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TAUTIETIS, NENORĮS, KAD JO PAVARDĖ BŪTU VIEŠAI SKELBIAMA, 

ĮTEIKĖ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ. FONDUI VIENA. TŪKSTANTĮ DOLERIŲ, 
PRAŠYDAMAS TĄ SUMA IŠMOKĖTI UŽ AKADEMINIO POBŪDŽIO RAŠYTINĮ 
DARBĄ, NAGRINĖJANTĮ KURĮ NORS ASPEKTĄ IŠ LIETUVIŲ. TAUTOS 
VALSTYBINIO, KULTŪRINIO. POLITINIO, SOCIALINIO, EKONOMINIO GY
VENIMO.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO VALDYBA LABAI DĖKOJA NESI GAR
SINANČIAM TAUTIEČIUI, PRISIDEDANT TOKIA REIKŠMINGA AUKA PRIE 
LIETUVYBĖS STIPRINIMO ŠIAME KRAŠTE.

VALDYBA, „ MIELAI PRISIIMDAMA AUKOTOJO PAVEDIMĄ PREMIJAI 
ADMINISTRUOTI, ŠIUO SKELBIA AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 
APIE PREMIJOS STEIGIMĄ IR KVIEČIA VISUS TAUTIEČIUS, O YPATINGAI 
STUDIJUOJANTĮ JAUNIMĄ^ SUSIDOMĖTI STUDIJOMIS APIE LIETUVIŲ TAU* 
TAt IR JOS REIŠKIMĄSI.

C TIKIMĖS, KAD AUSTRALIJOJ RASIS JAUNUOLIS AR JAUNUOLĖ PASI- 
RENKĄS AKADEMINIAM DARBUI LITUANISTINĘ TEMĄ, LAIMINČIĄ Si,000 
PREMIJA.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS 
MIELAI SUTEIKS PRAŠOMŲ. INFORMACIJŲ.

AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDO VALDYBA

a.l.b. krašto tarybos atstovu
RINKIMAI

ištrauka iš A.L.B. K.V. 
Bendraraščio Nr. 4 Apylinkių 
Valdyboms ir Seniūnijoms 
1974 m. vasario mėn. 26 d.

1) Krašto Valdyba įpareigoja 
Apylinkių Valdybas pravesti atstovų 
į A.L.B. Krašto Taryba rinkimus tarp 
1974 m. _bi Telic.- ėn. 1 d. iki 19Tį 
spalio mėn. 15 dienos.

2) Apylinkės prašomos pranešti 
išrinktų atstovų vardus, pavardes ir 
tikslius adresus iki 1974 m. spalio 
mėn. 31 dienos.

3) Krašto Valdyba nustato renkamų 
atstovų skaičius apylinkėse-'
Perth 2
Adelaide 9
Melbourne , 14
Geelong - 3
Albury 1
Canberra 1
Sydney 12
Brisbane 2
Hobart 1
Newcastle 1
Wollongong w 1

P.S. į šį skaičių neįeina bendruo
menės padalinių pirmininkai ir seniū
nai.

4) Apylinkės, nesutinkančios su 
čia nustatytu Tarybos atstovų skai
čiumi, turi teisę pateikti Krašto Valdy
bai iki 1974 m. kovo mėn. 31 dienos, 
motyvuotą raštą, prašydamos pakeisti 
atstovu skaičių. Krašto Valdyba, ap
svarsčiusi jų pateiktus motyvus, pa
darys galutinį sprendimą.***
PASIKEITIMAS KRAŠTO VALDYBOJE

Nuo š.m. sausio mėn. 24 d. Krašto 
Valdybos nariai pasikeitė pareigomis: 

Vicepirmininkas * V. Alek
sandravičius, Sekretorius - A. Gala- 
tiltis.

A.L.B. Krašto Valdyba ***
NAUJAS PARTIJOS SEKRETORIUS

Sovietu Sąjungos Komunistų Par
tija okup. Lietuvoje esančio savo pa
dalinio, po Antano Sniečkaus mirties, 
pirmuoju sekretorium paskyrė Petrą 
Griškevičių, 49 m. amžiaus. Jis kilęs 
iš Kriaunų (miestelio?), Rokiškio 
apskr. Nuo 1940 m. komjaunuolis, pa
bėgo i Rusiją, karo metu buvo sovietu 
kariuomenėje, o po karo grįžo į Lie
tuva. Nuo 1945 m. TSKP narys. Mo
kėsi partinėse mokyklose Lietuvoje 
ir 1958 m. neakivaizdiniu budu baigė 
aukštąją partijos mokyklą, Maskvoje. 
Visą laiką dirbęs įvairiu, laikraščių 
redakcijose. Nuo 1965 m. Lietuvos 
aukščiausios tarybos deputatas. Esąs 
parašęs: įmonės ateistai.

KARO. MINDSZENTY "ATLEISTAS”
Vengrijos primatas, senukas (81 

m.) kardinolas Josef Mindszenty, , pa
galiau buvo priverstas palikti savo 
postą. Sakoma, kad popiežius tai pa
daręs, spaudžiamas Vengrijos vyriau
sybės.

Nors oficialiai pranešama, kad 
kardinolas atsistatydinęs savanoriš
kai, j.ąčiau kai kurie Vatikano sluoks
niai cituoja šitokį kard. Mindszenty 
pareiškimą:

"Aš nemanau, kad turiu teisę 
savavališkai palikti savo postą, nes 
tai pakenktų Vengrijos bažnyčiai ir 
krašto laisvei. Tačiau aš palieku tą 
reikalą^ popiežiaus sąžinei. Jei jis 
įsakys" - aš pasitrauksiu, bet jis bus 
atsakingas prieš Dievą ir istoriją”.

Kardinolas Mindszenty šiuo metu 
gyvena Austrijoje.

Lygiai prieš 25 metus jis buvo 
suimtas. Prieš tai jis buvo pareiškęs 
kad žmonės netikėtu, jo prisipažini
mais teisme, nes jie bus prievarta 
išgauti. Bylos metu jis tą pareiškimą 
atšaukęs.

DOUGLAS DARBY LAIŠKAS 
POPIEŽIUI

Vasario 18 d. Pavergtą Tautų 
Tarybos pirmininkas N.S.W. Mr. Doug
las Darby, M.P. pasiuntė popiežiui 
raštą^ > didžiai apgailestaudamas del 
kardinolo Minszenty atleidimo iš 
Esztergomo arkivyskupo ir Vengrijos 
primo pareigų.

Douglas Darby rašo popiežiui, 
kad negalima eiti su komunizmu į jokį 
kompromisą; jo atstovaujamos paverg
tos rytų Europos tautos tai gerai žino 
ir apgailestauja toki popiežiaus elgesį 
su didžiai nusipelniusiu kardinolu 
Mindszenty, kuris visą savo gyvenimą 
pašventė kovai su komunizmu.

AR JIS BUVO ŠNIPAS?

1919 m. buvusio pirmojo Kauno 
Karo Komendanto, poeto Juozo Mikuc- 
kio atsiminimus pradėjo spausdinti 
"Gimtasis Kraštas” savo vasario 7 d. 
laidoje. Iš pirmųjų eilučių matyti, kad 
jis buvo užsiangažavęs šnipinėti 
sovietą naudai. 1940 m. bolševikų 
buvo areštuotas, o 1941 m. komisaro 
Guzevičiaus buvo repatriacijos keliu 
išsiųstas į Vokietiją. Paskui Mikuc
kis ilgesnį laiką gyveno Baltimorėje, 
prieš keletą metų grįžo į okupuotą 
Lietuva ir 1970 ‘m. mirė.

(ELTA) ***
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SVEIKINAME SOLISTĄ. GINĄ CAPKAUSKIENĘ ATVYKUSIĄ AUSTRALI
JON, LINKĖDAMI PASISEKIMO KONCERTUOSE IR MALONIOS VIEŠNAGĖS 
PIETŲ KRYŽIAUS ŠALYJE.

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA IR
A.L.B. KRAŠTO KULTŪROS TARYBA

Dūmų kamuoliuos
Prieš kelerius metus, kai Čilės 

respublikoje rinkimus laimėjo prez, 
Allende ir jo kairysis blokas, buvo 
Įvykdytas krašte platus apsivalymas 
nuo viso to, kas naujajam režimui ne
patiko, atrodė nereikalinga ar žalinga. 
Ypač ryški to apsivalymo dalis * degi
nimas knygų, paveikslų, naikinimas 
paminklų, z'odžiu, visko kas naujam 
rėžimui atrodė nepriimtina. Bet nai
kinta ne vien senojo režimo gaminiai 
- ėjo į liepsnas ir kitokios knygos, 
raštiški palaikai, kurie tik nebuvo pri
imtini naujojo režimo ideologijai, 
nors ir daug ankstesnės kilmės. Vietoj 
sudegintų ar kitaip sunaikintų - bib
liotekų lentynose, skaityklose, knygy
nuose "'prisipildė Markso, Engelso, Le
nino, Stalino ir kitų didesnių ar ma
žesnių komunizmo grindėjų knygų, buvo 
pertaisomi mokykliniai vadovėliai, 
"perrašoma" istorija ir 1.1. Sienos 
pasipuošė proletariato vadų portre
tais, kovų paveikslais, miestų aikš
tėse ant piedestalų atsistojo tų pat 
Įžymybių statulos. Tačiau tas neilgai 
truko: po praėjusiais metais įvykusio 
perversmo — laužų liepsnos rijo nu
versto režimo dvasinius turtus ir pa
minklus, buvo ( o gal ir dabar dar 
tebėra) verčiama į aikštes iš bibliote
kų, skaityklų, kas dar taip neseniai i 
ten krauta, daužyta dar neapsistovėję 
ant pedestalų statulos ir 1.1.

Knygų deginimas nėra pastarųjų 
laikų atradimas: jos deginamos nuo 
tada, kai buvo pradėtos rašyti. Kalifui 
Omarui priskiriama "garbė”, kad jis 
sudeginęs Aleksandrijos biblioteką, 
kurioje "kai kurių istorikų liudijimu, 
keliose patalpose talpinusi iki 700,000 
tomų ar ritinėlių sukauptos išminties. 
Iš tikro Omarui tenka dalintis garbe 
su Cezariu, kurio kovų Egipte metu 
didelė dalis tos bibliotekos sudeginta. 

Kita dalis, tilpusi Jupiterio Serapio 
šventykloje, buvo sudeginta Teodozi* 
jaus Didžiojo laikais, kai pagal jo 
ediktą buvo griaunamos pagonių 
šventyklos. Taigi Omarui likusi su
naikinti tik dalis, kuri jam atrodė esan 
ti nereikalinga, nes esą,kas žmonėm, 
reikalinga • telpa Korane. Vėliau kny
gos buvo deginamos eretikų, o ereti
kai degino tas, kurios buvo prieš juos 
nukreiptos. Valdovai įsakydavo kny
gas deginti, manydami tuo nuslopinti 
jiems nepatinkamų idėjų plitimą. Car 
laiku rusai degino lietuviškas knygas 
40 metų įmanydami, kad lietuviai bus 
surusinti ir įsilies į slavišką jūrą., 
nepalikdami pėdsakų. Mums gerai prisi 
menamoų Vokietijos nacionalsocialis
tų degintų knygų gaisrų pašvasitės.

Sį straipsnelį rašyti mane paska
tino betgi štai kokia aplinkybė: nese
niai teko skaityti spaudoję, kad ryšium 
su dabar vykstančiu Čilėje knygų 
deginimu, visoje Sovietų Sąjungoje 
persirito pasipiktinimų banga, bar
bariški degintojų veiksmai smerkiam 
spaudoje, mitinguose, siunčiamos pro
testo telegramos vyriausybei, poetai 
rašo eilėraščius, matydami savo vaiz
duotėje iš degančių įmygu kylančias 
raudonas liepsnas." Žodžiu, užsukta'- 
visas sovietiškas, , aparatas, pagal 
nurodymus iš aukščiau! Nieko pana 
šaus neteko girdėti tada, kai buvo 
deginamos tame pat krašte kitokio 
turinio knygos.

O kaip yra pačioje So v. Są
jungoje ir jos užimtuose kraštuose? 
Čia aiškinimai nereikalingi.

Vos prasidėjus Lietuvoje sovietų 
okupacijai, tame mieste, kur man teko 
gyventi ir dirbti, staiga pasidarė labpi 
aktuali butų problema:

(nukelta į 2psl.)

1



BENDRUOMENINE DRAUSMĖ

Būti drausmingu nėra taip lengva 
lietuvio būdui. Neturime tradicijų ir 
tinkamo auklėjimo. Esame labiau indi
vidualūs, mėgstame, būti patys sau 
vadais. Tai nėra peiktina savybė, kai 
individai yra stiprūs ir gerai žino savo 
ir savo tautos siekius ir tikslus. Jie 
gali daug padaryti ir atsiekti, kaip 
pavyzdi matome Solženyciną, jis vie
nas be organizacijos veikia ir labai 
daug padaro, bet tokių yra labai ma
ža, kurie savarankiškai galėtų veikti 
aplinka ir pasauli. Eiliniai individai 
turėtu suprasti, kad didesni dalykai 
pasiekiami tik organizuotu būdu. Ir mes 
lietuviai tat suprantame, todėl turime 
ir daug organizacijų ir nemažai gerų 
vadų, bet kad mums trūksta drausmės, 
mūsų masė yra nedisciplinuota. Todėl 
daugumas mūsų organizacijų neveik
lios ir nereikšmingos.

