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Leonardas Andriekus

vėlinės
ką jūs beveiksite, parėjusios namo, 
O mano protėvių neramios vėlės? 
Iš sugriautos pastogės liko tik akmuo, 
Iš vasaros dienų - tiktai šešėlis.

Be saulės, be žvaigždžių bus rudenį dangus - 
Tokioj tamsoj namo nerasit kelio. 
Jus ves į tėviškę per liūdinčius laukus 
Iš avilio atlėkusi bitelė.

Jus pailsėti ant akmens jis meiliai ves - 
Stebėsitės, kad taip aklai sutemo - 
Ir skausmo ašaras, tas brangias lauktuves 
Sugers ištroškusi gimtoji žemė.

pasaulyje
SAULĖS UŽTEMIMAS IR 

POLITIKA

Spalio 23 d., drauge su saulės už
temimu sutapo ir prieš dvidešimt 
metų įvykęs kitoks užtemimas 
Vengrijos sukilimas ir jo grubus so
vietinių tankų sutriuškinimas, kada 
sukilėliai ir visa Vengrija visomis 
priemonėmis šaukėsi pagalbos ir iš 
niekur jos nesusilaukė - nei fizinės, 
nei moralinės. Tai simbolizuoja to
talinį aptemimą ne vien tik paverg
tos Vengrijos, bet ir iš viso laisvojo 
pasaulio sąmonės.

Stebėtinu sutapimu saulės užte
mimas Australijoje sutapo su ana 
prieš dvidešimt metų įvykusio poli
tinio aptemimo sukaktimi, kuri tą 
dieną buvo gana efektyviai paminė
ta Sydnejuje didinga protesto de
monstracija, kurioje šalia vengrų 
jungėsi ir kitų pavergtųjų tautų po
litiniai pabėgėliai, jų tarpe ir lietu
viai.

Spalio 23 d. 1956 m. t.y. lygiai 
prieš 20 metų Budapešte, Vengrijos 
sostinėje apie 60.000 studentų su- 
rengė protesto demonstraciją, kuri

METO Vū Ų
radio programos

SYDNEY stotis 2EA
Antradieniais 1.30-2 vai. p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai. p.p.

800kHz bangoje

MELBOURNE stotis 3ZZ 
Antradieniais 9.30-10 vai. vak. 
Trečiadieniais 9.30-10 vai. ryto

1220 kHz bangoje

Canberra a nų. stotis 2xx 
Ketvirtadieniais 8-8.30 vai. vak.

1010 kHz bangoje 
Adelaidei* girdisi Melbourne stotis 3ZZ 

neišvengiamai išvirto į atvirą sukili
mą prieš komunistinę, Maskvos 
pastatytą vyriausybę. Sukilėlių 
paskelbta nauja vyriausybė ir sep
tynias dienas krašte sušvytėjusi 
laisvė rusų buvo brutaliai sutremta.

Dvi savaites trukusio sukilimo 
metu kovose su rusais žuvo apie 
3000 sukilėlių, 20.000 sužeistų ir 
200.000 pabėgo į Vakarus, daugiau-

NAUJI
Po ilgos sausros staigios liūtys 

N.S.W. valstijoje sukėlė rimtų pot
vynių. Nors Australijos sostinė ir 
kalnų aukštumoje, vis tiek pajuto 
potvynio pavojų, ypač kai buvo ap- 
tvindytas Queanbey an miestelis ir 
apylinkės. Melbourne liūtys sutruk
dė net garsiąsias Caulfield arklių 
lenktynes.

*♦*
Paskutinis sovietų skridimas į 

erdves nepavyko. Spalio 17 d. du 
sovietų astronautai buvo nuleisti 
žemėn po nesėkmingo bandymo su
sijungti erdvėse su jau skrajojančiu 
erdvėlaiviu Saliut 5. Net patys so
vietai Tasso pranešime pareiškė, 
kad tai buvusios techniškos kliūtys, 
ko anksčiau tokių prisipažinimų ne
būdavo.

* * *

Kinijoje įtampa dėl vadovybės po 
Mao Ce Tungo mirties atslūgsta. 
Atsistojus Mao vietoje Hua Kuo 
Fengui, buvo pakėlę galvas partijos 
radikalai, bet jos greičiausiai visos 
nukris į krepšį, jų tarpe ir Mao naš
lės Chiang Ching.

♦♦♦

M,K. Čiurlionis Žemaičių kapinės

šia per Austriją. O kiek po sukilimo 
areštuota, sušaudyta ir ištremta, 
šito greičiausia niekad nesužinosi
me.

Ir po dvidešimt metų tasai politi
nis aptemimas tebetrunka. Štai 
Amerikos prezidentas aklai tebe
tvirtina, kad rytų Europos kraštai 
gyvena nepriklausomą laisvą gyve
nimą be jokios sovietų įtakos.

E N O S
Prieš keletą savaičių Irane (Per

sijoje) buvo nusileidęs sovietų lakū
nas ir pasiprašęs azilio teisės su in
tencija patekti į USA. Remdamasi 
oro piratų išdavimo sutartimi Irano, 
vyriausybė nusprendė sovietų lakū
ną kartu su lėktuvu grąžinti Sov. 
Sąjungai. Iš tikrųjų, toji sutartis 
neduoda pagrindo išduoti pabėgėlį, 
nes jis yra tik paprastas pabėgėlis, 
bet ne oro piratas.

*♦*
Spalio 23 d. Australijos rytiniu 

ruožu buvo matomas pilnas saulės 
užtemimas. Kaip buvo skelbta, ste
bėti užtemimą nuoga akimi yra labai 
pavojinga regėjimui. Australijos 
vyriausybė panaudojo visas prie
mones perspėdama gyventojus. Po

AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOSE DALYVAUJA VISI
LIETUVIAI

TAI MŪSŲ TAUTINIO SOLIDARUMO ŠVENTĖ!
GRUODŽIO 26-31 d.d. MELBOURNE

KINIEČIAI PEŠASI, 
sovietai džiaugiasi

Po Mao Tsetung’o mirties (rugsė
jo 9 d.) prasidėjus neramumam, Ki
nijoj pasirodė plakatai, šaukią mir
ties keturiems radikalams: Mao 
Tsetung’o našlei madame Mao, par
tijos vicepirmininkui Wang Hung’ui, 
vice premjerui Chang Chun’ui ir 
ideologistui Yao Wen-yuan’ui. Gir
disi šauksmų: mušk šunį, pakol jis 
vandeny.

užtemimo užregistruota tik keli as
menys, sugadinę savo akis.

***
Lapkričio 2 d. Amerikoje įvyksta 

prezidento rinkimai. Į prezidentus 
kandidatuoja dabartinis prez. G. 
Ford (respublikonų) ir J. Carter 
(demokratų). Abiem kandidatams 
galimybės būti išrinktiems yra apy
lygės.

**♦
Australijoje plinta gandai apie 

greitus federalinius rinkimus. Val
džioje esanti liberalų partija norėtų 
per rinkimus užsitikrinti savo veda- 

ymą ekonominę politiką.
Indija kaskart vis labiau suraki

nama diktatūros pančiais: spauda 
cenzūros kontroliuojama, opoziciniai 
vadai kišami į kalėjimus.
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Vėlinių 
mintimis

Bendravimas su mirusiais yra 
vienas gal iš pačių seniausių papro
čių, kuris su nemažesniu rūpesčiu ir 
giliu išgyvenimu praktikuojamas ir 
dabar. Pasitraukus iš gyvųjų tarpo 
ryšys tarp pairusiojo ir gyvųjų ne
nutrūksta: mirusysis palieka savo 
pėdas, palieka darbus, kurie liudija 
jį buvus. Jis nuolat sugrįžta ypač 
artimųjų mintyse, sapnuose, atmi
nimuose. 0 kur jis nueina šiam gy
venimui mirus, niekas to nežino ir 
niekas sugrįžęs to nepapasakojo: 
tėra tik tikėjimo ir žmogaus vaiz
duotės reikalas, ko niekas nei patik
rino, nei uždokumentavo.

Nežiūrint to, bendravimas su mi
rusiais vis tiek vystosi netrukdomai 
visuose kraštuose ir visokiuose ti
kėjimuose nesvarbu, ar tai būtų 
aukštos kultūros bendruomenė, ar 
tik džiunglėse akmens amžiaus gen
tis.

