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LIETUVA NERAMI
Lietuva - “nerami” respublika. 

Tokia antrašte įdėjo straipsnį “The 
New York Times” savo spalio 8 d. 
laidoje. Vilniuje nuteistuosius 8 jau
nuolius, sako laikraštis, sovietų spau
da vadina girtuokliais, gatvės valka
tomis, arba asmenimis su kriminaline 
praeitimi. Tuo tarpu, jie yra buvę ge
gužes 18-19 d.d. (demonstracijos Kau
ne aktyvus dalyviai, šaukę “Laisvės 
Lietuvai”. . Vengdami rašyti apie įvy
kio patriotiniai politinį pobūdį^ so
vietai demonstrantus apkaltino taria
mu gatvės judėjimo trukdymu. Bet, 
sako laikraštis, tiek susideginimai, 
tiek iš demonstracijos įrodančios 
neabejotina tautos nusistatymą prieš 
okupantą, ir priespaudą. Tai dar kartą 
patvirtinąs neseniai įvykęs lietuviu 
ir ukrainiečių jūrininku sovietų laivo 
“ Višera” - nuplukdymaš i Graikijos 
uosta Pireaus, kur jiems' (7 jūrinin
kams) buvo suteikta azilio teisė.

***

BREŽNEVAS IR SOLZENICINAS 
DVI NUOMONĖS TAUTYBIŲ, 

KLAUSIMU

TSRS 50-ties metų sukakčiai 
švęsti mobilizupta spauda, kinas, te
levizija ir radijas. Su išlaidomis ne
siskaitoma net ir lieso derliaus, gru
dų trūkumo metais. Bet šventes pla
nus sumaišė tautinio pasipriešinimo 
prasiveržimai^ įvairiose Sovietijos 
okupuotose šąlyse, ypač Lietuvoje.

Pačioje Rusijoje tautinio sava
rankumo ir identiteto klausimu griež
tai išsiskiria dvi nuomonės. (Oficia
liąją partijos nuomonę išreiškė Leo
nidas Brežnevas 1971 m. P _
Kongrese, Matyt, atsižvelgdamas į 
tautinės probelmos jautrumą, jis pa
reiškė, kad “šalies” tautinių grupių 
“suartėjimas” vyksiantis atsižvel
giant L jų “ypatingus tautinius bruo
žus” bei į jų “socialistinių kultūrų 
išsivystymą”.' Tačiau jis dogmatiš
kai pridūrė," kad partija turinti auklė
ti gyventojus “socialistinio interna
cionalizmo dvasioje ir ugdyti pasi
priešinimą visiems nacionalizmo ir 
šovinizmo, tautinio siaurumo ir pasi
putimo poreiškiams”.

Visai kitos dvasios žymiojo ra
šytojo Aleksandro Solženicino pasi
sakymas apie tautiškumą. Savo Nobe
lio premijos proga parašytoje kalbo
je jis tvirtina:

...; Tautų pranykimas mus nu
skurdintų nemažiau, negu visų žmo
nių tapimas vienodais^atnpaciomis as
menybėmis ir vienodais veidais. Tau
tos yra žmonijos turtas, jos kristali
zuotos asmenybės; net mažiausioji 
iš jų turi savo ypatingas spalvas, 
tausoja savyje ypatingą Dievo plano 
piešinį”.

Solženicino žodžiai patvirtina 
profesoriaus Vardžio nuomonę (“Pro
tests in. Lithuania Not Isolated”, Los 
Angeles Times, 1972.VII.4)» kad So- 
vietijoje dabar vykstąs nerusų nacio
nalistų ir rusų liberalų suartėjimas, 
galbūt privesiantis prie koalicijos.

Trys Čikagos laikraščiai - "Chi
cago Tribune” spalio 5 d., “Chicago 
Daily News” spalio 5 d. ir “Econo
mist Newspaper” spalio 8 d. - įdėjo 
žinias apie Zigmo Butkaus ir šeimos 
pasitraukimą. į Vakarus. ; Pabėgimas 
esą buvus ruošiamas jau trejus metus, 
bet buvo laikomas paslapty net nuo 
tėvų. ( "Mūsų žmonės trokšta laisves, 
apie kuria, girdi, bet kurios neturi”. 
Į. klausimą, iš kur apie tą laisvę su
žinojo, Butkus atsakė,kad jis, kaip ir 
tūkstančiai kitų lietuvių, klausosi 
BBC, Voice of "America ir kt. (Tiky
bos persėkiojimas Lietuvoje esąs 
“žiaurus”, žydų padėtis nepakenčia
ma ir kasdien blogėjanti. Kunigai bau
džiami už tikybos mokymą, o intelek
tualai sodinami i bepročių n amus, nes, 
anot sovietų, tik psichopatai gali, 
nesutikti su jų sistema. Teismai 
okup. Lietuvoje nėra nepriklausomi: 
pradedant svarstyti bylą, komunistų 
partija jau iš anksto nurodo koks 
sprendimas turi būti padarytas. Užim
damas aukštą, vietą, jis gerai žinojo 
kas dedasi Lietuvoje. Apleido Lietu
vą ne materialiniais sumetimais, bet 
trokšdamas laisvės. (Neramumai sekė 
Kalantos susideginimą buvę didžiau
si nuo 1940 m. Jam išvykstant iš Lie
tuvos, orasidejųs astuonių demons
trantu • ?mas. Čikaga pasirinkęs, 
nes čia turįs giminiu,, be to, tai yra 
miestas, kuriame gyvena daugiau lie
tuviu negu bet kur kitur užsienyje.

***

Atstovu Rūmų narys Edward J. 
Partijos Derwinski, savo spalio mėn. bendra- 

rašty, rašydamas apie tarptautinius 
sporto įvykius, kuriuose reiškėsi So
vietų Sąjunga ir jos pavergtų tautų 
varžybininkai, dėsto:

“Spaudoje retai minimas faktas, 
kad, priešingai sovietų propagandai, 
Sovietų Sąjungos komanda nėra viena 
tautybė. Faktas yra, jog prie sovietų 
atletinio pasisekimo daugiausia pri
sidėjo nerusai, kurių kraštai buvo 
Sovietų Sąjungos praryti jos ekspan- 
sionistinės politikos eigoje. Aš smul
kiai aptariau šį klausimą su Frank 
Shakespeare, JAV Informacijų Agen
tūros direktorium. Jis su manim sutin
ka, kad Sovietų Sąjungos pavergtosios 
tautos turėtų būti vadinamos jų tik
rais vardais, pav. ukrainiečiais .es
tais, latviais, gruzinais, rusais, ar
mėnais ir 1.1. ; Lietuvos žmonės yra 
lietuviai 
dar

TAUTOS TURI SAVO VARDUS

Butkų šeima, pabėgusi iš okupuotos Lietuvos. Iš kaires: įefeipinkas ZigmAs 
Butkus, dukros Loreta 11 m. ir Raimonda 10 m., žmona |tanutė Kareckaitė- 

Butkuvienė, sūnus Rimvydas 3 m. šiuo mėtų JI* yra Čikagoje

PABALTIEČIAI AUSTRALIJOS 
POLITIKOJE

Š.m.
“Nation 
sąryšyje 
monstraeija 
trijų lietuvių susideginimo 
Lietuvoje, tilpo Rosemary 
O’Grady “Th Baltic Right”.

Spausdiname vertimą.

spalio 7-13 d.
Review” žurnale

su Pabaltiecių de-
Adelaidėje , dėl

tilpo

Šiais laikais politikoje, kai kai- 
visuomet skaitoma teisi, o dešinė

jie nėra sovietai, rusai, ar 
kas kita”.

***
BRAŽINSKU. BYLA

Spalio 12 d. Ankaros teisme, Tur
kijoje, buvo tęsiama Prano ir Algir
do Bražinskų byla. Sovietu Sąjungos 
gynybai prašant, nes nespėjusi gauti 
visų dokumentų iš Maskvos, byla 
buvo atidėta lapkričio 27 dienai.

*** (ELTA)***

KRAŠTO GARBES TEISMO PIRMININKUI

V. LINKUI

MIRUS. JO SEIMĄ IR ARTIMUOSIUS NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA, 
A.L.B. KRAŠTO GARBES TEISMAS.

rė
- priešingai, labai nelengva bent tru
puti pasitikėti kraštutiniu dešiniu spar
nu." Kai kurių laikraščių skiltys pil
nos : jau senstačių anti- semitiškų 
pasisakymų ta, pasitikėjimą dar suma
žina.

O vis dėl to reikia pripažinti 
liūdną faktą, kad yra stambus balsuo
tojų blokas, kuris visuomet balsuoja 
už dešiniuosius. Nėra tai nei naciai, 
nei anti-semitai, o tik žmonės pasto
viai ignoruojami kairiojo sparno, ku
riam *ir jie jaučia labai nedaug natūra
lios simpatijos. Tai Baltų tautų imi
grantai, griežtai anti-komunistinis blo
kas, kurių balsai iš savisaugos ati
duodami D.L.P. (Democratic Labor 
Party) ir L.C.P.C. (Liberal - Country 
party Coalition). ;

Dėl beveik nesuprantamu prie
žasčių A.L.P. (Australian Labor Par
ty) ignoruoja kiekvieną, tų žmonių 
kreipimąsi, ir tuo būdu praranda bal
sus, kurie atitenka bet kam kitam.

Victorijos aikštė Adelaidėje pu
siau astuonių vakare, vidury žiemos, 
neatrodo: nei jaukiai, nei patraukian
čiai. Jei naktis yra pakankamai šal
ta, - nelietingaiš metais žiemos :nak-

tys visuomet šaltos - žemas rūkas 
dengia žemę, slegia galvą ir :kojas; 
eilės automobilių juda greitai ir jų 
šviesos primena skubėjimą namo, į 
šviesius kambarius, prie šiltų pe
čių. John Dowies trijų upių fontanas 
taško vandenį, kuris "nubėga srove
lėm per ornamentuotą grindinį, nusi
nešdamas cigarečių nuotakas ir su 
draskytų laikraščių liekanas. Didžiuo
siuose įstaigų pastatuose šiauriniam 
aikštės gale gęsinamos šviesos... Ši
tokį vakarat nebent koks nepagydomas 
fanatikas gali labiau norėti būti lau
ke negu namuose.

O tačiau, liepos 21 dienos vakarą 
keli šimtai žmonių susirinko į tą aikš
tę prie fontano. Aukštai į šaltą orą 
iškėlę primityvius žibalinius fakilus 
tyliai išsirikiavę jie procesijoj nuėjo 
į Katedrą pagerbti trijų lietuvių mir
ties, kurie susidegino vardan protesto 
prieš rusiškąjį imperializmą.

Tokios rūsies protestas negalėjo 
susilaukti dėmesio iž politinių depar
tamentų teoretikų. Vieninteliai žmo
nės, kurie atėjo " demonstracijos: pa
gerbti buvo Pietų Aust, parlamento 
opozicijos: vadas (LCPC) ir vienas 
DLP kandidatas. ALP nariai matyt 
nejaučia reikalo pasirodyti etninių 
mažumų parengimuose savo pačių 
valstijoje, kada jie sėkmingiau pra
leidžia laiką vesdami priešrinkiminę 
propagandą kitose valstijose.

Gal būt tikrai pereitų mėnesių 
įvykiai Lietuvoje negalėjo sukelti 
rūpesčio ALP Dunstono vyriausybei.

(nukelta į 5 psl.) ' 0
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MUMS REIKIA LIETUVOS

Kiekvienas žinome, kad be Lie
tuvos mes mirštame išeivijoje, Lie
tuva gi reikalinga laisvės be kurios ji 
taip pat miršta. Lietuvių tauta šian
dien randasi likiminėje situacijoje 
- būti ar nebūti. Iki šiol mūsų tauta 
kovoja su dideliu jėgų itmepimu už 
savo egzistenciją tiek pačioje okupuo
toje Lietuvoje, tiek čia išeivijoje. 
Jeigu mūsų pastangos neatneša mato
mų ir triuškinančių rezultatu ,tai Čia 
kalta ne musų valia, bet tarptautinė 
situacija, kuria po antrojo pasaulinio 
karo sukūrė, taip vadinami, trys Di
dieji: Didžioji Britanija, JAV ir So
vietų Sąjunga. Šios trys Galybės sa
vo : nutarimais atnešė daugeliui pa
vergtų tautų vergiją.

Gal būt, mūsų padėtis ir yra tra
giška bet jos nereikėtų dramatizuo
ti. Priimkime šią mums primestą, 
situaciją šaltai su giliu įsitikinimu 
ir ištverme>kad ateis palankus laikas 
ir mes kovą laimėsime. Svarbu yra 
ištverti, likti gyviems, neskubėkime 
su pasmerkimais,, nes gyvybė yra 
aukščiausias įstatymas. Iš kitos pu
sės , mes: turime būti apdairūs kad ne
patektume ant priešo propagandinio 
kabliuko. Priešas gerai žino mūsų si
tuaciją ir jis stengiasi suskaldyti 
Lietuvos gyventojus ir išeivijos ben
druomenes, kad mes vieni su kitais 
kovotume, vieni kitų nekęstume ir ne
pasitikėtume.

Mes visi dar gerai atsimename 
koks baisus buvo nusikaltimas turėti 
gimines užsienyje, visi juos slėpė, 
dabar Kultūrinių Ryšių su Užsienio 
Lietuviais Komitetas nebelaiko nu
sikaltimu turėti giminių užsienyje, 
stengiamasi juos: prikalbėti atvykti i 
Lietuvą. Ištiktųjų tai geras geležinės 
uždangos plyšys, ir mes turėtume juo 
pasinaudoti, juk tai vienintelė gali
mybė susitikti su savo giminėmis 
ir pažįstamais, aplankyti Lietuvą, 
pamatyti jos gražų kraštą. Ne viena 
nuriedėjusi ašara priartina mus prie 
savo tautos kamienoz to mums taip la
bai reikia. ;Bet ne visi žinome kokią 
brangią kainą turime sumokėti už šią 
suteiktą mums malonę. Mes nejučio
mis patenkame į priešo propagandinę 
tarnybą, visai be blogos valios.

Kiek teko susitikti su savo ge
rais pažįstamais, kurie buvo Lietu
voje ir dėl kurių aš neturiu nei ma
žiausios abejonės, kad jie yra tikri 
lietuviai patriotai, visi jie privačiai 
kalbant atskleidžia tą sunkią mūsų 
tautos padėtį Lietuvoje, tačiau kai 
juos paprašai parašyti Į laikraštį, ar
ba padaryti viešą visuomenei prane
šimą, tai atsikalbinėjama, o jei ku
riam tanka viešai kalbėti arba ką pa
rašyti, tai dažniausiai esminiai reika
lai nutylimi, arba apeinami, arba pa
lankiai Sovietams interpretuojami, kad 
nepakenkus savo giminėms ir sau pa
čiam, nes kiekvienas dar tikisi nu
vykti į Lietuvą antrą kartą. ;Tai nėra 
Judošiaus darbas, tai yra prisitaiky
mas prie situacijos, galimas daiktas 
kad tai yra vienintelis būdas palaiky
ti ryšius su Lietuva, be kurių mūsų 
tautinė? egzistencija darosi nepake
liamai sunki ir abiem pusėm gyvy
biniai reikalinga.

Lietuva yra mums reikalinga, ta
čiau žinokime, kad už kiekvieną susi
tikimą mes mokame priešui gerą kai
ną. : Kiekviename tokiame sandėryje 
būkime kuklūs kaip karveliai ir gud
rūs kaip žalčiai.

PADĖKA

Dėkojame p. A. Zubrui už $20 
auką “Mūsų Pastogei“, baliaus 
proga Melbourne.

