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RUOŠKIMĖS KONCERTAMS
Sudarytas Baro ir Stankaitytės 

Gastrolių Organizacinis Komitetas
Krašto Valdybos Kultūros Taryba 

sudarė Gastrolių Organizacinį Komite
tą į kurį pakviestLpirm. J.Janavičius, 
nariai- G.Vasiliauskienė, V.Baltutis, 
J.Lapšys, P.Pusdešris ir B.Straukas. 
Komitetas dirba pilnu išsibėgėjimu.

Užmegsti ryšiai su visom apylin
kių valdybom, kur Baro ir Stankaitytės 
koncertai yra numatyti. Taip pat nu
statytos datos, kur ir kada koncertai 
įvyks.

Solistu maršrutas kol kas numa- 
t 

tytas toks:
11.3.71 Solistai atskrenda į Ade

laide.
15.3 Koncertas Adelaidės Town 

Hall (Meno Festivalio progr.).

MIRĖ ZIGMAS TOLIUŠIS
Zigmas Toliušis, teisininkas, vi

suomenininkas, trumpai sirgęs, mirė 
Kaune š.m. rugsėjo 12 d. Palaidotas 
rugsėjo 15 d. Toliušis buvo gimęs 
1889 m. spalio 30 d. 1908 m. Kaune 
baigęs gimnaziją ir 1912 m. teises 
mokslus Petrapily, negalėdamas gauti 
darbo Lietuvoje, iki 1917 m. tarnavo 
rusų teismo įstaigose Kijeve ir Polta- 
voje. Toliušis 1920 m. ’ uvo neskirtas 
Lietuvos nepapraštu įgaliotiniu Ukrai
nai' ir Charkove pasirašė susitarimą 
dėl lietuvių tremtinių gražinimo Lietu
von.

1921 m. Lietuvon grįžęs , Toliu
šis buvo svarbesniųjų bylu, tardytoju, 
1924 - 1944 m. buvo advokatas Kaune, 
1941 - 44 m. - Lietuvos advokatų ta
rybos pirm.

Velionis visuomenės darbu domė
josi nuo gimnazijos laikų. 1906-1908m. 
dalyvavo ‘Dainos’ draugijoj ir jos vai
dinimuose. Aktyviai veikė studentų 
tarpe Petrapily, karo metu dirbo lietu-
vių tremtinių tarpe Paltavoje ir Ode
soje. Kaune dalyvavo Įvairiose visuo
meninėse organizacijose: Kalinių glo
bos d-joje, Žiburėlyje, Vytauto D. Ko
mitete, Vilniaus krašto lietuviams šelp
ti komitete, Spaudos Fonde, Varpo ben
drovėje ir-kt.

1922 - 1927 m. Z.Toliušis buvo 
Lietuvos seimų narys ir valstiečiu, 
liaudininkų frakcijos pirmininkas. Dir
bo Lietuvos valstiečiu, liaudininkų są
jungos vadovybėje ir visą laiką buvo 
aktyvus narys.

Sovietams okupavus Lietuvą, Z. 
Toliušis 1940m. liepos 11d. buvo su
imtas ir beveik metus laiko laikytas 
kalėjime. Kilus karui, išsilaisvino. 
Vokiečiu, okupacijos metu dirbo pogrin
dyje. Buvo vienas iš autorių žinomo 
memorandumo, kurį vokiečiu, okupaci
nei valdžiai Įteikė 1942m.vdr. K.Gri
nius, kun. M. Krupavičius ir prof. J. 
Aleksa.

1944-1945 m. sovietų vėl kalintas 
Kauno ir Vilniaus kalėjimuose. 1946m. 
trečią kartą suimtas ir nuteistas 5 me
tams. 1951 m. suimtas ketvirtą kartą ir 
buvo ištremtas' į Sibirą. Tik 1955 m. 
grįžo Lietuvon ir 1959m. buvo nubaus
tas 48.000 rb. už testamento sudarymą.

Velionis dirbo ir spaudoje: nuo 
1906m. ‘Vilniaus Žiniose’, vėliau'Lie- 
tuvos ūkininke’, ‘Lietuvos Žiniose’, 
‘Teisės’ žurnale. Yra parašęs eilę bro
šiūrų iš teisės sryties. Iš Sibiro grį
žęs parašė atsiminimus ir kelias mo
nografijas iš Lietuvos meno istorijos. 
Vis tai liko rankraščiuose.

(Elta)

18.3 Koncertas Adelaidės lietu
viams.

24.3 Koncertas Perthe.
26.3 Koncertas Canberroj.
30.3 Koncertas Sydnėjuje.
31.3 Melbourne, daly v. religiniame 

koncerte.
2 ar 3.4 Koncertas Melbourne.
4.4. 'Solistai išskrenda į Čikagą.

Solistą Barą mūsų visuomenei pri
statyti nereikia. Pereitais metais jis 
su soliste Vasiliauskiene aplankė vi
sas mūsų kolonijas, suteikdamas proga 
pasigerėti jo puikiu balsu ir dainavi
mu. Nėra jokios abejonės, kad ir busi
muose koncertuose jis bus lygiai toks 
pat puikus.

Gal kiek mažiau mums pažįstama 
Dana Stankaitytė. Ji savo dainavimo 
karjerą pradėjo jau emigracijoj ir iško
pė į pirmaeiles solistes jau gyvenda
ma Amerikoj. Stankaitytė su koncer
tais plačiai apvažinėjo šį kraštą ir įgi
jo ten didelio populiarumo. Bet labiau
sia ji pasireiškė Čikagos lietuvių ope
roje. Be jos neapsėjo nei vienas ope
ros pastatymas, kuriuose jai buvo pa
tikėtos beveik visos pagrindinės so
prano partijos.

Be to, Stankaitytė ir Baras kaip 
partneriai y a davę visą eilę koncertų, 

pnUrj-ii įsidainavę ir turi paruo
šė platų duetų ir solo repertuarą. Abu 
solistai yra dainavimo karjeros pačioj 
viršūnėj ir jų koncertai be abejones 
bus aukšto meninio lygio, kaip reper
tuaro^ pasirinkime taip ir jo išpildyme.

Siu koncertų rengėjai tikisi, kad 
lietuviškoji visuomenė solistų viešna
gę šiltai sutiksir nei vienas nepraleis 
progos juos išgirsti. Kita tokia proga 
negreit, o gal ir visai nebepasikartos.

B. Straukas

LIETUVOS KATALIKU PROTESTAS

‘New York Times’ dienraštis š.m. 
rugsėjo 27d. paskelbė svarbią žinią 
an’e okup. Lietuvos 2.000 katalikų 
protesto raštą Sovietų Sąjungos vyriau
sybei ir, aplamai, apie religijos suvar
žymus Lietuvoje.

Dienraščio korespondentas T.Sha- 
bad pranešė: Lietuvos katalikų protes
to raštas - atviras laiškas, turįs š-m- 
rugsėjo 19d. data ir rugsėjo 26d. jis 
buvo parodytas užsienio spaudos at
stovams Maskvoje.

Laišką pasirašė 2.000 Prienų pa
rapijos tikinčiųjų. Jie pabrėžė, kad 
vietos įstaigos varžo religijos laisvę. 
Dienraščio korespondentas pažymėjo, 
jog tas atviras laiškas liudija, jog ka
talikų Bažnyčios svoris Lietuvoje te
bėra didelis, nepaisant komunistinės 
propagandos, esą Lietuvos tikintieji 
vis labiau atšala nuo religijos.

Dienraštis pareiškė nuomonę, kad 
šis Prienų parapijiečių laiškas taip 
pat liudija: religinės bendruomenės iš 
sovietų valdžios bei partijos vis griež
čiau reikalauja garantuoti religijos lais 
ve, numatytą sovietų konstitucijoje.

Lietuvos katalikų, su 2.000 para
šų atvirame laiške pabrėžta: Lietuvos 
dvasininkai varžomi, jiems vykdant re
ligines apeigas, be to, nurodyta, kad 
Prienų parapijos kunigas buvo suim
tas, nes'vaikus mokinęs katekizmo’ 
ar juos ruošęs komunijai.

ŠERKŠNAS LIETUVOS MIŠKE

Laiške nurodytas kun. Juozo 
Zdebskio pavyzdys - jis buvo suimtas, 
nes vaikus mokęs katekizmo ir laukia
ma jo bylos. Laiške sakoma: ‘Mūsų 
nuomone, tai pažeidžia sovietų įsta
tymus ir konstituciją. Dėl to mes pra
šome sovietų vyriausybę suteikti mums 
tikrą tikėjimo bei religijos laisvę ir 
leisti kunigams be baimės ar trukdymų 
vykdyti jų pareigas ir įsakyti paleisti 
Tėvą Juozą Zdebski.’

Laikraštis pridūrė, kad užsienio 
stebėtojų nuomone, sovietų įstaigos 
susirūpinusios religiniu gajumu Lietu
voje dėl kataliku bažnyčios ‘tarptauti
nių ryšių’. Sovietų vyriausybė labiau 
pakanti rusų ortodoksų atžvilgiu, nes 
jų bažnyčia gausingiausia krašte, beto, 
jos hierarchija daugiau atsidūrusi tie
sioginėje sovietų žinioje.

(Elta)

Ryšium su spaudoje paskelbta ži
nia apie Prienų 2000 parapijiečių me
morandumą ir kun. J.Zdebskio suėmi
mą, Vlikas, prijungei ‘New York Ti
mes’ straipsnio foto kopiją, pasiuntė 
atatinkamus raštus J.Tautų Žmogaus 
Teisių Komisarui, princui Sadruddin 
Aga Khanui, be to, laiškus ‘Amnesty 
International’ organizacijai ir kard. 
Minszenty Fondui St. Lous, Mo.

(Elta)

Hamburge, Vokietijoje, leidžia
mas iliustruotas savaitinis žurnalas 
‘Stern’ (jo tiražas siekia daugiau 2 
mil. egz.) š.m. rugsėjo 12 d. laidoje 
paskelbė išsamų straipsnį apie Simą, 
Kudirką. Įdėtos devynios įvairaus dy
džio nuotraukos bei žemėlapis. Straips
nio antraštė ‘Vieno pabėgimo eiga’ ir 
jo autorius - Klaus Liedke.

Smulkiai aprašyti Kudirkos dra
mos tarpsniai: pasiruošimas ir šuolis 
iš sovietų laivo ‘Sovietskaja Litva’ į 
JAV laivą ‘Vigilant’, Kudirkos apie 8 
valandų pergyvenimai laive, toliau - 
brutalus Simo gražinimas rusams ir,pa
galiau jo byla Vilniaus sovietiniame 
teisme. Pastaroji dalis - trumpesnė. 
Tačiau visa kita - Kudirkos išgyveni
mai JAV laive, maldavimai jo neišduo
ti, rusu-bolševikų barbariškas jo at
žvilgių elgesys - tai Liedtkes aprašy
ta vokiečiams budingu kruopštumu, 
tikslumu (net minutes skaičiuojant) 
bei giliu įsijautimu.

Vokiečių žurnalo straipsnyje pa
tiektas vienas naujas, JAV ar lietuvių 
spaudoje anksčiau nepastebėtas fak
tas. S. Kudirka nugabenus (padedant 
amerikiečiams jūrininkams) į sovietų 
laivą (tai buvo 11:40 naktį), po maž
daug valandos ‘Vigilant’ išlydėjęs so
vietinį laivą į atvirą jūrą. Tačiau apie 
3:30 vai.ryto, lapkričio 24 d., šis lai
vas vėl buvo atsidūręs New Bedford 
uoste (Um 3.30 Uhr am Morgen des 24 
November macht sie wieder im Hafen 
von New Bedford fest).

. . (Elta)
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Redakto
riaus žodis

DĖL VERKŠLENIMO

Yra pasklidusi nuomonė, kad mū
sų veikloje esą perdaug verkšlenama.

KĄ mes vadiname verkšlenimu? 
Ar tas, kad mes skundžiamės nutautė
jimu yra jau verkšlenimas? Ar tas, kad 
prašome paremti mokyklas, sumokėti 
solidarumo mokesti, lankyti susirinki
mus, paremti vieną ar kitą fondą, užsi
prenumeruoti laikraštį, nusipirkti kny
gą yra verkšlenimas? Niekas dėl sa
vęs neverkšlena, niekas sau pinigų ne
renka, niekam nemalonu atkišus ran
kos prašyti, kad ir už kitus, kad ir 
bendruomenės naudai. Tas darbas rei
kalingas pasiaukavimo, tas darbas ver
tas būtų vadinti didvyrišku. Nes tuo, 
kaip tik tuo nuolatiniu priminimu pa
reigų, žadiname sąžinę ir neleidžiame 
tai daugumai pasinešusiai į ramybę už
migti.

Toks aukų rinkimas vienam ar ki
tam tikslui, pas mus jau yra skaitoma 
verkšlenimu, bet ištiktųjų yra aukš
čiausios rūšies humanizmas. Kas su
skaitys kiek stovi universitetų, ligo
ninių, mokyklų, prieglaudų aukomis 
pastatytų? O Ir mūsų patriotizmas iš
eivijoje kokia forma gali geriau pasi
reikšti kaip tik auka. Vistiek ar toji 
auka atiduodama darbu ar pinigais.

Aš nematau, kad mūsų veikloje 
būtų to perdėto ir nereikalingo verkš
lenimo į kurį galėtume su panieka žiū
rėti. Tiesa, kad mes esame nejautrus 
aukai ir dažnai mokame atsakyti: ‘O 
kas man ką davė?’ Ir čia būsime pa
miršę. savo sunkias dienas Vokietijo
je karo metu, aišku jaunieji to neišgy
veno, bet vyresnieji tą gerai žino. So
cialinis žmonių gyvenimas be aukos 
negali apseiti ir ypač mums svetimoje 
aplinkoje esantiems ir norintiems iš
laikyti savo tautinę tapatybę.

Daug kam nepatogus tas taip va
dinamas verkšlenimas, bet be jo kaip 
gi prieitume prie užkietėjusių, prie tų 
kurie linkę būti izoliacijoje ir dėlto 
nejaučia bendro reikalo. Retas kuris 
pats pasiūlo auką, pas daugelį reikia 
nueiti į namus, reikia prašyti ir verkš
lenti.

Tai ką mes vadiname verkšlenimu 
labai dažnai būna tik paskatinimas, o 

ž to mums reikia ir niekad jo nebus per
daug. Žmogus būdamas iš prigimties 
egoistas, galvoja kad su kiekviena au
ka jis save skriaudžia, bet gi mes ži
nome kad mūsų visų bendra gerovė pri
klauso nuo socialinio bendradarbiavi
mo, nuo visų bendrų pastangų, tada ir 
aukos dvasia ir tas vadinamas verkš
lenimas tampa būtinybe.