Ypatingai gražių bendravimo su 
mirusiais papročių per ilgus amžius 
sukūrė ir lietuvių tauta. Ankstyva- 
jame’Iietuvių tikėjime mirusieji toli 
nuo namų nenueidavo, o laikėsi kuo 
arčiau prie savo gyvųjų artimųjų: 
motina sugrįždavo našlaitėlio pa
guosti, arba susirinkdavo visi gy
vieji ir mirusieji į šeimos šventes. 
Tad beveik iki paskutinių laikų po 
šeimos švenčių šeimyna nenudeng
davo stalo, kad naktį galėtų pasivai
šinti ir mirusieji. Krikščionybė šitą 
simbolišką lietuvių gyvųjų ir miru
sių bendravimą gerokai pakeitė, bet 
visai nesugriovė: ryšys tarp gyvųjų 
ir mirusių išliko, tik mirusių vėlės 
nesilaiko prie namų, o eina joms 
Dievo skirtais keliais. Tačiau kur jos 
beeitų, vis tiek su jomis gyvieji 
bendrauja ar tai malda, ar auka, ar 
kitokiais būdais.

Vėlinės yra viena diena metuose, 
kada gyvųjų ir mirusių pasauliai su
silieja, susijungia: tą dieną prisime
name savo artimuosius mirusius ne
žiūrint, kur jie būtų mirę ir kur ilsisi 
jų palaikai. Šitas mistiškas ryšys gal 
dar labiau suartina visus gyvuosius. 
Tą dieną susirinkę maldai ar bendrai 
lankydami kapines paliekame visas 
realiąsias skirtybes už durų ar vartų 
ir jaučiamės supami tos mistiškos 
atmosferos, kurioje įmanomas sąly
tis tarp gyvojo ir mirusio.

Vėlinių proga prisimename ir vi
sus mūsų tautiečius, savo valia ar 
prievarta pasklidusius po visą pa
saulį ir paguldžiusius savo kaulus. 
Mintimis mes juos visus sušaukiame 
į vieną didelį susibūrimą ir pasijun

A.A.
MARIJAI JANAVIČIENEI

mirus, jos vyrą inž. Vytautą, sūnus Vytautą, Jurgį ir Algį su šeimomis ir 
visus artimuosius giliai užjaučia

Juozas Almis ir Stanislava
Juragiai

A.A.
MARIJAI JANAVIČIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiu p. V. Janavičiui ir sūnums su šeimomis.
S. Šapalienė
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tame, kad turime kuo didžiuotis ne 
tik gausumu, bet ir per gyvenimą 
atliktais darbais. Tiesa, kasmet mū
sų gretos retėja, mirtis pašaukia 
vieną po kito, tačiau mes esame tiek 
tikri mūsų tautos gaivališkumu, 
kaip kad tikri neišvengiamu atskiro 
asmens pasitraukimu.

Kalbant apie tautą, tai tautos gy
vybė neišsenka fiziškai, kaip kad 
pavienio žmogaus. Tauta, kad ir ne
labai skaitlinga, gali savo valia ir są
moningumu pratęsti savo egzisten
ciją neribotam laikui, jeigu tautinis 
sąmoningumas kiekvieno tautiečio 
valingai būtų statomas aukščiau už 
bet kokias internacionalines ideolo
gijas, pripuolamas pažiūras arba as
meniškus išskaičiavimus. Gaila, to
kio gilaus sąmoningumo savo tautos 
gretose dar nesame pilnai išugdę. 
Dėl to tiek daug pasauly yra mūsų 
kilmės žmonių, kurie lietuvybei se
niai mirę. Vietoje, kad mūsų gretos 
kaskart tankėtų, jos, deja, retėja. Ir 
ne mirtis jas retina, o paprasčiausiai 
mūsų tautinis nesubrendimas. Mes 
pripažįstame kovą už tautą atviruo
se frontuose, tačiau toji kova už 
tautinį sąmoningumą yra nepalygi
namai svarbesnė. Kas palenkė lie- 
tuvybėn Vincą Kudirką, tautai lai
mėjo daugiau, negu pergalės mūšio 
lauke.

Tad kalbant apie gyvųjų ir miru
siųjų bendravimą gal reikėtų dau
giau bendrauti su tais gyvaisiais, 
bet ’’mirusiais” lietuviais. Kas žino, 
gal jų tarpe atrastume ir daugiau 
tokių kudirkų.

(v.k.)

LAIŠKAS REDAKCIJAI
'■ ■’ - ■ > • 'U

AR TAI DEMOKRATIŠKA?

Blogybei triumfuoti reikalinga ir 
būtina taikingam ir ramiai dirban
čiam žmogui tikėti ir nereaguoti į 
daromas skriaudas pačiam asmeniš
kai ar. tautai, kur daugiausiai kalba
ma apie laisvą pasisakymą ir savo
tišką laisvės supratimą. Ten laisvės 
žodis yra tiek vertas, kiek jis tar
nauja valdančioms grupėms ir jų 
biurokratijai primetant jų galvoji
mus ir jų valią. Dieve, gink, jei indi
vidualiai galvojąs atsiranda ir be 
baimės pareiškia savo nuomonę, lai 
jam tuč tuojaus tariamos laisvės 
vardu bus neleista nei susirinki
muose, nei spaudoje išreikšti kad ir 
švenčiausios teisybės. Tam pavyz
džių toli nereikia ieškoti - mes jų 
apsčiai turime ir lietuviškoje visuo
menėje. O dar blogiau, jei toks indi
vidas nėra tituluotas.

Nors mes ir ilgokai gyvename de
mokratiškuose kraštuose, bet nepa
jėgiame suprasti demokratiškumo 
laisvės ir svarbos. Kodėl mes bijome

PADĖKA

Staiga mirus a.a. PETRUI PILKAI, gilią padėką reiškiame visiems, 
skaudžioje nelaimėje mums padėjusiems ir užjautusiems. Dėkui velionį 
gausiai palydėjūsiems į amžino poilsio vietą, už jautrius atsisveikinimo 
žodžius, už jį pagerbiant sudėtas gėles ir aukas lietuviškoms instituci
joms.

Žmona Ona ir sūnūs Arūnas,
Neris ir Danius

PADĖKA

Netikėtai žuvus mano broliui Albertui Eidėnui - Eidintui, gilią padėką 
reiškiu kun. P. Bačinskui už suteiktą nuoširdžią pagelbą ir už laįdotuvių 
apeigas.

Ačiū Brisbane lietuviams, dalyvavusiems laidotuvėse. Ypatingas ačiū 
p.p. Zablockiams už: globojimą Brisbane.

L. Eidintas su šeima.

KELIONĖ TĖVYNĖN
Lietuva - tai maži atsiminimai, li

kę vaikiškoje vaizduotėje. Kiti atsi
minimai - vadovėliai, paveikslai bei 
pasakojimai.

Prieš pasiryžtant važiuoti kilo vi
sokių abejojimų. Iš kitų buvusiųjų 
pasakojimų visuomet sunku susida
ryti vaizdą, nes kiekvienas mato ki
tom akim.
' Sprendimas keliauti palydint lat

vių grupę buvo gana skubotas. Įsė
dęs į lėktuvą Sydnejuje neturėjau 
net leidimo į Lietuvą. Tik Maskva, 
Ryga ir Kievas.

Dieną prieš išvažiuojant gavau 
laišką iš giminių, kad atvažiuoja pa
sitikti Rygoje. Taigi, kelionė vistiek 
nebus veltui.

Iš Sydnejaus "Džiambo” pilnutė
lis. Žmonės vyksta ten, kur dabar 
šilta. Šalia sėdįs graikas aiškina, kad 
dėl sveikatos ’’gaudo” vasaras. Kai 
vasara, čia gyvena su šeima Sydne
juje, kai pas mus aema, vyksta į 
Graikiją vasarai. Dėl ligos gyvenąs 
vien iš pensijos, nors vyras pačioj 
jaunatvėje.

Pirmas sustojimas Singapūre. Čia 
karšta ir tyanku, kaip visuomet. Po
rą dienų pabūnam. Visi vis perka, 
derisi su pardavėjais. Juk vistiek ką 
nors reikia nuvežti lauktuvių.

Pagaliau įsėdom į Aerofloto lėk
tuvą, kurio kryptis Maskva. Nors 
lėktuve gana daug žmonių, bet yra 
laisvų vietų, nes vietoję normaliai 
vieno, šiandien skrenda du lėktuvai. 
Į vieną netilpo.

