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Protestai 
nesiliauja

Anglijoj leidžiamas žurnalas East 
- West Digest 1976 m. rugpiūčio nu
meryje patalpino straipsnį, pava
dintą ”Tikro ekumeniškumo akcija”. 
Straipsnis nagrinėja Sovietų Sąjun
gos krikščionių protesto prieš reli
ginį persekiojimą pareiškimą, kuris 
pradedamas taip:

”1976 m. birželio 20 d. 28 krikš
čionys pasirašė 15-kos puslapių pa
reiškimą SSSR Vyriausio Sovieto 
prezidiumui... Šis pareiškimas yra 
naujas - be precedento - posūkis 
krikščionių pasipriešinime prieš 
ateistų propagandą Sov. Sąjungo
je”-

’’Tie 28 pasirašiusieji asmenys 
priklauso nemžiau kaip šešioms re
liginėms denominacijoms: penta- 
costal, adventistų, baptistų, Church 
of Christ, Romos katalikų ir rusų 
ortodoksų. Pareiškimo pirmas saki
nys taip skamba: ’Mes, įvairių 
krikščionių tikybų atstovai, apsi- 
jungėm - atrodo, pirmą kartą šio 
krašto istorijoje - pareikšti savo 
nuomonę dėl religinės padėties mū
sų krašte’ ”.

Šio naujo dramatiško žygio inicia
toriai, atrodo, bus rusų ortodoksų 
Bažnyčia, kuri jau kuris laikas pa
laiko ryšius su demokratiniu judėji
mu Sov. Sąjungoje.

Lietuvių Katalikų Bažnyčios var
du pasirašė du kunigai ir
trys pasauliečiai. Katalikų dalyva
vimas bendroje akcijoje nestebina. 
Nuo to laiko, kai prasidėjo Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios protesto akcija, 
jos santykiai su Maskvos žmogaus 
teisių judėjimu aiškūs.

Įvade autoriai rašo: ’’Mes čia pa
reiškiame savo asmenišką nuomonę, 
bet esame įsitikinę, kad ji atitinka 
mūsų tikybos brolių nusistatymą. 
Todėl tie, kurie norėtų, gali pri
jungti savo pavardes ir po to pareiš
kimo paskelbimo”.

Šiuo savo pareiškimu autoriai 
plačiai atidarė duris kokiems dešim
tims milijonų sovietų piliečių prisi
dėti prie protesto pareiškimo kuris 
aiškiai ir nekontroversiškai išdėstė 
jų, kaip antros klasės piliečių padėtį. 
1971 m. Lietuvos katalikams pavyko 
surinkti net 17.000 parašų po pete- 
cija Brežnevui. Jų būtų buvę daug 
daugiau, jei ne KGB trukdymai ir 
teroras. Būtų įdomu pamatyti, rašo- 

[ ma straipsnyje, kiek parašų būtų 
galima surinkti po bendra ekumeni
ne visų Sovietų Sąjungos tikinčiųjų 
peticija, jei būtų galima juos laisvai 
rinkti. ELTA

* *

Įtakingiausias Prancūzijos laik
raštis Le Figaro savo 1976 m. liepos 
27 d. laidoje įdėjo savo korespon
dentę Gerard Nirascou straipsnį, 
kuriame jis aprašo savo įspūdžius 
apie Lietuvą. Anot autoriaus, iš visų 
trijų Pabaltijo respublikų, Lietuva 
esanti pati maištingoji. Pasiprieši
nimas sovietų režimui pasireiškia 
įvairiais būdais, kaip pvz. pabėgimai 
į Vakarus, demonstracijos, suside
ginimai, peticijos, stiprus prisiriši
mas prie Katalikų Bažnyčios, samiz- 
datai, o taip pat ryškus palinkimas
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ANTRAS LIETUVIO KUNIGO
KAPAS ADELAIDĖJE

SU KUN. ANTANU KAZLAUSKU ATSISVEIKINANT

Po ilgos ir sunkios ligos rugsėjo 12 
d. Adelaidėje mirė lietuvių parapi
jos klebonas kun. Antanas Kazlaus
kas, MIC.

Velionis gimė 1907 m. rugsėjo 24 
d. Ilgižių kaime, Betygalos valsčiuje. 
Baigęs Marijampolės gimnaziją 
įstojo į kunigų seminariją, studijavo 
Vyt. Didžiojo Universitete Teologi
jos - Filosofijos fakultete. Į kunigus 
įšventintas 1933 m. Buvo Ž. Kalva
rijos vikaras, Marijampolės gimna
zijos kapelionas ir iki 1944 m. Mari
jampolės parapijos klebonas. Gyvai 
reiškėsi visuomeniniame gyvenime. 
Priklausė marijonų kongregacijai.

1944 m. su lietuvių pabėgėlių 
banga atsidūrė Vak. Vokietijoje. 
1948 m. persikėlė Anglijon ir buvo 
paskirtas Londono lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčios rektorium

ĮVYKI
prie Vakarų kultūros, gaminių ir 
pasaulėžiūros. Autorius sako, kad 
Lietuvos ’’vakarietiškumas” didžia 
dalimi siejamas su labai tampriais 
ryšiais tarp lietuvių Lietuvoje ir lie
tuvių užsienyje. ELTA

Turimomis žiniomis per pasta
ruosius metus iš Lietuvos emigravo 
į Izraelį apie 10.000 žydų. Lietuvoje 
telikę apie 5.000 žydų, kurių daugu
mas taip pat norėtų išvykti.

»»*
Spalio 3 d. Vakarų Vokietijoje 

įvyko federalinio parlamento rinki
mai. Rezultate: valdžioje paliko so
cialdemokratų ir laisvųjų demokra
tų koalicinė vyriausybė, parlamente

Mirus Adelaidės lietuvių kapelio
nui kun. J. Kungiui, 1962 m. kun. 
Antanas Kazlauskas atvyko Adelai- 
dėn ir čia darbavosi, iki sunki liga 
pakirto jėgas.

Adelaidėje kun. A. Kazlauskas 
rado lietuvių visuomenę gerokai su
krėstą ir suskilusią į dvi stovyklas - 
bendruomenę ir parapiją. Tarpusa
vis įtempimas buvo tiek įsisiūbavęs, 
kad bendruomenės savaitgalio mo
kykloje buvo atsisakyta mokyti vai
kus religijos.

Kun. Antanas Kazlauskas, pradė
jęs eiti savo pareigas, nešoko ieškoti 
kaltųjų ir teisiųjų, bet kaip įžvalgus 
dvasininkas ir prityręs visuomeni
ninkas, nekreipdamas į kalbas ir 
skundus, įsitraukė į pastoracinį ir 
visuomeninį gyvenimą su visais da
lindamasis savo širdies šiluma, ne

A I
gavusi tik aštuonių asmenųpersvarą 
(prieš rinkimus turėjo net 46 narių 
daugumą).

Apie lietuvių rusifikaciją Lietu
voje kalba ir užsienio žurnalistai. 
Amerikoje toks ’’Christian Science 
Monitor” rugsėjo 7 d. paskelbė, kad 
Lietuvoje nuo šių metų rudens 
(rugsėjų mėn.) įvestas potvarkis, 
jog Lietuvos aukštosiose mokyklose 
visi moksliniai darbai (disertacijos ir 
pan.) privalomai turi būti rašoma 
vien rusiškai. Toks potvarkis įves
tas ir kitose Sov. Sąjungos nerusiš- 
kose srityse. Gruzijoje, rašoma, dėl 
to kilo didelis pasipriešinimas. 

skirstydamas mūsų į gerus ir į ne 
taip jau gerus. Nieko nebarė, nie
kam nepamokslavo ir elgėsi taip, lyg 
mūsų tarpe nieko nebuvo atsitikę. Ir 
taip nepajutom, kai taika grįžo į 
mūsų slėnį ir nesantaikos sukeltos 
dulkės palengva išsisklaidė ir nusė
do.

Velionis gerai žinojo, kad būti ka
pelionu emigrantų, kurie karo audrų 
ir pokario nevilties buvo gerokai iš 
lygsvaros išvesti, nėra lengvas už
davinys. Tad savo pastoraciniame ir 
patriotiniame darbe buvo pasirinkęs 
patį patikimiausią ir veiksmingiau
sią ginklą - meilę žmogui. Ir norisi 
tikėti, kad šio savo pasirinkimo jis 
niekuomet nesigailėjo.

Laidotuvių metu vienas kalbėto
jas, vertindamas velionio darbus, 
pavadino jį tiltų statytoju. Iš tiesų, 
mums adelaidiškiams jo pastango
mis buvo nutiestas toks tiltas, kuris 
mus suartino ir kuriuo mes ir šian
die vaikščiojame taikingai prasi
lenkdami ir nesitaikstydami alkūne 
stukterėti savo artimui į pašonę.

Kun. A. Kazlauskas ne tik su
tvarkė, praplėtė ir galutinai užbaigė 
Adelaidės Lietuvių Katalikų Centrą, 
bet taip pat aktyviai įsitraukė į mū
sų visuomeninį gyvenimą. Aktyviai 
bendradarbiavo su katalikiškom or
ganizacijom, buvo LKVS ’’Ramo
vės” skyriaus narys, dirbo su skau
tais ir buvo jų apdovanotas pasižy
mėjimo ženklais ir buvo dažnas da
lyvis įvairių bendruomenės ir bend
ruomeninių organizacijų parengimų.

Nenuostabu, kad laidotuvių išva
karėse su velioniu, pašarvotu Kata
likų Centro salėje, atsisveikinti su
sirinko didelis adelaidiškių būrys. 
Ilga eilė kalbėtojų reiškė savo liūde
sį netekus ilgamečio, tolerantiško 
klebono išminėdami jo nuopelnus 
lietuviškajai visuomenei.

Tegul bus jam vertai atlyginta už 
jo ištikimą tarnybą Dievui ir savajai 
tautai.

Br. Straukas

Kun. Antanas Kazlauskas, MIC

Prano ir Algirdo Bražinskų odi- 
sejinės kelionės šiuo metu baigėsi 

New Yorke. Jie liepos 20 d., Balfo 
pirm. Marijos Rudienės lydimi, iš 
Turkijos atvyko į Romą, o po trijų 
savaičių atskrido į Venezuela. Kiek 
laiko pasisvečiavę pas vietinius lie
tuvius, Bražinskai atvyko į New 
Yorką. Juos į savo namus priėmė 
p.p. Valiūnai.

Algirdas Bražinskas jau susituokė 
su Bernadeta Miliauskaite, gyv. 
Worcesteryje, Mass. Tai yra jų il
gesnio susirašinėjimo pasekmė, jos 
tėvams pritariant. ELTA

* *
Reuteris duoda žinią iš Maskvos, 

kad sovietai reikalaus jiems išduoti 
Bražinskus. Neišdavimą laikysią 
JAV nedraugingu aktu. ELTA
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., Čia mūsų 
pasididžiavimas

Beliko vos dešimt savaičių iki Ka
lėdų, o tuo pačiu ir iki Australijos 
Lietuvių Dienų, kurios šių metų pa
baigoje įvyks Melbourne. Jau dau
giau kaip penkiolika metų Australi
jos Lietuvių Dienos yra visų šio 
krašto lietuvi^ mūsų bendruomenės 
pasididžiavimas ir solidaraus darbo 
vainikas. Šiemet tai bus devintas 
toks mūsų veiklos vainikas, kuris 
ženklina mūsų gajumą, mūsų suta
rimą, mūsų harmoningą veiklą. 
Daug kur mūsų nuomonės išsiskiria, 
tačia Lietuvių Dienos kažkokiu pas
laptingu būdu vėl visus suveda į 
vieną darnų darbą paliekant už durų 
atsiradusius nuomonių skirtumus 
bei priešingybes. Nekalbant apie gi
lesnę Lietuvių Dienų prasmę jau 
vien tik aukščiau paminėtas bruožas 
pateisina visas Australijos Liet. 
Dienų rengimo pastangas.

Iš tikrųjų Australijos Lietuvių 
Dienų pati tikroji prasmė yra joms 
pasirengimas. Beveik visa bendruo
menė ištisus dvejus metus įsikinkius 
joms ruošiasi, kad kuo geriau jose 
pasirodžius, pasirengus. Gi pačios 
Lietuvių Dienos yra tarsi didžiulė 
visų šventė - šventė ir tiems, kurie 
jose pasirodo, dalyvauja programo
se, šventė ir tiems, kurie suvažiuoja 
visom tom paruoštom gėrybėm pa
sidžiaugti, pasisemti parodytų kul
tūrinių vertybių, o drauge ir ryžto 
ateičiai. Tad visai nenuostabu, kad 
mūsų rengiamų Lietuvių Dienų gar
sas susilaukė nemaža dėmesio ir at
garsio net užjūruose. Anais metais 
Adelaidėje vykstant Lietuvių Die
noms buvo atvykusi didelė ameri
kiečių lietuvių ekskursija ne vien tik 
čia pasisvečiuoti, susipažinti su 
Australija, bet pirmoje eilėje taikė į 
Lietuvių Dienas, kurios mūsų svečių 
neapvylė: į šias Lietuvių Dienas, at
rodo, bus dar didesnė užsienio lie
tuvių grupė.

