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Šventieji metai
BRANGŪS LIETUVIAI * 

BROLIAI IR SESĖS KRISTUJE IR 
ŠIANDIEN KENČIANČIOS MUSU 

TAUTOS NARIAI
Pradėjome ypatingų, metų gavėnią 

skirtą dvasiniam atsinaujinimui ir 
pasiruošimui šventiesiems • jubilie
jiniams metams. Žmogus, pastoviai 
gyvenąs Dievo malonėje, net j)ats ne 
lengvai suvokia, kokios reikšmės tai 
yra jam ir kitu žmonių gyvenimui. Mū
sų žemiškoje būtyje nėra nieko už tai 
svarbesnio. Iš kitos pusės, negali 
būti nelaimingesnio įvykio už tą, 
jeigu Dievas išeitų iš žmogaus šir
dies, iš seimos židinio. Toks įvykis 
yra perdidelis, kad jį lengvai supras
tum ar galėtum išreikšti trumpu žodžiu. 
Tai pajusti ir suprasti padeda tik gy
venimo liūdna patirtis, deja, ne retai 
ir ne vienam sunkiai pataisoma.

Musu tauta ne kartą parodė turinti 
gilios išminties. Tą išminti jie ir da
bar parodo tokią, kokią skaitome Lie
tuvoje slaptai užrašomose, rusų gau
domose, muš nelengvai pasiekiančiose 
kronikose. Kurie skaitėte jų nors 
ištraukas, kiekvienas norėtumėte savo 
dvasia derintis su tais Lietuvoje ar 
svetur vergijoje, kurių visas elgesys 
yra viešas ir drąsus išpažinimas iš
tikimybės Dievui- ir Tėvynei, kurie, 
bedieviško materijalizmo ir skurdo 
varginami, didvyriškai liudija, kaip 
jie vertina tikėjimą ir religinį, gyve
nimą. Nepaisydami teroro ir bausmių, 
jie nesiliauja zavįįį, jaunimą 
mąstyti ir gyventi su Dievu, svajoja 
net pačią Rusiją apšviesti Kristaus 
šviesa, Jie. pasitikėdami Dievu,sten
giasi ir tikisi iškovoti laisvę Lietuvai 
ir savo tautai.

Lietuviai laisvame pasaulyje 
turime savo tarpe nemažai tokių, kurie 
pasigėrėtinai darbuojasi ir aukojasi 
savos tautos, jos krikščioniškos dva
sios, jos kalbos, kultūros išlaikymui 
ir Lietuvos išlaisvinimui. Si mūsų 
veikla vispusiškai pilna. Visi melski
mės ir darbuokimės. Kuriuose darbuo
se negalime patys asmeniniai daly
vauti, remkime juos aukomis. Lais
vas krikščioniškas pasaulis šiemet 
mini dvasinio atgimimo metus. Mums 
niekas nekliudo minėti juos kaip su
gebame. Lietuviai juos paminėsime

Vysk. V. Brižgiui /O metu

Nuoširdžiai sveikinu "Mūsų Pastogę’’ ir jos mie
ląjį dabartinį Redaktoriųjaikraščlo 25 metų sukakties 
proga. Linkiu su Dievo pagalba vykdyti ir toliau 
svarbią tautinę misiją išeivijoje spausdinto žodžio 
bare, nuolat gaivinant tautiečių lietuvišką dvasią jų 
įvariaspalvėse pastogėse.

Kun. S. Gaidelis, S.J. 
Melbournas, 1974 m.

gal masiniu susivažiavimu Washingto
ne ar kitur musų pačių dvasiniam pa- 
siraginimui ir bendrai maldai už savo 
tautą, už jos mirusius kankinius. Pir
moje vietoje tačiau pasirūpinkime 
asmeniniai susitaikyti ir suartėti su 
Dievu, su Bažnyčia, susitaikyti su 
artimu. Ateinančiais 1975 šventai
siais metais pramatomas viso pasau
lio lietuvių katalikų i atstovų susiva
žiavimas Romoje. Mums niekas ne
kliudo savo dvasinį gyvenimą gyvinti, 
gilinti skaityba, religinėmis prakti
komis. Gi Lietuvoje šiuo metu vyksta 
dar žiauresnis negu iki šiol religijos 
mokymo, praktikavimo persekiojimas. 
Kultūringi, išsilavinę, net akademikai 
lietuviai ten yra verčiami klausytis 
neišmanėlių piktžodžiavimų Dievui, 
viskam kas šventa tir jiems neleidžia
ma į tai atsakyti ne tik viešai 
spaudoje, bet net gyvu žodžiu. Lais
vame pasaulyje kiekvienas lietuvis 
norėtų jiems padėti. Deja, pavergėjas 
to neleidžia. Lietuviai kunigai iš lais
vo pasaulio negali vykti į Lietuva, 
pavaduoti iškankintus, išvargintus 
Lietuvos kunigus, negalime nusiųsti 
Lietuvon religinės literatūros. Galime 
tačiau jiems padėti savomis maldo
mis ir, nors ribotai, aukomis. Reikia 
ruoštis ir tikėtis, kad netolimoje atei
tyje bus Įmanoma padėti daugiau. 
Kiekvienas * lietuvis katalikas turėtų 
laikyti sau moraline pareiga remti 
tuos reikalus per Lietuvių Katalikų 
Religinę Šalpą. Mūsų, šiandien gy
venančių, -a pareiga pasiruošti atei
čiai. Prasmingiausias pasiruošimas 
butų lietuvių jaunimo užsidegimas 
suteikti savo tautai Lietuvoje dvasinę 
pagalbą. Turėtume visi lietuviai mels
tis ir darbuotis, kad mūsų jaunimo tar
pe atsinaujintų ta dvasinė ugnis, kuri 
dabar uždegtų visą išeiviją, o laikui 
atėjus, pasiektų ir Lietuvą. Turėtų bū
ti visų troškimas, kad besimokantis 
jaunimas pripildytų mūsų Sv. Kazi
miero kolegiją Romoje, lietuvių vienuo
lynus, kaip tai buvo dar tik prieš ke
lis metus. Subrendusieji, kuriems jau 
pervėlu galvoti apie kunigystę ar 
vienuolynų gyvenimą, turėtų sutelkti 
visas pastangas, kad išauklėjus tą 
dvasią jaunimo tarpe ir kad prie Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos išug
džius fondą ateičiai, iš kurio ateityje 
patirtu, pagalbos Lietuvoje besiaukoją 
kunigai, vienuoliai, visos tautos dva
sinis atgimimas, per kurį kada nors 
atsinaujintų dabar išniekintos istorinės 
Lietuvos šventovės: Vilniaus katedra 
su Sv. Kazimiero karstu, Šv. Kazi
miero bažnyčia ir kitos.

O, kad šie metai ir jų gavėnia 
kiekvienam lietuviui būtu, dvasinės 
šviesos, dvasinio atgimimo, didesnio 
suartėjimo su Dievu metai, kad mūsų 
dvasinį atgimimą pajustu dvasios 
didvyriai ir Lietuvoje. Kas nesuprastu, 
kaip brangios būtų sios srities geros 
naujienos Lietuvos žmonėms. Tad 
linkime kiekvienam lietuviui šia ga
vėnią taip praleisti, kad netolima 
Velykų šventės būtu, visiems tarsi 
naujų laikų pradžia.

Nuoširdžiai su jumis Dievo ir 
Tėvynės meilėje,
Vysk. V. Brizgys, Vysk. A. Deksnys.***
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Rūpinasi Simo likimu
SIMO KUDIRKOS MOTINA GIMĖ 

BROOKLYNE
L. B. veikla Kudirkos pilietybės rei
kalu

J.A.V. Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybai besirūpinant Simo 
Kudirkos reikalu, patirta, kad jo motina 
yra gimusi Brooklyne, New Yorko vals
tybėje 1906 rugsėjo 28. Patikrinusi 
šio fakto autentiškumą, JAV LB Visuo 
meninių reikalų taryba ėmėsi apie jį 
painformuoti įvairias šio krašto Įstai
gas bei institucijas ir jas raginti at
naujinti pastangas Simui Kudirkai 
padėti.

Iki šiol Valstybės departamente 
teiraująntis apie Kudirką ir prašant, 
kad žmogiškumo vardan jam būtų 
sušvelninta neteisėta bausmė. So-

AR BREŽNEVAS SUSITIKS SU 
POPIEŽIUM?

Planuojamas Sovietų Sąjungos 
diktatoriaus L. Brežnevo atsilankymas 
į Italiją, Kaip žinome, Paryžiuje ir 
Romoje lankėsi Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministeris A. Gromika. 
Pasitarimuose su Italijos užsienio 
reikalų ministeriu A. Moro buvo pa
liestas ir šiuo metu planuojamas kom
partijos vado L. Brežnevo atsilanky
mas Italijoje. A. Gromika. privačioje 
audiencijoje jau trecią karta priėmė 
popiežius Paulius VI. Spėjama, kad 
greičiausiai buvo paliestas popie
žiaus susitikimas su kompartijos va
du, kai jis lankysis Italijoje.***

EVTUŠENKOS EILE?
"Literaturnaja Gazeta” praėju

sios savaitės numeryje aštriai kriti
kavo populiarų sovietų poetą, žinomą 
ir užsieniuose (jis lankėsi ir Austra
lijoje), už tai, kad jis pasisakė prieš 
Solženycino areštavimą ir ištrėmimą,. 
Jubiliejinis Evtušenkos poezijos 
vakaras atšauktas. Maksvoje plačiai 
kursuoja Evtušenkos telegramos teks
tas ir jo atviras laiškas vyriausybei.*** 

vietai atsakydavo, kad jis yra jų pi
lietis, nubaustas pagal jų įstatymus, 
kad visa tai yra Sovietų vidaus rei
kalas ir šiuo klausimu jų nenorima 
toliau kalbėtis. Kiek buvo tokių ban
dymų su Sovietais kalbėtis, jie visi 
nedavė jokių vaisių, ir paskutiniuoju 
metu Valstybės departamentas nusto-, 
jo šį reikalą kelti. Todėl Algimantas 
P. Gureckas, JAV LB krašto valdybos 
ryšininkas prie Valstybės departamen
to, gruodžio 14 painformavo Pabaltijo 
valstybių skyriaus vedėja. Valstybės 
departamente Edward Hurwitz apie 
naujai atrastą faktą, kad Simo Kudir
kos motina yra JAV* gimusi Šio krašto 
pilietė ir kad tuo pačiu jos sūnūs gali 
turėti teisę į Amerikos pilietybę.

Gruodžio' 17 JAV LB delegacija, 
Algimantas Gureckas, Gražina Paegle 
ir Daiva Kezienė, "Citizens for Si
mas Kudirka’’ organizacijos pirminin
kė lankėsi Washingtone Kudirkos 
pilietybės išsiaiškinimo reikalu. De
legacijos susitikta su Donald Benn, 
Atstovų Rūmų teisių komiteto patarėju. 
Benn nuomone, Kudirkos motina grįži- 
Lietuvon pilietybės nepraradusi.

Delegacijai lankantis Imigracijos 
tarnyboje (Immigration and Naturali
zation Service), susitikta su komi si jo- 
nieriaus padėjėju David Ilchert. Jo 
pareiškimu, yra pagrindo manyti, kad 
Simas Kudirka, nors ir gimęs Lietu
voje, gali turėti teisę į JAV piliety
bę. Kudirkos šiuometinis šios teises 
nežinojimas jos nepanaikina. Tuo 
pačiu pilietybės įrodymas negarantuoja 
Kudirkai paleidimo iš kalėjimo, nes 
Sovietai ne kartą yra suėmę ir kalinę- 
Amerikos piliečius. Paaiškinta, kad 
Valstybės departamentas bus spren
džiamoji įstaiga Kudirkos pilietybei 
galutinai nustatyti.

Siekiant užtikrinti JAV Kongrese 
paramą kontaktuose Simo Kudirkos 
pilietybės klausimu su Valstybės de
partamento pareigūnais, LB delegatai 
apsilankė kongresmanų Eilberg, Hays, 
Addabo ir Hanrahan bei senatoriaus 
Jackson įstaigose. Čia rastas gyvas 
susidomėjimas ir pažadėta Įtaigoti 
Valstybės departamentą.

. LB Inf.***
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' KAI SVEČIAS PAS MUS
' oiag įmeouoN ,t>au inaujįj r- acių 
Nuo labai senų -laiku,svečias* yra-•' 

gerbiamas ir mylimas. Daug tautų turi 
paprotį priimti ir globoti net ir tuo 
atveju, kai jis yra priešas. Mes turime 
gražią patarlę: .- svečias į namus * 
Dievas i namus. Tai i reiškia, kad 
svečias ateina kartu su Dievu, todėl 
ne tik yra pareiga jį priimti ir globoti, 
bet mylėti ir džiaugtis. Svečias 
ateidamas atsineša gerą valią, taiką, 
kultūrini ir socialini bendradarbia
vimą, tai yra daugiau, kaip auksą ar 
duoną, todėl jis ir yra taip mielas ir 
taip branginamas.

Štai ir mes turime viešnią p. 
Giną Capkauskienę iš Kanados. Ką 
ji mums atvežė? Dainų skrynelę. Tai 
be galo didelė ir graži dovana lietuvio 
širdžiai. Daina-didelis turtas mūsų 
dvasiai, musų tautinei sielai tikras 
pėnas.

Ne taip jau dažnai mes turime 
savo bendruomenėje svečią, kuris at
neša musu dvasiai kultūrinių perlų. 
O jie yra mums būtini ir'ne vien todėl/ 
kad pasidžiaugti norėtume, bet kad 
gyvi išlikti galėtume. Mums bendra
darbiavimas su kitų kolonijų meninin
kais, kultūrininkais, visuomenininkais 
yra būtinas. Mūsų tautinė dirva išdžiū
vusi, jai reikia gaivinančio lietaus. 
Tas gaivinantis lietus ir yra mūsų 
kūrėjai - menininkai. Busime tol lie
tuviais, kol musu kūrybinis genijus 
kurs vertybes, kol jos mus žavės savo 
originalumu, naujumu. Kai užges kūry
binė dvasia, tada neteksime ir tautos. 
Kultūra yra tautų motina, ir kultūra 
sąlygoja tautų gyvenimą. Jei netek
sime savo tautinės kultūros, neteksi
me ir savo tautos. Todėl kiekvienu 
kultūriniu reiškiniu turime būti susi
domėję, nes nuo to priklauso mūsų 
stiprumas, mūsų tautinė sveikata.

Kokios mūsų, kaip šeimininkų, 
pareigos, kada turime tokia, viešnią 
savo namuose, savo bendruomenėje. 
Nereikia aiškintų visiems jos supran
tamos, o tačiau kai ką reikia ir para
ginti; atsiranda ir mūsų tarpe žmonių, 
kurie, kaip toje evangelijoje, pakvies
ti į puotą, mėgina aiškintis laiko 
neturėjimu: vedžiau žmoną, pirkau 
namus, buvau atostogose ir t.t. Žiū
rėkime, kad nebūtume pasmerkti, kaip 
buvo pasmerkti anie evangelijoje 
besiteisiną, laiko neturėjimu.