“M.P.” Admin.
***

Mūsų Pastoge W»*44«. <1972.11.6. psl. 2.
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PERŽVELKIME PR0GRAMAc
Po daugelio metų susitikę seni 

pažįstami vienas kitą sveikina, kal- 
basiir neatsikalba, nors čia pat kaž
kas ypatingo ir aplinka reikalauja 
tylos.; Atkreipiant dėmesį į tokius 
susitikimus, pirmuosiuose* L.D. me
niniuose parengimuose vietos bus ne
numeruotos. Tai nereiškia, kad pro
gramai vykstant galima kalbėtis, bet 
tam, kad pažįstami galėtų drauge su
sėsti, o pertraukų metu britų proga pa
sikalbėti ir prisiminti senus laikus ir 
taip pat susitarti pasimatyti sekančią 
dieną.

Meno paroda, kuri prasidės: gruo
džio mėn. 26 d* 4 vai. ;p.p. dėl vietų 
jokios problemos nekelia. Paroda tę
sis 2 savaites ir bus atidaryta kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. 
Ją lankyti, apžiūrėti ir įsigyti meno 
kūrinių galės kada kam bis patogiau.

Be Australijoje žinomų lietuvių 
menininkų, toje pačioje galerijoje\ 
bet atskirose patalpose, bus jaunųjų 
menininkų paroda.

L.D.* ir Sporto šventės atidarymas 
Aleksandrijoje įvyks gruodžio mėn. 
27 d. 2 vai. ;- punktualiai. įėjimo kai
na žema - didelė nuolaida daroma 
moksleiviams ir pensininkams, o mo
kyklinio amžiaus: vaikams įėjimas ne
mokamas. Tad čia ir turėtų būtų už
pildytos visos vietos virš 1000 žmo
nių talpinančiame stadijone. į atida
rymą, su savo vėliavomis, atžygiuos 
visi sporto klubai dalyvaujantieji 
šioje šventėje, o tautinių šokių šokė
jai, pradžiugins žiūrovą savo mik
liais šokiais. ; Tuoj po oficialiosios 
dalies prasidės krepšinio pirmenybės.

Užbaigus tą dieną numatytą spor
to programą, važiuosime į Chatswoodo 
Civic Centre* kuriame vyks Jaunimo 
koncertas, prasidedąs 6.30 vai. va
karo. ; Programoje matysime jaunimo 
grupes ir payienius jaunuolius, suva
žiavusius is įvairių Australijos vie
tovių. ; Po koncerto vyks šokiai - pa
silinksminimas iki vidurnakčio.

Rengėjai planavo, kad po užsi
baigusios programos Alexandrijoj bū
tų pakankamai laiko neskubant nuvyk
ti "į Chatswooda. Pasibaigus Jaunimo

BENDRUOMENĖS LINIJA

.Praeitame “M.P.’’ numeryje p.. 
V., Šliogeris patiekė man keletą klau
simų į kuriuos tenka atsakyti.

Pirmas klausimas. - kas yra toji 
bendruomeninė.,, linija?Kad suprastume 
ir kitas socialiniame gyvenime brė
žiamas linijas, reikia tam tikro so
cialinių mokslų žinojimo, reikia pa
žinti socialinių junginių prigimtį, kil
mę, interesus, tikslus ir kt. Kokie 
yra musų bendruomenės kilmė, užda
viniai ir tikslai manau, kad daugeliui 
yra žinomi ir be ypatingų studijų, to
dėl ir linijos nusakymas turėtų būti 
pakankamai aiškus ir suprantamas. 
“M.P.” Nr. 41 buvo parašyta vedama
jame. tos. linijos, bendras nusakymas, 
būtent: kad ji “nėra partinė, nėra ideo
loginė, o tautiniai bendruomeninė, ve
danti ir kovojanti už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę, derinanti savo 
veiklą su bendru išeivijos nusistaty
mu ir VLIKo vadovavimu“. ;Kas čia 
galėtų būti neaišku? Gal bendruome
nės sąvoką neaiški? Ji gali būti daug 
kam neaiški, net mokslininkų tarpe 
yra skirtingų nusakymų ir apibrėžimų. 
Betgi mes bendruomenės sąvoką paim
kime tokia,kokia ją, vartojame kasdie
nybėje, be jokių suktų ir painių išve- 
..džiojimų, ;

Bendruomenes sąvoka padengia 
absorbuoja demokratinį principą ir 
daugumos valią. O tas reiškia kad męs 
savo tautinėje veikloje vadovaujamės 
demokratiškais, pagrindais, taigi sie
kiame savo ankščiau nusakytų tikslų 
daugumos valia. Jei bendruomenę 
galime identifikuoti su tauta, tai Val
dyba arba kaip esame įpratę vadinti 
bendruomenės “valdžią” negalime 
identifikuoti su valdžia.‘ Valdžiai es
minis elementas yra jėga, galia pri- 

koncertui valgiai ir gėrimai paruošti 
Sydnojaus Moterų Socialinės Globos 
’Draugijos, bus pigiai parduodami vie
toje. ;Chatswoode yra dvi salės, viena 
šalia kitos ir vietos visiems užteks.

Gruodžio mėn. : 28 d. vėl renka
mės į Alexandrijos stadijoną Tautinių 
šokių" vakarui, prasidedančiam 7 vai. 
vakaro. ; Čia panašiai, kaip ir Dainų 
šventėje chorai, kiekvienos: vietos 
tautinių šokių grupės pašoks: savo pa
sirinktus šokius, o vėliau visos gru
pės drauge pašoks iš anksto programo
je numatytus šokius.

Atrodo, kad daugiausiai šokėjų 
atvažiuoja iš Melbourne, jų bus net 
kelios grupės. Be meIboūrniskių pro
gramoje dalyvaus Adelaidės, Hobarto 
Pertho ir Sydnejaus tautinių šokiu 
grupės. Programa užtruks apie 2 vai.' 

į Tautinių šokių vakarą reikėtų 
atvežti kiek galint daugiau vaikų, nes 
ši L.D. programos dalis jiems bus 
suprantama ir sukelianti susidomė
jimo.^

Šiuo straipsniu baigiame L.D. 
meninių parengimų apžvalga. Pati 
programos vertinimą, galėsime padary
ti tik apleidę sales.

Reikia pasidžiaugti, kad iš gautų 
L.D. programos dalyvių sąrašų mato
si, kad mūsų šventės dalyvių skaičiu
mi nemažėja. Ypatingai daug bus da
lyvaujančio jaunimo, todėl reikia ti
kėtis, < kad musų ir ateinančių L.D. 
ateitis: yra užtikrinta.

APGYVENDINIMO RŪPESČIAI.

Apgyvendinimas visuomet kėlė 
rūpesčių L.D. _ rengėjams, nežiūrint 
kur jos vyktų. Šį kartą svečiusfpriima 
Sydnejaus lietuviai. Apgyvendinimo 
komisija prašo, nedelsiant pasiūlyti 
savo namus iš kitų miestų atvykstan
čių svečių apgyvendinimui. Šiuo metu, 
visų atvažiuojančių apgyvendinimui 
dar ’trūksta daug vietų. ;Tikimės, kad 
Sydnejus, kuris laikomas didžiausia 
lietuvių kolonija, su nuoširdumu pri
ims visus: atvykstančius L.D. daly
vius.

Apgyvendinimo reikalais kreip
tis pas Algi Bučinską, 63 Oxford St., 
Bankstown. N.S.W.,2200. Tel. 70 7542.

LDRK Inform.
versti klausyti, kai tuo tarpu mūsų val
dybos. tos galios neturi. Visa mūsų 
veikla yra paremta ant geros valios 
ir sąmoningo apsisprendimo. Taigi 
neturėdami valdžios negalime kitaip 
veikti kaip tik susitarimu. Tuo būdu 
daugumos valia tampa centru pajė
giančiu veikti ir vystyti tautinę veik
la, ir vykdyti užbrėžtus uždavinius. 
Ir natūraliai kas atsistoja prieš dau
gumos valią, kas ima ją neigti ir sa
vo partinius ar grupinius, interesus 
aukščiau, stato, tas. atsiduria ekstre
mistų pusėje neatsižvelgiant į tai,ar 
jis būtų tautininkas, ar krikščionis 
demokratas, ar liaudininkas. Jie visi 
bus mūsų bendruomenėje ekstremistaį 
jei nesiderins su daugumos žmonių 
valia.

Antrasis klausimas - ar A. Sme
tonos ir kitų buvusių prezidentų ir jų 
partijų linijos tilptų į bendruomenės 
linijos ribas? Toks klausimas galėjo 
kilti tik todėl, kad nebuvo pilnai su
prastas skirtumas tarp anos.nepriklau
somos. Lietuvos ir dabartinės išeivių 
bendruomenės. Anos partijos grūmėsi 
dėl valdžios, dėl savo programų įgy
vendinimo, gi mūsų bendruomenė gru
miasi dėl išlikimo, dėl Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo. Visai kiti 
tikslai, visai kitos sąlygos. Neturime 
savo teritorijos, neturime ir programų, 
kurias. galėtume įgyvendinti. Tų senų 
partijų išlikę trupiniai nori vadovauti 
ir primesti savo pažiūras bendruome
nei, atrodo kad jiems rupi labiau savi 
interesai, sava ideologija, savo poli
tinė kryptis, negu visumos gerovė. 
Mums brangi ne Smetonos, ne Stul
ginskio: ir ne Griniaus Lietuva, mums 
brangi visa Lietuva su Smetona, Stul
ginskiu ir Grinių, mes kovojame ne už 
ją partijas, o už tautą, už kraštą, už 
kultūrą, už Lietuvą,

Zita Belkute “Dainos” Choro moterų 
balsų dirigentė.

"DAINOS" CHORE.

Po gan darbingų metų dainiečiai 
net nepastebėjo, kad jau artinasi me
tų galas. : Artėjanti Dainų šventė ir 
Dainos Choro metinis Koncertas: dai- 
niečius privertė padvigubinti repeti
cijų skaičių.

" Nežiūrįnt extra darbų susijusių • 
su Dainų Švente, 'Dainos choras: jau 
pasiruošęs savo metiniam JConcertui, 
kuris įvyks š.m. lapkričio 11 d. 
Father O’Reiley Memorial Hall Au
burn.

Klausytojai turės progos pasi
klausyti naujų dar niekur Austra
lijoje negirdėtų lietuviškų dainų. Šio 
Koncerto pasiruošimui turėjome ir 
talkos. Algis Plūkas vienas iš pir
mutinių, Dainos dirigentu ir šiuo metu 
stovi Šalia Dainos: Choro, kartais pa
mokydamas atskirus balsus, už ką 
dainiečiai Algiui yra giliai dėkingi!

Kitas didelis laimėjimas tai mums 
visiems gerai žinoma p-lė Zita Bel- 
kutė, ■ jau ilgametė Dainos choro dai
nininkė, dirigento Br. Kiverio papra
šyta, sutiko mokyti ir diriguoti Dai
nos Moterų Chorą. Dainos Choras ypa
tingai džiaugiasi ir didžiuojasi šia 
jauna lietuvaite, kuri palyginus dar 
labai jaunutė* jau yra sudėjusi dau
gelį valandų ant lietuvybės aukuro.

’Šiuo me'tu p-lė Zita Sydnejaus 
Muzikos Konservatorijoje ruošiasi 
muzikos: mokytojos profesijai. Lin
kime p-lei Zitai, kad ji ir baigusi 
studijas pasiliks Dainos Chore. Syd- 
nejiškiai, kurie daugelių progų mate 
p-le^ Zitą įvairiose programuose, kaip 
dainininkę duetuose, kaip aktorę vai
dinimuose ir kaip pianistę koncertuo
se* šį kartą ją pamatys, kaip Dainos 
Choro" moterų,dirigentę.

Linkiu šiuo visų vardu p-lei Zi
tai sėkmės naujoje rolėje. Tikiuosi, 
kad visi su nekantrumu laukiame p-lės 
Zitos debiuto Dainos Koncerte lap
kričio 11 d. Aubume. A. Kramilius.

Kadangi bendruomenėje visa 
veikla vyksta sutarimu ir gera valia, 
tai vienetai kurie derinasi su daugu
ma ir bendradarbiauja,jie sutampa su 
bendruomenine linija, gi tie kurie 
daugumos valios: nepaiso, o nori savo 
valią užmesti daugumai, jie negali 
sutapti su bendruomenine linija, jie 
tampa ekstremistais, jie ardo bendruo- 
męnės vienybę. Jie gali būti kairieji 
ir dešinieji, ateistai ir teistai. Prieš 
du metus įvykęs nesusipratimas ir mė
ginimas suskaldyti mūsų bendruomenę 
parodė, kad jų tarpe buvo nuo dešinių
jų katalikų iki kairiųjų ateistų, čia 
reikia pažymėti kad bendruomeninis 
ekstremizmas nėra permanentinis, o 
greičiau atsitiktinis reiškinys mūsų 
bendruomenėje. Jis turi išnykti ir 
išnyks.

Kiti pasakys kad nebūtinai yra 
teisinga dauguma, gali kaip tik būti 
tiesa mažumoje. Bet kas gali tada 
patikrinti tą tiesą? Yra senas lotinų 
priežodis: vox populius vox Dei, kad- 
tautos žodis yra Dievo žodis. Tas pa
sako kad bendruomeniniame gyvenime 
reikia pasikliauti daugumos valia, nes 
tai Dievo valia.

Trečias. klausimas kas yra deši
nieji ir kas kairieji ekstremistai. 
Čia reikia bendros politinės orienta
cijos, kas jos neturi tam patartina 
pastudijuoti socialinius mokslus. Tai 
gana dideli ir platūs mokslai dėstomi 
universitetuose socialiniu, mosklų 
katedrose. Susipažinę su įvairiais 
politiniais rėžimais, kryptimis ir sis
temomis lengvai atskirsite kas yrą ko
kios sistemos ekstremistas, dešinys 
sis: ar kairysis. Tokiame mažame laik- 
kraštyje kaip mūsų nėra įmanoma tą 
visa, išaiškinti.

A. Mauragis.
, < . r * i s.,- s.- , > ; * t
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O. Areimaitė. penkias dienas. Šeštą dieną jis pa
liepė kariams apsupti žydą vadus ir 
nuvaryti namo, arba..!; Žydai griuvo 
ant žemės apnuogindami savo kaklus 
ir šaukė kariams, kad žudytų. Tokio 
pasipriešinimo prokuratorius nesiti
kėjo ir skubiai paliepė kariams stan
dartus pasalinti, ■ tuo prarasdamas 
žydų pagarbą.

Antrasis Pilatus susirėmimas: su 
žydais įvyko del romėnui labai myli
mo projekto. Pilatus visą laiką galvo
jo apie aųuaeduktą ir ruošė planus 
37 km. ilgio kanalui, kuris ištisus 
metus aprūpintų sausą Jeruzalę švie
žiu vandeniu. Tam planui finansuoti 
reikėjo paliesti žydų šventyklos ka
są, kuri buvo skirta “miesto reika
lams”. Jam priklausė ir jis pilnai ti
kėjosi žydų dėkingumo, tuo labiau, 
kad jie patys, be romėnu pagelbos, 
tokio kanalo nepravestų. Ar jis su žy
dais is", anksto nepasitarė, ar žydai 
jau

tikrai nebuvo pavydėtina. Nedi-

JIS NUTEISĖ NEKALTĄ

Aš nerandu šitame žmoguje 
kaltės , - žodžiai, kurie, dar šian
dien tebeskamba ir Įamžina vieno 
vyro dilemą tarp teisės ir neteisin
gumo.. ;Kaip* Romos prokuratoriui Judė
joje, jam teko nemaloni pareiga teisti 
Išganytoją, ir jo vardas tapo žinomas 
istorijoj. Žodžiai: “Kentėjo prie Pon- 
tiaus Piloto” - kuriais: norėta tik nu
statyti Kristaus kančios laikotarpi - 
nuo antrojo šimtmečio pabaigos tapo 
krikščionių tikėjimo išpažinimo mal
dos žodžiais.

