona šokėja,,.

Faruką man teko pažinti 1932 me
tais Švedijoje, tarptautinėje skautų 
vyčiu džiamborėje. Tada jis dar buvo 
kronprincas ir vadovavo Egipto skautams. 

Kelis kartus jis buvo pakviestas i mūsų, 
lietuvių skautų, kontingentą pasisvečiuo
ti, Mes tada jj vaisinome geriausiais 
“Maisto“ produktais, “Rūtos“ saldai

niais - “Skautas”, kurie buvo labai 
populiarūs skautų tarpe, dėl geros koky
bės ir gražaus Įpakavimo. Kartu su juo 
ekskursavome po Švediją. Jis čia atvyko 
incognito ir tegul taip būna. Manau, kad 
taip bus visiems geriau.

Apie vidurnaktį atvyko garbingieji 
svečiai į salę, kur susirinkę jau. 
senai jų laukė. Orkestras grojo melio- 
dingas dainas ir romansus. Lankstėsi 
ir švaistėsi mandagus tarnai, livrėjoms 
apvilkti. Andriano Dionisio turėjo pa
ruošęs programą turtingą ir įdomią. 
Publika gyvai reagavo juoku ir plojimais. 
Ant scenos matėsi garsių dainininkų - kių 
ir lieknų balerinų. Tačiau, oficialumas 
greit išnyko ir šilta intymi nuotaika 
apgaubė visus restorane esantfius žmo
nes.

Pagaliau, atėjo mūsų eilė pasiro
dyti. Orkestrui griežiant Rishelier maršą, 
musketininkų uniforma vilkini, iejome į, 
scena. Publika plojo ir nerimavo. Atlikę 
tradicinę įžanginę ceremoniją, pradėjome 
ataką. Kova vyko pagal visas taisykles, 
gyva ir energinga. Muzika sukėlė gerą 
ūpą kautis, pajutau smagumą,, išnyko 
visa baimė ir atsirado vyriška ambicija 
pasirodyti. Užmiršau ir susitarimą. Nepa
jutau, kaip staigiai ir netikėtai mano 
floretės smaigalis atsidūrė Vincento
Papini pasmakryje. Kova pasibaigė mano 
pergale. Publikai dar tebaplojant ir 
šaukiant hura, atsikėlė Farukas iš savo 
vietos, užlipo ant scenos, ištraukė is 
Vincento Papini rankos floretę ir iššaukė 
mane į kova. Publika salėje ūžė' ir kaukė, 
kaip minia, ištroškusi kraujo. Kova pra
sidėjo iš naujo. As buvau pavargęs, o 
mano priešininkas gerokai išgėręs, todėl 
taisyklių jau nebeįstengėme laikytis. 
Jis atakavo mane, o as* gyniausi. Daugeli 
kartų kova virsdavo komišku žaidimu. 
Maciau, kad jis piktai kovoja ir nori 
mane rimtai užgauti. Mano laimei jis 
buvo gerokai išgėręs. Jo smūgiai buvo 
stiprus ir gana taiklus, bet jie pasiekdavo 
mane truputi, pasivėlinę ir aŠ išvengdavau 
jo kietų kirčių. Kova užsitęsė netikėtai 
ilgai, baime stipraus smūgio, vertė mane 
ją tęsti. Aš buvau nublokštas nuo scenos 
į sales vidurį, ir čia prisidriigdamas 

stalais ir kolonomis, gyniausi kaip 
beišmanydamas, kol jis pagaliau mane 
nugalėjo, sužeisdamas dešine’s rankos 
muskulą. Salė ūžė’ ir šaukė nugalėtojo 
garbei - hura. Farukas paspaude man 
ranką, kaip tikras džentelmenas ir atsi
prašė už perdėtą sunku, smūgį.

Viskas baigėsi kuo puikiausiai. 
Stalai ir indai buvo apdaužyti, Andriano 
Dionisio šypsojosi plačia šypsena ir 
sveikino mane, įteikdamas čia pat hono
raro du simtus tūkstančių lirų Čeki.

Sale buvo greitai sutvarkyta ir svečiai 
vėl sū'sėdo prie stalų Aš buvau pakvies
tas prie nugalėtojo stalo išgerti į jo svei
katą. Nauja įvykio tema sukėlė daug gy
vumo: visi kalbėjo ir komentavo, kaip 
paprastai kad būna, kiekviena nugalėtojo 
smūgį kėlė į padange ir jį gyrė.

Naktis slinko prie pabaigos. Dauge
lis svečių jautė nuovargį, kalbos aprimo. 
Kažkoks dainininkas traukė “Santa 
Liucia“. Farukas jautė nuovargi,, bet dar 
gyvai reagvo į aplinką. Aš nutariau at
naujinti pažinti ir jam priminiau Švediją^ 
Stckholma ir keletą epizodų iš bendro 
susitikimo. Mačiau, kad jis stengiasi pri
siminti, bet jam matomai buvo sunku ir 
jis pagaliau draugiškai tarė: “Anyway 
you are my old friend”. Mūsų kalbos nu
krypo i Stockholmą, Siaurės Venecija ir 
romantinį Baltijos jūros ošimą. Staigajis 
sušuko:

- Eikime į jūrą, aš jos jau pasiilgau.
- Plaukime, - sušuko visi.
Farukas atsistojo ir visi sukilo. Jau 

švito kai pasiekėme uostą. Nedideles 
bangos svajingai lingavo jachta. Būrelis 
žmonių sulipome į. ją. Tik dabar paste
bėjau, kad atlydėjusių žmonių tarpe stovi 
Angelina. Maloni šilumos banga perbėgo 
per mano kūną. Iššokęs iš jachtos, nu
tvėriau Angelines ranka ir užsitempiau ja 
ant denio į jachtą. Jachta tolo nuo kranto, 
lyg plaukianti gulbė ir malonus jūros 
vėjelis gaivino pavargusius keleivius. 
Nemigtos nakties nuovargis spaude 
blakstienas ir bangų supama jachta grei
tai užmigdė Faruką ir jo artimuosius 
draugus.

< > •-«.«< ,.Ž< . i .
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KELETAS ŽODŽIU. APIE JONO A. 
ZIZIO POEZIJĄ.

Šių, laikiį poezija galima, bendrai 
paėmus, sugrupuoti į dvį pagrindines 
sroves. Viena iš jų yra kuriama poetų, 
įsijungusi)! į aplink juos vykstančius 
visuomeninius įvykius. Prie jų priklau
sytų patriotai, socialistai ir visi visuo
meniškai užsianganžavę kūrėjai. Antroji 
srovė, tai poezija isreikskianti asmenis- 

srovė, tai poezija išreiškianti asmeniškus 
pergyvenimus ir jausmus. Čia temų lau
kas neribotas: meilė, rasota gėlė, bangų 
judėjimas ar, net, kavos puodukas.

Didesnė dalis Jono A. Zizio šiame 
Lakšte pateiktos poezijos nepriklauso 
nei vienai iš tų dviejų srovių. Ne pasau- 
lis ir jame pasirodę dalykai yra Zizio po 
ezijos objektas. Giliau paėmus, net ir ne 
žmogus, kaipo ; apčiuopama būtybė. 
Zizio mintys juda sferoje, kurioje daikta
vardžiai “nebekabina“. Siela? Ego ir 
Id? Valia? Įtampos laukai? Visų tų sąvokų 
atgarsius pas Zižį randame, bet neviena 
negali būti pilnai pritaikyta. Kitų poetų 
ar mintytojo sukurtos sąvokos jam ne
galioja. Pas jį, net ir tie eilėraščiai, ku
rie, paviršutiniškiai žiūrint, atrodytų ob
jektyvūs, tikrumoje yra, sakyčiau, meta- 
fiziški. Poetas mato santykius tarp to 
kas gyva ir kas negyva: ne, sakykim, 
kaina ir ant jo ar šalia egiztuojandius 
padarus, bet į. mus veikiančių jėgų neap
čiuopiamumą. Mintys rišančios atskirus 
vaizdus, iškyla iš paties kūrėjo vidinių 
gelmių, o ne iš matomo pasaulio.

