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Dabarties pasaulio socialinėje 
santvarkoje valstybė tautai yra 
aukščiausia forma, per kurių 
tauta gali vystyti savo kultūrines 
apraiškas, tvarkyti nepriklauso
mai savo socialinį ir ekonominį 
gyvenimą. Tai yra nepaprastai 
komplikuotas organizacinis me
chanizmas, kuris savy turi ir jė- 
gą, ir pavojus. Tačiau tautai, ku
ri susikuria savo valstybę etni
niais pagrindais, tasai valstybin
gumas leidžia išvystyti savo kū
rybines galias, kas laiduoja jai ir 
jos klestėjimą, ir ateitį.

Lietuvių tauta irgi šiai valsty
bingumo formai yra pribrendusi 
ne vien tik nuo 1918 metų, ka
da Vasario 16 Lietuva Lietuvos 
Tarybos buvo deklaruota kaip 
nepriklausoma valstybė. Iš tiesų, 
lietuvių tauta ta valstybės palai
ma ir galia naudojosi jau nuo 
tryliktojo šimtmečio. Tik kai iš
sisėmusi pateko Rusijos priklau
somybėje ir joje išbuvo kuone 
pusantro šimto metų, lietuvių 
tauta dėjo visas pastangas ir gud
riai išnaudojo visa ssusidariusias 
galimybes, kad būtų vėl atkurta 
Lietuvos valstybė. Tiesa, 1918 
m. ir aišku anksčiau, kai buvo 
einama prie tos nepriklausomy
bės atstatymo, niekas iš lietu
vių tautos vadų net nesvajojo at
statyti senų laikų Lietuvą, bet 
buvo sukurta visai nauja valsty
bė netgi ir visai kitokios formos, 
negu kad buvo kunigaikštijos ar 
karalijos.

Lygiai ir dabar, Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo die
ną švenčiant net ir po trisde
šimt metų tos nepriklausomybės 
netekus, tiek senoji karta, tiek 
ir naujoji tiek čia, tiek ir oku
puotoje Lietuvoje valstybės kaip 
tokios neatsisakė, o vieni slaptai, 
kiti kur tik gali viešai su Vasa
rio 16-ja išreiškia savo valių bet 
kokiomis priemonėmis vėl atkur
ti Lietuvos valstybę. Svetimųjų 
priespaudos ir okupacijos šitų 
ryšių ir angažavimąsi tautoje tik 
dar labiau skatina. Galimas daik
tas, kad tasai ryžtas ir nebūtų 
toks kaitinantis, jeigu okupantas 
su okupuotu kraštu ir jo žmonė
mis siektų bendros gerovės, o 
ne slėgtų ir išnaudotų. Dabarti
nė trisdešimties metų patirtis liu
dija, kaip per tą laiką tauta ken
čia prievartavimus, trėmimus, 
persekiojimus ir t.t. Visa tai tau
toje nesužadina simpatijų oku
pantui, o tik neapykantą ir pas
tangas iš viso to išsivaduoti. Štai 
dėl ko ir Vasario 16-ji ir šian
die tebegalioja, kaip simbolis, 
kaip tasai laimės švyturys, ku
rį pasiekti nebaisios jokios au
kos.

Su šita viltim atstatyti naują 
Lietuvos valstybę gyvena ne tik 
pavergtieji broliai, bet ir visi są
moningi lietuviai užsieniuose. 
Rinkdamiesi į Vasario 16-sios

LIETUVIAI PROTESTUOJA
KOVA UŽ KONSTITUCINES

LAISVES LIETUVOJE
Vakarus pasiekė pernai rašytas 

Lietuvos kunigų skundas — pro
testas, adresuotas Sovietų Sąjun
gos vyriausybei Maskvoje ir to 
skundo nuorašai pasiųsti dabarti
nės okupuotos Lietuvos vyriausy
bei ir katalikų bažnyčios vadovy
bei Lietuvoje.

Skunde pirmiausia pabrėžiama 
Sovietų Sąjungos konstitucijos nu
sakytos pilietinės teisės, jų tar
pe ir tikėjimo laisvė.

Toliau skunde dėstoma faktai, 
kuriais apsilenkiama su konstitu
cijoje apibrėžtom teisėm, iškelia
mi dvasiškių persekiojimai, kata- 
likišldos spaudos uždraudimas, 
kunigų prieauglio suvaržymas, 
bažnyčių uždarymas ir trukdymai 
tikinčiuosius aptarnauti.

Skundas baigiamas prašymu, 
kad Lietuvoje būtų gražintos tikė
jimo laisvės, kurias garantuoja so
vietinė konstitucija.

Skundą pasirašė keturiasdešimt 
Vilniaus arkivyskupijos kunigų.

Apie to skundo pasekmes tuo 
tarpu nieko nesigirdi. Paskleis
dama šio skundo nuorašus, kurio 
vertimą j anglų kalbą patvirtina
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minėjimus ne tiek galvojame, 
kaip buvo atkurta senoji 1918- 
jų metų Lietuva, bet draugėn 
susibūrę kaupiame ryžtą, kaip ir 
kokiais būdais lietuvių tautai 
valstybę, atkovoti, kurioje lietu
vis jaustųsi ir saugus, ir nepri
klausomas. Nepriartins tos va
landos mūsų pasyvumas, jeigu 
tik nepriklausomybės šventės 
minėjimuose susirinkę gėrėsimės 
1918-jų metų lietuvių ryžtu ir po 
to sekusiais sėkmingais žygiais. 
Visi tie ano meto tautos didvy
riai bei jų žygiai nesugrįš savo 
darbų pakartoti, bet tebegalioja 
tik kaip pavyzdys, kaip mes pa
tys turėtume be rezervų aukotis ir 
ryžtis. Šitaip šiandie į mus ir kal
ba tiek ano meto Lietuvos atkū
rėjai, tiek ir pati su tam tikru 
pietizmu švenčiama Vasario 16- 
ji. (v.k.)

POLITIKOS
VINGIUOSE
ARTIMIEJI RYTAI

Arabų atstovai reprezentuoją 
Egiptą, Jordaną, Iraką, Sudaną 
ir Siriją suvažiavo dar kartą j 
Kairą aptarti pavojingą Artimų
jų Rytų padėtį. Tarsi nežinoda
mi karo kurstytojo užmačių, ara

vyssk. V. Brizgys, Vliko vadovy
bė kviečia visus lietuvius kaip ga
lint paskleisti juos plačiau, ypač 
dvasiškių tarpe.

Artimiausia proga šio skundo 
pilnas lietuviškas tekstas bus pa
skelbtas ir Mūsų Pastogėje.
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JAV spauda atkreipė dėmesį į 
Lietuvos kunigų pareiškimą (jo 
tekstas atspausdintas JAV ir kitų 
kraštų lietuvių spaudoje). “New 
York Times” dienraštis, sausio 25 
d. laidoje, apie pareiškimą praneš
damas, nurodė, kad jo tekstas yra 
pasiekęs lietuvių dvasininkus 
JAV-se. Iš pareiškimo seka, kad 
Lietuvos dvasininkai, Bažnyčia 
persekiojami. Pažymėta, kad su
siduriama su kunigų prieauglio 
sunkumais, nes kasmet mirštant 
ligi 30 kunigų, veikianti dvasinė 
seminarija, kas metais išleisdama 
vos kelis, negali reikiamai papil
dyti dvasininkų skaičiaus.

Dienraštis dar nurodė ir į kitus 
katalikų Bažnyčios okup. Lietuvo
je sunkumus ir priminė, kad dėl 
tų peresekiojimų lietuviai kunigai 
skundėsi Sovietų S-gos min. pir
mininkui A. Kosyginui.

(ELTA)

BRANGŪS AUSTRALIJOS LIETUVIAI,

Vasario 16-sios proga sveikiname visus linkėdami budėti, 
ištverti ir siekti nepriklausomos Lietuvos. Tegu Vasario 16-sios 
laisvės dvasia lydi mūsų mintis ir darbus, kad mūsų visos jė
gos ir pastangos koncentruotųsi į vienų taškų — nepriklauso
mų Lietuva.

A.L.B. Krašto Valdyba

ESTų organizacijų Australijoje Tarybos vardu laikome savo 
privilegija išreikšti nuoširdžiausius linkėjimus visiems Austra
lijos lietuviams, minintiems savo nepriklausomybės sukaktį. 
Vieningai ir neatlyžtamai kovokime už mūsų bendra tikslą — 

mūsų kraštų laisvę ir nepriklausomybę.
A. Perendi Edg. Vester

President Gen. Secretary

bų vadai svarstė ne tiek apsigy
nimo galimybes, kiek išlaisvinimą 
okupuotų žemių iš žydų. O tokiai 
išlaisvinimo kovai pagal Egipto 
karo ministerį Mohamcdą Fawsi, 
jau dabar arabai esą pasiruošę. 
Tiesa, pastaruoju metu A. Rytų 
politinė įtampa atsirado ant be
dugnės krašto, tik vargu ar min. 
Fawsi pranašystė išsipildys arti
moj ateity. Greičiausiai, pralaimė
jus tris karus, arabams teks ilgo
kai palaukti, nes ir tada bus di
delis klausimas kurion kryptin 
nusvirs nugalėtojo kardas.

Kiek atrodo, žydams negresia 
didelis pavojus artimoj ateity, o 
ypač pastaruoju metu kada Ame
rika galiausiai apsisprendė remti 
Izraėlio valstybę

Neskaitant militarinės jėgos ku
rią sovietai privežė kelių tūkstan
čių mil. dolerių vertėje, arabai 
nėra pajėgūs nei savarankiški pil
nai išnaudoti turimą militarinę 
galią. Bendrai visos militarinės 
arabų šalys per daug vargingos, 
atsilikusios ir primityvios, kad 
galėtų sudaryti rimtą pavojų žy
dams. Žiūrint iš kitos pusės, ara
bų priešas kad ir menkesnis žmo
nėmis ar ginklais, bet Izraelis sto
vi kaipo viena iš moderniausių va
karų pasaulio valstybių.

VISIEMSbJRŪPI 
ARTIMIEJI RYTAI

Artimųjų Rytų kivirčas pakliuvęs 
į Jungtines Tautas neturėjo sėk
mės nei palaimos. Galiausiai A. 
Rytų reikalai perėjo keturių di
džiųjų žiniai. Bet ir čia padėtis 
ne tiek pasitaisė, kiek pablogėjo, 
žydai iš anksto perspėjo “galin
guosius”, kad jie nesiskaitys su 
pašaliečių sprendimais kada reika-

Paulius Širvys

TARP
VĖTRŲ

Siūbuoja ąžuolėliai
Tarp vėtrų keturių.
Darželiuos gęsta gėlės
Nuo ašarų sūrių.

Sesulėm gaila rūtų —
Brolelių dar gailiau.
Oi, varė juos rekrutuos, 
Ir varė dar toliau.

Linguok, motule, vygę — 
Kiti siūbuos balne.
O mes išjojam žygin.
Gal grįšime?
Gal ne?

Gimei ant mūšių kelio
Gaisravietėj karų.
Supai sūnų lopšelį 
Tarp ūžiančių audrų.

V. BERNOTAS

las liečia Izraelio valstybės eg
zistenciją. Visų krizių išsprendi
mui Izraelis siūlė tik vieną atsa
kymą: susodinti arabus prie ben
dro stalo su žydais ir tik tada ieš
koti politinės išeities.

Vėliau iš keturių didžiųjų pasi
tarimų paaiškėjo, kad ir ten dar-
bas vyko gervės, lydekos ir vėžio 
tempu. Politiniai pašlijusioj situa
cijoj kiekvienas kalbėjo už savus 
interesus bei traukė vežimą sa
vąja linkme. Mažai kam rūpėjo 
A. Rytų taika kiek pasisavinimas 
ir eksplotacija turtingų žemės aly
vos plotų.

Nepaalaptis, kad politiniai pašli
jusioj situacijoj geriausiai klėsti 
komunizmo sėjamas grūdas. Toks 
posakis tinka ypač A. Rytuose kur

LIETUVIS ERDVIŲ TARNYBOJE
Jau anksčiau skaitėme spaudo

je, kad prie Apollo XI ir pagelbs- 
tint pirmiesiems žmonėms išlipti 
ant mėnulio šioje plataus masto 
akcijoje darbavosi ir keletas lie
tuvių mokslininkų ir technikų 
Amerikoje.

Mes galima pasigirti, kad ir 
Australijoje lietuvis Viktoras Gai- 
delevičius dvejus paskutiniuosius 
metus dirbo Carnarvon Tracking 
Station (Vakarų Australijoje) ir 
dalyvavo eilėje NASA (lietuviškai 
būtų “Tautinė Erdvių Tyrinėjimo 
Administracija) projektuose.

Viktoras Gaidelevičius kaip tik 
buvo aktyvus darbuotojas išlaipi
nant astronautus Armstrong ir 
Aldrin mėnulyje ir atžymint tai 
gavo didžiulį NASA pažymėjimą.

Pagal sutartį išdirbęs dvejus 
metus Carnarvon Trackig Station

LIETUVIAI !
Vasario 15-sios išvakarėse Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas kreipėsi į visus lietuvius pavergtoje tėvynėje, Sibiro trem
tyje ir išeivijoj. Iš tėvynės ištremtuosius giliai užjaučiame ir nepa- 
lūžusiems išlikti linkime. Tėvynėj okupanto priespaudą nešančius 
prašome ištverti ir savo darbus bei žygius grįsti nepalaužiamu Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo tikėjimu. Išeivijoj išblaškytuo
sius raginame visada prisiminti, kad pavergta tėvynė iš mūsų 
laukia ištikimybės ir aukos jos laisvės sugrąžinimui paspartinti. 
Kviečiame sutelkti visas mūsų pastangas Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto vadovybėje, derinti kiekvieną asmeninį ar 

•organizacinį įnašą į Lietuvos laisvės kovą ir dosniai remti jo vyk
domus laisvinimo darbus. Vasario 16 proga Jūsų gausi auka įga
lins tuos darbus plėsti, tobulinti ir naujas mūsų intelektualines 
jėgas jų vykdymui sutelkti.

Lietuvių tautos apsisprendimas atstatyti Lietuvos valstybės ne
priklausomybę buvo paskelbtas Lietuvos Tarybos Vasario 16 ak
tu, užtikrintas savanorių bei karių gyvybių auka ir pagaliau at
baigtas Steigiamojo Seimo demokratišku išrinkimu. To Seimo dar
bai įrodė lietuviu tautos politinį sąmoningumą ir valstybinių tradi
cijų išlaikymą.

Šiemet minėdami 50 metų nuo šio istorinės reikšmės įvykio, 
kviečiame šią sukaktį prasmingai paminėti ir Lietuvos išlaisvinimo 
pastangų sustiprinimui panaudot.

Besikeičiančios tarptautinės raidos akivaizdoje,Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas darys visa, kad Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo reikalas būtų paveikiai ginamas visur, kur Lie
tuvos ar lietuvių tautos interesai gali būti paliesti tarptautinėse 
derybose ar galimuose sandėriuose. 
Lietuviai!

Tėvynes laisvės sugrąžinimas tebūna visų mūsų tikslas ir bū
ties prasmė, o mūsų žingsnius telydi tarpusavė dama, aukos dva
sia ir nepalaužiamas ryžtas.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

Tave iš amžių nešėm 
Ant žibančių kardų. 
Istorijon įrašėm 
Gražiausiuoju vardu.

Kiek mūsų kaulų guli 
Visų kraštų laukuos, — 
Nei sesė, nei motulė 
Neras, nesurokuos.

Užaugs kiti, galingi 
Ir juos pašauks kova. 
Kol tu linguosi lingę, 
Nežūsi, Lietuva.

sovietų investacijos su laiku at
neš neišsenkamas palūkanas. Ne- 
paslaptis, kad sovietų jtaka šiau
rinėj Afrikoj ir A. Rytuose yra 
vienas jų didžiausių laimėjimų po
karinėj diplomatijoj. Prosovieti
niai rėžimai užvaldė Sirijų, Egip
tą, Alžyrą, Iraką, Sudaną ir mė
gina kelti koją j karaliaus valdo
mą Jordaną. Sovietų diplomatija 
pamažu stumia vakarus laukan iš
pasakiškai turtingų naftos aruo
dų. Sovietų ekonominė parama bei 
sovietiški ginklai vis daugiau ver
čia arabus priklausyti grynai nuo 
Maskvos malonės. Su laiku reiktų 
tikėtis, kad visos ekonominiai re
miamos arabų šalys atsiras ir po
litinėj Maskvos malonėj. Ir gal 
tik tada išlaivinimo karai pasi
baigs, kada arabai bus išlaisvinti 
nuo laisvės, turtingos naftos ir 
kasdieninės duonos.

jau vasario vidury Viktoras grįž
ta pas tėvus į Perth ir dirbs 
Pertho TV 9 stotyje. Plačiau apie 
savo darbus Viktoras nedaug ką 
gali pasakyti, nes jo darbas su
rištas su tam tikromis paslapti
mis.
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Lietuvoje pastebimas tautinių 
nuotaikų stiprėjimas, priešinima
sis rusams — apie tai paskelbė 
Bostono dienraščio The Christian 
Science Monitor korespondentė 
Sharlote Saikowski (sausio 16 lai
doje). Ji pabrėžia “Lietuvoje vyks 
tas pasipriešinimas okupantui, 
ypač krašto rusinimui ryškiai pas
tebimas ypač intelektualų tarpe. 
Jie, kaip ir visi lietuviai, atkak
liai priešinasi rusų kalbos brovi- 
muisi.”

NAUJAS SKAUTŲ 
VADAS

Neseniai pasibaigusiame LSS 
Korespondenciniame Suvažiavime, 
sekančių 3 metų kadencijai, LSS 
Australijos Rajono vadu išrinktas 
sydnejietis skautininkas, Alek
sandras Jakštas.