Drauge ir mūsų, čia vietinių, dė
mesys Lietuvių Dienoms yra ir buvo 
labai didelis. Tūkstančiai tautiečių iš 
tolimiausių Australijos vietovių su
važiuodavo jose dalyvauti, pasima
tyti, susitikti ir dalyvauti visuose 
parengimuose. Be abejo, šių metų 

Gilaus liūdesio valandoje, su šiuo pasauliu atsiskyrus vieninteliam 
sūnui

A.A.
PETRUI - PRANUI MIKALAUSKUI

jo tėvelius Praną ir Margaretą Mikalauskus nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

M. ir M. Zakarai

A.A.
, MARIJAI MELIAUSKIENEI

mirus po ilgos sunkios ligo^, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Albiną 
Baronienę ir anūnkus: Gediminą, Kęstutį ir Mindaugą.

A.V.E. Klimaičiai

A.A.
PRANUI KATAUSKUI

įnirus, liūdesio .valandoje jo žmoną Feliciją, sūnus Romą ir Danių su 
šeimomis giliai užjaučia

Ona Kavaliauskienė
\ . Rūta Kavaliauskaitė
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pabaigoje Melbourne tautiečių su
plauks dar daugiau nekalbant jau 
kad Melbournas geografiniu požiū
riu daugeliui dėl nuotolių labiau pri
einamas, bet dar ir dėl to, kad Mel
bourne lietuviai jau visiems žinomi, 
kaip ypatingai geri organizatoriai ir 
pajėgia savo parengimams priduoti 
specifinio charakterio.

Či nenorima prieš laiką rašyti pa
negirikas būsimoms Lietuvių Die
noms. Apie jas kalbėsime po visų iš
kilmių ir pasirodymų, bet norima tik 
visiems priminti, kad laikas dabar 
apsižiūrėti ir susitvarkyti su savo 
darbais taip, kad be kliūčių ir rūpes
čių būtų galima išvykti ir jose daly
vauti.

Vietoje sėdėdamas žmogus kaž
kaip atbunka, pasidaro nejautrus ne 
tik saviesiems, bet ir visai lietuviš
kai minčiai. Tačiau išvykus ir pada
lyvavus tokiame masiniame lietuvių 
sąskrydyje, kaip kad yra Lietuvių 
Dienų metu, žmogų, ypač lietuvį sa
votiškai atgaivina: jis vėl pasijunta 
tarp savųjų, širdis ir jausmai pul
suoja vienu ir tuo pačiu lietuvišku 
taktu, atgyja noras ir ryžtas nenu
leisti kad ir pavargusių rankų ir pla
nuoti tolimesnius darbus ir užsimo
jimus. Štai dėl ko Lietuvių Dienos 
yr ne vien tik atskirų parengimų ar 
pasirodymų grandinė, bet dar dau
giau - savotiškas mūsų visų atgimi
mas, atsigaivinimas, netgi mūsų pa
sididžiavimas, pasididžiavimas net 
ir tų, kurie tėra tik svečiai ir daly
viai. Nes juk ir jie sudaro pačias 
Lietuvių Dienas, ne vien tik artistai, 
dainininkai, šokėjai ir kitokie prog
ramų išpildytojai.

Tiesa, daugelis nusiskundžia, kad 
savo programomis Lietuvių Dienos 
esančios perkrautos. Tačiau iš kitos 
pusės gal ir gerai, kad viskas vyksta 
taip labai koncentruotai: tas įgalina 
atskirus dalyvius pasirinkti, kas la
biau prie širdies. Bet gi viso šito 
pagrindas - dalyvauti jose, dalyvauti 
atvira širdimi, priimti entuziastingai 
ir mokėti visų tuo džiaugtis. Kiek
vienu atveju ieškant atsiras ir trū
kumų, ir šešėlių, bet susumavus jie 
niekad nenustelbs visos Lietuvių 
Dienos šviesos, kuri kaip kokia 
pašvaistė suspindės metų pabaigoje 
Melbourne.

‘ (v.k.)

Pasitraukusio iš mūsų gretų draugo, aktyvaus nario 
A.A.

ANTANAO VALIUKĖNO
liūdime ir drauge nuoširdžiai užjaučiame skausmo ir gilaus liūdesio 

f.

prislėgtų žmoną Valeriją, sūnų Rytą su žmona ir dukrą žydrę su vyru
Afrikoje. 7'

A. Klimaitis ir draugai Ramovėnai.

MIRUSIEJI
A.a. dail. Stasys Neliubšys

Adelaidiškių eilės sparčiai retėja. 
Gaila atsiskirti su kiekvienu lietu
viu, bet tikrai prislegia, kai neten
kame žmonių, ilgus metus besireiš
kiančių mūsų kultūrinio gyvenimo 
avangarde. Jokios vilties išvirtusių 
stulpų vieton rasti naują. Jų pasi
traukimas amžinybėn ne tik mažina 
mūsų skaičių, bet padaro mūsų gy
venimą pilkesnį, skurdesni.

Ilgos ligos išvargintas liepos 24 d. 
Adelaidėje mirė vyresniosios kartos 
menininkas dailininkas Stasys Ne
liubšys. Velionis gimė. 1898 m. Pet
rapily, kur jo tėvas turėjo tarnybą. 
Dar jaunystėje ėmė domėtis menu ir 
prieš revoliuciją buvo įstojęs į Pet
rapilio meno mokyklą. Po pirmojo 
karo grįžo Lietuvon, čia sukūrė šei
mą ir jau nebeturėjo sąlygų rimtai 
pasišvęsti meno studijom. Ilgus me
tus dirbo įvairiose Lietuvos vieto
vėse restauruodamas ir dekoruoda
mas bažnyčias. Šioje srityje jis buvo 
įgijęs gerą vardą ir niekad darbo 
nestokojo.

Karo audrų atskirtas nuo šeimos 
ir atsidūręs Vak. Vokietijoje velio
nis vėl aktyviai ėmė reikštis tapy
boje ir teatro dekoracijoj. Išaugęs 
senose rusų meno tradicijose St. 
Neliubšys nesižavėjo moderniškuo
ju menu ir į jį žiūrėjo skeptiškai. Iki 
mirties išliko ištikimas tradiciniam 
menui ir paliko nemaža vertingų 
darbų, išbarstytų įvairiose Austra
lijos vietovėse. Priklausė Adelaidės 
(australų) dailininkų sąjungai, buvo 
suruošęs eilę savo tapybos kūrinių 
parodų lietuvių ir australų publikai.

Prieš kelerius metus mirė jo žmo
na. Vaikai buvo likę Lietuvoje. Tad 
pastaruosius metus velionis jautėsi 
vienišas ir visų apleistas. Būdamas 
ambicingo būdo labai jautriai rea
guodavo į kieno nors neatsargius 
poelgius ar žodžius ir dažnai dėl tiį 
priežasčių užsidarydavo ir mažai su 

kuo ilgesnį laiką bendraudavo. Tas

Vilimą Jurkšaitį amžinybėn palydėjus

A.a. Vilimas Jurkšaitis buvo labai 
kantraus budo žmogus ir nors jo 
sveikata paskutiniu metu buvo ne
pavydėtina, nesiskundė, kol prieš 
keletą savaičių, sunegalavus šir
džiai, buvo patalpintas Bankstown’o 
ligoninėn. Deja, iš jos jis jau nebe
grįžo - širdies smūgis pakirto jo gy
vybės giją; jis mirė rugsėjo 8 d.

Vilimas buvo gimęs 1901.5.6, Ga- 
biškiuose, Jurbarko valsčiuje. 
Pirmosiomis Lietuvos' nepriklauso
mo gyvehtm6\ dienomis tarnavo 
7-me pėstihifikiį'pdike. Vėliab, išėjęs

Dail. Stasys Neliubšys

dar labiau gilino jo vienišumą. Ta
čiau su tais, kurie jį suprato, buvo 
nuoširdus ir draugiškas.

Pokariniame laikotarpy didžiau
sias velionio įnašas - teatro dekora
cija. Jau Wiesbadene DP stovykloje 
St. Neliubšys buvo tartum etatinis 
vaikų teatro dekoratorius. Įsikūręs 
Adelaidėje paprašytas niekuomet 
neatsisakė vaidintojų grupėm su
kurti statomiems veikalams deko
racijų, ir jos tikrai būdavo aukšto 
meninio lygio, neperkrautos, išryš
kinančios statomo veikalo turinį ir 
prasmę.

Adelaidiškiai teatralai šiltai prisi
mena velionio bendradarbiavimą ir 
jo pastangas kelti mėgėjų teatro 
meninį lygį. Šios jo pastangos tikrai 
buvo vaisingos.

Palydėti į amžino poilsio vietą su
sirinko gana gausus jo meno gerbėjų 
ir draugų būrys. Po laidotuvių daly
viai buvo pakviesti į šermenis Lie
tuvių Namuose.
____  s.b.

iš kariuomenės, 1926 m. vedė Anelę 
Strolytę. Apsigyvenęs Šančiuose, 
Kaune vertėsi staliaus - statybų 
rangovo amatu. Kadangi buvo geras 
ir sąžiningas meisteris, darbų ne
trūko ir Kaune buvo labai gražiai 
įsikūręs.

1944 m. išvyko į Vokietiją, kur 
apsigyveno amerikiečių zonos Wei- 
den’o pabėgėlių stovykloje. Čia, be 
kitų darbų, padarė lietuviško sti
liaus stovyklos koplyčios altorių.

1949 m. atvyko į Australiją, kur 
atlikęs valdžios skirtą kontraktą, 
įsikūrė Bass Hill’e, Sydnejuje, visą 
laiką versdamasis staliaus amatu.

A.a. Vilimas Jurkšaitis buvo ’’sau 
žmogus” - tiesus, skrupulingai sąži
ningas ir šeimai atsidavęs tėvas, 
gražiai, lietuviškai, išauginęs savo 
šeimą, kurią tankiai matome bend
ruomeniniame gyvenime.

Palaidotas rugsėjo 13 d. liet, ka
talikų sekcijoje Rookwood’o kapinė
se. Laidotuvių apeigas atliko kun. P. 
Butkus. Bažnyčioje giedojo ’’Dai
nos” choro nariai. Velionį, be gimi
nių, kurių kai kurie buvo atskridę 
net iš Melbourne, palydėjo gausus 
būrys draugų ir artimųjų.

Velionis paliko našlę Anelę, sūnų 
Vilių ir dukras Liliją Gaidžionienę ir 
Idą Bariliėnę-šu šeimomis.

B. Žalys
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Vakarinė malda
Mielas. Dieve, ačiū Tau, kad vėl 

viena diena pasibaigė ir aš galiu eiti 
miegoti. Dėkoju, kad Elenutė vėl 
gavo geresni pažymį už gramatiką, o 
ne toki, kaip visada. Atleisk man, 
kad taip baisiai rėkiau ant Andriu
ko,'kad neišmoko aritmetikos; aš ži
nau, kad neturiu teisės, kai aš pati 
seniau...

Mielas Dieve, nepyk ant manęs už 
Joniuko išlupimą, nes jis žaisdamas 
futbolu ^išmušė garažo langą. 
Neleisk Aldutei jokios dvasinės li
gos dėlto, kad ją gerai supurčiau ir 
aprėkiau už išvėlimą sofos batų te
palu. Aš žinau, kad tokiems ma
žiems vaikams reikia išmintingai iš
aiškinti.

Ir atleisk man, kad tam vyrui, ku
ri aš iš Tavo Malonės gavau, tiktai 
kotletų vakarienei teiškepiau, o ne 
tą ’’steiką”, kurį jis taip labai mėgs
ta. Ir, Viešpatie, neleisk jam pama
tyti to mažo įlenkimo automobilio 
duryse; jis taip labai myli savo Va- 
liantą. Apšviesk mane, kad kaip 
nors išmokčiau veršienos kulšį iš
kepti taip, kaip mano uošvė ir paro
dyk, kaip iškepti varškinį pyragą, 
kad nesukristų.

Duok man drąsos pasakyti Sienu
tei (kol dar nevėlu), kad mažus kū
dikius ne gandras atneša. Duok man 
meilės ir savitvardos, kad tikrai 
vieną kartą galėčiau suvesti visas 
mūsų namų ūkio sąskaitas, nes jau 
keli mėnesiai, kaip jos dulksta vir
tuvės stalčiuje. Padėk man, kad kaip 
nors galėčiau apsieiti su tiek pinigų, 
kiek turiu arba tegul man vyras jų 
daugiau duoda. Juk Pats žinai, vis
kas taip baisiai pabrango; mėsa, 
pienas net ir kasdienė duona.

Leisk man kaip nors iškentėti 
mano visus vargus ir atleisk man už 
tas kvailas svajones apie patinginia- 
vimą ar egoistinį norą nors vieną 
kartą gauti pusryčius į lovą. Leisk 
man be pykčio atlikti visą namų 
ruošą ar atleiskkad dažnai visą savo 
šeimą norėčiau išvaryti į pipirų 
žemę tik dėlto, kad jie visą mano 
namą apverčia aukštyn kojom.