Bendruomene’ . kaipo tokia, nėra 
organizacija, ji yra socialinis jungi
nys sukurtas istorijos, kultūros ir 
gamtos aplinkybių, tai reiškiniai, ku
rie pagimdo tautas. Kiekvienas gyvas 
junginys negali apsieiti be vadovybes, 
todėl matome, kad tautos susiorgani
zuoja į valstybes, o mažesnės bendruo
menės į organizacijas. Organizacija 
yra žmogaus proto ir interesų pada
rinys. Ir mūsų nedidelė Australijos 
lietuvių bendruomenė yra susiorgani
zavusi į junginį-A.L.B-nę, kuris yra 
ne kas kita kaip organizacija. Nėra 
organizacijos be vadovybės, be įsta
tymų ir statutų. Visi bendruomenės 
nariai privalo dalyvauti organizacinėje 
veikloje. Žinoma, visi tie, kurie yra 
sąmoningi lietuviai, nesąmoningų 
niekas neprivers, jie patys save iš
jungia iš tautos likiminio skrydžio. 
Lietuviai gali būti tik tie, kurie vei
kia kaip lietuviai, kurie galvoja ir 
kuria kaip lietuviai, kurie eina tvir
tais ryšiais susijungę su lietuvių tau
ta. Lietuvis, be lietuviškų darbų, be 
lietuviškos veiklos, kad ir su lietu
viška kalba, jis tampa niekis mūsų 
likiminėje kovoje, nes jis neparodo i 
pastangų lietuvybei išlaikyti.

Kiekvienas lietuvis, atsidūręs to- i 
kioje plotmėje, kada jam pačiam tenka ■ 
vaikščioti ant aštrios likimines briau- į 
nos - būti lietuviu ar nebūti - turi ; 
parodyti pastangų už lietuvybės išli* i 
kimą. Jis turi veikti, nes tik darbai i 
lietuvybę išreiškia, o ne jo lietuvis- i 
kas vardas.

Veikla yra reikalinga organizaci
jos ir mes ją. turime, mes patys ren- ! 
kame valdybas ir patys joje dalyvau
jame, todėl turime atatinkamai paklusti 
ir vadovybės drausmei.

Mūsų bendruomenė bus veikli ir i 
gyva, kol mes turėsime, kas jai vado
vauja, ir kol mes patys ją gerbsime 
ir jos parėdymus ir patvarkymus vyk
dysime. Tai yra natūralus kelias į 
savo tautą ir į save patį.

am
***

DŪMU KAMUOLIUOS

(atkelta iš 1 psl.)
neužilgo turė

jusios atsikraustyti Katiušos ir, ži
noma, su katiušiukais... O jų vyrai ir 
tėvai • komandirai jau čia pat, labai 
dideliame kariuomenės garnizone. 
Vietiniai gyventojai buvo iš butų kraus 
tonai, glaudinami ir visai išglaudinami. 
Gavęs iš miesto vykdomojo komiteto 
pirmininko perkeldinimo orderi, nuėjau 
į man paskirtą patalpą, tik ką iškel
dinto advokato butą , kur man buvo 
skirtas vienas kambarėlis. Įėjęs pa
mačiau^ vienas nemažas kambarys iki 
pat lubų priverstas knygų - jos nebuvo 
sukrautos, o sumestos, kaip netvar
kingai metamos sukirstos malkos. Di
delės ir mažos, storos ir plonos. Ant 
grindų sėdėjo du berniokai gal 15 - 
16 metu, ir .rūkydami cigaretes, beveik 
nepavartę, mėtė knygas pro praviras 
duris i virtuvę. Šalia berniokų ant 
grindų stovėjo kelios knygos kiek tvar
kingiau sukrautos.

— Ką jūs čia veikiate, iš kur tos 
knygos? — pasiteiravau.

Vienas tamsiais, garbanotais 
plaukais, man pažįstamo krautuvinin
ko sūnus, sakėsi. esąs komjaunimo 
sekretorius, išdidžiai, autoritetingu 
balsu paaiškino:

— Šlamštas, is fašistu organizaci
jų: sudeginti! Mudu atrenkam, kurios 
geresnės — gal tiks komjaunimo kny
gynėliui.

Virtuvėje sumesta didoka krūva 
atrinktų, skirtu sudeginimui, knygų 
krūva. Ir. kiti tokio pat amžiaus ar gal 
dar jaunesni berniokai glėbiais nešė 
į kiemą, mėtė ant sumestų šiaudų ir 
pagalių krūvos. Didesnėsės buvo plė
šomos dalimis, nes esą knygos sun
kiai degančios. Kai krūva buvo jau 
nemaža, ant jos užpilta benzino ir 
padegta. Siūbterėjo liepsna ir juodų 
dūmų kamuoliai kilo į vifsų. Kiek to
lėliau buvo kraunama tokiu pat būdu 
kita krūva, ir dar kita...

Šios visos knygos, kaip vėliau 
teko sužinoti smulkiau, buvo saugumo 
organų įsakymu suvežtos iš keliuose 
valsčiuose ir mieste buvusiu organi
zacijų knygynėlių — jaunalietuvių, 
pavasarininkų .saulių ir kit. Protokolų

Melboumo Dainos Sambūris vasario 16-tosios minėjime.

ADELAIDĖS LIETUVIU. TEATRAS "VAIDILA” Scena is' A. Ruko "Bubulis ir 
Dundulis”. Iš kairės: A. Malinauskienė, J. Neverauskaitė, V. Opulskis, J. 
Baranauskas, B. Mikužienė, A. Maciūnas, A. Gutis, N. Skidzevicius, V. Bal
tutis. Režisorius: J. Neverauskas. Dekoracijos dail. S. Neliubšio. Užpakalyje: 
Sydney apylinkės tautinių šokių grupės jaunimas.

knygos ir raštinių bylos išskirtos ir 
perduotos saugumo žiniai.

Dar kelias dienas mano busimojo 
buto kieme smilko dūmai. Naujieji 
komjaunuoliai vis ateidavo, apdegu
sias knygas lazdomis padaužydavo, 
užmesdavo šakų ar pagalių. Knygos 
nenoromis degė, lyg spirdamosi tokiam 
šiurkščiam su jomis elgimuisi.

Kai mano kieme liko tik juodų de
gėsių krūvos, dūmai pradėjo kilti 
gimnazijos, viešosios bibliotekos ir 
skaityklos, privataus knygyno, ligo
ninės kiemuose. Ta pati, o gal panaši 
komisija ten irgi darbavosi.

Pradžios mokyklų knygynuose 
atrinktos knygos, pagal nurodymus iš 
aukščiau, buvo, rodos, vežamos į 
apskrities miestą, mokyklų inspekto
riaus nurodyton vieton. Vadovėliai, 
kitokių nususpėjus parengti, buvo 
pertaisomi - kai ką, išbraukiant, kai 
ką pridedant.

Kelioms dienoms praėjus, specia
li komisija, susidedanti iš saugumo ir 
milicijos atstovų ir dar kažkokio as
mens, lankė visas įstaigas, Įmones ir 
nuodugniai tikrino turto knygas. Atė
jusi į mūsų įstaigų (teismą), komisija 
pareikalavo inventoriaus knygos ir su 
dideliu atsidėjimu tikrino jos įrašus. 
Jei rado ką nors nurašyta, reikėjo 
duoti Įtikinančius įrodymus, kad tas 
atlikta" nurodyta data, o ne dabar, sie
kiant', kokį nors daiktų nuslėpti .Tik
rinta rašalo šviežumas. Atlikusi nuo
dugnų tikrinimą, komisija atsirinko 
eilę knygų, Vyties paveikslą, Vyties 
gipsinį reljefą, Respublikos prezi
dento "ir visus kitus paveikslus- kuni
gaikščių, įvairių veikėjų paveikslus 
ir gipsinius biustus. Dėl tikrumo, ko
misija patikrino visas spintas, archyvo 
kambarį • kad nebūtų dar kas nors 
paslėpta, kad ir ne inventorinių daik
tų. Paimti daiktai buvo sumestų į 
prie durių laukiantį vežimėlį. Veži
mėlis jau buvo gerokai pripildytas 
tokių pat daiktų iš kitu vietų _ir va
žiavo i saugumo milicijos būstinę. 
Galimi sudeginti daiktai buvo čia 
pat metami anų krūvos ir deginami 
jau išbandytu budu, o gipsiniai bius
tai, reljefai metami ant kitos krūvos, 
kur stambokas vyras,'pasiraitojęs ran
koves, dėjo vieną po kito aut malkoms 
kirsti kulbės ir kūju daužė. Gružas 
vėliau išvežtas už miesto, i šiukšlynus

Sunaikintų knygų, ‘paveikslų, 
biustų vietas užėmė keleriopai dau
giau naujos eros eksponatu. Ir taip 

vyko visoje Lietuvoje. Didesniuose 
centruose platesniu mastu, kai kur su 
ceremonijomis.

Protestuoti - reikštų pagreitinta 
kelionę i kalėjimą ar ištrėmimą.

4 J. SI.***

PAMINKLO REIKALU
S.m. kovo mėn. 4 d. Melboumo 

Lietuvių Klubo pirmininkas p. A. 
Ramanauskas sušaukė Victorijos Lie
tuvių Evangelikų Tarybą pranešimui 
dėl Ramovėnų pastangomis ir daugu
mos lietuvių aukomis pastatyto pa
minklo perkėlimo iš Tautinių Švenčių 
minėjimų salės į evangelikams skirtą 
koplyčią". Evangelikų Parapijos Tary
bos nariai susirinkę rado viduryje 
koplyčios jau išardytus suolus ir di
delį paminklą priremtą prie šoninės 
sienos, mažoje koplyčioje.

Evangelikų parapija savo lėšo
mis ir darbu skoningai atremontavo 
minėta koplyčią ir labai patenkinti, 
kad ankstyvesnės Klubo Valdybos 
paskyrė ją Lietuvių Evangelikams, 
kad jie joje" galėtų niekeno netrukdomi 
melstis savo gimta lietuvių kalba. 
Jokių pertvarkymų i? Klubo nereika
laujama ir Evangelikai ją iki šiol tin
kamai prižiūri. Tikriausiai tokių persi
stengtų, iš visų ribų išėjusių,koply
čios pakeitimo "'planų vykdymo išlai
das Klubas galėtų reikalingiems re
montams panaudoti.

Atrodo, Klubo pirmininkas norė
damas sau palengvinti paminklo per
kėlimo atsakomybę, tikėjosi ir laukė. 
Melboumo Lietuvių Evangelikų Tary
bos aklo pritarimo, svarbiausia ne 
tik pritarimo paminklo pritvirtinimui 
koplyčioje, bet ir tam naujam Klubo 
Tarybos suprojektuotam planui, kuris 
iš maldai skirtos koplyčios, be jokių 
abejonių, padarytų muziejų.

Evangelikų Parapijos Taryba pa
siklausiusi p. "A. Ramanausko prane
šimo ir susipažinusi su plano projektu, 
atskirai tarp savęs pasitarusi, įteikė 
Klubo pirmininkui p. A. Ramanauskui 
tokio turinio nutarimą:

1974 m. kovo mėn. 4 d.
Victorijos Lietuvių Evangelikų 

Parapijos Taryba apsvarsčiusi Klubo 
pasiūlymą dėl pertvarkymo mūsų ži
nioje esančios koplyčios patalpos, 
daugumos nuomone, visas planaszkaip 
toks z atmetamas, bet būtu priimtina 
paminklo lenta, jei butu, pakabinta 
galutinėje sienoje, išėmus tik du suo
lus.

Tuo pačiu Evangelikų Taryba 
supranta, kad Klubas yra tikras patal
pos šeimininkas ir gali elgtis savo 
nuožiūra. ,

(seka 6 parašai)***

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju aplankusiems mane ligoninėje kun. Butkui, 

Juozui ir Palmirai Tallat - Kelpšams, Ed. ir M. Migevičiams, A. ir 
Vik. Jablonskiams, M. Petroniui, Em. Kolakauskui, L. Karveliui, 
S. Pačėsai, S. Zablotckienei, N. Čelkienei. Mano kaimynams: Mrs. 
Ruby Pearce, Mrs. Nina Kupek, Mrs. R. sFokkes Krame, Mr. P. 
Fokkes, Mr. Faktor. Atskirai noriu padėkoti, kurie mane aplanke 
po keletą sykių: tai P. ir O. Grosai, A. ir D. Bumeikiai, A. Baužė, 
M. Umbražiūnienė, B. Mazgelis, Alb. Kulka. Prisiųsdami atvirutes 
M. Soc. GI. D-ja ir Algis ir ponia Dudaičiai palinkėjo greit pasveikti. 
Per telefoną, bei kitus asmenis, palinkėjo greito pasimatymo V. Šlio
geris, B. Stašionis ir A. Valiulis. Iš Kogarah George ligoninės grį
žau š.m. kovo 2 d. sveikata po biskį. gerėja.

Jus gerbiąs A. Kulka
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ATRIEKTA RIEKĖ
O. Galkytė

Kas yra ta skausminga jėga, kuri 
traukia namo, traukia į tėviškę? Su
grįžti į vietą, kurią kadaise taip 
baisiai palikti* norėjai ir kurios nie
kada iš tikrųjų galutinai nepalikai? 
Čia per daug tavo šaknų paliko. Tikėjai 
esi atsiplėšus, bet žiūrėk, kiek dar 
čia daug tavęs tebėra. Sugrįžti namo 
ir tave tempia, jaudina, kankina tave. 
Gatvės pilnos yai duoklių, ir vienas iš 
jų esi tu. **Cia tu pradėjai, čia tu 
priklausai. Sugrįžk!”