Sustojam Dehli. Naktis, bet aero
drome vistiek eina biznis ir derybos.

susirinkimuose ar spaudoje išklau
syti ar toleruoti skirtingos, nuomo
nės? Nuomonių įvairumas ir galvo
senos skirtingumas naudingas net ir 
didžiausiam žinovui.

Kas gi atsitiks, jei lietuvis lietu
viui nei žodžiu, nei raštu neleis pa
sisakyti savo skirtingos nuomonės? 
Mūsų spauda bus tuščia, be lietuviš
kos dvasios, bendruomeniniai susi
rinkimai bus tušti, vien tik pirmi
ninkaujantis kalbės tuščioms sie
noms. Ir kokia iš to nauda? Aišku, 
mūsų priešai trins iš džiaugsmo 
rankas, kad mes išnykome, kaip se
nieji rusų emigrantai. Taigi, pagal
vokime, ar verta eiti tuo keliu, kurio 
tautos priešas labiausiai ir nori.

K. Prašmutas

'****♦****♦«***•*«♦♦♦#«##*♦♦*

Daug sužindai 
. skaitydama!

Mūsų Pastogę!

Štai bendrakeleivė bando pirkti 
skarelę. Pardavėjas aiškina, kad 
jam daugiau kainuoja, negu ji siūlo, 
bet mūsų gundoma nenusileidžia. 
Pardavėjas gailisi, kad už tokią kai
ną negali parduoti. Išeinam iš "krau
tuvėlės. Padavėjas vejasi - sutinka 
su pasiūlyta kaina. Užsideda skarelę 
ant pečių. Sutinkam vietinį gyven
toją, kuris laukia irgi lėktuvo. Užsi
mezga kalba. Po kiek laiko paklau
siu, kiek jis mokėtų už tą skarelę 
kaipo vietinis gyventojas. Jis verti
na pusę tiek, kiek mokėjo bendra
keleivė. Tačiau ji nenusimena, nes 
Sydnejuje, sako, už dvigubą kažin ar 
nupirktum, negu ji sumokėjo.

Lėktuvas ’’pagirdytas”. Grįžus 
matosi veidų pamaina. Kiti išlipo, 
pribuvo naujų. Tuščių vietų beveik 
nesimato. Nauji įlipę keleiviai dau
gumoj rusai.

Penkta valanda ryto. Šviesu. 
Lėktuvas leidžiasi, pradeda matytis 
Maskvos priemiesčiai. Miesto vaizdo 
iš oro neteko susidaryti, nes lėktu
vas nusileidžia nepasiekęs miesto.

Išlipus iš lėktuvo pirmas vaizdas 
krinta į akis - didelis skaičius saugu
mo uniformuotų tarnautojų, kurie 
verčia skubėti į aerodromo pastatą. 

Oras gana šaltas ir šlapias.
Dar nepraėjus muitinės prisistato 

Inturist tarnautojas ir pasako, kad 
laukia autobusas jau su užvestu 
motoru.

Muitininkai lieka muitininkais. 
Jiems nesvarbu, kad mūsų autobuso 
šoferis degina valdišką kurą. Klau
sia, kiek kokių pinigų, kiek aukso 
žiedų, auksinių laikrodžių. Kokių 
dovanų giminėm. Žiūrinėja atvežtas 
knygas. Kai man eilė priėjo, atrado 
vilnų dviem megstukam. Sako, rei
kės mokėti muitą. Sutinku. Pasi
kvietė kitą muitininką, nusivedė į 
kambarėlį, pasvėrė-1.5 kg, taigi 
$150.00 rublių. Bandau derėtis, ne
siduoda, mokėsi ar ne. Ne. Palikau 
muitinės priežiūroje, išvažiuodamas 
pasiėmiau, kainavo 60 kapeikų, bet 
taip ir viena dovana nepasiekė tiks
lo.

Praleidus Maskvoje naktį ir vėl 
aerodrome, tik šį kartą jau nebe- 
tarptautiniame, bet vietinių skridi
mų, Bevalgant pietus ateina latvaitė 
palydovė, kuri bus su mumis iki grį
žimo* atgal į Maskvą ir su šypsena 
sako:* ’’Gersim šampano bonką?” 
Klausiu, kokia proga? "Paskambi
nau Inturistui, paties vizitas apsi
mokėjo. Gavai leidimą į Vilnių 4 
naktim!” Pasiteisinimas,, kad lėktu
vai tarp Rygos ir Vilniaus kursuoja 
taip, kad 5 naktys neišeina.

Tikrai pasijaučiau laimingas! Pa
matysiu Lietuvą!

Turistas išnaudojamas kiekvie
nam krašte. Singapuriškiai, indai 
lupa, krautuvėse. Australams spe-

Nukelta tpsl. 3
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KOVOJE UŽ IR PRIEŠ BAŽNYČIĄ
SEINŲ LIETUVIAI PRAŠO PAGALBOS

Po II Vatikano susirinkimo įvedus 
liturgiją Įvairiomis kalbomis, Seinų 
lietuviams naujoje šviesoje iškilo 
lietuviškų pamaldų reikalas. Anks
čiau vietinėje parapijos bažnyčioje 
(buvusioje katedroje, dabar bazili
koje) būdavo sakomi lietuviški pa
mokslai, giedamas lietuviškas ro
žančius, suplikacijos, Graudūs 
Verksmai, bendrai su lenkais daly
vaujant lotyniškose šv. Mišiose.

Savaime suprantamas lietuvių 
prašymas sudaryti galimybę daly
vauti lietuviškose šv. Mišiose kai 
kurių lenkų - kunigų ir pasauliečių - 
tarpe iššaukė griežtą pasipriešini
mą. Tam pasipriešinimui visą laiką 
labai tyliai, bet gudriai ir suktai, va
dovavo pats Seinų parapijos klebo
nas prel. Ragowskis. Jo inspiruoja
mi, lenkai šovinistai ne kartą net 
apstumdydavo lietuvius, kai jie, su
sirinkę bazilikoje, melsdavosi arba 
giedodavo lietuviškas giesmes. Lie
tuviai būdavo tyčiomis provokuoja
mi. 'Kiekvieną tokiu būdu išprovo
kuotą lietuvių žodį ar gestą klebonas 
panaudodavo lietuvių kaltinimui, 
skundimui ir žeminimui vyskupo 
akyse. Bet tokių sąmoningai išpro
vokuotų žodžių ar gestų iš įjetuvių 
pusės pasitaikė labai nedaug: visuo
se kaltinimuose yra kartojami vos 
keli ir vis tie patys, už kuriuos yra 
atsakingi tiktai keli pavieniai as
mens, o ne Seinų lietuviai katalikai. 
Iš lenkų pusės tuo tarpu lietuviai 
daug kartų buvo pačiu grubiausiu 
būdu įžeidinėjami. Lietuviai greitai 
suprato lenkų šovinistų provokacinę 
taktiką ir visuomet laikėsi labai ra
miai ir kultūringai, išvengdami bet 
kokių išsišokimų. Tai pripažįsta ir 
objektyvūs lenkų kunigai bei pasau
liečiai.

Kelionė tėvynėn
Atkelta iš psl. 2

ciali nuolaida - dvigubai brangiau, 
negu vietiniams. Čia atvažiavus 
viešbutis daug brangesnis, negu 
vietiniams tas pats kambarys, bet 
bent už tai vietiniai keliautojai per 
lietų, per balutes žygiuoja į lėktuvą. 
Atvažiuoja autobusas su mūsų gru
pe, mes lipam į lėktuvą, o jie žiūri, ir 
jauti jų mintis apie turistus. Mes 
susėdam į lėktuvą, o po to lipa vieti
niai seni ir jauni, išsilavinę ir pras
čiau apsirengę ūkininkai.

Ryga. Norisi šokti iš lėktuvo dar 
jam nesustojus ir bėgti, nes laukia 
giminės. Nematyti gyvenime. Tai 
antrą kartą gyvenime, kada susitik
siu su savo kraujo gimine po karo 
audrų. Pirmasis susitikimas buvo su 
pusbroliu, kuris atvyko į Australiją 
iš Amerikos, o dabar aš keliauju. 
Lėktuvas sustoja. Šį kartą pirmiau 
išlipa vietiniai, o po to mes. Gal ir 
taip geriau, nes vietiniai keliauja 
lengviau, o mes visi su visokiais la
gaminais, maišais, maišeliais ir 
krepšeliais. Išlipę einam link aero
dromo pastato, kur stovi didžiausia 
minia su gėlėm ir džiaugsmo aša
rom.

