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AKADEMIKŲ
DĖMESIUI

ALB Krašto Valdybos pavedimu 
valdybos narys švietimo reikalams 
p. P. Sungaila rugpiūčio 30-31 d.d. 
Melbourne šaukia Australijos lietu
vių akademinkų suvažiavimą. Apie 
šį suvažiavimą jau buvo užsiminta 
porą kartų Mūsų Pastogėje. Jau pa
ruošta ir bus išsiuntinėta kiek įma
noma visiems aukštąjį mokslą bai
gusiems asmeniški pakvietimai su
važiavime dalyvauti o drauge ir su
važiavimo programa bei atitinkamos 
instrukcijos. Be abejonės, bus sunku 
pasiekti visus Australijoje gyve
nančius ir aukštąjį mokslą baigusius 
tiek čia, tiek ir už Australijos ribų, 
kadangi aukštuosius mokslus baigu
sių registracijos neturima. Todėl 
negavę asmeninių pakvietimų, bet 
užinteresuoti suvažiavime dalyvauti 
maloniai prašomi patys kreiptis į 
švietimo vadovą p. P. Sungailą že
miau paduotu adresu. Suvažiavimo 
tiesioginite tikslas, kad kuo dąugiau 
akademikų suvažiuotų ir šalia ofi
cialios programos susipažintų ir 
glaudžiau suartėtu našesniam lietu- 
viškaru darbai.

Kiti susirūpinę pačia akademiko 
sąvoka - kas.laikytinas akademiku? 
Vieni linkę akademikais laikyti tik 
tuos, kurie baigę aukštąjį mokslą ir 
dirba akdeminį darbą - dėstytojai, 
tyrinėtojai arba ruošią mokslinius 
darbus aukštosios mokyklos žinioje 
ir priežiūroje. Mūsų bendruomenėje 
tos rūšies akademikų susidarytų 
gana ribotas skaičius. Švietimo va
dovas p. P. Sungaila siūlo akademi
ko sąvoką praplėsti ir akademikais 
laikyti visus tiek čia, Australijoje, 
tiek ir užsienyje (Lietuvoje ar kitur) 
baigusius universitetą arba kitokias 
universitetinio lygio aukštąsias mo
kyklas, kaip institutus, akademijas 

\ ir pan. Tokių turime savo tarpe gana 
gausiai, ypač imant dėmesin kasmet 
išeinančius aukštųjų mokyklų ab
solventus.

Suvažiavimo suorganizavimas ir 
jo pravedimas susijęs su nemažomis 
išlaidomis. Tad organizatoriai apsi
sprendė įvesti suvažiavimo mokestį 
15 dolerių asmeniui. Šis mokestis 
padengtų visas suvažiavimo dalyvio 
išlaidas - nakvynę, maitinimą ir kt.

Suvažiavimo dalyvių apgyvendi
nimu rūpinasi ALB Melbourno apy
linkės valdyba. Kas turi artimųjų ar 
pažįstamų, teapsistoja pas juos. Visi 
kiti, kuriems nakvynės bus reikalin
gos, tepraneša Melb. apylinkės pir
mininkui p. A. Pociui (338 Bruns
wick Rd., Brunswick, Vic.) arba p. 
P.Sungailai, ir nakvynės bus parū
pintos. Visi suvažiavimo dalyviai 
bus apgyvendinti pas privačius as
menis.

Laiko iki suvažiavimo bepaliko la
bai nedaug, tad kviečiami jau dabar 
apsispręsti ir susitvarkyti savo laiką 
taip, kad galėtų dalyvauti suvažia
vime.

Dar kartą suvažiavimo iniciatoriai 
apgailestaudami perspėja, kad gal 
ne kiekvieną pasieks asmeninis pa
kvietimas. Todėl visi, ligi liepos pa
baigos nesulaukę asmeninių pakvie
timų, patys tesikreipia žemiau nu-

Dariaus ir Girėno garbei sukurtame paminkle Lietuvoj, dideliame Puntuko akmenyje skulptorius Br. 
Pundzius iškalė abiejų didvyrių galvas ir jų testamento žodžius: ''Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir 
drąsesnių žygių... Jaunoji Lietuva, mūsų pasisekimas tegu sustiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo 
jėgomis ir gabumais! Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir mums bus rūstus - pastos mums 
kelią į Jaunąją Lietuvą, tada Tu turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, kad audrin
gųjų vandenynų dievai būtų patenkinti Tavo pastangomis pasiryžimu ir nekviestų Tavęs į Didįjį Teis
mą..."

Sparnuoti lietuviai: S. Darius ir S. Girėnas. S. Darius gimęs 1896 m. sausite 8 d 
Degučių km. Tauragės apskr. S. Girėnas gimęs:1893 m. spalio 4 d. Raseinių apskr. 
Abu 1933 m. liepos 15 d. lėktuvu ; “Lituanipa” išskrido iš New-Yorko
ir per 37 vai. 11 min. padarydami 6.411 km. skridimo kelionę, liepos 17 d.

tragiškai žuvo Soldino miške, Vokietijoje.

Pastaruoju metu Lietuvoje per
tvarkomas Kauno senamiestis. Jau 
restauruota Kauno rotušė, kuri 
funkcionuoja kaip santuokų rūmai. 
Dabar tvarkoma rotušės aikštė. 
Numatoma pravesti tiesioginė susi
siekimo magistralė tarp Aleksoto ir 
Viljampolės tiltų.

*♦*

Tiesioginė autobusų susisiekimo 
linija įvesta tarp Vilniaus ir Tallinno 
Estijoje. Jau nuo anksčiau veikia 
tiesioginė autobusų linija tarp Vil
niaus ir Leningrado - 757 km. ilgio.

***
Lietuvių Katalikų Mokslo Akade

mija paskyrė po 1000 dol. premijas 
šiems kultūrininkams: Dr. J. Griniui 
už veikalą ’’Veidai ir problemos”, 
kun. Alf. Grausliui už religinės min
ties veikalą ’’Šviesa tamsoje”, kun. 
Dr. Pr. Gaidamavičiui už darbuotę 
žurnalistikoje. Premijų mecenatas 
kun. Dr. J. Prunskis.

***

rodytu adresu pranešdami apie savo 
dalyvavimą.

Visas informacijas akademikų su
važiavimu žodžiu ir raštu teikia p. P. 
Sungaila, 20 Lisbon St., Glen Wa- 

, verley, Vic. 3150, Tel. 232 5599.
Inf.

VIKIAI
Sibiro tremtinės Elenos Juciūtės 

išgyvenimų ir atsiminimų knyga 
’’Pėdos mirties zonoje” pirmoji laida 
jau išparduota ir dabar ruošiama 
antroji laida. Taip pat ši knyga ruo
šiama ir angliškai, kurią numato iš
leisti Manylands leidykla (St. Zo- 
barskas).

***

Amerikoje išleista dail. Adomo 
Galdiko monografija lietuviškai. 
Monografiją paruošė kun. poetas 
Leonardas Andriekus, redagavo Dr. 
J. Grinius. Knyga panaši į anksčiau 
išleistą Valdemar George Galdiko 
monografiją angliškai, nes lietuviš
koje bus panaudotos tos pačios spal
votos reprodukcijos.

***
Prie Raseinių jau vyksta užtvan

kos statyba, kuria bus užtvenktas 
Ginevės upelio vanduo. Užtvenkta
sis vanduo sudarys apie 4 kilometrų 
ilgio ir 300 metrų pločio dirbtinį 
ežerą. Ežero vanduo bus naudoja
mas pasėlių drėkinimui, o pats eže
ras bus kaip vandens sporto ir poil
sio vieta.

Lietuvoje įkurtas pirmasis nacio
nalinis parkas Aukštaitijoje, Ignali
nos ir Utenos apylinkėse. Parkas 
užima apie 400 kvadratinių kilomet

rų, į kurį įeina visa eilė gražiųjų 
Aukštaitijos ežerų, miškų ir seno
viškų kaimų. Ateityje numatoma 
įsteigti dar keturis nacionalinius 
parkus Lietuvoje. Parkai bus nau
dojami poilsini! ir moksliniams gam
tos stebėjimams. Juose nebus leista 
jokia ūkinė veikla.

Komunizmas svarbiau už žmo
gų. Bežaisdamas V. Berlyne 5 
metų vaikas įkrito į upę, ski
riančią V. Berlyną nuo R. Ber
lyno. Vaiko gelbėti po kelių mi
nučių atskubėjo V. Berlyno gais
rininkai su narais, bet R. Berly
no pasienieičai neleido jiems ei
ti į upę, nes ji priklausanti R. 
Berlynui. Apie gelbėjimo atve-' 
jus tarp abiejų Vokietijų nėra 
dar sutarties. Vaikas prigėrė.

JUGOSLAVIJA LAIKOSI 
SAVARANKIŠKAI
Jugoslavijos komunistai 

nutarė boikotuoti Europos 
komunistų partijų konferen
ciją, nes ’jos tikslas pri
versti sutikti su nepriimti
nais nutarimais, kurie tikru
moje tarnautų tik Maskvos 
dominavimui visam komu
nistų judėjimui Europoje.

Konferencija numatyta Ry
tų Berlyne, globojama rusų— 
ir jų sąjungininkų.
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Laikas 
atsibusti

/

Praėjo birželis su trėmimų minė
jimais. Prisiminėm ir daugeliu atve
jų net ir kitiems priminėm mūsų 
tautai padarytas ir tebedaromas 
skriaudas, ir, atrodo, daugelis, atli
kę savo metinę pareigą, kaip kokią 
apeigą, vėl užsidaro savo siauruose 
interesuose iki kitų metų...Sakytu
me, su birželio minėjimais atliktas 
didelis žygis, ir dėl to galime metus 
ramiai pailsėti.

Tenka giliai ir skaudžiai susimąs
tyti žvelgiant į mūsų dabarties ak
tyvumą ir pastangas. Su kiekvienais 
metais mus vis skaudžiau ir sunkiau 
užgula apatijos slogutis. Kaskart vis 
mažiau ir mažiau blyksteli kokių 
veiklos prasiveržimų, kurie suju
dintų visą bendruomenę, o ir iš esa
mų retai kuris susilaukia entuziastų 
ir pritarimo.

Štai, rodos, didelis įvykis yra šiais 
metais įvykstantis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas Pietų Ame
rikoje. Kiek tuo kongresu domisi 
mūsų bendruomenė - organizacijos 
ir net atskiri asmenys? 0 vis dėl to 
tai mūsų jaunimo kongresas, jauni
mo, kuris rytoj sudarys mūsų bend
ruomenę, tęs esančių ar būsimų 
naujų lietuviškų organizacijų darbą. 
Gaila, ir šitas didelis busimasis įvy
kis mūsų nei jaudina, nei kaitina, 
tarsi tas mūsų visai neliestų. 0 ta
čiau jis yra tiek reikšmingas, kad jis 
liečia kiekvieną asmeniškai, kiek
vieną organizaciją, visą mūsų bend
ruomenę. Atrodo, visa šiam kongre
sui pasiruošimo ir jame dalyvavimo 
našta užkrauta ALB Krašto Valdy
bos vienam ~ nariui jaunimo reika
lams ir dar tiems, kurie suintere
suoti patys į tą kongresą nuvykti. 
Daugelis net numoja ranka - kas no
ri vykti, tegu pats pasirūpina. O iki 
kongreso tepaliko vos penki mėne
siai!

Netenka ir kalbėti apie paties 
jaunimo kongreso reikšmę ir svarbą 
pačiam jaunimui. Mūsų supratimu 
kongresas yra tarsi didžiulis laužas, 
į kur suvažiuoja jaunimas tos lietu
viškos ugnies ir šilumos pasisemti. 
Leiskime jam, ir tegu jis dalyvauja 
kuo gausiau! Tai mūsų ateities kre

ditas. Juk tie jauni žmonės, kurie 
pasiryžę į kongresą vykti, jau trau
kiami tos magnetinės lietuvybės jė
gos, o ne vien tik, kad turėtų ’’gerą 
laiką”. Net jeigu ir dėl šito, ir tai jau 
gerai, nes to ’’gero laiko” ieško ne 
kur kitur, o tarp lietuvių.

