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AUKSINĖS SUKAKTUVĖS
Dirba Australijos lietuvių cho

rai, pluša, ruošiasi Lietuvių Dienoms 
Adelaidėj. Ruošiasi ir kiti vienetai 
- nenoriu jų nuvertinti - bet chorams 
Šios Lietuvių Dienos turėtų būti ypa
tinga šventė.

JUK ŠVENČIAME LIETUVIŠKOS 
DAINŲ ŠVENTĖS 50-TIES METŲ 

JUBILIEJŲ!
Prieš 50 metų, 1924-aisiais rug

pjūčio 23 - 24 dienomis Kaune įvyko 
pirmoji dainų Šventė, pavadinta Dai
nų Diena. Jau kelios dienos prieš 
šventę į gėlėmis ir vėliavom pasipuo
šusį Kauną pradėjo plaukti dainininkai 
ir svečiai iš visų Lietuvos kampelių.

Trys tūkstančiai dainininkų ir dūdų 
orkestras užpildė milžiniškų estradų. 
Vyriausias šventės dirigentas, kompo
zitorius J. Naujalis, pradėjo koncer
tą.. Per dvi dienas buvo sudainuotos 
35 dainos.

Nuotaika buvo nepaprastai paki
li, o įdėto darbo - marios...

įdomu būtų išvesti paralelę tarp 
anos pirmosios Dainų Dienos ir musų 
rengiamų Dainų Švenčių.

Tada laiko buvo ne per daugiau
sia, nes buvo pradėta ruoštis tik tų 
pačių metų pradžioje, o kol buvo su
daryta muzikų komisija, kol buvo 
nutarta programa, jau ir kovo vidurys 
atėjo. (Kažin ką. pasakytų mūsų chorų 
vadovai, numatytas dainas gavę tik 
5 mėnesius prieš šventę?!)

Kovo 16 dieną Lietuvos Dainų

MES NE VIENI
“Mūsų Pu^togės” -’dakciją pa- 

siesė aaugy bė iaisKų u -iaiKrafečių iš
karpų iš Amerikos lietuvių periodi
nės spaudos. Jose reiškiama didelis 
pasipiktinimas Australijos vyriausy
be ir raginami tautiečiai pareikšti pro
testus Australijos Ambasadai Washing
terne, Australijos Konsulatui Chica- 
goje ir siųsti telegramas bei protesto 
raštus Australijos Ministeriui Pirmi
ninkui Whitlamui.

Mūsų veiksniai Vlikas, PL Bend
ruomenės Valdyba ir Amerikos Lietu
vių Taryba pasiuntė Australijos Mi
nisteriui Pirmininkui griežtas notas. 
Taip pat ruošiamos demonstracijos 
prie Australijos ambasadų. Šitas 
skaudus įvykis visus supurtė ir mes 
visi darome ką galime.

Australijoje visur buvo ruošiamos 
demonstracijos ir protesto mitingai 
Adelaidėje, Melbourne, Hobarte, Can- 
berroje, Sydnejuje, Newcastelyje, 
Brisbane ir kaip teko patirti visur pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Baltų tau
tos patyrė gilios simpatijos iš savo 
kaimynų lenkų, ukrainiečių ir kitų 
pavergtų tautų, o taip pat ir iš vie
tos australų gyventojų. Visi nustebę, 
klausia: ką Whitlamas padarė, koks to 
pripažinimo tikslas ir nauda? Ir iki 
šiol vyriausybė dar nesugebėjo pa
aiškinti savo tautai šio savo neapgal
voto Žygio. Eina gandai, kad pačioje 
vyriausybėje vyksta nesutarimai ir net 
galimas skilimas. Senatas patiektą 
senatoriaus Greenwoodo peticiją nu
tarė svarstyti ir įnešė į posėdžių dar
botvarkę.

Mes nežinome kuo viskas baig
sis, tačiau mes galime drąsiai pasa
kyti, kad mes ne .vieni, o su mumis 
visi geros valios "žmonės, kurie siekia 
tautų laisvės ir žmogaus teisių įgy
vendinimo.

Su šiuo Whitlamo smurtu Baltų 
tautoms, iš naujo pradeda kovą dėl 
savo tautos laisvės pripažinimo, ši 
kova neturi baigtis demonstracijomis 
ir telegramomis,mes turime paliesti 
pati jautriausią žmogaus Širdies sty
gą - suorganizuoti Maldos ir Bado die
ną Australijoje, kviesti visas tautas 
dalyvauti Gedulio procesijose nueiti 
į katedras ir ten iškilmingai pasiža
dėti tęsti kovą už Žmogaus teisę būti 
laisvam.

A. Mauragis

Dienai ruošti komitetas kreipėsi į vi
sus dainininkus:

"Į JUS, LIETUVOS DAINININKAI 
SUSIBŪRUSIUS ĮVAIRIUOSE CHORUOSE 
MES KREIPIAME SAVO ŽODĮ, NUO 
UOLAUS DARBO IR TINKAMO PASI
RENGIMO PRIKLAUSYS PIRMOSIOS 
DAINOS DIENOS PASISEKIMAS...”

Prasidėjo darbymetis. Pirmiau
sia buvo suruošti dviejų savaičių kur
sai chorvedžiams, kuriuos lankė 55 
vadovą? įaenteį užsirašė 97 chorai. 
Muzikai S. Šimkus ir J. Štarka lankė- 
vietoves ir tikrino chorų pasiruošimą.

"Kai kuriose vietose chorai vyko 
į patikrinamąsias pamokas už 20 ar 
daugiau kilometrų”, rašė L.D.D. ruoš
ti komiteto sekretorius A. Bružas.

20 kilometrų! Myliomis skaičiuo
jant būtų apie 12-13 mylių. Tur būt, 
kai kurie ir mūsų choristai apie tiek 
sukerta į kiekvieną repeticiją važiuo
dami. Tik tada, mat, ir susisiekimas 
kitoks būdavo...

Dirbo ne vien tik dainininkai. Ir 
organizatoriai turėjo daug kuo pasi
rūpinti. "Lietuvos Žinios” kelios 
savaitės prieš šventę rašė: "Dainų 
Diena ypač susidomėjęs sodžius. Už
sirašančių ekskursininkų skaičius vie
tomis taip auga, jog savivaldybės su
sirūpinusios, ar pakaks numatytų pa
pildomų traukinių. Geležinkelių val
dyba leido pasinaudoti tam reikalui 
dar apie 100 vagonų”.

Kaip mums gerai dabar, kai dau
guma savo nuosavus “žirgelius” tu
rime, o ir australų valdžia tuo metu 
daugiau vagonų prikabina.

Bet tuo dar organizatorių rūpes
čiai nesibaigė. Laikraščiai taip pat 
būkštavo, kad gali neužtekti Kaimo 
savivaldybės rūpinamų ekskursinin- 
kams butų.

Tad nenusiminkit, Adelaidės bu- 
tininkai. Tegu paguodžia jus mintis, 
kad taip jau buvo iš pat pradžios...

Pirmojoje dainų Šventėje be su
augusių dainininkų ir orkestro, daly
vavo ir mokinių chorai.

Ir kaip puiku, kad Švenčiant Dai
nų Švenčių 50-metį, Adelaidės organi
zatoriai irgi sugalvojo duoti jaunie
siems pasireikšti. Juk jie, pagaliau, 
mūsų chorų ateitis.

Dainos Diena sutraukė tūkstan
tines minias į Kauną, ne tik iš visų 
Lietuvos kampelių, bet ir iš Latvijos, 
Estijos, Suomijos.

1 Adelaidės Lietuvių Dienas irgi 
ketina suplaukti tūkstantinės minios 
ne tik iš Australijos kampų ir kampe
lių, bet ir ekskursijos iš Amerikos.

Ir tenai vėl turėsime progos prisi
minti, kad švenčiame auksines Dainų 
Dienų sukaktuves.

A. Karazijienė
***

RUOŠKIMĖS DAINŲ. ŠVENTEI ADELAIDĖJE - M. Vilkaitienės nuotraukoje • 
Jungtinis Australijos Lietuvių Bendruomenes Choras, susidedąs iš 250 dai- 
ninku, pasirodymo metu paskutinių Lietuvių Dienų, proga Adelaidės miesto 
rotušėje. Chorui vadovavo Sydney, Melbourne, Adelaide, Geelong ir Canberra 
chorvedžiai, dirigentai. Ir lietuviška daina pakilo į aukštybes, kai chorą, pa
ėmė į savo rankas J. Jus"ka (nuotraukoje) iš Geelong.

STOKA MORALĖS
"The Sydney Morning Herald”

- 15.8.’74 - Editorial. .Nenuostabu , kad 
opozicija pasidarė ginčo objektą iŠ 
Federalinės vyriausybės stebėtino 
ir daugeliu atvejų apgailėtino spren
dimo, pripažįstant de jure Baltijos 
valstybių į Sov. Sąjungą inkorporavi
mą. Sprendimas padarytas Ministerio 
kada užsienių reikalų ministeris buvo

VLIKO PROTESTAS AUSTRALIJOS 
VYRIAUSYBEI

Australijos vyriausybei pripaži
nus sovietinę Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos aneksiją, Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas rugpiūčio 
9 d. Australijos ministeriui pirminin
kui p. Gough Whitlam pasiuntė griežtą 
protestą — šio turinio:

"Australijos vyriausybei oficia
liai pripažinus Sovietu Sąjungos smur
to aktą, kuriuo lygiateisiai tarptau
tinės bendruomenės ir buvusios Tau
tos Sąjungos nariai — Lietuva ir kitos 
dvi Baltijos valstybės - Latvija ir 
Estija buvo 1940 metais sovietinių, 
karinių pajėgų užgrobtos ir Kremliaus 
apgaulingomis machinacijomis sava
vališkai inkorporuotos.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAIS
VINIMO KOMITETAS, kaip teisėta lie
tuvių tautos atstovybė, reiškia griež
čiausią protestą pries tokį Australi
jos vyriausybes poelgi ir atkreipia jos 
dėmesį į šiuos dalykus:

a) nusižengė tarptautiniams tei
sės principams, prekiaudama kitų tau
tų žemėmis ir jų žmonių likimu;

b) kėsinosi paneigti civilizuoto 
pasaulio, ypač anglo • saksų, visuo
tinai pripažįstamos apsisprendimo 
teisės vykdymą Baltijos tautoms;

c) sustiprino sovietinio imperia
lizmo ir kolonializmo užmačias nau
jiems Sovietų Sąjungos užgrobimams 
Europoje;

d) susilpnino lietuvių ir kitų tau
tu, — latvių ir estų išsivadavimo iš 
Sovietų Sąjungos priespaudos viltis;

e) sumenkino savo orumą ir pasi
tikėjimą, Baltijos ir bendrai Rytu 
Europos kilmės australu akyse”.

(ELTA) 

užsienyje - sukėlė suprantamą susirū
pinimą ir pasipiktinimą Australijos 
pabaltiečių bendruomenėje, kuri buvo 
įsitikinusi jai duotais dabartinės 
Australijos vyriausybės užtikrini
mais, kad Australija nepripažins inkor
poracijos de jure. Gindamas pripa
žinimą, negalima sakyti, kad nelai
mingasis sen. Willesee būtų padaręs 
blogą darbą geriausiu. Priešingai, jis 
teparodė iš to kaip galima blogesnį 
kumštį. Kai kurie jo argumentai taip 
buvo silpni, kad iššaukė pajuoką. 
Kada įsakmiai paklaustas, ar spren
dimas nereiškia aiškios ratifikaci
jos 1939 m. Hitlerio - Stalino sutar
ties — sutarties, kuri davė ženklą jė
ga užgrobti Lietuvą, Latviją ir Esti
ją, - jis atsake: "Ne”. Teisingas ir 
garbingas atsakymas, aišku būtų': 
“Taip”. Bet ministeris pridūrė: 
"Tai lygiai tas pats, ką jūs padarėte 
Goafoj ir mes tik sekame jūsų pavyz
dį”.

Matant, kad Mr. Whitlam pakarto
tinai ir net įkyriai pabrėžia, kad Aus
tralijos užsienių politika prasidėjusi 
tik 1972 m. gruodžio mėn. ir kad (iš 
tikro) mažai kas reikšmingo buvę pa
daryta prieš tai kai jis paėmė val
džią, tai sen. Willesee prielaida 
buvo stebėtina. Dar gerasis senato
rius turėjo kitų argumentų. Beviltiš
kai ieškodamas kitų Vakarų valsty
bių, kurios pripažino de jure, jis te- 
surado Suomiją ir Šveicarija. Dėl 
Suomijos yra suprantama - ji, būda
ma Kremliaus Šešėlyje, neturėjo ki
tos išeities. Gi Zūricho nykštukai 
galėjo rasti verčiančių pateisinimų.

Visai puiku, jei tai būtų nuosek
li politika. Bet taip nėra. Ką JTO 
besakytų, Rodezija yra tiek paį 
"egzistuojanti realybė”1 kaip Čilė 
ar Taiwan (Formoza). Australija pri
pažįsta Čilę, bet nepripažįsta kitų 
dviejų. Kiek liečia Baltijos valsty
bes, tai nepaprastas ir nerimtas gyni
mas sakant, kad šis žygis įgalins 
Sir J. Plimsoll (Australijos ambasa
dorių Maskvoje) lankyti tas valstybes.

Goodbye moralei ir idealizmui...
***

1



AR AUSTRALIJA BUS ANTRA 
KUBA?

Seniai jau esame pastebėję, kad 
Australijos DarbieČių Partijos kairy
sis sparnas dirba ne Australijos 
labui, b tarptautiniam komunizmo įsi
galėjimui Australijoje. Tiesioginio 
pavojaus, rodos, niekas ir nejautė, 
nes komunizmas Australijoje nėra 
populiarus kaip ir pats kairysis 
Darbiečių Partijos sparnas. Austra
lai yra konservatyvūs ir, apskritai, 
užsienio politika visai mažai domisi. 
Tačiau apmokyti komunistų agentai 
įsitikinę, kad, tiesioginiu keliu ei
nant, laimėti nėra įmanoma, jie pa
keitė kovos taktiką. Užsimaskavę 
socializmu ir darbo partijos vardais, 
jie suorganizavo stiprias darbininkų 
unijas ir tų pačių unijų pagalba jie 
laimėjo rinkimus ir pastatė sau palan
kią (jei ne savo) vyriausybę.