Tačiau, jeigu klausyti Thomas 
Wolfe: — Nėra jokio kelio atgal!. — 
Sunku pergyventi pasikeitimus, nors 
tiek daug dar pasiliko tas pats, taip 
mielai ir skausmingai tas pats.

Kai rudenį grįžau namo, susi- 
kimšom į brolio automobilį ir išvažia
vom pasivažinėti. Saulė leidosi ir 
viską nudažė'rausvo aukso spalva. 
Gatvės tos pačios ir medžiai. Gal būt, 
medžiai šiek tiek paaugo, namai pa
krypo, tačiau tos pačios vaikystės 
gatvės, tie patys sodai..

- Ar atsimeni, čia Lina gyveno? 
—. sako sesuo.

Atsimenu, atsimenu! Kiekvienas 
medis, kiekvienas takas šaukia be
balsiu atsiminimu. Brolis ir sesuo 
niekur nebuvo iš slo priemiesčio išsi
kėlę. Jie čia kiekvieną žmogų, kiek
vienus namus, kiekvieaągrindinio ak
meni pažįstą,

Neris. Čia plaukti mokėmės. Čia 
dėkom amžinai įsimylėję, amžinai 
pilni laukimo gyventi. Tikėjomės kokio 
tai stebuklingo gyvenimo. Pasidaro 
gaila ir lyg atsiprašyti upės norėtum 
kad palikai, kad tokią ilgą laiko dalį 
gyvenai svetur ir ji nežino, kaip tu 
gyvenai. Ji tavo Širdies plakimo ne
girdėjo, ji nematė tavo vaikų ir anūkų. 
— Sugrįžk! Čia tavo atodūsiai jauni, 
čia krykštavimai, čia tavo pėdos 
smėlyje... Sugrįžk!

Gatvės... ir namai. Gal būt, jie 
mažesni, gal but, labiau pakrypę ir 
apleisti, tačiau savo sųvargime jie 
atrodo amžini. Čia juk į mokyklą ėjai, 
šitoj aikštėje žaidei. Jie nežino apie 
tą gabaliuką tavo gyvenimo, kurį pra
leidai svetimose gatvėse. Atrodo, jog 
tiktai sugrįžti tereikia, čia tiktai... 
į tas senąsias gatves, ir bus viskas 
kaip buvo; būsi ir tu tas pats. Tik 
sugrįžti tereikia į tą tolimą laiką, pas 
jaunus tėvus ir sveika, nesuplėšyta, 
nesuvargusia, jauna tavo širdim.

Pasivažinėjimas tampa atlaidais. 
Vis toliau . į praeitį eini, kaip piligri
mas. štai namai, kuriuose brolis 
gimė. Čia, ant šito suolo sėdėdavo 
tėvas ir su kaimynu ginčydavosi poli
tikos reikalais. Dabar tėvo tik kapas 
Klebonišky. Kur kaimynas? ... Neįti
kėtina! Viskas atrodo tas pats, kaip 
aną tolimą vakarą; medis saulės lai
doj toks pat nuostabus, kai su Jurgiu 
po juo stovėjom ir kalbėjom apie 
ateitį. Jurgis mirė toli šiaurėj. Daug 
buvo pažadų, daug priesaikų. - Su
grįžk! Niekas nepasikeitė. Grįžk na
mo! - Rodos tyliai, rodos rėkia me
džiai ir gatvės.

Miestas apkabina tave ir spau
džia, spaudžia tavo krūtinę. Kaip 
vaiką tebeglobia tave. Gėle's įgauna 
akis. Maldaujančias: — Pasilik! Ne
beišeik! Čia tavo jaunystė!

Namas, kuriame kadaise gyvenai, 
pilnas senojo kvapo. Per atdara langą 
tas pats vėjelis judina užuolaidas. 
Keli jurginai vazoj, iškilusioj nuo 
laiko atsitiktinumų. Gal būt, ji laukė 
tik tavęs, kad dar kartą ranka palies- 
tum, kaip tada maža glostydavai jos 
paauksuotus ornamentus. Gerklėje 
ankšta ir veržias ašaros.

Senelių portretai ant sienos. Tiek 
metų nesinešiojai jų vaizdo atmintyje. 
Pažįsti iš karto ir akys portretuose — 
akys tavo pačios. Išgirsti žodžius, 
senolės sakytus taip seniai, seniai: — 
Laimink Dieve, tave vaikeli, visuose 
tavo keliuose! — Kiek kelių praėjai?

daug palaimos tave lydėjo?’ —Kiek
Susitinka tavo ir senolės akys portre
te. - Pasilik namie, vaikeliu nebeik 
svetur! Čia tavo namai! Čia tavo

k liauna, uvuciA

_____ Čia tavo namai! Čia tavo 
tėviškė! Sugrįžk! ' — Pamatai ašarą 
senolės akyse ir sunku sulaikyti 
savąsias. Čia, tik čia tarp šitų namų 
sienų tebėra senolės laiminantieji 
z'odžiai, Jų neišnešė su senolės kars
tu; jie liko ir lydėjo šio kiemo vaikus 
jų keliuose.

Susėdam ant slenksčio su seseria 
ir tylim. Ar yra pasauly kitas slenks
tis, kuris būtų toks, kaip šitų namu?

— Kodėl žmogus yra vienintelis 
tvarinys, kuris negali užmiršti? — 
Kuris taip tampriai 
praeities? Atminimai 
drauge prakeikimas, 
kankinančiai skauda prisiminti visa, 
kas praėjo. Gal būt, mes vieninteliai 
tvariniai, kurių atminimai jausmais 
surišti. Mes nenorime prarasti nė vie
nos mūsų gyvenimo dalelės. Mes ne
norime pasiekti, susigrąžinti nors

niai turėjo nustatyti kainą ir mergaitę 
parduoti. ’’Kalym” vadinasi tas mo
kestis už nuotaką. O, mano giminės 
gali gauti gerus pinigus, nes mer
gaitė blondinė, mėlynom akim, kaip iš 
pieno plaukus. Galėjo prašyti, kiek 
norėjo, ir visa apylinkė laukė, kokią 
kainą tėvai nustatys. Nuoširdūs kai
mynai patarinėjo mano giminei sku
bėti, nes mergaitė sensta ir kaina 
krinta. Visas tas biznis turi būti 
daromas slapta ir po ”blatu”, nes 
partija mokina atsisakyti senų ver
gystės papročių ir džiaugtis nauju, 
modemišku sovietų gyvenimu. Bet 
čia, galima sakyti, senovinė vergiška 
atgyvena ’’susiklešino” su laimingu 
socializmu, net iš kelių pusių. Tie 
prakeikti lietuviai, kaip jau sakiau.

prisiriša prie 
— palaima ir 
nes baisiai,

dalinai; per žmones,su kuriais gyveni
mą dalinomės, ar daiktais, buvusiais 
jo dalimi. Miršta žmogus ar daiktas 
dingsta, ir jie išsineša dalį tavęs. Iš- nesilaiko jokių užbėkichstaniškų pa* 

pročių. Turi dukterį ir nei parduoda, 
nei neparduoda. Žmogui šešios avys, 
kaip į balą, ir dėl jų dabar eina po
grindinė ‘‘blatinė” byla ir prireikė 
mano pagalbos.

Kadangi mano giminės tokie apsi
leidę ir mergaitei kainos, t.y. "Kaly- 
mos” nenustatė, vienas jų kaimynas, 
jau tris ar keturias žmonas beturįs, 
nutarė veikti. Davė kaimo milicinin
kui 100 rubliu ir šešias avis, kad su
tvarkytų piršlybas. Pirkėjas ( jauni
kiu juk jo negali vadinti?) siūlė tė
vams 500 rubliu ir 12 avių. Atėjo 
milicininkas T'arbaklyniovas pas.; 
tėvus su pinigais. ir avimis ir nori. - 
išsivesti Danutę. Tėvai neima pinigų . 
ir aviųtį trobą neįsileidžia ir bendrai 
elgiasi labai neužbekichstaniškai. 
Milicininkas vėl eina pas pirkėją, vė] 
atsiveda didesnį buri avių, bet mano 
giminės vistiek ^neparduoda; negelbs
ti nei milicininko valdiškas autorite- 
tas. Kai pagaliau visi įsitikino, jog iš 
to biznio nieko nebus, draugas Tar- 
baklyniovas jau buvo suvalgęs visas 
šešias ’’blatu” gautas avis tJo irgi 
plati giminė).

Mano giminės yra kaltinami ^ ap
gavyste ir iš jų reikalauja grąžinti 
milicininko suvalgytas avis. 100 
rubliųzturbūt,grąžino, nes nereikalauja. 
Viešos bylos kelti negali, nes partija 
nepripažįsta nuotakų pardavinėjimo; 
tai daroma slapta, su milicijos pa- 
gelba. Jeigu mano giminės negrąžins 
prarastų pirkėjo avių - sudegs jų lūš
na. Dėl lūšnos, kaip ten beb<utų, pasi
statytų kitą, nes lapų ir molio pietų 
Sibiro pelkėse yra, bet jie turi dar 
daugiau problemų. Jie rašo: - Brangi 
giminaite, gal gali kaip nors mums 
padėti dėl mūsų jau minėtų šešių 
avių. Mes bandėm pasiskųsti vyriau
siam apylinkės komisarui, bet čia be 
’’blato” negali nei pokalbio pradėti 
su valdišku žmogum. Kol priėjom prie 
komisaro sekretoriaus, ’’hiatais” 
praleidom dar tris avis, paskolintas 
iš kolchozo. Sekretorius mums pasa
kė, jog esame sabotažnikai ir lai
mingame socializme tokių parduotų ar 
nupirktų;,, nuotakų visiškai nėra. Tą 
daro tik vakarų imperialistai. Jis 
patarė geriau išstudijuoti ’’dialektinį 
materializmą”. Musų reikalą sutvar- - 
kys draugas milicininkas Tarbakly- 
niovas (tas vienas kaime tėra). Taigi, 
laimėjo ’’dialektinis materializmas” - 
ir mes žūtbūtinai turime sugrąžinti 
avis arba atiduoti Danutę. Gelbėls mūsų 
dukrelę! Jeigu atsiųstum mums bliz
gančios medžiagos dėl dviejų chalatu, 
vienas Kurdupilvievui, o kitas Tarbak- 
lyniovui, tuomet būtu vilkas sotus ir 
avelės... Maldaujam tavo pagalbos.-

Pasiunčiau. Dabar giminės jau 
gali drąsiai sakyti, jog Danutė par
duota i*Australiją už blizgantį ”bla- 
ta”. Ūžbekichstane toks paprotys: 
nesvarbu kam ir kur parduodi savo duk
terį • bile parduodi pagal azijatišką 
paprotį. Giminės 
medvilnes; niekas

eini iš namų, išeini tūkstančius kilo
metrų, išeini ilgą eilę metų, bet tavo 
šaknys lieka. Šaknys, kurios nepersto
jančiai šauks tave: — Sugrįžk! Grįžk 
namo.

v Norėtum, gal būt, likti; norėtum 
grįžti, bet esi atriekta riekė nuo gimto
jo kepalo ir kelio atgal ištiktųjų ne
bėra. Yra tik saldarugštė nostalgija, 
kaip toji duona, kurios riekė esi. Yra 
tik skausmas, mielas toks ir kaip 
jaunystės meilė, brangus. Esi duona 
kito 
yra 
traukia tave. Nepasiliksi! Išeisi vėl, 
tik ant slenksčio pasėdėjus, išeisi... 
Grįši tenai. Grisi su ašara iš portreto 
senoles ir palaimos žodžiais. Grįši 
į ateitį, kurios praeitis tu esi.

***

gyvenimo ir save raikai. Tavyje 
šaknys, giliai tavo širdy ir jos

S

Prarastos avys
Aga

Gavau laišką iš giminiu, iš pa* 
Taškento. Na,' ne iš paties mies* 

bet iš netolimos provincijos. Iš 
kur auga medvilnė, ganosi avys

ties 
to, 
ten, 
ir saulėlydyje auksu žiba pasakiški 
gražumo kaimai. Maniškiams kaimo 
milicininkas draugas Sultan Tarbak* 
lyniov kelia savotišką bylą dėl šešių 
aviu, kurias jis turi sugrąžinti tūlam 
draugui Tadzik Kurdupilviev, bet 
kurios yra prarastos per mano giminės 
kalte. Nepagalvokit tiktai, kad čia 
kokia konkurencija vilnos su medvil
ne! Ne, ne! Iš pradžių ir aš taip 
spėliojau; byla daug komplikuotesnė. 
Ištiktųjų, tai reikalas liečia parduota 
nuotaką, tačiau avys prapuolė, kad 
nuotaka būtų neparduota. (Tikriausia 
manote, kad aš čia kokius juokus pasa
koju? Ne, aš labai rimtai. Galiu laišką 
parodyti.)

Pradžia buvo tokia. Per aną 
didįjį tautu kilnojimą, jų pačių labui

ir bendrai tautų meilei, iš Vilniaus 
dalis mano giminės buvo perkelta į 
Uzbekichstaną. Mat, jie buvo liau
dies priešai ir juos reikėjo atvesti į 
teisingą gyvenimo kelią. Sitai įvykdy
ti galima buvo tik Uzbekichstane, 
pietų Sibire. Vienas kitas iš mano 
giminiu atsisakė atvedami ir išėjo iš 
šio pasaulio, bado ir malarijos išly
dėti. Kiti išlaikė ir šiaip taip aklima
tizavosi. Taigi: aklimatizavosi tik 
jų kūnas, o charakteris liko toks 
pat: nepataisomas, nesuvaldomas, 
liaudies priešiškas. Ištremti jų jau 
nebėra kur, nebent pas Abraomą, bet 
jie yra geri medvilnės skynėjai, nors 
ir pašėlusio charakterio. Negeria 
avių pieno ir šiaip visokių papročių 
nesilaiko.

