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SYDNĖJAUS LIETUVIU 
PASIDIDŽIAVIMAS
SYDNEY LIETUVIU KLUBAS
Jau daugiau mėnesio (atidarytas 

nuo gegužės 7 d.) kaip pilnai veikia 
Sydnėjaus Lietuvių Klubas Banks- 
towne. Kiekvienų diena* čia sutiksi tau
tiečių iš visu Sydnėjaus pakraščių, 
o savaitgaliais jų. suvažiuoja gana 
gausiai net ir iš tolimesnių kolonijų. 
Atvykę gėrisi naujomis ir puošniomis 
patalpomis, gali pasivaišinti bet ko
kiais norimais gėrimais, pasistiprinti 
čia pat veikiančioje valgykloje, iš
bandyti savo laime žaidžiant pokerio 
mašinomis, prie kuriu net eilutės 
susidaro... Nuo birželio 2 d. įvesta 
dar viena naujiena: kiekviena^ šešta
dienį vakarais klubo salėje groja 
orkestras, tad tautiečiai su savo sve
čiais gali ir smagiai pasišokti.

Jaukios ir gražiai įrengtos Lie
tuvių Klubo patalpos. Ir tai ne vien

dėl to, kad pačios patalpos naujos, 
bet toji lietuviška aplinka kažkaip 
savaime maloniai ir šiltai nuteikia, 
tarsi tai būtum savuose namuose. Ir 
iš tikrųjų , tai ir yra savi lietuviški 
namai. Kiekvieną kartą, užėjus į šitą 
klubą taip ir prisistato mintyse prieš 
kokius aštuonetą ar net dešimtį metų 
“Mūsų Pastogėje” skaitytas Mato 
Gailiaus sapnas, kuriame jis mate 
anuo metu Sydnėjaus lietuvius po 
vienu stogu bendraujančius ir besi 
vaišinančius. Jis savo sapne mate, 
kaip gražiai vystėsi ir klestėjo ne 
tik tautiečiu, socialinis bendravimas, 
bet ir gyva kultūrinė veikla. Taip ir 
norėtųsi Šiandie šuktelėti Matui 
Gailiui i Wollongongo pusę: Atva
žiuok ir pasižiūrėk, Matai, Tavo sap
nas pildosi!

Ir iš tikrųjų, tasai sapnas pildo
si: ištvermingų ir kantrių šio klubo 
organizatorių pastangomis jau Sydne’- 
jaus lietuviai suvesti po vienu stogu. 
Lygiai reikia tikėtis, kad šio klubo 
jaukioje ir lietuviškoje šilumoje su 
laiku ištirps ir išsilydys šiandie dar 
gana aštriai besireiškią ir politiniai 
priešingumai.

Jeigu šiandie Sydnėjaus lietu
viai turi-ši, klubą ir gražias ateities 
perspektyvas, tai nuopelnas yra kaip 
tik dabartinės Klubo vadovybės, kuri 
su nepaprastu atkaklumu ir ištverme 
kaip tik šito ir sieke. Ypač pagarbiai 
paminėtinas Klubo pirmininkas p. 
Vytautas Simniškis, kuris dar I960 
m. stojęs vadovauti Sydnėjaus Lietu
vių Namams, atsinešė drauge ir lietu
viško licenzijuoto klubo idėja. Jam 
pritarė ir per ilgus metus ištikimai 
bendradarbiavo p.p. M. Petronis, E. 
Kolakauskas, A. Jasaitis. Klubo idė
ja taip pat žavėjosi ir joje matė Syd
nėjaus lietuviu vieningumą ir naujie
ji buv. Bankstowno Lietuvių Namu - 
“Dainavos” vadovai: M. Šumskas, A. 
Makaras, K. Stašionis, kuriuos šian-

linkiu pirmininkų ir seniūnų konferencija Adelaidėje. Nuotraukoje matome 
(1973/74 m. kadencijos) 'A.L.B. Krašto Valdybą. Iš kairės į dešinę sėdi:
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E. Dainiene - narė švietimo reikalams, V. Neverauskas - pirmininkas, L. Po
cienė - narė jaunimo reikalams. Iš' kairės į dešine stovi: V. Aleksandravi
čius -sekretorius, V. Baltutis - narys kultūros reikalams, D. Dunda - iždinin
kas ir A. Galatiltis - vicepirmininkas.

Viktoras Baltutis, ALB Kultūros 
Tarybos pirmininkas ir 1974 m. Lie
tuvių Dienų Adelaidėj organizacinio 
komiteto pirmininkas. Šis “M.P.” 
numeris yra leidžiamas ant geresnio 
popieriaus jo suteikta parama.

’'MUSU, PASTOGĖS” KRAITIS
Apylinkės pirmininkų konferen

cijoje Adelaidėje buvo įsteigtas, 
ALB Kultūros Tarybos pirmininko p. 
V. Baltučio iniciatyva, fondas, kurį 
pavadinsime “Mūsų Pastoges” krai
čiu, jo tikslas papuošti “Mūsų Pas
togę” gražesniu rūbu, tai yra spaus
dinti ant geresnio popieriaus.

Pirmieji “Musu, Pastogės” krai
čio rėmėjai yra:
1. V. Baltutis $5.00
2. V. Koz'eniauskienė $5.00
3. A. Balsys $20.00
4. A. Galatiltis $5.00
5. Dr. S. Skapinskas $5.00
6. V. Aleksandravičius $5.00
7. Ig. Taunys $7.00
8. E. Dainienė $5.00

VISO $57.00
Mes skelbiame iš eile's kiekvieno 

geradario pavardę, kurių dėka bus 
“M.P.” papuošta!

Ačiū visiems aukojusiems, lauk
sime kitu tautiečiu, paramos.

Red.

die matome Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
vadovybėje.

Galima būtų daug ir plačiai ra
šyti, kaip buvo prieita ir kiek kovota 
ne tiek siekiant klubui licenzijos, 
kiek su pačiais tautiečiais, kurių 
gerovei ir naudai buvo dirbama. Tačiau 
šitoji istorija tuo tarpu telieka proto
koluose ir archyvuose. Ji gal bent 
pasitarnaus kad visai beprasmiška 
kovoti prieš laiką ir jo naujai statomas 
sąlygas. Šiandie net ir tie, kurie 
klubo idėjai kietai priešinosi, su 
apgailestavimu pripažįsta, kad savo 
klubą panašiai kaip dabar galėjome 
turėti prieš dešimti ar daugiau metu.

Reikia spėti, kad su Lietuvių 
Klubo atidarymu bus prasidėjęs ir 
naujas Sydnėjaus lietuvių socialinio 
gyvenimo ir tautinės veiklos laiko
tarpis. Kuo jis skirsis nuo buvusios 
priešklubinės gadynės ir kokiomis 
fprmomis jis reikšis, parodys netolima 
ateitis. Tuo tarpu klubas, veikiąs 
vos mėnesį, pasireiškia daugiau tik 
pramogine puse: baras, pokerio maši
nos ir valgykla, kurioje tiekiami lie
tuviški ir kontinentaliniai valgiai 
kasdien nuo 6 vai. vak., o savait
galiais nuo 1 vai. p.p. Esanti salė 
sujungta su klubu ir ja gali naudotis 
tautiečiai ar organizacijos jeigu ne
kliudo klubo tiesioginėmis funkci-
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Bernardas Brazdžionis

GIMTOSIOS ŽEMĖS ILGESYS

Koks gyvas tu, koks didelis ir koks sunkus,
Gimtosios žemės ilgesy,
Užliejęs saule ir kaitra visus takus, 
Suspaudęs širdį, lyg rudens naktis.

Tu ateini iš pat piliakalnių širdies. 
Iš pačio židinio šventų tėvų namų, — 
Ir nematau aš pro tave kitos žvaigždės, 
Ir nežinau kitų taip žudančių skausmų...

Greičiau nei spindulys radaro danguje,
Giliau nei šachtų suodini urvai,
Švelniau nei radono švelniausioji gija, 
Ir įkyriau negu šešėlis visame kely buvai...

Ir be tavęs aš lyg be duonos kasdieninės,
Ir be tavęs tarytum žemė be lietaus, 
Ir be tavęs aš lyg be šaukiančios tėvynės 
Ant žemės vieškelio plataus.

Kaip motina gera tu surenki visus išsklidusius
vaikus

Ir kaip patėvis piktas tu negrįžtančiam esi, 
Kai sieloj pabundi toks didelis ir toks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy.

M****************************************************************************
PAVERGTU TAUTU SAVAITĖ SYDNĖJUJE
TARPTAUTINIS KULTŪRINIS FESTIVALIS:

Liepos 7 d., šeštadienį, 8 vai. p.p. Ukrainiečių Jaunimo salėje, Church 
St., Lidcombe įvyksta Tautinių chorų, ir tautinių šokių grupių pasirodymai.

Bilietu kaina: $2.00; pensininkams ir studentams $1.00
Bilietus bus galima gauti prie įėjimo ir pas Pavergtų Tautų Tarybos narius.

MOTORCADE
Liepos 14 d., šeštadienį. Susirinkimo vieta Bigge Park, Liverpool. 

Išvyksta 9 vai. punktualia i, ir vyksta vakariniais priemiesčiais , Parrmatt a 
Road iki City, George St., iš čia iki Quay ir grįžta Pitt St. iki Centrelines 
geležinkelio stoties.

Pageidaujama dekoruoti mašinas plakatais.
PAVERGTU. TAUTU SEKMADIENIS

Liepos 15 d., sekmadienis. Eisena - renkames 1.15 v. p.p* prie Town
Hall, City. Išvyksta 1.45 p.p. George St. iki Karo Paminklo, Hyde Park. 2 vai. 
p.p. bus padedami vainikai. Grįžtama atgal į Lower Town Hall ir čia 3 vai. 
p.p. prasidės pavergtų tautu, mitingas: chorai, kalbėtojai, ir kt.

Visus tautiečius maloniai kviečiame dalyvauti visuose šiuose parengi
muose, tuo užtikrinsime anti - komunistinių demonstracijų pasisekimą.
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PIRMININKU KONFERENCIJA
Praeiti^ metų, ALB Tarybos su

važiavimas Sydnejuje įpareigojo Kraš
to Valdyba sušaukti Apylinkių pir
mininku, ir seniūnu, pasitarimą - kon
ferenciją. Tarybos suvažiavime del 
darbu, gausumo ir laiko stokos ne vis
kas galima buvo pilnai ir pagrindinai 
apsvarstyti, išsikalbėti, todėl susi
darė gyvas reikalas šaukti pirmininkų 
konferenciją.

Gal būt, kai kuriems pirminin
kams, kaip ir man pačiam, atrodė, 
kad birz'elio 9 - 10 d. konferencija, 
vos pusei metu praėjus nuo Tarybos 
suvažiavimo, yra per ankstyva. Ta
čiau ALB Krašto Valdyba, vadovau
dama musu, bendruomenės gyvenimui 
ir stovėdama arti visu mūsą tautinių 
ir gyvybiniu interesą priešakyje, rado 
reikalą šaukti pasitarimą kaip tik 
dabar, savo naujos kadencijos pra
džioje. Kaip ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas V. Neverauskas,atidary
damas konferencija, išsireiŠke: “Gera 
pradžia sudaro pusę darbo”. Vadinasi, 
pradėkime savo veikla nuo pirmųjų 
dienu^ nelaukime kol gyvenimas mums 
padiktuos, ką, turime daryti, o būkime 
pasiruošė kiekviena,pasitaikusią progą 
išnaudoti, o sutikta, kliūti nugalėti.

Šioje dvasioje ir buvo pravesta 
konferencija. Entuziazmas yra mūsų 
pasisekimas ir veiklos variklis. Kol 
turime entuziazmo susirinkti,veikti, tol *■
ir auka nėra sunki. Čia noriu kaip tik 
parodyti šios konferencijos dalyvių, 
dvasią mažu pavyzdėliu. Man teko 
nusiskųsti per mažu “M.P.” prenu
meratorių skaičiumi ir stoka pinigų 
net ant geresnio popierio spausdinti 
laikraštį. Tuoj pat Viktoro Baltučio 
iniciatyva konferencijos dalyviai 
suaukojo $57.00; toji suma pinigų įga
lins mus išleisti vienuolika “M.P.” 
numeriu, ant geresnio, balto popieriaus.

Šis mažas pavyzdėlis akivaizdžiai 
parodo kokioje dvasioje buvo svarstomi 
reikalai ir kaip buvo atsinešta i juos.

"Be to, buvo plačiai aptartas “M.P.’ 
prenumeratorių skaičiaus padidinimo 
reikalas ir Apylinkių Valdybų glaudus 
bendradarbiavimas su redakcija ir 
administracija. Apylinkių Valdybų pa
reiga yra pasirūpinti , kad bendruo
menės laikraštyje atsispindėtų visa 
apylinkės veikla. Jei nėra specialių 
korespondentų vietoje, tai vienas kas 
iš valdybos narių turi aprašyti įvy
kius. Toliau valdyba rūpinasi bendruo
menės laikraščio • prenumeratų padi
dėjimu savo apylinkėje, o taip pat 
padeda tiems skaitytojams, kurie 
kreipsis del prenumeratos pinigu 
persiuntimo “M.P.” administracijai. 
Taip bendradarbiaudami, sustiprin
sime savo veikla, ir savo laikrašti.

Konferencijoje daug ivairių rei
kalą buvo iškelta ir apsvarstyta, bet 
apie juos teks kalbėti atskirai. Šiuo 
tarpu norėčiau pabrėžti, kad optimiz
mas mūsą veikloje yra būtinas. Anot 
Juozo Lapšio,mes daug kalbame, kas 
reikia daryti, bet pamirštame pakal
bėt apie tai ,kas nereikia kalbėti ir 
ko nereikia daryti. O nereikia mums 
pesimistinių minčių ir nuotaiku kurti. 
Visi gerai žinome, kad šioje žemėje 
nėra amžinu dalyką, viskas keičiasi, 
tačiau del to neturėtume būti pesimis
tai. Moke'kime jausti gyvenimo tėkme 
ir kiekviena jo pasike itimą sutikime 
blaiviai; optimizmo šviesoj mes rasime 
gyvenimą, kaip pesimizmo tamsa pa
guldys mus pačius per anksti i grabą.

Konferencijos pasisekimas ir 
buvo tas, kad ji vyko optimizmo švie
soje ir blaivioje faktu bei įvykių ana- 
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Sydnėjaus Lietuvių Klubo vadovybė. Iš kaires: M. Petronis, V. Sliteris, E. 
Kolakauskas, K. Stašionis, A. Makaras. V. Simniškis (pirmininkas), A. Mila- 
šas (buhalteris), M. Šumskas, A. Jasaitis.

SYDNEY LIETUVIŲ, KLUBAS
(Atkelta iš 1 pusi.)