Kai Demokratų Darbo partija 
įspėjo apie gręsiantį komunizmą, tai 
ne tik kad eilinis balsuotojas nesu
prato to įspėjimo, bet ir opozinės 
partijos Liberalų ir Ūkininkų nekreipė 
dėmesio į tokias demokratų kalbas, 
nes atrodė per daug jau jos toli nuo 
realybės. Tokia nuotaika vyravo ir pas 
daugelį imigrantų. Štai netolimos pra
eities pavyzdys: p. V, Šliogeris senj. 
parašė į "Mūsų Pastogę” (Nr. 14) 
straipsnį “Maskva ir Mūsų Reikalai’^ 
tame straipsnyje jis iškelia reikalą 
kreiptis į Whitlamą su prašymais, kad 
jis būdamas Maskvoje užtartų lietu
vius ir suteiktų daugiau laisvių Lietu
voje. Tokių prašymų neteko mums jo 
prašyti, nes jo kelionė; dėl vidaus 
streikų ir ekonominės netvarkos, buvo 
atšaukta, bet tas parodo, kiek tikėji
mo ir kiek naivumo yra mūsuose. Kai 
Šliogeris svarstė kokius punktus rei
kėtų paprašyti iŠ Whitlamo, kad pagel
bėtų lietuviams, tai Whitlamas svars
tė, kokią dovaną nuvežti Maskvai ir 
kaip jai labiau įsiteikti^ ir, žinoma, 
niekuo kitu taip Maskvos nenudžiu
ginsi, kaip pripažinęs ir dovanojęs 
Baltijos Kraštus.

Maža to, štai gyvename kitu jau
dinančiu įvykiu. Jaunas rusų muzi
kantas G. Ermolenko pareiškė norą 
pasilikti Australijoje, kitaip sakant, 
jis paprašė apsaugos, bet jam toji 
teisė vyriausybės nebuvo suteikta^ 
jis nebuvo apsaugotas nuo rusų agen
tu, kurie jį terorizavo net 4 valandas, 
ir po to jis nebeteko laisvos valios 
hipnozės ar drago įtakoje, o išsiblai
vyti iš tos būsenos,jam mūsų “huma
niškoji“ vyriausybė nepavelyjo, pasi
stengė jį anksčiau išsiųsti iš savo 
krašto^ nepasirūpindama jo saugumo 
garantija. Ar mūsų vyriausybė svarstė 
kas jam gresia?

Ar Šie faktai nerodo, kad Austra
lijos darbieČių vyriausybė elgiasi 
tartum ji būtų Sovietų Sąjungos vasa
le. Ji komunizmo pergalei aukoja prin
cipus, tautas, individus, Žmogaus 
teises. Ar tai nėra laikas suprasti ir 
susirūpinti padėtimi kol dar nėra per 
vėlu? Kol dar diktatūros retežiai nėra 
uždėti ant sprando?

Suprantame, kad kiekvienas žmo
gus turi savo laisvą pažiūrą į socia
linius, religinius, politinius ir kito
kius įsitikinimus, demokratinėje sis
temoje visi tiesiai ir atvirai galime 
pareikšti savo įsitikinimus ir nuomo
nes, betgi Čia realioji kova yra po
grindyje, užmaskuota svetimais var
dais ir idealais, kad pasigriebus val
džią į savo rankas ir įvykdžius mažu
mos diktatūrą. Kas kas, bet mes, išei
viai, komunizmo taktiką gerai pažįs
tame ir jo tikslus turėtume gerai su
prasti, o kaip dažnai klaidų padarome 
ir tik todėl, kad savo tikrojo priešo 
nepažįstame, nes jis gudriai maskuo
jasi- am
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PRIPAŽINIMO ATGARSIAI
REAKCIJA ADELAIDĖJE DEL 

PABALTIJOS PRIPAŽINIMO 
RUSIJAI

Per radiją paskelbus Maskvos 
pranešimą, kad Australijos vyriausy
bė pripažino Pabaltijos kraštų inkor
poravimą į Sovietų S-gą, ta, pat dieną 
(3.8.’74) vakare buvo sukviestas lie
tuvių bendruomenės ir įvairių organi- 
acijų pasitarimas Lietuvių Namuose.

Susipa'zinus su padėtim buvo tar
ta kviesti visų baltų bendrą pasitari
mą ir bendrom jėgom reaguoti. Toks 
pasitarimas įvyko sekančią dieną. 
Buvo pasiųsta protesto laiškai ir te- 
telegramos Ministeriui pirm. Whitlamui, 
ir užsienio reikalų ministeriui ir visai 
eilei įtakingų opozicijos politikų, rei
kalaujant Šią nemoralią ir gėdingą, 
trijų tautų išpardavimo sutartį atšauk
ti.

Penktadienio 9.8.’74 rytą didžiau
siame Adelaidės dienrašty “Adver
tiser” buvo atspausdintas Baltų Tary
bos skelbimas, pasmerkiantis Austrą* 
lijos vyriausybės elgesį ir kviečian
tis visus laisvę mylinčius
asmenis įsijungti į tą pat vakarą or
ganizuojamą protesto eiseną su deg
lais.

Apie 7 vai. vakare pačiame miesto 
centre Victoria Sqaure ėmė rinktis 
eisenos dalyviai. čia pat buvo paruoš
ta kalbėtojams estrada ir pastatyti 
garsiakalbiai. Aikštę užplūdo gana 
didelė Žmonių minia į kurią prabilo 
Baltų Tarybos atstovas Dr. Ozols, 
nušviesdamas kas su baltų tautoms 
yra padaryta. Po jo kalbėjo ukrainie
čių bendruomenės pirmininkas Paežy- 
nski, parlamento narys Wilson, sena
torius Jassup ir DLP vardu Poza.

Visi svečiai kalbėtojai išreiškė 
pabaltiečiams nuoširdžią užuojautą ir 
pasmerkė darbiečių vyriausybės elgesį.

Pasibaigus kalboms pajudėjo ei
sena. Jos prieky buvo nešamos estų, 
latvių ir lietuvių tautinės vėliavos, o 
jas sekė didžiulė demonstrantų minia. 
Kadangi penktadienio vakare miesto 
centrą užplūsta didelis skaičius pės
čių ir valiuotų, todėl eisena išsitę- 
susi per visą pagrindinę King William 
gatvę, suparaližavo visą judėjimą. 
Prie gatvių susikirtimų policija su
laikė tūkstančius mašinų ir pėsčiųjų, 
kad eisena nebūtų suskaldyta t

kas dažnai pasitaiko per mo- 
torkardas. Todėl eisena kompaktinėj 
masėj žygiavo toliau į Šv. Petro 
katedrą.

Tai buvo tikrai įspūdingas žygis. 
Žygiuojančių kolona išsitęsė apie 
IVž km. distancija. Einant įkalniu gra
žu buvo stebėti toli užpakaly nusi
driekusią Žibintų upę. Tokios įspū
dingos ir darnios demonstracijos Ade
laidė vargu kuomet yra mačiusi.

Policijos daviniais demonstraci
joje galėjo būti tarp 3 - 4000 žmonių.

LENKŲ SPAUDA APIE BALTIJOS 
ĮVYKIUS

“Wiadomosci Polskie”, Australi
joje ir N. Zelandijoje gyvenančių 
lenkų išeivių laikraštis, leidžiams 
Sydnejuje, š.m. rugpiūČio mėn. 18 d. 
numeryje patalpino iš Maskvos AAP 
-Reuterio žinią apie Australijos vyriau
sybės sprendimą, kuriuo Baltijos 
valstybes pripažįstamos de jure Sov. 
Sąjungai. Pranešimo antraštė - “Aus
tralija parduoda Rusijai Baltijos 
valstybes”.

Toliau, laikraštis talpina Austra
lijos vyriausybei protesto rezoliuciją, 
priimtą Šių metų rugpiūčio 4 d. Banks- 
towne, Lietuvių Klubo patalpose, pasi
rašytą estų, latvių, lietuvių, lenkų ir 
ukrainiečių atstovų.

šalia rezoliucijos talpinama išsa
mus JDK parašytas straipsnis "Esti
ja, Latvija Lietuva atiduota Maskvos 
malonei ir nemalonei”, Straipsnyje 
giliai peržvelgiama dabartinės Austra
lijos vyriausybės politikos linija ir 
daroma labai tikslių išvadų. Autorius, 
baigdamas straipsnį, pastebi: Esti
jos, Latvijos, Lietuvos reikalas nėra 
abejingos reikšmės, — jis yra ir mūsų 
esminis reikalas. Gali ateiti diena, 
kada VarŠavos režimui patarnaujant, 
sužinosime apie “tautos valią” prisi
jungimo prie Rusijos. Jau dabar kal

Pašėkus Sv. Petro katedrą, žibin
tai buvo užgesinti lauke, o minia su
plūdo į katedrą. Didžiule bažnyčia 
turinti virš 2500 sėdimų vietų, buvo 
sausakimšai užpildyta. Negalėjusieji 
vidun patekti išsiskirstė į namus.

Katedroje buvo atlaikytos momen
tui pritaikytos pamaldos vadovaujant 
anglikonų, katalikų, evangelikų ir 
protestantų dvasininkams, kurie savo 
gimtąja kalba prabilo į susirinkusius. 
Prie altoriaus buvo suneštos eisenoj 
vėliavos. Choras sugiedojo Requiem 
ir keletą giesmių. Pamaldos užsitęsė 
beveik iki 10 vai.

Sekmadienį LietuviųNamuose bu
vo sušauktas bendruomenės nepapras
tas susirinkimas. Apie susidariusią 
padėtį ir kas sąryšy su tuo buvo ir 
yra daroma plačius ir išsamius prane
šimus padarė Baltų Tarybos pirm. J. 
Lapšys ir AL B Krašto V-bos pirm. 
V. Neverauskas.

Kun. Spurgis pranešė, kad Adelai
dės Archivyskupas Gleeson išsiunti
nėjo savo diecezijos klebonam gany
tojišką laišką, nušviesdamas Pabal
tijo tautų tragediją ir kviesdamas jas 
prisiminti maldose. Tai labai gražus 
ir kilnus Archivyskupo Žestas. Nori
si tikėti, kad šiame reikale nemaža 
iniciatyvos bus parodęs mūsų klebo
nas kun. Spurgis, nors jis to ir nepa
minėjo.

Taigi pabaltiečiams padaryta 
skriauda Pietų Australijoje buvo pla
čiai išgarsinta ir sutelkė nemaža mu
sų draugų.

Vienas įtakingas asmuo - austra
las ne be pagrindo išsireiškė, girdi 
jūsų tik kelios dešimtys tūkstančių 
o pakėlėte triukšmą, lyg būtumėte ma
žiausia milijonas.

Malonu pažymėti, kad Baltų 
Taryba. Krašto V-ba ir Apylinkės V-ba 
parodė didelio apsukrumo ir iniciaty
vos ir padarė viską su kaupu, ką esa
mose aplinkybėse buvo galima pada
ryti. Viskas buvo atlikta laiku ir 
precizišku tikslimu.

Ištiesų, kai mūs niekas neužka
bina, mėgstame tarpusavy pasipešioti 
ir pasikapoti. Bet kai kas skaudžiau 
įgelia mūsų tautinius jausmus atsiran
da vienybė ir susiklausimas, ką aiš
kiai parodė pastarųjų dienų įvykiai. 
Dažnas nerangiai atsiskiriantis su 
dviem doleriais solidarumo mokesčio, 
be didelio raginimo lengva ranka siū
lė dešimtines eisenos ir spaudos pro
pagandos išlaidoms padengti. Siam 
tikslui buvo surinkta virš S600.00.

Tikrai džiugu, kad vis. tebesisie- 
lojame savo tėvyne ir ten likusia 
okupanto terorizuojama tauta. Gal 
Maskvos satrapai buvo peranksti mus 
nurašę, kaip nereikšmingą masę. Sa
vo reagavimu parodėme, kad mes vis 
dar esame skaudžiai užminti meškos 
letena.

Adelaidiškis
***

bama apie Bulgarijos įstojimą į Sov. 
Sąjungą, kaip viena respublika. Bet 
kokia kaina turime pralaužti politinį 
susigrupavimą ir siekti sudaryti visų 
vidurio • rytų Europos tautų vieną, 
solidarų frontą ir bendrai siekti savo 
teisių ir tautinio nepriklausomumo.***

VIENAŠMENIS KARDAS

Daug karčių žodžių tenka išgirs
ti iš Australijos valdžios viršūnių 
lūpų prieš P. Afrikos aparteidą, prieš 
Rodeziją, kurioje mažuma
skriaudžianti tamsiaodžių daugumą, 
prieš ankstesnį Portugalijos režimą 
už jo daromas skriaudas Afrikos kolo
nijų likučiams. Šiaurės Korėja, Šiau
rės Vietnamas ir net Pietų Vietname 
veikiančios komunistų grupės, vei
kiančios užsienių draugų parama ir 
siekiančios “išlaisvinti” pietiečius 
— randa jautriose Australijos viršū
nių širdy se užuojautą, paramą ir net 
pripažinimą. O į tokį baisų kraštą 
kaip P. Afrika, negalima net turis
tams važiuoti, su jų sportininkais 
žaisti. Tikrai, tai nepalaužiamas idear 
lizmas, kova su blogiu. Koki kilnūs 
žodžiai ir darbai — tenka tik džiaug
tis; neliks pasauly skriaudžiamųjų, 
nes yra Žmonių, kurie mato kitų var
gus, skriaudas ( viršum aboridženų

Brangus Drauge,
Per paskutiniuosius šešis metus 

aŠ turėjau garbės vadovauti didingai 
eisenai per Sydnejaus miesto gatves, 
primenant New South Wales gyvento
jams besitęsiančią tragediją komunis
tų užimtuose kraštuose.

Ar jūs prie manęs savo dalyva
vimu prisidėsite?

Mes susirinksime prie Sydnejaus 
miesto rotušės sekmadienį, rugsėjo 
15 d. 1.30 vai. p.p. ir žygiuosime prie 
ANZAC paminklo Hyde parke. Po to 
rotušėje vyks jįaroda. Bus pavaizduo
tos už "Geležinės Uždangos” esan
čių kraštų pastangos atgauti teises 
laisvei ir nepriklausomybei.

Per Pavergtų Tautų Savaitę vyks 
kultūrinis festivalis: Sydnejaus rotu
šėje — Šeštadienį rugsėjo 14 d. ir 
Commonwealth Savings Bank pastate, 
Martin Place visą savaitę pradedant 
rugsėjo mėn. 16 d.

Mes turime prisiimti atsakomybę 
ir visiems australams įrodyti, kad tai
kos pasaulyje nebus iki pavergtos 
tautos nebus išlaisvintos ir kad komu
nizmo pavojus stovi prie musų durų 
slenksčio.

Prašau jūsų bendradarbiavimo už
tikrinimo laišku ar pranešimu,o taip 
pat ir jūsų draugų kuriuos jūs atsive
site.

Jūsų nuoširdus,
Douglas Darby, M.L.A.

galvų) , mato kovojančius už laisvę ir 
nepriklausomybę.

Ir kaip gražu, kad net šių metų 
rengiamame biudžete numatoma skirti 
apčiuopiamas sumas organizacijoms, 
kurios Afrikoje kovoja prieš baltųjų 
režimą (S.M.H. 13.8).

O kaip gi yra su kroatais, prieš 
kurių “teroristus” dar taip neseniai 
sen. Murphy švaistėsi su savo kala
viju? Už ką. ir prieš ką jie kovoja. O 
kas gi tie pabaltiečiai — estai, lat
viai, lietuviai? Argi jų kovos, aukos, 
laisvės troškimai yra mažiau verti 
ar visai neverti, sulyginus su Afri
kos tautų troškimais ir aukomis?