Taigi,' daug nesiteisindami, pasi
kvieskite savo kaimyną ir atvykite į 
koncertus, kurie yra jums skirti ir į 
kuriuos jus kviečia jūsų pačių tautine 
savigarba.

Visi iki šiol mūsų buvę, svečiai 
išsivežė iš Australijos geriausius at
siminimus ir tas mums sudarė didelę 
garbę. To paties norime, kad ir mūsų 
viešnia solistė p. Gina išsivestų is" 
Australijos geriausius įspūdžius apie 
Australijos lietuvius. Tuo tarpu mes 
linkime jai geriausios sėkmes Ken
gūrų žemėje, mūsų tarpe.

Kompozitorius Br. Budriunas atvyksta 
į Australija į Lietuvių Dienas Ade
laidėje.

Atsiuntė mums iš Perth* o p. A. Krutulienė šią įdomią fotografiją, nors 
metai nepažymėti, tačiau galime spėti, kad tai bus apie 1918 -1920 metus 
Kaune. Kompozitorius Juozas Naujelis vadovauja vaikų chorui, maještro stovi 
viduryje, jam iš kairės stovi jo sūnus, pirmoje eilėje antra iš dešinės jo duktė. 
Pirmoje eilėje pirmas is kairės stovi Juozas Audėjus, p. Krutulienės tėvas 
(miręs Vilniuje 1972 m.)

Nusifotografuota koncerto proga tik ką įrengtoje Lietuvių Katalikių Moterų 
D-jos salėje Kaune. Daug žmonių yra neatpažintų,reikia manyti, kad Čia yra 
daug žymių mūsų žmonių, dainininkų, butų gerą kad gyvieji pamėgintų čia savęs 
paieškoti.

AUSTRALIJOS LIETUVIU STUDIJU. DIENOS ADELAIDĖJE
Studijų. Dienos vyks Adelaidėje Velykų metu; balandžio 13 * 14 

d.d. Lietuvių Namuose, 6 Eastry St., Norwood.
STUDIJŲ DIENU PROGRAMA

Balandžio 13 d. 10.00 vai. Lietuvių Studijų Dienų atidarymas.
10.30 vai. V. Dundienės Keramikos Parodos 
atidarymas.
11.00 vai. Paskaitos. Pirmas ciklas.
12.30 vai. p.p. Diskusijos
7.30 vai. vak. Adelaidės Šv. Kazimiero parapijos 

choro, dalyvaujant solistei G. Čapkauskienei, Reli
ginis koncertas Liet. Kat. Centro salėje.

Balandžio 14 d. 10.00 vai. Paskaitos. Antras ciklas.
11.30 vai. Diskusijos
1.00 vai. p.p. Pietūs.
2.30 vai. p.p. Paskaitos. Trecias ciklas
4.00 vai. p.p. Diskusijos
6.00 vai. p.p. Lietuvių Studijų Dienų uždarymas.

Lietuvių Studijų Dienose dalyvauja- paskaitininkai ir moderato
riai iš visų Australijos lietuvių kolonijų; dr. V. Doniela, dr. D. Vi- 
liūnaitė, dr. R. Zakarevičius, dr. A. Stepanas, dr. K. Kemežys, dail. 
L. Urbonas, J. Stačiūnas, E. Karazijienė, Pr. Pusdešris, G. Žem
kalnis, V. Janavičius ir kt.

A.L.B. Krašto Valdyba

Skaitytojų CaiSkai
Gerb. p. Redaktoriau,

Malonu buvo pereitame "Musų 
Pastogės” numery skaityti, kad vie
nas tautietis paskyrė $1000 premiją, 
už “akademinio pobūdžio rašytinį 
darbą, nagrinėjantį kurį nors aspektą 
iš lietuvių tautos valstybinio, kultū
rinio, politinio, socialinio, ekonominio 
gyvenimo”. Tai yra džiugi žinia ir, 
galimas dalykas, ne vienam bus reali 
paskata tokio darbo imtis. Tačiau 
jeigu Australijos Lietuvių Fondo 
Valdyba, kaip minėtos premijos ad
ministratorius, savo pranešime jau 
pasakė viską šiuo klausimu, kas 
reikia pasakyti skelbiant premiją, tai 
susidaro visa eilė neaiškumų. Čia aš 
norėčiau vieną kitą iškelti tikėdamas, 
kad A.L.F. Valdyba juos priims dėme
sin ir ras progos paskelbti išsamesnį 
pranešimą.

Visų pirma “akademinio pobū
džio”. Šita sąvoką yra daugiaprasmė 
ir reikėtų ją konkretizuoti. Akademinio 
pobūdžio rašinys gali būti ir studento 
eilinis referatas, čia vadinamas 
“essay”, ir darbas magistro laips
niui įsigyti, ir desertacija doktaratui. 
Pagaliau gali asmuo paruošti aka
deminio pobūdžio darbą ir būdamas 
už universiteto ar tolygios mokyklos 
ribų. Tai koks akademinio pobūdžio 
darbas gali pretenduoti į minėtą pre
mija?ifiujoo uieauni ima n nrnmoart již

Taip pat pranešime nenurodyta, 
kokia kalba jis turi būti parašytas. 
A.L.F. Valdyba savo skelbime krei
piasi į šio krašto akademinį jaunimą 
o taip "pat ir į visus tautiečius susi
domėti studijomis apie lietuviu tautą 
ir jos reiškimąsi. Tai išeitų, kad 
kandidatas į premija, gali būti ne vien 
tik studentas ir tuo pačiu rašinio kal
ba gali būti ir bet kokia.

Vėl gi neaišku, ar į premiją 
kandidatuojantis rašinys turi būti jau 
išspausdintas, ar užteks tik rankraš
čio, ar jis turi būti jau kokios akade
minės institucijos Įvertintas, ar pati 
Liet. Fondo Valdyba, o gal jos su
daryta atitinkama vertinimo komisija 
tokius darbus vertins ir premijuos. 
Premija visados yra konkursinė, tad 
neišvengiamai turi būti iš anksto 
paskelbtas ir pats kriterijus.

Atrodo, pranešimo pradžioje 
nusakyta premijos sąlyga yra padik
tuota paties fundatoriaus, kur nuro
dyta, kad premija skiriama už “aka
deminio pobūdžio rašytinį darbą...”, 
bet nepasakyta, ar tokio darbo auto
rius turi būti tik lietuvis, ar gali 
būti ir kitatautis, ar tik Australijoje 
gyvenąs, ar ir bet kur pasaulyje.

Pagaliau viena iš konkursinių 
sąlygų yra ir laikas, apie kurį prane
šime visai neužsimenama.

Turiu pabrėžti, kad premijai 
laimėti sąlygos turėtu būti konkrečiai ' - > .; • ■ I L j:rt - • , :»• ■

VAIKU. JUNGTINIO CHORO ^PASIRO
DYMAS DAINŲ ŠVENTEJE

Šių metų gale ruošiamoje dainų 
šventėje yra * numatytas vaikų jungti
nio choro koncertas.

Faktinai mes savo kolonijose 
vaikų chorų, kaip tokių,neturime. Bet 
beveik kiekvienoj savaitgalio mo
kykloje turime muzikos mokytojus, 
kurie vaikus moko lietuviškų dainų, 
dažniausiai mokslo metų užbaigimo 
ar motinos dienos minėjimo pasirody
mams. Iš šių pasirodymų nustatyta, 
kad mūsų vaikai lietuviškas dainas 
išmoksta ir išpildo ir tinkamai pasi
ruošus, gali pasirodyti dainų šventė
je, kaip jungtinis vaikų choras.

Dainų šventės vadovybė nutarė 
šį sumanymą nedelsiant įgyvendinti. 
Jau yra paruoštas ir visom apylinkėm 
ir seniūnijom išsiuntinėtas dainų 
repertuaras, su prašymu nedelsiant 
organizuoti vaikų chorelius ar mažes
nes vaikų dainininkų grupeles ir jas 
išmokyti dainų.. Į. vaikiu chorą įjungia
mi vaikai 6 - 14 m. amžiaus.

Be repertuaro labai svarbu, kad 
toks vaikų choras ir išviršiniai gerai 
atrodytų. Todėl jau dabar tėvai yra 
prašomi pagalvoti apie vaikų aprangą 
koncerto metu.

Berniukams numatyta trumpos 
baltos kelnytės ir balti marškinėliai, 
parišti tautine juostele vietoj kakla
raiščio. Mergaitėms tautiniai rūbai 
su trumpais virš kelių sijonėliais.

Krautuvėse galima gauti nebrangių 
raštuotų audinių, kurie būna panašūs į 
mūsų tautinius audinius. Iš tokių me
džiagų galima pasiūti mergaitėm visiš
kai tautiniai atrodančią aprangą.

Taip pat kreipiamės į visus muzi
koj nusimanančius asmenis ir prašome 
neatsisakyti ir rodyti iniciatyvos, 
mokant vaikus repertuaro dainų.

Juo daugiau vaikų pritrauksime 
ir juo geriau juos pamokysime, tuo 
geriau jie pasirodys.

Toks vaikų choro koncertas buvo 
atliktas dainų šventėje Čikagoje. 
Visi pripažino, kad tai buvo pati 
įdomiausia ir maloniausia dainų 
šventės dalis. Tad pabandykime ir mes.***

ir detaliai paskelbtos viešumoje. 
Minėtame pranešime priminimas, kad 
“Australijos Lietuvių Fondas suinte
resuotiems asmenims mielai suteiks 
prašomų informacijų” ne vienam su
kels įtarimų, kad premija gali būti 
paskirta privataus susitarimo keliu, 
kas r gali pastoti kelią bet kokiam 
angažavimuisi ir drauge sukelti abe
jonių bei nepasitikėjimo.

V. Kazokas***

Gina Capkauskienė koncerto metu ... 4JĮ.1; ■ , ,.i - s „j
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MENAS ŽMOGAUS KŪRINYS IR 
KŪRJJAS W

Leono Urbono paskaita 
skaityta Newcastelio disku
sijų Klubo nariams ir sve
čiams 19 rugpiučio 1973 m. 
ir kovo 10 d. Plunksnos 
Klubui Sydnejuje.

Suprasti ką menas atliko^atliekairatliks 
žmogaus evoliucijoj, neužtenka tyri* 
nėti urvinio žmogaus piešinius ir tapy
bą. Neužtenka sekti menui skirtą 
spaudą, lankyti muziejus arba matyti 
šimtus tūkstančius meno repreodukcijų. 
Šiuo būdu tesužinotumėm meno isto
riją, meno r aidą._

Meno paskirčiai suprasti reikia 
žinoti viską,kas vyksta žmogaus su
kurtame pasaulyje. Žinoti, pajusti 
meno vietą evoliucijoje yra ne tik įdo
mu, bet ir* svarbu; ir kas kart darosi 
svarbiau.

Aš niekada netikėjau, kad menas 
yra menui. Menas niekada nebuvo me
nui ir nebus. Menas yra žmogaus išsi
laikymas, vienintelis kelias į toli
mesnes evoliucines pakopas. Kitais 
žodžiais, vienintelis išsigelbėjimas. 
Meno gilioji reikšmė neįžvelgiama tol, 
kol nežinom, kas darosi su mūsų visa 
civilizacija; kuriuo keliu suka techno
loginis, ekonominis, net ir dorovinis 
progresas.

Ar įmanoma iš viso apčiuoti šian
die visa tai, kas vyksta? Tur būt, nei 
Jeigu apčiuoptumėm, bent apytikriai, 
daug individualinio ir masių skurdo 
būtų išvengta. Nebūtu Vietnamo karo; 
pasaulio ir Amerikos spauda būtų 
didžiosios "bonanzos” pasigedus; 
Watergate skandalas nebūtu susipy
nęs.

I V •Viską žinoti neįmanoma, net gi 
siauros krypties specialistai dažnai 
nespėja apčiuopti visų atidengimų ir 
perskaityti jiems skirtos literatūros.

Tūkstančių knygų spausdinama 
kasdien. Šimtai tūkstančiu naujų moks
linių ir technologinių bei išradimų 
registruojama kasmet. Tolimesniems 
ieškojimams dirva, toli gražu, nesiau
tėja, bet atvirkščiai, kaip apversta 
piramide platėja, kaip ilgos upės 
delta, staiga išskečia savo glėbį, 
tarsi norėdama didžiulį okeaną ap
glėbti. Žinojimas nesotina, o tik 
troškulį, augina.

Lygiai kaip urvinio žmogaus ga
dynėje, p/enininkas kūrėjas buvo įkv.ėp 
tas savo aplinkos; savo keliu,šių die
nų menininkas yra laiko dvasios 
veidrodis. Ne tik veidrodis, bet ir 
pranašas ateinančios eros. Pranašas 
tiktai tiems, kurie turi energijos, 
noro ir randa laiko jį suprasti ir 
išskaityti.

Urvų gadynės dailininkų akiratis 
buvo siauras jo kūrybinis akstinas 
paprastas, nešakotas. Mažai buvo 
žinoma, o nežinia, kaip paprastai, 
neišmatuojama. Tarp žinomo ir neži
nomo atviri tamsūs vartai, o juos sau
gojo baimė. Primityvus žmogus kūrė 
dažniausiai tam, kad save padrąsintų, 
kad sau magiškų jėgų pasigautų ar 
išmaldautų. Piešė, tapė, darė stabus, 
kūrė muziką ir šokius. Per savo kūry
ba, žmogus ieškojo paslaptingų jėgų.

O ką daro kūrėjas šiandie? Lygiai 
tą pati. Jis ieško paslaptingų jėgų ir 
jų šaltinio. Jis ieško amžinybės. 
Urvinio žmogaus laikais menas buvo 
aiškus, bent mums jo menas tapo aiš
kus. Gal būt, tais laikais, kaip ir 
dabar, žmogus klausdavo kartais: 
"Sakyk, ponas dailininke, ką gi šis 
kūrinys reiškia? ” Gal būt, ir tada 
buvo modernus ir ne modemus menas. 
Šimtmečius piešiamą briedį vienu, 
priimtu būdu, "modernistas” išdrįso 
pakeisti, sakysim, rago šakų skaičių. 
Tų laikų kritikai, ko gero, smerkė 
menininką ir dievų kerštu grasino • 
šventvagyste, akiplėšiškumas, skan
dalas,!

Šiandien menas keičiasi ne šimt
mečiais, bet mėnesiais. Kritikai gar
sina vieną srovę, o naujas antplūdis 
ją skandina. Kritikai nespėja. Me
nininkai irgi nespėja.^ O mažiausiai 
spėja publika, eilinis žiūrovas.