Brolis Aleksas gimęs 1914 m. 
vasario 26 d., Tauragėje. 1942 m. 
jis baigė Vytauto Didžiojo univer
sitetą. geodezijos diplomu inžinie
rium. Yra atsargos jaun. leitenan
tas. šiuo metu dirba Sydnėjaus 
Miesto Savivaldybėje (Council) 
vyr. inžinierium.

į LSS jis įstojo Tauragėje 1928 
m. Dalyvavo visoje eilėje stovyklų 
kaip instruktorius ir vadovas 
(paskutiniojoj — V-toje Tautinė
je Stovykloje, Mt. Crawford’e, S. 
A. — jis ėjo berniukų pastovyk- 
lės viršininko pareigas). Iš kitų 
jo eitų pareigų paminėtinos: sk. 
vyčių d-vės vado pavaduotojo 1946,
Atskirojo Sk. Vyčių būrelio Offen- 
bach’e steigėjas ir vadas 1946- 
49 m., LSB Vadijos narys, sk. vy
čių skyriaus vedėjas 1947 m., Aus
tralijoje — NSW — tunto tunti- 
ninkas 1949-50 m., taigi vienas 
pirmųjų lietuvių skautų pionierių 
šiame žemyne. Paskutiniųjų po
ros metų bėgyje jis ėjo Sk. Vy
čių Geležinio Vilko būrelio vado 
pavaduotojo pareigas ir Sydnėjaus 
Senųjų Skautų Židinio tėvūno pa
reigas.

I paskautininko laipsnį pakeltas 
1946, o į skautininko — 1948 m., 
Vokietijoje.

Brolis Aleksas garsėja savo me
džio drožiniais, domisi akvarele, 
mėgsta golfų.

Šiuo metu jis sudarinėja naują
ją Rajono Vadiją.

Naujajam Rajono Vadui linki
me daug daug sėkmės lietuvių 
skautiško jaunimo veikloje!

va. Bi.

priešinasi rusų kalbos brovimui- 
si.”

¥

Laikraštyje dar primintas Tie
sos redaktoriaus G. Zimano strai
psnis Maskvos Pravdoje, kur jis 
buvo nusiskundęs nacionalinių 
nuotaikų išbujojimu Lietuvoje.

(ELTA)
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JONAS SOUŪNAS

REALUSIS PATRIOTIZMAS
Būtų bereikalinga kalbėti bei įrodinėti, kad mūsų patriotiz

mo supratimas pasikeitė. Tas pasikeitimas įvyko laiko ir mūsų tau
tos likimo įtakoje. Visi gerai dar prisimename, kaip mūsų vyresnio
sios kartos patriotizmas pasireikšdavo laisvoje tėvynėje.

Tuometinėse dienose daugelis mūsų remdavo įvairius geleži
nius fondus, kurie rėmė ginklų pirkimą. Vadinasi, bene aukščiau
sias patriotizmo pasireiškimas ir buvo Lietuvos apginklavimas. 
Numanau, kad anais laikais net ir patriotmgiausi kalbėtojai nera
gino jaunimo išlikti lietuvšku ar kraštą išvaduoti iš priešo vergijos. 
Nei vienas, nei antras nebuvo tada aktualūs, nebent tik raginimas 
“išvaduoti Vilnių iš lenkų grobikų”.

Tremties dienose patriotiškumo sąvoka dramatiškai pasikeitė. 
Ir tai buvo natūralu, nes tada buvo labai konkretus tikslas: kuo 
skubiausiai išvaduoti kraštą iš okupanto. Mūsų patriotizmo sampra
tai pasikeitus pasikeitė ne tik kalbėtojų kalbų turinys, bet ir balso 
tonas. Visa būva sudramatinta ir patiekta su tam tikru patosu. 
Ir vėl turime pripažinti, kad mūsų patriotizmo išraiška buvo gy
venimiška.

O kaip gi yra dabar? Ar mūsų patriotizmo pasireiškimai yra 
tikrai realūs ir gyvenimiški, ar jie yra tik blefas ir klauniškas kau- 
kėtumas? Šitie klausimai iškyla todėl, kad neretai tose patriotiz
mo apraiškose mes jau nesusigaudome. Dažnai įvairios veiklos 
dėlės tą patriotizmą išnaudoja savo menkos asmenybės iškėlimui. 
Dažnai patriotizmas tebūna tik gražus retorikos mostas, kuris sa
vyje nieko reikšmingesnio neturi ir neparodo.

Pasimetame patriotizmo lauke todėl, kad užmirštame realaus 
gyvenimo konkrečius darbus, kurie turėtų būti atliekami kruvino
mis rankomis, o ne garsiomis kalbomis. Ligi nusibodimo dekla
ruojame apie tautos tragišką padėtį ir įspėjame vyresniuosius apie 
jaunimo nutautėjimo pavojus. Visa tai gražu, bet dažnai... nerealu. 
Mat, tas mūsų patriotizmo pasireiškimas būna tik dcklaratyvinio, 
o ne gyvenimiško pobūdžio.

Kad ir pavergtos tautos atžvilgiu. Jau kiek laiko, kaip kapo
jame viens kitam galvas dėl bendradarbiavimo ir bendravimo su 
tauta reikalo. Parašėme deklaracijas, nutarimus o klausimas taip 
ir lieka neaiškus. Nežinome, kas turi, jei iš viso turi teisę mums 
duoti nurodymus dėl mūsų santykiavimo su tauta. Vieniems tas 
santykiavimas yra tautos vadavimas, o kitiems — išdavimas.

Manding, vienybės šituo klausimu niekada nesulauksime. Ne
svarbu, kaip besistengtumėm ir kaip nurodinėtumėm, vis tiek 
atsiras individų, kurie nepaklus bendruomenės balsui. Taip kaip 
bet kokia institucija negali nurodyti meilės Lietuvai laipsnio, taip ji 
negali pasiekti vienodos laikysenos bendravimo klausimuose, tas 
bendravimas ir bendradarbiavimas yra individo reikalas, teisė ir 
pareiga; jis tik vienas gali realiai tą problemą įvertinti ir pasidary
ti sprendimą. Nemanau, kad meilės Lietuvai laipsnį galėtų nusta
tyti bet kokia lietuviška institucija. Už tat galime ir teigti, jog 
santykiavimo su Lietuva klausime dažnai esame negyvenimiški ir 
sustingę.

Neretai ir mūsų patriotizmas ir jaunimo problemoje nepasie
kia tinkamo laipsnio. Čia dažnai užsimerkiama prieš kasdienybę 
pasislepiant po garsiomis kalbomis ir gausiomis deklaracijomis. 
Kiek mes betrokštumėm, kaip mes beaiškintumėm, niekad abso
liučiai neįtikinsime užsienyje gimusio lietuviuko, jog Lietuvos klau
simas yra vienintelė mūsų gyvenimo problema. Prieš akis turime 
ne Lietuvoje gimusį jaunimą, kuriam rūpi jau ne tik Lietuva, 
bet ir gyvenamojo krašto problemos. O kaip dažnai mes užsi
merkiame prieš šitą padėtį. Tai byloja ne tik lietuviškos mokyk
los programos, ne tik lietuviškų jaunimo organizacijų santvarkos, 
bet ir vaikų — tėvų santykiavimas. Turime prisipažinti: yra di
delis kartų plyšys tarp čia gimusių lietuvių ir atvykėlių iš Europos.

Realusis patriotizmas reikalauja gyvenimiško problemos 
sprendimo. Artėjant tautinei Šventei vertėtų mums visiems pagal
voti.

Jo gyvenimas
auka Lietuvybei

V. RAG1NIUI 60 M.

Vasario 5 d. Adelaidės Lietu
vių Sąjungos garbės pirmininkas 
p. Vaclovas Raginis sulaukė 60 
metų. Jubilijatas yra gerai žino
mas tiek Adelaidės, tiek ir visos 
Australijos lietuvių bendruomenė
je kaip gabus organizatorius, va
dovas ir bendruomeninių darbų 
vykdytojas, pasiaukojančiai dirbęs 
ir daug padaręs lietuviško visuo
meninio darbo srityse.

Vaclovas Raginis — vilnietis. 
Gimė 1910 m. vasario 5 d. Bai
gęs Rimšėnų “Ryto” D-jos pra
džios mokyklą, 1922 m. įstojo į 
Švenčionių lietuvių gimnaziją ir 
dalyvavo literatų ir sporto būre
liuose. 1924 m. išleido dvisavaiti
nį gimnazijos moksleivių laikraš
tėlį Vienybę. Aktyviai reiškėsi lie
tuviškoje veikloje, už tai 1925 me
tais. lenkų valdžiai reikalaujanti 
iš gimnazijos buvo pašalintas.

' 1926 m. įstojo j Vilniaus Liet. 
Mokytojų Seminariją ir įsteigė li
teratų kuopą Idėją, kuriai pirmi
ninkavo iki seminarijos uždarymo 
(1927 m.). 1928 m. įstojo į Vil
niaus liet. Vytauto Didžiojo gim
naziją. Priklausė skautų DLK Ge
dimino draugovei. Ėjo skiltininko 
pareigas. Dalyvavo Lietuvos skau
tų 10-ties metų jubiliejinėje sto
vykloje A. Panemunėje. Po to ap
keliavo visą Lietuvą. Priklausė 
katalikų moksleivių literatų “At
žalyno” kuopai. 1929 m. įsteigė

V atstovas Raginis

tautinių visuomenininkų oratorių 
“Vytauto” kuopą. Rašė į Vilniaus 
Rytojų, Vilniaus Aidą, Jaunimo 
Draugą ir kti laikraščius. Bai
gęs gimnazijos vaidintojų kur
sus, įstojo į liet. šv. Kazimiero 
Draugiją instruktorium.

SPAUDOJE

Nei vienas nenori mirti

Lankė Vilniaus krašto kaimus 
ir bažnytkaimius, kuriuose buvo 
Šv. Kazimiero D-jos skyriai, su 
paskaitomis, nejudomais paveiks
lai, o vėliau — eu moderniu kino 
aparatu. 1929 m. jis buvo lenkų 
areštuotas slaptai einant per ad- 
mnistracijos Iniją į Neprikl. Lie
tuvą ir nubaustas 1 mėnesiu ka
lėjimo. Lenkų valdžiai reikalau
jant, turėjo apleisti gimnaziją. 
Tais pat metais jis suorganizavo 
garsiąją Ažušilės liet gegužinę 
— dainų švente, kurioje dalyvavo 
2000 lietuvių ir gražiai pasirodė 
chorai ir dūdų orkestrai. Len
kams persekiojant, jis 1930 m. pa
bėgo į Neprikl. Lietuvą ir įstojo 
į Utenos gimnaziją, kur priklau
sė skautams, ėjo draugininko pa
reigas, skaitė paskaitas, rašė į 
laikraščius ir kartu su K. Gaižu
čiu suorganizavo rajoninį Vilniaus 
Krašto Lietuvių, gyvenančių Ne
prikl. Lietuvoj, suvažiavimą. Bai
gęs gimnaziją, 1931 m. įstojo į 
I-jo L.R. Prezidento A. Smeto
nos vardo Karo Mokyklą ir ją 
baigė 1932 m. ate. jaun. leitenan
to laipsniu. Tais pat metais įstojo 
i V.D. Universiteto teisių fakulte
to ekonomijos skyrių. Dar būda
mas kariūnu 1931 m. kartu su 
kitais vilniečiais įsteigė vilniečių 
studentų korporaciją “Vilniją”, 
kuriai kelis metus pirmininkavo 
ir sušaukė Kaune vilneičių suva
žiavimą. Ėjo Vilniaus lietuvių 
Tremtinių Sąjungos reikalų vedė
jo pareigas. 1933 m. pradėjo dirb
ti Mokesčių Inspekcijoj. 1939 m. 
su pareigomis grįžta į Vilnių ir 
įstoja į Vilniaus Universitetą baig 
ti studijų. 1941 m. paskiriamas 
mokesčių inspektorium Švenčionė
liuose, o vėliau Švenčionyse,

1944 metais pasitraukė į Vokie
tiją. 1945 m. Wurzbache (pran-

cūzą zonoje)) ėjo lietuvių stovyk
los komiteto sekretoriaus ir pirmi
ninko pareigas. 1946 m. persikėlė
1 amerikiečių zoną ir Ultertissen’e 
buvo lietuvių komiteto sekretorius. 
1947 m. įstojo į amerikiečių sar
gybų kuopas ir vadovavo įvai
rioms lietuvių ir baltų kuopoms 
iki emigracijos į Australiją. 1950 
m. apsigyveno Geelonge, nupirko
2 sklypus žemės Lietuvių Namams 
įsteigė Australijos Lietuvių Drau
gijos skyrių, kurį vėliau pertvar
kė j A.L.B. Geelongo apylinkę. 
Buvo išrinktas atstovu į pirmą
ją A.L.B. Krašto Tarybą ir buvo 
prezidiumo vicepirmininku. 1954 
m. persikėlė gyventi i Adelaidę ir 
tuojau įsijungė į lietuviška veiklą- 
1955 m. buvo išrinktas į Lietuvių 
Namams įsigyti komisiją ir vado
vavo Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
(inc.) įsteigimui. Ją įsteigus, dau
giau kaip 10 metų išbuvo Val
dybos pirmininku. Per tą laiką 
daug dirbo ir daug padarė. Rū
pinosi lėšų telkimu. Lietuvių Na
mų nupirkimu, jų pertvarkymu, 
pagerinimu, praplėtimu, statybo
mis, talkomis ir Lt. Už nuopel
nus Sąjungai jam buvo suteiktas 
amžinas garbės pirmininko titulas. 
1967 m. išrenkamas i A.L.B. Ade
laidės Apylinkės Valdybą, ėjo pir
mininko pareigas, tačiau liga pa
guldė jį ilgesniam laikui į lovą, 
šiuo metu jis. nors ir būdamas 
silpnos sveikatos, vėl nuoširdžiai 
dirba savo tautai ir broliams tau
tiečiams.

Ilgų ir laimingų metų Jubili- 
jatuiI

(A.L.Ž.) P.B.

AUKOS 
MŪSŲ PASTOGEI

j.

J.

Ir didvyriai nenori mirti. Ir 
bailiai nenori mirti. VISI NENO
RI MIRTI. Tokį plakatą norėčiau 
nešti moratoriumuose. Kariai ne
žūva todėl, kad jiems gyvenimas 
nebrangus, kad jiem nebėra pras
mės gyventi, kad jie žaidžia su 
mirtimi. Jie pasiima ginklą todėl, 
kad kartais verčiau būti laisvu 
žuvusiuoju negu gyvu vergu.

Neseniai teko skaityti kaip Bri
tanijoj, šį rudenį, būrys taikos de
monstrantų badė pirštais ir spjau
dė į pirmojo ir antrojo pasauli
nio karo veteranų eiseną, šitie 
jaunuoliai pamiršo, jog šiandien 
jie gali tyčiotis iš savo krašto ka
rių tiktai todėl, kad pastarieji 
apgynė Didžiosios Britanijos sa
lą nuo vokiečių invazijos. Jei ne 
šitie “militaristai ir kvailiai” 
(kaip juos išvadino nevalyvus 
pienburniai), neturėtų demonstra
cijų laisvės nei vienas anglas. Vi
si karai yra baisūs, bet užpultieji 
turi teisę gintis. Visi karai yra ne
žmoniški, bet dažnai reikia kovo
ti dėl to, kad galėtum išlikti žmo
gum. Visi karai yra primityvaus 
instikto apsireiškimas, bet savo ir

METŲ PASIKLAUSYTI SVEČIO IŠ JAV

TENORO STASIO BARO

DAINŲ IR ARIJU
KONCERTUOSE

VIENINTELE PROGA PER DVIDEŠIMT

Pianinu palydi žinoma Pietų Australijoje ♦
pianistė SHIRLEY HICKS |

KONCERTAI ĮVYKSTA: I
ADELAIDE — vasario 28 d. Teachers College Hall,i 

Kintore Ave., 8 vai. vak.J 
MELBOURNE — kovo 1 d. Lietuviu Namuose 4 

50 Errol St., Nth. Melbourne 6 vai. vak.J 
SYDNEY — kovo 6 d. Conservatorium Hall, 4 

Macquarie St., 8 val. vak.J 
CANBERRA kovo 7 d. Lietuvių Klube Wattle St.* 
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savųjų gyvybės ir laisvės gyni
mas yra taip pat pirminis žmo
gaus instiktas. Todėl patetiški, 
atrodo, piene ir taukuos užaugin
tų jaunuolių paradai už taiką ir 
prieš militarizmą, nes jie nežino 
nei kas yra taika, nei kas yra ka
ras. Nežino jie nei kas yra mir
tis, ir kas gyvenimas. Nežino jie 
ir laisvės sąvokos. Viskas jiems, 
tarytum padėta ant sidabrinės 
lėkštės: jie ir pačią laisvę vaipy
tis iš laisvės priima kaip savai
me suprantamybę, nes jiems nepa
žįstama vergija. Visi jie turėtų 
per Vėlinės nueiti į kritusiųjų ka
pines, atsiklaupti prieš tuos mili
jonus kryžių, po kuriais miega 
tokie pat jauni žmonės, kaip ir jie, 
ir melstis į Dievą ar į savo die
vus, ir dėkoti tiems, kurie tyli, 
kad jie galėtų šūkauti. Nėra di
desnės parodijos, kaip burnoti 
prieš tuos, kurie visas žmogaus 
laisves padarė įmanomomis savo 
gyvybės kaina. Už tai šiandieni
niai taikos sąjūdžiai, didele dalim, 
tėra pasityčiojimas iš taikos.