Iškyla klausimas: kas lemia, kad 
Australijos valdžios viršūnėse pasi
renkama ne vienodas idealizmo matas?

Veltui čia ieškoti idealizmo — 
jo vietoje, rastum bendradarbiavimą su 
tais, kuriem ne skriaudžiamųjų laisvė 
rupi.

S.
***

ATVYKS ŽYMUS MARKSISTAS
Darbo ir imigracijos ministeris 

Cameron pareiškė, kad jis nusprendė 
į Australiją įvažiavimo vizą dr. Man- 
del, kuris Šio mėn. pabaigoje skaitys 
eilę paskaitų.

Dr. Ernest Mandel yra žymus 
marksistas - ekonomistas, kuriam 
ankstesnė vyriausybė 1970 m. buvo 
atsakiusi vizą "dėl saugumo sumeti
mų”. Tuometinis imigracijos minis
teris Mr. Lynch vizos nedavimą moty
vavo trumpai - "tautinis saugumas”. 
Dr. Mandeliui vizos nedavimas tada 
vadinamų kovotojų už laisvą nuomo
nių reiškimą skelbėjai kaltino vyriau
sybę,kad ji varžanti kairiojo sparno 
asmenims nuomonių pareiškimą.

***

2



Pajauta

DUKRAI

Tu augai.
Išaugai mano glėbį;
Išaugai sodą ir namus.
Ir išėjai...

Ką veikti man su meile?
Atliko jos tiek daug...
Tėvai kuria Šeimas,

GĖDINGASIS ŽMOGUS 
O. Areimaitė

Tikriausia, Adomas su Ieva nega
vo jokio pozityvaus mokslo; nebent 
klastingo žalčioinstrukcijas laikytume 
pirmąja pedagogikos pradžia. Žaltys 
atvedė žmogų į žinojimą, ko jis anks
čiau nežinojo - gėdą. Priėmus klastin
gojo Žalčio mokslą ir valgius vaisių 
nuo Pažinimo medžio: “jie sužinojo, 
jog yra nuogi ir susisiuvę figos la
pus pasidarė priejuostes”. Tame di
džiausiame ir trumpiau šiame Žmogaus 
egzistencijos prologe Adomas slepia
si nuo -Dievo “tarp medžių sode”.
- Aš bijojau, - jis sako, - nes aš 
buvau nuogas. - Dievas jį klausinėja:
— Kas tau sakė, kad esi nuogas? Ar 
tu valgei nuo medžio vaisių, kurį bu
vau uždraudęs paliesti? — Taip prasi
dėjo žmogaus istorija ir pradžia gėdos.

Ši išdidi mitologinė istorija, kaip 
jokia kita, savo vaizdingumo galia 
Šimtmečiais gausiai inspiravusi menus 
ir mintį, padaro gėdą drauge su kalte 
pirmaisiais žmogaus individualybės 
pirmapradžiais “concomitantais”. 
Kol Adomas su Ieva nesigėdino savo 
nuogumo, jie nebuvo ir individais. Ar 
buvo jie Adomas ir Ieva tie patys prieš 
xAdomui “pažįstant Ievą kaip savo 
žmoną”? Tarp vyro ir moters yra kas 
tai tokio, dėlko jie trokšta vienas 
kitą pažinti. Individuacijos kalba ir 
nėra kitos. Gal būt, tik muzika galėtų 
pasiekti už jos ribų, viršyti precizi
nio jausmo plotmę. "Jie abu buvo 
nuogi ir nesigėdino”. Tai turėjo būti 
prieš jiems tampant Adomu ir Ieva. 
.Tapę. vyzųųr motęjįmi^ Jie4ų,gėdinosi, 
individuacijos kaina yra geda.

Reikėtų prisiminti, jog Jehovah, 
nežiūrint, kad Jam nebuvo svarbu Jo , 
pirmųjų vaikų nuogumas, iš tikrųjų 
buvo labai griežtai puritaniŠka Die
vybė. Juk Jis išvarydamas iŠ Rojaus 
padovanojo jiems kailių apsiaustus 
kūnui pridengti.

Senovės graikai, kūrėjai ir gar
bintojai garsiausių pasaulyje nuogy
bių, gėdą iškėlė į deivės aukštumą. 
Hesiodas, graikų poetas, gyvenęs 
aštuntame Šimtmety prieš Kristų, gėdą 
įdievino. Jos vardas buvo “Aidos”. 
Nors ilgai ilgai, prieš pasiekiant 
deivės statusą "Aidos” buvo aukštai 
gerbiama, kaip didingumo šaltinis, 
gero elgesio ir padorumo. Nusikalti
mas prieš gėdą galėjo iššaukti deivės 
“Nemesis” kerštą. Gėda yra viena iŠ 
dorųjų žmogaus sielos ypatybių, ku
rios skiria žmogų nuo gyvulio. Gėda 
dažnai minima graikų literatūroje, 
ypač Homerio ir yra klasinės senovės 
etikos centru. Nenuostabu, jog moks
lininkai nuo amžių tyrinėja kiekvieną 
kontekstą ieškodami daugiau jos 
niuansų ir yra labai įdomu stebėti 

ilgą to žodžio reikšmių procesiją. 
Vienur reiškia seksualinę gėdą net iki 
tokio laipsnio, duodant vardą kar
tais (lotyniškai Pudenda) lytiniam 
organui. Iš kitos pusės; psychės dis
pozicija, galimybė gėdintis,negacija, 
iš kurios išplaukia ekstreminis inhu- 
maniškumas, kaip pavyzdžiui baisus 
brutalumas, dėl kurio Apollo bara 
Achilles: “kaip gyvulys, kaip žvė
ris jis elgėsi kamuodamas negyvą 
Hector’ą. Be "Aidos” (24—ji knyga 
Iliados) ” Arba: trūkumas "Aidos” 
įrodo Polyphemus monsteriš kurną, 
neklausant Odysseus prašymo paro
dyti “Aidos” pagarbą, ir nuolankumą 
dievams laikantis jų vaišingumo įsta
tymų.

Antrajame Šimtmety prieš Kristų, 
Pausanias rinko Žinias apie Graiki
jos praeitį ir būdamas keliauninku ap
rašė Graikijos šąlą. Savo "Graikijos 
Aprašyme” jis pasakoja apie jauna
vedžius, Odysseus ir Penelope, ku
rie iškeliauja iš Spartos karalystės, 
nors jos tėvas Icarius labai norėjo, 
kad jie ten apsigyventų. Tėvas vijosi

jaunavedžius ir stengėsi įkalbėti, 
bet veltui. Penelopė nieko tėvui ne
atsakė, tik susisuko į apsiaustą ir 
pridengė veidą. To užteko Icarius; jis 
suprato, jog prarado dukterį Odyssejui 
Tačiau vietoj pykčio, jis pastatė pa
minklą deivės Aidos garbei toje vie
toje, kur juos pavijo. Penelope ty
lėjo iŠ gėdos, ji nedrįso pasakyti apie 
.vedybas. Ji žinojo, jog tėvą užgaus, 
prisipažindama didesnę meilę Odysse- 
jui.Gėda, respektas ir užuojauta jun
giasi jos savęs pridengime; tame ges
te yra pilna Aidos prasmė ir šventu
mas, Šventumas taipogi reikalauja, 
kad Žmogus save pridengtų.

Savo labiausiai pozitivistiškoj 
knygoj, “Menschliches, allzu 
Menschliches”, Nietzsche sako, jog 
gėda yra visur, kur tik yra misterija. 
Kiek metų vėliau, "Zarasthustra” lai
ku, gėda tapo jo alfa ir omega žmo
gaus istorijoj.

Mirties gėda ne taip arti šioje, 
greit užmirštančio j e epochoje, nejau- 
ČianČioje pasmerkimo ir tragediją nu
rašiusioje į praeitį. Tragikos retorika 
vos vos gyva. Tačiau ir naujose psi
chologiškose aplinkybėse negali 
paslėpti mirties gėdos, jau nebeminint 
jos artimų ar tolimesnių giminaičių, 
kai baimės seno amžiaus ir jo slėpimą. 
Medicinos technika pratęsia ne gy
venimą, bet mirti ir laidotuvės jau 
tampa liūdnai kompromituojančios.

Mirtis, baisu sakyti, prisijungė 
prie “Pudenda” klasės - lyg norėtų 
atlyginti nuostolius, begėdiškumo gė
dai padarytus.

Gėda mirties, kurios nelydi ritu
alai, yra net tema vienos klasinės 
antikos tragedijų: Sophocles’ "Anti
gone”. Ji ir visi kiti dalyviai yra su
naikinami Antigonės įžeidimu. Kara
lius neleidžia palaidoti jos dviejų 
brolių, žuvusių kare prieš karalių ir 
jie numetami žvėrims.

Kaip kalba, meilė ar net pati 
civilizacija, gėda būtų neįmanoma, 
jeigu žmogus gyventų vienui vienas. 
Tačiau būtų neteisinga manyti, jog 

gėda yra grynai “socialinis fenome- 
mas”. Paskutinėje analizėj: Žmogus, 
jeigu jis gėdinasi - gėdinasi tiktai 
savus. Tokio, koks jis yra ir kaip 
jis atrodo kitiems.

Ketvirtoje Zarathustra knygoj, 
Nietzsche mirties slėny susitinka 
biauriausią žmogų. Zarathustra yra 
paveiktas 'giliausio gėdos jausmo ir 
raudonuodamas iki savo baltų plaukų 
šaknų jis nusisuka ir bėga nuo bai
saus vaizdo. Tačiau nuraudimas jį 
išduoda; “biauriausias žmogus” jį 
pažįsta: "Iš nuraudimo pažinau, kad 
tu Zarathustra”. Pažinęs jis šaukia 
biauriu, gargaliuojančiu balsu: “Za
rathustra, Zarathustra atspėk mano 
mįslę... mįslę, kad esu ... kas aš esu?

Zarathustra atspėja mįslę: "Tu 
esi Dievo žudytojas! Tu negalėjai 
pakęsti, kad Jis matė, pažino tave ir 
Jo gailesys tau neturėjo gėdos”. 
Bjauriausias žmogus atsakė: “Taip, 
Jis turėjo mirti. Dievas, kuris mato 
viską, visą bjaurumą negali likti...”

Utopinis Viršžmogis (Uebe.rmensh : 
turėtų pakeisti žmogų. Jam
nereikėtų gėdintis ir jis nebijotų Die
vo akių. Bet, jeigu viržmogis nepa
siekiamas, tuomet biauriausias Žmo
gus padarė klaidą.

Ne Dievią, bet gėdą, reikėjo nu
žudyti ir butų galima užmiršti gėdytis. 
Geda yra ne "kitas”, bet pats save 
mato žmogus ir ge’dinasi, nepakenčia 
savęs. Zarathustra tai žino nueidamas: 
"Nė vieno neradau, tokio kuris taip 
giliai savęs nekenčia; ir tai yra savo
tiška aukštybė”. Ir tai, nežiūrint 
Wagneriškos “mise-en-scfene” yra gi
li istorija.

Jeigu biauriausias žmogus būtų 
galėjęs sunaikinti gėdą, jis sunaikintų 
ir Žmogų. Žmogus, jeigu apsukti pasku
tinį F. Kafkos "Proceso” sakinį, ne
galėtų pergyventi savo gėdingumo ga
limybės.

"Kaip šunį!” - jis sakė: atrodė, 
kad gėda turi jį pergyventi”. Tai pas
kutinis Kafko’s "Der Process”, baig
iantis apsakyti Joseph K. egzekuciją 
sakinys. ***

S O vaikai jas suplėšo...
; Tau jis brangesnis už mus.
• Kiek meilės tau daviau —
- Neišdalink vaikams!
= Pasilik nors truputėlį sau.
Z Sau vienai. ''
“ ***
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AR TIKĖTI ASTROLOGIJA?

1804 metais anglų astrologas 
pranašavo: "Kada kunigaikštis Welling
ton susitiks karo lauke su Napoleonu, 
tada Napoleonas galutinai pralaimės 
ir jau niekada nebeveš armijos į jokį 
karo mūšį. Tai buvo pranašaujama 11 
metų prieš Waterloo.

Yra buvę ir kitos bauginančiai 
teisingai išsipildžiusios pranašystės, 
kaip vieno iš astronomijos tėvų, Tycho 

Brahe (1546 — 1601), kuris švedų 
karaliui Gustavui Adolfui išpranašavo 
gimimo metus, istorinius jo valdy
mo įvykius ir tikslią mirties datą.

Aišku, astrologai yra pripranaša- 
vę įvairių tvanų, pasaulio pabaigų ir 
Šiaip mažesnių katastrofų, kurios 
neįvyko. Daugelis žmonių norėtų as
trologija tikėti. Juk tikrai būtų puiku 
iš anksto žinoti, kad laimėsi Opera 
House loteriją; arba Žinoti, kad atsi
tiks kas blogo.

Šiandien milijonai žmonių pla
nuoja savo dieną pagal astrologijos 
nurodymus. Penkių tūkstančių metų 
senumo menas juos vedžioja žvaigž
džių takais. "Dauguma nenori prisi
pažinti, kad jie astrologija tiki, - sa
ko vienas astrologas, - bet iŠ dešim
ties žmonių dešimt žino visus savo 
gimimo ženklus”.

Astrologija gimė Babylonijoj. 
Babyloniečiai stebėjo planetas iš 
šventyklų bokštų ir ženklindavo. A- 
nose dienose horoskopai diagramos 
buvo išduodami tik karaliams ir vien- 
tik svarbus įvykiai išpranašaujami. 
Šiandien kiekvienas gali gauti horos
kopą.

Kiekviena planeta turi savo cha
rakteringą įtaką. Istorijos senieji la
biausiai bijojo Saturno, kuris buvo 
laikomas Šalta mirties planeta. Bijo
jo ir Marso, karo dievo. Jupiteris - 
laimė, Venus - meilė, buvo jau daug 
geresni Žmogaus likimo tvarkytojai. 
Kiekviename horoskope pilna įvairių 
Ženklų - ženklelių tarp tų visų Žvaigz 
dinių gyvulių, bet istorijos astrologai 
juos ignoravo ir būdavo labai atviri 
ir tiesūs savo pranašystėse. In "Te- 
trabiblos” - Ptolemeaus randasi tiek 
daug žinių, kurios siekia babyloniečių 
laikus, tačiau Ptolemeus buvo didelis 
stačiokas ir užklaustas likimo, dai
nai atsakydavo:“Mirtis-nukirsta gal
va. Nunuodys. Arba "Per moters 
apgaulę” ir tam panašiai. Modemus 
astrologai santūresni ir taip baisiai 
jau nebepranašauja.

Tomas Akvinietis buvo tos nuo
monės, jog žmogui žvaigždės turi įta
kos, tačiau protu vadovaudamasis 
žmogus gali harmoningai su žvaigž
dėmis savo gyvenimą vesti.