Per tuos ilgus metus mano gimi
nėje atsirado kūdikis ir išaugo į gana 
gražia 16 metų merginą. Pagal seną 
azijatišką įstatymą,jos tėvai jau se

ramiai sau skina 
kol kas negrąsina 

uždegti lūšną, nes abu suinteresuotie
ji saugo paštą ir laukia australiško 
’’blato”. Tobula partija ir toliau’’blato”. Tobula 
mokina apie laimingą socializmą.

***

KITI APIE MUS
•’Dirva” rašo - Australijos lietu

viai. apatinėje zemės pusėje, vaikščio 
ja kojomis aukštyn ,
- sukombinavo žmogelis pokštą.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
- Nors vaikščioja kojomis aukš

tyn, bet galvų nepameta.
‘ ***

Mūsų Pąstpgė.Nų'.. M’ 1974.3.18 psl.- 3-’

3



VOLGOS VIEŠNAGĖJE
Lyg koks vaiduoklis ar košmaras 

paupiu atslinko miestas ir neišaušu- 
šio ryto rūke kranto šviesų kandela- 
brai atrodė kaip klaikios Dantės pra
garo žvakės. Nesimatė, kur miestas 
prasideda ir kur baigiasi. Miestas 
apima 76 kilometrus Volgos krantų. 
Miestas, kuriame gyvena du milijonai 
žmonių ir jame stovi 56 kultūros rūmai. 
Laimingi darbininkai ir darbininkės 
dirba dieną ir naktį traktorių fabrike 
ir pagamina 60,000 traktorių per metus. 
Tai nedaug. Pradžioje padarydavo 
100,000 traktoriųfir darbininkų butai 
traktorių gyvenvietėje visi drauge 
turėjo vieną vonią. Per karą viskas 
tapo sunaikinta, tačiau fabrikas vėl 
atsistatė, gyvenvietėj vėl auga butų 
blokai; sekančiame penkmečio plane 
numatyta ir vonia.JD gal ir po vieną 
vonią per blpką. Šiandien miestas 
pilnas šventyklų/ kuriose: sprendžia
mas darbo žmonių likimas. Prie įėjimų 
geltonos stalinistiškos kolonos/ pa
puoštos gipsiniais akantųj lapais. 
Ant geležinių parko vartų viršūnės 
šviečia laurų vainike paauksuota 
sovietų žvaigždė.

Koks nusigyvenęs socializmas, 
jeigu kaip fašistų miestų planuotojas 
Hitleris, iŠ graikų pasivogė kolonas... 
Bet geriau tylėti, nes šis miestas 
labai opus punktas rusų jausminėj 
geografijoj. Volgorad savo laiku pa
garsėjęs Stalingrado vardu. Geltono
sios šventyklos “stulpai be sielos’} 
kaip vienas keliauninkas yra pava
dinęs, buvo atlyginimu, traumatine 
kompensacija - karūna sovietų žmo
gaus atstatymo pastangomis.

“Po karo Stalingradas buvo va
dinamas miestu be adreso, bet sovietų 
darbo liaudis savo pastangomis at
siekė stebuklų. Iš pelenų atsistojo 
Volgogradas tik dėka sovietų darbo 
žmogaus’’ -pasakoja mūsų In tourist’o 
vadove' Nadia. Skambėjo lyg išmoktas 
eilėraštis, kuri pati deklamuotoja 
nevisiškai supranta.

Mūsų laivas “Nikolai Gogol” 
slenka toliau ir lengvutis stepių,vėje
lis onduluoja Volgos vandenį mažomis, 
jaudinančiomis bangelėmis."

“This must have been hell” • sa
ko man amerikonas profesorius " iš 
Floridos. Jis dėsto istorijų ir jo stori 
akiniai remiasi faktais. Jis nemato 
skraidančių vampyrų. Devyniasdešimt 
tūkstančių žuvusių sovietu karių kas
dien atgavinami dirbtinu kvėpavimu, 
kasdien stigamtizuojami ir rodomi 
turistams, nors po mūšio praėjo virs 
ketvirtis šimtmečio ir fašistų kaulai
seniai sutrūnijo po nauja statyba.
Stalingradas tebeglosto savo traumą. 
Užkulisy tebegriaudžia šūviai ir 
karas rodomas, kaip opera. Mirtis, 
badas," šaltis ir. peršautas pilvas 
tapo orgazmu. “Automatas per peti, 
10 granatų rankose ir didvyriškuma's 
širdy”... -"» - Garbingas sovietų kary, 
tu°džiaugsmingai kraują liejai už tfevy 
nę pagal Stalino vargonų muziką. Tu 
mirei dėl laimingesnės ateities savo 
vaikų, kurie šiandien eina gatve 
niūriais veidais ir nepakeldami akių 
nuo savo pigių guminių batų smaigalio.

Amerikonai • išmintingi žmonės, 
filmavo istoriją, (Look at the lovely 
ruins, darling). Mūza Klio, užmiršusi 
USA, Čia švaistėsi iki nu;alpimo.

Po pietų einam į Planetarium, kuri 
padovanojo Rytų Vokietijos darbo 
liaudis. Dviejų valandų filmas apie 
Stalingrado mūšį. 40 laipsnių karščio. 
Rusų kolchozo kaimietės, ‘skarelėm 
suveržusios galvas ir apsikrovusios 
krepšiais, nejudančiomis akimis žiū
rėjo j sceną ir balsiai griaužė obuo
lius. " Patetika pilname įtempime: 
sovietų kariai vieną po kito" nušauna 
vokiečių lėktuvus erdvėje.

— Mums reikėtų Rusijos orą im
portuoti, - sako man profesorius, 
— Tokiame ore gal neturėtume tiek 
problemų su studentais. — Jis šypso
si sau ir kemša pypkę.

Laive daugiausia amerikonai, 
vienas kitas vokietis, šveicaras, 
keletas rusų emigrantų ir aš, australė.

- Anarchistai ir biurokratai — du 
tipai, kuriuos Rusija nuo amžiųgimdė, 
- sako emigrantė rusė, jau 50 metų gy 
venanti Brazilijoj, — Rusas niekada 
savo tėvynės neužmirš! — Su raudonu 
poncho ant pečių ir tamsiais plaukais 
ji atrodė“ panašesnė i, sena, kreolę,

- t .
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negu į rusę. Mano akys nukrypsta į 
vandeni ir betonuotus krantus.'Na, kaip 
ten' bebūtų, Volga vis dar tebėra 
anarchiste.

Slenkame pro klasiškus kaimus, pro 
beržynus, pro lūšnas ir apdžiūvusias 
saulėgražas po langais. Kolchozo 
kaimas, bet nesimato nė vieno žmo
gaus gatvėje; net ir vaikų nėra. Kai
mas, kaip iš Čechovo novelės - purvi
nas ir vienišas. Išdrožinėtom langinėm
ir sulinkusiais stogais trobeles. Vi
duje pirmasis *’ rojaus” patogumas: 
200 litrų šaldytuvas ir po vaškinėm 
gėlėm iškaišyta ikona stovi monstro- 
zinis TV aparatas.

Mes matėm šventąją Rusija su 
bazilikų bokštais, auksinėm ikonom,, 
bet mums rodomų filmų ir prospektų 
Rusija, pasyvus ruso charakteris gimė 
sų Lenino saga bamboj. Kiekvieną 
mūsų kelionės vakarą buvo rodomi 
šventi, rimti ir kruvini “matuškos” 
Volgos saulėlydžiai; puikūs Intouris- 
t’o inscenizavimai. Tačiau krante 
vien statybos kranai, statybos duobės 
ir niūrūs, lėti darbininkai. — Nežinau, 
kaip pas jus Melbourne, - sako man 
amerikonė, - bet jeigu taip plauktume 
Mississippi, šie darbininkai sukautų ir 
mojuotų. - Tikrai, slenkame lyg lai
dotuvių laivas. Pro mus prabėga upės, 
praslenka sieliai ir kartais palydi 
balalaikų ar gitarų garsais.

Volga ne vien vandens kelias. 
Ji Europos mitas. Ant jos kranto per 
tūkstančius metų suklupo vakarų pa
saulis. Tačiau mitas jau seniai šuma- 
terialėjo ir srovė pasidavė technikai.

Vakarais, apie 10 vai. jlaivo pro- 
letariška valdžia pakenčia buržujišką 
džazo muziką restorane ir viršuje 
eina filmas, kultūra amateur - slavis- 
tams, “Anna Karenina”.

Kad upės neužmirštum, reikia į 
ją. prišlapinti arba spiauti; sakydavo 
vaikystėj. Aš spiaunu. Rusijoj net 
ir jūreivis nedrįstų i Volgą šlapinti. 
Rusija padorus kraštas; taikus, puri- 
taniškas ir taip užliūliuotas, kaip Le
nino mumija Raud. Aikštėj.

Prie Kazano Volga, kaip jūra. 
Vėjas šaltas, nors dar vasara. Nuo 
kranto ateina gitaros skambesys ir du 
jauni balsai mėgina “Matuška Volga”. 
Daina ir netvarkingas stygų tampymas 
veikia beveik antisentimentaliai.

Kazanas • totorių autonomines 
respublikos sostinė. Miesto aikštėj, 
prie Kazano Kremliaus mūrų stovi so
cialistinės realybės monumentas • 
poeto Muša statula; juoda, biauri, 
monstroziška. Mūsos geriausia poezija 
buvo parašyta vokiečių kacete. Poeto 
suspausti kumščiai atrodo juodi ir 
phališki slenkančioj erdvėje, tačiau 
muskulingos jo kojos susuktos į spyg
liuota vielą.

■$eda i gamtos . muziejų. Lenino 
figūra prie durų mane atstumia; atsi
skiriu, nuo grupės ir bastausi po mies
tą. Patenku prie katedros. Jos adatos 
smailumo bokštai mediniai ir iš lauko 
ikonomis išdažyti, tačiau auksas jau 
seniai nublukęs nebeatmuša saulės 
šviesos. “Trečioji gražiausioji Rusi
jos bažnyčia’} — sako man Intouristo 
brošiūra. Jos altoriai išdraskyti ir 
Įrengtas planetariumas. Iš 62 Kazano 
bažnyčių naudojamos yra tik trys ir 
viena mečetė totorių sostinėj. Trans
cendencija rezervuota tik ’’babuškoms”

Kazanas blizga Švara, kaip Ajax 
reklaminė virtuvė. Amerikonai negali 
nustoti kalbėti: “no can, no paper
bag, no ice - cream container, nothing” 
Jeigu rusaį pasieks mėnulį, turės pa
siimti šiukšlių dėžės, amerikonų palik
toms šiukšlėms surinkti.

Mus suskaičiuoja ir veža į pionie
rių stovyklą. Kazano darbininkų vai
kai atostogauja. Mums atvykus / jie 
ploja ir ploja. Kietas, išstudijuotas 
plojimo ritmas. — Čia puiki organiza
cija - sako man ’ šveicaras. Vaikų 
suformuotu keliu veda mus į klubą. 
Sienos nuklijuotos sovietų herojais“. 
Ant scenos, po Lenino žodžiais: - 
Menas - liaudies nuosavybė — susi
grupuoja choras ir vaikai dainuoja 
tautu draugystės himnus. Malonumas 
žmonėms, mylinties drausmę, be jude
sio stovinčius vaikus. Užhipnotizuoti 
galingos, virš savojo ego partijos, 
jie čia mokomi prisitaikyti prie valsty
bės norų ir frazeologijos.

— Ką^ tu žinai apie Leniną? - 
vokietė žurnalistė klausia vienos 
mergytės, mokančios angliškai. Ji 
nedrąsiai traukiasi nuo mūsų. Atsisu
ka į dideli paveiksią: Leninas su savo 
drauge Krupskaja, 'vaikučiai eina jų 
priekyje tarp gėlių ir žolynų. — Leni
nas - mūsų išvaduotojas, myli vai
kus. — Tą ji žino apie Leniną. Jie

dainuoja: “Pionieriai geri draugai, 
tą žino Pietuose ir Rytuose”. Daina 
apie linksmą dviratininką ir apie 
“ęerus vyrukus, kuriuos danguje pašo
vė vokiečių kariai”. Vadovas mums 
verčia dainas. Amerikopai ploja, kaip 
paprastai, kai kas nors dainuoja.

Mums išvažiuojant, pionieriai vėl 
suformuoja paradą. Bet jie kažką turi 
rankose ir jų prižiūrėtojai nelabai pa
tenkinti. Spalvotas atvirutes su “Stars
and Stripes”. Amerikonai iš kiekvie
nos kelionės daro “good will tour”; 
jie pilnas nuo batų dėžutes turi pri
sidėję mėnulio astronautu fotografijų. 
Šveicarai dalina kombinuotus “ball
pens”.

Kazane buvo jau tuščios, miru
sios gatvės. — Ką veikiat vakarais?
- klausiam vadovo. - Nieko, — atsako.
- Jeigu nėra mitingų, sėdžiu namuose.
- Nėra jokių kavinių, nei restoranų; 
tik kultūros rūmai, _ monumentalinis 
gėris. Jeigu nori išgerti, geri na
muose arba stovėdami gatvėj.