Tie, kurie verkia vaikų ir mo
tinų, ir kaimų Šiaurės Vietname, 
tegul išmoksta verkti už VISUS 
vaikus ir motinas, ir kaimus vi
same pasaulyje, tada mes tikėsi
me jų ašaromis. Tie, kurie de
monstruoja prieš amerikiečių ato
mines ir hidrogenines bombas, te
gul išdrįsta demonstruoti ir prieš 
sovietines ir kinietiškas atomines 
ir hidrogenines bombas, tada mes 
tikėsime jų demonstracijų nuošir
dumu. Tie, kurie protestuoja prieš 
vakariečių demokratijos suktumą 
ir kalėjimus, tegul išeina į gat
ves nešdami plakatus ir apie so
vietinių ir komunistinių diktatū
rų bestiališkumą ir jų kalėjimų 
pragarus, tada mes tikėsime jų 
protestu. Kitu atveju, mes šitose

demonstracijose tematome tai, kas 
jos iš tiesų yra: sovietinio ir ko
munistinio agitpropo aptemdytos 
nieko neišmanančių paauglių pa
pliauškos, už kurių sėdi, virveles 
tampydami, visokių naujų ir se
nų, ir “demokratinių” politrukų 
kairūs raudonieji kampeliai. Už 
vieną karį, tikrą karį, kuris šian
dien kovoja dar už laisvę Viet
name ar kur nors savo krašto miš
kuos, ar kur nors Afrikos dyku
moj, ar Kamčatkos koncentracijos 
stovykloj, mes galime atiduoti vi
sus išgverusius ir minkštuose fote
liuose paskendusius naujosios kai
rės ideologus, turtingų fabrikan
tų išlepintus “anarchistus” sūne
lius, iš nuobodumo neturinčias ką 
daryti (dienos metu) išdažytas ir 
iškvėpintas “revoliucijos” pasiil
gusias dukreles ir visus kitus, se
niai muilo ir vandens reikalin
gus pogrindininkus. Netikime jų 
taikos apaštalavimu, nes mums už
muštas ar primuštas policininkas 
yra taip pat tik užmuštas ar pri
muštas imagus. Netikime jų įtaka, 
nes minkštakūniai laisvės nėra 
verti. Netikime jų meile, nes jų 
pogrindinių filmų meilė nėra pa
sikėlusi aukščiau juosmens. Neti
kini nei jų trokštamu nauju pa
sauliu, nes parazitai gali tik tol 
gyventi, kol yra sveikų organiz
mų, kuriais jie gali misti.

Todėl šiandien lenkiu galvą 
prieš kiekvieną karį visam pasau
lyje. Net ir tuos, kurie buvo va
romi frontan pamišusių arba didy
bės manija sergančių užkariauto
jų. Lenkiu galvą prieš kiekvieną 
kritusį karį, nes nei vienas neno
ri mirti.
(Nepr. Liet.) Henrikas Nagys
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jlfūaą Pastogės Leidėjas 
ALB Krašto Valdyba

ŽINIOS
Sovietų Sąj'ungos pasiuntinybės 

Londone personalo sąrašuose yra 
ir vienas lietuvis antroj'o sekreto
riau pareigose, būtent Ričardas 
Vaigauskas, buvęs sovietų tarnau
toj*as prie keletą metų sovietų de- 
legacij'oje prie Jungtinių Tautų 
Amerikoje. Anksčiau sovietų pa
siuntinybėje Londone buvo po vie
ną latvj ar estą, bet lietuvių ne
buvo.

vakarų valstybėms, kad Art. Ry
tuose karas neišvengiamas, jeigu 
bus apginkluojamas Izraėlis.

Iš diplomatinių sluogsnių pati
riame, kad atsakydami į sovietų 
notą vakariečiai pastatys reikala
vimą iš viso sulaikyti ginklavimą 
tiek žydų, tiek ir arabų, bet grei
čiausiai sovietai su tuo reikalavi-

mu nesutiks, nes su panašiais rei
kalavimais sovietais nesutiko ir 
praeity. Nors sovietai ir 
spaudžia Ameriką sulaikyti gink
lu® Izraėliui, bet patys kuo sku
biausiai ginkluoja arabus.

Iš Izraėlio pusės pareikšta, kad 
žydai liausis bombardavę arabų 
karinius taikinius, jeigu arabai 
respektuos karo paliaubų sutartį 
po šešių dienų karo 1967 m.

— * —
Atrodo, sovietai išsigando, kad 

Amerika sutiko apginkluoti Izra- 
lį kad būtų išlaikyta Art Ry
tuose ginklų persvara. Iki šiolei 
visomis priemonėmis ginklavo ara
bus prieš Izraėlį, bet kai Ameri
ka sutiko tiekti ginklų Izraėliui, 
pasipylė sovietų notos didžiosioms

LIONEI STEPONAVIČIENEI

mirus, liūdesy palikusį vyrą Antaną ir sūnų Ričardą 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Geelongo Apylinkės Valdyba
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Paskaičiusi Galkytės “Meilės 
Retežiai”, nutariau atsipalaiduoti 
visų šeimyninių rūpesčių ir būsi
mas atostogas paskirti pilnam dva
siniam ir fiziniam poilsiui. Vaikai 
mūsų jau nebe maži, gali save 
prižiūrėti, be to jie irgi išvažiuo-

matėsi seno tilto likučiai, kuriuos 
darbininkai baigė numontuoti. Vė
liau girdėjau, kad jį pardavė Ja
ponijos geležies pramonei. “Reiš
kia mes jau saloj”, atsigręžusi sa
kau savo vyrui. Malonus jausmas 
apėmė mane. Panašų jausmą aš

Miestelis apytuštis. Sustojome 
pastatyti mašiną, priešais vieną 
iš didesnių parduotuvių. Išlipę 
dairomės kurion pusėn eiti. Priei
na viena ponia manęs ir pasvei
kinusi mus lietuviškai klausia, 
kur mes apsistoję? Aš nustebau!

TĖVAS ŠEIMOJE ir taip pat dažnai keisti savo pa
žiūras bei įsitikinimus. Išvystyti 
savo žinias, kad jo vaikai nesaky
tų: “jis mūsų nesupranta...”

Amžių amžiais tėvas šeimoj bu
vo vyriausia galva. Tėvas didysis, 
galingasis valdovas. Buvo bibli
niai patriarchai, buvo šiaurės gen
čių vadai. Buvo Romos pater fa- 
milias; kunigai ir savųjų teisėjai. 
Buvo pagaliau ir barzdoti Euro
pos namų tironai.

Jų visų nebėra. Tėvas dabar 
pastatytas kritikai. Istoriniai įvy
kiai ir įvairūs bendruomeniniai 
posūkiai pakeitė pasaulį; pasikei
tė ir šeimos pasaulis.

“Tėvo gyvenimas apgaubtas 
paslaptinga pagarba... Jo darbo 
kambarys, jo pomėgiai, užsiėmi
mai — visa tai skleidžia šventą 
charakterį. Jis rūpinasi šeima, jis 
neša atsakomybę kaip šeimos gal
va...” Taip rašė prancūzų rašy
toja Simone de Beauvoir apie jau
nos mergaitės santykius su tėvu 
šio šimtmečio pradžioje.

Tėvas buvo autoritetas apie 1900 
metus ir jo valdymas buvo pa
grįstas nepajudinamais įstaty
mais. 1. Jis maitina šeimą, todėl 
žmona ir vaikai privalo jam būti 
dėkingi. 2. Jis neša atsakomybę, 
jis daro sprendimus vaikų moks
lui, vedyboms ir jis net tvarko 
žmonos turtą — pasogą. Todėl 
jis turi teisę reikalauti šeimos pa
klusnumo. 3. Nuo tėvo priklau
sė šeimos padėtis visuomenėje. 
Jeigu tėvas kilo savo profesijoje, 
kilo ir šeimos prestižas. Dėlto jis 
reikalavo pagarbos savo darbui.

Žmona? Jos pareiga buvo rū
pintis namų ūkiu ir vaikais bei

“Aš galėčiau toleruoti savo tė
vą, jeigu jis nesakytų: “Kaip aš 
jūsų amžiaus buvau...”

Yra žinoma ir tėvą mylinčių 
vaikų.

Gyvu idealu būti — kiekvienam 
sunkus uždavinys. Visą vaikystę 
išbūti idealu sūnui ar dukteriai 
— dar sunkiau, nes vaikai ir jų 
pažiūros amžinai keičiasi. Gyvas 
turėtų būti idealus tėvas, judrus

Ar yra receptas, kaip tapti ge
ru tėvu? Taip yra. Pavyzdžiui 
senas priežodis iš Švedijos: “Tu 
gali būti negražus, kuprotas ir vi
sų neturtingiausias vargšas. Tu 
gali būti girtuoklis. Tu gali pyk
ti ir keiktis. Tave vaikai vistiek 
mylės, jeigu tu mokėsi juoktis. 
Linksmas tėvas, pats tinkamiau
sias tėvas.”

V.G.

tarnais pagal tėvo patvarkymą. 
Žmona neturėjo teisės kritikuoti, 
bet su viskuo sutikti, ką tėvas 
sako. Jos kritika nebuvo verti
nama nei kreipiamas į ją dėme
sys. Žinoma, motinos neturėjo jo
kių rūpesčių dėl duonos ar atei
ties. Visi reikalai su išoriniu pa
sauliu buvo tėvo dalykas.

Bet nevisiškai tvarkoj su tėvo 
autoritetu buvo jau ir tada. Nau
ji laikai prasidėjo su naujuoju 
šimtmečiu — laikai mašinos, me
chanizacijos. Masinės produkcijos 
ir masinio valdymosi laikai. Sa
vistovūs meistrai, akademikai net 
ir ūkininkai tapo samdomi, už al
gą dirbantieji. Tapo iš ryto išei
nantieji iš šeimos rato ir grįžtan
tieji vėlai vakare. Staiga motinos 
ir vaikai per dieną liko vieni. Jie 
turėjo jau gana daug sprendimų 
daryti savarankiškai. Tėvo auto
ritetas pradėjo nykti; nes ko nėra, 
tas praranda valią.

Galią ir įtaką šeimoj prarado 
vyras, nes moteris jau nebenorė
jo būti globojama. Ji pradėjo siek
ti savarankiškumo. Pirmosios mo
ters emancipacijos kovotojos pra
skynė kelią, o istoriniai įvykiai at
vedė prie galo. Kai du pasauliniai 
karai išplėšė tėvus nuo šeimų; mo
teris perėmė vyro rolę. Ji išmo
ko daryti sprendimus ir pati jau 
uždirbo pinigus. Grįžus iš karo 
vyrams autoritetas jau buvo din
gęs. Murmėdami ar rezignavę vy
rai turėjo prisitaikyti naujoms 
aplinkybėms. Kova dėl tėvo auto
riteto yra pralaimėta, bet dar ne
pasibaigusi. Šių dienų vedybos jau 
yra lygiateisių partnerių.

Kaip vaikams atrodo šių dienų 
tėvas? Tėvo žodis šiandien jau 
nebėra paskutinė ir vienintelė 
evangelija. Vaikai stebi tėvą ir 
atranda, kad jis irgi tik žmogus ir 
kartais klysta. Tėvas jau nebėra 
vienintelis genijus. Daugelis vai
kų gana kritiškai atsiliepia apie 
tėvą.

“Mano tėtė visai manęs nesu
pranta; jis tebegyvena vakarykš
čiame pašalyje.”

“Mano tėvas tebetiki totaliniu 
režimu ir jam tik tas žmogus, kas 
buvęs karo belaisvėje.”

“Mano tėvas netiki progresu, tai 
ką man su juo kalbėti? Jis žino 
tik darbą.”

Nėra tokios sporto šakos, kur moterys nedalyvau
tų. Star Adelaidės Liet. Katalikių Mot. Draugijos p-kė 
p. T. Gasiiinienė su vyru Petru derasi dėl laimikio. 
Kas jo dvi prieš vieną didelę!

ja į stovyklą, o namai nepabėgs. 
Kai pagalvoju, mes Australijoje 
dar neesame turėję tikrų atosto
gų: Pradžioje vyras gaudavo 
atostogas skirtingu laiku negu aš, 
o vėliau aplankydavome draugus 
kituose didmiesčiuose, arba mes 
pasikviesdavome juos pas save. Ži
noma, toki viešėjimai karštame ir 
tvankiame miesto ore abi puses 
išvargindavo ir į darbą reikėjo 
grįžti nepailsėjus, šias atostogas 
norėčiau praleisti kitaip, galvo
jau... Bet ką Liudas pasakys? 
Girdėjau , kai jis kalbėjo telefonu 
su Kostu apie važiavimą į Gee- 
longą. Jį traukia dideli žmonių 
susibūrimai, o ten suvažiuos iš vi
sur. Andriai irgi pakvietė, kad at
važiuotume, todėl laikas mums 
rimtai apsvarstyti.

Kai Liudas parėjo vakare iš 
darbo, aš jam padėjau po vaka
rienės ant stalo “Mūsų Pastogę” 
ir sakau, kad šiandieną “Gabi
jos” lapas ypatingai įdomus. Per
skaitęs nusišypsojo, gal gi jis 
ir ne visai sutiko su Galkytės 
išreikštomis mintimis, bet dėl 
šventos ramybės ir dėl tikro po
ilsio, jis man pritarė šiais metais 
važiuoti į vieną Viktorijos vals
tijos salą, kur nesutiksime jokių 
pažįstamų žmonių, žinojau apie 
salą iš pasikalbėjimo su viena 
jauna ponia, kuri ton praleido da
lį savo medaus mėnesio. Sutarėm 
su vyru ir pasiruošėm kelionei. 
Aprūpinom vaikus, pasiėmėm 2 če
modanus su rūbais ir knygomis 
ir plačiu asfalto keliu pasileidome 
į salą. Nejutom, kai pervažiavom 
modernišką, naują tiltą, kuris jun
gia žemyną su sala. Netoliese dar

prisimenu turėjau, kai man pasi
sekė lėktuvu iš Berlyno atskristi 
į vakarų zoną. Aš pasijaučiau lai
minga, kad galiu džiaugtis gyve
nimu. Negalėčiau pasakyti kodėl? 
Lyg raminantis balzanas atpalai
duoja visą kūną ir visi rūpesčiai 
pasilieka toli praeity.

Gamta čia jokio ypatingo gro
žio neturi, tik jaučiamas nepapras
tas ramumas. Atvažiavome į mo
telį — mūsų atostogų vietą. Vi
sur švaru, jauku. Džiaugiuos, kad 
čia mes turėsime visišką laisvę: 
nei virti, nei skalbti, o norint gali 
ir nevalgyti. Malonu bus tik sė
dėti prie didelio lango ir žiūrė
ti į išsidriekusį ilgą pajūrį, į 
neapsakomai gražią panoramą, čia 
gali gėrėtis jūra artima ir tolima 
ir stebėti lietaus debesis, kurie 
neskuba, o tik tyliai slenka per 
horizontą. Bangelės sukeltos prie
šingų srovių, formuoja kaskart 
skirtingą paveikslą, o jūra atrodo 
rami, su savo įdomiai besikeičian
čia ref lėkei ja.

Nusiprausę, užkandę ir pailsė
ję, nuėjome į pajūrį to sūraus 
jūros oru pakvėpuoti. Paėję kiek 
toliau, mes pradėjome rinkti van
dens išplautus ir aplygintus ak
meniukus. Pririnkome visą dėžę. 
Parvežę į namus galėsime apdėti 
aplink Kameliją, Toki akmeniu
kai ne tik gražiai atrodo dėl sa
vo spalvų įvairumo, bet jie ir ne
leidžia augalo šaknims nuo sau
lės per daug išdžiūti.

Gerai išmiegoję per naktį iki 
beveik vidudienio, nusivylę blogu 
oru, nutarėme važiuoti j mieste
lį pasidairyti po vitrinas, gal ra
sime kokį suvenyrą nusipirkti.

Traška, braška..
Niekados nesibroviau j vyrų 

grynai mechaninį pasaulį. Moto
rai, ar jie būtų dviejų “strokų” 
ar dvidešimt arklių jėgos, visi be 
išimties vienodai kėlė manyje žio
vulį. Man atrodydamo keista, kad 
žmonės kątik ištrūkę iš nervus dil
ginančios pinkliavos asfalto 
džiunglėse, gali dar ištisas valan
das praleisti linksniuodami tas pa
čias nuobodžias ypatybes tų chro
mu perkrautų kurijozų — Falcon, 
Valiant ar Holdenu vadinamų.

šitoksai techniškų smulkmenų 
sijojimas ne man. Paklausta ar 
nenorėčiau pirkti kokią mažą ma
šinikę, aiškiai atkirsdavau: ne, 
ačiū! šito tikrai nesulauksit. Vis

ta, kad šita labai patvari, su nau
ju motoru, tik aštuonių metų se
numo ir 50 tūkstančių mylių pa
darius “Volkswagenu” vadinama, 
kaip nuo rytojaus gali būti ma
no, jeigu aš pasiskubinsiu išimti iš 
banko 500 dolerių ir tokiam po
nui sumokėti. Pasirinkimo netu
rėdama sutapau su mano pono no
rais.

Kitą rytą su tam tikru pasidi
džiavimu, nes, žinoma, savo jau
nystės klaikias priesaikas buvau 
pamiršus, vairavau savo mėlyną 
Dievo karvutę atbulą iš garažo. 
Vyras per psuryčius mane gerai 
išdresiravęs, dabar stebėjo mano

Va, ir melburniškė demonstruoja savo laimikį: 
šitaip gaudomi ešeriai Murray upėje prie Berri (S.A.).

gi, įtikinti, kad aš jiems lygi, mo
kiausi važiavimo meno tvirtai pa
siryžus atsiekti vairuotojos diplo
mą kuo mažiau skiriant tam laiko 
ir pinigų. Kas, žinoma, man be 
didesnių kliūčių pasisekė. O vidi
nis automobilio dalių sudėtingu
mas pasiliko kaip ir anksčiau di
džiulė painiavota paslaptis.