Šiandien modernūs astrologai 
kalba, daleiskim; apie išsivysčiusį 
ir neišsivysČiusį "Capricorn”, ką jie 
traukia iš žmogaus etiško ir moralinio 
niveau. - "Žmogus su dominuojančiu 
Marsu - ženklas peilio - galėtų būti 
Žmogžudys”, — sako vienas astrolo
gas. “Pusiau išsvystęs jis galėtų 
būti butcheris, o pilnai išsivystęs — 
chirurgas”.

Moterų Žurnalai pilni horoskopų. 
Kartais jie nevienodi. Galimas daik
tas, kad ir Žurnalai turi savo horosko
pus ir nuo jų priklauso ir skaitytojų 
horoskopai.

( Nukelta į 4 puslapį )
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ALES LAIŠKAI

GREITAI SUKAS LAIKO RATAI
Nuo pat įsikūrimo dienos Austra

lijoje negalėjau skųstis nuoboduliu. 
Darbo man visada užtekdavo, bet vi
sur suspėdavau ir viskam dar laiko 
turėjau. Nors jau daug metu už atly
ginimą nebedirbu, bet laiko nepasi
darė daugiau, priešingai su metų eiga 
palaipsniui laiko pradėjo trukti vis 
dažniau ir dažniau ir aš pagalvojau 
ar neprisieis man laiko pas save už
sisakyti dantų išsivalymui.

Stebiuos, kur mano svajonė apie 
nerūpestingą laisvalaikio perteklių 
galėjo taip rimtai nuklysti. Liko klau
simas kas daryti, jei žinai, kad turi 
ką nors daryti, bet nėra stiprios va
lios, kad prisiversti tą padaryti ir jau
tiesi kalta todėl, kad nepadarei?

Šią problemą aš jau ilgokai su sa
vimi nešiojuos, ypatingai nuo to laiko, 
kai buvau išvykusi po pasaulį pasi
dairyti, o nuo to jau praėjo virš me
tų. Šiaip taip vis radau kuom pasitei
sinti, bet Šiandien aš taip pasiilgau 
savo susikaupusias mintis ant popie- 
rio išlieti, kad pasirodo ir laiko ga
liu pasidaryti. Žinant, kad vienu, ar 
kitu reikalu tau niekas negali padėti, 
randi būda sau pati padėti.

Kaž kur skaičiau, kad žmogus, 
sulaukęs penkiasdešimt metų, pati
kės, jei jam pasakysi, kad jis Šaunus, 
ir ji šauni, bet sunku būtų jį įtikinti, 
kad jis gražus (graži).

Praėjusį menesį aš turėjau įdo
mų įvykį - savo gimtadienį. Iš tikro 
nebuvo jau toks įdomus tas įvykis, 
tai buvo mano 54-tas ir su kiekvie
nais metais jis darosi vis mažiau įdo
mus. Tie mano gimtadieniai pradėjo 
pralėkti man, kaip telegrafo stulpai

AR TIKĖTI ASTROLOGIJA?
( Atkelta iš 51 psl. )

Tačiau svarbiausias klau
simas: ar teisybė ką astrologai šne
ka, ar tai tik prietaringa kvailystė?

Prancūzų psichologas, Michel 
Gau quelin apsiėmė didelį darbą iš
tirti horoskopus ir tų žmonių gyveni
mo istorijas. Jis analizavo apie 
24,000 horoskopų ir rado - savo pa
ties nustebimui, nes jis netikėjo as
trologija - kad didele dalimi senasis 
tikėjimas pasitvirtino. Pavyzdžiui: 
dvasiškiai dažniau negu statistiškai 
patvirtinta, savo horoskopuose turėjo 
Jupiterio įtaka (Laimės, teisės ir reli
gijos simbolis1). Sportininkai ir medžio
tojai turėjo stiprų Marsą (drąsos ir 
energijos planeta).

Tačiau viename punkte nei apsi
sprendę astrologijos garbintojai nega
li sutikti: vadinamoj “dvynukų” prob
lemoj. Kodėl dvynukai, gimę tik minu
čių skirtume kartais labai dažnai išsi
vysto aštriai skirtingos asmenybės? 
Savo "Confessiones” Šv. Augustinas 
aiškina, jog jis nustojo tikėjęs astro
logija, kai sužinojo, kad turtingas 
žemvaldis ir vargingas vargšas gimė 
tame pačiame kieme tuo pačiu metu.

Kaip mums su astrologija gyven
ti? Ar sutikti su Shakespeare: - Ne 
per žvaigždžių kaltę, bet per save 
mes esame”? — O gal sutikti su astro
logu Carroll Richter, kuris sako: — 
Žvaigždės mus tik pabaksnoja, bet 
nespaudžia.

Ar dangaus žvaigždynuose atsa
kymas į visus ateities klausimus? O 
gal sutikti su mūsų mylimu poetu 
Mairioniu ir tikėti, jog ten viena yra 
mano? Dar iš pradžios mokyklos atei
na tikėjimas...

—šviesi žvaigždutė nusirito 
į nematuotas platybes.
Prapuolė - žymės nepaliko 
Ir klaidžioja po tuštybes. 
O gal tėvelis darbininkas 
Mirė kartu su Žvaigždute 
Ir stovi verkdami aplinkui 
Vaikai su sergančia pačia...?

Žodžiai Mairionio atmintyje užsi
likę nuo anų senų, beveik Žvaigždy
nuose paliktų laikų. Jie man branges
ni už gražiausią ateities horoskopą.***
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pro greitojo traukinio langą. Bet aš 
jau peržengus tą blogiausią tašką 
gyvenime — tą traumatinį atsibudimą 
prieš keturis metus, kai ryte pravėrus 
akis supratau, kad aš jau pusės šimt
mečio senumo. Žmonės sako, kiekvie
nas amžius turi savo atpildą, bet aš 
tikrai nesuprantu koks atpildas pen

kiasdešimt peržengus. Aš labiau norė
čiau sutikti su anglų rašytoju Lordu 
By tonu, kuris pasakė: “Iš visų bar
bariškų viduramžių, labiausiai barbar- 
riškas yra Žmogaus viduramžis”. Bar
bariškiausias dalykas yra, kad jis 
taip mums nepastebimai atšliaužia 
ir staiga Žiūri mums į akis, štai, 
čia mes jau stovime viduramžyje, o 
esame neužbaigę būti jaunais. Blo
giausia, kad viduramžis iškrečia mums 
didžiausius pokštus: Jis .audžiai mums 
plaukuose sidabro gijas, jis veidą 
išraižo daugybe smulkių ir ne taip 
jau smulkių vagelių ir dar daug kitų, 
kurių visų nenorėčiau čia suminėti. 
Kokia neteisybė: Kai vyro plaukiuose 
pasirodo sidabras, sakome, kad jis 
subrendusio amžiaus, įdomus, gi apie 
moteris atsiliepiame priešingai — ne
beįdomi, negraži, nesugebanti rūpin
tis žmonijos pažanga.

Su pažengusiais metais atsiran
da dar ir liemens klausimas. AŠ visa
da rūpinausi kaip nusikratyti per di
delį svorį. Dabar, kada reikalas pri
vertė, tai ir nesunku laikytis norma
laus svorio. Pasirodo visi įsakymai 
subręsta galvoje. Vistik sunku at
siekti tos gražios proporcijos, to 
grakštaus liemens, kurio tikrai bučiau 
atsiekusi prieš 20 metų.

^Žinoma dar galėčiau Šį tą dėl 
grakštumo padaryti, jeigu netingėčiau 
keltis 5.30 ir dar tamsoje apibėgti 
aplink bloką, bėgant gal pasitaikytų 
įlipti ir į minkštus ką žinai ką, bet 
tas paįvairintų užsimojimą. Po to 20 
minučių “Calisthenics”, kaip viena 
mano pažįstamų daro. Priėjau išva
dos, tegu ji sau daro, man tas lai
kas brangiausias miegui ir be to su 
tokiu sportu aš niekada nemėgau su
eiti į artimesnę pažintį.

Taigi žmogus nesidėvi kaip 
turėtų ir laikas jam rodo nukeliautas 
mylias. Aš čia prisimenu savo mo
čiutę, kuri sakydavo, kad senatvė turi/' 
savo kompensacijų. Anais “gerais” 
laikais gal ir turėjo, bet dabar senat
vė duoda mums tik minusų.

Prie minusų galima priskaityti 
sunkumą surasti parduotuvėse tinka
mus rūbus. Visi geri madingi apsi
rengimai jaunoms. Jeigu nusipirkus 
užsidėtam juos, tai atrodytum, sulig 
australišku išsireiškimu, kaip sena 
avis išpuošta kaip avytė. Rūbai vy
resnėms yra ant tiek konservatyvus, 
kad padaro tave prosenele. Nėra 
vidurkio.

Girdėjome Žmones sakant, kad 
išmintis ateina su metų patyrimu. AŠ 
pagalvojau apie tai skaičiuodama sa
vo laimingas žvaigždes: Nereikia 
ieškoti ar keisti darbo, nereikia su 
mažų vaikų kapryzais užsiiminėti 
(didelių vaikų kapryzai aštresni) ir 
t.t. Išvada pasilieka viena: Šiais 
laikais pasaulis padarytas jauniems. 
Yra beveik nusikaltimas būti virš 
50 — ar net virš 40.

Lenda mintys į galvą, kad sulig 
taisykle, jauni turėtų ieškoti pas vy
resnius patarimo, pamokymo ir tas 
abipusiai pasitarnautų. Kur tau, paty
rimas rodo kitaip. Jauni žmonės iš
viso neskaito mus priklausančius žmo
nijos rasei. Įdomu tas, kad taip gal
voja ir tie, kurie patys jau arti, ketu
riasdešimt.

Aš anksčiau galvojau, kad seni 
žmonės turi daug patyrimo ir labai 
gudrūs. Dabartinis jaunimas pra
lenkęs mus mokslu, laisvu galvoji
mu, laisvu išsireiškimu ir apsispren
dimu, skaito mus siauražiūriais, ma
terialistiniais atsilikėliais, kurie 
jiems pasaulį sugadino. Jie net vardą 
mums turi, kuris labai kenkia mūsų 
“ego” - “Oldies”.

Aha, palaukit, radau viduramžiui 
kompensaciją: Laiškus rašyti. Jau 
laiko pas save kitam laiškui užsisa
kiau. Užtruko man pusė šimtmečio iš
mokti kaip sutikti likimą kai peržengi 
50.

Tai iki sekančio karto.
***

Jeigu moteris yra Žingeidi, ji turi 
būti inteligentiškai žingeidi ir vyro 
klausti tik tokius klausimus, į kuriuos 
jis atsakyti gali.

***

IŠ M.K. Čiurlionio dienoraščio: "O! — ir kaip graži gi ta mūsų Lietuva. 
Graži savo liūdnumu, graži paprastumu ir Širdingumu. Nėra čia kalnų, debesis 
remiančių, nei kaskadų ūžiančių; pažvelk tik aplink! - koks graudus papras
tumas tame reginyje.

Laukas kaip didėlis šilkinis kilimas su tamsiai ir šviesiai žaliais lange
liais: per lauką juokingai vingiuoja kelias ir pranyksta kažkur grioviuose: 
palei kelią kryžius, o šalia jo beržas stovi ir verkia. Toli horizonte mėlynuoja 
miškas. Prisiartink prie jo, tai jis tau paslaptingu kuždesiu seną seną legen
dą apsakys arba raudą graudžiai pradės ošti”.

Po mano kojų kraštas prabangos ir turtų. 
Viršuj gilus dangus, greta mieli veideliai, 
Bet veržiasi širdis į tolimąją šalį, 
Kad praeities dienas’ svajonėse atkurtų.

O Lietuva! Mieliau miškai man tavo gieda 
Už lakštutes Baidaruos,. mergeles Salhyre. 
Linksmiau klampodavau po tavo drėgną girią, 
Nei čia minu maruos ir ananasų žiedą.

Taip tolimas! Tokios įvairios čia vilionės! 
Dėl ko gi nuolat skrenda ilgesio svajonės 
l tą, kur pamilau aš savo amžiaus rytą?

Ji tėviškėj mieloj, kuri man uždaryta, 
Kur primena jai viskas ištikimą draugą. 
Ar mano atminimą ji dar šiandien saugo?

nnnnn

Adomas Mickevičius
(vertė Vincas Mykolaitis-Putinas)

...................................................................................................................... imu ■■ iigiiiiiiiini ■ ■■■■■..............

PADĖKA
"Mūsų Pastogės” Spaudos Balius Melbourne gerai nusisekė :. 

Beveik visus stalus iš anksto užsisakė ir nuotaika buvo pakili, 
tiktai žinia, kad Australijos Vyriausybė pripažino Baltijos Kraštu 
įjungimą į Sovietu, Sąjungą, sukėlė visų dalyvavusių pasipiktinimą 
ir iššaukė pasiryžimą įvairiais būdais kelti šią skriaudą viešumon.

iš baliaus loterijos gavome beveik $100.00 pelno, kas nebūtų 
įvykę, jeigu nebūtume turėję tokių gerų fantų ir nuoširdžių rėmėjų, 
kurie išpirko visus loterijos bilietėlius.

Fantus aukojo: P-nios Matukevicienės duktė, p—nia Ilona 
Hare, lėlę aprengtą tautiniais rūbais. P-nia Matukevičienė — rankų 
darbo pagalvėlę. P—nia Teresė Bikulčienė-meniškai išpuošta tortą. 
P—nia Kazlauskienė-keptą (spaudos) antį. P—nia Makarevičienė, iš 
Beechworth, lietuviška., sūrį. Valdžia-šampano bonką.

Visiems fantu aukotojams nuoširdus A C I U. Taip pat dėkoja
me p. Zemkalnienei ir p. Daliai Didžienei ir visiems ir visoms bent 
kokiu būdu prisidėjusiems prie loterijos ir baliaus pasisekimo.

Soc. Globos moterims dėkojame už skanią vakarienę, o p. Vin
cui Ališauskui už vardiniu^ šventimą. “Musų Pastogės” baliaus ri
bose. Sektinas pavyzdys ir kitiems ateityje.

Visiems nuoširdžiausiai dėkojame uz atsilankymą.

A.L.B. Melbourne Apylinkės Valdyba
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KA AS MAČIAU AMERIKOJE
A. Mauragis

(TĘSINYS)

SUSITIKIMAS SU KANADOS 
LIETUVIAIS

Mano viešnage Kanadoje per 
trumpa, kad galėčiau susitikti su di
desniu skaičiumi tautiečių. Kad taip 
bent kelis pamatyčiau ir tai būtų ge
rai, galvojau atvažiuodamas. O štai 
dabar jau spėjau susipažinti su vienu 
iŠ veikliausiu Londono lietuvių p. L. 
Eimontu ir su dviem ūkininkais - Ber- 
žienu ir Vailaičiu, o vakare turėsiu 
susitikimą ir su didesne grupe Žmonių. 
Sekasi.

Man rūpėjo> šioje savo kelionėje 
kuo daugiau susitikti su lietuviais ir 
palyginti, ar daug laikas ir geografi
nės sąlygos yra pakeitę lietuvius. 
Jau 25 metai kaip mes gyvename skir
tingose sąlygose, dirbame įvairius 
darbus, o tačiau lietuvio charakteris, 
gyvenimo būdas, elgesys tebėra visų 
tas pats - ryškus lietuviškas. Užten- 

' ka keletą minučių su jais pakalbėti ir 
matai jų lietuvišką sielą.