Kazanas « revoliucionierių miestas, 
ir anksčiau čia virė požemis. Čia ir 
Leninas darė sąvo pirmus socializmo 
bandymus. Čia buvo prieglauda kai
riems ir liberalams, požemy judėjo 
anarchistai ir nihilistai. Po 1887 
sukilimo universitetas Leniną rele- 
gavo. Dabar jis stovi; vienoj kišenėj 
kepurė, kitoj laikraštis. “Gospodin” 
Revoliucija? Vladimir Iljič Uljanov, 
gimė 1870 m. balandžio 22 dieną, 
Simbirske, Šiandien vadinamam Ulja- 
novsku.

Autobusas stena vingiuodamas
į Uljanovskat. Vokietė prisimena
Trockio rašinį" apie Leniną, kuriame 
jis aprašo Uljanovsko Volgos kraštą 
ir alyvųJkrūmuose čiulbančias lakš
tingalas. Šiandien Uljanovskas prasi
deda nuo užrašo: — Leninas gyvas ir 
gyvens visada! — Atsimušam į jo 
paminklą^. Bronzinis paltas plevėsuoja 
Volgos vėjuje. Jis stovi nugara i savo 
gimtą upę. Einame puikiais medžiais 
apaugusia alėja i, jo gimtuosius na
mus. Žmonių eilė, nusitęsusi per visą 
gatvę, laukia įėjimo į namą. Ne dau
giau 10 -ties kambarių su koklinėmis 
krosnimis. — Dabar mes Įeiname Į 
šventą žemę — Sako vienas rusas ir 
ne juokais; jis šventai nusiteikęs. 
Uljanovskas šventesnis tiž Jeruzalę . 
Piligrimai ateina iš vakaro ir laukia 
eilės. Mus įleidžia be eilės, bet 
“pažaluista” "juodas šliures užsidėti 
ant kojų, esame šventame muziejuje.

1974 kovo 23 d. S.pp vai. vak. Bankstown’o miesto 
mažojoje saleje.
Bilietai platinami sekmadieniais prie bažnyčios ir 
Lietuviu Klube.

CANBERROJE:
1974 kovo 24 d. 7.30 vai. vak. Lietuviu Klubo patal
pose: Wattle Street, Lyneham, A.C.T.
Bilietus platina A.L. B. Canberros Apylinkes Valdy
bos nariai': M. Kaspariūniene, A. Balsys ir A. 
Brūzga.

MELBOURNE:
1974 kovo 30 d. 6.30 vai. vak. Lietuvių Namuose

50 Errol St., North Melbourne.
Bilietus platina A.L.B. Melbourne Apylinkės Valdy-

I u ilios nariai prie ir po lietuviškų pamaldų mažojoj 
salėj. i

ADELAIDE:
1974 balandžio 6 d. 7.30 vai. vak. Lietuvių Namuose,
6 Eastry St., Norwood.
Bilietai platinami J.J. Bačiuno vardo bibliotekoje ir
Sv. Kazimierio parapijos spaudos kioske.

RELIGINIS KONCERTAS į|
Adelaidėje 1974 balandžio 12 d. 7.30 vai. vak. Lietu- Į

i vių Kataliku Centro saleje. įėjimas aukomis. į
Taip pat bilietai bus parduodami koncerto dieną prie i

į ieįimo. I
į ___ .■ ....... ......... —------ ------- ■ —r-j

Intouristo vadovė tremuluojančiu balsu 
kalba poetiškai ir, gink Dieve, pra
šau, netnikdyti... Vladimiro kambary 
tebėra žaislai ir knygos. Uljanovų šei
ma...^ Senutė, kaip šešėlis, be jokios 
išraiškos veide, seka mus ir šluosto, 
kur prisilietėm.

(bus daugiau)***

ŠYPSENOS
Spiritinistiame seanse žmogus 

sako mediumui: — Aš visai nenoriu 
su kokiu nors mirusiu kontakto ieškoti. 
Tu geriau man padėk rasti komunika
ciją su mano paaugliu sūnum.***

Duktė praneša tėvui, jog jau susi
žadėjo.

- Ar jis turi pinigu? - klausia 
tėvas.

— Jūs vyrai visi vienodi - Sako 
duktė. — Mano sužadėtinis klausė to 
paties apie tave.***

Vyras kalbėjo ir kalbėjo žmo
nai, kad baisiai reikia naujo automo
bilio ir nusivedė į krautuvę. Puikus 
“Silver-Cloud - Cabrioįetas” jį suvi
liojo. Aiškina ir giria žmonai.

— Žiūrėk, kokia struktūra, kokie 
sėdynių išmušimai, kokia fanera! Ji 
padaryta iš mažiausiai 100 meta se
numo,. medžio. —

Žmonai pritrūko kantrybės.
— Gerai, aš sutinku pirkti. Pra

nešk pardavėjui, kad jau gali tą. medį 
pasodinti. ***

Idealiausia pora tai buvo Adomas 
su Ieva. Ji negalėjo jam išmėtinėti, 
kad būtų galėjus ištekėti už tokio ar 
kitokio vyro, o Adomas negalėjo pasa
koti, kaip virdavo jo mama.***

Mirdama Reheka sako savo vy
rui :

— Moiša ne tavo vaikas, bet to 
kariškio, kuris pas mus gyveno.

—Gali mirti pilnai rami: Pini
gai buvo mano, tai -ir Moiša įma
no . ..
Aš jam daviau .pinigų ir jis tapo 
Moišos tėvu.
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KA AS MAČIAI’ AMERIKOJE
(TĘSINYS)

NEAPKĘSDAMAS ŽMOGAUS~ 
ŽMOGUM NEBUS!

Sunki ir neišsprendžiama yra negrų 
problema Amerikoje. Neapkęsdamas 
žmogaus -žmogum juk nebusi. Taigi 
reikia ieškoti būdų, kaip tas dvi ra
ses, dvi skirtingas kultūras, dvi so
cialines kastas • buvusius ponus^ ir 
vergus - suliedinti į vieną žmonišką 
tautą. Kas gali parodyti tikrą kelią i 
vienybę , į harmoningą vienetą, kai čia 
yra tiek daug disonansų, skirtumų, 
prieštaravimu? Kaip bebūtų išmintingai 
vedamas susiliejimo-susimaišymo pro
cesas ir kokios bebūtų gražios idėjos, 
be kančios, be kraujo praliejimo, be 
keršto, žinant žmogaus prigimti, ne
galės apsieiti. Padaryta istorijoje 
negrams skriauda negali būti lengvai 
užgydoma.

Atstatyti garbę juodai ir tamsiai, 
mokslo neragavusiai, tautai yra pir
mos eilės klausimas. 22 milijonu tau
ta augina ambiciją valdyti ne tik mies
tus, bet ir visat Ameriką. Šiandien jau 
kalbama apie juodo prezidento gali
mybę Baltuose rūmuose, o kas bus po 
20 - 50 metu?

Kai baltieji visais budais sten
giasi sumažinti savo tautos prieauglį, 
tai juodieji yra skatinami didinti įvai
riom subsidijom ir pašalpom daugia
vaikėm motinom. Girdėjau kalbant, 
kad užtenka negrei turėti tris vaikus, 
kad ji galėtų išlaikyti visą savo šeimą 
be darbo ir be jokio rūpesčio - ką val
gysime, kuo apsirengsime. Tuo būdu 
juodieji neproporcingai auga ir stip
rėja. Kai baltieji skaidosi ir pešasi 
dėl valdžios, dėl garbės, dėl turtų, 
juodieji konsoliduojasi vienam tiks
lui, vienam tvirtam smūgiui - išsi
kovoti sau lygias teises, atstatyti 
savo garbę ir valdyti baltuosius, ku
riuose jau.matomiišsigimimo simptomai.

Man būnant Washingtone, londo- 
niškis “The Sun” paskelbė sensaciją, 
kad Amerikoje viskas galima, net ir 
tai, ko anksčiau nebuvo galima, bū
tent: karinis perversmas. Prezidentas 
taip suniekintas, kad praktiškai jis 
nebeturi jokios galios; esant tokiai 
padėčiai r susidarė vakumas, kurį gali 
užpildyti tik kariuomenės galia’. Sis, 
neįtikimas dalykas staiga pasidarė 
galimu, diskutuojamu. Aš diskutavau 
šį klausima su keliais lietuviais, kurie 
pasakė - kad tai būtų vienintelis ke
lias atstatyti Amerikos garbę ir presti 
žą. ■ ,

Kiekvieną vakarą . kai grįždavau 
iš Washington© i Baltimorę p.’ Jeroni- 
mas^ mane pasitikdavo su glėbiu laik
raščių rankose. Jam,kaip ir visiems, 
riipėjo kas bus su prezidentu, kas bus

A. Mauragis
su Amerika? Nebuvo nei vienos die
nos, nei vieno laikraščio, kad prezi
dentas nebūtų pajuoktas, kaltinamas. 
Dar taip neseniai Nixonas atėjo i val
džią su tokia pompa, su tokia balsų 
pergale, o dabar pats kryžiuojamas ir 
niekinamas tų pačiu žmonių, tos pa
čios spaudos. Amerikos lietuviai tą 
skaudžiai išgyvena, nes tai buvo vadi
namas “mūsų” prezidentas, jis teikė 
daug vilties mūsų tautos laisvei.

Sunku suprasti to skandalo prie
žastis ir kokios pasekmės laukia 
ateityje. Ar čia tikras .noras apsivalyti 
nuo supuvusios administracijos ir 
grąžinti tikrą ir garbingą Amerikai 
demokratiją, ar čia noras nusilpninti 
prezidentą ' iki nulio, kad užkulisinės 
jėgos galėtų vykdyti savo tikslus, 
išnaudojant Amerikos politinę ir eko
nominę galybę. Amerika šiuo metu rei
kalinga stiprios valdžios, kada daromi 
tokie tarptautiniai susitarimai su Ki
nija, su Sovietų Sąjunga, Viduriniuose 
Rytuose su arabais ir žydais.

Atsistojo visos valdžios prieša
kyje Kissingeris ir charakteringa, kad 
prezidento pavaduotojas Spiro Agnew, 
atsistatydamas iš savo aukštų parei
gų, atsistatydinimo raštą padavė ne 
prezidentui Nixonui, o Kissingeriui, 
lyg ir parodydamas tautai, kur yra 
tikroji valdžia. Tą, ką nedrįso pasakyti 
žodžiu, parodė veiksmu.

Ameriką valdo jau seniai nemato » 
mos jėgos, o dabar jau aiškiai paro
dė, kad tai nematomai galiai negali 
pasipriešinti nė pats prezidentas, ku
rio rankose yra sutelkta visa val
džios galia, didesnė kaip karalių.

Kad Amerika yra pakeliui į be
dugnę, netenka abejoti. Pats prezi
dentas Nixonas keliais atvejais yra 
įspėjęs Amerikos tautą, kad Amerika 
gyvena paskutiniąsias Romos, imperijos 
dienas. Priežasčių yra daugybė, bet 
svarbiausios, mano manymu,yra šios: 
Amerikos tauta nėra vienalytė genties 
tauta . — natio, o pupulus. - gyventojai. 
Rasines ir etninės grupės turi savo 
interesus, kuriuos skaito aukštesniais 
už bendrus populus reikalus. Ameri
kono sąvoka yra populiari tik užsie
nyje, viduje yra - žydai, negrai, ita
lai, airiai, anglai, olandai, kiniečiai, 
lenkai, rusai ir t.t. Lengva yra tokiame 
tautų mišinyje kelti neapykantą, skleis
ti demoralizaciją. Bendras gerbūvis, pa 
sisekimas juos visus jungė, bet silp
nėjant tam gerbūviui, silpnėja ir ry
šiai. Tokios vieningos tautos, kaip, 
sakysime, kad yra vokiečiai, rusai, 
anglai - amerikonai neturi, ir negali 
jos turėti, todėl ten gimsta kosmopo
litinės idėjos.

Kyšininkavimas Amerikoje dide
lis, net jau sistema virtęs. Atsimena
me, kad Agnew pasiteisino, sakyda

mas, kad tokia esanti Amerikos sis
tema: kompanijos, gaudamos užsaky
mus, atsilygina kyšiais. Esąs nerašy
tas įstatymas mokėti 10% nuo užsaky
mų sumos. “Niekad kyšiai ir asmeninis 
interesas nebuvo toks lemiantis veiks
nys Amerikoj e.kaip dabarj’-pasakė jis.

Kyšiai įsipilietino per antrą pasau
linį karą, kai prekių trūkumas buvo 
didelis, padrąsino biznierius padaryti 
iš to biznį. Ir biznis tapo sistema, 
Amerikos gyvenimo būdu. Kyšius ima 
senatoriai, kongresmenai, prezidentai, 
merai ir visi, kurie tik gali padaryti 
bizni, nes pinigas yra Amerikos die
vas.* Taip negrai atgauna savo tei
ses už parduotus balsus, taip jie kas 
karta užima miestuose naujus kvarta
lus, ‘ taip plinta visų demoralizacija, 
taip pūva tauta, laisvės persisotinusi.

Kriminalinė statistika yra progre
suojanti ir pažangi ne tik savo skai
čiumi bet ir nusikaltimo būdais, žiau
rumu, iškrypstanti iki beprotybės.