Antrojo aukšto mažąja sale su 
ten esančiu baru gali naudotis nemo
kamai organizacijos savo susirinki
mams, posėdžiams, privatiems pobū
viams. Jau dabar šiomis patalpomis 
kiekvieną penktadieni, naudojasi 
Sydnėjaus Dainos choras, čia repe
tuodamas. Salia šitos salikės yra 
vidutinio dydžio šviesus kambarys, 
kuriame Klubo vadovybė numačiusi 
irengti skaityklą, ir spaudos bei knygų 
platinimo centrą. Klubo vadovybė 
numato išrašyti laisvame paąaulyje 
išeinančius žymesnius lietuviškus 
laikraščius bei žurnalus, o Povilas 
Alekna - Sydnėjaus lietuviu, knygne
šys, čia ketina atidaryti savo knygų 
ir plokštelių kioską. Paminėtina, kad 
šioje patalpoje,pagal klubo nuostatus, 
nevalia Įsinešti jokių gėrimų.

Klubo vadovybė pagalvojo ir 
apie jaunimą žemiau 18 metu, kuris 
negali įeiti į klubo patalpas. Tačiau 
šalia naujojo klubo pastato Klubas 
turi dar gyvenama narna su erdviu 
garažu ir lauko teniso aikštele. Si 
namą Klubo vadovybė numato per
tvarkyti ir pritaikinti jaunimo reika
lams: čia galės skautai įsirengti savo 
buklų, tautiniai šokiai turės savo 
repeticijas. Vietos yra pakankamai, 
tai su laiku, kiek prasigyvenus, gal 
net bus pastatyta ir sporto salė. Ly

IŠRASTI DAR STIPRESNI 
GINKLAI

WASHINGTONAS - Pentagonas 
sako, kad išrastos ir Amerikoj gami
namos daug stipresnės ir taiklesnės 
puolamųjų raketą galvutės. Jos gali 
pasiekti ir sunaikinti su labai maža 
paklaida kiekvieną Sovietų Sąjungos 
taikinį. Tuo pačiu metu Pentagono 
atstovas Jerry Friedheim paneigė, kad 
Amerika nesiruošia užpuolamajam ka
rui. Taip pat teisybė, kad po susi-
tarimo su rusais sustabdyti ginklų 
lenktynės, Amerika ginklų skaičiumi 
nėra pirmaujanti, todėl būtinas reika
las pagerinti jų kokybę, ir tai sekasi. 
Rudeni su sovietais bus toliau atnau
jintos derybos strateginių ginklą 
apribojimo reikalu ir reikia, kad tada 
Amerika turėtų stipresnį ginklą.

Pagerintos raketos, jų atominiai 
ūžtais ai, leis pasiekti ir sunaikinti 
kiekvieną Sovietų Sąjungoj tokių pat 
ginklą sandelį, raketų paleidimo vie
tą, nors ir kažin kąjp giliai po žeme 
jos būtą įrengtos. Žodžiu, kilus ka
rui, rusai negalės būti nesunaikinti 
jokiu būdu. Tie išradimai yra priedas 
prie “senų” raketų, kuriomis gink
luoti povandeniniai laivai 
man raketos sausumoje, 
skirtos 
taikinius žemes paviršiuje.

Naujom galvutėm 
tos ir dabar esančios 
tinentinės raketos ir 
laivai.

ir Minute- 
Jos buvo 

tik sunaikinti rusų miestus ir

bus apginkluo- 
ICBM, tarpkon- 

povandeniniai 

giai Klubas numato ateity išvystyti 
ir kultūrinę veikla. Tam tikslui bus 
sudarytas specialus kultūriniams ir 
socialiniams reikalams komitetas, 
kuris panašiais reikalais rūpinsis.

“Nereikia galvoti, kad Klubas, 
atidaręs bara, valgyklą ir paleidęs 
apyvarton pokerio mašinas, tuo ir ri- 
bosis”, aiškina Klubo pirmininkas 
p. V. Simniškis: “tai tik pradžia, kurį 
atrodo, gana sėkminga. Baras, poke
rio mašinos bus tas pagrindas ir 
drauge variklis lietuviškai socialinei 
ir kultūrinei veiklai. O kaip toji kul
tūrinė ir socialinė veikla reikšis ir 
vystysis, priklausys nuo mūsų visų 
ir, aišku, nuo klubo pajėgumo”.

0 kaip su Klubo nariais? Kai 
gegužės 16 d. klube buvo sušauktas 
visuotinis susirinkimas, suėjo gero
kai virš trijų šimtų žmonių. Tiesa, 
ne visi jie klubo nariai, bet nuo ati
darymo dienos iki dabar daugiau kaip 
200 tautiečių yra padavę pareiškimus 
istoti nariais. Tai aiškus liudijimas, 
kad Klubas susilaukė visuotinio pri
tarimo. Paminėtina, kad Klubo na
riais nuo seno yra visa eilė tautie
čiu ne tik iš Sydney, bet ir is tolimų 
lietuvišku kolonijų.

Žodžiu, Sydnėjaus Lietuvių 
Klubas veikia. Ir tai yra bene pozi
tyviausias žingsnis visoje sios kolo
nijos veikloje.

n.n.

A.L.B. KRAŠTO GARBĖS TEISMAS
A. Maželis, pirm-kas, 12 Spen

cer St., Campbelltown, S.A. 5074,
L. Martinkus, sekr. 4 Cardiff St., 
Woodville West, S.A. 5011, nariai: 
J. Lapšys, 14 Leroy St. Glenunga, 
S.A. 5064, K. Pocius, 18 Torrens 
Ave., Fullarton, S.A. 5063, M. Rud- 
zenskas, 6 McCall St., Woodville 
S.A. 5011. Teismo adresas. L. Mar
tinkus, 4 Cardiff St., Woodville West 
S.A. 5011.

A. Maželis

Spalvuotųjų Madona, pašventinimo proga dail. B. Žiedas su kardinolu Knox
Melbourne. MSajfe# “a - •

APIE MUZIEJŲ - ARCHYVĄ
Ą. Remeikis dovanojo muziejui 

drožinėtą pakelės koplytėlę (minia
tiūrą) ir 10 naudotų rėmų paveikslams

E. Taparauskas atidavė archy
vui B. Buraco albumą.

S. Reivytis davė archyvinės me
džiagos.

Muziejus pasipildė stambiu eks
ponatu - atkurti Lietuvių kariniai 
žyminiai (pradedant 1919 metais), 
kokius turėjo mūsų kariai nuo eilinio 
ligi generolo.

Ona Dundienė atliko didžiausią 
darbą - pasiuvo antpečius ir trikam
pius. Žyminius apipavidalinti tal
kininkavo: D. Čabirienė, S. Gusčia,
J. Langevičius, Br. Lesčius, Mrs. M. 
Lowell, dail. A. Kudirka ir B. Mar- 
mukonis.

Iš mūsų archyvo pasiųsta A.L.
K. Archyvui Putname, USA - Austra
lijos liet, periodikos komplektai, mai
nais už gaunamą iš jų archyvinę
medžiagą.

PREMIJA LIETUVIUI
Š.m. gegužes 11 - 20 d. Mūnchene 

įvykusioje tarptautinėje filatelijos 
parodoje Jonas Grigaliūnas iš Cle
veland (Ohio, JAV) laimėjo aukso - 
sidabro medalį, prie kurio buvo pri
jungti ir specialūs jury komisijos 
sveikinimai.

J. Grigaliūnas yra, tur but, patsai 
žymiausias Lietuvos pašto ženklų 
ekspertas, turįs nepaprastai gausų ir 
specializuotą lietuviškų pašto ženklų 
rinkinį. Parodoje jis išstatė vertin
giausius dalykus iš savo Lietuvos 
oro pašto ženklų, bei vokų kolekcijas.

Paroda praėjo su dideliu pasi
sekimu. Ji buvo iki šiol didžiausia 
ir geriausiai organizuota filatelijos 
paroda, kurioje retenybes išstatė virš 
100 garsių filatelistų iš daugelio 
kraštą. Ją atidarė Vak. ■ Vokietijos 
prezidentas Heinemann ir aplankė 
100,000 žiūrovų. Eksponatų vertė 
siekė keletą miliardų markių.

Teko patirti, kad J. Grigaliūnas 
po poros metų žada panašiose sąly
gose išstatyti savo rinkinio dalį iš 
1941 metų, kai vokiečių okupacijos 
pradžioje keli Lietuvos miestai 
(Kaunas, Vilnius, Telšiai, Als ėdžiai, 
Raseiniai, Ukmergė, Zarasai, Rokiš
kis) perspausdino lietuviškais užra
šais rusiškus pašto ženklus. Kadangi 
tu ženklų buvo nedaug, kai kurie da
bar yra tapę brangenybėmis. J. Gri
galiūnas yra Šių laidų žinovas, šiuo 
metu ruošiąs detalią studiją apie
Telšių perspausdinimus.

Vdn.

MERCEDES BREŽNEVUI

Vokiečiai padovanojo Brežnevui 6.000 
svarų vertės sidabrinės spalvos Mercedes 
automobilį. Pasirodo, Brežnevas yra didelis 
prabangių automobilių mėgėjas. Jis jau tu
ri juodą Rolls-Royce — britų dovaną, Ca
dillac — gautą iš prezidento Nixono ir Cit
roen-Maserati, padovanotą Prancūzijos pre
zidento Pompidou. Prie visų tų — dar kele
tą sovietinės gamybos limuzinų.

— Brežnevui apsaugoti Bonoje buvo su
organizuota 26.000 žmonių sargyba.
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Redaguoja: A. Matukeričienė

JONO DIENA IR NAKTIS

Redakcijos adresas: 3 Rialton Ave 
Blackburn, Vic. 3130, tel. 878 2565

Kai pavasaris praeina ir vasara 
ateina, kada ilgiausia diena ir trum
piausia naktis, tada šventėm Jono 
Krikštytojo šventę. Gal būt, del šven
tės datos Sv. Jonas tapo vasaros vai
sių globėju, nes iki Jono dienos ne
galima buvo valgyti uogų: vyšnių, ag
rastų, serbentų. Miškeprinokdavo 
z'emuogės, avietes. Iki Sv. Jono ne
galima buvo maudytis ir ant žemės 
sėdėti. Tikroji vasara prasidėdavo 
tik po Sv. Jono; nuo jo dienos galima 
buvo pradėti šienauti.

Daugelis tautų Joną Krikštytoją 
laiko ir visu vaišintoju, ir svetainių 
globėju, nes jo galva buvo “servuo
jama” ant auksinės lėkštės, Hero- 
diadei ir Salomei. Vaisių globėjo 
garbę jis pasiekė gražesniu, grynai 
matematišku būdu. Jeigu Kristaus 
gimimo data buvo nustatyta gruodžio 
24 diena, o biblija sako, kad Jonas 
buvo gimęs puse metų anksčiau, tuo
met logiškai Jono gimimo data išeina 
birželio 24-toji.

Žmonija Joną Krikštytoją vis 
dėlto labai pamilo, ir nė vienas šven
tasis negali priskaityti sau tiek daug 
brangia vardžių, kaip Jonas. Švento 
Jono diena, saulė sukasi ir visi tos 
dienos ivykiai jam priskiriami. Niūro
kas šventasis apsupamas poezija. 
Žibantis kirminėlis visose kalbose 
vadinamas “žibančia uodegyte”, tapo 
pavadintas Šv. Jono vabalėliu. Tai 
esą dėlto, kad jis švietė Jonui tam
siame Herodo rūsyje. Serbentai dau
gelyje tautų vadinami “Jono uogomis” 
(Johannisbeere), ries, pagal legendą, 
jis tomis uogomis dykumoje maitinosi. 
Biblija pasakoja priešingai, esą jis 
maitinęsis laukinių bičių medumi ir 
žolėmis, tačiau keletas bažnyčios 
mokytų vyru pritaria legendai. Atha
nasius ir kiti aiškina, jog originalioj 
biblijoj parašyta ne “Akrides”, bet 
“Okrides”, kas reiškia “geriausia iš 
žolių”. Pagal maisto pasirinkimo 
skonį dykumoje ir pagal datą, Sv. 
Jonas randamas kaipo tinkamiausias 
būti vasaros vaisių globė ju.

Žymiai sunkesnėse pareigose jam 
tenka būti Šv . Jono nakties globėju, 
kurios nesiderina su jo charakteriu. 
Dar šiandien Jono nakti meilios pore
lės eina ieškoti paparčio Žiedo, šoka 
susikabinę per ugnį; o jis pats pra
rado galvą, nes draudė Herodui mei
lės poravimąs1’ su Salome. Bet ir čia 
išradingi žmonės suranda išeitį. Iš 
šiaudų padarę lėles sudegina, kaip 
nuodėmingą porą, o patys per naktį 
prie laužo linksmai šoka.

Šv. Jono naktis bendrai yra Įvai
rių prietarų ir išdaigų naktis. Ta, naktį 
laumės, pasivertusios gražiomis mer
ginomis eina monyti jaunų vaikinų. 
Paparčio žiedo ieškančius jos bai
siausiai gąsdina ir gina nuo papartynų 
kuo toliau, pasikvietusios talkon vel
nius ir kitokias baidykles. Tą nakti 
bernai nejoja naktigonėn, nes laumė;- 
pavogusios arklius, gali juos nujodi
nėti negyvai. Jono naktis pilna paslap
tingų burtų ir prietarų. Tą nakti de
gina didžiulius laužus, smalos sta
tines, aukštai kelia degančius ratus, 
dainuoja, šoka ir kelia kuo didžiausią 
triukšmą. Tą naktį, taip sako senieji 
ir menulis svirduliuoja girtas dan
gumi, gaudo žvaigždes^ norėdamas 
“pakibinti”. Žvaigždes žybčiodamos 

laksto, ir jeigu žmonės taip nekeltų

Sena mūsų tautos patarle sako, 
jog “vyras tiek vežimu neprives, 
kiek moteris prineš savo skraistėje” 
Viena tokių pilnaskraisčių moterų yra 
ponia Elena Eskirtienė, vadovaujanti 
tolimos Sale provincijos lietuvių se
niūnijai.

Sale miesto vardas dažnai girdi
mas ir pažįstamas tiek australų, tiek 
lietuvių visuomenei. Netoli Sale yra 
mokomasis aerodromas, kuriame ir ne 
vienas lietuviukas stengėsi įsigyti 
piloto leidimą. Emigracinio gyvenimo 
pradžioje Sale buvo šeimų stovykla 
ir čia gyveno nemažas skaičius lie
tuviu šeimų.

Seniūnija įsisteigė 1952 metais 
svečio iš Sydney p. Kmito dėka, kuris 
tada jau buvo susiorganizavusios 
Sydney lietuvių bendruomenės valdy
bos narys. Nuo to lajko seniūnijai 
yra vadovavę- a.a. S. Zižys, a.a. A. 
Bikulčius, V. Žemaitis, S. Drungilas, 

triukšmo, girdėtų žvaigždes krykštau- Biliūnas ir nuo 1966 metų seniūnės 
jant. pareigas eina p. Elena Eskirtienė.