Publika dažniausiai paima jau 
tuščią pakelį ir klausia, kas jame yra, 
ka, su ta "preke” daryti? Kas liečia 
meną, publika nežino, kad tas pake
lis jau senai tuščias. Jeigu inkvizi
cija visokius "eretikus” degino anais 
laikais, kas būtų,jeigu'juos kas pri
keltų dabar iš "kapų milžinų”? Sakytu 
tikriausiai dėl Dievo ir žmonijos 
meilės susprogdinkite si supuvusį 
pasauli, ir kurkite naują! Ar yra pa- 

saųlis- supuvęs? Ar yra menas supu
vęs?; Ar gali menas supūti? Mano at
sakymas - pasaulis gali . supūti. 
Menas - ne." Menas kaip druska, kaip 
cukrus gali nuo puvimo sulaikyti. 
Pasaulis ir žmonija, kaip gyvatė aug
dama netelpa savo odoj ir ją nuolatos 
keičia. Ta oda yra moralės kodai, 
estetiniu sąvokų raida. Jie keičiasi, 
jie turi keistis. Šių. dienų menas, ne 
tik kompleksus, bet kartu jis nesiduo
da apčiuopiamas. Jis kaip debesys. 
Iš tolo • pastovios, ryškios, fantas* 
tis“kos, spalvingos formos; priartėjus

tampa judančia pilka migja.
Menininkas ir šiandien, kaip ir 

prieš keletą ar keliolika tūkstančių 
metų,turi pažinti savo aplinką, nes 
kitu būdu mirs kaip menininkas, už
tems jo kūrybinė šviesa, pataps ama
tininku; pasitrauks į evoliucijos 
pensininkų gretas.

Ka^ platus žinojimas gali . me
nininkui duoti? Ar gi svarbu meninin
kui žinoti atomo ir visatos struktūrą?

Leonas Urbonas -Akrylis (30'x 4O'j

Ką padeda žinojimas fakto, kad visa
tos pakraščiai didėjančiu greičiu bė
ga labai tolyn? Kodėl menininkas 
turėtų rūpintis apie erdvėse astronau
tu neseniai surastas "tamsias sky
les”? Ar reikalinga kūrėjui žinoti, 
įsijausti į Einšteino teorijų pagrindus? 
O kompiuteriai? Mechaniški, nuolat 
tobulėjanti , smegenys? Kiek iš* to 
kūrėjui naudos? kaip su DNA, RNA 
paveldėjimo kodais? Plataus pažini
mo tikslas ir rezultatas yra vizija. 
Be žinojimo nėra vizijos. Gilus pa
žinimas ugdo dvasinę viziją. Abstrak
ti vizija pati per save darosi pakopas 
ir sužiba pranašiška galia. Kodėl 
Leonardo Da Vinci dirbo, braižė viso 
kias būsimas ir galimas mašinas? 
Pjaustė lavonus, tikrino, braižė gys
las, sekė nervų takusis organų į sme
genis? Kodėl jis surašė savo pasta
bas, išvadas, atradimus ir išradimus, 
nors tikriausiai nujautė, kad dar 
šimtmečiai praeis kol eilinis žmogus jį 
supras? Koks gi atpildas jo gyvenime 
už tai?

Čia irgi tas pats atsakymas? - 
vizija. Tik sunkiai, nuoširdžiai, pa
mėgtoj srity dirbant, sužiba vizija. 
Dvasinė vizija nėra dovana, tai uždar
bis. Be vizijos nėra realios savijautos 
Savijauta ir sąmoningumo kvalitetas 
žmogų skiria nuo gyvulio ir kitos 
primityvios gyvybės. Leonardo Da 
Vinci laikais, menininkas dažnai buvo 
ir mokslininkas, nes mokslo^ lobynas 
nebuvo toks didelis, kaip šiandien. 
Daugiau ar mažiau genialus žmogus 
per užtenkamas pastangas savo protu 
jį aprėpti galėjo. Aprėpęs, savo vizi* 
nių galių dėka jis žvelgė pirmyn ir 
naujus visatos dėsnius įžvelgė. Šian
dien joks genialumas nepadės visų 
mokslų apčiuopti.

Naujasis "Leonardo” turės iš
rasti radikaliai skirtingą protavimo 
būdą. Šių dienų auklėjimo ir galvo
jimo metodai nepatenkinami ir pagal 
juos naujas genijus nebeįmanomas.

O kaip su žmogaus galvojimo ir 
auklėjimo metodų revoliucija? Ar jinai 
imanoma? Atsakymas— ne.

Įmanoma tiktai evoliucija. Ko
kioj * formoj jinai išsivystys, tiksliai 
sunku pasakyti. Tačiau galima spė
lioti. Naujai galvojantis žmogus turės 
pirmiausia nusikratyti seno galvoji
mo ir senų metodų. Tas nereiškia 

viską atmesti - o tik senam tinkamą 
vieta duoti, kad daugiau vietos naujom 
sąvokom pasidarytų. Toks procesas 
nuolatos ir vyksta. Tokiame vertybių 
pertvarkyme svarbiausią darbo dalį 
atlieka menas.

Kai mokslas savo laboratorinės 
precizijos keliu eina toliau, menas 
paruošia dvasinę atmosferą įgalinan
čią žmogų įsigyventi mokslo atradimų 
šviesoj. Menas verčia persiorientuoti 
ir tuo padeda nusikraty.ti senos naš
tos, lengvina protą naujieną priimti 
arba nežinią sutikti. Menas išverčia 
senas rankoves, parodo apipuvusius 
pamušalus; palieka individui nuspręsti, 
ar tą rankovę taisyti, keisti ar be 
jos apseiti. Meną, rodantį gyvenimo 
puvėsius , per nežinojimą žiūrovas 
supuvusiu menu pavadina. Visas me
nas yra religinis menas, net ir reli
gijai propaguoti skirtas ir patronizuo- 
tas menas neša savyje potencialą ir 
galia, religijos sekėją iš religinių 
prietaru išvaduoti. Toks apšvietimas

gaunasi žmoguje , kuris evoliucijoj 
pasiekęs tokį laipsni, kur gilus įžvel
gimas yra Įmanomas.'Šiaip menas gali 
būti ir yra naudojamas tinkamesnei 
emocijai sukelti ir tuo būdu individo 
ar grupės tikslams sėkmingiau panau
doti, sužadinti karo ir kovos dvasią, 
sukelti religinį paklusnumo jausmą ir 
šiandien plačiai panaudojama preky
binei ir politinei propagandai pravesti.

Menas yra gyvenimo vertybių bir
ža (Stock market). Akcijos krenta, 
kyla, naujos ateina, senos išeina. 
Meno raida dabar jau tokia jautri 
ir greita, kad žmogui, kuris dar iki 
šiol tikėjo, kad menas yra tikrai tapy
ba, skulptūra ir grafika, jaučiasi vi
siškai pasimetęs. Šiandie yra daug 
meno šakų, o demarkacija tarp jų 
dažnai neryški. Apgailestautinas 
faktas, kad dauguma tokiųj meno šakų 
kaip "Conceptual art, happenings, 
environmental art” - visiškai dar ne
nuvokiamos. Dauguma publikos dar 
sprendžia problemą^kilusią šio šimt
mečio pradžioj, būtent: kas yra tikra
sis menas; tradicinis ar abstraktinis 
ekspresionalizmas? Kodėl reprezen
tacinis realizmas turėjo bent laikinai 
užleisti vietą menui, kuris reiškėsi 
abstrakčiom formom? Aš sakau "lai
kinai”, nes tikrai taip ir buvo.

Šitam klausimui, kaip ir dauge
liui kitų, bandymas duoti pilną atsa
kymą, nevaisingas. Gal būt, atsakymas 
įmanomas, tačiau toks atsakymas ne
padės įz‘velgti meno upės nei tos upės 
krantų.

Menas į žmogaus gyvenimą atėjo 
labai anksti, pačioje, sąmoningumo 
arba savijautos aušroj. Jis ir lydės jį 
iki amžinos šviesos, arba galutinio 
užtemimo. Asl visai neabejoju, kad 
žmogus tą"amžinąŠviesą” gilų savęs 
pažinimą 'ir išmintį,nugalinčia/ ir mir
ties faktorių,ateityje pasieks. Kodėl
ir kaip pasieks? Todėl, kad jis to 
siekia,ko žmogus siekė ir siekia, jis 
ir atsieks. Lieka tik laiko klausimas. 
Kelias į šviesą yra ilgas, sunkus; 
buvo ir dar dažnai tebėra kruvinas ir 
žiaurus. Už kiekvieną įžvelgimą di
delė kaina.

Į klausimą, kaip žmogus tą nemir
tina "stovį sau atsieks, atsakymą ruo
šia" tūkstančiai mokslininkų, univer
sitetų, ligoninių ir kitų mokslo centrų 

laboratorijose, o juos skatina tūkstan
čiai menininkų,dirbdami savo studi
jose-, galerijose, koncertų salėse, 
kino’teatruose ir kitose aplinkybėse 

Kuo žmogus patapo/yra milijonų 
metų evoliucijos rezultatas. Jis su
formuotas jėgų, kurias jis, pats sunai
kino ir naikina. Tas yra šių dienu 
problema. Žmogų fiziškai ir dvasiškai 
sustyguodavo medžiotojo instinktas ir 
žygiai. Medžiuoklių ir karų pąruoštis 
(ypač pąruoštis) išlaikydavo žmogaus 
fizinį patvarumą ir dvasinį ryžtingumą. 
Tačiau aplinka pakito. Dingsta me
džiokles, dingsta karų garbė ir karžy
gių kultas ant visados. Žmogus savo 
genialų protą- skiria patogesniam 
namui statyti, darbą lengvinanciom 
priemonėm išrasti, judėjimo, kelionių 
greičiui ir patogumui didinti, pramogom 
ir pasilinksminimam paruošti, arba 
pagaliau, spekuliuoti ir praturtėti, jei 
ko kito nesugeba.

Kūrybingas žmogus visada užsi
ėmęs, jo veržlumas nepasikeitė - tik
tai kryptis kinta. Vietoj to, kad kovotų 
džiunglėse ir ekspedicijas į tolimas 
Salas, dykumas ar žemės ašigalius 
ruoštų, jisai stato laivus žvaigždžių 
takais* keliauti. Bet kaip gi su tuo 
žmogumi, kuris nėra taip jau genialus, 
žmogus, kuris naudojasi genijaus su
kurtais patogumais? Į kurią^ pusę jis 
žengia pirmyn ar atgal? Kuris ūkinin
kas, kaip individas,pilnesnis? - Tas, 
kuris visus laukus bulvėm užsėja ir 
derlių pardavęs sau visa kitą susi- 
perka? Ar tas, kuris pajėgia visus 
reikmenis pasigaminti?

Kuris pilnesnis žmogus? Tas, 
kuris priklauso nuo pasaulinės bir
žos įvairių prekybininkų kaprj žų ir 
valstybinių paramų, ar tas kuris savo 
ūkyje, cukraus ir druskos kilogramą 
nusipirkęs, pilnai išsiverčia?

Šiam klausimui trumpo atsakymo 
nėra. Gal tokia išvada tiktų - "viskas 
savo laiku”. Buvo individo bandymo 
ir brandinimo laikas. Atėjo žmonijai 
laikas vienetu tapti.

Žmonijos genijai kuria naują 
aplinką, ir patogumus bekurdami, 
savo protą stiprina ir paveldėjimo pa
grindus stato. Gi tie, kurie genijaus 
sukurtuose patogumuose lėbauja • nyks
ta, suglemba, išsigimsta ir gyvybės 
srovė juos evoliucijos pakrantėse pa
lieka: jie tampa dirva, (jei ne trąša) 
naujam genijui augti.

Kurdamas žmogus pasiekia 
aukščiausią gyvybingumo lygį. Tais 
momentais jis daro evoliucinį žingsnį, 
netik dvasiškai, bet ir fiziškai. Meno 
kūrinys susideda iš dviejų komponentų— 
iš vienos pusės yra matomas, girdi
mas, suprantamas objektas arba meno 
kūrinys; iš kitos - atitinkamas pasi
keitimas kūrėjo psichėj. Penkis vai
kus pagimdžiusi, motina nebėra ta 
pati, kuri kadaise vieną vaiką turėjo. 
Nėra abejonės, kad kūrėjas, duodamas 
formą kūriniui, jis kuria ir save..

Dar yra trecia kūrybos fazė: tai 
žiūrovas, įsijausdamas į kūrinį, sa
vanoriškai atsiduoda jo valdžion, taip 
kaip pacientas hipnotisto. Politikai 
siekia kartais desperatiškai jėgos, kuri 
menininkui "Dievo” duota. Eilinis 
žmogus (arba mažesnio masto kūrėjas) 
turi pats prie kūrinio ateiti. Tiktai 
pats prie kūrinio atėjęs, pajėgs su
prasti, pajusti kokią rolę menas žmo
gaus evoliucijoj atlieka.

Mano trumpa paskaitą gal neat
sakė tų klausimų, kurtuos jūs čia 
atsinešėte. Vis tik daug šiuo atlikta 
būtų, jei tie, kurie atėjo čia su keliais 
klausimais, išeitų su keliolika. Atsa
kymų beieškodamas galvočiau, kaip 
Kopernikus, Galilėjus, Newtonas, 
Einšteinas ir daugelis kitų, sukėlę 
daugybe naujų klausimų. Atsakymai 
didina žinyną ir naujas- nežinias at
skleidžia.

Si kelionė, šis ieškojimas eina 
toliau, Picasso kadaise užklaustas, 
ar jis savo ilgos galingos karjeros 
kelionėj meno ieškojime galutinį 
sprendimą suradęs. Jo atsakymas: 
"Visas meno grožis ir glūdi tame, 
kad galutinio sprendimo nėra”.

Tas, kuris turi daugiau klausi
mų, negu atsakymų,yra gyvesnis žmo
gus. Ar gali kas nors gyvesnio būti 
už vaiką,vaikščiojantį po kambarį su 
ištiestu pirštuku ir kartojantį: "Kas 
čia, kas čia, kas čia”.***

iškilmingame universiteto diplomų 
įteikime, vienas profesorius pradėjo 
kalbą šiais žodžiais: - Dabar, kada 
jūs išeinate iš triukšmingo, neramaus 
universiteto kovos lauko i ramų ir 
saugų praktiška, gyvenimą...•
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GRYBU. EPIDEMIJA 
E. Slonskis

P^iPištŽi1 epidemija y ra“ koki an or s 
smarkiai plintanti liga, ir kova su ja 
yra sunki, pareikalauja daug vargo, 
kantrybės ir pasiaukojimo, iki pasi
seka ją nugalėti.

Tačiau perkelta prasme epidemija 
galime pavadinti kai kuriuos reiškinius 
žmonėse, kurie masiniai išplinta ir po 
tam tikro laiko vėl išnyksta. Kaip 
pavyzdžiu tokioms epidemijoms galėtų 
būti: ilgi ar trumpi sijonai, gauruoti 
plaukai (shaggy dogs), Įvairios apše
pusios barzdos, apskurusios, dėmėtos 
kelnės (lyg tėvas negalėtų geresnių 
savo ^numylėtam vaikui nupirkti), sau
lėgrąžų valgymas kinuose, kramtomoji 
guma, jo-jo žaidimus ir t.t. Gal kas 
pasakytų, kad tai nieko bendro nėra 
su epidemija, kad tai yra tik Įvairių 
dalykų mada, bet, mano nuomone, kaip 
epidemijos liga guldo kiekvieną, tur
tingą ar vargšą, taip ši ^madų ar įpro
čių epidemija užkrečia žmonių mases 
ir žmonės vaikosi tų madų, ar jiems 
tinka ar ne.

