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NEPRARASKIM VILTIES
Turėjome progos gegužės 30 d. 

Syd. Lietuvių Klube, išklausyti p. 
Vac. Šliogerio paskaitą apie dabar
tinę rytų Europos tautų politinę pa
dėtį. Taip, padėtis yra tragiška tam 
tikru požiūriu, nes pavergti rytų 
Europos tautas Sov. S-gai talkinin
kauja ir JAV. Kai kas komentavo, 
kad tai paniką ir neviltį kelianti pas
kaita. Bet iš tikrųjų tai buvo tik rea
lus dabartinės padėties pavaizdavi
mas, gi pratusiems gyventi belau
kiant savo gražių svajonių išsipildy
mo nematant nieko daugiau - tat bu
vo tragiška klausytis.

Tautų ir valstybių gyvenimo eigos 
istorija mus mokina kitaip suprasti 
dabartinius įvykius, negu kai kas 
vaizduojasi sau ateitį dabartinės pa
dėties aki vaizdoje.

Mes, galbūt, tik spėliojame ir ne
žinome tikros tiesos, kodėl JAV tal
kininkauja Sov. S-gai rytų Europos 
pavergime.

Istorijos perspektyvoje dabartinė 
politinė padėtis rytų Europoje gali 
atrodyti visai skirtingai, ir iš tikrųjų 
nėra pagrindo nustoti vilties dėl tų 
tautų ateities.

Mesime žvilgsnį ^įvykius istorijos 
eigoje.

Savo laiku, Napoleonas galima 
sakyti, turėjo savo priespaudoje vi
są Europą. Bet tat neilgai tęsėsi. Is
panija ir Portugalija turėjo okupa
vusi visą Pietų Ameriką. -Anglija 
turėjo visą Šiaurės Ameriką ir dau
gybę kolonijų Afrikoje ir Azijoje. 
Prancūzija irgi turėjo daugybę ko
lonijų. Austrija turėjo savo imperiją 
Europoje, ir t.t. Šiandien mes mato
me visus okupuotus ir kolonijalinius 
kraštus išsilaisvinusius ir egzistuo
jančius kaip savistovias valstybes.

Svetimų kraštų valdymas, pa
remtas karine jėga, nepasitvirtino, 
kad gali būti pastovus dalykas.

Prieš paskutinį pasaulinį karą 
Vokietija okupavo Austriją, Čekos
lovakiją, Klaipėdą. Vakrų valstybės 
kantriai žiūrėjo į įvykius, bet karo 
vis dar neskelbė. Buvo kalkuliuoja
ma, kad tai dar nesudaro pavojingos 
grėsmės didžiųjų Europos valstybių 
egzistencijai. Bet kada Vokietija, 
susitarusi su Sov. S-ga, pasidalino 
Lenkiją ir Pabaltijo valstybes - Vo
kietijos grėsmė pasirodė labai pavo
jinga, nes jos apetitas augo su naujų 
teritorijų užgrobimu, o kartu augo ir 
jos militarinis pajėgumas. Vakarų 
pasaulis, iš tikrųjų išėjo į karą prieš 
Vokietiją ne galbėti Lenkijos ar kitų 
okupuotų tautų, bet, gelbėdamas 
save, pašalinti grėsmę savo egzis
tencijai.

Paskutiniu metu Amerikos diplo
matų konferencija Londone, kurioje 
Amerikos užsienių reikalų ministe
rijos atstovas Sonnenfeldt davė dip
lomatams instrukcijas, kad jie ne
skatintų rytų Europos tautų pasi
priešinti Sov. S-gai ir kad ištikrųjų 
rytų Europos tautos turėtų galvoti, 
kaip suderinti savo egzistenciją su 
Sov. S-gos politika negalima priimti 
už gryną pinigą ir iš to daryti sau 
tragiškų išvadų. Taip, tai pataikavi
mas Sov. S-gos politikai ir aiškiai 
nenaudingas lietuviams. JAV prezi
dento pareiškimai pabaltiečiams 
prieš išvykstant į Helsinkio konfe

renciją buvo nenuoširdūs ir nesude
rinti su Amerikos oficialia užsienio 
politika. Bet nagrinėjant pasireiš
kiančius Amerikos užsienų politikos 
įvykius plačiau, atrodo, kad tas vis
kas greičiausiai tik diplomatiniai 
žaidimai, beieškant išeities iš savo 
padarytų klaidų.

Taipgi nesimato Amerikos nuo
širdumo ir jos politikoj Sov. S-gai. 
Amerikos paskutiniai susitarimai su 
Graikija ir Turkija labai suerzino 
Sov. S-gą ir jos spauda daro didelius 
priekaištus graikams ir turkams. Be 
to, Amerikos pasiuntimas naujų 
tankų dalinių į šiaurės Europą nero
do, kad Amerika eina Sov. S-gos 
siūlomos taikos ir nusiginklavimo 
kryptimi. Amerikos karinis biudže
tas didinamas.

Visas vakarų pasaulis aiškiai ne
pritaria Sov. S-gos aiškinimui Hel
sinkio konferencijos nutarimų.

Paskutiniu laiku Sov. S-gos užsie
nių reikalų ministeris lankėsi Pran
cūzijoj. Kaip iš Sov. S-gos spaudos 
aiškėja, jo uždavinys buvo įtraukti 
Prancūziją į Sov. S-gos suprantamos 
ir norimos taikos politiką ir nusi
ginklavimą. Bet-greit po to Prancū
zija paskelbė naujus apsiginklavimo 
planus nenorėdama palikti Sov. 
S-gos taikos išlaikymą vien tik so
vietų tankams.

Istorija mus mokina, kad Sov. 
S-gos dominavimo rytų Europoje 
negalima laikyti amžinu. Karine jė
ga paremtas dominavimas visada 
buvo laikina priemonė. Be to, dar 
svarbu kaikas daugiau. Vakarų pa
saulis aiškiai pradėjo matyti, kad 
Sov. S-gos militarinis pajėgumas 
darosi reali grėsmė. Tą patį įžiūri 
Azijoje Kinija ir Japonija.

Tarptautinė padėtis yra realioje 
įtampoje ir mums naudinga.

Kraštas, kuris nori dominuoti pa
saulį, nežiūrint koks jis didelis be
būtų, privalo turėti krašto vidujė 
materialinę, socialinę ir politinę 
pastovią atramą, jau nekalbant apie 
duonos ir kitokio maisto trūkumus.

Atrodo, kad iki šiol Sov. S-gos už
sienio ir vidaus politikai turėjo le
miančios įtakos generolai, kurie vi
sados remiasi militarine jėga. Visad 
pasitvirtino, kad politika, paremta

Žinios
MIRĖ JACQUES MONOD

Pereitą savaitę Prancūzijoje mirė 
vienas žymiausių mūsų laikų moks
lininkų biochemikas, prof. Jacques 
Monod, 1965 m. gavęs Nobelio pre
miją už nuopelnus medicinoje ir fizi
ologijoje. Jo svarstymai ir tyrimų 
rezultatai susumuoti jo knygoje ”Le 
hasard et la necessitė” (angliškai - 
Chance and Necessity). Savo natūr
filosofijos svarstymuose jis pirmasis 
moksliškai sugriovė marksistinio 
dialektinio materializmo teorijas. 
Mirė 65 m.

Taip pat gegužės pabaigoje mirė 
Vokietijoje filosofas Martin Heideg
ger egzistencialistinės srovės grin-

Povilas Puzinas Tremtinių Madona
Šiais metais Amerikoje išleista prieš keliolika metų mirusio lietuvio 

dailininko Povilo Puzino puiki monografija, didelio formato su 28 spalvo
tom jo darbų reprodukcijom. Išleido našlė Austa Puzinienė. Povilas Pu
zinas buvo iškilęs kaip tarptautinio masto pripažintas dailininkas, laimė
jęs visą eilę internacionalinių premijų.

militarine jėga, galėjo atnešti tik 
laikinus laimėjimus, gi tolimesnėje 
laiko perspektyvoje visada davė 
neigiamus rezultatus. Net pačios 
Rusijos gyventojai rodo įvairiais 
būdais nepritarimą Sov. S-gos jėgos 
politikai.

Yra dar vienas labai naudingas 
faktas,dirbąs Rusijos pavergtų tau- 

dėjas, sulaukęs 86 m. Arčiau M. 
Heideggerį lietuviams pristatė savo 
straipsniais ir kritika Dr. Juozas 
Girnius.

Anglų karalienės vizitas Suomijo
je buvo istorinė sensacija. Dar tiek 
žmonių Helsinkio gatvėse nebuvo 
nuo 1917 m., kada buvo paskelbta 
Suomijos nepriklausomybė, kaip 
kad dabar, atvykus Anglijos kara
lienei su princu Pilypu. Karalienė ta 
proga lankėsi kapinėse ir padėjo 
vainiką prie maršalo Mannerheimo 
paminklo, kuris 1918 m. sumušė 
bolševikus ir išlaisvino Suomiją, o 
1939 m. net tris mėnesius sėkmingai 
vadovavo suomių pasipriešinimui 
prieš Rusijos invaziją. Toks entu
ziastingas Anglijos karalienės pasi
tikimas laikomas neoficialia de
monstracija prieš sovietus. 

tų naudai tai Rusijos nesugebėjimas 
sugyventi su pavergtomis tautomis 
nesukeliant nepasitikėjimo ir nea
pykantos tose tautose. Tat sukelia 
pavergtų tautų norą siekti laisvės, 
neapykantą priespaudai ir išlaikyti 
tautinį gyvybingumą.

Kova prieš komunistinę ūkio 
santvarką, aš manau, mums yra ne-, 
esminis dalykas. Kai tauta atgaus 
laisvę, ji apsispręs, kokios ūkinės 
santvarkos ji nori. Iš istorijos mato
me, kad ūkinės santvarkos kaitalio
josi ir jos nesunaikino tautų noro 
būti laisvomis.

Mūsų svarbiausias uždavinys 
šiandien pagelbėti lietuvių tautai - 
tai skatinant lietuvius Lietuvoje iš
silaikyti lietuviais, nenutautėti, ra
ginti lietuvius siekti geriausio išsi
mokslinimo ir didinti lietuvių prie
auglį - gimimų skaičių, pralenkiant 
kitas tautas. Taipgi mūsų propa
ganda vakarų pasaulyje primenanti 
skriaudas daromas pavergtoms 
tautoms yra didelė rakštis rusų 
akyse.

Tuo tarpu įvairios sąlygos mums 
trukdo teikti kitokią pagelbą Lietu
vai, bet jei mes nepuldami į paniką 
ir neviltį sėkmingai pasieksime 
aukščiau minėtų tikslų, mes būsime 
daug padarę, gi laikas dirba mūsų 
naudai kitose srityse.
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Budėti ir 
veikti!

Kas seka pasaulio politiką, gali 
įsitikinti, kad šių dienų tarptautinė
je arenoje nuotaikos Lietuvos bylai 
nėra palankios: po didelių sukrėtimų 
praeityje ir akivaizdoje dar didesnės 
grėsmės ateityje pasaulio politikos 
vairuotojai vengia ir vengs bet ko
kių užuominų, kas gali suerzinti 
priešingą pusę ir tuo aštrinti ne taip 
jau labai stabilius tarpusavio santy
kius. Gi Lietuvos klausimas abiem 
pusėm yra nemaloni ir skaudi rakš
tis, kurią palietus reikalai daugiau 
drumstųsi, bet ne gėrėtu. Pagaliau 
bent tiesiogine prasme Lietuva ne
vaidina jokios gyvybinės rolės, dėl 
kurios drįstų kas nors nusideginti 
pirštus. Vėl gi kiekvienas turi pa
kankamai savų rūpesčių, kad užsi
imtų labdaros veikla. Todėl ir ste
bėdami realią padėtį labai dažnai 
pasijuntame vienų vieni, be užnuga
rio, be konkrečios atramos. Ypač į 
neviltį krinta kaip tik tie, kurie tuo 
pasitikėjimu kitais grindžia savo 
ateitį ir veiklą. Laukiantiems tik, 
kad kiti už mus veiktų, kovotų, net 
rizikuotų, esama padėtis be abejo 
yra pakankamai juoda, be jokių per
spektyvų. Bet argi jau prieitas liep
to galas?
. Skaudu buvo klausytis, kai aną 
sekmadienį po p. V. Šliogerio pas
kaitos, kurioje jis dėstydamas JAV 
politiką, atskleidė realią padėtį ir 
mūsų vietą joje, vienas iš klausytojų 
pasigedo mūsų reikalu šviesių iliuzi
jų*- bekurių mums patiems nieko 
nebelieka veikti, tik nuleisti rankas 
ir pasiduoti nežinomam likimui. Iš 
tiesų realusis žvilgsnis į dabartinę 
politinę situaciją visados yra pozity
vesnis, negu dangstymasis nepa
grįstom iliuzijom. Kai žinai, kad esi 
palikęs vienų vienas ir kad niekas 
neišties tau rankos, tada nieko kito 
nelieka tik atsigrįžti į save, sukon
centruoti energiją irjėgas ir esamo
se aplinkybėse dirbti ir veikti neat
sižvelgiant į nieką. Netikros viltys 
dažniau žmogų suluošina, negu des
peracija palaužia. Neviltis dažniau
sia žmoguje sukaupia tiek jėgų, kad 
jis kaip vulkanas lyg stebuklu įvei
kia nenugalimas kliūtis. Galimas 
daiktas ir mums atėjo laikas prare
gėti, vieną kartą atsikratyti netik
romis viltimis ir pasižiūrėti, ko mes 
patys esame verti. Ir tikriausiai įsi
tikinsime, kad mes patys nesame 
tuščia vieta, o reali jėga, galinti sa
vaimingai veikti bet kokiose aplin
kybėse. Gyvenimo faktai primygti
nai tvirtina, kad bevilčiai neįveikia
mi, nes jie neturi ko prarasti. Iš čia 
ir gaunasi jėga, verčianti kitus su ja 
skaitytis.