MOTERIS IŠ
Pasibaigė internacionaliniai mo

terų metai, išsiskirstė balsiai šūka
vusios internacionalės moterys ir 
dabar, atrodo, galima jau balsiai 
kalbėti, pasakyti tai, ką anksčiau 
dauguma mūsų vien tyliai galvojam.

Didelė moterų dalis yra labai su
maišyta paskutiniųjų moterų agita
cijų, kaip a) feminizmas, kuris turė
tų reikšti aukštą moters kvalifikaci
jų įvertinimą suteikiant jai teises, 
statusą, globą ir teisingumą; ir b) 
maskulinizmą, kurį stengiamasi 
žūtbūtinai įrodyti, nežiūrint biologi
nių skirtumų, grynai socio-kultūri- 
niu pagrindu. Lyg moteris nebūtų 
gimusi moterimi, bet privalo tapti 
vyru, t.y. būti traktuojama vyru 
nors ir su labai aiškiais gamtiškais 
trūkumais ar pertekliais.

Antroji pozicija yra priešinga 
pirmąjai ir vietoj įvertinus ir iškėlus 
moters ypatybes ji jas nuvertina ir 
prieštarauja moksliniam moters 
prigimties įrodymui.

Kiekviena celė, kiekvienas moters 
kūno narelis skiriasi nuo vyro. Sme
genų konstitucija taip pat skirtinga; 
moterys turi daugiau cephalin’o ir 
fosforo; vyrai turi daugiau leche- 
thin’u, galactolipidiį ir springomye- 
lin’ų (Dievas vienas težino, ką jie su 
jais veikia). Vyfų metabolizmas ski
riasi nuo moterų; jie daugiau kata- 
boliški ir greičiau susinaudoja. Vyrų 
kraujas turi daugiau raudonų rutu
lėlių, bet moters širdis plaka smar-

Aš žinau, kad neturiu teisės, bet 
ar negalėtum taip sutvarkyti, kad 
mano vyras patikėtų, jog aš neturiu, 
tikrai visiškai neturiu kuo apsireng
ti. Tu tik pažvelk į tą jo blondinę 
sekretorę darbovietėj.

Padaryk, kad nebūčiau taip mirti
nai išvargus vakarais, kai vyras 
grįžta iš darbo. Aš žinau, jog jis 
vargšelis nuvargęs ir turi teisę į jo 
laukiančią linksmą, gražiai atrodan-

S. VALIUVIENĖ VAIKAI

PRIGIMTIES

kiau. Tik gimusios mergaitės jau yra 
visu mėnesiu senesnės už berniukus 
ir pubertetą mergaitės pasiekia 
dviem metais anksčiau. 20 metų 
mergaitė jau yra pilnai subrendusi 
moteris, o vyrui reikia 24 metų. Vy
rai yra aukštesni už moteris ir sun
kesni. Anatominė muskulų struktū
ra aiškiai skirtinga, kaip ir hormoni
niai skirtumai aiškiai įrodo skirtingą 
fizinę ir elgesio charakteristiką. 
Moterys turi stipresnę atspirtį prieš 
ligas ir ilgiau gyvena. Moterys gali 
daugiau skausmų pergyventi, nors 
ir yra opesnės už vyrus. Moterys 
pastabesnės, greičiau atkreipia dė
mesį į smulkmenas, į spalvas. Mer
gaitės gabesnės mokykloje įvairiose 
mokslo šakose, berniukai patvares
ni. Berniukai agresyvesni, labiau 
palinkę į nusikaltimus. I.Q. testuose 
moterų reta aukščiausiuose ir že
miausiuose laipsniuose, bet drauge 
paėmus moterų inteligencija vieno
da su vyrais.

Yra moterų, kurios aiškiai yra ly
gios vyrams ar net aukštesnių pro
tinių galimybių tradiciniai vyrams 
skirtuose mokslo plotuose, nors tai 
dar nereiškia, kad jos turi pakanka
mai patvaraus intereso ir tempera
mento išsilaikyti tose vyrų rolėse.

Socialinis teisingumas reikalauja, 
kad moterims būtų leista ’’įsibrauti” 
į vyrų karjeros laukus ir reikia ma
nyti, kad neužilgo galime tikėtis 
daugiau moterų aukštose valstybės 

čią žmoną. Duok, kad virtuvės kra
nas nevarvėtų arba, kad mano vyras 
jį galų gale sutvarkytų.

Atimk iš manęs pavydą mano kai
mynei jos ramaus ir gero gyvenimo; 
nesubraĮžytų sienų, nesutepliotų ir 
vaikiškom rankom neišantspaųduo- 
tų baldų; jos ramybės ir tylos, kur 
nepasiekia jokie vaikiški barniai ir 
rėksmas.

administracijos kėdėse. Reikalauti 
numerinės equalizacijos būtų nesą
monė, tuomet tikrai nejuokais tektų 
susirūpinti priemiesčių neuroze.

Moteris neprivalo būti dvigubai 
geresnė už vyrą kandidatą tai pačiai 
vietai darbovietėje. Vyrų galvoji
mas, kad moteris privalo būti pa
tenkinta gavus vietą vien tik dėl 
’’gražumo”, taip vadinamo ”to 
brighten up the place”, yra įžeidi
mas moters inteligencijai.

Moteris nieko, absoliučiai nieko 
daugiau nenori ir nieko, nė truputė
lio mažiau už vyrą - vientik lygių 
žmogaus teisių.

am

Kur tu esi, 
broleli mano?
Yra žaizdų, kurių neužgydo lai

kas. Yra sapnų, skausmingai besi
kartojančių, kurių neužliūliuoja už
marštis; kurie grįžta dienomis ir 
spaudžia širdį. Yra laukimas, nesi
baigiantis, begalinis ir ilgesys toks 
baisiai sunkus, lyg antkapis iš storo 
juodo marmuro ant kapo, kurio nė
ra. Yra klausimas, į kurį nėra atsa
kymo.

- Kur tu? Kur tu esi, broleli?
Seniai, kadaise... ar galbūt tik va

kar nutilo karo triukšmas, užgeso 
liepsnos,pasidėjo tylus, kupinas vil
ties laukimas. Kasdien grįždavo 
traukiniai, pilni suvargusių veidų. 
Grįždavo iš mirties viltingomis ir

Leisk, kad mano vyras rytoj dar
be nesinervuotų, kad jam viskas ge
rai sektųsi ir kad šią naktį Joniukui 
neskaudėtų ausies.

Viešpatie, ačiū Tau už mano šeimą 
ir kad vėl pasibaigė diena ir štai ga
liu eiti gulti. Kad rytoj vėl galėsiu 
sveika atsikelti ir vėl prasidės die
na... triukšminga, be kankinančios 
tylos ir vienatvės, kaip pas mano 
kaimynę.

Ačiū Tau, ačiū Tau, Dieve, už 
sveikus vaikus. Ačiū Tau už mano 
visą šeimą.

Sena liaudies išmintis sako:’Ne
imk moters, kuri negalės padaryti 
tavęs nelaimingu - su ja tu nebūsi ir 
laimingas”.

Modernūs psichologai šią išmintį 
patvirtina. Kas bėga nuo nelaimės 
tas pasislepia ir nuo laimės. At
stumti nuo savęs skausmus reiškia 
atstumti ir džiaugsmą. Vesdamas 
vyras pasiduoda ne vien moteriai ir 
šeimai, jis pasiduoda pačiam gyve
nimui.

Niekas nėra įpareigotas būti di
deliu žmogum. Užtenka būti tik 
žmogum.

klaikiomis akimis. Grįždavo be 
rankų ar be kojų. Grįžo vaikų tėvai, 
grįžo vyrai, grįžo broliai.

- Kur tu esi, broleli? -Skubėdavau 
sutriuškinto didmiesčio gatve giliai 
žvelgdama į veidus grįžtančių ap
driskusiom kario milinėm, suraišio
tais veidais. Ak, juk aš jį pažinčiau iš 
tolo. Net akis užmerkus pažinčiau jo 
žingsnius. Ar jis pažins mane? Aš 
užaugau ir net senstelėjau, bet jis 
mane tikrai pažins!

Skubėjau, nes kasdien tą pačią 
valandą ateidavo traukinys pilnas 
atleistų belaisvių. Geležinkelio stoty 
aš jau turėjau užgyventą savo kam
pelį. Jau turėjau pažįstamus lauki
mo kaimynus, tos pačios vilties 
draugus. Mes visi laukėme grįžtan
čių, laukėme savųjų. Laukėme die
nomis, laukėme savaitėmis.

Ateina traukinys, daugelis šaukia 
vardais, stotis suūžia susitikimo 
džiaugsmingu rėksmu. Verkiančios 
motinos sulaukia sūnų, žmonos vy
rų.

- Kur tu, mano broleli? Kur tu?
Tai kas, jeigu tu neturėtum ran

kos ar kojos, kaip tie, kuriuos apsi
kabinusios verkia motinos. Aš myliu 
tave labiau už viską. Aš tave myliu 
labiau už viską! Sugrįžk, mama lau
kia namuose, verkia ir meldžiasi. 
Sugrįžk!

Peronas tuščias. Visi susirado sa
vus. Išnešė ir tuos, kurie gulėjo su
vynioti neštuvuose. Ir vėl einu na
mo. Ir vėl raminsiu mamą: - Neverk! 
Galbūt rytoj ateis dar traukinys. 
Tikrai jis grįž rytoj.

___ ♦___
Praėjo daugel metų. Daugelyje 

naktų skaudančiam sapne girdėjau 
brolio balsą: - Sesut, nebeieškok 
manęs!

Mamos nebėra.
Tolimo ir svetimo didmiesčio gat

vėse tebeieškau praeivių veiduose 
brolio akių. Vėlomis nemigo nakti
mis klausausi praeivių žingsnių.

- Kur tu esi? Kur tu, broleli mano?
Sesuo
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Bijojo manęs
- Na, kaip jaučiatės? Kaip atrodo 

vėl tėvynėn grįžtant? - Klausia ma
nęs bendrakeleivis. - Ar nebijote?

- Jausmas? Sunku apsakyti. Net 
nežinau, kaip apsakyti savo jaus
mus. Bijoti? Bijau, žinoma, tačiau 
mano baimė... aš nežinau, ko ištik- 
rųjų aš bijau.

Tikrai, Ko bijoti, juk grįžtu ne 
kaip priešas, bet kaip duktė. Grįžtu 
pamatyti mamą gal paskutinį kartą 
gyvenime, brolius ir seseris, atmini
muose gyvai užsilikusį gerą gerutį 
žilą senuką patėvį. Jų visų jau ket
virtis šimtmečio kaip nemačiau. Ne, 
mano baimė ne politinė, nes juk nie
kuo niekam nenusikaltau. Anuo me
tu išėjau jauna mergaitė be jokių 
nusistovėjusių pažiūrų, net be įsiti
kinimų. Mano baimė? Mano baimė 
greičiau ieškančio ir nesitikinčio su
rasti. Grįžtu ne vien pas mamą, ne 
vien namo. Grįžtu ieškoti ir žinau, 
kad negaliu tikėti rasti: Grįžtu jau
nystės. Visą kelionę žinojau, kad ne 
vien žemės atstumais skrendu; aš 
skrendu per laiką, skrendu atgal per 
tą katvirtį šimto metų. Aš noriu dar 
kartą pamatyti,aš noriu surasti aną 
liekną tamsiaplaukę mergaitę, be 
raukšlių veide, be rūpesčių, be 
skausmo ir be ilgesio širdy... Žinau, 
žinau, ana mergaitė dingo jau seniai, 
tamsūs plaukai seniai perplauti si
dabru; seniai jau tapo praeitimi.

- Kaip atrodo, kaip jaučiate grįži
mą tėvynėn? - Skamba dar klausi
mas ausyse.

Ne, jausmams nepasiduosiu. Esu 
subrendusi, suaugusi, senyva mote
ris ir privalau žiūrėti į viską realiai 
abiem ir atviromis akimis. Bet ar 
galėsiu? Juk perdaug esu surišta su 
šia žeme, kurią tučtuojau pasieksiu 
kojomis. Tai kas, kad ketvirtis šimto 
metų? Man visada buvo lengviau

Juoko

’’Žmogus, kuris nors vieną kartą 
savo gyvenimo yra nuoširdžiai ir 
plačiai nusijuokęs, negali būti nepa
taisomai blogas” - Taip rašė Carlyle.

Toks Mr. Boston tuo labai abejoja 
ir apsako kartą matęs Staliną plačiai 
juokiantis bankete, kai jam 
NKVD-istai parodijavo jo artimo 
draugo Zinoviev nužudymą.