Mes žinom, kad jis pravedė gar
siausiąjį teismoprocesąistorijoje - Pi
loto asmuo, koks jis matomas: Evan
gelijose* lieka neaiškus ir ne pilnas. 
Kas ištiktųjų buvo P c® tins Pilotas? 
Ir kodėl jis leido Jėzų nukryžiuoti? 
Jo vardas: tapo garsus visame pasau
lyje ir per beveik 2000 metų girdimas ko 
tik dėka Kristaus veiklos galutinėje 
fazėje* Ištikrųjų jis buvo eilinis žmo
gus, vienas iš šimtų valdininką, ku
riuos Roma išsiuntinėdavo milžiniš
kai imperijai valdyti. Nėra užsilikę 
jokio marmurinio biusto, kurs jo iš
vaizdą parodytą ir jis neturėjo tokios 
asmeniškos galios, kad jo profilis 
būtų iškaltas piniguose. Mes galime 
jį įsivaizduoti kaip gerai išauklėtą 
romėną, vidutinio ūgio, atletiškos kū
no struktūros,nuskustu veidu ir aštrio
mis, tamsiomis akimis. Pontijų šeima, 
gyvenusi pietų Italijoj, buvo plebėjiš
kos kilmės, bet per ilgesnį laiką im
peratoriaus tarnyboje buvo išsitarna
vę kuklia^ reikšmę* Jo antrasis vardas 
- Pilatus mokslininkams suteikia daug 
galvosūkio. Vardas galėtų reikšti ir 
ietimi - pilum - ginkluota. Kadangi 
imperijos pakraščių prokuratoriai dau
gumoje būdavo kariai, reikia manyti, 
jog ir Pilatus, prieš perimdamas koįo- 
nialinę tarnybą, greičiausia buvo kari
ninkas.

Judėjos prokuratoriaus tarnyba, 
kuria Pilatus perėmė 26 m. po Kris
taus, tikrai nebuvo pavydėtina. Nedi
dukė kolonija, vos apie 200 km. ilgio 
ir 90 km. ;pločio, pietinėj Palestinoje 
buvo žinoma, kaip visokių riaušių ir 
neramumų katilas. Vienas milijonas 
gyventojų, išdidus Saliamono ir Dovy
do ainiai, buvo fanatiški karštuoliai 
ir dėl mažiausios provokacijos maišr 
taudavo, ypač kas lietė religijos klau
simus. Jie meldėsi vienam vieninte
liam nematomam Dievui ir atkakliai 
priešinosi garbinti romėnų dievą. - 
cesarį; kas visoje imperijoje buvo 
prievartos kultu.

Su žmona Procla Pilatus gyveno 
Ceasarea, labai gražiame ant Vidur
žemio : jūros kranto mieste, maždaug 
puse dienos kelio į vakarus nuo Jeru
zalės. ; Ceasarea, kaip provincijos 
valdybos centras, buvo visiškai ro
mėniškas, Savo vilomis, šventyklomis 
baseinais ir kolonadom apsuptomis 
aikštėm, jo romėnams gyventojams 
buvo tėviškė toli nuo tėvynės. Proku
ratoriaus žinioje buvo 4000 vyrų oku
pacinė kariuomenė, jo neribotai va
liai priklausė z'mogaus mirtis ar gyvy
bė (išskyrus Romos piliečius, kurie 
nusikaltę buvo siunčiami teismui i Ro
mą) ir prokuratorius buvo vyriausia 
teisės galva. Sutvarkyti savo maištau
jančius pavaldinius buvo vyriausias 
Pilatus uždavinys. Kaip tik šitame 
punkte prokuratorius pasirodė silpnas. 
Dar prieš Nazareno procesą jis kele
tą kartų išdavė savo silpną charak
terį ir žydai perdaug jo negerbė.

Vos atvykęs į Judėją, jis nusiun
tė grupę karių į Jeruzalę, įsakydamas 
išstatyti standartus viešoje aikštėje 
norėdamas tuo priversti žydus garbin
ti cezarį. Paauksuoti dievo-cezario 
biustai ant bronzinių standartų, žy
dams reiškė stabus, kuriuos garbinti 
pagal Mozės įstatymą buvo griežtai 
draudžiama. Įsižeidę žydai nuėjo į 
Caesarea ir susėdo po Pilatus rūmų 
langais streikuoti, Pilatus palaukė'

žydai visomis išgalėmis pasipriešino. 
Apie 10,000 minia suplaukė į Jeru
zalę protestui. Pilatus, nenorėdamas 
naudoti ginkluotos kariuomenės, stra
teginiuose punktuose pristatė civiliai 
apsirengusių karių, kurie, padavus 
signalą turėjo ^lazdomis pulti minią 
ir išsklaidyti. Žydai gynėsi nuogomis 
rankomis ir buvo daug užmuštų.

Atmosfera buvo įtempta, pilna 
nepasitikėjimo tą nelaimingą penkta
dienį. Iš: vakaro atvykęs į Jeruzalę, 
Pilatus atsikėlė anksti ir pirmoji by
la atrodė paprasta, eilinė: skundas 
prieš kažkokį tai Jėzų, • vadinama 
Kristų.

Jėzus naktį Gethsemane alyvų 
daržely Sanhedrfno buvo suimtas ir 
ištardytas. ' Kaltinamasis prisipažinęs 
esąs "Kristus, Aukščiausiojo Sūnus”. 
Sanhedrinas dar naktį nubaudė Jėzų 
mirtimi.

Aukštieji kunigai, sekami žiop
lių minios, atvedė Kristų pas Pilatus, 
nes be prokuratoriaus leidimo jie ne
turėjo teisės mirties sprendimo vykdy
ti. Pilatus, pakėlęs akis, mato apie 
30 metų vyrą, surištą, sutaršytais 
plaukais ir, po baisios tardymo nak
ties, aiškiai pavargusį. Ar tai čia tas 
baisusis priešas, kuris pagal hebrajų 
įstatymą yra Dievo niekintojas ir pri
valo mirti? Kas nors kaltinime ne
tvarkoj. Pilatus susidomi, jis klausia 
Jėzaus: - Ar tu esi žydų karalius? -

— Tu tą sakai. - (Pagal Jono 
Evangelija Kristus pridėjęs: “Aš atė
jau į pasaulį skelbti tiesos!”. - Pi
latus* ■ susimastęs: "Kas yra tiesa?) 
Trumpas apklausinėjimas įtikina pro
kuratorių, kad kaltinamasis yra tik 
nepavojingas dykumų pamokslininkas.

Redakeijoa adresas: 3 Rialton Avė., 
Blackbum, Vie. 3130, tel. 878 2565

buvo įsitikiną* jog is~ Pilatus nie- 
gero negali tikėtis, - rezultate;

Dail. VI. Vijeikia
Šiandie Kristus yra kryžiuojamas Lietuvoje

Byla baigta. Nuo laiptų viršūnės Pila- 
tus pasako laukiantiems kieme kuni
gams: “As nerandu jame kaltės]”.

Minia rėkia ir kunigai pakeičia 
kaltininką,. “Jis kursto žmones, visoje 
žydų žemėje. Pradėjo nuo Galilėjos 
ir atėjo iki čia”. Kitais žodžiais, ka
linys kursto žmones politiniam suki
limui ir Pilatus privalo pagal Romos 
įstatymą vykdyti mirties bausmę. Bet 
Galilea?! Ten valdo marionetinis ka
ralius Herodes Antipas ir yra šven
tėms atvykęs į Jeruzalę, vos kelių 
žingsnių atstu rūmuose , Lengviau 
atsidusęs Pilatus nusiunčia Jėzų pas 
karalių.

Karalius Herodes labai patenkin
tas. Jis jau girdėjo apie Jėzų ir labai 
nori pergyventi stebuklą. Jėzus tyli. 
Geležinis: Jo tylėjimas išveda Hero
des iš kantrybes, jis : pradeda tyčio
tis ir paliepęs: tarnams aprengti Jėzų 
karaliaus apsiaustu, išsiunčia atgal 
pas Pilatus.

Išėjęs prie duru Pilatus sako , *», - . . T x .. .
miniai: “Aš nerandu jame kaltės ir k^T*?nus_

Herodes nerado”. Kunigams nenusi- 
leidžiant Pilatus pasiūlo Jėzų išplak
ti ir paleisti, bet ir su tuo kunigai 
nesutinka. Pilatus aiškiai mato, kad 
Jėzus apkaltintas be pagrindo. Staiga 
jis prisimena, kad Passover šven
tėms yra amnestuojamąs nusikaltėlis. 
Kalėjime sėdi žmogžudys^ Barabas. 
- “Kuri norit, kad paleisčiau, Bara- 
bą ar Jėzų?” - Minia rėkia: “Bara
bas!”. Pilatus susijaudinęs klausia: 
“Ką daryti su Jėzum?” -. “Nukry
žiuok Jį!” - Rėkia minia. Paskutinį 
karta^ Pilatus klausia: - “Ką blogo 
jis padarė?” - Iš minios ateina aštrus 
atsakymas: “Jeigu tu Jį paleisi, tai 
nesi cezario draugas. Kas save stato 
karaliumi, tas eina prieš cezarį”.

Nenuslėptas grasinimas pataiko. 
Pilatus pažįsta cezarį Tiberiu: kaip 
baisų tironą, kuris nepatikimam tar
nautojui lengvai gali atimti karjerą 
ir gyvybę.Pilatus atsiduria spąstuose*

“Pilatus matė, jog nieko nebe
padarys”, rašo Matas. - “Jis paėmė 
vandens ir prie visų nusiplovė rankas”

Tuo simbolišku gestu prokurato
rius prisipažįsta nugalėtas. Jis pa
kankamai ilgai išgyveno Judėjoje ir 
žino Šventąjį Raštą. Visiems girdint 
jis cituoja 5 Mozės Knygą: “Ir visi 
miesto vyresnieji, esą arti prie už
muštojo, turi nusiplauti rankas ... ir 
turi jas pakelti ir sakyti: “Mūsų ran
kos šio kraujo nepraliejo ir mūšų a- 
kys neregėjo!”.<

Prokuratorius atlieka dar vieną 
pareigą. Jis parašo vardą ant lentos- 
Jėzus iš Nazareth’o Žydų Kara
lius. - Kunigai reikalauja pakeisti į 
“Jėzus, kurs sakė esazs žydų kata- ’

Musų Pastoge Nr. 44. 1972.11.6. psl. 3

Pajauta

ILGESYS

Praėjai tu lyg sapne, 
Tavo žvilgsnis šviesoje išnyko. 
Nutilo tavo balso skambesys; 
Širdy amžinai paliko - 
Ilgesys...

Kartais už gatvės mūrų, 
Iš sodo svetimo, 
Paliečia širdį kvapas 
Ano pavasario žiedų. 
Pajuntu širdį 
Kadais’ man plakusią; 
Matau tave atminime.

• Laukiu, lyg laimės, 
Laukiu ir ieškau 
Tarų tūkstančių kitų pvėdų. 
Pįaciam gyvenimo vieškely 
Aš tavo pėdomis seku.

***

liūs”. Bet Pilatus atsako piktai 
“Ka parašiau, tas parašytą!”.

Žmogus, nuteisęs Kristų mirtimi 
per šimtmečius užsiliko ginčų objektu. 
Evangelistai vaizduoja ji, kaip geros 
valios žmogų, kuriam truko jėgų elg
tis pagal savo įsitikinimus. Iš pat 
pradžių jam su žydais nesisekė; jis 
nesuprato žydų ar nenorėjo jų. supras-? 
ti. : Be abejonės jis norėjo išvengti 
nemalonumų ir gauti geresnį postą. 
Bet Pilatus niekad nebebuvo tarny
boje pakeltas. Jo laikas užsibaigė 
staiga. ; Jis: buvo apkaltintas leidus 
kariams nužudyti daug civilių, žmo
nių. 36 m. Pilatus buvo pašauktas: į 
Romą pasiteisinti. Kol Pilatus nuvy- 

neužrašė* ar Pilatus buvo teisiamas. . 
Krikščionių kronistas Euzebius iŠ 
Caesarea miesto ketvirtame šimtmety 
pasakoja, jog Pilatus dėl įvairių kitų 
klaidų, buvo' priverstas nusižudyti.

1961 metais italų archeologai ka
sinėdami Caesarea griuvėsius atrado 
akmeninę lentą, kurioje 8 cm aukščio 
raidėmis iškalti vardai: Tiberius ir 
Pontius Pilatus, Kas daugiau ten pa
rašyta - neišskaitoma. Tai vienintelis 
dokumentas, kuris nieko daugiau nepa 
rodo, vien tiktai, kad toks nelaimin
gas žmogus, tarp gėrio ir blogio svy
ruojantis prokuratorius, iš tikrųjų 
egzistavo.

***

VAIKYSTĖS VĄSAROS

Tūkstančius kartų per dieną 
durys užsidaro ir atsidaro. Girgžda 
jau, vargšės, nuo perdidelio varsty
mo. Tūkstančius kartų noriu rekti:- 
Netrankykit taip durų! Nurimkit 
lakstę! - Bet lygiai tiek pat kartu 
tyliu. Su jais duris tranko ir manoji 
vaikystė ir tai nostalgiškai malonu.

Kai trinkteli d utys tais pačiais 
basų kojų smulkiais žinksneliais 
išbėgu į darželį, kurio nėra, bet jo 
kvapo pilna dar mano širdis. Pie
vose baltuoja bobračiai, kurie laukia 
nuskinami ir pinami į vainikus. Do
biluose dūzgia bitės ir visas laukas 
kvepia medum. Pakluonėje baubsno- 
ja veršelis ir po agrastais šešėlyje 
tingiai pletkauja vištos. Basomis 
kojomis tebejaučiu karštas senųjų 
gonkų lentas ir nugara skruzdėly
nais krabždena tėviškes pušynų sau
lės nudegimas.

Mano anūkams vasara ta pati, 
kaip tada. Jų nailoniniai maudymosi 
kostiumėliai neniežti, kaip mano 
vilnonis mamos numegstas, bet vabz 
džiai tebekandžioja ir kasytis taip 
saldžiai miela. Kažin, ar tie iš šal-, 
dytuvo Vanilla- ledai skanesni už 
anų “maroziną” iš spalvingai da
žytos dėžės prekyvietėje? Aš tikiu 
(nors jau labai, labai seniai nebe- 
bandžiau), kad vistiek baisiai skau
da, kai su nepaprasta drąsa nuo len
tos ant pilvo nušoki į vandenį.

Mano anūkui nėra reikalo pasa
koti, ką jis jaučia pirmasis anksti 
rytą atsikėlęs. Aš žinau! Aš žinau 
tą_ didingą jausmą, kada tu viena, 
pati viena žiūri į vos patekėjusių 
saulę ir manai, kad ji tavo vienos, 
tau Vienai patekėjo. įsilipi į mėdį 
ir uz kojų pasikabinus galva žemyn 
pasaulis visai kitoks. Nedaug tokių 
rytų gyvenime.

Išlipi iš medžio, apeini sodybų 
troboj atsipiauni storą duonos riekę, 
atsiguli po medžiu ir ant pilvo gulė
dama valgai. Susirenka skruzdelių 
minia, gaudo tavo trupinėlius, ir žo
les džiunglėmis nešasi.
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TRUMPAS SAFARI

Anė.
Nežinau, • kada ir kaip atsikė

lėm. Ar prausėmės, ar gėrėm kavos?.. 
Neatsimenu. Atbudau, kai Valė 
sustojo kažkokiam garaže paimti 
maišelį ledų ir nerado pas save 20 
centų. Greičiausia esu artima škotų 
giminė, nes paminėjus pinigus - tuo
jau buvau “wide awake”. Nuo to ga
ražo ir prasidėjo mano kelionė su 
Vale. Didelėj pagarboj as jos ne
laikau, bet jeigu nori, su ja gali 
eiti arklių vogti, ar pajūrio mėne
siena turistams padarvinėti; jai už
teks geru norų visokioms lunatiš- 
koms išdaigoms. Su tais 20 centų 
ledų automate kažkokiu užburtu būdu 
nuskambėjo ir apie 30 metų. Nuskam
bėjo abiem. t

Jeigu sekmadienio popiete Mel
bourne yra vadinama mirusia, tai 
priešaušris turėtu būti vadinamas ... 
bet kas yra labiau mires už “miru
sį”? Vienintelis nešventvagiškas 
garsas, yra tik pienininko arklio 
kanopų “klop - klop”. Mūsų auto 
burzgimas atrodė tikru vandalizmu.