Sąryšy su pasiruošimu kongresui 
paraleliškai steigiami ir lipdomi 
Jaunimo Sąjungos židiniai. Abejoti
na, ar tie du reikšmingi darbai vyk
dytini šiuo metu, kada pats kongre
sas jau prie slenksčio. Ar nebūtų 
geriau visą energiją mesti ir tinka
mai pasirengti kongresui, o jaunimo 
organizavimą tęsti po kongreso? Bet 
čia tik paprastas klausimas, nerei
kalingas atsakymo ir motyvacijų. 
Svarbiausias betgi uždavinys yra, 
kad mūsų jaunimas pasiruoštų ir 
nuvykęs reprezentuotų Kongrese 
ne tik save, bet ir mūsų bendruome
nę. 0 čia neužtenka vien kelių entu
ziastų, bet turėtų į darbą įsijungti 
visa aktyvioji bendruomenė ir išju
dinti ir kitus snūduruojančius. Be 
jokių raginimų turėtų imtis šiam 
darbui iniciatyvos bendruomenės 
padalinių organai ir ypač visos or
ganizacijos, pirmoj eilėj jaunimo or
ganizacijos, kaip skautai, sportinin
kai, studentai, šokėjai ir taip toliau. 
Juk kas į kongresą vyks, jie vis tiek 
reprezentuos mūsų jaunimą ir 
bendruomenę. 0 jeigu niekas ne
vyks ir niekas nebus suorganizuota, 
tai irgi mums bus reprezentacija, 
deja, toji reprezentacija bus nega
tyvi ir ypač jaunimui destruktyvi. 
Svarbiausi ir artimiausi darbai - su
registruoti norinčius vykti ir suor
ganizuoti lėšas. Surengtas vienas 
kitas jaunimo vakaras ar barbekiu 
klausimo neišspręs. Čia turėtų įsi
kinkyti visi, nes šiuo atveju jauni
mas nėra mano ar tavo, bet mūsų 
visų; organizacinė našta nėra vieno 
Vytauto Juškos, bet lygiai mūsų 
visų.

Užtenka tik įsisąmoninti šitą min
tį ir visiems stojus uždavinys būtų 
gal net su kaupu įvykdytas. Mes 
dažnai pakalbame apie jaunimą ir 
taip ir paliekame. Dabar yra pats 
metas ne kalbėti, bet veikti, ir veikti 
sutartinai. Gaila, iki šiolei be V. 
Juškos ir P. Pilkos niekas net viešai 
apie kongresą neprabilo. O rodos, 
mūsų spauda turėtų mirgėte mirgėti 
atsišaukimais, kvietimais, skatini
mais. Vieną kartą reikėtų atsibusti!

(v.k.)

PADĖKA.

Visiems mūsų draugams, bičiuliams ir pažįstamiems kurie lankė mūsų 
mylimą žmoną, motiną ir dukterį

LEONORĄ — LIONĘ — BUKEVIČIENĘ 
jos sunkios ligos metu ir kurie pagerbė ją savo kalbomis, maldomis, 
gėlėmis, aukomis ir dalyvavimu jos paskutinėje šios žemės kelionėje, 
tariame nuoširdų ačiū.

Ypatingai norime padėkoti mūsų mieliems draugams-daktarams 
VALEI BARKIENEI ir BENIUI VINGILIUI už jų rūpestingą priežiūrą 
ir pagelbą sunkios ligos metu ir mielai poniai MARIJAI 
UMBRAŽIŪNIENEI už grojimą ir vadovavimą bažnyčioje gedulingų 
pamaldų metu.

Vytautas ir Ričardas Bukevičiai
L. Šulcienė

MUITAS PINIGŲ SIUNTOMS
Maskvos augščiausiojo sovie

tų prezidiumo pirm. A. Podgor- 
nas pasirašė įstatymą, kuris nuo 
1976 m. sausio 1 d. įves specia
lų muitą pinigų siuntoms iš už
sienio. Nuo to muito piliečius 
betgi galės atleisti finansų mi
nisterija. Dėl šios pastabos spė
jama, jog muitas greičiausia bus 
taikomas Izraelin norintiems iš
vykti žydams. Sovietų bankas iš 
visų ligšiolinių siuntų atskaito 
30% už savo paslaugas.

MOŠŲ MIRUSIEJI
Su Kęstu atsiskyrus...

Birželio 25 d. su šiuo pasauliu at
siskyrė vienas iš Adelaidės ’’Vyties” 
S.K. steigėjų - pirmųjų krepšininkų 
Kęstas Jaciunskis. Liūdesyje liko 
žmona, du sūnūs, dukra, tėvai, sesuo 
bei kiti giminės. Palydėti Kęsto į 
amžinybę susirinko gausus tautiečių 
būrys. Religines apeigas atliko kun. 
P. Dauknys. Kapuose prie ’’Vyties” 
S.K. vėliava padengto karsto atsi
sveikinimo žodžius tarė Klubo pir
mininkas A. Skiparis, veteranų 
sportininkų vardu J.Jaunutis, Ade
laidės lietuvių bedruomenės pirmi
ninkė B. Mikužienė ir šv. Kazimiero 
parapijos Tarybos vardu V. Baltu
tis.

Kęstui sveikata sušlubavo prieš 
keletą metų. Jisai buvo operuotas ir 
laikas nuo laiko turėdavo vykti į li
goninę pasitikrinti. Be to jam poros 
metų laikotarpyje teko pergyventi 
sunkių smūgių dėl artimųjų. Mirtis 

pasigrobė jo seserį, palikusią gausią 
šeimą. Kiek vėliau jo antra sesuo 
neteko vyro, kurio gyvybę pasisavi
no jūra. Nežiūrint šių skaudžių 
smūgių Kęstas nepalūžo.

Adelaidės lietuviams Kęstas pa
liks atmintyje kaip puikus sporti
ninkas. Tai tikrai buvo vienas tikro 
sportiniko pavyzdžių. Jisai sportavo 
ir dirbo Klubo naudai ne dėl asme
niškų išskaičiavimų, ne dėl garbės, 
bet iš meilės sportui ir jąunimui. 
Buvo drausmingas, darbštus ir gero 
būdo. Niekada jisai nieko neužgavo, 
su visaisstengėsi gražiai sugyventi.

Savo sportinę karjerą Kęstas 
pradėjo ankstyvoje jaunystėje. 
Pradėjo reikštis plačiau krepšinyje 
Vokietijoje, Shweinfurto D.P. sto
vyklos komandoje. Atvykęs į Aust
raliją, Adelaidėje su kitais draugais 
sudarė krepšinio komandą, vėliau 
davusią pradžią ’’Vyties” S. Klubui. 
Žaidė krašto puolėju. Turėjo labai 
gerą driblingą ii’ spartą. Jam teko 
garbė žaisti ir už Pietų Australijos 
rinktinę. Be krepšinio Kęstas žaidė 
dar ir tinklinį.

Nustojęs aktyviai sportuosi jisai 
nenusigręžė nuo klubo, atėjo dirbti 
treneriu. Ne tik kad jisai treniravo 
jaunius berniukus, bet juos surink
davo, atveždavo ir parveždavo po 
treniruočių ir rungtynių. Tai, galima 
sakyti, buvo Kęsto pastangomis su
daryta ir išlaikyta komanda. Kęsto 
nuopelnai tikrai dideli "Vyties” S.K. 
ir Adelaidės lietuviškam sportuo
jančiam jaunimui. Savo vietoje Kęs- 
tas< paliko du sūnus ir dukrą, žai
džiančius krepšinį, ir visiems tau
raus lietuvio, puikaus sportininko 
pavyzdį.

B.N.
ATSIŠAUKIMAS Į SYDNEY 
LIETUVES MOTERIS

Liepos 27 d. įvyks Sydney Lietu
vių Moterų Socialinės Globos Drau
gijos visuotinis metinis susirinki
mas, kur bus renkama valdyba ir 
svarstomas draugijos įstatų papil
dymas.

Tokiems svarbiems reikalams 
vykstant reikia, kad dalyvautumėt 
kuodaugiausiai, todėl kviečiu kuo- 
skaitlingiausiai visas mūsų nares ir 
prijaučiančias dalyvauti susirinki
me.

Yra narių, kurios seniai nėra da
lyvavusios. Kadangi įvyksta nauja 
registracija, šios narės galės iš nau

Rytų Vokietijoje mirus a.a. broliui Edvardui, seserį Mariją 
KLIMAITIENĘ ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

I
' J.O. Liutikai

Jurgelienė

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI 
MOŠŲ PASTOGĖS" 
PRENUMERATOS ADRESU: 

BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.,2001 

jo kartu su naujom narėm užsire
gistruoti.

Aš manau, jums visoms žinoma 
mūsų draugijos veikla ir labdaros 
darbai. Įsteigimas Lietuvių Sody
bos, kuri sėkmingai auga, liudija, 
kad mūsų draugija sugeba ir dide
lius užsimojimus įgyvendinti.

Jokia draugijos valdyba ne gali 
gerai veikti, jei nebus narių remia
ma. Pakartojant prašau kiekvienos 
narės paraginti ir kviesti savo pa
žįstamas kartu dalyvauti mūsų susi
rinkime, kad galėtume visos solida
riai bendrauti ir džiaugtis. Mūsų 
draugija, mūsų pasididžiavimas!

Iki pasimatymo!
O. Baužienė

A.A.
KĘSTUI JACIUNSKIUI

mirus, jo žmona Eleną, sūnus Petrą ir Joną, dukrą Mildą ir tėvelius 
skausmo valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.

A.N. At ikai
V.E. Bakučiai

Adelaidės L.S.K. ’’Vyties” jaunių iki 12-kos metų komanda su treneriu K. 
Jaciunskiu Iš kairės: S. Navakas, J. Jaciunskis , P. Urnevičius, E. Jucius, 
J. Ignatavičius, R. Baškus ir P. Jaciunskis.

Nuotrauka A. Fišerio

PRANEŠIMAS

Pranešu savo draugams ir pažįs
tamiems, kad birželio 15 d. Lietuvo
je palaidotas mano brolis

a.a. JUOZAS VASILIAUSKAS. 
Su karčiu liūdesiu 
Jurgis Vasiliauskas,

Tasmanija
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VALANČIAUS 100 m. SUKAKTISValančiaus mįslė V. KAZOKAS

Pranešimas skaitytas Plunksnos 
Klubo rengtame Valančiaus minėji
me liepos 6 d. Sydney Liet. Klube.

Ilga ir labai įvairi mūsų tautos 
istorija. Ji siekia dar tuos laikus, 
kada Lietuvos giriose gyveno žmo
nės, ginkluoti akmeniniais kirviais ir 
medinėmis kuokomis, gyveno užda
rai, beveik neturį kontaktų su išori
niu pasauliu ir to laiko civilizacija. 
Bet jau ir tada jie buvo lietuviai, turį 
savo kalbą, savo kultūrą, savo pap
ročius. Tai liudija mokslas, vadina
mas archeologija.

Lietuvius išbudino ir išvedė į 
istoriją vakarų kultūros ir civilizaci
jos nešėjai. Ir tai buvo akstinas lie
tuviams vulkanu prasiveržti ir išeiti 
į pasaulio areną, kaip sąmoninga ir 
gerai organizuota tauta.

Iš tiesų lietuvių tautos istorijoje 
net ir nežinomas evoliucinis išsivys- 
timas, o visa istorinė eiga paženk
linta staigiais išsiveržimais, sakytu
me šuoliais, kuriems išaiškinti ir 
juos pagrįsti normalia įvykių seka 
yra tiesiog neįmanoma.