Todėl ir mūsų kelias yra besąlygi
nė kova ir darbas neatsižvelgiant į 
nieką. Nėra reikalo klausti, ar pasi
teisina mūsų darbas ir veikla ir ar 
kas dirbs ir veiks po mūsų, bet visų 
pirma klausti, ar iš viso ką darome ir 
ar esamose sąlygose padarome tai, 
ką turėtume ir galėtume padaryti.

Jeigu mes pristingame dvasios 
arba suabejojame savo darbų ir 
veiklos prasmingumu, semkimės 
stiprybės iš mūsų brolių Lietuvoje: 
ten dirbančių ir veikiančių padėtis 
daug beviltiškesnė, o tačiau jie ne
nuleidžia rankų. Ir žiūrėk: kad ir
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kaip sandariai uždaryti, jų darbas, 
jų veikla prasimuša pro geležinę už
dangą, pasiekia ir mus čia, ir juos 
girdi pasaulis. Ir jų darbas nėra žai
dimas, o kiekvienas pajudėjimas su
rištas su žiauria rizika būti ištrem
tam, būti kalinamam, dažnu atveju 
būti nužudomam. Tokių priemonių 
griebiasi kaip tik tokie, kurie nesi
dangsto viltimis, kad kiti už mus ko
votų ir kad kiti mus vaduotų.

Būdingas mūsų veiklos bruožas 
yra prekiauti savo žaizdomis. Per 
trisdešimt metų galėjome kelis kar
tus įsitikinti, kad tokia prekė tikrai 
neturi paklausos. Sadūnaitės hero- 
iška laikysena ir taiklūs žodžiai dau
giau pasako ir daugiau paveikia, ne
gu mūsų nuolatinis kartojimas, kiek 
iškentėjom, netekom ar praradom. 
Verta ir net būtina prisiminti mūsų 
tremtinius iš keturiasdešimt pirmų
jų metų, bet tie minėjimai tik tada 
bus prasmingi, jeigu mes sukaupsi
me jėgas ir veiksime taip, kad tokie 
trėmimai nepasikartotų nei Lietu
voje, nei bet kur kitur pasaulyje. 
Neužtenka tik liūdėti patiems, kad 
mūsų tauta pavergta ir tai kitiems 
priminti, bet ir tos laisvės siekti. Čia 
ir yra mūsų veiklai ir darbui dirva, 
kuri tik tada neš derlių, jeigu patys 
dirbsime nelaukdami, kad kiti ateis 
ir joje dirbs. Čia ir yra atsakymas 
tiems, kurių viltys sudėtos į kitus 
patiems tik aimanuojant.

(v.k.)

Į talką!
;i_įKai kas šaukiasi talkos, tai žino- 

kad pas jį vyksta darbas. -' Ir 
^įkviestasis, jei tik gali, noriai atei
na prašančiam į pagalbą. Toks yra 
kultūrintų žmonių bendradarbiavi
mas. Tokius, pagalbos reikalingus, 
šiandiert mes turime skautus. Iš pa
tirties žinome, kad ten kur tylu, kur 
niekas nieko neprašo, ten ir veiklos 
nėra, ten ir pagalba nereikalinga. 
Bęt, kai prašo, kaip laukia tavo pa
galbos, tada skubėkime savo ranką 
ištiesti, nes žinome, kad ten esame 
reikalingi, ir ten galime padėti. Tai 
kodėl nepadėti savo jaunimui? Žino
kime, kol mes turime pagalbos šau- 
kenčių, tol dar nesame žuvę. Būtų 
visai blogai, jei jos niekas iš mūsų 
nebeprašytų.

Šiuo laiku visur mūsų skautai rei
kalingi paramos ir visur jūs galite 
girdėti pagalbos prašančių. Tai nėra 
koks nors elgetavimas, bet tai yra 
mūsų pačių ateities kūrimas, jos 
tvirtinimas, tai nėra koks nors ma
lonės teikimas, o sa vo • tautinės pa
reigos atlikimas, savo lietuviškos 
sielos apreiškimas, solidarumo jaus
mo išgyvenimas. Nes darbas yra vi
siems lygiai svarbus ir reikšmingas. 
Ir visi pagal savo sugebėjimą ir iš
gales prisidėkime.

Jau nekalbant apie VI Tautinės 
Stovyklos organizavimą Australijo
je, kur bus reikalinga visų tautiečių 
pagalba ir parama, turime didelių 
sunkumų ir vietos tuntuose. Gy
vendami skirtingose sąlygose ir 
ypatingai sunkiame jaunimo auklė
jimo amžiuje, mes susiduriame su 
dideliais sunkumais, kuriuos įveikti 
galėsime tik visi artimai bendradar
biaudami. Tam reikalinga ir morali
nė ir finansinė parama. Moralinė

A.A.
JONUI DAUBARIUI

staiga mirus, giliai užjaučiame jo žmoną Elvyrą Daubarienę ir kartu 
liūdime.

Canberros ramovėnai

ATMINKIME IŠTREMTUOSIUS
Trėmimų

MELBOURNO LIETUVIAMS

Birželio mėn. sueina 36 metai nuo 
Lietuvos okupacijos ir 35 metai nuo 
pirmųjų deportacijų į Sibiro vergų 
stovyklas vykdant genocidą prieš 
lietuvių tautą.

Skaudžius mūsų tautai įvykius 
paminėsime Melbourne, birželio 20 
d., sekmadienį, šia tvarka:

1. Gedulingos pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje, East Melbourne. Giedos 
p. P. Morkūno vad. parapijos cho
ras. Organizacijos dalyvauja su vė
liavom. Skautai uniformuoti.

2. Po pamaldų pietūs Lietuvių 
Namuose. Pietus ruošia Skautų Tė
vų Komitetas.

3. Minėjimo aktas 3 vai. p.p. Lie
tuvių Namų koncertų salėje, 44 
Errol St. North Melbourne.

Paskaitą skaitys lietuvių bičiulis, 
N.C.C. Tarybos narys Mr. Gerald 
Mercer, žymus australų kovotojas 
prieš komunizmą.

Meninėje dalyje pasirodys p. Al
berto Čelnos vad. Dainos Sambūrio 
choras, solistai, mergaičių sekstetas 
ir ponios Reginos Mačienės sukurtas 
gyvasis paveikslas.

Mūsų visų pareiga, kad apie oku
panto padarytus kriminalinius nusi
kaltimus sužinotų visas pasaulis, to
dėl į minėjimą pakviesta ir mums 
draugingų australų org. atstovai.

Melbourno ir visų artimesnių vie
tovių lietuviai ateikime visi kaip

parama yra visuotina, bet ypač rei
kalinga, kad jūs-atvytumėte savo 
vaikučius, savo anūkus į skautų eiles 
ir mėgintumėte ten jiems padėti ap
siprasti, sudarytumėte galimybes 
jiems laiku dalyvauti sueigose, o 
taip pat dalyvautumėte visuose 
skautų parengimuose juos paska
tindami, paragindami ir padėdami. 
Finansinė parama yra taip gi visų 
pareiga: ar turi savo vaikų ar neturi. 
Nes čia auginame bendruomenės 
žiedą iš kurio tikimės turėti vaisių, 
tai liečia mūsų tautos ateitį.

Neįmanoma yra prieiti prie kiek
vieno ir paprašyti paramos, to žino-

MIRUSIEJI
MIRĖ JONAS DAUBARIS

Gegužės 25 d. ryte, ištiktas šir
dies priepuolio mirė Jonas 
Daubaris.

Velionis gimęs 1915 m. birželio 17 
d. Kūgių kaime Židikų valsčiuje, 
Mažeikių apskr.

Užaugo gausioje ūkininko šeimoje 
ir, baigęs pradžios mokyklą, savo 
jaunystę iki kariuomenės pašaukimo 
praleidžia tėvo ūkyje. 1936 metais 
pašaukiamas karinei tarnybai, kur 
kaipo sumanus jaunuolis patenka į 
Mokomąją kuopą ir ją baigia puska
rininkio laipsniu, bet pasilieka tęsti 
liktiniu, kur užsitarnauja viršilos 
laipsnį.
1940 m., užėjus rusams, jis slapčio
mis grįžta į tėviškę ir aktyviai daly
vauja pogrindyje. Vokiečių okupaci
jos metu dirba geležinkelių policijo
je.

1944 m. bėgdamas nuo raudonojo

minėjimai
vienas į šį minėjimą. Okupantas te
roru ir išvežimais norėjo priversti 
mūsų tautą nusilenkti atėjūnams. 
Parodykime mūsų svečiams, kad 
nežiūrint priešo persvaros mes ne- 
išsigandome ir visa tauta, tėvynėje 
ir išeivijoje kovojame už Lietuvos 
laisvę.

Jūsų gausingas dalyvavimas pa
maldose ir minėjime bus mūsų atsa
kymas okupantui ir įrodymas mūsų 
draugams, kad mes tvirtai tikime į 
Lietuvos prisikėlimą.

Tegul nekaltai nužudytų Sibiro 
platybėse mūsų brolių ir sesių pa
galbos šauksmą išgirsta vis didesnis 
skaičius žmonių. Priminkime vi
siems, kad Pabaltijo kraštų okupa
cija yra XX amžiaus gėda visam pa
sauliui.

Ateidami į minėjimą atlikstime 
savo pareigą netik Lietuvai, bet ir 
visai žmonijai.

A.L.B. Melbourno Apyl. Valdyba 

ma ir nereikia. Užtektų to, kad 
kiekvienas atvyktų į skautų paren
gimus ir ten pats paremtų pagal rei
kalą ir galimybę, tai būtų ir morali
nė ir finansinė skautams- pagalba. 
Dėl pavyzdžio aš čia paimsiu Sydne- 
jaus skautus, jie kas metai rengia 
kaukių, balių ir tais surinktais pini
gais apmoka Ingleburn stovyklavie
tės žemės mokesčius. Tie, kurie juos 
remia, turi ir patys malonumo ir 
skautus paremia ir taip visiems ge
rai. Šiais metais Sydnejaus skautai 
ypatingai stengiasi visus užintere- 
suoti ir visi įsitempę dirba, kad ba
lius pasisektų. Skautų rėmėjas dr. 
Viliūnas paaukojo net $ 100.00 

-pirmam prizui už geriausią kaukę.
Tuo ^norima pakelti kaukių^ baliaus 
prestižą ir, be abejo, bus daug įvai
rių kaukių, bet reikia, kad būtų ir 
daug žmonių, daug rėmėjų, tada ba
lius bus vispusiškai pasisekęs. Čia 
yra proga ir skautams pasireikšti ir 
visuomenei juos paremti. Nesakyki
te, kad ”be manęs apseis”, nes tai 
yra žlugdymas jaunų žmonių. Įver
tinkime kiekvieną jaunų žmonių 
pastangą, tada nesiskųsime praradę 
jaunimą. Ne žodžiai, o darbai gali 
mus jungti. Tad į vieningą darbą!

A. Mauragis

siaubo, pasitraukė į Vokietiją, o 
1948 m. emigruoja į Australiją, kur 
paskiriamas į Can berrą. Čia jis ilgą 
laiką dirbo kaip virėjas, o paskuti
nius kelioliką metų tarnavo Statisti
kos Biure.

A.A. Jonas buvo visada draugiš
kas, linksmas, atviras ir jautrios 
širdies asmenybė. Skaudžiai išgy
vendavo tėvynės ilgesį, ir tą stiprią 
meilę tėvynei išlaikė nuo pirmosios 
palikimo iki paskutinės gyvenimo 
sekundės, kas mums pasilikusiems 
liks tikro ramovėmo; pavyzdžiu.

Į laidotuves susirinko stebėtinai 
didelis skaičius žmonių, daug iš jų 
kitataučių, iš ko matytis, kad a.a. 
Jonas buvo visiems draugas.

Laidotuvių apeigas atliko specia
liai iš Sydnejaus atvykęs kun. But
kus. Kaip yra gražu, kad apeigas ir 
paskutinį atsisveikinimo žodį su 
velioniu girdi lietuviškai.

Gal būt, vertėtų ir visiems apie tai 
iš anksto pagalvoti ir savo pageida
vimą pareikšti namiškiams ar drau
gams.

Vietoj gėlių ir vainikų aukos skir
tos Tautos Fondui ir Saležiečių mi
sijoms.

A.A. Jonas paliko dideliame nu
liūdime savo žmoną Elvyrą.

Nors velionio troškimas sugrįžti į 
Tėvynę ir ten užbaigti savo gyveni
mą neišsipildė, bet tegu būna a.a. 
Jonui lengva kengūrų žemė.

L. Budzinauskas
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MANO VIEŠNAGĖ LIETUVOJE
Rašo ALGIS KARAZIJA Tęsinys

'' SNIEGAS!