****

PRANEŠIMAS
ALB Geelongo Apylinkės Valdy

ba savo posėdyje 1971.9.25 vispusiš
kai apsvarsčiusi Ponių: E.Jomantie
nės (jun), A.Žvirblienes, P.Čerekavi- 
čienės pateiktą Apyl. Valdybai pareiš- 
kimą-skundą ir susipažinusi su atatin
kamais duomenimis bei Prezidiumo pa
reiškimu rado, kad 1971.6.6. įvykę, 
Geelongo Moterų Draugijos valdybos 
rinkimai Geelongo Liet. Bendruome
nės namuose buvo neteisėti, taigi, ir 
nauja Moterų Draugijos Valdyba yra 
nelegali.

Visi Geelongo Apyl. Valdybos na
riai yra tos nuomonės, kad moterys 
norinčios priklausyti Moterų Draugijai, 
turėtų veikti originalios Geelongo Mot. 
Draugijos rėmuose iki šios Draugijos 
teisėtos valdybos (dabar vadovaujan
čios p. L.Skapinskienės) kadencijos 
pabaigos, o tada pravesti naujus rin
kimus.

ALB Geelongo Apylinkes 
Valdyba

****
“Kultūros Barų” žurnalas Vilnių-- 

je 8 nr-je įdėjo Australijoje gyvenan
čio V. Janavičiaus knygos fragmentą.

(ELTA) 
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LABVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪSQ GARBĖS REIKALAS.

Gerb. Redaktoriau,
Malonu buvo skaityti MP nr. 32 

Senelio straipsnį apie Lietuvių,Sodybą. 
Didelė pagarba tenka SLMSG D-jai ir 
ypač jos pirmininkei p. O.Baužienei. 
Darbas jau matomas. Iki šiol vis tek
davo nugirsti kalbant, kad per ilgai 
tęsis, kad jos nieko nepadarys ir kad 
mes nesulauksime. Dabar jau abejonių 
nebeturime, tad lieka tik joms padėti 
įgyvendinti jų projektą.

Senelis mums siūlo visiems apsi- 
dėti po $10. Sakyčiau, kad tai puikus 
projektas, $10 visi galime sumokėti, 
niekam nebus perdaug. Jeigu visi vie
ningai padarysime, tai greitai turėsi-, 
me savo sodyba^ su svetaine, kurioje 
galės rinktis visi, salė įvairiems rei
kalams tinka. Čia galės būti susirinki
mai, šventes, pamaldos, pobūviai, kny- 
ginėlis ir kt. Ar begali būti geriau? 
Atminkime, kad savo pinigais niekados 
to nepajėgtume padaryti, kad du treč
dalius prideda valdžia. Išnaudokime 
tą progą, kitaip padarytume, sakyčiau, 
tautinį'nusikaltimą. Būkime vieningi 
šiame reikšmingame darbe, nes neži
nia kam iš mūsų priseis pasinaudoti.

Pagaliau jug tai garbė turėti savo 
sodybą, aplankyti savo senelius, ug
dyti tautinę veiklą ir kaupti palikimus 
ir lėšas į vieną didesnį vienetą, kuris 
gal but išliks ilgiausiai mūsų tautinio 
gyvenimo pėdsakuose kaip Lithuanian 
Village. .Su pagarba

K. Ankus, Sydney

NAUJI PATVARKYMAI
LIETUVIU DIENU NUOSTATAI

1. Lietuvių dienos rengiamos kas 
antri metai. Jų vietovę nustato Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavimas.

2. Lietuvių dienų rengėjas yra 
ALB Krašto Valdyba, jų pravedimu rū
pinasi Krašto Kultūros Taryba.

3. Lietuvių dienu vietovei ir Kraš
to Valdybos būstinei neesant tame pa
čiame mieste, Krašto Valdyba lieka 
nominaliniu rengėju. Techniškasis ren
gėjas yra tos vietovės Apylinkės Val
dyba arba jos sudarytas specialus ko
mitetas.

4. Pagrindiniai Lietuvių dienų pa
rengimai: Dainų Šventė, Jaunimo Kon
certas, Teatro Spektaklis, Muzikos ir 
Lieteratūros Vakaras, Tautinių Šokių 
Koncertas ir Dailės Paroda.

5. Lietuvių dienų parengimuose 
privalo vyrauti lietuviškumas. Krašto 
Kultūros Taryba, visais atvejais, nu-

Aziljo teisė JAV
Vashingtono dienraštis “The Ev

ening Star” š.m. rugsėjo 15 d. laidoje 
rašė apie numatomas naujas taisykles 
azilio teisės reikalu. Dienraštis pažy
mėjo, kad 1970 m. lapkričio 23 d. įvy
kis - Simui Kudirkai nesuteikus globos 
ir sovietų jūrininkams net Simą sumu
šus amerikiečių laive - buvo sukėlęs 
JAV prezidento pasipiktinimą. Jis 
įsakęs parengti naujas taisykles, nes 
norima, jog panašūs įvykiai daugiau 
nepasikartotų. Dienraštis praneša, 
kad tyrimų bei taisyklių ruošos darbas 
jau baigtas ir tai buvo vykdoma Val
stybės departamento, kuris, savo ruož
tu, tarėsi su Gynybos bei Transporto 
departamentais.

Naujų taisyklių - dokumento pro
jektas jau esąs Valstybės departamen
te. Vashingtono dienraštis nurodė i 
kai kuriuos jo straipsnius.

Svarbiausioji taisyklių vieta - 
JAV pareigūnai negali vienašališkai 
nesuteikti azilio ar laikinos globos 
teisės jos prašantiems svetimų kraštų 
piliečiams. Jų dėl persekiojimo ar dėl 
baimės būti persekiojamiems, prašan-

Gerb., p. Redaktoriau,
Žiūrint į mūsų tautinius šokius 

nejučiomis imi didžiuotis jais, jie to
kie turiningi, tiek giliai prasmingi,pil
ni elegancijos, grakštūs. Kas gali pri
lygti mūsų Blezdingelei, Malūnui, Ku
bilui, Rugučiams ir kt. Australai,o ir 
kiti labai vertina mūsų šokius, jiemie- 
lai norėtų patys šokti, jei kas tik juos 
pamokytų.

Mes Perth esame laimingi, mūsų 
jaunimas šoka dėka mūsų mokytojų:p. 
B.Kateivienės, p.V.Miliauskienės, p. 
V.Repsevičienės, kurios dirba, auko
jasi visų labui, taip pat ir muzikantas 
p. A.Taškūnas, kuris net australiokus 
įtraukia į tą darbą. Tas viskas labai 
gražu ir mums senesniems žmonėms 
kartais darosi gėda, kai matai kaip se
nesnio amžiaus žmonės sėdi prie sta
lo ir proferansu užsiima, apie pulką 
svąjoja, užuot atėję ir paploję jaunimui 
už jo gražius šokius.

Su pagarba
A.Miliauskas, Perth

****

— Ilgas yra pamokymų ke
lias, trumpas — pavyzdžių.

Seneka

lemia parengimų programų sadarymą.
6. Lietuvių dienų rengėjai Įparei

gojami parūpinti tinkamas patalpas me
no vienetų pasirodymams, apgyvendin
ti meno vienetų dalyvius.

7. Lietuvių dienų pelnas, įskai
tant ir Naujų Metų baliaus pelną, pa
skirstomas sekančiai: 20% Apylinkės 
Valdybai, 20% Krašto Valdybai, 10% 
švietimo reikalams ir 50% Lietuvių die
nų programų dalyvių susidariusioms 
kelionės išlaidoms dalinai padengti, 
atsižvelgiant į dalyvių skaičių ir ke
lionės nuotolį.

8. Lietuvių dienų apyskaita tikri
na ALB Krašto Kontrolės Komisija ar
ba vietinės apylinkės kontrolės komi
sija.

9. Lietuvių dienų apyskaita tvir
tina ALB Krašto Valdyba.

ALB Krašto Valdyba
ALB Krašto Kultūros Taryba 

čių globos teisės noras turi būti pa
tenkintas į prašymo motyvus atsižvel
gus. Azilio prašantieji, pagal naujas 
taisykles, bus JAV įstaigų globojami 
tiek JAV teritorijoje ar jų teritoriniuo
se vandenyse, tiek ir JAV laivuose, 
lėktuvuose, esančiuose virš vandenų 
ar jūroje. Dar numatyta, kad JAV įstai
goms gali būti leidžiama jėga pasi
priešinti pastangoms globos prašan
čius prievarta grąžinti į jų kilmės kraš
tą.

Taisyklės nevisai aiškiai nusako 
atvejus, kai globos prašoma svetimoje 
teritorijoje, kur veikia JAV įstaigos 
ar įrengimai (bazės), be to, laivuose, 
lėktuvuose ar kraštuose; kur veikia 
JAV diplomatinės bei konsularinės 
atstovybės.

Azilio teisė ligšiol nebūdavo tei
kiama JAV įstaigose ar įrengimuose 
svetimuose kraštuose. Tačiau, pagal 
tas taisykles, JAV atstovai leidžiama 
prašančiam, suteikti laikiną globą ir 
iš to atstovo reikalaujama, kad jis ne
delsiant susisiektų su Valst. departa
mentu. Taisyklės dar numato, kad tik 
Valst. departamentas tegali daryti 
sprendimą bet kurio globos prašančio

Edv. Migevičius su Ponia sodelyje 
prie savo namų.

75 METU SUKAKTIS

Spalio 10 d., sekmadienį, p. 
Edvardas Migevičius, savo jaukiame 
name, Cabramattoj, atšventė 75 metu 
gimtadienį.

Pasveikinti susirinko šeima, anū
kai, kaimynai ir artimieji draugai, vi
so apie 50 asmenų. Sukaktuvininkas 
sulaukė daug nuoširdžių sveikinimų, 
linkėjimų ir prie vaišių stalo už sukak
tuvininką dalyviai išgėrė tostą ir su
giedojo ilgiausių metų.

P. Edvardas Migevičius gimė ūki
ninko šeimoje, Duokių kaime, Vilkijos 
valsčiuje, Kauno apskr. 1919 metais 
įstojo į Lietuvos Kariuomenę (savano
ris kūrėjas) ir tais pačiais metais bai
gė Karo Mokyklą leitenanto laipsniu. 
Dalyvavo bermontininkų ir lenkų fron
te. Be kariuomenės medalių, dar buvo 

apdovanuotas Šaulių Žvaigžde ir Gegi- 
mino Olrdenu. 1925 metais iš kariuome
nės išėjo atsargon kapitono laipsniu. 
Vėliau užėmė atsakingas pareigas val
diškose Įstaigose.

1925 metais apsivedė su panele 
Magdalena Vasnelyte ir sukūre gražia 
šeimą, susilaukė dvi dukreles - Lai
mą ir Ireną ir sūnų Alių. Rusams, ko
munistams, pirmą kartą užėmus Lietu
vą, p. E. Migevičius buvo suimtas ir 
8!4mėn. išlaikytas kalėjime. Antru kar
tu rusams komunistams artėjant prie 
Lietuvos sienos p.p. E.M.Migevičiai 
su jauna šeima pasitraukė Vokietijon. 
1948 metais atvyko Australijon ir ap
sigyveno Sydnėjaus priemiestyje Ca
bramattoj, kur ir dabar gyvena. Čia iš
mokslino šeimą, jau visi apsivedė, au
gina šeimas - anukus, ir visi gražiai 
gyvena.

Mielas Edvardai! Linkiu Tau 
džiaugsmo, sveikatos ir dar daug me
tų gyventi.

Antanas Baužė

sugrąžinimo atveju. Tais atvejais, kai 
suteikiama laikinoji globa, tik Valst. 
departamentas tegali leisti atšaukti 
suteiktą globa,.

Šias žinias pateikus Vashingtono 
dienraščiui, dabar lauktina, kad nau
jųjų globos taisyklių projektą patvir
tinus atitinkamoms įstaigoms, Valst. 
departamentas netrukus paskelbs ir tų 
taisyklių pilnąjį tekstą.

(ELTA)
Lietuvos ge. konsulo dr. P.Dauž- 

vardžio laidotuvėse Čikagoje dalyva
vo Illinois gubernatoriaus atstovas, 
kardinolas Cody, miesto meras R.Da
ley ir įvairių kraštų 35 konsulai. Kū
ną į šv. Kazimiero kapines palydėjo 
322 automobiliai. Atsisveikinimo me
tu bažnyčioje kalbėjo Lietuvos Atsto
vas J.Kajeckas, dr. K.Bobelis ir J.Ja
saitis.

•.-■j-' #*** ’ 1 (Elta)

j
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VAKARAS SU ANTANU ŠKĖMA

A Matukevičienė
Taip pavadintas š.m. spalio 3 d. 

vakaras Melbourne Lietuviu, Namuose 
surengtas Australijos Lietuvių Ben
druomenės Lituanistinės Bibliotekos.

- Vietoj gėlių ant jo kapo šį vaka
rą skiriame autoriui Antanui Škėmai, 
prieš dešimti metų žuvusiam auto ka
tastrofoje, pagerbti ir jo kūrybai, jo li
teratūriniam palikimui prisiminti. - Sa
ko p. Albertas Šeikis savo Pagerbimo 
Žodyje.

Sunku patikėti, kad kur nors yra 
kapas žmogaus - rašytojo, kurs šį va
karą atėjo pas mus gyvas, Įdomus, mo
dernus. Atėjo toks, koks yra žmogus; 
atėjo atviras, plačiai atlapota širdimi, 
atėjo drąsiai.

- Škėma buvo Įdomi, geniali asme
nybė, - sako Albertas Šeikis. - Jo lite
ratūrinis palikimas, kad ir negausus 
tomų skaičiumi, tačiau lietuviu, litera
tūrai svarus ir reikšmingas.

Eis metai po metu, į mūsų litera
tūra žengs vis nauji vardai, tačiau atei
nantiems ir visoms naujovėms visad 
stipri atrama bus musu literatūros auk
so fondas, prie kurio kartų kartos nuo
latos sugris semtis patyrimo, mokytis 
ir minėti. Šitokiam aukso fondui pri
klauso ir A.Škėmos kūrybinis paliki
mas. Eina metai, o Škėma lietuvių li
teratūros istorijoj daugeliu atveju lie
ka pirmasis ir nepakartojamas. Jis iš
siskiria iš kitų mūsų rašytojų tuo, kad 
jis buvo modernistas ir tuo metu mūsų 
literatūroje pats geriausias.