Amžius giriose tūnojusi lietuvių 
tauta staiga kaip koks potvynis pra
siveržia ir kaip nesulaikoma galybė 
užlieja visą rytinę Europą. Kaip ši
tas sprogimas susiformavo ir kaip 
jam buvo pasiruošta, istorikai į tai 
neatsako.

Po Vytauto mirties šitoji potvynio 
banga pradėjo greitai slūgti, kol pa
siekė, galima sakyti,tą patį lygį# ko
kiame ji buVo prieš išsiveržimą. Bu
vo prieita prie tokio taško, kad pa
saulyje lietuvių tarsi neliko nei var
do, nei garso. Iš istorijos puslapių 
atkasę lietuvius, vakarų mokslinin
kai skubėjo ieškoti išnykusios tautos 
kultūros likučiu. Bet po samanotais 
šiaudiniais stogais, skurstančią ir 
prispaustą jie atrado tautą gyvą, tik 
užguitą, beraštę, o kūrybingą ir kul
tūringą.

Ir staiga vėl įvyksta lyg koks ste
buklas: aštuoniolikto šimtmečio pir
moje pusėje švysteli kaip akinantis 
meteoras prūsuose Kristijonas Do
nelaitis, poetas iš tautos, kuri dar 
nuo kryžiuočių invazijos jau buvo 
pavergta, karų, marų ir užkariauto
jų sunaikinta ir iš gyvųjų nurašyta. 
Bet Donelaitis blykstelėjo ir skais
čiai sušvitęs užgęso, pats ilgiems 
laikams dingęs ir tautos - prūsų 
neprižadinęs. Reikėjo laukti dar be
veik poros šimtų metų, kol Donelai
tis buvo atrastas, iškeltas ir paro
dytas visoje savo didybėje ir švie
sybėje. Bet tik vienas, be tautos, be 
prieš jį buvusių, be pasekėjų.

Dar praėjo šimtas metų, ir staiga 
prie Baltijos ištryško naujas meteo
ras - Motiejus Valančius. Bet jau ne 
Prūsuose, o Lietuvoje, tiksliau sa
kant, Žemaitijoje. Tik šis naujas 
meteoras nesudegė pats vienas, 
kaip Donelaitis Prūsuose, bet jis 
kaip galingas švyturys švietė dau
giau kaip trisdešimt metų pažadin
damas po velėna snūduruojančią vi
są tautą - žemaičius ir kalnėnus, va
dinamus bendru lietuvių vardu, jis 
ją išbudino, apšvietė ir įstatė į gy
venimą kaip sąmoningą ir savai
mingam gyvenimui pribrendusią 
tautą.

Šie suminėti du švyturiai, irgi ne
išaiškinami evoliucine raida, yra ne
suvokiami šuoliai, tarsi koks apreiš
kimas. Tai ir yra tie jau pradžioje 
minėti mūsų tautos istorijoje prasi
veržimai arba neišaiškintų priežas
čių sukelti potvyniai. Juk dar ir da
bar galioja visuotiniai priimtas dės
nis, kad tik atitinkamoj aplinkoj ir 
tam tikrose sąlygose išauga didžios 
ir genialios asmenybės. Sokratas 
tegalėjo gimti tik Graikijoje, kur 
kultūra ir civilizacija tuo metu buvo 

pasiekusi aukščiausią laipsnį. Tik 
žydų tauta galėjo pagimdyti Kristų, 
tauta, kuri turėjo ilgų amžių religi
nes tradicijas ir nepaprastai gilią 
dievybės sampratą. Tik renesanso 
Italija galėjo duoti tokius genijus 
kaip Leonardo da Vinci arba Myko
las Angelas. Ir tai yra kultūrinė 
evoliucija.

Bet Lietuvoje nei Prūsuose to ne
buvo. Poetai vienas nuo kito įsižie
bia, vienas kitą skatina ir kursto. 
Donelaitis to neturėjo. Jis buvo vie
nas tarp užguitų savo būrų, daugu
moje beraščių, be literatūrinės ar 
poetinės tradicijos. Ir štai jis iššau
na kaip raketa, prilygstanti Home
rui, Ovidijui, Dantei. Ar įmanoma 
šitai išaiškinti normalia kultūrine 
eiga?

Nemažesnę nuostabą sukelia ir 
Valančius. Galbūt jis buvo gimęs 
kaip vadas, bet to neužtenka: reikia 
turėti ir kam vadovauti; gal jis buvo 
skirtas valdovu, bet reikia ir kara
lystės, kurios nebuvo. Ir štai jis at
sisuka į tautą, nebylią, paskendusią 
skurde ir prietaruose, nežinančią ko 
siekti ir dėl ko gyventi. Ir Valančius 
iš tokios tamsios masės stebuklus 
padaro. Jis jai yra kaip pašauktasis, 

-kaip Dievo siųstasis. Tauta jam pa
klusta be rezervų, pasiduoda jo va
liai, ir Valančius pasidaro ne tik jos 
ganytojas, bet ir valdovas, didesnis 
už gubernatorių, galingesnis už ca
rą, nors be ginklų ir kariuomenės. 
Tai irgi prasiveržimas mūsų tautoje, 
kurio neįmanoma nei išaiškinti, nei 
suvokti.

Vysk. Motiejus Valančius
Tai tračias mūsų tautos istorijoje 

neapskaičiuojamas šuolis. Nepraeis 
nė penkiasdešimt metų nuo Valan
čiaus stebuklo, ir Lietuvos naktyje 
sušvis naujas meteoras irgi neap
skaičiuotas ir normaliu keliu neiš
aiškinamas- tai Mikalojus Konstan
tinas Čiurlionis, kurio šimto metų 
sukaktį švenčiame irgi šiais metais. 
Tai irgi fenomenas, kuris iki šiandie 
tebėra mįslė, neatspėjama, kaip ga
lėjo tokioje nepurentoje dirvoje iš
dygti, lygiai kaip neišaiškinama ir 
nesuvokiama visa jo kūrybinė misti
ka.

Visas pasaulis yra muzika
Iš Jadvygos Čiurlionytės prisimini
mų: -

Kai kildavo audra, apsigaubęs 
apsiaustu, Kastukas skubėdavo į 
mišką pasiklausyti šėlstančios vėt
ros ūžimo.

Kartą, sugrįžęs iš pasivaikščioji-
mo, jis pasakė:

— Tos pušys kažkaip ypatingai 
ošia - skamba visai kaip styginis or
kestras.

Ir kadaise dar vaiko vaizduotėje 
gimusi, iširdyje išugdyta ir išnešiota 
jaunystė, paprastai ir nuoširdžiai 
suskambėjo miško poema. Tai vėjo 
banguojančiu ritmų įkvėpta, vidur-

V akarietiškas gyvenimas ir jo ko
mentavimas grindžiamas griežta lo
gika ir priežastingumo principu: 
kiekvienas kultūrinis ar politinis 
vyksmas rutuliojasi iš prieš tai bu
vusio. Net mene ir religijoje toksai 
dėsningumas pilnai galioja, nors šios 
dvi gyvenimo šakos yra tiek mistiš

kos, kad gal niekas ir nesistebėtų, 
jeigu ir įvyktų prasilenkimų su logi
ka ir konsekventiška įvykių seka. 
Kitaip yra su lietuvių tautos istorija. 
Čia tokio nuoseklumo nėra, ir įvy
kiai nesiduoda surišami kokiais nors 
priežastingumo saitais. Iš aukščiau 
paduotų istorinių faktų ir posūkių 
kiekvienas yra logišku metodu neiš
rišama mįslė. Tai nėra logiškas ar 
matematiškas uždavinys, kuris gali 
būti išsprendžiamas iš turimų pre
misų arba duotų žinomųjų. Čia tėra 
tik vienas kelias - įspėti.

dienio saulėtos harmonijos pripildy
ta, ryto skaidrumu švytinti pirmoji 
lietuviška simfonija ’’Miške".

Iš Čiurlionio laiško broliui Povilui:

’’Kad Tu, Broleli, žinotum, kaip 
nuostabu pas mus namuose. Kažko
kia nuostabi harmonija, kurios nie-_ 
kas nesugeba sudrumsti - visi 
tarpusavy gyvena kaip gražus spal
vų derinys, kaip puikaus akordo 
skambėjimas, - ir mūsų senutis na
mas, ir medžiai, vaisių slegiami, ir 
reginys į pievas, į mūsų kadugių 
kalvelę ir mišką, už kurio -kasdien 
leidžiasi saulė”. /

Iš Čiurlionio laiško draugui Marijo
nui Markevičiui:

"Visas paskendau kontrapunkte. 
Visą pasaulį vaizduojuos kaip didelę 
simfoniją: žmonės - tai gaidos, vo
kiečiai - tai disonansai ir falšius, 
gražios melodijos - tai tolimieji 
Druskininkai ir Varšuva.”

**♦

Sustokime kiek ties Valančiaus 
mįsle. Valančiaus padėtį norėtųsi 
sugretinti su tuo pasakų princu, ka
ralaičiu, kuris piktų burtininkų pag
robiamas iš tėvo dvaro ir paleidžia
mas nykioje, piktų žvėrių kupinoje 
girioje. Kiekviename žingsnyje grė
sė mirtini pavojai ar tai iš plėšrių 
žvėrių, ar tai iš klastingų šliūžių. 
Karalaitis riktelėjo. Gal ne iš bai
mės, gal save padrąsindamas, kad 
jis ir tyruose karalius. Ir staiga 
įvyksta nepramatyti dalykai: iš po 
samanų, iš po grumstelių ir grublėtų 
medžių šaknų tarsi pagal komandą 
iškyla nykštukai, kurie pasiduoda 
karalaičio valiai ir tik laukia, ką jis 
įsakys. Ir karalaitis, susikuria savo 
karalystę, nykštukus ištraukia iš po 
velėnų ir samanų,'nugali visus tyko
jančius priešus ir taip laimingi jie 
būna.

Šitas trupučiukas fantazijos, su
gretintas su Valančiaus veikla to 
meto Lietuvoje, iš tiesų nė kiek ne
perdėtas. Leiskite kiek šitą parabolę 
paanalizuoti. Gimęs laisvųjų ir pasi
turinčių ūkininkų šeimoje Valančius 
galėjo ir nematyti, kas vyksta ap
linkui. Liaudis nužmoginta, beteisė, 
to meto socialinėje sampratoje ga
liojanti tik gyvulio vietoje, o visa 
kultūrinė aplinka svetimųjų ranko
se: visi inteligentai tepripažįsta tik 
lenkišką kultūrą, nors visa politinė 
galia yra rusų imperijos gubernato
rių ir policijos viršininkų rankose. 
Jokios vilties liaudžiai, t.y. lietu
viams iškišti galvą iš po velėnos ar 
samanotos pastogės ir skintis kelią į 
šviesesnį gyvenimą. Toji liaudis ne
turėjo teisės nei į pripažinimą, kad 
jie yra žmonės tokie patys, kaip ir 
visi kiti, nei į mokslą, nei į teisę būti 
žmonėmis. Ir pats Valančius oficia
liai priklausė tai pačiai nužmogintų
jų ir beteisių kategorijai, nors jo tė
vai skaitėsi laisvi nuo baudžiavos, 
bent savo kieme turėjo šiokios to
kios nepriklausomybės, tačiau iškilti 
į viešumą, prilygti establišmentui jis 
neturėjo jokios teisės. Ir jeigu jis 
įšėjo į žmones, jeigu pateko į mo
kyklas, tai tik apeidamas to meto 
įstatymus, klastodamas savo kilmės 
dokumentus. Lygiai ir šiandie, po 
beveik dviejų šimtų metų, Lietuvoje 

-galioja tokia pati padėtis: nors ofi-
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Mūsų Pastogė Nr. 27, 1975.7.14, psl. 3

3



Valančiaus »♦.
Atkelta iš psl. 3

cialiai išrašyti šūkiai - viskas liau
džiai!, - tačiau norįs pasiekti ko nors 
aukščiau ar moksle, ar administra
cijoje, prievartos keliu turi išpažinti 
arba priklausyti naujai sudarytam 
establišmentui: besąlyginiai pri
klausyti krašte galiojančiai politinei 
partijai, ginti neklaidingą
socialinę santvarką ir džiaugsmingai 
pripažinti pavergėjus kaip išlaisvin
tojus. Bet ar yra tokiose sąlygose 
kitoks kelias? Mes būdami čia dažnai 
nepagailime karčių žodžių tiems, 
kurie, žiūrint iš čia, koja kojon žen
gia su establišmentu. Tokio būdu ir 
Valančiui, užuot minėję jį kaip tau
tos vadą, turėtume jam net ir po 
šimto metų minėjimuose tarti skau
džių žodžių, kad jis oficialiai derino
si prie to meto establišmento Tačiau 
Valančius žinojo, kad nesitaikant 
prie establišmento toliau už savo 
kiemo neišeisi nekalbant jau apie 
vadovavimą tautai. Jeigu mūsų są
lygose veiktų vysk. Valančius, tai ir 
į jį iš čia gal žiūrėtume su tokiu pa
čiu nepasitikėjimu, kaip kad žiūrime 
į dabar Lietuvoje veikiančius vys
kupus arba kitus vietos sąlygose iš
kilius lietuvius. Galimas daiktas, 
kad reikės palaukti dar šimto metų, 
kada laiko perspektyvoje išryškės, 
kas buvo tikras kovotojas už tautą, o 
kas buvo tik vaidintojas, prisipla
kėlis.