Kadangi ten buvau žiemą, tai bu
vo gana daug sniego. Žmonės sakė, 
kad jau 5 metai tokios baltos žiemos 
nėra buvę. Kur tik einu - visur vai
kai žaidžia sniege - gatvėse, parkuo
se, kiemuose. Jie išnaudoja mažiau
sią kalvelę, kad galėtų nušliaužti že
myn. Net ir suaugę, pamatę praš- 
liaužiotą takeli, apsidairo, kad pa
žįstami nepamatytų, ir šliaužia že
myn išraudusiais veidais ir žiban
čiom akim.

Niekas nekreipia dėmesio į šalti, o 
man kelios savaitės užtruko, kol 
pripratau i šaltį žiūrėti kaip i links
mų valandų draugą. Pradžioje kas
dien buvo apie minus 10° Celsijaus. 
Man buvo keista, kad debesuotą 
dieną būdavo šilčiau, negu saulei 
skaisčiai spindint, bet taip buvo. Ir 
toji šalta saulė spindėjo man beveik 
kiekvieną dieną. Tikrai man pasise
kė, kad Lietuvą mačiau visame jos
žiemos gražume.

PRAEITIS ATGYJA

Buvau Etnografijos Muziejuje, 
kuriame sudėta Lietuvos istorija 
nuo seniausių iki dabartinių laikų. 
Kaip ir kiekvienas Lietuvos svečias - 
piligrimas, užlipau i Gedimino pilies 
bokštą, iš kurio puikiai matyti visa 
plačioji Vilniaus panorama.

Sekanti kartą atvažiavęs ir užli
pęs i Gedimino bokštą, po savo ko
jomis pamatysiu restauruotą Žemu
tinę pilį, o tuo tarpu mano senelis 
man aprodė restauravimo planus, 
kurie jau patvirtinti ir greitai bus 
vykdomi. Ir ne tik senelis, bet ir visi 
jo bendradarbiai Paminklų Konser
vavimo Institute man nuoširdžiai 
aiškino ir rodė, kas daroma ir kas 
dar bus daroma. Restauruota Že
mutinė pilis tikrai bus dar vienas įs
pūdingas istorinio Vilniaus pastatas.

Juoda duona - ne badas! Straipsnio 
autorius su lietuviškos duonos 

puskepaliu

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS
Angliškos, itališkos, australiškos grynos vilnos, teryleno ir kitokios

1 įvairiaus pločio
PIGIAU NEGU URMO KAINOS
Taip pat ir atkarpos, tinkamos mergaičių ir ponių sijonams. Nuolaidos 

siuvėjams. Labai praktiškos dovanos pasiųsti artimiesiems ir draugams 
tėvynėje.

W. C. ELDRIDGE PTY. LTD.
433 George St. (Crn. Market St.), City.
Arba: Shop 5, Railway Square, Pedestrian Tunnel _
Arba: 139 York St., City. Arba: 14 Spring St., City. I

Kačerginės miške. Šiuo metu Kačerginė jau Kauno ribose

NAKTINIS GYVENIMAS

Vilniuje mačiau labai gražių kok
teilio barų ir restoranų, kurie yra 
įrengti atremontuotuose viduramžių 
rūsiuose. Kelis kartus buvau nuva
žiavęs į naktinius klubus Vilniuje ir 
Kaune. Jie, kaip ir kiti pasaulio nak
tiniai klubai, duoda estradinę prog
ramą. Buvo labai įdomu. Gauni gerą 
vakarienę, išgerti, pasižiūri progra
mos, pašoki. Programos muzika 
daugumoj man gerai žinomi ameri
koniški, angliški ir kitokie dalykai, 
kurie ir Australijoje šiuo metu po
puliarūs. Muzikinės programos

■ metu vyksta šviesų žaidimas. Iš visų 
pusių spalvoti prožektoriai apšviečia 
programos dalyvius, paveikslus, 
žiūrovus; laiks nuo laiko ant sienos 
pasirodo milžiniškos skaidrės - nuo
taikingas Čiurlionio paveikslas, 
gamtos vaizdas. Viskas susilieja į 
vieną fantastišką spalvų ir muzikos 
junginį.

Tie klubai atidari iki trečios va
landos ryto.

OI TIE CEPELINAI!...

Man jau važiuojant buvo, įdomu, 
koks bus maistas Lietuvoj, nes aš 
mėgstu gardžiai pavalgyti. Man nu
sivilti neteko. Maistas net ir pa
prastose valgyklose .geras (nors 
kartais tenka baisiai ilgai laukti), o 
tokiam restorane kaip ’’Lokys” ar 
’’Medininkai” kai užkerti briedienos 
su visokiais priedais, tai ilgai dar po 
to laižaisi.

Privačiuose namuose šeimininkės 
puikiai pagamina - sočiai ir įvairiai. 
Pasigedau tik vaisių įvairumo (juk 
žiema) ir ... coca-colos. Po truputį ir 
Lietuvoj krautuvėse atsiranda pu
siau paruoštų valgių; pavyzdžiui aš 
valgiau labai gardžius pirktinius 
kuldūnus (tik be meirūnų).

Nenoriu užgauti melburniškių 
šeimininkių, kurių cepelinus kiek
viena proga ryju apsiputodamas, 
bet tokių nuostabių cepelinų kaip 

Lietuvoj, niekur pasauly nėra ir būti 
negali. Tur būt lietuviškos bulvės 
kitokios, arba mėsa, arba lašinukai, 
arba kas nors...

Žinoma, valgiau ir kugelį, ir ba
landėlius, ir karbonadą ir visokių ki
tokių gėrybių. Gerai pavalgiau. Ge
rai mane prižiūrėjo.

apšalęs langas Lietuvoje

V.I.P.

Mano jauniausias pusbrolis (a 
very smart cookie) mane pakvietė į 
Jaunimo Teatrą. Jis nuėjo į teatrą ir 
paparašė dviejų bilietų į pirmą eilę. 
Kasininkė tik pakėlė antakius ir pa
mokančiu tonu pasakė: ”Tu puikiai 
žinai, kad pirmoji eilė yra partijos 
nariams ir kitiems labai svarbiems 
asmenims”. ’’Bet aš ir esu labai 
svarbus asmuo”, atsakė Vytukas. 
Čia jau kasininkė net nusijuokė ir 
paklausė: ”0 kodėl gi tu toks svar
bus?” ’’Todėl, kad aš į teatrą ateisiu 
su savo pusbroliu iš Australijos”.

’Tą vakarą mes sėdėjome pirmoj 
eilėj ir jautėmės nepaprastai svar
būs.

BE KIRVIO, BE KIRVELIO

Dažnai eidavau taip sau pasi
vaikščioti, ir vieną dieną net PERĖ
JAU per Nerį - ledas buvo toks stip
rus, kad drąsiai galima buvo eiti. 
Lietuvoj man pasidarė aiški sena 
mamos mįslė: "Be kirvio be kirvelio, 
be grąžto be grąžtelio, be kūjo be 
kūjelio - pastato tiltą”. Tikrai, ponas 
Šalti,tu neblogas meistras!

Mačiau ir baletą ant ledo - į Vilnių 
buvo atvažiavęs ukrainiečių ledo 
revju. Tik jie, žinoma,čiuožė ne ant 
Neries, o stadijone. Ir vėl pasisekė 
gauti bilietus pirmoj eilėj, šį kartą 

nežinau kokiu būdu. Truputį kreivai 
į mus žiūrėjo, kai mes su pusbroliu, 
džinsais ir megstiniais apsirengę, 
atsisėdom tarp visų vakarinių kos
tiumų ir kailinių. Visi ne tiek stebė
josi, kad mes taip apsirengę, kaip 
tuo, kad tokie pašlamėkai gavo bi
lietus pirmoj eilėj. Baletas įdomus, 
ir mane jau ne pirmą kartą stebino, 
kad jame naudojama ’’mūsų pasau
lio” muzika.

KALĖJIME

Vieną dieną, aplankę Aušros Var
tus, užsukome į buvusią Vilniaus ro
tušę, kur dabar yra Dailės Muziejus. 
Po rotuše rūsiuose yra buvęs bajorų 
kalėjimas, kuris dabar yra atrestau- 
ruotas ir prieinamas turistams. Se
nais laikais pasmerktuosius ten 
įmesdavo ir ’’užmiršdavo”.

Restauruotas ir išvalytas kalėji
mas labai įdomiai atrodo, tik vargšai 
kaliniai tuo įdomumu ne labai galėjo 
džiaugtis. 0 kaip tie kaliniai jautėsi, 
aš ir pats savo kailiu patyriau. Mat 
tuo laiku, kai mes ten nuėjom, ne
buvo ekskursijų laikas, ir rūsiai bu
vo užrakinti. Mums paprašius, viena 
jauna palydovė atrakino rūsius ir 
mums juo aprodė. Rūsy buvo labai 
šalta ir niūru - tikrai kalėjimiška at
mosfera. Viską apžiūrėję pradėjome 
lipti atgal į viršų ir atsidūrėm į už
trenktas duris! Matyt kas nors ėjo 
pro šalį, pamatė, kad durys pravi
ros, kai pagal tvarkaraštį turėjo būti 
uždarytos, ir sutvarkė: užtrenkė ir 
užrakino! 0 durys mažiausiai 4 inčų 
storumo. Ėmėm baladotis, šaukti, 
daužyti duris. Pagaliau kažkas iš
girdo mūsų triukšmą ir mus išleido.

Gal būt visiems turistams reiktų 
tokį šposą iškrėsti, tai ne tik pama
tytų, bet ir pajustų kaip ten buvo...

TEATRAI

Gana dažnai nueidavau į teatrą. 
Dažniausiai į Jaunimo Teatrą pama
tyti komedijų, kurios man labai pa
tiko. Prieš pat išvažiuodamas pama
čiau ir lietuvišką ”rock-opera”. Ly
ginant su tuo, ką aš čia mačiau, tos 
operos pastatymas buvo labai aukš
to lygio su puikia muzika, nors gal ir 
ne visų,ypač vyresnių, skoniui. Tos 
operos aš mačiau generalinę repeti
ciją. Eidamas maniau, kad gal bus 
keletą žmonių ir nustebau pamatęs, 
kad teatro salė buvo visiškai pilna. 
Žmonės net stovėjo. Atrodo, kad 
rock-opera bus labai populiari. Man 
tai ji labai patiko.

Buvau nuėjęs ir į tikrą operą. 
Nors ir nesu operos mėgėjas, bet 
tėvams buvau pažadėjęs bentvieną 
operą ir bent vieną baletą pamatyti 
ten nuvažiavęs, tai išsirinkau 
’’Faustą”, nes tą operą jau bent kiek 
žinojau, ir žinojau, kad ten bus ir 
baletas. Taigi vienu šūviu galėjau du 
zuikius nušauti. Pastatymas buvo 
įdomus, bet man truputį nepasisekė, 
nes tą vakarą kai kurie pagrindiniai 
solistai, buvo jauni nepatyrę daini
ninkai, kurie pirmą kartą buvo sce
noje. Nežiūrint to, ne tik nesigailė
jau nuėjęs, bet man net patiko.

Tame pastatyme dalyvavo ir Ni
jolė Ambrazaitytė, kuri pereitais 
metais buvo Australijoj. Jau prieš 
tai buvau ją sutikęs. Jos bute pasi
jutau kaip Australijos ambasadoj - 
visur kengūros, bumerangai, Aus
tralijos vaizdai. Ji labai šiltai prisi
mena Australiją ir labai norėtų vėl 
atvažiuoti.

(Bus daugiau)

žymus australų literatas, kriti
kas, poetas, rašytojas ir leidėjas 
Geoffrey Dutton išleido australų 
poezijos rinkinį - knygą, kurioje įdė
tas ir vienas Jurgio Janavičiaus ei
lėraštis ’’Silver Plains” iš jo poezijos 
knygos ’’Journey to the Moon”.

Knyga vadinasi: ’’Australian 
Verse from 1805, a continuum”, edi
ted by Geoffrey Dutton, Rigby, 
Adelaide, 1976, ISBN 0’85179 933 0.
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Melbourno kronika
LIETUVIŠKOS RADIO VALAN- 

dėlės sukaktis

Gegužės 24 d. Melbourno lietu
viškos radio valandėlės bendradar
biai - p.p. Viva ir Vida Aleknai, Jo
nas Mašanauskas, Venta Žemkalny- 
tė ir Gabrielius Žemkalnis per 3 ZZ 
Acces radio perdavė savo veiklos 
(pradėta transliuoti 1975.5.15) meti
nės sukakties minėjimą.

Šiame kukliame minėjime pakar
tojant kai kuriuos įrašymus iš pir
mosios valandėlės krito dėmesin 
’’Švitrigailos priesaika”, kuri yra 
kertinis akmuo šios valandėlės tiks
lų ir veiklos nusakymui: ’’Prisiekiu 
Tau., kol nors viena plastės širdis 
lietuvio, Tu būsi amžiams Lietuvos 
karalius. Bučiuodamas ją, Tave šau
kiuos, karaliau, jei Tavo valios pil
dyt neįstengsiu, tegul geriau manęs 
ji nenešios!”