Man rodos, kad Nixonas tą visą 
matydamas ir žinodamas,mėgino taisy
ti, bet jo nelaimė, jis pats buvo pana
šiais dalykais susitepęs. Jo priešai 
pajutorko jis siekia,ir panaudojo progą 
jį patį išvilkti nuogą ir pastatyti publi
kos pajuokai. Kas dabar drįs reformuo
ti Amerika, jei ten nėra nei'vieno žmo
gaus valdžioje, nei vieno lajkrašcio, 
kuris nepritartų Amerikos gyvenimo 
budui?

Laisvė, moralė ir net religija 
Amerikoje, tam tikra prasme,yra virtę 
biznio objektu. Ten į šitas nelygsta
mas vertybes žiūrima pro bizneriškus 
akinius. Žinoma, yra konservatorių, 
kurie su tokiu vertybių nuvertinimu 
nesutinka ir kovoja, bet pažangusis 
gyvenimas yra pasinešęs kitais ke
liais. Toli pavyzdžio neieškodami, pri
siminkime, kas atsitiko su Simu Ku
dirka, o tokių pavyzdžių yra šimtai. 
Kas atsitiko su Vlasovo armija?

Amerikonai didžiuojasi savo gy
venimo būdu dėl to, kad jis yra tur
tingas, jis yra laisvas. Ar dar reikia 
ko daugiau? Romėnai reikalavo iš 
cezarių duonos ir žaidimų, amerikonai 
to turi’ iki soties. Jei tas gyvenime 
yra viskas, tai amerikonai gali jaus
tis laimingi. Nežiūrint to, gilesni pro
tai, jautresnės sielos žmonės mato 
prieš akis iškylančius didelius pavo
jus. Vienas iš tų didžiųjų pavojų yra 
negrų problema, jiems duonos ir žaidi
mų nebeužtenka, jie jau siekia tau
tines, ar geriau pasakius rasinės gar
bės atstatymo Amerikoje. Baltieji 
nori būti žmonėmis ir nori patenkinti 
nuskriaustos rasės ambiciją, daro 
viską, kas yra įmanoma ir galima, bet 
ųe viskas yra šiuo atveju galima. 
Šias dvi rases skiria ne tik kultūra, 
socialiniai papročiai, bet ir pati pri-

Mik* m YEDIOT ACHARANOT. T*< Avrv

Naujausias žaidimas Amerikoje.

gimtis. įvairiom humaniškom ideolo
gijom apsiginklavus, galima prievar
tauti ir prigimtį. Galima sukurti metisų 
tautą. Juodoji rasė yra sipresne už 
baltąją, todėl reikia laukti, tokioje 
broly bėję gyvenau t, baltosios rases 
išnykimo arba pavergimo. Na, kokia 
kita galėtų dar būti išeitis? Vergijos 
negražinsi!

Istorija žino tautų kraustymosi 
laikus. Ar šiais laikais nėra įmanoma 
iškraustyti tauta į kitą pasaulio kam
pelį, kur ji galėtų jaustis laisva, kurti 
gyvenimo vertybes savajame stiliuje. 
Aš manau,kad Amerikos negrus iškelti 
į Pietų Afriką yra galima , atiduodant, 
ten jiems visus baltųjų sukurtus tur
tus, ir tegul jie su Dievo pagalba 
gyvena. O Afrikoje gyvenančius bal
tuosius atsigabenti į Ameriką ir čia 
juos pagal galimybes įkurdinti, kad 
perdaug nenukentėtų. Sis , planas, 
žinoma, yra fantazijos plotmėje, bet 
jis galėtų būti įgyvendintas,jei bal
tieji amerikonai bijotų išsigimti į meti
sus. Kito kelio aš nematau.

(bus daugiau) .

MUSU MIRUSIEJI

Nina Giedraitienė - Neliubšiene.

Kovo 18 sukanka trys mėnesiai,

A.A. VIDAI BALTUTIENEI
MIRUS, GILIAI UŽJAUCIAM JOS VYRĄ POVILĄ, VAIKUS - 

KRISTINA^ LINĄ. RASĄ, MARIJŲ IR RŪTĄ NETEKUSIŲ. MYLIMOS 
ŽMONOS IR PASIŠVENTUSIAI RŪPESTINGOS MOTINOS.

LIET. KOOP. KREDITO D-JOS “TALKA” VALDYBA IR 
BENDRADARBIAI.

VIDAI NORMANTAITEI - BALTUTIENEI
mirus, jos vaikams giliausios užuojautos reiškiu

Aleksandra Vingienė

P. J. ZINKŲ ir artimuosius, jo mamytei Lietuvoje mirus, giliai už
jaučia ir drauge liūdi

J. Milla ir šeima

Žmogus turi prigimtą teisę laisvai 
išpažinti ir ugdyti savo tautybę (Lie
tuvių Charta).
Tautai priklausome pačia būtimi, o ne 
vieta, kurioj gyvename (Dr. J. Gir
nius, Tauta ir tautine ištikimybe, 
1961, p. 139).
REMK AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDĄ!
ADRESAI: ALF, Kredito draugija 
TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne, 
3001; ALF įgaliotinis Sydnejuje B. 
Stašionis, Lietuvių Namai, 16 - 18 
East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200. ***

, Mū

kai atsiskyrė su šiuo pasaulių, kuni
gaikštienė Nina Giedraitienė. Žinomo 
Adelaidės dailininko St. Neliubšio n 
žmona. Velionė buvo gimusi Rusijoj 
iš aristokratų giminės. 1914 m. baigė 
Petrapilio gailestingųjų seserų kur
sus ir karo metu dirbo ligoninėj, kur 
susipažino su savo būsimu vyru Prince 
Constantint Giedraitis (Gedroitz), kaip 
dokumentuose pažymėta ir 7 lapkri
čio 1918 m. už jo ištekėjo. Uz pasi
šventimą ir drąsa, buvo apdovanota Sv. 
Jurgio kryžiumi. Atvykus ^Vokietiją, 
pirma apsistojo Tiuringijoj, o rusams 
artinantis, persikėl ė į_ Hanau. Karo 
metu neteko vyro. Po karo atvyko į 
Australiją, kur ištekėjo už antro vyro., 
adelaįdiškio dail. St. Neliubšio. su 
kuriuo labai gražiai sugyveno.

Buvo reto gražumo moteris, nepa
prastos inteligencijos ir aristokratiškų 
manierų. Visad laiminga, šypsantis." 
Tik kaip iš dangaus žaibas praskroidė 
liūdna žinia vyro laiškas draugams: 
Mano balta - baltutė gėlytė užgeso 5 
vai. ryto 18.12.’73.

Po visų ceremonijų palaidota 21. 
12.’73 Centennial Park kapinėse,palik
dama liūdintį vyrą Stasį, dukterį Ireną 
Norvydienę (krikšto metrikuosepažy
mėta, kad kunigaikštytė) ir žentą,gim- 
nazijos mokytoją Norvydą Z. Geelbnge, 
taip pat begales liūdinčių draugų bei 
pažįstamu. Tegul jai btiha lengva 
Australijos žemelė.

P.L.----- ***
,ęlosvi snea .i onaeėąnnu

- ■ .... y .y.-.
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VILIJOS PETRUSKEVICIŪTĖS- 
DUNDIENĖS PIRMOJI KERAMIKOS 

PARODA ADELAIDĖJE
Išeivijos lietuviai stipriausiai 

reiškiasi mene. Nevienas iš jų yra 
pasiekęs tarptautinio lygio ir pripa
žinimo. Jau vien tiktai Australijoje 
musu, dailininkai, skulptoriai ir grafi
kai yra laimėję nemažai prizų ir užima 
pirmaujančias vietas šio kontinento 
menininkų, kadre.

Visuomenės dėmesys menui vei
kia jo kūrėjus ir kartu didina jų 
veiklumą ir atsakomybę. Todėl būtina, 
kad visuomenė neliktų abuoji mūsų 
menininkų atžvilgiu, bet visapusiškai 
remtų jų parodas; isigydama jų dar
bus, tuo skatindama menininkus kurti 
ir organizuoti naujas parodas.

Menininkų negalima lyginti vieno 
siį kitu, priekaištauti arba bandyti pri
taikyti tam tikrą standartų- matą. Kiek
vienas iš jų yra savitas, kiekvienas 
savo tematika ir forma' skirtingas. 
Nelengva yra menininkams, nesvarbu 
kurioje srityje, kurie žengia pirmuo
sius žingsnius. Jiems kritikai yra ne
gailestingi ir reikalauja daugiau,negu 
iš prityrusių ir pasižymėjusių meninin
kų. Mat, pradedantysis privalo paklus
ti kritikų nurodymams, norėdamas 
būti tų pačių kritikų iškeltas ir pri
pažintas.

Lietuvių Studijų Dienų metu Ade
laidėje su pirmąja keramikos paroda 
išeina į viešumą, nors jos darbai puo
šia ne vieno adelaidiškio namus, Vi
lija PetruškeviČiutė - Dundienė. Kera
mika pradėjo domėtis prieš penketą 
metų. Lankė mokyklą ir mokėsi pas 
pasižymėjusius keramikus: Don 
Jones ir Judy Glenhill, kur ypatingai 
pažengė technikoje. Vilijos Petruške- 
vičiutės - Dundienės darbuose yra 
daug sveikų liaudies keramikos tra
dicijų, kurios tokios artimos ir mie
los, sukeliančios švelnų įspūdi.

i Pirmosios parodos proga "sveiki
name ir linkime, kad jos kūrybinės 
galios plėstųsi tematikoje ir techni
koje, įjungdamos ją i mūsų iškiliųjų 
menininkų tarpą.

Kiekviena lietuvio menininko 
paroda yra didelis ir svarbus įvykis, 
lyg ir šventė, lietuviškosios kultūros 
gyvenime.

vb***

MAŽOJI BRITANIJA

Senas priežodis sako, kad mirštan
čiam liūtui ir asilas spiria. Taip 
dabar, atrodo, yra atsitikę su mūsų 
miela Anglija, kurią iki šiol Didžiąja 
Britanija vadindavome. Nebegalima 
drįsti rašyti to vardo, nes jau seniai 
pasaulio diplomatai ir spauda pasi
tenkina United Kingdom arba tiesiog 
Anglijos pavadinimu. Vienas Jugosla
vijos ministeris paklausė, “What’s 
great about England?”. Vadinasi, nie
ko nebėra didelio: Didžioji BritdTiija, 
pati prieš savo norą, ima darytis Mažą
ja Britanija. Kažkuris diplomatas dar 
pridėjo: “Jūs , anglai, gyvenate miru
sios didybės griuvėsiuose”.

Vienas JAV laikraštis paraše, 
kad D. Britanija esanti kaip už sko
lintus pinigus pirktas senas, apleis
tas namas. Bandyk kiek nori atremon
tuoti, namas vistiek kasdien eina 
blogyn, o skolas už jį reikia mokėti. 
Kitas žurnalistas nuėjo dar toliau, 
palygindamas Angliją su skęstančiu 
laivu, is kurio visos žiurkės bėga. 
Esą tik pažiūrėkite į jaunų žmonių 
eiles prie įvairiu ambasadų, išduo
dančių emigracijos vizas.
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Europoje gal daugiausia britų 
nemėgsta vokiečiai. Jie skundžiasi, 
kad bepinigiai britų turistai užplūsta 
Vokietiją kaip maras. Jie esą nepa
jėgią nei už nakvynes, nei už keliones 
užsimokėti. Britų merginos garsėjan
čios visoje Europoje keliavimu 
“ant nykščio”.

Vokiečių pramoninkai sako, kad 
Anglija, įsijungusi Į Bendrąją Rinką, 
nepaliko savo didybės namie. Jie 
nori iš karto valdyti, bet nesiduoda 
valdomi; nori gauti visokių lengvatų, 
bet gaili išleisti savo kasdien vis 
smunkantį svarą. Tos pačios nuomo
nės yra ir prancūzai.

Kiek daugiau britus myli ir jų 
gailisi austrai. Jie sako: “Vargšai 
anglai, jie yra neturtingiausi iš visų 
turistų. Neverta jiems net geresnių 
suvenyrų rodyti * vistiek nepirks...”

Šveicarijoje, iš dalies ir Prancū
zijoje krautuvių vagystės turi spe
cialų vardą: “English shopping”- 
Ir dar prideda, kad eiliniai anglai net 
nemoka padoriai angliškai. Viena Olan
dijos studentė pareiškė, kad anglų 
populiariausi išsireiškimai esą “sortpopuliariausi išsireiškimai 
of” arba “you know”.

Vienas anglas, kurio 
kanadietė, net per TV prisipažino, kad 
uošviai pasisiūlė atsiųsti maisto, 
nes anglai arba jo nebeturi, arba ne
bepajėgia nusipirkti. O amerikiečiai 
jau seniai kartoja, kad Anglijoje 
įvestos maisto kortelės, ir normos 
esančios labai menkos...

Tik du dalykus užsieniečiai dar 
kartais Anglijoje pagarbina: monarchi
ją ir policiją. Net vienas vengru ko
munistas pareiškė, kad ir komunis
tams būtų labai gera turėti karalių 
arba karalienę... Panašiai galvoja ir 
profesorius čekoslovakąs. Ispanų 
kunigas atvirai pasisakė laukiąs gen. 
Franko mirties, kad kraštą vėl galėtu 
valdyti karalius. Daugelis europiečių 
yra Įsitikinę, kad jeigu ne monarchija, 
tai Anglija jau seniai būtu revoliuci
jos bangos nušluota. Na, o anglų 
Bobby (policininkas) per visus laikus 
buvo ir yra turistų mėgiamiausias 
gyvas eksponatas.

