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PRIPAŽINIMAS ATŠAUKTAS!
Ii ■   •   -  ■■ -------------

į Per Australijos latvių savaitraš
čio redaktorių Emils Delins dar 

S prieš Kalėdas gautas toks praneši
mas:

Aš mačiausi su Australijos Užsie
nių Reikalų Ministeriu Mr. Andrew 
Peacock gruodžio 19 d. jo ištaigoje 
Melbourne. Ministeris mane pain
formavo, kad jis gruodžio 17 d. tele
grafu susisiekęs su Australijos am- 

į basadorium Maskvoje (Sir James 
. Plimsoll ir davęs jam nurodymų, 
• kad nei jis nei ambasados nariai ne- 
I darytų jokių oficialių vizitų Lietu

voje. Latvijoje ir Estijoje.
Mr. Peacock taip pat pareiškė, 

\ad jis gruodžio 18 d. pasiuntęs jo 
Į paties pasirašytą laišką Latvijos

konsului Melbourne, Mr. R.G. 
McComas ir laiške jam išdėstęs, kad 
tasai raštas, jam adresuotas 1974 m. 
rugpiūčio 15 d. Užsienių Reikalų 
Departmento, yra atšaukiamas ir jis 
laisvas toliau vykdyti savo konsu- 
liarines pareigas.

Aš paklausiau, ar šiais dviem at
vejais atšaukiamas Baltijos kraštų 
pripažinimas de jure Sovietų Są
jungai, Mr. Peacock atsakė: ”Taip” 

(pas.) Emils Delins 
’’Australijas Latvietis” redaktorius

1976 m. sausio 3 d. laidoje ’’Sydney 
Morning Herald” paskelbė tuo rei
kalu tokį pranešimą:

Baltic States decision reversed

* ♦ ♦♦ *♦ * ** *♦ * ♦* ** ** *♦ *♦ ** ♦ «* ♦

VLIKas sveikina
Brangūs Tautiečiai Tėvynėje ir Svetur!

Gyvenimas, kaip laikas, eina nesustodamas ir negrįždamas. Šiuos me
tus baigdami, kitus pradėdami, viltingai apmąstome gyvenimo idealus.

Su metų pabaiga sutampa Kalėdų šventė, skelbianti ramybę visiems 
geros valios žmonėms. Ir mes, lietuviai, visur, net tėvynėje, kur svetima 
galia tos šventės tradiciją laiko užgniaužtą, šiuo metu viltingai linkime 
vieni kitiems.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
Bet ramybės linkėjimai neišsipildys, ir metai tikrai nebus laimingi 

tenai, kur žmogus negali būti pats savo laimės kalvis. Laisvės idealas 
priartėja tik visuomenėje, valstybiškai susitvarkiusioje žmogaus teises 
gerbiančiu ir saugančiu būdu. Svetimos valdžios niekad nedavė Lietuvos 
žmonėms laisvės.

Nepriklausomą Lietuvą atkūrę, nesuspėjome per trumpą laiko tarpsnį 
pasiekti žmogaus laisvės idealo. Svetimai jėgai tautą vėl pavergus, pa
matėme kiek daug buvo nužengę artyn prie žmogui priderančios laisvės 
idealo, ir kiek daug nustojom, netekdami valstybinės nepriklausomybės.

Bėga laikas ir eina nauja žmonių karta per gyvenimą, ir metai iš metų

CANBERRA, Friday. 
— The Federal Govern
ment has withdrawn re
cognition of the three 
B iltie States as part of 
tįjaį Soviet Union.

This action, forecast in 
a report in the Herald on 
December 19, reverses the 
former Labor Govern
ment’s policy.

No forma! announce

ment has been made, hut 
the move was confirmed 
today by a Foreign Affairs 
Department official.

It is one of the first 
significant acts of the new 
Government after its elec
tion on December 13.

It fulfilled an election 
undertaking by the Liberal 
and National Country 
Parties to reverse Labor’s 
stand, which had infuri
ated migrants from the

States of Latvia, Lithuania 
and Estonia.

The Australian Ambas
sador to Moscow, Sir 
James Plimsoll, has been 
instructed not to visit the 
three States.

The Government has 
restored the commission of 
the Latvian honorary con
sul in Melbourne, which 
was cancelled by the 
Whit lam ■< Government's 
decision.

J.M. Fraser
Australijos ministeris pirmininkas

Nauja Vliko
Valdyba

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto naujai išrinktoji valdyba, 
savo gruodžio 8 d. posėdy, ši
taip pasiskirstė pareigomis ir darbo 
sritimis: dr. Kęstutis Valiūnas - pir
mininkas - valdybos darbų koordi
navimas, užsienio atstovavimas ir 
Pasaulinė Baltų Santalka; dr. Bro
nius Nemickas - vicepirmininkas po
litiniams ir teisiniams reikalams; 
Jurgis Valaitis - vicepirmininkas vi
suomeniniams reikalams; Bronius 
Bieliukas - narys informacijos reika
lams ir sekretorius; Algis Vadeckas 
- narys finansiniams reikalams; An
tanas Sabalis - narys jaunimo reika
lams; Juozas Audėnas - reikalų ve
dėjas. (ELTA)

* vis garsiau ir tvirčiau prasiveržia laisvės šauksmas, reikalaujantis liautis
* laužius pagrindines žmogaus teises mūsų krašte ir grąžinti žmogaus oru- 
« mąatitinkančias kasdieninio darbo ir kūrybos sąlygas. Bet pavergėjas į
* tą šauksmą atsako kalėjimu, ištrėmimu ir psichiatrinių ligoninių teroru ir
* tuo įrodo, kad be savos valstybinės nepriklausomybės nebus Lietuvoje
* žmogui laisvės.
* Jau trisdešimt penkeri metai svetur išsiskleidę lietuviai tą teisybę
* kartojam savo tarpe ir skelbiam viso pasaulio visuomenėms ir valdžioms.
* Mes susitelkę dar tėvynėje. Vyriausiame Lietuvos Išlaisvinimo Komite-
* te, tęsėjom ligšiol ir tesėsime tol, kol reikės būti negęstančiu ir nenutils- 
~~ tančiu tos teisybės skelbimo židiniu.

Skelbiamas žodis irgi yra jėga, kuri ilgainiui pakyla, kaip neužtvenkia
mas upės bėgimas, palaužia smurtingas valias ir sutrupina vergovę.

Valstybinė Nepriklausomybė, puoselėjanti žmogaus teises, buvo ir yra
pagrndinis lietuvių tautos tikslas.

Prancūzų komunistų laikrštis 
’’L’Umanite” priekaištauja sovie
tams, kad jie neteisingai persekioja 
disidentus ir tuo tik kenkia socializ
mui. Kaip žinia, vakarų Europos ko
munistų partijos nepritaria sovieti
niam blokui ir veikia nepriklauso
mai. Net tokios galingos italų komu
nistų partijos vadas pareiškė, kad 
jie nesiekia partijos hegemonijos ir 
net atėjus į valdžią būtinai reikalin
ga opozicija.

♦♦♦

Metų pabaigoje Lietuvoje buvo 
773 kunigai ir 628 veikiančios baž
nyčios.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

Mirė prof.
Pr. Skardžius

Gruodžio 18 d. Amerikoje mirė 
prof. Pranas Skardžius, vienas iš di
džiųjų po Būgos ir Jablonskio lietu
vių kalbininkų. Gimęs 1899 m. Su
bačiuje, studijavo Lietuvos, Leipci
go ir Krokuvos universitetuose. 
Dėstė Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetuosse, išleido eilę svarbių 
lietuvių kalbą liečiančių studijų. Pa
sitraukęs iš Lietuvos ir Vokietijai 
kapituliavus lietuvių kalbos kursą 
skaitė Tuebingeno universitete, 
Amerikoje dirbo Kongreso bibliote
koje.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimo, įvykusio 1975 m. 
lapkričio 29-30 d. Kultūros Židiny 
Bruklyne, NY dalyviai.
Sėdi vidury dr. Kęstutis Valiūnas, 

Vliko pirmininkas, jo dešinėje Jonas 
Simanavičius, Kanados lietuvių 
bendruomenės krašto valdybos pir
mininkas, toliau kun. Adolfas Sta- 
šys, Altos vicepirmininkas, kairėje - 
Alena Devenienė, valstiečių liaudi
ninkų atstovė, šalia jos dr. Domas 
Krivickas seimo pirmininkas ir šalia 
jo Anicetas Simutis, Lietuvos gene
ralinis konsulas.
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Politika
ir moralė

t

Naujuosius metus pradedame 
pergalės ženkle su užtarnautu pasi
tenkinimu: pusantrų metų trukusi 
kova su buvusia Australijos vyriau
sybe protestuojant prieš Paltijos 
kraštų okupacijos įteisinimą Sovietų 
Sąjungai baigėsi galutine pergale. 
Naujoji Australijos vyriausybė pir
muoju savo darbo aktu tą pripažini
mą atšaukė, ir tai galima laikyti mū
sų veiklos ir kovos tiesioginiu rezul
tatu. Šitoji pergalė atveria plačiau 
akis ne tik mums patiems, bet ir vi
siems tiems, kurie mūsų pastango
mis abejojo arba laikė fantazija. Tas 
ypač sustiprina mus moraliai, suke
lia daugiau pasitikėjimo savo pačių 
jėgomis priverčiant ir kitus skaity
tis su mūsų teisėtais siekimais ir 
reikalavimais.

Prieš buvusią Whitlamo vyriau
sybę išėjome į atvirą kovą nepabūgę 
galimų represijų ar persekiojimų. 
Tačiau yra ir daugiau identiškų at
vejų, kur mūsų vieninga kova galėtų 
pasiekti daug reiškiančių vaisių. 
Štai dar vis nuolat plačiai pasaulio ir 
mūsų spaudoje komentuojama prieš 
pusmetį įvykusi Helsinkio Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo kon
ferencija, kurioje bent laikinai atim
tos visos viltys Pabaltijui ir tuo pa
čiu Lietuvai. Tuose komentaruose 
nesistebima, kad tokia Helsinkio 
deklaracija pasirašyta 35 valstybių, 
nes tame bendradarbiavimo ir sau- 

f

gurno siekime pagrindinį vaidmenį 
turi taikos, politiniai bei ekonomi
niai motyvai. Ir pagaliau kiekvienas 
kraštas vadovaujasi tokia politika, 
kur pirmoje vietoje statomi savi in
teresai, praktiški išskaičiavimai be 
jokių moralinių motyvų. Stebina 
šioje vietoje tik vienas faktas, kad 
tarp tų pragmatiškų kraštų įsiri
kiuoja ir Vatikanas, valstybė, kuri 
mažiausią rolę turi politikoje, eko
nomijoje, kaip ir gynyboje. Ir tačiau 
Vatikanas šitame politiniame žaidi
me įstojo kaip lygiateisis narys!

Psichologai, atsiliepkite!
Dr. A. Ivinskiui pernai akademikų 

suvažiavimo metu Melbourne teko 
susitikti su keliais lietuviais psicho
logais ir ten pat kilo mintis sudaryti 
tampresnį lietuvių psichologų bran
duolį, suburti juos ir įsteigti lietuvių 
psichologų ratelį ar draugiją profe
siniu pagrindu. Tas būtų naudinga 
ne vien tokio ratelio nariams, bet ir 
pačiai lietuvių bendruomenei, nes 
yra daug svarstytinų lietuviškų 
bendruomeninių problemų, kurios 
sprendžiamos ir svarstomos kaip tik 
iš psichologinio taško. Atskiri tokio 
ratelio nariai galėtų palaikyti savi
tarpio kontaktus laiškais arba šaukti 
savo suvažiavimus su specifine 
programa lygiai kaip ir kitos profe
sinės organizacijos.

Kviečiami atsiliepti žmonės, kurie 

Galbūt, Vakarų valstybėms Vatika
no dalyvavimas ir buvo nereikšmin
gas, bet juo labiau toje konferenci
joje jis ypač buvo reikšmingas So
vietų Sąjungai, Helsinkio konferen
cijos vyriausiam režisieriui! Čia ne 
tiek lėmė Vatikano karinė ar politi
nė galybė, kiek Vatikano moralinė 
jėga, su kuria skaitosi visas pasaulis 
ir šiuo atveju šitoji moralinė jėga la
biausiai buvo reikalinga kaip tik So
vietų Sąjungai. Tautų prievartavi
mas, atskirų asmenų persekiojimas, 
jų fundamentalinių teisių laužymas 
yra ne tiek politiniai o daugiau mo
raliniai dalykai, kurie pirmoj eilėj 
turėjo rūpėti Vatikanui. Tokių mo
ralinių principų prievartavimas ir 
laužymas Sovietų Sąjungoje, kas 
yra žinoma visam pasauliui, o tuo 
pačiu ir Vatikanui, ir čia pat sank
cionavimas prilygsta pačios moralės 
išdavimui. Nėra ko tad stebėtis, kad 
atsiranda balsų ne tik pasaulio 
spaudoje, bet ir mūsų pačių tarpe, 
protestuojančių ir kritikuojančių 
Vatikano politiką.