Nors vysk. Valančius ir labai daug 
nuveikė tautos kultūrinimo, švieti
mo srityje, bet jokie dokumentai 
neliudija, kad jis kur nors būtų išsi
šokęs prieš to meto valdžią. Tiesa, 
jis buvo skundžiamas Maskvai, ir 
Maskvos parėdymais pastaraisiais 
savo karaliavimo metais jis buvo in
ternuotas, bet tik dėl to, kad jo įtaka 
ir autoritetas tautai buvo perdaug 
didelis ir norėta jį atskirti nuo tau
tos, jį izoliuoti. Tačiau ir tas nepa
vyko: jo veikimas, jo įtaka prasi
skverbė pro šnipų ir žandarų užtva
ras,ir jo balsas jau būnant uždarume 
Lietuvoje skambėjo garsiau, negu 
jis būtų kalbėjęs iš sakyklų bažny
čiose. Žinoma, jis kovojo prieš val
dininkų savavaliavimą, prieš korup
ciją ir net kreipėsi į aukščiausius 
autoritetus tokius valdininkus su
tramdyti, tačiau oficialiai jo lojalu
mas esamai santvarkai buvo išlai

Gyvenimas...
Iš gegužės mėn. gauto dokumento 
rusų kalba

1974-jų metų gruodžio 24 dieną 
Vyriausias Teismas Vilniuje, pasi
rėmęs Lietuvos Baudžiamojo 
Kodekso 199 straipsniu, nuteisė V. 
Jaugelį dvejus metus kalėti už Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
16-jo numerio platinimą ir už rinki
mą parašų po 17.000 lietuvių katali
kų memorandumu. Jis buvo pasiųs
tas į Pravieniškių stovyklą ir įjung
tas į pačių blogiausių kriminalinių 
nusika'iėlių brigadą.

Netrukus, V. Jaugeliui teko už
mokėti už savo drąsų laikymąsi 
teisme. Vasario 10 naktį, jam besi
meldžiant, kriminaliniai kaliniai jį 
žiauriai sumušė - smarkiai sužalota 
jo galva ir perlaužtas smakras, dau
gelis neturėjo jokių asmeniškų sąs
kaitų su kriminalistais ir todėl per
šasi mintis, kad kriminaliniai nusi
kaltėliai tai padarė viršūnių įsakyti.

Gydydamasis Lukiškių ligoninėje, 
daugelis buvo pasiųstas į Vilniaus 

ligoninę, kur buvo nustatyta, 
kad jis turi skilvio vėžį. Gydytojai 
pasiūlė jį operuoti, nes po jo išleidi
mo laisvėn 1976 metais, operaciją 
daryti būtų per vėlu. Tačiau dauge
lis atsisakė būti operuotas kalėjimo 
sąlygose. Netrukus jis vėl tapo per-
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kytas nesuteptas. Nors jis buvo mo
ralinis absoliutas Lietuvoje, tačiau 
žinojo savo ribas. Jis nepritarė 1863 
metų sukilimui ne dėl to, kad nebūtų 
buvęs patriotas, bet kad tas sukili
mas buvo beviltiškas, ir juo labiau, 
net laimėjus, nenešė jokių pragied
rulių patiems lietuviams. Tačiau po 
sukilimo jis visą savo autoritetą me
tė gelbėdamas sugautus sukilėlius 
nuo Sibiro tremties ar kartuvių.

Grįžtant prie anksčiau pradėtos 
pasakos parabolės turime su didele 
pagarba ir net pietizmu pripažinti, 
kad Valančius tarsi antžmogiška jė
ga įstengė ištraukti tautą iš po sa
manų ir velėnų ir jai atidarė akis į 
šviesą ir ateitį. Iškeldamas lietuvį ir 
lietuvių kalbą greta lenkų ir rusų, jis 
pasėjo sėklą lietuvio sąmonėje, kad 
ir lietuviai gali lygiateisiškai reikštis 
kultūriniuose ir net politiniuose 
sektoriuose. Valančius bene bus 
pirmasis pasėjęs tautinio sąmonin
gumo sėklą, kuri vėliau per Aušrą ir 
Kudirką išsivystė iki nepriklauso
mybės. Tauta buvo apskretusi ir 
paskandinta alkoholyje, Valančius ją 
nuprausė ir nublaivino, tauta nemo
kėjo skaityti, jis ją išmokė rašto, 
tauta neturėjo ko skaityti, Valančius 
pats prirašė, kad turėtų ko skaityti, 
žodžiu, iš beformės ir beteisės ma
sės atgaivinti ir subrandyti tautą 
yra didelių pastangų ir kelių kartų 
darbas. Valančius šitai atsiekė per 
trisdešimt metų savo milžiniška as
menybe ir autoritetu. Visai tad ne
nuostabu, kad nepraėjus nė 75 me
tams nuo Valančiaus mirties prof. V. 
Biržiška, vertindamas Valančiaus 
įnašą lietuvių tautai, rašys: ’’Valan
čiaus veikla prasiskverbė į visas 
Lietuvos viešojo gyvenimo sritis ir 
visose jis savarankiškai pasireiškė ir 
tuo būdu visai Lietuvos XIX am
žiaus istorijai uždėjo savo valančinį 
antspaudą.”

Bandydami aprėpti Valančiaus 
didybę, kiti siūlo vyskupą Valančių 
įrašyti į istoriją kaip Valančių Didįjį. 
Valančius mums ir be to didelis. Ga
lima sakyti, kad ir iki dabar Valan
čiaus didybė ir svoris mūsų tautos 
istorijoje dar nėra išmatuota ir pil
nai neįvertinta. Ir gal šito niekad 
nebus prieita, prileidžiant, kad mū
sų tautos istorija vystėsi ne tiek 
nuosekliu keliu, kiek neapskaičiuo
jamais ir neišaiškinamais šuoliais. 
Dėl to ir Valančius atsistoja visai 
kitokioje šviesoje negu kad žvelgtu
me į jį kaip istorinės sekos padik
tuotą produktą.

keltas į stovyklą.
Kovo 28 V. Jaųgelis pasiuntė laiš

ką TSSR Generaliniam Prokurorui, 
prašydamas, kad jam būtų sugrą
žinti kai kurie religinio kulto reik
menys, kuriuos sargyba buvo atė
musi jį perkeliant į ligoninę. Jis taip 
pat prašė būti perkeltas į politinių 
kalinių stovykla. Jei mėnesio bėgyje 
po laiško išsiuntimo jis nesusilauks 
teigiamo atsakymo, jis pradės bado 
-i reiką.

Mes, artimi V. j augelio draugai 
pra-ome visu padoriu žmonių kelt 
save balsus ir išgelbėti jaunuolį nuo 
neišvengiamos pražūties.

1975 m. kovo 10-18 dienomis, Vy
riausio Teismo Vilruuje buvo teisia
mas Juozas Gražys. Remiantis 08 
straipsnio pirmąja dalimi, jis buvo 
nuteistas trejus metus kalėti už 
’’Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos’’ įrišima (po 4-5 egzempliorius 
pirmųjų numerių ir po 20 egzemp
liorių G-jo T 7-jo numerio) bei už 
platmim > k< ,;u mašinėle perrašytu 
Jari.onai a • i t a ry Kinio pobūdžū 
brošiūra - \ kivyskupas Matulevi
čius", "Tau, L'etuva" ir kitų. Teisme 
salt n nieko n įleido. (ELTA

.. .Lietuvoje
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 12 
Telšių Vyskupija. Šatės.

— 197! balandžio mėnesį Šačių 
parapijos tikintieji, vadovaujant pa
rapijos komitetui, pastatė Šačių 
bažnyčios šventoriuje Šv. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo statu
lą. Vietinės valdžios pareigūnai įsa
kė Šačių parapijos klebonui kun. 
Senkui paminklą nugriauti.

— Jei napašalins nuo šventoriaus 
statulos, iškeldinsime iš parapijos, - 
kalbėjo pareigūnai. Tada kun. Sen
kus kreipėsi į Telšių vyskupijos Ku
rija. Mors. Barauskas patarė nusi-j 
leis'i ir paminklą nugriauti.

1974 gegužės 27 į Šates atvyko 
Skuodo rajono pareigūnas Petras 
Rudys ir, išsikvietęs apylinkės pir
mininką Jušką bei bažnytinio komi
tete pirmininką Juozą Valančiauską, 
pareikalavo tuojau pašalinti nuo 
šventoriaus statulą. Bažnyčios ko
miteto pirmininkas pareiškė, kad 
Telšių vyskupijos Kurija 1954 buvo 
nurodžiusi, kad galima statyti kry
žius šventoriuose, kapinėse ir tikin- 
čiųjų kiemuose.

— Čia yra rašoma, kad galima 
statyti kryžius, o ne statulas, - karš
čiavosi P. Rudys, kai buvo supažin
dintas su Kurijos raštu. Parapijos 
komiteto pirmininkas paaiškino, kad 
niekas iš parapijiečių nesutiks sta
tulos nuimti.

— Argi tu negali surasti apylin
kėje keletą chuliganų, nugirdyti 
juos, arba uždegti nurašytą mašiną 
ir paleisti į statulą ir iš tos Dievo 
Motinos neliks nė ženklo, - kalbėjo 
Rudys apylinkės pirmininkui. Šie 
išsireiškimai sukėlė tikinčioje liau
dyje gilų pasipiktinimą - valdžios 
pareigūnams reikalinga net girtų 
chuliganų pagalba kryžiams ir sta
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tuloms naikinti.
1974 birželio 24 Šačių parapijos 

komitetas gavo tokį raštą:
’’Įpareigoti Šačių parapijos komi

tetą mėnesio laikotarpyje nuo 
sprendimo įteikimo nugriauti sava
vališkai pastatytą statulą. Skuodo 
raj. VK pirmininkas Č. Sabanskis”.

Tikintieji, sužinoję apie tokį rajo
no sprendimą, nutarė nenusileisti:

— Kuo valdžios pareigūnams už
kliūva šventoriuje pastatyta Dievo 
Motinos statula? — piktinosi žnio- 
nės. - Geriau tekovoja su chuliganais 
ir girtuokliais. Patys skelbia religi
jos laisvę, o su chuliganų pagarba 
kryžius beis statulas griauna.