Žižio eilėraščiai kai kam gali ir 
nepatikti. Jose nėra nieko kas pakilėtų 
jausmus ar pataikautų savimeilei.Eilė- 
raščiuose atsispindi neviltis ir intensy
viai pergyvenamas vienišumas. Tačiau, 
reikia tikėtis, kad atsiras žmonių, kurie 
skaitydamijopoezija, pajus susidūrę su 
mintimis gilios asmenybės.

A.S-.

MIRĖ VINCENTA NAUSĖDIENĖ
Šių metų sausio 24 d. po sunkios 

ligos > vėžio iškankinta, mirė Vincenta 
Nausėdienė.

Velionė buvo gimusi 1897 m. Lau
rinaičių šeimoje, Eržvilko miestelyje, 
vėliau jaunystę praleido Jurbarke. 1923 
m. apsivedė su Edvardu Nausedu ir ne
priklausomybės laikais, dirbo kaip tar
nautoja ant garlaivių, tarp Kauno ir 
Klaipėdos, o vėlesniais metais įsigijo 
nuosavą krautuvę. 1944 m. su vyru ir 
įsūnyta dukrele Dana pasitraukė nuo 
artėjančio fronto į Vokietiją, o 1948 me
tais atvyko visi trys į Australiją.

Velione buvo susipratusi lietuve, 
draugiška ir nuoširdi, mėgo lietuvišką 
dainą, taipgi buvo duosni bažnyčiai ir 
labdarybei. Šių metų spalio 12 d, turėjo 
įvykti 50 metų auksinis jubiliejus jos 
ir Edvardo bendro vedybinio gyvenimo 
ir dar toli pries jos susirgimą, ji to lauke 
ir ruošėsi tai nepaprastai šventei.

į laidotuves Šv. Joachimo bažny
čioje Lidcombėje susirinko gausus būrys 
lietuvių. įspūdingai praėjo Requem mi
šios, paveikiančiai nuskambe'jo p. J. 
Gaižausko baritonas “Kai skausmas tau 
širdį lyg replėm suspaus“ ... ir “Dia 
Irae”

“Op. op. kas ten Nemunėli, ar tu 
mane šauki?“.- Kunigas Butkus pradėjo 
savo pamokslą ir pere'jo per veliones 
Vincentos gyvenimą gražiai jį nupasako

damas. Pačiose Rookwood kapinėse atsi
sveikinimo žodį tarė ilgametis p< Nau
sėdų prietelius p. J. Gaižauskas. Daly
vavę laidotuvėse buvo pakviesti į Nau
sėdų namus šermenims, kur visi taipgi 
praleidome, su velionės vyru, giminėmis 
ir artimesniaisiais, kelias nuoširdžias 
valandas.

Miela Vincenta, tebune tau lengva 
Terra Australis velėna.

Velionis rankraštyje paliko “Kalbos pa
tarėjas - leksikos ir tarties netaisyklin
gumų žodynas“.

N. GRIGAS.

Cleveland’o “Dirvoj“ Stp. Vykin
tas vedamajame plačiai paminėjo Lietu
voj eismo nelaimėj žuvusį kalbininką 
Napalį. Grigą. Velionis 1925 m. buvo 
baigęs Panevėžio mokytoju semimariją. 
Vėliau Kauno universitete studijavo 
pedagogiką ir lietuanistiką kur pas Joną 
Jablonskį, būdamas labai uoliu klausyto
ju išmoko sistemingai dirbti lituanisto - 
kalbininko darbą. 1930 -1941 m. redagavo 
lietuvių kalbos žodyną. Čia kartu su Juozu 
Balčikoniu paruošė Lietuvių kalbos žo
dyno pirmuosius tomus. Gi Didžiojo Lie- - 
tuvių kalbos žodynui, kurio išėjo 8 tomai 
surinko net kelias dešimtis tūkstančių 
žodžių. Be to 1954 - 56 m. kartu su A. 
Lybedžiu parašė “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyną ir parinko didelę dalį 
teksto Lietuvių kalbos rašybos žodynui.

A. A.
VINCENTAI NAUSĖDIENEI

mirus, jos. vyrui Edvardui, dukrai Danai, sesutei Onai ir giminėms 
gilia užuojautą reiškiame.

A. ir S. Montvidai.

Kai., aš pravėriau pavargusias savo 
pusiau užmiegota^, akis, ant denio, laivo 
gale, pamačiau stovinčią Angeliną.
Jos gražus kūnas buvo gracingai palin
kęs ant tvoreles, ji žiūrėjo į vandenį, 
į bangas, -į tą. judesį, kuris slinko bangų 
keteromis. Vėjas z'aidė jos šilkiniu si
jonėliu: čia pakeldamas, čia nuleis
damas, kartais besiskverbdamas i tarpkojį 
išryškindavo dvi jos kojų šlaunis, gra
žesnes už" bet kokias antikinio meno ži
nomas kolonas. Ak, tas sijonėlis, jis 
dengia paslaptį, vilioja atskleisti, bet gi, 
ar ne su kiekvienos paslapties atsklei
dimu numariname poezija ir*grožį.

- Halio Angelina.
- Halio Antonio, ateik čia, aš išsiil

gusi laukiu Tavęs, o tu miegi. Žiūrėk 
kaip čia gražu. Gi a jūra šnera ilgesingu 
liūdesiu, o tenai aukštai, San Michelio 
koplyčios vitražuose saulė dega.

~ O čia tu, mano brangi Angelina, už 
viską kas žemėje yra gražesnė...
Mes stovėjome tvirtai susispaudę ir žiūrė
jome galvas neleidę į vandeni. Vanduo 
aplink jachtą verpetais sukosi' ir ban
gavo tartum simbolizuodamas nepastovę 
gyvenimo tėkmę. Kurį laiką mes abu ty
lėjome.

- Kodėl taip gera dviese? - ji pa
klausė manęs.

- Kodėl!? Na, kodėl? Kas gali į sį 
klausimą atsakyti...

Saulė jau gerokai šildė, kai jachta 
pakrypo Capri salos link. Grįžome pavar
gę, kaip iš tolimos keliones, matėsi kad 
svečiai neišsimiegoję ... Svečią“incogni- 
to''paėmė iš uosto masina ir aš jo daugiau 
nebemačiau. Grįžome į viešbutį. Mano 
ranka truputį skaudėjo ir as” pagalvojau 
kad ją reikia perišti. Angelina supratusi 
mano mintį pasisiūlė patarnauti. Ji pasi
rūpino tvarsčiu ir vaistais ir pasakė 
man, kad ji galinti pas mane pasilikti, 
Andriano Dionisio jai leidęs.

***
Jau trecią dieną, kaip aš linksmi

nuosi Capri saloje, o dar neturėjau pro-
gos aplankyti Anacaprį, pasimelsti San 
Michel koplytėlėje, susipažinti su Axel

- Kokia nelaimė? Tu 
■ liną... Na, palydėk mane.

kliedi f Ange-

Munth vila, pamatyti jo ■ daiktus ir tas 
Tiberijąus marmuro grindis - apie kurias 
tiek daug rašė, o labiausiai norėjau vie
numos. Vienumos ant Barbarosos kalno, 
kur galėčiau pasvajoti, giliame susikau
pime pagerbti salos ilga,, istoriją. Aš 
mėgstu būti vienas paskendęs savyje, 
svajonių rūkuose, toli nuo realybės, nuo 
kasdienybės rūpesčių. Su tokia mintimi 
as” atvažiavau i Capri, bet čia, kažkokios 
svetimos jėgos, ar aklo atsitikimo, buvau 
įtrauktas į gyvenimo sukuri ir nešamas 
gyvenimo srovės, kaip koks šapelis be 
galios iš jos išsinerti. Tos prabėgusios 
dienos buvo žavingos, kaip pati svajonė, 
tačiau, jos buvo ir tuščios; aš jomis 
savo sielos nepraturtinau. Aš ' turėjau 
susitikti su salos dvasia.