Jokiu būdu tokios Vatikano poli
tikos kritikos negalima sutapatinti 
su religija ar bažnyčia kaipo tokia ir 
įžiūrėti ko nors antireligiško. Net ir 
toks kardinolas Mindszenty pasi
priešino Vatikano politikai ir atvirai 
pasisakė prieš komunistų vykdomus 
tikinčiųjų persekiojimus ne tik 
Vengrijoje, bet ir visuose komunis
tiniuose kraštuose, nors ir kaip Va
tikanas stangėsi tą kardinolą nutil
dyti (žiūr. ’’Aidų” žurnalo pereitų 
metų Nr. 7 paskelbtą ištrauką iš 
kardinolo Mindszenty atsiminimų). 
Vatikano įsijungimas į pasaulietišką 
politiką ir tuo pačiu sankcionavimas 
esamos padėties Sov. Sąjungoje lie
čia ir mus ne tik kaip žmones, bet ir 
kaip tikinčiuosius. Mes turėjome 
pagrindo ir drąsos kovoti prieš buv. 
Australijos vyriausybės išdavystę, 
lygiai turime teisę ir net pareigą 
kritikuoti ir net protestuoti prieš 
Vatikano politiką mūsų atžvilgiu, 
kuri šiuo atveju yra identiška su 
Whitlamo politika. Ir teneįžiūri kas 
nors tokioje kovoje ko nors antire
ligiško.

(vi.)

yra studijavę ”a major, in Psycholo
gy”. Kviečiami jungtis ir sociologai 
ir asmenys, turį "Education” diplo
mus.

Suburti į vieną profesinį vienetą 
lietuvius psichologus imasi iniciaty
vos Dr. A. Ivinskis, vyr. lektorius 
Newcastle universitete. Suintere
suotieji maloniai prašomi tuo reikalu

PADĖKA

A.a. mylimai ir brangiai mamytei ir uošvienei
Agotai JURKŠATHENEI mirus, palaužtai ligos, vienatvės ir sunkios 
gyvenimo naštos šioje svetimoje žemėje, ypač po a.a. vyro Juozo 
tragiškos mirties, dėkojame širdingai gerb. kunigams P. Butkui ir P. 
Martuzui už atlaikytas ir atgiedotas šv. Mišias. Dėkui kun. P. Butkui, 
lankiusiam ją namuose ir privačioj klinikoj, suteikusiam dvasinę stiprybę 
šv. Sakramentais ir religinėmis apeigomis.

Ačiū visiems čia atsilankiusiems paskutinį kartą, už šv. Mišias, maldas, 
gėles, užuojautas, giesmes, atkalbėtą šv. Rožančių. Ypatingą padėką 
reiškiame p.p. M. Juraitienei, 0. Lašaitienei, M. Cibienei, R. Augusti- 
navičienei ir M. Koziliecki, nenuilstamai lankiusiem privačioj klinikoj.

Dėkojame širdingai Stanmorės privačios ligoninės Dr. Helen Fitz
gerald, matronai Anderson ir seselei Palumbo.

Ilsėkis ramybėje, brangi ir mylima Mamyte, po sunkios gyvenimo 
naštos. Tebūna gailestingas Tau Dievas. Teatlygina Dievas jums 
visiems, čia atsilankiusiems.

Nuliūdę dukterys ir žentai:
A. J. Dirginėtai 
A.A. Brankai

MAŽOSIOS LIETUVIŲ DIENOS 
MELBOURNE

Gruodžio 28-31 d.d. Melbourne 
įvyko Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos dvyliktasis ir drauge 
jubiliejinis suvažiavimas su plačia 
programa, kurį galima būtų pava
dinti ’’mažosiomAustralijos Lietuvių 
Dienomis”. Visos suvažiavimo funk
cijos vyko Melb. Liet. Namuose: 
Federacijos atstovų posėdžiai, teat
ro spektaklis (Adelaidės teatras 
Vaidila pakartotinai statė A. Kairio 
veikalą ’’Šviesa, kuri užsidegė”), Li
teratūros - dainos vakaras (daly
vaujant žodžio menininkams P. 
Pųsdešriui, M. Malakūnienei, J. 
Mikšiui, solistams G. Vasiliauskie
nei, J. Rubui ir A. Čelnos vadovau
jamam Melb. Dainos Sambūriui), 
Jaunimo Talentų vakaras, ir už
baigta Naujų Metų sutikimo balium, 
kurį surengė Federacijos vadovybė 
drauge su ALB Melb. Apylinkės 
Valdyba.

Suvažiavime dalyvavo gausūs 
Federacijos atstovai ir svečiai iš 
įvairių Australijos lietuvių kolonijų. 
Jis pradėtas iškilmingomis pamal
domis šv. Jono bažnyčioje dalyvau
jant Melbourne arkivyskupui J.E. 
Little sekmadienį, gruodžio 28 d. Tą 
pat dieną po pamaldų Liet. Namuose 
įvyko iškilmingi pietūs, kuriuose 
dalyvavo arkivyskupas, kviestiniai 
svečiai ir federacijos atstovai bei 
svečiai. Pietų metu kalbėjo Federa
cijos pirm. V. Laukaitis, arkivysku- 

rašyti Dr. A. Ivinskiui (Department 
or Psychology, University of New
castle, N.S.W. 2308). Paties inicia
toriaus teigimu, būrelis galįs būti ir 
nedidelis, bet jungtinėmis jėgomis 
galėtų daug atsiekti. Tikrai yra 
svarbių problemų, kurios reikalin
gos psichologo įžvalgumo, kaip pa
ieškojimas tinkamų metodų surasti 
bendrą kalbą su jaunimu, jį įvesti į 
lietuvių bendruomenę bei veiklą, 
mūsų pačių tarpusavio santykiai ir 
eilė kitokių klausimų. Tokiems ir 
panašiems klausimams svarstyti 
psichologo įžvalgumas ir sprendi
mas daugeliu atveju gali būti labai 
svarbus ir net lemtingas. Taip pat ir 
profesiniai interesai be specifinių 
problemų gali būti atskirų narių 
tarpe svarbus ir prasmingas ryšys.

Tad kviečiami visi lietuviai psi
chologai ar jiems artimos srities 
darbuotojai susisiekti su Dr. A. 
Ivinskiu aukčiau paduotu adresui. 
Bendra kalba tikriausiai atsiras.

Vikioras Laukaitis

pas, ALB Krašto Valdybos pir, p. A. 
Šimkus, Australijos demokratinės 
darbo partijos atstovas 'sen. 
McManus.

Paties suvažiavimo programoje 
šalia formalių posėdžių paskaitas 
skaitė kun. Dr. P. Bačinskas (Baž-
nytinė revoliucija ir revoliucija baž
nyčioje) ir Pr. Pusdešris (Valančius, 
Čiurlionis ir Federacija).

Šis suvažiavimas laikytinas ne
mažu įvykiu Australijos lietuvių gy
venime ir pravestas darbingoje ir 
taikingoje nuotaikoje. Ilgamečio 
Federacijos pirmininko p. V. Lau
kaičio pastangomis prieš daug metų 
vykusi trintis tarp Federacijos ir 
Liet. Bendruomenės galutinai likvi
duota. Taikingas sugyvenimas, 
glaudus bendradarbiavimas ir 
pozityvus kūrybingas darbas - tai 
Federacijos pirmininko p. V. Lau
kaičio programa, kurią jis sėkmingai 
įvykdė.

i

VILNIUS IR KAUNAS
1975 m. sausio 1 d. duomenimis, 

Vilnius turėjo 433.200 gyventojų, 
Kaunas — 344.400. Tuo tarpu 1959 
uį, abu miestai dar buvo apylygiai: 
Vilniuje gyveno 236.000, Kaune — 
219.000. 1959-74 m. laikotarpyje Vii 
niečiai, pagausėję 13 karto, kaunie
čius pralenkė 89.000. Pabaltijo mies
tų sąraše Vilniui dabar tenka antro
ji vieta, o pirmoji su 766.000 gyven
toją priklauso Rygai. Išsamių statis
tinių duomenų apie Vilnių ir Kauną 
“Gimtojo Krašto** 21 nr. pateikia 
Petras Adlys. Visos Lietuvos mastui 
Vilniuje dirba beveik pusė mokslo 
darbuotojų, Kaune — ketvirtadalis.

Mūsų Pastogė Nf. 1,1976.1.12, psl. 2
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Gimnazijos direktorius
Vincas Natkevičius

Dr. Escher, Oberregierungsrat, 
Kulturministerium 
Baden-Wuerttemberg, pasiūlė man, 
tarp kitų vokiečių švietimo institu
cijų aplankyti ir Lietuvių Vasario 16 
Gimnaziją.

Taigi, 1975 m. gegužės 14-15 dd. 
teko lankytis toje gimnazijoje.

Vasario 16 gimnazija yra lietuvių 
aukštesnioji mokykla. Tai yra pri
vati, rezidencinė ir ko-edukacinė 
mokykla, į kurią priimamas lietuvių 
jaunimas, baigęs keturių metų pra
dinę mokyklą (die Grundschule). Į 
vyresnes klases priimami mokiniai, 
žiūrint jų išeito mokslo.

Gimnazija yra dalinai vokiečių 
vyriausybės finansuojama. 
Papildomi fondai sudaromi iš aukų, 
kurias surenka kaikurios lietuviškos 
organizacijos ir individai vakarų 
Vokietijoj, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Kanadoj *ir^>kairtais, 
Australijoj. Šiuo metu tas aukos su
mažėjo.

Šalia to, gimnazijai padeda tam 
tikras Amerikos armijos dalinys, 
kurį sudaro lietuvių kilmės kareiviai 
ir karininkai.

Gimnazijos pastatai yra gražaus 
seno parko vidury. Kadaise tai buvo 
žinomo Frankfurto a. M. finansinin
ko Rothschild’o nuosavybė, jo mei
lužės rezidencija.

Lietuviai nupirko šį dvarelį tuoj 
po Antrojo Pasaulinio karo ir pava
dino jį Romuvos vardu.

Senoje, pilaitės stiliaus, viloje tel
pa susirinkimų salė (buv. salionas 
baliams rengti) ir berniukų bendra
bučio kambariai. Vila yra sena ir 
plg. apleistam stovy; kaikurie kam
bariai yra nenaudojami ir reikalingi 
pagrindinio remonto.

Gimnazija turi du visiškai naujus 
pastatus pastatytus po karo, ku
riuose telpa klasių kambariai, labo
ratorija, biblioteka, mokytojų kam- 
barys, virtuvė, valgykla ir mergai
čių bendrabučio kambariai. Bendra-
bučių kambarėliai, virtuvė ir mo
kykla yra gerai įrengta ir ypatingai 
švarūs. Maistas kuklus, bet gerai 
paruoštas. Mokiniai atrodo sveiki, 
linksmi, labai draugiški ir ypatingai 
malonūs. Jų elgesys puikus, nors jų 
apsirengimas kuklus.

Žmogus turėtų būti labai užkietė
jęs ir bejausmis, kad tų jaunų lietu
viukų nepamiltų ir nenorėtų jiems 
padėti.

Mokytojai . daugumoje lietuviai, 
baigę Lietuvos, Vokietijos, JAV, 
Kanados, Didžiosios Britanijos ir ki
tus universitetus. Yra keletas ir 
svetimtaučių.

Gimnazijos direktorius, p. V. 
Natkevičius, dėsto lietuvių kalbą ir 
Frankfurto universitete.

Gimnazija turi du tikybos moky
tojus: katalikų kunigą ir evangelikų 
pastorių.

Gimnazija priklauso Nordbaden 
Oberschulamt, Karslruhe, jurisdik-

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOJ
AR UŽMIRŠOTE LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJĄ?

ei jai. Jos dėstymo programa yra pa
gal Kultusministerium Baden- 
Wuerttemberg nustatytą planą. To
dėl jos išduodami pažymėjimai, ne
baigus gimnazijos, yra lygiai verti
nami kaip ir vokiškų gimnazijų. Jos 
išduodami brandos atestatai (die 
Abitur) visiškai prilygsta vokiečių 
atestatams ir įgalina abiturientus 
stoti į visus Vokietijos ir užsienio 
universitetus bei aukštąsias mo
kyklas.

Dėstomoji kalba yra lietuvių.
Šalia normalių gimnazijos kurso 

dalykų dėstoma lietuvių kalba, lie
tuvių literatūra, Lietuvos istorija ir . 
Lietuvos geografija.

Kaip ir vokiečių gimnazijose, jau 
nuo pirmos klasės mokoma vokiečių 
ir anglų kalbų, nuo penktos - lotynų 
ir pasirinktinai - rusų kalbos. Pasi
kalbėjęs su įvairių klasių vaikais, 
susidariau įspūdį, kad jie yra labai 
gerai mokomi.

Be to yra mokoma lietuviškų dai
nų, muzikos, tautinių šokių.

Vasario 16 Lietuvių Gimnazija Vokietijoje

Rezoliucija Nr. 864

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Atstovų Rūmai 1975 m. gruodžio 2 
d. Vašingtone 407 balsais priėmė 
Baltijos valstybes liečiančią, žemiau 
duodamą Rezoliuciją Nr. 864 šio 
turinio:

KADANGI trys Baltijos valsty
bės - Estija, Latvija ir Lietuva - nuo 
Antrojo Pasaulinio karo yra Sovietų 
Sąjungos neteisėtai okupuotos; ir,

KADANGI Sovietų Sąjunga at
rodo interpretuojanti Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijos Baigiamąjį Aktą, Helsinky
je pasirašytą kaip suteikiantį Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos neteisėtam 
inkorporavimui į Sovietų Sąjungą 
legalumo statusą, ir

KADANGI, nors ryšium su Hel-

Mokinių auklėjimas vyksta idea
listinio lietuviško patriotizmo dva
sioje.