Kol lankiau koledžą ir automobi
lių durys man buvo atidarytos, jei 
ne pas Paulių, tai pas Tomą; man 
pagaliau ir nerūpėjo per kur pila
mas benzinas, nei kam alyva rei
kalinga. Su laiku, tačiau ir aš 
įstojau į atsakomingųjų piliečių 
eiles. Įsigijau atsakomingą darbą 
įstaigoje, atsakomingą vyrą su na
mais ir su mūsų luomui atitinka
mo prestižo auto, kurio iš didelio 
rūpestingumo man neleido nei pa
liesti; sako, jei tu jį sudaužysi, 
kuo aš į įstaigą benuvyksiu. Ge
rai, sakau, laikykis sau tą blėką, 
jeigu ji tau brangesnė už mano 
sielą ir kūną, šie žodžiai, mano 
nusivylimui, neiššaukė jokios re
akcijos.

Traukiniams sustreikavus jam 
prisėjo mane vežti dvyliką mylių 
į darbovietę priešingoj pusėj nuo 
jo darbovietės. Sekančią savaitę 
laikraščiams kalbant apie naują 
streiką, prie mūsų garažo išvy- 
daus man gerai pažįstamos for-

.. pinigus ryja
pirmutines pastangas. — Jau su
ki perdaug į kairę, nesukinėk vai
ro, važiuok tiesiai- — per langą 
galvą iškišęs mokino. Kas gi jam 
sukinėja vairą? Kramtyk savo to- 
astą ir tylėk. — Tu tik žiūrėk, 
kur važiuoji; baigi į krūmus įva
žiuoti, — šūkteli. — Aš ne baigiu, 
o jau baigiau. — Rėkiu visa gerk
le, nes mašina jau riogso pasiko
rusį ant krūmais apaugusios ak
meninės tvoros. — Tai tau vairuo
toja! Ir pirk tokiai mašiną; tau 
ir sena dar pergera; tau tik dvi
ratį vairuoti! — O tau burną už
čiaupti, jeigu nesi džentelmenas 
ir nei pirmą rytą nepadedi žmo
nai mašinos iš garažo išvažiuoti. 
Bent tylėtum. Dabar gali nė ne
siartinti; aš geriau RACV kvie
siu negu “jūsų didenybei” leisiu 
pačiupinėti mano mašinos vairą. 
Atmink, kad jos kiekvienas inčas 
man priklauso; aš pinigus sumo
kėjau ir aš esu ponia. — Didingi 
žodžiai, sau manau, tikrai didin
gi ... tačiau mašinos į tikras vė
žes jie neatstatys. Vyro dideli 
platūs pečiai gali... Ir taip prie pir 
mos kapituliacijos.

ant plataus plento dėjosi ir vis- 
vien buvau pasiruošusi savo nepri
lyginamai kilnų asmenį statyti į 
šių dienų technikultūros išgamų 
eiles. Nuo likimo nepabėgsi! Įsi
gijau dar vieną valdovą, kuris ke
lyje dominavo visas mano mintis 
ir skubiai eikvojo mano sveikatos 
sutaupąs. Nepraėjo nei savaitė, 
kad neišgirščiau vis naujų gar
sų; traškėjo, braškėjo, prunkštė 
ir trūkčiojo; priekyje, šonuose ir 
gale ir apačioje per vidurį keis
čiausius garsus girdėjau.

Virpėdama važiuoju vieną vaka
rą ir vis klausaus. Mašinos len
kia iš visų šonų, o iš užpakalio 
kažkoks idijotas taip aštriai spau
džia signalą, kad net nervų galiu
kai pasistojo. Ką jie pagaliau gal
voja? Jeigu motoras neina ar aš 
rankom ir kojom jį pavarysiu? Pa
galiau pradėjo man smirdėti. Tik
ra guma. Dega!? Mašina dega. 
Liksiu gaisro auka. Tikriausiai pa
teksiu į rytmetinės laidos laikraš
čius. Ot vyrui gaila bus! Hero
jiškų minčių pagauta galvoju. Bet 
baimė viršija viską. Vog besivel
kančią mašiną sustabdžiau prie ša

lyje kvailioja su signalu. Tai ti
piškas vyriškos lyties atstovas; 
vieton pataręs kas daryti, ateis ir 
dar apšauks tave, kad jam kelią 
pastojai. Su tokiais man jau ne
kartą teko susidurti.

— Tai kas jums? — prabilo 
apyjaunis barzdila.

— Aš nežinau... mano automo
bilis nenori judėti. Gal motoras 
perdegė?.. — Pradedu abejingai.

— Kaip ilgai šitaip?
— Kai tik pajudėjau iš darbo 

apie tris mylias, mašina vos vil
kosi.

— Mmm... keista. — Kiša gra
žiai plaukais apaugusią galvą vi
dun. — Gal stabdžio nebuvai pil
nai atleidus?

— Kokį stabdį? Ah..
Pažvelgiau apačion, kur buvo 

visai užtrauktas stabdis ir nurau- 
dau.

— Galbūt.. Tikrai jis kartais 
užkliūva.

Palengva, bandydama jį įtikin
ti, kad taip yra, leidžiu stabdį 
žemyn. Mėginu važiuoti. Mašina 
tuojau pat šoko priekin. Su vy
riškiu atsisveikinu. Viena laimė; 
vyras nesupras ir nesuvoks iš kur 
ta gumos smarvė. (Aš gi ne va- 
kas gimus esu, kad su pilnai už
trauktu stabdžiu važiuočiau).

Praėjo keli mėnesiai. Pamažu
mos mašinėlę. Buvau painformuo- Juk aš taip gerai žinojau, kas ligatvio. Vėl tas idijotas užpaka- (Nukelto į psl. 4)

“O iš kur jūs žinote, kad mes Lie
tuviai?” klausiu. “Labai papras
tai, gi žirgelis šokinėja ant jūsų 
mašinos šoninio langelio.” (Vytis) 
O, kad čia kur, niekad nebūčiau 
pagalvojusi, kad toks mažas ženk
liukas, tiek svarbus. Tuojau pri
sistatė visa eilė tautiečių su pata
rimais ir klausimais. Ir kur tų 
lietuvių nesutiksi? Bekalbėdami 
kuo-ne giminės pasidarėme. Pasi
rodo, jų tėvai ir mūsų tėvai per 
tą patį Budavonės miškelį į tur
gų važiuodavo. Taip pat sužino
jom, kad čia yra Lietuvių vasaro
tojų kolonija ir jie mus pakvie
tė pas save. Vieni iš jų namus 
jau pasistatę, kiti tiktai pamatus 
išpylę, dar kiti karavanuose dar 
gyvena ir namus statyti planuo
ja. Taip mūsų ramios atostogos 
pasibaigė. Kas vakarą važiuoda
vom pas juos j arbatėlę ar kavu
tę. Dienos metu žuvininkai iš
plaukdavo su savo laiveliais į jū
rą žuvauti. O kiek daug ten žu
vies! Juokiausi, kad ir čia moteris 
pirmą premiją už didžiausią žu
vį prieš vyrus nunešė. Mes, ne 
žuvininkai, salos įžymybes apžiū
rėjome. Koki tie ruoniai masyvūs! 
Pastatytame namelyje, ant vieno 
uolos kalno viršūnės gyvena moks
lininkai, kurie stebi jų gyvenimą. 
Kalno apačioje, okeano šėlstančios 
bangos daužosi į salos akmenis 
ir putodamos išsilieja pripildyda
mos sausus tarpeklius. Ši sala 
tikrai įdomi savo retai pasitaikan
čiais paukščiais ir kitais gyviais. 
Rodos, tik stovėtum ir žiūrėtum 
į medyje, prie pat kelio sėdinčias 
koalas. Tarp dviejų Eukalipto me
džio šakų, jos sėdi patogiai, kaip 
fotelyje. Dienos metu jos miega, 
tik retkarčiais pramerkia akis, 
pasižiūri į medį apstojusius žmo
nes, pasikaso apie ausis ir vėl 
užsimerkia. Toks noras užėjo man 
pamyluoti vieną iš jų ir parsivež
ti į namus vietoje suvenyro, bet 
jos įstatymu apsaugotos.

Patys gi įdomiausi sutvėrimai, 
tai pingvinai, Jie garsūs savo ka
riškais paradais, kuriuos jie de
monstruoja žmonėms parplaukus 
po dienos žūklės, čia saloj yra spe
cialus įtaisymas, kur už tam tik
rą mokestį, šimtai žmonių kas va
karą susėdę gali stebėti, kaip ping
vinų armijos temstant žygiuoja iš 
jūros į žemyną, pasilikusių urvuo
se vaikų penėti ir nakties poilsiui. 
Ryto metą, prieš pat saulės tekė
jimą, jie vėl garsiai šnekučiuoda
mi, išplaukia į plačius vandeny
no tolius. Jeigu nupiešti pingvi
no karikatūrą, tai ji išeitų labai 
žmogiška. Jų žibančios, juodos nu
garos ir švarių baltų baltinių spal
vos priekiai, primena mums ab
surdiškus mažus riebius žmogiu
kus frakuose. Jų kojos pačioj že- 
mutinėj kūno daly, taip kad jie 
stovi labai tiesiai. Sparnai-pelė- 
kai apaugę plunksninėmis, nukabo 
išdidžiai iš abiejų šonų. Pažiūrė
jus gaunasi iliuzija rankų, kurios 
įvilktos į gerai išlygintas, perilgas 
rankoves. Jie tingiai tomis “ran
komis” gestikuoja, kai vaikus pa
maitinę, būriais sustoję šneku- 
kučiuojasi, arba meilėje vieni ki
tiems išsipažįsta. Jie labai ne
mėgsta, kai žmonės pašvietę pro
žektoriumi, nutraukia jų pokal
bius. Tada jie piktai mosikuoja 
savo sparnais-pelėkais ir bėga pa
sislėpti. Aš daug kartų juos ste
bėjau ir klausiaus jų garsaus jo- 
markinio čiauškėjimo išėjusi į lau
ką iš mūsų naujų draugų trobos. 
Kartais aš juos prie pat durų ma
tydavau. Daug dar galėčiau apie 
juos rašyti, bet tai nebuvo mano 
tikslas šį kartą.

Atostogos baigėsi. Praleidome 
jas ne kaip atsiskyrėliai nežino
moj saloj, bet tarp naujų drau
gų. Knygos liko neskaitytos, bet 
savijauta gera. Grįžome pilni 
energijos ir naujų idėjų. Ačiū 
Tau, Galkyte, už įdiegtą paskaitos 
mintį. Per sekančias atostogas gal 
tu, mielas skaitytojau, rasi mus 
salos nauujakurių sodyboje, savo
je pastogėje.
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l is ta meilė retežiuose

Oh, Galkytė, Galkytė! Kokia 
nuskriausta tavo moteris! Ir kaip 
kenčia tavo, verge traktuojama, 
motina !M Koks neteisingas pasau
lis ir kokia ji nelaisva ir nelaimin
ga! Kokia sunkia meile, vadinama 
retežiu, ji prirakinta vyro valdo
moje teritorijoje- Skundų ašara 
kaip dingsta abejingumo dykumo
je ir vaikų krykštavimo balsais- 
— kaip jinai kankinasi!.. Vai
kų džiaugsmo ir palaimos poreiš- 
kiai kaip ėda jos sielų! Ak, lais
vės!.. Laisvės! Laisvės!!!

Galkytė, — protosu ir kiauliš
ku jovalu šerk kiaules, o tačiau 
ir taip jos pamaitintos — vistiek 
žviegs. Man, gi jau kelinti me
tai einant tėvo ir motinos parei
gas, leisk tau parodyti antrąją 
paveikslo pusę, kuri, kaip papras
tai, yra labai dulkėta. Leisk pasi
sakyti ir leisk paklausti. Anot ta
vęs pačios: — “Nesibijokime pa
liesti”-

Papasakok man ir pasauliui ko
dėl, jeigu tavo aprašomai mote
riai pritrūksta meilės lovoje alto
riaus vyrui, kaip tada (su labai 
retomis išimtimis) tos meilės atsi
randa tiek, kiek reikalauja (ir 
plius!( vyro “draugas", vyras 
važiuojantis geresne mašina, vy
ras minkštesnėmis rankomis ir, 
aišku, minkštesniu liežiuviu? Ko
kiais, niekam negirdėtais, pasakiš
kais atlyginimais apmokama rete
žius nutraukusi moteris tada, kai 
gulinėja kumors pasislėpusi pa
krūmėje, motelyje, hotelyje, 
“Gigolo’s flat’e” ar, paprastai ir 
aiškiant kalbant — užpakalinėje 
mašinoje sėdynėje? Ar reikalauja 
kad meilužis apmokėtų už betką 
(tuo labiau “meilę”), kai vaikus 
palikusi gatvėje ar išleidusi mo
kyklon, pasidabinusi vyro uždirb
ta suknia ir (būtinai!) juodais 
apatinukais, pasilaisčiusi vyro, Ve
dybų ar Gimtadienio proga dova
notais, kvepalais ir išsitepusi vyro 
pinigais pirkta kosmetika, vyro 
mašina išvažiuoja j ‘rendezvous’?..

Paaiškink, kodėl iš kito už mei
lę (ir ‘‘meilę”) paimti doleri mes 
vadiname ‘prostitucija’ ir kodėl, 
dažnai, labai už tą patį dalyką 
iš vyro reikalaujama žemės, dan
gaus ir net jo mirties? Kodėl, 
tavo “daugiau sau norinti”, mo
teris reikalauja iš vyro moteriai- 
žmonai-motinai dangaus sosto ir 
tuomi pačiu savo elgesyje, o tuo

TRAŠKA...
(Atkelta iš sL J)

pripratau prie savo vabalo. Pri- riai užsukau “muterką”. Stebūk- 
leidžiu, kad mano motiniškumo lingai geras tai buvo darbas, nes
jausmas pasiekė ir šitą raitytos 
blėkos gabalą. Jo temperamentas 
man kasdien atrodė aiškesnis. Su
žinojau, kad kaitra keistai veikia 
jo sąnarius; nes temperatūrai pa
kilus virš 70 F pradėdavo girgždė
ti visi galai ir smarkiau paspau
dus duobėtu keliu mašina taip su
cypdavo, lyg tučtuojau plyš per 
pusę ir liksiu vidury kelio vairą 
įsitvėrus. Dantis sukandus lėtin
davau greitį, laviruodavau tarp 
duobių ir spėliojau kas toliau bus? 
Nors šitokie simptomai pasireikš
davo du tris kart per savaitę, nė 
vienas mechanikas nesurado jokio 
defekto mašinos konstrukcijoje. 
Tai kas gi kito liko, jei nepriskir
ti šios išdaigos mano vabalo karš
tam temperamentui? šalia šitokių 
kaprizų mano vabalą dar laikas 
nuo laiko užpuldavo staigūs ir ne
tikėti priepuoliai.

Pavyzdžiui; vieną pirmadienio 
rytą be dešimt devintą energingai 
drožiu pradėti savaitės darbą įs
taigoje, kai staiga iš niekur nieko 
sėdynės atrama pliumpt ir nusiri
to žemyn. Net šaltas prakaitas iš
pylė. O tai nutiko važiuojant į 
kalną. Staiga sustoti visai neį
manoma, nei į šoną pasukti, nes 
mano nelaimei, buvau vidurinėj ei
lėj. Liko tik viena išeitis: tvir
tai įsikabint į vairą ir spausti 
į kalno viršūnę. Kaip tyčia prieš 
pat viršūnę šviesos ir, žinoma, jos 
turėjo būti raudonos — ištęstai 
raudonos. Pagaliau į šalutinę gat
velę ir ilgesni laiką pasitampius 
su sėdyne ją vėl užmoviau ant 
apačioje surastos ašies ir stip-

Rašo Kukutis

labiau rašinyje “Retežiai vadina
mi meile”, pati savo motinos nepa
gerbia ir, jeigu kiek — nužemi
na?

Pasakyk, ar tikrai tavo ‘namuo
se pasilikusi” moteris pavydi vy
rui kai jis išeina j anglies kasyk
las, j sunkiąją geležies pramonę, 
išvažiuoja į Vietnamo pragarą ar, 
kur nors ant lentos pasikoręs, da
žo 300-jų šimtų pėdų aukščio fab
riko kaminą? Kiek, visoje tikru
moje, ji atsižada dėl vyro ir vai
kų? Ir, svarbiausia, kiek tokios 
‘visako trokštančios’ moterys su
pranta ir jsisąmonina ką jos pri
siekia ir pasižada prie altoriaus?

“Teisėmis jos neturtingos”... 
Galkytė!? Kiek moterų sėdi ka
lėjimuose už nemokėjimą vyrui ir 
vaikams išlaikymą — alimentų? 
Kiek vyrų gauna iš valdžios bet- 
kokią pašalpą jeigu žmona jam ir 
vaikams ‘parodo padus’? Kiek mo
terų sumoka teisme išlaidas sky
rybų bylos išlaidoms padengti ne
žiūrint ir j tai, kad j| prisipažįsta 
esanti nuo vyro pabėgusi, kad gy
vena su meilužiu (lover) ir kad 
esanti nėščia — kam ir pati ne
žino?.. Iš kiek vyrų ištraukiamas 
paskutinis kraujo ir prakaito la
šas, kai iš ‘didelės meilės’ apsive

PAVYDUOLIAI
Truputis pavydo kiekvienai mei

lei reikalinga. Perdaug pavydo 
yra taip pat pavojinga, kaip jo 
trūkumas, kurs nuveda j abejin
gumą. Perdidelis pavydas gali pri
vesti prie žmogžudystės.

Pavydas turi dvi būdingas 
puses — sako prof. Dr. H. 
Giese, — Pirmiausia pavydėtojas 
labai retai pažįsta savo pavydo 
priežastį. Jis tiki, jog pavydi savo 
partnerio kūno ar kokio jo veiks
mo; ištikrųjų jis pavydi jo sie
los ir jausmų. Antra: pavydas 
visuomet surištas su savęs paže
minimu ir tai yra skaudžiausia.