Čia kaip tik noriu aptarti vieną 
* grybų epidemiją. Paskutiniais me
tais. vis labiau plinta lietuviškos 
bendruomenės tarpe, bet maža kas 
daroma šiai epidemijai sustabdyti. Gal 
kas prikiš man, kad Čia ne mano rei
kalas, kad tam yra gydytojai, bet šiai 
grybų epidemijai vis labiau plintant, 
o ypač lietuviu4 tarpe, nutariau šią 
negerovę- priminti visuomenėi. Kita 
vertus, kodėl aš negaliu kalbėti apie 
epidemijas, jei daugelis mane "dak
taru” vadina. p

Na, o kaip pažinti šią pražūtingai 
baisią liga. Pirmiausia reikia pami
nėti, kad medicina dar mažai apie šią 
ligą žino ir vaistų bei gydymo metodų 
dar niekas neišrado, nes iki šiol 
susirgusių dar niekas nepasveiko, ta
čiau bent apie šios ligos simptomus 
galime pakalbėti.

Pirmiausia galima pastebėti jau 
seniau grybų epidemijos paliestus 
asmenis, kurie vis laikosi grupėse prie 
bažnyčios, minėjimuose, klubuose, pik
nikuose. Toks grupavimasis paste
bimas maždaug apie sausio pabaigą, 
kada prasideda grybų sezonas. Jei 
praeidamas pro žmonių grupelę nugirsi 
kalbant apie grybus,tai jau aišku, kad 
jie yra šios ligos aukos ir, jei pats 
dar nesi tos epidemijos paliestas, 
šalinkis nuo jų toliau.

Kitas šios* ligos simptomas medi
cinoje yra žinomas "Athletic feet” 
vardu, kitais žodžiais, tai yra didelis 
kojų padų niežtėjimas. Kaip didelis 
šis padų niežtėjimas grybavimo sezono bet visos gražios. Ir kaip gali 
metu galite įsivaizduoti, kad žmonės 
nenusėdi namuose ir "kaso” mašinų 
"padus” net 120 mylių (sydnejiškiai). 
kad gautų progą pasirinkti grybų, 
lankstosi prie kiekvieno grybelio, 
laipioja per išvirtusius medžius, gi 
vakare grįžta išvargę, bet su viltimi, 
kad kitą kartą vėl būtų geras oras ir 
vėl galėtų važiuoti grybauti.

Gi kaip tas visas "padų pasikasy- 
mas” vyksta? Paprastai sudaroma 
2*3 mašinų grupė ir apie 4 - 5 vai. 
ryto išvažiuojama. Po trijų vai. ke
liones (sydnejiškiams) pasiekiamas - 
kelionės tikslas • pušynas, kurį su
daro didžiausi plotai sodinto miško. 
Tuoj išlipęs iš mašinos pasijauti 
kaip Lietuvoje, nes čia nematai kitu 
medžių tik pušis, pajauti jų kvapą, ___ _____o__________ D_____
išgirsti jų ošimą ir tik kukabarų ar karalystės sienas. Kazlėkus mėgstam 
Įvairiaspalvių papūgų balsai primena, 
kad čia ne Lietuva, ne Baranausko,ar 
Maironio apdainuoti miškai, bet vištik 
reikia pripažinti, kad rudmėsių kara
lystė.

■Atsidūrę miške krepšiais ar kibi
rais nešini ir peiliais apsiginklavę, 
pasipila grybautojai po mišką grybų 
rinkti. Nors grybai nei priešinasi, 
nei bėga ir su jais kovoti nereikia, 
bet juos renkant reikalingas aštrus 
peilis ar peiliukas, nes grybai nėra 
raunami. Gi Lietuvoje net buvo griež
tas įstatymas nerauti grybų, .bet gra
žiai nupjauti, . o jei koks žmogelis 
buvo sugautas raunant grybus, tai jis 
grybautojų tuojau vietoje būdavo žiau
riai nubaudžiamas, pririšdavo jį prie 
medžio ir grybų kotais apmėtydavo. 
v Na, taip ir prasideda grybavimas. 
Čia vieną dedi į krepšį ir jau kitą 
matai čia pat, kad ir žingsnio nerei
kia daryti, ir taip vis nuo vieno prie 
kito ir vis į krepšį, kurį pripildyti 
netrunka^ daug laiko.'ištuštinęs į kar
tono dėžes mašinoje, vėl skubi naujų 
rinkti. Po kiek laiko rinkėjai pasi
junta kiek išvargę, o svarbiausia-, ir 
išalkę, tad apie 10 • 11 valandą su
sirenka priešpiečių ir, susėdę žolėje

rateliu, stiprinasi sumuštiniais ar ki* 
tu atsivežtu maistu ir dalinasi dienos 
įspūdžiais, o kaip dideliame miške, 
tai ir, daug nuotykių pasitaiko.

Štai, pernai viena ponia buvo 
nualpusį iš išgąsčio, bet, laimė, ne* 
toliese būta kito grybautojo, buvo 
išgelbėta dirbtiniu kvėpavimu. Na, 
o ar nebuvo ko išsigąsti? Ta ponia 
ramiai sau begrybaudama, staiga 
pamatė ant kelmo ir tiesiai į ja atsi* 
sukusius * dirbtinius dantis, na, ir 
apalpo. Atgaivinta ponia, žinoma, tų 
dantų nelietus, paliko juos ir toliau 
grybavo. Po kelių dienų jau sklido 
Sydnejuje kalbos apie Šį nuotykį ir 
netrukus atsirado tų dantų savininkas. 
Jis prisipažino tuos dantis tyčia pa* 
likus prieš porą savaičių begrybau* 
damas, kad jų nereiktų kiekvieną 
karta vežiotis, esą. pravartu turėti 
specialius dantis ‘grybams valgyti 
čia pat vietoje, nes labai mėgstąs 
juos ir nevirtus.

Po priešpiečių vėl visi pasisklei- 
džia miške ir vėl atakuoja vargšus 
grybelius. Bet jų atakuoti iš viso ir 
nereikia, nes jie ir patys prašosi 
paimami. Berinkdamas grybus ir atsi* 
skyręs toliau nuo kitų grybautojų, 
pasijunti atsidūręs visiškoje ramumoje 
kurios nesudrumscia nei pušų ošimas,
nei paukščių čiulbesys, ir tada iš
girsti rudmėsių tarpusavio kalbą ir jų 
kalbą į tave, taip gali su jomis pasi
kalbėti. _

"Žiūrėkit, žiūrėkit, štai ateina 
grybautojas! Kažin ar jis mus paste
bės? ” - viena sako.

"Pone, pone, nepraeik pro šalį. 
A š čia, visai netoli’/ - šaukia kita 
graži rudmėsė.

"Na, ką tu čia, gražute, baimi- 
niesi. Žinoma* paimsiu tave, tikrai 
nepaliksiu” - ir nupjovęs ją, dar 
apvalai nuo prikibusių žolių, dediesi 
į krepšį ir vėl girdi pora balselių 
sutartinai šaukiant: "Ir mus paimkit. 
Ar mes negražios?” Gi tikrai, dvi 
mažytės vos praeitą naktį gimusios ir 
dar slidžiai drėgnos nuo rasos čia 
pat storame žolių patale, viena gal 
kaip 20, o kita kaip 10 centų monetos 
didumo.

"O, kaip gi, žinoma, paimsiu ir 
jus. Va, čia padėsiu jus kartu į krep
šio pakraštį, kad kitos jūsų J nesu
spaustų”. Vos žingsnį ar du žengęs, 
vėl išgirsti balsų sutartinę ir geriau 
pasidairęs ir praskleidęs žoles pa
matai jų' tiek daug, kad, jei tai butų 
žmonės, galėtum pagalvoti, kad tai 
visas "Dainos” choras. Vienos jų 
plonais, balseliais, kitos storesniais, 
o dar kitos visai storai, matyt, bosai,

i "Dai
nos” chorą palikti kažkur miške, tad 
susidėjęs į krepšį, vežiesi i, Sydnejų, 
kur jis priklauso.

Ir taip nurinkęs šią koloniją už 
kelių žingsnių vėl randi kita, o po 
tos dar kitą ir nepajunti, kaip* neju
čiom prabėgo keletas valandų ir jau 
-laikas sukti atgal mašinų link. Vi
siems susirinkus ir užkandus likusio 
maisto, grybautojai vėl susėdę i maši
nas pabraukia namų link, bet prieš tai 
dar sustoja miško pakraštyje • kazlė
kų karalystėje.

Čia rudmėsių nėra, matyt, dar 
neturi diplomatinių ryšių su šia ka
ralyste. Gi patys kazlėkai, atrodo, 
nelabai linkę su kuo bičiuliautis, jie 
dideliais būriais stovi aukštai iškėlę 
savo storas galvas ir saugo savo
tiems čia tikra rugiapjūtė, Čia krep
šį pripildai dar greičiau negu rudmė
sių karalystėje, tad netrukus vėl 
visi, sugrįžę prie mašinų ir jau gana 
išvargę, atsisveikina su mišku iki 
sekančio karto ir grįžta namo.

Kaip ši grybu epidemija yra pa
vojinga parodo dar toks nuotykis. 
Kartą vienas naujokas grybautojas 
vos tik apsirgęs, t.y. blogiausioje šios 
epidemijos stadijoje, vežėsi nedaug 
grybų, bet sekdamas kito grybautojo 
mašina, sugalvojo kitą būdą, kaip 
įsigyti daugiau grybų. Kada' senas 
grybautojas • jau netoli namų sustojo 
prie kryžkelės šviesų, tai ‘antrasis 
įsibėgėjęs trenkė mašinos užpakalin 
įų sako: "Tu turi daugiau grybų kaip 
aš, galėtume pasidalyti”. Žinoma, 
tokios dalybos yra per brangios, tad 
geriausia yra būti tikram, kad namo 
važiuojant tave nesektų kitas grybau
tojas.

Tad butų gerą,jei musų Sydnejaus 
gydytojai susirūpintų šia nelemta 
epidemija, kaip • ją likviduoti ar bent 
sustabdyti jos plitimą, nes po kelių 
metų Oberono miškuose bus daugiau 
grybautoju, negu grybų.***
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Ponai Vilkaičiai taip vaizduoja ’’Mūsų Pastoges” idiliją, is vienos puses 
kunigas laimina, iš kitos kardai smeigiami. Laisvai interpretacijai daug vietos.

✓ ryti«
KRITIŠKOS PASTABOS Bandymas išsivaduoti iš įsivaiz-

* Tikėkit manim, nėra malonu duotų varžtų niekad nepasiseks, nes 
(širdis i verkia iš skausmo) rašant apie vaizduotė yra žymiai lakesnė už bet 

kokias daromas pastangas. Niekam dar 
nepasisekė pabėgti nuo paties savęs.

* Vien Victorijos mokykla (high 
school) paskelbė, kad vaikai gali 
laisvai kieme rūkyti, nes uždraudimas 
suvaro rūkytojus tik i išvietes.

Mokslas aiškiai ir neabejotinai 
yra įrodęs, kad rūkymas kenkia svei
katai (netik rūkančiam, bet ir šalia 
esančiam). Mesti rūkyti nėra lengva, 
neskaitant tų, kurie tvirtina, kad tai 
tik juokai, nes patys jau daug kartų 
yra metę. Juokai palieka juokais, be
maž visi rimti vyrai, vienokiu ar kito
kiu budu, yra šio kenksmingo įpročio 
atsikratę (jei ir rūko, tai tik pypkes ar 
cigarus). Kai kas tvirtina, kad ciga
retes dabar daugiausja rūko tik mo
terys ir vaikai.

* Jau taip Dievo surėdyta, kad 
moterys gyvena ilgiau negu vyrai. 
Kaip Melbourne taip ir kituose mies
tuose yra vis gausėjantis linksmųjų 
našlių būrys. Jos kaip tos bitelės Šo
kinėja nuo žiedo prie žiedo, o tu žie
dų pasirinkimas toks menkas, gi šir
dis vis dar jauna ir geidžia kuo tur
tingesnio, kuo gražesnio, nes gerai 
žino, kad po vestuvių meilė greitai 

išsisklaidorlyg rūkas rytmečio saulei 
pakilus. Kai kurios, nustojusios vil
ties, metėsi net į visuomeninę veiklą 
ir, žinoma, gerai padarė.

Pagaliau atėjo geresnes dienos 
ir prinokusiems viengungiams, kurie 
tiek ilgai lauke. AnuŠ, gal kas dar ir 
išeis.* 
tetas 
sudaro ponios Baltrukonienė, Matu- 
kevičiene ir Sodaitienė, visos trys 
labai energingos ir aktyvios. Pirmas 
jų parengimas gegužinės - žvejonė prie 
ežero (užtvankos) Yalloume. Vėliau tam 
tikslui numatyta platesnio masto lo
terija ir gegužio mėn. šiupinys.

* Balandžio 28 d. koncertas įvyks, 
jei kokių nors ypatingu kliūčių neat
siras. Tam tikslui sudarytas,, komite
tas iš V. Aleknos (jnr.), A. Seikio ir 
P. Baltučio. Šis komitetas jau susi
rišo su moterimis ir netrukus turės 
bendrą pasitarimą, dėl koncerto pra- 
vedimo. Tikimės,kad visi geros valios 
lietuviai parems "M.P.” spaustuvės 
vajų.

tuos nenuoramas tautiečius, kurie 
kaž kokio šišo pagauti nuolatos drums
čia musų bendruomenės ramybę ir ardo 
vienybę. Taigi, žmogus * ne akmuo, 
nebegali beapsikęsti, regėdamas jų 
neišmintingus ir bendruomenei pra- 
gaištihmis darbus ir norisi tarti savo 
svaru žodį.

Jau keleli metai Sydnejuj reiškiasi 
neramios dūšios grupė tautiečių, kurie 
niekad niekuo nėra patenkinti. Jei 
ką nors jie patys sulipdo, tyčia ar 
netyčia, dažniausiai išeina atbulai 
(mūsų akim žiūrint); o jei ką nors kiti 
nuveikia, tai tuoj iš jų šoka kriti
kuoti ir kaltinti.

Pries trie jus metus jie iškraustė 
bendruomenės laikraštį iš spaustuvės, 
atstatydino tuolaikini redaktorių ir 
kone suskaldė bendruomenę. Negalima 
teigti, kad visa tai yra daroma iš 
blogos valios, tačiau, nežiūrint kaip 
mes į tai žvelgsime, visa jų veikla 
nesiderina su bendruomenės dvasia.