Mokslo knygas parūpina gimnazi
ja veltui. Už bendrabutį mokama 
DM. 175,-. Neturtingi, gero elgesio 
ir gero mokslo vaikai būna nuo to 
mokesčio atleidžiami.

Gimnazijoje yra vaikų, kurių tėvai 
gyvena įvairiose materialinėse 
(dažnai nepakankamose) aplinkybė
se. Ten rasime mišrių, bei pairusių 
šeimų vaikų; vaikų su problemom.

Visi jie yra vaikai, kurių tėvai no
ri, kad jie išmoktų lietuviškai, pa
miltų savo Tėvynę.

Yra vaikų, neseniai atvykusių iš 
Lietuvos. Tie vaikai padeda kitiem 
bendrabučių nariam. Mokytojai 
aukštai vertina jų darbą, jų lietuviš
kumą.

Mokykloje jaučiasi ypatinga tvar
ka: gera disciplina ir draugiškumas. 
Santykiai tarp mokytojų ir mokinių 
yra nuoširdūs. Tiesiog malonu ma
tyti tą mielą lietuvišką jaunimą ir tą 
pasišventusį gimnazijos mokomąjį 

■personalą; jie visi kartu dirba lietu
viškai ateičiai.
’ Gimnazija pilnai užsitarnavo ir 
tolimesnės lietuvių paramos. Jos 
ateitis priklauso didele dalimi nuo 
to, kiek bus rodoma noro padėti 
šiam lietuvybės židiniui ir toliau.

Iki Šiol ji išleido apie šimtą abitu
rientų. Jų daugumas, baigę flioks
us, neša didelės naudos lietuviams, 
ypač tie, kurie pasiekė įtakingų ir 
aukštų vietų. Štai vien Jungtinėse 
Amerikos Vasltybėse keli yra uni
versitetų pfotesoniai. Tie, kurie liko 
Vokietijoj, taip pat yra pasiekę 
reikšmingų postų savo specialybėse 
(keli inžinieriai, gydytojai, ekono
mistai, sociologai, kunigai, mokyto
jai). Daugybė gimnazijos auklėtinių, 

sinkyje pasirašytu Baigiamuoju 
Aktu nei Prezidentas nei Valstybės 
Departamentas nepadarė specifinio 
pareiškimo, aiškiai bylojančio, kad 
Jungtinės Valstybės vis dar nepri
pažįsta Sovietų Sąjungos tų kraštų 

prievartinio užgrobimo, Prezidentas 
savo 1975 m. liepos 25 d. oficialiame 
pareiškime ir Valstybės Pasekreto- 
rius Europos reikalams savo liudiji
me (testimony) Atstovų Rūmų 
Tarptautinių Santykių Komisijos 
Pakomisiui Tarptautiniame Politi
niams ir Karo Reikalams visai aiš
kiai pareiškė, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių ilgalaikė oficiali poli
tika, nepripažįstanti priverstinės 
Baltijos Valstybių aneksijos ir in
korporacijos į Sovietų Sąjungą ne
buvo paveikta Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijos 
rezultatų, todėl tebūnie

NUTARTA: Kad, nežiūrint kaip 

arti 400, baigė 4 ar 6 klases ir įsigijo 
profesijas. Jie ne tik užsitikrino 
savo egzistenciją, bet kartu gimna
zijos dėka, paliko lietuviais. Be jos 
įtakos jie vargu galvotų ir jaustų 
lietuviškai. Tokiu būdu gimnazija 
per savo mokinius, tiek ją baigusius 
ir nebaigusius, yra suvaidinusi sun
kiame jaunino lietuvinimo darbe 
reikšmingą vaidmenį. Be jos lietuvių 
bendruomenė Vokietijoj merdėtų.

Nors į žemesnes gimnazijos klases 
ateina mokiniai, nevisada pakanka
mai moką lietuviškai, po dvejų-trejų 
metų jie paprastai išmoksta lietuvių 
kalbą gerai ir stengiasi savo tarpe ir 
viešai kalbėti lietuviškai.

Mokiniai yra susiorganizavę į 3 
organizacijas: skautus, ateitininkus 

ir evangelikų jaunimo ratelį. Organi
zacijos labai prisideda prie mokinių 
tautinio sąmoningumo.

Po vakarienės, gimnazijos kino 
salėje susirinkusiems mokytojams ir 
mokiniams teko parodyti 40 spalvo
tų skaidrių apie Australiją, kurias 
tam reikalui paskolino iš Australijos 

Turistų Komisijos mano sūnus Balys. 
Kitą dieną teko įteikti p. V. Natke
vičiui keletą šimtų spalvotų skaid
rių (specialiai paruoštais komplek
tais su atitinkamais komentarais). 
Tai buvo Viktorijos Švietimo De
partamento dovana lietuvių gimna
zijai.

Dažnai skaitome australų spau
doje apie apleistas vietines mokyk
las, kuriose dėl to vargsta mokiniai. 
Tas sukelia audras protestų. Jų pa
sėkoje ateina ir reikalinga pagalba.

Bet kas girdi apie tų puikių lietu
viukų vargus?

.Kas jais pasirūpins? Ar tai nėra 
mūsų visų pareiga?

Lietuvių Akademinės Korporaci
jos ROMUVA Melbourne konventas 
išsiuntė Lietuvių Vasario 16 Gimna
zijos direktoriui $ 170.00 prašyda
mas, kad jis savo nuožiūra tuos pini
gus panaudotų mokinių labui.

Lietuvių organizacijos Australijoj 
ir pavieniai asmenys, norį paremti 
Lietuvių Vasario 16 Gimnaziją, ga
lėtų savo aukas siųsti gimnazijos 
adresu: būtent:
Privates Litauisches Gymnasium, 
684 Lampertheim - Huettenfeld 4, 

Romuva, 
West Germany.

Tie, kuriems tiesioginis pinigų 
persiuntimas būtų nepatogus, galė
tų savo aukas iki 1975 m. vasario 1 
d. siųsti man. Kiekvienam aukotojui 
prisiųsiu pakvitavimą ir jo pavardę 
paskelbsiu Australijos lietuvių 
spaudoje, o pinigus persiusiu, kartu 
su aukotojų sąrašu, Vasario 16 Gim
nazijos direktoriui.

Kvite bus pažymėta ’’gift to the 
school building fund”. Tas turėtų 
suteikti aukotojui teisę nurašyti jo 
paaukotą sumą nuo pajamų mokes
čio (income tax deduction).

Stasys Stankūnavičius,
4 Cooinda Court, 

Mount Waverley, 3149

Sovietų Sąjunga ar kita kokia val
stybė neinterpretuotų Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos Baigiamąjį Aktą, Hel
sinkyje pasirašytą, Atstovų Rūmai 
laiko, (1) kad neįvyko jokio pasikei
timo ilgalaikėje Jungtinių Valstybių 
politikoje, liečiančioje trijų Baltijos 
valstybių - Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos - neteisėtą okupaciją ir inkor
poraciją į Sovietų Sąjungą ir (2) kad 
Jungtinės Valstybėse ir toliau 
jokiu būdu nepripažins Baltijos val
stybių į Sovietų Sąjungą inkorpora
vimo.

Daug sužmosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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PULGIO ANDRIUŠIO LITERATŪRINĖS 
ŠYPSENOS

(PO PENKIŲ MIRTIES METŲ Jį PRISIMENANT)

PULGIS ANDRIUŠIS 

(1907.3.18 -1970.12.19)

Jei Pulgis Andriušis prieš savo 
gyvenimo galą būtų parašęs net ir 
kelis tomus pačių verksmingiausių- 
jų šermeninių elegijų ar viduram
žiškų apmąstymų apie žemiškojo 
pasaulio niekingumą, skaitytojai 
vis tiek tarp jo pamaldžių atodū
sių ar ašaromis apšlakstytų eilučių 
būtų ieškoję humoro ir satyros. Mat, 
savo kiek išdaigingu gyvenimu ir 
smailu žodžiu jis buvo jau tiek įsirė
žęs mūsų atmintin, kad netgi tasai 
retokas vardas „Pulgis“ ėmė ženk
linti kažkokią būsimą linksmybę 
arba pramogą.

Bet šis literatūros žanras mū
suose nėra labai paguodžiantis 
kūrėją, nes jišai kartais didina ne 
tiek rašytojo garbę, kiek jo priešų 
skaičių. Juk saldrūkštis humoras ar 
su tulžies esencijos priemaiša saty
ra visada graužiamai kenkia „nu
sistovėjusiai visuomenės tvarkai“ 
ir joje tvirtai įsidiegusioms verty
bėms: diletantų išminčiai, muiti
ninkų ir fariziejų patriotizmui, fa- 

• ‘ * natikų ortodoksijai ir lazda parem
tam autoritetui, kuris vis taikstosi 
besišypsančiam piliečiui užduoti 
kucium per nugarą, idant anas su
rimtėtų ir pasidarytų „valdžiobai- 
mingas“. Tad ilgoje mūsų kentėji
mų istorijoje susiformavo netgi pri
mityvi pažiūra, kad humoras esąs 
lyg ir nusikalstamoji veikla ar pien
burnio darbas ir kad tylintis kvailys 
yra garbingesnis už nemalonią tie
są apsakinėjantį pašaipūną...

Tą niekingą „padoriosios“ 
visuomenės žvilgsnį visą laiką jau
tė ir Pulgis Andriušis, kuris savo fel-

LIEtUVOS KINO TEATRUOSE 
M. K Čiurlionio jubilėjaus proga 
buvb .įdomi keli jam skirti doku
mentiniai filmai. Seniausias jų — 
dviejų dalių spalvotas filmas - “M. 
K. Čiurlionis. Mintys. Paveikslai. Mu
zika.." sukurtas 1965 m. rež. A. Dau
sos pagal muzikologo V. Landsber
gio scenarijų. Rež. A. žebriūno 1967 
m. filmas “Miške” atspindi M. K. 
Čiurlionio to paties pavadinimo sim
foninę poemą. Rež. R. Verbos 1973 
m. filmas “Seserys” žiūrovus supa
žindina su M. K. Čiurlionio seseri
mis — muzikologe prof. J. Čiurlio
nyte ir dailėtyrininke V. čiurliony- 
te-Karužiene. šiemet rež. V. Verba 
sukūrė vienos dalies informacinio 
pobūdžio dokumentinį filmą “Čiur
lionis”, kurio kopijos buvo išsiunti
nėtos M. K. Čiurlionio bičiulių klu
bams įvairiose valstybėse. Lietuvos 
kino studijos pilnametražis doku
mentinis filmas apie M. K. Čiurlio
nį bei jo kūrybą dar tebėra neuž
baigtas.

jetonns stengdavosi skaityti bent 
jau labai rimtu veidu, tarsi ginda
masis atsakomybės, kad žmonės iš 
jo kūrybos juokiasi. O savo autobio
grafijoje netgi tiesiai aiškina, kad 
humoras neteikęs jokio dvasinio 
pasitenkinimo ir feljetonas esąs jam 
„kaip raganos šluota, gumbas ir 
kupra“. Bet vis dėlto jo šiaip gana 
graudžiai lyriška aukštaičio prigim
ties dvaselė niekad nepajėgė tobu
lai „surimtėti“, nes, matyt, pats 
Pulgis nepajėgė pakeisti savo genų, 
kuriuose humoro daigus mūsų lite- 
ratūron atsinešė iš Gaidžių kaimo. 
Ir atsinešė ne tiktai ant liežuvio ga
lo. bet ir visoje savo kiek išdykusio- 
je būtybėje. Valdišku stilium kal
bant, nuo pat atvykimo į Kauną jis 
jau buvo „nepaklusnus ir visuome
nės rimtį drumsčiantis juodas gai
valas“, kurį bandydavo sudrausti 
net administracinėmis priemonė
mis. Ir toks pat jis žodžio ir veiksmo 
išdaigininkas „Žiburėlio“ bendra
buty bei „Aušros“ gimnazijoje, 
toks ir universitete bei studentų 
renginiuose ir susidūrime su val
džios dabotojais. Savo eiliuota 
„Sepšelijada“, kuri, iš jo paties kar
tais padeklamuojamų citatų spren
džiant, tebuvo dar tik gimnazistiš
ki kupletai, jis nusipelnė neatlaidžią 
mokytojų nemalonę; ne mažiau 
„kenksminga“ būdavo ir jo kelių 
metrų ilgio į armonikėlę sulanksty
ta studentiškųjų ir politinių aktua
lijų juostelė, iš kurios studentų ba
liuose skaitydavo savo „pamoks
lus išminties ir teisybės“, o dėl savo 
vaidybinės programos tokiame pat 
renginy, rodos, turėjo net kelis kar
tus pas įžeistą profesorių laikyti 
lietuvių kalbos egzaminus...