Nuo tos dienos, kai pažinau Ange
liną, mane prie jos pririšo gili-simpatija, 
o gal ir meilė. Ji buvo 16 metų mergytė, 
tipiška italiukė, kokių gali sutikti vi
suose Italijos miestuose pardavinėjant 
suvenyrus ar gėles, gražiai nudegusi 
saules, tamsiais tirštais plaukais, juo
domis paslaptingomis akimis, visa skli
dina juanystės jėgų ir kūno grožio* pilna 
siekimų ir gyvenimo vilionių. Nuostabiai ji 
buvo rūpestinga, paslaugi ir švelni, ta
čiau netrūko jai ir paslaptingumo bei gudru
mo. Aš niekad negalėjau suprasti, ar ji 
mane myli ar tik flirtuoja. Kai aš pasa
kiau, kad noriu šios dienos popietę pra
leisti vienas ir, kad ji nesirūpintų, jei
gu aš negrįšiu šią naktį į viešbutį, ji 
ėmė prašyti, kad aš niekur neičiau vie
nas. Bet argi aš galėjau jos paklausyti, 
kai mano visos kelionės tikslas buvo atsi
gaivinti vienumoje ir tyloje, įsijausti ir 
išigyventi tą gamtos nuotaiką apie kurią 
aš tiek daug metų svajojiau? Aš tikėjau
si sutikti šios salos paslaptingąją dva
sią. Aš negalėjau kitaip pasielgti ir jai 
tvirtai pasakiau:

- Angelina, aš tave myliu, bet as” 
eisiu vienas.

- Tu turi pasilikti, - ji pradėjo 
verkti ir nerimauti.

- Tave gali ištikti nelaime!

Ji palydėjo mane nenoroms iki Ti
berijaus laiptų, iki tos vietos kur kadai
se, prieš šimtą metų, Gioia palydėjo 
Axel Munth, pirma kartą i šią salą, atvy
kusi. Aš visa tai atsimenu.

- Neverk, Angelina, as grisiu dar 
šią naktį, - pasakiau ir karštai pabučia
vau jos drėgnas lūpas.

Mačiau, kad ji nore'jo man ką tai 
sakyti, bet susilaikė, nusisuko ir nuėjo.

- Addio, Angelina... addio, addio, 
Angelina..., Šaukiau, norėdamas, kad ji 
atsisuktų ir pamojuotų man savo ranka. 
Bet, ji neatsisuko ir nepamojavo.

Valandėlę pastovėjęs, pradėjau lipti 
laiptais aukštyn. Tylus skausmas ruseno 
Širdyje. Ėmiau švilpauti, kad būtų leng
viau. Kuo aukščiau lipau, tuo platesni ir 
gražesni salos vaizdai skleidėsi. Grožė
jausi jais, bet kažko vis truko, kažko 
negana: ilgėjausi as' jos Pasiekiau laiptų 
viršūnę. Nuo jų keli šimtai žinksnių stovi 
San Michel koplytėlė. Nejučiomis pradė
jau palyginti su Palangoje Birutes Kalne 
esančia koplytėlė. Jos tufe’jo daug pana
šumo. Skyrėsi vieta, istorija ir garsu. 
Viena stovėjo aukštai įskilusi ir_išdidi 
z*velgdama į didžiule Viduržemio Jūrą,

- Krita kukliai pasislė
pusi tarp šimtamečių pušų nuo didelių 
šiaurės vėjų,vos vienu krašteliu žvelgė į 
Baltijos jūrą. O, tačiau, tarp jų yra pana
šumo: abi supa šventai kilni nuotaika, 
kurią gamta čia sukūrė, ir išgyvena kiek
vienas kas moka melstis.

Sam Micehl koplytėlė buvo uždaryta 
ir as” galėjau jos vidų, altorių paveiks
lus ir freskas - pamatyti tik pro apdulkė
jusius langus. Kurį laiką aš žiūrėjau ir 
stovinėjau aplink ją, lyg norėdamas gi
liau įminti savo pėdas į tą žeme ir palikti 
čia savo atminimą, nes žemė juk vienin
telė, kuri moka paslėpti amžių pėdsakus 
savo dulkėse. Dar kartą, ir dar kartą, 
apžvelgiau jūros mėlynas tolumas ir San 
Michel koplyčios kontūrus, kad galėčiau 
ilgiau išlaikyti savo atmintyje. Žemai 
tolumoje, pasigirdo Capri liūdni varpų 
garsai - tai “Angelas Dievo“-vakarinei 
maldai priminti. Man pasidarė griaudu, 
nes. .lygiai taip, kaip mano tėviškes

Kelmės varpai, šaukė visus maldai, prieš 
ketvirtį šimtemčio,kada aš mažas buvau. 
Dabar įsijungiau į visuotiną mąidą, kurią 
jaučiau einančia iš visos tvarinijos.

Kiek pae'jęs, radau ir Axel Munth 
buveinę, kur dabar padarytas muziejus. 
Stovi ten kuklus namelis, gėlėmis ir 
krūmais apaugęs. Viduje keletas baldų: 
stalas, keturios kede’s, romėniškos sto
vy lėlės, važos ir tos grindys, kuriomis' 
jis taip didžiavosi, iš Tiberijąus rūmų 
marmuro skeveldra jo paties rankomis 
sudėtos . Visi šitie menki dalykėliai, 
visos jo grazįos svajonės, visi jo darbai 
išbluktų gyvenimo realybėje, jei jis ne
būtų turėjęs Sv. Pranciškaus dvasios 
gyvai tvarinijai., jei jį nesuptų toji tyra, 
skaisti, uždeganti meilė gyvuliams, kurią 
jis paliko žmonijai, kaip gražiausią dova
ną. Čia yra jo siela, kuri -spinduliuoja po 
visą pasaulį, lengvindama tų nebylių, 
žmogaus draugų, gyvulių gyvenimą ir. 
kartu švelnindama žmonių papročius ir jų 
sielas.

Saulė nepastebimai slinko žemyn, 
o aš dar turėjau užlipti ant Barbarosos 
kalno ir tenai atsisveikinti su saulėlei
džiu, o naktį ketinau praleisti kalno vir
šūnėje po atviru dangum, slaptai tikė
damas susitikti dvasią. Žiūrint nuo Axel 
Munth sodybos į kalną, jis man atrodė 
panašus į Medvėgalio kalną Žemaitijoje. 
Tiesą sakant, as' kiek nusivyliau juo, 
jis buvo daug paprastesnis, negu aš savo 
fantazijoje buvau jį_ sukūres beskaity
damas knygą. Hge'jausi paukščių balsų, 
dairiausi ar nepamatysiu kur kokį paukš
teli, bet niekur nieko - tyla begalinė. 
Tik kai palipėjau aukščiau, pamačiau, 
kad paskutiniųjų saulei spindulių nu
šviestuose kiparisuose Čiužėjo.smulku s 
paukšteli.ai,besirengią naktiniam poilsiui.

(Bus daugiau)
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XPOPTAC^
Sveiki 23-ios Golflninkal!

Rašo Kintas.

As patsai nesportuoju, o maždaug 
apie praeitas Velykas veik net nebesi
tikėjau šią Sporto Šventę iš viso maty
siąs. Susidurdžiau, matote, strėnas ir 
todėl 23-čiosios proga radęs save su 
priderama sveikata Žaliose Liverpool’io 
golfo pievose, nejučiomis žvilgtere*jau i 
debesuotas paskliautes ir, pravydęs mažą, 
plyšelį mėlynumo, pasiunčiau Apvaizdai 
nuoširdžiai pajaustą ”AČiu!’£.

***

Nieko jš golfo šiandieną nebusi...
Kai šisai šnipinėja-, tai po bunkeri nepa- 
sikapstysi ir... prideramai nenusikeiksi. 
Namo .važiuoju!..., - taip mane sveikino 
“piktai” šypsodamasis “Sandy Andy" 
(F. Rotcas>

Tiesa, po bunkeri jisai nebesikapsto, 
bet kur jo praeita, tai velėna išarta tiek, 
kad nors imk ir sodink -. roputes. O po ve
lėna vistiek - smėlis!

*♦*

“Oh, boy! Ir taip jau širdis bloga iš 
po vakarykščios, o dar šitas visą dieną 
ant nugaros su pieštuku ir- užrašais ka
bes!... Ir aš namo!!!. - paantrino Smelio- 
andy “Kiwis” - (V. ViČiulis)

O as iki tai dienai nežinojau, kad 
kiwis vaikus peri vandenyje? Tačiau 
kai minėtas du kiaušinius iš eilės “pa
tupdė“ į prūdą - dabar žinau!