Kiekviena tauta kitaip supranta 
humorą. Kas vieniems juokinga - ki
tiems graudu. Juokai ir anekdotai 
keičiasi, taikosi prie laiko, sąlygų ir 
aplinkybių. Paskutiniu laiku tapo 
mada kalbėti apie juodąjį humorą, 
ypač sovietų užimtuose kraštuose, 
kuris skiriasi nuo kartuvių humoro, 
tačiau yra juokas nevilties, juokas 
per ašaras.

Kas beatsitiktų Sovietų Sąjungoj 
ar laisvame pasaulyje, pavergtos 
tautos dažniausia reaguoja juoku ir 
anekdotais. Įykis gali būti žiaurus ir 
bauginantis, jo atgarsis - anekdotas. 
Tai ne dėl to, kad žmonės būtų šalti 
ar paviršutiniški, bet jų juokas tapo 
lygus literatūriniam menui ir politi
niu ginklu. Amerikoje ar kitur lais
vame pasauly juokas ir anekdotai 
skirti linksmumui, sovietų kraštuo
se tai yra nusiraminimo priemonė ir 
tam tikras įspyrimas tironijai. Pa
vyzdžių tam yra milijonai.

- Rusams užėjus kiekviename 
krašte tučtuojau tapo privalomas 
sovietų garbinimas. Sovietų kultūra 
nepalyginamai aukštesnė už vakarų 
kultūrą; viskas, nuo mažiausios 
verpstės iki televizijos aparato buvo 
išrasta rusų (išradėjo pavardė be
veik visada ”Popov”). Būti gimusiu 
Rusijoj, būti sovietų piliečiu yra di
džiausia laimė pasauly, žmonės 
klausė tų paskaitų ir tiradų tylėda- 

galvoti lietuviškai, skaičiuoti grei
čiau, nors buvo daug dienų, kada nė 
vieno savo kalba žodžio negirdėjau. 
Tą žemę, į kurią skubu, visąda 
labiau už viską mylėjau. Jos kalbą, 
jos lyriką, jos pasakas. Visus pasau
lio poetus gerbiu labai, bet ar yra 
kur nors kitas Maironis, Brazdžio
nis, Kudirka?.. Kas juos išsakys 
vardais? Jų žodžiai tebėra atminty, 
vieninteliai gražiausieji. Ar esu bent 
kartą naktį sapnavusi sapną anglų, 
vokiečių ar kokia kitokia tolimoj 
praeity vartota kalba? Mano angliš
kasis gyvenimas stovi ant lietuviškų 
pamatų, nes toj, per likimo ironiją 
angliškai gyvenančioj moteryje te
bėra ana mergaitė, senai išmoktą 
mažoj kaimo mokykloj poeziją kar
tojanti ir kartojant; ir klausiančiom 
akim žiūrinti į žilstančią, senyvi 
moterį.

- Dabar daug geriau gyventi So
vietų Sąjungoj, - sako vėl bendrake
leivis. - Sako net ir kalėjimuose duo
nos duoda dvigubai daugiau negu 
1947 metais ir nors retai, per Lenino 
gimimo dieną ar Spalio revoliucijos 
minėjimą duoda ir mėsos. Beveik, 
kaip restorane tada.-

Neiškart supratau bendrakeleivio 
žodžius, nes staiga pasijutau asme
niškai įžeista per langą žiūrėdama į 
suvargusias trobeles į taip baisiai 
apleistą priemiestį, į laukuose susi
kūprinusias, bulves renkančias mo
teris. Jie leido mano tėvynei sunyk
ti, jie leido griūti ir pūti trobesiams. 
Jie leidžia mano tėvynainiams pri
mityviausiai dirbti, kai jau tamsūs 
’’undeveloped” kraštai dirba maši
nomis, o ne skaudančiomis nugaro
mis, sulinkusios, suvargusios mote
rys nuogomis rankomis. Tai jie, pa
žangioji, tobuloji SSSR?

’’Gyventi daug geriau, nes kalėji- 
, me dvigubos duonos davinys”. Nuo 
anų mano išėjimo metų praėjo ket
virtis šimto metų ir kalėjime padvi
gubėjo duonos riekė.

Kaip jie galėjo taip nualinti Vii-

galia

mi, nes matė aiškiai ir gerai pažino 
raudonosios armijos varganą 
primityvumą. Ne vienas pergyveno 
jų brutalumą ir liaudis greit pas
kleidė anekdotą:

- Kokios tautybės buvo Adomas 
su Ieva?

- Rusai, aišku. Jie be namų, vaikš
čiojo nuogi ir basi, vogė obuolius al
kiui numalšinti ir visus stengėsi įti
kinti, jog gyvena rojuje.

Baisiausias Vengrijos įvykis buvo 
4 lapkričio 1956 m. Trumpai prieš tai 
kraštas džiaugėsi rusais atsikratęs, 
kai ankstų sekmadienio rytą rusai 
sulaužė duotą žodį ir grįžo su tankų 
ir artilerijos ugnimi į privačius gy
venamus namus išžudydami dau
gybę žmonių. Per garsiakalbius 
šaukė žmonėms ramiai laikytis, nes 
jie ateina kaip draugai.

- Ačiū Dievui, - komentavo Buda
peštas, - kaip jie būtų elgėsi , jeigu 
būtų ėję, kaip priešai?-

Kitas gana populiarus anekdotas:
- Kode sovietų darbininkai ne

streikuoja?

Hydro-Jet
kilimų valymo specialistas

Naudojamas vėliausias, gilus 
vandens garų ir vakumo metodas. 
Vidutinis namas, salionas, 3 miega
mieji - apie 36 doleriai. Lietuviams 
10% nuolaida. Nuotolis nesvarbu.

Skambinti d.v. (046) 668140 
angliškai. Po darbo (04QJ 669230 lite- 
tuviškai. Arba rašyti P.O. Box 74 
Camden, N.S.W. 2570 .

nių? Kaip leido? Geležinio Vilko 
miestą? Vilnius laukia manęs. Vil
niuje laukia manęs mama ir mano 
gerutis žilas patėvis, mano broliai ir 
mano seserys. Jie laukia manęs ket
virtį šimto metų ir aš jų laukiau ir 
svajojau ilgomis be sapno naktimis. 
Laukia anos tamsiais, vešliais plau
kais mergaitės; ar mama beatmins, 
kai juos šukuodama glostydavo ir 
grožėjos. Patėvis žadėdavo nukirpti, 
kaip avį ir duoti išausti čerkasinę 
sermėgą. Jie laukia manęs, - išsiil
gusios, neramiai drebančia širdimi... 
Laukia manęs senus vaikystės eilė
raščius kartojančios, skausme išėju
sios ir su bainje grįžtančios. Bet aš 
nebijau. Nebijau. Žinau, nerasiu

- Niekas nejaustų skirtumo.
- 0 kodėl sovietų darbininkas ne

dirba?
- Iš tradicijos. Valdanti klasė jo

kiame krašte nedirba.
Anekdotas padaro tironą juokin

gu, silpnina jo galią ir kiekvienu 
nauju atveju įkalama vinis į jo kars
tą. Vakarų demokratijų piliečiai nė 
įsivaizduoti negali, kokį didelį pasi
tenkinimą prispaustiems duoda 
anekdotai.

Lenino gimimo šimtmečiui atžy
mėti buvo kalbama, laikomi semina
rai, statomos pjesės, rašoma ir skai
toma konkursiniai kūriniai ir taip ad 
nausea be galo. Pasklido labai grei
tai anekdotas: - Tarp įvairių kon
kursų Maskvos laikrodininkai irgi 
surengė konkursą ir premijavo ypa
tingus jų kūrinius. Trečiąją premiją 
gavo laikrodis, kur išlindusi gegutė 
iškukuojanti valandas šaukė: "Lenin! 
Lenin!” Antrą premiją gavo laikro
dis, iškukuojantis: ’’Leninas gyveno! 
Leninas gyvas! Tegyvuoja Leninas!” 
Tačiau pirmąją premiją paskyrė 
laikrodžiui, kur vietoj gegutės išlįs
davo Leninas ir šaukė: ’’Kukū! 
Kukū!” kas pusę valandos.

Juokas prispaustiems turi sociali
nę ir politinę reikšmę, lygiai, kaip 
caro priespaudos metu persekioja
miems žydams. Jie buvo niekinami, 
persekiojami ir stumdomi, tačiau iš
laikė savigarbą ir įsitikinimą, jog jie 
nebuvo blogesni už nešlifuotus, ne
išauklėtus, koruptiškus persekioto
jus. Vienintelė priemonė savigarbai 

jaunystės, nerasiu anų dienų jau 
niekur ir nebijau nerasti. Grįžtu tik 
galvą padėti mamai ant kelių dar. 
vieną ir gal paskutinį kartą, patėviui 
ranką pabučiuoti už po kailiniais ne
šiojimą speiguotais žiemos vakarais. 
Priglausti seseris ir apkabinti bro
lius. Ne, ne vientik praeities aš grįž
tu. Grįžtu vaikaičiams parnešti mei
lės savo žemei. Grįžtu jiems naujos, 
be skausmo poezijos...

- Jus nepageidaujama Vilniuje ir 
sekančiu lėktuvu grįžite į Maskvą.-

Kalėjimuose padvigubintas duo
nos davinys. ,

Aga

išlaikyti ir iš viso kančiai pergyventi 
yra galimybė iš kankintojo juoktis. 
Diktatūriniame režime juokas at
stoja spaudą, viešus debatus, parla
mentą ir dažnai privačias diskusijas. 
Debatuose yra dvi pusės, du argu
mentai ir leidžiamos dvi nuomonės 
ir atsakymai. Anekdotas taip pat ti
roniškai žiaurus, vienapusiškas ir 
kaip žaibas - duriantis.

Humoras - drąsiausias literatūri
nis menas, galįs pakelti širdį juokui 
net ir tada, kada visai nejuokinga. 
De Quincey, pavyzdžiui, sako: - Ab
surdo išreiškimas yra patikimiausia 
priemonė tikrąjam žiaurumui atito
linti.

Humoras senas, kaip pasaulis. 
Senas ir tamsusis humoras. Pirmoje 
Mozės knygoje yra parašyta: ”Ir 
Viešpats Dievas kalbėjo: Žiūrėkite, 
Adomas tapo, kaip mes ir žino kas 
yra gera ir kas bloga”. Dieviškoji 
ironija žmogiškame maštabe ir tai jau 
galima vadinti juoduoju humoru.

Prancūzijos karalius Liudvi
kas keturioliktasis kartą pa
klausė žymųjį rašytoją Molje
rą:

— Ar jūs patenkintas savo 
gydytoju?

— Taip, — atsakė Moljeras. 
— Mes dažnai , su juo prakal
bame, jis man išrašo vaistų, bet 
aš jų niekada nevartoju. Ir taip 
laikausi sau sveikas.
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MASĖ IR INDIVIDAS
Rašo Leonas Urbonas 

giau, kūrybingiau reiškiasi skirda-Laikas nuo laiko skaitau spaudoje 
nusiskundimus, apgailestavimus 
apie masinio veržlumo, entuziazmo 
stoką, apie neskaitlingas politines 
demonstracijas, tarsi priekaištą dėl 
polinkio į individualumą.

Klausimas - ar tektų dėl to 
džiaugtis, ar liūdėti?

Jei nesame linkę masinei kovai, 
gal tinkam partizaninei veiklai?

Pagaliau: neskaitlinga mūsų ma
sė, praskydus atstumuose.

Ne masė, o individas pasuka isto
rijos raidą, įsmeigia naujas gaires, 
prirašo lapus civilizacijos, mokslo ir 
meno knygose.

Masė reaguoja praėjusiam įvy
kiui. Individas gali įvykiams už akių 
užbėgti.

Skaičiuose ir masėje esanti jėga. 
Tai tik iliuzija. Stiprus individas 
masę ant piršto vynioja.

Sutinkant, kad mes, lietuviai išei
vijoje, daugiau linkę į individualumą 
- būkime individais! Būkim ąžuolais 
eukaliptų krūmuose.

Kuo daugiau pajėgių ir ryškių in
dividų, tuo platesnis bei šakotesnis 
frontas. Laikas pasitraukti nuo gat
vių ir pasiruošti gal šimtmetinei ko
vai, o ne dejuoti, kas įvyks vyresnei 
kartai pailsus, pasitraukus.

Atkreipkim dėmesį į tuos, kurie 
gal niekados nepasirodo gatvėje su 
plakatais, o tyliau ir ryžtingai dirba 
savoje srity. Savo atsiekimus de
monstruodamas tūkstančiams, ati
tinkama:! pabrėždamas savo kilmę, 
atlieka pareigą tėvynei ir žmonijai.

Esame saujelė medžių, pabirusių 
svetimame miške. Kitos išeities nė
ra, kaip tik tai augti - tapti dideliais, 
aukštais medžiais. Tai nėra lengva - 
reikia pastangų ir ištvermės. Sveti
mas miškas nelenks galvos dėl 
verkšlenančio, įkyraus krūmokšnio, 
klaus šalia savęs didelio aukšto me
džio: ”Iš kur tu, kaimyne?” Už
klaustam lengva, malonu apie gimtą 
žemę šnekėti. Galbūt, malonu ir įdo
mu ir kitam klausytis.