Po Amerikos Kanada yra antroji 
stipriausia išeivių bendruomenė. Ka
nadoje lietuvių yra pagal naujausius 
duomenis, t.y. 1971 metų statistiką, 
24,535 lietuviai. įdomu kad Kanadoje 
lietuvių imigracija iki 1961 metų didė
jo. o nuo 1971 m. pradėjo mažėti. Kai

ŽMONĖS IR ŽODŽIAI

---- ---

A,A. STASIUI GRINCEVIČIUI

MIRUS, JO DUKRAI NITAI IR SŪNUI STASIUI IR JŲ. ŠEIMOMS, 
LIŪDESIO VALANDOJE REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ.

V. ir V. Aleknai

"Žmonės ir žodžiai”. Tokiu pa
vadinimu neseniai Vilniuje Minties 
leidykla išleido mažo formato 221 psl. 
knygelę. Ją sudarė Bronys Savukynas, 
redagavo J. Kardelytė, meninis redak- 
torivfs Vilius Jurkūnas, techn. redak
torius B. Sodaitytė, korektorės V. 
ŠčerbaviČiūtė, I. Burnelytė: redakcinė 
kolegija: Jonas Kabelka,Kazys Ruzą- 
vinas, Arnoldas Piročkinas, Aldonas 
Pupkis. Algirdas Sabaliauskas, Zig
mas Zinkevičius; dailininkė Irena 
Batinienė.

Turiny: daug naujų žodžių, tar
mės, vardai, pavardės, kalbos mokslo 
dalykai. Pasisakoma prieš per didelį 
ir dažnai klaidinga prasme žodžių liau
dis, liaudiškai ir pan. vartojimą. Vie
ton žodžio liaudis patariama sakyti ir 
rašyti žmonės, tauta, dirbantieji. 
Aiškinama Žodžio buožė kilmė, kuris 
dabar esąs vartojamas pasiturintiems 
ir šykštuoliams pašiepti.

Mums, tautiniu ir valstybiniu po
žiūriu, yra įdomiausia knygos dalis 
"Lietuvių tarmės už respublikos ri
bų”. Tai ypatingai daug pasakantis 
straipsnis apie lietuvių gyvenamas 
sritis Gudijoje ir jų tarmes. Rašoma, 
kad tarmės esančios užsilikusios iš 
gana senų amžių. Nors trumpai, lietu
viškai kalbančių daugiausiai esą apie 
Apsą, Peleką, Pliustą, Vidžius, 
Rimšę. Pastovių rajone: apie Kazė
nus, Pastovius, Kamojų, Lentupį, 
Adutiškį. Varenavo rajone: apie Vare- 

. navą, Benekonius, Kaulėliškius, Ar- 
moniškius, Žižmūnus, Asavą, Rodū- 
nią, Pelesą, Eišiškes, Ditvą, Dubi- 
čių, DočiŠkes, Radžiūnus, Kivonis, 
Bieliūnus. Šiaurės Gardino rajone: 
apie Pariečę, Pervalką (Hožą), Gran- 
dyČius, Cemuchą ir kt. Gervėčių apy
linkė, kur yra ištisai lietuviškų kaimų. 
Yvijos rajone: apie Lazūnus, Dieve
niškes, Sčiučino rajone: Naujų.Gier- 
nykų kaimas. Zietelos apylinkė. Be 
to, Orčos, Borisovo, Polocko, Vitebs
ko ir kt. rajonuose. Ši studija rodo, 
kad didelė lietuvių tautos dalis palik
ta Gudijoje, kai okupantas pravedė 
sieną tarp jos ir Lietuvos. Gi 1970 m. 
gyventojų surašinėjime parodyta, kad 
Gudijoje gyvena tik 8,092 lietuviai.

(ELTA)

Jeigu sunkaus darbo nebijojimas 
dar nėra joks talentas, tai jis bene 
bus geriausias talento pakaitalas.

*** 

tuo tarpu Australijos lietuviai stovi 
vietoj, jų nemažėja. Štai kaip atrodo 
Kanados lietuvių judėjimas: 1921 m. 
buvo 1,970 lietuvių, 1931 m. — 5,876 
1941 m. - 7,789, 1951 m. - 16,224, 
1961 m. - 27,629, 1971 m. - 24,535.

Londone yra apie 300 lietuvių 
(70 • 80 Šeimų), kultūrinė veiklą 
gyva. Nuo 1949 metų čia jau veikla 
KLB Londono Apylinkė, o nuo 1964 
Šiluvos Marijos parapija įsigijo savo 
bažnyčią, šiemet neseniai atšventė 
10 m., šiuo metu klebonu yra kun. B. 
Pacevičius, gaila,neturėjau progos 
susitikti. 1970 m. čia buvo surengta 
16 - ji Kanados Lietuvių Diena į 
kurią didelis skaičius lietuvių atvyko 
iš visos Kanados ir londoniškiai pui
kiai pasirodė. Ta proga buvo išleis
tas specialus leidinėlis apie Londono 
lietuvius ir jų apylinkės gyventojus.

Čia verta prisiminti, kad ir Pa-

Tą vakarą turėjau progos susitik
ti su Apylinkės pirmininku E. Pet
rausku ir jo ponia, juos jau buvau ma
tęs anksčiau Washingtone PL seime. 
Taigi buvo malonu ne tik pažintį su
stiprinti, bet ir praeities įspūdžiais 
pagyventi. Ponia Petrauskienė yra 
gen. J. Narako duktė, kadangi genero
lą pažinau Lietuvoje, tai buvo labai 
malonu pažinti ir jo dukrelę. Toliau 
turėjau malonumo pažinti p.p. Pocius. 
Abu yra visuomenininkai, p. A.E. Po
cių atsiminiau pasiskaitęs iŠ p. Dani- 
liūno man prisiųsto leidinėlio "16-ji 
Kanados Lietuvių Diena”. Mat, va
žiuodamas į Kanadą ir žinodamas, kad 
būsiu 
nes 
tikus 
esi. 
nos 
pirmininku ,

šaulio Lietuvių Bendruomenė susiorga- įkrito į atmintį. Dabar turėjau progos 
nizavo pirmiausia Kanadoje. Taigi K a- jį 
nadop lietuviai visais atvejais yra - 
pavyzdingi. Mačiau jų jaunimą jubilie
jinėje skautų stovykloje Amerikoje, 
jis man padarė labai gerą įspūdį.
Kas seka ir skaito mūsų lietuviš-______
ką spaudą, tas žino, kad jie daugiausia aŠ apie ji jau daug žinojau prieš jį su- 

v ./i..; .r tįHkgnt. *• o dabar turėjome progos pas 
p. Bliumus ir stiklelį išgerti. Pažin
tis buvo maloni su visais,jie, žinoma, 
atėjo pasiklausyti apie Australijos lie
tuvius. Pasakoti buvo apie ką ir aš, 
Žinoma, pradėjęs nuo lietuvių gyveni
mo užbaigiau Darbo partijos laimė
jimu. Šį mano pasikalbėjimą p. E. Da
niliūnas atspausdino "Tėviškės 
Žiburiuose”, išgirdo apie jį ir Lietu
voje “Gimtasis Kraštas”, atsispaus
dino kritiškas pastabas dėl mano

aukų surenka Tautos Fondui ir 
gera turi spauda, ir Patys veiklūs, 
jiems ypatingą pagarbą jaučiu.

STRIPRINKIME a.l. bendruomenę 
STIPRINKIME JOS SPAUDA , REM
DAMI SPAUDOS VAJU. AR JAU ŠIĄ 

SAVO PAREIGA ATLIKAI?

TREMTINIU ŽURNALAS
Pranešama iš Londono, kad ne

trukus bus pradėtas leisti trimėnesi- 
nis tremtinių žurnalas “Continent”. 
Žurnalas bus literatūriškai politinis, 
ledžiams rusų kalba, o rečiau • dar 
vokiečių, prancūzų, anglų ir ispanų 
kalbomis. Žurnalo tikslas — sudaryti 
forumą disidentams rašytojams iš Ru
sijos ir Rytų Europos kraštu. Žurnalą 
remia ir rašytojas Al. Sohženicinas. 
Pirmame numeryje tilps jo sveikini
mas ir iki šiol neskelbtos "Trečiojo 
rato” ištraukos.

Žurnalo projektą finansuoja V. 
Vokietijoje,, kaip leidėjas Axel Sprin
ger (Ullstein • Prophylaen), o anglų 
— Londone Andre Deutsch.

Tarp rašytojų ir bendradarbių iš 
abiejų geležinės uždangos pusių yra 
pasižadėję: Andrėj Syniavski, dabar 
gyvenąs Paryžiuje, dr. Andrėj Zacha- 
.rov, Eugen lonescu, Milovan Dijlas, 
Robert Conquest. Apskritai, bendra
darbių tarpe bus iš Rusijos, Rytų 
Europos. Žurnalas norima padaryti 
literatūriškai ir politiškai diskusiniu 
tarp atskirų grupių, o ne vien antiso- 
vietiniu ar antikomunistiniu. Pirmas 
numeris rusu kalba 10,000 egz. turįs 
pasirodyti už mėnesio. Žurnalas ne
sieks pelno, bet jei pelno atsiras, 
jis .bus naudojamas rusų ir Rytų Eu
ropos rašytojams paremti.

***

NAUJAS "EINAMŲJŲ. REIKALŲ 
KRONIKOS” NUMERIS

Šiomis dienomis išėjo iŠ spau
dos naujas Rusijos disidentų pogrin
dinis leidinys — Einamųjų reikalų kro
nika, kuris yra žymiai didesnis, nei 
ankstesnieji — viso 125 pusi. Jame 
duodama daug medžiagos apie Rusi
joje vykdomus Žmogaus teisių pažei
dimus, persekiojimus, disidentų per
sekiojimus ir kit. Kronika yra vertin
gas žinių šaltinis užsienio žurnalis
tams, teikiąs žinių apie Sov. Sąjungos 
vidaus gyvenimą.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kro
nikos 8-sis nr., kaip praneša AP, irgi 
šių metų pradžioje pasiekė Maskvoje 
reziduojančius užsienių žurnalistus.

***

Londone, stengiausi pažinti žmo- 
iš turimos literatūros, kad susi- 
nereikėtų klausinėti kas toks 
Kaip tik Kanados Lietuvių Die- 
metu p. Pocius buvo Apylinkės 

taip kad jo pavardė man

ir jo ponią pažinti iš arti. Susipa
žinau ir su p. E. Daniliūnu, jis yra 
“Mūsų Pastogės’’ senas skaitytojas 
ir korespondentas, daug rašo į Kana
dos lietuvių spaudą, didelis sporto 
mėgėjas ir visuomenininkas, taip kad

60 pėdų ilgio paradinis vaizdas "Lietuviška Sodyba", Kanados šimtmečio pa
rade laimėjęs'pirma vietą. Jį stebėjo daug tūkstančių londoniŠkių. Pasirody
mo vadovas E. Daniliūnas.

PARLAMENTARŲ ATLYGINIMAI 
SVETUR

Pastaruoju metu Australijoje 
daug kartumo sukėlė numatytas par
lamentarams atlyginimų pakėlimas. 
Nors visuomenėj buvo piktinamasi ne 
tiek dėl pakėlimo sumos (iki 20,000 
dol- metams), kiek dėl netinkamo tam 
pakėlimui 
palyginti 
mentarų 
14,000 
mokesčio 
nių kraštų parlamentarų atlyginimais. 
(Paverčiant australiškais doleriais).

Olandijos parlamento atstovo 
metinis atlyginimas 16,000 dol., bet 
jei parlamentaras turi dar pašalinių 
pajamų, jo alga mažinama iki 10,000 
dol. metams. Be to, parlamentaras 
gauna dar l,£00 — 3,200 dol. metams 
viešbučio ir telefono reikalams ir 
kelionėms, priklausomai nuo to, kaip 
toli jis gyvena nuo savo atstovauja
mos apygardos. Aukštųjų rūmų na
riams mokama tik dienpinigiai už 
posėdžiavimo dienas. Italijos parla
mentaras gauna 1,100 dol. mėnesiui 
ir 300 dol. pašto išlaidoms. Jie gali 
laisvai važinėti geležinkeliais. 
Prancūzijoje — 1,400 dol per mėnesį. 
Anglijoje — 7,200 dol metams ir 
1,200 dol. butpinigiams ir 8 centus 
nuo mylios automobilio išlaidoms. 
JAV — 28,000 dol metams. Kanadoje 
- 12,000 ir dar išlaidoms nuo 5,300 
iki 6,420 dol.

***

laiko, bet vis tiek įdomu 
Australijos eilinių parla* 

atlyginimus (dabar gauna 
plius 4,500 dol. laisvo nuo 

priedo) su kai kurių uŽsie-

neigiamo pasisakymo Australijos 
darbiečių užsienio politikos atžvil
giu-

Sis malonus vakaras praėjo labai
greitai, buvau labai patenkintas paži
nęs Londono lietuvių veikėjus. Ne aš 
vienas buvau jų klausinėjamas, klau
sinėjau ir aš jų ir tikrai įgijau daug 
naujų žinių apie Kanadą ir Kanados 
lietuvius.

Kanados lietuvių gyvenimas yra 
daug kuo panašus į Australijos lietu
vių gyvenimą. Jie turi pirmenybę prieš 
mus tą, kad jų yra tris kartus daugiau 
kaip mūsų,ir jie nėra taip išsisklaidę, 
kaip mes po visą platų kontinentą.

Daugumas lietuvių gyvena Onta
rio rajone - 15,365, toliau eina Kve
bekas - 3900, Albertoje — 1,845, Bri
tų Kolumbijoje — 1,630, Manitoboj — 
820, kitur visur po mažai. Kai kuriuos 
kultūrinius vienetus jau remia Kana
dos valdžia. Kanada yra nuo seno dau
giatautė valstybė, kai tuo tarpu Aus
tralija kone visa buvo angliška. Tik 
paskutiniu metu, daugiau imigravus 
graikų ir italų, o taip pat nemažai 
ispanų ir turkų, kuriasi nauja įvairių 
tautų šeima.

Kanada yra palankesnė lietuvio 
sielai klimatiniu požiūriu, ir elektro 
magnetinis laukas yra sveikesnis lie
tuviui/ gimusiam Šiaurės pusrutulyje. 
Neturime statistikos, tačiau netenka 
abejoti, kad Kanados lietuviai turi 
sveikesnius nervus ir Šaltesnes gal
vas, kaip mes Čia Australijoje. Aus
tralijoje tik tas gali ilgiau išsilaikyti, 
kas mažai geria alkoholinių gėrimų, 
arba iš viso jų nevartoja. Mano nuo
mone Kanada turi pirmenybę ir prieš 
Ameriką, čia socialinė aplinka yra 
švaresnė, ramesnė ir sveikesnė, tas 
daug reiškia žmogaus laimingam gy
venimui.