Vieninteliai apsaugoti nuo burtu Pradžioje 
galios ir neliečiami tai piemenys. 
Jono nakti, tą vieną naktį metuose, 
jie nieko nebijo. Ryta šeimininkai 
atranda negirdėtu, žmogaus jėgai 
neįmanomu, išdaigų. Randa duonkubilį 
iškeliavusį iš kamaros ir užlipusį ant 
aukštos kaimyno svirties. Akėčios 
pačios išeina į kito kaimo laukus. 
Prieklėčio suolas atsigula ant klojimo 
stogo. Kaminai patys užsikemša šiau
dais ar pakulomis. Veršiai atsisklen- 
džia tvarta, nueina i seklyčia, apsi
rengia šeimininkės marškinais ir atsi
gula i svečiams skirtą lova. Viso 
kaimo pas loginėse džiovinami sūriai 
susirenka į viena, maišą ir pasikabina 
po didžiausiu kaime medžiu. Jeigu 
kurion kle'tin patenka “netyčia” ber
nas, tos klėties durys iš lauko užsi- 
riša. Gryčių durys išlipa iš staktų ir 
nuėjusios atsigula ant skiedryno. Su
neš užsideda šeimininku kepures ir 
tą, vieną, nakti pabūna “ponais”. Ak, 
kas suskaičiuos Sv. Jono nakties

tapo patronu 
nakties.

kas suskaičiuos S v. 
stebuklus.

Niūrus šventasis 
linksmos, prietaringos 
Bet..., žiūrėdamas į piemenų išdai
gas, į linksmus, jaunus žmones, i jo 
vardui skirtos nakties triukšmą, gal 
būt, j is nusišypso kaįkada... Juk ir 
jis buvo kadaise jaunas žmogus. Juk 
jis žino, kad jis, tik jis, mylimiausias 
iš visą.

E. Eskirtienė.

MOTERS SKRAISTE 

: seniūnijoj pastoviai gy
veno virš 40 lietuvių, bet, jaunimui 
išvažinėjus į didmiesčius aukštesnio 
mokslo ieškoti ir septyniem išėjus i 
amžinojo poilsio šalį, seniūnijoj 
beliko vos 20 gyventojų.

Bet ne visada svarbu kiekybė. 
Ponia Eskirtienė tikrai vertai di
džiuojasi vadovaujanti nuoširdžiai 
susipratusių lietuviu seniūnijai.

-Nors ir mažas mūsų skaičius, - 
sako p. Eskirtienė, - bet visi lietuviai 
sumoka solidarumo mokestį, skaito 
lietuvišką spauda, ir niekuomet neat
sisako reikalingos aukos lietuviškam 
tikslui. Pas mus lankėsi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenes pirm. a.a. J. 
Bačiūnas, ALB Krašto Valdybos pirm, 
a.a. S. Narušis. Tėvas Borevičius 
su kuri. dr. P. Bacinsku pravedė reko
lekcijas. Bent kartą metuose suren
giame tautinį minėjimą, dažniausia 
pasikviesdami svečių iš Melbourne. 
Pas mus yra lankęsis Melboumo vyrų 
oktetas, p. Statkuvienės vadovaujama 
tautiniu šokių grupė. Ponia Baltru- 
konienė su kitomis veikliomis Mel
bourne moterimis pravedė plytų vajų 
naujai salės statybai. Poetas Juozas 
Mikštas-Silainis yra mūsų didžiausio
ji meniniu parengimų atrama; visuo
met prisideda savo kūryba, už ką esu 
jam labai dėkinga. Paskutiniu laiku 
i tautinius parengimus dažniau vyks
tame i Latrobe Valley; skaitlingesne 
seniūnija, ir dažnai atvažiuoja kun. 
kapelionas P. Dauknys iš Geelongo.

Tarpusavyje labai artimai sugy
vename ir visa seniūnija dalyvauja 
kiekvieno lietuvio šeimyninėse šven
tėse. Kam nors susirgus ar patekus 
į ligoninę, mes,moterys, pasiskirstome 
dienomis ligonį lankyti ir apžiūrėti. 
Senesnio amžiaus, ypač viengungiai, 
sveikatai sušlubavusy jaučiasi labai 
vieniši. Esame tikrai broliška šeima; 
dalinamės vargais ir džiaugsmais; 
dalinamės savo gyvenimu.

Ponios Eskirtienės akyse ir 
žodžiuose tiek daug šiltos ir nuo
širdžios meilės ir ji užkrečiama, nes 
tokia pat jauki, broliška šiluma jau
čiama visoj Sale seniūnijoj.

Į Australiją Eskirtai atvyko 1948 
metais ketvirtuoju transportu. Atlikę 
kontrakto darbą Sale ligoninėj; nusi
pirko šešis akrus žemės ir užvedė 
vištų ūkį, tuo pelnydami duoną iki 
šių dienų. Miestui plečiantis/ jų 
žemė pateko į “Residential area” ir 
teko vištų ūkį likviduoti. Žemė išda
linta sklypais.

- Aš taip norėčiau, kad čia gali
ma būtų įsteigti lietuvių sodyba, kaip 
Sydney, - sako p. Eskirtienė. - Būtu
me lietuviai vienoj vietoj. Ligoj ar 
nelaimėje, vis vienas kitam padėtume.- 

Tikrai ideali vieta kaimeliui.
Vertėtų pagalvoti. Arti net kelios 
upės ir ežerai įvairioms pramogoms. 
Pragyvenimas provincijoj lengvesnis, 
į pensija, išėjus.

Eskirtą šeima yra pergyvenusi 
daug sielvarto. Dukrelė Ramutė buvo 
likus Lietuvoj ir tik per didžiules 
tėvų pastangas ir rūpestį pavyko ją 
parsikviesti į Australija,. Galima 
įsivaizduoti tėvu, laimę susilaukus 
jau suaugusios dukters. Turi jie ir 
sūnų Vyta, gimusi Australijoj. Šiuo 
metu Vytas studijuoja architektūrą 
ir yra prisiekęs žvejys. (Puikus 
Vytukas; teko su juo žvejoti). Abu 
Eskirtai lyg iš Vaižganto raštų at
vežti čia i tolimą Sale miestą, p. Es- 
kirtas aukštas, lieknas ir lėtas že
maitis nuo Plungės, is' Bebrungos pa
krančių. Eskirtienė nedidukė ūgiu, bet 
gyva, judri aukštaitė nuo Utenos.

Pajauta

LIKIMO ŠNABŽDESYS

Nekaltinki manęs! -
Žilą naktį šnabžda man likimas.

- Neišmėtinėk!
Laimę sau pati pasirinkai.
Siūliau auksą, 
Siūliau garbę tau 
Ir grožį...
Tu prašei tiktai širdies. - 
Nekaltinki manęs, 
Kad vien tik atminimai 
Tylutėliai grįžta 
Vienumoj nakties! 
Neišmėtinėk man, 
Kad širdis tau plyšo, 
Kai po senais kryžiais meilę palikai!

Visuomet greita, skubanti, visuomet 
pilna skraiste nešina, ar tai gintarų ir 
tautinių išdirbiniu, i “Good Neigh
bors Council” lietuvišką parodos 
skyrių, kurį ji suruošė,, pasikvietus 
talkon Sales moteris. Ar tai Brošiūrė
lių apie Baltic States dalindama aus
tralams ir amerikonams, kurių Sale 
gana daug gyvena. V. Augustino kny
ga: “Our Country Lithuania” ėjo iš 
rankų į rankas net keletą savaičių. Tai 
pas ligonį bėga geresnių kąsnelių pa
rinkus ar savo slėgtų sūriu nešina. 
Reikia pasitempti, kad greta eiti pas
pėtam. Vaišingumas dar anas, iš namų 
ir ne nebandyk kokiom dietom aiškintis 
- nelaimėsi.

- Ir jei pro Sale kada keliausi, - 
sako atsisveikindamas p. Eskirtas, - 
nepamiršk sustabdyti savo 
ties musu kiemu. Visada 
svečių. -

- Tikrai nepamirškit mūsų. - 
Prisideda ir p. Eskirtienė. - Mes taip 
toli nuošalėje nuo didesnių centrųjir 
svečiai mums 
brangūs. - 

Ju akyse 
Maironis... Tik už keliolikos mylių 
atsipeiki, kad ne “į Žarėnus miškais 
...” važiuoji, bet Australijos plentu; 
tiek stįpriai esi apimtas nuoširdžia, 
lietuviška mažos seniūnijos dvasia.

A. Matukevičienė

mašinos 
laukiam

šypso Vaišgantas,

JONINIU. RAGUOLIUKAI
1 kg bulvių, 1 kiaušinis, 250 

iki 300 gr miltų, 4 šaukštai alyvos, 
2 šaukštai manų kruopų, 50 gr. tar
kuotų riešutų (lazdyno) ir priedo įvai
rių vaisių: aprikotu, vyšnių, slyvų, 
serbentų arba mėlynių.

Bulves išvirti luptas# ir būtinai 
imti senas, miltingas. Nulupus su
tarkuoti ar sugrūsti košę. įdėti kiau
šini, 4 šaukštus alyvos, 2 šaukštu 
manų kruopų, supilti miltus ir vieną 
arbatini šaukštelį druskos. Dėl sko
nio įdėti šiek tiek tarkuotu, muskato 
riešuto. Viską gerai, kietai išminkyti. 
Jeigu per minkšta tešla - pridėti dau
giau miltų. Leisti tešlai kokį pus
valandi, pastovėti. Paskui tarp rankų 
padaryti ilga, dešros formą, supiausty- 
ti į piršto storumo gabaliukus ir į 
juos dėti vaisius. Vaisiai turi būti 
sausi, neplauti arba sausai nušluosty
ti. Iš vyšnių, slyvų, aprikosų išimti 
kaulus. Visi vaisiai turi būti gerai 
prinokę. Vietoj kauliukų į vyšnias ar 
kitus vaisius galima įdėti gabalinio 
cukraus. Vaisius galima pamaišyti, 
pav. į aprikoso vidų įdėti vyšnią ir 
panašiai. Tai paliekama šeimininkės 
fantazijai. Tešla suspausti taip, kad 
pasidarytu apvalas, vienodas kukulis. 
Smulkių uogų įdėti po šaukštą su cuk
rum sumaišius.

Kukuliukus virti apie dešimt; 
minučių, plačiame puode, druskos van
denyje/ mediniu šaukštu padedant 
jiem pakilti. Išėmus leisti apdžiūti 
sietelyje. Svieste apkepinti duonos 
trupinėlius^ sumaišytus su tarkuo
tais riešutais. Duodant į stala,^ pa
barstyti cukraus pudra.

***
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TRIJŲ. VIEŠKELIŲ KRYŽKELE
Juozas Almis Juragis

Jurgis Gliaudą - žymus rašytojas. 
Su kelių- gerai pasisekusių romanų 
stažu. Apkrautas premijom ir pagy
rimais. Jo knygos rodo, kad jis sugeba 
kūrybingai apipavidalinti kiekvieną 
pasirinktą temą, kad temas jis ren
kasi aktualias ir Šiandienines, kad 
savo kūryba greitai atsiliepia į gy
venamojo momento statomas problemas.

Neperseniausiai išeivijos lietu
vius vienokia ar kitokia prasme jau
dino ir audrino tarybinės Lietuvos 
mokslininkų ir menininkų viešnages 
jų gyvenamuose kraštuose. Vieną to
kią tarybinių žmonių viešnagė Ameri
koje J. Gliaudą ir paima savo romano 
“Brėkšmės našta” centru. 0 mes iš 
savo australiškosios patirties žino
me, kokia gerą medžiagų romanui su
daro tokio apsilankymo sukeltas 
visuomenės nuotaikų ir interesų įsi
siūbavimas.

J. Gliaudą išsamiai ir taikliai 
pa-vaizduoja Amerikos lietuvių egzi- 
lus, dabar patogiai įsitvirtinusius 
naujoje žemėje. Jų jaunoji karta, 
užaugusi ir akademiniai išsimoksli
nusi Amerikoje, jau yra atsiplėšusi 
nuo savo tėvų gyvenimo sampratos. 
Jų ir lietuvybės supratimas kitoks. 
Jie renkasi ne senių įkalbėtą, o savo 
protu susirastą kelią. Tokioje su
skilusioje ir kontrastingoje dvasinėje 
atmosferoje vyksta šio romano įvy
kiai.

Tarybinis mokslininkas prof. Gri
gas Kirlys atvyksta iš Lietuvos į 
vieną Amerikos miestą, kuriame gy
vena jo du broliai, karo metu pabėgu 
iš Lietuvos: finansininkas ir biržos 
maklėris Adomas, buvęs partizanas, 
ir Petras, Lietuvoje buvęs mokytojas, 
o dabar ekonomiškai silpnokai stovįs 
namą savininkas. Profesorius Kirlys 
vykdo savo tarnybinius uždavinius, 
išviršiniai žiūrint, nei savo broliais, 
nei kitais lietuviais visai nesidomė
damas. Tačiau neišvengiamai kon
taktas su tautiečiais užsimezga, nes

Prof. Grigo Kirlio pasirodymas, 
tiesa, didelių politinių aštrumų lietu
viškojo rezervato plotmėn neįneŠa: 
nieko likiminiai nepagadina ir nieko 

susipažinęs su lie- nepataiso. Jis veikia tik labai siau
rame lauke. Gyvena viešbutyje, kur 
apsistoję ir kiti tarybiniai.jo kolegos, 
atliekantys panašius uždavinius 
kitų tautų emigrantų tarpe ir su ku
riais jis. aptaria Amerikos tautinių 
mažumų bendruomenių gyvenimo ap
raiškas. Apsilanko dviejuose spe
cialiai sukviestuose jaunų lietuvių 
akademikų susirinkimuose, kur 
glostančiai, bet be pabrėžtos propa
gandos pakalba apie mokslinio darbo 
sąlygas Lietuvoje ir išreiškia viltį, 

1 “per kontaktą mes atrasime sim
patijų vieni kitiems” (173 pusi.) At
sako jis ir į paklausimus. Ir skaity
tojas iŠ atsakymo mato, kaip žiauri 
tiesa lengvai yra suvedama į gražiai 
skambančias frazes.

Grigas Kirlys aplanko ir savo 
brolį Adomą, po karo rėmusį jį siun
tiniais. Apsilanko naujai įgytų pažįs
tamų namuose. Būna pavaišinamas 
ištaiging ame naktiniame klube. Per
miega naktelę motelyje su netikėtai 
čia susitikta jaunystės metuose my
lėta moterimi. Pamergina jos dukterį, 
įspūdžiams susipynus, tikrai nebeiš- 
skirdamas, kuri tų dviejų moterų yra 
tikroji jo meilė: vyresnioji, ar ta jau
noji, taip panaši į_ savo motinąjos 
jaunystes žydėjime...

Taip susikryžiuoja jaunystės 
pėdos ir didmiesčio blizgėjimas, už
gesę prisiminimai ir karjeros užda
viniai, buvusi reali kūniška meilė ir 
naujo jausmo svaigulys. Visi tie nu
tikimai ir įtampos tarsi paruošia sce
ną galimam dramatiškam veiksmui. 
Bet nieko neįvyksta. Prof. Grigas 
Kirlys, kaip staiga atsiradęs, taip 
staiga, net neatsisveikinęs, ir dings
ta

jis tarybinių įstaigų yra iš anksto su
planuotas. Sovietinės įstaigos aprū
pina savo mokslininką ir emigracine 
lietuvių spauda, kad jis iš anksto bū
tų galimai geriau 
tuviškųjų tautinių rezervatų intelek
tualiniu, politiniu ir kultūriniu kli
matu.