Pažvelkime į gamtą: trumparegis, 
masyvus raganosis įtaria viską, kas 
tik sujuda prieš akis ir puola, metasi 
visu svoriu. Erelis, aukštai pakilęs, 
skrieja, žvelgia ir taikinį nužiūrėjęs 
strėle sminga!

Ar matėme žydus masinėse de
monstracijose? Jei ir pasitaiko, tai 
tik retos išimtys. Žydai demons
truoja mene, moksle, prekyboj. Jie 
per tūkstančius metų neištižo, išsi
laikė. Atgavę savo kraštą parodė, 
kad jį ir ginti sugeba. Ne kaip raga
nosis, bet kaip erelis.

Šiaurės Amerikoje lietuvių masė 
didoka. Jie kaip ir. čia demonstruoja 
gatvėse, prie kongreso rūmų. Gerai 
suorganizuota, jaunimo remta de
monstracija sekundę kitą, blyksteli 
televizijos ekrane - vargu, ar kas 
spėja susigaudyti, kas, kur ir kodėl.

Pademonstravo stambus individas 
(Dr. Avižienis) išrastą mažiausią, 
naujausią kompiuterį ant žemės ir 
ant mėnulio, "Time” magazino pus
lapius vartė milijonai žmonių, skaitė 
apie gabų, išradingą lietuvį.

Kitas individas (P. Ketvirtis, Ka
nadoje) važinėja po kitus kontinen
tus, inžinierių konferencijose de
monstruoja naujus, saugesnius 
greitkelių, sankryžų, tiltų apšvieti
mus. Dar kitas išrado naujus būdus 
statyti dangoraižius beveik per pusę 
greičiau. Irgi lietuvis!

Kada išeivijos lietuviai daugiau ir 
daugiau demonstruos mokslo labo
ratorijose, nežlugsime mes čia, o 
mūsų broliai tėvynėje mumis di- 
džiuosis. Mūsų vaikai čionai nesi- 
svaigins kanapėmis, mažiau pasi
duos niveliuojančiai aplinkai, o savo 
energiją ir protą skirs kūrybai.

Auka. Kas yra auka? Ąr iš viso 
reikia aukotis? Gilus realybės su
pratimas aukos nereikalingas. 
Žmogus savaime geriau, sėkmin- 

mas savo viziją ir darbą kitam ar ki
tiem. Tuomet jis yra, polėkesnis, 
stipresnis, sveikesnis.

Čia yra didesnis pavojus prarasti 
ne tik lietuvybę bet ir žmogiškąją 
vertę, negu prispaustoje tėvynėje.

Atvažiuoja iš tėvynės dainos me
nininkai, žurnalistai, mokslininkai. 
Kaip mes juos priimam? Su nuošir
dumu, ar su įtarimais? Jie atvažiuo
ja pademonstruoti už mus. Skamba 
gimtinės daina ne operos rūmuose, 
bet kokioj priemiesčio salėj. Klau
sosi saujelė senstančių, išsekusių 
žmonių, klausosi ir tuščios kėdės. 
Kur jaunimas? Kas kaltas, kad jis 
atšalo?

Aišku savaime, kad išnyksim, 
dingsim, besislapstydami už senų, 
atgyventų sentimentų sienų. Naujo 
sąmoningumo bangos ritasi per visą 
pasaulį. Pažinti jas, pasiruošti, reiš
kia išsilaikyti. Tai ne auka, bet atsa
komybė, ’’challangę”.

Sukišę galvas sentimentų smėly 
to ’’challangę” nesuprasim, jo atitin
kamai ’ nepasitiksim. Straipsniai,

N a m i e i r svetur
Prof. dr. Bronius Nemickas, Vliko 

vicepirmininkas Politikos ir Teisių 
reikalams, rugsėjo 11 d. vadovavo 
Kultūros Židinyje, N.Y. Korp! 
Neo-Lithuania suruoštam simpoziu
mui Helsinkio susitarimams nagri
nėti. Pranešėjams Vytautui Vaitie
kūnui, Algimantui Gureckui ir Vy
tautui Meškauskui išdėsčius savo 
pažiūras į Helsinkio konferencijos 
galutinį aktą teisiniu ir politiniu 
požvilgiu, simpoziume išanalizavus 
ir išdiskutavus to akto nuostatus, 
surištus su Pabaltijo valstybėmis - 
Lietuva, Latvija ir Estija, prieita 
prie iškilusių minčių apibendrinimo, 
kurį dr. B. Nemickas taip formula
vo:

1. Helsinkio Konferencijos galuti
nis aktas yra smūgis Lietuvos lais
vinimo stangai. Tačiau politiškai nė
ra pagrindo ir netikslu laikyti jį per
dėta nesekme.

2. Helsinkio Konferencijos galuti
nio akto žalos ar naudos Lietuvos 
laisvės reikalui apimtis kol kas dar 
neapčiuopiama.

3; Jungtinių Amerikos Valstybių 
abiejų Kongreso Rūmų priimtosios 
rezoliucijos (Atstovų Rūmų Nr. 864, 
1975 m. gruodžio 2 d. ir Senato Nr. 
319,1976 m. liepos 29 d.) yra išlyga, 
tvirtai pakartojanti Pabaltijo vals
tybių inkorporacijos į Sovietų Są-

Melbourne Lietuvių Namai - 50 Errol St., Nth Melbourne. Čia Lietuvių 
Dienų (gruodžio 26-31 d.d.) bus pagrindinis mazgas: įvairios registraci
jos, suvažiavimai, dalis Liet. Dienų parengimų, privatūs ir oficialūs susi
tikimai, informacija ir t.t.

Kelionėms į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Londoną, Los Angeles, 
Oslo,-Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną, Vilnių ir lėtas pasaulio vietoves 
kreipkitės į

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 Algi Bučinską Telf. 265066

paskaitos turėtų būti daugiau apie 
ateitį, ateities galimybes, mažiau 
apie praėjusius dešimtmečius. Lėšos 
skirtinos individams remti. Jei to 
nedarysim, veiklūs ateities individai 
taps praeitimi. Pasaka be galo - tada 
juos vertinsim.

Masė sekioja įvykius, reaguoja. 
Individas įvykius iššaukia, juos su
kuria.

Turim individų - mums skirta ak
cija. Reakciją palikime kitiems!

jungą nepripažinimą ir sudaranti 
šiame krašte joms Helsinkio susita
rimo suduotojo smūgio rimtą atsva
rą.

4. Dėl Vakarų, ypač Jungtinių 
Amerikos Valstybių, neganėtino 
pasiruošimo 1977 metais Belgrade 
Helsinkio galutiniuoju aktu numa- 
tytajai Konferencijai, yra pagrindo 
laukti naujų smūgių iš Sovietų Są
jungos prieš Vakarus ir ypač jos pa
vergtiesiems bei pajungtiesiems 
kraštams.

5. Helsinkio galutinuoju aktu 
deklaruotieji principai, liečiu žmo
gaus teises, ilgainiui galėtų virsti 
tarptautinės teisės dėsniais,, o suta
rimų žodžiai - galia.

6. Helsinkio galutinis aktas visiš
kai neišsprendžia Pabaltijo valsty
bių statuso, palikdamas atviras du
ris skaitlingoms jo interpretacijoms.

7. Pabaltijo valstybių statuso 
eventualus įvairavimas iš esmės ne
sumenkina (gali tik pasunkinti ar 
palengvįnti) lietuvių tautos laisvės 
kovos, išsivadavimo iš pavargimo 
lūkesčių ir galimybių. ELTA

♦♦♦
Visoje N.S.W. valstijoje galioja 

potvarkis, kad nuo spalio 1 d. iki ko
vo 31 d. draudžiama kūrenti atvirą 
ugnį tiek gamtoje, tiek ir savo

RESPUBLIKINES 1976 M. LITE 
RATŪROS IR MENO PREMIJAS 
laimėjo: J. Grušas — už dramos vei
kalus “Barbora Radvilaitė”, “Pijus 
nebuvo protingas”,. “Švitrigaila”; M. 
Vainilaitis — už eilėraščių rinktinę 
vaikams “Mano volungėlė”; A. Žu
kauskas — už eilėraščių knygą 
“Atabradai”; kompoz. V. Jurgutis — 
už oratoriją “Donelaitis”; rež. A: Ra
gauskaitė — už V. Mykolaičio-Puti
no “Valdovo”, N. Jasinsko “Kaip žy
dėjimas vyšnios” ir B. Sruogos “Pa
jūrio kurorto" spektaklius Šiaulių 
dramos teatre; dail. V. Karatajus — 
už portretus ir grupinę kompoziciją 
“Žemė ir žmonės”; skulptorius V. 
Vildžiūnas ir architektas R. P. Di- 
čius — už paminklą M. K. Čiurlio
niui Druskininkuose.

kieme. Savo kieme gali šiukšles de-. 
ginti tik vakarais nuo 7 vai. iki 7 vai. 
ryto. Nesilaiką šio nuostato galį būti 
baudžiami iki 400 dol. arba metai 
kalėjimo, arba abiem bausmėm kar
tu.

Spalio 3 d. sugrįžo namo šešis mė
nesius keliavęs po pasaulį mūsų 
bendradarbis Antanas Laukaitis. 
Visi gėrėjomės jo sodriais aprašy
mais Mūsų Pastogėje, bet jis užtik
rina, kad turįs dešimteriopai dau
giau papasakoti, negu kad buvo pa
rašęs.

Sydnejaus Liet. Klubo biblioteką 
tautiečiai palaiko ir remia įvairiais 
būdais. Nuolat pavieniai asmenys 
biblioteką papildo aukotomis kny
gomis arba brangesnę knygą išper
ka sudėtinėmis aukomis. Atsiranda 
ir stambesnių mecenatų. Pereitą sa
vaitę vienas žinomas tautietis (prašė 
pavardės neskelbti) vedėjui p. Č. 
Liutikui įteikė 50 dolerių bibliotekos 
naudai.

**♦
Pilnas saulės užtemimas, kuris 

bus matomas rytiniuose Australijos 
pakraščiuose, įskaitant ir Melbour- 
ną, įvyks spalio 23 d. tarp 3.30 ir 
5.45 vai. p.p. Vyriausybė perspėja 
gyventojus, kad vengtų žiūrėti į ap
temdytą saulę, nes galima lengvai 
sugadinti regėjimą ir dažnu atveju 
net visai apakti. Tuo reikalu bus iš
leista gyventojams specialūs per
spėjimai net šešiomis kalbomis.

*♦*
Sydnejaus Liet. Sporto Klubas 

Kovas numato savo metinį grandio
zinį balių puikioje Rockdale Town 
Hali salėje ateinančių metų vasario 
27 d. Baliaus metu bus traukiama 
loterija, kurios stambiausias laimi
kis bus dviem žmonėm kelionė lėk
tuvu į Hong Hong ir atgal. Šio lai
mikio mecentas yra Kelionių Biuras 
’’Palanga”.

PAIEŠKOJIMAS

Dukros iš Lietuvos Astrida ir Ka
rina paieško Juozo Krupavičiaus, 
gimusio 1906 m. Ūdrijos km. Aly
taus apskr. Australijoje jis gyveno 
pasivadinęs Krupa. Jis pats arba ži
ną apie jį prašomi atsiliepti. Rašyki
te Mūsų Pastogės redakcijai.
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Nauji kapai 
Perthe

Rugpiūčio 15 d. ilgai sirgusi mirė 
Marija Meliauskienė. Gimusi 1896 
m. Paršinskų km. Vilkaviškio valsč., 
skaitlingoj ūkininko šeimoje. 1920 
m. Marija ištekėjo už savanorio An
tano Meliausko ir susilaukė 3 vaikų. 
Pardavę gautajj žemės sklypą, nusi
pirko Marijampolės mieste namą, 
kuriame gyveno iki praėjusio karo. 
Prieš 2 metus Marija palaidojo savo 
vyrą. Dėl labai gero ramaus būdo, 
Marija ne tik šeimoje, bet ir kitų lie
tuvių tarpe buvo mėgiama. Gerą 
įnašą Marija Pertho lietuviams davė 
užauginusi ir tvirtai lietuviškoj dva
sioj išauklėjusi 3 anūkus: Gediminą, 
Kęstutį ir Mindaugą, kurie ilgą laiką 
buvo tautinių šokių grupėje, dekla
mavo per minėjimus bei parengi
mus. Po gedulingų pamaldų lietu
viams skirtoj bažnyčioj kun. J. Pet
rausko ir vietos lietuvių palydėta į 
kapus.

Giliame liūdesy paliko duktė Al
bina, sūnus Antanas ir 3 vaikaičiai.