Dabar vėlei visom keturiom puola 
dabartinį redaktorių (ir kuo jis varg
šas jiems nusikalto). Neseniai iškone
veikė (savo kalendoriuje išdirbo) vie
ną padorų tautietį, kad jis nuvykęs 
i tėvynę lietuviškai (gal reikėjo ang
liškai) pasikalbėjo be jųjeidimo su 
tenykščiais lietuviais. Maža to, dabar 
vėlei užsipuolė ("T.A. Nr. 4.),kitą, 
kad jis* su jais nepasitaręs ,išdrįso 
pasiųsti musų veiklos apžvalga, "L.t).” 
Amerikoj. Matomai, jie norėtų, kad ir 
Kražto Valdyba,nustatydama tautinės 
veiklos gaires, su jais pasitartų.

Įdomu, kas jie per vieni ir iš kur 
gavo tokį autoritetą ir teisę, jog drįsta 
visiems įsakinėti. Kyla rimtas pavo
jus, kad pasitraukę nuo vienos dikta
tūros nepapultume į kitą (ne ką ge
resnę).

Mūsų bendruomenė yra demokra
tiška ir tolerantinga kitų pažiūrų žmo
nėms, jei būtu, vadovautasi jų pačių 
principais, jau seniai jie būtų viešai 
pasmerkti ir gal būt pašalinti (kai kas 
mano, kad taip ir reikėjo Melboumo 
suvažiavime padaryti), tačiau bendruo
menė yra kantri ir nuolaidi.

Tikėkime, kad jie patys susipras 
ir ateis į protą. Dabar kaip tik gavė
nios metas - tinkamiausias atgailai 
laikas.

* Moterys užsigeidė ieškoti tei
sybės. Visa bėda prasidės tada, kai 
ja, suradusios,nežinos ką su ja da-

Melbourne .yra sudarytas komi* 
spaustuves vajui pravesti. Ji

Do. Ver-us***

Tremties dienų bendrakeleivei mielai

VIDAI N0RMANTA1TEI - BALTUTIEN EI 

mirus, jos vyrą, šeimą ir artimuosius giliai užjaučiame
B.J. Mockunai, 
S.E. Kurauskai, 
Elena Kepalaitė
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(TĘSINYS)

su
ŠEŠTADIENIS WASHINGTONE
Jau rašiau kaip susitikau 

Antanu Vasaičiu, Jurgio Vasiliausko 
broliu. Seime jis atstovavo Vokietijos 
lietuvius, taigi mes susitinkame kiek
vieną dieną, mudviejų giminystė, kad 
ir tolima, devintas vanduo nuo kisie
liaus, tur būt,ir to nėra, bet kai nori 
giminiuotis, tai kaip ji tolima bebūtų, 
visada gali ją pasidžiaugti. Taigi 
mudu ir džiaugėmės esą giminės. Jis 
būtinai norėjo, kad aš jį aplankyčiau 
ir nors vieną naktį pernakvočiau pas 
jį. Jei aš jau negaliu skirtis su Done, 
tai jis ir ją su mielu noru pernakvy- 
dins. Labai gerai. Aš kaip tik norėjau 
pamatyti, kaip gyvena lietuviai Washing
tone.

Važiuojame jau kitomis gatvėmis; 
plačios, gražios, medžių daug. Už 
10 ar 12 mylių įsukam į pašalinę 
gatvelę * čia stojame. Visi gatvės 
namai medžiais apgožti, tirštai žalia, 
žydi krūmai, pievutės gražiai nupjau
tos.

- Čia baltieji, gyvena, - sako 
Antanas, lipdamas iš automobilio.

- Čia Australija, čia tikra Austra
lija, tavo Jurgis gyvena Adelaidėje 
tokiuose pat z'alumynuose paskendęs, 
tik mes daugiau gėlių turime Austra
lijoje, kaip jūs čia Amerikoje. Mano 
nuomone apie Washin toną iš karto 
pasikeitė, tai reiškia,kad aš dar jo 
nepažįstu.

Si vieta man priminė Canberrą. 
Sakoma , kad Canberros kaimas yra 
Washington© pavyzdžiu pastatytas, bet 
aš dar iki šiol panašumo negalėjau 
rasti. Tiesa,ši vieta man priminė Grif
fith priemiestį Canberroje, kur Povi
las Dabriega gyvena. Dar per mažai 
mačiau, kad galėčiau kalbėti.

Namas mūrinis, krūmai s užgožtas, 
einame į vidų. Mane pasodino į sofą, 
o Antanas su Done šokosi vakarienės 
gaminti. Vartau krūvą lietuviškų ir 
amerikoniškų laikraščių, skaitau pasku
tines naujienas.

Šiuose dideliuose namuose Anta
nas gyvena vienas su kaž kokiu inži
nierium viengungiu. Vietos čia labai 
daug, namas gerai prižiūrimas ir mie
las. Antano žmona neseniai mirusi, o di 
jo sūnai vedę,gyvena atskirai. Taip 
man besidairant po laikraščius ir po 
namo kampus, nepastebėjau kaip karš
ta vakarienė jau garavo ant baltai 
uždengto stalo, skleisdama malonu 
valgiu kvapą.

Valgėme daug ir skaniai užger
dami, matyt, buvome gerokai praalkę.

Po vakarienės, žinoma, susėdome 
prie albumų, Anįanas jų beturys daug 
iš Lietuvos, - Čia Dotnuva, Čia Kau
nas, Vilnius, Klaipėda-tiek daug pa
žįstamų ir mielų draugų. Lietuva ne
didelė jkone visi pažįstami, girdėti ar 
matyti.

Donė apsisprendė važiuoti į Bal- 
timorę, mat, ji nori rytoj pamiegoti 
ilgiau, o atvažiuoti į seimą tik po 
pietų, nes vakare Čiurlionio ansamb
lio koncertas, grįšime namo vėlai. 
Taigi verta gerai pailsėti. Labanakt!si 
Išlydėjome Donę, o mudu su Antanu 
dar ilgai vakarojome. Jis savo ilgą 
ir įdomų gyvenimą pasakojo, o aš 
savo. Dabar mes jau likome savi.

Kita rytą apžiūrėjau sodeli, kai
mynus ir namų apačią. Pastebėjau, 
kad Amerikoje namai kone visi turi 
apačias - rūsius. Tai antras butas, 
kai kur labai gražiai įruošti, salio* 
nėliai savaip dekoruoti, patogus poil
siui ir kompanijai. Mes tokių namų 
neturime 
apačioje 
tuščias.

— Kodėl neišnuomoji - paklau
siau.

— Nenoriu to rūpesčio, galvoju 
parduoti, persikelti į Putnamą —

— Geriau rūpinkis susirasti sau 
draugę ir gyvenk antrą jaunystę - pa
tariau jam. v

Po gerų pusryčių išvažiavome i, 
seimą, Seimas turėjo plačią dieno
tvarkę. Visą dieną buvome užimti 
įvairiuose posėdžiuose, man kaip tik 
teko dalyvauti nutarimų komisijoje, 
tai vėl nauji veidai Ir naujos pažin
tys. Bet svarbiausia rūpėjo vakare 
pamatyti Lietuvių Tautinio Meno Čiur
lionio Ansamblį. Seimo darbą bai
gėme 6 vai. o koncertas 8 vai.', taigi 
laiko turime daug, galėsime nesi jau*

Australijoje. Pas Antaną 
gerai įrengtas butas,: bet

MAČIAU AMERIKOJE
A. Mauragis 

dindami paklaidžioti ir laiku būti 
vietoje.

Taip ir buvo, mudu su Done pa
klaidžiojome, bet nežiūrint to pirmi 
atvažiavome. Turėjome progos ap
žiūrėti University of Maryland, kurio 
patalpose yra University Theatre, 
Tawes Fine Arts Centre, čia kaip 
tik didelėj jsalėje ir turėjo įvykti 
koncertas. Žiūrėjau į tuos didelius 
pastatus, kurie man atrodė be jokio 
architektinio skonio ir grožio pasta
tyti. Architektūra,kaip menas,nebe-
egistuoja Amerikos statyboje, jos 
uždavinys dabar yra kitas, utilitari
nis, sukom ere intas stilius-kaip pi
giau pastatyti pastata. Principas tas 
pats - ekonominis galioja ir staty
boj e-kuo mažiausiom išlaidom pasiekti 
kuo daugiausia naudos, • taigi menui 
vietos ir nebėra statyboje.

Apie Čiurlionio Ansamblio kon
certą jau esu rašęs "M.P.”, galė
čiau daugiau ir neberašyti, bet man 
nprisi truputį daugiau pasakyti. Mat, 
Čiurlionio Ansamblis yra didelis 
kultūrinis reiškinys ir apie jį galima 
kalbėti daug ir niekados nebus per 
daug pasakyta.

Jau
Mikulskis suorganizavo 
Ansamblį,' šis koncertas Washingtone 
jau bus 973-sis. Koks milžiniškas

34-ti metai kaip Alfonsas 
Čiurlionio

Dirigentas komp. Alfonsas Mikulskis

FAKTAI TEISIN GI BET IŠVADOS 
KLAIDINGOS 
V. Saudargas

"Tėviškės Aidų" v numeriuose
6 L. Lygumietis parašė ilga, straips- 
“Liaudies Seimas”. Tame straips*

valios falsifikacija, tačiau

5 
ni _____________  . ________ r_
nyje jis nieko naujo nepasako, kas 
mums nebūtu žinoma ir ko mes nebū
tume išgyvenę. Faktus jis sumini 
visus iš eilės teisingai, kaip įvyko 
tautos ” ................ .
kai jis pradeda juos interpretuoti, su 
klysta. ‘ ~
citatoj 
sąmoningai,klaidingą išvadą.

Prof. M. Roemerio autoritetu šioje 
srityje neabejojame, jis yra teisin
gas, kai sako: "Tai formaliai teisinio 
Lietuvos valstybingumo likvidavimo 
dienos”, bet negalime sutikti su L. 
Lygumiečio padarytomis išvadomis, 
su jo interpretacija. L. Lygumietis, 
kaip teisininkas, turėtų žinoti, kad 
kiekvienas juridinis kazusas turi du 
aspektus: esminį ir formalinį. Esmi
nis Lietuvos pavergimas įvyko prieš 
"Liaudies Seimo” sudarymą. Taigi 
pavergtos valstybės seimas gali 
būti tik fikcija, tik farsas be 
laisvos valios pareiškimo . Liaudies 
seimas nereprezentavo laisvos, ne
priklausomos Lietuvos. Kai prof. 
M. Roemeris sako • formalinio teisinio 
Lietuvos valstybingumo likvidavimas, 
- tai čia reikia suprasti, kad tą likvi
davimą atliko 
lietuvių tauta savo laisva valia. Tai 
begalo didelis skirtumas 
sakė prof. M. F
L. Lygumietis. Jėga ir smurtu buvo 
sulaužytas Lietuvos suverenitetas ir 
teroru buvo likviduotas formalinis 
teisinis Lietuvos valstybingumas. 
Kaip galima būtų kaltinti lietuvių 
tautą ar Lietuvos valstybę dėl ne-

Prof. M. Roemerio pateiktoj 
jis padaro, sąmoningai ar ne-

okupantas, o ne pati

ką pa* 
Roemeris ir ką sako

indėlis Įdėtas į mūsų kultūrą ir kokį 
didelį propagandini darbą atliko Euro
poje ir Amerikoje. ‘

Alfonsą Mikulskį ir ponią pažinau 
Austrijoje dar 1945 metais, kada jie 
su Čiurlionio Ansambliu gastroliavo 
Voraiberge, o vėliau įsikūrė Lindau 
ir iš čia važinėjo su koncertais po 
visą pietų Vokietiją. Malonu buvo su
sitikti su ponais Mikulskiais. Jie 
atrodo taip gerai ir • stipriai, kaip kad 
asr juos mačiau prieš 28 metus Vokie
tijoje', gi ponia atrodo dar gražiau, ji 
tikrai pajaunėjo, taip sveikai atrodo, 
kad miela į ja. žiūrėti. Senas priežo
dis sako, kad dainininkai nesensta 
ir čia geriausias pavyzdys gali būti 
tai ponai Mikulskiai.

Dar skautų stovykloje būdamas 
buvau susitikęs p. Mikulskius ir čia 
jiems 
kada nors atvykti pas mus į Austra
liją.

priminiau, ar jie negalvoja

Brolau, mūsų yra apie 90, to
kiam skaičiui žmonių pajudėti sunku. 
Nežinau,t kaip jūs turtingi esate ir 
kiek galėtumėte prisidėti. _

— Mes gal ir nebūtume tokie 
biedni, bet kad musų nedaug yra Aus
tralijoje,- pasiteisinau.

Prisirinko daug tautiečių, jų 
tarpe kiti labai prašmatniai apsirengę, 
amerikoniškai, matyt nori parodyti

savo turtingumą, originalumą, ir, tur 
but, savo .sielos lųstųmąK Stebiu 

'" minią; jau daug prisirinkę žmonių 
kone iš visos Amerikos, teatro salės 
duiys dar neatidarytos, visi susispau
dę nedidelėje fojė. Galvoju^kaip čia 
dabar tokia didelė teatro salė (tal
pina apie 1,000 žmonių), o vestibiulis 
toks mažas (ir čia ekonomija), bet 
už tai man gera',galiu matyti visus 
žmones. Donė susirado savo pažįs
tamus ir ji laiminga, o aš atidžiai ste
biu juos ir galvoju, koks pasikeitimas 
- jų proseneliai dėvėjo vyz'as ir 
nagines, braidydami purvą, o jų yaikai 
ir vaikaičiai ponais išvirto, važinėja 
geriausiomis mašinomis, dėvi pasku
tinės mados rūbus, apsikarstę bran
giais žiedais ir kitais papuošalais, 
dekoruoti įvairiais mokslo titulais, 
tačiau vis dar lietuviai, besidžiaugiu 
savo protėviu sukurtomis dainomis, 
šokiais, kultūra. Dar šie visi tebė
ra ištikimi savo tautos kultūrai, pa
pročiams, atėjo į šį koncertą sustip
rinti savęs, pasigėrėti, pasididžiuoti 
tėvu sukurtomis vertybėmis.

Štai, jau matau ir aš savo studijų 
kolegą ir skautavimo gera, draugą dr. 
Aleksandrą Pleterį. Malonu susitikti 
po tiek metų. Jis nedaug pasikeitęs, 
sustiprėjęs, gerai atrodę, dalinamės 
pirmais ’ įspūdžiais. Štai atvyko ir 
mūsų buvęs profesorius Domas Kri
vickas su ponia. Tur būt, vienintelis 
gyvas likęs iš anų studijų dienu 
Kaune, puikiai atrodo, aukštas, drū
tas kaip ąžuolas, paskui jį kiti ... 
ir paskutinis skambutis i salę.

Sėdime, stebime čiurlioniečius, 
tartum pasakoje senoj senoj, skamba 
kanklės girdis dainos iš anų senų 
senų laikų. Pasijutau lyg būčiau už
burtas, lyg nukeltas į amžių glūdumas. 
Tokia graži senovė', kaip giliai ji 
tebėra mūsų sieloje, kaip mes giliai 
ją išgyvename. Jaučiu kaip auditorija 
ir' scena susilieja į vieną džiūgaujan
čią linksmą jauną Lietuvą. Ir mums 
taip gera čia būti, taip gera ... O kai 
paskutinė daina nuskambėjo Namo, kai 
paskutinis čiurlionietis nulipo nuo 
scenos, auditorija sudužo tarsi vaza 
į 800 gabalėlių ir išsiskirstė kas 
sau.