Nereikėjo ilgai dairytis giminių. 
Aldona iš išvaizdos panaši į mane, o 
Danutė - atsigimusi į mano mamą. 
Karšti bučkiai, ašaros,, gėlės, rankų 
spaudymai, ašaros, lūžtą gėlių stie
bai nuo glamonių. Malonu, džiugu, o 
ašara krinta ir gana. Ką reiškia 
kraujo giminystė, kaip ji riša, nors 
žmogaus nematęs, nepažinęs visą 
gyvenimą, o kaip miela jį sutikti!

Norisi kalbėti, o kaip to laiko ma
ža! Kiek praleista valandų kartu, o 
kiek dar neiškalbėta, kai dabar pa
galvoji sugrįžęs. Vėl traukia atgal...

Praleidom porą dienų Rygoje 
kartu. Danutė neskridus lėktuvu.

Atmetant lietuvių prašymą para
pijos bažnyčioje melstis gimtąją 
kalba, buvo pažeista viena iš pag
rindinių kiekvieno žmogaus ir kiek
vienos etninės grupės teisių. Savo 
širdgėlą dėl šios skaudžios diskrimi
nacijos Seinų parapijos lietuviai 
spontaniškai išreiškia pačiu kultū- 
ringiauiu ir krikščioniškiausiu būdu: 
malda. Jau treti metai po paskutinių 
mišių, kuriose dalyvauja drauge su 
lenkais, jie pasilieka bazilikoje ir 
apie 20 minučių gieda lietuviškas 
giesmes.Šiose privačiose lietuviško
se '’pamaldose” kiekvieną sekma
dienį dalyvauja nuo 80 ligi 300 lietu
vių katalikų. Giedojipias yra liau
diškas, bet labai darnus ir įspūdin
gas. Šio lietuvių giedojimo mielai 
ateina pasiklausyti net iš toliau at
vykę turistai ir maldininkai, kurie 
ypač vasaros metu čia yra gana 
gausūs.

Kas stebėjo šias lietuviškas ’’pa
maldas” Seinų bazilikoje, kas turėjo 
progos ant šventoriaus pasikalbėti 
su jų dalyviais, tas negali abejoti jų 
nuoširdumu ir giliu tikėjimu. Gieda 
visi, kai kurie atsiklaupę, net su 
ašaromis akyse. Nėr abejonės: tai 
spontaniška nuskriaustos lietuviš
kos liaudies malda, prašant stebuk
lingąją Seinų Dievo Motiną, kad lie
tuviškos pamaldos vėl būtų grąžin
tos į šią senąją lietuvių šventovę. 
Negali būti kalbos apie kokį nors šių 
žmonių sukurstymą iš pašalinių as
menų pusės.

KODĖL SEINŲ PARAPIJOS 
KLEBONAS NELEIDŽIA LIETU
VIAM PAMALDŲ BAZILIKOJE?

Štai pagarindiniai klebono prel.

Taigi, doleris galingas, o gal turis
tas... Gaunu jai už keletą dolerėlių 
bilietą kartu skristi į Vilnių. Kita 
puseserė išvažiuoja iš vakaro susi
tikti vėl Vilniuje.

Kelionė iš Rygos į Vilnių jau ki
tokia. Mat, keliauju vienas, o ne 
su grupe. Reikia jau keliauti ’’žąse
le” su kitais keleiviais ir lagaminą 
vilkti. Tai tau ne TAA. Bet pagalvo
ju, kad pas juos gyvenimas kitoks, 
nes pasižiūrėjus į kitus keleivius, jie 
skrenda be tokių didelių lagaminų, 
negu mes.

Vilnius. Pirmą kartą gyvenime 
matomas. Miestas švarus. Žmonės 
gana gražiai apsirengę. Senamiestis 
vietomis atstatomas. Vietiniai di
džiuojasi Lazdynų naujais pastatais, 
o man jiems trūksta kaž ko tai, gal 
spalvos duotų daugiau gyvybės. 
Bažnyčios, kuriose buvo sandėliai, 
palengva restauruojamos, kaipo 
istorinės vertės pastatai. Gedimino 
pilis. O, kaip malonu užlipus dairytis 
į apylinkes ir galvoti apie praeitį, 
šimtmečių istoriją.

Taip norėjau pamatyti ką nors 
lietuviško scenoje. Deja, vasarai visi 
išvažiavę gastroliuoti. Tai taip ir 
neteko pamatyti operos ar teatro. 
Buvau naktiniame klube. Deja, 
Sydnejaus naktinio gyvenimo išle
pintas, o gal šnapsiuko paveiktas 
per daug kritiškai žiūrėjau. Muzika 
vakarietiška. Kaip norėjosi atitrūkti 
nuo čia girdimos muzikos, išgirsti ką 
nors lietuviško, tai taip ir nepasise
kė išskyrus plokšteles.

Restoranai visur žinojo kad ”aus- 
tralietis”, nes taip lengviausia užsi
tikrinti vietą, patarnavimas aukštos 
kokybės, ir maistas gana pigus. 
Greit pripratau skaityti ’’meniu”, 
kuris gana ilgas, bet gali gauti pa
tiekalus tik tuos, prie kurių parašy
tos kainos. Nėra kainos - nėra patie
kalo. Daug kainų nebuvo, bet paval
gyt užteko, o jei svorio praradau, tai 
gal mano sistema nepripratus prie 

Ragowskio argumentai drauge su 
lietuvių atsakymais ir paaiškini
mais:

I
KLEBONAS:

Seinų mieste lietuvių esą visai 
nedaug: tiktai apie 300 asmenų, iš 
kurių tiktai apie 50 reguliariai lanką 
bažnyčią.

Lietuviai:
Šis argumentas yra klaidingas. 

Seinuose visi žino, kad pokario me
tais lietuviai čia buvo terorizuojami, 
skleidžiant gandą., jog tie, kurie už
sirašys lietuviais, bus išvežami į 

Seinų lietuviai prie katedros - bazilikos

vietinių bacilėlių, nes viduriai labai 
dažnai keičiant miestus ir maistą, 
vis pasodindavo ten, kur karalius 
pėsčias vaikšto.

Pirmas gražus įspūdis buvo, kai 
su giminaičiu nuėjom į ’’Gintaro” 
viešbutį ir užsakiau dvi bonkutes 
šalto alaus ’’nes tik šaltą Australijoj 
geriam”, - paaiškinau padavėjui, o 
paklausius kainos jis man atsakė: 
’’Ponas, jei negalėčiau lietuviui iš 
Australijos užfundyti alaus, koks iš 
manęs būtų lietuvis”; tas tikrai širdį 
pakuteno. Užsimokėjau už degtukų 
2 dėžutes rublį, bet su malonumu, 
nors padavėjas protestavo. Tas lie
tuviškas nuoširdumas ir draugišku
mas lydėjo mane visa laiką Lietuvo
je.

Sako, lietuviai vaišingi visur, bet 
Lietuvoje jų vaišingumas didesnis.

Greit prabėgo tos kelios dienos 
Lietuvoje ir* vėl Rygoje, Kieve ir iš 
Maskvos atsidūriau Japonijoje.

Kokie įspūdžiai susumavus? Ry
goje daugiau girdėjau rusiškai, negu 
latviškai. Be abejonės, Vilnius pali
ko širdyje. Žmonės gyvena kitaip, 
negu mes, bet jie pripratę stovėti 
prie visko eilėse, kas man buvo 
keista, o jiem keista, kad man keis
ta. Sutikau vieną lietuvį, kuriam ga
limybės buvo išvykti į užsienį - atsi
sakė, nes nenori palikti draugų, Lie
tuvos ir pradėti gyvenimą svetimoj 
padangėj, nes kas yra Lietuvoje, jis 
prie to pripratęs, o užsienis kvepia 
nežinia. Lygiai kaip ir man gal būtų 
sunku priprasti prie jų tvarkos.

Valdiški tarnautojai kai kur galė
tų pasimokyti mandagumo, ypač 

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

Palanga Travel

Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių 
čekiais, viešbučių užsakymais ir t.t.
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Rusiją. Iš lietuvių ūkininkų buvo 
atimami arkliai. Dėl to daugelis lie
tuvių iš baimės užsirašė lenkais.