♦ ♦ ♦
Tą pat dieną ir iš tos bažnyčios 

kūh. J. Petrauskas su keliais lietu
viais palydėjo į Karrakattos kapus 
staiga mirusį Antaną Černecką. Ve
lionis buvo 64 m. amžiaus, prieš ke
letas metų persikėlė su šeima į Per- 
thą iš Geelongo. Nesidėjo į bend
ruomeninį gyvenimą, tad nedaug 

kas jį pažinojo. Prieš 3 metus 
palaidojo savo žmoną, o dabar pats 
nuėjo paskui ją. Paliko liūdesy po- 

' sūnis Hansas Žukauskas.
♦ * *

Rugsėjo 18 d. sunkiai sirgęs po 
operacijos mirė Antanas Valiukė
nas. J6 mirtis itin stambus smūgis 
Pertho lietuviams. Ypač L.K.V.S. 
Ramovė Pertho skyriui, kuriame 14 
metų jis buvo aktyvioju nariu. Ve

lionis buvo 56 m. amžiaus, kilme 
uteniškis, ūkininko sūnus. Per antrą 
krašto okupaciją pasitraukė j Vo
kietiją ir gyveno pabėgėlių stovyk
loje. Su žmona Valeriją ir dukrele 
Žydre 1949 m. Antanas atvyko į 
Australiją ir apsigyveno Perthe. Už 
poros metų gimė sūnus Rytas. Vie
ningi darbuose ir darniai sugyven
dami, Antanas ir Valerija puikiai 
įsikūrė Pertho priemiesty Bassen- 
dean. Pasistatė naują namą ir įsigijo 
naują auto mašiną. Tautiniame gy
venime ir veikloje visur ir visada 
Antanas prisidėjo tiek darbu, tiek 
auka.

Po gedulingų pamaldų bažnyčioje, 
kun. J. Petrauskas ir ilga eilė lietu
vių mašinų Antano karstą, apdėtą 
gėlių vainikais ir uždengta ramovė- 
nų vėliava, nulydėjo į kapus.

Kapuose nuo pat vartų iki duobės 
iš abiejų karsto šonų ėjo ramovėnai, 
o skaitlinga lietuvių grupė sekė 
karstą iš paskos. Prie kapo, po kun. 
J. Petrausko pašventinimo, A. Kli- 
maitis tarė paskutinį atsisveikinimo 
žodį nesugrįžtamai iškeliaujančiam į 
Amžinybę visų mylimam draugui 
Antanui. Sužibo ašaros kalbėjusiam. 
Ilsėkis ramybėje mielas Antanai, o 
šiltą Australijos žemė lai Tau būna 
lengva.

Liūdesio prislėgtai našlei žmonai, 
dukrai atvykusiai iš Afrikos Žydrei, 
sūnui Rytui ir žentui (abu negalėjo 
atvykti į laidojimą) A. Klimaitis iš
reiškė gilią užuojautą.

A.K.

Newcastle Apylinkės Valdyba 
dėkoja p. Alf. ir Donatai Bajaliams 
priėmusiems savo namuose ’’Gran
dinėlės” šokėjas Gintą ir Vidą Viliū- 
naites Tautos Šventės metu.

Kartu atsiprašome už anksčiai! 
padarytą klaidą praleidžiant šią pa
dėką bendrame padėkos tekste pra
eitame ”M.P.”

SYDNEY
NAUJAS JAUNUOLIO KAPAS

Rugsėjo mėn. 27 d. Prince Alfred 
Hospital, Sydnejuje, 7 mėnesių il
gos, galima sakyti, sunkios kraujo 
vėžio ligos iškankintas, mirė Petras 
-Pranas Mikalauskas, 21 metų am
žiaus jaunuolis, dar pilnam jaunystės 
žydėjime.

Jis gimė, augo ir mokėsi Sydneju
je savo tėvų Prano ir Margaret Mi
kalauskų globoje, kaip vienturtis ir 
vienintelis sūnus. Mokėsi St. Joseph 
Catholic Hunter’s Hill College ir 
paskutiniu metu lankė Estern Su
burbs Technical College ruošdama
sis paskutinio kurso egzaminams 
Hotel - Motei diplomui. '

Petras mėgo sportą ir buvo gerai 
žinomas ’’Kovo” Sporto Klubo akty
vus sportininkas.

Lidcombe Katalikų Bažnyčioje 
buvo College kolegų, Father Cox, 
brother Emil ir kun. Petro Butkaus 
atlaikytos pamaldos giedant ’’Dai

pasaulyje
Pasaulio dėmesio centre greitai 

įvyksią Amerikos prezidento rinki
mai (lapkričio pradžioje). Kandida
tai į prezidentus - respublikonų da
bartinis prez. G. Ford ir demokratų 
J. Carter amerikiečių akyse turi ly
gių galimybių užimti prezidento kė
dę.

♦♦♦
Nežiūrint pastangų stabilizuoti 

kainas benzinas ir cigaretės vis tiek 
brangsta: pora centų pabrango ci
garetės ir netrukus bus pakeltos 
kainos benzinui.

♦**
N.S.W. valstijoje numatoma ap

dėti mokesčiais privačius maudy

nos” chorui, australų ir lietuvių bi
čiulių bei tautiečių atsisveikinimas 
su velioniu, kurį pravedė ir palydėjo 
į Rookwood kapinių lietuvių sekciją 
kun. Petras Butkus.

Ilsėkis ramybėje, lietuvi jaunuoli!
M.Z.

mosi baseinus. Spėjama, kad už savo 
kieme turimą baseiną teks mokėti 
metinio mokesčio 10 dolerių.

Uragno metu, kuris persirito per 
, vakarinę Meksiką, priskaitoma 1200 
žuvusių.

***
Vykstant infliacijai Australijoje 

numatoma išleisti vieno dolerio mo
netas, nes popieriniai banknotai 
pergreit susidėvi: ’ vieno dolerio 
banknotas susidėvi per pusmetį, gi 
dviejų dolerių popierinis banknotas 
išlaiko apie dvejus metus.

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

AMERIKA.

Kone iki numirimo atsiviešėjus 
lietuviškoje Čikagoje, prieš pat ją 
apleidžiant, dar aplankiau savo seną 
prietelių Zigmą Degutį, su jo šeima. 
Tai žmogus, profesionalas fotogra
fas, kuris ir tautinių šokių šventės 
metu, apsikabinęs įvairaus dydžio 
aparatais, bėgiojo po sales ir darė 
įvairiausias nuotraukas, kurių ne
mažai gavau ir aš. Jo pasišventimas 
lietuviškam sportui yra tikrai pa
vyzdys. Laikykis ir toliau, mielas 
prieteliau, nes tokių žmonių kaip tu, 
lietuviškam gyvenimui ir sportui la
bai reikia.

Lėktuvui pakilus iš Čikagos aero
dromo, pasidarė kažkaip liūdna. Čia 
tiek daug ir tokių puikių mano drau
gų ir prietelių gyvena, čia viskas 
taip lietuviška, kad savaitgaliui atė
jus žmogus nežinai net kur eiti, ta
čiau, per tą visą daugumą, čia yra ir 
nemažai įvairių skilimų tame pačia
me visame lietuviškame gyvenime. 
O būtų taip gražu, kad to visko ne
būtų ir tie puikūs žmonės galėtų, vi
sas smulkmenas atmetę, būti tik - 
lietuviais. O kiek tada galima būtų 
padaryti ir nuveikti!

Sekanti mano sustojimo vieta yra 
Omaha, į kurią atsiradau po nepilnų 
dviejų valandų skridimo. Australi
joje turiu gerą prietelių, lietuvišką 
keliaujantį Australijos čigoną Gedą 
Antanėlį, kurio dosni ranka labai 
dažnai paremia mūsų lietuviškąjį 
jaunimą. Jį Australijoje žino visi. 
Būdamas Lietuvoje susipažinau ir 
su kitu jo broliu, kai, šokių šventės 
metu susitikau ir brolį amerikoną iš 
Omahos, kurio puiki žmona Laima

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
(Tęsinys

vadovavo šio miesto lietuvių tauti
nių šokių grupei, kai pats Algis An
tanėlis, nors ir po trečio prakaitėlio, 
dar su senjorais šokėjais kilnojo jau 
gana sunkokai nuo žemės atkelia
mas kojas. Pakviestas, kaip gi žmo
gus gali atsisakyti aplankyti naujus 
savo draugus.

Omaha nėra perdaug didelis 
miestas. Seniau čia buvo pasaulyje 
didžiausios gyvulių skerdyklos ir 
mėsos pramonė. Tačiau jau kuris 
laikas kaip šios skerdyklos tapo 
labai sumažintos, mėsos fabrikai iš
kelti kitur, ir dabar čia yra geroka 
darbo krizė. Gyveno čia anksčiau ir 
gana daug lietuvių, tačiau senes
niems išmirus, jaunesniems dėl dar
bo trūkumo išsikėlus kitur, lietuvių 
skaičius nėra didelis ir priskaičiuo
jama apie 500. Turi jie savo gražią , 
bažnyčią, turi savo kunigą, turi cho- 
rą, kuris, deja, po mirusio dirigento 
Br. Jonušo, negali sau susirasti nau
jo dirigento, todėl šiuo metu truputį 
ir atostogauja, nors man būnant 
Omahoj, choristai turėjo savo vasa
ros pikniką kuriame ir aš dalyvavau, 
sutikdamas namažai savo buvusių 
pažįstamų. Choro piknikas tai tikrai 
buvo linksmas, tačiau labai skirtin
gas nuo mūsų australiškų. Jeigu pas 
mus Australijos lietuviai choristai 
savo piknikus pradeda ir baigia su 
daina, taip kad net australiški paru
davę bušai pradeda žaliuoti, tai 
Omahoj nors prisivalgiau, prisigė
riau ir taip puikiai savo šeimininkės 
Laimos Antanėlienės buvau globo
jamas, kad tam viskam ir žodžių 
'trūktų aprašyti tačiau choristų dai
ną tegalėjau išgirsti tik iš juostų. 
Pasirodo, čia per piknįkus nedai

Rišo Antanas Laukaitis

nuojama, bet kortomis lošiama. Ir 
lošiama visokiausius lietuviškus lo
šimus. Pamėginau ir aš savo laimę 
mūsų ’’tautiniam” lošime - pokeriu- 
ke, su kitu vyru žaisdamas prieš dvi 
linksmas gražuoles. Ir ką pasakysit, 
sekasi man viengungiui kovot su 
moterišku frontu taip kad ir čia 
vyriškai rasei gėdos napadariau.

Būnant Omahoj ir vėl naują keis
tenybę pamačiau. Kartu su savo 
šeimininkais buvau pakviestas į 
vestuves: lietuvaitė: S. Kazlauskai
tė ištekėjo (kaip gaila) už ameriko
no. Buvau jau net pasiruošęs ir baž
nyčion su nauja savo šeimininkės 
didžiule mašina važiuoti ir prašyti 
Dzievulio jauniesiems geros atei
ties, tačiau, pasirodo, aš ir vėl nuo 
amerikoniško gyvenimo atsilikęs. 
Kaip man aiškino prieteliai, čia ku
nigai šliūbus duoda tik iki pietų, 
paskui jau jie yra tam pavargę, to
dėl jaunieji turi bažnyčioj vestis ry
te, kai pats balius būna tik vakare. 
Nežinau, gal ir gerai patiems jau
niesiems, nes tarp šliūbo ir baliaus 
yra kelios valandos laiko ir jie jau 
savo saldų gyvenimą, pradėdami 
kabinti meduotą mėnesį, pradeda' 
prieš puotą, o ne po jos. Tačiau, pa
gal mūsų lietuviškai australišką 
paprotį, vistiek yra smagiau būti 
kartu su jaunaisiais bažnyčioj, vė
liau juos bendrai sutinkant ir kartu 
pradedant visą puotą. Aš tikiu, kad 
mano prietelius Sydnejaus lietuvių 
klebonas kun. P. Butkus dar ilgai 
’’nesuamerikonės”, neaptings ir 
šliūbus duos kaip davęs anksčiau, 
nors asmeniškai man tas ir yra jau 
neaktualu. Ak kaip gaila...

Be vieno kito statybininko, kont- 

raktoriaus, garsaus Pr. Kovo baro, 
kuris atstoja ir vietos lietuvių klubą, 
turbūt pats geriausiai šiame mieste 
iškilęs lietuvis yra tas mano priete
lius Alg. Antanėlis. Jis turi marmu
ro apdirbimo ir stiklinių durų dirb
tuves. Padedamas visos savo šeimos 
ir puikios 80-ties metų uošvienės, 
kurios jis jokiu būdu negali aplošti 
kortomis, jis yra tikrai labai gražiai 
čia įsikūręs, kai žmona Laimutė yra 
tikras šio miesto lietuviškojo gyve
nimo variklis, priklausydama .visur 
ir dirbdama su visais. Puikiame jų 
name ir man buvo padaryta labai 
linksmos ir nuotaikingos išleistuvės, 
per kurias pirmą kartą aš, būdamas 
tik skautas - virėjas, savo ”bosė- 
mis” turėjau iš karto net penkias 
skautininkes:. Gr. Reskevičienę, I. 
Lileikienę, R. Arienę, D. Antanėlytę 
ir L. Antanėlienę. Ir ką pasakysit, 
jeigu per choro gegužinę ir nesigir
dėjo lietuviškos dainos, tai per šias 
mano išleistuves, ne tik lietuviška, 
bet ir skautiška daina drebino di
džiulę Antanėlių rezidenciją. Atsi
sveikindamas omahiškius tegaliu tik 
skautiškai padėkoti ir pasakyti iki 
pasimatymo Tautinėje Skautų Sto
vykloje Australijoje 1978 m.