Dauguma moterų atleidžia savo 
vyrams laikiną neištikimybę, bet 
aistringai ir be pagrindo pavydi 
pav. jo sekretorei. Proginė neiš
tikimybė jų akyse yra tik laikina 
permaina. Vyro artima bendradar
bė jau kitas reikalas. Ji užima 

kelis mėnesius išlaikė neišgriuvus; 
ko negalėčiau pasakyti apie du
ris.

Vieną lietingą popietę man ve
žant drauges namų link ir besi
klausant taip retų ir pilnai man 
priklausančių komplimentų apie 
mano įgudusį važiavimą ėmė ir pa
čios atsidarė dešinės durys. Tai 
geros kūmutės, — pagalvojau. — 
Vežk jas, o jos nė durų neužda
ro. — Sulėtinus greitį pati gerai 
duris užtrenkiau. Važiuojam to
liau linksmos. Tik štai kabarkšt 
ir vėl durys atšoko. — Dar šito 
niekad nebuvo! — Sakau nustebu
sioms draugėms. Viena pasiūlė 
ranka palaikyti duris. Bet vos tik 
pakėlė ranką plaukams pabrauk
ti ir durys vėl atšoko. Pro šoną 
važiuodamos mašinos tik triūbina. 
Tą pati vakarą skubėjau pas ga
ražininką.

— Tai turėjai mažą katastro
fą? — Klausia paaiškinus jam 
apie duris.

— Pirmą kartą girdžiu.
Kaip lengvai jie visi apkaltina 

mane; lyg aš atvirom durim va
dinėčiau ir į stulpus trankyčiaus. 
Staiga mintis; juk vakar vakare 
prieš pat išlipant iš mašinos ji 
pradėjo riedėti atgal. Greit grie
biau rankinį stabdį, bet atviros 
durys spėjo perblokšti garaže at
remtas šluotas ir kastuvus.

Dabar reikia taisyti durų sąva
ras; didelis darbas, dideli pinigai. 
Kas turi seną mašiną, turi tuščią 
piniginę; tai mano patyrimas.

D M B. 

dusi, o retežius nutraukusi, mote
ris guli su meilužiu lovoje.

Taip pat ir sekančias pastrai
pas pradėkime, Galkytė, tavo pa
čios žodžiais! “Gyventi taip, kaip 
gyveno mama ir bobutė, be skun
do nešti motiniškumo (mano pa
braukta!) vargą, ji nebegali...” 
arba “Aš nebegaliu atlikti savo 
pareigų tylėdama ir nieko sau ne
norėti...” Galkytė!! — kodėl ne, 
jeigu tavo ‘nuskriaustos’ moters 
motina-mama užaugino ‘nuskriaus
tąją! jos sesę ir penkius brolius? 
Ir skundėsi? Dejavo? O ir jai vai
kai j mokyklas išeidavo, j gimna
zijas išvažiuodavo; vyras su sau
le j laukus ir darbą iškildavo... 
Paspėdavo ir šešetą karvių pasi- 
melžti ir vystyklėlius naminiu 
muilu išskalbti, prie staklių prie 
ratelio prisėsti, kvapius kumpius 
išrūkyti, mylias, burnoje tirpstan
čių, dešrų prikimšti... geldas ir 
geldas duonos išminkyti — iškep
ti. Be karšto ir šalto vandens kra
no? Re ištaigingos vonios? Be 
skalbimo mašinos?.. Taip’ — be! 
Be ‘misture cream’o’, be ‘panty 
hose’. Be!

Bet tai — ar nerado ji laiko 
tuzinams šiltų vilnonių kojinių nu
megzti, ar šalo žiemą rankos be 

daug vietos vyro gyvenime, kuria
me žmona nedalyvauja — tai la
bai sunku atleisti. Juk ir Othello 
užmušė Dezdemoną ne dėl neiš
tikimybės; jam nužudymas buvo 
vienintelis kelias ją pilnai turėti. 
Būdama gyva ji būtų turėjusi jam 
neišskaitomų minčių ir slaptų sie
kimų.

Trūkumas savigarbos — menka- 
vertingumo jausmas — yra kitas 
pavydo šaltinis. Senesnė moteris 
gali jaustis menkesnė prieš jauną 
moterj, kaip senesnis vyras prieš 
jaunesni (Pas vyrus dažniausia se
xual i nė potencija yra pavydo prie
žastimi) Kiekvienas fizinis ar dva
sinis trūkumas gali tapti pavydo 
priežastimi, kaip ir kiekviena net 
ir harmoniškiausia meilė gali pa
tekti j pavydo krizę. Ekstremišky 
atsitikimų prisiskaitome laikraš
čiuose.

Liguistiškas pavydas dažnai 
tampa skyrybų pagrindu. Ar pa
vydas rimtai liguistas nuspręsti 
turėtų ne teisėjas, bet daktaras.

Vaikai apie tėvus
Tėvai yra gana juokingi. Jeigu 

aš klausiu mamos, ar aš galiu 
eiti kur nors vienas pate. Ji visad 
atsako:

— Ką tu galvoji? Leisiu aš 
tave vieną patį? tu esi tik ma
žas berniukas. Bet jeigu aš ap
griuvo, tada mama sako man. — 
Ir vėl verki? Aš galvojau, kad 
tu jau didelis vvyras, o verkia 
kaip mažiukas.

x x
Kartais mama papasakoja man 

apie senus laikus, kada ji buvo 
maža mergaitė. Mes kalbėjom 
apie mamas. Petras sakė kad jo 
mama yra geriausia. Andriukas 
sakė, kad jo mama yra gražiau
sia. Algis sakė, kad jo yra jau
niausia. Aš sakiau mano mama 
turi tokį specialų daiktą nuskus
ti plaukus nuo jos kojų, ir aš 
visus vaikus nuvedžiau į mamos 
kambarį ir jiems parodžiau. Al
gio mama buvo labai pikta, nes 
bandėm Algio plaukus nuskusti.

x x
Mano mama atrodo vidutiškai. 

Jos plaukai yra vidutiniškos spal
vos. Ji yra vidutiniškai stora. 
Ji yra sena, turbūt... Ji turbūt 
yra kokių aštuoniasdešimt me
tų.

x x
Kalėdom aš padariau kalendo

rių ir padovanojau mamai. Mama 
sakė, tai yra gražiausia dovana 
kokią ji yr kada nors gavus. 
Mano mokytoja buvo labai pikta, 
kai aš užklijavavu paveikslą at- 
vvirkščiai, bet aš galvojau kad 
mama nesupras. Mama visai ne

raštuotų šiltų pirštinių? Kada bu
vo taip, kad jos darbu kieta, o 
visdėlto nepaprasto švelnumo, ran
ka *vyro vergės’ galvos nepaglos
tė, kasų nesupynė? Brolių ant 
kelių nepasisodino? Kam trūko jos 
meilės? Kam? Karvės švelniai 
mykdavo, kumelaitė galvą muistė 
ir mygeno, avys, kvailas akis iš
putusios, žiūrėjo-bliovinėjo, kai ji 
j tvartus įžengdavo... Jos žodžio 
ir švelnaus patakšlenimo laukda
vo... Grandimi pririštas jautis, 
kurio bijojo devynių kaimų vyrai, 
kopūstlapi ar dobilų saują iš jos 
rankų pagarbiai priimdavo. Ba
landžiai jai ant peties tūpdavo, 
pikčiausias grandies ir būdos šuva 
vos helikopteriu nekildavo — taip 
uodegą sukdavo..!

Taigi, Kada jj numetė ant stalo 
už šilingą čipsų ir šešiapenį žu
vies, dėžutę konservų ir pasakė: 
“Pasivalgykite!” Kada pas ją Ka
lėdos nebuvo Kalėdos ir Velykos 
— Velykomis? Ar trūko vietos 
prie stalo mokslo draugams, ar 
elgeta išėjo nepamaitintas?.. Ar 
jinai vardadienius užmiršdavo ir 
ar nesusirinkdavo plati ir gausi 
giminė? Sergančiam ar nerado 
laiko aplankyti? Ir gimusiam pa
krikštyti bei mirusiam palaidoti? 
Kas nematė jos baltos ‘perkalinės’ 
skarelės sekmadieniais bažnyčio
je?.. Sekmadienis | sekmadieni, 
metai j metus... Lijo, snigo ir pus
tė!

Taip!? bet visdėlto turėjo būti 
daktaras, dantistas, masažistas?

— Prieš pradedant skyrybų by
lą reikėtų pamėginti gydymą, — 
sako dipl. psychologė Ruth Rie- 
man. — Kartais užtenka gero pa
tarimo, o kartais gali užtrukti net 
eilę metų. Priklauso kokio laipsnio 
šita asmeniška silpnybė. —

Pas Dr. Rieman kartą atėjo 
vyriškis ir skundėsi neturįs lai
mės su merginomis. Kiekviena 
po trumpo draugavimo laiko jj 
paliko dėl jo nepagristo pavydo.
— Jo problema nebuvo sunki, — 
sako ponia R. — jis tik savim ne- 
pasitikjs ir nesavarankiškas vai
kinas. Kad kompensuotų savo silp
nybę jis pasirinkdavo netinkamas 
merginas. Ypatingai gražias, sa
vim pasitikinčias ir sexy atro
dančias Jam reikėjo ramesnės, 
paprastesnės ir labiau subalansuo
tos mergaitės ir tokia labai greit 
jj išgydė —

Vyrai ir moterys yra vienodai 
pavydūs, tik jų pavydo pagrindai 
skirtingi. Jis norėtų didžiuotis tuo 
kas vien tik jo nuosavybė, o ji bi
jo savo “nuosavybę” — vyrą pra
rasti.

Ai

pastebėjo.
x x

Kai aš buvau mažas, aš galvo
jau kad mano tėtė žino viską. Va
kar jis padarė klaidą mano skai
čiavime.

x x
Kai mama apsirengia kur nors 

išeiti, ji visad kvepia kaip mano 
šuniukas Taxi po jo vonios.

x x
Aš mėgstu savo mamą ir tėtę. 

Kartais aš galvoju, kai aš gal
voju, kai aš paaugsiu, mama bus 
labai sena, ir ji turės blogą skil
vį, ir ji nieko negalės valgyti, ir 
aš turėsiu ją vežioti kėdėje. Ma
ma yra dvidešimt aštuonių me
tų.

x x
Kai mes ėjome maudytis į pa

jūrį, tėtė bandė apsivilkti savo 
maudymosi kelnaitėm, bet nega
lėjo. Tėtė sakė, kad susitraukė. 
Dabar tėtė nebededa cukraus į ka
vą.

x x
Mano tėtė atrodo visai gražiai. 

Jis turi tokį spindintį gabalą vir
šuje galvos.

X X
Mano tėtės vardas yra Palamo- 

nas. Vieną dieną mano mokytoja 
klausė, kaip vadinasi mano tėtė 
ir aš sakiau, — Jonas, — nes 
aš galvojau, kad visi juoksis.

X X
Kai aš darau ką nors kvailo, 

mama man sako. — Lengva maty
ti į ką tu atsigimei! Kai aš gau
nu gerus pažymius, ji sako: — 
Visi mūsų šeimoje buvo gabūs! —

ČIA TIEK DAUG VISKO...

Marguoja plačios gatvės nuo žmonių, 
Užtvinę jūros mašinų greitų, 
Sušvinta krautuvių langai, pilni daiktų... 
Paklysta akys blizgesy šviesų —

Čia tide daug visko...

Išdidūs pastatai norėtų siekti dangų, 
Ir ilgos, plačios gatvės rodos nesibaigia. 
Garsus klegėjimas triukšmingo miesto 
Sudūžta vėjo nešamas tarp pastatų...

Čia tiek daug visko...

Ir vaikštai vienas, vienišas žmogus, 
Paklydęs ūžesy, judėjime žmonių. 
Ieškodamas širdies, paslėpęs ilgesį — 
Bet akys mato vien tik blizgesį...

Čia tiek daug visko ... ir taip maža 
Žmogaus geros širdies, kuri paguostų 
Pavargusį, ilgam kely suprastų ... 
Ne blizgesio — tik meilės reikia 
Išaugusiam skubėjime pilkų dienų.

Elena Paukštienė

Grožio salionas — kitas? “Sil- 
ouette", “David Jones”, “Dalia”, 
“Ošti’”, “Lycra”, “Helena Rubin
stein”? Ir “Avon” necollino?.. 
Tai kaip jos išsilaikė? Kaip buvo 
gražios? Vis jaunos?

Gaila! ‘Turėjo būti!’ bet — ne
buvo! Ir pas miestelio “Meyer’j” 
būdavo tiktai silkė, adata ir me
tuose kartą — žemuogėmis kve
piančio muilo. O jos, visdėlto, bu
vo jaunos ir neseno, buvo senos 
ir nesijaunino! Nebuvo saldesnio 
pieno už jų krūties pieną, nebu
vo rankos lengvesnės už pūkelį ir 
širdies geresnės bei daugiau my
linčios! Nebuvo ir — nebus! Ir 
už jas gražesnių, ne tuščiu (“Full 
length”) vonios veidrodžio grožiu, 
bet spinduliais, kurie tryško iš jų 
visos būtybės, iš o balta skarele 
mėlynų akių ir raukšlėto veido — 
nebus!

— * —
Ji mokėjo gyventi, mylėti ir , ne 

be to kad ne — kentėti. Ji pakė
lė skausmą be narkoze, nuovargį 
be “Radox” vonios ir jos ranko
mis keptoje duonoje nebuvo “Pe
ter Stuyvesant” pelenų. Jai pa
kako vieno žiedo, nuo altoriaus 
atsinešto, nes jinai pati buvo žie
dų žiedas ir visą auksą matė savo 
vaikų geltonose linų garbanose... 
Ir deimantų jai nereikėjo — ji 
juos nušluostydavo savo žiukštan 
nuo pravirkusio vaiko akių. Ji 
turėjo tik šukas kasai ant galvos 
prismeigti ir rankoje — rožančiaus 
poterėlius, nuo viso pikto save ir 
savuosius apginti...

Ir šiandien? šiandien, kai Gal- 
kytės ‘reteži uotą motina’ ieškoda
ma sau laisvės, saldesnės duonos 
ir... platesnės lovos, išėjo per var
tus ir negrjžo — kas suka sugriu
vusio vaikų gyvenimo ratus? Kas 
sulaukia jų, prie tų pačių var
telių, grįžtant iš mokyklos, iš dar
bo?! Kieno ranka įpila stiklan 
gaivinančio gėrimėlio, kieno apriša

Klientė
Ponia užėjusi į kepyklą klausia, 

ar jie turi raidžių pavidalo py
ragų.

“Aišku, atsako kepėjas, “čia aš 
turiu visa alfabetą iškepęs.”

“Bet nepilnas! Trūksta raidės 
B.”

“Teisingai, ponia, ir aš tą da
bar matau. Ar jūs būtinai B pa
geidaujate? Jeigu neskubu, aš 
jums mielai rytojaus dienai iškep
siu.”

“O taip, neskubu, jeigu aš tik
tai rytoj galėčiau gauti.”

Kitą dieną konditorius, ištrau
kęs tik ką iš pečiaus gražų B 
formos pyragą, demonstruoja at
vykusiai poniai ir klausia jos, nes 
mato, kad ji abejingai žiūri į py
ragą: “Ar jums nepatinka?”

“Nieko, visai gražus, bet aš įsi
vaizdavau, ponas kepėjas, tą B 
kitokio stiliaus. Taip su išraity
mais. Šitas yra toks labai lygus. 
Ar neatrodo jums irgi taip?”

“Mes galime padaryti visiškai 
sulig jūsų noru. Tik reikėjo jums 
iš karto pasakyti, kaip jūs pagei
daujate. Dabar vėl užtruks diena, 
kol mes jums kitą galėsime iškep
ti.”

Kitą dieną, poniai atėjus, kon
diterius parodo savo naują kūry
bą — meniškai išraitytą pyragą 
raidės B formoje.

“Na, miela ponia, ar dabar pa- 

skaudantį sąnarį, kas baltai pa
kloja lovas? Kas?

— * —
Taip! — atspėjai Regina By

tautienė, atspėjai! Ta pati, jau 
nuo pat Abraomo laikų buvusi 
tarnaitė ir vergė ir kaip Galky
tė ją bepavadintų — BOBUTĖ. 
Septyniasdešimt jai jau metų! Se
niai, pagal visas rašytas ir nera
šytas gyvenimo knygas, turėjo ji 
ilsėtis. Pagarboje, ramybėje ir 
‘skriaudžiamos’ dukros priežiūro
je. Bet — tai kaip? Kaip, jeigu 
‘pervargusi ir persidirbusi Galky- 
tės motina’ (tiktai sau daugiau 
norėdama( iškeliavo ir bobutei pa
liko savo altoriaus priesaiką?! O 
Bobutė — vis dar motina, vis dar 
mama? Tikra, ne erzacas, ne 
‘make believe’... Ant jos kelių pa
dėta praeina skaudėti dienos dar
bu ir rūpesčiais gelianti galva, 
prie jos krūtinės prisiglaudusi už
snūsta valandėlei mokyklos mer
gaitė, jos veido raukšlėse berniu
kas mato motiną...

Regina! — kaip jai atsilyginti? 
Ar užteks to, kad Dievui nulenk
siu galvą ir ištarsiu: — “Ačiū 
Tau už Ją!”? Gal, sakau, nupirk
ti jai ‘reduccing* mašiną, gal min- 
kos paltą, bonką litrinę “Crepe de 
Chine’ ”? Ar gal, užvilkus ‘the 
latest būrini’, išleisti ją atosto
goms į ‘Surfers Paradise’..? Kaip 
apmokėti už septynių dešimčių 
metų meilę be retežių?..