???
“Trumpajam Jonui” (J. Adickui) 

pirmosios dvi skylutes Žolelė užžėlę, 
pora (taipogi) nuskendo vandenyje ir 
vieną nujojo muzikas (su Z) australas. 
Aiški ne Jono diena!

But * Žmogus maišą, lazdas ir mane 
su karutėmis Į Jurgio upę įmetęs, bet 
...po suvalkiečio barzda slepiasi ir su
valkiečio santūrumas...

Pasisgedau “Ilgojo Jono“ (J. Abro- 
mo). Pasirodo “Suspaustinį” plakęs. 
(Ir iki medalio!)

Žinia kur kas lengviau kaip nuo mede
lio iki medelio..

AUSTRALIJA. PALIKUS
Antanas Laukaitis.

jutau lyg tai būčiau papuolęs i, pokarinę 
sugriautą Vokietiją, nes ir čia didžiu
liai ir mažesni namai stovėjo be langų, 
durų, ir palikti Dievulio valiai, o kai 
atvažiavome į “Dirvos” namus, tai tik 
lietuviškas didžiulis vardas bylojo, kad 
štai dar viena lietuviška tvirtovė, lyg 
tas paskutinis Mohikanas, dar laikosi 
vispusiškai juodųjų masės apsuptame 
rajone. Nors priekyje jau langai ir buvo 
pakeisti nepėrmušama akmenimis medžia
ga, tačiau viduje, susipažinę^ su savo 
“bosu” i — ‘į
radau ne tik jį bet ir visą laikraščio 
personalą labai malonų ir nuoširdų, gra
žiai mane priėmusi ir parodžiusi visą 
šį didžiulį pastatą. Nors pats Cleveland© 
centras ir nėra per daug didelis, tačiau 
lietuviai jau baigia persikraustyti į nau
jus, dar negrų neužimtus rajonus, kur yra 
ir nauja parapija ir baigiama statyti nau
ji puikūs lietuvių namai, kurie man, nors 
dar ir neužbaigti, padarė gražų įspūdi. 
Naujuose priemiesčiuose lietuviai yra 
labai gražiai įsikūrę. Teko būti inžinie
riaus Kęstučio ir Mindaugus Stepanauskų 
puikiuose namuose ir nors šeimininkai 
tuo metu atostogavo Floridoje, tačiau 
su uošviu BaČiuliu pasivaišinome ameri
koniškuoju “bourbonu”. Jaunoji Mindau
ge yra grožio karalaitė, laimėjusi nese
nai “Miss Space" titulą, tuo pačiu esanti 
ir viena iš populiariausių drabužių mode- Floridos 
liuotojų. Malonu buvo susipažinti ir Al
doną bei Edį. Blumentalius, kurios mama 
buvau sutikęs Vilniuje, todėl ir kalbų, 
niekuomet netrukdavo. Puikiuose savo 
namuose labai gražiai ir draugiškai mane 
priėmė mano senas kuopų draugas, buvęs 
australietis iš Pertho Henrikas Tataru- - . - • .
nas, kurio gražuolė žmona,- taip pat buvusi pasibiciuliuodami ir draugiškai pasivaišin- 
australietė, sutinkant prezidentą Nixoną darni. Floridos lietuvių kolonija yra vis 
Cleveland©^papuolė į amerikoniškus laik- daugiau auganti ir didėjanti. Malonu Čia

Apsistojau čia pas

KELIONĖJE PO AMERIKĄ.
Atsisveikinus ir, kone su ašaromis 

išsiskyrus su savo artimais prieteliais, 
jų žmonomis ir naujai įsigytais artimai
siais ir aš su Širdgėlos akmeniu palikau 
tą lietuviškąją Čikagą, kur virš dviejų 
savaičių buvau lyg mažojoje Lietuvoje' 
ir kur visas gyvenimas man taip priminė 
tą mylimą mūsų, kraštą. Gana gerokai 
sningant, lėktuvas laimingai pakilo ir 
po kelių valandų skridimo jau aš nutū
piau Clevelande.
savo puses erę ir jos vyrą Kotryną ir 
Antaną NasvyČius. Lietuvoje buvęs agro
nomas ir sodininkystės mokyklos ir bo
tanikos sodo direktorius A. Fredoje, 
malonus ir visuomet poetiškai nusitei
kęs A. Nasvytis, nors ir 79-rių metų yra, 
tačiau labai stipriai jaučiasi ir savo 
namuose mane sutiko su didele staigmena, 
tai mano kelionei ir atvykimo garbei pa
rašytu gražiu eilėraščiu. Kartu su tėvais 
gyvena ir-jų sūnus jaunasis dailininkas, 
universiteto lektorius Dr. Mindaugas 
Nasvytis, kuris man parodė dalinai 
Clevelandą ir nusivežė į provinciją pas 
savo brolį muzika Donatą, mokytojaujantį 
keliuose aplinkiniuose miesteliuose. 
Puikioje jų šeimoje malonu buvo išgirsti 
jų.šešerių metų dukros savąją poetinę 
ir pasakų kūrybą aųglg ir lietuvių kalboje. 
Tai kaž kas nepaprasto "ir aš tikiu kad Ši 
mergytė turi genijiškų kūrybinių gabumų.

Puikiuose Marijos ir Vlado Baniuliu 
namuose buvau labai vaišingai ir tikrai 
broliškai priimtas, nes jo brolis su savo 
visa šeima gyvena ir yra labai artimi 
mano draugai Australijoje. Visuomet 
linksmas ir besišypsąs Vladas man ap
rodė visą Cleveland© centrą ir važiuo
jant ilgąją ir didžiąją Superior Ave, ne
toli ir savo laikraščio “Dirvos”, pasi-

Musų Pastogė Nr. 6. 1973.2.12 psl. 6.

“Yarra Water” (O. Baltrušaitis, 
Melb.) butų sumusęs daug geriau, jeigu 
ne golfo dirvas juosianti Georges River. 
Kagi! Tiek metu žiūrėjus i Yarrą, šioji 
mūsiškė alaus spalvos srovė tūrėjo atro
dyti nematytas gamtos stebuklas!...

Į Melboumą grizo apšviestas vistiek! 
Išmoko traukti pokerjnę ir i stiklą Too- 
heys nesakė “Phoo’ey”.

**♦

Sostinieciai Mr. Roberts ir C. Žilins
kas antros dienos žaidynėms nepajiėgg 
pastatyti į kojas p. Gružo, Liverpool’io 
Golfo Laukus paskelbė katastrofa 
“Disaster Area” ir išniko tiesiog į Can- 
berrg.

Taip sakyti - “See You in Hobart!”

*** rašcius ir iš savo.-, nuotraukos surado 
tiek garbintojų, kad vyrui net į, policiją 
reikėjo kreiptis. Ot tau žmogau ir turėk 
gražią žmoną.

Kaip tik pradėjau su žiema nuo Kana
dos kariauti, taip ji ir nepaliko manęs 
iki šiltosios Floridos, į kurios puikųjį 
Palm Beach kurortą atskridau iš Cleve- 
lando. Čia jau manąs laukė mano dar is 
Lietuvos nematytas pusbrolis Antanas 
Garmus ir jo maloni jauna Žmona Veroni
ka. Oras dieviškas ir bevažinėdamas 
gražia Australia Ave., pasijutau lyg tai 
būčiau is snieguotosios Amerikos vėl į 
Australija, atvažiavęs. Didžiuliame, oro 
vėsinamame Chrysleryje,, man buvo ypa
tingai i malonu stebėti gražiuosius Flori
dos vaizdus, apie kuriuos visas pasau
lis, ypatingai turtingieji, labai gerai žino. 
Keista yra A. Garmaus gyvenimo istorija. 
Buvęs labai sėkmingas jaunas notaras, 
vėliau politinis kalinys, atsargos kari- 
nininkas, po lagerinio gyvenimo Vokieti
joje, ilgus metus gyveno ir dirbo Cleve- 
lande, kur vedė jauną ir gražią žmona, ir. 
šiandien, jau išėjęs į pensiją čia Flori
doje turi nusipirkęs labai gražiame ir 
turtingame kvartale puikiai Ištaigingus 
namus, kur vidujinis baldą apstatymas 
yra kažkas nepaprasto. Tikrai as dar 
nesu matęs gražiau ir puikiau įsikūrusio 
pensininko, ypatingai turintį tokią malo
nią ir mielą žmoną. Aš prašiau savo pus
brolį, kad jis duotų. viešų patarimų, kaip 
apsivedus daug jaunesnę žmoną, galima 
taip ilgai gyventi medaus mėnesyje.