Valandėlės vedėjai pareiškė 
padėką klausytojams, kurie atėjo su 
parama dovanodami ar skolindami 
plokšteles ar įteikdami piniginę 
auką: p.p. Meiliūnams, kun. P. Va- 
seriui, Karazijams, Barkams, Gru- 
šauskams, Dr. ir poniai Kaunams, 
Vaseriams, Jomantams, Stankūna- 
vičiams, Šeikienei, Aniuliams, Še- 
metams, Vaitiekūnams. Simankevi- 
čiams, Jakučiams, Šurnams, Alek- 
nams ir nežinomajam, o taip pat vi
siems tautiečiams, taip skaitlingai 
dalyvavusiems Fitzroy Town Hall 
susirinkime renkant patariamąjį 
komitetą. Minėjime buvo prisiminta 
ir neteisingi bei tendencingi prasi
manymai, kurie paskelbti Kanados 
ir Europos lietuviškoje spaudoje.

Kiek liečia lietuviškos valandėlės 
ateities veiklą buvo pareikšta, kad 
kviečiamos visos lietuviškos organi
zacijos ir atskiri asmenys pasinau- 
d6ti ja ruošiant minėjimus ar duo
dant veiklos pranešimus, nes valan
dėlė, kaip praeitų metų patirtis pa
rodė, priklauso visiems Melbourno 
lietuviams. Džiugu, kad ja pasinau
doja jaunimas, lituanistiniai kursai 
ir kiti, o taip pat jau yra užsisakiusių 
ateičiai.

Tenka tik palinkėti valandėlės 
vadovybei ir ja besinaudojantiems, 
kad nepritrūktų entuziazmo, nepa
vargtų ir džiugintų mus dar daugelį 
metų.

O mums Melbourno lietuviams - 
jos klausytojams? Ateikime jiems į 
pagalbą savo patarimais, pageidavi
mais ir vienokia ar kitokia parama. 
Jausdami, kad jie yra ne vieni, kad 
jų darbas stebimas ir vertinamas, jie 
dirbs ir toliau su ta pačia meile lie
tuviškai melodijai ir žodžiui.

Ig. Alekna

NEEILINIS BALIUS 
MELBOURNE

Melbourno Lietuvių Namuose ba
lius ne naujiena. Tai tradicinis lietu
vių organizacijų finansų telkimo 
metodas. Baliai taip pat sudaro są
lygas lietuviams pabendrauti dides
nėje grupėje bei savo dalyvavimu 
išreikšti susidomėjimą ir paramą 
balių ruošiančios organizacijos tiks
lams ir veiklai. Baliaus pasisekimas 
dažnai būna matuojamas dalyvių 
skaičiumi bei atneštu pelnu ir dau
guma mūsų organizacijų yra jau ge
ri. balių rengimo žinovai ir pažįsta 
visus būdus kaip salę užpildyti sve
čiais.

Birželio 5-tą dieną savo balių Lie
tuvių Namų salėje suruošė Mel
bourno Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdyba. Išviršiniai šis balius sekė 
tradicinį mūsų bendruomenės balių 
stilių, tačiau jo reikšmė mūsų bend
ruomenei yra žymiai didesnė, negu 
eilinio baliaus, nes jį jau savarankiš
kai organizavo jaunieji mūsų lietu
viškos šeimos nariai. Savaime Jau
nimo Sąjungos Valdyba norėjo ba
liaus atneštu pelnu papildyti savo 
iždą, tačiau man atrodo, kad svar-

biau už pelną jaunimui buvo noras 
išbandyti savo jėgas vyresniųjų vei
kimo plotmėje, bei sykį pakviesti 
vyresniuosius pas save maloniam ir 
linksmam pabendravimui.

Ar balius pasisekė? Mano nuomo
ne, taip. Tiesa svečių buvo mažiau 
negu rengėjai tikėjosi sulaukti, gal 
apie 80-90. Tai įvyko greičiausiai to
dėl,kad rengėjai dar nėra praktiškai 
susipažinę su kieta bendruomeninės 
veiklos realybe ir tikėjo, kad jų jau
natviškas entuziazmas plaka ir vy
resniųjų kartų širdyse. Jaunimo ta
čiau buvo daug ir džiugu buvo ma
tyti juos smagiai šokančius ir špo- 
saujančius. Smagu buvo matyti ir 
virtuvėje su daina ir juokais triū
siančias Jaunas baliaus šeimininkes 
ir su dėkingumu krypo mano mintys 
į tuos lietuvius, kurie prieš daugel 
metų, dažnai dar net savo namų ne
turėdami ir sunkiose sąlygose mė
gindami prasimušti, savo širdyse 
jau nešiojo ateities sapną - pastatyti 
savo vaikams ir vaikų vaikams 
bendrus lietuviškus namus. Šis va
karas įrodė, kad jų sapnas jau išsi
pildė - lietuvių bendrom jėgom sta
tyti ir puoselėti namai štai pilni 
brangiausio derliaus, sveiko, links
mo ir entuziazmo kupino lietuviško 
jaunimo!

Karšta baliaus vakarienė, dėka p. 
Prašmutienės,kuri buvo beveik vie
nintelė jaunųjų šeimininkių talki
ninkė, buvo puiki. Nestebėtina, kad 
ne vienas svečias traukė į virtuvę 
asmeniškai vyraiausiajai virėjai už 
tokį skanų ir gausų maistą padėkoti. 
Baliui grojo latvio vadovaujama 
grupė ’’The Arrangements”. Jiems 
grojant mažai kas prie stalų liko sė
dėti, nes jų muzika savo lengvu, gy- 
vir ir nevarginančiu ritmu šokti 
gupdėir jaunus ir vyresnius. Vidur
naktis užklupo besilinksminančius

s ........... ■ ■' ======
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

BUDAPEŠTAS - BUKAREŠTAS

Prieš paliekant Varšuvą teko ap
lankyti Lenkijoj gyvenantį lietuvį 
poetą Juozą Kėkštą, savo dienas be- 
leidžiantį senelių namuose. Poetas, 
nors ir ne taip jau senas, bet palie
gęs. Jo gyvenimo istorija yra lyg in
triguojanti filmo tragedija: komu
nistas veikėjas, Vilniaus krašte dar
buotojas, partijos valymų eigoje nu
teistas ir devyneriems metams iš
siųstas į Sibirą, vėliau lenkų gene
rolo Anderson armijos karys iki Ita
lijos išvadavimo; tada išvykęs į Pie
tų Ameriką ir pagaliau paties gyve
nimo išlaisvintas nuo savo jaunystės 
"didžiųjų idealų”. Plačiai susirašinė
ja su laisvojo pasaulio veikėjais ir 
prašo, jei tik kas kada bus Varšuvoj, 
jį aplankyti ir atvežti lietuviškos li
teratūros. Geriausi jo linkėjimai lie
tuviams rašytojams.

Šalia visų kitų puikių Varšuvos 
lietuvių ypatingai mano dėmesį pa
traukė jauna studentė sportininkė ir 
tikrai talentinga poetė Laimutė Sla- 
vikauskaitė. Nors jos tėviškę nuo 
Lietuvos teskiria tik keli šimtai 
metrų, tačiau jos ilgesys Lietuvai ir 
svajonės apie ją, išreikštos puikio
mis eilėmis, tiesiog jaudina. Ši graži 
lietuvaitė būtų laiminga, jei kas iš 
jaunų lietuvių jai paršytų Varšuvos 
Lietuvių Klubo adresu.

Ir štai draugų išlydėtas skrendu 
Vengrijos lėktuvu į Budapeštą - 
miestą,kurį nuo pat jaunystės norė
jau pamatyti. Čia jau tikrai lietuvių 
ir svetingo priėmimo,kaip kad buvo 
Lenkijoj, nerasiu. Kaip ir visur ko
munistinėse valstybėse, begaliniai 
dokumentų tikrinimai, smulkūs 
daiktų kratymai ir kt. jau mane bai-

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 10Vx%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš llVx%, iki $ 1000 be 
garantijos iš 12Vx%. 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

beveik netikėtai ir, nors tai buvo 
oficialus baliaus baigimo laikas, nie
kas dar skirstytis nenorėjo. Muzi
kantai, pagauti dalyvių linksmos 
nuotaikos, grojo nemokamai dar ga
na ilgai po 12 valandos.

’’Kokie jūs esate laimingi čia Mel
bourne” - kalbėjo vienas iš mažesnės 
lietuvių bendruomenės baliun atvy
kęs svečias - ”ir namus tokius dide
lius turite, ir tiek lietuviško jaunimo 
tuose namuose!” Tikrai esame lai
mingi. Tiktai mes vyresnieji nesu
dekime rankų per anksti. Jaunat
viškas entuziazmas, idealizmas ir’ 
veržlumas į naujus darbo barus ir 
vyresnės kartos gyvenimo patyri
mas, ištvermė ir nuosaikumas gali 
sudaryti labai našią gyvenimo kelio
nės draugystę.

D.Z.

Daug sužinosi 
.£>pMj^K.;skaitydwas./.1> .

Mūsų Pastogę!

Rizikuoji viskuo, įskaitant gyvybę, 
jeigu išgėręs sėdiesi vairuoti!

Rašo Antanas Laukaitis

ATVIROMIS AKIMIS PER
(Tęsinys

M
gia išvesti iš kantrybės, tačiau dan
tis sukandęs tyliu, kitaip toli nenu
važiuosi. Pirmoji didelė čia staigme
na, tai hotelių brangumas, iki 30 do
lerių nakčiai. Tačiau man šitai jau 
buvo žinoma ir kreipiausi į Turistų 
Biurą, kurie mane apnakvydino 
kuone pačiame miesto centre už 9 
dolerius. Čia man tai tikrai pasisekė. 
Puiki vengrų šeima, kalba vokiškai 
(atrodo, kad apie 90 % šia kalba čia 
kalbama) ir svarbiausiai dukra, tu
rinti automobilį, pasisiūlė būti va
dove ir aprodyti gražųjį Budapeštą. 
Kur gi geriau ir rasi?!

Patį miestą skiria gražusis Duno
jus į Buda ir Pešt. Čia yra virš 800 
metų senumo architektūrinė Budos 
pilies tvirtovė, esanti ant šio vardo 
kalvų. Tai mišinys gotikos, baroko ir 
turkiško stiliaus, kas sudaro gražią 
harmoniją. Ši buvusi puiki karališka 
pilis su savo neišpasakytais turtais 
šiandie yra kultūros muziejus ir jį 
tik paskubomis suspėjau apeiti. Ne
toli nuo pilies teko matyti senąją 
Vengrijos karūnavimo šv. Mato 
bažnyčią, kurioje yra karalių karū
navimo muziejus. Nors man išva
žiuojant iš Australijos draugai ir 
’’įsakė”, kad nerašyčiau apie bažny
čias ir muziejus, tačiau negaliu ne
paminėti didingos Budapešto bazili
kos, kuri šiuo metu iš lauko reika
linga didelio remonto. Nors šiuo 
metu Budapešte ir vykdomi dideli 
remonto darbai, tačiau beveik visi 
istoriniai pastatai yra jo labai ir la
bai reikalingi.

Dunojaus viduryje tarp Buda ir 
Pešt yra gražioji Margaritos sala. 
Čia puikūs paplūdimiai, lauko kavi
nės, naktiniai restoranai, ir vengrai 
savaitgaliais čia ilsisi, nors įdomu čia

PASAULĮ
ir kiekvieną vakarą. Visas Budapeš
tas be savo gilios senovės ir istorinių 
pastatų yra linksmų kavinių, resto
ranų, naktinių klubų, ir gal, tiesiau 
pasakius, švarių knaipių miestas. ”Ir 
vynas Vengrijos laukų, čardašą šo
kančių porų”... čia galima matyti ir 
pajusti. Beveik kiekviena kad ir ma
žytė užeiga, jau nekalbant apie di
džiuosius naktinius klubus, turi savo 
vieno ar dviejų ar daugiau muzikos, 
daugiausiai smuiko kapelas, kas tik
rai žmogui suteikia atsigaivinimo, ir 
vyną bei dabar jaunimo mėgiamą 
alų padaro daug skanesniais. Gi Bu
dapešto moterys - negalėčiau pasa
kyti, kad būtų gražesnės už Varšu
vos lenkes, kurių grožį ir joms spe
cifinę eleganciją bei stilingą apsi
rengimą vargu ar pralenks kuris ki
tas kraštas, tačiau jų čigoniškas 
kraujas atsiliepia ir į jų vengrišką 
grožį. Nežinau, ar vynas, ar stiprus 
su paprika guliašas veikia, bet tokių 
krūtiningų moterų, kaip vengrės, 
nedaug kur užtiksi.

Labai nustebau Budapešte tokiu 
dideliu, puikių ir elegantiškų krau
tuvių skaičiumi. Čia nėra dolerinių 
atskirų krautuvių, kaip Rusijoje, ir 
viską, ko tik nori, gali rasti bendro
se, puikiai išpuoštose krautuvėse. 
Tačiau kainos nedaug ką skiriasi nuo 
Australijos, kai dirbantysis per mė
nesį uždirba mažiau, negu australas 
per savaitę. Tačiau žmonės kaip ir 
visur komunistinėse valstybėse, at
rodo, pinigų turi, o iš kur, tai aš nei 
Lietuvoj, nei Lenkijoj, nei čia atsa
kymo rasti nepajėgiau. Paklausta 
apie tai šeimininko dukra tik nusi
šypsojo: ”Tą išaiškinti ir suprasti 
gali tik čia gyveną žmonės, taip, kad
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F KLUBAI IR LIETUVIAI
M.P. Nr. 19 Turime ir nesinau- 

dojame” vedamajame ir paskutinia
me Nr. 21, Vinco Kazoko straipsnyje 
’’Tautiečiai, atsibuskime” išvedžio
jama mūsų abuojumas klubams ir, 
apeliuojant į tautinius jausmus, no
rima veik varu nuvaryti visus lietu
vius į klubus veik kasdien.