— Lyg nešvariom klumpėm būtu
me įsibrovę į japonų šventyklą, - 
sakau:

— Neimk į galva., aš išvalgy- 
siu! - Sako Valė. "Susikalbėjom”, 
kaip paprastai. Ji savo Toyota lai
ko “untuochable”, • o aš, žinoma, 
Melbourne rytą prieš aušrą. Tiek to..

Važiuojam ir atsiduriame kaž
kokiose ganyklose. Aplink miesto 
žiburiai, bet mes tuščiame lauke. 
Valė sustoja.

— Kur mes esam? Juk čia turi 
būti pats vidurys miesto, bet jo 
nėra. ; -

— Ar tikrai jau po dvyliktos?
- Klausiu. - Gal mus monija? Pagal 
planą čia turėtu, būti centrinis 
paštas. -

Abi neturim laikrodžio. Yra kur 
nors rankinukuose, bet ant rankų 
nėra.

— Ne! - Sako Valė ir pakėlusi 
ranka, labai greit nuleido. (Įtariu 
norėjus žegnotis).

— Pavažiuokim toliau, kol pa- 
teksim į kokią nors civilizaciją. - 
Siūlau.

— Mums reikia į vakarus, o ten 
matai - ryto žara!

— Ten Footscray šviesos.-
— Ne Footscray, o saulė ten tuoj tekes! - Ginčijasi Valė.
— Tau daug kas atbulai išeina,

- pakeliu kokiu pustoniu balsą - bet 
saulės tekėti iš vakarų dar nepasuk
si , Galiliejau! -

Tuo pačių momentu pasigirdo 
balsai panašus Į beždžionių iš 
“Daktari” filmo. Aha, zoologijos 
sodas! Prašvito akys.

— Va, ir draugės atsiliepė.-
— Tai tave iš balso giminaitės 

pažino, kai užrikai. - Apsidžiaugė 
ir Valė supratus, kur esam.

Greitai pasiekiamų ir paliekame 
Footscray ir spaudžiam Ballarat’o 
keliu.

— Pusryčiausim prie Burrumbe- 
te ežero saulei patekėjus. - Pagal 
susitarimą esu navigatorius, todėl 
autoritetas. Valė sutinka, bet nori 
gurkšnelį kavos.

— Tik gurkšnelį, nes šitie pa
kelės stori medžiai su paminklinėm 
lentom. - Važiuojam Bacchus 
Marsh Avenue of Honor.

Saulė jau per dvi pėdas pakilu? 

KELIONĖMS l EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 

KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ. BIURĄ

644 GEORGE ST., SYDNEY. AUSTRALIA 2000

Palangą Travel

TURIME IR ĮVAIRIU ATOSTOGINIŲ TURU BEI EKSKURSIJŲ PO 
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 3526

si vijosi šypsodama, kai sustojame 
miškely prie Burrumbete ežero. Kele
tas vaikezų jau žvejojo. Trautai šo
kinėjo vandeny ir erzino vaikus. Į 
meškeres kibo tik maži . ešeriukai, 
kuriuos jie mėtė atgal. Netoliese 
medy sėdėjo dvi kukaburos ir kažką 
viena kitai pasakojo garsiai nusi- 
kvatodamos.; Ežere jau suposi kele
tas žvejų laivelių ir vien girdėjosi 
meškerių čežėjimas. Jiems, mato
mai, kibo didesni. Turėjom ir mudvi 
meškeres, bet nutarėme čia neban
dyti, nes nuo kranto būtų tik tų vai
kų laimikis. Skubam? toliau.

Ararate Valė vos tik nepasuko 
i kelią, kur lenta rodė, jog ten ran
dasi institucija “for criminally ^in
sane”. Sulaikiau. Gal mes ir šiek 
tiek "insane”, bet tikrai ne "cri- 
minally’*. Valė nutaria, jog jos blo
gi saulės akiniai yra to posūkio 
priežastįs., Ararato miestas šeštadie
nio rytą irgi išmiręs. Nors pavojin
gąjį posūkį pravažiavome, bet pa
skolinu jai savo “gerus” akinius. 
Dėl visako. Važiuojame jau “Great 
Western” Šampano laukais, todėl nu- 
siperkame bonką. Butų nuodėmė ne
pasinaudoti pigia proga.

Važiuojame beveik dykuma. 
Karšta, trošku. Užbaigėme kavą vi
sus limonadus ir sunkas. Sampano 
bonka šyla ir baisiai nervus gadina. 
Iškalbėjome visas kalbas, žinomus 
ir spėliojamus pletkus, apkalbėjome 
visus draugus ir priešus. Burnos 
išdžiūvę ir laukuose ėmė vaidentis 
ežerai. — Fata Morgana - sakau, - 
jie netikri. - Važiuojam? greitai, 
bet šalia kelio ir vanduo bėga greta.

- Na žinai, sako Vale, - van
duo gal vaidenas, bet tos juodos gul
bės tikros. -

Sustojame ir einame įsitikinti. . 
- “Fata Morgana” - sako*Valė iki 
kelių įbridus. Čia paliekame ir tuš
čia ‘šampano bonką.

Skrendame plentu, nes karštą 
dieną išgėrus jau pradedantį, šilti 
šampaną išdygsta sparnai. Aš jau 
pažadu Valei piloto leidimą, kai 
staiga vidury kelio išdygsta medis, 
tikras “Ghost gum” - žinote, tas, 
kur į dangų sausas Žakas iškėlęs 
gvoltu šaukia.

- Jeigu tas medis nepasitrauks, 
tai geriau sustok! - Sakau.

— Prie anų trijų sustosiu, - sa
ko Valė. Aš mačiau tik vieną medį 
vidury kelio. Ji matė tris šalia ke
lio. Kai sustojom, nebuvo ne vieno.

— Čia ne ežerai, bet medžiai 
vaidenas. - Sako Vale ir atsisėda. 
Prie pat mūsų kojų atslenka upė, 
vardu Wimmera‘.

- Čia visai netoli yra Hind
marsh ežeras, kuriame tūkstančiais 
esame ešerių pagavę. - Pasakoju 
Valei. - Dabar jis išdžiūvęs.

Pavalgome, pavaikštinėjam, pa- 
gulim ant upės kranto. Išbaidome 
meilią porelę, kitoj pusėj krūmuose. 
Nei miestelio, nei sodybų; nejau 
jie iš Melbourne atvažiavo krūmų 
ieškoti? Išbaidome ir šampaną 
iš. galvų skausmą tabletėmis nura
minusios. Uz poros valandų pasie
kiame Pietų Australijos sieną ir su
stojame benzino. Atvažiavome virš 
300 mylių, bet dar yra ketvirtis tan
ko. Nereikia vandens, nereikia aly
vos. Valė įsileidžia į ilgas kompli- 
mentines kalbas apie Toyotas, aš 
pradedu snausti. Pagaliau išsibaigia 
komplimentai ir vėl sekame baltą 
lini j a.

Nežinau, ar vairuotoja, ar ma
šina, kaip tas čigono arklys, Valė 
smarkiai nelekia, kur galima, bet vos 
tik pasimaišo “reduce speed”,^ma
šina pati šokti pašoksta greičiau. 
Privažiuojame gražiuosius Adelai
des kalnus. Prie vėjinio malūno su
stojame, nes Valė nori pačiupinėti,

Liūdime staiga netekę mielos ir ilgametės choristės
ELZBIETOS KAPOCIENĖS

ir skausme giliai užjaučiame jos sūnų ALGĮ KAPOČIŲ, jo seimą, ir 
gimines.

Dirg. Marija Umbražiūnienė ir Ansambliečiai.

ar tikrai tikras. Ji čia dar niekad 
nebuvusi. Privažiuojame gaidžio 
vardo vokišką kaimą. Kaip veteranė 
tokių kelionių, noriu jai aiškinti, 
bet ji staiga mane nutildo; tokie vin- 

’giai - ji posūkyje galint iškristi.
Tylių, oką? ...

Štai, jau esame ant kalno ir 
mums po kojų Adelaide. Išlipame pa
sigrožėti.

— Ar atsimeni iš Biblijos, kai 
velnias Kristų gundė rodydamas 
miestą, kurį žadėjo padovanoti, jei
gu Jis velnią pagarbintų? - Klausiu. 
- Tikriausia šėtonas Jam rodė Ade
laide, va nuo šito kalno, nes ji vi
liojančiai graži.

Skubame, nes jau pavakarė ir 
dar turime susirasti draugus, mums 
prieglobsti žadėjusius.

Adelaidėje pabūname porą die
nų, aplankome draugus. Laikas taip 
greitai bėga ir vėl rengiamės toliau, 
Vakarų Australijos^ link. Valė bai
siai gailisi nemačiusi policininko. 
Dairaus ir išvažiuojant iš miesto 
vieną pamatau užgulusį nusikaltu
sią tokią,pat Toyotą. Valė sustoja.

— Zinai, draugeli, - sakau ap
sižiūrėjus. - Pamatei policininką, 
tai ir spausk nevėpsojus, nes kai 
jis tave pamatys, norės ir pavarde 
užsirašyti, Mes stovim, kur stovėti 
draudžiama. -

Pasukome Port Augusta keliu. 
Keliais, kuriais ir aš dar nesu bu- s 
vusi, ■ todėl tylėdamos žvalgomės į 
gražias apylinkes. Rytąs gražus, 
saulė žeme ridinėja, bet mums kelia 
rūpestį - rytoj, Port Augustoj galu
tinai apsispresim, ar rizikuosim per
važiuoti Nullabor dykumą.

Kaip buvo toliau, papasakosiu 
kitą kartą.

***

ŠYPSENOS

Žmogus sapnavo nuėjęs:į dangų, 
į Dievo didįjį svirną, • kur laikomos 
geriausios Jo*dovanos, skirtos žmo
nijai. Žmogus sako svirne dirbančiam 
angelini:

— Man jau nusibodo toksTiaurus 
gyvenimas ant žemės, toji ašarų pa
kalnė. Mes visi nebenorim karo nei 
nelaimių, nebenorim paleistuvysčių 
ir melo. Norim tik meilės , ir džiaugs
mo, taikos ir teisingumo. Duok man 
kiek nors iš šitų gerybių!

Angelas atsakė žmogui sypso- 
damas:

— Vaisių mes čia neturime, vien 
tiktai sėklas.,-

***

Senyvas žmogus pasakoja drau
gui:

— Aš pergyvenau du pasaulinius 
karus, keturis automobilius suvažinė
jau galutinai, pergyvenau dvejas 
vedybas, tris ekonomines krizes, try- 
liką streikų savo fabrike, tris hypote- 
kas ir vienas varžytines ir štai, toks 
plaukais apžėlep geltonsnapis man 
šiandien sako: “Ką tu žinai apie 
gyvenimą?”- ***

Vyras savo jaunai žmonai:
— Kai tu vėl pabėgsi pas savo 

mamą, paimk ir mane kartu, Aš norė
čiau‘irgi kai kada žmoniškai paval
gyti ***

Stora ponia prie stalo kaimynei 
kalbant apie dietas:

— As labai žiūriu, ką_ valgau; bet 
valgau.

***
Automobiliu pardavėjas sako 

klijentui:
— Mūsų naujoji ilgo termino iš

mokėjimo sistema niekuomet nebus 
jums našta; greičiau taps papratimu -

***

JIS SAKO

E.B.

Aš esu...
Aš tyliu.
Jo teorijos apie mane 
Senos kaip pasaulis. 
Ar sielą, as turiu?
Aš pagimdžiau šešis vaikus.
Jis sako: aš esu
Velnias ir dievaitė kartu.
Aš? Vien sypsau
Ir, kaip katė įsisupu savin...
Jam reikia būtinai teorijų apie mane, 
Bet aš jam nieko nesakau 
Ir išeinu.

***

VAIKYSTES VASAROS

(Atkelta iš 3 pusi.)
O jei ant 

nugaros atsigulsi, pro medžių šakas 
ir pro paukščių lizdus matai tokį 
didelį dangų. Toks didelis, didelis 
vasaros ryto dangus ir kokia mažytė 
žemė; bet kokia ji stebuklingai gra
ži. Vasarą yra daug apie ką vaikui 
galvoti.

Ar žino anūkai besipliuškenda
mi juroje, kaip būdavo tada tėviškės 
upėj kaime? Eini per šienu kvepian
čią, pilnų griežlių muzikos pievą, 
medžiai palinkę į upę, gluosniai net 
sumerkę Šakas ~į vandenį. ; Saulė 
sukaitus nebesuspėja raibuliuoti taš
komam vandeny. Vaikų, krykštavimo 
pilni krantai, net paukščiai nutyla.

Vėl bėgi duonos riekės. Vos 
spėji išgerti pieno puodelį ir su 
duona rankoj bėgi. Bėgi ir bėgi. Ar 
tokia pat skani ši balta riekė? Už 
aną kvapią ruginę pasauly skanes
nės neberandu ir už auksą ne be nu
pirk siu. Aš žinau, kodėl an ūsai, ati
darę šaldytuvą, pilną prikimštą, man 
niūriai sako, kad nėra ko valgyti. 
Nėra, ištiktųjų!-Nėra anos, mano se
nelio sėtų rugių, duonos. Norėčiau 
jiems pasakyti apie aną duoną, bet 
ir vėl tyliu.

Yra dienų kai pačiame karštyje 
viskas staiga sustoja. Miglotas 
karštos vasaros rytąs ir tyli lietaus 
simfonija atneša anų dienų elegišką 
lašų Čiūženimą šiaudiniu stogu. To
kį rytą ant upės kranto ilsėdavosi 
žilas dievas (Bangputys) ir juokau
davo su pliauškinančiomis kojomis. 
Tokį rytą nėra kas veikti.

Sugulę, ant grindų anūkai filo
sofuoja ar beprotiškai kvailioja.

Šviežiai suvežto šieno kvapas 
senelių daržinėj ir valandų valando
mis stebi dar aklą, vos gimusį ka
čiuką besistengiantį perkopti šiau
dines guolio alpes apverstame dok- 
le. Išslinkusį 15 doklo aklų, glež
nutį avantiūristą dedi atgal ir vėl 
akių nenuleidi. ;Nėra kas veikti. Iš 
to paties monotonijos troškimo pasą
monėje jie groja ir groja tų pačią 
plokštelę.

Kad mes turėtume arklį ar buri
nę jachtą,..

— Nėra kas veikti, - jie sako. 
Jie nenujaučia, beųtu jr aš žinom 
gerai, kokiais milžiniškais žings
niais jie artėja prie laiko, kuomet 
nostalgiškai ir su skausmu ilgėsis 
vasarų, ir dienų, kuriose “nėra kas 
veikti”., „ _

Saulė vėl šypsos, Bangputys ir 
vėl gulės prie upės,- vasaros ne
grįš. : Sugris tik skausmas ilgesin
gas basų sojų, vaikiškais žingsne
liais ir verks širdis.

Daugyvenė.***

—Kiekvieno naujo kūdikio gimi
mas yra Dievo išreikštas pasitikė
jimo balsas žmogaus Ateitimi.

*-1. Fey
***

— Žmogus gali būti geresnis 
negu nuomonė apie jį, bet jis 
nebus geresnis negu jo princi- 
pąį. Tratena

Mūsų Pastogė Nr. 44. 1972.11.6. psl. 4.
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KULTŪRINE POPIETE 
ADELAIDĖJE

Scenos juodame fone žvaigždė
tas pietų Kryžius. To Kryžiaus ženk
le pulsuojanti gyvenimu Australijos 
žemė.