Tikintiesiems protestuojant, į Ša
tes atvyko Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinio pavaduotojas Murnikovas 
ir pareiškė, kad "dėl ramybės” sta
tula testovi šventoriuje. Murniko
vas net nusifotografavo prie statu
los...

JUOKAI
KONSTITUČIJŲ SKIRTUMAI

— Koks skirtumas tarp Sovie
tų Sąjungos ir JAV konstituci
jų?

— Skirtumas nedidelis: Sovie
tų Sąjungos konstitucija garan
tuoja piliečiui laisvę savo nuomo
nei pareikšti, o JAV konstitucija 
garantuoja laisvę ir savo nuomo
nę pareiškus.

DARBAS IR BOSAS

— Kas tai. sakė, kad gali nie
ko dabar nedirbti, vien todėl, 
kad aš tave kokį kartą pabučia
vau, — barasi bosas.

— Mano advokatas, — pa
aiškino tarnautoja.
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IŠKILMĖS BRISBANĖJE
Petrinės dar nepr. Lietuvos lai

kais buvo neeilinė diena. Ypatingai 
aš, kaip šiauliškis, prisimenu: į Šv. 
Petro ir Povilo atlaidus prigūžėdavo 
žmonių net iš labai tolimų apylinkių. 
Į didingų bei pačią aukščiausią Lie
tuvoj bažnyčią pamaldom visi nesu- 
tilpdavo, tad ir šventorius būdavo 
sausakimšai užimtas. Iš senuolių, 
prosenių nūpasakojimų visi žinojo, 
kad per šv. P. ir P. atlaidus bažnyčia 
grius, tad, kad ir gyvybe rizikuoda
mi, visi norėjo patį faktą pamatyti - 
pergyventi. Esą jau Šiaulių ežero 
vanduo yra ’’pasikasęs” iki didžiojo 
altoriaus, ir tai dar biškutėlį toliau 
paeis, susirinkusių svorio nebeatlai- 
kydama bažnyčia grius!

Minimas ’’griuvimas” ir įvyko. 
Gerai neprisimenu, bet, regis 1934 
metais per atlaidus. Vienai moterė- * 
lei,stovėjusiai šventoriuje (gal toliau 
įeiti prisibijojo), pakėlusiai akis į 
aukštą bokštą bei virš jojo pamažėl 
slenkančius debesis pasirodė, kad 
bokštas krypsta,ir suriko,kad baž
nyčia griūva! To ir betrūko, ir žmo
nės, apimti panikos, pradėjo bėgti iš 
šventoriaus ir bažnyčios per silp
nesniųjų jau gulinčius kūnus. Aukų 
buvo daug. Tai tik įvadėlis, nes šis 
rašinėlis skirtas ne to įvykio apra
šymui.

Rašau kas vyko birželio 29-tą 
Brisbanėj. Pietų Brisbane] Šv.rMa
rijos bažnyčia negriuvo ir bokštas 
nelinko, nors joje buvo susirinkusių 
tautiečių retai matomas skaičius. 
Mes šventėme dvigubą šventę - mū
sų gerb. kapeliono vardines ir Jojo 
40 metų kunigystės Jubiliejų. Šv. 
Mišias celebravo net trys kunigai. 
Jubiliatas ir Diocesan Chancellor 
Rev. Fr. Douglas, kuris yra ir vietos 
Vyskupijos kancleris ir Fat. Walsh 
- Carmelitas, kuris Jubiliatui kun. 
Dr. P. Bačinskui esant Bonegiloje 
dar nebuvo kunigu ir tik Wodongos 
pašto tarnautojas.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Į Australiją rugpiūčio pradžioje 

numato atvykti iš Lietuvos pagar
sėjusi solistė Nijolė Ambrazaitytė. 
Ji skaitoma viena iš pačių pajėgiau
sių dainininkių Lietuvoje. Solistė 
numato išbūti Australijoje apie mė
nesį laiko, koncertuoti lietuviams. 
Jos atvykimu ir globa rūpinasi čiur- 
lioniečių klubas Melburne.

***

Atsiųsta paminėti

ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS. 
Vyno stebuklas. Eilėraščiai. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas Čikagoje 1974 m. 80 psl. 
Kaina 5 dol.

Rinkiny 73 eilėraščiai. Poetas Ny- 
ka-Niliūnas yra vienas iš mūsų iški
liųjų poetų išeivijoje.

ARĖJAS VITKAUSKAS. Už tė
vynę. Eilės ir apysakos iš kovų už 
Lietuvos nepriklausomybę 1919 
-1921 metų. Kaunas, 1926 m. Per
spausdinta Amerikoje 1975 m.

JURGIS GLIAUDĄ. Pagairė. 
Dienraščio ’’Draugo” premijuotas 
romanas. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas 1975 m. Čikagoje. 270 
psl. Kaina $ 4.50.

METMENYS Nr. 29. Kūryba ir 
analizė. Žurnalas. Redaguoja V. Ka
volis. Numerio kaina $ 3.00. Keturių 
numerių prenumerata $ 10.00. Ad
ministracijos adresas: M. Paškevi- 
čienė, 3308 W. 62nd Pl., Chicago, Ill. 
60629, U.S.A. Šiame numery rašo Ž. 
Bilaišytė, D.J. Valiukėnaitė, K. Ost
rauskas, A. Landsbergis, V. Kavo
lis, R. Viesulas, J. Janavičius. Kul
tūrinė apžvalga ir knygos.

Kun. Dr. P. Bačinskas

Šv. Marijos bažnyčios klebonas, 
tai jau ketvirtas iškilmėse dalyva
vęs kunigas, pasakė pamokslą, kuris 
pamokslo pradžioje perskaitė Bris
bane arkivyskupo laišką - sveikini
mą Jubiliatui. Ašarėlės pabiro tau
tiečiams, kada J.E arkivyskupas sa
vo laiške giliai paminėjo ir mūsų 
kenčiančios Tėvybės skausmus. Pa
maldų metu darniai giedojo vietos 
choras, vedamas K. Stakūno.

Po iškilmingų pamaldų, visi sugū
žėjo į lietuvių namus. Dalyvaujant 
visiems kunigams ir dar atvykus 
imigracijosDirektoriui - Fat. T. Ke- 
liher, ten buvo pasakyta gerb Jubi
liatui daug gražių žodžių. Brangin-

Aną savaitę iš Anglijos grįžo Dr. 
Gytis Danta su šeima ir numato įsi
kurti Canberroje. Anglijoje jis spe
cializavosi neurologijos srityje ir il
gus metus dirbo kaip specialistas. 
Iškvietė jį į Australiją Australijos 
vyriausybė: Canberroje rengiama 
didelė ligoninė, kur Dr. G. Dantai 
pavesta joje įrengti neurologijos 
skyrių ir jam vadovauti. Malonu pa
sveikinti sugrįžusį ir džiaugiamės 
savo tarpe turėdami dar vieną švie
sų lietuvį.

***

Tasmanijos lietuviai ruošiasi in
vazijai į Lietuvių Sodybą Engandi- 
ne. Pats pirmasis buvo apsilankęs 
A. Kantvilas, o pirmasis įsikūręs so
dyboje yra p. Simanauskas su ponia. 
Šiais metais žvalgybos tikslais so
dyboje viešėjo p. Jonas Saliklis.

Neužteko vyrų. Buvę iškomandi- 
ruotos dar dvi ponios: Ieva Andriu- 
konienė ir Petronėlė Petraitienė, 
kurios sodyboje išgyveno keturias 
savaites ir liepos 5 d. grįžo į Tasma- 
niją. Šitų neišaiškintų vizitų rezul
tatai paaiškės vėliau.

Žinoma Australijoje skulptorė Ie
va Pocienė išvyko pasižmonėti po 
pasaulį. Ją vilioja nematyti meno 
turtai kituose kraštuose.

***

Po ilgesnės kelionės į Adelaidę 
sugrįžo S. ir A. Pacevičiai. Dr. S. 
Pacevičienė dalyvavo ir dantų gy
dytojų kongrese Meksikoje.

***. 

damas laikraščio eilutes, kalbėjusių 
neišvardinsiu, bet turiu paminėti 
mūsų visad gyvastingą baž. komit. 
pirmininką - A. Preimaną, kuris po 
sveikinimo žodžio, Jubiliatui įteikė 
(kaip jis išsireiškė) ’’tuščią vokelį”. 
Galiausiai susumavus sveikinusių 
žodžius, jie visi dėkojo kun. Dr. P. 
Bačinskui už pasišventimą Brisba- 
nės lietuvių bendruomenei. Mes tu
rėjom ’’part time” kapelioną kun. S. 
Gaidelį prieš tai, bet atsilankant 
du-tris kartus per metus, laikas ne
suteikė galybės išpildyti to, ką at
lieka čia reziduojantis kapelionas. 
Mūsų atmintis apie kun. S. Gaidelį 
tebėra auksinė, bet ir dabartinį mū
sų kapelioną - kun. Dr. P. Bačinską 
myli ir gerbia netik šios religijos

Spaudoje
Bostone (USA) išeinąs lietuvių 

savaitraštis ”Keleivis”vasario 18 d. 
numery paskelbė Mykolo Drungos 
laišką, kurį perspausdiname ištisai 
manydami, kad laiško autoriaus 
svarstymai gali būti įdomūs ir 
”M.P.” skaitytojams:

Neseniai Sov. Sąjunga at
metė JAV kongreso priimtą 
prekybos sutartį, įsakmiai 
įpareigojančią swietus at
leisti emigracinius varžtus. 
Nieko nuostabaus, kad so
vietai atmetimą motyvavo 
teigimu, jog kongreso patai
sa reikštų kišimąsi į Sov. 
Sąjungos ’’vidaus reikalus“. 
Gal tik nuostabiau, kad, kri
okuodami sen. Jacksoną, 
panašų teigimą atkartojo ir 
prez. Fordas su min. Kissin- 
geriu. Nejaugi ir Amerikos 
egzekutyyinei valdžiai atro
do, kad reikalavimas už 
prekybinius palengvinimus 
atsilyginti elementarių žmo
gaus teisių paisymu jau yra 
kišimasis į Sov. Sąjungos 
vidaus tvarką?

Liepos 19 d. įvykstančio Sydne- 
jaus sav. mokyklos baliaus metu 
Linksmieji Broliai keičia savo prog
ramą ir profesiją: užuot dainavę ir 
apdainavę numato surengti pirmą 
kartą Lietuvių Klube 
madų paradą. Sveikiname su 
pažanga!

***

Aną savaitgalį Sydneuje pribuvo 
r eilė melburniškių: matėsi Vyt. 
Juška, vedęs rekolekc.jas Sydne- 
jaus jaunimui, Albertas 
Zubras,(tikslai neišaiškinti).

***

Pereitą savaitę grįžo į Sydney vi
siems gerai žinomas ’’skrajojantis 
vaidila” Paulius Rūteni:. Po daugiau 
kaip dvidešimties me:ų čigoniško 
gyvenimo, atrodo, jis či. žada galu
tinai nusėsti: nusipirkęs butą (flat) 
jis čia numato įsikurti ir yventi ka
pitalistiškai.

***
Vienas tautietis tiek buvo suža

vėtas klubo vėžių vakaru, kad pa
laimintoj ekstaxej būdamas parva
žiavo namo... dešine puse! Sveikina
me: laimingas iš visų pusių!

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę! 

bendruomenės nariai, bet ir kitų ti
kybų, nes jis - kapelionas yra neap
sakomai paslaugus visiems ir per 
šešius metus įrodė bei patvirtino, 
kad jįs yra mūsų tolimos nuo didžių
jų entrų bendruomenės ir ašis ir 
alyva - patsai sukdamas mūsų bend
ruomeninio judėjimo ratą, ir pats 
pila alyvą, kad tik niekas nečirškėtų. 
Taip, kad, ir skaičiumi sumažėję la
bai žymiai, bet pats gyvastingumas 
nemažėja ir tai dėl visų gerbiamo ir 
mylimo kapeliono. Prie tų žodžių, 
kuriuos tariau paminėtoj šventėj, 
tebūna leista ir šia proga pakartoti - 
pačios geriausios sveikatėlės besi
darbuojant Dievo ir Tėvynės vy
nuogynuose.