Tuomi pačiu — ką pasakyti jau
nai, jau visai į gyvenimą išeinan
čiai, mergaitei? Kaip įtikinti duk
relę, kad žodžiai ištariami prie 
altoriaus “iki mirtis mus per
skirs...” turi prasmę? Kuomi aš 
jai įrodysiu, kad meilė nėra rete
žiai, kad vaikų juokas ir krykš
tavimas yra gyvenimo pradžia ir 
pabaiga? Kurią iš moterų statyti 
jai pavyzdžiu? Galkytės ‘užguitą 
‘motiną’, savo, senų pažiūrų’ ma- 
mulę-bobutę ar jos pačios, rete
žius nutraukusią, mamytęi?

kepykloje
gal jūsų skonį tą raidę B išsuki
nėjau?”

“O taip”, atsako ponia džiaug
damasi, “dabar padarėte visiškai 
kaip aš įsivaizdavau!. Dabar ta 
raidė turi įdomias linijas, taip sa
kant, gerą išraišką. Labai gražu!”

Konditorius šypsosi ir klausia: 
“Gal jums tą gražią raidę į dė
žutę supakuoti?”

“Ne, ačiū labai, nereikia. Aš čia 
pat suvalgysiu!”

RAIDŽIŲ DAR LIKO...
Eilėraščius Marytė išmokdavo 

mintinai. Skaityti nemokėjo, bet 
žinodavo kuriame puslapyje koks 
eilėraštis. Kartą atsivertė knygu
tę ir skaito, vedžiodama pieštu
ku. Staiga pradėjo verkti.

— Kas atsitiko, Maryte? — 
prišoko mama.

— Eilėraštukas baigėsi, o rai
džių dar liko...

SĄLYGINIS SPRENDIMAS
— Sako, tu greit vesi, Svenso- 

naž?
— Aš ir pats nežinau. Mano su

žadėtinė nenori tekėti už manęs, 
kol aš neišmokėsiu skolų. O tų 
skolų tiek daug, kad aš negalė
siu jų išmokėti tol, kol negausiu 
jos kraičio.
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Skaitytojai 
pasisako

BENDRAVIMAS AR DOMINAVIMAS?
Perskaitęs VI. Radzevičiaus laiš

ką iš Adelaidės š.m. Mūsų Pasto
gės Nr. 2, apie LK Federacijos 
suvažiavimą, spontaniškai prisimi
niau javų kūlimo talkas Lietuvoje, 
kada, kuliant “su pilnu valymu”, 
iš mašinos byra švarūs ir geri 
grūdai, o šone — iš ausimi va
dinamos angos, byra pelai, akuo
tai, žemės grumsteliai ir kitos 
šiukšlės. Ir keista, kodėl LK Fe
deracijos dviejų metų kūlimo tal
koje VI. Radzevičius Jūsų kores
pondento maišelį pakabino kaip 
tik prie tos šiukšles išmetančios 
“ausies”. Dar keisčiau, kad iš to 
savo maišelio turinio sprendžia 
apie visą derlių, nematydamas, ar 
nenorėdamas matyti per kitą di
džiulę angą byrančios grūdų sro
vės.

O suvažiavimas prieš jame da
lyvavusį VI. Radzevičių buvo at
viras “visomis angomis”. Jis, kaip 
katalikas ir brolis žurnalistas bu
vo mano betarpiškai ragintas įsi
jungti savo gyvu žodžiu į disku-

sisakymo, sakinių, neminint nei 
Valdybos narių pranešimų, nei nu
tarimų, nei Tėviškės Aidų stovio 
bei keltų problemų (o tam reika
lui buvo skirta net ištisa diena), 
visus kultūrinius parengimus ver
tinant tik vienu sakiniu: “paren
gimų išpildytojai verti dėmesio ir 
tikrai skriauda, kad jų pasirody
mai praeis tylomis”, jieškant vi
sur tik “prašovimų” ir “košės”, 
pozityvius pasisakymus panaudo
jant tik greta pastatytų “linksmes 
nių nusidavimų” paryškinimui, 
žodžiu, viskas aprašyta “tobulai 
objektyviai”, aiškiai parodant, kad 
Australijos lietuvių tarpe “nėra” 
dviejų grupių — jie ir mes, bet 
ar bendradarbiavimo dvasioje? O 
rodos, ir VI. Radzevičiui vienybė 
ir tarpusavis sugyvenimas turėtų 
būti virš Pliuškino šiukšlių.

O bendradarbiavimas vyko. Jį 
akcentavo ne tik žodžiu, bet ir 
darbais buvęs ALB Krašto Valdy
bos pirmininkas a.a. S. Narušis, 
jį tęsia VI. Radzevičius, bet jau

pirmininko pasakymu, jog Fede
racijos Valdyba nemato reikalo 
Krašto Valdybai prisistatyti. Lai
kas būtij jau ir VI. Radzevičiui 
žinoti, kad katalikų akciją vyk
danti ALK Federacija yra ne 
Krašto Valdybos, bet tiesioginėje 
Lietuvos Bažnyčios (tremtyje — 
lietuvių bažnyjtinės vyriausybės) 
žinioje. Apie Katalikų Akciją ir 
federacijas galima plačiau rasti 
Pijaus XI enciklikoje apie kata
likiškąjį veikimą (Non abbiamo 
bisogno). Be to ir ALB Statute 
nėra nieko užsiminta kad bent ku
ri organizacija turėtų ALB Valdy
boms prisistatyti. Argi kiekvienas

PASTABOS Į P. PUS]
Savose išradingose pasakėlėse 

Pr. Pusdešris vistiek nedrįso tvir
tinti, kad KF suvažiavimo apra
šyme iškelti faktai būtų neteisin
gi ar pareiškimai sufalsifikuoti. 
Čia, o ne pasakėlėse, yra visa 
esmė.

Pr. Pusdešris teigia, kad aš 
pateikiau skaitytojams pelus, 
akuotus ir kitas šiukšles, surink
tas patiltėse. Katalikų Federaci
jos suvažiavimas vyko ne patiltė
je, o Katalikų Centre. Dalyvavau 
trijuose posėdžiuose ir atpasako
jau pagrindinius juose svarstytus 
dalykus. Ir atpasakojau taip, kaip

neprisistatęs jau siekia dominavi
mo? Būtų įdomu, jei VI. Radze
vičius šį savo kuriamą mitą pa
ryškintų^

Baigdamas noriu kreiptis kaip' 
spaudos bendradarbis į visus 
spaudos bendradarbius: stenkimės 
mayti viską, įspūdžius perduoti 
objektyviai ypač iškeliant tai, kas 
pozityvu, nes jei pakviestas sve
čias apsistotų tik prie kambario 
kertėje stovinčios šiukšlių dėžės, 
tik ją tematytų ir tik apie ją te
kalbėtų, tikiu, ne tik man vienam, 
bet visiems būtų nemalonu ir ne
jauku. •

P r .Pusdešris

JEŠRIO PASAKĖLĖS
apie paskaitą, jos išklausęs, tokios 
tebesu ir šiandien. Pasveikinęs 
prelegentą, pasakiau jam tai, kas 
vėliau buvo “Mūsų Pastogėje” pa
kartota, būtent: “Istorinėje daly
je, kuri lietė Katalikų Federaci
jos organo atsiradimą, nuskambė
jo gaida, bylojanti apie tai, kad 
Australijoj yra dvi grupės lietu
vių: jie ir mes”. Laiške dar pri
dėjau pastabą: “paskaitininko 
garbei reikia pasakyti, kad jis tos 
gaidos neišplėtė ir ji, greičiausia, 
įsipynė pati savaime”. Tik Pus
dešris tą paskaitą ir pastabas dėl 
jos įgrūdo į pelų maišą. Po paskai-

Tiek dėl pelų ir grūdų. Dabar 
dar dėl smegenų ir košės. Pr. Pus- 
dešris klausia, kodėl aš apsisto
jau “tik prie košės?”, čia tau 
ir jau viešas užgavimas tų K.F. 
vadų, kurių pareiškimais aš rė- 
miausi ir kuriuos citavau. Vienas 
p. Laukaičio (suvažiavime atsista
tydinusio KF valdybos pirminin
ko) pareiškimas, kad ne viskas 
taip gerai, kaip iš paviršiaus at
rodo, buvo sujungtas su diskusi
jom jaunimo stovyklos klausimu. 
Antras jo pareiškimas dėl nepri- 
sistatymo Krašto Valdybai buvo 
atsakymas į paklausimą ir to at
sakymo mintis prijungiau ten, kur 
liečia bendradarbiavimo klausimą.
Manęs nedomina specifinis kata
likų akcijos vykdymas ir priklau
somybė šį darbą dirbant, tačiau 
dirbant bendrą lietuvišką darbą, 
turėtų būti šiokia tokia subordina
cija arba bent susitarimas ką ir 
kaip dirbti. Pr. Pusdešris puikiai 
žino, iš kur atsirado įtarimai dėl 
noro dominuoti: iš nepasisekusių 
pastangų užvaldyti apylinkių val
dybas ir lietuvišką veikimą su
koncentruoti parapijose. Gal aš 
neturėjau tos senos “paslapties” 
iškelti viešumon; bet nusidavimai 
Sydnėjuj yra dabartis, o ne pra
eitis. J. Petraičio pareiškimą, 
kad katalikai iš bendruomenės bu

vo išstumti, paskelbiau norėdamas 
parodyti, kokios nuomonės yra KF 
vadovybė. Matyt, neturėjau ir to 
rašyti, nes tai šiukšlės, anot Pr. 
Pusdešrio. Man tai gryni grūdai, 
kurių pasisėmiau suvažiavime.

Sutinku su Pr. Pusdešriu, kad 
T.A. redakcinės kolegijos nario ir 
politinių apžvalgų redaktoriaus 
pareiškimas buvo pelai, bet fak
tas, kad jis prašė neskelbti nieko, 
kas galėtų užgauti Maskvą, aiškiai 
kalba, kokia linija, buvo siūlyta K. 
F. organui. Ne šiems pelams pa
iliustruoti, bet jiems nupūsti aš 
panaudojau kun. Spurgio pareiški
mus, kad reikalinga galimai smar
kiau badyti Maskvą ir rašyti tai, 
ko negali pavergtieji. Tų dviejų 
pareiškimų sugretinimas buvo są
moningas, tikslus ir pagrįstas, čia 
ir iškilo tiek smegenys, tiek ko
šė.

Neiškraipytai sustodamas ties p. 
p. Laukaičiu, Petraičiu, kun. 
Spurgiu, aš rėmiausi garbingais 
bei protingais KF vadovais ir jų 
autoritetu. Jeigu Pr. Pusdešris 
galvoja, kad aš buvau sustojęs ne 
prie smegenų bet tik prie košės, 
čia yra jo asmeninis reikalas.

VI. Radzevičius.

Polemika šiuo klausimu tuo už
baigiama. Red.

sijas, pasisakyti dėl J. Petraičio 
spaudą lietusios paskaitos. Tikė
jau, kad jis suvažiavimo posė
džiuose dalyvavo su geromis in
tencijomis pažinti Federaciją, įsi
tikinti, kad “velnias nėra toks bai
sus, kaip jį maliavoja“, ką jis 
savo rašiny ir pripažįsta, bet ne
tikėjau, kad VI. Radzevičius tu
rėtų N. Gogolio Pliuškino savy
bių, kuris slankiodavo patiltėmis 
ir užkampiais ir viską, ką ten 
rasdavo — senus skudurus, šukes 
ir kitas atmatas tempdavo namo 
ir dėdavo į krūvą.

VI. Radzevičius savo rašinyje 
pripažįsta, kad: “į visus panašius 
suvažiavimus, susirinkimus, pasi
tarimus sunešami ne tik smegenys, 
bet ir košė”. Taip, bet kodėl jis 
savo laiške apsistojo tik prie ko
šės? Skonio reikalas. Tačiau su
važiavimą vertinti negalima tik iš 
atskirų ištartų, išimtų iš viso pa-

jie vyko. Ten svarstyti dalykai, 
man neatrodė šiukšlės. Aš ir da
bar nenoriu su Pr. Pusdešriu su
tikti, kad tai buvo tik šiukšlės, 
nors jis primygtinai tai tvirtina.

Pirmosios dienos posėdy ilgiau
siai buvo diskutuotas jaunimo sto
vyklos klausimas. Tai buvo bene 
vienintelis konkretus ir visiems 
Australijos lietuviams aktualus 
klausimas. Ne mano kaltė, kad 
suvažiavimui nepavyko jo pastum
ti į priekį. Nenuslėpiau nei esmės, 
nei diskusijų, nei rezultatų, o Pr. 
Pusdešriui vistiek — šiukšlės.

Antros dienos posėdy dėmesys 
buvo sukoncentruotas į J. Petrai
čio paskaitų apie katalikiškos 
spaudos vaidmenį. Aš jos nenuty- 
lėjau ir atitinkamai charakteriza
vau. Kiek atsimenu, Pr. Pusdeš
ris pats posėdy siūlė, kad suva
žiavimas jų traktuotų, kaip KF 

nuomonės

priešinga kryptimi atsukdamas 
Bendruomenės laikrašty kelro
džius. Argi taika ir ramybė jau 
taip greitai nusibodo?

“Ligšiol iš visuomenės tarpo dar 
neišnyko įtarimas, jog Katalikų 
Federacija siekia ne bendradarbia
vimo su Bendruomene, bet domi
navimo” — rašo VI. Radzevičius. 
Gera žmogui kuris gali kalbėti 
už visuomenę. Deja, tai visuome
nei jaučiuosi ir aš priklausąs, bet 
mano nuomonė tuo reikalu skiria
si. O gal tokių yra ir daugiau? 
O gal taip įtaria tik vienas VI. 
Radzevičius? Ką tada reiškia žo
dis visuomenė!? Ką tada reiškia 
kalbėjimas jos vardu? Ar kaip 
tik čia nėra ryškesnis dominavimo 
tendencijų pavyzdys?

Įdomu, kaip tą Federacijos do
minavimą VI. Radzevičius vaiz
duojasi? Ypač kad šią savo tezę 
remia tik suvažiavime FederacijosCredo. Kokios buvau

Kazimieras Barėnaa
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tos sekę pranešimai apie “Tėviš
kės Aidus” Pr. Pusdešriui pavir
to grūdais gal tik dėl to, kad aš 
apie juos nekalbėjau. Pr. Pusdeš- 
ris tikriausia būtų pykęs, jei bū
čiau kalbėjęs apie laikraščio tira
žų, formatų, algos dalinimus!, eks
pediciją ir t.t.

Trečioji suvažiavimo diena bu
vo skirta KF vykdomųjų organų 
rinkimams. Tai pati nuobodžiau
sia, nors ir neišvengiama suva
žiavimo dalis. Nemačiau mažiau
sio reikalo aprašinėti visos proce
dūros, nemačiau pagaliau, reikalo, 
kalbėti apie susijaudinimą archi- 
vyskupo reikalu, apie susikryžia
vusius ginčelius dėl atlyginimo KF 
Valdybos iždininkui.

Gal kur kitur ir kitu laiku, Pr. 
Pusdešrio stilium, iš kuliamosios 
biro grūdai, bet aš tam kūlime jau 
nedalyvavau. Vietoje pasakėlių 
Pr. Pusdešris galėjo akivaizdžiai 
nurodyti, kas, ištikrųjų, buvo tam 
suvažiavime iškulta ir ką aš nu
tylėjau. Nors mano tikslas buvo 
suvažiavimas, bet kultūriniams pa
rengimams vistiek skyriau ne vie
ną sakinį, bet penktadalį viso laiš
ko.

BLYNŲ BALIUS SYDNEJUJE

(Žiūr. pradžią pr. M.P. Nr.)

— Atleisk man, — sakau ir 
ranka trinu kaktą. — Atleisk, 
Jurgi.

— Nieko — sako jis, — ne
svarbu.

— Tas mano prakeiktas liežu
vis! — sakau.

— Nieko, nesvarbu, — sako 
jis ir nulenkia galvą ties laik
raščiu, o aš pastoviu ir išterškinu 
iš kambario ir niūksau virtuvėje, 
kaltindamas save nedėkingumu. 
Aš prisipažįstu kaltas, bet Jur
gis tikrai išrankus. Dailidonio 
Ona ar neištekėjo, tegu ir bei- Rusios, kartu stovykloje sėdė- 
giškos kumelės kojom? Rožėno jom ir nežinojom, kas yra slaps- 
Rožė taip pat ištekėjo. O dabar, tytis. Jis šaipėsi iš manęs, kai pa
štai, sužinojau, išteka ir Mikasė matė be kojos. Aš žinojau, kad 
Šiaučiūnaitė. Kas ta lūpa, kas jis tik šiaip sau, kad nenori leis-

būtų laisvas, nesimaišyčiau po 
kojų. Kai viską apsvarstau, tai 
man rodos, kad aš čia jo gyve
nime tikras rakštis. Gal jis tik 
man pasakoja: kojos, kaip bei- patinka, moterį, kokią aš įsivaiz- 
giškos kumelės, lūpa su guzeliu, davau iš anų laiškų, kai skaity- 
perdaug garsiai kalba... O, tur- davau prie Staros Rusios, mote- 
būt, žmogus užsidėjo mane, kaip rį, Gediminai, moterį...
naštą, tai taip ir kalba. Jis patrina rankas ir žiūri į

Dabar, žiūrėk, jau pernai me- mane žibančiom akim, lyg kati
lais pastebėjau, kad mano Jur- nas, ir skubi jo kalba pašokdina 
gis turi paslapčių, o su manim 
nebepasidalija. Kartu mokėmės, 
kartu šieną vežiojom prie Staros

— Moterį, — sako Jurgis.
— Moterį? — sakau.
— Moterį, — sako jis, — 

kurią mylėčiau moterį, kuri man

Jeigu dar kas prieš Sydnėjaus 
Soc. Globos Moterų Draugijos su
rengtą blynų balių ir abejojo jo 
pasisekimu, tai jam praėjus turė
jo įsitikinti, kad geresnio baliaus 
net sunku ir įsivaizduoti. Sakytu
me, tai gyva konkurencija pagar
sėjusiam Sydnėjuje Spaudos Ba
liui. Rengėjos tikrai rūpestingai ir 
kruopščiai buvo pasirengusios pa
sitikti savo svečius, kurių tą vaka
rą buvo gausu. Ir visi buvo apsi
rengę gana iškilmingai: ponios 
sukniose, vyrai suglaistytom vaka
rinėm eilutėm. Net svečias iš Ame
rikos p. Z. Umbražiūnas neišken
tė nepastebėjęs, kad retai taip iš
sipuošusių galima matyti Ameri
koje.