Pati Florida yra nepaprastai graži 
ir čia gyvenamieji namai, ypatingai 
turtingųjų milijonierių ir filmų “Žvaigž
džiu,“, yra kažkas nepaprasto ir man iki 
šiol nematyto. Tai yra amžinosios vasa
ros kraštas, todėl nenuostabu, kad ir 
Amerikos lietuvių, ypatingai norinčiųjų 
investuoti savo kapitala. ir praleisti 
kuo gražiau savo pensijos dienas, čia 
atsiranda vis daugiau ir daugiau. Teko 
ir man būti viename is jau senai veikian
čių Lake Worth lietuvių klubo susirinki
me ir vėliau vaišėse. Šio klubo pirminin
kas yra senas lietuvis A.M. Augimas, 
kurio energija ir darbas lietuviškiems 
reikalams galėtų būti geras pavyzdys ir 
daug kam iš mūsų. Savo gyvenime jis 
turėjo vieną iŠ skaudžiausių Šeimos tra- 

redaktoriumi Vyt. Gedgaudu, gėdiju, kurią pasakodamas jis net apsi- 
“**■ ,, . j- verkė. Jo sūnus, aviacijos karininkas

paskutinioj o karo metu buvo su savo 
lėktuvu pašautas virš Japonijos ir paim
tas į belaisvę, tačiau karui pasibaigus, 
po kelių dienų, vieno fanatiko japono 
generolo įsakymu, jam buvo nukirsta 
galva, iš keršto kam japonai pralaimėjo 
karą. Vėliau šis generolas buvo pakartas 
už tai, tačiau tėvams gilus skausmas 
likosi visą jų gyvenimą. Klubo vicepir
mininkas yra garsusis June Beach motelių 
savininkas Vyt. Tomkus, kurio dėka ir 
daugumas jo gyventojų lietuvių turi tapti 
klubo nariais. Susirinkime teko susipa
žinti ir tris i pensijas išėjusius kunigus, 
iš kurių, kųn. A. Senkus yra ir klubo 
valdyboje, Siame klube yra 82 nariai, kai 
visoje Palm Beach priemiesčiu, apylinkė
je gyvena apie 150 lietuviu. Didžiausia 

’ * i lietuvių kolonija yra Miami 
Beach kurorte, kur nuolatiniai gyvena 
apie 800 lietuvių ir vasarojimo sezono 
metu čia suvažiuoja virš 2000. Lake 
Worth klubo nariai susirenka kartą j 
mėnesį, aptaria visus savo reikalus ir 
paskui keletą, valandų praleidžia prie 
puikaus ponių paruošto vaišių stalo,

Neaišku dar ir šiandieną ar “Links
masis Bičiuliukas” (A. ViČiulis) 
išgėrė vandens ar... supurškė 
gard”? Puolė jį musėles it šisai medumi 
imtų išteptas...

Kita vertus - 'nestebuklai! 
tik is medaus mėnesio griže,s! Ir, Die, 
laimink! !1 

daugiau 
“Aero-

Gi, ką

“Nerietis’’ (p. V. Šumskas) atėjo 
rietis, bet rimtai žaisti golfą. Tyliaine

laukus pravaikšciojo, tyliai pranyko ir 
nėra kaip nutylėti, kad tai vienintelis 
sios šventės'“Neries“ medalis.

Kiek, kam ir ko, bet man - malonu!

♦ ♦♦

saves nepaklausęs jo 
, (Jeigu kartais mane

Stebėti kaip “Doc” (Dr. I. Venclo
vas) operuoja skylutes su putter’iu yra 
vienas malonumas.

Pykstu ant 
telefono numerio, 
užpultą “gumbas’

Patirtis rodo, kad Kovo Padaga ga
lima susitikti tik golfo laukuose/ ... 
lygiai kaip mane., - prie s'napso!

A. Laukaitis Čikagoje prie Jaunimo centro su Amerikos armijos kariu R.
• Degučiu

buvo sutikti ir susipažinti p. Tūbelienę, 
buvusią mūsų ministerio pirmininko žmo
ną, kuri sekančią dieną suruoštose A. ir 
V. Garmų išleistuvėse man, tuo pačiu ir 
Poniai, nes ji persikėlė gyventi į Miami, 
papasakojo labai daug ir įdomių atsi
tikimų iš savo ir buvusio gyvenimo Lietu
voje, kurie, manau, turėtų būti išleisti 
atsiminimų knyga ir kurie būtų labai ir 
labai įdomūs skaityti. Palikus gražiąją 
Floridą ir savo taip senai nematyta pus
brolį su jo puikia žmona, pasijutau lyg 
tai ir vėl netekęs sau taip artimų žmo
nių, nuo kurių mane ir vėl nežinia ku
riam laikui atskyrė didieji Pacifiko 
vandenynai.

Perskridus visą vidurio Ameriką, 
pries tai pamačius rakėtįnius, į mėnuli 
skrendančių raketų, laukus ir pabuvojus 
Atlanta mieste, atsiradau Kalifornijoje, 
Los Angeles mieste, kur manęs jau laukė 
senas mano draugas, buvęs tautinių šokių 
partneris Sydnėjuje Algis Zaliūnas. Gana 
greitai atpažinome vienas- kitą, nes nuo 
jo smagių vestuvių Sydnėjuje, dar ne taip 
daug ir tų apvalių metelių prabėgo. Įme
tęs mano čemodanus ir mane patį į savo 
didįjiį Cadilacą, jis pravežė pro šį auk
sinį vakarų miestą, kur ir pats gyveni
mas, jau neskaitant gamtos yra kitoks 
negu visoje Amerikoje ir daugiau pana
šus į Australiją, išskyrus, žinoma, jų 
uždarbius, didžiules mašinas ir dides
nius namus, bei kainas. Liuksusiniuose 
Algio namuose, iš kurių vakarais taip 
puikiai matosi visa prabangiškai apšvies
ta Los Angeles, mūsų jau laukė jo žmona 
ir mano sena (žinoma tik ne amžiumi) 
draugė Genė ir puikios dukros viena 
“australietė” ir kita “amerikoniuke” 
lietuvaitės. Tiek daug bendrų draugų, 
pažįstamų Australijoje tiek daug kalbų, 
pasakojimų, jog ir stalo žvakės baigė 
išdegti, kol mes dar Įpusėti neįsten
gėme.

Džiugu buvo apžiūrėti savo draugo 
Algio dūrbus. Jis čia yra didžiulės 
REA Enterprises bendrovės planavimo 
direktorius ir jo firma jau šiais metais 
buvo pastačiusi už 55 milijonus dole
rių gyvenamų butų, kurie yra labai gra
žūs, turintieji visus liuksusinius reika- 
lav.iimus, ko pas mus Australijoje gali
ma tik retai kur didžiuosiuose butų pasta
tuose rasti. Algis Čia yra visa planavimo 
galva ir su savo firma jis visoje Ameri
koje yra laimėjęs planavimo “Auksinį 
Raktą”.

Lankiausi 
leidykloje, kur labai maloniai mane priė
mė šio populiaraus žurnalo leidėjas 
Antanas Skirtus, supažindindamas ir su 
naujaja redaktore buv. australiete Dalila 
Mackialienė, kuri, atrodo ir mane su savo 
maloniu šypsniu, užverbavo į savo ben
dradarbių eiles Australijoje. Susipažinau 
ir su buv. redaktorium mūsų žymiuoju 
poetu Bernardu Brazdžioniu. Būnant 
čia; aplankiau ir savo gera, pažįstamą 
senjora, Zaliūną, kuris su savo ponia 
mus labai gražiai pavaišino viename iš 
puikiųjų Hollywood restoranų, siųsda
mas visiems savo prieteliams Australijoje 
geriausius linkėjimus. Po daug metų 
Los Angeles sutikau ir savo seną draugą 
Stasį Ilgūną ir jo linksma, žmoną, buvu
sių gerą sportininkę Uršule. Labanaus
kaite, kuri niekur kitur nenori važiuoti 
atostogauti kaip tik į Havajus. Stasio 
globoje apžiūrime didžiąja, ir garsiąją 
Universal filtnų studiją,, kuri man padarė 
labai gera įspūdi, parodant’ir daug tų 
filminių triukų bei vietų, kur buvo pasta
tyta tiek daug garsių filmų.