Perskaitęs ir vėl neiškenčiu, kaip 
vienas tautietis Bankstowno Lietu
vių klube man pasakė, neatidaręs 
savo didelės burnos. Jau kartą esu 
rašęs, kad berašydamas kartais net 
ir priešų įsigyji, manau, ir šis 
straipsnis nepatiks keletui mano 
gerų bičiulių, bet rašysiu taip, kaip 
man atrodo, ir tuos, kurie mėgins 
ant manęs pykti, iš anksto atsipra
šau.

Canberros Lietuvių Klube išbu
vau dvejus metus licenzijos laikyto
ju ir vienuoliką metų pirmininku. 
Per tą laiką įgijau patirties ir paži
nau lietuvius kaip klubo lankytojus. 
Bet tai nėra rekordas. Yra žmonių, 
kurie ilgiau laikosi klubų vadovavi
mo pareigose. Iš šalies žiūrint viskas 
atrodo gražiau, ir daugelis galvoja, 
kad jau klubą pastačius, tai stovi 
fabrikas pinigams dirbti ir tik spėk 
juos skaičiuoti. Širdyje juokiaus, 
kaip tūli tautiečiai pageidavo pa
skirti po vieną ar kelias pokerio ma
šinas atskiriems lietuviškiems rei
kalams. Kaip jau Vincas minėjo, 
klubo nepadaro pastatas, bet jį su
daro žmonės; galima pristatyti ir 
šimtus mašinų, įrengti geriausius 
barus, bet jei nebus lankytojų - klu
bas merdės.

Lietuviai nėra klubų žmonės. 
Prieš dvidešimt metų, kaip daugelis 
rašo, mes buvome aktyvesni, gau
siau rinkdavomės, bet tai savaime 
suprantama. Tada neturėjome pa
togių butų, neturėjome televizijų ir 

Dar iš A. Laukaičio vizito pas Lenkijos lietuvius: nuotraukoje mūsų 
bendradarbio susitikimas su mokytojais ir mokiniais Punsko lietuvių 
gimnazijoje.

nesuk sau galvos ir džiaukis Buda
peštu”, kas, žinoma, nebuvo jau taip 
sunku ir padaryti.

Čigoniškas vengrų kraujas ir 
čigoniška muzika jau virš 500 metų 
išsiskiria savitumu iš kitų Europos 
kraštų, ir aš galiu pilnai įsivaizduoti, 
kaip jie linksmai ir įdomiai gyventų, 
jeigu pas juos būtų pilna mūsų su
pratimu laisvė.

Jei žmonės Amerikoje bijo vaka
rais išeiti į gatvę dėl užpuolimų, 
Australijoj dėl tingumo, tai Buda
peštas kiekvieną vakarą pilnas žmo
nių - jaunų ir senų. O pasivaikščioti 
čia yra tikrai kur. Neskaitant puikių 
bulvarų su šimtais atidarų kavinių, 
Dunojaus pakrantės ir Varosliget - 
miesto parkas, yra tikrai sau kon- 
kurancijos neturį. Nenuostabu todėl, 
kad vengrai po dienos darbų sau po
ilsį randa atvirame ore. Gi jaunimas, 
turbūt dėl butų ir automobilių trū
kumo, meilėje prisipažįsta parkų 
šešėliuose ir čigonų muzikos gar
suose. Vengrija tikrai įdomus kraš

telefonų. Jei norėjai ką nors susitik
ti, norom nenorom važiavai į lietu
viškas pamaldas, gi šiandie tik pa
keli triūbelę, išrenki numerį ir išlieji 
kaimynui viską, kas ant širdies guli. 
Antra vertus, mes negyvename 
Kaune ar Paryžiuje, kur žmonės 
pėsčiomis rinkdavosi į kavines. To
kiame Sydnejuje pasiekti klubą 
daugeliui reikia pusvalandžio, o kai 
kam ir gerokai virš valandos laiko. 
Motyvuoti, kad vien dėl lietuvišku
mo privalom lankytis klubuose, irgi 
klaidinga.

Vienas žymiausių lietuvių rašyto
jų ir veikėjų Tumas - Vaižgantas yra 
pasakęs, kad jis visą savo gyvenimą 
dirbęs ir labai daug dirbęs lietuvy
bei todėl, kad jis buvęs lietuvis ir 
kad jam tas darbas patikęs. Ir klubai 
lankytojų turės, jei jiems tai patiks 
ar turės kokį nors tikslą ten lanky
tis. Todėl ir noriu panagrinėti, ar 
nėra kitų kelių tautiečius patraukti į 
klubus, ne vien tik gražiais žodžiais 
ir moraliniais monais.

Sydnejaus klubo nariu esu jau 
daugelį metų, stebėjau jo statybą ir 
esu ten gana dažnas lankytojas. Per 
trejus metus teko buvoti visomis 
savaitės dienomis ir ne kartą esu 
primines valdybos nariams jų daro
mas klaidas. Vieni su mano nuomone 
sutikdavo, kiti ne, bet pakeitimų 
nepadarė. Pasižiūrėjus į praėjusių 
metų balansą, matosi, kad klubas, 
nežiūrint infliacijos, regresuoja. 
Pirmieji veikimo metai buvo ge
riausi, nes tai buvo Sydnejaus lietu
viams naujiena, bet po trejų metų 
žmonės renkasi, kada yra kas nors 
įdomaus.

Keletą kartų esu buvęs pirmadie
niais, antradieniais ir trečiadieniais, 
kai klube buvo daugiau tarnautojų, 
nei lankytojų. Mano giliu įsitikini- 

tas, palikęs man labai gražių įspū
džių.

RUMUNIJA

Visai netikėtai, negavęs tiesiogi
nio lėktuvo į Turkiją, gavau pasiū
lymą pabuvoti parą Bukarešte, Ru
munijos sostinėje. Turbūt niekur 
kitur ir koministiniuose kraštuose 
nemačiau tiek daug ginkluotų karių. 
Visas aerodromas apsaugotas dau
gybe priešlėktuvinių pabūklų, kai 
ginkluoti kareiviai saugo beveik 
viską. Kodėl? - vėliau paklausiau ru
munų. Pasirodo, jų vyriausybė, nors 
ir komunistinė, yra gerokai atsipa
laidavusi nuo Maskvos, panašiai 
kaip ir Jugoslavija, ir dėl to jie yra 
visą laiką pasiruošę viskam. Buka
reštas, turįs apie 2 milijonus gyven
tojų, yra gerokai skirtingas nuo 
Vengrijos Budapešto. Gyvenimas 
Bukarešte yra daugiau vakarietiš
kas, ar bent rumunai bando viską 
daryti vakarietiškai. Net nustebau,

Trūksta idėjų kaukėms? Pasirinkite. Gal laimėsite 100 dol skautu kaukių baliuje birželio 26 d. laimesne wu aoi. skautų

mu, tomis dienomis atidaryti klubą 
visiškai nereikėtų, nes su tiek lan
kytojų pajamos - pelnas, turbūt, ne
padengia net elektros kaštų. Antra, 
tie lankytojai, kurie išleidžia pinigus 
tomis dienomis jau būna nepajėgūs 
savaitgaliais. Subūrus į ketvirtadie
nį, penktadienį ir savaitgalius visus 
lietuviškus susibūrimus, kaip šach
matus, stalo tenisą, posėdžius, cho
rus, klube pasidarytų judėjimas,ku
ris pritrauktų ir dar pašalinių lan
kytojų. Koks tikslas nuvažiuoti į 
klubą ir ten nerasti nei vieno artimo 
bičiulio, su kuriuo galėtumei pasi
kalbėti.

Motyvas dėl prekių pristatymo 
visiškai nepagrįstas, nes, susitarus 
su pristatytojais, bus pristatoma, 

'kalia klubas panorės. Neveikiant 
klubui dvi ar tris dienas išsispręstų 
tarnautojų laisvos dienos, ir astro
nomiški algų paskutinio balanso 
kaštai sumažėtų per pusę.

Manau, kad visi pastebėjo,, jog 
klubo lankytojai yra daugumoje vy
resnės kartos ir veik tie patys kiek
vieną kartą, kada benuvažiuotumei. 
Kur jaunimas, kurio Sydnejuje yra 
gana gausu, kodėl jis nesilanko Lie
tuvių klube? O jaunimas yra geriau
si ir pelningiausi klubo lankytojai. 
Vyresni žmonės bei šeimų galvos 
gali išleisti tiek, kiek jų biudžetas 
leidžia, bet jauni, viengungiai gyve
na suvesdami galą su galu iš savo 
savaitinių pajamų ir su centu nesi
skaito. Tokie mes buvome, toks ir 

kai restorane paprašiau alaus, tai jį 
man atnešė lyg kokį šampaną - įdėtą 
butelį ledų kibiriuke! Gyvenimas 
vakarais Budapešte irgi įdomus ir 
gyvas. Hotelio, kuriame buvau ap
sistojęs, vakarinis restoranas atsi
darė nuo 10 vai. ir truko iki 6 vai. 
ryto. Tik turėk žmogus sveikatos. 
Rumunijos maistas yra stiprus, ir jų 
tautinis valgis ’’mamaliga”, kažkas 
tai iš kukuruzų su mititei - liežuvį ir 
vidurius ėdančiom dešrom yra būti
nas dalykas paragauti, nesvarbu, 
kad vėliau ir kibirą vyno ar alaus 
gali išgerti, jau nekalbant apie kitus 
jausmus.

Pats miestas yra daugiau moder
nus, krautuvės taip pat puošnios, ir 
visa atmosfera yra daugiau paryžie- 
tiška, nors moterys yra daugiau sla
viško, apvalaus tipo formų. Pasku
bomis teko aplankyti 18-to šimtme
čio Bagosoaia rūmus, kur dabar yra 
nepaprastai gražus feodalinių laikų 
muziejus. Ypatingai gražus yra 
Heraitrau parkas, kuriame yra ori
ginalūs Rumunijos kaimų modeliai, 
padaryti iš visų Rumunijos vietovių, 
vaizduoją ankstyvesnį ir dabartinį 
Rumunijos gyvenimą. 36 valandos 
Bukarešte prabėgo labai greitai ir 
bent kiek leido pamatyti ir pasi
džiaugti Bukarešto gyvenimu.

(Bus daugiau)

šių dienų jaunimas. Klubo vadovy
bėje iš metų į metus renkami tie 
patys asmenys, su savo konserva
tyviom pažiūrom, kurie ne tik jauni
mo nesupranta, bet ir nesistengia jų 
paklausti, ko jie norėtų.

Per paskutinį Sporto Klubo Balių 
grojo Dariaus orkestras. Aš pats su 
keletu bendraamžių užsikimšę ausis 
iš baliaus išskubėjome. Spaudoje 
orkestrą išvanojo, o pasikalbėjus su 
jaunimu, jie teigė, kad tai buvo pats 
geriausias orkestras kada nors grie
žęs lietuviams, tik iš pat pradžių jie 
gaišino laiką grieždami um-pa-pa 
um-pa-pa.

Ar ne laikas būtų įsileisti į valdy
bą porą visai jaunų žmonių ir vieną 
savaitgalio dieną paskirti tik jauni
mui, su jų programomis - tegugau- ~ ’ 
kia, žviegia, o kas to negali pernešti 
gali susirinkti viršuje arba valgyk
loje ir ramiai pasišnekučiuoti.

Sukoncentravus į keturias - pen
kias dienas klubo veiklą ne tik su- 
taupytumėm algų, apšvietimo, va
lymo kaštus, bet ir pagyvintume 
lietuvišką veiklą, nes kaip ir sniego 
kamuolys riedėdamas vis prisiima 
daugiau sniego, tai ir bet koks subū
rimas pritraukia daugiau žmonių.

Teisingai V. Kazokas rašė, kad 
atbuskime, bet atbuskime ir pada
rykime ką nors, kad klubai pri
trauktų, kad už pinigus, kuriuos 
klube išleidžiame, gautume atitin
kamai šio to.

Petras Pilka

Sako, italų komunistų bosas Enri
co Berlinguer turįs papūgą, kuri iš: 
mokyta giedoti komunistinę giesmę 
’’raudoną vėliavą”. Namuose lauk
damas svarbių svečių pasitarimui, 
jis prisiminė papūgą, ir nenorėda
mas būti trukdomas jis įkišo ją į šal
dytuvą. Papūgą Berlingueris prisi
minė tik kitą rytą. Ištraukė ją suša
lusią. Atsigavusi ji užgiedojo žinomą 
fašistų dainą "Giovinezza” (Jaunys
tė). Susijaudinęs Berlingueris 
užklausęs, kodėl ji giedanti tą ne
švarią fašistų giesmę.

’’Giedotum ir tu pabuvęs Sibiro 
ištrėmime”, atsikirto jam papūga.