(Bus daugiau)***

SOVIETAI SUSIRŪPINĘ KIPRO 
SALOS NEPRIKLAUSOMYBE
Žiniomis iš Atėnų, Sovietų Są

jungos ambasadorius Graikojoje Igor 
Yežov, turėjo pasitarimus su Graiki
jos ministeriu pirmininku Karamanlis 
ir, kaip sklinda gandai, Maskva paža
dėjusi Graikijai pagelbą, jei Graikija 
būtų Turkijos užpulta. Sov. Sąjunga, 
kaip spėjama, esanti susirūpinusi 
Kipro salos įvykiais, kurie gali pri
vesti prie salos de facto padalinimo. 
Sovietų nuomone, tas reikštų salos 
nepriklausomybės pabaigą ir galima 
NATO bazių saloje įsteigimą, nes Grai
kija ir Turkija yra NATO nariai.***

JUOKIASI PUODAS, KAD KATILAS 
JUODAS...

žiniomis iš Maskvos, Literatuma- 
ja Gazeta Šiomis dienomis prade'jo 
naują prieš Kiniją propagandos eta
pą, paskelbdama eilę kaltinimų, tarp 
kurių yra ir toks, kad Mao Tse Tung 
vykdęs politiką, pavojingai artimą 
Hitlerio politikai. Straipsnyje "Pavo
jingi panašumai” Sov. Sąjungos Rašy
tojų sąjungos organas sako, kad Maois- 
tinė vyriausybė nelikviduojanti tau
tinių mažumų viešai, kaip dare nacių 
Fiihreris, bet jų politika labai pana
ši: esą persekiojimai ir .žiaurumai, tai
komi nekinieČiams, turi tą patį tiks
lą: jėga vykdyti asimiliaciją. Straips
nis pasirašytas dviejų kiniškai skam
bančiomis pavardėmis asmenų.

***
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VI - JI ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ 
SNIEGUOTI ĮSPŪDŽIAI

Rugpiūčio 2-3-4 dienomis, Aus* 
tralijos Alpių Smiggin žiemos kurorte 
įvyko mūsų lietuviškoji Vl-ji Žiemos 
Sporto šventė, kurią 'šiais metais ren
gė Sydnejaus Sp. Kl. “Kovas”. Kaip 
ir didžiosios lietuvių sporto šventės, 
kurių jau 25-ją šių metų pabaigoje 
švęsime Adelaidėje, taip ir dabar, jau 
tradicija virtusios Žiemos sporto 
šventės, įgauna vis didesnį ir dides
nį populiarumą, ypatingai mūsų jau
nimo tarpe. Kiekvienais metais daly
vių skaičius vis didėja ir Šiais metais 
Šioje Šventėje dalyvių ir svečių buvo 
virš 60, atvykusių iŠ Adelaidės, Mel
bourne, Canberros, Sydnejaus ... 
Amerikos.

Daugumas sydnejiškių kalniį 
kurortus pasiekė jau savaitę prieš 
varžybas. Gražus oras ir mūsų vete
rano ir šių švenčių vieno iŠ pirmųjų 
pradininkų Petro Pilkos puikūs namai 
Jindabyne kalnų miestelyje priglaudė 
ankstyvuosius slidinėtojus, kai visi 
kiti likusieji dalyviai pradėjo atvaŽi- 
nėti jau nuo ketvirtadienio ir penkta
dienio ryto.

Kelionę pradėjau su mūsų "Ko
vo” tinklinio vadovu G. Sauka. Dide
liame jo automobilyje savo partnerėmis 
turime mūsų gražuoles mokytojas: 
sydnejiškę Violetą Bitinaitę ir, jau 
antri metai Sydnejuje bemokytojaujan- 
Čią, Los Angeles lietuvaitę Giedrę 
Gustaitę, kurią tur būt jau mes visai. 
Čia įsipilietinsime. Kelionė smagi, 
mūsų partnerės linksmos, kai vairuo
tojas irgi negali nustoti pasakojęs 
įvairiausių savo įspūdžių. Kylant vis 
toliau į aukštumas ir pasiekus sos
tinę Canberrą, oras darosi daug vėses
nis ir mūsų automobilio Šildytuvas ne
įstengia pilnai mus sušildyti. Grie- 
biamės kitokių priemonių. Merginos 
traukia paskutiniuosius savo mėgsti- 
nius, kai mes su šoferiu dar bandome 
jas Šildyti su spiritinėmis dvasiomis. 
Atrodo pasiseka ir mūsų paukštis 
spaudžia virš 100 kilometrų greičiu 
į kalnus. Po septynių valandų važia
vimo atsiduriame Šiai Šventei, spe
cialiai lietuviams išnuomuotame kalnų 
motelyje Jindabyne. Daugumas jau 
miega, tačiau vienas iš šventės vado
vų Jurgis Liutikas mūsų laukia ir 
tuoj pat vaišina atšilimo vaistais. 
Didžiausia nelaime atsitiko šiam mū
sų didžiajam sniego ir slidinėjimo 
mylėtojui. Atvažiavęs prieš savaitę 
laiko, pačią pirmąją dieną turėjo ne
laimingą nukritimą, išsisuko koją ir 
visas jos sausgysles ir vargšas Jur
gis pasidarė Šlubas, sugipsuotas tik

~tT-------- --------Į t~ r ! I.r|-Iif .IMIII ĮIIĮI_ L _ .

Snaigėmis apiberta Teisėjų Kolegija stebi lenktyn iau toju s. iš kairės: P. Pil
ka, J. Reisgytė, J. Liutikas, R. Kubiliutė ir A. Aniulis.

Musų Pastogė Nr. 34 1974.8.26 pšl.'6 

laiko ėmėjas.
Iš pat ankstyvo šeštadienio ryto 

gražusis kalnų motelis pradėjo kru
tėti. Visur girdisi lietuviški balsai, 
kai patį motelį puošia mūsų trispalvė, 
plevėsuodama Šiuose aukštuose kal
nuose ir lyg tai sakydama, kad Štai 
čia, aukščiausiuose Australijos kal
nuose susirinko gražosios Lietuvos 
atstovai, varž'ytis ir dalyvauti žiemos 
sporte, kuris yra taip populiarus ir 
artimas Šio šiaurinio Europos krašto 
Žmonėms, kurių, daugumoje, jau vai
kai, nematę ir nebuvę Lietuvoje, var
žysis baltojoje sniego aplinkumoje.

Nuo mūsų motelio, slidinėjimo 
Smiggin vietovė yra dar už maždaug 
20 mylių. Pas mus gražu, saulė švie
čia, tačiau pažiūrėjus į kalnų viršū
nių pusę, kur mes turime važiuoti, 
matosi tamsūs juodi debesys. Senieji 
kalnų veteranai tik krato galvas ir 
sako, bus blogai. Pagaliau, pavalgę 
pusryčius, spaudžiame į lenktynių 
vietą,. Sį kartą važiuoju su vadovais 
D. Kraucevičium, J. Liutiku ir svečiu 
iš Clevelando, mediciną bebaigiančiu 
ir j Australiją specialiams tyrinėjimo 
darbams atvykusiu, Viktoru CeiČiu. 
Pavažiavus keletą mylių, gana siau
ras kalnų kelias yra pilnas prikimštas 
lengvų ir didelių automobilių, autobu
sų, kas važiavimą padaro labai lėtą. 
Pagaliau po 10-ties mylių, papuolame 
jau į sniego pūgas. Drebia sniegą 
kaip iš mašinos, automobiliai sustoja 
ir kalnų patrulinė policija įsako uz- 
deti ant ratų retežius. Mes laimingi, 
nes mano vadovai, nuolatiniai slidinė' 
tojai juos turi, kai kiti jų neturi, turi 
grįžti atgal ir nuomuotis. Darosi tik
tai kamšatis, visur balta ir keliąmatai 
tik iš geltonų pakelės stulpų. Kuo to
liau, tuo įdomiau. Automobiliai pake
lėse sustoję, nuslydę ir pan. Atrodo, 
reikėtų pykti, tačiau slidinėtojai, 
pasipuošę įvairiaspalviais žiemos 
drabužiais mušasi sniego gūštėmis, 
stato -senius besmegenius ir vienas 
kitą snięge maudo, nors veidai ir 
skruosįtai nuo šalto vėjo ir Žvarbaus 
sniego tiesiog spirgėte spirga.

Pagaliau prisikrapštome mes prie 
savosios lenktynių vietos ir tuoj vi
si mauna arba į kavinę karštos kavos 
gerti, arba į ten pat esantį hotelį vi
durius atšildyti. Tarpe šimtų slidi- 
netojų ieškome kas daugiau jau yra 
atvykęs. Pamažu visi renkasi, vado
vai dalina startavimo numerius, Jūra
tė Reisgytė, drebančiomis rankomis 
registruoja, ar bent bando rašyti daly
vių pavardes. Pirmenybės turi prasi
dėti 10 vai. Vietiniai austrai instruk
toriai su motorinėmis rogėmis parodo 
mūsų slolomo lenktynių takus, bando
mi “Walkie - Talkie”. Atrodo viskas 
gerai, tačiau niekaip negalime surasti 
pačio vyriausio Šios šventės vadovo 
Vinco Binkio, jo puikaus jaunio sū
naus slidinėtojo, kitų sydnejiškių, 
jau kelias dienas besiruošiančių Šiai 
Šventei ir pilno automobilio sydnejiš
kių merginų, kurios kalnų kelią pa
čios be vyrų pagelbos norėjo išban
dyti (Atrodo lyg tai būtų buvę mūsų 
lietuviškosios “Moterų Išvaduoto-

Laimėtojai Melbournas, iš kairės A. Gružauskas, L. Zaikauskas, A. Vaitie
kūnas su koviečiais A. Laukaičiu ir V. Binkių.

jos”, kurios šį sykį, nuo vyrų išsi
vadavę, įsmigo taip į sniegą, kad 
norint nenorint reikėjo joms šauktis 
vyrų pagelbos). Sniegas, vėjas ir 
tikra pūga maišo žemę su dangumi. 
Daug kas siūlo atidėti šią šventę, ta
čiau jaunimas net pagalvoti apie tai 
nenori. Nesimato ir kalnų gyventojo, 
veterano slidininko Petro Pilkos. Kur 
gi jis? Pagaliau prieš 12-tą valandą 
iš pūgos, kaip tikras Senis išlenda 
kažkoks Žmogysta. Iš savo didelio 
ūgio^ atrodytų lyg tai ir Pilka, tačiau 
neaišku, kol vargšas neprakalbėjo, 
pasakydamas, kad automobiliui pa
kelėje sustojus, jis per pusnis atžy
giavo keletą kilometrų pėsčias, pa
klausdamas ar dar į lentynes nepa
vėlavo? Pagaliau, nesulaukus šventės 
vadovo(daugelis, ypatingai jo mote
rys gerbėjos, kone “Amžiną atsilsį” 
nepradėjo kalbėti) ir kitų dalyvių, 
Vl-ji žiemos sporto Šventė oficialiai 
buvo pradėta.

Apie patį dalyvavimą, tai aš jau 
net nepagalvojau, kai visą laiką bu
vau savo dukrų sniegu ir slidinėjimo 
lazdomis “mušamas”. Reginai sa
kant, kad jau jos žandai baigia nu
kristi, kai Viki, su rimta veido iš
raiška, man tik tekartojo, kad jeigu 
sušals į ledą ir numirs, tai aš būsiu 
tik kaltas. Ką gi darysi aš pats jau 
pusiau į ledą pavirtęs, su užpustyto
mis akimis ir pagaliniais pirštais 
bandau rašyti man pranešamus slidi- 
nėtojų atsiektus laikus. Įdomu ir 
smagu buvo matyti po sniegą besi
vartančias figūras, lekencias į orą 
slides ir kai kuriuos veteranus net 
visomis keturiomis be bandančiu s pa
siekti baigmės lazdeles. Tačiau mūsų 
jaunieji ir patys jaunučiai, atrodo, to 
viso vargo nemato. Nei oro uraganas, 
nei specialius akinius apdrebiąs 
sniegas jiems nesutrukdo išpildyti 
varžybų normas ir atsiekti' gerus lai
kus.

Pagaliau ir pagaliau, nelikus 
visame kūne tur būt nei vienos Šil
tos vietos, pabaigėme Šias mano gy
venime įdomiausias ir tur būt pačias 
sunkiausias sportines varžybas. Vėl 
į automobilius ir pakalnėn žemyn į 
savo motelį. Aukštyn jau blogai buvo 
važiuoti, bet gi žemyn dar pavojin
giau, kai kelią specialios valymo di
džiulės mašinos nespėja valyti ir 
mažas neatsargumas gali pasibaigti 
nemalonia katastrofa. Visgi laimingai 
sugrįžome ir tuoj po dušu, bet jau 
ne karštu, bet tiesiog verdančiu van
deniu. Ir po keliolikos minučių, atro

do, man ir vėl gyvastis į kūną sugrį
žo. Savo vaikystėje atsimenu Lietu
voje sniegą, atsimenu, kai būdavo ten 
sniego pūgos, daug teko skaityti apie 
Sibiro baisenybes, tačiau, kad Šioje 
kone tropikinėje Australijoje, taip 
sušalčiau ir sniego būtų daugiau, ne
gu iš vis kada nors man teko matyti, 
tai, pačiam nebuvus ir šio sibiriško 

Žiemos uragano nemačius, tikrai ne
sinorėtų tuo patikėti.

Motelyje atsiranda ir vadovas V. 
Binkis ir kiti didieji slidinėtojai, 
kuriuos, pasirodo, kaip ir kitus šim
tus automobilių, kalnų policija visai 
sustabdė ir dėl pavojaus važiuoti, 
visiškai nepraleido. Nemačiau pik
tesnių ir daugiau nusiminusių veidų, 
kaip Šių nelaimingųjų mūsų sportinin

kų, kurie tur būt, tuo laiku galėjo 
tuos kalnų “rangerius” gyvus suval- 
gyt, net ir sniegu neužsikandant.

Šeštadienio vakare įvyko Šventės 
uždarymo balius ir dovanų įteikimas. 
Laimėtojams dovanas, trofėjas, ir 
taures paskyrė: jauniams D. Krau- 
ceviČius ir pereinamas dvi canberriš- 
kis A. Čeičys, kai visas kitas taures 
ir dovanas Šiai Šventei dovanojo Syd
nejaus Lietuvių Klubas, už ką vi
siems aukotojams ir ypatingai Lie
tuvių Klubui, kurio pirmininkas V. 
Simniškis ir visi valdybos nariai, 
bei klubo vedėjas Br. Stašionis yra 
nuoširdžiausi sportininkų draugai, 
priklauso tikra sportiška padėka. 
VI-SIOS ŽIEMOS SPORTO ŠVENTES 
LAIMĖTOJAI:
Drąsumo dovana teko J. Liutikui 
(Sydnejus)
Jauniausiam slidinėtojui 12 metų D. 
Pilkai (Canberra) .
Jaunių mergaičių laimėtojai G. Cei- 
čytei (Canberra)
Jaunių berniukų P. Aniulis (Melbour 
nas) A. Sipavięius.ą.Canberra)
Moterų C. Pilkienė (Canberra) L. Dau- 
kienė (Canberra)
Vyrų veteranų A. Vaitiekūnas (Mel- 
boumas)
Vyrų J. Vaitiekūnas (Melbournas) V. 
Bagdonas (Sydnejus)
Moterų slolom O. Pilkienė (Canberra) 
Vyrų slolom V. Bagdonas (Sydnejus) 
Jaunių berniukų slolom P. Aniulis 
(Melbournas)
Geriausiam šventės slidinėtojui J. 
Vaitiekūnui (Melbournas)
Vyrų geriausiai komandai Melbourne 
vienetui
Drąsiam svečiui is Amerikos V. Čei- 
Čiui (Cleveland).