Savo turiniu ir forma A. Škėmos 
kūriniai yra priešingas polius mūsų 
konservatyvaus kaimiško realizmo, mū
sų pasimėgiavimo suidilinta praeities 
vizija gimiynėje. Priešingas polius 
mūsų ramaus gaspadoriško tikrumo sa
vąja tiesa ir savo žeme. Jo kūrybinio 
pasaulio savitumas, šviežia tematika, 
visai naujas psichologinis priėjimas, 
naujos išraiškos priemonės, novatoriš
ki eksperimentai - išgąsdino daugelį 
bendralaikių ir susilaukė kontraversi- 
niu Įvertinimų. Vieniems jis buvo ne
vertas dėmesio, absurdais ir šokiravi
mais klasikinės ramybės ir vientisu
mo ardytojas. Jie užsikimšo ausis, ne
norėdami jo girdėti. Kitiems jis buvo 
talentingiausiu lietuvių rašytoju-moder- 
nistu emigracijoje, žavįs_minties drą
sumu ir formos naujumu. Žaibiško ryš
kumo ir tikslumo apibūdinimai,išplės
ti iš modernaus pasaulio iš naujoviš
ko žmogaus; kartais ciniški, kartais 
ironiški, kartais suvesti iš surealisti- 

4 eilėraščių scena. Deklamatorės: UDidzytėTJūskaite, Klimaitiene 
ir D. Antanaitienė.

nių netikėtų ir košmarinių kontrastų- 
- mūsų literatūroje buvo naujiena. Ir 
čia Škėma geriausias.

Kaip žmogus ir kaip rašytojas An
tanas Škėma turėjo vieną didele, ypa
tybę, brangią,nes tokių reta: tai jo di
delis, nepavargstantis intelektas. Po
kalbiai apie Škėmos kūryba nesibaigia! 
Tačiau, kad ir iš trumpos laiko per
spektyvos (vos 10 metų nuo jo mirties 
nežiūrint kontroversijos, Škėma šian
dien yra irikiuotas į pirmųjų rašytojų 
eiles. Jis ypač ryškus dramaturgijoje 
ir lyrinio pobūdžio kūriniais prozoje.

Atgrojo Čelesta Antanui Škėmai, 
nusileido uždanga ir atėjo antroji il
goji naktis.

- Tokia yra mano giesmė, kuri tu
rėjo būti. - rašė Škėma.

Pro mus dideliais šuoliais pralė
kė raitelis, apšviestas žydrios švie
sos, kuri spindėjo iš jo akių. Nuo jo 
žvilgsnio, nuo šauksmo, nuo jo žirgo 
pasagų bildesio bailesnieji prisigūžė 
prie žemės, drąsesnieji pakėlė galvas. 
Bet, turbūt ne Į praeitį, ne užmarštin 
nušuoliavo raitelis’? Liko gilūs pėd
sakai literatūroje, kurių neužpustys 
laiko smėlys.Ir mes likome jo vaizduo
jamoje buityje, Į kurią dabar įsijungė’ 
ir jo šauksmas. Mes visi esame pa
keliui Į tą pačią naktį, apie kurią ra
šė ir kalbėjo Antanas Škėma. Tačiau 
kalbėdami apie mirtį, visų pirma mes 
kalbame apie gyvenimą, per kurį Tu 
ėjai aukštai iškėlęs savąjį žiburį, ieš
kodamas savojo kelio. Ir mirtis turi 
savąją prasmę ir tamsoje yra žiburių 
ir nakties tyla turi savuosius garsus.

(Alberto Šeikio Pagerbimo Žodis)
Toliau programoje: Nakties tyla 

iš ‘Nuodėguliai ir Kibirkštys’ - skaito 
Paulius Rūtenis. Paulius mūsų scenos 
mylimasis, vienintelis toks visame 
Australijos kontinente, mūsų Keliau
jantis Vaidila. Didelė lietuvių koloni
ja ar maža, kur Paulius pasirodo, ten 
visuomet kas nors įvyksta, nes visur 
ir visada jis atneša gyvybės. Pauliaus 
skaitoma Nakties Tyla šiurpulingai gar
si ir jaudinanti.

Ponia Alena Karazijiene skaito 
Henriko Nagio ‘Paskutinis laiškas An
tanui Škėmai’.

Skambus A.Karazijienės balsas 
ilgoką skaitinį perduoda vaizdžiai, gy
vai ir klausyti nenusibosta. Ji taip pat 
mūsų scenoje senai pažįstama ir mė
giama. Retame kultūriniame parengime 
nerasime A.Karazijienės; ji skaito; ji 

rašo, dažna iniciatorė Įvairių parengi
mų mūsų kultūrinėje veikloje.

4 Eilėraščiai: Pažadas - skaito D. 
Antanaitienė-Statkutė, Prašymas Nr.l 
ir Nr.2 - skaito I.Didžytė, Melas - skai
to D.Juškaitė ir Pabėgėlis - skaito V. 
Klimienė - Linikaitė.

ištrauka iš ‘Baltos Drobulės’ - 
skaito B. Jokūbaitis.

Jūra iš ‘Čelestos’ - skaito E.Šei- 
kieriė.

Visi paskutinieji - tai mūsų jau
nimo žiedai, mūsų pasididžiavimas.

Per vėlu...
Miesto parke ant akmeninio suolo 

sėdėjo moteris. Pavasaris. Jaunuose 
medžių lapuose žaidė saulė ir jos spin
duliai atskrisdavo į margaspalvį gėly
ną didžiulėj kliomboj ir atsimušdavo 
sėdinčios moters ašarose vos vos be
silaikančiose prie blakstienų. Jos lū
pos kietai suspaustos, nes ji bijojo 
balsiai sudejuoti.

Parko žolyne žaidė vaikas ir šu
niukas. Jie abu bėgiojo, juokėsi, krykš
tė, griuvo vienas kitą apsikabinę ir 
vėl juokėsi, vėl bėgiojo. Ar yra kas 
linksmesnio kaip mažas vaikas su šu
niuku? Ar yra didesnė draugystė ir 
meilė? Koks gražus gyvenimas! Vai
kas prabėgo ir moteris nusišypsojo.

- Dieve! - Išslydo gilus atodūsis. 
- Maniau, kad rėksiu, klyksiu...Maniau 
kovosiu... Viešpatie!.. Tyliu...

- Ponia, ateikite su vyru! - pasa
kė per telefoną gydytojo receptionistė.

Pas gydytoją ji nuėjo viena. Pir
mą kartą per trisdešimtį bendro gyve
nimo metų ji norėjo būti viena.

- Ponia, jus inteligentė moteris... 
Kodėl neatėjote anksčiau? Prieš du me
tus būtų dar ne vėlu. Nauji medikamen
tai, testai...

- Kaip ilgai dar, daktare? - Vos 
girdimas klausimas, viltis neviltyje.

- Šeši... aštuoni mėnesiai...gal 
metai?! - Daktaro akys, pilkai mėlynos 
ir liūdnos. Gal mirties angelas irgi tu
ri tokias pat akis? Rankos lyg maldai 
sudėtos. Gydančios rankos . Albrecht 
Duerrer’io rankos.

- Daktare, nesakykime mano šei
mai, gerai? Užteks laiko jiems, kada 
kančia, nepakeliamas skausmas prasi
dės... pabaigoj... prašau, daktare!..

- Tk du metu atgal... Per vėlu...
Jis padėjo jai apsivilkti paltą. 

Pilkai mėlynose, neišmatuojamai liūd
nose akyse- bejėgumo skausmas.

- Ačiū, daktare!
Vaiko juokas.
- Viešpatie! Ar neįmanoma klaida 

danguje?.. Gal... Ką Tau duoti galė
čiau? Ką pažadėti?.. Per vėlu... Per 
vėlu pažadėti... Atsimeni, Dieve?... 

Iš jų kiek vyresnė p. E.Šeikienė, kuri 
su vyru Albertu Šeikiu yra mūsų ben
druomenės gyvenime judančioj!, žadi
nanti dvasia.

Antroje programos dalyje pirmas 
paveikslas iš dramatinės legendos ‘Ži
vilė’. Svajūnas^- P.Rūtenis, Gluosnis 
V.Lazauskas, Živilė - D.Antanaitienė 
Statkutė, Karijotas - P.Rūtenis ir Ašau- 
tas - P.Vaičaitis. *
„ Čia išsiskiria Dalia Antanaitienė 
Živilės rolėje. Nelieka sausų akių pub
likoje. Dalią žavinga; ji nevaidina, ji 
pergyvena Živilės skausmą ir jį per
gyvename visi, esame sujaudinti. Ne
žinau žodžiu apsakyti...bet ar berei
kia žodžių, jei su aktore verkia akys 
ir širdis?

Ne, šis vakaras ne ‘vietoj gėlių 
ant jo kapo’. Šis vakaras - gyvų gėlių 
puokštė gyvam Antanui Škėmai. Jis gy
vas...Jis atėjo pas mus gyvas, mes jį 
pamilome... ir gyvas jis liks mumyse,

Dėkoju Albertui Šeikiui, dėkoju 
Vakaro mecenatams ir programos daly
viams už neužmirštamą ‘Vakarą su An
tanu Škėma’.

Ar atsimeni anuos jaunystės pažadus? 
Egzaminas buvo... Svarbus, bet ne 
svarbesnis už jauno studento rankas 
per liemenį... Ne didesnis už karštą 
bučinį po šokių gimnazijoj... bet nepa
prastai- svarbus paskutiniu momentu. 
Ar atsimeni, Viešpatie, aną ašarotą 
maldos^ naktį... - Imk, Viešpatie, 10 
metų is mano gyvenimo, imk 20 metų, 
bet leisk man išlaikyti! - Kokia turtin
ga tada buvau! Amžinybę galėjau Tau 
atiduoti... gal metai?... Viešpatie, aš 
nebeturiu nieko! Visiškai nieko!.. Per 
vėlu... - Jus inteligentė moteris...Prieš 
du metus dar...Inteligentė?.. Aš tamsi, 
kaip rudens vidurnaktis ir lygiai pri
mityvi. Tu neišklausei tada mano mal
davimo; egzamino neišlaikiau. Ar iš
klausytum dabar?..

Tai yra teisinga! - griežtas tėvo 
balsas, bet švelni ranka ant peties. 
- Tu veltui praleidai dienas, duktė, tu 
veltui leidi gyvenimo metus! Tai tei
singas atpildas!

Turėjau milijoną metų... Turėjau 
amžinybę... Taip, Tu esi teisus... Bet 
ar Tu negalėtum būti gailestingas? Gy
venimas toks gražus... Aštuoni mėne
siai...Gal metai... Tik du metai atgal... 
dvi amžinybės; dvi veltui praėjusios 
amžinybės...

- Mes išlaikysim paslaptį, ponia! 
Galimai ilgiau. - Liūdnos angelo akys 
ir maldai sudėtos gydančios rankos.

Nubėgo vaikas su šuniuku. Saulė 
nebežaidė žieduose.

Moteris atsistojo ir tvirtu žings
niu nuėjo.

- Na, kur taip ilgai buvai, mama? 
Ką daktaras sake?

- Nieko blogo. Viskas kaip turi 
būti. Nėra ko rūpintis!

Atleisk man, brangus, ilgo ir gra
žaus gyvenimo drauge už šią vienin
telę paslaptį! Sužinosi ir taip per anks
ti.

Rytoj atvažiuoja vaikai su anū
kais.

- Viešpatie, neapleisk manęs šį 
kartą! Padėk! Padėk man šypsotis!

O. Galkytė
Musų Pastogė Nr. 42 1971.10.25 psl.3
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RAŠALU PATEPTIEJI

Regina Bytautienė

Paskutiniu laiku kritika ir kri
tikai mūsuose labai madoje. Visi 
tapome (beveik) profesionalais ir 
kritikuojame viską; meną, spaudą, 
rašytojus, skaitytojus, jaunimą, 
dainininkus, dirbančius ir tinginius. 
Pakritikuokime ir kritikus.

Tikrųjų, vakarykščių profesio
nalų kritikų beveik nebėra, arba 
labai, labai nedaug ir tie patys mie
lai skundžiasi savo likimu. Kokie 
skirtingi tarpusavyje tie naujieji 
(amateurs) kritikai nebūtų; jie turi 
vieną bendrą ydą - negali žiūrėti 
ir nutylėti. --

Kam ištikrųjų dabartinė (mūsoji) 
kritika naudinga?

Daugiausia, žinoma, pačiam 
kritikui; nes niekas, o niekas ne
duoda tiek savimi pasitenkinimo, 
ypač viešumoje, kaip kritikavimas 
kito.

Iš “profesijos” kritikai labai 
šnekus žmonės, bet jeigu po visai 
“nevykusio, blogai suvaidinto” 
spektaklio publika, kaip pašėlus 
ploja ir trypia; arba po tokio “aukš
to meniško lygio” pastatymo dar 
trečiame akte salė pernelyg greitai 
ima tuštėti - tuomet jie tyli. O gal 
ir ne. Kartais sekančioji laikraščio 
laida pilna priekaišto žodžių sale 
apleidusiems. Po tokių nepasiseki
mų jie Įtraukia galvą į kalnierių ir 
pasitraukia i siaut, ą savo rateli - 
“intelektualai tarp intelektualų” - 
o minios skonis?....... na minios sko
nis tegul sau lieka minios skoniu. 
Arba užsideda sau pareigą - absur
diški, kaip Sisyphos, didvyriai - 
apšviesti tą mažumą kuri juos su
pranta. Arba jei viešai save kankina 
ir jų frustracija prieina prie tokios 
padėties, jog jaučiamas noras visų 
akyse kilnumo labui nusižudyti. 
Bet kaip visuomet, kurie demonstra
tyviai taiko durklą sau Į krutinę - tie 
nenusižudo. Mūsieji kritikai dau
giausia tik save išgrežia ( kaip 
baltinius) iki sausumo švarindami 
mūsų meno, patriotizmo ir politikos 
šventoves.

Kritikas yra vos tik pakenčia
mas tiek lairaącio, tiek meninininkų, 
tiek skaitančios publikos. Tarp visų 
frontų jis klaidžioja lyg niekeno 
žemėje per kritiką nutolindamas 
save nuo eilinio teatro bilieto.pir
kėjo, bet sėdi šalia jo. Jis žavisi 
pakilęs mylias nuo žemės ekstazėje

Sies čcti'Š keti
Baisi mintis: Ką mes valgome - 

- toki mes esame.
Laikiausi griežtos dietos, kad nu- 

mesčiau kuo daugiau svorio per trum
piausią laiką, nes būtinai norėjau už
sivilkti mėgiamą balinę suknią į Mūsų 
Pasogės metinį balių. Užsivilkusi 
suknelę pamačiau, kad ji trūkinėja iš 
siūlių, reiškia dar ankšta. Nusivilimas 
didelis, bet į balių, vistik nuvykau.