Seinų parapijai priklauso apie 
6.000 - 7.000 asmenų. Bent pusė iš jų 
(apie trys - keturi tūkstančiai) save 
laiko lietuviais. n

KLEBONAS:
Lietuviai lietuviškų pamaldų 

reikalaują pačiu geriausiu laiku -10 
vai. -, kada yra užimta pagrindinėm 
lenkiškom pamaldom. Lietuvių de
legacija klebonui pasakiusi: ’’Arba 
10 vai. arba visai nereikia”.

LIETUVIAI:
Tai yra netiesa! Kad lietuviai visai 

kitaip buvo klausimą pastatę, gali 
paliudyti delegacijos nariai ir drau-
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vietovėse, kur negalėjau susikalbėti 
angliškai ar lietuviškai. Pavieniui 
važinėtis, nors ir labai mažai teko, 
buvo sunkiau, negu su grupe. Grupė 
vs prižiūrima, o vienas tarp vietinių 
jautiesi pasimetęs, nes jie ten kitaip 
tvarkosi, negu mes. Jų priprastas 
būdas skiriasi nuo mūsų australiško. 
Nesijaučiau gerai kad aš už dolerį 
krautuvėj (tik užsieniečiams) galiu 
gauti tai, ko vietinis negali. Kaip rū
koriui buvo sunku priprasti prie 
vietinių rūkalų. Dolerinėj krautuvėj 
gavau kitokių rūkalų, kitokio šnapso 
ir kitų daiktų, kokių nėra normaliose 
krautuvėse. Jaučiau išskirtas iš kitų 
vietinių gyventojų. Ką mačiau ’’do
lerinėse” ir ’’certifikatų” krautuvė
se, vietinėse tų ar panašių produktų 
nepastebėjau.

Rygoj atvažiavo atsisveikinti be
veik visa giminė, o jų nors nedaug 
turėjau, bet visi verkėm, kai reikėjo 
skirtis o taip pat verkė ir kiti grupės 
keliautojai kai skyrėsi su artimai
siais. Graudu susitikti ir išsiskirti, 
bet giminystės ryšys pasijautė stip
resnis kai susitinki akis į akį, o ne 
vien laiškais. Gimtinę palikau būda
mas vaikas, jų kiti net nebuvo gimę. 
Dabar jau ir jie ir aš turime šeimas 
ir vaikus. Malonu buvo pabuvoti, ir 
skiriantis teturėjau tik vieną mintį, 
kad kada nors vėl gal bus proga su
sitikti ir, reik tikėtis, gal ilgesniam 
laikui-

Kiekvienas parsivežam iš kelionės 
įspūdžių, mano apsilankymu jau
čiuosi dvasiniai stipresnis lietuvis ir 
laimingas pamatęs kraujo giminę.

A. Bukas

l
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Kovoje už ir prieš...
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ge buvęs lenkas kunigas. Štai šio 
kunigo žodžiai: ’’Buvo netaip, kaip 
prel. Ragowskis sako. Kai klebonas 
delegaciją paklausė, kurią valandą 
lietuviai norėtų pamaldų, jam buvo 
atsakyta, kad patogiausia valanda 
būtų dešimta. Klebonui pasakius, 
kad tai yra negalima, lietuvių dele
gacija sutiko priimti bet kurią kitą 
valandą, kada bažnyčia yra laisva”.

III
KELBONAS: Lietuviai patys ne

žiną, ko nori. Jie prašę savo pamal
doms mažos, buvusios protestantų 
bažnytėlės, o kai ta bažnytėlė buvo 
duota, jie vėl skverbiasi į baziliką.

LIETUVIAI: Tai netiesa. Dėl lie
tuviškų pamaldų bazilikoje 
lietuvių prašymas visuomet buvo 
labai aiškus. Lietuviai mielai priima 
ir mažąją bažnytėlę, kuri gali būti 
labai naudinga platesnės lietuviškos 
sielovados reikalams. Bet papildo
mos pamaldos joje negali atstoti pa
maldų bazilikoje. Juo labiau šios 
bažnytėlės paskyrimas lietuvių sie
lovados reikalams negali būti pre
tekstu lietuvių išstūmimui iš para
pijos bažnyčios (bazilikos). Tą pati 
galima pasakyti apie remontuojamą 
Žagariu kaimo koplyčią ir apie pro
jektuojamą koplyčią Vidugirio kai
me.

IV
KLEBONAS: Lietuviai savo au

komis neprisidėję prie bazilikos at
naujinimo.

LIETUVIAI: Netiesa! Toks tvir
tinimas skaudžiai įžeidžia lietuvius, 
kurie gausiai aukojo bazilikos at
naujinimo reikalams.

KLEBONAS: Pamaldų bazilikoje 
reikalaujanti tikrai maža lietuvių 
grupė,. kurią kurstą ’’Bažnyčios 
priešai” ir ’’lietuviai nacionalistai”.

LIETUVIAI: Visame Suvalkų 
trikampyje nebūtų galima surasti 
nė vieno lietuvio, kuris sutiktų su 
tokiu tvirtinimu. Lietuvių pašalini
mą iš bazilikos visi išgyvena kaip di
delę skriaudą ir skaudžią diskrimi
naciją. ’’Bažnyčios priešai” ir ’’lietu
viai nacionalistai” yra gryna fikcija, 
išgalvota, siekiant nukreipti dėmesį 
nuo šovinistiško lenkų nacionalizmo, 
kuris kaip tik ir yra visos šios ab
surdiškos istorijos giliausia priežas
tis. Yra absurdiška tautinės lietuvių 
mažumos pastangas išlaikyti savo 
tautinę tapatybę vadinti ’’naciona
lizmu”, iš kitos pusės pilnai pateisi
nant grubų lietuvybės slopinimą ir 
lenkinimo politiką... Ar tai ne vilko 
ir ėriuko istorija?

Tikrų ’’Bažnyčios priešų” Seinų ir 
Punsko lietuvių tarpe višai nėra. 
Senu papročiu kai kas bedieviais ir 
komunistais tuoj apšaukia tuos lie
tuvius, kurie nesugrąžina velykinės 
išpažinties kortelės arba dėl kokios 
nors priežasties nelanko parapijos 
bažnyčioje pamaldų. Tokių viešai 
’’nepraktikuojančių” ar gal ’’ateistų” 
yra keletas ir lietuvių tarpe. Bet jie 
visiem yra žinomi kaip lietuviai pa
triotai, kurie pilnai remia savo ti
kinčių tautiečių reikalavimą turėti 
lietuviškas pamaldas Seinų bazili
koje. Gal būt yra keli, kurie karjeros 
sumetimais mėgina lankstytis ko
munistams, bet tokiems lietuviškų 
pamaldų reikalas visai nerūpi.

Seinų lietuviai lietuviškų pamaldų 
bazilikoje nesieja su jokia politika. 
Jų troškimas melstis ir giedoti lie
tuviškai gražioje, lietuviams labai 
brangioje, istorinėje Marijos šven
tovėje yra grynai religinis. Be abejo, 
nesunku suprasti, kad įvedimas 
nuolatinių liturginių pamaldų lietu
vių kalba bazilikoje ilgainiui atgai
vintų visos apylinkės lietuvių tarpe 
ne tik religinį, bet ir tautinį gyveni
mą. Bet toks lietuvybės sustiprėji
mas būtų tik netiesioginis religinės 
lietuvių bendruomenės atgijimo ir 
sustiprėjimo natūralus rezultatas. 
Dėl to negalima lietuvių kaltinti 

kažkokiu "perdėtu nacionalizmu” ar 
’’politiniu šovinizmu”.

Lietuviškų pamaldų reikalą supo- 
litinti, duodant jam ’’šovinistiško 
lietuvių nacionalizmo” atspalvį labai 
stengiasi klebono Ragowskio inspi
ruojama lenkų šovinistų grupelė 
Seinuose.

Prieš keletą mėnesių naktį vieno
je Seinų gatvėje ant sienos buvo 
lenkiškai užrašyta: "Piaukit lenkus 
ligi Varšuvos”. Apklausinėjęs kai 
kuriuos lietuvius, lenkų Saugumas 
įsitikino, kad šūkis buvo išrašytas 
provokaciniais tikslais, siekiant ap
kaltinti lietuvius ’’šovinistišku na
cionalizmu”. Visi žino, kad tokios 
šovinistiškos nuotaikos prieš lenkus 
šiuo metu Seinų lietuviam yra visiš
kai svetimos. Daugelis lietuvių yra 
įsitikinę, kad tas šūkis buvo išrašy
tas kaip tik Seinų klebono inspiruo
jamos lenkų šovinistų grupės inicia
tyva.