*♦*

Neseniai popiežius Paulius VI pa
kėlė į Kardinolus 20 asmenų. Jų tar
pe tėra tik trys italai.

»*♦

Kas atsitiks su Jugoslavija prez. 
Tito mirus, susirūpinimas kaskart 
didėja. Diplomatiniuose Europos 
sluogsniuose atvirai kalbama, kad 
sovietai bandys ginklu įjungti Ju
goslaviją į sovietinę orbitą.
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V. Šliogeris

BAŽNYČIA LIETUVOJE
(Atsakymo kun. Dr. P. Bačinskui 
tęsinys iš praeito M.P. Nr.)

Savo rašinyje (žiūr. M.P. Nr. 9) 
nušviečiau katalikų bažnyčios padėtį 
Lietuvoje, kaip buvo iš tikrųjų. Kaip 
buvęs Lietuvos karys atlieku savo 
pareigą ir ginu Lietuvos valstybę ir 

- jos reikalus man senam prieinama 
priemone - rašiniais spaudoje. Gi 
mūsų dvasiškiai yra Kat. Bažnyčios 
kariai ir pirmoj vietoj gina ne Lietu
vą tėvynę, bet Romos kat. Bažny
čios politinius reikalus. Deja, dalis 
mūsų neišmokslintos visuomenės 
dar tebetiki, kad Vatikanas tariamai 
gina Lietuvą ir kat. bažnyčią Lietu
voje. Vatikano elgesys Helsinky ir 
jo tylėjimas į lietuvių dažnai ir ko
lektyvinius prašymus užstoti rodo, 
kad esame auka, kurią Vatikanas 
padarė siekdamas savo politinių 
tikslų.

Či patiekiu keletą atsakymų į kai 
kuriuos kun. P. Bačinsko klausimus.

1-. Lietuvos bažnytinės provincijos 
įkūrimas buvo aiškus Vatikano ar 
Kat. Bažnyčios laimėjimas, nes po to 
sekė su bažnytinės provincijos įkū
rimu surištas -konkordatas. Bet iš 
kitos pusės Liet. Kat. Bažnyčios 
provincijos įkūrimas neįskaitant 
Vilniaus ir jo krašto į tą provinciją, 
buvo Lietuvos kaip valstybės di
džiulis pralaimėjimas, ypač todėl, 
kad ėjo ginčai - derybos su Lenkija, 
o Vilniaus ir jo krašo faktina, ne tei
sėta okupacija tęsėsi ne penkerius, 
kaip k. Dr. P.B. mini, bet 4 metus ir 
tris mėnesius: Vatikano - Lenkijos 
konkordatas buvo pasirašytas 1925 
m. vasario 10 d. Taigi Vatikano labai 
paskubintas Vilniaus ir jo krašto 

—> įskaitymas į Lenkijos bažn. provin
ciją yra nepateisinamas politiniu at
žvilgiu ir tuo aiškiai parodė savo il
gaamžį nepalankumą lietuviams. 
Gana objektyviai susidarusią padėtį 
pavaizduoja Liet. Enciklopedija 
(žiūr. XV t. psl. 148). Iš čia matome, 
kad Lietuvos santykiai su Vatikanu

Spaudoje

VATIKANAS IR LIETUVA
Kam dabar klastoti istoriją?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Bendruomenės valdyba, 
skelbdama 1976 m. katalikų 
bažnyčios metais, tarp kit
ko aiškina:

’’Po- didvyriškų pastan
gų... 1918 m. vasario 16 d. 
tautai vėl nušvito laisvė ir 
nepriklausomybė..

’•šia prasme nuostabion 
pagalbon atėjo ir Kristaus 
Vietininkas popiežius Pijus 
XT. Lankydamas Lietuvą 
1920 m., Pijus XT matė... 
nepalaužiama tikėjimą ... 
Ir jis šios reikšmingos tik
rovės neužmiršo.”

’’Nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės ir visos tau
tos pastangų dėka 1926 m. 
balandžio 6 d. iškilmingu 
raštu Lituanorum gente Pi
jus XI atkuria Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios nepriklau
somą provinciją, tuo atbaig
damas Lietuvos laisvės 
troškimą.”

Tuo tarpu dar Nepriklau
somoje Lietuvoje išleistoje 
doc. Šapokos Lietuvos isto
rijoje rašoma: 

dėl konkordato straipsnių 
aiškinimo. Konfliktas tiek 
toli nuėjo, kad net popie
žiaus atstovas (nuncijas) 
buvo išprašytas iš Lietuvos 
(1931 m. birželio 5 d.)”.

Kaip matome, viena Lie
tuvos vyriausybė — krikš
čionių demokratų — santy
kius su Vatikanu visai nu
traukė, o kita — tautinin
kų — nuncijų išprašė, kas 
liudija, kad tie santykiai 
buvo audringi, šiandien, ži
noma, daug kas yra pasi
keitę, tačiau faktas lieka, 
kad Vatikano praktiška po
litika ne visados sutinka su 
lietuvių tautiniais intere
sais. Tai nereiškia, kad ne
reikėtų kokius matus va
dinti Katalikų Bažnyčios 
metais. Tam galima būtų 
surasti daug svarių sumeti
mų. Geresnių negu teigi
mas, kad Pijus XI ’’atbaigė 
Lietuvos laisvės troškimą.” 
Juk pagal tą pačią logiką 
galima būtų teigti, laikan
tis tos pačios bendruomenės

.Užmezgus ofįpialius -aiškinimo, kad Paulius VI
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buvo blogi ir prie krikščionių de
mokratų, ir prie liaudininkų, ir prie 
tautininkų valdžios. Aš mačiau 1925 
m. studentų demonstracijas prieš 
šv. Sosto atstovą Zechini, kuriose 
dalyvavo ir studentai ateitininkai, 
spėju, su krikščionių demokratų 
partijos vyriausybės žinia.

2. Vatikano - Lietuvos konkorda
tas

Čia turime atsiminti, kad 1925 - 27 
m. Lietuvos vidaus padėtis, ypač po 
1926 m. gruodžio 17 d. perversmo, 
buvo nenusistovėjusi. Lietuvos silp
ną tarptautinį statusą Vatikanas iš
naudojo ir užkrovė aiškiai Lietuvai 
nepalankią sutartį - konkordatą, kas 
buvo naudinga ne Lietuvai, bet Va
tikanui. Nei, pavyz., Prancūzija, 
Britanija, nei Vokietija tokio sau 
nepalankaus konkordato su Vatika
nu neturėjo. Kun. Dr. P.B. rašo, kad 
”konkordato sudarymo metu Lietu
va veikė kaip katalikiška valstybė. 
Todė ji be pilnos laisvės suteikimo 
dar pridėjo eilę privilegijų ir leng
vatų, kurių kitos šalys nedavė. Tai 
buvo Lietuvos valstybės laisvas 
žestas”. Mano manymu, tas ’’laisvas 
žestas” turi daug panašumo su Lie
tuvos Liaudies Seimo ’’laisvu žestu” 
pasiprašyti įstoti nariu į Sov. Sąjun
gą. Konkordato pasėkoje Lietuvos 
respublikoje daugelis ypač vidaus 
reikalų buvo tvarkomi ne pagal Lie
tuvos įstatymus, bet pagal mažos 
valstybės ir R. Kat. Bažnyčios ka
nonus. Čia aiškus panašumas į Bri
tanijos, tada dar imperijos, savų ko
lonijų tvarkymą, kur šalia vietinių 
įstatymų veikė ir britų įstatymai^ ir 
šie buvo aukštesni už vietinius įsta
tymus.

3. R. Kat. Bažnyčios privilegijos 
Lietuvoje

Atleidimas nuo valstybinių mo
kesčių. K. P.B. neginčija šios privi
legijos, kuri egzistuoja ir daugely

Helsinkio aktu ’’baigė tą' 
troškimą”. Man rodos, kad 
Kristus davė geresnį pata
rimą : kas Dievo Dievui, kas 
Ciesoriaus ciesoriui, 
santykius su Vatikanu, pir
mas vyriausybės rūpestis 
buvo sudaryti atskirą Lie
tuvos bažnytinę provinciją, 
iš kurios nebūtų išskirtas 
okupuotasis Vilniaus kraš
tas. Tačiau Vatikanas 1925 
metais sudarė konkordatą 
su Lenkija, visai neatsi
žvelgdamas į Lietuvos tei
ses nebaigtame ginče su 
Lenkija. Vyriausybė protes
tavo prieš tokį Vatikano el
gesį, kurio negalima laikyti 
bešališku, ir dėl to santy
kiai su Vatikanu nutrūko.” 

”1926 m. balandžio 4 d.
popiežius savo bule ’’Litua
norum gente” vien tik baž
nytinės procedūros keliu, t. 
y. be susitarimo su valsty
bės vyriausybe, be konkor
dato, įkūrė savarankišką 
Lietuvos provinciją. Tasai 
sutvarkymas Lietuvos vy
riausybės oficialiai buvo 
pripažintas tik 1927 m., kai 
buvo sudarytas ir ratifikuo
tas konkordatas (įsigaliojęs 
gruodžio 10 d.).”

”Po kelių metų, įsimai
šius politiniams momen
tams, tarp vyriausybės ir 
katalikų organizacijos bęi 
dvasininkų kilo konfliktas

DIRVA

=£.

SIUNTINYS 1. (1976).

Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dviem sukne
lėm, crimplęne medžiaga dviem satį^3ėm‘‘, -^eėia-' 
Ii medžiaga moteriškam pakui, 2 nlflfrnWK Mare
lės, 1 vyriški nailoniniai mąrškiniai, 2 porę§ "vyrio
kų arba moteriškų geriausios rūšies jkojinių. angliš
ka vilnonei vyriškai eihitejevnedžiaga.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $ 150.00.
Jei kas pageidauja, galima dadėti iš. šių žemiau išvardintų arba kitokių

prekių: ’
Vyriškas arba moteriškas nertinis $ 21.00
Vilnonė gėlėta skarelė 8.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui 24.00
Crimpleno medžiaga suknelei 16.00
Jersey wool medžiaga moteriškam kostiumėliui 25.00
Jersey wool medžiaga suknelei 16.00
Dirbtinis mink’as moteriškam paltui 65.00
Nailoniniai marškiniai 10.00
Lietsargis telescopic 10.00
Vilnonė medžiaga vyriškai eilutei . \ 40.00

Sudarome testamentus, administruojame nuo- L 
savybes, persiučiame palikimus į Lietuvą arba, ki
tas šalis.

Kainos yru su, įskaičiuotu sovietiniu muitu.

Td. 01 - 731 8734 
arba 01-460 2592

Baltic Stores Ltd
(Z. Juras)

11 LONDON LANE,- BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

kitų kraštų. Sunku pateisinti nuo klysta- Aš, išaugęs tėvo, prof, 
mokesčių atleidimą visokių bažrty?^lio^®rio: šeimoje dalyvavau 
čios turtų, o ypač dvasįninkų asme- v *
ninių pajamų nuo mokesčių atleidi
mą. Gal teoretiškai dvasininkai ir 
turėjo mokėti mokesčius, tačiau 
praktiškai jų nemokėjo. Turėjau ke
turis kunigus giminaičius, tai nė 
vienas mokesčių valstybei nemokė
jo.

4. Mokestis už mokslą.
Visose valdinėse ir privačiose 

gimnazijose visi (ir būsimi kunigai) 
mokiniai turėjo už mokslą mokėti. 
Gi dvasinėse seminarijose klierikai 
mokėjo 150 litų už mokslą ir už 
maistą - butą 700 litų metams. Mo
kestis už mokslą ir gimnazijose ir 
universitete padengdavo tik apie 
10% išlaidų toms įstaigoms išlaikyti. 
Nuo mokesčio už mokslą atleidimo 
privilegiją turėjo kūrėjai savanoriai 
ir jų vaikai. Šito jie tikrai buvo užsi
tarnavę.

5. Dvasininkų išmokslinimo klau
simu.

Dvasininkų.išmokslinimo aš neže
minu, ir karininkų neaukštinu. Kal
bu faktais. Turėjau 4 giminaičius 
kunigus. Iš jų trys tebuvo baigę 4 
caro laikų gimnazijos klases, kas 
šiandie atitiktų australų ’’interme
diate”. Tik vienas iš tų mano gimi
naičių kunigų buvo aukšto mokslo, 
šviesus, kultūringas, klebonijoje tu
rėjęs net du kambarius, apstatytus 
knygomis. Tai kan. M. Karosas, Še
duvos klebonas.

Dėl karininkų, tai caro laikais tik 
stojant į pėstininkų mokyklą užteko 
4 klasių, gi į artilerijos,inžinerijos 
mokyklas stojant dar prieš japonų 
karą reikėjo turėti gimnazijos ates
tatą ir buvo pageidaujama bajorų 
luomo. Lietuvoje nuo 1924 m. sto
jant į karo mokyklą reikėjo turėti 
brandos atestatą. 1939 m. Lietuvoje 
apie 10% karininkų turėjo aukštąjį 
karo mokslą, o apie 15% turėjo uni
versiteto diplomus. Panašiai kaip 
dvasininkų, taip ir karininkų 1939 
m. Lietuvoje buvo apie 1600. Skai
čiai apytikri ir be Vilniaus krašto.

6. Civilinės metrikacijos klausimu
Šis reikalas rūpėjo Lietuvos vy

riausybėms. Tuo reikalu kun. Dr.