Kas iš tikrųjų atsitiko, kad šito
ji sala iš Didžiosios Britanijos žmo
nių^ akyse pasidarė Mažąja? Kodėl ji 
taip sumenko? Nors mes, vietiniai, 
to sumenkimo lyg ir nepastebime. 
Rodos, viskas tebėra po senovei, tik 
tos kainos...

Pati svarbiausioji priežastis yra 
infliacija. Kraštas nebesuveda galų 
su galais, jis perka daugiau, negu 
parduoda. Balansui išlyginti reikia 
pirkti svetimą pinigą, kuris ir grau
žia angliškojo svaro kampus.

Antroji priežastis yra trijų dienų 
darbo savaitė. Gamyba sumažėjo, o 
žmonės, bijodami valiutos kritimo, 
perkasi iš paskutiniųjų. Tokiu būdu 
vis mažiau prekių lieka eksportui, 
vis žemiau smunka svaras.

Trecia priežastis - garsutis ang
liakasių streikas, arba,,tiksliau pasa
kius, nenoras dirbti. Tas prisidėjo 
prie kuro trūkumo, atsiradusio del 
naftos suvaržymų. Svarbiausia, kad 
angliakasių streikas jau įgauna poli
tinį atspalvį. Profesinėse sąjungose 
dirbą komunistai jau ne kartą atvarai 
pareiškė, kad jų tikslas yra nuversti 
vyriausybę, ir, jeigu tik pasisektų, 
sukelti revoliuciją. Iki šiol sekasi 
visiškai pakenčiamai.

Ir vis dėlto patys anglai dėl visų 
bedu mažiau kalba ir jaudinasi^ 
užsieniečiai. Jie tebesijaučią

žmona yra

tų
negu
Didžiosios Britanijos, išdidūs .palikuo-.

LIETUVOJE
MIRE PROF. A JUCYS

Fizikos mokslų daktaras prof. 
Adolfas Jucys š.m. vasario 4 d. mirė 
Vilniuje (Tiesa, 1974.11.5) Jis buvo 
gimęs 1906 m. Kalusgalvos Vienasė- 
dyje*, Salantų valse., Kretingos apskr. 
1926 m/baigė Plungės gimnaziją.
Išėjęs VDU gamtos - matematikos 
mokslus, 1931 m. gavęs diplomą buvo 
paliktas fizikos katedros laborantu. Jo 
darbo sritis buvo teorinė fizika, ir 
šioje srityje mokslą gilino Anglijoje. 
1941 m. Vilniaus Universitete apgynė 
disertaciją ir įsigijo daktaro laipsni, 
buvo paskirtas teorinės fizikos kate
dros vedėju. 1949 - 1951 m. savo 
mokslus gilino Leningrado universi
tete. Esąs paskelbęs per 300 moksli
nių darbų. Jis laikomas šiuolaikinės 
teorinės fizikos pradininku Lietuvoje. 
Palaidotas Antakalnio kapinėse Vil
niuje.

*** (ELTA)

nys. Sakysime, praloštos tarptautinės 
futbolo rungtynės daugeliui anglų at
rodo greičiau pražudys kraštą, negu 
trijų dienų darbo savaitė ar net grasi
nanti revoliucija...

K. Kerpe
Iš “Europos Lietuvio”

***

AKIVAIZDINIS LIUDIJIMAS
1968 metais Sovietų Sąjungos 

kariuomenei palaužus^ čeko slovakų 
liaudies didvyrišką išsivaduojamąją 
kovą, nusimetant komunistinę prie
spaudą, Lietuvos liaudis neliko tam 
abejinga. Visoje Lietuvoje vyko, nera
mumai. Šiandien norėtųsi išskirti 
įvykį, kuriuo buvo pabrėžta Lietuvos 
studentijos reakcija šiai opresijai.

Kauno- Politechnikos instituto 
statybos bei architektūros fakulteto 
naujutėlaičio pastato šviesi fasadinė 
siena pasipuošė milžiniškomis juodo
mis raidėmis užrašytu- šūkiu: “Rusai, 
lauk iš Čekijos”.

Anksčiau iš ryto atėję studentai 
būriavosi^ aptardami vakarykščius Įvy
kius, girdėtus iš anapus, ir pritardami 
reikalavimui, kuris ryto saulėje žvil
gėjo sienoje. Atėję kiek vėliau insti
tuto dekanas bei" prodekanas, buvo 
išmušti iš vėžių. Baimės skatinami, 
patys puolė trinti, bei gramdyti rai
des, bęt jų pastangos buvo bergždžios, 
nes dažai t Įsigėrę į naujutėlį pasta
tą, nepasidavė. Bandyta uždengti 
paklode, bet studentai tuoj pat nuplėš
davo. Tuomet biauria pilka spalva bu
vo tepamos raidės, kurios dar kelis 
kartus prasimušdamos švietė, tartum ■ 
rodydamos lietuvių studentijos atkak
lumą kovoje už laisvę Lietuvoje.

Ilgą laiką pastato dalis buvo nu
tepta pilkais dažais, o rūmų vidinės 
sienos pasipuošė ilgu sąrašu studentų 
pavardžių, kuriems buvo visam laikui 
uždarytos durys i mokslo pasaulį.

(ELTA)

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS 
ŠALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lie
tuvoje, pirmiausia pasitarkite su mumis, kas naudin
giausia ir reikalingiausia jiems pasiųsti.
Pavasario ir vasaros sezonui siūlome šias prekes:

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei
Crimplene medžiaga suknelei
Crimplene medžiaga su blizgučiais
Nailoninės arba šilkinės skarelės
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 

drabužių
Gefiuro medžiaga suknelei

S 8.00

S 9.00

$11.00

S 2.00

$ 6.00
$12.00

$32.00

$36.00

$ 6.00

Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga
Dirbtinis Mink kailis paltui
Nailoniniai išeiginiai marškiniai
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvi
račių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus 
tokioms prekėms, kurių iš čia negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau „Olympia” 
firmos rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras) 

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais 
j Lietuvą ir kitas šalis. Reikalaukite mūsų kainoraš
čių, nurodykite .savo pageidavimus.
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Iš Lietuvos yra atvažiavusi Ma

rija Beržinskaitė ir apsistojo pas savo 
tėvą gyvenanti New Zeland, Welling
ton, 24 Stanley St., Berkampore,( ji 
pas tėvą viešės iki balandžio mėn. 
Marija yra baigusi Kybartų Valsty
binu gimnaziją 1943 metais, ji norėtų 
susitikti ar susirašinėti su tos laidos 
buvusiais draugais ir draugėmis. Jei
gu yra tokių Australijoje ar N. Ze- 
landijojrPrašom atsiliepti minėtu adresu, 
padarysite lietuvaitei malonumą.*** ‘

Tautietis iš Brisbanės ( pavardė 
neįskaitoma) rašo,kad “M.P?’ be rei
kalo užpuolė M. Ulevičiutę dėl kores
pondencijos “Tiesoje”, girdi.kas ten 
buvo parasyta^yra tiesa - kainos kyla 
kasdien, ir galus su galais esą sunku 
sudurti.

Mes gerai žinome, kad visame 
pasaulyje jūs rasite žmonių, kuriems 
yra sunku galą su galu sudurti, bet 
Australija nėra toks kraštas#kur žmo
nės dejuotu, kad jie neturi ko valgyti, 
ar kad neužtenka pinigų maistui nusi
pirkti. Tuo labiau neturėtų skųstis 
M. Uleviciutė, kuri turi pakankamai 
pinigu keliauti po pasaulį, turi savus 
namus\ savo automobili, ir gerą,uždarbį. 
Jos laiškas spaudai (jeigu ji pati 
rašė) yra šmežiantis Australiją. Kodėl 
ji tą darė ^leiskime jai pačiai pasi
aiškinti. ***

• J < vGina Capkauskiene,atvažiuodama 
i AustralijąfatsiveŠ ir savo įdainuotų 
plokštelių, kas norės jų nusipirkti 
tegul pasiteirauja pas koncerto orga
nizatorius. ***

“Dainos” vyru choro koncertas 
įvyks Syd. Liet. Klube, kovo 31 d. 
5 vai. po pietų. Norintieji pasiklau
syti maloniai kviečiami,

Po koncerto kaip ir kiekviena 
sekmadieni bus šokiai,

***

Teko patirti,kad Syd, Klubo val
dyba ruošiasi įspūdingam Kaukių 
Baliui, kuris greičiausiai įvyks tuoj 
po Velykų, Norima padaryti jį tradici
niu ateityje. Dar vieną pramogą, turė
sime daugiau.

***

Jei kas norėtų Lietuviu. Enciklo
pediją pirkti už $200.00 dolerių, tegul 
kreipiasi į “M.P.“ redakciją.***

Labai įdomią temą - Energija, 
politika ir ateities perspektyvos,skaitys 
inž. V. Bernotas Syd. Lietuvių Klubų,, 
mažoje salėje kovo 31 d, 3' vai. 
Verta susidomėti, nes gyvename kaip 
tik energijos ir politikos amžių.***

Vechtoje (V. Vokietija) gyvenąs 
Stasys Motuzas, žinomas medžio dir
bėjas • skulptorius ir geiras lietuvis 
patriotas, dažnai parašo vokiečių spau 
doje apie, kaip jis pats sako, “Nu
kryžiuotąją Lietuvą”. Taip šiemet, 
prieš Lietuvos nepriklausomybės at
statymo dieną Motuzo straipsniai pa
sirodė vasario 13 d. "Oldenburgische 
Volkszeitung” ir vasario 14 d. “Nor- 
dwestzeitung”.

***

Malonu, kad mūsų tautiečiai ne
užmiršta Sydnejaus Lietuvių Klubo 
bibliotekos. Ponas Tomas Šidlavi- 
Čius per p. J. Slavėną praturtino bib
lioteką astuoniomis knygomis. Auko
tojui priklauso nuoširdi padėka.***

STIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ, 
STIPRINKIME JOS SPAUDĄ, ĮSIGY
DAMI SAVO SPAUSTUVĘ.

I. TALKĄ LITUANUS ŽURNALUI
LITUANUS žurnalas,pradėjęs savo misiją 1954 metais ja vykdo iki dabar 

be pertraukos.
Salia to, ką jis savo turiniu atlieka, LITUANUS jungia mūsų akademini 

jaunimą, ir mūsų jaunąją inteligentijos kartą ir tuo ugdo intelektualines jėgas 
lietuvių kultūrai, Lietuvos istorijai ir jos dabartinei okupuotai padėčiai paro
dyti angliškai kalbančiam pasauliui.

LITUANUS yra vienintelis tos rūšies žurnalas ir vienintelis jungiąs lie
tuvišką studentiją ir inteligentiją.

Amerikos Lietuvių Taryba, kurios pirminis uždavinys, kova už Lietuvos 
laisvę, didžiai vertina LITUANUS žurnalo misiją ir jo redaktorių, leidėjų, 
bendradarbių ir talkininkų pastangas.

Amerikos Lietuvių Taryba maloniai prašo lietuviškąją visuomenę stipriai 
paremti LITUANUS kolektyvo pastangas ne tik prenumerata, bet ir gausia pini
gine auka. Kiekviena tokia auka paskatins mūsų jaunųjų ryžtą ir suteiks jiems 
daugiau jėgų žurnalo ateičiai.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA
Dr. Kazys Bobelis Dr. Vladas ŠimaitisSf-,
Pirmininkas x Sekretorius 'lev
Chicaga, 197 3 m. gruodžio men. 4 d.

NAUJIEJI ATEIVIAI :

Australija kviečia jus priimti 

pilietybę.

“VIENA TAUTOS SEIMĄ... TAI FRAZĖ,KURIA AŠ DAŽNAI VAR- 

TOJU APIBŪDINDAMAS SENUS IR NAUJUS AUSTRALUS.

TIE.KURIE ČIA GIMĖ IR TIE KURIE ATVYKSTA IŠ 70 KRAŠTU.

IŠBARSTYTU PO VISĄ PLATU PASAULįJSUSIJUNGTI Į VIENĄ 

ŠEIMĄ.
Pranešimas A.J, Grassby,
Imigracijos ministerio. AUSTRALIJA YRA IMIGRANTU TAUTA.

IŠSKYRUS TUOS VIETINIUS ŽMONES, KURIE ČIA ATVYKO PRIEŠ 30,000 METU, MES

ESAME VISI IMIGRANTAI. ŠIOS GENERACIJOS ARBA ŠEŠTOSIOS GENERACIJOS ŽMONES.

NORĖDAMI PADARYTI AUSTRALIJĄ GERESNE VIETA GYVENIMUI - MES REIKALINGI 

ESAME APSIJUNGIMO Į VIENA TAUTINEI SEIMĄ.

AŠ KVIEČIU JUS TAPTI AUSTRALIJOS PILIEČIAIS.

PADEKITE SUKURTI GERESNE ATEITI: SAU, SAVO VAIKAMS IR ATEITIES KARTOMS”. 
L

Priklausyk Australijai - kaip jos pilietis. Jeigu esi išgyvenęs trejus metus ar daugiau - pada

ryk pirmą žingsnį. Užpildyk šitą kuponą.

TO The Regional Director,
6

Departament of Immigration, Australian Government Centre, Chiefly Square,

NAME

POSTCODEADDRESS

Date of Arrival in Australia| NATIONALITY

I 
I

SYDNEY, N.S.W. 2000 Tel: 2 0342.