TERRA AUSTRALIS
Šiuo vardu išleistas Australijoj 

gyvenančių poetų poezijos rinkinys
22 d. 10. 72 m. Lietuvių Namuose 

šeštoje J. ;BaČiūno vardo bibliotekos 
darbuptojų suruoštoje kultūrinėje 
popietėje/tai buvo svarbiausias punk 
tąs pristatant naujas knygas: be 
plokšteles.;

P. ; M. Malakūnienė nepasigailė 
jusi laiko, nei išlaidų, atvyko iŠ to 
limo Melbourne dalyvauti šioje popie 
tėję. Daugelis esam žavėjęsi ne tik 
poetės eilėraščiais, bet ir jos paskai
tomis. : Ne svarbu kokia tema ji kalbė; 
tų, visuomet prieina prie dalyko ne iš .• -- - —- ■*- • — -    — •*- ——      — — - -TZ » - . 
žiburiu apšviesdama parodo kampus, 
kurių nematome ar tik miglotai įžiurė- 
jome^

Sį karta p. Malakūnienė kalbėjo 
apie poeziją ir poetus. ;Kas yra poe
zija, kas yra poetai, kodėl ir kaip jie 
kuria, kaip eilėraščius skaityti ir kaip 
juos suprasti - tai pagrindinės mintys 
prelegentės paskaitoje.

Aš iš margo svieto smulkmenų, 
detalių, 

Lauko, pievų, miško, skliauto ir 
žvaigždžių 

susikūriau savo pasakišką šalį- 
pats nepasidziaugęs perdaviau"Žodžiu.

J. Aistis.

Jau išėjo PLJ Sąjungos: ŽINIARAŠTIS Nr, 1, kuris bus leidžiamas kas 
meūiesį. Žiniaraščio redakcinę komisiją sudaro:

iš kairės į dešinę: Rita Kekštąitė ir Loreta Plienaitė (technikiniai reika- 
įprastinės nusistovėjusios pusės. Kaip Įaį)t Mirga Šerepkaitė ir Ina Stravinskytė (korespondentes) ir redaktore Emilija 

Pakštaitė. ; Nuotraukoje trūksta-Aušrinės Karaitytės (paruošimas spaustuvei).

Adelaidėje gyvenančių poetų kur
tinius: iš rinkinio “Terra Australis” 
labai Įspūdingai perskaitė - J. ;Rac- 
kaus, jo žmona p. ; L. Rackuvienė.

Taip norėtųsi grįžti į klonius - 
Ten žalumą vėl saulė" paskleis - 
Pamatyti tuos paukščius, tuos 
_ • , žmones,Pakalbėti su gluosniais, ber- 

žais.
P. Pusdešrio “Žmonai” ir “Su

sitikimai” - E. Varnienė.
Kai puotos skambesy užlūžo ma

no balsas,_ 
Vestuvininkai nutylo, ir žodį as 

tariau:
- Neturiu aukso, nei sidabro.
Tačiau, • ką turiu brangiausio, 
Kas man už perlus ir deimantus 

brangiau, -
Musu Tėvynės žemės saują 
Aš dovanoju tau.

P. Malakūnienės “Mano Tėvas 
Neture'jo Sūnaus” perskaitė pati au- 
torė.-

Jo 
O as" vėl kryžkelėje'

Ir

Toli ten tėviškėj į saulę kelias 
Su ąžuolu išaugusi iš tėvo kapo 

neišsipildžiusi sūnaus svajonė- 
as vėl kryžkelėje ■ stoviu čia 

viena, 
jau nepa

sieks 
daugiau...

tėvo ištiesta ranka

nepaguos manęsIr
Atleiski, tėve, man atleiski, 
Kad ne sūnum gimiau.

Papuoškime savo knygų lentynas 
“Terra Australis” nes bevartydami 
jos lapus kiekvienas.ten rasime dalį 
savęs..

Iš naujai išleistų knygų, buvo 
pristatyta E. Cinzo “(Brolio Mykolo 
gatvė”. Autorius aprašo^Belgijos dar
bininkų gyvenimą, išriškindamas du 
asmenis - lietuvius - rašytoją Joną 
ir kunigą - darbininką Paulių.

Galima drąsiai tvirtinti, kad tai 
viena iš geresnių išeivijoje parašytų 
knygų. Ištrauką iš trečios dalies 
vaizdžiai perskaitė J.; Neverauskas.

A. Gustaičio : “Kas būtų, jei ma
nęs nebūtų” - iš Lietuvos poezijos, 
nuotaikingai perdavė V.; Baltutis.^

Scena dekoravo 11. Pocienė, plokš 
telių muziką parinko ir programai pri
taikė R. : Urmonas ir R. Arlauskas, 
šviesos V. Vosyliaus.

Šio aukšto lygio kultūrinė popie
tė, užbaigė P. Reisonienė bibliotekos 
darbuotojų vardu padėkodama visiems 
atsilankiusiems ir visiems įvairiais 
būdais prisidėjusiems prie popietės 
organizavimo, ypač programos vado
vams J. Neverauskui ir V. Baltučiui, 
kurie jau šešti metai atlieka šį dar
bą. Taip pat paragino įsigyti naujų 
plokštelių, bei * knygių nes “ne vien 
duona žmogus gyvas’ .

ATSIŠAUKIMAS

Jaunimo Peticijos reikalu.
Atsikvėpę nuo didžiųjų praeities 

vasaros: darbų, iš naujo pasiryždami 
skelbiame Jaunimo Peticijos parašų 
rinkimo vajų!

Parašus turime rinkti visur, ypač 
kitataučių tarpe: darbovietėse, mo
kyklose ir universitetuose, prie baž
nyčių ir parduotuvių, parengimuose, 
gatvėse ir kitur.

Jaunimo Peticijos: Komisija, at
likdama parašų rinkimo koordinacinį 
darbą, palaiko ryšius: su visais Jau
nimo Metų komitetais ir Jaunimo Kon
greso ryšininkais. Raginame kreip
tis: į vietinius: JK talkininkus, kur 
teikiama’ informacija ir dalinami bei 
surenkami peticijos lapai. Arba kreip
kitės į Jaunimo Peticijos, komisiją, 
adresu: 2100 S. 49 Court, Cicero, 
UI. 60650.:

Visi raginami jungtis į parašų 
rinkimo darbą.1 Ryžkimės surinkti 
5)00,000 parašu. Savo parašu ir para
šų rinkimu protestuokime prieš Lie
tuvos pavergėją ir lietuvių tautos 
naikintoją!

Jaunimo darbas: ir širdis - lie
tuvių tautos ateitis!

Antanas Kizlauskas, 
Jaunimo Peticijos k-jos pirm.

*** 1
Romas Sakadolskis, II PLJK pir

mininkas, yra sutikęs laikinai vado
vauti Pasaulio lietuvių jaunimo s-^gos 
Ryšių centrui, kuris rūpinsis glau-

PABALTIECIAI AUSTRALIJOS 
POLITIKOJE.

(atkelta iŠ 1 psl.)
Tačiau vis del to jie neišvengiamai 
turi turėti 'tai vyriausybei -tam tikros 
kad ir: netiesioginės Įtakos. 1 Nors 
pavergtos tautos šiandien ir neturi 
balso pasaulio arenoje, tačiau Baltu 
tautų žmonės, kaipo natūralizuoti 
Australijos piliečiai, ištikimai klau
sosi kiekvienos žinelės iš Rytų Eu
ropos ir giliai rūpinasi savo kilmės 
kraštų likimu, Jie nepaperkamai išdi
dus savo kilme* hermetiškai užsi
darę, žvilgsniu kone paranoiškai nu
kreiptų į .ateitį. —

Jiems nusigyvenęs išsireiškimas 
“geležinė uždanga” nėra vien tušti 
žodžiai, kalbinis papuošalas, bet nu
sako nėišgalvotąĮ košmariškos tikro
vės baisumą. Ir savo jaunimą jie ugdo 
neapykantoje Rusijai ir pasiryžime 
kovoti prieš bet koki kariojo sparno 
pasireiškimą. 1

Kai jie" pakviečia darbiečių vy
riausybės atstovą į juos kalbėti, jie 
daro milžiniškas žingsni link toleran
cijos. ir skirtumų sumažinimo. Kai to
ji vyriausybė jų kvietimą atmeta, tai 
ji pati prisideda prie pagilinimo to 
nepasitikėjimo, kuris Baltų kilmės 
žmones priverčia balsuoti už konser- 
vatynę dešinę. ALP atrodo tai nesvar-

Teko patirti, kad popietės metu 
įsigyta daug knygų ir plokštelių, o 
"'Terra Australis”" išparduoti VISI 
egzemploriai.

V. Marcinkonytė ***

blogos 
tikslus 
menkas supratimas su pačiu sodybos 
reikalu.

Gi ištikrųjų šis įdomus projektas 
yra protingai tvarkomas, australų so
cialinio: gerbūvio įstaigų remiama, lie
tuvių pensininkų,"neturinčių ypatingų 
sutaūpų, gyvenimo saulėleidžio bu
veinė. "

Taigi į šią kaip tik vietą aš gerb.. 
p. Baužių "buvau nuvežtas ir su ja 
supažindintas.

Lietuvių sodyba randasi apie 
17 mylių nuo Sydnejaus, Engadine* 
australų eukaliptais apaugusiame šlai
te! Pati sodyba, jos plotas yra gana 
didelis, p. Baužienės teigimu, jame 
galima bus pastatyti apie 50 namų. Jų 
jau du yra pastatyti, įrengti ir apgy
vendinti. ; Teko man apžiūrėti ir tuos 
du namus, kurių kiekvienas turi: po 2 
butus, su beveik 3 kambariais ir vir
tuve, ir žinoma visais patogumais. So
dyboje aplankėme įsikūrusius p. Sa- 

jaunimo peticiją ispanų kalba ir jau baliauskus, Škotijoj gimusius lietu- 
prisiuntusi Ryšių centrui Chicagoje vius ir dar nepamiršusius gimtosios 
keletą tūkstančių surinktų parašų.

dėsnio kontakto palaikymui tarp jau
nimo laisvajame pasaulyje. Ryšių 
ceptras jau išleido PLJS spalio m. 
“Žiniaraštį” Nr. 1. ;R C-ras yra Įsi
kūręs Margutyje* adresu: 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, Ill. 60629, 
telef. /312/737 - 3300.

***

ARGENTINOS LIETUVIAI, pro
testuodami prieš bolševikinių okupan
tu Lietuvos pavergimą, aktyviai jun
giasi į jaunimo peticijos: parašu tel
kimo vajų. Kaip žinia, Jaunimo‘Kon
gresas yra nutaręs surinkti pusę mili
jono parašų ir juos įteikti Jungtiniu 
Tautų Generaliniam sekretoriui atei
nančių metų vasario men. Argentinos 
lietuvių vadovybė pati atsispausdino

***
Jaunimo peticija numatyta įteik

ti Jaungtiniu Tautu Generaliniam Se 
kr eteriui atefnančiu'metų vasario mė
nesyje.

***
Regimantas Vedegys sutiko tal

kininkauti II PLJK Jaunimo petici
jos parašu rinkimui užsienio kraštuo
se. Renkąparašus užsienio kraštuose, 
informacijai prašoma kreiptis į p. 
Vedegį adresu: 1823 S. Austin, Ci
cero, Illinois 60650.

***

bu. Taigi reikia balsuoti už tuos, ku
riems svarbu. DL partijai svarbu. Visa 
tai labai paprasta.

Vėjas pučia aikštėje ir neša 
aukštyn fakilų liepsnas. Automobiliai 
pristabdo greitį, ;Iškilmingas, najau- 
kus vaizdas. : Šimtai tamsių siluetų 
su aukštai iškeltais fakilais, kurių 
liepsnos Re mbrandto spalvomis nu
dažo plačius veidus. Visa tai panašu 
į, David Lea procesiją Anglijoj, prie 
Žiemos Rūmų. Trūksta tik studentų 
dalinančių spausdintus lapelius

Tiesa, Baltų jaunimas neša 
vėliavas.; Jaučiasi įtampa ir sielvar
tas: trys vyrai mirė ugnyje. Mirtis 
ugnyje nušvarina, išgąsdina, sklei
džia baisų kvapat ir baisią šviesą.

Jie žygiavo į Katedrą. Tik Baž
nyčia ir DLP panoro juos priimti. Ir 
taip vietoj to, kad ugnis atneštų švie
są ir išsilaisvinimą, ji tiktai pažadi
no seną nusivylimą, sustiprino seną 
nepasitikėjimą 1

Gal būt ALP ir galėjo sau leisti 
įžeisti kelis Šimtus imigrantų iš^tp- 
limos: šaltos šalies. Gal būt." Tačiau 
sunku išvengti negalvojus, kaip ne
protinga atsukti nugarą ... lyg tai vi
sai nesvarbu ... O iš tikrųjų, tai la
bai svarbu, labai.

***

Lietuvoje mirus tėveliui, mielą 
STASĮ. SKORULį

ir jo šeimą liūdesio valandoje giliai užjaučiame.

LIETUVIU SODYBOJE
Paulius Rūtenis:

Dar neseniai, viešint pas: mūsų 
Įžymius: bendruomeninkus veteranus', 
ponus Baužes, besišnekučiuojant įdo
miais lietuvybės puoselėjimo ir išlai
kymo: klausimais, kilo man noras pa
matyti; ponios Baužienės “naujagimi” 
- lietuvių sodybą. :

Apie lietuvių sodyba, Sydnejuje 
buvau girdėjęs tik iš spaudos ir šiaip 
iš prietelių pasakymų. ; Žinojau, kad 
šią sodybą įkurti p. Baužienė ir Mo- 
terų Socialinės Globos D-ja, padėjo 
daug pastangų, sutiko nemažai kliūčių, 
bet didelis, pasiryžimas, ištverme 
visa tai nugalėjo. Ir šiandien “nauja
gimis” jau net pakrikštytas ir gero
kai paaugęs. Retkarčiais teko spau
doje nugirsti vienas kitas ir neigia
mas pasisakymas tikriausiai ne iš 

valios, bet pasisakiusioje ne- 
painformavimas arba išviso 

kalbos. Ponia Sabaliauskienė pavai
šino mus arbatėle ir pasidžiaugė, kąd 
senatvėje susirado puikiąpastogę. Šią 
pastogę gali turėti kiekvienas lietu
vis pensininkas, vedęs ar viengungis. 
Padavęs pareiškimą/ įmokėjęs 4000 
dolerių ir vėliau kas savaite įmokan
tis tiki dolerį už švaros ir tvarkos pa
laikymą. Jokie valstybiniai mokesčiai 
už žemę, namą, vandenį jo visiškai 
neliečia; visa tai tvaiko Sodybos pa
tikėtinės, p. Baužienės vadovybėje*

Buvo įdomu išgirsti, kad šis pro; 
jektąs tęsiamas toliau ir dar pries 
Kalėdas numatomi statyti nauji namai. 
Beto yra sudaryti planai jau salei, kur 
bus galima koncertuoti, susirinkti ir 
šiaip suorganizuoti įvairiausio pobū
džio parengimus.

Beveik jau ir as buvau susigun
dęs rašyti pareiškimą ir stoti sody- 
bon nariu, bet p. Baužienė įspėjo ma
ne, kad reikia būtinai įrodyti, kad esu 
pensininkas, nes tik' pensininkams 
lietuviams šios paslaugos taikomos.

Gerai apžiūrėję sodybą, grįžome 
ir vėl į jaukią p. Baužių rezidenciją, 
kur dar ilgai prie kavos puoduko, kal
bėjomės rūpimais lietuviškais klau
simais, sielojomės lietuvių nesugy- 
venimu, bet kartu džiaugėmės, kad ne
mažai lietuviško jaunimo jungiasi į 
mūsų gretas.

Ponui Baužei siūliau rašyti atsi
minimus, jau kaip seniausiai įsikūru
siam lietuviui šiame kontinente. Po
nas Baužė prisiminęs pirmąją lietuvių 
draugiją, jos pirmininkus, narius, o 
man tikrai buvo įdomu klausytis lietu
vių kūrimosi istorijos Australijoje.