Per eilę, metų pirkau įvairiausius 
žurnalus, kuriuose tik buvo kas nors 
apie suliesėjimą. Viename rašė apie 
baltymų (proteinų) dietą, kitame apie 
žemą angliavandenių dietą, dar kita
me apie grapefrutų dietą, taip pat apie 
ananasų, avinių čopsų, kiaušinių ir 
pamidorų dietas ir 1.1, ir 1.1. Žurnalų 
leidyklos daro gerą biznį vartodamos 
stambias antraštes vis naujoms sen
sacingoms dietoms savo naujuose lei
diniuose atžymėti. Joa patraukia pir
kėja, bet jokių žymių rezultatų nepa
rodo.

Įgriso man tos dietos iki gyvo kau
lo. Pamėginau daktaro prirašytas ape
tito sumažinimui tabletes. Iš pradžių 

originaliu genijumi ir niekina viską, 
kas banalu; bet kaip geras, prie mi
nios prisitaikantis pilietis rengiasi 
tais pačiais pilkais rūbais. Jis de
monstruoja saves atsižadėjimą, pa
siaukojimą tobulybes labui, bet už 
tai jam atlygina patenkinta savimei
lė; juk tūkstančiai skaito, ką jis 
vienas žino apie Bach’ą, koks platus 
jo pasaulio literatūros pažinojimas. 
Jis, tik jis gali lyginti ir rūšiuoti 
pasaulio klasikus ir jo vieno rankose 
kritikuojamojo likimas. Tik jis vie
nas žino ir gali pasakyti koks poli
tikas ar politika yra tęs ingi. Jis 
vienintelis tėvynės meilės monopo
listas ir tik jis težino, kaip tėvyne 
išvaduoti. Jis rūpinasi produkcijos 
aplinkybėmis, kuriose menininkas 
dirba, iš kuriu menas iškyla. Jis 
rūpinasi ir meną, spaudą konsumuo- 
jančia publika. Kritikas nenori būti 
teisus - (Shaw “Kas aš esu, kad 
turiu būti teisus?”) Ne, jis nenori 
būti ir anachronistiškas. Jam atrodo 
Įtartina (mylimiausias žodis) slėp
tis nuo problemų. Problemų išspren
dimas yra jo vieno “privatissimum” 
jo smėlio dėže, kurioje jis žaidžia 
ir auklėja, mokina nesubrendusią ben- 
druęmenę; vienintelis suaugęs.

Kas verčia žmogų tapti kritiku?
Atsakymų daug ir jie Įvairus. 

Dauguma kalba apie meno šventumą, 
apie grožį ir tiesos meilę. Jie yra 
teisėjai ir tokiais tapo ne atsitikti
nai - tamsi, traukianti jėga juos at
vedė i kritikos kelią. Jie nujaučia 
ar net'tikrai “žino”, kas yra tiesa. 
Jų grožio pažinimas nuostabus, nes 
tik grožiu ir tiesa jie tegyvena. O 
jei reikalas eina apie visuomenės 
apšvietimą, jie taip greit rankų ne
nuleidžia. Pedagoginis Eros žėruoja 
iš jų akių net ir tada, kada aiškiai 
matosi ir kritikos komercine vertė. 
(Gelbėdami mūzas jie galbūt išgelb- 
sti ir kitas geras dvasias). Savo 
vaidmenį, kaip meno “manegeriai”, 
kultūros valdytojai, patriotizmo mo
nopolistai ir laisves tėvynei kovos 
strategai jie labai rimtai, jie skaity
tojui padeda pačiam tapti recenzen
tu. Ir kas iš to, jei aiškinsi, kas jis 
- deja, deja... - publikos skonio ne
pagerins ir nuomonės nepakeis. 
Kritikas kietas.

Siuomi neatakuoju sublimaus 
kritikos meno. Kiekviena bendruo
menė būtų baisiai neturtinga, jeigu 
negalėtų sau leisti tos ypatingos 
aukšto skonio grupės ar neturėtų jų 
žaidimui vietos savo spaudoje. Bijo
ti kritikos galėtų tik menka vertingu
mo kompleksas. Siūlau tik kritikos 
proporcijai surasti atitinkamą- lyg
svarą tarp elito - ir masės intereso.

Kritika, aklai imama kaip menas 
ar žinojimas ir nieko daugiau, tikrai 
nusibodusi, vakarykštė profesija.

***

jos nepaprastai gerai veikė, bet praė
jus kelioms savaitėms, valgiau kaip 
valgius ir svoris vėl pamažu kilo. Jau 
galvojau atsiduosiu Dievo valiai, nu
sibodo kovoti, kad tik tos kojos nebū
tų tokios pavargusios ir pabrinkusios 
per kaulelius.

Vieną dieną mieste sutinku senai 
matytą , pažįstamą ponią. Pakviečiau 
ją puodelį kavos išgerti ir ką užkąsti. 
Ji mielai sutiko užeiti su manim į ka
vinę, nes turėjom daug ką pakalbėti, 
bet ji man prisipažino, kad šiandieną 
jos pasnikavimo diena. Ji tik virinto 
vandens puodelį galinti išgerti. Aš nu
stebau! Dabartiniame amžiuje pasni- 
kauti? Susidomėjau ir pradėjau teirau
tis kaip ji ištveria nevalgiusi visą die
ną? Sulig ja, viskas yra žmogaus gal
vosenoj. Kartą nusistatai ir baigta. 
Pasnikavimas padeda sunormuoti svo
rį ir pakelia kūno energiją. Ji tęsė to
liau, kad mūsų valgymo papročiai taip 
su mumis suaugo, kad pasnikavimas 
mums atrodo yra badavimas. Jos įsiti-- 
kinimu taip nėra. Pasnikavimas yra se
niausias žmonių metodas pasigydyti, 

bet čia protas turi valdyti kūną. Kūnas 
vienas yra bejėgis; ‘Atmink, - sako ji, 
pasnikavimas yra varžybos tarp proto 
ir kūno. Reikalinga inteligencijos, lo
gikos ir protavimo, kad žinoti, kada 
atsisakyti maisto. Pasnikavimas ne 
vien sunormuoja svorį, jis leidžia kū
nui apsivalyti nuo įvairių žalingų me
džiagų’.

O aš būdama ant dietos nuolatos 
tik galvoju:Maistas! Maistas! Maistas! 
Man atrodo, kad jis žmonijos palaima, 
bet dabar matau, kad jis taip,pat gali 
būti ir žmonijos prakeikimas. Žmogaus 
kūnas pakelia daug piktnaudžiavimo,, 
bet ateina diena, kada virškinimo sis
tema atsisako dirbti virš normos ir ta
da šimtas baisių bėdų atsiranda.

Virškinimo negalavimai kankina 
civilizuotus žmones. Skaičiau, kad vi
durių užkietėjimas pirmauja tame są
raše. Civilizuoti žmonės prisikrauna 
maistu dažnai daugiau, negu organiz
mas gali suvirškinti ir laiku pašalinti. 
Tai yra labai panašu į mėginimą pa
greitinti automobilį, kurio stabdžiai 
yra užtraukti. Nuodai atsiradę nuo per 
daug netinkamo maisto gali sužaloti 
svarbius organus. Aišku, kai nustoji 
valgyti, kad organizmas galėtų apsi
valyti, žmogus pasigenda įprasto mais
to ir pirmos dienos nemalonios.

Sulig dr. Bragg teorija, pasnikau- 
jant esminė jėga atliuosuoja žalingas 
medžiagas kūne ir paleidžia jas į krau
jo apytaką išvarymui. Kolei ašitas tę
siasi žmogus jaučiasi nemaloniai, bet 
kai žalingos medžiagos per inkstus ir 
kitus skirstymo organus išstumtos, sa
vijauta pagerėja. Nuodingos medžiagos 
kurios kenkė įvairiems organams iš
plautos iš kūno. Jo nuomone daugiau
sia žmonijos sveikatos problemų pa
reina nuo visos kūno vamzdžių (gys
lų) sistemos užblokavimo. Dažniausia 
šitas užblokavimas yra tirštų gleivių 
pavydale. Kiekvienas žmogus valgy
damas civilizuotą maistą turi daugiau 
ar mažiau gleivėmis užblokuotą gyslų 
sistemą. Tokios nuodingos gleivės at
siranda nuo nesuvirškinto, nepašalin
to, nenatūralaus maisto substancijų, 
kurios kūne sukauptos beveik nuo žmo
gaus gimimo.

Kai kurie žmonės daug kenčia nuo 
užblokuotų sinusų. Sukietėjusių glei
vių vašką randame užblokuotose ausy
se, bet didžiausias gleivių sukaupi
mas randamas plaučiuose. Plaučių už
degimas yra viena iš pavojingiausių 
šių dienų ligų. Ši liga apima kūną, ka
da plaučiai pasidaro taip užblokuoti 
su gleivėmis, kad reikiamas deguonie 
kiekis negali įeiti į plaučius, kuris 
reikalingas išvalymui tų 5 iki 8 kvor
tų kraujo.

Nuo netinkamo maisto pasilieka 
ir nuodingų rūgšties kristalų. Jie gali 
sucementuoti judančius sąnarius, pada
ryti žmogų nelankstų ir duoti jam skur
dų gyvenimą. Pasirodo, kad kova prieš 
gleives ir mirtinus rūgščių kristalus 
yra pasnikavimas. Reguliarus pasni
kavimas ir arterijas palieka jaunas.

Aš pasnikauju jau virš 5 mėn. po 
vieną dieną į savaitę. Trijų dienų pa- 
snykui vis nesirįztu, bet žadu prieš 
prasidedant vasarai tokiam pasnykui 
pasiruošti. Savijauta po pasnyko gera. 
Sveikata pagerėjo. Verta pamėginti.

****

Moteris prašo banke paskolos ap
mokėti skirybų išlaidas.

- Ne, ponia, - sako banko tarnau
tojas. - Mes duodame paskolas tik na
mo, televizoriaus, automobilio ar kito
kių reikmenų pirkimui arba namo pagra
žinimui.

- Tai tada turite man duoti pasko
la, - sako ponia, - nes kai mano vyras 
išeis, namas taps daug gražesnis.

****
Jaunas vyras renka aukas vaikų 

prieglaudai. Lankydamas gyventojus, 
pas labai pavargusia, moterį bemaiti
nančia eilę vaikų. Jaunuolis mandagiai 
paprašė nors kiek paaukoti.

- Imk tuos du mažuosius! - atsakė 
moteriškė. ****

Maxi sijonas - bandymas su
žadinti vyruose žingeidumą to, ką 
jie jau seniai žino ir matė mini lai
kais.

Pasigai lėkim vyrų!
Jeigu šį amžių vadiname lygių tei

sių ar lyčių lygybės amžiumi, tuomet 
turime žiūrėti, kad teisės ištikrųjų bū
tų lygios ir lygūs reikalavimai. Bet ar 
taip yra? Ar mes ne per daug reikalau
jame iš Vyrų?

Vyrui šiandien neužtenka būti tik 
vyru. Jis dar tebėra pirmuoju duonos 
davėju ir šeimos galva. Jis privalo bū
ti pavyzdžiu vaikams, būti sportiškas, 
gerai atrodyti, būti išmintingas kalbė
tojas ir visur būti ‘the life of the par
ty’. Grįžta vyras iš darbo, dažnai ga
na sunkaus ir įtempto. Ji linksmai ir 
balsiai pasitinka tekini vaikai; jug tė
te ne tik geriausias, bet jis yra ir tas, 
kuris viską moka ir gali. Tučtuojau jis 
prašomas sutaisyti elektrinį traukinė
lį ar sulūžusią supynę. Per vakarienę 
žmona skundžiasi kokia nors jos auto
mobilio netvarka, kuria vyras būtinai 
tuojau po vakarienės turi sutaisyti. _ 
Žmona dar praneša, jog jie yra pakvies
ti pas Jonaičius šeštadieniui ‘aplais
tyti’ pono Jonaičio paaukštinimą tar
nyboje ir apžiūrėti jo paties ‘auksinė
mis rankomis’ padarytus miegamojo 
baldus. Ponas Jonaitis sektinas pa
vyzdys, nors tai ir nepasakyta aiškiais 
žodžiais. Po darbo dienos įtampos, va
karo įtampa irgi didėja ir vėliau žmo
na ji įtaria nesuvaldant temperamento 
ir neturint švelnumo.

Pavyzdys rodo, kiek rolių nūdie
nis vyras turi suvaidinti ir kokiai mo
ralinei priespaudai jis yra išstatytas. 
Šitoji priespauda buvo pateisinama, 
kol moteris buvo vien šeimininkės ri
bose ir rūpinosi virtuve, vaikais ir ki
tais namų ruošos darbais. Šių dienų 
technikos pažangoje, moters šeimyniš
kumas ir vyriškas charakterio kietumas 
nebėra gyvybiniai svarbus, bet vyro 
išauklėjimas atsiliko ir toliau tebesta
tomi idealais nepalaužiami gyvenimo 
kovotojai ir švelnios, kantrios šeimos 
jungo nešėjos.

Tačiau šiandien gyvenimui nebe
užtenka vien jėgos. Šiandien daugiau 
reikalinga ištvermės, prisitaikimo ga
lios ir sveikų nervų. New Yorko šir
dies specialistas dr. David Adlerberg 
teisingas, skydamas: - Moteris yra 
vyraujanti lytis. Jos ilgiau gyvena -
- tai geriausias biologinis įrodymas. 
Šiandien gimusi mergaitė, vidutiniai 
pasieks 72.5 metų, berniukas gyvens 
tik 67.5 metų. Didžiosios civilizaci
jos ligos, širdies infarktas ir vėžys 
pirmoj eilėj yra vyrų ligos. Tarp 25 ir 
45 metų širdies infarktas tenka iš še
šių žmonių - penkiems vyrams ir vie
nai moteriai. Tipiškai moteriškas vė
žys šiandien anksti užtinkamas ir daug 
lengviau pašalinamas, negu kitos vė
žio rūšys.

Moterys mažiau kenčia skilvio li
gomis, jos sveikesnės dvasiniai, nes 
niekas joms iš mažens neįkalbinėjo, 
kad ‘verkti nevyriška’. Moteris gali tu
rėti silpnus nervus, ji gali išsirėkti, 
ji gali jaudintis ir niekas nesistebės. 
Vyrai buvo auklėjami kietai savitvar
dai ir šaltam jausmų reguliavimui.Šian- 
dien jie gyvena po visai bereikalingu 
spaudimu ir daugelis palūžta. Pagal 
pasaulio sveikatos statistiką nusižu
do nuo trijų iki penkių kartų daugiau 
vyrų negu moterų.