MEKSIKA - LOS ANGELES - 
SAN FRANCISCO.

Palikus jau Čikagą visa mano ke
lionė pąkrypo į žemės apačią ir tuo 
pačių Australiją. Atskridus į Los 
Angeles, aerodrome manęs jau lau
kė, mūsų skaitoma australiškoji lie
tuvė mūsų ambasadorė šiame mies
te, tai Giedra Gustaitė. Jinai dvejus 
metus mokytojavo Sydnejuje ir, 
kontraktui pasibaigus, turėjo grįžti į 
Ameriką. Čia esant dideliam moky
tojų pertekliui ji mokytojos darbo 
negali gauti ir dirba įstaigoje. Aus-
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tikslu pakelti ant kojų lietuvybę?! 
Esą taip kultūringai, be muštynių ir ' 
peštynių, praleistas laikas... - —

- Aw! Bull!! Šitas visas istorijas aš - 
skaičiau prieš dešimtį metų, - šokosi " 
Iždininkas. - Kukutis rašydavo, 
bet...kas juomi tikėjo!?.

- Taigi, sakau! Taigi, sakau, - rim
tai padrūtino Pirmininkas, - nors į 
"Tėviškės Pastogę” rašyk apie to
kias "kultūrines sąskaitas”.

Kultūrinės sąskaitos Humoreska

Rašo Kukutis
Tūkstantis devyni šimtai aštuo- 

niosdešimt šeštaisiais metais, pri
dedant arba atimant metus - bend
ruomenės veikla, bent lėšų telkimo 
įtveju, bus nebereikalinga. Žinia, iki 
to laiko nebedaug beliks ir pačios 
bendruomenės, o likusieji, kas link 
lietuviškosios kultūros puoselėjimo, 
turės ypatingai lengvą gyvenimą.

Štai, sakysime, Canberros lietu
vių bendruomenė, kurioje (prama- 
tomail), šalia penkių Valdybos narių, 
bus dar trys-keturi eiliniai nariai, 
susigalvos surengti kultūrinį paren
gimą, leiskime - paminėti ”Auš- 
ros’’choro paskutinį pasirodymą, 
įvykusį prieš dešimt metų. Ekono
miškai galvojant, toksai parengimas 
būtų tik laiko ir dar turimų jėgų 
gaišinimas. Šiaip ar taip, o Valdybos 
nariai, kaipo rengėjai, įeis veltui. 
Likusieji trys-keturi bendruomenės 
nariai, būdami pensionieriai, o be to 
ir Revizijos Komisijos komisionie- 
riai, iždo irgi neperdaug papildys. O 
išlaidų, visdėlto, susidaro! Nesvar
bu, kad į salę susirinks tik aštuone
tas, geru atveju - dešimt, tautiečių, 
vienok klubo personalas pagal seną 
tradiciją dar toleruojąs žodį ’’Lithu
anian” klubo pavadinime, turės būti 
apmokėtas pagal esamas algos nor
mas. Prie to pridėjus mažas sąskai
tas, t.y. kaip iš senelių namų atveži
mą kadaise buvusio choristo, pen
kias puokštes gėlių rengėjams, pak
vietimų spausdinimą, kilogramą ir 
kitą maltos mėsos (nes į steiką jau 
niekas nebeįkąs), ketvertą uzbonų 
alaus ir mažą bonkelę ’’Johnny” ir 
jau susidarys penkšimtinė’s dolerių 
sąskaita. Taigi, ekonomiškai žiūrint, 
aiškus bankrotas, nes kasoje, iš su
rinkto solidarumo mokesčio, likutis 
rodo aiškų nulį, patvirtintą Rev.

ATVIROMIS...
tralijos lietuviams draugams ji 
prašė pasakyti, kad perdaug jie ne
nustebtų, jei vieną dieną ji staiga 
atsirastų ir vėl kur nors Australijo
je. Dar net neapšilęs kojų, tuoj pat 
išvažiavau į Meksikos pusę ir pama
čiau rytinę parūbežio dalį. Tik per
važiavus sieną ir įvažiavus į Tijuaną 
miestą, iš kart žmogus pastebi skir
tumą tarp Amerikos ir Meksikos 
gyvenimo. Tai būtų panašu kaip 
skirtumas tarp dienos ir nakties, tik, 
žinoma, ta naktis ir dar su tamsiais 
šešėliais būtų Meksikos pusėje.

Neturėjau laiko toliau važiuoti į 
Meksikos gilumą, tačiau ir Ameri
kos pasienio miestai suteikė apytikrį 
šio didelio ir gana vargingo krašto 
vaizdą. Nenuostabu todėl, kad tūks
tančiai meksikiečių nelegaliai perei
na sieną ir bando įsikurti Ameriko
je.

Montrealio olimpiados metu teko 
artimiau susibičiuliauti su Los An
geles gyvenančiu inžinierium Gas
paru Kazlausku. Pasirodo, mes mo
kėmės toje pačioje Kauno IV-je 
gimnazijoje ir dabar čia Amerikoje 
Gasparas turi savo didelį ’’Astro - 
Arc - Co” fabriką, gaminantį įvairias 
elektronines šveicavimo mašinas, 
kurių išradėjas yra jis pats ir pas jį 
dirbantieji inžinieriai. Tikrai malonu 
buvo artimai pabendrauti su lietu
viu milionierium, kuris savo dosnia 
ranka daug padeda ir mūsų įvai
riems lietuviškiems reikalams.

Vienas iš įdomiausių dalykų, man 
būnant Los Angeles, buvo J.A.V. 
Lietuvių Bendruomenės ’’Lietuvių 
Dienos” proga pastatytas spektak
lis, A. Kairio komedija ’’Sidabrinė 
Diena”, kurį režisavo buvusi aus
tralietė Dalila Mackialienė ir kurio 
dekoracijas sukūrė taip pat buvęs 
australietis Algis Žaliūnas. Spek
taklis, dalyvaujant ir pačiam veikalo

Komisijos parašais. Vadinasi - blo
gai!

Bet - ’’Aha!” - kur likosi patrijotiš- 
ki požiūriai? Ir štai porą savaičių po 
ano kultūrinio parengimo, kai visi 
bus pakankamai pasiilsėję bei atsi
kosėję, po Valdybos posėdžio, suba
lansavus visas sąskaitas ir nuostoliu 
nurašius porą lėkščių sumuštinių, 
Australijos Lietuvių Fondo adresu 
išeis storas laiškas: - ’’Prašome, Po
nai, padengti iš jūsų valdomų Fondo 
išteklių Canberros Lietuvių Bend
ruomenės Kultūrinio Parengimo iš
laidas, įvykusio tada ir tada. Apys
kaitą tvirtina - Kazys Iškada”. O kol 
ateis iš Sydnejaus pasirašytas ir pa
tvirtintas čekis, bus galima planuoti 
(be jokio rūpesčio) sekantį lietuvy
bės išlaikymo parengimą, t.y. kaip 
galimai iškilmingiau palaidoti pas
kutinį susipratusį lietuvį Canberroje 
be lietuvio kunigo...

Tačiau, kaip žinome iš patirties (ir 
praeities, iš kurios sėmėme stipry
bę) - lietuvių bendruomenėje betko- 
kios sąskaitos netaip jau greitai pa
sidengia. Tuo labiau, kad štai susi
rinkus į eilinį posėdį tų sąskaitų bu
vo gerokai daugiau, nei Fondo Va
dovybės pirštų.

- Ar pasiuto! - širšo Pirmininkas. 
-O, ką jie sau galvoja?! Čia, gi, ne 
Salveišionistų Armija, kur visi uba
gai prižiūrimi...

Ir susiraukęs, it devyni penkta
dieniai, sklaistė Adelaidės bendruo
menės patiektas kultūrines sąskai
tas, pakvituotas kultūringoje lie
tuvių kalboje: ’’Prašome apmokėti 
už dvyliką kėdžių su ratukais, be 
kurių joks lietuviškos kultūros ir 
lietuvybės išlaikymas Adelaidėje 
darosi neįmanomas.” žodžio neišta- 

autoriui, atskridusiam iš Čikagos, 
praėjo su dideliu pasisekimu ir su
kėlė daug skanaus juoko gausiai 
prisirinkusių žiūrovų tarpe. Kartu 
su kitais juokiausi ir aš ir su režiso- 
rės ir autoriaus pritarimu, aš gavau 
šį puikų veikalą, vežuosi jį į Sydnejų 
ir, manau, kad mūsų režisorius J. 
Dambrauskas su savo grupe jį pas
tatys su teatralais ir

Sydnejuje. Vėliau malo
niuose priėmimuose, kartu su teat
ralais ir jų svečiais teko dalyvauti 
dr. Z. Brinkio ir inž. A. Tumo rezi
dencijose, kur maloniuose pokal
biuose teko išgirsti teatralų vargus. 
Pasirodo, kad Los Angeles lietuvių 
teatro grupė yra viena iš paskuti
niųjų ir dar stipriai gyvuojanti, vi
soje Amerikoje, nes, pasirodo, čia 
daugiau dėmesio skiriama muziki
niams' pastatymams. Atrodo, kad 
mes Australijoj, nors skaičiumi, pa
lyginant prieš Ameriką ir esame la
bai mažoki, tačiau turime teatro 
grupes tiek ir Adelaidėje su Mel- 
bournu, tiek ir Sydnejuje.

Malonu buvo Tautiniuose Na
muose dalyvauti dailininkės Aldo
nos Variakojienės meno parodos 
atidaryme. Ši jauna, abstraktinio 
meno dailininkė, šioje parodoje iš
statė 50 savo kūrinių, iš kurių ne
mažas skaičius jau pačią atidarymo 
dieną buvo parduotas. Nebandyda
mas daryti parodos kritikos, galiu 
tik pabrėžti, kad dailininkės pa
veikslų spalvų deriniai ir abstrak
čios vaizduotės išraiškos drobėje 
buvo tikrai puikios, davusios ne tik 
man, bet ir kitiems parodos lanky
tojams gražų pasigėrėjimą.

Kaip ir kitose vietose, taip ir čia 
buvau paprašytas per vietos lietu
vių radio valandėlę pasidalinti 
savais kelionių įspūdžiais.t Los An
geles radio valandėlės vedėjas yra 
Vladas Gylys,-. .Tąi tikrai puikus 
žmogus, daug laiko jr pasįšyentimo 
atiduodąs šiam lietuviškam radio 

ręs pakišo dokumentą Fondo Sekre
toriui.

- Pone Pirmininke, - kreipėsi į pir
mininką Sekretorius, juodo rėmo 
akinius aukštyn ant žemaitiškos no
sies kilsterėjęs, - čia, taip sakyt, 
pastumiamas reikalas, bet o kas da
ryti su Geelongo Savaitgalio Mo
kykla? Ten suvežti mokiniai jau sėdi 
visą dešimtį metų ir vis dar laukia 
mokytojo. O tas vargšas netik, kad 
ratų, bet ir batų neturi... Prašo pa
kalti puspadžius?!

- Aw! Bull! Šitas tai dar galima 
apmokėti. Kaip nors, tai yra?.. Ta
čiau ką darome su melburniškiais? 
Esą jų vilkas prarijęs varpelį, kurį 
Varpiečiai kadaise jam parišo po 
kaklu. Dabar šioji generacija prašo 
sumokėti už operaciją, - sunkią Situ
aciją aiškino Iždininkas.

- Nemokėti!, - nutarė Pirmininkas,
- čia veterinarija! Ir už šią kulinariją
- taip pat ne!

Čia Pirmininkas, iš Canberros są
matos ištraukęs, rodė bendrinin
kams sąskaitėlę: ’’Hacket Butchery 
to Lithuanians: 2‘A kilos Hambur
ger Mince = $ 15.00”.

- Avigaliai! Kopūstėlius, salotėles, 
morkeles valgytų! Kaip kultūringi 
žmonės, tai yra!., - pyko ant Can
berros bendruomenės Fondo Sekre
torius, patsai būdamas prisiekęs ve
getaras.

- Pone Pirmininke, - kreipėsi jis 
toliau į bosą, - mūsiškės moterys 
mūsų balansą tikrai nuvarys į Rook- 
woodą. Štai, va, žiūrėkite, Engady- 
nėje surengusios šokių vakarą, su

Rugsėjo 19 d. savo 76-tą gimta- rėš: Liet. Klubo pirmininkas Vytau- 
dienį Liet. Klube atšventė sav. kū- tas Simniškis, J. Kapočius ir dieną 
rėjas Juozas Kapočius. Prie iškil- prieš tai irgi savo gimtadienį at- 
mingos vakarienės stalo sėdi iš kai- šventęs Česlovas Liutikas.

darbui. įdomu, kad pagal jo pasisa
kymą Los Angeles radio valandėlės 
finansinis būvis yra labai geras ir jie 
savo kasoje turi virš 10.000 dolerių. 
’’Duok ir kitiems savo patarimą, 
Vladai, kaip tavo magiška ranka do
lerius gamina”.