Panašia provokacija yra laikomas 
tariamai slaptos lietuvių organiza
cijos antilenkiškas atsišaukimas. 
Seinų lietuviams tokia organizacija 
visai nėra žinoma. Po apklausinėji
mų net lenkų Saugumas esąs įsitiki
nęs, kad tas atsišaukimas taip pat 
yra anos lenkų šovinistų gnipės 
darbas. Sakoma, kad yra net nusta
tyta, kieno mašinėle jis parašytas. 
Tuo tarpu Seinų klebonas ir net 
Lomžos kurija tiek aną šūkį, tiek at
sišaukimą cituoja kaip rimtą kaltini
mą prieš lietuvius.

Lomžos vyskupo pagelbininko - 
generalinio vikaro pasirašytas laiš
kas, skirtas lietuvių bičiuliui Magis
trui Z. Rewskiui (žr. priedą) rodo, 
kad lietuviškų pamaldų Seinų bazi
likoje reikalas iš lenkų pusės yra 
pastatytas grynai ant nacionalistinio 
ir politinio pagrindo. Šį laišką Seinų 
ir Punsko lietuviai laiko giliai įžei
džiančiu visus lietuvius. Jį pasiskai
tę, Punsko gimnazijos mokytojai ir 
abiturientai - net giliai religingi ir

Gyvenimas Lietuvoje
UŽ KĄ ESU PERSEKIOJAMAS?

Daug kas iš išeivių kasmet apsi
lanko Lietuvoje ir pamato tik vieną 
gyvenimo pusę, tik fasadą. Gi kas 
vykstą antroje fasado pusėje, tas 
svečiui iš kitur draudžiama pamaty
ti, nes jis tegali judėti tik nurodyto
se vietose, lygiai ir neduodama pa
kankamai laiko bent kiek susipažinti 
su realia komunistinio socializmo 
buitimi. O šitą antrą fasado pusę 
vakariečiams kiek atskleidžia Lie
tuvos pogrindžio spauda - Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika. Iš tų 
L.K.B. Kronikų sužinome apie An
taną Terlecką, kuris aprašo savo 
gyvenimą, per trisdešimt metų KGB

TSRS VALSTYBĖS SAUGUMO 
KOMITETO PIRMININKUIS 

J.V. ANDROPOVUI

1974 metų gruodžio 23 penki če
kistai ir du komjaunuoliai - aktyvis
tai apsireiškė pas mane ’’pasveikin
ti” su Šv. Kalėdom. Jų šventinė 
"dovana” buvo orderis kratai. Lyg ir 
savotiškas jubiliejus, nes primoji 
krata buvo padaryta mano tėvų na
muose (Krivasalio kaime, Ignalinos 
rajone).

1944-47 m. mane daug kartų 
kratė be prokuroro sankcijos. 1945- 
-1955 metais čekistai buvo per daug 
užimti, kad gaišintų laiką kratoms. 
Paprasčiausiai iškviesdavo į Karinį 
komisariatą ir iš ten pergabendavo į 
MGB.

Po XX partijos suvažiavimo mane 
kratydavo dažniausiai su'formalia 
prokuroro sankcija. Kai kada mano 
butas buvo iškrečiamąs ir slapta. 
Pavyzdžiui, 1964 spalio 16 čekistai 
atvyko pas likusią namuose mano 
žmonos motiną, Uršulę Keraitienę, 

tikrai bažnytiniai žmonės - nedaly
vavo pamaldose, kai tas pats Lom
žos vyskupas pagelbininkas prieš 
keletą mėnesių vizitavo Punsko pa
rapiją. Parapijos choras atsisakė 
giedoti vyskupo sutikimo proga; 
’’Jeigu vyskupas taip neteisingai ir 
įžeidžiančiai interpretuoja nuošir
džius lietuvių katalikų prašymus, 

.kaip galėčiau nuoširdžiai melstis jo 
atnašaujamose šv. Mišiose?” - pasa
kė vienas giliai tikintis, aukštos hu
manistinės ir religinės kultūros lie
tuvis intelektualas.

Tą laišką vėliau, atrodo, apgailes
tavo ir pats jo autorius, teisindama
sis, kad pasirašęs Seinuose parengtą 
tekstą.

VI
KLEBONAS: Dviem kalbom 

pamaldų įvedimas Seinų bazilikoje 
sudarytų progą papiktinimam, net 
muštynėm, kaip esą ne kartą atsiti
kę anksčiau.

LIETUVIAI: Prisimenantieji 
anksčiau buvusias paraliturgines 
lietuvių pamaldas tvirtina, kad vis
kas ramiai praeidavę, jokių išsišoki
mų ir papiktinimų nebūdavę. Išsišo
kimai esą tiktai išimtini atvejai, dėl 
kurių negalima kaltinti lietuvių. Iš 
lietuvių pusės tikriausiai nebus jo
kių išsišokimų ir papiktinimų. Lie
tuviai jau yra pakankamai įpratę į 
lenkų provokacijas ir mokės joms 
nepasiduoti, laikydamiesi ramiai ir 
kultūringai. Lenkų katalikų - kunigų 
ir pasauliečių - didžioji dauguma taip 
pat pilnai supranta lietuvius ir pri
pažįsta jiems teisę turėti-savas lie
tuviškas pamaldas bazilikoje. Maža 
grupelė šovinistų greitai liausis, jei
gu klebonas liausis juos inspiravęs. 
Dviem kalbom pamaldos bazilikoje 
kaip tik bus svarbus lenkų ir lietu
vių vienybę bei sugyvenimą skati
nantis ir tautinę toleranciją ugdan
tis veiksnys.

Lietuvių stūmimas iš bazilikos 

agentų persekiojamas net jam pa
čiam nežinant už ką. Jis savo išgy
venimus surašė ir kaip laišką pa
siuntė KGB viršininkui Maskvoje 
prašydamas liautis jį persekiojus. 0 
tokių terleckų Lietuvoje yra šimtų 
šimtai.

Čia paduodame Antano Terlecko 
minėtą laišką ištisai, kaip kad jis 
buvo Liet. Kat. Bažnyčios Kronikoje 
ir kaip buvo eilės Amerikos lietuvių 
laikraščių perspausdintas. Jo raštas 
išverstas angliškai ir atskiru leidiniu 
išleistas Amerikoje, kurio keletas 
egzempliorių pasiekė ir Australiją.

Red.

ir išvežė ją ’’pasikalbėti” apie žento 
reikalus, kuris, pagal juos retai lan
ko bažnyčią, bet dėl kovos su tarybų 
valdžia susidėjo su rusais ir net žy
dais. Kiti čekistai tuo metu tikrino 
mano knygas ir užrašus. -

Už ką KGB terorizuoja mane štai 
jau daugiau, kaip 30 metų?

Mano tėvai turėjo tik 3 ha žemės, 
ir jiems dažnai tekdavo kumečiauti 
pas dvarininkus. 1940 metais tarybų 
valdžia jiems davė 3 ha žemės, o 
1944 m. - 7 hektarus. Mano motinos 
brolis 1940-41 m. dažnai įtikinė
davo tėvą, kad tik Stalinas išgelbėjo 
mūsų šeimą nuo skurdo. Tačiau jį 
patį su žmona ir mažamečiais vai
kais 1941 metų birželio 14 išvežė į 
Sibirą. Pakeliui į lagerį jį atskyrė nuo 
šeimos. Jis pats po kelių mėnesių 
žuvo lageryje. Badu mirė ir jo žmo
na. 1941 metų naktis iš 14 į dieną li
ko mano atmintyje visam laikui. Tė
vai išėjo atsisveikinti su tremiamais 
į Sibirą. Aš buvau tik 13-kametis 
berniukas. Tą naktį mano sieloje už
gimė neišnaikinama neapykanta 
Stalinui... Kai, būdamas studentu,

(kuri drauge yra ir parapijos bažny
čia) daugeliui vietinių ir iš toliau at
vykstančių maldininkų bei turistų 
dabar kaip tik yra didelis papiktini
mas. Lietuvių teisę į savas pamaldas 
šioje bazilikoje gina ir daugelis len
kų, ypač iš toliau atvykstančių į Sei
nus.