Pulgio Andriušio šypsena vė
liau blykčiojo ir iš jo žurnalistinių 
kelionių aprašymų, ir iš teatro re
cenzijų, iš aktualijų dienraščiuose 
ir radijuje, o dar labiau — jo „vaba
lų gyvenimo“ vaizdavimuose, 
skirtuose mokslo populiarizacijai 
ūkininkų laikraščiuose. Tenai jo 
kirvarpa, musė, skruzdėlė, šimta
kojis ar blusa yra tiek sužmoginti, 
kad savo elgesiu ir „filosofiniu mąs
tymu" priverčia kvaktelti net ir su
akmenėjusios arklio galvos tautie
tį. O kažkoks humoristinis dūmelis 
yra užuodžiamas ir jo lyriniuose 
apsakymėliuose „Anoj pusėj eže
ro“ ar bet kuriame kitame sugyvin- 
tos gamtos vaizdavime. Jis kartais 
juo nuspalvina net ir ilgesį, liūde
sį ar visai graudulingą nuotaiką 
savo apysakose „Sudiev, kvietke- 
li“, „Rojaus vartai“ ir kitoje vadi
namoje „rimtojoje“ kūryboje. Na, 
argi mums nešmėkštelia veide kad 
ir liūdnoka šypsena, kai „Sudiev, 
kvietkeli“ apysakos varganas Pe- 
trokas iškilmingai gaudžiančių baž
nytinių apeigų metu staiga pajun

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
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TEL. 725408. Veikia 24 valandas per parą.

ta, kad vakar nenugalabintoji utė
lė verčia iš šaknų jo galvos plauką?...

Pagaliau „nepakankamai rim
ta“ yra ir Pulgio autobiografija, ku
rioje jis pats savęs visai neretušuo
ja ir apsireiškia mums su tokiom žmo
giškom ydom, kurias kiti „iškilūs 
asmenys“ tikrai būtų stengęsi nuo 
dabarties ir būsimų kartų nuslėpti. 
Kas gi ten pai(s apie saVe pasakos, 
kad kartais gal per daug išgerda- 
vęs ar kaip kitaip nuslysdavęs nuo 
doros kelio, ar dar įamžins tokį na
tiurmortą:

„Per vienas Velykas su drau
gais aplankėm P. Kalpoką „šve
diško stiliaus namuose“; stalas ne
pakelia vaišių, sveikinu itališkai,

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI sausio mėnesiui MA nariams 
skyrė tokias intencijas: 
bendrąją - Kad besidarbuoją 
ekumeninėje srityje galėtų dirbti su 
didesne viltimi.
misijų- Kad broliškoji meilė ti
kinčiųjų tarpe puoselėtų krikščio
nišką vienybę.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Gal kas sakytų - kodėl aš turiu 

melstis dėl padauginimo vilčių besi
darbuojančiuose ekumeninėje plot
mėje?

Atsakymas - todėl, kad ekumeni
nėse pastangose pastaruoju laiku 
pradeda vyrauti nusiminimo nuotai

jis mane kitiems svečiams pristato 
kaip portugalų žurnalistą. Deją 
tai buvo ne pirmas mano vizitas tą 
dieną, — greit prisnūdau, o vienas 
draugas tuo tarpu mano rankas už
dėjo ant velykinio paršelio, — at
rodė, kad jį laikau savo glėbyje...“

Netgi sužinojęs apie vieno sa
vo geriausiųjų draugų mirtį, Pulgis 

t i Andriušis > laiške jį. prisimena taip 
pat su įskaitoma šypsena:

„...Tai yra neįtikėtina tiesa. 
Va, ir matai jį Smiltynėje su padė
vėtu lietpalčiu, be kepurės, su kon- 
korėžiais resvuose plaukuose, tris 
dienas nesiskutusį, nugulėtu kos
tiumėliu skalbyklos išsiilgusia apy-

Nukelta į <5 psl.

kos. Po daugiau kaip dešimties metų 
nuo Vatikano II suvažiavime pa
skelbto dekreto apie susivienijimą 
lig šiol ekumenizmo sąjūdis, deja, 
neatnešė pageidaujamų vaisių. Iš 
neseniai Paryžiuje vadovaujančioje 
laikraščio Le Monde skilčių skaity
tojui aišku, kad ekumenizmui gresia 
pavojus. Aname laikraštyje buvo 
paskelbtas išsamus straipsnis ry
šium su dešimties metų sukaktimi 
nuo dekreto ’’Unitatis redintegra- 
tio” - vienybės atstatymas. Straips
nio autorius pasisako, kad šiuo metu 
pas krikščionis ekumeninėje plot
mėje vyrauja 3 labai pavojingi sam
protavimo būdai, Būtent:

1. Protinis atšiaurumas, atmetąs 
betkokj nuomonės pakeitimo reika
lingumą.

2. Perdėtas skubotumas siekiant 
susivienijimo. Atseit, nekantrumas 
sutinkant kliūtis, įgyvenginant su
sivienijimą.

3. Abejingumas ekumenizmo atž
vilgiu ir su juo susijusiomis proble
momis.

Aukščiau paminėtųjų kliūčių aki
vaizdoje, turime kruopščiai gaivinti 
krikščionišką viltį ir optimizmą. 
Kliūtys nėra nenugalimos. Štai, pats 
Viešpats įtaigojo' mintį apie vieną 
avidę ir vieną ganytoją. Taigi, vil
ties neturime nustoti. Gi protinį at
šiaurumą turime sudoroti atvirumu 
ir paklusnumu šv. Dvasios įkvėpi
mams; nekantrumą turime stengtis 
nugalėti didesniu pasitikėjimu ma
loningąja Dievo Apvaizda, o abejin
gumą - gyvu tikėjimu bei meile tie
sai, priimant ją tokią, kokia ji yra.

Kun. S. Gaidelis, S. J.
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KOVA BAIGTA SĖKMINGAI
NETIESA, KAD MES NIEKO NEGALIME

Kelionėms j Amsterdamą, Frankfurtą; Helsinkį, Londoną, Los Angeles, i 
Oslo, Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną, Vilnių ir kitas pasaulio vietoves į 
kreipkitės į

1974 m. rugpiūčio 3 d. visi Aus
tralijos laikraščiai ir radio stotys 
pranešė, kad Australijos Vyriausy
bė pripažino tris Baltijos kraštus 
Estiją, Latviją ir Lietuvą de jure 
Sovietų Sąjungai ir davė atitinka
mus parėdymus Australijos Amba
sadai Maskvoje.

Sekančią dieną, rugpiūčio 4, viso
je Australijoje Baltų tautų žmonės 
rinkosi į pasitarimus, mitingus ne 
tik išreikšti Wbitliamo vyriausybei 
pasipiktinimą, protestus, bet ir im
tis akcijos atstatyti pažeistus Žmo
gaus Teisių Deklaracijos principus.

Nepraėjo nei pusantrų metų, kaip 
Australijos vyriausybė oficialiai pa
skelbė The Sydney Morning Herald, 
Jan. 3,1976, sekančio turinio prane
šimą:

’’Canberra, Friday, - The Federal 
Government has withdrawn recog
nition of the three Baltic States as 
part of the Soviet Union.

The Australian Ambasador to 
Moscow, Sir James Plimsoll, has 
been instructed not to visit the 
three States.

The Government has restored the 
commission of the Latvian honorary 
consul in Melbourne, which was 
cancelled by the Whitlam Govern- 
men’ts decision."

Šis aktas nėra kokia nors mums 
dovana Naujų Metų proga, o sunkios 
kovos rezultatas.. Šia proga verta 
būtų prisiminti šią kovą, ypač tiems, 
kurie nuo tos kovos toliau stovėjo ir 
kaip visada kartojo ir kartoja "kad 
mes nieko negalime”. Aš čia trumpai 
priminsiu faktus.

Tą pačią, rugpiūčio 3, dieną pra
dėjo į Canberra plaukti protesto te
legramos, bet ypač 4 ir sekančias 
dienas tūkstančiai telegramų iš už- -• 
sienio ir vidaus, pavienių asmenų ir 
organizacijų užplūdo Australijos 
sostinę.

Spontaniškai ir gaivalingai pasi
reiškė demonstracijos. Jau 8 rug
piūčio įvyko Sydnejuje didinga de
monstracija, kurioje dalyvavo per 

3000 žmonių su vėliavomis, plakatais 
ir žiburiais. Rugpiūčio 9 d. tokios 
demonstracijos įvyko Adelaidėje ir 
Melbourne. Adelaidėje demonstra
cijos baigėsi pamaldomis katedroje, 
vadovaujant katalikų, anglikonų, 
evangelikų ir protestantų dvasiš
kiams. Demonstracijos buvo su
ruoštos vakare, su žiburiais, lozun
gais, vėliavomis, parlamentarų kal
bomis. Abiejose vietose dalyvavo 
minios žmonių, kiekvienoje eisenoje 
apie 4000.

Rugpiūčio 10 demonstracijos įvy
ko Brisbanėje, dalyvavo per 1000

Nuteistas
S.A. Kovalev

Akademikas Sergei A. Kovalev, 
akademiko Andrėj D. Sacharovo 
bendradarbis ir vienmintis, Vilniaus 
sovietų teisino gruodžio 9-12 d. buvo 
nubaustas septyneriais metais sun
kiųjų darbų (griežto režimo) ir po to 
trejais metais tremties. Kovalevui 
nebuvo leista pasirinkti liudininkų 
savo nuožiūra, todėl jis atsisakė nuo 
jam teismo paskirto advokato.

Sprendimą skaitant Kovalevo sa
lėje nebuvo, nes jis iš jos buvo paša
lintas, kaip atsisakęs su teismu 
bendradarbiauti, jo draugai taip pat 
nebuvo įleisti į teismo salę.

Kovalevo ginti į Vilnių atvyko, 
žymusis sovietų disidentas Andrei 
D. Sacharov, Amnesty International 
Maskvos grupės steigėjas ir pirmi
ninkas, bet nebuvo į s^lę įleistas. Jis 
tuoj padavė teismui pareiškimą, 

žmonių, rugpiūčio 11 Hobarte neti
kėtai didelės ir sėkmingos demons
tracijos, prie kurių prisidėjo daug 
australų. Ten suorganizuota pastovi 
organizacija baltams remti, kuri 
veikia iki šiol - HELLP (Help Esto
nian, Latvian, Lithuanian People). 
Rugpiūčio 17 d. sėkmingos demons
tracijos surengtos Newcastelyje, 
rugpiūčio 18 d. Perth. Visos šios de
monstracijos buvo ryžtingos, spal
vingos ir tvirtos savo reikalavimuo
se, jas rėmė netik pavergtų tautų 
atstovai, bet ir patys australai. 
Greitai Canberros vyriausybė įsiti
kino, kad Baltų tautos yra tvirtai 
organizuotos.

Visų demonstracijų viršūnė buvo 
Canberroje rugsėjo 19 d. Čia atvyko 
iš visos Australijos demonstrantai, 
dalyvavo per 3000 asmenų. Iš parla
mento rūmų išėjo opozicijos vadas 
B. Snedden su visa grupe senatorių 
ir pasakė: ’’mes esame su jumis”. 
Reikšmingas kalbas pasakė senato
riai: Mr. Greenwood, Mr. Peacock, 
Mr. Mackellar, Mr. Wentworth, Mr. 
Cameron, Mr. Scott, Mr. Baume, 
Mr. Fraser ir kt. Tose kalbose opo
zicija užsiangažavo sugrįžusi į val
džią peržiūrėti šį gėdos vertą aktą ir 
atšaukti pripažinimą. Įteiktą parla
mentui 10 tūkstančiu parašų peteci- 
ja.

Spauda buvo daug kur mums ne
palanki ypač didesnių miestų ir TV 
stotys taip pat tik trupinius parody
davo. Bet mes patys išėjome su savo 
propaganda šimtus tūkstančių at
spausdinome įvairių lapelių ir juos 
išplatinome. Tuo pačiu laiku pasiro
dė ir Mūsų Pastogės pirmieji priedai 
National Message ir Our Haven, ku
rių buvo atspausdinta 16 tūkstančių. 
Tik jau vėliau spaudair IV pasidarė 
mums palankesnės ir buvo atspaus- 

Pereitų metų gruodžio pradžioje ALB Krašto Valdybos narys jaunimo 
reikalams p. Vytautas Juška išvyko į užjūrius, kur ieškojo ir išnaudojo 
progas susitikti su vietos veikėjais ir jaunimu. Būdamas Amerikoje jis 
susitiko ir tarėsi su vadovaujančiais bendruomenės ir jaunimo asmeni
mis. Nuotraukoje iš k.: Bronius Nainys, PLB pirmininkas, V. Juška, Pa
saulio Liet. Jaunimo Sąjungos ryšių centro vadovo pavaduotoja Emilija 
Pakštaitė, P.L.J.S. ryšių centro vadovas Mindaugas Pleškys ir PLB vi- 
cepirm. jaunimo reikalams Romas Kasparas.

protestuodamas prieš tai ir pareikš
damas, kad jis irgi papildęs tuos pa
čius nusikaltimus kaip Kovalev, to
dėl turėtų būti kartu su juo teisia
mas. Teismas Sacharovo mėginimą 
prisiimti kaltės dalį atmetė.

Prof. Kovalev yra Andrei D. Sa
charovo įkurtos ir vadovaujamos 
Amnesty International Maskvos 
grupės narys. 1974 m. gruodžio 23 d. 
saugumo agentai padarė kratą jo 
bute ir rado: GULAG - Archipelag, 
samizdatinių leidinių, kai kurių poli
tinių kalinių sąrašus ir Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos kopijų. 
Šios pastarosios sudarė sovietams 
pretekstą Kovalevo bylą iš Maskvos 
perkelti į Vilniaus teismą. 1974 m. 
gruodžio 27 d. jis buvo atgabentas į 
Vilniaus kalėjimą.