Klimelis

Jei prez. Fordas su min. 
Kissingeriu iš tikrųjų taip 
galvoja, reikia jiems pri
minti kad ir tokį faktą.

Nemaža dalis tų, kurie 
desperatiškai siekia iš tary
binio kalėjimo ištrūkti, yra 
Lietuvos, Latvijos arba Es
tijos piliečiai. O JAV vy
riausybė iki šiol nėra pripa
žinusi šių nepriklausomų 
kraštų prievartinio įjungimo 
Sovietų Sąjungom Taigi, A- 
merikos akimis žiūrint, Pa
baltijo kraštai teisiniu po
žiūriu tebėra nepriklausomi. > 
Todėl, kas kas, bet reikala
vimas, kad sovietų okupaci
nė valdžia leistų pabaltie- 
čiams (jų taupė ir Pabaltijo 
žydams) laisvai išemigruoti, 
jau pačių Amerikos vyriau
sybės galvų jokiu būdu ne
gali būti laikomas kišimusi 
į Sov. Sąjungos vidaus rei
kalus. Blogiausiu atveju, tai 
būtų kišimasis į Pabalti jos 
valstybių reikalus, bet nete
ko girdėti, kad tų valstybių 
teisėti atstovai dėl to būtų 
pareiškę kokį nors protestą. 
Dėl to ir Fordas su Kissin
geriu turėtų būti atsargesni, 
prieš . reikšdami pritarimą 
Brežnevo argumentams.

Įdomu, ar šį teisinį mo
mentą yra iškėlę mūsų 
veiksniai, protestuodami 
prieš egzekutyvinės valdžios 
atsiprašinėjimus sovietų lin
kui? žinau, kad vienas ki
tas privatinis asmuo, yra tuo 
reikalu prez. Fordui nusiun
tęs laišką, bet atsakymo Ilg
šio! jokio negauta.

Su geriausiais linkėjimais
Mykolas Drunga

Laikrodis kaip kompasas. Pasidėk 
ant delno laikrodį ir atsuk valandinę 
rodyklę į saulę. Padalink pusiau tar
pą tarp valandinės rodyklės ir 12 ir 
išvestoji tiesė rodys šiaurės pusru
tulyje pietus, o pietų pusrutulyje 
šiaurę.

Mūsų Pastogė Nr. 27, 1975.7.14, psl. 5
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DABAR JuSŲ ŽODIS
(’’YOU SAY THE WORD”)

Moterų veikloje

Taip vadinasi nauja spalvotos telex izijos serija, pirmoj eilėj skiriama J 
išmokyti jus angliškai, dabar transliuojama per komercines televizijos 
stotis visoje Australijoje Šitoji 39 valandų ilgumo tarpais serija paruošta 
ateivių švietimui televizijos Wollongonge, kurią remia Australijos 
vyriausybė

Šias švietimo serijas perduoda šios TV stotys:

SYDNEY Channel 10 sekm. 10-11 vai. pr. p.
MELBOURNE Channel 0 sekm. 10.30 11.30 vai pr. p.
ADELAIDE Channel 7 sekm. 9-10 vai. pr. p . 
PERTH Channel 9 sekm. 8.50-9.50 vai. pr. p.

Channel 7 sekm. 10.30-11.30 vai. pr. p.
WOLLONGONG Channel

sekm..30-11.30 pr. p.
Pirm. 10.50-11.05 pr. p.
Antr. 10.50-11.05 pr. p.
Treč. 10.00-11.00 pr. p.
Ketv. 10.50-11.05 pr. p.
Penkt. 10.50-11.05 pr. p.

NEWCASTLE Channel 3 Sekm. 8-9 vai. pr. p.
LAUNCESTON Channel 9 Sekm. (laikas dar nenustatytas) 

(prasidės nuo liepos 6 d.)
MOUNT GAMBIER Channel 8 Sekm. (laikas dar nenustatytas)
PORT PIRIE Channel 4 Penkt. 10.30-11.00 p.p.

(prasidės nuo birželio 20 d.) .
BALLARAT Cannel 6 Sekm. 10.15-11.15 pr. p.

SKAITYTOJAI 
PASISAKO

Būnant Amerikoje įdomu buvo iš
girsti per ’’Margučio” radiją Čika
goje muziko Strolios pranešimą, 
kaip populiarinti lietuvių chorus bei 
dainas.

Ruošiant vien lietuvių pastango
mis koncertus pasirodė, kad kita
taučius yra labai sunku patraukti 
bei sudominti. Į tokius koncertus ki
tataučių ateina labai nedaug. Tuo 
labai susirūpinę muzikai Gaidelis ir 
Strolia. Jiedu pradėjo ieškoti būdų, 
kaip išpopuliarinti mūsų dainas ir 
kaip patraukti į tokius koncertus 
daugiau svetimtaučių. Tad sutarė 
Bostone sueiti į kontaktą su univer
siteto choru, kuriam buvo išversta 
pora lietuviškų dainų į anglų kalbą ir 
dar duota pora dainų vien lietuviš
kai.

Buvo surengtas koncertas, į kurį 
pakvietė žinomą vokietį solistą ir 
Bostono simfoninį orkestrą. Tasai 
solistas padainavo keletą dainų sve
timomis kalbomis ir porą dainų lie
tuviškai. Tokiu būdu susirenka dau
giau kitataučių, kurie taip ir supa
žindinami su mūsų dainomis.

Kviečiami kitataučiai solistai ne 
dėl to, kad būtų žeminami ar igno
ruojami savieji, bet tokiu būdu yra 
greitesnis kelias prieiti prie kita
taučių visuomenės ir taip supažin
dinti bei sudominti juos mūsų dai
nomis. Taip pat pakviečiami ir re
porteriai. Atsiliepimai buvo kibai 
geri. Vokiečiai išsivertė lietuviu 
daina ’’Kas bus. močiute, kas bus”, ir 
vokiečiu choras ją dainavo ,-avo 
koncvri v.

- Kalėdinę giesmę ’’Linksmą gies
mę mes užtrauksim” gieda lietuviš
kai amerikonai ar vokiečiai (gerai 
neprisimenu).

Placed by Dept, of the Media

Keletą lietuvių liaudies dainų me
lodijų. kaip ’’Kai aš turėjau kaime 
mergelę’’, suktini ir ’’noriu miego” ir 
dar kai kurias amerikonai jau pasi
savinę: žodžiai angliški, nieko bend
ro neturį su lietuvišku dainos turi
niu. Daug naudojama mūsų liaudies 
melodijų amerikiečių plokštelėse. 
Leidyklos, apsidraudusios ’’copy
right”, visą pasisavinusios. Dėl to 
Los Angeles mieste buvę net nesu
sipratimų. Amerikiečiai, išgirdę lie
tuvius dainuojant kai kurias iš 
aukščiau paminėtų dainų, ėmę net 
protestuot. Yra plokštelėje viena 
daina ’’Sleep my baby sleep”, kuri už 
rašyta kaip "old Lithuanian Song”.

Gal ir teisingai muzikai Gaidelis ir 
Strolia pasirinko tokį kelią popu
liarinti mūsų dainas. Norėtųsi at
kreipti į tai dėmesį ir Australijoje 
gyvenančių muzikų ir chorvedžių, . 
gal ir jie galėtų panašiai veikti ir 
Australijoje. Muzikas Strolia užbai
gė savo pranešimą tokiais žodžiais: 
"Medžiaginiai turtai, kaip mašinos, 
kailiai, prabangiai įrengti butai ki
tataučiams mūsų kultūros nerepre- 
zent.'.mja. Reikia ieškoti būdų re- 
prezentuotis per meną, muziką, 
tautodailę”.

0-ė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parą.

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijos visuotinis me
tinis susirinkimas įvyksta liepos 27 
d., sekmadienį, 3 vai. Sydney Lietu
vių Klubo mažoje salėje, Banks- 
towne.

Darbotvarkė:
1. Susirnkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų Komisijos sudarymas.
4. Draugijos Įstatymų papildymas
5. Pereito metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
6. Pirmininkės pranešimas.
7. Iždininkės pranešimas.
8. Sodybos statybos finansinis 

pranešimas.
9. Ligonių Reikalų Vedėjos pra

nešimas.
10. Kontrolės Komisijos praneši

mas.
11. Diskusijos dėl pranešimų.
12. Naujos Valdybos ir Kontrolės 

Komisijos rinkimai.
13. Klausimai ir sumanymai.
14. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visas nares ir prijau

čiančias kuoskaitlingiausiai daly
vauti. Po susirinkimo narių pabend
ravimas prie kavutės.

S.L.M.S.G.D.
Valdyba

PRANEŠIMAI

Sydney Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugijos Lietuvių So
dybos Patikėtinės praneša, kad Lie
tuvių Sodybos statybos STAGE 3 
užbaigtas ir jau apgyvendintas.

Planai dėl statybos STAGE 4, kur 
susidės iš dviejų pastatų su pen
kiais butais, yra paruošti ir numaty
ta neužilgio nauji statybos darbai.

Pereitų metų pabaigoje siekęs Australijoje azylio teisės ir triukšmin
gai deport uotas,buvęs sovietų smuikininkas E. Ermolenko birželio 27 d. 
svečiuojasi Sydnejaus Liet. Klube. Nuotraukoje antras iš kairės Ermo
lenko, šalia jo svečias iš Melbourne A. Zubras ir vienas iš Klubo direkto
rių A. Reisgys.

1975 m. gegužės 9 d. Government 
Gazette skelbia patvirtinimą papil
domų Lietuvių Sodybos patikėtinių: 
Ona Maksvytis, Tamara Vingilis, 
Irena Dudaitis, Martyna Reisgys. 
Priskaitant esamas patikėtines O. 
Baužienę, P. Daukienę, dabar viso 
šešios patikėtinės.

S.L.M.S.G.D-jos 
Valdyba

MŪSŲ LIGONIAI
Z

S.L.M.S.G.D-ja rūpinasi ir lanko 
šiuos ligonius:
p. L. Šulcienė, St. Sergius Nursing 
Home, Cabramatta,

p. J. Šlyteris, Lady Gowrie Home, 
Gordon,
p. E. Migevičius, namuose,
p. J. Jarmalavičius, namuose,
p. A. Zaloga, Normanhurs, Ashfield, 
p. A. Janavičius, State Hospital 
Lidcombe, j
p. P. Langevičius, Royal South Syd
ney Hospital, Zetland.

Žinantieji ligonių, prašom kreiptis 
į p. M. Migevičienę, tel. 727 8884.

Valdyba

ORĖTA KALBOS ŽODYNAS
Vilniaus universitetas išleido doc. Ričar

do Mirono sudarytą „Orija kalbos žodyną“.
Ta kalba yra Orisos valstijos Indijoje, 

vietinių gyventojų kalba, pripažinta viena 
iš penkiolikos krašto valstybinių kalbų. O 
lietuvis bus susidomėjęs j<a dėl to, kad ta 
kalba priklauso indoeuropiečių kalbų ryti
nei grupei ir žodyno atžvilgiu laikoma ar
timiausia senoviniam sanskritui.

R. Mirono paruoštaj ame žodyne yra trys 
tūkstančiai žodžių, kuriems pateikiami lie
tuviški atitikmenys ir taip pat hindi kalbos 
ir sanskrito sinonimai, kurie parodo kalbų 
giminystės ryšius.

Žodyno sudarytojas doc. R. Mironas yra 
žymiausias sanskrito žinovas ir tyrinėtojas 
Lietuvoje.

Abiem tinka malda
-—Žinai, kad aš tave pamatau, tai 

pagalvoju: — Ir nevesk mane į pa
gundą.