Garsus žmogus iš tarybinės Lie
tuvos prof. Kirlys jauniesiems Ameri
kos lietuviams akademikams impo
nuoja. Jį žmonės gaudo, stengiasi 
susitikti, padeda užmegzti ryšius uni
versitete, kviečiasi į svečius,aprodo 
miestą. Tą visuotinį susižavėjimą 
gal geriausiai išsako šis vienos ro
mano veikėjos monologas:

- Ponas Kirly,. - šnabšdėjojurė- kad 
nienė, - jūs esate mūsų kolonijos 
pažiba. Turėti jus mums didžiausia 
Šventė, Visi tiesiog nėtenka galvų, 
susitikę su jumis. Juk mes taip 
trokštame šviežio oro, naujų idėjų, 
naujų žmonių. Mes dūstame, vis 
susitikdami tik savųjų tarpe. Mūsų 
scena, mūsų intelektualai, mūsų pa
sikalbėjimai, - viskas darosi mono- 

■toniška, monotoniška, monotoniška..”
(211 pusi.)

Tuo 
saugiai 
pečiaus 
šiandienines Lietuvos ir emigracijos 
lietuvių santykių temomis, kartais 
pasimėtydami ir šitokia “išmintimi”: 
“Aš, kaip buvęs istorijos mokytojas, 
prisiekiu, kad esame kiaiulganių tauta. 
Juk kas kiaulių neganė, jau kaip ir 
ne lietuvis” (38 pusi.)

Senieji supranta, kad juos pra
lenkė laikas. Kad politinės realybės 
supratime ir įvertinime tarp generacijų 
atsivėręs didelis griovys. Jo platė- 
jimas nebesulaikomas, nes jaunimas 
“ėmė išpažinti lietuvybės esmę, iš
grynintą iš politinių rėmų”. (99 pusi.) 

“Mūsų aiškinimai tuoj taps 
anachronizmu. Likimas ir lietuvybė 
dabar pereina į rankas tų, kurie gimę 
paskutiniame Lietuvos dešimtmety ar 
Vokietijoje. 0 šie, kaip juos matai, 
nebus į mus panašūs” (342 pusi.) 

tarpu senieji pabėgėliai, 
sėdėdami savo namuose prie 

ir stikliuko, politikuoja

iš to miesto lietuvių akiračio.
Gliaudą yra nepaprastai pastabus 

ir atvirai kritiškas. Jis jaučia emi
gracinės visuomenės politinių aspira
cijų bangavimus ir jos protesto pozi
ciją. Jis žino ir svetur gimusio tau-

tinių jausmų pasistūmėjimus. Atrodo, 
kad jis gerai yra perpratęs ir tarybines 
biurokratijos pažiūras ir nusistatymų 
emigrantų atžvilgiu. Tuo būdu jis 
tėvynės ir emigracijos lietuvių susi
lietimo temą nušviečia iš trijų skirtingų 
pusių: iš senlietuvių taško, išeivijos 
jaunimo taško ir tarybinių žmonių 
taško. Kiekvienos pažiūros argumen
tuose yra sukrauta nemažai sauso ir 
gero parako. Žinoma tiems, kurie 
pugilistiškai to parako ieškos...

Savo romaną Gliaudą apgyvendina 
elitinės klasės atstovais: įvairių ran
gu akademikais ar šiaip gyvenime 
žymiai prasisiekusiais individais. 
Romano faktūrą užpildo mintijimai ir 
svarstymai apie poeziją, filosofiją 
ir religiją; meną, muziką ir socialogi- 
ją, genetiką, agronomiją ir biržą; 
madas, meilę ir moteris. Jo intelektua
linė skalė, atrodo, labai plati ir apsi
skaitymas imponuojantis. Jo veikėjai 
kalba apie Bergsoną, Spinozą, Perse, 
Santayaną, Baudiaire, Huymans, 
Medvedevą ir Lysenką,lyg apie labai 
gerai žinomus savo pažįstamus. Bet 
tose intelektualinių vertybių platu
mose skaitytojas kartais pameta ryšį 
su autoriumi, nes Gliaudą nesukuria 
tikrai aiškaus lietuviško žodyno, kad 
skaitytojas visų tų sričių sąvokas 
galėtų aiškiai suprasti. Jis naudojasi 
svetimų kalbų terminologija ir ją pa
žodžiui išverčia lietuviškai, kartais 
net nutoldamas nuo tikros dalykų pras
mės. Ir taip skaitytojas, paliktas 
vienas, jei jam tos sritys anksčiau 
nėra pažįstamos, brenda per tas žo
džių pusnis, nepasiekdamas dalykų 
šerdies ar išminties akmens.

O jeigu Gliaudą būtų sukūręs nors 
vienai savo romane liečiamai sričiai 
gerą 
labai 
Naujų 
mažai 
teikia 
bininkams butų daug darbo visa tai 
pasverti ir įvertinti.

(NuHeit® į 5 pusi.)

lietuvišką terminologiją, būtų 
pasitarnavęs mūsų kultūrai, 
žodžių Gliaudą sukuria ne- 
arba žinomiems žodžiams su-
nejprastinės prasmes. Kal-

J. Slavėnas

Sovietų Sąjungos-Vokietijos 
Bendradarbi avimo Seklyje

(tąsa.)
Vokietijos atstovas Maskvoje 

rugsėjo 25 d. slapta skubos tele
grama pranešė Vokietijos užsienių 
reikalų ministeriui apie jo pasi
kalbėjimą su Stalinu ir Molotovu. 
Stalinas ir Molotovas paprašė Vo
kietijos atstovą 8 vai. vakaro at
vykti į Kremlių ir pats Stalinas 
padarė tokį pareiškimą: galutinai 
sprendžiant Lenkijos klausimą ,turi 
būti pašalinta visa, kas ateity ga
lėtų sudaryti trintį tarp Sov. Sąjun
gos ir Vokietijos. Todėl,jo nuomone^ 
būtu, klaidinga palikti nepriklausomą 
Lenkiją ir todėl jisai siūląs štai 
ką: visa Liublino provincija ir 
dalis Varšuvos provincijos, kuri 
prasitęsia iki Bugo upės, turėtų 
būti priskiriama Vokietijai, bet 
užtat Vokietija turėtų atsisakyti 
savo teisių i. Lietuvą ir ją per
leisti Sov. Sąjungos įtakos sferai. 
Stalinas toliau siūlė šią jo sugestiją 
apsvarstyti su Vokietijos ūžs. reik, 
ministeriu, pridurdamas, kad jei 
Vokietija sutiks, tai Sov. Sąjunga 
tuojau imsis tvarkyti Baltijos kraštų 
klausimą pagal rugp. 23 d. slaptą 
protokolą. Stalinas įsakmiai pami
nėjo, Estiją, Latvija^ Lietuvą, bet 
neminėjo Suomijos.

Vokietijos atstovas Maskvoje 
dar tą patį vakarą 10 vai. 58 min. 
telegrama painformavo Berlyną pa
brėždamas, kad reikalas sovietams, 
matyti, labai svarbus, nes jį per
teikė pats Stalinas.

Lietuvos vyriausybė nujautė 
vykstant tarp Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos pasitarimus ir todėl ir 
Lietuvos ministerįs Berlyne skubiai 
kreipėsi į Vokietijos užs. reik, mi
nisterijos poltinio departamento 
direktorių Woermann ir labai susi

rūpinęs teiravosi, ar Maskvoje ve
dami pasitarimai liečia Lietuvą ir 
kitus Baltijos kraštus, ir primine' 
Vokietijos užs. reik, ministerio pa
ramą - kreipti palankų dėmesį į 
Lietuvos aspiracijas.. Woermann 
Lietuvos atstovui atsakė, kad jis 
nežinąs ar Lietuvos klausimas Mask
voje diskutuojamas. Šis atsakymas 
Lietuvos atstovui Berlyne Škirpai 
buvo duotas tą pat dieną (rugsėjo 
28), kai Maskvoje antrieji pasita
rimai (dėl galutino Lietuvos Sov. 
Sąjungai perleidimo) buvo jau bai
giami.

Ribbentropui antrą kartą Mask
voje derantis su Sov. Sąjungos už
sienių reikalų komisaru Molotovu, 
1939 m. rugsėjo 28 d. buvo pasira
šytas antras slaptas protokolas, 
kuris dalinai pakeičia ankstesnį 
slaptą protokolą^ (rugp. 23 d.) ir 
šiame naujai pasirašytume protokole 
nustatyta:

1. Lietuvos teritorija atitenka 
Sov. Sąjungos įtakos sferai, o Liub
lino provincija ir dalis Varšuvos 
provincijos (pagal pridėtą žemėlapį) 
- Vokietijos įtakos sferai;

2.Tuojau pat Sov. Sąjunga imsis 
specialinių' priemonių Lietuvos teri
torijoj savo interesams apsaugoti; 
dabartinė Lietuvos - Vokietijos 
siena, natūralaus ir paprastesnio 
išlyginimo tikslu, bus pataisoma to
kiu būdu, kad Lietuvos teritorijos 
dalis į pietus nuo linijos, atžymėtos 
pridedamam žemėlapy, atiteks Vokie
tijai. .

Tą pat dieną dar buvo pasira
šyta: 1. Vokietijos - Sov. Sąjungos 
sienų nustatymo ir draugiškumo su
tartis (repatrijantų reikalais) ir 2. 
bendra abiejų valstybių deklaracija, 

kad sutvarkius Rytų Europos klau
simą, abi šalys sieks karo tarp Vo
kietijos iš vienos pusės ir Anglijos 
bei Prancūzijos iš kitos, užbaigimo. 
Jei tos pastangos nepavyks, tai 
atsakomybė dėl karo teks Anglijai 
ir Prancūzijai.

1939 m. spalio 4 d. Maskvoje 
buvo pasirašytas Vokietijos - Sov. 
Sąjungos sienų nustatymo ir draugiš
kumo prdtokolas (pagal 1939 rugs. 
28 d. tuo reikalu sutartį). Šiame pro
tokole nustatyta linija, skirianti 
Vokietijos - Sov. Sąjungos interesų 
zonas Lenkijoje ir atrodė, kad lini
ja turėjusi būti nustatyta ir toje sri
tyje, kur buvo numatyta atskirti 
pietų-vakarų Lietuvos teritorijos dalį 
Vokietijos naudai. Šis klausimas čia 
betgi nepaliestas ir netrukus jis 
pasidarė tarp abiejų partnerių nema
žos trinties ir derybų objektu.

1939 m. spalio 3 d. (vieną dieną 
anksčiau prieš pasirašant aukščiau 
minėta. sienų nustatymo protokolą), 
Vokietijos atstovas Maskvoje labai 
skubia ir slapta telegrama pranešė 
Vokietijos užs. reik, ministeriui 
Ribbentropui tokias informac'jas: 
Sov. Sąjungos vyriausybė penė
sianti Lietuvos užs. reik, minis .eriui 
kuris šiandie atvyks į Maskvą, kad 
draugiškų susitarimų ir sa'.tykii^ 
ribose Sov. Sąjungos vyriausy >ė no
rinti perleisti Vilnių ir jos ap’ linkės 
Lietuvai, bet tuo pat metu f ovietą 
vyriausybė duosianti Lietuvai su
prasti, kad ji turinti perleisti numa
tytą Lietuvos teritorijos dalį (juos
telę) Vokietijai. Molotovas teirau
jasi, kokia^. procedūrą Vokietija šiam 
reikalui esanti numačiusi. Molotovo 
idėja esanti tokia, kad tuo pat metu 
Sov. Sąjunga ir Lietuva pasirašo pro
tokolą dėl Vilniaus, o Lietuva ir 
Vokietija - dėl Lietuvos teritorijos 
juostelės perleidimo Vokietijai. Vo
kietijos atstovas Maskvoje betgi 
šitoj pat telegramoj priduria, kad jis 
priminęs Molotovui, jog šitoks pla
nas jam nepatinkąs. Būtą logiškiau, 
jei Sov. Sąjunga iškeistų Vilnių į 

Lietuvos teritorijos juostelę ir ta. 
juostelę Vokietijai perleistą. Molo
tovas, atrodė, nelabai patenkintas 
tokia nuomone. Nuo savęs asmeniš
kai Vokietijos atstovas telegramoje 
į Berlyną pridėjo, kad Molotoyč su
gestijos Vokietijai esančios žalin
gus, nes pasaulio akyse atrodys, 
kad Vokietija esanti Lietuvos teri
torijos grobike, o Sov. Sąjunga - da
vėja (Vilniaus kraštas). Toliau 
Vokietijos atstovas siūlė Rįbbentro- 
pui slaptu vokiečių - rusų protokolu 
Lietuvos teritorijos juostelės perė
mimą. atidėti iki to laiko, kai- Sov. 
Sąjunga Lietuvą jau bus inkorpora
vusi.

Atsakydamas į Schulenburg o 
telegramą į Ribbentropas pareiškė su
tinkąs su jo nuomone, pavedė kreip
tis į Sov. Sąjungos vyriausybę pra
šant, kad ji pasitarimuose su Lietuva 
nfekeltų Lietuvos teritorijos perlei
dimo Vokietijai klausimo ir kad 
Sov. Sąjunga įsipareigotų, įvesdama 
savo kariuomenę į Lietuvą, neoku
puoti Vokietijai atitenkančios Lie
tuvos teritorijos juosteles. Vokieti
ja esą pati nuspręsianti, kada teri
torinis perėmimas bus vykdomas. 
Šiuo reikalu susitarimas turįs būti 
aptartas slaptais laiškais tarp Rib- 
bentropo ir Molotovo. Sekančią die
ną Schulenburgas betgi pranešė į 
Bėrlyną, kad Molotovas jau painfor
mavęs Lietuvos' užsienių reikalą 
ministerį Urbsi apie Lietuvos teri
torijos dalies Vokietijai perleidimą. 
Urbšys buvęs labai nusivylęs ir nu
liūdęs, pabrėz"damas, kad šios teri
torijos dalies netekimas Lietuvai 
būtų labai skaudus, nes iš ten kilę 
daug žymią lietuvių tautos žmonių. 
Po to Urbšys išvykęs į Kauną tartis 
su vyriausybe. Toliau Schulenburgas 
savo telegramoje sako, kad po va
landos Molotovas jį painformavęs, 
esą Stalinas asmeniškai prašęs 
Vokietijos vyriausybę šiuo momentu 
nereikalauti Lietuvos teritorijos 
dalies perleidimo.