- r.i-.- ?££ ■ • '-isS* * '’-“fe' -

Palanga Travel

Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių 
čekiais, viešbučių užsakymais ir t.t.

364 Sussex Street, SYDNEY, 2000 Telf. 262008
Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf. 265066

dinta daug reikšmingų straipsnių ir 
paskelbta informacijų australų 
spaudoje.

Tai akcijai vesti iki sėkmingos 
pergalės reikėjo pastovaus veiksnio. 

' Prof. A. Kabailai vadovaujant buvo 
suorganizuotas komitetas ir pava
dintas Australian Citizen’s Com
mittee for Lithuanian Rights ir pas
kelbtas Mūsų Pastogėje spalio 28 d. 
Šis Komitetas pradėjo leisti pastovų 
MP priedą Baltic Herald, išleido 
specialius vokus su Mr. M. Fraser 
pasižadėjimu atšaukti Whitlamo 
vyriausybės pripažinimą Baltijos 
kraštų Sovietų Sąjungai, parašė 
daug informacinių straipsnių Aus
tralų spaudoje, palaikė glaudų kon
taktą su opozicijos lyderiais ir sena
toriais.

Tai taip intensyviai dirbdami lai
mėjome pergalę, kurios esame pilnai 
verti. Šitas pasisekimas turi mus vi
sus padrąsinti. Per tą laiką susipaži
nome su daugeliu reikšmingų asme
nų ir su Australijos politiniu gyve
nimu, 'Nenutraukime ryšių, bet 
megskime juos tvirčiau, kai ateis 
momentas, kad vėl galėtume jais 
pasinaudoti.

A. Mauragis

Sovietų spaudos agentūra TASS, 
kuri beveik niekad nepraneša apie 
Sov. Sąjungos teismo bylas, paskel
bė, kad ’’sprendimas susilaukęs di
delę Lietuvos Aukšč. Teismo salę 
pripildžiusių žmonių plojimų”, kas 
patvirtina, kad ’’nusikaltimas buvo 
pilnai įrodytas”.

Kai visas civilizuotas pasaulis 
gruodžio 10 dieną minėjo Jungtinių 
Tautų paskelbtą žmogaus Teisių 
Deklaraciją, ją pasirašiusi Sovietų 
Sąjunga persekioja savo garbin
giausius kovotojus už žmogaus tei
sių ir laisvių įgyvendinimą tame 
krašte. (ELTA)

■ ■
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VLIKo Seimo
NUTARIMAI

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimas, susirinkęs savo 
1975 metų Seimo sesijos New 
Yorke, sveikina Tėvynėje kovojan
čius ir kenčiančius brolius ir seses, 
taip pat ir visus laisvajame pasauly
je esančius lietuvius.

Seimas pabrėžia, kad, siekiant 
vieningo Lietuvos išlaisvinimo dar
bo, VUko pareiga yra telkti visas 
mūsų jėgas ir išteklius ilgai kovai. 
Vliko, kaip Lietuvos valstybingumo 
tęsėjo, vaidmuo yra labai svarbus.

Todėl Seimas įpareigoja Vliko 
Valdybą: 1) remti visas Lietuvos 
laisvę ginančias rezoliucijas; 2) ir 
aktyviai bendradarbiausi su Am
nesty International ir kitomis politi
nių kalinių išlaisvinimo siekiančio
mis organizacijomis; 3) stiprinti Pa
saulinės Baltų Santalkos tarpusavį 
bendradarbiavimą ir palaikyti 
tampresnius ryšius su kitomis So
vietų Sąjungos pavergtų tautų or
ganizacijomis, siekiančiomis laisvės 
ir nepriklausomybės; 4) kiekviena 
proga viešai kelti Lietuvoje vykdo
mą teisių ir religinės laisvės pažei
dimą ir rinkti atitinkamą dokumen
taciją.

Seimas kviečia laisvojo pasaulio 
lietuvius, latvius, estus ir kitų pa
vergtų Europos tautų gyventojus 
budėti jų gyvenamuose kraštuose ir 
veikti tų kraštų viešąją nuomonę bei 
vyriausybes, ieškant paramos visų 
mūsų laisvinimo darbams.

Seimas skatina lietuvių visuome
nę, santykiaujant su kraštu, nepa
žeisti Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės principų.

Seimas pritaria minčiai, kad Vil
kas, vykdydamas savo Lietuvos 
laisvinimo darbų vadovavimo užda
vinį, ypatingai dėmesį skirtų 
VLIKo, PLB ir ALTos darbams de
rinti ir nuolatiniam ryšiui tarp šių 
organizacijų palaikyti. \

Lietuvos laisvinimo darbui koor
dinuoti visuotina apimtimi kviesti
nos bendrinės konferencijos.

Seimas, vertindamas Vliko Val
dybos pastangas ir nutarimą išleisti 
velionio prof. dr. Juozo Pajaujo pa
ruoštą veikalą apie sovietinį genoci
dą okupuotoje Lietuvoje, paveda 
Valdybai surasti redaktorių, kuris 
galutinai veikalą paruoštų spaudai 
ir siūlo Tarybai įnešti į 1976 metų 
Vliko sąmatą šiam reikalui reikalin
gas lėšas.

.JPravda“ rašo, kad Kazaclistane tūks
tančiai darbininkų su dalgėmis ir grėbliais 
išvaryta į laukus derliaus nuimti. Iš 10.000 
užsakytų kombainų, tiktai 30 buvę pasiųs
ta į Sibirą. Vienas fabrikas, kuris turėjo 
pristatyti 500 kombainų, nepagaųiino 
nei vieno. Grėbliai ir šakės naudojami ir 
kombainams praėjus, nes esant blogam 
derliui, kiekviena varpa brangi. Viename 
kolchoze moterys dar prigrėbiančios po 40 
svarų grūdų iš hektaro. Laikraštis kalti
na ūkio vadovus ir mašinų fabrikus. Ne
beslepiama, kad šių metų derlius nepa
sieks numatyto plano. Tačiau apie grūdų 
pirksimą Amerikoje ir kitur tuo tarpu nie
ko neskelbiama.
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SIMAS KUDIRKA PASAKOJA
Tęsinys iš M.P Nr. 50-52

— O dabar, munib (.1: ■ a kai 
susidurtam su žmonėmis i- Lietuvos 
privačiai arba kai jie ai.a'iuuja ko
kioj turistinėj grupėj. , .ritei kin., 
kaip upseiti, jei, pavadžiui, »i»z. 
nonie. kas jie l«»nie?

Kudirka: Jeigu jūs nežilu ;e, k.,s 
jie... Nu. Kaip pasakyti... J.e yra 
žnio.iės jie yra lietuviai. Gajų gale, 
ką ji.- na su/.iiK, ..- Kokias paslaptis 
jus jiems ai skleisk e? Reikia ;u jais 
bemir,.uti. Tiktai reikta h-i ii ai- 
sk leisti ;u»u žinomu zit.oi apu n 
nes Lietuvoj. Pasiprašyti į oai..u-. 
jeigu jisai geria jum taurelę įpili t. 
parmini. kaip jūs gyvenate. Tai ai 
liks nepaprastų... Nu, kaip jums p.i 
sakyti...

— .Auklėjamąjį darbų.
Kudirka: Nu, taip. Štai mes, kurie 

nežinojome nė kalbos, apie kuriuos 
kalbėjo, kad mes esame kraugeriai 
tokie ir tokie, tiek kruvini, ir kuni
gai, ir visi tie, kurie čia pabėgo - geri 
žmonės negalėjo bėgti iš Lietuvos. 
Jūs įsivaizduokit liktai momentui: 
geri žmonės iš Lietuvos negalėj., 
bėgti. Jūs įsivaizduokit!.. Puikiai ži
not. Netarnavo nė policininku, o iš
važiavo tūkstančiais, dešimtin is 
tūkstančių į Sibirą! Ir negrįžo. 0 jei
gu jūs buvote mokytojas, jeigu jūs 
buvote lietuviškas gilus mokytojas, 
jeigu jūs buvote kareivis, kuris ne
norėjo eiti kariauti už rusus, tapti 
16-sios divizijos karių... Arba kuris 
nenorėjo paskiau okupavus Lietuvą 
eiti ir paguldyti savo gaivos ties 
Oderiu. Reiškia, visi šitie buvo prie
šai, ir jie buvo išgaudyti, jie buvo iš
siųsti, ir aš jau jums papasakojau, 
kiek jų yra likę. Ju yra likę - nu, ko
kia 130 lietuviškų kareivių, partiza
nų. O visi kiti jau seniai kapuose ar
ba invalidai. Mes jau esame naujieji. 
Kurie kėlėm vėliavą, kurie norėjom 
pabėgti, kurie rašėm knygą ar pro
klamaciją, kurie prie Kalantos prisi
dėjo, nes keletas yra. Ir dabar, kurie 
rašo Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kroniką, maldaknyges spausdina... 
Tai ot, matote. Bendrauti reikalin
ga. Į ten važiuoti reikalinga būtinai.

— I ten važiuoti reikalinga?
Kudirka:Būtinai reikalinga, būti

nai. Nu, Ar ji.-.'. ... a.ejUomu, 
kuomet atvažiuoja pa- ju-< svetys? 
Imkime asmeniškai, siaurai, pa
prastai. Juk jums labai malonu susi
tikti. Štai atvažiavo. Nors ir kokia 
užguita kaimo moterėlė. Nors ir 
koks senas žmogelis arba jaunuolis 
komunistas. Juk įdomu net ir su ko
munistu pasikalbėti, kuomet jau jūs 
žinot, kad jis komunistas ir jau iš jo 
jūs nieko neišmušit. Kad jūsų žo
džiai žodžiai kaip žirniai nuo 
sienos atšoks. Vis tiek įdomu pasi
kalbėti. Kiek jisai yra glumas. Arba 
galų gale per tų glumystę išeina šis 
tas į aikštę.

— Gerai. O tavo nuomonė, kokia 
ten padėtis?

Kudirka: nu, matote... Plačiai ir 
išsamiai negaliu aš jums pasakyti 
nei teigiamo, nei neigiamo, nes rei
kia būti teisingam. Dabartės, jūs 
pats pažvelgite.-kas darosi Lietuvo
je. Dėl ko gi lietuviui, latviui, estui 
ar ukrainiečiui \ visų pakraščių ma
žumoms - duodamos tokios bausmės, 
kurios rusams netaikomos. Dėl ko 
tai daroma?

— Kokios bausmės?
Kudirka: Jeigu lietuvis prasikals

ta turėdamas politinį kvapą, lietu
viui iškart važiuoja trejetukas, pen
ketukas, septynetukas, dešimtukas. 
Tas pats ir ukrainiečiams. Visoms 

'mažumoms. Oi, kaip jos nori pasi
naudoti Tarybų Sąjungos konstitu
cija! Vienu paragrafu. Man atrodo, 
ar ne 17-tas. Teise atsikratyti. Iš
stoti iš Sovietų Sąjungos. Ir dabar 
jiems tuoj štampukas "bums"! Ir 
yra. O ruseliui, nors jo bus ir kur kas 
didesnis kvapas, jam bus taikoma 
tiktai, nu, kaip sakyti, papeikimas.

Jeigu jau jis šį tą padarys, jau jam 
bus tenais metukai, pusantrų, du! 
Štai buvo Leningrade tokia Agur- 
covo grupė - jie tarėsi nuversti bol
ševikinę diktatūrą, buvo išdirbę 
planą, turėjo savo visus punktus, 
kas turės teisingumo ministerio 
krepšį, kas turės saugumo ir t.t. Nu, 
matote, rimtas nerimtas reikalas, 
egzistavo institute, žmonių tarpe, 
kurie jau turi protą gana spindu
liuojantį. Ir štai šitiems vyrams da
vė tiktai 15 metų! O lietuviui, kur

P. And r iii šio...
Atkelta iš 4 p.

kakle. Audrų nupraustu veidu, al
kanos, bet prieš kiekvieną autori
tetinį režimą pasišiaušę akys, tigri
nis ryžtas šokti ant krūtinės arabų 
pūtėjams, narsingas kovotojas ro
mantiškuose frontuose, — nors imk 
plunksną ir rašyk romaną... Ir ko jis 
mums numirė?“

Nors Pulgis mokėjo kelias sve
timas kalbas ir domėjosi užsienio 
literatūra, bet būtų tuščios pastan
gos ieškoti jo humoristinėje ar kito
je kūryboje kokio nors nusižiūrėji- 
mo į kitataučių pavyzdžius ar jų įta
kos. Jis yra toks lietuviškas, kaip žyd
ru dangumi alsuojantis jo Silio eže
ras, kaip Gaidžių kaimo gaspado- 
rių ūkiškos šnektos, kaip jų trobelių 
kaminų alksniniai dūmai ar dar ne
išraugintų Grigaliaus kailinių kva
pas. Ir jo feljetonų humoras nėra 
tiek atremtas į kokias nors išradin
gas veikėjų situacijas, kondensuo
tą veiksmą, kur trumpas satyrinis 
paryškintos tikrovės blykstelėjimas 
baigiasi neatspėjamu aštraus anek
doto atsakymu, kiek į patį tik jam vie
nam priklausantį žodį, kuriuo i jis 
mums renčia istorijas, kartais net 
nukrypdamas nuo kūrinio nugar
kaulio. Autoriaus stiprybė — tai 
„pulginis stilius“, kuris skaitytojo 
atpažįstamas jau iš pirmųjų sakinių: 
Sakytume, kad jo kūriniuose mums 
savo „nusidavimus“ pasakoja lyg 
ir koks suaukštaitintas vysk. Motie
jaus Valančiaus Palangos Juzė ar 
su būdingais „tič“ ir „gaidau“ savo 
būrus graudena pats Kristijonas 
Donelaitis, prirašydamas į sakinį 
tarmiškų puošmenų ir liaudies bur
noje prigijusių barbarizmų, sutei
kiančių piešiamam vaizdui ar įvy
kiui atitinkamo spalvingumo. To
kiu būdu net ir „Don Kichoto“ ver
time Pulgis Andriušis sudaro įspū
dį, tarsi ir pats Servantesas, ir jo liūd
nojo vaizdo riteris bei Sanča Pan- 
sa būtų kilę iš Gaidžių kaimo, kaip 
M. Valančiaus šv. Gordijus ir kiti 
„mūčelninkai“ bei centurijonai at
rodo neabejotini žemaičiai...