Kaip padėti vargšams vyrams?
- Jiems reikia išaiškinti, kad jų 

auklėjimas esminiuose dalykuose dar 
tebėra orientuotas pagal senąjį vyro 
paveikslą, - sako sociologe M.Piechat- 
zek. - Vyras yra kietas ir nesentimen- 
talus. Kodėl'ištikrųjų? Jis turėtų savo 
persenusi išauklėjimo balastą išmesti 
per bortą ir pamėginti save pamatyti 
tokį, koks jis yra. Ne aštrus skirtumas 
tarp vyro ir moters, bet priešingai - 
abiejų lyčių glaudus bendravimas, vie
nas kitą papildantis junginys.

- Mums negalima verkti, .negalima 
prarasti nervų - skundžiasi ‘vyrų iš
silaisvinimo judėjimo’ nariai Ameriko
je. - Mums amžinai yra kalama, kokie 
mes turime būti: moterų herojai, spor
to čempionai, intelektualai, vadai ir 
kovotojai. Bet mes visiškai tokie ne
same.

Galbūt vieną dieną žmonijos vys
tymosi eigoje bus galima pasakyti:
- Štai ir vyrąs jau tapo žmogumi! AMD
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AUSTRALIJOS GYVATES
Paruošė Kostas Ankus

Atėjus vasarai, dažniau mėgiama 
iškilauti, tai i pajūri, tai į taip vadi
namus ‘bušus’. Šiokie ar kitokieiškila- 
vimai šiame krašte labai dažnai buna 
ar gali būti surišti su pavojumi gyvy
bei ar sveikatai.

Čia norėčiau iškelti vieną iš to
kių pavojų.

Žinovų ir stebėtojų yra konstatuo
ta, kad esant gana sausam pavasariui 
o gal ir vasarai, buna"sumažėjęs mais
tas šių ropoklių gyvenamose vietovė
se, todėl dažnai pasitaiko, kad gyva
tės ateina arčiau žmonėmis apgyventų 
vietovių, namų. Ateina net ir į daržus.

Ypatingai tas yra pastebėta Syd- 
nejaus šiauriniuose priemiesčiuose.

Mūsų jaunimas,mažieji,kurie taip 
mėgsta gamta, pažaisti ir palakstyti 
po krūmynus, vaikščioti ar žaisdami 
slapstytis po visokias žoles. Jie turė
tu būti tėvų ar vyresniųjų įspėjami nuo 
šio galimo pavojaus, kad jie gali būti 
Įkąsti gyvatės, kurios Įkandimas gali 
turėti liūdnų pasėkų. Net gali atnešti 
mirti, jeigu nebus pasiskubinta pasi
rūpinti gydytojo pagelbos. Tik gydyto
jas gali tokį ligonį išgelbėti.

Patartina įsidėmėti kokios rūšies 
gyvatė Įkando ir tai papasakoti gydy
tojui, kuris iš to spėja ar žino kokius 
vaistus pavartoti.

Žinoma yra labai sunku ikandu- 
sios gyvatės varda žinoti ar atspėti, 
ypač mums ateiviams, bet ką galima 
padaryti, tai kiek galint atpasakoti gy
dytojui jos spalvas: nugaros, galvos 
ar papilvės margumus ir 1.1.

Dar vienas neužmirštinas gelbėji
mosi būdas, tai aukščiau Įkandimo vie
tos, stipriai suveržti raiščiu, kad tuo 
sulaikius nuodų skverbimąsi - tekėji
mą su krauju tolyn į kuną.Ir tada steng
tis kuo greičiausiai pasiekti gydytoją. 
Toksai rai ščio užveržimas negali bū
ti laikomas ilgiau kaip Vi valandos. 
Po šio laiko galima kiek atleisti trum
pam laikui ir po to raišti vėl užverž
ti kaip buvo.

Dar yra ir kitas gelbėjomosi bū
das nuo nuodu, tai aštriu, švariu pei
liuku ipiaunant gyvatės dantukų vie
toje į odą tiek, kad laisvai ištekėtų 
užkrėstas kraujas, kuris ištekėdamas 
išneša ir nuodus.

Žinoma, gali ištekėti, bet gal ir 
ne visi, bet dalis nuodų tikrai.

Spaudoje pasirodė vertinga kny
gelė, parašyta prityrusio asmens, ap
rašanti gyvates, jų rūšis, būdus ir spal
vas.

Šios knygelės autorius yra žymus 
Australijos herpetologistas J.R.Kings- 
horn. Knygelės užvardinimas: ‘The 
Snakes of Australia*. Kaina S2.50.

Joje yra paduodama daugiau žinių 
apie, net, pavojingiausia ^Australijos 
gyvatę vadinama Taipan. Si gyvatė pa
sižymi stebėtinu greičiu, kada ji puo
la savo auką.

Iš šešių žmonių, kuriuos buvo 
č' įkandusi gyvatė Taipan, tik vienas pa- 

. -sveiko, bet nebuvo tikrai nustatyta ar 
pastarasis buvo įkastas Taipan gyva
tės.

Poravimosi metu, gyvates labai 
nemėgsta būti trugdomos. Ir kas turi 
nelaimės tokiu metu per daug arti prie 
jų priartėti, tas skaudžiai nukenčia ar 
net miršta.

Australija turi net 137 rūšis gy
vačių, iš kurių didelis nuošimtis yra 
nuodingos. Bet iš jų tiktai keletas ga
li suteikti staigią mirtį. Australijos gy
vatė vadinama Tiger - tigrinė, kuri la
bai dažnai sutinkama, savyje nešioja
si pakankama kiekį nuodų, kuriais gali 
nunuodinti net 118 avių. Mirtingoji 
Ader gyvatė gali nunuodinti 84 avis, 
Indijos Cobra 31, varine (variu žiban
čia galva) 8 ir juodoji tik 1 avį.

Rudoji, vadinama Brown Snake, 
taip pat labai dažnai Sutinkama NSW; 
ji dažnai sumaišoma su Taipan gyva
te, su anksčiau minėta žudike - užmu
šėja.

Sydnėjuje, viena moteris įkasta 
rudosios gyvatės į koją, laike 12 va
landų mirė.

Pažymėtina, kad ir Australijos 
jūra nėra saugi nuo šių baisių ropok
lių veislės. Ir joje yra keletas rūšių 
nuodingųjų gyvačių.

Viena pilkoji ir antra vadinama 
geltonpilvė yra mirtingos ir dažnai 
pasitaiko Sydnėjaus jūros pakraščiuo
se. Net maudyklėse ir net pačiame 
Sydnėjaus uoste.

Taip pat Australija turi ir vieną 
iš didžiausiųjų gyvačių, tai šiaurės 
Queensland’o uolų Pitonas, kuris už
augęs siekia net 21 pėdą ilgio. Ji iš 
karto nuryja visą wallaby. Ji nėra nuo
dinga.

Netiesa, kaip kad yra pasakojama, 
kad gyvatė savo auką_ užkerėja. Tas 
netiesa, jos neužkerėja, tiktai atsitin
ka, kad jų puolamoji auka pamačiusi 
ir supratusi jai prieš akis gręsiančią 
mirtį iš tos baimes nusigąsta ir dėl 
tos baimės negali nei pajudėti.

Gyvatės yra kanibales. Jos ryja 
net savo vaikus kada alkanos.

Jeigu jus užmušite vieną iš po- 
raujančių gyvačių, antroji jums neker- 
šis ir nesi vis, kaip kad yra mėgstama 
pasakoti.

Pagaliau nėra ir lekiančių atšo
kančių - riedančių ritiniu ,su įsikandu
sią savo uodega,gyvačių.

****

Simpoziumas lietuvybės reikalais
Spalio 11 d. Sydney Lietuvių Fi

listerių Būrelis surengė Dainavos sa
lėje simpoziumą tema: Kur stovime po 
20 metų gyvenimo Australijoje? Aktu
ali tema ir graži sekmadienio popietė 
sutraukė daug žmonių, pasiklausyti 
akademiku svarstančiu mūsų bendruo- 

, ’ 1
menes likiminius klausimus. Kolege 
Pajauta Pullinen atidrė susirinkimą 
ir pakvietė referentus prie stalo, taip 
pat pakvietė ir moderatorių, svečią iš 
Canberros, teisininką R. Daukų.

Pirmas kalbėjo dr. A. Mauragis. 
Jis suskirstė temą į tris dalis ir davė 
skerspiuvį mūsų gyvenimo Australijo
je, o taip pat iškėlė daug įvairių pro
blemų ateičiai, deja, apie jas diskusi
jose nebuvo uz'siminta.

Antras kalbėjo dr. D. Kairaitis, 
jo žvilgsnis buvo kritiškas ir nukreip
tas į politinev srytį. Jo nuomone, mūsų 
išeivija varanti vienašališką akciją 
pries kairiąją ideologiją. Lietuvos iš
vadavimo klausimas gali būti spren
džiamas tik evoliucijos keliu. Jo min
tys susilaukė aštrios kritikos.

Trecias kalbėjo dr. R. Zakarevi
čius, jis peržvelgęs mūsų bendruome
ninį gyvenimą, randa, kad pas mus yra 
per daug verkšlenimo, kuris nieko ne
padeda, o daugeli atbaido. Jo nuomone 
kad lietuvybė,kaip namu židinio šilu
ma trauks lietuvius vienon draugystėn. 
toks suartėjimas su savais žmonėmis 
ir ves prie savo tautos reikalų.

Diskusijos nukrypo į politinę sry
tį ir esminiai klausimai liko kaip ir 
nepastebėti. Todėl ar nereikėtu tas pa
grindines mintis atnaujinti spaudoje.

Kaip rengėjai taip ir dalyviai bu
vo maloniai nuteikti ir patenkinti to
kia kultūringa popiete.

AL

MAŽAS KELMAS DIDELĮ, VEŽIMĄ, VERČIA

Toks yra lietuvių liaudies posa
kis. Taip, mažas kelmas dideli veži
mą verčia, bet ne visados.

Sį sykį norėčiau lietuvius rašan
čius ir galinčius rašyti į anglų kalbą 
laikraščius, paraginti rašinėti propa - 
gandinius laiškus i laikraščius dėl pa
keitimo anglų kalbos rašybos iš isto
rinės į fonetinę.

Jei keli šimtai lietuvių, išsisklai
dę po angliškai kalbančius kraštus, 
kelių metų bėgyje nuolat keltume ir 
keltume reikalingumą reformuoti anglų 
kalbos rašyba, tai aš tikiu, jog mes 
būtume tas mazgas kelmas verčias di
delį vežimą - istorine, anglų kalbos ra
šybą.

Už vertima to vežimo - istoriškos 
rašybos mums būtų, tam vežimui virs
tant, gausiai atlyginta iš Bernard Shaw 
palikimo - S600.000. Airis pasaulinio 
masto rašytojas Bernard Shaw du kar
tus buvo patiekęs Britų Parlamentui 
projektus pakeisti anglų kalbos rašy
bą iš istorinės i fonetinę. Pagal tą 
projektą kiekvienam anglų kalbos žo
džiui reikalingas garsas turėtų atski
rą raidę ir raidės visados būtų taip 
pat ištariamos. Lietuvių kal
ba apseina be raidžiavimo, vartodama 
lietuvių kalbos žodžiams 30 raidžiu 
ir dar h, ch ir x tarptautiniams žo
džiams. Anglų kalbos rašyboje tevar
tojama 26 raidės. Taigi siūlomoje nau
joje rašyboje be raidžiavimo, būtų apie 
10 papildomų raidžių.

Gaila, kad Britų Parlamentas abu 
kartu visiškai atmetė tokius žmonijai 
naudingus projektus. Tačiau Shaw ti
kėdamas, kad ateityje vėl bus kelia
mas tas projektas ir bus tam reikalin
ga lėšų, mirdamas testamentu paliko 
savo gyvenimo santaupas tiems, kurie 
dirbs dėl jo norėtų pakeitimų.

Jaunu dieną draugyste
Jaunų dienų draugystė brangesnė 

už pinigus. Argi nėra taip, kad mokyk
los draugus atsimeni visą gyvenimą ir 
nori juos susitikti, nori žinoti, kaip 
jie gyvena, kokie jie dabar suaugę at
rodo, kaip jiems einasi gyvenime. 
Pries 25 m. Vokietijoje, Spakenberge, 
įsisteigė Tumo Vaižganto gimnazija, 
kurios mokiniai ir mokytojai po kelių 
metų mokslo, aplinkybių verčiami, iš
sisklaidė po visą platųjį pasaulį, bet 
dvasiniai ju. ryšiai nenutrūko,,vienas 
kito nepamiršo.

Prieš 5 metus Toronte buvo at
švęsta 20 metų gimnazijos sukaktis, 
gi šiais metais liepos mėn. 3 d. at
šventė 25 metų sukaktį Čikagoje. Mi
nėjime dalyvavo apie 100 mokinių ir 
mokytojų, o su šeimomis buvo apie 
200 dalyvių. Daugiausia iš Amerikos 
ir Kanados, iš Australijos 2 - iš Mel
bourne Giedrė Kairaitytė - Kaladienė 
ir is Sydnėjaus aš, Mindaugas Šums
kas. Nereikia sakyti, kad mudu iš Ken
gūrų žemes buvome didieji entuziastai 
ir suvažiavimo atrakcija.

Mokytojai, kurie dalyvavo, jau ge
rokai susenę, jie buvo: Birutė Saldu- 
kienė, Faustina Mackevičienė - Mane- 
lienė, Ona Norvilienė, Petras Gruodis, 
Petras Kubilius ir Aloyzas Puida. Ki
ti dėl per tolimo kelio, dėl karšto ir 
drėgno oro Čikagoje, o gal jau ir dėl 
amžiaus negalėjo dalyvauti, o norėjo
si ir juos pamatyti.

Minėjimą atidarė kun. Gediminas 
Kijauskas - sukakties minėjimo inicia
torius. Sveikinmus atsiuntė buv. gim
nazijos dir. Vacys Kavaliūnas ir Fe
liksas Sipavičius iš Australijos. Vė
liau sekė vaišės, programa, mokytojų 
ir mokinių kalbos ir sveikinimai ir ga
liausiai šokiai atnaujinantieji senas 
pažintis.