Jau daug metų anksčiau teko 
spaudoje skaityti įvairius Algio 
Gustaičio aprašymus, įspūdžius ir 
artimiau susipažinti su jo padarytu 
istoriniu Lietuvos žemėlapiu. Šį 
kartą jaučiau didelį malonumą sve
čiuotis Algio ir jo malonios žmonos 
namuose ir gyvu žodžiu pasidalinti 
apie jo darbus ir ateities planus. 
Įdomu, kad A. Gustaitis, perskaitęs 
mano aprašymą apie Seinų lietuvių 
bažnytinius vargus, parašė lenkui 
vyskupui protesto laišką ir gavo iš 
jo atsakymą, kuriame vyskupas ma
ne ko ne įpeklą amžinam sudegimui 
siunčia. Atrodo, kad rašomi laiškai 
jam nelabai patinka.

Įdomu buvo Los Angeles susitikti 
ir savo buvusį mokytoją, prieš pora 
metų buvusį Australijos Lietuvių 
Dienose, kompozitorių B. Budriūną, 
kurio kompozicija bus išpildyta ir 
šių metų Lietuvių Dienose Mel
bourne. Tikrai, tokiu trumpu laiku 
šiame Kalifornijos mieste man teko 
sutikti tiek daug ir tokių puikių 
žmonių. Su soliste Janina Čeka- 
nauskiene kone planus padarėme, 
kaip ją galima būtų į Australiją kon
certams pasikviesti. Gi gražuolė

VISAIP
Australijos vyriausybė numato 

įvesti dideles bausmes už narkotikų 
pardavinėjimą. Už heroino ir kitų 
sunkiųjų narkotikų platinimą žada 
bausti iki 100.000 dolerių arba 25 
metus kalėjimo arba abiem baus
mėm kartu. Atskirose valstijose 
bausmės už narkotikų pardavinėji
mą įvairuoja.

***
Pasaulinis bokso čempionas Mu- 

hamed Ali metė boksą ir ketina visą 
savo energiją skirti musulmonų ti
kėjimo apaštalavimui.

N. Zelandijos vyriausybė ketina 
imtis griežtų priemonių prieš politi
nius streikus uždedant sunkias 
bausmes ne vien tik unijoms, bet ir 
pavieniams streikuojantiems darbi
ninkams. Reikalas įneštas į parla
mentą, kur opozicijoje esanti darbo 
partija jam griežtai pasipriešino.

pianistė Raimonda Apeikytė, nors 
abstraktiniame mene ir turi truputį 
kitokį spalvų skonį, bet vistiek suti
ko su ta mintimi, kad vieną dieną jai 
reiks pasirodyti su savo koncertais 
Australijoje, o paskui ką gali žmo
gus žinot kaip ten gali atsitikti. Įdo
mu buvo susitikti ir savo kolegas 
žurnalistus J. Kaributą ir A. Karu
žą, parapijos kleboną prel. J. Kučin- 
gį ir gana nemažą skaičių buvusių 
australiečių lietuvių, kuriuos aš va
dinu pabėgėliais - atskalūnais, nors 
jie čia yra labai puikiai įsikūrę ir 
klausia manęs kada ir aš atvyksiu į 
Ameriką? Visi jie siunčia geriausius 
linkėjimus, kai sydnejiškiai p. Siru
čiai vis dar negali pamiršti savo ge
rų draugų Australijoje ir mūsų gero 
alaus.

Gražus tas Los Angeles miestas, 
puikūs jame gyveną lietuviai, net 
nesinori išvažiuoti, tačiau jau pus
mečio laikas man baigiasi ir spau
džiu aš tolyn ir vis artyn Australi
jos. Paliekant šio miesto lietuvius, 
aš tenoriu palinkėti teatralams ge
riausios sėkmės ir jų ateities dar
buose, o jei ’’australai” kaip D. Mac
kialienė ir A. Žaliūnas ir toliau sto
vės šios, grupės priekyje, tai tikrai 
dar mes juos gal ir Australijoje ga
lėsim pamatyti. Tat iki mieli los an- 
geliečiai ir daug, daug ačiū už viską 
ką iš jūsų gavau.

(Bus daugiau)
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PRANEŠIMAS

Pranešimai
VAIKŲ KATEKIZACIJA

Sydnejaus lietuvių kapelionas 
kun. P. Butkus prašė paskelbti, kad 
vaikučių paruošimas pirmai komu
nijai - katekizacija prasidės spalio 12 
d. Nuo spalio 12 d. kiekvieną antra
dienį bus katekizacijos pamokos nuo 
5 vai. p.p. prie Liet. Klubo esančia
me namelyje. Tėvai prašomi prista
tyti vaikus minėtu laiku į pamokas, 
kurios vyks lietuviškai.

PRANEŠIMAS.

Newcastelio Apylinkės metinis 
visuotinis susirinkimas šaukiamas 
spalio 24 d. 11 vai. šv. Lauryno baž
nyčios salėje, Broadmeadow.

Dienotvarkėje tarpe kitų punktų 
bus renkamas atstovas į ALB Kraš
to Tarybą.

Susirinkimo laikas ir vieta pa
rinktą prisitaikant prie lietuviškų 
pamaldų šv. Lauryno bažnyčioje, 
kurios prasideda tą sekmadienį 10 
vai., o susirinkimas prasideda tuoj 
po pamaldų.

Visi apylinkėje gyvenantieji pra
šomi atvykti į visuotinį susirinkimą 
ir savo dalyvavimu su pasiūlimais 
prisidėti prie apylinkės lietuvių 
veiklos planavimo ateičiai.

Newkastelio Apylinkės Valdyba

Remiantis ALB Krašto Valdybos 
parėdymu, ALB Adelaidės Apylin
kės Valdyba šaukia apylinkės narių 
nepaprastą visuotinį susirinkimą 
spalio 24 dieną 2.30 vai. p.p. Lietu
vių Namuose, 6 Eastry str., Nor
wood S.A.

Susirinkimo tikslas - rinkimas 
. atstovų į ALB Krašto Tarybą.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos sudarymas.
4. Kandidatų rinkimas į K. Tary

bą.
5. Apylinkės Valdybos praneši

mas.
6. Rinkimų rezultatų paskelbimas.
7. Einamieji reikalai.
8. Susirinkimo uždarymas.
Balsuoti, Krašto Tarybos atsto

vus renkant ir kandidatuoti į atsto
vus turi teisę tik susimokėjusieji 

Mūsų Pastogės popietė
Mūsų Pastogės popietė įvyks 1976 spalio 17 dieną (sekmadienį) 

Lietuvių Namuose.
POPIETĖS PROGRAMA: 12.00 - 2.00 vai. PIETŪS. Didelis valgių 

pasirinkimas, specialus raudonas vynas ir malonus patarnavimas 
sudarys pietaujantiems jaukią ir malonią nuotaiką.
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PROGRAMOJE: 
žodžio ir dainos menininką

Lidija Šimkutė - Pocienė, 
V. Baltutis, 
V. Kazokas,
Vyrų kvartetas ir 
Moterų choras.

Popietės metu vyks Adelaidės dailininkų ir dailės mėgėjų darbų 
paroda. Beveik visi parodoje išstatyti kūriniai bus parduodami.

Turtinga loterijai Specialiai “importuotas” Mūsų Pastogės popietei 
vynas.

Popietės programoje dalyvauja Mūsų Pastogės redaktorius V. £ MELBOURNO LIETUVIAMS. 
Kazokas.

Visas popietės pelnas skiriamas Mūsų Pastogei paremti.
Kviečiami ir laukiami visi, nes Mūsų Pastogė yra Lietuvių 

Bendruomenės laikraštis ir jo išlaikymas yra mūsų visų pareiga.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba.

ALB solidarumo mokestį arba nuo 
to mokesčio atleistieji. Nesant rei
kalingam asmenų skaičiui sudaryti 
kvorumą paskelbtu laiku, 3 vai. po 
pietų, šaukiamas antras susirinki
mas, kuris skaitysis teisėtas daly
vaujant bet kuriam asmenų skaičiui.
ALB. Adelaidės Apylinkės Valdyba

NAUJA MELBOURNO LIET. 
KLUBO TARYBA

Rugsėjo 26 d. Melb. Liet. Klubo 
visuotiniame narių susirinkime iš
rinkta nauja Klubo Taryba. Į ją įei
na: V. Ališauskas, Alg. Karazija, J. 
Petrašiūnas ir F. Sodaitis. Pirmame 
naujos tarybos posėdyje pareigomis 
pasiskirstyta: pirmininkas A. Ra
manauskas, vicepirm.M. Didžys, 
iždn. V. Ališauskas, nariai parengi
mams V. Žiogas ir F. Sodaitis, narys 
jaunimo reikalams Alg. Karazija ir 
sekretorius J. Petrašiūnas.

Newcastle Pavergtų Tautų
Komiteto kabaretas.

Tradicinis Metinis CNC kabaretas 
rengiamas šeštadienį spalio 16 d. | 
Police Boys Club salėje, Broadmea- 1 
dow. Programoje: ukrainiečių Tau- I 
tinių šokių grupė ir kitų tautų įvai- I 
rūs pasirodymai. Bilietai $ 2.50. i 
Svečiai atsineša savo užkandžių ir j 
gėrimų. Bilietai gaunami pas visus 
valdybos narius.

Pereitų metų šiame metiniame 
kabarete sėkmingai koncertavo 
Newcasle lietuvių choras ir visi sve
čiai turėjo gražų pobūvį.

Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli atsilankyti į Melbourno 
Lietuvių Klubo

METLM BALIU
spalio 23 d., 7 vai. vak. Lietuvių Namuose, Errol St., Nth Melbourne.

Programoje: vakarienė, loterija, gera muzika. Vakarienės kaina 6 do
leriai asmeniui.

Stalus užsakyti pas p. V. Žiogą tel. 458 1102 |
Melb. Liet. Klubo Taryba

I
 INFORMACIJA

Širdies priepuolio ištiktas Syd
nejaus Liet. Klubo valdybos pirmi
ninkas Vytautas Simniškis paguldy
tas Prince Alfred ligoninėje Cam- 
perdowne.

Vėliausiomis žiniomis p. V. Sim- 
niškio sveikata sparčiai taisosi. Ti
kimasi, kad po poros savaičių jį vėl 
matysim savųjų tarpe.

ft ***
k Per lietuvišką radio valandėlę I Sydnejuje bus duodama programa 
J apie Maironį. Ji paruošta melbur- 

niškių ir buvo transliuojama per liet.k radio .valandėlę Melbourne. Klausy- d kitės antradienį 1.30 vaL arba tre- 
J čiadienį 2 vai. p.p.

Spalio 3 d. mirė Melbourne akty
vus mūsų bendruomenės narys ir 
Mūsų Pastogės skaitytojas Vytau
tas Aglinskas, sulaukęs 70 metų.

’Talkos” Valdybos sutikimu, Mū
sų Pastogės prenumeratą, skelbimų 
mokesčius ir aukas Melbourniečiai 
gali sumokėti ’Talkoje” kiekvieną 
šeštadienį, kur yra atidaryta Mūsų 
Pastogės sąskaita.

j Ig. Alekna 
M.P. Įgaliotinis.

*0 PKNTED BY BOTO* PRKSSmj/TO

VIETOJ fsa 
GELIŲ

Mirus. Petrui-Pranui 
MIKALAUSKUI vietoje gėlių ski
riame dešimts dolerių ’’Mūsų Pašto- — •»» gei .

M. ir M. Zakarai

ALBURY - VODONGA APYLIN 
KĖS LIETUVIŲ AUKOS MŪSŲ 

PASTOGEI

Minėdami Tautos Šventę Albury - 
Vodonga apylinkės lietuviai labai 
gražiai ją įprasmino ta proga sude
dami aukų Mūsų Pastogei - $163! 
Aukojo: A. ir B. Gaideliai $ 50, S. ir 
V. Makaravičiai $ 30, K. Kazokaitis 
(svečias iš Brisbane) $ 20; po$ 10: V. 
Bijeika, D. Vildovas, P. Stonis, R. 
Urbanavičius, S. Balūkevičius; B. 
Leitonas $ 5; po $ 2: S. ir B. Valiai, J. 
Bartašienė, R. Urbanavičius ir P. 
Duoba.

Mieliems aukotojams nuoširdi ir 
gili padėka!

Mūsų Pastogės Administracija

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN“

laikraštis »
Leidžia ALB Krašto Valdyba
Redaktorius V .Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija:
J .Maksvytis, AJtehgys.

B*nkstownN-S.W. 2200; 
TeL 7096895

Box 4558, G .P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 6499062 
Prenumerata: metams 

, 6mėn.
Užsieny metams
Oro paštu užsieny
Atskiras numeris
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų tarinį

$15.00 
$8.00 
$18.00 
$37.00 
$00.35
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