Bet šis talentingasis „links
muolis“, skaičiuojant laiką nuo jo 
gimimo datos ir studijų, mūsų dai- 
liojon literatūron vis dėlto gerokai 
pavėlavo. Daug jo gražių dienų 
nupūtė nežinion gaivus jaunystės 
vėjas, dar daugiau pasisavino duon- 
davė žurnalistika, kol beliko tik apie 
25 metų amžiaus galas. Ir jo humo
ristinė kūryba skaisčiausiai sužy
dėjo tik tada, kai, rodos, tereikėjo 
tik verkti. Tai vadinamoje tremtyje, 
kai praūžusio karo viesulas dauge
liui mūsų tautiečių nupūtė taupiai 
statytų namelių stogus, sausai pas
ninkaujant sukauptus pinigų kap
šelius, išsitarnautą pagarbą, uni-

neįrodyta, kad jisai šovė į raudon
armietį ar į kitokio atspalvio tarybi-
nį patriotą ar kokį ten nors veikėją 
komjaunuolį - jam 10 -15 ar kulka. 
Ar maža tokių atsitikimų buvo! Jei
gu gerai žinote apie Šiaulių teismą. 
Kiek išėjo gyvų iš salės! Kulka! Kul
ka! Kulka! Latvius dabar teisė. Iš 50 
žmonių 23 atrodo nuteisti. Kulka, 
kulka! Keturiolikai žmonių. Ką tai 
reiškia? Tas, kuris norėjo nuversti 
raudoną imperatorių ir pastayti kitą 
imuerątorįu. valstybinis aukščiau
sias nusikaltimas, ar ne taip?! Jam 
15 metukų, kitas gavo 7 metukus, 
kitas 10 metukų. Lietuviui reikėjo 
šitaip padaryt - jūs būtumėt pamatę! 
Dešimt kartų būtu su šaudytas!

Šio rašinio autorius
Antanas Gustaitis

formines kepures, užsimaskavu
siems iki kaklo pakėlė marškinius 
ir savo draugų bei priešų akivaiz
doje paliko nuogus. Bet Pulgis An
driušis dabar iš šių savo herojų nei 
paniekinamai tyčiojasi, nei piktai 
ant jų spiaudo prakeiktiniais ter
minais, tarsi vežikas ant nuvaryto 
kuino uodegos. Tiktai mes patys 
kartais gana rūstokai juokiamės, kai 
jis mums visai rimtu veidu ir net su 
„artimo meile" rodo savo vaizduo
tėje susigrąžinusius galią apgriuvu
sių barakų komendantus, nuosta
biai pareigingus spekuliantus, po
litinius aiškiaregius, tiksliai žinan
čius Trečiojo pasaulinio karo pra
džios datą, entuziastingus šviesios 
ateities planuotojus ir išeivijos me
sianizmo skelbėjus, su iš patriotinio 
vidaus besiveržiančiu švabiškos 
degtinės kvapeliu užmigusius ant 
lovoje sutrintos silkės...

Kone visi pirmieji Pulgio An- 
driušio feljetonai buvo parašyti 
svarbiausia literatūros vakarų pro
gramai Vokietijos stovyklose. Jie 
tilpo rinkinėliuose „Ir vis dėlto juo- 
kimės“, „Siuntinėlis iš Amerikos“, 
periodiniame leidinyje „Dievo 
Paukštelis“ ir kt. Prie jų gretintųsi 
ir jo humoristinė apysaka „Tipelis". 
Deja, šie linksmi vaizdeliai šiandien 
tėra tiktai pageltusiame popieriu
je įsispaudę nelabų dienų pėdsa
kai, liudijantieji nutolusią praeitį.

Bet tas paties Pulgio scenose. 
ir barakų pašiūrėse apsakinėjamas 
liūdnos tikrovės linksmas žodis, vi
sada susilaukęs karštų gausios pub
likos aplodismentų, gerokai paža
dino autoriaus savimi bei savo 
plunksna pasitikėjimą, ir minėtai 
kultūrinių išvykų programai netru
kus jis sukūrė jau ir išliekančios lite
ratūrinės vertės lyrinių apysakų 
rinkinį „Anoj pusėj ežero“, o vėliau 
pagimdė ir kitus „rimtojo žanro“ 
palikuonius, kuriuos pagrįstai ap
vainikavome premijomis.

Tenka konstatuoti, kad, laikui 
bėgant, Pulgio Andriušio šypsena 

pradėjo palengva blėsti. Jo feljeto
nai vis labiau artėja į buitinį kiek sa
tyrinio turinio apsakymėlį, nors ir 
būdingai „pulgišką“. Tiesa, jau 
australiškosios gamybos rinkinyje 
„Daina iš kito galo“ jis dar beveik 
senoviškai savosios plunksnos smai
galiu lesa tenykštį tremties „nauja- 
lietuvj“, — geriantį, turtėjantį, 
šykštėjantį, nutaustantį ir vargiai 
besapnuojantį savo gimtojo kaimo 
šulinį, svirtį ir kryžių, kur vis pakar
totinai prakalbose prisiekdavo su-, 
grįžti. Betgi rinkinyje „Purienos 
po vandeniu“ tėra tik realistiniai 
vaizdai, atkurti iš įdomesnių senes
nių laikų atsiminimų. Matyti, kad . ir 
Pulgiui priartėjo amžius, kai, Hen
riko Radausko žodžiais tariant, 
„reikia pagaliau pradėt gyvent 
rimtai“. Be to, Australijos sausroje 
gal sumažėjo ir naujų bei spalvin
gesnių usnių derlius, kuriuo maiti
nasi humoristo arba satyriko mūza.

Kaip iš paskutinių jo Amerikos 
viešnagėje susitikimų ir kone prieš
mirtinių pasikalbėjimų galima bu
vo spręsti, Pulgis Andriušis dar tu
rėjo didelių planų parašyti kažką 
dar svaresnio, negu ligi šiol. Tai tu
rėjęs būti jo ataskaitinis su šiuo pa
sauliu kūrinys. Taigi, turėjęs būti... 
Tiktai dabar jau kėlė rūpesčio tasai 
pernelyg trumpas kvėpavimas, 
po keliolikos nueitų žingsnių žvirb
liu spurdanti širdis, kurią reikėdavo 
prispausti delnu, kad neišskristų, 
ir ištvermės stoka net prie palygi
namai gan sausokų pietų stalo.

O gyventi, kaip ir mes kiekvie
nas, troško dar kiek galima ilgiau. 
Viename paskutiniųjų laiškų nors 
ir su pašaipa' palietęs mirties temą, 
cituoja Hektoro atsakymą Pože
mių karalystėje jį aplankiusiam Odi
sėjui, jogei — „Geriau būti vergu 
Graikijoje, daužyti pagaliu grums
tus, nei būti Hadės viešpačiu po 
žemėm“.

Šia proga tektų dar priminti, 
kad Pulgis Andriušis nebuvo iš tų 
„genijų“, kurie neatkratomai lipa 
su naginėmis Jokūbo sapno kopė
čiom į dangų ar užsispyrusiai gina 
savo nesąmonę ir kiekvieną kriti
kos žodį laiko įžeidimu. Jis buvo 
nepaprastai budrių ausų kiekvie
nai pastabai ir pajėgus satyriniu 
žvilgsniu pažvelgti ir į savo paties 
veidą. Po vienos nesėkmės laiške 
rezignuodamas tesiramina tik San- 
čos Pansos „išmintimi“, kad — 
„kartais eini vilnų kirpti, o grįžti 
pats apkirptas...“ Ir tuo problema 
baigėsi.

Be to, paskutiniame pasimaty
me nevieną atvirumo vakarą Pul
gio sielos paukštis suokė jau gana 
liūdnai — apie nenumaldomą gim
tosios girios ilgesį, skaudžią „pūs- 
telninko“ gėlą ir net praėjusių die
nų atgailos graužulį. Toksai jis ir iš- 
plasnojo mėlynais sparnais į „aną 
pusę ežero“, kur — „skamba de
vynių parapijų varpai, gieda vidur
dienio gaidžiai, siaura sidabro 
čiurkšle muša į dangų čiukuro dū
mai, skrenda gerksėdamos laukinės 
antys...“, kur —, Išnyksta toliai 
drebančiame dienovidyje, iš užu 
piliakalnio iššoka vieškelis, kuriame 
net dulkės tingi pasikelti, nesulauk
damos nei vėjo, nei žlegančios raš
tuotos lineikos...“.

Išskrido, netgi nesulaukęs vi
sų savo raštų leidinio, bent jau su
glausto kietesniais viršeliais...

Antanas Gustaitis
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Skaitytojai pasisako
Gerb. Redaktoriau,

pereitų metų "Tėviškės Ai
dų” Nr. 49-50 paskelbtas straipsnis 
apie vysk. V. Brizgio susirašinėjimą 
su Vatikanu. Ten rašoma: "Prieš 
kelias savaites vysk. V. Brizgys pa
siuntė Vatikano valstybės sekreto
riui kardinolui J. Villot iškarpą iš 
nelietuvių spaudos, rašančios apie 
Vatikano taktiką, liečiančią tikin
čiųjų persekiojimus Lietuvoje. Savo 
laiške vyskupas paminėjo žmonėse 
kartojamą nuomonę, būk Vatikanas 
tylįs ir nieko nadarąs.

"Lapkričio 29 d. vyskupas V. 
Brizgys gavo iš kardinolo J. Villot 
ilgoką laišką, kuriame sakoma, kad 
jo laiškas ir atsiųstos iškarpos buvo 
svarstyta Bažnyčios Vidaus Reikalų 
Taryboje. Toliau rašoma, kad Vati
kanas su dėmesiu ir rūpestingai se
ka tikinčiųjų reikalus ir įvairius įvy
kius komunistų valdomuos kraštuos, 
daro, kas dabartinėse aplinkybėse 
daroma. Kad Vatikanas ne visada 
elgiasi ar kalba ne taip, kaip žmonių 
opinija pageidautų, tai todėl, kad 
Vatikanas, priimdamas dėmesin ir 
kitų nuomonę, privalo pats spręsti, 
kas ir kaip yra išmintingiau”.

Kaip matome iš laiško turinio, lie
tuviams katalikams paguodos nėra. 
Kad Vatikanas lietuvių katalikų rei
kalus seka ir žino, mes tai priimam, 
taip pat suprantama, kad Vatikanas 
sprendžia ir elgiasi kaip jam atrodo 
išmintingiau neatsižvelgiant į žmo
nių opinijas. Čia turima galvoj vi
daus santvarka, tačiau Vatikanas 
gali ir klysti. O tokių klaidų istorija 
paliudija.

Teigimu, kad "Vatikanas daro, 
kas dabartinėse aplinkybėse gali
ma”, tenka suabejoti. Visuomenei 
reikia išaiškinti, kodėl Vatikano įga
liotinis arkivyskupas A. Cassaroli 
pasirašė Helsinkio deklaraciją. Ar 
dabartinėse aplinkybėse Vatikanas 
būtinai turėjo ją pasirašyti? Ar ne
buvo kitokios išeities? Prievartos 
nebuvo. Vatikano, atstovas Helsin
kio konferencijoje galėjo pareikšti 
protestą prieš deklaracijos turinį ar- 
jos atskirą dalį ir atsisakyti tokią 
kaip yra pasirašyti. Šito jis nepada
rė! Mes nežinome motyvų, kodėl pa
sirašė ir kodėl iš viso Vatikanas da
lyvavo toje konferencijoje. Tačiau 
galvojąs lietuvis nepatikės, kad Va
tikano parašas po Helsinkio dekla
racija yra tai, kas dabartinėse aplin
kybėse galima daryti.

Ką Lietuvos katalikai laimėjo iš 
Helsinkio deklaracijos? Kiekvienam 
lietuviui katalikui ar nekatalikui 
aišku, kad toji deklaracija Lietuvai 
yra žalinga.

Vatikanas tą deklaraciją savo pa
rašu parėmė ypač moraliai. Ir vysk. 
Brizgys į tai nieko nepaaiškina.