Teko išgyventi daugybę jaudinan
čiu momentų, stengėmės vienas kitą 
atpažinti po 24 metų nesimatymo. Ne 
visus galima buvo atpažinti, tik po ke
lių žodžių grįžta atmintin tavo buvęs 
draugas, išryškėja nutrinti suolai ir 
gauti dvejetukai.

Daugumas gimnazijos auklėtinių 
pasiekė aukštąjį mokslą, gerai įsikū- 

į darbą, tautiečiai, del Įgyvendi
nimo Shaw idėjų ir gavimo jo palikimo.

Šimtams būtu sunku pasidalinti 
atpildu. Be to, dar yra toks dėsnis, 
kad jei ką naudinga darai kitiems ir 
ypač duodi kitiems, tai ir sekas. Nea
bejoju, kad ir mums sektus šiame ang
lų kalbos reformavimo agitaciniame 
darbe, siekiant pasitarnauti žmonijai 
ir laimėti medžiaginės ir moralinės nau
dos lietuviams.

Taigi, turėtume, pagal išgales ir 
sugebėjimus, visi prasilavinusieji lie
tuviai rašyti laikraščių redakcijoms 
laiškus, o jei spausdina, ir straips
nius įrodinėjančius, kad yra absurdas 
laikytis istoriškos rašybos ir raginan
čius kaip galima greičiau pradėti keis
ti rašybą, bet uždarbį visi turėtume 
aukoti Lietuvių Fondui. Pamatę ir ki
tataučių ta linkme laiškus ir straips
nius turėtume iš jų išprašyti, kad jie 
ant iškarpų ar nuotraukų įraše, jog au
koja Lietuvių Fondui ir pasirašę, pa
siųstų Lietuvių Fondui ar mums duotų 
pasiųsti.

Lietuvių Fondas, prikrovęs laga
miną ar kelius tokiu iškarpų ir nuotrau
kų, susirištų su Bernard Shaw testa
mento vykdytojais ir gautų stambią su
ma pinigų.

Mažiau sugebantieji rašyti, galė
tų gauti iš Lietuviu Fondo kitų laiškų 
ir straipsnių nuotraukas, o tas paleng
vintų jiems rašymą. Be to, dar labai 
daug galime padėti rašantiems per 
laiškus redakcijoms paremdami ir už- 
girdami jų iškeltas mintis.

Kadangi ne visi lietuviai gali ma
tyti Mūsų Pastogę, tai prašyčiau ki
tus lietuviškus laikraščius persispaus
dinti šį straipsnelį.

Jonas Normantas

re Amerikoje ir Kanadoje ir daugiau 
uždirba kaip mes čia Australijoje, gal 
dėl to buvome atleisti nuo mokesčių 
į pasilinksminimus, kurie pagal mūsų 
uždarbius ištikrųjų buvo aukšti iki 15 
doleriu įėjimas (su vakariene) vienam 
žmogui.

Amerika man ypatingo įspūdžio 
nepadarė, o be to daugelis jau yra ra
šę apie ją.

MPŠ

NAUJI LEIDINIAI
CURRICULUM VITAE, Anatoli

jaus Kairio dviejų veiksmų komiška 
tragedija anglų kalba, išleido ‘Lietu
vių Dienos’ Hollywoode. Iš lietuvių 
kalbos vertė A. Milukas. 88 psl. Kai
na nepažymėta.

ELTArPRESS, Nr.8 (rugpiūtis, 
1971). Politinėje dalyje rašoma apie 
kinų dėmesį pavergtiems kraštams,ap
žvelgiant pastarojo meto Vliko veiklą 
ir kt. Platus ir religinio gyvenimo ži
nių skyrius.

ELTA-PRESSĘDIENST, nr.7 - 8 
(liepa-rugpiūtis). Siame dvigubame 
n-ry plačiai patiekiami S. Kudirkos pa
reiškimai teisme Vilniuje. Keli pusla
piai skirti š.rn. liepos mėn. Vokietijo
je Įvykusioje studijų savaitėje skaity
tiems pranešimams apžvelgti. Komen
tuojami ‘Actą Baltica’ 10-jo tomo 
straipsniai, patiekta ir kritiškų pasta
bu to leidinio autoriams. Kiti įdomes
ni straipsniai: apie kalbininko prof. 
Kazlausko pomirtinį atžymėjimą., Bal
tijos jūra - sovietų vidaus jūra, apie 
vokiečiu televiziją, ir kt.

LIETUVIU, DIENOS, iliustr. mėne
sinis žurnalas, nr.7 (rugsėjo mėn). 
Nuotraukomis^ ir tekstu pavaizduota 
IV-ji Dainų Šventė, keturi puslapiai 
skirti prisiminti š.m. rugpiūčio 2d. žu
vusiam rašytojui J. Tininiui, dar rašo
ma apie įĮuietuvos Atsiminimų’ radijo 
valandos 30 m. sukaktį, Liet. Fondą 
ir kt. Žurnalo adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Cal. 90029. Metine 
prenumerata - S doleriai bet kuriame 
krašte.___________________

— Vyrai pasidarė tiek prak-j 
tiški, kad tik lengvas moteris 
ant rankų nešioja.
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SPORTO ŠVENTĖS NAUJIENOS

XXII-sios Sprto Šventes, įvyks
tančios Sydnėjuje tarp š.m. gruodžio 
27 ir 31 dienų, pasiruošimai eina prie 
galo ir šios šventes rengėjai - Sydne- 
jaus Sporto Klubas ‘Kovas’ daro vi
sas pastangas, kad ši šventė būtų kuo 
tinkamiau ir geriau paruošta.

****
Jau yra užsakyta visos žaidimų, 

pasilinksminimų ir N.Metų salės. Todėl 
be sporto žaidynių tiek jaunimas, tiek 
ir senimas, paskirais vakarais gale’s 
turėti puiku laiką.

****
Pirmenybių šventėje bus žaidžia

ma sekančiose sporto šakose: vyrų, 
moterų, jaunių berniukų ir mergaičių 
krepšinyje; vyrų ir moterų tinklinyje, 
stalo ir lauko tenise, šachmatuose ir 
golfe.

****
Sporto Šventes atidarymas ir vi

sos krepšinio bei tinklinio varžybos 
vyks. Krepšinio Stadione, Aleksandri
joj. Šventė atidaryti numatoma pakvies
ti naujai paskirta, NSW Sporto ministe- 
rį. Atidarymo metu , vietoj Įprastinių 
plokštelėse ar juostose įgriežtų him
nų, numatoma pakviesti juos sugiedoti 
abu Sydnėjaus lietuvių chorus, tuo 
bent truputį parodant mūsų iškiliuosius 
dainos vienetus.

****
Visas krepšinio ir kitų sporto ša

kų rungtynes teisėjaus oficialūs tei
sėjai, kai stalo tenisas bus pravestas 
puikiame Stalo Teniso Centre Summer 
Hill.

****
Krepšinio varžyboms pravesti ren

gėjai iš Amerikos užsisakė specialius 
odinius sviedinius, kainuojančius po 
35 dolerius kiekvienas.

****
Atidafimo dieną, po bendrų pamal

dų Lidcombe, sportiniai pietūs vyks 
Bankstowno Lietuvių Namuose, kuriu, 
vyriausia rengėja sutiko būti p. B.Bin
kienė.

*****
Po atidarymo ir greičiausiai pir

mų trijų rungtynių, vakare, gražiame 
pajūrio plaukimo klube, ant pat jūros 
kranto,bus dalyviams surengtas B-B-Q, 
maudimasis, šokiai ir kt., norint kad 
kuo daugiau atvykę svečiai būtų kar
tu, o ne išsisklaidytų po privačius pa
rengimus.

****
Antrosios dienos t.y. 28-sios va

kare - lauko teniso žaidynės, poilsis, 
kai trečiąjį vakarą 29-jį įvyks viena
me puikiame Jaunimo Centro pastate 
šventės dalyviu susipažinimo vakaras 
su valgiais ir gėrimais. Šio vakaro bu
fetų vadovė yra p. Gulbinienė. Šio va
karo trumpa programa numatoma pada
ryti iš pačių vietinių ir atvykusių spor
tininkų, turinčių meninių gabumų, to
dėl valdyba prašo, kartu su sąrašais, 
duoti ir savo sportininkų pavardes, ku
rie norėtų programoje pasirodyti ir ką 
jie galėtų išpildyti. Programa paruoš
ti ir sukoordinuoti yra pakviestas sce
nos menininkas J.Dambrauskas. Šio 
vakaro metu bus traukiama loterija,ku
ria dabar Sydnėjuje koviečiai platina 
ir kurios laimėjimai yra: 1. Puikios 
atostogos dviem Surfers Paradise, 2. 
50 dolerių pinigais ir 3. 25 doleriai 
pinigais. Bilietai bus platinami iki 
pat traukimo dienos ir kaina yra du do
leriai.

*****
30-sios dienos vakare numatoma 

(galutinai dar nenuspręsta) vieną die
na anksčiau sudaryti krepšinio rinkti
nes ir jų jėgas šį vakaro išbandyti su 
NSW, Sydnėjeus ar kita stipria austra
lų komanda. Tas labai daug palengvin
tų paskutiniosios N.Metų dienos, sku- 
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bėjimą, leidžiant visiems žaidėjams, 
ypatingai moterims, turėti tinkamai lai
ko N.Metų baliaus pasiruošimui.

****
Š.m. sporto šventės ženkliuką su

tiko paruošti meno mokytoja kovietė 
krepšininkė A. Kriaucevičienė, kartu 
su S. Gustafson ir kitomis krepšininkė
mis taip pat papuoš N.Metų baliaus sa
lę. ****

Kiekvienais metais yra išrenka-“ 
ma Australijos lietuvių rinktinės, ta- i 
čiau tas daugumoje tuo ir pasibaigia. 
Šiais metais numatoma kiekvieną rink
tinės žaidėją apdovanoti specialiu sky
deliu, kuris galės būti prisiuvamas ant 
treningo rankovės.

****
Naujų Metų dieną visos rungtynes 

numatoma pabaigti 1.30 vai. p.p. ir už
darymas prasidės 2-ra vai. p.p.

ATIDARYME IR UŽDARYME,BE 
JOKIŲ IŠIMČIŲ TURI DALYVAUTI 
VISI REGISTRUOTI ŠVENTĖS DALY
VIAI.

****
Šventės dalyvių registracija vyks 

Bankstowno Lietuvių Namuose ir iš 
ten bus pravestas apgyvendinimo pa
skirstymas.

****

Atvyksta Sostines Stalo Tenisininkai

Lapkričio 6-7 dienomis į Sydnėjų 
atvyksta Canberros Sporto Klubo ‘Vil
ko’ vyrai ir moterys stalo tenisininkai 
ir jie Sydnėjuje bus koviecių svečiai 
ir žais paskiras rungtynes su ‘Kovo’ 
vyrais ir moterimis.

Šeštadienio vakare, svečių pager
bimui, yra numatoma suruošti p. Rim
kų namuose, Fairfielde, iešminės pik-, 
nikas.

****
Nuoširdi padėka

Sportininkų pagerbimo B-B-Q me
tu Lidcombe, kur buvo gražiai pagerb
ti koviečiai krepšininkai, atsiekė gra
žius laimėjimus žiemos krepšinio tur
nyre, Kovo klubo parėmimui aukavo: 
A. Reisgys - $5; O. Meiliūnienė - $5; 
ir L Reisonienė - $5. Už šias aukas 
nuoširdus sportiškas ačiū.

Nuolatinis Kovo rėmėjas ir klubo 
mecenatas G. Antanėlis, gyvenantis 
Grafton mieste ir turintis biznį, spor
tininkų ir jaunimo nepamiršta. Spau
dos Baliaus metu, pamatęs “išalku
sius” jaunuolius prie jaunimo stalo, 
pavaišino juos, kai Sporto Skyriaus 
redaktorius ir gavo dovanų, “Austra
lijos Rekordų” knygą. Sportininkų 
mielam prieteliui nuoširdus ačiū.

Spauda atsiliepė

Neskaitant -labai gražių atsiliepi
mų vietinėje Lithgow spaudoje apie 
Sydnėjaus Kovo išvyką ir laimėjimus 
Lithgow mieste, ką aplinkiniams gy
ventojams per radio bangas visą laiką 
pateikė ir radio stotis, sekmadienio, 
spalio 10-tos dienos vienintelis ben
dras visai Australijai dienraštis “The 
Sunday Australian” Įsidėjo labai gra
žų atsiliepimą ir aprašima apie Kovą 
kurio ištraukas čia patieksime:

•'Iš Lithgow atėjo žinios, jog ten buvo 
įvykdyta šių metų dar vienos. McWilliams 
vyno taurės krepšinio pirmenybės. Šių me
tą laimėtojai yra vis aukštyn bekopian
čioji Kovo komanda iš Sydnėjaus, kuri 
šiuo metu yra labai greitai bekylančio 
ji, išskirtinai puiki komanda.

Kovas yra sudarytas daugiausia 
iš lietuvių tautybės čia gyvenančių 
žaidėjų, kuriems vadovauja ir juos tre- » 
niruoja Don Atkinson, buvęs anksčiau

Žiemos sporto šventės iškila

Pietų Australijos rinktinės reprezen
tantas. Kovas šiais metais laimėjo pir
mąją vietą II-je divizijoje ir dabar, iš
sikovoję teisę žaisti I-je, pavasario 
esamose pirmenybėse iš penkių žaistų 
rungtynių yra pralaimėję tik vienas. 
Koviecių laimėjimas Lithgow buvo ne
lengvas, nes kitose komandose, kaip 
Sydnėjaus Paratels, St.George-Suther
land ir Pacifiko Konferencijos koman
doje Shoalhaven buvo labai daug da
bartinių šios valstijos krepšinio ‘žvaigž
džių’

Dar kartą lietuvių spaudos vardu 
tenka pasveikinti kovieciųs, kurie vie
tiniuose ir Sydnėjaus, bei bendrame 
Australijos dienraštyje, iškėlė ir iš
ryškino lietuvio sportininko vardą, už 
ką jiems priklauso dar kartą visų lie
tuvių pagarba.

A.L.

SPORTAS GEELONGE
KREPŠINIS

MOTERŲ pirmasis pusfinalis
Prieš finalus Vyties moterų ko

manda lentelėj užėmė antrą vietą, tad 
ir teko susitikti pirmam pusfinalyje su 
stipriausia komanda. Šias rungtynes 
Vytietės pralaimėjo 13 taškų skirtumu. 
Pralaimėjimas atėjo per laiko pratęsi
mą, nes likus vos 20 sekundžių žaisti, 
rezultatas buvo lygus ir mes turėjom 
mest dvi baudas, bet gaila nei viena 
neikrito. Per pratęsimą, išsifolavus 
dviem pagrindinėm žaidikėm, laimėji
mas atiteko priešų komandai. Sekan
čią savaitę Vytietės žais antrame pus
finalyje, kur laimėjimas turėtų būti už
tikrintas. Rezultatai: Vytis 23, Teištars 
36. Už Vytį taškus sumetė: M. Savic
kaite 9, A. Jančiauskaitė 2 ir A. Mačiu
lytė 12.