(bos daugiau)
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AUGUSTINAS IŠ AFRIKOS
Be iškilios šventojo Augustino iš 

Hippo Regius asmenybės krikščiony
bė nebūtų, kas ji šiandien yra. Įvai
rių, krypčių ir pažiūru, krikščionys pa
grindiniais savo tikėjimo klausimais 
remiasi jo autoritetu ir po apaštalo 
Povilo, laiko jį didžiausiuoju seno
sios bažnyčios mintytoju. Jo įtaka 
apima ne vien tik religinę plotmę. 
Kaip iškėlėjas vienos veiksmingos 
minties sistemos, apėmusios vidur
amžių Europa^, jis priskaitomas prie 
vyriausiųjų vakarų dvasiškijos įkūrė
ju. Jo šviesūs lotyniški raštai apima 
šešiolika didelio formato, storų smul
kaus šrifto tomų. Tarp jų randame du 
geriausius pasaulyje literatūros 
darbus: “Dievo valstybė” (De civi- 
tate Dei), grandiozinį atvaizdavimų 
amžinos kovos tarp gėrio ir blogio ir 
“Išpažintys” (Confessiones), ku
riose autorius negirdėtai atvirai ap
sako savo kelia( į Dievat, kuris tikrai 
buvo visa kitė, bet tik ne tiesus. Prie 
viso savo pabrėžtinai aukšto protavimo, 
Augustinas turėjo stipru, nors kuklų 
tikėjimą, kuris aiškiai išreiškiamas 
jo maldoje: - Viešpatie, kurs esi 
amžinai nesikeičiantis, leisk, kad aš 
save pažinčiau; leisk, Viešpatie, kad 
aš Tave pažinčiau! -

Augustinas kilęs iš Afrikos. Ma
žas kolonialinis prekybos miestas 
Tagaste, šiandien Souk - Ahras Al- 
gerijoj, kur jis 354 m. po Kristaus 
gimė, kaip ir visas šiaurinis kontinen
to krantas, buvo valdomas Romos Im
perijos. Jo tėvas, pagonis vardu 
Patricius, buvo žinomas, kaip piktas 
ir ūmaus budo valdininkas. Jo motina 
buvo krikščionė.

Augustinas užaugo vidutinėje 
visuomenes klasėje. Dar mažas vai
kas jis buvo priimtas Į Katekumenus 
ar krikšto siekėjus, nors krikštijami 
buvo tik suaugę. Mokykloj, kaip jis 
savo “Išpaz'intyse” rašo, jis buvo 
dažniau mušamas, negu giriamas. - 
“Aš nekenčiau mokslo ir labai neno
riai leidausi verčiamas” - Jaunuolio 
amžiuje Augustinas bastėsi šen ir 
ten, niekur nerasdamas vietos. Po 
tėvo mirties, turtingas šeimos drau
gas paėmė' jį po savo sparnu ir, pa
matęs jo didelį gabumų, nusiuntė į 
aukštųjų mokykla Karthago, romėniš
ką Afrikos sostinę.

“Aplink mane, lyg verdanti alyva, 
nuodėminga meilė degė srovėmis!”

Septyniolikametis, karštakraujis  ̂
provincijos studentas įsigijo nuola
tinę meilužę, labai greit jam pagim
džiusių sūnų, jo mylimiausių Adeodatus 
(Dievo duotas). Tačiau jis studijavo 
rimtai ir per trumpų laiką iškilo reto
rikoj; fakultete, kuriame prie geros iš
kalbos priklausė1 ir filosofija. Viena 
iš jo skaitomų knygų, šiandien jau 
dingusio Cicero dialogo Hortensius, jį 
taip stipriai imponavo, jog jis “savo 
maldas nukreipė į Dievų”. Biblija 
Augustinas laikė senųbobucių pasakų 
rinkiniu. Jo palinkimu! į abstraktų 
galvojimą^ filosofija tiko geriau, negu 
Šventasis Raštas.

Pirmoji religinė bendruomene, 
prie kurios Augustinas prisijungė, 
buvo manichėjai. Sekta, kuriai pri
klausė išimtinai tik mokyti vyrai. 
Pagal persų pranaša Mani pasivadinę, 
pasekėjai pasaulį aiškino, kaip pro
duktą kovos tarp Šviesos ir tamsybes. 
Kiekvieno žmogaus siela, jis aiškino, 
yra tamsoje šviesos kibirkštis. Nors 
ir labai “neramios dvasios”, Augus
tinas išbuvo devynerius metus su ma- 
nichėjais. Jo pamaldi motina buvo 
giliai nelaiminga ir amžinai maldavo 
vyskupą, kad jaunų retoriką atvestų į 
tikrąjį tikėjimo kelių Išmintingas 
vyskupas jai aiškino, kad dar nesąs 
laikas. - “Eik savo keliu, motin, ir 
nenusimink, - jis jai sakė, - Tavo aša
ros, išlietos sūnaus labui, nežus. 
Atėjus laikui. Dievas atsimins tavo 
sūnų”.

Mūsų Pastoge Nr. 24 1973.6.18 psl. 4

Florencijoje. Nuotrauka iš Botticeli.

Siekdamas lotyniškojo mokslo, 
Augustinas nukeliavo į Roma,(vėliau 
į Milana,, kur jis gavo taip trokštamą 
mokslo katedrą. Tačiau jį vis kankino 
abejonės ir jis mąstė ilgas nemigo 
naktis. Manichėjų greitas kelias į 
išganymą jam nusibodo; ir jis bandė 
magija, astrologija ir kitokiom prie
monėm rasti sielos ramybę, kol paga
liau tapo agnostiku. Kaip, kaip rasti 
ramybę?

Jo motina atseke jį į Italiją ir 
vis bandė prikalbėti į krikščionybę. 
Kaip nuoširdus tiesos ieškotojas, jis 
klausėsi uždegančių pamokslų gar
saus Milano vyskupo Ambrozijaus. 
Vyskupo pamokslai įstūmė Augustiną 
į dar didesnę krizę. Kankinamas 
aistrų, kurias jis laikė nuodėmingomis, 
jis gražino savo sugyventinę į Afriką 
ir buvo pasiruošes vesti padorią mer
giną. Bet ir vėl nutraukė sužieduotu
ves ir pasiėmė kitą. - “Aš maniau, - 
jis rašo savo “Confessiones”, - kad 
mano vargas bus perdidelis, jeigu aš 
neteksiu moters meiles”. - Tikras 
religinis gyvenimas ir kūno geiduliai 
jam buvo nesujungiami, tačiau maldau
damas Viešpaties duoti skaistybe.,vi
dujiniai jai priešinosi. Viduje “per- 
siplėšęš’, Augustinas žinojo, kad turi 
pasirinkti tarp aistros ir sielos gero
vės. Netekęs vilties, vieną dieną jis 
griuvo po figos medžiu sode ir apsi
pylė graudžiomis ašaromis. Uz tvoros 
išgirdo vaiką dainuojančiai šūkau
jant; “toile, lege; toile lege!” (Imk, 
skaityk; imk. skaityk!) Augustinas 
pašoko: gal būt, pagaliau ženklas!? 
Įpuolęs į namą, atsivertė apaštalo 
Povilo laiškus ir pirmieji žodžiai:... 
ne valgyme ir gėrime, ne aistroj ir 
paleistuvystėj...; bet kreipkitės į Jėzų 
Kristų ir nevertinkite kūno taip, kad 
jis savo geiduliams pasiduotų (Rom. 
13, 13 - 14).

Ramybė atėjo jo širdin. Velykų 
šeštadienį, drauge su savo penkiolika
mečiu sūnumi, 33 metų Augustinas 
buvo vyskupo Ambrozijaus pakrikšty
ti. Kaip Povilo atsivertimas pakely 
į Damascus, taip šis atsitikimas tapo 
kelrodžiu krikščionybės istorijai. 
“Aš troškau garbes, turto ir moters, - 
rašė jis vėliau, - bet Tu, Viešpatie, 
juokeis iš manęs... Dabar leisk mano 
sielai, kurių Tu iš mirties dumblo 
ištraukei, vien tik Tau priklausyti!”

Augustinas sugrįžo į Siaurės 
Afriką, kad gyventų meditacijoj; iš
mintingi pokalbiai ir draugiški veidai 
turėjo būti jo džiaugsmo šaltiniu. Savo 
gimtajame Tagaste mieste jis dalino
si mintimis su draugais, kurie, kaip 
ir jis, atsisakė pirmykščio gyvenimo 
ir pasaulio. Jie pasidavė jo kietai 
disciplinai, kuriai priklausė atsisa
kymas asmeniško turto; dirbo visus 
namų darbus ir didesnę laiko dalį 
skyrė religinėms diskusijoms. Tai 
buvo pirmoji draugijos pradžia, kuri 
tebėra gyva pasaulyje augustinijonų 
vienuolynuose.

Augustinas pasirodė, kaip su
manus Dievo Žodžio aiškinto jas, ir jo 
garsas greit pasklido po visą Afriką. 
Svetimi ėjo pas jį patarimo ir nueida 
vo giliai sujaudinti jo išmintimi. 
Jeigu buvo kviečiamas į kitą miestą 
kalbėti, jis suko didelį ratą pro vie
tas, kur buvo ieškomas dvasiškis. 
Jis nenorėjo būti kunigu. Karta^ jis 
atėjo i. Hippo Regius (iki 1963 m. 
Bone, šiandien Annaba) ir atsirado 
mišiose, nė nenujausdamas, kad pa
senęs vyskupas ieško padėjėjo. Pa
gal sutartą ženklą, minia jį griebė ir

nebodami jo gynimosi nei ašarų, nu
tempė pas vyskupą, kuris jį_tučtuojau 
įšventino. Po penkių metų vyskupui 
mirus, Augustinas perėmė jo vietų.

Trisdešimtpenkerius metus - nuo 
395 iki savo mirties 430 metais - 
vyras, kuris nieko labiau nevertino, 
kaip atsisakymą pasaulio triukšmo, 
išgyveno triukšmingame Viduržemio 
jūros mieste, dirbo, kaip vyriausias 
dvasiškis ir drauge teisėjas civili
niuose reikaluose. Poilsio valandų 
buvo maža. Hippo Regius krikščionių 
bendruomenė buvo draskoma dogmati
nių nuomonių skirtumų. Vos tik už
sidaro viena sekta, kaip jau kita 
kelia galvą. Kitur Afrikoj ir Europoj 
buvo tas pats. Augustinas, ankščiau 
pats atstovavęs klystančias sektas, 
pamatė savo uždavinį - sustiprinti 
krikščionių vienybę.

Virš 500 pamokslų, kurie tebėra 
išsaugoti, iodo jį buvus geriausiu visų 
laikų banžyčios oratorium. Jo vyrįau- 
sias ginklas buvo rašytas žodis. Žiū
rint į jo gigantišką produktingumą - 
232 knygos ir kiti rašiniai - tenka 
stebėtis, kaip jis gale'jo tai atlikti 
per trumpa vieno žmogaus amžių. Rem
damasis pagrindiniu antikinių rašy
tojų pažinimu, ypač Plato, Augustinas 
jaunam tikėjimui davė filosofinį pa
matą. Jis buvo vienas pirmųjų išaiš
kinęs trejybės reikšmę, kuri buvo 
viso pasaulio kriškčionims supranta
ma. Jis tapo tikėjimo sargu.

Viena klaida, kuriai įrodyti jis 
paaukojo geriausius savo gyvenimo 
metus, buvo paskleista britų vienuolio 
Pelagius. Britas aiškino, jog žmogus 
gali būti išganytas pagal savo valią 
ir Dievo Malonė nebūtinai reikalinga. 
Kovoje su pelagianizmu Augustinas 
išvystė garsųjį predestinacijosmokslą. 
Per Adomo nupuolimą, jis aiškino, 
žmogus tapo, suteptas. Išganymui 
reikalinga Dievo Malonė, kuri gau
nama kaip dovana, bet ne užmokestis 
už tikėjimą ar už:tarnavimą;. Kam bus 
skirta, - žino vienas Dievas; nes Jis 
mums likimą skiria visiems laikams. 
Dievo Malonės pabrėžimas vėliau tapo

SUNKUSIS SVORIS
“Dieta” - tapo stebuklažodžiu vi

siems storuliams. Kai tik kas nors 
užsimena apie gerą receptą svorio 
numetimui - vien skysčius ar balty
mini maistą, kiaušinius su “grape- 
friut”, arba steikas su salieru - jie 
tampa pavergti ir sužavėti klauso, lyg 
vaikai; nirmą kartą girdėdami stebuk
lingą pasaką. Palyginimas su pasaka, 
gal.būųperdaug nenukrypsta nuo tikro
vės, nes dauguma dietos planų iŠ ti
krųjų, yra gimdomi viltingos fantazi
jos. Pagal nauj ausius tyrimus, dieta 
gyvenantieji korpulentai, prie geriau
sių norų ir stipriausios valios vėl 
susigrąžiną savo numestus svarus.

Storumas - sako vienas Europos 
psichologas - yra viena iš motinos 
nuodėmių. Galbūt tai skamba dar 
vienos kaltės užmetimu vargše i, ir taip 
jau viskuo kaltinamai, motina i; šitos 
kaltės ji negali išsiginti. Jeigu mamos 
daugiau žinotų ir suprastų kokį svar
bų psichologinį vaidmenį maitinimas 
vaidina motinos-vaiko ryšyje/ jos 
išaugintu lieknus ir sveikus vaikus. 
Jiems būtų sutaupyta tas dietinis 
vargas vėlesniame amžiuje ir sunkaus 
kūno varžymai senatvėje. Per pla
ningą maisto parinkimą,dar mažam vai
kui , galima daug mitybos klaidų iš
vengti.

Kiekvienas normalus vaikas turi 
periodų, ypač antruose gyvenimo me
tuose, kada jis praranda apetitą. Ne
laime ta jog mamos verčia ir vi
lioja valgyti, bijodamos ligos ar nu
silpimo. Iš;tikrųjųz jos užkrauna jam 
ateities ligas, kylančias iŠ per didelio 
svorio. Mokslininkai žino, kad vaikys
tėje pergertas, organizmas priaugina 
perdaug taukų celių, kurios jau am
žinai pasilieka kūno dalimi. Negau- 
damos riebalų^jos neišnyksta, bet tik 
laikinai susitraukia. Todėl daugumas 
riebių žmonių, po herojis’ko saves 
nugalėjimo, vos tik pradėję^ normaliai 
maitintis, vėl atgauna savo pirmykštį

didžiuoju Reformacijos ramsčiu. 
Luther’is - iki savo atsiskyrimo nuo 
Romos pats augustinijonų vienuolis - 
stipriai rėmėsi Augustino mokslu, ne 
vieną naktį praleidę^ prie jo knygų 
žvakės šviesoj.

410 metais vakarų gotui Alari- 
ch’ui užpuolus ir apiplėšus Romą, kas 
civilizuotam pasauliui buvo baisus 
smūgis, ne vienas pagonis romėnas 
ėmė garsiai kalbėti, kad tai nebūtų 
įvykę, jeigu Roma būtu, likus ištikima 
seniesiems dievams. - “Kristus, 
matomai neturi galios savo miestui 
apginti!” - Augustinas buvo puolamas 
irodyti netiesos. Kadangi ir pagonys 
jį laike išmintingu , jo žodis labai 
daug reiškė. Taip pradėjo Augustinas, 
59 metų amžiaus; savo garsųjį darbą 
“Dievo Valstybę”, prie kurio pra
leido 13 metų. Monumentalinis, dali
mis išleistas veikalas, tapo mylimiau
sia knyga Europoj ir beveik 1000 metų 
neprarado populiarumo.

Augustinas jau 76 metų, kai užėjo 
vandalų šturmas i Siaurės Afriką ir 
naikino, kas jiems po ranka pakliuvo. 
Hippo Regius tapo apsuptas, bet 
didysis senukas, atsisakęs išvykti į 
saugią, vietą, tapo miesto pasiprieši
nimo siela. Vis iš naujo jis prašė 
nusiminusią bendruomenę pasitikėti 
Dievu. Treciame apsupimo mėnesy 
Augustinas susirgo. Jis liepė atnešti 
Dovydo Atgailos Psalmes, prisegė prie 
lovos ir praleido dienas maldoje. Iki 
paskutinės minutės jis buvo pilnoje 
sąmonėje. Turto neturėdamas, testa
mento nerašė, bet prašė draugų jo 
brangią biblioteką, talpinusią daug 
jo rankraščiu, išsaugoti ateities pa
sauliui.