—O aš, kai pamatau tave, tai pa
galvoju: Ir gelbėk mane nuo pikto. 
Per ilgai sprendė

—Ne penkių minučių su tuo žmo
gum nesu kalbėjęs, kai jis mane pa
vadino kvailiu.

—Nesuprantu, kodėl jis taip ilgai 
delsė.
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VARGAI SU SPAUDA
Susiėdė jie dėl laikraščių. Di

džiausias triukšmas kilo dėl spau
dos, dėl skaitymo ir dėl tikėjimo tąja 
spauda, kurią šiandien, man rodos 
vadina ’’media”.

Negalima būtų sakyti, kad mes 
esame tamsūs žmonės. Ne. Mes ne
same mūsų miesto inteligencija, ta
čiau mes skaitome per mus visus 
nemažą krūvą spaudos ir net kelio
mis kalbomis. Ginčas kilo dėl pačių 
laikraščių kaltės, dėl nesąmonių.

Vilenčikas atėjęs vartaliojo laik
raščius ir sako taip niekam ir vi
siems bendrai. (Jis pradėjo labai 
dažnai ateiti ir mes nujaučiam, kad 
jis vėl bandys kalbinti Dzidoriukę 
ženytis. Bet tas čia niekuo dėtas.)

— Matai, Londone kriketui uždėjo 
’’Bumper ban”.

Vyrai nespėjo nei ko nors rimtes
nio numurmėti, kai užšoko Dzido
riuke.

— Nu tai kas? Didelio čia daikto! 
Kam tas bumperis reikalingas? Kri
ketas gali eiti ir be jo.

Vilenčikas yra visokių sportų ir 
sportininkų ”fan” ir tokio pasakymo 
veltui praleisti negalėjo. Ypatingai, 
kai jis jaučia ir tokią tarytum spor
tišką atsakomybę už Dzidoriukę.

— Kriketas ne kokie ratai, ar ve
žimas. Tai yra glauniausias sportas 
anglo-saksų pasaulyje. Kad geriau 
suprastum, pasiklausyk: —London, 
Fri.; International cricket rulers to
day banned the bowling of bumpers 
of tail-end batsman in next weeks 
World Cup. Ar supranti dabar?

— Suprantu, su. Internacionalai 
kriketo ruleriai šiandien užbanino 
bumperių bolinimą ant uodegos galo 

batsmenams sekančios savaitės pa
saulio puoduke?

Vilenčikas net už galvos susi
griebė.

—Taurėj! — Tik prakošė pro dan
tis. — Taurėj. Sporte puodukų nėra.

— Tikrą teisybę pasakius, - ramiai 
sako Dzidoriuke, - aš čia nieko ne
suprantu. Ar tik nebus kokia bliuz- 
nierstva?

Vilenčikas nebeišlaikė, ypač kai 
'Petras pradėjo balsiai juoktis.

— Pirmam puslapy didžiosiom 
raidėm bliuznierstvų nebus. Jeigu 
durna būdama apie sportą nieko ne
išmanai, tai nė nesikišk!

Čia jis palietė Dzidoriukės jau
triausią stygą. Rašyti jai nelabai 
kaip teina; sušyla, suprakaituoja kol 
giminėms laišką parašo, bet skaity
ti, tai beria, kaip žirnius. Lietuviš
kai, angliškai, jeigu norit, dar ir vo
kiškai žodį kitą įkerta.

— Tu pats durnas ir tavo laikraš
čiai nemandresni. —Čia įsikarščia
vus Dzidoriuke sugriebia Vilenčiko 
laikraštį. — Kas čia? Kas čia gero 
yra? Tavo tas ’’bumperis” ir kad bus 
’’tight budget”. Pranešimas apie

i

j

t?

f

i

Iki šio amžiaus vidurio pramonės 
tikslams sudeginamų akmens anglių 
dūmai buvo leidžiami pro kaminus 
nekontroliuojami. Kovojant su oro 
užteršimu anglies dūmai surenkami 
ir iš jų gaminami nauji produktai, 
kaip nuodai prieš vabzdžius, sinteti
nė guma, dažai, kvepalai, aspirinas 
ir daugybė kitokių gaminių.

sex. Pabrangs pienas ir duona. Pa
skyrė komitetą moteris ištyrinėti ir 
už mėnesio paskelbs ir va, tas Mo
tiejaus raportas jau dabar yra best- 
elleris juodoje rinkoj. Ha, ha, ha,! - 
Ėmė juoktis Dzidoriuke. — Gal be 
reikalo sakau, kad nieko nėra. Žiū
rėkit, kiek čia nesąmonių. Kokia tai 
”emesė”(Mš) dar vis tebesėdi patar- 
riamojoj komisijoje ir vis dar nesu
galvoja, ką patarti ’’International 
Womens Year”. Tas Year bėga, kaip 
patrakęs, pusės jau beveik nebėra, 
prabėgo be patarimų. Ir kol tos 
emes patarimą išperės, japonė 
brūkšt ir užkopė ant paties Everes
to ir švilpauja sau japoniškai ant vi
sų tų juniukų. Papūskit, kad norit! 
Japonės moteriškiausios moterys 
visam pasauly, o japonai vyriškiausi 
vyrai.

Va, Whitlamui pačiam susisuko 
galva nuo patarėjų ir patarimų ir 
dabar jau jis steigia komitetą pata
rėjų tyrinėjimui. Tu moki 8 centus 
už šitą skarmalą ir nori dar man aiš
kinti apie kriketo uodegos galą. Pa
sibaigė jūsų gadynė, vyreliai! Dabar 
mes tvarkysim pasaulį per savo 
’’medias”.

Arba va čia pasižiūrėk. — Dar vis 
neatstoja Dzidoriuke. — Va, rašo, 
kad kraštas jau beveik būtų buvęs 
parduotas už keturius bilijonus tur
kams.

f

customs IR TU GALI PADĖTI AUSTRALIJAI

Jeigu ketini keliauti už Australijos 
ribų, turi susidomėti šiais faktais

Ankstyvesnis muitinės įstaigos pranešimas pabrėžė svarbą apsaugoti 
bedruomenę ir aplinką ir prašė tavo paramos sukliudyti į Australiją 
įvežti kai kurių dalykų.

Mūsų aplinkos apsauga veikia dviem keliais: mes privalome neįsileisti 
kenksmingų prekių ir taip pat privalome pastoti kelią eksportuoti tokias 
prekes, kurios lygiai gali iššaukti nepalankių išdavų.

Mes vėl prašome jūsų pagalbos. Jeigu ketini keliauti už Australijos 
ribų, malonėk pasitikrinti, kad neimtumei žemiau paminėtų dalykų.

GYVULIŲ
' Australijos gyvulių arba jų kailių, įskaitant ir ištisai ar dalinai

paruoštus gaminius iš jų mėsos ar odos kai kurių pavojingų rūšių.
PAUKŠČIŲ

ŠIE DALYKAI NEGALI Australijos paukščių, įskaitant jų plunksnas, odą ir kiaušinius. Taip
pat draudžiama išvežti rojaus paukščius ar jų plunksnas.

BŪTI IŠVEŽTI IŠ AUSTRALIJOS PAVYZDŽIŲ IR DAIKTŲ
archeologinės ar antropologinės vertės
IŠKASENŲ
visokią suakmenėjusią medžiagą arba kitokius geologinius 
pavyzdžius
GINKLŲ
įskaitant šaunamuosius ginklus, karines medžiagas ir kariuomenės 
dalykus.
PINIGŲ
Banko (keičiant užsienio valiutą) nuostatai draudžia išsivežti be 

raštiško Reserve Bank leidimo daugiau kaip 100 australiškų dolerių 
grynais įskaitant 4 dol monetomis

NARKOTIKŲ

* Prasižengimai išvežant ką nors iš aukščiau minėtų dalykų skaudžiai 
ĮSIDĖMĖKITE ŠIUOS PUNKTUS baudžiami, o daiktai konfiskuojami.

* Muitinės tarnautojai turi galios patikrinti jūsų bagažą prieš išva
žiuojant iš Australijos.

* Jeigu jūs pasiimate daiktų, užkuriuos muitas apmokėtas, kaip radio, 
tape recorder, kailinė apranga, jūs turite pranešti muitinei prieš išvyks
tant. Muitinės tarnautojas išduos jums pažymėjimą.
kuris įgalins jums parsivežti tuos daiktus į Australiją neįskaitant jų į 

"• normalias keleivio privilegijas.
* Jeigu abejojat kai kuriais dalykais, kuriuos norite išvežti ar įvežti į 

Australiją, rašykite ar asmeniškai teiraukitės savo valstijos muitinės 
įstaigoje

Kur tu matai tokias
nesąmones? — Bando ginti spaudą 
suglumytas Vilenčikas.

— Kiai man reikėjo tada trobikę 
perkant tik kelių šimtų, tai nė joks 
turkas, nei arabas nešoko skolinti, 
nei patarpininkauti. Tavęs paties, 
Vilenčikai, klausiau, ir tu...’’Tai kada 
atiduosi? Gal taip greit neuždirbsi? 
— Tai šio, tai to... O čionajos, matai, 
visokie kamilani, šarlatani, Pakista
ni tik laksto po svietą uždusę, kad 
Australijai paskolintų pinigų. Atbuli 
riečiasi iš tos storavonės. Jiems ne
rūpi, kad neatiduos; jiems labiau 
rūpi, kad neatiduotų.

— Kaip čia dabar nušnekėjai? — 
Bando jau ir Petras įsiterpti.

—Čia nėra ko nesuprasti, čia vis
kas labai aišku, tik reikia mokėti 
skaityti.

— Tai ar tu čia už spaudą, ar 
prieš spaudą, ar kaip? — Klausia vėl 
Vilenčikas.

— Nei už, nei prieš. Aš tik jum iš
aiškinti norėjau, kad aš suprantu ką 
skaitau ir ne tau tokiam mane skai
tyti pamokinti. Man tarp eilučių ne
reikia. Spauda man tai ne koks kri
keto bolinimas ir ne koks holala, 

-kaip toji ciocė sakė parvažiavus iš 
Japonijos. Jeigu rimtai skaitysi, tai 
rimtai ir rašys žmonės ir nereikės 
jokios kenksmingos medijos. Kodėl 
mūsų laikraščiam va, nereikia nė jo
kios medijos? Gal geriau neskaityti 
australiškų laikraščių, tai nebus 
problemų, nei tų kriketo bumperių 
ant tos uodegos. Su medijom bėdų 
neišgydys!.

— Gerai tu sakai, Dzidoriuke. —
Pritarė vyrai. — Nuo medios vaistų 
nėra. Taip sakė ir ministrai. Visos 
mūsų bėdos tik spaudoj. Va ir mes 
dabar baramės, ir Vilenčikas įkliuvo 
dėl spaudos.

Taika ir ramybė prasidėjo vyrams 
ėmus ginčytis dėl ’’sokerio”. Dzido
riuke apie sokerį nieko neišmanė.

Rapolas

VISUR VISAIP
Kas nežino bulių rungtynių Ispa

nijoje? Panašią pramogą turi ir rytų 
kraštų žmonės — arabai, turkai — 
tiktai su savo krašto labiausiai ger
biamais gyvuliais — kupranugariais. 
Skirtumas tik toks, kad ten ne žmo
gus kovoja su kupranugariu, bet 
patys gyvuliai tarp savęs kovoja. 
Kartą metuose kiekviename miestely
je būna didelė šventė, į kurią suva
žiuoja iš. tolimų apylinkių turtingi 
šeikai ir pirkliai su savo kupranuga
riais, papuoštais šilkų kaspinais ir 
skambalėliais. Kupranugariai rungiasi 
tarp savęs pagal tam tikras taisykles, 
visai nenaudodami dantų, tai yra, ne- 
sikandžiodami. Vien tik savo kūno 
svoriu jie stengiasi savo priešininką 
parversti arba priversti bėgti iš ko
vos lauko. Toks bėglys palydimas 
garsiu žiūrovų baubimu ir paniekos 
šauksmais. **♦

Gydytojas, pasirengęs operuoti eis
mo nelaimės auką, asistentui:

— Sužinok ligionio vardą, kad galė
tumėm pranešti jo motinai.