Išėjome kitokie, kaip atėjome, 
išėjome pilni dvasia, geresni valia 
ir tylūs susikaupę savyje. Mudviem su 
Done dar reikėjo 50 mylių važiuoti 
iki namų. Važiavome tylėdami, kaip 
niekada, lyg bijodami, kad nepasi- 
keistume, kad žodžiai ir mintys nesu
grąžintų mus atgal į pilką kasdieny-

„ ,be*' Grįžome į namus tylėdami. Ir*.. 
I*-CLTikliu oTrcostT“o vadovė Ona, WHkulskic'n& saldživ| Sctpnvj visiems...

(bus daugiau)

priklausomybės netekimo, ' kai tuo 
tarpu L. Lygumietis ta, "Liaudies 
seimą” laiko normaliu,girdi jis bendra* 
darbiaudamas su Sovietų Rusija (kaip 
lygus su lygiu) atliko formalini, vals* 
tybingumo likvidavimą. (Ziur. Austrą*tybingumo likvidavimą.

’ Ii jos Lietuvių Kalendorius 1974 "Po
sūkiai”).

Šitokia prof. M. Roemerio minčių 
interpretacija L. Lygumietis nori pa
teisinti okupaciją, kitaip suprati 
negalima.

Lietuvos okupacija yra Sovietų 
Sąjungos nusikaltimas tarptautinėje 
tęisėje,tai visiems suprantama ir aišku, 

1 Štai ką sako Amerikos Kongreso nuta- 
. rimu * rezoliucija, kurią pateikiu ori

ginale anglų kalba:
"Whereas the three Baltic na

tions of Estonia, Latvia and Lithua- 
nia have been illegally occupied by 
the Soviet Union since world war II; 
and 
Whereas the Soviet Union will attempt 
to obatain the recognition by European 
Security Conference of this anexation 
of these nations, and 
Whereas the United States delegation 
to the European Security Conference 
should not agree of the forcible con
quest of these nations by Soviet Union: 
Now, therefore, be it——

Resolved by the house of Repre
sentatives ((the Senate; Concuring), 
That it is the sense of the Congress 
that the United States delegation to 
the European Security Conference 
should not agree to the recognition by 
the European Security Conference of 
the Soviet Union’s annexation of Esto
nia, Latvia and Lithuania and it 
should remain the policy of the United 
States not to recognize in any way 
the annexation of the Baltic nations 
by the Soviet Union”.***

NAUJA KNYGA

GIRIŲ SARGAI
ERLĖNO APYSAKOS

Viršelis dail. V. Simankevičiaus
Išleido kun. Pr. Vaseris "

18 Henry St., Kensington Vic.
Kaina $ 3. Gaunama pas leidėją 
ir liet, knygų kioskuose.

gėda savosios nemokėti 
tįstus. ųoeaiJC ,11 ųJiOSuįaęii 
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Mes norėjome ką nors daryti ir 
kodėl ne Volgograde? Kur nors, dviejų 
milijonu, mieste, turi t>Sti kas nors 
linksmesnio, negu draugiški susitiki
mai su laimingais darbininkais, ku
riuos mums Inturistas organizuoja. Ne 
dėlto, kad mums nepatiktų; truputį tau
tosakos, dainų ir šokių. Linksma su 
laimingais darbininkais ir žiedą dalinti 
ir kiti draugiški žaidimai. Mes norėjom 
ko nors kito. Su vokietaite žurnaliste 
ir jos fotografu išeiname į Kulturpar- 
ka. Radom šokių aikštelę aptvertą 
dviejų metrų aukščio tvora. Nusipirkom 
bilietus. Senu diedukų orkestrėlis 
grojo, bet niekas nešoko. Orkestrui 
sustojus, pasigirdo blekinis garsiakal
bis. Pagaliau... sužeista ir iškraipyta 
bet "Pop • muzika”. Kelios merginos 
patamsintais akių vokais ir "Mini
look” sijonukais pradėjo
mergaitė su mergaite šokti. Aplink 
vaikštinėjo policija. Vienus pakal
bino, kitus išsivedė. Be ekstazės, be 
linksmumo, bet jie šoko ir Eric Bur- 
don dainuoja "Ring of Fire” ...

Sekančią dieną ir dar dieną, ėjom 
jeigu bus laimė. Vėl einame t.^UVUS.iVi?yyri\į.^°?ish‘ 

__ • ._ ti garsiakalbiai rėkė pašautų lėktuvų 
garsais, krintančiomis bombomis, žmo
gaus skausmo klyksmu... Neurotiškas 
natūralizmas triumfavo prieš skausmą^ 
ir tikrąją mirtį. Vadovė Volja pasakoja 
apie karininką Pavlov, kuris 1943 m. 
gindamas miestą ,buvo sutrintas ir pra
rado regėjimą, feūdamas aklas parašė 
atsiminimus apie Stalingradą ir vie
nas profesorius 1965 m. jį operavo. 
Stebuklas! Pavlovas praregėjo ir savo 
akimis vėl galėjo matyti miestą, kurį 
taip narsiai gynė. Naujoji religija 
taip pat turtinga stebuklais.

Amerikonas ir Vakarų kraštų pa- 
veiksliniai komikai nė pusės neatstoja 
sovietų legendos apie jų didybę. So
cialistinis realizmas • viršdimensio- 
nalūs muskulai ir grandiozinės kumš
ty s - amerikonų Supermanas sovietų 
laidoje. Kalvis iŠ Stuttgart’o neleido 
"Paranoiai” gyvuoti. Jis apžiūrėdavo 
kiekvieną sriubą, kiekvieną geležį ir 
rado, jog tai greit rudy jauti medžiaga. 
— Persukta, per veržta” —

Dar porą dienų paplaukiojom Donu 
iki Rostowo. Pagaliau atsisveikinimas.

Tomas, senukas iš Anglijos, ėjo 
aplink visiems rusams spausdamas 
ranką — We’ll fight the bastards, 
we’ll fight the bastards’. — Kapitalis
tiškiems bastardams žadėjo parodyti. 
Tomas, atradęs puikiu gėrimą, iš dviejų 
trečdalio vodkos ir vieno trečdalio 
Georgijos vyno nė valandos nėra 
buvęs blaivas. Jis vienas laimingas - 
savo amžiname girtume, jis vienintelis 
matė sovietų stebuklingą socializmą. 
Jis 50 metų priklauso komunistų parti
jai ir ši kelionė buvo jo svajonių 
išsipildymas.

Nusivylusi socialiste ***

VOLGOS VIEŠNAGĖJE

(TĘSINYS)

Važiuojam toliau. Lenino pėdos 
kiekvienoj gatvėj. Sustojam prie Le
nino tėvo paminklo. Jį po revoliuci
jos iš kapų pervežė Čia, kur "linguoja 
liūdnos akacijos” ir jam vienam skir
tas visas parkas. Gimnazijoj, kiek
vienoj klasėj yra suolas su lenta 
"Čia sėdėjo Leninas”. Klasės geriau
sieji užsitarnauja privilegiją pasėdėti 
Lenino suole.

Lenino aikštė Uljanovske beveik 
lygi su Raud. Aikšte prieš Maskvos 
Kremlių. Keturių metru aukščio mer
ginos figūra iškėlus kumštį į dangų. 
Ką ji simbolizuoja? Sovietų moters 
teisę į darbą? Taiką mylinčioj šaly 
taip baisiai daug kumščių... Hotelio 
cementiniam prieangy, prie Lenino 
paminklo, mūsų žingsniai jau maršo 
tempu. Skubame į valgyklą. Kelneriai 
apgailestauja; vėl nėra ‘kavos, nei 
arbatos. Čia galima tik valgyti, even
tualiai, ;
pas Leniną. Parado aikštės turi savitą 
psichologiją - niekas nedrįsta eiti įs
trižai. Aikštė tuščia, tačiau žmonės 
išlaiko savo drausmėje. Mes einam 
pro Lenino šūkius. Einam pas Leniną, 
einam nuo Lenino, prieš Leniną ir už 
Lenino, prie jo, greta, tarp Leninų. 
Visur Leninas. O, f- - - - him, f - - - - 
him, ■ - rėkia vienas amerikonas stu
dentas.

Kulturparke, po Lenino statula, 
elektrinės gitaros tampo mišinį tarp 
"Volga, Volga” ir Johnny Halliday. 
(Draugas Leninai, kaip tu ir iškenti? 
Tu norėjai pasaulio revoliucijos - gavai 
paminklus ir tavo plikė šviečia visai 
Rusijai. Gatvės tapo kapais, kuriose 
tavo šaltas veidas įgavo pigaus mies
telėno fizionomiją. Jeigu tu pats save 
matytum "tovarišc” Leninai, tu pats 
apsivemtam.)

•’Nikolai Gogol” jau dvi dienos 
be sustojimo juda atgal į Volgogradą. 
Saulė jau leidos, kai pasiekėm miestą. 
Ji nuslinko už Mamajevo kalno su 
monumentaline 86 metrų aukščio beto
no "Keršytoja”. Kardas, jos rankose 
iškeltas, atrodė juodas ir biaurųs. 
Saulė slystelėjo ir išlindo pro "Keršy
tojos” pažastį. Nuo krantinės ėjome 
žuvusių didvyrių "Avenue”, iš kraštų 
gėlynai. Karštis baisus ir asfaltas 
kaip košė. Ant juodų marmuro lentų 
gulėjo vainikai ir išdėstytos gėlės. 
Pasigirdo muzika išjio obeliskų. Čai
kovskis, gal but. Is abieju paminklo 
pusiu stovėjo du komsomolcai su šau
tuvais. Dešimtmečiai veidai nejuda, 
lyg būtų kas davęs nervus stabdančių 
narkotikų. Tik geriausieji iš geriausių 
komsomolcų galėjo stovėti mirties sar
gyboje.

A.A. RIMVYDAI BALTUTIENEI
netikėtai mirus, jos vyrui p. Povilui Baltučiui, vaikams ir visiems 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

A.L.B. Melbourne Apylinkės Valdyba

A.A. IPOLITUI JANUŠKEVIČIUI
mirus, jo žmonai Vietai ir giminėms Lietuvoj bei J.A. V-se giliausią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Šliogeriu šeima

***

MIRĖ IPOLITAS JANUŠKEVIČIUS

Kovo 15 d. Manly ligoninėj šir
dies liga mirė Ipolitas Januškevičius. 
Velionį man teko pažinti iš vaikystės 
dienų, kai mudu tik pradėjome vaikš
čioti ir kalbėti. Su velioniu ir jo 
broliais, atostogaujant Razalimo mįes- 
telyje, teko praleisti eilę vasarų. Žie
mą gyvenant Petrapilyje • Petersburge 
jo ir mano tėvų šeimos bendravo, taigi 
bendravome ir vaikai.

Velionis gimė’ 1902 m. rugpiūčio 
5 d. Rozalimo miestelyje, kur jo tėvas 
turėjo vaistine ir didokus namus su 
dideliu sodu. Vėliau p. Januškevičių 
šeimai persikėlus i Petrapili., jo tė
vas įsigijo vaistinę, iš jos pragyveno 
ir reiškėsi lietuviškame gyvenime.

veno ypač didelį smūgį.kai jų vienin
telis sūnus, kurį vadino Lialka, dir
bęs prie aukšto įtempimo elektros 
linijos pravedimo N. Gvinėjoj, buvo 
elektros užmuštas. Po šio smūgio 
senukai liūdnai leido savo dienas. 

Velionis su broliais mokėsi Sv. Kotri- Būdamas silpnos sveikatos t lietaviš- 
nos katalikų gimnazijoj. Iki 1917 kame gyvenime velionis nedalyvavo, 
m. revoliucijos baigė 6 klases. 1919 nes darbas krautuvėje atimdavo jo 
m. šeimai grįžus į Lietuva,, velionis visas jėgas. Išėjės pensijon, pardavė 
stojo savanoriu į Lietuvos žariuomenę. krautuvę ir įsigijo būtą Manly, gra- 
Ištarnavęs apie- pusantrų metų .perėjo žiame priemiestyje. Velionis mėgdavo 

,----- *—.—papasakoti apie įvairius praeities nuo
tykius, pensininku būdamas, daug skai
tydavo. Manly gyveno tyliai, mažai 
kieno aplankomas, sirguliuodamas 
keletą metų, rūpestingai žmonos glo
bojamas. Išgyvene(s net 3 širdies 
smūgius, paskutinysis nutraukė jo 
gyvenimą,.

Velionio kūnas kovo 18 d. palai
dotas North Shore Crematorium. Į 
amžinybę velionį palydėjo , mažas 
būrelis draugų bei pažįstamų.,,

V. Šliogeris***

dirbti į karo žvalgybą, o vėliau i poli
ciją. Policijoj tarnavo visą laiką, iki 
okupacijos ir buvo pasiekęs aukštų 
pareigų. 1940 m. su šeima teko bėgti 
į Vokietiją. Vokiečiu okupacijos laiku 
grįžęs Lietuvon tarnavo policijoj. 
1944 m.,kartu su visais, vėl teko bėgti 
i Vokietiją. Gyveno stovyklose. 1949 
m. su šeima imigravo į Australiją. 
Apsigyvenęs Sydney keletą metų su 
žmona dirbo fabrikuose. Vėliau įsigijo 
delikatesų maisto krautuvę ir iš jos 
pragyveno iki pat pensijos. Australijoj 
begyvenant, abu su žmona Viera išgy-

' ė”:
-■^1, - i ,

Vasalo 17 d. World Freedom League protesto demonstracija Perth. Tai 
buvo protestas prieš 5 Sovietu Sąjungos parlamentarus, kurie atvyko į Austrą* 
Ii ją ir kurie tuo laiku buvo Vakarų Australijos parlamento rūmuose. Demonstra
cija vyko su Įvairiais plakatais pries parlamento rūmus. Lygos prezidentas 
Mr. Paul Pearson perskaitė Ministeriui pirmininkui ir Sovietų Delegacijos 
pirmininkui adresuotą peticiją. Demonstracijoje dalyvavo ir lietuviai. Vietos 
laikraštis "Daily News” (vasario 28 d.) pažymi .kad daug plakatu buvo ir 
anti • ALP.