Kauno ’’aukštosios” visuomenės gy
venime, daug kartų girdėjau tuo 
klausimu pasikalbėjimus, bet 
reikalas vis buvo atidedamas. Čia 
paminėtinas prof. A. Voldemaro at
vejąs, kuris pasirašė konkordatą su 
Vatikanu. Prof. A. Voldemaras buvo 
nevedęs, bet gyveno su sugyventine 
prof. Jaščenkos žmona. Su ja jis bu
vo Romoje ir tada, konkordato pasi
rašymo proga ir su neva žmona buvo 
priimtas audiencijoj pas popiežių. 
Dėl to buvo kilęs neskanus diploma
tinis skandalėlis. Aukštojoj visuo
menėj buvo ir daugiau panašių nele
galių porų. Tokios poros norėjo civi
linės metrikacijos keliu savo padėtį 
legalizuoti, bet vyriausybė nenorėjo 
susilaukti nemalonių reakcijų iš Va
tikano ir civilinės metrikacijos rei
kalą vilkino.

7. Kat. dvasininkų veikla iki 1918 
m.

Kun. Dr. P. B. rašo: ’’...Kadangi 
dėl rusinimo politikos lietuviai inte
ligentai pasauliečiai, negalėdami 
gauti vietos Lietuvoj, turėjo išsi
blaškyti po visą plačią Rusiją, tai 
dvasininkai sudarė bemaž vieninte
les inteligentų pajėgas savame 
krašte”. Šitą kun. Dr. P. B-ko teigi
mą priimu labai rezervuotai. Lietu
voje su Vilniaus kraštu dvasininkų 
buvo turbūt virš 2000. Tačiau ta 
dvasininkų skaitlinga pajėga 
lietuvių tautinio atgimimo ir visuo
meninėj veikloj buvo didžioj daugu
moj absoliučiai pasyvi - neveikli. 
Kažin ar priskaitytume bent šimtą 
dvasininkų, kurie iki pirmojo pasau
linio karo dirbo lietuvišką tautinį 
darbą? Priešingai, iš šeimos patyri
mo drįstu teigti, kad didelė lietuvių 
kunigų dalis dirbo lietuvių tautai 
pragaištingą darbą, būtent, lietu
vius lenkino: ir per bažnyčias lenkų 
kalba pamaldomis bei pamokslais, ir 
bendravimu su lenkais dvarininkais. 
Būdinga, kad iš labai skaitlingos ku
nigijos 1918 m. Lietuvos Taryboj iš 
20 narių tebuvo keturi kunigai, kiti 
nariai buvo kitų profesijų, net aš- 
tuoni teisininkai.
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Lietum Dienos 
Melbourne

MURRAY’S H.F. STORES į

7<>

646 GEORGE STREET, SYDNEY, PHONE: '261768
| .informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius į USSR, 

( Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir anksčiau 
J nustatytomis sąlygomis.
į Per 29 tarnybos metus nėra dingęs nė vienas siuntinys. Smulkesnė in- 
t formacija duodama telefonu arba asmeniškai atsilankius mūsų įstaigoje.

Australijos Lietuvių Dienas, kaip 
pareiškė Krašto Valdybos narė p. D. 
Levickienė, rengia visi Australijos 
lietuviai, tačiau technikinis jų pa
rengimas pavestas tam reikalui su- 
darytani komitetui, b ypač atskirų 
renginių' vadovų iniciatyvai. Todėl 
teks mūsų spaudoje informuoti ir 
apie atskirus Liet. Dienų renginius 
bei jų pobūdį.

IŠKILMINGOS PAMALDOS 
KATEDROJE

4 . .uAJj. Dienų Komitete.itin;akty
vus yra Melbourne liet, kapelionas 
kun. P. Vaseris, kurio vadovybėje 
yra du svarbūs renginiai: iškilmin
gos pamaldos katedroje ir literatū
ros, dainos ir muzikos vakaras Liet. 
Namuose.

Bus stengiamasi, - pareiškė kun. 
P. Vaseris, - kad pamaldos katedroje 
būtų tikrai iškilmingos norint paro
dyti australams ir kitataučiams, jog 
lietuvių religinis gyvenimas yra gy
vas tiek pavergtoje tėvynėje, ką ro
do mus pasiekiančios L.K. Bažnyčios 
Kronikos, tiek ir čia Australijoje. 
Todėl kun. P. Vaseris jau dabar pri
mena ir kviečia visus tautiečius bū
tinai dalyvauti pamaldose ir priimti 
šv., Komuniją. Tuo parodysim, kad 
pakilia dvasia pradedam didžiąsias 
tautines šventes - Lietuvių Dienas.

Dėl pačių pamaldų eigos kun. P. 
Vaseris pareiškė, "kad pakviestas ir 
sutikęs dalyvauti Melbourno arki
vyskupas Dr. Little, kuris pasakys 
momentui skirtą kalbą. Mišios bus 
koncelebracinės - tuo pačiu metu 
prie altoriaus laikomos visų Austra
lijos lietuvių kunigų. Mišių metu 
giedos Melbourno liet, parapijos 
choras, vadovaujamas p. P. Morkū
no. Mišių auką atnešti bus pavesta 
tautiniais rūbais dėvinčiai porai.

Prie altoriaus išsirikiuos lietuvių 
organizacijų vėliavos. Šia proga 
kun. P.-Vaseris pastebėjo, kad pa- 

. kylėjimo metu nebūtų pamiršta vė
liavomis pagerbti iškilmingą Mišių 
momentą jas palenkiant, kas anks
čiau ne visada buvo vienodai pada
ryta.

Pamaldos prasidės iškilminga 
procesija per katedros šventorių į 
jos vidų pro didžiąsias duris. Pirmo- 

t je kolonoje eisorganizaeijų vėliavos, 
antroje mišioms patarnaują berniu
kai, trečioje lietuviai kunigai ir gale 
J.E. arkivyskupas Dr. Little su pa
lyda. Bus stengiamasi lietuvišku 
papročiu suorganizuoti ir paruošti 
mergaites - gėlių barstytojas.

HEAD OFFICE MURRAY’SH.F. STORES
646 GEORGE ST., SYDNEY TEL. 26-1768

CABRAMATTA: Murray’s H.F. Stores, 155 Cabramatta Road Cabra- 
matta. Tel. 728 - 6273

BANKSTOWN: Murray’s H.F. Stores, 5 Kitchener Parade, 
Bankstown. Tel. 709 - 8089

PARAMATTA: Murray’s H.F. Stores, 341 Church Street, 
Paramatta, Tel. 630 - 1626

NEWCASTLE, N.S.W.
Murray’s H.F. Stores, 93 Northumberland St., 
Wickham. Tel. 61 - 5180

MELBOURNE, VIC.
Murray’s H.F. Stores, c/o Gontai Co. 
Mutual Arcade, 266 Flinders St., 
Tel. 63 - 7895.

Mišioms pasibaigus kun. P. Vase
ris kviečia visus giedoti Tautos 
Himną ir laukti, iki procesija ta pa
čia tvarka išeis iš katedros.

Jei iškilmingų pamaldų numaty
toje tvarkoje įvyktų kokių pakeiti
mų, apie tai bus pranešta spaudoje.

APGYVENDINIMAS

Į Australijos Liet. Dienas suva
žiuos daug tautiečių iš kitų vietovių 
ir iš užsienio. Komitetas prašo visus 
Melbourno lietuvius atvykusius pri- 
irfftJT kaip brolius. Apgyvendinimo 
reikalus tvarko p. Povilas Kviecins- 
kas, 12 Cleve Rd., Pascoe Vale, tel. 
350 3343.
- Studentų bendrabutis. P. Kvie- 
cinskas painformavo, kad Melbour
no universiteto International House

studentų bendrabutyje Liet. Dienų 
metu bus 200 laisvų kambarių gy
venti vienam asmeniui ir 15 kamba
rių porai. Mokestis vienam asmeniui 
įskaitant ir pusryčius - 7 doleriai. 
Kambariai geri, užrakinami, tvar
kyti juos teks patiems. Labai patogi 
vieta apsistoti, netoli miesto centro. 
Automobiliams vieta ten pat. Suin
teresuoti turi raštu kreiptis pas p. 
P. Kviecinską aukščiau duotu adre
su.

Pasiruošimas kelionei. Vykstan
tieji į Melbourną viešo susisiekimo 
priemonėmis, kaip" traukiniais "ar’ 
autobusais, savo vietovėse turi iš 
anksto užsisakyti vietas žinant, kad 
Kalėdų metu laisvų vietų labai sun
ku gauti.

Ignas Alekna
K-to narys spaudai ir informacijai

tag

BAŽNYČIA...

Iš Lietuvoje prieš 1-jį pas. karą 
gyvenusių kitų, ne dvasininkų, inte
ligentų, kaip gydytojų, teisininkų, 
mokytojų, agronomų, vieno kito in
žinieriaus gal iš viso bendro skai
čiaus arti 300 asmenų, jų labai didelė 
dalis dirbo lietuvišką darbą. Tai bu
vo pagrindinė jėga, kuri daugiausia 
ir pasireiškė. Tiesa, jiems padėjo 
daugelis tautiečių tik su pradiniu ar 
nebaigtu viduriniu išsimokslinimu. 
Visi žinome ar girdėjome Lietuvos 
atgimimo veikėjų pavardes: Dr. J. 
Basanavičiaus, Dr. K. Griniaus, Dr. 
J. Šliūpo, Dr. V. Kudirkos, Dr. J. 
Bagdono, Dr. A. Domaševičiaus, in
žinierių P. Vileišio, St. Kairio, teisi
ninkų - A. Bulotos, M. Yčo, A. Kriš- 
čiukaičio, M. Šleževičiaus, A. Sme
tonos, Klimo, Požėlos ir eilės kitų. Iš 
daugelio dvasininkų prieš I-jį pas. 
karą buvo žinomi savo veikla vos 
keli: vysk. M. Valančius, vysk. Ka
revičius, kun. V. Mironas, prel. Ol
šauskas, kun. J. Tumas ir dar vienas 
kitas, be to keli dvasininkai, gyvenę 
JAV. Tautos naudai veikėjų lietuvių 
proporcija rodo, kad veikliausi buvo 
gydytojai ir teisininkai. Tiesa, nuo 
1918 m. į lietuvių tautinę veiklą 
energingai įsijungė daug dvasiškių, 
tačiau žiūrint į jų skaičių ir juos ly
ginant su kitų profesijų tautiečiais 
tas dvasininkų įsijungimas nebuvo 
masinis ir vieningas. Kiek mano pa
tirtis rodo, dvasiškių didesnė pusė 
apsiribojo religine veikla ir savo 

. materialinio gerbūvio rūpesčiais.
Deja, turiu pareikšti, kad net dabar 

išeivijoj, pavz., Australijoj, mūši? 
kunigai laikosi atokiai nuo bendruo
menės, neina į jokias ALB valdybas 
(tiesa, su viena kita išimtimi), mažai 
kada parašo į bendruomenės spau
dą, nors laiko turi tiek, kiek ir pen
sininkai, tokie kaip aš. Turiu, tiesa, 
pripažinti, kad nebeveda ’’naminio 
karo” su bendruomene.

8. Dvasininkų atlyginimo reikalu.
Mano asmenine nuomone, Lietu

voje buvo dvi profesijos, būtent, 
dvasininkai ir karininkai, ypač jau
nesni, kurios buvo perdaug atlygi
namos už savo darbą, ypač turint 
galvoje Lietuvos neturtingumą ly
ginant ją su Vakarais. Lietuvos pre
zidento mėnesinė alga buvo 4000 li
tų. Atskaičius valst. mokesčius ir 
įmokas pensijai (superannuation) 
prezidentas į rankas gaudavo 3.100 
litų. Aš pats kelis kartus jam algą 
išmokėjau ir įsitėmijau, nes buvo 
įdomu. Be to, prezidentas turėjo 
valdišką butą iš šešių kambarių, ku
rių keturi buvo miegamieji. Kitos 
prezidentūros patalpos buvo oficia
lios: dvi nedidelės salės ir valgoma
sis, be to raštinė ir tarnautojų butai. 
Pasilieku prie nuomonės, kad tur
tingų parapijų klebonai ir vyskupai 
turėjo panašų atlyginimą. Esu bu
vęs kai kurių dvasiškių butuose, ku
rie buvo geresni už prezidento butą.

Baigiu kun. Dr. P. Bačinsko žo
džiais: ’’Vatikanas pasirinko dabar 
neįprastą kelią savo tikslams pa
siekti. Mes, kurie su tuo nesutinka
me, savo tikslų siekiame savu 
keliu”. Tačiau nuo savęs pridedu: 
linkėčiau, kad visi lietuviai dvasi
ninkai parodytų daugiau meilės tė
vynei Lietuvai, o ne Vatikanui.

V. Šliogeris

Pas Pertho lietuvius
Balandžio 10 d., įvykusiame L.K.- 

V. Sąjungos "Ramovė” visuotiniame 
susirinkime išrinkta nauja Skyriaus 
Valdyba, kurią sudaro Kazys Žu- 
romskis valdybos pirmininkas, 
Andrius Klimaitis sekretorius ir 
Vincas Kazokas kasininkas.

*
Balandžio 24 d. įsisteigė L.Š.S.T. 