Jau vien pastoracinė logika reika
lautų, kad parapijos bažnyčia būtų 
visos tikinčiųjų bendruomenės šir
dis. Kodėl lietuviškajai tos bend
ruomenės daliai visai nėra vietos 
bazilikoje, kai tuo tarpu lenkai čia 
turi net šešerias šv. Mišias kiekvie
ną sekmadienį. Ar nėra skaudi dis
kriminacija, kai lietuviai yra išski
riami iš parapijinės bendruomenės, 
stumiant juos į bažnytėles ir koply
čias, tartum į kokį getą?..vn

KLEBONAS: Mes esame pri
klausomi nuo komunistinės valdžios 
įstaigų. Galime pasunkinti padėtį, 
jeigu įsileisime lietuvius į baziliką.

LIETUVIAI: Tai nieku nepagrįs
tas išsisukinėjimas. Pastaraisiais 
dešimtmečiais valdžios politika tau
tinių mažumų atžvilgiu Lenkijoje 
yra žymiai pasikeitusi. Lietuviai ga
vo lietuvišką gimnaziją Punske, ga
vo savas pradžios mokyklas. Val
džios lėšomis baigiami statyti dideli 
gimnazijos rūmai, bendrabutis šim
tui moksleivių ir mokytojams namai. 
Įsteigta Lietuvių Kultūros Draugi
ja. Leidžiamas laikraštis ’’Aušra”.

Į lietuviškų pamaldų reikalą val
džios įstaigos nesikiša. Manoma, kad 
valdžios įstaigos būtų net patenkin
tos, jeigu greičiau baigtųsi šis lietu
vių - lenkų ginčas, patenkinant labai 
kuklų ir savaime suprantamą lietu
vių reikalavimą. Kai kas čia net 
įžiūri tam tikrų lenkų kunigijos sfe
rų pastangas papildyti tai, ką val
džios įstaigos šiuo metu nepakanka
mai atliekančios lietuvių lenkinimo 
srityje. Nukelta į psl 6

A. TERLECKO VARGŲ 
GRANDINĖ

klausydavau paskaitų apie nesava
naudišką Stalino meilę mano mažai 
lietuvių tautai, neapkenčiau ir tų, 
kurie tvirtino tą melą.

1941 metų birželyje rusus pakeitė 
vokiečiai. Žmones šaudė vien už tai, 
kad jie gimė žydais. Visa širdimi ne
kęsdamas fašizmo ir teroro, džiau
giausi galimybe padėti rusų belais
viams. Bet, mano nuostabai, 1942 
Švenčionėliuose rusiškai kalbą pri
žiūrėtojai manęs prie jų neprileis
davo. Tik žiemą, kai apsaugą pakei
tė palyginus geresni seni vokiečių 
kareiviai, galėdavau nunešti belais
viams paskutinį kąsnį duonos. Mano 
tėvai ne kartą priglaudė bėgusius iš 
nelaisvės rusų kareivius, jiems pa
dėjo. Bet 1945 metų pavasarį grįžusi 
tarybinė armija ’’atsidėkojo” tėvui 
areštu.

Liepos 27 buvau areštuotas ”už 
dalyvavimą pogrindžio organizaci
joje "Geležinis vilkas”,- apie kurią 
neturėjau jokio supratimo. Kada 
NKVD kareiviai perdavė mus, šešis 
’’vilkus” Švenčionėlių KPZ, ten ka
reivius išplūdo už tai, kad jie nesu- 
šaudė mūsų vietoje, nes, esą, "visi 
lietuviai - fašistai ir banditai”. Tie 
"banditai” tuo metu buvo nuo 13 iki 
16 metų. Ne tik mano šeimoje, bet 
niekas ir visame kaime netarnavo 
okupantams. Į šaukiamąjį vokiečių 
kariuomenės punktą atvyko tik vie
nas jaunuolis, bet ir tas greitai pa
bėgo. Niekas nestojo ir į Raudonąją 
armiją. Krivasalio kaimo jaunimas 
išėjo į partizanus (kuriuos jūs vadi
nate banditais). Aš nepasekiau jų 
pavyzdžiu, nes bijojau ginklo, krau
jo ir tikėjausi išgyventi'to meto 
siaubą, niekur nedalyvaudamas. 
Tačiau KGB organai neleido išlikti 
pašaliečiu stebėtoju.
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V. JOMANTO KŪRINIŲ PARODA
Vinco Jomanto skulptūros ir gra

fikos paroda Rudy Komon meno ga
lerijoje nėra gausi savo eksponatais: 
iš viso tik penkios skulptūros ir trys 
medžio grafikos darbai. Tačiau tie 
keli darbai palieka didelį įspūdį ir į 
juos žiūrint net abejoji, ar čia paro
da, ar kokios senoviškos religijos 
šventovė. Labai keista, kada girdi 
moderniškoje parodoje tolimą lietu
viškų rūpintojėlių aidą, atpažįstamą 
po naujamadžiu formalistiniu pa
viršium.

Vinco Jomanto pasirinkta me
džiaga visiems darbams yra medis. 
Tai lyg slapta santarvė tarp dviejų 
brolių - žmogaus ir medžio, lyg suo
kalbis išreikšti vienas kitam neišsa
kytus apmąstymus. Bendra visų 
darbų tema ir yra kontempliacija 
apie gyvenimą, grįžimas į seną pra
eitį ir perėjimas į nežinomą (o gal ži
nomą) ateitį per ”Vėlių susibūrimą”.

Vincas Jomantas moderniškoje 
skulptūroje yra vienišas, nes prie
šingai dabar paplitusiam nuasme
nintam, objektyviam, dinamiškam ir 
monumentaliam pasireiškimui dai
lėje, jo darbai yra asmeniški, statiš
ki, nemonumentalūs ir labai intro- 
spekciniai. Šioje parodoje išstatytos 
skulptūros tai ne gatvės triukšmą 
peršaukiančios figūros, o suprastin
tos ir sųabstraktintos žmogaus for
mos, kviečiančios į susimąstymą.

V. Jomanto kūryboje broliška 
meilė medžiui panaikina ribą tarp 
kūrybiškumo ir meistriškumo. Savo 
grafiniuose medžio darbuose, kurie 
atrodo kaip mediniai paveikslai, jis 
atskleidžia kiekvieną medžio gysle
lę, kiekvieną atšaką o tuo pačiu ir tą 
gyvenimą, kažkada sruvenusį tomis 
gyslomis. Paviršus lyg ne mašina ar 

rankomis, o ašaromis išlygintas.
Skulptūrose Jomantas naudoja 

ansamblinį metodą: ansambliniu 
būdu sukuria kiekvieną figūrą ir ta
da kelias figūras sugrupuoja į vieną 
ansablį. Atskirame vienete jaučiama 
vidinė, uždara įtampa, o šios figūros 
grupėje dažnai jaučiasi lyg ir sveti

6^:

BokštaiVincas Jomantas

mos viena kitai, nenorinčios išeiti iš 
savo vidinio pasaulio, tyliai mąstan
čios kiekviena sau-.

Nežiūrint to, kad V. Jomanto dar
bų kiekviena detalė be išimties be 
galo kruopščiai išdirbta, galutiniame 
rezultate to darbo lyg nebūta. Fina
linis įspūdis - lyg viskas būtų tik per 
skulptoriaus didelę meilę medžiui 
susikūrę kažkokiu stebuklingu 
būdu.

Paroda truks iki lapkričio 10 d.
G. Kazokienė

LIETUVIS AMERIKOS

ISTORIJOJE

JAV 200 metų laisvės paskelbimo 
sukaktin liepos 4 dieną New Yorko 
miestan suplaukė iš pasaulio kraštų 
200 laivų kur dalyvavo prez. Fordas 
su valst. sekretorium ir vyriausybe. 
Lietuviai su savo programa viršijo 
visas kitas etnines grupes paskelb
dami šio miesto istorinį įvykį. Iškil
mėms vadovavo R. Žymaitaitė, kuri 
savo įžanginiu žodžiu atkreipė visų 
dėmesį, kad lietuviai nors mažos 
tautos atstovai, jau ir prieš daugelį 
metų davė svarų įnašą šio krašto 
kultūrai. Toliau pažymėjo ne 
visiem žinomą faktą, kad šis miestas 
kartu mini ir 300 metų sukaktį, kada 
jo vardas buvo dar New Amster
dam, kada čia atvyko pirmasis lietu
vis dr. Aleksandras Kuršius peda
gogas, gydytojas, gamtininkas, teo
logas ir teisininkas, prieš atvykda
mas (1659 metais) profesoriavęs 
Lietuvoje. Kai miestas teturėjo vos 
1500 ’’dūšių” ir 200 namų. Kuršius 
pagal sutartį su miesto meru įsteigė 
aukštesniąją mokyklą. Meras 
Beame atidengė paminklinę lietuvių 
lentą toj vietoj, kur dėstė pirmas šio 
miesto mokytojas A. Kuršius. Tau
riam lietuviui atžymėti a.a. Dr. 
Paprockas (1967 m.) atspaude ir iš
leido anglų kalba Kuršio 1662 m. di
sertaciją 1500 egz., kartu su Simu
čiu P.L.G. Sąjungos lėšomis.