Dovanų įteikimą ir oficialiai už
darymo programą pradėjo Sydnejaus 
“Kovo” Žiemos šventės rengimo va
dovas Vincas Binkis, nuoširdžiai 
padėkodamas visiems uŽ atvykimą ir 
dalyvavimą Šioje Šventėje, pakvies
damas šios šventės rengėjų, Sydne
jaus “Kovo” pirmininką Antaną Lau 
kaitį tarti Žodį ir įteikti dovanas. Po 
pirmininko sveikinimo Žodžius tarė 
ALFAS V-bos įgaliotinis adelaidiškis 
M. Mauragis, Melbourne vadovas J. 
Žalkauskas ir Canberros vadovas 
P. Pilka. Sekančioji VII-ji Žiemos 
Sporto šventė įvyks Viktorijos kal
nuose ir jos rengėjai bus Melbournas.

Jaukioje baliaus nuotaikoje, pa
miršus visas kalnų pūgas, skambant 
lietuviškom dainom ir canberriškiui 
R. Daukui su adelaidiškiu M. Maura- 
giu pravedant įvairiausius šokius, 
bei dainas, jaunatviškai sportiškas 
džiaugsmas tęsėsi iki ankstyvų pary
čių, kada dalis pradėjo judėti į na
mus, kai didieji entuziastai ir vėl 
traukė į aukštumas bandyti savo 
jėgas sniego pūgose.

Visų dalyvių vardu didžiausia 
padėka priklauso "Kovo” šios šven
tės rengimo vadovams: V. Binkiui, 
D. Kraucevičiui ir J. Liutikui. Ačiū 
labai ir iki pasimatymo Viktorijoje, 
kur, aš tikiu, gal žemė su dangu
mi per baltą sniėgą tikrai nesimaišys.

A. L-tis.***
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KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Senas "M.P.” skaitytojas ir di

delis rėmėjas J. Umežius gyv. Rock
hampton Qld. išėjo į pensiją. Nusi
pirko labai gražų ūkelį, kuriame au
gina riešutus, vaisius ir vynuoges. 
Jis atsiuntė' "M.P.” $50.00 ir rašo: 
"susimoku už šiuos ir kitus metus ir 
dar biskutį, noriu padėti savo mielam 
laikraštėliui”. Ačiū už gražią auką, 
linkime, p. 1 Umežiams gražiai įsi
kurti naujoje vietoje.

***
Melbourne "Mūsų Pastogės” 

balius praėjo nuotaikingai ir gražiai. 
Ta proga išleido spaudos mėgėjai 
"Spaudos Aitvarą”, ten visko prira
šyta smagių ir bauginančių dalykų. 
Vienas yra toks: Melbourne lietuviai 
nestebėte nepastėbejo, kaip juos bai
gia okupuoti žemaičiai. Tyliai, nesi- 
garsindami jie užima valdžios postus 
parapijoje ir bendruomenėje. Susi
tarti su Žemaičiais neįmanoma, nemo
kėdami lietuvių kalbos/jie kartoja vis 
vieną ir tą patį klausimą: — Kon saka, 
puonali? Lietuviai šaukia visus, gink
lą pakeliančius vyrus, į kovą su Že
maičiais. "Kad ko gera galime išgirs
ti naują karą . ***

RugpiūČio 18 d. Sydnejaus Lie
tuvių Klube "Tėviškės Aidų” balius 
praėjo nuotaikingai. Žodį vakaro daly
viams tarė ALK Kultūros D-jos pirm. 
Vinevičius ir kun. P. Butkus. Meninę 
programą išpildė: duetu padainavo jau 
pagarsėjusios Sydnejaus dainininkės 
p.p. E. Belkienė ir Storpirštienė, akom
panuojant Zitai Belkutei, tris daine
les "Šlama Šilko vėjelis”, "Jūrai 
dainuoju dainą, o bisui dar vieną- 
"O ramunėle!”. Pirmą kartą pasirodė 
Algio Pluko oktetas su dainomis 
"Gimtines dangus^’ "Mylėki ir lau
ki” ir "Zanavykų pasiutpolkę”. Algį 
Plūką ir Edvardą La'saitį tenka pagir
ti už gražią iniciatyvą suorganizuo
jant Sydnejuje oktetą, tašiau dainom 
dar trūko kelių repeticijų, bet ateitis 
Okteto graži, nes vyrai balsingi. Ir 
užbaigai Darius Gečiauskas, jau Žino
mas mažosios scenos dainininkas, 
nuotaikingai padainavo dar dvi dai
neles. ***

NEBUS DAROMOS NUOLAIDOS
Mokesčių Dep. kalbėtojas pareiš

kė, kad lengvatos, pagal kurias buvo 
leidžiama atskaityti iŠ apmokestinamų 
sumų aukas kai kurių bažnytinių pas
tatų reikalams, panaikinamos. Iki 
šiol buvo leidžiama atskaityti sumas, 
jei pastatų fondų organizatoriai baž
nyčią ar mokyklą statydavo kaip karo 
aukoms paminklą ir kaip bažnyčią. 
Mokesčių Dep. kalbėtojas toliau pa
reiškė: nuolaidos pasibaigia su buv. 
biudžetu, nes buvo įsitikinta, kad karo 
paminklo nuolaidos lengvatos buvo 
naudojamos kaip priedanga ir net tam 
tikroj apimty piknaudojama. Dauge
lis bažnyčių esą naudojo karo aukoms 
paminklo nuolaidą patraukti aukotojus 
aukoti statybų fondams. Vienas iš 
reikalavimų, rodančios, kad mokykla 
ar bažnyčia yra memorialinis pasta
tas — įmūrijimas atitinkamos pamink
linės lentos. Esą po karo jau praėjo 
virš 30 metų ir tokią paminklų Veika
las atkrito.

Kai kurios bažnyčios dėl koncesi
jų panaikinimo pareiškė nepasitenki
nimą; prašoma, kad koncesijos nebūtų 
panaikintos tiems pastatams, kurie 
jau pradėti.

***
Niekas, bet niekas neatneša tiek 

daug naudos, kaip pagyrimas Žmonai.
• ***

Atminkite "Mūsų Pastogės” spau
dos balius Sydnejuje įvyks spalio 5 d. 
ruoškitės dalyvauti, nes balius tikrai 
bus vertas baliaus vardo — IŠ Mel
bourne atvyksta p. Morkūno pagarsė
jęs Oktetas, Sydnejuje dar niekada 
nebuvęs ir negirdėtas. Taip pat ruo
šiama brangių fantų loterija, turėsite 
progos savo laimę pamėginti ir "M.P.’! 
paremti. Rūpintis savo Pastoge visų 
pareiga.

***
Laura Karpavičiūtė tautinių šo

kią Šokėja atsidūrė ligoninėje. Padary
ta tulžies ir apendicito operacija. Da
bar jau jaučiasi geriau. Linkime svei
katos ir greito sugrįžimo į tautinių 
šokių repeticijas.

***
Rugpiūčio 16 d. p. M. BuČinskie- 

nė važiuodama automašina prie pat 
savo namų apturėjo nelaimų - kita 
mašina įvažiavo į jos automobilį. Vi
sai sudaužė mašiną, o ją labai pritren
kė, gydosi namie. Linkime p. Marytei 
greitai pasveikti.

***
Rugpiūčio 11 d. Melbourne Apy

linkės susirinkime atstovais į AL B 
Krašto Tarybos suvažiavimą išrinkti: 
Ališauskas, Bakaitis, Baltutis, Bla- 
dževičius, Butkūnas, Juška, Matu- 
kevičienė, Pelenauskas, Prašmutas, 
Ramanauskas, Sodaitis, Sungaila, 
Šimkus ir Tamašauskas.***

MIRĖ NACIŲ JAUNIMO VADAS
Praėjusią savaitę nedideliame 

kaimo viešbuty, netoli Moselio upės 
buv. Hitlerio artimas bendradarbis, 
Hitlerjungen vadovas Baldur von 
Schirach. Jis po Il-ro pasaulinio karo 
buvo nubaustas 20 metų kalėti "už 
nusikaltimus prieš žmoniją”. Jis 
bausmę baigė 1966.

***

KOMUNISTŲ PASIRENGIMAI 
VIETNAME

JAV Gynybos dep. vyrauja nuo
monė, kad S. Vietnamas atlieka pasi
rengimus ,. naujiems puolimams prieš 
P. Vietnamą. Tie pasirengimai jungia
mi su galimais Amerikos politikos 
pereinamojo laikotarpio pasikeiti
mais.

***

ESPERANTO KONFERENCIJA
Hamburge įvykusiame 7 dienų 

Esparantininką kongrese, kuriame 
dalyvavo apie 2000 atstovų iš 49 
kraštų, pasaulio esperantininką fede
racijos pirmininku išrinktas Philadel- 
phijos universiteto profesorius Hum
phry Tonkin.

Esperanto kalbos sudarytojas dr. 
Zamenhof (žydų tautybės) gimęs isto
rinės Lietuvos ribose.
AUSTRALIJOJE BRANGI ELEKTROS 

ENERGIJA
Anglijos nacionalinio vartojimo 

institucijos direktorius dr. H. Pincus, 
dabar viešįs Australijoje, pareiškė, 
kad Australijoje elektros energijos 
kaina vartotojui yra žemesnė tik už 
Vakarą Vokietijos. Po dvi savaites 
trukusių stebėjimų dr. Pincus priėjo 
išvados, kad Australijoje elektros 
energijos kaina yra nepaprastai aukš
ta dėl nenašaus išnaudojimo gamy
bos priemonių ir kad Australijos elek
tros stotys praranda 2/3 savo šilu
minės ir energijos produkcijos 
gamybos procese, taigi dėl neproduk
tingo eikvojimo.

IŠ "M.P.”Nr. 32
A. Zubras
A. Krausienė
V. Baltokienė
V. Baltrukonis
T. BikulČienė
K. Kazlauskas
S. H V. Makarevičiai
J. & V. Rekešiai
P. Songaila
IŠ pagalvėlės loterijos
(privačiai ne baliaus metu)
Adolfas Jablonskis
Dr. V. Kišonas

VISO:

$5889.95
$100.00

$5.00
$50.00
$20.00
$50.00
$15.00
$50.00
$10.00
$10.00

$6.00
$10.00
$20.00

$6235.95

Visiems už aukas nuoširdus ačiū. 
***

SENELIAI IR LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMAS

Visi žinome tą ypatingą senelių 
meilę vaikaičiams ir vaikaičių prisi
rišimą prie savo senelių. Šitas santy
kių artimumas šiltumas ir pasitikėjimas 
įgalina senelius turėti didėlės įtakos, 
formuojant naujo atžalyno nusiteiki
mus, polinkius ir įpročius. Pasikalbė
jimai, pasakėlės ir pasakos skatina 
mažųjų vaizduotę ir mintį, kelia klau
simus - kas, kaip, kodėl? Besišneku
čiuojant, beieškant atsakymų į iškilu
sius klausimus ir neaiškumus, yra 
proga plėsti vaiko akiratį ir kreipti 
jo dėmesį pageidaujama kryptimi.

Jei senelių įtaka vaikaičiams 
buvo reikšminga visada, tai išeivijoj 
ji gali būti ypatingai didelė, besirū
pinant lietuvybe’s išlaikymu jauno
siose kartose. Dabartiniu laiku susi
kūrusių lietuviškų šeimų patys jau
nieji tėvai kartais turi sunkumų savo 
tarpe vartoti lietuvių kalbą. Daug sun
kiau mišriose šeimose, nors yra lai
mingų išimčių, kur dažniausiai jauno
sios mamos dideliu pasiryžimu ir pa- . 
siŠventimu vaikai namie išmoksta lie
tuviškai kalbėti, lanko savaitgalio 
mokyklą, įsijungia į organizacijas ir 
pasilieka lietuvių tarpe.

Kaip pavyzdžiai rodo, ten kur 
seneliai kartu gyvena, ar bent savait
galiais turi progos pabūti su vaikai
čiais, jų įtaka aiškiai jaučiama net ir 
jauniesiems tėvams.

Sunkiausia lietuvybę skiepinti ir 
ugdyti yra ten, kur jauna šeima apsi
gyvena toliau nuo kitų savo tautie
čių, kur kaimynai ir vaikų draugai yra 
nelietuviai. Didžiausia pagalba lietu
vybei Čia irgi galėtų ateiti iš rūpestin
gų senelių, jei jie pasistengtų, kad 
vaikaičiai savaitgalius praleistų drau
ge su jais. Tada gal atsirastų progų 
ir savaitgalio mokyklą ar kokį vaikų 
parengimėlį aplankyti, su lietuviukais 
susitikti.

Rimties valandėlei
S.'Gaidelis. S.J.

Australija ir Naujoji Zelandij 
MALDOS APAŠTALAVIMAS

Jo Šventenybe popiežius Paulius 
VI rugsėjo mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją — Kad priešingi seku
liarizacijos siekiams, tikintieji nuo
latos rodytų pagarbą savo Sutvėrėjui 
kasdieniniame gyvenime, 
misiją — Kad besivystančiuose 
kraštuose nauji įstatymai nevaržytų 
krikščionių užsimojimų.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!
Brangus Broli, Sese!

Jo Šventenybė popiežius dažnai 
įspėjo tikinčiuosius dėl sekuliariza
cijos grėsmės, ši srovė siekia nustelb
ti. krikščionišką galvoseną ir elgseną 
pasaulyje. Jos tikrasis tikslas yra 
pašalinti iŠ šio pasaulio Dievą, pa
liekant Jam dangų, o Žmogui - žemę, 
kad žmogus netrukdomas galėtų dary
ti, ką jis tik nori.

Tikrumoje Dievas yra susijęs su 
pasauliu artimiausiais ir tampriausiais 
ryšiais. Šv. Povilas sako: "Mes jame 
gyvename, judame ir esame’’. Apd. 
17.28. Jis ne tik visa sutvėrė, bet ir 
visa nuolatos palaiko.

Maldos apaštalai turi dėti visas 
pastangas, kad sekuliarizmas nepa- 
glemžtų pasaulio ir kad žmogus, Die
vo malonei padedant, verčiau taptų
antgamtiškai perkeistas, atseit — 
sudievintas.