(Nukelta į7 pusk)

ir “Lietuvių Dienų’

t- i t
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AUSTRALIJA PALIKUS
Antanas Laukaitis.

(Atkelta iš 6 pusi.)
Vienas is įdo

miausiu mano buvimo momentų Kaliforni
joje, buvo apsilankymas garsiame azar
tinių lošimų mieste Las Vegas. Atskridus 
į čia, buvau maloniai sutiktas buvusio 
irgi australiečio, kolegos krepšininko ir 
stalo tenisininko inž. Algio Seko, kuris 
netoli nuo čia šiuo metu prižiūri jų fir
mos daromus darbus. Sis, visiškai dyku
mose pastatytas lošimų ir hotelių mies
tas, yra visiškai kas kita ką aš iki šiol 
buvau mates. Kur tik bepažvelgsi visur 
reklamos, daugiausiai apšviesta pasau
lyje pagrindinė hotelių gatvė, tiesiog 
traukia tave užsukti i bent kurą didesni 
ar mažesni, pastatą, kur jau viduje rasi 
šimtus, kitur gal ir tūkstančius “slot, 
australiškai vadinamu poker” mašinų ir 
visokiausių azartinių kortu, kauliukų, ru
letės, laimės ratų ir kt- lošimų, kur mator 
si arba didelių sumų pinigai, arba pini
gus pakeičiu plastikiniai rutuliukai. Nie
kur čia nepamatysi nei langu, nei laik
rodžių, nes nieks nenori čia žinoti ar 
yra diena ar naktis, kaip lygiai nieks 
nenori matyti prieš save didžiulį laik
rodį, kuris tau primintų, kad jau laikas 
eiti namo ar į darbą. Žaidžiantiems prie 
azartinių žaidimų stalų, gražios ir seks
ualiniai patrauklios merginos be užmo
kesčio atneša bent kuriuos gėrimus, nes 
visi gerai žino, kad alkoholis labai 
greitai suminkština širdį ir plačiau ati
daro piniginę, kišenių . Žmones didžiuo
siuose hoteliuose, ypatingai moterys, 
yra labai gražiai apsirengę ir prie gėrimo 
barų matosi gana nemažai baro damų, iš 
kurių viena ir man savo grožį buvo pa
siūliusi, už gana apvalią dolerių sumą, 
tačiau pasakius, jog aš esu "poor Aus
tralian”, tuoj pat kaina per puse nukrito, 
kas ir tai nei mano piniginei, nei mano 
principams nebuvo priimtina.

SKAUČIŲ. STOVYKLA * MELBOURNE
1973 m. sausio 5 d. ponios S. Spo- 

kevičienės sodyboje Rosebud prasidėjo 
skaučių ir paukštyčių stovykla. Čia susi
rinko 10 skaučių, 8 paukštytės ir trys 
skautininkai.

Laiko linksmai praleidome mokinda- 
mosios patyrimb laipsnių, specialybių ir 
gamtos pažinimo. Maudytis ėjome kas die
na, nes pajūrys buvo arti stovyklavie
tės.
„ Stovyklos viršininkė s. Danutė 
Cižauskienė.

Stovyklos adjutantas s. Viktoras 
Adomavičius.

Stovyklos padėjėja ps. Birutė Ado
mavičienė.

Stovykla aplankė ps. V. Špokevi
čius .su žmona Maryte ir buvęs juru bu
dys Špokevičius.

Gražus būrys tėvelių dalyvavo už
baigiamame lauže ir linksmai prisidėjo 
prie laužo pravedimo. Ypatingai dėkojam 
p. K. Mieldaziui. Stovykla užbaigta 
1973 m. sausio 7 d.

Širdingai dėkojame poniai S. Spo- 
kevičienei už leidimą pasinaudoti patal
pomis ir uz visokeriopą pagalbą.

Stovyklos rengėjai.

***

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuviu Kooperatinė Kredito Draugija* 

“TALKA”
Moka už indelius (depozitus) 
5% metinių palūkanų, už įnašus 
(šėrus) iki 7V?% dividendo. 
Duoda paskolas iki 5000 doleriu 
iš 7 - 9% užskaitant kas 3 men." 
laikos įstaiga veikia šeš
tadieniais nuo 11 vai. iki 14 
vai. p.p.
Lietuvių Namuose, 50 Eirol 

St., North Melbourne.

; -I--- — ,

Algio pakviestas, aplankiau ir gar
sųjį “Stardust” hotelį, kur be visų kitų 
lošimų grožybių, restorane, bevalgydami 
puikią vakrienę, pamatėme ir garsiąją 
prancūzų kabaretinę programą “Le Lido 
de Paris”. Šis prancūziškasis pasiro
dymas yra ypatingai puikus ir programa 
su savo gražiosiomis šokėjomis yra viena 
iš geriausių pasulyje, kaip pati šio 
restorano scena irgi neturi pasaulyje 
say lygiu, nes minučių laikotarpyje žiūro
vas scenoje pamato plaukimo baseiną, 
čiuožyklą, skraidančius ore malūnspar
nius, jodinėjančius arklius puikiausius 
šviesų efektus ir kt. Kur tik beeisi čia, 
matysi tik pinigus ir pinigus ir, atrodo, 
tas pinigas jokios vertės neturi; žinoma, 
kas jo daug turi, kai norint pamatyti mili
joną dolerių pinigais irgi tai gali pada
ryti, nes hotelio vienoje vitrinoje yra 
išdėta milijonas dolerių, kas irgi atrodo 
visisTrai nedaug. Prasilošus savo pini
gus, arba gerai išločus, kas jau rečiau 
galėtų pasitaikyti, čia pat gali nueiti 
visalaiką per 24-rias valandas ir apsi
vesti, arba kad žmona nepyktų su ja ir 
išsiskirti, nes ir šie biurai, kaip ir 
visa Las Vegas niekada savaitėje neuž
sidaro.

Grįžus į Los Angeles, paskutinę 
dieną pasivaisinęs draugo įstaigos kalė
diniame subuvime, kur ir čia, panašiai 
kaip ir Australijoje specialios hosteses 
prižiūri biznierius svečius ir sekretores 
savo bosus ir jų draugus, pagaliau, labai 
grąžiai išlydėtas savo artimųjų, paki
lau Australijos link ir per Havajus, kur 
ypatingai yra gražu ir dar ypatingiau 
brangu, vėliau per Fiji salą, grįžau atgal 
į Sydnejų, kur be savo artimųjų lauke 
manęs ir labai liūdna žinia, tai mano Vie
no iš geriausių draugų kauniečio sprotmin
ko Vytauto Koženiausko mirtis. Jis, 
saugojęs mano namą kelionės metu, 
nesulaukė mane^ ir, gavęs širdies prie
puolį, pries' savaitę mirė. Tikrai gaila 
netekus savo artimo ir gero draugo.

♦ **

KELETAS SUGRETINIMU.

Norvegijos karalius Olo- 
vas gauna 378,788 dol. Nors 
ir graži sumelė, bet apskai
čiuota irgi dolerio tikslumu.

Dešimteriopai daugiau gy
ventojų turįs savo valstybė
je- Italijos prezidentas gau
na tik 52,807 dol.,' arba net 
mažiau kaip septintadalį to, 
ką gauna norvegas.

Filipinų prezidentas Fer
nandas Markas yra irgi 
vargšelis, — vos 9,000 dol. 
metinės, algelės, tegauna.