Rūpestingos rengėjos visus sve
čius vaišino vakariene net iš dvie
jų patiekalu — vakarienės soti 
užkanda ir vėliau blynai. Žinoma, 
įvairių lašelių, kad užkandos ge
riau slystu, svečiai turėjo patys 
pasiieškoti ten pat veikusiame gė
rimų bufete.

Draugijos kviestųjų svečių tar
pe matėsi ir keletas aukštų aust
ralų pareigūnų, buvo sužavėti vi
su kultūringu vakaru ir lietuvių 
vaišingumu. Tai buvo N.S.W. vi
daus reikalų ministeris Hon. E.A. 
Willis su ponia, Engadine. miesto 
planavimo vyr. inžinierius Mr. Ni
coles su ponia.

Vakaro menine programa pasi
rūpino p. A. Saudargienė, įsceni- 
zavusi Lietuvos mišką ir jame ke
turias puošniai apsitaisiusias gry
bautojas — p.p. O. Maksvytienė, 
M. Reisgienė, V. Antanaitienė ir

Kapočienė, — kurios sudaina- 
keletą romansų, o taip pat įsi.

mylėjusių jaunųjų susitikimą ba
leto šokiu pavaizdavo G. Zigaity- 
tė ir A. Zduoba. Deja, neteko tų 
vakarą sutikti vakaro dalyvio, ku
ris būtų šia programa žavėjęsis. 
Nežiūrint to, visą vakarą svečių 
tarpe nuotaika buvo pakili ir atė
jus pirmai valandai ryto gailėjo
si, kad jau laikas skirstytis na
mo.

Šis blynų balius galioja kaip 
pavyzdys, kai o reikia planuoti ir 
ruošti parengimus, nes visi buvo 
patenkinti ir ėjo namo su dėkin
gumu Širdyje Sydnėjaus Soc. Glo
bos Moterų Draugijai.

(buvęs)

mane nuo kėdės. Nustuksiu prie 
lango.

— Kur ta moteris? — sakau.
— Nuėjo?

— Ne, nenuėjo. Matai? Ten, 
ten.

Nors aš buvau spėjęs, kad Jur- 
. . 4 gis dairosi į tą reklamos moterį,

per bėda dėl tokio mažo gūželio? ti prasiveržti jausmams. O aš bet dabar man krūptelėjo širdis. 
O mano Jurgis Matonis mato ir paskui dėl tų merginų pasakiau Iš kur čia dabar šitoks džiaugs- 
negali žiūrėti, bet aš jau pasmerk ir kartą ir kitą taip, kaip man at- mingas akių žibėjimas? Ar nebus 
tas tylėti. rodo. O jis, jau pernai pastebė- mano Jurgelis vargšas jau? Daug

Per tuos pastaruosius metus iš jau, dabar, žiūriu, sustos virtu- tų susisukusiom galvom, girdė- 
tekėjo ne tik Mikasė Šiaučiūnai- vėje prie lango, pastovės ir šyp- jau, iš šen ir ten išvežė į nervų 
tė. Vyrukai išrankiojo visas In- sodamasis nueina. Pavalgys va- ligonines, o kito gal ir neparves... 
trighamo lietuvaites, o kam pri- karienę, užsirūkys ir dar valan- Ar jau būtų ir mano Jurgio eilė? 
trūko, tas angliškai kalbasi su sa- dėlę stovi prie lango ir žiūri. ' 
vo žmona ar net itališkai girdi Paslaptys! Kai jis išeina iš virtu- 
kalbant savo vaikus. Bet savo Jur- vės, aš, būdavo, einu prie lango 
giui aš vengiu kalbėti apie šei- ir žiūriu ta pačia kryptim. Nieko 
mas ir vaikus. Jei iki šiol nebe- nėra. Pilkas aikštelės kampas, 
išsirinko, tai dabar jau vargu iš- gatvė ir mūro galinė aklina sie- 
sirinks. O gyventų, kaip žmogus, na, o sienoj didelis skelbimas — 
o mane, luošį, galėtų ir išmesti, ' 
kad tik gyventų, kaip žmogus. 
O kur čia vienas gali gyventi, 
kaip žmogus!

Anas aštresnis pasikalbėjimas 
įtempė mūsų santykius. Kalbam 
ir juokiamės, bet matau, kad ~
kažkas lyg užšalo. Kalbam apie negalėtų duoti pagrindo šypsotis, mios, kad ligi šiol nebuvau at- 
darbą ir valgį, pasišnekam apie Aš jau būsiu spėjęs! Ar ne tas kreipęs dėmesio, 
perskaitytąją knygą ir apie poli- jaunos moters veidas reklamo- 
tiką, bet vis tiek mes truputį lyg je verčia jį šypsotis.? 
svetimi pasidarėm. Nebėr šir- Žiūri jis pro langą ta pačia 
dies, kaip žmonės sako, nebėr kryptimi ir sekmadienį, tai aš 
atvirumo, dabar mudu lyg ir du ir sakau jam: 
nuomininkai svetimuose namuo- — Ką gi dabar pamatei, kad 
se. Iš tiesų išvytų jis mane, tai taip linksmai žiūri?

Ar- jau tas mano vargšas laido
ja protą? Žiūriu į jį tiriamom 
akim ir sakau:

— Kur ta moteris?
— O sienoj ar nematai?
— Sienoj reklama.
— Aš matau, kad reklama,

— jis truputį parausta, — bet 
šitokia moteris būtų mano idea-

Tide skalbimo miltelių reklama. 
Aš suku akis šen, suku ten ir vėl 
sustabdau ties ta reklama, nes las. Šitokia, Gediminai, 
tikrų tikriausia, kad Jurgis šyp- Dabar žiūriu į tą jauną rekla- 
sosi ne tam telefono stulpui ana- mos moterį, tokią giedrią ir švic- 
pus gatvės ir ne tam šiapus gat- šią, ir pastebiu tas rūpesčio 
vės, o gatvės grindinys taip pat raukšles kaktoj. Jos tokios nežy-

aš nebesikišdavau į jo reikalus.
— Nežinau, bet tikiu, kad jos 

kojos kaip kojos.
— Žinoma, tu tiki, kad ji kal

bėdama nerėkauja ir juokdamasi 
nežvengia, ir aš pats matau, kad 
jos lūpoj nėra gūželio...

Aš patempiau lūpas, bet kal
bu švelniai: tegu mano pašaipa ta 
būna draugiška, ir tegu Jurgis 
žiūri sau į tą gražų jauną veidą.

— Aš tikiu, — sako, aš tikiu, 
Gediminai. Tu gal nesuprasi ma
nęs...

— Pradedu suprasti, — sa
kau.

—Nešiojausi anuos laiškus, 
— skuba jis, — ir įsivaizdavau 
moterį. Paskui sutikau vieną, ki
tą, bet jos ne tokios, kokią aš 
įsivaizdavau. O dabar man ro
dos, kad šita yra tokia, kokią 
aš...

— Aš suprantu, — sakau, 
paspaudžiu jam petį ir išstuksiu 
iš virtuvės. Tegu pabūna vienas.

Negalėčiau net pasakyti, ar ta 
reklama su jauna moterim kabė
jo ten tris, ar keturis mėnesius. 
Mačiau, kad kabojo, nes jei sto
vėsi virtuvėje prie lango ir žiū
rėsi į gatvę, tai nejučiom lengva 
ir truputį gal liūdna ir pavargusi 
jos šypsena lenda tau į akis. O 
vieną vakarą pareina namo Jur
gis ir sako man:

— Nebėr.
— Ko nebėr? — sakau.
— Zinai, ko nebėr. Ar nema

tei? Mano išsvajotosios nebėr.
— Tavo išsvajotosios? — sa

kau ir tada atsimenu ir nuskubu 
prie lango ir matau, kad tikrai 
nebėr. — Kita yra, — sakau.

— Kita ne man, — numoja
jis ranka, ir iš jo balso pajuntu, 
kad jame ten nutrūko kažkoks 
siūlas, kuris žmogui duoda jėgos 
noriau gyventi, grumtis ir švie- dar nespėjusiam uždaryti durų, 
sesnėm akim žiūrėti tiek šven----- Pažiūrėk pro langą. Ar ma-

RESTORANE
— Kodėl tu toks linksmas? Kas 

nutiko? — paklausė bulgaras išei
nantį iš restorano.

— Valgiau, gėriau ir nieko ne
sumokėjau,

— Kaip tai?
— Papasakojau padavėjai anek

dotų, ir ji tiek kvatojo, jog užmir
šo paimti pinigus.

Tai išgirdęs draugas nuėjo į 
restoraną, užsisakė vakarienę ir 
pradėjo pasakoti padavėjai anek
dotus. Pasakojo taip juokingai, 
kad padavėja vos nesprogo iš juo
ko. Kai pagaliau ji nurimo, tarė:

— Prašom duoti man grąžos!

— Taip, savo išsvajotąją — 
sakau ir skubu prie lango.

— Savo išsvajotąją jau ma
čiau vakar rytą.

— Vakar rytą? — sakau.
— Taip, vakar rytą, -— sako

—■ Iš kur tu žinai, kad jos ko
jos ne kaip belgiškos kumelės?
— sakau aš, nes man. jau sutirpo 
tas pirmasis širdį privertęs krūp
telėti jausmas, kad su Jurgiu kaž tom, tiek šiokiom dienom. Atsi- tei? 
kas negerai, ir iš staigumo už- grįžau j jį ir tariau: 
miriau tuos tylos mėnesius, kai ■ • -

belgiškos kumelės kojom.
Tie mano žodžiai, žinau, ne

reikšmingi ir tušti. O vis tiek ne
galiu aš sakyti jam:

— Jurgeli, priimk mano užuo
jautą, — nes ten juk tik rekla
ma, ir firma nuėmė ją ir pakabi- jis, — vakar rytą.
no kitą. Tai dar kartą pasižiūriu — Vakar rytą? — sakau. — 
į naująją ir atsidustu, ir bėga vėl Vakar rytą matei, o man nesa- 
mėnesiai, gal trys šitaip prabėgo, kei nė žodžio, — patempiau lū- 
o gal keturi. Tą dieną lijo, ir aš pas dėl tokio neatvirumo. Aš vi- 
nustriuoksėjau iki virtuvės lan- są dieną klumpinėjau, lyg nesa- 
go. Ateina angliška žiema: lietus .vas, kad tik greičiau sulaukčiau 
ir vėjas. Pašiurpdamas nuo vėjo, jį ir galėčiau pasidalyti naujiena, 
lietus įnirtęs kerta gatvės grindi- o jis, matai...
nin. Tada kėliau akis į pilką dan- Jurgis blausiai šypsosi, 
gų ir nepakėliau ir nustėrau, nes — An ne mano ta išsvajotoji? 
toj aklinoj sienoj mano akys už----- ramiai sako jis.
griebė ilgąjį reklaminį paveikslą — Tavo, tavo, žinoma, tavo, 
su jauna moterim, tiesiai žiūriu- Žinoma, tavo, Jurgi, tavo, — ir 
čia į mane. Aš mačiau jau daug aš pakeliu galvą, žiūriu tiesiai 
reklamų, ir jos vis keičiamos, ir jam į veidą ir nueinu kaisti arba- 
senosios nebegrįžta niekados. Su tai vandens, o lauke dar tebeker- 
kraujo ūžtelėjimu manin atbėgo ta nuo vėjo pašiurpęs lietus, 
tuoj mintis: tai Jurgis tikrai, tur- Drėgna, šalta, ir mums jau nebe 
būt, neprašė, kad čia jam pa- devyniolika metų, kai pajėgėm 
kabintų šitą moters galvutę, ne. ištverti gilią Staros Rusios žiemą.

Staigus ir nelauktas senosios O jis teisingas, žinoma, tas ma- 
reklamos grįžimas nustebino ir no Jurgis, žinoma, teisingas: jo 
sujaudino mane. Aš labai nore- čia išsvajotoji. O aš taip pat jo, 
jau greičiau sulaukti Jurgio ir o jis mano, ar ne?
jam pasakyti naujieną, todėl visą Pakurstau ugnį. Ramūs geria- 
dieną išbuvau lyg drugio krečia- me arbatą. O kai Jurgis pasiima 
mas. Stovėjau prie lango, tartum laikraštį ir išeina vienas pasėdė- 
koks savanoris sargybinis, vaikš- ti prie židinio, tada aš pratrau- 
čiojau iš kampo į kampą ir pie- kiu virtuvės lango užuolaidą, ir 
tus atsiminiau tik vakarop, o ži- mano akys vėl nubėga į tą akli- 
dinio šokau, kurti tik prieš pat nę sieną anapus gatvės ir į tą 
Jurgio parėjimą, ir arbata stove- veidą. Melsva gatvės žiburio 
jo šalta.

— Ar matei? ■— sakau aš jam,

— Savo išsvajotąją? — sako
— Graži ir ta. Gal taip pat ne jis.

šviesa iš tolo ir didžiulėm pas
tangom pro naktį prasiveržia iki 
sienos, ir aš pro pašiurpusį nuo 
vėjo lietų matau tų veidų ir žiū
riu į jį, kol išgirsiu Jurgio žings
nius.

(Pabaiga)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

VASARIO 16JI 
SYDNĖJUJE 

Lietuvos nerpiklausomybėsLietuvos nerpiklausomybės šven
tės minėjimas Sydnėjaus Apylin
kės Valdybos buvo suruoštas va
sario 8 d., sekmadienį Bankstowno 
Dainavoje. Dienos metu šios šven
tės proga buvo atlaikytos iškil
mingos pamaldos, kuriose dalyva
vo organizuotas jaunimas su vė
liavomis, giedojo Dainos choras, 
vadovaujamas p. B. Kiverio. Kun. 
P. Butkus ta proga pasakė jautrų 
ir šventei pritaikintų pamokslų. 
Gi 5 vai. vakare Sydnėjaus tau
tiečiai rinkosi į Dainavą Banks- 
towne pačiam šventės minėjimui. 
Gausiai susirinkusius tautiečius ta 
proga atidarydamas minėjimų pa
sveikino apylinkės pirmininkas p. 
V. Deikus drauge apgailėdamas, 
kad šiame minėjime jau nedaly
vauja eilė iš gyvųjų pasitrauku
sių apylinkės narių, jų tarpe K. 
Kavaliauskas ir S. Narušis, kurie 
visi buvo pagerbti susikaupimo mi
nute.

Šiame minėjime oficialų žodį ta
rė V. Kazokas, pabrėždamas Va
sario 16-jų ne tiek kaip buvusios 
Lietuvos nepriklausomybės šventę, 
kiek kaip mūsų visų darbo ir pas
tangų kelrodį i naujų nepriklauso
mų Lietuvą, kurių anksčiau ar 
vėliau teks iškovoti.

Toliau sekė p. L. Apinytės dek
lamacijos ir vėliau salės vidury 
tautinių šokių grupės, vadovauja
mos p. M. Osinaitės-Cox, jauni
mas gausiai susirinkusius žavėjo 
grakščiais šokiais. Tuo tarpu sce
noje išsirikiuoja Meno Ansamblio 
mišrus choras, vadovaujamas p. 
M. Umbražiūnienės ir stipriai su
dainuoja šios šventės nuotaikų ati
tinkančias dainas: Šiaurės pašvais 
tė. Kur giria žaliuoja. Laisvės 
varpas ir Kur namas mūs. Dar 
kartų išsiveržia i salės vidun jau
nimas su pora šokių ir pagaliau 
minėjimas baigiamas Tautos Him
nu.

Vėl pasirodo scenoje apyilnkės 
pirmininkas p. V. Deikus, visų 
vardu padėkoja visiems prie šio 
minėjimo prisidėjusioms ir jį iš- 
piidžiusiems: kun. P. Butkui už 
pamaldas ir Dainos chorui bei 
dirigentui B. Kiveriui, giedoju
siems pamaldų metu, L. Apinytei, 
Meno Ansambliui ir dirigentei M. 
Umbražiūnienei, tautinių šokių 
grupei ir jos vadovei M. Osinai- 
tei-Cox, paskaitų skaičiusiam V. 
Kazokui, techniškai prisidėjusiems 
V. šliteriui, A. Plūkui, Dainavos 
Namų Valdybai už suteiktas pa
talpas, Soc. Globos Mot Draugi- 
tai už paruoštus po minėjimo už
kandžius, o taip pat ir visiems gau 
siais dalyvavusiems.

Po minėjimo dauguma dalyvių 
pasiliko kiek padalyvauti ir pasi
dalinti dienos įspūdžiais prie alaus 
stiklo ar užkandos. Tiesa, papra
šytas mielai tų vakarą pagrojo 
smagius lietuviškus šokius p. 
Machtas, kuris pats vienas su vi
som turimom priemonėm sudaro 
lyg ir orkestrėlį. Jam apylinkės 
Valdyba taip pat nuoširdžiai dė
koja.

GEELONG
MELBURNIŠKIAI GEELONGE

Dviejų šimtų metų Australijos 
atradimo sukakties proga Geelon- 
ge buvo surengtas Rippleside 
Beach vietovėje koncertas — fes
tivalis, į kurį buvo pakviesta ir 
lietuvių meninės pajėgos.

Šiame festivalyje organizatoriai 
buvo numatę filmuoti įvairių tau
tybių pasirodymus televizijos 
programai, bet jiems tas nepavy
ko. Geelongo apyl. valdyba, turė
dama minty pasirodymus televi
zijoje, kvietė talkon Melbourne ir 
Geelongo chorus, taip pat ir taut 
šokių grupę Klumpakojį, tačiau 
Geelongo chorui atsisakius šiame 
festivalyje dalyvauti visas prog
ramos svoris krito ant melbourniš- 
kių pečių.