Iš pasaulio išėjo milžinas. Du 
šimtmečius vėliau Afrikos krikščioniu 
bažnyčia per arabų invazija išnyko, 
bet dvasinis Augustino palikimas 
jau buvo vakaru pasaulio bendra nuo
savybe. Jo stipraus intelekto išjudin
ta, krikščionybė buvo galutinai lai
mėjusi vakarų pasaulio dvasią.

O. Areimaitė

svori. Vaikystėje nepermaitintas žmo
gus tokių riebalų celių užaugina daug 
mažiau.

Suaugęs žmogus, buvęs storas 
vaikystėje, savo svorį išlaikyti že
mesni gali tik per geležinę discipliną. 
Žemam svoriui pastoviai išlaikyti jis 
turi naudoti daug mažiau kalorijų, negu 
to paties dydžio ir sudėjimo žmogus^ 
niekada nebuvęs storas. New Yorko 
mokslininkas, Dr. Jerome Knittle 
sako, jog storuliai galėtų savo sun
kias pastangas sutaupyti. Jis aiškina: 
- “Mes žinom, kad riebūs žmonės 
anksčiau miršta. Ar jie tikrai ii giau 
gyvens svori numėtė? Šito dar niekas 
neįrodė”.

Svorio numetimo kančia nerviniai 
gali būti kenksmingesnė, negu fizi
niai. Persunkus,nuo mažens suaugęs, 
savo organizmo perprogramuoti jau 
nebegali.

Tyrinėjimas su gyvuliais įrodo, 
jog per aukšto svorio galima išvengti 
pagrindinai pakeitus vaiku maitinimo 
programą. Dauguma mitybos mokslinin
kų šių dienų motinos virtuves progra
mą laiko pasenusia atgyvena, tinkama 
vien praeitam šimtmečiui, kada žmo
gus daug daugiau judėjo. Dabartinio 
žmogaus gyvenimo būdas yra sėdintis. 
Kūdikiui kimšti kuo daugiau, kad kai
mynei imponuoti galėtų, jog jos 
“baby” greičiau auga ir atrodo svei
kesnis, yra didelė klaida. Kiekviena 
moderni motina žino, kokie kenksmingi 
yra saldumynai, bet ne viena motina 
nenubaudžia vaiko daržovių atėmimu 
ir už gerą darbeli neatlygina didele 
morka. Motinos, gal.būt-nė nenujaučia, 
kad maistą ir motinos meilę jos rodo 
lygiaverčiais. Suaugę vaikai, nelai
mingu atveju, veltui ieškodami mei
lės ir paguodos,, prisikemša maisto. 
Jie tampa neurotiškais valgytojais.

Aišku, permaitinimas ankstyvoj 
vaikystėj nėra vienintelė storumo prie
žastis. Kūniški suirimai ir sielos 
pi-oblemos vaidina gana reikšmingą 
vaidmenį.
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Australijos Lietuvių Muziejus
- Archyvas Adelaidėj praturtėjo 
eksponatais. Muziejaus vedėjas p. 
Pyragius konferencijos dalyviams 
parodė naujus įsigytus eksponatus.

Australijos Lietuviu Muziejus
- Archyvas yra svarbi mūšy buities 
institucija. Daug dalykų jame jau yra 
surinkta, bet daug dar galėtų būti 
surenkama, jei būtų daugiau propa
gandos. Apie muziejų - archyva, mažai 
yra rašoma ir kalbama mūsų spaudoje. 
Ne visi turi progos atvažiuoti į Ade
laide ir pamatyti ji; norint gauti eks
ponatu reikia didesnio paraginimo ir 
priminimo.

Žmones miršta ir palieka dide
lės vertės muziejinės vertės dalykų, 
kurie neįvertinami ir žūsta vaikų ar 
svetimų žmonių rankose. Tas atsitiko 
su dail. Šimkūno palikimu , tas atsi
tinka su daugelio kitų, kuriu nežino
me.

Laikas nuo laiko reikėtų skelbti 
paaukojusių ir pasidarbavusių žmo
nių pavardes, nes jų Įnašas didelis, 
o taip pat ir įgytus stambesnius eks
ponatus, aprašant trumpai jų istorija,.

NENAUDOJAMAS TALENTAS
Juozas Bušodilgė

Geros bičiulės: Pletkauskienė su 
Užaitiene, gurkšnodamos juodą kavu
tę su tauriuoju prancūziškuoju benedik
tinu, kaimyniškai sau šnekučiuojasi ir 
dalinasi paskutinėmis naujienomis. 
Sodriai aptarusios visos Australijos 
joms pažįstamų tautiečių lietuvybės 
išlaikymo ir virtuvėse bei
miegam uose veiklą, atsitiktinai už
kliūna už literatūrinės temos.

- Aš, artėdama jau prie rimtai 
subrendusio savo amžiaus laikotarpio, 
ėmiausi domėtis vien tik griežtais 
filosofiniais veikalais, - didžiuoda
masi savo enciklopedinių žinių baga
žu, sakosi Pletkauskienė.

- 0 man vis dar prie mano jaut
rios širdies limpa tik meiliškų nuoty
kių kupini romanai, kokių vakarais 
prisiskaičiusi, ištisą naktelę akių 
sumerkti negaliu, nuo šono ant šono 
besivarteliodama šalia savo amžinai 
ir pasibaisėtinai knarkiančio seno 
pelų maišo, - skundžiasi Pletkauskie- 
nei atviraširdė Užaitienė.

- Ak, tie mūsų mulkiai vyrai! 
Beviltiškai jie sendami, iš viso nesi
rūpina, kokia košė dažnai verda jų 
žmonų galvose ir širdyse. Pavyzdžiui, 
ir maniškis... - Čia nebaigia, nes ne
kantri Užaitienė^ją pertraukia:

- 0 ponas Švilpis man sakė, kad 
aš turinti išorinį ir mano sielos gel
mėse slypintį vidinį neabejotiną ir 
neišsemiamą kūrybinį talentą...

- Kam? Gyvenimo ar literatūrinių 
romanų kūrybai? - degdama nekantrumu, 
už liežiuvio traukia ją smalsi Pletkaus
kienė.

-Ką, tu, širdele, Šaipaisi iš 
manąs, traukdama mane per dantį, - 
saldžiai nusišypso Užaitienė, droviai 
nuleisdama tam tikrais suodžiais pri- 
trintas blakstienas . ir žybtelėdama 
savo dirbtiniais dantimis. - Žinoma, 
savaime aišku, kad ponas Švilpis 
pastebėjo mano nenaudojamą polinkį 
romantinių nuotykių kūrybai. Tik mano 

platesniam pasireiškimui, tikra esu, 
pastotų kelią kvailai ir biauriai pa
vydus mano vyras.

- Ir maniškis man vis sako, kad 
prie jo akių su kitais vyrais galiu 
sau, kas tik man patinka, išdarinėti, 
bet kada jis to nemato, tai, sako, 
valdykis man, moteriške, arba... 
- Čia vėl ją pertraukia Užaitienė, 
nenorėdama nukrypti nuo įsikąstos 
literatūrines temos:

- Jei ne mano vyro bukaprotiškas 
pavydas, tai jau tikriausiai turėčiau 
Nobelio ar, blogiausiu atveju, bent 
“Draugo” taip lengvai duodamą pre
miją už prašmatniausiai parašytą 
knygą grynai iš savo asmeninių per
gyvenimų. Gana jau tas akiplėša Gliau
dą už kiekvieną savo knygą bus prisi
plėšęs tūkstančius dolerių.

Lyg ir pristigusios tolimesniam 
apie literatūrą pokalbiui žodžių, savo 
putlių kūno formų išlaikymui išmėtė 
dar po vieną gerą taurelę benediktino, 
sriūbtelėjo juodos kavos ir baigė 
nusiaubti kupiną lėkštę kreminių py
ragaičių, saldesnių ir už pačią sal
džiausią nuodėmą...

Pletkauskienė, atsibučiuodama 
su Užaitiene, dar kalbėjo:

- Na, linkiu tau, širdele, prie 
pirmos geros progos sėkmingai iš
bandyti savo nenaudojamą talentą, nors 
dėl to ir skirtis tektų su pavydžiu sa-- 
vo vyru. Juk menas mėgsta pasiau
kojimą, - pikžudiškai nusikvatoja 
Pletkauskienė. - O tas tavo ponas 
Švilpi s, manau, ne tiek daug nusima
no apie literatūrą, kiek jam patinka 
saldžialiežuv autis su patrauklio
mis moterimis. Gi jam visos moterys 
yra patrauklios ir grieko vertos, kaip 
jis sakosi. Jis ir man... - čia užsi
kosi, lyg per daug dūmo patraukusi, 
Pletkauskienė.

- Ką? Jis ir tau... - piktai su
žaibavo akimis Užaitienė. - Na, jei 
taip, tai jo toji šlykšti plikė bus 
dvigubai padidinta. Prie pirmos pro
gos , “my word”!

IUOZAS ALMIS JŪRAGIS

IŠPAŽINIMAI

Kaip dieviškai Šviesu! 
Virš žemes saulės srautas! 
įaugęs čia esu - - 
Traukos jėgų pagautas.

Audra praslinko jau.
Taikingai ošia girios.
Ir naktį nebijau — 
Pikti vaiduokliai mirą. • • -

Renku perlus dieną
Ir juos naujai išdėstau,
Kad rūmuos peleną
Likimo žvaigždės Šviestų. - - -

Aš pergales dedu
Į vieną tuščią saują
Ir nesėkmių nuodu
IŠrėžiu raukŠlų naują. - -

Tarp sienų keturių 
Stebiu ką laikas veikia. 
Tokių draugų turiu, 
Kad priešą nebereikia... -

Ką rytmetį statau, 
Užpildau rūsčią erčią,
Tą, vakare matau, 
Kiti į šalį verčia —

Lygiuotis į kitus, 
Širdie, silpnų idėja. 
Energijos raktus
Pats Dievas tau įdėjo!

Liūdėti? Nėra ko!
Kai spindulių Žarijos 
Sviesiu nuves taku,
Kai erdves auksu lyja . . .

***

ŠEIMOS TRADICIJA
(tąsa.)

Pastėbėjauj kad greitai traukinys 
ėmė pilnėti z'monią k;, ir neilgai tru
kus pajudėjo pilnu greičiu. Važiuojam, 
ačiū Dievui. As" sus įkniaubęs kampu
tyje greitai ir kietai užmigau.

Kai pabudau, jaučiau nutirpusius 
kelius ir skaudėjo vienas šonas. Ant 
mino kelių sėdėjo moteris, vagonas 
buvo sausakimšai prikimštas žmo
nių. Lauke pro debesis švietė mėnu
lis. Traukinys skubėdamas raitėsi 
tarp aukštu kalnu, ir geltona mėnulio 
šviesa pasirodydavo kartais pro vieną 
traukinio šoną, kartais pro kitą, nu
šviesdama gražų profilį moters, 
sėdinčias ant mano kelių. Ėmiau jaus
ti jos jauno moteriško kūno dailias 
formas, ir man darėsi malonu, kad ji 
dabar se'di ant mano kelių. Siek tiek 
pasijudinąs, pakeičiau situaciją ir 
nudaviau toliau miegąs. Jos ilgi pa
laidi plaukai siekė mano veidą, deši
nioji mano ranka lengvai ilsėjosi ant 
jos klubo. Jos jauno kūno kvapą trau
kiau į savo krūtinę kartu su pro langą 
besiveržiančiu šviežiu kalnų oru.

Aušo. Slinko pro šalį aukšti 
nematyti kalnai; kitu atveju as ne
galėčiau akių nuo jų atitraukti, bet 
šį karta^ turėjau kita problemą: man 
rūpėjo, kaip susipažinti su ta nepa
žįstama mergaite, kurią turėjau, ga
lima sakyti, savo glėbyje. Iš prigim
ties nekalbus, moterų arčiau nepa
žinęs ir su jomis nedraugavęs, man 
ši problema kėlė didelio rūpesčio. 
Nežinojau, kaip jų turėčiau prašne
kinti. Visi mano sugalvoti sakiniai ir 
žodžiai buvo nieko verti, tai aš 
pats gerai žinojau. Vienintelis mano 
pasitenkinimas buvo tas, kad galėjau 
dėtis miegąs. Nors mergaitė sėdėjo 
ant mano kelių ramiai, tačiau jaučiau 
jos vidujinį neramumą. Greičiausiai 
ji jautė, kad aš nemiegu, o tik nuduo
du miegąs.
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Aleksandras Kelmietis stingdavo, lyg jai būtų 
negero, rodėsi, kad jai 
skauda.

- Jums skauda kas? 
siau.

Primerktomis akimis aš. ją vis 
stebėjau. Ji buvo graži, Kukli skry
bėlaitė dengė jos svajingų plačią 
kaktą, po tamsiais antakiais žvelgė 
gy vos z judrios akys; nosis tiesi, kla
siška, primine man senovės graikų 
skulptūras; lūpos gražiai sudėtos, 
pilnos, veidai apvalfis,šu maža duobu
te dešiniajame skruoste, galva ele
gantiška, moteriška. Visame jos maža
me kūne jautėsi nuovargis. Ji dažnai 
pažvelgdavo į mane, matėsi, kad 
ji laukė, kada pabusiu.

Pagaliau nubudau iš tariamo mie
go ir plačiai nusižiovavau, norėdamas 
parodyti, kad jau nebemiegu.

- Atsiprašau, kad aš daug ne
malonumų būsiu jums padariusi, 
kreipėsi jį į mane tokiu stipriu .ne
įprastu. akcentu, kad aš tuoj supra
tau-'ją esant svetimšalę ,ir man pasi
darė drąsiau. Ji stengėsi atsistoti, 
bet, iš tikrųjų, nebuVo nei kur kojos 
pastatyti, nei galimybės išsjtiesti. 
Ant grindų, apačioj po jos kojomis, dar 
tebemiegojo du ar trys maži vaikučiai.

- O*, tai niekas, gerbiamoji pa
nele, sėdėkite, man malonu - ir aš ją 
stipriai suspaudęs, tvirtai pasodinau 
vėl ant kelių, - toks keliavimo būdas 
karo metu yra priimtinas, ir pilnai 
pateisinamas. Aš pats nuo Vienos iki 
Linzo atvažiavau, sėdėdamas kitam 
žmogui ant kelių.ir kodėl man neatsi
lyginti dabar jums nuo Salzburgo iki 
Innsbruko? Sėdėkite ramiai, kol turė
sime bent kiek daugiau laisvės paju
dėti. Iš tikrųjų, aš jaučiau malonumą, 
ją turėdamas ant kelių, nors keliai ir 
buvo nutirpę.

Kurį laiką važiavome tylėdami. 
Nežinojau, ką turėčiau su ja kalbėti. 
Laukiau, kol ji ko nors paklaus, bet 
ji neklausė, ir man darėsi nesmagu 
dėl to nejaukaus tylėjimo.