Mes lietuviai turime tikrai di
džiuotis turį savo tarpe tokius pasi
ryžėlius atkaklius lietuvius, ponų 
Baužų asmeny, kurie nebodami metų 
naštos taip energingai dirba lietuvy
bei - Lietuvai.

Atsisveikindamas dėkojau malo
niems šeimininkams už puikia^ vieš
nagę ir tą malonią lietuvišką ugni, už
degusią ir mane labiau dirbti lietu
vybei.

***

G. ir V. Kazokai
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AUSTRALIJA RAUKUS
Antanas Laukaitis.

KELIONĖJE PO EUROPĄ.

'Nuskambėjus paskutiniesiems 
olimpiniams garsams Munchene ir drau 
giškai atsisveikinus lietuvius spor
tininkus, bei-kitus svečius iš įvairių 
pasaulio kraštų, męs keturi sydnejiš- 
kiai,išsinuomavę “Ford Taunus”, pa
sileidome šiaurinės Europos kryptimi. 
Kelionės pradžai greitąja autostrada 
darosi truputį įtempta, nes mūsų du 
vairuotojai, turintieji tarptautinius 
leidimus, pripratę prie Australijos ju
dėjimo kairiaja, puse, nenoromis vis 
suka automobilį kairėn. Tačiau po 
pusdienio važiavimo, nuleistos pa
dangos ir sugedusio alyvos bako, ku
rį vėliau sutaisėme, musu, šoferiai 
įgavo pasitikėjimą savimi ir kelionė 
pavyko su didžiausiu pasisekimu.

Pirmasis mūsų sustojimas buvo_ 
didžiajam Frankfurt'e, kuriame prieš 
daugelį metų teko ir man gyventi. 
Šio~ Gėthe’s gimįmo miesto aš jau at
pažinti negalė jauu J eigų viduramžiuo
se Vokietijos imperatoriai čia švęs
davo savo karūnacijas ir jų banketai 
buvo žinomi visame tuolaikiniame pa
saulyje, tai mano buvimo ^laikais. te
buvo daugumoje tik griuvėsiai. Šian
dieną gi Frankfurt’as yra V. Vokieti
jos komercijos, indusktrijos įrtarptau 
tinią reikalų centras. Nenuostabu to
dėl, kad ir pats miestas.žydėte žydi, 
nors visas pragyvenimas yra tur būt 
toks pat brangus kaip kad ir Mun
chene ar Berlyne. Be savo muziejų, 
iš kurių ypatingai garsus yra Gothe’s 
meno galerijų ir kitų kultūriniu vie
tovių, čia yra daugyoė puikių naujų 
hotelių, barų, ir naktinis gyvenimas 
verda pilnu tempu.

Paliekant Vokietiją, sustojome 
didžiajame Hamburg’o uoste, kuri per 
metus aplanko daugiau kaip 20,000 
įvairių pasaulio valstybių laivų. Mies
tas stovi Elbės upės įlankoje ir pats 
miestas turi 1,350 tiltų, jungiąnčiu 
šio miesto kanalus^, upę ir paskirus 
ežerus. Čia esantis Fuhlsbuttel aero
dromas yra_ pats seniausias visoje 
Europoje. Čia randasi ir pagrindinė 
laivų statybos industrija. Lietuvių 
čia ir dabar gyvena, tačiau jie yra 
gerokai išsiskirstę. Hamburgas, be 
savo laivininkyste's ir industrijos, 
turi gerai pasireiškiančias ir įvairias 
kultūrines institucijas, bei sportines 
varžybas, iš kurių yra Žinoma Vokieti
jos Derby lenktynės, jachtų ir regatų 
varžybos, bei Vokietijos teniso pir
menybės. Hamburge teko pamatyti ir 
stebėti ne tik Vokietijoje, bet ir vi
same pasaulyje pagarsėjusį St. Pau
lį distriktą, su jo garsiuoju “Reeper- 
bahn’u”, kur naktinis gyvenimas, mo
terys raudonuose languose, jaunos 
mergaitės ant gatvių kampų, šimtai 
mažų, restoranėlių su juose esančio
mis pusnuogėmis moterimis, ne tik 
kad vilioja praeivi, bet tiesiog įsika
binę į rankovę, nori įtraukti į vidų, 
kad ten joms pirktum gėrimus "ir pra- 
leistum vakarą su jomis. Šiame di
džiuliame kvartale, su įvairiausiomis 
seksualinėmis ir parnografinėmis fil- 
momis, daugiausiai moterų nuosmukį, 
tegalvoja, kur pagaliau turi būti to 
visko riba? Pats gyvenimas Hamburge 
yra gal truputi kitoks negu Vistų ki
tur Vokietijoje, nes kaip anksčiau, 
taip ir dabar šis uostas, perleidžian- 
tis milijonus užsieniečių, turi ir savą 
charakterį, kurį gerai pažinti tegalima 
tik jame pagyvenus.

Palikus Hamburgą, spaudžiame 
Danijos sostinės Kopenhagos link. 
Kelias puikus, Fordas jau priprato 
prie mūsų australišku, vairuotojų ir 
mašinos skaitliukas kone visą laiką 
rodo 150-60 kilometrų. Pakelyje sutin
kame dvi jaunas amerikietes studen
tes, norinčias taip pat nuvažiuoti į 
Kopenhagą. Susispaudžiame kaip tos 
silkės bačkoje ir-mašinoje jau keliau
jame šešiese. Dalinamės įspūdžiais 
iš jų ir savo kelionių, kai aš sten- 

.giuosi -mokintis amepikoniskos- anglų
Mūsų'Pastogė Nr. 44. 1972.11.6. psl. 6.

kalbos, nes mano draugas, į olimpi- 
jadą atvažiavęs per Ameriką," baugina 
manė, jog jam sunkiai sekėsi susi
kalbėti su amerikiečiais. Keista ir 
man amerikietiška tarsena, tačiau 
malonių merginų mokomas, stengiuosi 
su jomis jau amerikoniškai susikal
bėti. Atrodo sekasi, tik nežinau dėl 
ko, ar kad jos yra puikios merginos, 
ar geros mokytojos.

Kopenhaga yra išraižyta vandens 
kanalų, turinti eilę pilių ir karaliaus 
rūmus. Mieste daugybė puikių ir ištai
gingų krautuvių, kuriose matosi dau
gybe daniškų išdirbinių iš aukso, si
dabro, keramikos, stiklo ir kt. Ta
čiau, palyginus su kitomis vėliau 
lankytomis valstybėmis, Kopenhaga 
yra vienas iš brangiųjų miestų ir ypa
tingai yra brangios cigaretės ir gėri
mai. Pačiame centre yra pasaulyje 
garsusis “Tivoli Gardens”. Tai mil
žinišką plotą užimą pasilinksminimų 
pastatai, pavilijonai ir puikiausiai 
įrengti' sodai, su gražiausiais fonta
nais. Pats gražiausias vaizdas yra 
vakare, kai iliuminuojama visą šį 
vietovė, gražiausiomis įvairiaspalvė
mis spalvomis puošianti paskirus 
pastatus ir visus kitus įrengimus. 
Jeigu jaunimas čia gali rasti sau pa
silinksminimą įvairiausiose karuselėse 
ir kitose vietose, tai vyresnieji gali 
gerė-tis visais simfoniniais, džazo, 
kariuomenės muzikos orkestrais, ar
tistiniais ir meniniais pasirodymais 
bei kt. Tai. miestas linksmybių, kur 
dažnai ir turistai gali istisas valan
das ir net dienas rasti to ko jie tik 
trūksta, kai vaikams tai yra rojus 
šiame, pramogų mieste. Danijoj bū
nant ir neparagaujant jų daniškų keps
nių, tai butų tikrai nuodėmė, kas, ži
noma, svori "dar padidino keliais sva
rais, nors kepsniai tai buvo tikrai 
puikus.-

Kelione į Olandiją sekasi ge
rai. Sienų pervažiavimai labai lengvi. 
Patikrinama tik pasai ir automobilio 
dokumentai, o toliau tik geros sėk
mės. Atvažiavus į Amsterdamą, gau
name hotelį istorinio senumo, jog 
einant bijai pro grindis į kitą aukštą 
įsmukti. Pats miestas yra, kaip ir dau
gumoje Olandijoje, kanalų išraižytas, 
todėl, įsėdę i, specialų laivą plaukia
me kelių valandų ekskursijai po Am
sterdamo kanalus. Šių kanalų Amster
dame yra 100 ir jų ilgis siekia 56 my
lias. Vidutinis jų gylis yra 6.9 pėdos. 
Per juos yia nutiesta 930 perėjimo 
tiltų, tarpe jų nemažai senoviškų, ran
komis pakeliamų ir nuleidžiamų, 
Šiuose kanaluose yra virš 200 gyve
namu, laivų-namų. Geresnieji turi ir 
vandenį, bei elektrą, kai blogi, ku
riuose daugumoje gyvena hipiai, yra 
pasigailėjimo vertos būdos. Labai 
daug senų šimtmečių namu, ir didžiu
lių pastatų, kurie gana neblogai deri
nasi su naujais moderniškais šio mies 
to pastatais 4 Amsterdamas yra sosti
nė pasaulio deimantų apdirbimo ir čia 
turi labai dideles savo dirbtuves. 
Visas gyvenimas, palyginus su Da
nija yra daug pigesnis ir gal įvaires
nis, tik kanalų smarvė ir užterštas 
vanduo, kartais yra jau ne visai taip 
malonus akiai ir uoslei. Jdomios yra 
silkių, rolmopsų ir kitų rūkytų ir ma
rinuotų žuvų mažos atviros parduotu
vės gatvėse, kur silkė tavo akyse 
yra nuvaloma per minutę laiko ir 
patiekiama su svogūnu, ar agurku pir
kėjui. O jų tikrai labai daug nes sil
kės labai skanios. Kalbant apie mais
tą, būtinai reikia paragauti Indonezi
jos patiekalų, kad yra Olandų spe
cialybė, nors man, po Bali salos už- 
sinuodijimo tas yra visai ne prie šir
dies. Amsterdame yra istorinis Rem- 
brandt’o namas, kurį puošia daugybė 
jo originaliu piešinių ir paveikslų.

Pervažiavus įdomią Olandija 
ir pamačius daugybę įvairiausių lau
kuose ir miesteliuose stovinčių vėjo 
malūnų, atsiduriame Belgijoje. Musų 
tikslas sostinė Briuselis. Tai yra 
virš mėli jono gyventojų turintis gra

žus miestas, kuriame randasiNATO 
ir European Common Market vyriau
sios būstinės. Pačio miesto vienas 
iš gražiausių pastatų yra 17-me šimt
metyje statytas Didysis Pastatas ir 
netoli esantis 15-to šimtmečio miesto 
rotušės rūmai. Senojo miesto dalis 
kvepia gilia senove ir jų architektū
rinis/ grožis yra nepaprastas. Įspūdin
gi karaliaus rūmai, parlamento pasta
tai ir didieji 19-to šimtmečio teisin
gumo ministerijos rūmai. Pati Belgi
ja yra padalinta į dvį dalis, tai Fla- 
mai, kalbantieji saya kalba ir Valonai, 
kalbantieji prancūziškai ir turintieji 
daugiau prancūziškos įtakos savo gy
venime. Belgijoj maistas yra geras 
ir ypatingai puikus jų alus.

Palikus Belgiją, traukiame Pran
cūzijos link ir vidurdienyje atsiran
dame Paryžiuje. Miestas milžiniškas 
ir atrodo, kad visas gyvenimas ir ke
liai čia eina nenutrūkstamu ratu, kai 
jų šoferiai ir važiavimas visur, vi
saip ir be jokių matomų taisyklių, 
mūsų vienam draugui ko tik Širdies 
priepuolio neįvarė. Laimingi ir mes 

--buvome Paryžiuje, kad prie tokio jų 
judėjimo ir.mes išlikome be jokios di

desnės katastrofos. Pats Paryžius man 
padarė^ nepamirštamai didingą įspūdį. 
Pervažiavęs jau kone puse pasaulio 
negailėčiau nei vieno miesto prilygin
ti Paryžiui. Ir jeigu mes per porą die
nu. tik prabėgomis galėjome apžiūrėti 
šį miestą, kuriame galima rašyti vis
ko ko tik širdis trokšta, tai aš manau, 
kad norint Paryžių daugiau pažinti, 
reikėtų bent kelius mėnesius jame iš
būti. Didinga Champs.Elysees gatvė 
ar geriau pasakius estrada, tur būt 
neturi sau lygios, prasideda su milži
niška Triumfo Arka. Pusiaukelėje šios 
gatvės yra Concorde didžiulė aikš
tė, su šio vardo paminklu. Toliau ma
tosi didžioji Madeleine bažnyčia ir 
dar toliau garsioji Notre-Dame kate
dra ir jos kitoje pusėje perėjus Sejno 
upę, prasideda garsusis “Left Bank” 
rajonas, kuriame ir . mes gyvenome. 
Tai dailininkų, studentų, hipiu ir kitų 
perėjūnų bei bohemiško gyvenimo mė
gėjų kvartalas,su tūkstančių įvairiau
sių .krautuvėlių, valgyklų , "kavinių ir 
kt. Šone lieka Sorbonas, Liuksembur
go Sodai. Įdomus yra Invalidų Rūmai, 
kuriuose yra palaidotas Napoleonas. 
Nepaprasta įspūdį padarė milžiniški 
Liuvro muziejaus' pastatai, Eifelio 
bokštas, su gražiais apie jį esančiais 
sodais, Karališkieji Rūmai ir kt. Tu
rint laiko būtinai reikia pamatyti uz 
12-ką myliu esančius Versalio rūmus, 
kurie turi tokia gilią istorinę praeitį 
ir buvo Napoleono rezidencija. Bu
vus Paryžiuje ir nemačius garsaus 
Montmartre rajono, būtu tikra nuodėmė. 
Tai yra suktu gatvelių didelis prie
miestis, su visomis savo naktinėmis 
gerybėmis ir mažais bei dideliais 
prancūziško tipo restoranais, klu
bais ir kitokiais vakariniais pasilinks
minimo namais. Čia atsispindi visas 
tas prancūziškas gyvenimas, apie 
kurį mes škaitome knygose, matome 
filmose ir tiek daug visame pasauly
je kalbame.

Didžiausia problema Prancuzi-_ 
joje buvo kalba. Jeigu visur kitur aš 
galėjau surasti bendrą kalbą su tų 
kraštų gyventojais, tai "Paryžiuje mes 
turėjome gana nemažai vargo, iki 
išsiaiškindavome kas ko nori, nes 
prancūzai labai retai kalba svetima 
kalba ir, kiek girdėjau ten, jų tikslas 
yra ne patiems mokintis svetimų kal
bų, bet priversti kalbėti prancūziškai, 
kas, mano nuomone, yra visai netiks
lu. Patys žmonės yra gana vaišingi ir 
nuoširdūs, ypatingai kai pasakai, kad 
esi ię tolimosios Australijos. Kiek 
pastebėjau savo visoje kelionėje, 
kad kalbant angliškai yra daug geriau 
būti australu, negu pvz. amerikonu, 
kuriu populiarumas pasaulyje yra la
bai žemas. Prisivalgius metrinio il
gio prancūziškos duonos su jų tau
tine svogūnų sriuba ir apžiūrėjus tik 
labai mažą dalį garsiųjų Paryžiaus 
vietovių, važiuojame link Saro Krašto, 
prie kurio sienos stovi Prancūzijos 
ir Vokietijos muitininkai. Didžioji 
Reino upė yra labai vaizdinga ir ro
mantiška, tik gaila nėra laiko ją 
plaukti ir ją daugiau pamatyti ir pasi
gerėti jos puikiais pakrančių vaiz
dais.

Ir vėl kelionė Vokietijoje. Atva
žiuojame į Stuttgart, kuriame ir su 
lietuvių kuopomis teko ilgesnį laiką 
gyventi*. Miestas, kaip ir visi kiti, 
yra pasikeitęs ir vos galiu pažinti. 
Dar ir dabar vykdomos Centrinė gele
žinkelių stoties statybos. Daugybė 
puikiu, viešbučių, restoranų man pri

mena tik tą gražų kalnų’ papėdėse 
paskendusį miestą, šiandien tapusi 
svarbiu industrijos ir eksporto centru. 
Gaila, kad laikas neleido pamatyti 
žinomojo ir garsaus Stuttgart’o bale
to.