VYRŲ pirmasis pusfinalis
Sezonui pasibaigus vyrų komanda 

lentelėj stovėjo trečia.Tad užimti aukš
tesnę vietą ir patekti į finalą, laimėji
mas turėjo būti užtikrintas. Vyties ko
manda buvo susilpninta dviem žaidė
jais, būtent S.Karpuška - kariuomenėj 
ir G.Kymantas sužeista koja. Rung
tynės žiūrovams buvo labai Įdomios, 
taškų skirtumas nebuvo didesnis kaip 
penki taškai ir dešimt sekundžių likus 
žaisti, rezultatai buvo lygus, po 41. 
Bet laimė buvo mūsų, G. Brazdžioniui 
besiveržiant, priešas padarė baudą ir 
G. Brazdžionis tiksliai sumetė abu taš
kus. Vytis laimėjo rezultatu 43:41. 
Taškus sumetė: G ^Brazdžionis 11, V. 
Brazdžionis 8, V.Cerakavičius 12, J. 
Obeliūnas 8, R.Gvildys 2 ir E.Gvildys 
2. Sveikinam vyrus ne tik už gražiai 
sužaistas rungtynes, bet ir už jų spor
tiška, elgesį. Taip pat buvo malonu ma
tyti tokį didelį skaičių lietuvių; savo 
atsilankymu prisidėjusių prie laimėji
mo pakeliant visų žaidėjų morale,.

BERNIUKAI žem. 12 ir 14 metų, 
sėkmingai užbaigė žiemos sezoną, pra
dėjo žaisti vasaros sezono turnyre. 
Žemiau 14 metų berniukai laimi prieš 
Tigers 69:11. Taškus, sumetė: P. Šu
tas 28, D.Šutas 8, W.Žilė 23, P.Žvirb
lis 6, K.Jomantas 2 ir E.Urban 2.

BERNIUKŲ žęm. 18 mętiį J^JNALAS.
Atrodo, kad šie metai yra Vyties 

metai. Dar ne visiem finalam pasibai
gus, jau turim dvi pirmas vietas. Jau
nių komanda, laimėdami sias rungtynes, 
tikrai parodė puikų žaidimą. Geriausiai 
sužaidė pats komandos kapitonas E. 
Gvildys, jis stebino visus žiūrovus 
savo gabumu. Prie šio laimėjimo pri
sidėjo ir A.Renkauskas, nesenai ga
vęs atleidimą iš YMCA klubo. UŽ Vytį 
žaidė ir taškus pelnė: E.Gvildys 24, 
A.Renkauskas 10, R.Srederis 0, R.Gai
lius 0, B.Seeley 9, K.Kymantas 0, G. 
Matafonov 8, C.Yakomov 0, R.Medelis 
0, L.Kulinski 12, A.Chumakoff 0 ir 
E.Kardas 0.

Vytis rungtynes laimi rezultatu: 
63:33.

TINKLINIS

Prasidėjo vasaros varžybos. Mo
terų komanda pirmas rungtynes pries 
Oberon pralaimėjo 1-2, antras laimėjo 
prieš Chilwell 2-0 ir trečias laimė
jo prieš YWCA 2-0.

Vyrų tinklinio komanda ir toliau 
vis lydi nesėkmė. Pirmas rungtynes 
prieš Saints pralaimėjo 3-0 ir antras 
kiek geriau sužaisdami, pralaimėjo 
prieš Kats 3-2 rezultatu.

****

Pranešame ir kviečiame visus ku
rie interesuojasi, kad stalo teniso sek
cija pradėjo veikti nuo 9 spalio. Sta
lo teniso žaidimai vyks kas šeštadie
nį Lietuvių Namuose nuo 1 vai. p.p.

****
Šachmatininkų dėmesiui! Šachma

tų žaidimo vakaras yra pakeistas.Šach
matai yra žaidžiami Lietuvių Namuo
se trečiadienio vakarais 7 vai.

GLSK Vytis
****

MELBOURNO SPORTAS

Varpas - Church 53 :18 (22:9)
BERNIUKAI ŽEMIAU 16 METU

Pirmajame puslaikyje šlubuoja 
metimai, ir todėl puslaikis baigiasi ne
didele persvara.

Antrajame kėlinyje mūsiškiai pa
sitempia daugiau ir lengvai laimi rung
tynes.

Taškus pelnė: Braniška 26» Lek- 
nius 14, Aras 5, Liubinas 2, Oželis 6.

Žiūrovas

Anglijos Lidse mieste vyko mo
terų kočėlo mėtymo varžybos, kurias 
laimėjo namų šeimininkė R. Dartmour 
numetusi šį, tešlai volioti kočėlą 
(tam tikro svorio), net 25 jardus. Po 
šių varžybų, anglų spaudos pranešimu 
jos vyras gavo net 34 užuojautos laiš
kus, kur duodama visokiausi patarimai 
kaip apsiginti nuo šios kočėlų mėtymo 
čempionės.

**
Amerikoje pasitaiko ir tokių kei

stų varžybų. Buvo rungiamas! kas 
labiausiai^ atsiloš, stovėdamas ant 
20-to aukšto palangės. Šias varžybas 
laimėjo W. Smith. Jo laidotuvės ivyko 
antrą dieną po buvusių varžybų. ’

Pirma karta sniege
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Melbourne Lietuvių Namams Aukojo:
Melbourno Lietuvių Studentų Sąjunga 
S100, Melbourno Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija S100, Rinkliava ‘Tal
kos’ 10-cio minėjime $93, Vietoj vai
niko A.A. Ed. Kybarto atminimui $40, 
Vietoj vainiko A.A. L.Reimerio atmi
nimui $40, Knygų pristatymo vakaro 
metu $18,40.
Mockevičius Mečys - $60,
A. Reimerienė - $30.
Po $25 aukojo E.L.Chmieliauskas ir 
J. Plečkaiti^.

Po $20 aukojo: A. Krausięne, V. 
Laukaitis, B. Vanagas ir G. Žemkal
nis.

Po $10 aukojo: S. Eimutis, A. 
Mikaila, V. Jomantas, J. Valiauga, 

- J. Keblys, J. Grigaitienė, S. Sediukas, 
J. Rūkas, J. Antanaitis ir B. Duoba - 
$12.

Po $5 aukojo: V. Kaladinskas, 
M. JagentaviČius, P. Sekas, P. Semė- 
nas ir M. Opanavičius - $6.

Po $4 aukojo: K. Šlika, A. Paga
lys, P. Mažeika - $3 ir Zienius (senj) 
- $2.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū. Namu, piniginis vajus tęsiamas 
ir toliau.

Pranešame, kad paskolas ir aukas 
kiekviena šeštadieni, Lietuvių namuo
se priima Ig. ALEKNA, CO-OP. TAL
KA darbo valandomis.

V. Ališauskas 
M.L.K. iždininkas.

Pasisekęs Kaukių Balius
Geelongiškiai tikrai turėjo ko nu

stebti, kai į jų padidintus namus prisi
rinko sausakimšai žmonių. Vakaro pro
gramoje matėsi daug Įdomių kaukių: 
žvaigždėta naktis su spindinčiu mėnu
liu (tik be astronauto), saulėgraža lin
gavo, kortų kaladė, lėlės vartė akis, 
o kudlotas gydytojas tikrino jų širdis 
ir daug kitų.

Apylinkės pirm. dr. Skapinskas 
pasveikino ir pasidžiaugė taip gausiai 
susirinkusius pasilinksminti, o kartu 
ir paremti namų statybą, kuri sparčiai 
vyksta p. Saldukui vadovaujant.

Įdomiausia vakaro dalis - kaukių 
paradas. Teisėjais pakviesti: p. Žio- 
gienė iš Melbourno, p. J.Juška ir p. 
Deckys. Teisėjai rado premijuotinas 
kaukes:A. Brazdžionienė su C.Vaice
kauskienė už ‘Kęstuti ir Birutę’; A. 
Brazdžionienė (jun.) už ‘Saulėgraža’ ir 
Dagė Skapinskaitė už ‘Naktį’. Šio va
karo laimingas loterijos prizas atiteko 
p. P.Papreckui.

Tai gražiai pasilinksminę, viską 
išgėrę ir viską suvalgę, grįžome namo. 
Jaučiausi praradusi ‘kunigaikštiją’ ir 
kažkas pavogė man gražiąja ‘Birute’.

A. Brazdžionienė
****

Plunksnos Klube
Spalio 16 d. p.V.Sliogerio (sen.) 

bute Įvyko susirinkimas. Klubo pirm, 
p. V.Kazokas pranešė apie Pulgio An- 
driušio minėjimą ir patiekė išlaidų ir 
pajamų apyskaitą. Nutarta, atskaičius 
padarytas išlaidas, likuti ir dar $30.- 
iš kasos, pasiųsti ALB Krašto Kultū
ros Tarybai Pulgio Andriušio raštų iš
leidimui paremti.

Nesenai iš Amerikos grįžęs dail. 
L.Urbonas skaitė Įdomų pranešimą-pa- 
skaitą ‘Galimybių keliais’. Prelegen
tas pažvelgė į Amerika iš savo stebė
jimo taško su giliu filosofiniu Įsijau
timu, socialiniu rūpesčiu ir moksline 
Įžvalga. Būdamas pastabus ir veiklus, 
jis pats daug matė, daug galvojo, daug 
veikė ir visą šitą susumavęs perdavė 
Plunksnos Klubo nariams. Jo paskai
ta sukėlė gilių diskusijų. Verta būtų 
tą paskaitą atspausdinti MP ištisai, 
nes tai originalios mintys ir kiekvie
nam besirūpinančiam ateitim yra labai 
Įdomios.

-m-
****

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGES

PRENUMERATOS ADRESU.
BOX 4558, G.P.O.,

SYDNEY, N.S.W.,2001

Pavasario balius
Geelonge, pavasariui atžymėti, 

G.L.S-gos valdyba rugsėjo 25 d. su
ruošė savo tradicini, metinį balių Vic
torian Railways Instituto erdviose pa
talpose.

Nors ta. vakara, Geelonge siautė 
audra, kaip australai sako, lijo ‘Dogs 
and Cats’, vis dėlto susirinko virš ge
ros šimtinės linksmos publikos, at
švęsti pavasarį.

Jaukioje šviesų prieblandoje ir 
pavasario žiedų kvapuose visus links
mino pagarsėjusi ‘Metro Swing’ kape
la. Tai tikrai pagyrimo verta muzika, 
kuri iki sušilimo moka išjudinti mūsų 
jaunimą ir senimą.

Vakaro dalyvius pasveikino G.L. 
S.Valdybos pirm. p. J. Gailius ir iš
reiškė padėka už atsilankymą.

Specialus ačiū bufeto šeiminin
kėms už darbą ir produktus. Taip pat 
ypatinga padėką suaukavusiems gar
dumynų staliuką. Bilietų platinime ir 
varžytinėse daug pasidarbavo p.p. Ina 
Simatienė ir Nijolė Wolf. Už staliukus 
buvo surinkta virš $100 pelno.

Taip linksmoje ir draugiškoje nuo
takoje poros sukosi iki pirmos vai. 
ryto.

Dalyvis
****

Tautosakos rinkimo centras yra 
Vilniuje, L.Mokslo akademijos Lietu
vių kalbos ir literatūros institute.Šiuo 
metu institute esą sukaupta daugiau 
kaip 770.000 kūrinių: apie 350.000, 
dainų ir 50.000 melodijų, apie 60.000 
pasakų, 7.000 žaidimu, daugiau kaip 
200.000 smulkiosios tautosakos užra
šymų.

(Elta)
****

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

Sydney Lietuvių Klubo licenzijai 
gauti teismas yra paskirtas spalio m. 
27-28 d. Teismo būstinė 176 Phillip 
Str. Sydney.

****

Sydnėjaus ramovėnai ruošiasi ka
riuomenės šventei, bet per vis labiau
siai savo skyriaus 15 metų jubiliejui 
ir vėliavos pašventinimui, kuris įvyks 
lapkričio mėn. 21 d. Vėliava jau gata
va ir šventės programa jau nustatyta. 
Tikimės, kad šventė bus tikrai iškil
minga.

****
‘Kirribilli menininkas apdovano

tas’ taip rašo Sydnėjaus laikraščiai 
apie Henriką Šalkauską. Tamworthand 
District Art Society’s parodoje Henri
kas vėl gavo pirmą prizą už aliejiniais 
dažais nutapytą paveikslą S500. Rei
kia tikėtis, kad jis parsiveš gerų įver
tinimų ir iš Brisbane’s, kur šiuo metu 
vyksta jo paveikslų paroda.

****
Teko girdėti, kad Musu Pastoges 

balius Melbourne praėjo puikiai? daug 
žmonių ir gera nuotaika apvainikavo 
pasisekimą. Baliaus metu pasirodė ir 
‘Spaudos Aitvaras’. Ten randame či
gonės pranašystes kas bus 1972 met. 
Tarp kitko sakoma, kad laikraščių pa
vadinimai pasikeisią: turėsime ‘Mūsų 
Aidus’ ir ‘Tėviškės Pastogė’. Laikraš
tuke yra daug jumoristines medžiagos, 
kuri prisidėjo prie baliaus nuotaikos 
pagerinimo.

****
Pensininkams, kurie turi savo gy- 

namas patalpas ir patys jose gyvena, 
gali paduoti Water Board prašymą su
mažinti water, sewerage ir drainage 
rates mokestį.

Prašymas turi būti paduotas iki 
1971 m. gruodžio men. 31 d. užpildant 
blanką, kuris yra gaunamas Sydney, 
Paramattos ir Wollongong Water Board 
office. Užpildytas pareiškimas ir blan
kas turi būti pasirašytas asmeniškai 
akivaizdoje Justice of Peace.

A. + A. Jurgiui Ambrazui

mirus, jo sūnų Stasi giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu

P. Barei ši s.

VLADO RADZEVIČIAUS MIRTIES 
METINĖS

S.m. spalio mėn. 2 d. suėjo vie- 
neri metai, kai mirė žymus mūsų ben
druomenės veikėjas, žurnalistas Vla
das Radzevičius.