Please send to the address below detailed information and citizenship application form.
I

I
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
VIEŠA PASKAITA

Kovo 31 d., sekmadienį, '3 vai. 
p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo mažoje 
salėje, Bankstowne, įvyks inž. V. 
Bernoto paskaita tema : - 
ENERGIJA, POLITIKA IR ATEITIES 
PERSPEKTYVOS, į kurią_ kviečiame 
visus lietuvius, besidominančius šiais 
laikais taip aktualiais energijos klau
simais fatvykti pasiklausyti. 
Rengėjai: P.L. Inž. ir Arch. S-gos 
Sydney Skyrius.***

P RAN E S I M A S

“Kovo” šeimyninis piknikas 
įvyks sekmadienį, 31 kovo 1974 m. 
10 vai. ryto Royal National Park • 
Audley.

PROGRAMA:
Bėgimas maišuose, 
Bėgimas su balionais, 
Trijų kojų bėgimas, 
Virvės traukimas , 
Kočėlų (The Rolling Pin) meti

mas (tik moterims) >
Žaidimai su sviediniais.
Brangenybių ieškojimas ir daug 

kitų Įdomybių.
Svečiai atsiveža savo B-B-Q mė

są ir gėrimus. Jaunimui ledai ir sal
dumynai nemokamai.

Laimėtojams dovanos. 
Atvažiavę į, Audley, sekite “Kovo” 
ženklus. Tėvai ir jaunimas kviečiami 
kuo skaitlingiau dalyvauti paskutinia
me šios vasaros piknike.

L AUSTRALIJOS LIETUVIUS
“LIETUVIU DIENU” (J.A.V., 

Los Angeles) žurnalo leidėjai 1973 
m. rugsėjo men. numerį buvo paskyrę 
Australijos lietuviams , tuo suteikda
mi galimybę pasirodyti savo veikla ir 
laimėjimais viso pasaulio lietuviams. 
Tačiau tame numeryje tilpo tik di
džiųjų Australijos miestų (Melboumo, 
Adelaidės ir iš dalies Sydney) lietu
vių veiklos aprašymai. “L.D.” ^leidė
jai" šiuo laiku mielai sutiko išleisti 
ir antrą - papildomą numerį, vėl skirtą 
Australijos lietuviams, kuriame, pagal 
galimybę, galėtu būti atvaizduota ir 
visų kitų Australijoje gyvenančių lie
tuvių veikla. Siam antram numeriui 
paruošti medžiagą ryžosi imtis Liet. 
Žurnalistų S-gos Sydney skyrius. Šiam 
reikalui sudaryta redakcinė komisija 
iš šių asmenų: A. Skirka, A. Lukšytė - 
ir A. Kramilius.

Šio numerio rengėjai atskirais 
raštais kreipėsi -į A;L.B. Krašto Val
dybą, į visas A.L.B. Apylinkių Valdy
bas ' ir Seniūnijas, prašydami nuošir
daus šiame darbe talkininkavimo. Šiuo 
dar kreipiamės į visus tautiečius, 
kviesdami į talką - supažindinti vi
same pasaulyje gyvenančius tautie
čius apie šiame kontinente gyvenan
čius lietuvius ir jų veiklą.

Visais šio “L.D.” numerio infor- 
maciniais reikalais įgalima kreiptis ir 
siųsti medžiaga šiuo adresu: A. 
Skirka, 84 Cumberland St., Cabramat- 
ta, N.S.W. 2166. ***

REKOLEKCIJOS NEWCASTLE
Rekolekcijos Newcastelio lietu

viams š.m. kovo mėn. 23 d. Sv. Lauryno 
bažn. Broadmeadow. Pradžia nuo 6 vai. 
vak., jas praves kun. P. Martūzas.

Kun. P. Butkus
REKOLEKCIJOS PERTHE

Š.m. kovo mėn. 22, 23 ir 24 d. 
įvyks Pertho lietuviams rekolekci
jos, kurias, praves svečias kun. Pet
ras Butkus, Sydnejaus lietuvių kape
lionas.

Rekolekcijos
Xavier bažn. East 
numatyta ši tvarka.

Penktadienį, ir

vyks St. Francis 
Perth., kurioms CLUB

16-18 East Terrace, Bankstown 
TEL: 708 - 1414

šeštadienį nuo 
6 vai. vakaro išpažintys, 7 vai. kon
ferencijos, Šv. Mišios ir Komunija. 
Sekmadienį nuo 9 vai. išpažintys, 
10.45 vai", rekolekcijų pamaldos ir 
bendra komunija. Tuojau po jų - už
baigiamoji konferencija ir palaimini
mas.

Visi mieli tautiečiai, šia ypa
tinga kunigo svečio apsilankymo pro- 
Ša, kviečiami dalyvauti, o ypač šių 

ventųjų Metų gavėnioj priimti Vely
kinius Sakramentus.

SOLISTEI PRIĖMIMASMELBOURNE
A.L.B. Melb. Apyl. Valdyba su 

Soc. Glob. Moterų Draugijos pagalba 
ruošia Solistei p. G. Capkauskienei, 
š.m. kovo mėn. 30 d., po koncerto, su 
šampanu priėmimo vakarienę.

-Norintieji priėmime daly vauti, la
bai prašomi, kaip galima anksčiau, 
užsisakyti vakarienei pas A. BALTRU- 
KONIENE, TEL. 866304, arba iš 
anksto perkant bilietų į koncertų, su 
sumokėjus S2.00.

ALB Melb. Apyl. V-bos sekretorė
GEELONGO PONIOMS!

Kadangi kovo mėn. 2 dieną Gee- 
longo Lietuvių Namuose mano kvies
tas moterų susirinkimas pasikalbėti 
moterų spaudos reikalais tapo atidė
tas dėl susidėjusių aplinkybių, kvie
čiu Geelongo ponias atvykti į Mel
bourne Lietuvių Namus kitam susirin
kimui, kovo 23 dieną, šeštadienį, 4 
vai, po pietų. Susirinkimas numatomas 
Moterų Seklyčioj. Maloniai kviečiu kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Turiu atsiprašyti, jog varginu il
gesne kelione į Melbourną, bet Gee
longo Apylinkės pirmininkui dr. Ska- 
pinskui nesutikus leisti šiam susi
rinkimui Geelongo Lietuvių Namų, ne
matau kitos išeities. Šiuo moterų su
sirinkimu nenumatau nieko kito; vien 
tiktai Geelongo moterų 25 metų pergy
venimus Australijoj ir bendrai moterų 
spaudos reikalais pasidalinti idėjo
mis ir rūpesčiais. Nesinori sutikti, kad 
vyras, nors ir geriausias žurnalistas, 
galėtu man perduoti moters jausmus 
per 2b metus išeivijoje. Tikrai, nuo
širdžiai atsiprašau už susidariusias 
aplinkybes, verčiančias jus vykti toli 
nuo namu, bet jos nėra mano galioje 
pakeisti.

Maloniai prašau, kovo mėn. 23 
dieną, šeštadienį po pietų į Melbourne 
Moterų Seklyčią.

ŠOKIAI!
* Šokame grojant "INN SETT” kvartetui.

Šeštadieni, 8-12 vai. vak.
Sekmadienį 6 -10 vai. vak.

Kviečiame jus, maloniai "praleisti vakrą Lietuvių Klube, 
grojant "INN SETT” kvartetui.
KLUBO VALANDOS:

Pirm. - Ketv.
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

* Klubo virtuvė veikia kiekviena diena.
INN SETT” kvarteto versitali muzika patiks visiems, jų 

ritmas Įvairus: Lotynų Amerikos, Kontinentalinis, 50 - 50, ir 
■ Pop! Bus smagu ir lietuviams ir kitataučiams, Laukiame!

* TREČIADIENIAIS ŠACHMATAI!

4.00 - 10.30 vai. vak.
4,00 - 12.00 vai. vak, 

12.00 • 1.00 vai. ryto. 
12.30 - 10.30 vai. vak.

«IRIIIIIIJII1IIWIII1IIIII.I1]|IIII

MELBOURNO LIETUVIU. N AMUOSE 
NAMU, REMONTAS

Išsikrausčius vienam krautuvės 
nuomininkui, o su antruoju sudarius 
nauja nuomos sutartį, iškilo būtinas 
reikalas krautuvę pertverti, padarant 
dvi. krautuves. Arch. A. Klimas pa
ruošė krautuvės pertvėrimo planus, 
kuriuos patvirtinus, bus vykdomi krau
tuvės remonto darbai. Jie yra būtini ir 
neatidėliotini.

Antras didesnis remontas bus 
vykdomas mažojoje salėje, pagal arch. 
J. Zaikausko paruoštus planus. Šią 
salę reikia būtinai atremontuoti, nežiū
rint koks bus Licenzijų Teismo spren
dimas. Kartu su šia sale bus remontuo
jama virtuvė ir prie jos esančios patal
pos.

Koncertų salės remontas, susi- 
tarius su nuomininku, jau yra vykdo
mas. Remontą darant, išdažoma salė, 
įrengiama nauja uždanga, remontuo
jamos kėdės ir bus atlikti kiti susiję 
darbai.

Krautuvės ir mažosios salės re
monto išlaidoms padengti M.L. Klubo 
kasoje trūksta lėšų. Todėl M.L. Klu
bo Taryba šiuo kreipiasi į visus Mel- 
boumo tautiečius, prašydama paramos 
Lietuvių Namams paskolomis ar auko
mis. Mieli tautiečiai, prašome suprasti, 
kad L. Namų remontas yra būtinas ir 
neatidėliotinas, norint juos padaryti

Anita Matukevicienė jaukius atsilankantiems bei jais be-

PLUNKSNOS KLUBAS KEIČIA SAVO 
VEIKLOS METODUS

Kovo 10 d. Plunksnos Klubas tu
rėjo Syd. Liet. Klubo mažojoje salėje 
savo narių susirinkimą, kuriaijie be 
narių dalyvavo ir trys svečiai: C. Liu
tikas, inž. Sipavičius ir E. Vaicekaus
kaitė.

Pirmininkas iškėlė savo praneši
me du pagrindinius klausimus, kuriuos 
pateikė posėdžiui svarstyti, būtent: 
a) išeiti iš savo uždaro ratelio su savo 
parengimais, paskaitomis ir pasiro
dymais į vies'umą ir b) organizuoti 
“M.P.” kultūros priedą, specialų 
puslapį.

Susirinkimas tuos pasiūlymus iš
diskutavęs priėmė ir sudarė prezidiumą 
tiems įsipareigojimams vykdyti. Pre
zidiumą sudaro pirmininkas y. Kazo
kas, S. Skorulis ir Vytenis Šliogeris.

Toliau sekė dail. Leono Urbono 
paskaita: "Menas—žmogaus kūrinys 
ir kūrėjas”. Paskaita buvo idomi ir 
sukėlė gilias diskusijas. (Paskaitą 
atspausdinsime ’’Mūsų Pastogėje”. 
Red.)

Susirinkimas buvo gyvas naujo
mis idėjomis ir sumanymais kaip 
labiau pasireikšti kūrybinėje ir vi
suomeninėje veikloje.

a.k.***

< LIETUVIlįLAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DIST4NCTI0N PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

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

sinaudojantiems. Iš dabar gaunamu 
pajamų, pakilus visoms jų išlaikymo 
išlaidoms, be Jūsų, tautiečiai, para
mos tų darbų atlikti nėra įmanoma.

*** MŪSŲ

NIAGARA
RECEPTION LOUNGES

SU EUKOPIETIŠKAIS PATIEKALAIS
VESTUVĖMS - PIETUMS - SUBUVIMAMS

Gali dalyvauti nuo 40 • 350 asmenų
Neribotas mašinoms pastatyti plotas

12 RESTWELL ST. BANKSTOWM
Užsakymus priima: Paul & Elena BIRKMANIS

TELF: 709 - 3749,709 • 2018

AUKOS LIETUVIU. NAMAMS
Be anksčiau skelbtų tautiečių, 

kurie skyrė paramą Lietuvių Namų 
remonto reikalams, pastaruoju metu 
Įmokėjo: p.p. A. Jokubauskas - 

840.00, N. Butkus - 837.52, J. Juška - 
820.00, A. Krausienė ir J. Grigaitienė 
po $10.00, K. Slika - S5.00.

Be to, tenka pastebėti, kad p. 
Albertas Zubras, Klubo metinio susi
rinkimo metu pažadėjęs skirti auka 
L, Namų remontui, savo pažadą tesėjo, 
prisiųsdamas S100.00 čekį.

Taip pat paminėtina, kad p. B. 
Beržanskas, dažnas talkininkas Lie
tuvių Namuose, remonto reikalams 
Įmokėjo S60.00 auką.

M.L. Klubo Taryba, nuoširdžiai 
dėkodama tautiečiams už suteiktą 
paramą,su viltimi laukia ir iš kitų tau
tiečių taip reikalingos Lietuvių Na
mams paramos.

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY 

"OUR HAVEN”
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

laikraštis.
LEIDĖJAS: • ALB Krašto Valdyba 

| Adresas:

i

| Leidėjo
’ adresas:
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M.L.K. Taryba
Niekados niekas nesiskun

dė, kad buvo perdaug rnyLi-
L. Tolstojus

Box 130 P.O. Rundle St., 
Adelaide.

ir "M.P.” Administracijos
Box 4558 G.P.O. SYDNEY 

N.S.W. 2001
I Redaktorius: A. Mauragis
| Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

Picnic Point, N.S.W. 2213 
Redakcijos Tel. 77 - 6707

I Redakci ja rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

■ Administracijos 'i ei. 649 -
••M.P.” prenumerata metams 
pusei metų
Užsienyje metams 812.00
Atskiro Nr. Kaina 25 centai
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