Pertho W.A. Šaulių Būrys, kurį su
daro Veteranų sportininkų ir mote
rų sekcijos.

*
Ilgus metus Perthe vedusi savait

galio mokyklą mokytoja M. Lingienė 
išeina i pensiją ir žada apvažiavus 
plačiai po pasaulį aplankyti savo gi
mines Lietuvoj.

Šiaurinis žemės polius, nors ir yra 
ant vandens, niekad laivais nebuvo
pasiektas, kol pro jį nepraplaukė 
Amerikos atominis povandeninis 
laivas 1958 m. rugpiūčio 3 d.

Nina Meškauskienė su jaunesniu 
sūnumi Antanu gegužės 16 d. išvyko 
į S.S.R. savo tėviškėn Charkovan. 
Prieš metus laiko 3 mėnesių atos
togas N.M. praleido Charkovoje, 
gerai atsakinėjo į klausi mus pas ją 
atvykusiam iš Maskvos, tad šį antrą 
kartą gavo vizą visiems 6 mėne
siams.

*
Pertho W.A. "Lietuvių žinutės” 

biuletenio redaktorius Viktoras 
Skrolis vienam mėnesiui išvyko į 
Kanadą aplankyti gimines ir drau
gus. Savo redaguojamą biuletenį 
Nr. 11 išleis pats red. Skrolis, gi Nr. 
12 išleisti pavedė kun. ,J. 
Petrauskui.

*

M.P. Nr. 18 ’’Nuotrupos” žinia 
apie pasivadinusį iš Pertho labai su
sižavėjusį Carito Baliaus programa 
sukėlė didelį spėliojimą pertiškiams, 
kas tas žmogus buvo?

*
P.p. St.J. Kuzmickai apvažiavę 

Australijos miestus sugrįžo ir tvar
kosi savo namuose Ingelwood.

A.K.

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGtS" 

PRENUMERATOS ADRESUt ’ 
BOX 4SM» GJ»Xk 
SYDNEY, NAW.

----------------------------------------

Mūsų Pastogė Nr. 23,1976.6.14, psl. 7

7



LIETUVIAI

MOTINOS DIENA

Ši kartą jau nebesiaiškinsiu, kodėl 
mes brisbaniečiai visus minėjimus 
vis atidedam gal jau ir nebepateisi- 
namai pavėluotai. Šią tradiciją būtų 
laikas ’’iškasavoti”! Kaip ten bebūtų, 
net ir mūsų patarlė nusako: geriau 
vėlai nei niekad.

Bažnyčioje Motinos Dienos minė
jimas vyko gegužės 23 d. Kun. Dr. 
P. Bačinskas aukojo šv. Mišias už 
gyvas ir mirusias lietuves motinas ir 
pasakė jautrų, dienai pritaikintą pa
mokslą. Pamaldų metu giedojo vie
tos lietuvių choras vedamas K. 
Stankūno. Gegužės 29 d. iš po ilgoko 
snūduriavimo kapeliono bei apyl. 
valdybos išbudinti mūsų skauteliai 
jaukioj Railway Instituto salėje 
staigmeniškai pateikė mums bend
ruomeninės apimties Motinos Die
nos paminėjimą ir kartu šaunų po
būvį. Jie dulkes nupūtė nuo perilgai 
kabojusių įvairių spalvų kaklaraiš
čių, pasikvietė visą jaunimą ir ma
žiukus pipiriukus, gal būsimus 
skautukus-kes, patiekė gausiai susi
rinkusiai publikai gerą minėjimo 
programą.

Oficialią dalį pradėjo buvęs ar dar 
tebesąs psk. V. Stankūnas (ne sinj.) 
trumpu atidarymo žodžiu, kartu pa
kviesdamas kun. Dr. P. Bačinsko 
vedamą ’’pipiriukų” chorelį, kuris 
padainavęs p. Vasiliauskienės su
kurtą dainelę ’’Motulei” ir tada cho- 
ristėliai pabiro po salę visas motules 
papuošdami gėlėmis. Paskaitą skai
tė irgi buvusios ar tebesamos ”Ven-

AUSTRALIJOJE
tačiau tą vakarą kad ir’ šokėjais ne
gausi ’’Grandinėlė” tikrai puikiai 
nuteikė gausius žiūrovus. Gėrėjo
mės ne vien tik žavingais mūsų šo
kiais, bet ir mikliais šokėjais. Vieto
je kelių pasirodymų grupė davė, 
galima sakyti, ištisą šokių koncertą 
pabaigai įjungdami ir daugumą žiū
rovų į bendrą šokį - polką su ragu
čiais. Šitas pasirodymas juo labiau 
viltingas, nes tai yra pačių mūsų 
jaunųjų darbas, pastangos ir vado
vybė. Gėrėjomės ir šokiais, ir šokė
jais, juo labiau buvo pasigėrėtina ir 
pati piranešėja Ginta Viliūnaitė, 
kuri taip žaviai ir sąmojingai prista
tė kiekvieną šokį. Ačiū ’’Grandinė
lei, taip pat ačiū ir Klubo vadovy
bei, surengusiai tokį patrauklų ir 
mielą vakarą!

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDE

Aukos
A.L. Fondo įgaliotinis Adelai

dėje p. S. Dainius prisiuntė 117 dol. 
sudėtinių aukų Šią sumą sudėjo: 
Adelaidės Apyl. Valdyba 50 dol., S.- 
A. Pacevičiai 20 dol., D.S. Urnevi- 
čiai 20 dol., A.A. Urnevičiai 10 dol., 
P. Mikužis 10 dol., G.L Račiūnas 5 
dol., ir J.A. Levickis 2 dol.

A.L. Fondo Valdyba dėkodama 
Fondo rėmėjams už aukas ir p. S. 
Dainiui už gražias pastangas atsi
prašo, kad šias aukas skelbiant Mū
sų Pastogės Nr. 18 (1976.5.10) įvyko 
netikslumu.

A.L. Fondo Valdyba

tos” vietininkijos vietininkė - Regina 
Platkauskienė. Ji palietė motinos 
rūpesčius, įsipareigojimus bei pačią 
atsakomybę nevien šeimai, bet ir 
tautai. Josios dukrelė Marytė trum
pai paskaitą atpasakojo angliškai, 
nes minėjime dalyvavo ir kitų tau
tybių svečių.

Meninės dalies pranešinėtojo 
triūbelę perėmė buvęs Rymantukas, 
dabar jau Rymantas Perminąs. Sa
kau Rymantukas, nes jis, regis, nuo 
trejų metų amžiaus mūsų parengi
muose gražia mūsų kalba vis ’’pylė” 
eilėraščius, todėl ir šį kartą jojo pa
sirodymas prie mikrofono sukėlė 
audringų plojimų. Eilėraščius pasa
kė dar D. Stankūnaitė, D. Mališaus
kas, K. Eininkytė, R. Perminąs ir R. 
Platkauskienė paskaitė Pov. Kvie- 
cinsko sukurtą - Motinos legendą.

Vyresnės mergaitės gitaromis 
prisitardamos padainavo dvi daine
les. Virg. Mališauskienės paruoštos 
dvi tautinių šokių grupės - vyres
niųjų ir mažiausiųjų, pasidalydami 
bei kartu visi pašoko Jonkelį, Kal
velį ir Subatėlę.

Akordeonu grojo V. Lorencas. 
Paskutinį šokį - Subatėlę, akordeo
nui pritarė daina ir vietos choro da
lyvės pačios motulės. Po programos 
visos motulės buvo skautelių pavai
šintos kavute bei kitokiais skanu
mėliais. Apyl. vaid. pirm. Br. But
kus, valdybos bei visos bendruome
nės vardu tarė gražų padėkos žodį 
skautams ir jaunimui už programą ir 
bendrai už tokį šaunų parengimą. O 
toliau sekė pasilinksminimas iki po 
vidurnakčio.

Džiaugdamiesi parengimu, dar 
labiau džiaugiamės, kad atbudo mū
sų skauteliai, atbudę budėkite ir 
ateityje.

Klimelis

SYDNEY
TAUTINIAI ŠOKIAI SYD. LIET. 

KLUBE

Birželio 5 d. sydnejiškiams buvo 
didelė staigmena, kai vietoj įvairių 
pasirodymų šeštadieninę klubo 
programą išpildė Sydnejaus tautinių 
šokių grupė ’’Grandinėlė”, vadovau
jama A. Zduobos. Keičiantis grupės 
vadovams keitėsi ir pats sąstatas, 
<. t
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Didžiausias Sydnejaus skautų metinis parengimas

Kaukių balius

s

s

Pranešimai

birželio 26 d. Father O’Reilly salėje Auburne (Park Rd. ir Mary St. san
kryža). Pradžia 7 vai.

Baliuje: gera kapela, bufetas, kokteilio baras, programa - Ethnic Radio 
stotis, ir svarbiausia -

KAUKIŲ PARADAS.
Už geriausią kaukę premija 100 dolerių!

Įėjimas: dirbantiesiems 3 dol., studentams ir pensininkams $ 1.50
Stalų užsakymus priima: E< Kiverytė tel. 727 8729 ir B. Barkus tel. 

73 3984.
Kviečiami visi - jauni ir seni, iš arti ir toli!

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBE

Pranešimas

Melbourne Liet. Klubo Taryba 
savo ankstyvesnį nutarimą dėl vir
tuvės mokesčio organizacijoms, 
ruošiančioms pietus sekmadieniais, 
atšaukia ir jį pakeičia ta prasme, 
kad ruošiančios pietus organizacijos 
nuo šio nutarimo paskelbimo datos 
mokės virtuvės mokesčio 20% iš tu
rėto gryno pelno.

Melb. Liet. Klubo Taryba užan- 
gažavo p. Bražą, kuris sekmadie
niais, grodamas savo vargonais, la
bai jaukiai nuteikia atsilankiusius 
baro svetainėje pietų.

Ateityje po pietų, esant pageida
vimų, p. Bružas galės ir pagroti- šo
kių salėje norintiems pašokti.

Klubo Taryba praneša visiems 
suinteresuotiems, norintiems įeiti į 
Lietuvių Namus darbo dienomis, 
kad iš anksto susisiektų su p. Balei- 
šiu, namų prižiūrėtoju arba keletą 
dienų prieš jų numatytą datą įmestų 
pranešimą į namų pašto dėžutę, ka
da ir kas nori pasinaudoti Liet. Na
mais. ,

Klubo Taryba primena visiems 
balių ir subuvimų rengėjams, kad po 
parengimų kėdės ir stalai privalo 
būti tvarkingai sustatyta pasieniais 
arba tuo reikalu susitariama su na
mų prižiūrėtoju.

Melb. Liet. Klubo Taryba 

CANBERRA

Birželio trėmimų minėjimas Can- 
berroje numatomas birželio 20 d., 
sekmadienį: 11.30 vai. pamaldos šv. 
Juozapo bažnyčioje, O’Connor, ir 
tuoj po pamaldų oficialus paminėji
mas Lietuvių Klube, kur bus taip 
pat ir pietūs - barbeque. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame p.p. La
pinskams, lankiusiems mano vyrą 
ligoninėje ir visokeriopai padėju
sioms kritišku momentu.

Vanda Zablockienė, Brisbane 
***

Paieškomi Petras Povilas ir Titas 
Maikauskai. Ieško pusbrolis Juozas 
Kubilius, gyv. Lietuvoje, Jurbarko 
rajonas, Seredžiaus paštas.

•i - 4 ’ : '■

SYDNEJAUS RAMOVĖNAMS

L.K.V.S. ’’Ramovės” Sydney sky
riaus valdyba nuoširdžiai prašo, kad 
kiekvienas ramovėnas, susirgęs ar 
esąs ligppįnėje, mums apie tai pra
neštų tel. 587 9837, kad mes galė
tume jus aplankyti ir, reikalui esant, 
kuo nors padėti.

V. Bižys
, ' Skyriaus pirmininkas

Liet, radio 
pusvalandis 

SYDNEJUJE'
Primename, kad Lietuviška radio 

valandėlė Sydnejuje pradedama 
birželio 15 d., antradienį, 1.30 - 2 vai. 
dienos metu ir kartojama trečiadie
nį, birželio 16 d. 2.30 - 3 vai. p.p. per 
ABC radio Ethnic Australia 2 EA, 
banga 800.

Šį radio pusvalandį išrūpino Syd
nejaus Liet. Klubo vardu p. Vikto
ras Šliteris, kuris ir rūpinasi jos 
programa, organizuoja bendradar
bius ir talkininkus.

j MŪSŲ PASTOGĖ
= LITHUANIAN AUSTRALIAN
S WEEKLY “OUR HAVEN“
• Australijos Lietuvių bendruomenės 
■ laikraštis
• Leidžia ALB Krašto Valdyba
Z Redaktorius V.Kazokas
; Redakcijos Patariamoji Komisija:
S J.Maksvytis, A.Relsgys.
Z Redakcijos adresas: 13 Percy S...
= Bankstown.N.S.W. 2200;
Z Tel. 7098395
Z Leidėjo ir Administracijos adressas: 
= Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Z Administracijos Tel. 6499062
; Prenumerata: metams $15.00

6mėn. $ 8.00
S Užsieny metams . $18.00
Z Oro paštu užsieny $37.00

■S Atskiras numeris $00.35
Z Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
Z savo nuožiūra. Už skelbimų tūrinį
• neatsakoma.
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