BRISBANE
Kun. Petras Butkus ir kun. Pra

nas Vaseris, kad ir neilgom metinėm, 
atostogom. , pasuko į saulėtą Queens- 
landą. Pro Šalį vykdami pasirodė 
Brisbanėj vos pusdieniui,bet pažadėjo, 
kad sugrįždami staptelės ilgiau. 
Kun. Vaseris žodį išpildė, bet kun. 
Butkus anksčiau iškubėjo į Sydnejų, 
ten Auksinių Vestuvių — 50 metų 
Švenčiančios šeimos jųjų sukaktuves 
palaiminti.

Kun. Pr. Vaseris grįždamas iš 
pačios Queenslando Šiaurės, apsisto
jo gana trumpam Brisbanėj ir šešta
dienį, liepos mėn. 27 d., Vąšelio pri
vačioj salėj gausiai susirinkusiems 
lietuviams, parodė skaidrių iš. kelio
nių po pasaulį. Ypatingai visus suį
domino — Šventosios Žemės — Jeru
zalės, dar mūsiškių niekad nematyti, 
vaizdai. Sekančią dieną - sekmadie
nį, kun. Pr. Vaseris pirmą kartą čia 
atlaikė vietos lietuviams Sv. Marijos 
bažnyčioje pamaldas — pasakė pamoks
lą ir klausė išpažinčių.

Kun. Pr. Vaseris, paliko brisba- 
nieČiams labai malonių prisiminimų, 
nevien, kaip kunigas, bet kartu ir 
kaip reta asmenybė,ypatingai pasi
didžiavimą mums - žemaičiams...

Gerb. Svečiams jaučiu pareigą, 
kaip rašantis brisbanieČių vardu, pa
reikšti gilią padėką uŽ malonų apsi
lankymą, tuo paskaidrinant mūsų toli
mos kolonijos dienas. Kitais metais 
tikimės vėl mūsą tarpe pamatyti - lau
kiame visi. Brisbanietis

***

bomba jto Tumuose

644 GEORGE ST., SYDNEY. AUSTRALIA 2OOC

KELIONĖMS į EUROPA, AZIJA IR AMERIKA 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ. BIURĄ

Palanga, Travel

TURIME IR ĮVAIRIŲ. ATOSTOGINIU TURU. BEI EKSKURSIJŲ PO 
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 3526

Kai vaikai pradeda lankyti vieti
nį darželį ar mokyklą, ten girdėdami 
tik anglų kalbą ar patys ją vartodami, 
namie taip pat bando su savo tėvais 
angliškai kalbėti. Jei šie griežto nusi
statymo neturi, nekartą girdime, kad 
tėvai ką sako lietuviškai, vaikai atsa
ko ar kreipiasi į tėvus angliškai. Po 
kiek laiko jau lietuviškas žodis vis 
retėja ir tyla. Su seneliais taip la
bai retai pasitaiko, nes jie labai ge
rai kalba tik lietuviškai, todėl ir vai
kai derinasi prie senelių.

Laimingos jaunosios lietuvių 
šeimos, kurios išeivijoj turi gyvus 
senelius. IŠ jų, kaip iš gyvojo šalti
nio, nejučiom sruvena gaivinantis 
ir stiprinantis balzamas jų vaikams ir 
vaikaičiams,, atsidūrusiems toli nuo 
savo tėvynės, kur svetimų vėjų atgai
rėse yra didelis pavojus lietuviškos 
dvasios daigams vysti ir nykti.

R.J.

JTO rūmų sargybiniai šiomis die
nomis viename rūmų kambary, kuris 
įrengtas atstovams ir lankytojams pa
simelsti bet šiaip ramiai susikaupti, 
rado 5 lazdeles dinamito su laidu, bet 
be kapsulio. Kambarys yra prie pa
grindinio įėjimo ir kasdien lankomas 
daugelio atstovų ir svečių.

***
APRĖŽIAMOS NEGUSO TEISĖS

Po pusę metų trukusių neramumų 
ir net sukilimų, Etiopijos min. pirmi
ninkas Imtu paskelbė naujos konsti
tucijos projektą, pagal kurį Haile 
Selassie (82 m.) netenka absoliutinės 
galios, kurią jis ir jo dinastija išveda 
iš Karaliaus Saliamono ir karalienės 
Sabos apie 3000 m. Pagal naują kons
tituciją, imperatoriaus galios pereina 
parlamentui, o imperatorius lieka kaip 
tautinės vienybės simbolis.*** ***
Mūsų Pastogė Nr. 34 1974.8.26 psl. 7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEJUS

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 8 d. sekmadienį, 6 vai. 

vakaro Bankstown Civic Centre Ma
žoje salėje įvyks Tautos Šventės mi
nėjimas į kurį kviečiame visus tautie
čius skaitlingai dalyvauti, 
bus pranešta sekančiame 
numeryje

Programa
“M.P.”

Valdyba

“Daina”
***

Sydney Liet. Choras 
vėl yra pakviestas dainuoti Sydne
jaus Operos rūmuose. Sekmadieni, rug
sėjo 1 d., mišrus vyrų ir moterų cho
rai, vad. Br. Kiverio ir Z. Belkutės, 
išpildys lietuviškų dainų programą 
per du pusvalandžius.

Pirmutinis pusvalandis prasidės 
1 vai. p.p. ir antras 2 vai. p.p. Sydney 
Operos Trustas skir:ė. “Dainos” 
chorui $100.00 auka - ačiū.

Koncertas vyks RECORDING 
HALL. Bilietus galima įsigyti ten 
pat. Kaina $1.00. Tai gera proga ap
lankyti Operos tumus ir pasiklausyti 
lietuviškų dainų.

***
PERTHAS

Teko nugirsti, kad Pertho tau
tinių Šokių grupė suruošė liepos 3 d. 
Quiz, praėjo su dideliu pasisekimu. 
Dalyvavo apie 150 žmonių. Pranešė
jas buvo iš radijo stoties 6 P.M/Jau
nimas dėkingas ponioms už dovanas 
ir paruošimą bufeto ir visiems už tokį 
gausų atsilankymą bei didelę paramą.

***

Taip pat labai pasisekė suruoštas 
Kaukių vakaras liepos 6 d. Maskarade 
dalyvavo apie 200 svečių. Jaunimas 
paįvairinimui, pasikvietė latvių tau
tinių Šokių grupę.

***
PRANEŠIMAS

Australijos Laidotuvių Direk
torių Sąjunga (The Australian Funeral 
Directors Association) paruošė laido
tuvių išlaidoms padengti draudimo 
planą (National Funeral Assurance 
Plan), kuris visais atžvilgiais yra 
pranašesnis už dabartiniu metu vei
kiančius privačius, taip vadinamas, 
“Funeral Funds”.

Kiekvienas narys nuo įstojimo 
dienos yra apdraustas nuo nelaimingo 
įvykio (accident) gi po 6 mėn. ir nuo 
visų kitų mirties priežasčių. Draudi
mo suma nuo $500 — iki $1500.

Suinteresuotiems smulkesnes 
informacijas suteikia: Lietuvių lai
dojimo Biuras (Funeral of Distinction) 
17 Railway Pde., Fairfield arba p. ' 
VineviČius prie bažnyčios.***

HOBARTO DEMONSTRACIJOS

Hobarto Baltai, šeštadienį rug- 
piūčio 18 d., suorganizavo demonstra
cijas prieš Whitlamo Baltų Kraštų 
aneksijos pripažinimą Sovietams. 
Demonstracijose dalyvavo per 400 
žmonių su vėliavomis ir plakatais. 
Kalbėtojų tarpe buvo Tasmanijos 
Fed. Darbo partijos buvęs lyderis Mr. 
B. Harradine. Demonstracijos pasi
sekė, nes atkreipė vietos žmonių 
dėmesį. ***

Rugsėjo 7 dieną (šeštadienį) 7 vai. vak. Lietuvių Klube Bankstowne 
Sydnejaus Sporto Klubas “KOVAS” rengia

sportvakarį
ir

PROGRAMOJE: “Kovo” merginų krepšininkių “SEXY — TET” 
mūsų garsėjantis dainininkas Darius Gakas.

“Kovo” rėmėjų ir mecenatų suaukota labai turtinga ir gera loterija, 
puiki muzikos kapela, ir, kaip visuomet, pas sportininkus puiki nuotaika.

Tat iki pasimatymo pas koveičius.

Valdyba
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PAMALDOS

WOLLONGONG - Rugsėjo 1 d. pa
maldos Wollongong pajūrio lietuviams 
5 vai. p.p. St. Francis koplyčioje 
Wollongong. Šios pamaldos jungiamos 
ir su Tautos Šventės minėjimu.
CANBERRA. Rugsėjo 8 d. Marijos 
ir tautos Šventėje pamaldos, Can- 
berros lietuviams Šv. Juozapo Bažn. 
O,Connor 11.30 vai. Prieš pamaldas 
išpažintys. Pamaldos atkeltos dėl 
Tautos Šventės, todėl 3 vai. p.p. yra 
ruošiamas minėjimas Lietuvių Klubo 
salėje. Šiose skaudžios įtampos va
landose ypač gausiai dalyvaukime ir 
pamaldose ir minėjime.
SYDNEY: Iškilmingos pamaldos rug
sėjo 8 d gražiu sutapimu Marijos ir 
Tautos Šventėje Lidcombe 11.30 vai. 
Pamaldose "Dainos” choras vad. 
Br. Kiverio išpildys Dievui ir Tėvy- 
mei skiriamas giesmes. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su savo vėlia
vom. Savo maldas ir Šv. Komunijas 
aukokime už Lietuvą.
NEWCASTLE- Rugsėjo 22 d. Pamal
dos Newcastle lietuviams Sv. Laurino 
bažnyčioje Broadmeadow 10 vai. 
Prieš pamaldas išpažintys.

Kun. P. Butkus
***

MELBOURNE

Rugsėjo 7 d.,šeštadienį,5vai. p.p.
Lietuvių Namuose įvyksta* Tautos 
Šventės^minėjimas. Prašomi visi da- fįv 
lyvauti. iKMI

***
Rugsėjo 8 d.3vaL p.p.Latvių Na

muose, 3 Dickens St., St. Kilda įvyks 
Pabaltiečių Protesto mitingas, kalbės 
opozicijos lyderis B. Snedden ir kiti 
parlamentarai. Prašomi visi kuo skait- 
lingiau dalyvauti susirinkime.

Melb. Apyl. Valdyba
Ramovėm^ Dėmesiui

Rugsėjo mėn. 1 d. sekmadieni 
tuoj po liet. pamaldų, 8v. Jono para
pijos salėje saukiamas L.V.S. Ramo- 
venų Melboumo skyriaus narių visuo
tinis-susirinkimas. Programoje numa
tyta paskaita "Pasaulio vadu krizė”, 
pranešimai, pasitarimai ir 'Valdybos 
rinkimai. Kviečiami, svečiai ir visi 
skyriaus nariai būtinai dalyvauti.

Melb. Skyr. Valdyba
ADELAIDE

Š.m. rugsėjo 22 d. 3 vai. po pietų 
Lietuvių Namuose 6 Eastry St., 
Norwood.

A.L.S.K. “Vytis” Šaukia nepa
prastą visuotiną sporto klubo narių,

SUSIRINKIMĄ
Dienotvarkėje:
Diskusijos dėl įsteigimo Pabal

tiečių sporto klubo.
A.US.K. “Vytis” Valdyba***

PRANEŠIMAS
S.m. rugsėjo 1 d., sekmadienį, 3 

vai. p.p., Liet. Klubo mažojoj salėj 
rengiama senelių diskusijų popietė, 
tema “Lietuvybės skiepijimas ir ug
dymas išeivijoj”. Seneliai ir jaunesni 
maloniai kviečiami atvykti ir pasida
linti savo mintimis ir patyrimais.

Sydnejaus Apyl. Šv. Komitetas.

NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS

Paskutinis klubo susirinkimas 
įvyko liepos mėn. 28 d. dr. V. Do- 
nielos bute. Vėl stokojant paskai
tininko, pats šeimininkas sutiko skai
tyti vėlesniai datai skirtą savo pas
kaitą: “Freudas ir psichoanalizė”. 
Pradžioje aptaręs Freudo ankstyvą, 
veiklą psichiatrijos srity ir psicho
analizės palaipsnį išvystymą, dr. 
Doniela, norėdamas išvengti perdėm

Freudo teorijų nagrinėjimo, 
nušvietė jas pagalba konkrečių pavyz
džių, tuo padarydamas jas labiau pri
einamas eiliniam klausytojui. Buvo 
aptarta: asmenybės teorija, fizinių ir 
psichinių funkcijų sąryšio teorija, 
psichinės srities sudėtis iš sąmonės, 
pasąmonės ir sąžinės ir jų tarpusavio 
konfliktai, charakterio ankstyvo for
mavimosi teorija: paskiro individo 
neurozių išsivystymas ir jų nagrinė
jimas ir gydynas psichoanalizės pa
galba. Pabaigoje buvo plačiai nagri
nėta ambivalencija, svarbus motyvuo
jantis psichologinis faktorius socia
linio ir politinio gyvenimo srityse, 
tuo įrodant psichoanalizės svarbą ma
sių psichologijai. Pati susirinkime ne
dalyvavusi, deja, negaliu aptarti po 
paskaitos sekusių diskusijų.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėn. l^d. pas D. Klubo pir
mininką p. S. Žuką, kuris tuo pačiu 
skaitys ir paskaitą.

D. Klubo reporterė 
V. Kristensen

***

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace, Bankstown, TEL: 708 -1414 

RUGSĖJO MEN.

SEKMADIENĮ, 1 D.
0NI MONOPOLI (Famous T.V. entertainer)
Garsus T. V. ar t i s t a s

SEKMADIENĮ, 8 D.
MARLENE ATCHESON (T. V. singer)
T.V. solistė

SEKMADIENĮ,!5 D.
JULIE AMIET (Singer)
Soliste

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI “JACKPOTAI”

Šeštadieniais 8-12 val.
"IN SET” kvarteto šokiu muzika 

SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.

Dėmesio nariams!

* Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 
dėvėti kaklaryšius.

® Maloniai kviečiame visus Adelaidėje gyvenančius tautiečius į

POPIETĘ "MUSĘ PASTOGES” PARAMAI

kuri įvyks Š.m. rugsėjo mėn. 1 dieną, 
sekmadienį Lietuvių Namuose, Nor
wood. į

1) Nuo 12.30 vai. pietūs - gamina
J. BaČiūho vardo bibliotekos darbuoto
jos.

2) Nuo 13.30 vai. - Pyragų mugė 
ir Bonkų loterija.

3) 3 vai. p.p. - Meninė programa.
Kuo skaitlingiau dalyvaudami,

daugiau paremsime "Mūsų Pastogės”
finansinius reikalus. *Tn „ „

AL B Kr. V-ba ir Adelaidės AdvI 
Valdyba

***

PAMINKLAS DONELAIČIUI
K. Donelaičio 260 gimimo meti

nėms paminėti jo vardo aikštėje 
Klaipėdoje pastatytas paminklas — 
Donelaičio biustas. Autorius — Pe
tras Deltuva.

MUSU
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY 
"OUR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
laikraštis
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