Toliau ten pat skaitome: "Vysk. 
V. Brizgys nuo savęs ir savo vardu 
pareiškia lietuvių visuomenei savo 
nuomonę, kad apie įvykius Lietuvo
je Vatikanas yra labai gerai pain
formuotas, kad jo patyrimu Vatika
ne yra gauta lietuvių vardu ir tokių 
laiškų, kurie lietuvių vardui nedaro 
garbės.

Galvojant ką nors rašyti Bažny
čios ar valstybės aukštoms instanci
joms visada reikia pirma pasitarti, 
ką ir kaip rašyti ir ko nerašyti. Net 
vieno asmens netaktas gali neigia
mai atsiliepti visų lietuvių vardu”.

Į šį vysk. V. Brizgio pamokymą 
turiu pareikšti: deja, jo pamokymai 
nereikalingi, nes mažamoksliai tau
tiečiai tokių raštų nerašo ir nemoka. 
Rašo gerai prasilavinusios šviesuo-' 
menės individai, kurie išsilavinę ir 
net turi autoritetą. Man tik gaila, 
kad iš gausios užsienio lietuvių švie
suomenės mažai tėra tikrų patriotų, 
ginančių Lietuvos reikalus. Austra
lijoj patyrėme, kad rašymas laiškų 
spaudoj, protestai, visokios de
monstracijos, spaudos lapeliai pade-, 
jo baltiečiams G. Whitlamo nelemtą 

Baltijos valstybių įteisinimą į Sovie
tų Sąjungą atšaukti. Turime vilties, 
kad tuo metodu veikiant gali pavyk
ti įtikinti Vatikaną atšaukti savo pa
rašą po Helsinkio deklaracija. Prie
žasčių tokiam parašo atšaukimui yra 
ir jų bus ir ateityje. Mes to turime ir 
siekti. Reikia veikti, o ne vien tik 
vergiškai melstis. Maldos padeda tik 
tada, jeigu siekiant gero tikslo dir
bama. Mes turime veikti, ir Dieve 
mums padėk.

V. Šliogeris
Redakcijos pastaba: autorius pa

naudoja Tėviškės Aiduose skelbtą 
straipsnį kaip išeities tašką savo 
mintims išdėstyti, bet iŠ to jokiu bū
du nedarytina išvada, kad leidžia
masi į polemiką su Tėviškės Aidais.

ATSAKYMAS Į KUKUČIO 
POŽIŪRIUS.

Kad Kukutis turi skirtingų pa
žiūrų, tai jau, turbūt, visi M.P. skai
tytojai žino. Aš kai pirmą sykį pa
skaičiau vieną iš jo straipsnių, gal
voju: o, čia žmogus kitokių smegenų 
ir skirtingų požiūrų, kuris žino kaip 
plunksną pavartoti.

Aš jo nepažįstų, bet su malonumu 
pasiskaitau straipsnį, parašytą su 
smegenų ašmenim. Jo aštrumas pa
lietė ir mane kalėdiniam M.P. 
numeryje. Todėl man dabar tenka 
atsakyti į jo klausimą.

VIS TIE KABLIUKAI...
I ''   _

Rašo Kukutis

Kartais, kai sėdi prie rašomosios 
mašinėlės, nors imk ir pasiusk - ne
gali surasti klavišiaus ant kurio jis 
patupdytas. Suradęs vėl penkioliką 
minučių suki sau galvą kur jį padėti, 
kad neužsirūstintų valdžia, neužsi
gautų skaitytojai, nesiraukytų kal
bininkai, nedūsautų redaktorius ir 
neprisikabintų kabliukų ieškotojai, 
{patingai aršūs yra paminėti pasku
tinieji... Taigi - kabliukas! Sapne ne- 
nusapnuotum, kad toksai nepama
tuojamai mažas sutvėrimas, toksai 
atrodantis nereikšmingas taškelis 
su uodegyte, mūsų gyvenimo posū
kiuose yra įpatingai svarbus.

Pradėkime nuo pradžios mokyk
los suolo, kur su kabliuku susipažin
ta pirmą kartą gyvenime. Kiek čia 
nugraužta pieštukų galų, nuzulinta 
gero dažo ir eglinės lentos, kol ta
reisi išmokęs jį tinkamoje vietoje 
įterpti. Diktantas, nors imk ir 
bliauk, visdėlto grįždavo raudonai 
subraižytas, it Murkis iš morčiaus.... 
Vėliau, gimnazijoje, kur gyvenimo 
sėkmė arba nesėkmė buvo matuoja
ma nuo penketuko iki kuolo, kabliu
ko reikšmė vis dar nebuvo pilnai su
prasta. T.y. - jeigu dalį mokslui 
skirto laiko praleisdavai LGSF čiuo
žykloje mėgindamas lede išbrėžti 
idealų ”8” ir tuomi sužavėti anąją 
blondinę gimnazistę, tavo širdyje 
turėjusią tiek daug vietos, o semes-1 
tro galo pažymiuose susiriesdavo 
visiškai visiškai neidelus ”2” ir tė
vas būdavo absoliučiai nesužavėtas - 
kas kaltino kabliuką? Trumpai ir 
drūtai: - "Nemoki lietuvių kalbos, 
nežinai gramatikos, nesiorientuoji 
sintaksėje ir - marš ganyti bandos!” 
Kam atėjo galvon, kad pasikabinai 
už kabliuko?..

Pirmaisiais rusų okupacijos me
tais pasikabinti ant kabliuko buvo 
itin lengva. Ką jau rašyboje, užteko 
kalbant kabliuką neaiškioje vietoje 
padėti! Taip, taip! - visi girdėjo, kad 
tu sakei: - ’’Balsuoti, negalima ne
balsuoti!” Tačiau tavo rausvokas 
prietelius, greičiausiai už nagų kiši
mą prie anos blondinės gimnazistės, 
apskundė tave ’’partkomui”, kad tu 
aiškiai agitavai: - "Balsuoti negali
ma, nebalsuoti!” Ir ką? - aiškus liau-

Ne didieji lietuvių dvasios galiū
nai išmetė tą akmenį į vandenyną. 
Skirtingos mintys įsigyvendina 
žmoguje taip giliai, kad jų nebegali
ma vadinti tik požiūriais. Jos persi
duoda į pačią gyvenimo srovę, net 
prieš daugel žmonių bei kunigų pa
senusias nuomones.

Mano kultūra yra lietuviška, ita
liška ir australiška. Panašios kultū
ros gali būti ir kitų lietuvių. Jie gali 
skirtis nuo manęs, tai čia jų turtas, 
aš jiems nepavydžiu. Tačiau pasitai
ko tarpe mūsų, kurie stengiasi už
čiaupti viens kitam burną. Aš už tai 
protestuoju. Kiekvienas iš mūsų 
turi teisę skirtingai galvoti, ir teisę 
pareikšti savo nuomonę laisvame 
krašte. Gaila, kad mes pasirodome 
tos laisvės neverti, kada mes savo 
tautiečiui bandome tos teisės ne
duoti. Jeigu vienas nori išreikšti sa
vo pažiūrą, kad dėl Australijos lie
tuvių dvasinės gerovės lietuviai ku
nigai turėtų kas keli metai pasikeisti 
apaštalavimo vietomis, tokia idėja 
turėtų būti gaudoma lyg graži plaš
takė Lietuvos paupiuose. Ir nesa
kyk, kad raudonkepuriai nesutiktų. 
Toli gražu. Bažnyčios raudonkepu- 
rių smegenys taip yra atbukę, jog 
jie su mielu noru nusilenkia prieš 
skirtingą idėją ar kokią naują rock & 
roll melodiją. Tad ir mūsų Bažny
čiose daryti visados tą patį per 
omnia saecula saeculorum, gali at
bukinti žmonių smegenis. Kad kuni
gai yra reikalingi laikraščių admi
nistracijai, užtenka pažvelgti į

dies priešas, dar, gi, buožės vaikas, 
ir...šabas!

Vokiečių laikais kablikų ir kabliu
kų buvo pilna visur.Ypatingai tų su
kergtų po keturius. Na ir kabino! Į 
wehrmachtą, į arbeitsdienstą, į 
Ruhrą darbams, malkų kirsti miš- 
kuosna. Pričiumpa tave iš robaksiu- 
ko grįžtantį, įrašo į ”ausweissą” - 
"Darbingas, nėra nedarbingas” - va
žiuok! Esi, bratkau, prikabintas! Čia 
šypsojosi tie, kurie gerai žinojo savo 
gramatiką - sintaksę. Trintuku pa
trynei, pastūmei kabliuką pirmyn ir 
esi - "Sveikas nėra, nedarbingas.” 
Pasižiūri "parteicas” į tokį tavo 
”ausweissą”, pasirauko, nusikeikia 
su riebiu "perpliūkt”, bet tu vėl pas 
mamą kabini grikių košę ir, vadina
si, nevažiuoji! Tie, kurie mokslui 
skirtą laiką praleisdavo LGSF čiuo
žykloje, Saksoniją skersai ir išilgai 
perkeliavo kasdami griovius...

Tinkan »i aprašyti pokarinį gyve
nimą stovyklose, su visais kabliu
kais, reikėtų tūkstančio ir vienos 
nakties, žmogus, berašydamas 
kabliukų pritrūktai!.. Bet bene jų 
trūko tada? Veik kiekviena pado
resnė stovykla - lageris leido savo 
laikraštį, pilną kabliukų. Šie buvo 
suriesti patrijotiškais, patrijotiš- 
kesniais ir patrijotiškiausiais moty
vais. Mes, kaip bebūtų, padarėme 
visiškai nepatrijotiškai. T.y. vietoje 
emigravę ”en-masse” į Maine/U.S.- 
A., pasileidome po visą svietą. O įsi
tūpę kam kur pavyko, vėl ieškome 
naujų kabliukų.

Na, ir gal neteisybė? Tai imk ir 
pavartyk senus mūsų spaudos kom
plektus, pavartyk, kur nors nugrie
bęs, Amerikos ar Kanados brolišką - 
lietuvišką laikraštį. Kaip kažin ką - 
nėra numerio be kabliukų! Nėra! 
Jeigu ne BALFAS v ALFAS, tai 
bus koksai nors Alfas v Baltras. Jei
gu ne VLIKAS v PLIKAS, tai bus 
Mikas v Bzikas. O visi, atrodo, už tą 
patį reikalą kovodami, kabliuko vie
nas prie kito ieško arba dėl kabliuko 
stumdosi.

Nežvelgiant į užjūrį, o tik čia pat 
per tvorą žvilgterėjus matosi lygiai 
toks pat kabliukų stumdymas. Ne
reikia ypatingai didelės vaizduotės, 

Apaštalų darbus, kurie perleido tą 
darbą pasauliečiams žmonėms.

Kodėl yra traukiama nuolatos ta 
pati litanija religinėje ir tautinėje 
srityje, kaip buvo Lietuvoj?

Kodėl šituose atžvilgiuose Aus
tralijos lietuviai paliko ten, kur jie 
buvo prieš trisdešimts metų?

Susidarė toks lyg etniškas ghetto. 
Kai kurie net galvas į smėlį įsmeigė 
rėkdami, kad jie nieko nenori matyti 
nei girdėti. Lietuviai, dauguma ka
talikai, bet jau keli tūkstantėliai 
prarado savo tikėjimą., vien dėl to, 
kad nebepajėgia atsispirti šių laikų 
pasaulinėms idėjoms, kurios yra la
biau efektyvios. Ypatingai prie čier- 
kos įvairiuose lietuvių santūriuose. 
Didesnėse lietuvių kolonijose Aus
tralijoj pastebėjau du sambūrius 
sekmadieniais: Bažnyčia ir Klubas. 
Katrie lietuviai geresni tautiniu at
žvilgiu sunku pasakyti; bet prie 
čierkos daugiau tiesos pasako. Bet ir 
be čierkos kiekvienas žmogus turėtų 
būti atviras, toks kaip Kukutis, ku
ris išdrįsta ir su kunigu pasikalbėti. 
Visi lietuviai mėgsta atvirą žmogų: 
tad atvirai pasakius: aš pats tą ak
menį nusivežiau į Pertą. O iš ten kai 
reikės sviesti, tarp vandenyno ir 
dykumų, gyvo žmogaus neužgaus. 
Su pagarba.

Kun .J; Petrauskas

kad įžvelgtume! Sydnejaus Klubo 
rūmo didybę, jeigu kabliuko stum
dymas būtų užsibaigęs prieš dešimt 
- penkioliką metų. Sydniejus: - ’’Vie
nytis, negalime nesivienyti!”, 
Bankstownas: - ’’Vienytis negalime, 
nesivienyti!”. Šiandieną, betgi, to 
stumdyto kabliuko nepasisgenda 
niekas.

Dažnai džiaugiamės savo krepši
nio laimėjimais ir pripažįstame tai 
tautiniu sportu. Bet kai apmąstai 
mūsų bendruomeninį gyvenimą 
išeivijoje, tai kabliuko stumdyme 
esame aiškūs čempijonai. Gyvenant 
kitoje pasvietėje atrodo, kad tokiam 
kabliukui kaip man, nereikėtų sukti 
galvos tuomi, kas dedasi Sydniejuje. 
Tačiau ką gali padaryti, kad tokios 
žinutės laikraštyje, jog... "dėl tam 
tikrų susidariusių aplinkybių atsisa
kė chorvedys" širdies nedžiugina. Ir 
tik dėl kabliuko? "Dainuoti negali
me, nedainuoti” ir "Dainuoti, nega
lime nedainuoti". Dievaži!..