Melbourniškiai pradėjo rinktis 
į Liet. Namus jau apie 12 vai. 
Ir vėl mūsų namai atgijo kaip 
per sporto šventę.

Padainavus ir pašokus svečiai 
buvo pavaišinti kavute ir pyragai
čiais ir 6 vak. išvyko į festivalį. 
Vakaras buvo gana šaltas, bet 
mūsų svečiai melburniškiai atlai
kė- Atėjus momentui išsirikiuoja 
scenoje Dainos Sambūris visu sa
vo pilnumu ir žavingumu. Klum- 
akojis pievelėje pasileidžia šokti. 
Ir taip vakaro tyloje nuskamba 
lietuviška daina ir lietuviškų šo
kių judrumas bei išraiška stebina 
australų akis ir maloniai glosto 
klausų. Australai mūsų brangiems 
dainininkams bei šokėjams nesi
gaili katučių, kas kėlė pasididžia
vimo ir mums patiems geelongiš- 
kiams.

Po pasirodymo vėl mūsų svečiai 
pakviečiami į Liet Namus pasi
stiprinti. Ir taip prabėgo mums 
retai pasitaikanti maloni valanda.

Nepaprasta padėka priklauso 
Dainos Sambūriui bei taut šokių 
grupei Klumpakojui, kurie dėl 
lietuvių išgarsinimo ryžtasi vis
kam. Geelongo apylinkės Valdyba 
šiems vienetams reiškia gilių pa
dėkų ir pagarbą už dalyvavimų ir 
talkų.

ir veikli. Štai vasario 1 d. buvo 
surengtas Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimas prie Sea- 
spray, į kur suvažiavo gausiai ne 
tik vietiniai, bet ir kaimynai iš 
Latrobe Valley, iš Seafordo ir net 
Melbourne. Trūkstant gyvų talen
tų programai išpildyti visi su ma
lonumu išklausė juostelėse įrašy
tų poeto J. Mikšto eilių, įvairių 
dainelių, dainuotų Morwellyje Mel
bourne vyrų okteto. Visa tai rū
pestingai p. F. Sodaičio juostelė
je įrašyta ir jo paties čia pade
monstruota. Pabaigai visi susikau
pę sugiedojo Lietuvos Himnų.

Kaip ir visuomet mieloji Sale 
seniūfnė p. E. Eskirtfenė visus 
vaišino šaltais ir šiltais užkan-

džiais, o p. Eskirtas gėrimais, ša
lia parodyto vaišingumo net gi vi
siems padėkojo už apsilankymų.

Kadangi šis minėjimas buvo 
ruoštas Seaspray galvojant, kad 
įšilus bus galima ir atsivėsinti 
bangose, ir pasidžiaugti p.p. Es- 
kirtų vasarnamio “Matildos” glo
ba, tai kai kam pirmų kartų at
vykstant toji vieta buvo sunku 
rasti. Kad ateity būtų lengviau 
susirasti, atvykusieji tesikreipia 
į p. Barvų, kuris ten netoliese 
turi krautuvę ir mielai suteiks 
reikiamas informacijas.

Linkėdami viso geriausio dėko
jame visiems Sale lietuviams ir jų 
seniūnei bei jos šeimai.

Buvę M.F.

Pranešimai

EJ.

DĖMESIO 
MELBOURNO JAUNIMUI! 
Melbourne jaunimas (viri 13 

m.), norįs dalyvauti Jaunimo 
Koncerte Meno Dienose, praneša 
p. Statkuvienei tel. 86-7811, arba 
p. Karazijienei tel. 338-2172, iki 
vasario 21 dienos.

Jaunimo Koncerto vadovė 
D.M. Baltutienė

p.p., Bankstowno Lietuvių Namuo
se “Dainavoje”.

SYDNĖJAUS LIETUVIU 
PARENGIMŲ KALENDORIUS 

1970-1971 M.
KOVO MĖN.

1
6

d.

7

Kaziuko Mugė
d. Solistų ST. BARO ir G. VASILIAUSKIENĖS 

koncertas
Sporto Klubas “Neris”d.

22 d. . Plunksnos Klubas 
BALANDŽIO MĖN.

4 d. Baltų Komitetas — tautiniai šokiai
5 d. Skautų gegužinė

11 d. Studentai — Initium semestri
12 d. Meno Ansamblis
18 d. Kantas Balius
25 d. Skautų Tėvų - Rėmėjų Balius 

GEGUŽĖS MĖN.
2 d. Studentai

10 d. Motinos Diena
16 d. Sporto Klubas “Kovas” — metinis balius
30 d. Savaitgalio mokyklos balius 

BIRŽELIO MĖN.
7 d. Baltų Komitetas — išvežtųjų minėjimas

13 ir 14 Rezistencijos minėjimas
20 d. Sporto Klubo “Neries” balius
27 d. Skautų Kaukių Balius

LIEPOS MĖN.
4 d. Moterų Draugijos balius

11 d. Meno Ansamblis
25 d. Plunksnos Klubas

RUGPIŪČIO MĖN.
1 d. Sporto Klubas “Neris”

15 d. Sydnėjaus Apylinkės 20 metų sukakties minėjimas 
balius

29 d. Sporto Klubas “Kovas”

RUGSĖJO MĖN.
5 d. Tautos šventė

19 d. Spaudos Balius

SPALIO MĖN.
3 d. Lietuvių Bendruomenės namų “Dainavos” balius

10 d. Meno Ansamblis
24 d. Katalikų Draugija

SALE
PAMINĖTA VASARIO
Visiems turbūt žinoma, 

maža saujelė lietuvių sudaro Sale 
seniūnijų, tačiau ji yra ryžtinga

16-JI 
kokia

PRANEŠIMAS
Bankstowno Lietuvių Sporto 

Klubo “Neries” metinis narių, na
rių rėmėjų ir sportininkų susirin
kimas įvyksta vasario 22 d. 1 vai.

Darbotvarkė:
1).
2) .
3) .
4) .
5) .
6)
1)-
8) .
9) .

10).
Po

alučio su žirniais.
BJ-.S.K. "Neries" Vba.

Susirinkimo atidarymas. 
Prezidiumo kvietimas. 
Pirmininko pranešimas. 
Sekret.-iždin. pranešimas. 
Rev. Komisijos pranešimas. 
Klausimai dėl pranešimų. 
V-bos atsistatydinimas. 
Naujos V-bos rinkimai. 
Sumanymai ir diskusijos. 
Susirinkimo uždarymas, 
susirinkimo diskusijos prie

B

LAPKRIČIO MĖN.
7 d. Sporto Klubas “Kovas”

14 d. “Dainos” choras
21 d. Kariuomenės šventės minėjimas
28 d. Sporto Klubas “Neris”

GRUODŽIO MĖN.
6 d. Savaitgalio mokyklos užbaigtuvės

24 d. KŪČIOS — Sydnėjaus Lietuvių Klubas
31 d. Naujų Metų sutikimas “Dainavoje”.

1971 M. SAUSIO MĖN.
23 d. Sporto Klubas “Kovas”
31 d. Jūros Diena

VASARIO MĖN.
14 d. Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas
20 d. Moterų Draugijos Blynų Balius
Pastaba : Nenumatytais atvejais ruošiant parengimų, 

prašoma tartis su to mėnesio parengimų organizacijomis.
Sydney Apylinkės Valdyba

KORP! ROMUVA VASARIO 21 D., ŠEŠTADIENI,
LIETUVIU NAMUOSE 50 ERROL ST., NORTH MELBOURNE RUOŠIA

ABITURIENTAMS

ŠOKIU
>:

i kurį kviečia atsilankyti visus gimnaziją (metric.) baigusius 1969 m. abiturientus ir visą 
lietuvišką jaunimą.

įeinant aukojama $2. Geras orkestras ir bufetas. Bilietai gaunami prie įėjimo.

Pradžia 7.30 vai. vak. Rengėjai

S. BARO n? VASILIAUSKIENĖS 
KONCERTAI

INFORMACIJA 
SOLISTŲ S. BARO

IR G. VASILIAUSKIENĖS 
KONCERTŲ REIKALU

Patiksliname, kad solistų S. Ba
ro ir G. Vasiliauskienės koncer
tas Canberroje įvyksta kovo 7 d. 
8 vai. vak. Heiden Katalikų Cen
tre, Manuka.

Koncerto reikalais Sydnėjuje 
intensyviai rūpinasi Apylinkės 
Valdyba. Sydnėjuje bilietus j kon
certų platina:

V. Deikus (6 Albert SL, Cabra- 
matta), B. Žalys (9 Lloyd SL, Ya- 
goona, tel 70 3101), B. Genys, J. 
Reisgytė (135 Mimosa Rd., Green
acre, tel. 70 3978), V. Bitinas 
(56 Almora St., Mosman, tel 
969 6394), M. Cox (tel. 631 3688). 
Taip pat bilietai gaunami Lietu
viu Klubo patalpose Lidcombe 
(39 Church SL) ir pas spaudos 
platintojų prie bažnyčios sekma
dieniais.

I Sydney solistai S. Baras ir G. 
Vasiliauskienė atvyksta kovo 4 d. 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
ruošia solistų ir Sydney lietuvių 
susitikimo ir susipažinimo vakarą 
kovo 5 d. 8 vai. vak. Dainavos 
namuose Bankstowne (East Ter
race) įėjimas į šį pobūvį — $2.00 
asmeniui.

Bilietų kainos i koncertą: $3.00, 
$2.50, $2.00 ir 1.50.

Visi tautiečiai prašomi ne vien 
tik patys dalyvauti, bet drauge ir 
pasikviesti savo svečių. Atminkite: 
tai lietuvių reprezentacinis kon
certas.

ADELAIDE
J.A.V-bių lietuvis, dainininkas 

S. Baras atvyks į Adelaidę lėk
tuvu iŠ Sydney vasario 25 d. apie 
pietus. Jo koncertas, kaip atski
rai skelbiama (žiūr. 12 psl.), įvyks 
šeštadienį,vasario 28 d. Solistas 
S. Baras išskris iš Adelaidės se
kančių dienų po koncerto, būtent 
sekmadienį, kovo 1 d. apie 1 vai. 
Būdamas Adelaidėje, kiek atliks 
laiko nuo repeticijų ir poilsio, sve
čias mielai sutinka susitikti pri
vačiai su Adelaidėje gyvenančiais 
tautiečiais. Norintieji jį pas save 
priimti prašomi iš anksto apie tai 
pranešti p. J. Jonavičiui, tel 
46-4775.

Po koncerto; t.y. šeštadienį, va
sario 28 d. nuo apie 10.30 vai. vak. 
rengiamas svečiui priėmimas-va- 
karienė Lietuvių Namuose. Norin
tieji dalyvauti priėmime prašomi 
užsiregistruoti iki vasario 20 d. 
pas Apylinkės Valdybos kultūri
nių reikalų sekcijos vedėjų p. M. 
Petkunienę, tel. 53-2693, arba pas 
ALB. Moterų Sekcijos pirmininke 
p. R. Bajorfinienę, tel. 61-2572. 
Dalyvavimas priėmime vienam as
meniui $2.00.

Koncerto salė parinkta labai 
puiki, talpinanti daugiau negu 
600 asmenų. Aišku, jog vien Ade
laidės lietuviai salės užpildyti ne
galės. Todėl kviečiami visi Ade
laidės lietuviai prisidėti ir pagel
bėti sukviesti kuodaugiausia kita
taučių padedant jiems įsigyti bi
lietus iš anksto. Vyriausiuoju bi
lietų platinimo paskirstytoju yra

PADĖKA
Staiga mirus mano brangiam ir mylimam vyrui, mūsų 

mylimajam ir neužmirštamam tėveliui ir seneliui inžinieriui
VALDUI BITEI, 

nuoširdžiai dėkojame visiems prieteliams ir draugams, taip 
gausiai palydėjusiems į amžinojo poilsio vietą bei pagerbu
siems gėlėmis ir vainikais.

Ypatingai reiškiame gilią nuoširdžią padėką gerb. kunigui 
Leonardui Musteikiui Amerikoje už atlaikytas šventas Mišias 
už a.a. Vlado vėlę, gerb. kunigui P. Vaseriui už atskaitytas 
maldas koplyčioje.

Taip pat gili ir nuoširdi padėka visiems mus užjautu- 
siems didžiame skausme ir liūdesyje žodžiu, laiškais ir per 
spaudą.

Liūdinti Bronė BHienė
B. Kunčiūnų Seimą
D. Bitės Seimą

DAINAVOJE
BENDRUOMENĖS NAMŲ 
“DAINAVOS” NARIAMS

Pranešame, kad metinis Sydnė
jaus Lietuvių Bendruomenės Na
mų “Dainavos” narių susirinki
mas šaukiamas Dainavos salėje 
East Terrace, Bankstown 1970 m. 
kovo 8 d., sekmadieni, 3 vai. p.p. 
šiame susirinkime narių dalyvavi
mas būtinas.

Darbotvarkė::
1. Susirinkimo atidarymas. 2. 

Prezidiumo sudarymas. 3. Manda
tų Komisijos tvirtinimas ir jos 
pranešimas. 4. Valdybos pirminin
ko pranešimas. 5. Valdybos iždi
ninko pranešimas. 6. Revizijos 
Komisijos pranešimas. 7. Disku
sijos dėl pranešimų. 8. Valdybos 
veiklos tvirtinimas. 9. Valdomųjų 
organų rinkimas (valdybos ir re
vizijos komisijos). 10. Valdybos 
pranešimas abejų namų sujungi
mo reikalu. 11. Metinio nario mo
kesčio nustatymas. 12. Einamieji 
reikalai. 13. Susirinkimo uždary
mas.

Namų Valdyba

PRANEŠIMAS
SENŲJŲ SKAUTŲ 
ŽIDINIO NARIAMS

Pranešu Sydnėjaus Senųjų 
Skautų Židinio nariams, kad me
tinė židinio sueiga įvyks Lidcom- 
be, Lietuvių Klubo patalpose, va
sario 21 d. (šeštadienį) — 7.30 
vai. vakare.

Kviečiami nauji nariai į židinį.
Narių dalyvavimas b^tfinas.

Tėvūnas

GEELONG
GEELONGO LIET. CHORO 

INFORMACIJA
Vasario 1 d. Geelongo Lietuvių 

Choras turėjo savo metinį susirin
kimų, kurio metu išrinkta nauja 
valdyba šios sudėties: pirmininkas 
Dr. S. Skapinskas (6 Glenleith 
Ave., Geelong West), kasininkas 
P. Saldukas (150 Saparation SL, 
N th Geelong) ir sekretorius A. 
Steponavičius (1 Gull SL, Nor- 
lane).

Choro Valdyba

VISUOTINIS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Geelongo Apylinkės Valdyba 
šaukia vasario 22 d. 3 vaL p.p. 
Geelongo Liet Namuose ; 28 Duro 
St. N. Geelong visuotinį apylin
kės narių susirinkimą.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas. 2.

PARAMA “DAINOS” CHORUI
Nepriklausomybės minėjimo die

noje Wollongongiškis Jonas Čer
niauskas įteikė Sydney LieL “Dai
nos” chorui, per choro dirigentą 
Br. Kiverį 20 dolerių aukų.

Ponui J. Černiauskui, choro var
du nuoširdžiai dėkojame.

Dirigentas ir Valdyba

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
«*.**%%%%♦%***♦*%** -a <■* - -———

. V. Baltutis, tel 63-2093, kuris 
užklaustas greit nurodys kur ir 
per ką patogiausiai užsisakyti bi
lietus.

Scot Theatre Adelaidės Teach
ers College salė lengvai randama 
einant nuo North Terrace Karių 
paminklo žemyn i Kintore avenue 
iki vartų No. 14. Koncerto salės 
didžiulis pastatas randasi kiek 
toliau nuo gatvės, gal apie 100 
metrų.

Patartina iš anksto pastudijuo
ti, apsižiūrėti dėl automobilių par
kavimo galimybių.

Sužinojome, kad S. Baras pasi
rodys vasario 26 dieną 9.30 vai. 
vak. per Televizijos 9-tų kanalų 
“Adelaide Tonight” programoje. 
Adelaidės Apylinkės V-ba (ALŽ)

Prezidiumo kvietimas. 3. Visuoti
nio susirinkimo 1969 m. vasario 
2 d. protokolo skaitymas. 4. Pra
nešimai: a) apylinkės valdybos 
pirmininko, b) apyl. valdybos ka
sininko, c) Garbės Teismo, d) re
vizijos komisijos, e) organizacijų 
— apyskaita. 5. Diskusijos bei pa
sisakymai dėl pranešimų. 6. Man
datų komisijos rinkimai. 7. Vyk
domųjų organų rinkimai: a) apy
linkės valdybos, b) revizijos komi
sijos ir c) Garbės Teismo. 8. Klau
simai ir sumanymai ir diskusijos 
dėl tolimesnės Geelongo apylinkės 
ateities.

Apylinkės Valdyba

Adelaidėje solistų S. Baro ir G. 
Vasiliauskienės koncertas oficia
liai įtrauktas j tuo metu vykstan
čio Meno Festivalio programų. 
Jau sutarta, kad solistas S. Ba
ras rodysis vasario 26 d. vietos 
televizijos 9 stoties programoje 
9.30 vai. vakaro.

•
J Sydney iš New Yorko atvy

ko Jurgis Bagdonavičius pasima
tyti su savo broliu dantų gydy
toju Kostu ir atnaujinti pažintis 
su senais pažįstamais.

•
Pagal studentais pasikeitimo 

programa iš U.S.A. į Sydney at
vyko ir lietuvis studentas J. To- 
manskis. Jis yra medikas ir dir
ba tyrimų darbų Prince Henry 
ligoninėje.

mOsv pastogė
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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