Šviesiam velionio atminimui pa
gerbti, praeitą sekmadienį (spalio 3d.), 
Apylinkės valdyba, Adelaidės Lietu
vių Sąjunga ir Lietuvių Teisininkų D-ja 
surengė Lietuvių Namuose paminėji
mą - akademiją, kurioje dalyvavo gana 
daug tautiečių, velionio artimųjų drau
gų ir bendradarbių.

Akademija gražiais žodžiais ati
darė Apylinkės Valdybos sekretorius 
p. C. Zamoiskis. Sekantys kalbėtojai 
buvo: Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas p. P.Bielskis ir Lietuvių 
Teisininku. Draugijos pirmininkas p. 
V.Linkus.

Įdomias ir gerai paruoštas paskai
tas apie amžinos atminties Vladą Ra
dzevičių skaitė inž.J.Stačiūnas ir žur
nalistas J.Mockūnas, vaizdžiai apibū
dindami jį kaip žmogų ir kaip žurnalis
tą,.

Menineje akademijos dalyje, pia
nistė p. R.Kubiliutė paskambino Cho- 
pen’o ‘Laidotuvių maršą’; aktorius p. 
V.Ratkevičius deklamavo V.Mačernio 
‘Poetą’; solistė p. G.Vasiliauskienė 
akomponuojant p. R.Kubiliutei, padai
navo B.Budriūno ‘Tykiai, tykiai’ ir 
Massenet ‘Elegija’.

ALZ

Teko nugirsti, kad gražiai pavy
kęs spaudos balius ir Adelaidėje.Kiek
vienas atvykęs į balių gavo prie bilie
to ir Adelaides Musų Pastogės numerį 
susipažinimui. Spaudos antis skraidžiu
si pro atvirus langus ir duris visus ma
loniai nuteikdama.

****
Dail. L.Urbono tapytas paveikslas 

Vidūnas atsirado saugiose rankose ir 
jam gražintas.

****

Amerikos kūno kultūros institutu 
studentams buvo pateiktas klausimas, 
kurias sporto šakas jie labiausiai 
mėgsta?

Visus nustebino tai, kad net 30 
procentų pasisakė už plaukimą, todėl 
nenuostabu, kad amerikiečiai yra taip 
geri vandens sporte. Beisbolas gavo 
23.4%; amerikietiškas futbolas - 10.7% 
krepšinis - 9.8%, lengvoji atletika - 
6.3%. Keista kad studentų tarpe krep
šinis ir lengvoji atletika, kur ameri
kiečiai yra neabejotini pasaulio čem
pionai, palyginti, užima gana mažą 
procentą studentų sporto mėgėjų, tarpe.

Mažeikiuose jau statomas naftos 
perdirbimo fabrikas, užimąs 90 hekta
rų žemės plotą. Jo labai . sudėtingi 
technologiniai įrengimai būsią susieti 
tūkstančiais kilometrų pož eminių ir 
antžeminių vamzdžių.

Naftai laikyti būsiąs toks didelis 
bakas, į kurį turėtų tilpti 50-ties tonų, 
daugiau kaip 10 kilometrų ilgumo cis
ternų. Betono darbams vadovaująs 
Henrikas Taurazas, o mūro darbams 
vadovaująs Petras Savickas (“So- 
vietsk. Litva”, 1971, rugp, 25). (Lie
tuvos laukuose turėtų nepaprastai pa
didėti naftos tarša - Red.).

****
Madison, Wise. — Ištyrus 142 

žuvusių auto mašinų katastrofo
se asmenų kraują, rasta 88 asme
nų, -arba 66 proc. kraujuje alko
holio.

PERTH’AS
Kažkas neįprasto darosi mūsų 

mieste, mirtis įsisuko į mūsų tarpą. 
Per trumpą laiką mes netekome net 7 
žmonių, jų tarpe 6 buvo aktyvus ir ge
rai žinomi bendruomenės žmonės, iš 
jų 4 ramovėnai. Bet nelaimės vyksta 
ir toliau. Tris dienas Perth vyko elek
trikų streikas, gatvių šviesų nutrauki
mas padarė daug eismo nelaimių. į ta 
skaičių pateko ir mūsų miela lietuvai
tė Virginija Kateivaite, Kuri liko su
žeista. Vos prieš vieną mėnesi ji tu
rėjo labai šaunias vestuves, susituo
kė su Grant Milner, o šiandieną guli. 
Royal Perth ligoninėje. Sužeistas ir 
jos vyras vairavęs mašiną, bet mažiau 
ir jau iš ligonines išėjo. Kitas atsiti
kimas Ernestas Klimaitis sporto metu 
nusilaužė kairę ranka, gydosi namie.

SfC iįc sfe

Kadaise Krašto Valdybos pirm. 
S.Narušis , atsilankęs į Perth ragina 
aukoti mirusių prisiminimo fondan. Da
bar tokiam dideliam mirtingumui esant, 
ar nevertėtų tokį fondą, įsteigti? Su
šaukti visuotiną apylinkės susirinki
mą, apsvarstyti reikalą ir išrinkti rei
kiamą komitetą. Už sutelktas lėšas 
pastatyti vieną bendrą paminklą, į ku
rį įrašyti visų mirusiųjų lietuvių pavar
des. Daugelis tam dalykui pritartų ir 
Apylinkės Valdyba jau yra užpirkusi 
kapinėse vieta.

A.K.
****

Skulptorės Ievos Pocienės meno 
kūrinių paroda sėkmingai pasibaigė 
spalio 2 d.

Ta proga ‘The Advertiser’, meno 
skyriuje, patalpino Ievos Pocienės cin 
ku padengtos plieno skulptūros ‘Life 
Cicle’ fotografija su atatinkamu prie
rašu.

Lena Valaitis (Anelė Valaitytė), 
garsėjanti pramoginės muzikos 
dainininkė V. Vokietijoje.
Musų Pastogė Nr. 42T971.10.25 psl.7
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SPECIAL ANNOUNCEMENT

LITAS INVESTMENTS PTY. LTD.
632 George Street, 

Sydney. 2000.
Has signed an agreement with the

Public Trust Authorities of the USSR
for the handling and management of all cases of Soviet Citizens and 

Organisations in the realisation of property and

DECEASED ESTATES
belonging to heirs and part heirs in USSR.

All Deceased Estates to USSR are Duty Free.
You may enquire in English or Russian 

Telephones: 26 3526. 61 4487.

Jeigu Jums reikia retai gauna'mų lietuviškų vaistų, vaista-
- žolių, ar vokiškų, europietiškų, įvairiausių australiškų vaistų, 

Jus geriausiai aprūpins

MARTYNAS D I D Ž Y S

13 Harrington Square, Altona, Vic. 3018. Telef. 398 1309.

Po darbo: 398 2469.

DOVANOS ARTIMIESIEMS

Pigiau, geriau, ___  greičiau.
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur kyla 
mūsų kainos iki galo metų pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą pasiųsdami jau dabar, dovanų siuntinuką savo 
artimiems į Lietuvą.

Siuntinys 1971 (3).

3*4 jardo puikios vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos 
3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, l*/2 jardo 
crimplene medžiagos suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas 
megstukas, nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos, vilnone 
gėlėta arba su ornamentais skarelė, 20 geriausių angliškų 
cigarečių, 1 dėžė šokolado.
Siuntinio' kaina su įskaičiuotų muitu ir visomis persiuntimo 
išlaidomis kainuoja............. $85.00

Siuntinys 1971 (4).

Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriškas arba moteriškas, 
vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga suknelei, 
medžiaga sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai, 
1 bliuskutė, šilkinė gėlėta skarelė, 1 kaklaraištis, 1 dėže šokolado
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis............. $75.00

Taip pat, galima dadėti prie šių arba kitų siuntinių be jokių 
papildomų persiuntimo išlaidų, daiktus kuriuos klijantas pageidauja. 
Šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai.
Nailono kailio vyriš. apsiaustui DEP.PP, vilnonės gėlėtos 
skarelės $4.00, vyriški arba moteriški nertiniai už $10.00 arba 
$16.00, nailono marškiniai $5.50, bliuskutės $6.00, nailono 
lietpalčiai $9.00, crimplene medžiaga suknelei $8.00, šilkinės 
arba nailoninės skarelės $2.00, ilgi vilnoniai šaliai $7.00, 
kompliktas moteriškų nailono apatinių $6.00, kompliktas vyriškų 
šiltų apatinių $10.00, ir kita.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras), 

421 Hackney Rd, London, E. 2 ENGLAND. Tel. 01 739 8734

PRANEŠIMAS
Pranešame visiems Vakarų Aus

tralijos tautiečiams, kad š.m. spalio 
30 d. 12 vai. 20 minučių dienos metu 
į Pertho aerodromą atvyksta ALB Kraš
to Valdybos pirmininkas V.Neveraus- 
kas. Visus tautiečius kiek galima kvie
čiame atvykti į aerodromą, sutikimui. 
Tą pačia, dieną 7 vai. vak. Leedevil- 
les salėje įvyksta pirmininko sutiki
mas su programa ir bendros visų su
neštinės vaišės. Sekanciai diena<, 31 
spalio, vėl didžiojoj Leedevilles sa
lėj bus rodomos filmos. Pradžia,kaip 
paprastai, 3 vai. po pietų. Filmos yra: 
viena atvežta! iš Lietuvos, antroji is 
Australijos lietuviu gyvenimo. Ir vėl 
bus suneštinės vaišes kartu pasidali
nant įspūdžiais su p. pirmininku.

Tad visus tautiečius kviečiame, 
iš arti ir iš toli, nuo visų rūpesčių ir 
darbų atitrukti ir atvykti pabendrauti 
kartu ir pabūti su savais.

Tad dar kartą visus, visus is vi
sur, nuoširdžiai kviečiame.

Pertho Apyl. Valdyba

Pulgio Andriušio antkapiui aukojo
Paskelbta ankščiau - $134.65
Papildomai gauta sekančiai:

A.Gusčia, Adelaide - $7.50; Pagal au
kų lapą Nr. 3 /pirmas Įnašas/ $31.00; 
Juozas Morkūnas, Adelaide - $20.00; 
Iki šiolei gauta; $193.15

Tolimesni aukotojai bus skelbiami 
ir toliau. Komitetas jau surinko pasiūli 
mus iš antkapius statančių firmų ir 
greitai užsakys ą.a. Pulgiui Andriu- 
šiui antkapį, kaip yra pavesta ALB 
Adelaidės Apylinke's Valdybos įamžin
ti jo paskutinę poilsio vietą.

Komitetas kreipiasi į Pulgio An
driušio gerbėjus ir jo raštu, mylėtojus 
prisidėti ir savo auka prie antkapio 
pastatymo.

Pinigus siunčiant, būtinai įrašyti 
‘Pulgis Andriušis Fund’ ir siusti:

‘Pulgis Andriušis Fund’, c/o J. 
Riauba, 9 Harrow St.Dover Gardens, 
S.A. 5048.

Pulgio Andriušio Antkapio 
Statymo Komitetas

****
■ '• • 1
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Melbourne Lietuvių Namų balius
Teko patirti, kad metinis Melbour

ne Didysis Namu. Balius įvyks š.m. 
spalio mėn. 30 d. Lietuvių Namų Ju
biliejinėje salėje. M.L.Klubo Taryba 
šiam baliui intensyviai ruošiasi 
ir kviečia klubo narius,Lietuviu Namu, 
rėmėjus ir visus Melbourno ir apylin
kių tautiečius į jį atsilankyti.

Taryba pataria stalus, kurie yra 
daugumoje 8 asmenims, užsisakyti ir 
bilietus įsigyti, sumokant pilną kainą 
iš anksto. Bilieto kaina su vakariene, 
kuria patiekti maloniai sutiko Katali
kių Moterų D-ja, numatyta $5,- Pritrū
kus vietų Jubiliejinėje saleje, reikės 
pasitenkinti vietomis prie stalų seno
joje salėje, todėl nereikia delsti jomis 
pasirūpinant.

Melbourniškiai šio baliaus laukia 
ir reikia tikėti, kad jie savo atsilan
kymu parems Lietuvių Namus, o ir su
teiks jų vadovybei atpildą, už jų deda
mas pastangas Lietuviu Namus pada
ryti maloniu kultūrines ir bendruome
ninės veiklos centru.

Taigi šoksim, trypsim, linksmi 
būsim!

L Alekna

Korp! Romuvos lituanistinio 
lavinimosi fondas

Iki 1971.10.11 aukojo šie asme
nys:

P. Kazlauskas, Melbourne, $5, p. 
dr. Melinš, Melbourne, $1, p. Rymer, 
Melbourne, $5, Anoniminiai, Adelaide, 
$15. Viso $26.

Henrikas Antanaitis 
Fondo iždininkas

PAJIEŠKOMAS
J.Lūža iš Londono ieško savo se- 

4 Robert St. North Balvya, Vic.3104 no draugo inž. Eduardo Martinavičiaus,
****

PRANEŠIMAS
Geelonge ir apylinkėse gyveną 

lietuviai prašomi patikrinti savo rūbų 
spintas, nes iš po skaidriu, vakaro yra 
paliktas geros kokybės vyriškas pal
tas, o iš po pavasario baliaus - rastas 
lietsargis ir kaklo skarutė.

Dėl minėtų daiktų prašome kreip
tis į p. J.Gailių.

G. L. S-gos Valdyba

DĖMESIO!!!
SUINTERESUOTI ARTIMŲJŲ PO 

MIRTIES PALIKTO TURTO AR PA
LIKIMO PERSIUNTIMU Į LIETUVA 
KREIPKITĖS:

CONTAL CO.
266 FLINDERS STREET,
MUTUAL ARCADE
SHOP NO. 34

MELBOURNE. 3000
TEL: 63-7895 ARBA 63-8498

Prašome atsiliepti šiuo adresu: 1 Lad- 
broke Gdns., London, W. 11, England.

****
PATIKSLINIMAS: MP Adelaidės numery 
je LKS ‘Vytis’ tėvų komiteto nuotrauko
je neišspausdinta A. Krivicko pavardė. 
Jis stovi antras iš kairės. Atsiprašome 
už klaidą.

Red.

— Ubagų unija. Turkijoj el
getos nutarė nebesileisti išnau
dojami ir įsteigė elgetų uniją.

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija Talka 

Moka už indėlius 5 % metinių painiranų, 
už įnašus iki 6 % dividendo.

Duoda paskolas iki 3000 dolerių 
iš 8—9 % užskaitant kas 3 mėn,

Takos įstaiga veikia šeštadieniais nuo 11 vai. iki 13 va
Lietuvių Namuose, 50 Errol Str., North Melbourne. I

LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS 
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