Baigiantis kabliukuose negalima 
nepaminėti dar vieno kabliuko, ku
ris bus stumdomas ilgą laiką.'Jį ga
na aiškioje vietoje ("Jungtis, negali
me nesijungti!”) padėjo p. A. Kant- 
vilas. Šioji idėja jeigu nėra nauja, tai 
bent yra sveika. Reikia tik išsiaiš
kinti ar ’’Tėviškės Aidams” užmauti 
’’Mūsų Pastogės” kepurę, ar "Mūsų 
Patogei” užvilkti "Tėviškės Aidų” 
kelnes? Kukutiškai nusiteikus - var
giai patartina kišti du katinus į vie
ną maišą?!. Katinų kojos irgi su 
kabliukais...

BRISBANE
Metų pabaigoje Brisbanėje dar 

padidėjo "dykaduonių” šeima: K. 
Stankūnas ir V. Kariūnas su žmono
mis jau pensininkai. Per šventes 
Klemas buvo pastebėtas Melbourne 
Kat. Federacijos suvažiavime ir 
lankėsi įvairiuose parengimuose.

♦♦♦
Brisbaniečiai p.p. O. ir J. Andriu

liai apturėjo Kalėdas tikrai neįpras
tas: šventėms sugrįžo pasimatyti su 
tėvais duktė Onūtė, gyvenanti ir 
dirbanti Wollongonge, N.S.W., taip 
pat namo parsirado ir sūnus Jonas iš 
Sydney ne tuščiomis. Drauge atvy
ko su mergaitė lietuvaite, kurią tė
vai su džiaugsmu pasitiko kaip būsi
mą martelę.

***
Kelerius metus išbuvusi Anglijoje 

Kalėdų progapastėvuš Luckus at
vyko duktė Valė. Įsivaizduojame, 
kokios buvo saulėtos p.p. Luckams 
Kalėdos saulėtame Queenslande!
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Gruodžio 15 d. sydnejiškiai išly

dėjo jaunimo atstovus į Jaunimo 
Kongresą Pietų Amerikoje, kur kaip 
tuk i Argentinoje prasidėjo at
viros revoliucinės kovos. Turimomis 
žiniomis nei mūsų jaunimas, nei pats 
kongresas dėl to nenukentėjo, tik, 
atrodo, baimės ir nerimo visiems 
netrūko. Kalbama, kad visus reika
lus sėkmingai patvarkiusi trim die
nom anksčiau į Pietų Ameriką išvy
kusi p. Irena Daudarienė.

Gruodžio 13 d. vakare, kai tik pa
aiškėjo, kad rinkimus laimi liberalai, 
melburniškis ir Baltų Tarybos pir
mininkas Balys Stankūnavičius pa
siuntė min. pir-kui M. Fraser ir jo 
žmonai didelę gėlių puokštę ir gražų 
pasveikinimą pergalės proga. Gėlės 
buvo oficialiai įteiktos liberalų par
tijos rinkiminės kampanijos centre 
Southern Cross viešbuty, 
Melbourne. Savo pažįstamų tarpe p. 
L. Mulokienė tam reikalui surinko 
$ 25.00.

| SYUNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414

PROGRAMOS SEKMADIENIAIS:

Sausio 18d.
JENNY HARRIS
Pakartotinai Liet Klube garsi

Australijos lietuvių sportininkų 
kongresas, kaip praneša, buvęs di
džiai sėkmingas Geelonge. Sako, vi
sus laurus ir taures susisėmė mel- 
burniškiai.

V

Patirta, kad 1978 m. Australijoje 
įvyks pasaulio lietuvių skautų jam
boree. Jau dabar pradedami pasi
ruošimai šiam dideliam įvykiui.

Vokietijoje pagarsėjusi lengvojo 
žanro dainininkė lietuvaitė Lena 
Valaitytė, aplankydama Vasario 19 
gimnaziją, mergaičių bendrabučiui 
padovanojo spalvotą televizijos pri
imtuvą. Lena pati yra buvusi tos 
gimnazijos auklėtinė.

***

Sydney Lietuvių 
Klube

Sausio 4 d. Sydnejaus Liet. Klube 
p.p. Kiveriai iškilmingai atšventė 
savo dvidešimt penkerių metų ve
dybinę sukaktį. Sveteliai ypač buvo 
patenkinti klubo virtuvės paruoš
tom vaišėm.

Sydnejaus Lietuvių Klubas aiškiai 
progresuoja anksčiau klubo narius 
ir svečius savaitgaliais linksmino tik 
vienas ’’Inset” orkestras, o dabar 
klubas įsigijo net du orkestrus: vie
nas groja šeštadieniais, kitas sek
madieniais!

**♦
Pernai rodęsi Sydnejaus Liet. 

Klubo sekmadienių programose ge
resnieji artistai ir dainininkai ir šiais 
metais bus kviečiami su pakartoti
nomis ar naujomis programomis. Ta 
proga primintina, kad vasario 15 d. 
klube programą išpildys nauja 
žvaigždė lietuvaitė Gražina Zigaity- 
tė.

MELBOURNE
1975 m. gruodžio 5 d. Baltų Mote

rų Komiteto vardu buvo surengta 
vakarienė Melbourno Lietuvių Na
muose Liberalų Partijos rinkiminei 
kampanijai paremti.

Dalyvavo apie 50 lietuvių. Svečių 
tarpe buvo liberalų atstovas Sir 
Magnus Cormack, Melbourno lenkų 
bendruomenės pirmininkas p. S. 
Rozycki ir Melbourno ukrainiečių 
bendruomenės pirmininkas p. Sze- 
met (jo paties žodžiais - lietuvių kil
mės).

Šio pobūvio pelnas $ 345 sumoje 
buvo lietuvių moterų komiteto var
du perduotas Liberalų partijos, 
Deakin elektoratui.

Padėka priklauso ten dalyvavu- 
siem tautiečiam, Melbourno lietuvių 
moterų socialinės globos draugijai ir 
ypatingai p. Anitai Matukevičienei 
ir jos dukrai p. Ilonai Hare už jų ini
ciatyvą, šio parengimo organizaciją 
ir nenuilstamą triūsą.

Padėka priklauso ir p. Baltrūnie- 
nei, kuri viena tam reikalui surinko 
$45.

Balys Stankūnavičius

Sydnejaus Liet. Klube, perkant 
gėrimus didesniais kiekiais duoda
ma 10% nuolaidos už spiritinius gė
rimus ir 5% nuolaidos alui.

***
Dar . ijd šiandie dalyvavę gėrisi 

Klubo suruoštom Kūčiom ir Naujųjų 
Metų sutikimu, kur vyravo jauki 
nuotaika, giedra ir pasitenkinimas.

i

■
I 
I
■

KLUBAS ATVIRAS:

Sausio 25 d.
ROSS & ROBYN 
akordeonistai dainininkai

PADĖKALIETUVIŲ RADIO 
PUSVALANDIS

metu pastatymu.

ŠOKIŲ MUZIKA:
šeštadieniais nuo 8 iki 12 vaL sekm. nuo 6 JO iki 10 JO vai

♦ Antradieniais stalo tenisas.
• Trečiadieniais šachmatai

Ketvirtadieniais dvigubi jaekpotai

Vaiskia nftfe ptnnad. — pcnktad. m» 5 iki 9 v.v, fctad. nuo 5 iki 11 v.v 
sekmad. nuo 1230 dieno* iki 9 vaL vak.

tokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryiius.

Melbourne šį ketvirtadienį, sausio 
15 d., 6.45 vai. vak. ir kartojamas 
sekantį rytą 6.45 vai. Šios savaitės 
programoje interview su Mūsų Pa
stogės redaktorium, Kat. Federaci
jos suvažiavimas, liet, muzika.

Primename, kad lietuvių radijo 
pusvalandis nuo vasario pradžios 
bus transliuojamas kiekvieną savai
tę greičiausia skirtingu laiku, apie 
ką bus laiku painformuota.

v

Mokyklos šventė
Adelaidės Šv. Kazimiero Mokyklos 
1975 mokslo metų užbaigimas

Adelaidėje yra dvi savaitgalio 
mokyklos-.viena Bendruomenės Lie
tuvių Namuose, kuriai vadovauja 
mokytojas p. Statnickas, kita Šv. 
Kazimiero - Lietuvių Katalikų Cent
re, kuriai vadovauja mokytoja p. 
Urnevičienė, abi mokyklos turi po 
lygiai mokinių. Kiekvienoje mokosi 
apie 35-40 mokinių.

Mirus P. Aleknai Sydnejaus Liet. 
Klubas neteko klubo bibliotekos ir 
kiosko vedėjo. Turimomis žiniomis 
Klubo bibliotekos vedėju pakviestas 
p. Mykolas Nakutis. Biblioteka bus 
atdara sekmadieniais.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD
•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 

indelius 9% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus 
(shares) iki 10% dividendo.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 10*/z%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš ll’/2%, iki $ 1000 be 
garantijos iš 12Vz%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

•Įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. pp. Liet. Namai, 50 Errol 

St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 pp. Liet. Namai, 6 Eastry 

St., Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

i

■
I

Sv. Kazimiero mokykla užbaigė 
savo mokslo metus gruodžio 13 d., o 
Bendruomenės mokykla savaite 
anksčiau. Man teko matyti Šv. Ka
zimiero mokyklos mokslo metų už
baigimo pasirodymus. Programa 
nedidelė, bet buvau sužavėtas gra
žiu jos išpildymu. Ypač buvo gerai 
parinktos ir gražiai sudainuotos dai
nelės: Pro kraštelį debesėlio, Vilkas 
vijo voveraitę, Norėčiau skristi, 
Mano tėvų gimtinė ir Pavasarėlis. 
Dainas paruošė ir akomponavo jau
niems dainininkams p. G. Vasiliaus
kienė, ji taip pat mokytojauja ir 
Bendruomenės mokykloje.

Šokius paruošė R. Varnaitė, jau
nieji šokėjai gražiai sušoko Bitutę 
pilkoji ir Klumpakojį. Pasirodė sce
noje ir kanklės, retas instrumentas 
mūsų scenoje, trys mergaitės - Bal
tutytė Anita, Baltutytė Danutė ir 
Petkūnaitė Irena paskambino: 
Plaukė žąselė, Atskrenda sakalėlis 
ir O kai aš. Muzikantes paruošė K. 
Pažėra, dainelės nuskambėjo malo
niai. Paulius Rupinskas padeklama
vo A. Kašubienės eil. ”Kalėdos.”

Pr. Pusdešris parašė scenos vaiz
delį ’’Eisime, broliukai, namo”, į ku
rio vaidybą buvo įtraukta visa mo
kykla. Čia reiškėsi: vaikai, laumės, 
meškos, kiškiai, grybai, knyga ir net 
televizija. Visiems buvo proga pasi
reikšti, dainomis, šokiais, deklama
cijomis ir vaidyba. Visi pasirodymai 
buvo malonūs žiūrovui ir išsineštas 
įspūdis labai geras.

Galiausiai sekė metų užbaigimo 
aktas ir pasveikinimai bei padėkos, 
kaip jau yra įprasta vsuose šios 
rūšies parengimuose.

am.
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Nuoširdžiai dėkoju visiems mane 
lankiusiems ligoninėje ir namuose, o 
taip pat už dovanas, gėles, bei te
legramas ir korteles su linkėjimais 
greitai pasveikti: Did. Gerb. kl. 
Spurgiui, L.K. Moterų Draugijai, p. 
Paragienei, (Melb.) p.p. Juciams, p. 
Damasevičienei, p. K. Pocienei, p-lei 
Rimai Staugaitei, p. Ivinskienei, p. 
Vosilienei, p. Kaminskienei, p. Ja- 
siūnienei, p.p. Straukams, p.p. Po- 
dėnams, (Ballarat) p. Verbdienęi, 
(Melb.). Jūsų visų nuoširdumas ma- . 
žino mano skausmus.

E. Mikeliūnienė.

PAIEŠKOJIMAS

Petras Vaiginis, gyvenąs 24100 
Puritan Ave., Euclid, Ohio, U.S.A., 
paieško Albino Kutkos. Malonėkite 
atsiliepti.

Taip pat prašomas atsiliepti Juo
zas Poškus. Paieško B. Rudzevičius, 
6793 Brunchhuelbach - Miesau 2, 
Muehlfeldstr. 9, West Germany.

Pagerbdami a.a. Povilą Alekną 
Adelaidės Liet. Namų J.J. Bačiūno 
vardo bibliotekos darbuotojai vietoj 
gėlių paskyrė Mūsų Pastogei 20 do
lerių. __________ _

LITHUANIAN AUSTRALIAN
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
laikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdyba

Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J .Maksvytis, A.Reisgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Bankstown Ji.S.W. 2200;
TeL 7098396

Box 4558, G J».O. Sydney 2001 
Administracijos TeL 6499002 
Prenumerata: metams 

6 mėn.
Užsieny metams 
Oro paštu užsieny 
Atskiras numeris

$15.00 
$ 8.00 
$18.00 
$37.00

__________ $00J5
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turini
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