SOVIETU, TAUTYBIŲ STUDIJOS

"Pasaulis stebėjo aštrius nera
mumus Lietuvoje ankstyvojoje, 1970 m. 
dešimtmečio dalyje ir krizę dėl .sovie
tų žydams užmestų brangių išvažia
vimo vizų, bet vyriausybės informuota 
publika, ir net akademikai tebėra 
nepakankamai susipažinę su Sovieti- 
jos tautybių problemomis: kaip jos 
paveikia modernųjį, pasaulį per TSRS 
vidaus ir užsienio politiką, ir kodėl 
jos turėtu, paveikti kitų kraštų politiką 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu”. Tokios 
išvados randamos Kolumbijos universi
teto New Yorke "Sovietu Tautybių 
Programos” išleistame metiniame pra
nešime, vardu "Sovietų tautybių stu
dijos Siaurės Amerikos 'universitetuo
se”. Pasak pranešimo, dabartiniuose 
Sovietiją, nagrinėjančiuose kursuose 
"vyraujantis tyrimo vienetas tebėra 
rusų tauta arba rusų kultūra bei is
torija, išskiriant 103 nerusų tautas, 
kurios, sudaro TSRS gyventojų sumą. 
Sis išskirtinis dėmesys rusiškumui 
skatina netikslią pažiūrą... kad dideli 
tautiniai telkiniai etniškai margoje 
sovietą valstybėje i.r patsai tautinis 
klausimas esą.mažareikšmiai dalykai”. 
Kolumbijos universiteto sovietinių 
tautybių programos tikslas esąs pa
skatinti" tikslesnį šiandieninės sovie
tinės tikrovės supratimą. Pranešime 
įjungtas ir (nepilnas) sovietinių tauty
bių srityje besidarbuojančių akademikų 
sąrašas, kuriame minimi šie lietuviai: 
Ilša Girtautas (U. of Washington), 
B. Kasias (Wilkes College), A. Lands
bergis (Fairleigh Dickinson U), B. 
Mačiuką (U. of Connecticut), P. Ma
žeika, G. Procuta (U. of Ottawa), R. 
Šilbajoris (Ohio State U.), V. Vaitie
kūnas, V.S. Vardys (U. of Oklahoma) 
ir P. Zunde.

(ELTA)

MELO DAUG, 0 GRUDUįMAZA

Sovietinė okupuotos Lietuvos val
džia ir komunistų partijos vadovybe 
pastaraisiais metais yra ypatingai už- 
sisėdusios ant žemdirbių. Visas jų 
žemės ūkio politikos pagrindinis ir 
svarbiausias šūkis • LENKTYNIAVI
MAS. Verste verčiamos lenktyniauti 
melžėjos, šėrėjos, ■ traktorininkai ir 
visi kiti žemės ūkio darbininkai. 
19/3 m. „gruodžio laidoje žurnalas 
"Žemės Ūkis” įdėjo Medardo Griga
liūno, vadinamo žemės ūkio minis- 
terio, apžvalginį straipsnį. Jis rašo 
štai ką:

"Nors mūsų respublikoje derlin
gumas nepakilo (nepasakyta, koks jis 
buvo bet kuriais kitais metais. Red.) 
tiek, kiek tikėjomės, bet bendrasis 
grudų derlius irgi gerokai padidėjo ir 
viršijo du šimtus tonų”.

S.m. sausio 29 d. "Tiesa”, dė
dama 1973 metų gamybos ir planų vyk
dymo apyskaitą, rašo, kad visų kate
gorijų ūkiuose pagaminta 1,944,000 
tonų grudų. Š4e duomenys verti dėmesio 
palyginimui su buvusia grudų metine 
produkcija, kai Lietuva džiaugėsi pil-1 
na savo laisve ir nepriklausomybe. 
Imkime 1939 m., kuriais, jau be Klai
pėdos krašto, buvo gauta grūdinių 
kultūrų derliaus 1,800,000 tonų.

Klaipėdos kraštas davė 
tonų. Tad iš dabartinio 

žemės ploto buvo gautas

I

kultūrų 
1938 m. 
99,000 
Lietuvos 
beveik toks pat derlius (1,899,000 
tonų), kaip 1973 m.

M.A. Suslov, p,m. lapkričio gale 
lankydamasis Lietuvoje, susirinku
siems žemės ūkio darbuotojams pasa
kė, kad sovietiniame laikotarpyje grū
dinių kultūrų derlingumas Lietuvoje 
pakilo daugiau kaip du kartu (S.L. 
1974.11.15 Melo daug, o grūdu, maža. 
Red.)^

iš šių iškalbingų palyginimų pra
šosi tokios išvados: (a) nei visa gra
mozdiška mechanizacija, nei į žemės 
valdymą ir jos naudojimą_ įjungta di
džiausia biurokratija, nei agitatoriai 
bei spartuoliai - lenktyniauto  j ai nesu
geba iš žemės ūkio išspausti grūdu 
derliaus daugiau negu sąmoningi ir 
laisvi ūkininkai prieš 34 metus paga
mindavo. Laisvos Lietuvos ūkininkas 
šiandien prikultų grūdų bent 50 • 60 
procentų, daugiau negu jų prikuldavo 
prieš 30 metų.

*** (ELTA)

KVIEČIAI AMERIKAI
Sov. Sąjunga pasiūlė JAV parduoti 

kviečių, nes po’ gero šių metų der
liaus Sov. Sąjunga turinti jų didelį 
perteklių. Tuo tarpu JAV jaučiamas 
kviečių trūkumas ir jų kainos smar
kiai kyla.

Spaudoje skelbiama, kad sovietai 
siūlo tuos pačius kviečius, kuriuos 
1972 ,m. pirko iš JAV po 1.65 dole
rius už bušelį, o dabar parduoda po 5-8 
dolerius. Reikia mokėti prekiauti! ’ ” 

***

Mūsų Pastogė l?įr. lr2.1974.3.2Į5 psL>6;/
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Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada 
(Lietuvių Charta).

Išlikimas savita mažuma yra prasmin
gesnis už bergždžią ištirpimą imigran
tą katile (Dr. J. Girnius, Tauta ir 
tuatinė ištikimybė, p. 288).
REMK AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDĄ!
Adresai: ALF, Kreidto draugija 
TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne, 
3001; ALF įgaliotinis 3. Stašionis, 
Lietuvių Namai, 16 • 18 East Terrace, 
N.S.W. 2200. ***

KAS BUVO TOLSTOJUS?
iš tikrųjų, kas buvo Tolstojus? 

Mes jau rašėme 1973 m. “M.P.” Nr. 
27 , kad Levas Tolstojus yra kilęs iš 
lietuvių. Prel. dr. J.B. Končius Ameri
koje yra kalbėjęsis su Levo Tolsto
jaus dukterimi Aleksandra, kuri kaip 
tik tą patvirtino, nes ji tą Žinanti iš 
tėvo rašytojo, kuriam ji "ilgą laiką 
sekretoriavo.

Dabar p. A. Krutulienė atsiuntė 
redakcijai trumpalaiškutį, kuriame rašo, 
kad ji beskaitydama Levo Tolstojaus 
biografiją: Pelican Biographies, « 
TOLSTOY, Henriu Troyant, pusi. 17, 
štai ką rado parašyta:

“The Tolstoys claimed descen- 
dency from Lithuanian knight named 
Indris, who had settled and been bap
tized at Chernigov in the fourteenth 
century, his great - grandson was 
given the name of Tolstoy, or the 
“Stout”, by the Grand Duke Basil 
the Blind”.

Kokį pagrindą turime netikėti?***

Prie Lietuvių Bendruomenės vainiko iš k. lenkų kolonijos pirm. inž. Felix 
Zubr, mūsų Bendruomenės Caracas apyl. pirm. dr. Povilas Dambrava, stud. 
Viktorija Kriščiūnaitė, CIPDEM pirm. lien. Felix Martinez Suarez, V. LB Centro 
Valdybos pirm, inž, Vladas Venckus ir lietuvių jaunimas su vėliavomis.

VENEZUELOS LIETUVIAI

Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo 56 metų sukakties prisiminimas 
Venezueloje ‘buvo pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis Caracas katedroje 
š.m. .vasario 17 dieną 11 vai.

Sv. Mišias atnašavo ir tai dienai 
pritaikytą pamokslą, ispanų kalba 
pasakė vyks. Jose Ali Lebrun.

Po pamaldų Venezuelos ,LB var
du lietuvių jaunimas,pasipuošęs mūsų 
tautiniais rūbais ir lydint Venezuelos 
Lietuvos tautinėms bei ateitininkų 
vėliavoms, padėjo didžiulį gyvų gė
lių vainiką ir Latvių kolonijos atsiųs
tąsias sveikinimo gėles prie Vene
zuelos Išlaisvintojo Simon Bolivar 
paminklo, to paties vardo aikštėje.

Pamaldose bei vainiko ir gėlių 
puokštės padėjime dalyvavo daug 
kviestinių asmenų, tarp kurių buvo ir

Čiurlionio ansamblis, vadovaujamas muziko A. Mikulskio,išpildė ; programą PLB Seime, Washingtone.
Nuotrauka Jono Garlos

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
A.L.B. Melboumo Apylinkės me

tiniame susirinkime kovo men. 17 d. 
paaiškėjo, kad Apylinkės Valdyba tu
rėjo rekordinę apyvarta - $5751.00. 
Is $1236.00 pelno $650.0d paskirstyta 
taip: $50.00 “Mūsų Pastogei”, $50.00 
“Tėviškės Aidams”, $50.00 Melboumo 
parapijos mokyklai, $50.00 Lituanis
tiniams kursams, $50.00 Australijos 
Lietuvių Fondui, $200.00 “Mūsų 
Pastogės” spaustuvės vajui ir $200.00 
Lietuvių Namams Melbourne..

Mes sveikiname darbščią Valdy
bą ir dėkojame už" aukas.***

Ponas J. Siamas,atėjęs i Mel
boumo Apylinkės susirinkimą ir pa
matęs, kaip vyksta namų darbai, pa
aukojo Lietuvių Namams $500.00. 
Ponas J. Siamas žada paremti ir 
“Mūsų Pastogės” vajų.***

Ponai Vingriai Melbourne susi
laukė svečių iš Naujos Gvinėjos, 
atvyko sūnus lakūnas Algis su žmona 
ir sūneliu pas tėvus atostogų. Gero 
poilsio linkime. ***

Tarptautinio tautybių komiteto CIPDEM 
pirm. Lien. Felix Martinez Suarez su 
ponia,,

Si įvykį plačiai paminėjo, net 
patalpindami didžiules foto nuotrau
kas, šie Caracas išeiną dienraščiai: 
El Universal, La Religion, Ultimas 
Noticias ir El Mundo.

Nors visi lietuviai atskirais 
kvietimais ir per vietinę spaudą buvo 
kviečiami šioje tautinio solidarumo 
demonstracijoje dalyvauti, bet, deja, 
atsiranda ir mūsų tarpe dalis tautie
čių, kurie tokiuose bendruose solida
rumo ir tautinės garbės viešuose pasi
reiškimuose nebesuranda (nes žymiai 
maloniau praleisti laiką prie stiklelio 
pas kaimyną, ar atsigaivinti pajūry) 
nei laiko, nei cento, nei reikalo soli
dariai dalyvauti. Tai, anot “Mūsų 
Pastogės”, be galo skaudus reiškinys, 
kurio neturėtumėm pamiršti.

Buvęs***

Būna ir tokių atsitikimų - Sydne- 
jaus Universiteto politinių mokslų 
lektorius Mr. Peter King, būdamas 
svečiuose pas Martyna ir Anskį Reis- 
gius, pamatė “Mūsų t’astogę” ir ja 
susidomėjo. Jis labai norėtų ją skai
tyti, nes jam reikią žinių apie dabar
tinę Lietuvą, o literatūros esą sunku 
gauti. Ponia" Martyna pasiūlė užsipre
numeruoti, jis mielai sutiko. Dabar 
jis skaitys “M.P.’V žinoma, su simpa
tingu studenčių pagalba, o universi
teto “bibliotekai užprenumeruos Enciklo- 
pedia Lituanica ir The USSR - German 
Agression Against Lithuania. Taip 
apsirūpinęs jaunas lektorius tikrai 
daugiau žinių turės, kaip tie. kurie 
naudojasi pasenusia literatūra.***

Yra ir dar kitokių atsitikimų, štai 
vienas; Viena sydnejiškė sportininkė, 
“Kovo” Klubo narė, po ilgesnių atos
togų grįžo į darbovietę su tautiniu 
kaspinu ant’ krūtinės, kurį jai prisegė 
Vasario 16-sios dienos proga minė
jime. Bendradarbė, pamačiusi margą 
kaspinėlį ant krūtinės, paklausė, ką 
tai reiškia.

— Tai mūsų, lietuvių, tautines 
spalvos, — atsakė pasididžiuodama 
sportininke.

— Kas tie lietuviai? Ar ne lietu
viai laimėjo Imperijos olimpiadoje 
N. Zelandijoje, pirmąją vietą? - pa
klausė susidomėjusi australė.

— Taip, taip mes, mes, aš laimė
jau pirmą prizą šokdama į tolį.

- Ak, sveikinu lietuvius, jūs geri 
sportininkai, aš žinau, ar ne tiesa?

- Taip, taip, mes laimėjome.***

BR. BUDRIŪNUI 
PASKIRTA PREMIJA

UŽ DAINĄ
Fraternitas Lithuanica, gydy

tojų korporacija, buvo paskyru
si 500 dol. premiją tam, kas su
kurs muziką tos pačios korpora
cijos premijuotam Birutės Pū- 
kelevičiūtės eilėraščiui. Dainos 
konkursui buvo atsiųsti 6 kūri
niai. Jury komisiją sudarė: pirm. 
L. Budreckas, sekretorius — dr. 
V. Paprockas, nariai: M; Cibas, 
V. Mamaitis, Vyt. Strolia.

Jury komisija posėdžiavo lap
kričio 29 Kultūros Židinyje. Ge
riausiu kūriniu rasta Tėvynės 
birželio slapyvardžiu pasirašy
ta daina. Atidarius voką, paaiš
kėjo, kad autorius yra Bronius 
Budriūnas. Jam ir atitenka kor
poracijos 500 dol. premija.

GLAUDINIMAS TEBEVYKSTA

Š.m. vasario 5 d. “Valstiečių 
Laikraštis” praneša, kad pernai Ku
piškio rajone atiduota naudotis 126 
individualūs ir kooperatyviniai namai 
(kiek butų, nepasakyta. Red.), iš ju 
90 - besikeliantiems iš vienkiemių 
gyventojams. Nuo 1967 m. rajone į gy
venvietes perkelta 686 vienkiemiai, 
arba 17 procentu bendro ju skaičiaus.

(ELTA)***

NAUJAS TĖVU KOMITETAS
S-m. kovo mėn. 3 d., sekmadienį, 

Melboumo Lietuvių Namuose įvyko 
“Džiugo”. Tunto skautų tėvu, susi
rinkimas. Susirinkime dalyvavo Tunto 
Vadovybė ir apie 40 tėvų, nors iki 
galo visi ir neišbuvo. Tėvams susi
rinkti buvo labai gera proga, nes tai 
sutapo su tos dienos skautiškais pa
rengimais. “Džiugo” Tunto skautams 
toji diena praėjo šventiškos nuotai
kos ženkle. Visų pirma - tai pamal
domis bažnyčioje (lietuvių skautijos 
globėjo Šv. Kazimiero šventė!), o 
salėje - Kaziuko muge ir tunto sueiga 
(sueigoje dalyvavo virš 100 skautų!), 
ir ant galo - skautų tėvu, darbingu 
susirinkimu.