Maciau, kad ji savo dešine ranka 
kartais paliesdavo kairį šoną ir su- 

buvę kas 
tas šonas

- paklau-

- Taip, truputį, krisdama iš 
traukinio užsigavau.

- Praeitą naktį Salzburge? - 
kiek nustebęs pasiteiravau.

- Taip, jūs mane įkėlė te į 
vagoną, - atsakė ji kukliai pažvelg
dama man į akis.

Ir vėl tylime. Kaip ji galėjo 
man patekti ant kelių, galvojau pats 
sau, bet jos paklausti nedrįsau, 
bijodamas ją pastatyti į nemalonią 
padėtį. Ji . nedrįso ar nenorėjo 
nieko daugiau man paaiškinti. Gerą 
valandą važiavome tylėdami.

- Ar aš galiu jus paklausti, 
kokios tautybės, panele , esate? - is- 
sidrąsinęs nutraukiau tylą. -

- Lietuvė, - nedrąsiai ji man 
atsakė.

- Lietuvė?! O Jackau!..., - 
sušukau iš nustebimo, - tai kaip 
čia patekai, sakyk?

Ji ėmė man pasakoti ir verkti. 
Dabar jau kalbos mums nebetrūko. 
Visą kelią kalbėjomės. į Bregenzą 
atvažiavome vakare/ jau buvo tamsu; 
čia mums reikėjo išsiskirti: mano 
paskirties vieta buvo Bregenz, o jos 
Ravensburg. Traukinys stovėjo 
pusę valandos, per tą laiką turėjome 
apsispręsti ką daryti, nes važiuodami 
visai apie tai nekalbėjome. Apie 
viską jau buvome kalbėję, trūko tik 
meilėje prisipažinti. Ir čia mės sto
vėjome perone rankomis, susikabinę 
ir tylėjomez nežinodami kaip tuos 
žodžius pasakyti. Laikas bėgo, liko 
tik trys minutės iki traukinio išėjimo. 
Liko tik dvi minutės ... o mes vis 
dar neapsisprendę. Iš tikrųjų/mūsų 
nei laikas, nei 'passiersheinai* jau 
nebegalėjo iškirti, laukėme^kad grei
čiau traukinys išeitų iš perono. 
Likimas kartą’mus suvedė/ aplinky
bes nebegalėjo išskirti. Tai buvo aišku 
ir be žodžių. Tik ta paskutinė minutė, 
pasirodė lyg ir per ilga, jos reikėjo 

laukti. Pagaliau traukinio palydovas 
paskutinį kartą sušuko’važiuojame, ir 
traukinys pajudėjo. Savo nepažįsta
mąją tvirtai laikiau glėbyje ir pabu
čiavau jos drėgną skruostą, nebijo
damas jokių kliūčių nei sunkumų. Man 
pasirodė, kad aŠ į vyrus išaugau per 
vieną tą paskutinę minutę. Man buvo 
gera, kad aš vyras ir kad galiu dėl jos 
pasiaukoti.

Naktis. Vaikščiojome gatvėmis. 
Netikėtai priėjome Boden ežerą. Pa
krantės tokios gražios, pilnos suo
liukų, vanduo mažomis bangelėmis 
šnera, atsimušdamos į cementuotus 
krantus. Naktį atsisėdome Šalia-ant 
žoliniuko ir pasijutome laimingesni. 
Taip susiglaudę praleidome visą nak
telę .

Aišku buvo, kad mūsų likimu rū
pinosi pats Dievas. Todėl nutarėm 
nueiti iš ryto į bažnyčią ir ten jam 
padėkoti už globą. Mišių metu atėjo 
į galvą mintis - eiti pas kleboną ir 
prašyti jungtuvių su ta mergaite, ki
taip mus išskirs Arbeitsamtas ir męs 
galėsime nebesusitikti. Pasibaigus 
pamaldoms, aš tą mintį pasakiau savo 
mergaitei, kurios, dėl savo žioplumo, 
nei vardo nei pavardės dar nebuvau 
paklausęs ir nežinojau. Ji man į tai 
nieko neatsakė, o tik tvirtai suspaudė 
ranką , ir mudu kaip naivūs vaikai 
nuėjome į klebonijos raštinę.Klebonas 
išklausęs mūsų prašymo ir patyręs 
apie padėtį, pasakė:

- Vaikai, matau, kad jūs nesu
prantate moterystės sakramento ir ne
žinote tos atsakomybės, kuri iš jūsų 
reikalaujama. Moterystės sakramentas 
jus suriša visam amžiui, o ne penkiom 
dienom ar penkeriem metam. Patikė
kite manim, jau trisdešimts me.tų, kaip 
esu kunigas, bet tokių jaunavedžių, 
kaip jūs, tik pirmą kartą sutinku. Jūs 
vienas kito nepažįstate, jus neturite 
gyvenamos vietos, jūs neturite žmo
nių, kurie jus pažintų, jūs negalite 
turėti ir tikros meilės vienas antram. 
Ne, tokių naivių vaikų dar nebuvau 
sutikęs...

(Bus daugiau)
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TRIJŲ VIEŠKELIU KRYŽLEKE

(Atkelta iš 5 pusi.)

Tačiau, nežiū
rint to kalbinio kūrybingumo, skaity
damas “Brėkšmės naštą” vis negali 
nusikratyti įspūdžio, kad knyga kaž
kaip nerūpestingai išversta iš sve
timos kalbos.

Šalia romano pagrindinės atskir
tųjų lietuvių sąlyčio temos sąlyti- 
niuose pasakojimo atsišakojimuose 
liūdnai išsisprendžia turtuolio sibari- 
to Adomo Kirlio likimas ir dvieju iš 
seno besivaidijančių šeimų atžalos 
Gandrimas Kirlys ir Živilė Mekišiūte', 
senu neapykantų nepaisydami, įsimy
lėję vienas antrą, naujo gyvenimo 
angoje beprasmiškai žūsta, tarsi 
pakartodami Romeo ir Džiulijetos 
tragediją. Gerai romanų įsiskaičius, 
paaiškėja tų lyg ir pašalinių istorijų 
reikalingumas: jos papildo lietuviško
sios lemties temų simbolinį triptikų, 
kurio likiminė prasmė ir be paaiški
nimų byloja lyg negeros ateities

Intelektualinis - filosofinis kny
gos krūvis, kuris pradžioje skaity
toją kiek mistifikuoja ir kelia tam 
tikru abejonių, nėra atsitiktinai pa
tekęs į visapusiškai plačius romano 
rėmus. Wiena vieta pačioje knygos 
pabaigoje atskleidžia ambicingų 
Gliaudos užsimojimą sukurti erudicinį 
išeivijos romanų

“Prancūzų stilistai į pasaulio 
vertybių forumą atnešė nepalyginamo 
erudito sąvoką. Žodžio skulptūros, 
kaip antikos marmuro skulptūros, iš
lieka amžiams ir amžiams. Petras 
galvojo, kad lietuvių žodžio skulpto
riai turi sukurti erudicinį, išieškotai 
žavintį, 
vaiz dą, 
ratūroje 
forume, 
taigi jos

gundančiai sodrų ekspatriato 
kuris ilgam būtų savoje lite-

Galinga, tamsi ir svaigi nos- 
tema, naujų tragedijų ir nau

jų filosofinių sistemų, palaimos ir 
makabrizmo tema, prasmės ir absur
do, pralaimėjimų ir pergalės viešpa
tautų rašte,'kaip Dievas viešpatauja 
teologijoje”. (377 - 378 pusi.)

A;t‘ tikrai “Brėkšmės našta” 
amžius ir amžius stovės mūsų litera
tūroje kaip antikos marmuro skulptūrai 
Tik ateitį pramatųs pranašas tegalėtų 
tai pasakyti. Romano išlikimo amžiaus 
ilgumų nuspręs laikas, o metai pa
tvirtins sprendimą. Mums rūpi tik ši 
diena. Šiai dienai veikalas yra 
aktualus ir įdomus. Tačiau tik kant
riam ir atidžiai literatūros gelmių 
ieškančiam skaitytojui teatsivers visa 
jo vidinė šviesa.

Kaip gaila, kad tokios neeilinės 
knygos veidų kaip amaras gadina 
nerūpestingos spaustuvės darbas 
begalė korektūros klaidų.

ateau

LIETUVIŲLAIDOJIMO biuras 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

564 - B Entrance Rd., Bateau Bay, Telef. 32 - 3213. Po darbo 
valandų 32 -4625 043 Code.

SiOlo:
Senatvės apsirūpinimui, bizniui arba Savaitgalių.Malonumui: -

Namus ir žemės sklypus, žavingoje ežerų ir okeano apylinkėse.
Kainos kyla. Jnvestuok dabar, kad nesigailėtumiai rytoj.

Jeigu tau žemės pirkt reik pas Aleksą Jasaitį eik

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠMĖS 
NAŠTA , romanas, Išbeido Lietuviš
kos knygos klubas 1972 m. Chicago, 
U.S.A. Knygos aplankas Giedrės 
Vaitienes. 384 pusi. Kaina $6.00.

***

GROMATĖLĖ IŠ CANBERROS
Rašo Kintas

į KALNĄ IR PAKALNIUI
Sunku 

priklauso 
Sydnejuje 
“augęs”, 
Pasirodė 
vėl pranyko! Nepranyko tik jo, visu 
agitpropagandisto iškalbingumu pa
leista, propaganda apie artėjančią 
Žiemos Sporto Šventę. Girdi, tai 
būsiąs parengimas, prilygstąs pašaus 
ilinei Žiemos Sporto Olimpiadai?! 
Višakas esą beveik ir 
pastogės, lovos, keptuvės ir puodai 
kriukiai ir etc. etc.

Iki anos pranašingos

susigaudyti kam išt'ktrųjų 
p. Mindaugas Mauragis?

“gimęs”, Canberroje 
Adelaidėje “gyvenas”... 

aną savaitę šišionais ir

paruošta;

datos ka
lendoriuje dar daug dienų, bet reikia 
pripažinti, kad Canberros Sniego 
Mylėtojai sujudo - sukruto, it bičių 
avilys pavasarį. Vyrai bučiuoja žmo
noms alkūnes, idant juos nuo saito 
(atsiprašau - pareigų!) paleistų, kad, 
kaip sakyti, nusisukti sprando išleis
tų. Moterys slegia sūrius, konservuo
ja rudmėses, rūkinyČiosna lašinių 
paltis kabina. Gi pačios važiuojan
čios - storais virbalais visaip “iš- 
cackintus” megztukus narplioja! 
Bendrai - ieškoma palėpėse pernai 
užmestos slydęs, šriubuojami nauji 
gvintai užraktams ir avitaukiais te

pami į __
tikras, taipogi, dalykas, 
šus 
jau

i ragų sudžiūvę batai. Esąs 
kad į sąra- 

rašytojo p. Daukaus telefonų 
trečią kartų nusvilo laidai...!

Taigi - sunku patikėti! Tačiau 
kai visapusiškai rimta moteris nusi
skundė, kad jos Antanas, pemai nusi
laužąs kojų, dabar jau ir vėl namuose 
vietoje Šliurių prinešioja skibačius ir 
su jais lipa lovon miegoti - kaip 
nepatikėsi?

Na, ir ką! - duok, Dieve, sniego 
kaip sniego, į kalnų užtrauks ant 

? lyno, o pakalniui, turbūt, ant... klyno.

***
GYVENIMO SCENOJE - 

“PONAS TADAS”

Vieną iš Šio rudens šaltesnių 
vakarų, taip jau būk ir buvę, kad per 
ąžuolines Klubo duris vidun virste 
įvirtusi žmogysta, ir, dviem žings- -----
niais peršokusi kilimąiki baro, suriko: rauskienę.

- EUREKA! Arkliuką nutvėriau!..- 
Prie baro, gi, net nekramtęs, 

prarijo du stiklus alaus ir apsiginkla-

Bankstowno Lietuvių Sporto Klubas “Neris” maloniai kvie
čia visus tautiečius atsilankyti į šokių

VAKARĄ

kuris įvyks š.m. birželio men. 30 d. šeštadieni, 7 vai. vakaro 
Ukrainiečių salėje Joseph St., Lidcombe.
Puiki muzika, visi gėrimai bus gaunami vietoje.

Įėjimas $2.00

PADĖKA

Nuoširdus ačiū visiems, kurie mane sergančią lanke ligoninė
je ir namuose. Ačiū už gėles, dovanas ir gerus linkėjimus.

vęs su pora bonkų Šampan u šniro per 
duris taip greitai, kad net jo paties 
Šešėlis tik po pusantros minutės pas
tebėjo vienas pasilikęs...

Žinia, gal i . r_____ __ __ . ___ 7___ ____
buvo, gal biskutį sumeluota, bet Klu- teigti ir p. D. ir A. feajaliai buvo 
bo aplinkose pasklido gandas, kad 
“Ponas Tadas” tą arkliukų nulupąs 
iki pusės milijono (?) dolerių...

Trečiadienių vakarais pasitinku
R. Žilinską, kuris čionai salėje
p. O. Pilkiene prieš Australus

Einamuose reikaluose ir sumany
muose pagrindinė tema buvo savait
galio mokyklos įsteigimas. Paaiš
kėjo, kad pereitų metų valdyba dėjo 

nevsiškai taip jau pastangas šią mokykla vaikams, iš

P- 
su 
ant žalio teniso stalo kovoja.

- Kaip sekasi, - klausiu, - prie- 
teliau, pilko “Vilko” spalvas ginti?

- Eh! ... žinai ... nekaip! Se
natvė vejasi, ar kų jau..?!, - ir nu
mojus ranka, kuri jau pusę milijono 
kartų kilo prieš priešų kitame stalo 
gale, stvėrėsi už stiklo alaus.

O ar jis apie “Poną Tadą” ką 
nors girdėjo, taip ir užmiršau pa
klausti...

***

NEWCASTELIS

Visuotinis Apylinkės Susirinkimas
Geguže’s 27 dytuoj po lietuviškų 

pamaldų, St. Lauryno parapijos salė
je įvyko skaitlingas visuotinis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 42 as
menys. Susirinkusių tarpe mate'si 
svečių iš Kanados ir Sydne'jaus, kurie 
lankėsi tuo laiku pas savo gimines.

Susirinkimo pirmininku buvo iš
rinktas dr. V. Kišonas (iš Straudo), 
kuris sekretoriauti pakvietė Z. Zaka-

Valdybos veiklos pranešimą 
padarė Valdybos pirmininkas Alf. 
Šėmas. Jis, kaip Krašto Tarybos 
atstovas, pasinaudojo gausiai susi
rinkusių proga ir čia padare trumpą 
apžvalga, iš darbų pereitų metų Krašto 
Tarybos suvažiavime Sydnėjuje. 
Baigdamas savo pranešimą ,padėkojo 
kiekvienam valdybos nariui už darnų 
ir kruopštų darbą valdyboje. Taip pat 
buvo padėkavota visiems apylinkės 
nariams, uoliai talkinusiems visuo
se valdybos darbuose. Del to visi 
Valdybos užsimojimai, iš kurių ypač 
tenka pamine'ti St. Baro ir Danos 
Stankaitytės koncertą pirmaujančioje 
miesto salėje City Hali, buvo įvykdy
ti su pasisekimu.