Anglijos karalienė Elz
bieta II-ji gauna 150,000 
dol. algos ir 2,400,000^dol. 
dvarui išlaikyti, o jos kai
mynas Airijos prezidentas 
Emon de Valera — tik 20, 
000 dolerių.

Ir taip per visą margą 
svietelį: vieno valdovo pa
jamos debesis siekia, kito— 
katinui iki kulnų, kaip dzū
kai sako. Nėra tos šventos 
teisybės šioje ašarų pakal
nėje, ir gana.

Kokias algas gauna rau-. 
donįeji valdovai, yra valsty
binė paslaptis. O už valsty
bės- paslapčių išdavimą ten 
galvos ritasi nuo pečių.

t

Nors mano galvelė ir ge
rokai padėvėta, bet vis tik 
saya, tai be didelio reikalo 
nenoriu aš jos į kilpą kišti. 
Ūžtat apie anų atlyginimus 
nutylėsiu.

Dzūkas

A.A.
ROZALIJA HASIENEI

lirus, sūnų. Raimondą, jo žmoną, anūkus ir kitus artimuosius 
ųoš’irdžiai užjaučia

Vytautas Stelemekas

INŽ. ANDRIUI CHODAI
mirus, jo tėvams reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu

Alfonsas Valiulis.

didieji Amerikos karai
Revoliucinis karas

Jis tęsėsi nuo 1775 m. 
balandžio iki 1782 m. lap
kričio.

Jame žuvo 4,435 kariai, 
sužeistų buvo 6,188.

Karui išleista $75. mil.
Civilinis karas

Jis tęsėsi nuo 1861 m. ba
landžio iki 1865 m. balan
džio mėnesio.

Žuvo 234,000, sužeistų — 
382,000 (abiejose pusėse).

Karui vien šiauriečiai iš
leido $341 mil.

1812 metų karas
'Jis prasidėjo 1812 m. bir- . 

želio mėn. ir baigėsi 1815 
m. vasario mėn.

Jame žuvo 2,260, sužeistų 
buvo 4,505.

Karui išleista $134 mil.
Meksikos karas

'Jis tęsėsi nuo 1846 m. ge
gužės mėn. iki 1848 m. va
sario mėn.

Kare žuvo 1,733, sužeistų 
buvo 4,152.

. Šis karas atsiėjo $>T66 mil.
Ispanijos - Amerikos karas

Kariauta nuo 1898 m. ba
landžio mėti, iki 1898 m. 
rugpjūčio mėn.

Jame žuvo 385, sužeistų 
buvo 1,662.

Karui išleista $576 mil.

num
ORIGINALI DEGTINE

Distiliuota pagal Plena SnUr- 
noffo slaptu receptą kurt ji® išsivežė 
bėgdamas is Rusijos 1917 m.

Mūsų Paątpgė Nr- 0., Į97.3.2.12 p.sL 7,
- -' I •> i.x'_
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I pasaulinis karas

J jį Amerika įstojo 1917 
m. balandžio, mėn., karas 
pasibaigė 1918 m. lapkričio 
mėn.

Kare amerikiečių žuvo 
53,402, sužeista 204j002.

' Jam išleista $25.7 bil.
II pasaulinis kąrąs

• Jis JAV-bėms tęsėsi nuo 
1941 m. gruodžio iki 1945 
m. rugpjūčio mėn.

Jame žuvo 291,557, su
žeistų buvo 670,846.

Karui išleista $341 bil.
Korėjos karas

Jis tęsėsi nuo 1950 m. bir
želio iki 1953 m. birželio.

Kare žuvo 33,629, sužeis
ta 103,284.

Karas atsiėjo $54 bil.-

Vietnamo karas
Jis prasidėjo 1961 metv
Iki šiol kare žuvo 45,884. 

sužeistų buvo 303,475.
Karui išleistą $135.5 bil.
Skaičiai. rodo, kad Viet

namo karas yra ilgiausias 
kad daugiausia žuVo II pa
sauliniame kare, po to seka 
civilinio karo ir I pasaulinic 
karo aukos, ir ketvirtoje vie. 
toje yra Vietnamas.

Pagal sužeistųjų skaičių 
Vietnamo karas yra trečias?
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Pranešimai
DIDŽIOSIOS TAUTOS 

ŠVENTES MINĖJIMAS MELBOURNE
_ S.m. vasario 16 d. Nepriklausomybes 
Šventes minėjimas ruošiamas su dide
liu atsidėjimu. Janie be savu tautiečių 
ture'sime ypač garbingus svečius: Didž. 
gerb. vyskupus V. Brfzgį ir A. DeksnĮ, 
prelatus; kitus dvasininkus ir pasaulis' 
čius iš JAV,Kanados, Romos ir kt.

Tautos Šventės minėjimas sutampa 
su Pasaulinio Eucharistinio Kongreso 
atidarymu , todėl ji. .pradėsime iškilmin
gomis pamaldomis Sv. Jono bažnyčioje, 
kur Šv. Mišias atnašaus savi vyskupai 
ir kiti dvasiškiai. Pamaldų metą giedos 
jungtinis Liet. Parapijos ir Dainos Sam
būrio chorai.

Organizacijos prašomos pamaldose 
dalyvauti su savo vėliavomis ir ponios 
tautiniais rūbais.

Tautos šventės minėjimas kuriam 
vadovauti pakviesta ALK Federacijos 
valdyba įvyks Lietuvių, Namuose, jame 
dalyvaus ALB Krašto Valdybos pirminin
kas V. Neverauskas, J.E. vyskupai V. 
Brizgys ir A. Deksnys, kviesti Austra
lijos Valdžios atstovai ir parlamentarai, 
Vliko ats. J. Lapšys, kaimyninių tautų 
atstovai, svečiai ir vietiniai tautiečiai.

Minėjimo meninėje dalyje daly
vaus jungtinis Dainos Sambūrio ir Liet. 
Parapijos choras, tautinių šokių grupes 
.- Klumpakojis ir Gintaras,, moterų seks
tetas, vyrų oktetas, p. M. Malakūniene 
ir kt.

Visi kviečiami šioje šventėje skait
lingai dalyvauti.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Teko patirti, kad Literatūros vaka

rui pasirengimai eina visu rimtumu. 
Vakaras įvyks balandžio 7 d. Jame įjun
giama ir dviejų mūsų literatūros klasikų - 
Vinco Mykolaičio - Putino 80 metų, ir 
Mykolo Vaitkaus 90 metų gimimo prisi
minimas.

Literatūros vakare Sydnėjuje gyve
ną. rašytojai asmeniškai skaitys savo 
kūryba ir bus įjungta muzikinė dalis. 
Literatūros vakaro rengėjas - Sydnėjaus 
literatų būrelis ir Senesniųjų skautų Ži
dinys.

Smulkesnės apie vakarų žinios ir jo 
pilna programa bus paskelbta vėliau.

♦ ♦♦
Patirta kad dar viena amerikonų 

ekskursija vadovaujama preL Jono Bal 
kūno žada atvažiuoti į Sydnėjų apie 
vasario mėn. 20 d. Kągi džiaugiamės ir 
laukiame tokių iškilių Svečių.

*«*
Aną, dienų nuvykau pasižiūrėti 

Sydnėjaus Lietuvių Klūbo Namų, kurie 
jau baigiami statyti. Stovi puikūs rūmai. 
Pagalvojau ir vieta gera ir svaigina
miems gėrimams licenzija gauta. Kol 
neturėjome vienybes ir vieta buvo netin
kama ir licenzijos, nebus galima gauti ir 
kiek bereikalingų kalbų buvo prikalbėta 
ir prirašyta. Pasirodo, kad viskas yra 
galima ir viskas yra gera kai yra vienybė 
ir sutarimas. Mums dar jos reikia ir ki
tose musų veiklos srityse, iš Sydnėjaus 
Lietuvių Namų veiklos galime pasimo
kyti.

Teko patirti, kad Dr. Zigmas Budri
kis išbuvep visus metus Amerikoje, kartu 
su savo šeima grįžta vasario menesį į. 
Vakarų Australija,/kur Perth’o universi
tete toliau profesoriaus. Dr. Z. Budrikis 
ta proga yra pakeltas į "Associate 
Professor”.

KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ, BIURĄ

Palanga. T ravel
632 GEORGE ST., SYDNEY. AUSTRALIA 2OOC

TURIME IR ĮVAIRIŲ. ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO
PACIFIC SALAS.' SKAMBINKITE TEL. 26 3526

Musų Pastogė Nr. 6. 1973.2.12 psl. 8.

NEWCASTLE
Nepriklausomybes Šventes minė

jimas įvyks šeštadienį vasario 17 d.. 
Transport Hall, Hampton.

Minėjimas prasidės 7.30 vai. punk
tualiai, laukiama Latvių ir Estų, o taip 
pat ir kitų svečių iš Sydnėjaus.

Bus įdomi programa, geras orkes
tras "Cha - Chas” ir geras bufetas. 
Galima bus užsisakyti ir lietuviškus 
laikraščius.

***

Sekmadienį vasario 18 d. pamaldos 
Broadmeadow bažnyčioje. Pamaldas 
laikys kun. P. Martuzas.

S.L.M.S.G.D. Pagelbinio Būrelio 
PRANEŠIMAS

25 vasario, sekmadienį, po pamaldų 
Lidcombės Liet. Namuose saukiamas 
Pagelbinio būrelio pasitarimas.

Visos ponios ir panelės širdingai 
kviečiamos atsilankyti. Po pasitarimo 
bus traukiama loterija. Popietę, užbaig
sime su puoduku kavos.

Laukiame ponių su naujomis idėjo
mis kad pagyvintų ir palengvintų moterų 
draugijos darbus. Labai maloniai kvie
čiame visas atsilankyti.

Pagelbinis Būrelis.

Vakarų Australijos “The Esperance 
Advertiser” (sausio 5 d.) atsispausdino 
ilgų straipsnį apie Viktorų Skrolį įvar
dindami: “Esperance owes much to 
Vic Skrolys“. Išeinant į pensijų po 11 
sunkių ir darbingų metų, kuriuos Skrolys 
praleido besidarbuodamas kaip šio 
miesto inžinierius planuotojas, laikraš
tis iškelia jo padarytus didelius ir 
reikšmingus darbus. Jį pagerbia ne tik 
kaip žymų tarnautoją, bet ir kaip visuo
menininką, kuris daug prisidėjo su muzi
kiniu talentu. Jis vadovavo chorams ir 
dideles sumas pinigų surinko karitaty- 
Viniams tikslams. Laikraštis daug vietos 
skiria jo lietuvybei pažymėti, ypač trem
ties gyvenimų Vokietijoj e nusakyti. Pa
baidoje straipsnio Vic Skroliui linki 
gražaus poilsio, iše'jus į pensiją.'to paties 
ir mes jam linkime.

B
SVEČIAI ALBURY

Tarpšventinėm ar Suvažiavimo progo
mis buvo apsilankė malonusALB Krašto 
valdybos narys p. Donatas Dunda ir jau
nųjų sporto vadas p. Jonas Tamošiūnas.

Ponas Tamošiūnas plaišiai painfor
mavo apie sporto stovį bei eigą ne tik 
šiame kontinente bet suteikė įdomiųzinių 
is viso pasaulio. O itin nudžiugino, jog 
naujuoju Užsimojimu ir sporto junginiuose 
bus einama prie griežtesnio lietuvių kal
bos vartojimo, o nemoką, lietuvių kalbos 
negalėsią būti jokiais reprezentantais.

■***
Dar anksti prieš pasiekiant Albury 

oficiozui - Musų Pastogei, ponas Dunda 
pasotino alki godžiai lauktu žinių iš 
Suvažiavimo. Plačiai painformavo apie 
sklandų pasisekimą, eigą, gaires, nudžiu
gindamas naujų jėgų į Vadovybę pribu
vimu ir kas svarbiausia iš jaunesnio 
šviežio kraujo. Nuoširdžiai dėkodamas 
Jums už privatų apsilankymą, o taipogi 
Ju malonioms šeimoms, linkiu ištvermės 
ir pasisekimo sunkiose tremties išlikimo 
pareigose.

S. Cesna, Albury.
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PAIEŠKOJIMAI
1. A. Ėlazdžioniėhė is Lietuvos 

(Radviliškio) ieško savo sesers Iza
belės Augytės, dukters Bernardo.

2. J. Ališauskienė iš Lietuvos 
ieško savo sesers Stasės Makavičiutės, 
dukters Adomo, kilusios iš Ukmergės ir 
1960 gyvenusios Australijoje, Marrick- 
viUe N.S.W.

TRADICINE GEGUŽINĖ 

MELBOURNE
.Melbournas ir jame gyvenantieji 

lietuviai mėgsta palaikyti senas lietuviš’- 
kas tradicijas, viena iš’jų jau yra gerokai 
įsisenėjusi ir kas metai ruošiama Para
pijos choro Gegužinė pas Ponus Kesmi- 
nus jų sodyboje Morningtone. Šiais me
tais į ši tradicine gegužinė įvyko šeš
tadienį 27 sausio. Kadangi Momingtonas 
yra pilei jura ir esant ypatingai karštam 
orui Melbourne, saulei pakilėjus prasi
dėjo rinktis Morningtonan visais keliais 
ir visomis priemonėmis maži, suaugę ir 
seni jūros mėgėjai, daug matėsi pajūry
je ir jaunimo, kurie nardinėjo kaip lyde
kos vandenyje.

Saulei slenkant į juros horizontą, 
visi rinkosi į erdvią p. KešrhinųSodybą - 
sodą, kur buvo gegužinės programa. Vai
kam buvo pravesta žaidimai ir apdova- 
nuoti saldumynais. Senimui ir jaunimui 
buvo Junioro Krasausko plokštelių muzi
ka - taipgi dauguma, linksmai šoko sode. 
Choro valdyba nesigailėjo darbo aprū
pindama visokiomis gėrybėmis kuo galima 
buvo raminti alkį ir troškulį

Taip pat buvo pravesta loterija ypa- 
tingai gausi fantais. Fantų traukimui 
buvo pakviestos viešnios iš Morwelio ir 
Sale miestų p. Kažianiauskienė ir p. Eskir- 
tienė. Taip pat buvo svečiųnet iŠ Toronto 
Kanados, Ponia S. Miniotienė. Gaila 
kad ne daug kas ją pastebėjo, o ji yra 
veikli lietuvė ir bibliotekininkė Toronte. 
Ponia S. Miniotienė domisi lietuvių veik-
la Australijoje, o ypatingai Lietuvių Banku 
Melbourne “Talka”.

Baigiant, nors Parapijos Choras 
šiuo laiku yra labai užimtas su savo 
repeticijomis, nes ruošiasi įvykstančiam 
Eucharistiniam Kongresui Melbourne ku
riame dalyvaus šalia kitu tautybių chorų, 
giedodami Emigrantų Mišių, metu Mel
bourne Cricket Ground, Be to, ruošiasi 
lietuviams Vasario 16 d. Lietuvos, nepri
klausomybes šventes iškilmingoms pamal
doms, kurios ivyks St. John lietuvių baž
nyčioje Vasario 18 d. 1973 metais, tos 
pat dienos vakare i vykstančiame Vasario 
mėn. 16 d. minėjime ir dar priedo 24 d. 
vasario, 8 vaL vakare St. John’s baž
nyčioje duos religinį giesmių koncertą 
kartu su p. Čelnos vedamu "Dainos Sam
būriu”. Ačiū už gražia gegužinę ir sėk
mes ateinančiose šventese.

K. Prasmutas.

NAUJA LIETUVIŠKA PLOKŠTELĖ
Soliste Gina Capkauskiehe sopranas 

praeitais metais gruodzio.il d. įdainavo 
stereo ilgo grojimo plokštelę. Plokšte-
lėje įdainuota 7 lietuvių kompozitorių 
dainos ir 6 tarptautinių kompozitorių 

Solistes puikus, gerai išlavintas, 
visuose registruose gerai skambąs bal
sas teikia malonumą pasiklausyti lietu
viškų ir tarptautinių populiarių dainų. 
Dainos mėgėjams tai dar viena brangi 
dovana.

Išleido: Les Enterprises Belle - 
Arti Enrg. P.B. 122, LaSalle 650 Que
bec, Canada. Kaina nepažymėta.
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