Asistentas po trijų minučių:
— Jis sako, kad jo motina žinanti 

jo vardą.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

VALANČIAUS MINĖJIMAS

Liepos 6 d. Lietuvių Klube buvo 
surengtas iškilmingas vysk. Motie
jaus Valančiaus minėjimas, nuo ku
rio mirties šiais metais sueina šim
tas metų. Rengėjai - Sydney Liet. 
Plunksnos Klubas.

Tą dieną liet, pamaldose kun. P. 
Butkus vysk. M. Valančių gražiai 
pristatė savo turiningame pamoks
le, o 3 vai. Liet. Klube buvo iškil
minga minėjimo dalis. Salė buvo de
koruota A. Pluko dailai paruoštu 
vysk. Valančiaus portreru. Minėji
mo įžangoje Valančių kaip nepapras
tą fenomeną pristatė V. Kazokas, 
apie jį kaip tautos švietėją ir auklė
toją kalbėjo p. E. Jonaitienė ir Va
lančių kaip rašytoją gausiai audito
rijai rūpestingai pristatė p. J.A. Jū- 
ragis. Iš šių trijų referatų klausyto
jas turėjo susidaryti apytikrį vaizdą, 
kokio masto ir apimties buvo Valan
čiaus asmenybė ir ką jis reiškia visai 
lietuvių tautai. Pailiustruodami kal
bėtojų mintis minėjimo metu pa
skaitė p. Vytenis Šliogeris Dr. G.' 
Valančiaus ištrauką iš jo straipsnio, 
ką reiškia žemaičiui vyskupas. Poe
tas A. Gasiūnas paskaitė paties M. 
Valančiaus knygos ’’Palangos Juzė” 
(įžangą.

Pats minėjimas, kurį tiesiog galė
tume vadinti akademija, Valančiui 
pagerbti, praėjo didelėje rimtyje ir 
susikaupime. Referatai nebuvo per- 
ilgi,labai koncentruoti ir klausytojui 
Valančių atskleidė iš kelių pusių.

A. JABLONSKIUI 65 METAI •

Ramovėnas ats. Įeit. Antanas 
Jablonskis, liepos 5 d. atšventė 
savo 65 gimtadienį. Jo namuose, 
Hurstville, susirinko gerokas būrys 
artimų bičiulių ir pažįstamų ne tik iš 
Sydney, bet ir iš Melbourno. Prie 
gausiai apkrauto įvairiais skanėstais 
stalo prasidėjo pokylis. Pasistipri
nus, pirmas prabilo poetas Almis 
Jūragis su savo sukurtu ir tai dienai 
pritaikintu eilėraščiu, kurį baigus 
jubiliatui sugiedota Ilgiausių metų. 
Vėliau sekė eilė sveikinimų, ir po 
kiekvieno skambėjo griausmingas 
valio! Jubiliatui p. Jablonskiui pa
dėkojus visiems svečiams už dova
nas, sveikinimus ir linkėjimus, pra
sidėjo linksmoji dalis, kuris tęsėsi 
iki vėlyvos nakties.

S.P.

PAGERBTAS DAINOS CHORAS

Jau eilė metų, kaip Dainos choras 
savo jėgomis ruošdavo tradicines 
Petrines ir Povilines, tuo pačiu pa
gerbdami ir mūsų kapelionus kun. 
Petrą Butkų ir kun. Povilą Martūzą. 
Šiais metais įvyko maloni staigme
na. Štai A.L.K. Kultūros Draugija 
birželio 29 d. tuoj po pamaldų Lid- 
combės parapijos salėje suruošė 
puikias vaišes, į kurias pakvietė visą 
Dainos chorą, abudu kapelionus ir 
Lidcombės kleboną Monsinjorą J. 
Meaney. Ne tik Dainos chorą 
skaniai pavaišino, bet jam ir ilgiau
sių metų sugiedojo, be choristų pa
gelbės.

Pasakyta ir eilė kalbų sveikinant 
varduvininkus Petrus, Povilus ir 
patį Dainos chorą. Is visų kalbų 
plaukė nuoširdumas ir padėka mūsų 
kapelionams už didelį Įnašą į mūsų 
dvasinį ir tautinį gyvenimą. Nepa
gailėta šiltų žodžių ir Dainos chorui 
ir jo vadovams. Tai malonios staig
menos, kurios Sydnejuj labai retas 
dalykas. Ypatingai džiaugiasi Dai
nos choras ir yra giliai dėkingi A.L.- 
K. Kultūros Draugijai, ir visiems 
kalbėtojams ir šeimininkėms, kurios 
suruošė tokias puikias vaišes.

Monsinjoras J. Meaney Lidcom- 
bes klebonas taip pat nepagailėjo 
šiltų žodžių lietuviams. Jis mėgsta 
Dainos choro giesmes ir stengiasi 
neapleisti lietuviškų pamaldų, ypa
tingai kada gieda choras. Monsinjo
ras žinodamas, kad lietuviai mėgsta 
dainas ir muziką, parūpino naują 
pianiną parapijos salėje. Atsiradus 
salėje pianinui, vaišių metu vyko ir 
trumpa programa. Elvyra Belkienė 
ir Aleksandra Storpirštienė, akom- 
ponuojant Algiui Plūkui, padainavo 
keletą dainelių. Iš jaunųjų choristų, 
puseserės Lana Stasiūnaitytė ir Lo
reta Šarkauskaitė taip pat padaina
vo vieną dainelę. Buvo išprovokuo
tas ir pats Dainos choras, kuris taip 
pat padainavo akomponuojant Al
giui Plūkui. Tai maloniai praleista 
popietė, kurių retai pasitaiko.

A. Kramilius

Pran
MELBOURNO TEATRO MĖGĖJŲ 

ŽINIAI

Liepos 22 d. 7 vai. Lietuvių 
Namuose, 50 Errol St., North Mel
bourne, šaukiamas teatro mėgėju 
susirinkimas. Bus renkama nauja 
teatro reikalams tvarkyti valdyba ii 
aptariama veikla ruošiantis Lietuvių 
Dienoms, kurios įvyks Melbourne 
1976 metu pabaigoje.

Maloniai kviečiame visus, ku
riems bent kiek rūpi teatro atgaivi
nimas ir gyvavimas, susirinkime 
dalyvauti.

Teatro ’’Aušros” Valdyba

Sydney Lietuvių 
Klube

Joninių vakaras (birželio 24 d.) 
Klube buvo atšvęstas tiesiog pasi
gėrėtinai: gausūs dalyviai gyrė klu
bo vadovybę už puikius vėžius ir rū
pestingą pasiruošimą bei globą, su
žavėti vakaro programa ir laukia 
greito panašaus parengimo artimoj 
ateity.

***

Liepos 5 d., šeštadienį, Lietuvių 
Klube koncertavo Sydnejaus vokie
čių choras. Reikia pasakyti, kad lie
tuviams pasiklausyti šio choro buvo 
didelė staigmena: choras sudainavo 
apie 6 dainas su solistu ir piano pa
lyda.

Malonu pastebėti, kad pastaruoju 
metu klubo programos yra vis įvai-

MELBOURNO STUDENTAI KVIEČIA Į

BALIU
visus jaunos dvasios lietuvius

Liepos 18-tą d.. 7.30 vai. lauksime jūsų Lietuvių Namuose su muzika, 
vakariene, programa ir staigmenom.

IJilmtu kaina - $ 6.00
Užsisakykite pas Elytę Vyšniauskaitę (tel. 467-4945) arba pas Audrių

Balhala (tel. 379-4031)

Mūsų Pastogė Nr. 27,1975.7.14, psl. 8

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414
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Liepos 20 d.
DIANE COLE

Liepos 27 d.

Topless” dainininkė

S

MARSHALLS PORTABLE MUSIC MACHINE . i

i
5

“IN SET” KVARTETO ŠOKTŲ MUZIKA:

Šeštadieniais nuo ; 8-12.: sekm. 6.30 - 10.30 vaL

• Trečiadienių vakarais vyksta šachmatų lošimai. >:
KLUBAS ATVIRAS: |

ar 
pirm. - treč. nuo 4 iki 10.30 val.<; ketv. 4-11, penki. 4-12, 

šešt.nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12-30 iki 11 v.v.J | 
vValgykla veikia: pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. >: 

sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

ešimai
SYDNEY RAMOVĖNŲ IR VISUO
MENĖS ŽINIAI.

Rugpjūčio 3 d. (sekmadienį) 3.00 
vai., Sydney Lietuvių Klubo mažo
joje salėje įvyksta vieša paskaita: 
"Profesorius-generolasStasys 
Dirmantas ir jo veikla”. Paskaitą 
skaitys ats. pulk. Vaclovas Šliogeris, 
kuris asmeniškai gerai pažino šį di
delį mūsų tautos ir valstybės veikė
ją ir buvusį ilgametį ’’RAMOVĖS” 
Centro Valdybos pirmininką.

Kviečiame visus ramovėnus ir vi
suomenę kuo skaitlingiausiai daly
vauti paskaitoje.

CANBERRA
JAUNIMAS KVIEČIA

Liepos 29 d. Canberros Lietuvių 
Tautinių Šokių Grupė rengia šaunų 
balių Lietuvių Klube. Iš patirties 
žinome, kad Tautinių šokių grupė 
surengia tikrai gerai visi būna ba
lium sužavėti. Reikia tikėtis, ir 
šįmet svečių sugūžės iš Sydnejaus 
ir Melbourno ir bus baliavojama iki 
antrųjų gaidžių.

Jaunimas kviečia visus - jaunus ir 
senus - į balių. Bus įdomi programa, 
gera vakarienė. Įėjimas su vakarie
ne asmeniui $ 8.00, o porai tik 15 do
lerių.

P.P.

JŪRATĖ IR KASTYTIS
SYDNEJUJE

Taip! Liepos 20 d., sekmadienį, 4 vai. Sydnejaus Liet. Klubo mažojoje 
salėje bus demonstruojama muziko K.V. Banaičio pagarsėjusi opera 
’’Jūratė ir Kastytis” iš plokštelių, iliustruota skaidrėmis iš šios operos 
pastatymų Čikagoje su žinomos solistės ir muzikologės ANTANINOS 
RINKEVIČIŪTĖS—GUČIUVIENĖS interpretacijomis. Ponia A. Gu- 
čiuvienė specialiai šiam parengimui atvyksta iš Adelaidės. Tautiečiai 
kviečiami išnaudoti tokią retą progą ir pasiklausyti šios plačiai pagarsė
jusios operos. Pasijusite lyg būtumėte pačioje operoje.

Įsidėmėkite: liepos 20 d. 4 vai. Sydnejaus Liet. Klube Bankstowne. 
Rengėjas - Plunksnos Klubas.

resnės ir patrauklesnės. Klubo na- ! 
riai ir jų svečiai gausiai lanko visus I 
klubo parengimus ir dėkingi klubo j 
vadovybei už rūpestingą artistų ar | 
meninių vienetų parinkimą. j

*** | 
Klubo biblioteka kaskart vis tur- | 

tėja. Štai aną savaitę p. Lionginas i 
Valeckas klubo bibliotekai padova
nojo dvylika knygų, už ką klubo va
dovybė aukotojui nuoširdžiai dėko
ja.

***

Pereitą savaitgalį Sydnejuje sve- j 
čiavosi Australijos Liet. Fondo vai- i 
dybos narys p. A. Zubras, dalyvavo i 
Fondo naudai surengtame vakare ir j 
turėjo daug oficialių ir neoficialių 
susitikimų.

***

Po sėkmingos apendicito operac. Į 
jo- j savo pareigas grįžo klubo ve į 
dė as p. B. Stašionis. |
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