Valdybos iždininkui p. Vytui 
Nekrošiui į dėl darbo negalint daly
vauti susirinkime, jo pranešimą pers
kaitė susirinkimo sekretorė.

Dr. V. Kišonas perskaitė Kontro
lės Komisijos aktą, kuriame konsta
tuota, kad visos Valdybos išlaidos 
yra padarytos pamatuotai ir tikslin
gai, ir visi dokumentai bei kasos 
sąskaityba rasta tvarkoje.

Po šių pranešimų vyko diskusijos 
bei pasisakymai. Čia susirinkimo 
pirmininkas išreiškė pasitenkinimų 
Valdybos veikla ir jo žodžiai buvo 
paremti kitų dalyvių bei viso susirin
kimo. Užmetimų valdybai nebuvo.

Į Revisijos Komisiją išrinkti 
dr. V. Kišonas, p. Kostas Jasbutis 
ir dr. M. Šeškus.

A. Petraukienė, Melbourne.

davę mokyklos reikalams savo, sode 
esantį namukų, kuris labai tiko šiam 
reikalui. Valdybos švietimo vadovas 
važinėjo surašydamas vaikus, bet, 
gal but, tik pačių tėvų pasyvumas 
nulėmė, kad ši mokykla nepradėjo 
veikti.—Bus bandoma ir šiais metais 
mokykla organizuoti.

Išrinktoji Valdyba ateinantiems 
dvejiems metams pasiskirstė parei
gomis: Pirmininkas - Alf. Šėmas, 
vicepirmininkas - Kostas Pauliukėnas 
sekretorius - Jo nas Lizdenis, iždi
ninkas - Jeronimas Pranckūnas, kul
tūros ir švietimo vadovė - Zina Zaka
rauskienė, valdybos nariai: Vytas 
Nekrošius ir Henrikas Zakarauskas.

Taip pat naujoji valdyba vien
balsiai nutarė kviesti p. Birutę Gaspa- 
ronienę sudaryti Moterų Sekciją ir 
būti šios sekcijos vadove, nes patirta, 
kad be moterų stipresnės organizuo
tos paramos ir talkininkavimo kai 
kuriais atvejais sunku apseiti. Tiki
masi, kad p. E 
suras - bendradarbių

Birutė Gasparoniene 
sudarant šia

SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBE 

16 - 18 East Terrace, Banks town.
Tel: 708 - 1414

ŠOKIME LIETUVIU. KLUBE!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI.
Groja 4 asmenų orkestras.

KLUBO VALANDOS
4-10 v.v. Pirm. - Ketv.
4-12 v.v. Penktadieniais
10-1 v.r. Šeštadieniais
12.30 - 10.30 v.v. Sekmadieniais

VALGYKLA IR UŽKANDŽIŲ.BARAS
6-9 v.v. savaitės dienomis, iki 

10 v.v. savaitgaliais.

***

REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?
Klubas jų turi! 

Normaliomis kainomis.
Remkime savo klubą, pasinaudokime 
klubo patarnavimais!

***

Kviečiame Klubo narius ir jų svečius 
naudotis klubo patalpomis privačiomis 
partijomis, 
ir

vardadienių, gimtadienių 
kitų jubiliejinių švenčių progomis. 

Klubo patalpos veltui. Gėrimai 
maistas pagal susitarimų.ir

S.L. Klubo Valdyba

***
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Pranešimai
GEELONGO MOTERU D-JOS 

METINIS SUSIRINKIMAS
Š.m. birželio 24 d. 2 vai. p.p. 

ponų Shrederių namuose įvyks Gee- 
longo Moterų D-jos metinis susi
rinkimas.

DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3. Mandatų komisijos rinkimai
4. Praeitų m. susirinkimo protk. 

skaitymas
5. D-jos pirmininkės pranešimas
6. Pasisakymai dėl pranešimo
7. Valdybos rinkimai
8. Klausimai ir sumanymai
9. Susirinkimo uždarymas 

Pastaba*, balsavimo teisę ir teisę 
<buti renkamomis į valdybą turės tik 
tos narės, kurios yra susimokėjusios 
narės mokestį pas kasininkę p. E. 
Stuikevičienę. Susirinkimo dieną 
nares mokestis nebus priimamas.

Geelongo Mot. D-jos Valdyba
NAUJA SYDNĖJAUS 

APYLINKĖS VALDYBA
Naujai išrinktoji Sydnėjaus 

Apylinkės Valdyba pasiskirstė parei
gomis: J. Maksvytis - pirmininkas, 
J. Viliūnienė - vicepirmininkė, V. 
Stašionis - iždininkas, P. Pullinen - 
sekretorė, N. Liutikaitė - kultūriniams 
reikalams narė.

Visais reikalais kreiptis į pir
mininką J. Maksvytį,? Fleming St., 
Carlingford, N.S.W. 2118. Tel. 861 - 
6269. Sekr. P. Pullinen, 3 Castle 
Howard Rd., Cheltenham, 2119. Tel. 
869 -8180.

Apylinkės Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Birželio men. 9 - 10 d. įvyko 

pirmininku ir seniūnų konferencija, 
kuria, sušaukė ir jai vadovavo ALB 
Krašto Valdyba. Dviejų dienų konfe
rencija praėjo darbingoje nuotaikoje. 
Konferencijos metu, šeštadienį, Lie
tuviu Namuose įvyko LVS Ramoves 
metines šventes proga balius, kuriame 
konferencijos dalyviai turėjo progos 
kartu su Adelaidiškiais susitikti ir 
pasilinksminti. Vakaras, nors ir ne
buvo gausus svečiais, tačiau praėjo 
labai šiltoje nuotaikoje, grojant lie
tuviškam orkestrui.

***
Žymus mūsų sportininkas 

Viktoras Bagdonavičius šiais metais 
yra paskirtas vice-kapitonu N.S.W. 
Skating komandoje, kuri turės rungty
niauti su Victorijos slidininkais. 
Nuo šių rungtynių pasisekimo Vik
toras gali būti paskirtas atstovauti 
Australiją tarptautinėse slidininkų 
rungtynėse N.Zelandijoje š.m. liepos 
mėnesį, o kitais metais Kanadoje. 
Sėkmės, Viktorui^linkime.

***

ALGIS JOMANTAS
JUMS PATARNAUS PAS
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WINTER & TAYLOR
Algis Jomantas yra Jūsų žmogus pas Winter & Taylor - Gee

longo geriausiame naują ir vartotų automobilių centre. Algis žino 
Jūsų problemas ir tik laukia Jums padėti, įsigyjant geriausios 
rūšies vartotas mašinas ar naujus Holdenus iš Winter & Taylor.

Algis Jums geriausiai patarnaus, nežiūrint kur gyventumėt 
Melbourne, Geelonge ar bet kur kitur.

Melbourne klientams formalumai atliekami Melbourne
Bet kuriuo metu skambinkite Algiui: Geelong telef. 9 7121, po 
darbo valandą Geelong 7 1117.

Algis mielai sutvarkys Jūsų norimos pasirinktos mašinos 
finansinius reikalus ir išsimokėjimus. Holden, Torana, Statesman, 
Monaro. ; winter & Taylor, 101 Mercer St., Geelong.

Tarptautinis Šokių.Festivalis

Birželio 22 d. (penktadienį) 
8 vai. vak. ivyks Tarptautinis Šokią 
Festivalis INTERNATIONAL HOUSE, 
Sydnėjaus universitete. Programoje 
dalyvauja Sydnėjaus liet. taut, šokių 
grupė “Suktinis” ir bus daug kitų 
pasirodymų. Veiks ir bufetas su 
atskirų tautų tradiciniais valgiais.

Įėjimas S2.00, studentams SI.00

ALSS Sydnėjaus Skyrius

***

NEWCASTELIS
ŠILTAS SUSITIKIMAS ŠALTAME 

LIEPOS MĖNESYJE
Dauguvas Vanagi birželio 30 

d. rengia linksma Joninių vakarą 
Argenton Committee Hall.

Liepos 14 d. Newcastelio Lietu
viu Choras ruošia koncertą su žiemos 
šokiais Transport Hall, Hamilton.

Liepos 28 d. Newcastelio Baltų 
Komitetas ruošia Fancy Dress Dance, 
su atatinkamais prizais, Argenton Com- 
mitte Hali.

Visiems pobūviams kruopščiai 
ruošiamasi, ypač choras, turėdamas 
galvoje ne tik šį koncertą, bet ir 
išvyką j Sydney Lietuvių Klubą ir 
didingą Opera House atidarymą.

***

Petras Račius vėl paguldytas į 
Newcastle ligoninį Royal Hospital 
ward 7. Is Lietuvos atvyksta jo bro
lis aplankyti jį, tuo tarpu Petras yra 
lankomas savo gausios šeimos ir prie- 
telių.

Teko patirti kad p. A. Balsys renka 
aukas ir “M.P.” prenumeratas Can- 
berroje. Linkime jam sėkmės.

* **
Genovaite Vasiliauskienė šiuo 

metu yra susirūpinusi vaiku savait
galio choreliais. Ji' nori, kad vaikai 
pramoktų gerai dainuoti ir galėtų ki
tais metais dalyvauti Lietuvių Dienų 
Adelaidėje pasirodyme kartu su suau
gusių choriais. Neiškentęs paklausiau, 
- o kaip tai būtų galima suderinti. Ji 
man trumpai atsakė; - suaugusių chorų 
priešakyje stovėtu, vaikų choras ir jis 
dainuotų, o suaugusieji sudarytų gra
žią ir jaukią aplinką. Įspūdis turėtų 
būti didelis, ypač vaikams ir mamy
tėms. Šis iškilmingas pakilus momen
tas vaiku sielose galėtų palikti vi
sam amžiui. Todėl tėvai turėtų suda
ryti visas sąlygas savo vaikams daly
vauti tokiuose mokyklų choreliuose ir 
vėliau juos išleisti į Lietuvių Die
nas Adelaidėje. Sėkmės, Genovaite, 
Tau linkime iš visos širdies.

***

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERU DRAUGIJA MELBOURNE, 
maloniai kviečia visus i

JONINIU * POBŪVĮ.
Pobūvis įvyks š.m. birželio men. 23 d., šeštadienį 7.30 vai. vakare
Lietuvią Namuose, 50’Errol St., North Melbourne.
Puiki vakariene, gros geras orkestras. Svaiginančius gėrimus reikia 
atsinešti, lemonadai bus.galima gauti vietoje.

Tik ateikite - nesigailėsite.
Bilietus platina: V. BALTOKIENE TEL: 47 5674

V. MORKŪNIENĖ TEL: 53 5957
J. ŽALKAUSKIENĖ TEL: 874 5250

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI PER JONINES Į
TRADICINĮ SYDNĖJAUS SKAUTU '

KAUKIŲ BALIUI
Father O’Reilly salėje, 15 Park 
7 vai. vakare.

Jūsų lauks gausi paparčio 
bufetas, gaivingų gėrimų baras, 
muzika.
Įėjimas: suaugusiems $2.00 moksleiviams $1.00

pensininkams su pažymėjimu“ veltui
Bilietus platina: P. ANTANAITIS, Tel. 56 4770

B. BARKUS, TEL. 73 3984
A. JABLONSKIENĖ, TEL. 709 4031

Syd. Liet. Skautų “Aušros” Tuntas Židinys Tėvu Komitetas

L.S.S. Skaučių Seserija prieš
porą metų buvo paskelbusi vyr. skau
čių ženkliuko projekto konkursą. 
Konkurse dalyvavo .įvairių kraštu 
skautės dailininkės. Šiomis dienomis 
atėjo žinia, kad konkursą laimėjo Ug
nė Kazokaitė ir gavo premiją $100.00 
Sveikiname Ugnę su pasisekimu.

***
Ar girdėjote, kad Juozo Bachuno 

biblioteka Adelaidėje per praeitus 
metus turėjo $4600 apyvartos. Ponia 
Reisonienė, kuri yra šios bibliotekos 
vedėja ir jos padėjėjai tą didelį dar
bą atlieka nei vieno . cento už tai 
neimdami komisijos, o visą savo dar
bą ir pelną skiria šios bibliotekos 
praplėtimui ir tautiečių patarnavimui. 
Ten pat veikia ir knygų kioskas, gali
ma įsigyti nauju knygų, liet, plokš
teliu ir mūsų dailininkų paveikslų. 
Naujus kūrinius pristato visuomenei^ 
organizuodama literatūrines popietes.

***
Teko nugirsti, kad isisteige 

Eppinge moterų rankdarbių būrelis. 
Pirmas steigiamasis susirinkimas 
įvyko pas. p.Bukevičienę; darbscios 
ponios ne tik mezgė, siuvinėjo ir 
audė, bet prie kavos puodelio karštai 
diskutavo įvairius bendruomeninius 
reikalus. Kitaip ir būti negalėjo, nes
ponių tarpe buvo naujoji First Lady 
ir vicepirmininke. Sveikiname su 
nauja iniciatyva.

Kaip žinome, Australija daug 
kuo padeda Rytu ir Pietų Azijos kraš
tams. Ten statomi dideli pastatai. 
Kaip tik šią savaitę arch. Antanas 
Lapšys išskrido į Singapura prižiū
rėti tų statybų darbus.

***

ADELAIDĖJE MIRĖ 
B, BIČIŪNAS

Birželio mėn. 8 d. mirė žinomas 
visuomenės ^veikėjas ir didelis lab
darys B. DICIŪNAS. Velionis daugiau
sia .iarbavosi Katalikų Centre ir Ade
laide's parapijoje. Iškilmingai palai
dotas birželio 12 d. Adelaidės kata
likų kapinėse.

a

VALDYBA

Rd., Auburn, birželio mėn. 23 d.

žiedo loterija, įvairių skanėstų 
premijos kaukėmis, gera šokių

STAČIOKO ŠAIPOKO
JUOKDARYBA

SENI PEDAGOGAI
Jis į jos samprotavimą, ar mes, 

ntai sumitęs senimas, dorai rūpina- 
ės savo jaunimo gerųjų savybių

ugdymu:
- Manau, kad taip, juk mes 

mielai sutiktumėm su Mefisto pagalba 
faustiškai atjaunėti ir savo elgesiu 
duoti ainiams pavyzdį, kaip kovoti 
su jaunystės pagundomis, atsispi- 
riant jaunu dienų srautui.

ABIEM NE KAS
Vedęs į atskirame name gyve

nančio viengungio pasakymą, kad jis 
turįs marias laisvo 1 laiko, nes jam 
nieko daugiau nereikia veikti, kaip 
tik dirbti pamaininiame darbe, kartais 
net su viršvalandžiais, vien tik 
prisižiūrėti .. tuio aplinką, vien tik 
apsipirkti, ir virtis valgį bei skalbtis, 
vien tik name palaikyti švarą ir 
tvarką, vien tik peržvelgti laikraščius, 
neužmirštant TV ir neapleidžiant 
lietuviškų subuvimų bei pamaldų, 
vien tik...

- O man, visus paties minėtus 
darbus pačiam atliekant, dar tenka 
ir nemylimą žmoną mylėti, nuolat su 
ja besiriejant ir aklai vykdant visas 
jos dažniausiai kvailius užgaidas.
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