Padarius apie 5000 kilometrų ir 
pamačius eilę Europos valstybių, 
laimingai ir vėl grįžome į olimpini 
Muncheną, kuriame "rytoj prasideda 
garsusis October Festival, su savo 
10-mi didžiulių alaus salių, talpinan
čių po 4000 žmonių kiekvienoje, kep
tais jaučiais, litriniais alaus boka
lais, apie ką išgirsite vėliau.

***

NERIES KLUBE

MOTERYS

NERIS- GRANVILLE G.T.S.
26 - 33

Nerietes krepšininkes zaizda- 
mos žiemos sezono pirmenybėse Pa- 
rramattos distrikte laimėjo: pirmą vie
tą susirinkusios 44 taškus. Artimiau
sias priešas buvo Granville, surin
kusios 42 taškus. Po laimėjimo fi
nale* nerietes pasiekė grand finalą 
kurį pralaimėjo prieš tą. patį priešą, 
t.y. . Granvillę. Reikia pastebėti, kad 
nerietės padarė nemažą pažangą, ge
rai žaidžia.: Tik visa bėda trūksta 
gerą metimą Įdėjus daugiau darbo ga
lima būtų ir šią problemą, negalėti. 
Už nerietės žaidžia: Dalia Adomėnai- 
tė* A. Bernotienė, Danutė Dulin skai
tė, Rita Eismantaitė, Elė Laurinai
tienė, Caroline Meys ir Kerry Wright.

***

VYRAI
NERIS - Y.M.C.A. 

46 - 36

Neries vyrai žaidė pries YMCA 
kurią po permainingos kovos nugalė
jo. Taškus pelnė: Laurinaitis 12, Kur- 
linskas: 12, .Dulinskas 10, <J. Belkus 
6*i Šatkauskas 2 ir Harlingtonas 2. ;

***
NERIS - CANTERBURY 

BANKSTOWN 
41.- 54

Antras rungtynes iš eiles mūsų 
vyrai pralaimėjo. O tai gali būti gera 
pamoka, kaip krepšinis neturi būti 
žaidžiamas. Pirmą, puslaikį. priešo 
žaidėjai baigia su keturiomis baudo
mis. Antrame pųslaikyje žaidėjai vie
ton, kad veržtųsi prie krepšio pradėjo 
mėtyti iš tolo. Nepasuoti kamuolio ir 
kas svarbiausia priešas sugebėjo ne
tik rungtynes: laimėti, bet antrame 
pųslaikyje baudos negauti. Ateityje 
treneris turėtų atkreipti dėmesį į tokį 
pavienį žaidėjų žaidimą. ; Žaidė: P. 
Andrejūhas, J. Belkus, A. Dulinsr 
kas, A. Kurlinskas, A. Laurinaitis, 
V. Šatkauskas ir Harlingtonas.

***

NERIS - BANKSTOWN SPORTS 
72 - 43.

Po praeitų rungtynių nesėkmės, 
sias rungtynes neriečiai pradeda žais
ti didele sparta. Geros pasuotės: geri 
praėjimai, ko pasėkoje taškai auga 
lentoje. Ar tijc nebuvo gavę pipirų 
is trenerio? Šiose rungtynėse nerie
čiai parodo gera žaidimą, ir rungtynes 
užtikrintai laimi. Už neriecius žaidė: 
A. Laurinaitis, A. Kurlinskas, A. Du- 
linskas, J. Belkus, V. Šatkauskas ir 
Harlingtonas.

***
NERIS - G.E.A. 

64 - 42

Neriečiai žaidžia Sydnėjaus gar
siajame Aleksandrijos: Krepšinio sta- 
dijone II-oje divizijoje ir kaip mato
si nelabai blogai jiems sekasi. Gai
la, kad nevisi žaidėjai visuomet gali 
žaisti. ; Priežastis mokslas ir darbas. ; 
Taip pat ir šiose rungtynėse neriečiai 
sutramdo priešą ir rungtynes laimi.

S.N.

PATS SKAITYK “MŪSŲ. PASTOGĘ” 
IR KITĄPARAGINK.SKAITY.TL-,

***
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A.L.B. TARYBOS DARBAI.

Čia spausdiname Rūtos 
Kavaliauskaitės referato san
trauką, kuris buvo skaitytas 
Sydnejaus Filisteriu Būrelio 
ir Newcastle Lietuvių Disku
sijų Klubo suruoštoje popie
tėje Sydnejuje.

Kaip paprastai mūsų visiems ge
riems užsimojimams trūksta žmonių, 
ir laiko ir del to daug gerą sumanymų 
guli stalčiuose nevykdomi. Taip ir 
šituose mano pasiūlymus vargiai ar 
kas imsis įgyvendinti.

Atmanau kad mūsų jaunosios k ar-: 
tos auklėjimas turi būti tiek tautiniai 
kultūrinis tiek politinis. \Mes nie
kados neturėtume užmiršti kad esame' 
politiniai pabėgėliai. Kai jaunoji kar
ta su ta mintimi nėra susigyvenusi, 
jai darosi labai sunku mokyklose, 
universitetuose kur dažnai komunis
tinė propaganda klaidingai tą visą, 
mūsų padėtį nušviečia. Diskutuoti šį 
klausimą darosi nebeįmanoma, kas 
kita yra kai patenka į rankas teisinga 
informacija iš pačių australų šalti
nių. : Todėl labai svarbu yra “public 
opinion’’, spauda čia daugiausiai ga
li pasitarnauti.

Tas: labai reikalinga nes Austra
lijoje asimiliacija yra aktyvus daly
kas: ir net universitetai nagrinėja ko
dėl kai kurie' kitu kraštų jaunuoliai 
visai nenutautėja. Mokyklose yra di
džiausiais spaudimas mokytis tiktai 
anglų kalbos ir t.t. Todėl mums reikia 
įrodyti svetimiem kad mes esame poli
tiniai pabėgėliai, o ne imigrantai ir 
kad mum mūsų tėvynės labas yra labai 
svarbus ir todėl mes Lietuvos niekad 
neužmirsime. Jeigu mūsų jaunieji 
skaitys apie Lietuvą ir jos padėti 
vietiniuose ir pasauliniuose laikraš^ 
čiuose juos tas: imponuos. Šios vals- 
tybės skaitymas! su mumis kaipo 
Lietuviais yra labai didelis dalykas. 
Taigi mums:reikia patraukti visas su
sisiekimo priemones (news media) 
kad rašytų palankiai apie mus.

„ Todėl iškyla A.L.B. Tarybos 
uždaviniai:

_1. Dėti pastangas kad Lietuva 
nebūtų užmiršta, o del jos kovojama.

a) per spaudą - vietinę ir pasau
linę.

b) per social functions (kaip 
suvažiavimai), šventes, iškilmes ir 
kt.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972

Artėjančią Kalėdą švenčių progą, siūlome tris specialiai pa
rinktus siuntinius iš tokių dalykų kurie labiausiai yra reikalingi 
Lietuvoje ir bus tikrai naudingi Jūsų giminėms.

Mišrus Kalėdinis 1972

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališ
kas vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vilnonė angliška 
vyriškai eilutei medžiagai vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai spe-^ 
ei alio sustotos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, puikūs vyriš
ki nailono marškiniai arba bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 
20 angliškų geriausios rūšies cigarečių $95.00.

Moteriškas Kalėdinis 1972.

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių, arba vilnonių, gėlė
ta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimplene 
medžiagos moteriškai eilutei, gražus moteriškas megstukas, 3 jar
dus vilnonės puikios apsiaustui medžiagos crimplene medžiaga 
suknelei. $85.00

Maisto Siuntinys 1972.

l/2 sv. arbatos, 1 sv.. kakavos, 6 s v. geriausių baltų miltą, 2 s v. 
ryžių, 1/4, sv. kvepencių pipirų, 1/4 sv. lapelių, '/z sv. geriamo 
šokolado, i dėž. neseafe, llA sv. razinkų, 1^ sv. džiovintų maišy
tų vaisių, 1 sv. šokoladinių saldainių. $28.00.

Taip pat dedame į šiuos arba kitus Jūsų rūbų užsakymus daly
kus kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi.

Dirbtinio mink kailio paltui viršus $32.00, <nailoninio kailio 
paltui viršus, <$22.00. vyriški arba moteriški nertiniai, $12.00, vil
nonės skarelės $4.00, nailono lietpalčiai $8.00, nailono marškiniai 
$7.50, 'Vilnonės arba nailono kojinės $2.00.

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

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

Kiekvienio siuntinio pristatymas garantuotas.

c) per asmeninius kontaktus.
d) svarbiausia gerų santikių pa

laikymas su politikais .
Išvada - reikia stoti į Australijos 

politines partijas ir studijuoti žurna
listiką, kad vėliau būtų galima veik
ti per spaudą.

Žmonės pilasi benzinu ir šaukia 
laisvės: Lietuvai, mes: negalime tik
tai lenciūgėlį šokti ar panašiai.

Čia ir yra A.L.B. tarybai poli
tinės gairės - kaip patraukti visas 
susisiekimo priemones (news media) 
kad atsilieptu palankiai apie mus.

Tarybai būtinai reikia sudaryti 
komitetą iš žmonių kurie būtų tinkami 
rūpintis “public relations” reikalu.

Yra skiriami asmenys kultūros 
reikalams taigi reikalingi ir politi
niams reikalams asmenys, prie Krašto 
Valdybos.

Turėtą sekti visa vietinę ir pa
saulinę spaudą ir: visada reaguoti kas 
liečia * lietuvius, žinoma, daugiausia 
su neperilgais laiškais ir straips
niais.

Per mažai yra žinoma ką spauda, 
T.V., ir t.t; :nori iš: mūsų. ; Jie irgi 
žmonės kurie ypatingai nori būti ge
rai traktuojami.Kai pasitaiko kad koks 
žymus lietuvis atvažiuoja d aug geriau 
padaryti “press conference” su šam
panu ir užkandėliais negu tik sausi 
nepersonalus pakvietimai. Taip pat 
turėtą būt pas kirtas: atatinkamas žmo
gus kuris žurnalistus ar kritikus kon
certą ir t.t. prižiūrėtų, < jiem išaiš
kintų kas jiem neaišku ir nepaliktų 
ją vienų (kas atsitiko: per paskutinį 
Baro koncertą). Gerai prižiūrimi tokie 
žmonės gal matytų viską per nuolan
kesnius akinius. : Aš žinau kad čia 
labai didelis darbas, kuris reikalau
ja daug kantrybės ir veržlumo, nes 
žurnalistai suinteresuoti ieškoti 
tik naujieną.

Kaip jau sakiau, <taip pat reikia 
bendradarbiauti : su politiniais asme
nimis. ; Reikalinga stoti į Australijos 
politines partijas ir ten veikti. Pasi
kviesti visą partijų atstovus ir dis
kutuoti visokias temas.

Mes matom Amerikoje prieš rin
kimus žydai sukviečia abiejų partijų 
atstovus ir duoda jiems: klausimus, 
kurie jiems palankesni : už tuos jie 
balsuoja. Pavyzdys vieno poltinio 
bendravimo - ponia Nixoniene atidarė 
Liet., Šokiąfestivala_ Chicagoje. Tai
gi Amerikos politikoje mes gal ir tu-

Mielam prieteliui ir kaimynui

STASIUI SKORULIUI
ir jo šeimai, jo tėveliui Lietuvoje mirus, reiškiame gilią 
užuojautų ir kartu liūdime.

Elena ir Jonas Luarinaičiai.

rim kiek galios ir tuo pačiu metu po
litinio palankumo.

Aš siūlau prie apylinkių valdy
bų turėti poltiniams reikalams at
stovus. ; Taip pat siūlau kelis žmo
nes prie krašto valdybos sudaryti 
politinį informacijos centrą kuris sek
tų visą spaudą. Žinoma jiems turėtų 
visi pagelbėti net gal duoti savo pa
vardes kad laiškai nebūtų rašomi vis 
tu pačių asmenų.

Prie kiekvienos valdybos: turėtų 
būti vienas asmuo kuris turėtų parei
gas kaip “Public relations” žmongus. 
Jis turėtų daryti pastangas susipa
žinti su news editors visokių stočių 
kiek T.V. tiek radio ir net laikraščių,

Politinė veikla prieš komunizmą 
turėtą būti pagrįsta ne tuo kad mes 
vieni galim Lietuvą išvaduoti, bet 
tiktai, kad mes neleištumėm tiems ku
rie turi politinės galios užmiršti, kad 
Lietuva kaip tokia buvo laisva ir kad 
tokios visi lietuviai trokšta.

Aš čia nieko labai naujo nesakau, 
nes esu painformuota kad 1961 me
tais buvo panašus daįykas diskutuo
tas, bet konstitucija tai priimti nebu
vo pakeista. Buvo projektuotos lietu
vių informacijos biuro darbo taisyklės. 
Pav., biuras veiktų glaudžiam kontak
te su A.L.B. Krašto Valdyba, palai
kyti ryšius su Liet, laisvinimo orga
nizacijomis ir su veikiančiomis Aust, 
pavergtą tautu organizacijomis, taip 
pat per Australijos vyriausybes as
menis ir t.t,. Būtu sudaryta iš: ne ma
žiau kaip 5 žmonių, ir kadencija būtų 
2 metai. :

Jeigu taryba paskirtu vieną die
ną tam viskam sutvarkyti^ būtų labai 
didelis darbas padarytas. Bet aš ga
liu tiktai jiems sugestijas duoti kas 
reikėtų padaryti, o ne kaip?

***
BADAUJANTI DIKTATŪRA.

Sovietinė ūkio sistema ir badas 
yra vienas su antru taip surišti, kad 
per : 50 metų, jie vienas nuo antro ne
atsiskyrė. Sovietams visados duonos 
trūko. Visokie planavimai nieko ne
padeda kai kolkoznikas,šiu laikų bau
džiauninkas, turi savo prakaito vai
sius atiduoti valdžios dvarams. Kal
tė paprastai suverčiama gamtos įvy
kiams, o ne išmintingajai partijai, 
kuri palaiko ūkio baudžiavą.

Šiais metais ypatingai javai ir 
bulvės neužderėjo, pavėluota nuimti 
derlius, supuvo. Gelbsti J.A.V. Kana
da ir net Europa.

Mums dabar aišku kodėl neleidžia
ma svetimšaliui. pamatyti tos ūkio 
“pažangos”, kodėl neleidžiama ap
lankyti kaimuose savo giminių, nes 
ten visur baisus skurdas ir vargas. 
Štai komunistinio rojaus vaizdas.

***
Paskutinėmis žiniomis maskoliš

kosios teisenos išdaigos prasiver
žia bent po truputi, ir į laisvaji pasau
lį. ' '

Kai nesenai į laisvę prasiveržu- 
sios tautos demonstraciją nuramino 
lazdom ir durtuvais, dabar “sliedova- 
teliai” su prokurorais neriasi iš kai
lio, kad joks laiškas, fotonuotrauka 
ar filmą nepasiektų ne tik laisvąjį 
pasaulį o ir tariamus satelitus. Tar
dytojai į_ tai ypatingai kreipia dėme
sio, mat" turi žinių, kad buvo filmuo
ta. Manikiūruoti čekistai, kvosdami 
demonstracijose dalyvavusias mergi
nas, nukerpa sudaužytas “bananais” 
jų galvas.:

Suareštavę Romo Kalantos tėvus, 
išprievartavo pasirašyti po protokolu, 
kad jų sūnus buvo silpnaprotis.

Pagal sovietiška-kriminalinį 
kodeksą, kuris galioja ir : Lietuvoj, 
buvo kerštingai pakaltintas ir Romo 
brolis mokytojas, kurį: tardant buvo 
sulaužyti kaulai.