Susirinkimą pradėjo Tėvų Komi
teto pirm. p. V. Skirka, apibūdindamas 
komiteto veiklą, beje, ir nusiskundė 
pasyvia tėvų laikysena tojev veikloje. 
Komiteto iždininkas p. K. Čėsna pa
tiekė piniginę apyskaitą, nurodydamas 
pajamų bei išlaidų pozicijas. Taigi, 
anot jo, komiteto kasoje dar turima 
$700 grynais. Kadangi ryšium su pir
mininko ir iždininko pranešimais ig., 
kilo visa eilė diskusinio pobūdžio klau
simų, tai jų svarstymą teko nukelti 
į, kitą s'io susirinkimo darbotvarkės 
punktą.

Senajam komitetui atsistatydinus, 
susirinkimui toliau vadovauti buvo 
buvo pakviestas p. J. Juška • pirmi- 
nininku, o p. E. Šeikienė • sekretore. 
Ant greitųjų sudarytos darbotvakrės, 
pirmuoju punktu buvo tuntininko p. N. 
Ramanausko pranešimas, kuriame de
taliai išvardintų numatomi renginiai, 
įeinantys į “Džiugo” Tunto metinį 
veiklos planą. Po tuntininko prane
šimo - renkamas naujas Tėvu Komi
tetas, kurio sudėtis tokia: p. St. 
Čižauskas - pirmininkas ir skautų 
ūkio vadovas, p. H. Statkuvienė • 
vicepirmininkė, _ p. J. Juška • sekre
torius, p. K. Cesna - iždininkas, p. 
R. Aniulienė - parengimų vadovė, o 
p.p. V. Kružienė ir V. Sakalauskas - 
kandidatai.

Išrinkus naują tėvų komitetą, vėl 
buvo grįžtama prie diskusijų. Svarsty
tinų klausimų atsirado gan daug, nors 
ne visi aktualūs ir reikšmingi. Tačiau 
yra ir tokių, kurie kelia rūpesčio ne 
tik tėvams,' bet ir pačiai “Džiugo” 
Tunto Vadovybei! Mat, skautų eilėse 
turime elemento, kurį tektų nedelsiant 
eliminuoti arba sudrausminti taip, kad 
jis liktų nebepavojingas! Ir deja, tuo 
tarpu tenka tik budėti, kad skautiš
kasis jaunimas, ypač stovyklose, 
nebūtų toliau demoralizuojamas mora
liniu chuliganizmų, girtavimii, molio 
motiejiškais pokštais ir panašiais 
iškrypimais! Tuo reikalu susirinkime 
keletas tėvu jau stipriai pasisakė, ir 
tai, be abejo, yra ženklas, kad tokie 
dalykai negalės būti daugiau toleruo
jami!

Diskusijoms išsisėmus, susirin
kimas užbaigtas tuo, kad Tėvų Komi
teto nariai nedelsiant pasiskirstė- 
pareigomis.

Komitetas***

ESTAI PROTESTUOJA
Užsienių korespondentų praneši

mu iš Maskvos, kovo 3 d.’, Estijos 
sostinėj Taline, apie 40 žmonių būrys 
ižygiavcĮ į vieną gatvę, nešdami pla
katą “Salin sovietų valdžia!” Smul
kesniu žinių nepaduodama.***

Musu; Pastoge >W.S£2.1974.3.25’psL ’7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNAS

Balandžio 7 d., sekmadieni, 4 vai. 
p.p.v Lietuvių Namų menėje ciūrlio- 
niečiu, popietėje kalbės sydnejiškis 
dail. L. Urbonas tema “Kalba - 
visatos centras”.

Kviečiame visus besidominčius.
M.K. Čiurlionio diskusijų Klubas

PRANEŠIMAS
S.L.M.S.G.D-ja paaukojo $100.00 

Brisbanės lietuviams t nukentėjusiems 
nuo potvinio.

Advokatas Vytenis Vasaris apsi
ėmė tvarkyti.S.L.M.S.G.D-jos teisinius 
reikalus.

Vietoje gėlių ant J. Januškevi
čiaus kapo p. P. Protas paaukojo 
M.S.G.D-jai $5.00. Ačiū.

Valdyba

REKOLEKCIJOS
Jau Sekminėse Popiežius Paulius 

VI šiuos 1974 m. paskelbė ŠVENTAI
SIAIS METAIS visame pasaulyje, ra
gindamas ir prašydamas visus į, dva
sinį atsinaujinimą ir susitaikymą su 
Dievu. Į šį jo Tėvišką prašymą geriau
siai atsiliepsinųšią visą gavėnią skir- 

i maldai bei atgailos darbams, o
šiai atsiliepsinųsią visą gavėnią sk 
darni maldai bei atgailos darbams, 
ypač atnaujindami Sakramentinį, gy
venimą per siu metų rekolekcijas, ku
rias praves gilia dvasine patirtimi ■ 
Tėvas Marijonas kun. A. Spurgis, 
MIC - iš Adelaidės.

SOLISTĖS GINOS ČAPKAUSKIENES

KONCERTAI

AUSTRALIJOJE

***
Sydnejaus Lietuvių Klubo biblio

tekai p. Rita Symond padovanojo 14 
knygų ir 3 Lietuvos vaizdų albumus.

Valdyba reiškia nuoširdžia padėka.
***

CANBERRA LIETUVIAMS 
REKOLEKCIJOS

Balandžio 3 ir 4 d.d. vakarais 
Sv. Juozapo bažnyčioje O’Connor.

Abu vakarus nuoJJ vai. išpažintys, 
7 vai. konferencija, Sv. Mišios, Komu
nija ir pamokslas.

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

50 Errol St., North Melbourne.
Bilietus platina A.L.3. Melbourne Apylinkės Valdy
bos nariai prie ir po lietuviškų pamaldų mažojoj 
salėj.

EKSKURSIJA į AUSTRALIJĄ
Jei norite, kad jus aplankytų jūsų 

giminės ir pažįstami iš Amerikos ir' 
Kanados, rašykite laiškus jiems,tegul 
užsirašo į ekskursiją. Čia pateikiame 
ekskursijos detales.

PLB V-ba, siekdama artimesnių 
ryšių su atskirų kraštų bendruomenėm 
ir norėdama sudaryti palankesnes 
sąlygas susitikti giminėm, pažįsta
miem bei draugam 1974 Kalėdų metu 
organizuoja ekskursiją L Australiją. 
Numatoma išvykti iš Chicagos O’Hare 
aerodromo 1974 gruodžio 21 ir Austra
lijoj išbūti 2-3 savaites, kaip pa
geidaus patys ekskursijos dalyviai. 
Lankytis Sydney,Can bertoj, Melbourne 
Adelaidėj ir kt. Adelaidėj gruodžio 

26 - 31 vyks Australijos 
Lietuvių Dienos, į kurias suplaukia 
lietuviai iš visos Australijos. Visi 
bendrai sutinka Naujus Metus. Iškil
mėse dalyvautų ir ekskursantai. Aus
tralijos LB yra paprašyta juos globoti 
ir norintiem parūpinti nakvynes pas 
Australijos lietuvius. Ekskursijos 
išlaidos priklausys nuo dalyvių skai
čiaus: juo daugiau, juo pigesnis bus 
lėktuvo bilietas. Šiuo metu gautos 
apytikrės kainos: Chicaga - Sydney 
ir atgal - $764.50, Chicaga • Sydney.
- Canberra - Melboumas - Adelaide
- Sydney • Chicaga • $912.10. Maršru
tas bus sudarytas pagal daugumos pa
geidavimus, bet ne vėliau kaip rugpiū- 
cio pradžioj. Iki Šio laiko reikia taip 
pat sumokėti už bilietus. Vėlesni pa
keitimai nebus galimi. Grupė turės 
keliauti kartu. Planą sudarys PLB

V-ba, kuri imasi atsakomybėsuž eks
kursijos . suorganizavimą ir įvykdymą. 
Kreipiantis būtina nurodyti pageida
vimus: kiek laiko kas nori Australijoj 
būti (2 ar 3 sav.), kokiuose mieštuose 
ir kiek laiko lankytis. Rašyti: Bronius 
Nainys, 6804 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629. Tel: • 312 • 776 - 
4028.

***
PAIEŠKOJIMAS

Yra prašomi p.p. Veronika Gluš- 
kevičiutė • Talačkienė ir A. Talačka, 
gyvena^ Australijoje, pranešti savo 
adresą* Mrs. J. Trimakas 84 • 11, 
107 Street, Richmond Hill, New York, 
114118, U.S.A.
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WOLLONGONG LIETUVIAMS
Balandžio 7 d. • Rekolekcijos 

Verbų sekmadienį seselių koplyčioje 
74 Cliff Rd. (įvažiavimas iš Corrimal 
St.). Nuo 4.30 v. p.p. išpažintys, 5 vai. 
pamokslai, Šv. Mišios ir Velykinė Ko
munija.

SYDNEY LIETUVIAMS 
REKOLEKCIJOS

Balandžio 5,6,7 d.d. St. Joachim’s 
bažn., Lidcombe (prie John St.)

Balandžio 5 d., penktadienį - 
rekolekcijų, pradžia. Nuo 5.30 vai. 
vak. išpažintys, 6.45 įžanginė konfe
rencija, 7.15 Šv. Mišios, Komunija, 
rekolekcijų pamokslas ir vėl išpažintys.

Balandžio 6 d.- šeštadienį, iš
pažintys nuo 5 vai., 6.30 vai. konfe
rencija. 7 vai. . Šv. Mišios, Komunija, 
rekolekcijų pamokslas - išpažintys.

Nuoširdžiai prašomi visi kuo dau
giau atlikti išpažintis jau šiais pir
mais vakarais, nes visą laiką būsime 
tik du kunigai (kun. A. Spurgis, MIC 
ir kun. P. Butkus), kad išvengus var
ginančio laukimo sekmadienį.

Balandžio 7 d. - Verbų Sekma
dieni • užbaigiamoji rekolekcijų die
na. Išpažintys nuo 9 vai. iki pamaldų 
11.30 vai. iškilmingos rekolekcijų 
pamaldos, giedant “Dainos” chorui, 
rekolekcijų pamokslas ir visų bendra 
Komunija. Prašoma neiti Komunijos 
kitose Mišiose ar kitose bažnyčiose.

Tuojau po Mišių užbaigiamoji 
Konferencija ir Palaiminimas bei at
laidų suteikimas.

Kun. P. Butkus ***
CANBERROS LIETUVIAI 16 VASARIO 
PROGA PAAUKOJO TAUTOS FONDUI

Po $5.00 - p.p. Balsys, K. Kerai- 
tis, B. Žilinskienė, A. Andriuška, 
P. Dabriega ir Brūzga.

Po $2.00 - p.p. Z. Sipavičius, 
J. Janulaitis, P. Katauskas, P. Vi- 
leniškis, J. Daubaris, V. Martišius, 
P. Pilka, Kvedaras, P. Gružauskas 
ir A. Švedas.

Po $1.00 
Perlibachas.

Visiems 
ačiū.

• p.p. Venclovas ir J. 
Viso surinkta $52.00. 
aukotojams nuoširdus

T.F. Atstovybė***

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

NIAGARA
RECEPTION LOUNGES

SU EUKOFIETHŠKAIS PATIEKALAIS
VESTUVĖMS - PIETUMS -SUBUVIMAMS

Gali dalyvauti nuo 40 « 350 asmenų 
Neribotas mašinoms pastatyti plotas

12 WESTWELL ST. BANKSTOWN

Užsakymus priima: Paul & Elena BIRKMANIS 
TELF: 709 - 3749,709 - 201?

Mūsų Pastogė Nr. 12 1974.3.25 psi. 8

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

RELIGINIS KONCERTAS
Adelaidėje 1974 balandžio 12 d. 7.30 vai. vąk. Lietu
vių Katalikų Centro salėje. įėjimas aukomis.
Taip pat bilietai bus parduodami koncerto dieną prie 
įėjimo.

Kovo men. 31 d. (sekmadienį) 5 vai. p.p. Sydnejaus Lietuvių 
"Dainos” Choras dainuoja Sydnejaus Lietuvių Klube.

Visi kviečiame pasigerėti vyrų Choro dainomis.
Seks "INN SETT” kvarteto muzika - šokiai.

spaustuvės vajus

Iš
K.
Kun. S. Gaidelis
M. Gailiūnas
J. Plečkaitis iš S.A.
J. Zinkus
A. Burokas
P.A. Marišinskai
O. Gilandienė
R. Ąmbroza
V. Šablevičius
J. Žukauskas

“M.P.” Nr. 10 
Butkus - N. Žygienė

$999.00
$100.00
$50.00
$50.00
$40.00
$20.00
$10.00
$10.00
$5.00
$4.00
$2.00
$2.00

— Kai nuleido uždangą, publiko 
nesiliovė plojusi! — gyrėsi solistas 
savo draugui.

- Matyti, buvo graži uždanga, — 
spėjo draugas plojimo priežastį.

***
- Koks buvo geriausias praėjusio 

koncerto numeris?
- Su kuriuo gavau rūbinėje paltą.***

IŠ NAUJAUSIOS ŽODYNO LAIDOS:
MADA • despotė, kuria protingi 

žmonės išjuokia, bet jai palys pasi
duoda. '

MANDAGUMAS - labiausiai priim
tina veidmainiavimo forma.

SMEGENYS - organas, kuriuo 
galvojame, kad mes galvojame.***

POKALBIS TARNYBOJE:
Viena draugė sako kitai: ’’Jei 
tarnyba, tai kur moterys pailsėtu.ne tarnyba, tai kur moterys pailsėtų

nuo virtuvės, vaikų, šeimos rūpesčių...
(Iš Šluotos)***

VISO:
***

$1,272.00 3 
1 
I

M<JSU

SYMBOL OF LITHUANIA
Arėjas Vitkauskas, World - Wide 

News Bureau redaktorius, gyv. New 
Jersey, nepraleidžia progos kur tik 
galima įterpti Lietuvos ir lietuviu 
varda. ’’American Scene” leidinyje, 
pvz.,' paminėjo, kad 1940 metais į 
Sibirą deportuotiems lietuviams sakra
mentą dalino taip pat ištremtieji kuni
gai, vartodami vietoj Įprastų baltu, 
plotkelių kalinių davinio duonos tru
pinius. Kitoj vietoj paminėjo lietu
viškas patarles, knygą apie lietuviš
kus receptus ir pan.

“Globe” z'urnale įdėta žinute, 
pavadinta “Symbol of Lithuania”, kur 
rašo: Rūta (rue),_ daugiametis, gajus 
augalas, yra natūrali priemonė prieš 
kenkėjus vabzdžius. Rūta ne tik lais
va nuo kenkėjų, bet apsaugo nuo jų ir 
aplinkinius augalus. Jos kvapas ir 
skonis yra vaistų . stiprus ir antisep- 
tiškas. Rūta vabzdžius atstumia, kaip 
lietuviai atstumia jiems svetimą komu
nizmo idėją.

(ELTA)

I
LEIDĖJAS:
Adresas: -

JLeidėjo ir
1 Adresas: -

I
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