Visokia spauda, kas tik buvo 
rašyta apie įvykius, net satelitinė 
buvo iŠ kiosku išimta ir sukonfis- 
ku°tą. ' CA

*♦*

NAUJI LEIDINIAI
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nys perpildytas originaliais vertin
gais straipsniais: Protestai Lietuvoje 
neizoliuoti; Rusifikacija; Liaudies 
eiliavimo metras ir latvių poezija; 
Keletas pastabų apie Simoną Vaišno
rą (1960); Mažvydo 1547 m. : kate triz
mas; Ketvirta tarptautinė lietuvių šo
kių šventė; religijos persekiojimas 
Lietuvoje; Kun. S. Vardys, Valdis J. 
Zeps, Gordon B. Ford, jr. Albert 
J. Cantom, Aldona Zailskis, Jurgis 
Jankus, Imants Ziedonis, Michael J. 
Kenstowicz, Rolfs Ekmanis, Virše
lis dail. V. Virkaus, Metinė prenume
rata $8.00. Adresas: Lituanus, P.O. 
Box 9318, Chicago, Ill., 60690. ;

BOLETIN BALTICO, ■ šių metų 
antras numeris. ; Leidžia Brazilijoje 
gyveną lietuviai, latviai ir estai. 
Turiny: .Čikagoje įvykusi lietuvių 
tautinių šokių šventė; 1941 m. Balti
jos tautą deportacijos į Sibirą; Romo 
Kalantos auka Lietuvos laisvei; Kau
ne įvykusios demonstracijos; Latvi
jos rusifikacija; pasaulinis estų festi
valis Toronte ir kt.

Pasirodė naujas akademinis žur
nalas skirtas Pabaltijui, “Journal 
of Baltic Studies”, (Spring 19721. Tai 
anksčiau ofsetu spausdinto A.A.B.S. 
(Association for the Advancement of 
Baltic Studies) biuletenio tęsinys. 
Tarp pirmojo naujo formato ir patrauk
lios išvaizdos numerio^ straipsnių 
randame Benedikto V. Mačiuikos stu
dija apie “Pabaltijo respublika vaid
menį TSRS Ekonomijoje^’. Savo 
straipsnyje apie pabaltiecių literatū
ras egzilyje, estas Ivar Ivask itin 
šiltai atsiliepia apie lietuvių įnašą. 
Zurnala redaguoja latvis Arvids Zie
donis, Jr. Redakcijos sudėtyje matosi 
ir Broniaus Vaškelio, Romualdo Mi
siūno ir Rimvydo Šilbajorio pavardės. 
Žurnalas žada pasirodyti kas tris me
nesius. : Prenumerata 8 dol metams, 
adresas: Janis Daigulis’, 366 86th 
Street, Brooklyn, NY, 11209.

Prof. J. jžilevičius su vokiškuoju 
Muzikas leksikonu, kuriame rašo
ma ir apie lietuviškąją muziką bei 
jos kūrėjus.

Į leidžiamą V. Vokietijoj Mainze 
vokiečių pasaulinio garso muzikų en
ciklopediją atsiliepė čikagietis pro
fesorius Juozas, Žilevičius. Profe
sorius ruošia net trisdešimties pen- 
kerių laisvėj gyvenančių lietuvių mu
zikų jų žymesnių kūriniu gaidas foto- 
statuoš" tikslu patalpinti ketvirtam tor 
me, ir sekančiuose “Riemann Muzik 
lezikon” veikale. Kiek anksčiau ja- 
nje buvo daug vietos paskirta M.K. 
Čiurlioniui, J. Naujaliui, J. Karnavi- 
Či ui.
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Pranešimai
SUKEIČIAMOS PAMALDOS

Canberra lietuviams pageidau
jant, sąryšy su Kariuomenės šventės 
minėjimu, lietuviškos pamaldos bus 
4 sekm. - lapkričio 26 d. St. Mary’s 
koplyčioje Bradon 12 vai. Prieš pa
maldas išpažintys.

***
Newcastle. Del šio pakeitimo 

pamaldos Newcastle lietuviams: at
keliamos i 3 sekm. - lapkričio 19 d. 
Jos vyks įprasta tvarka Sv. Lauryno 
bažn. Broadmeadow 11 vai. Išpažin
tys nuo 10 vai.;

Prašome įsidėmėti siuos pakei- 
tijnus bei pranešti kitiems.

***
SYDNEY. Kariuomenės Šventes 

proga, prisimenant už Lietuvos lais
vę žuvusius savanorius, karius ir par
tizanus - iškilmingos lietuviškos: pa
maldos lapkričio 19 d. Lidcombe, 

,St. John’s bažn. 11.30 vai., kuriose 
giedos “Dainos” choras vad. muz. 

. Br . Kiverjo.
Kviečiami visi kariai, jaunimas 

bei : tautiečiai.
Kun. P. Butkus.

N.S.W. PENSININKUI DĖMESIUI,

N.S.W. Susisiekimo Ministeris 
paskelbė, kad N.S.W. pensininkai 
turintieji Transporto Concession 
Fare Certificate nuo ateinančių metų 
sausio: 1 d.galės gauti vieną nemoka
mą kelionę į. metus tarp bet kurių 
dviejų N.S.W. geležinkelio: stočių 
(į abu galus).: Norintieji šia teisė 
pasinaudoti pensininkai patiekia sto
ties bilietų kaso.e °avo T.C.F. Cer
tificate, ant jų bus atžymimos kelio
nės detales ir tai atstos keliones bi 

lietą.Šioji lengvata padaryta tam, kad 
pensininkai galėtų pasinaudoti atos
togomis.

PERTHAS
L.V.S. “Ramovė” W.A. Skyriaus 

Valdyba susitarusi su L.K.K. Sava
noriais š.m. lapkričio men. 25 d. šeš
tadieni Leederville salėje ruošia Lie
tuvos Kariuomenės šventes minėjimą.

įėjimas: auka Tautos Fondui pa
gal savo išgalę.

Minėjimui numatyta dienotvarkė:
1. Minėjimo atidarymas.
2. Garbės prezidiumo sudarymas.
3. Pagerbimas žuvusių ir miru

sių karių dėl Lietuvos laisvės.
4»:Tėvynės prisiminimas.
5. : Trumpa apžvalga iš pirmųjų 

karių gyvenimo.;
6. : Meninę dalį išpildys savano

rių anūkai.
Po oficialios dalies visų bendras 

pasivaišinimas ir : pasilinksminimas 
prie geros muzikos.: Bu s turtinga lo
terija, kurios pelnas skiriamas: Tau
tos Fondui, tėvo ir sūnaus Bražinskų 
bylai paremti.

Skyriaus Valdyba.
P RAN EŠIMAS

Naujai išrinkta: Geelongo: Lie
tuvių Sąjungos Valdyba ;: pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:

Pirmininkas - J. ; Gailius, Vice
pirmininkė moterų reikalams: - A. ;Zen- 
kevičienė, Vicepirmininkas vyrų reika
lams - J. Medelis, Sekretorius -V. 
Mačiulis, Kasininkas - VI. Ivaške
vičius. Kandidatai: A. Jančiauskienė 
ir J. Manikauskas.

Revizijos komisija pagal balsų 
dauguma yra: A. Bratanavičius, Liu
das Voiodka ir Česlovas Volodka. 
Kandidatai: I. :Dargvainis ir A. Kar
pavičius. ;

Pirmininko adresas - 281 Paking- 
ton St, Newtown, Geelong Vic. 3220. 
Sekretoriaus - 30 Bayview Parie North 
Geelong Vic.

Valdyba.

KIEK AŠ SUŽIMOJAU!

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ DAINOS’ CHORO
METINIS

KONCERTAS-BALIUS
s

$ LAPKRIČIO 11 D.
I FATHER O’REILLY MEMORIAL SALĖJE,
£ Auburn (Kampas Park Rd., & Mary Str.)
9
X Mišriam ir vyrų chorams diriguoja Br. Kiveris. Moterų chorui — Zita Belkutė.
>5 ______ _________

T7-TfNTTrN H /T A T Z'X'V-'T'T’ A T T-FT r ■ W -I. X.1- A .V

i

Įėjimas $2.00 Pensininkams ir moksleiviams $1.00
Salė atdara nuo 7 vai. vak. Koncerto pradžia 7.30 v. vak. 

Po koncerto balius iki 1 vai. grojant kontinentalinei kapelai.
VEIKS MAISTO IR GĖRIMŲ BUFETAI.

Stalus rezervuoti galima iš anksto pas “Dainos” choro pirm. Pr.
Nagį tel. 759-7094 ir p. V. Antanaitienę tel. 56-4770 po darbo vai.

9 
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L.V,S. “R AMOVE” Sydney Skyrius: Valdyba rengia Kariuo
menės Šventės

MINĖJIMĄ - VAKARĄ.

kuris įvyks š.m. lapkričio mėnesio 18 dieną (šeštadienį) 6 vai. 
vakaro, Bankstown Square “Banksia Room”

PROGRAMOJE: p. L. Karvelio paskaita, Sydnėjaus Meno Ansamblis, 
vadovaujamas p. Umbražiūnienės, deklamacijos ir 1.1.

Oficialiai daliai pasibaigus - b a 1 i u s. Gros gera kapela, 
bus turtinga loterija, veiks gėrimų ir užkandžių bufetai.
įėjimas - $2.00

. ~ Moksleiviamš ir pensininkams - $1.00
Bilietus galima įsigyti ir-stalus užsisakyti sekmadieniais 

spaudos kioske, pas p. A. VINEVICIU, arba prie įėjimo.

L.V.S. “RAMOVE” Sydney Skyriaus 
VALDYBA.

Ponai N. Ir A. Kantvilai dalyva
vę International Congress of Accoun
tants, kuris įvyko š.m. 16-20 d. Syd- 
nejuje, turėjo progos aplankyti “M.P.” 
redakciją. A. ; Kantvila yra “M.P.” 
bendradarbis ir rėmėjas. Aplankė ir 
savo senus prietelius p.p. Nagius, 
Kiverius, • Skirkus, Milašus ir kt. 
Ponai Kantvilai yra Hobarto visuo
menininkai ir su jais buvo malonu pa
sikalbėti. apie tą. tolimą, mtįsų lietu
vių koloniją Tasmanijoje. Šiais me
tais į Lietuvių Dienas iš Hobarto 
ruošiasi atvažiuoti tautinių šokių 
grupė ir sportininkai. : Lauksime ho- 
bartiškiu. ; Linkime p. Kantvilams to
liau sėkmingai atostogauti.

***

Šiemet Vakarų Vokietijoje, Mūh- 
chene išleista nemažos apimties, 308 
pusi., dvikalbė (lietuviškai origina
lai ir greta jų vertimai į vokiečių kal
bą) lietuvių lyrikos antologija “Li- 
tauische Lyrik”, ■ kuria sudarė ir iš
vertė Liucija Baldauf.

Dailininko Urbono paskutiniojoje 
parodoje paskutinę dieną ir paskutinę 
prieš uždarymą valandą vienas meno 
mėgėjas nusipirko 3 paveikslus. 
Retas atsitikimas!***

t » ♦ C M t » 1
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Nuoširdžiai kviečiame visus į Sporto Klubo "VARPAS” ren
giamą

POBŪVĮ - ALUTĮ

kuris įvyks šeštadienį, lapkričio 11 d. 7 vai. vakaro Melbourne 
Lietuvių Namuose.

Gros moderni “Keturi Deimantai” kapela.
Kavą, lengvą vakarienę ir daug muzikos gausite už $3.00.

Sportininkams ir moksleiviams: $2.00. 
Lemonado bus vietoje, stipresnius gėrimus kiekvienas atsineša 
pagal savo skonį.

Vietas užsakyti per - R. VYSNIAUSKAS TEL. 47 2798 arba
S. OŽELIS TEL. 391 3702.

Ilgai nusitęsąs gimtadienis. Vi
siems sydnejiškiams gerai žinomas ir 
veiklus lietuvis p. Viktoras Šliteris 
savo gimtadienį^ pradėjo švęsti Mun- 
cheno Olimpijadoje draugų tarpe, teko 
girdėti kad Sydnejuje dar kelis kartus 
šventęs, o praeitą šeštadienį atšven
tęs paskutinį kartą, su mamos tortu. 
Ta proga ir mes norime Viktoriui pa
linkėti ilgiausių metų.

***
“Tėviškės Aidą” balius Sydne

juje praėjo nuotaikingai, programa 
išpildė panelė Virginija Inkrataitė 
- paskambino pianinu.

Smarkus lietus sutrukdė atsi
lankyti daugeliui Į balių, galėjo būti 
daugiau svečių,

***
Teko nugirsti kad p. Viktoras 

Šliteris susitaręs su Melbourne 
“Klumpakoju” del gastrolių Sydne
juje. Gruodžio 9 d. “Klumpakojis” 
žada būti Sydnejuje. Tai tikra staig
mena būtu,Sydne jis kiams»2inant i‘Klumi- 
pakojo” aukštą meninį pajėgumą iš
pildau! tautinius šokius, tikrai būtų 
malonu ir pageidautina kad apsilanky
tų į Sydnejų. Lauksime su nekan
trumu.

***

Virš 7,000.000 Australijos gy
ventojų gruodžio 2 d. dalyvaus rin
kimuose, Rinkėjų pasiskirstymas 
yra toks: N.S.W. - 2,566,643, Vic
toria - 1,915,7 56; Queensland 
1,012,722; Pietų Australija - 644,094 
Vakarų Australija - 529,521; Tas- 
manija - 219,083; A.C.T. - 81,406, 
Siaurės Teritorija - 27,566.

Už nesiregistravimą ir laiku 
nepranešimą apie pakeistus adresus 
yra jau nubausti 8,000 žmonių.

***
Kaip praneša “Sovietskaja Lit- 

va”, • spalio 6 d., švenčiant Sovietų 
Sąjungos penkiasdešimtį, po Lietuvą 
važinėjo daugybė propagandistų- pa
skaitininkų. ; Paskaitų temos daugiau
sia esančios marksizmas-leninizmas, 
Lenino nacionalinė politika, sovieti
nis patriotizmas: ir pan. Konkrečiai 
minimos tokios paskaitųtemosj “Lie
tuva tarp broliškų tautų}’, '“Musų ša
lis - SSSR’’, “Mes visi draugai di
džiojoje Tėvynėje” ir pan. (Lietu
vos ar lietuvių tautos klausimui ne
randame nei vienos temos. ;- Red.).

***
Šį rudenį Lježe, Belgijoje įvy

kusiame tarptautiniame styginių kvar
tetų konkurse, Lietuvos, kvartetas 
laimėjo pirmą vietą. Naujieji laurea
tai: Audronė Vainiūnaitė, Petras 
Kimca, Donatas Katkus ir Augusti
nas Vasiliauskas.

***

PERTHAS
Saplio mėn. 21 dieną p.; Juzefą 

Francienė atšventė savo 80 metų gim
tadieni.

S.m. spalio 22 d. ; Leederville 
salėje įvyko Pertho Lietuvių Bendruo
menės visuotinas susirinkimas atsto
vams į Krašto Tarybą rinkti.

Slaptu balsavimu atstovais į 
Krašto Tarybos suvažiavimą išrinkti 
Vale Valiukienė ir Jonas Petrukėnas.

Be to susirinkimas: priėmė' pro
testo rezoliuciją^ dėl Krašto Valdy

bos, nustatymo rinkimo atstovų į Kraš
to Taryba skaičiaus.

Protesto rezoliucija susirinkimo 
nutarimu, bus įteiktą XIII Sesijos 
Krašto Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkui gi nuorašas tos rezoliucijos 
pasiųstas dabartinei Krašto Valdybai.

Š.m. ;lapkričio mėn. 11 d. Pertho 
Lietuvių, Bendruomenės Valdyba 
Leederville salėje ruošia pobūvi - 
šokius.

Pelnas skiriamas vykstancįai į 
Sydnejų tautinių šokių grupei “Šatri
ja” išlaidoms dengti.

J.P.
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