(s.c.)

Amerikos prezidentas G. Ford 
prisipažino suklydęs, kai jis deba
tuose su J. Carter teigė, kad rytų 
Europos kraštai nesą tiesioginėje 
Sovietų Sąjungos kontrolėje ir įta
koje. Vėliau jis šitą teigimą atšaukė, 
tačiau daugelio amerikiečių rinkikų, 
ypač rytų Europos kraštų kilmės, 
akyse prezidento markė gerokai nu
kentėjo.

Už ką...
Pirmasis mano suėmimas 1945 tę- 

sitęsė 2 mėnesius. Jis nedaug ką 
mane pamokė apie tarybinių organų 
metodus ir apie jų vykdytojus. Lei
tenantas Mikolaičik, seržantas Pav
lov, mušdami buožėmis, grūstuvais 
ir kitokiais ’’ginklais”, mankštinosi 
ant manęs ir mano draugų. Net in
scenizuodavo sušaudymą, liepdami 
kasti sau duobes... Nežiūrint į tai, iš 
kalėjimo neišsinešiau neapykantos 
jausmo savo budeliams. Greitai vis
ką užmiršau, viską atleidau. Bet 
Saugumo organai neužmiršo nieko. 
Matyt, jie matė, kad jiems per du 
mėnesius-nepavyko manęs padaryti 
’’susipratusiu lietuviu”, ir pradėjo 
sekimą. Dažnai kratė net kelionėse - 
autobusuose, traukiniuose.

1946 metų rudenį atvykau moky
tis į Vilnių ir kartu su technikumo 
draugu išsinuomavau kambarį- Mes 
buvome skirtingi žmonės. V. tėvas 
ir brolis jau 1945 buvo nuteisti, o ki
tas brolis, partizanų būrio vadas, 
1945 metų kovo mėnesį žuvo Laba
noro girioje kovoj tarp 400 - 500 lie
tuvių partizanų ir NKVD kariuome
nės. V. draugai - Juozas Buika ir 
Adolfas Kurila - nebuvo mano drau
gai. Nežiūrint į tai, 1949 gegužės 19 
mane nuvedė į MGB ir aipkaltino ry
šiais su jais. Išaiškėjo, kad Kurila 
buvo suimtas, o Buika užverbuotas 
ir pasiųstas į vieną iš partizaninių 
dalinių. V., su kuriuo draugavo Bui
ka ir Kurila, net nebuvo iššauktas į 
MGB. Kodėl? Ar ne todėl, kad 1945 
V. pasislėpė nuo suėmimo dėl mūsų 
bylos, o man buvo suteikta galimybė 
susipažinti su tarybiniu kalėjimu, ir 
GB akyse aš buvau laikomas pavo
jingesnių, nei jis?

1950 metų balandžio mėnesį mane 
vėl' nuvedė į MGB. Kadangi 1949 
birželyje įstojau į komjaunimą, če

kistai man pasiūlė išaiškinti Buiką, 
kaip išdavusį organus. Taip pat-pa
vedė sekti studentų nuotaikas ir 
pranešinėti telefonu. Nei karto ne
paskambinau ir kuriam laikui buvau 
paliktas ramybėje.

1952 balandžio 24 buvo suimtas 
mano draugas A., apkaltinus jį pasi
kėsinimu į LTSR Aukščiausios ta
rybos prezidiumo pirmininką J. Pa
leckį. Kapitonas Danilčevas (dabar
tiniu metu MGB papulkininkas) 
įkalbinėjo mane,’kaip komjaunuolį ir 
neturtingų tėvų vaiką, padėti de
maskuoti buožės sūnų A. Man atsi
sakius, kapitonas MGB organų var
du pagrasino keršyti visą gyvenimą. 
Tų pačių metų rudenį, spiriant Vil
niaus Valstybinio universiteto kad
rų skyriaus viršininkei Monochinai, 
buvau pašalintas iš komjaunimo. 
Grasino išmesti iš universiteto ir 
paimti į kariuomenę. Išgelbėjo so
cialinė kilmė ir, svarbiausia, Stalino 
mirtis. Čekistas Bulyginas (šiuo me
tu advokatas) grasino ’’pasodinti”, 
bet ir jam' tai įvykdyti sutrukdė 
Stalino mirtis.

iyr>4 oaigęs universitetą, pradė
jau dirbti TSRS Valstybinio banko 
Lietuvos respublikinėje kontoroje. 
Skyriuje lietuvių nebuvo. Rusai, iš
dirbę čia 10 ir daugiau metų (kai ku
rie iš jų dirbo Lietuvoj 1940-41 me
tais), nemokėjo nei žodžio lietuviš
kai ir nieko nežinojo apie Lietuvą. 
Aš negalėjau jų įtikinti, kad lietuvių 
kalba nėra vokiečių kalbos- dialek
tas, kad lietuviai nebendradarbiavo 
su vokiečiais Ujo pasaulinio karo 
metu, kad Lietuva buvo vienintelė iš 
vokiečių okupuotų kraštų, kur jiems 
nepavyko suorganizuoti SS legionus 
(už ką ir buvo uždarytos visos lie
tuvių aukštosios ir kai kurios vidu
rinės mokyklos). Manęs klausinėda
vo, kokia kalba aš kalbuosi su savo 
dukra ir į kokią mokyklą ruošiuosi ją 
atiduoti. Tekdavo paaiškinti, kad 
lietuvių savimonė yra aukštesnė už 
sovietinės šiaurės klajoklių. O kokie

būdavo mano pokalbininkų veidai, 
kai išklodavau jiems istorinius fak
tus apie tai, kad savo laiku tokie sla
vų miestai, kaip Kijevas, Kurskas, 
Minskas, Smolenskas buvo valdomi 
lietuvių, ir kad dabartinę Odesą 
įkūrė Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas! Ir prasidėjo kalbos, kad 
esą aš nacionalistas. Pasipylė skun
dai į KGB. Biurokratai įkalbėjo 
Kontoros valdytoją Knyvą pašalinti 
mane, ir 1955 metų rudenį buvau 
perkeltas į Dzeržinskio skyrių su 
mažesniu atlyginimu. Betgi, "atoly- 
dis” po Stalino mirties dar tęsėsi, ir 
valdytojas grąano mane į Valstybi
nės valdybos viršininko pavaduotojo 
pareigas ir leido mokytis stacionaro 
aspirantūroje.

Vienas iš padarinių, kuriuos iš
šaukė Stalino mirtis, buvo lietuviš
kų mokyklų organizavimas etnogra
fiškosiose lietuvių žemėse, prijung
tose prie Baltarusijos, TSR. Prie šio 
judėjimo, kuriam vadovavo akade
mikai Balčikonis ir Ivanauskas, pri
sijungiau ir aš. Kartu su studentais 
važinėdavau į Baltarusijos TSR, 
lankydavau lietuviškas gyvenvietes, 
veždavau ten lietuviškus tarybinius 
laikraščius, knygas. Tuo pat metu 
lietuviškose žemėse, kurios buvo 
lenkų valdžioje, buvo kuriamos lie
tuviškos mokyklos. Susirašinėjau su 
tų mokyklų mokytojais, siunčiau 
jiems lietuviškas tarybines knygas. 
Nemaniau, kad mano veiksmai* 
prieštarauja tarybinei konstitucijai. 
Bet KGB buvo kitokios nuomonės. 
Jie įterpė į veikėjų už lietuviškąsias 
mokyklas gretas savo agentą Titlių, 
"Vaizdo” spaustuvės darbuotoją. Jis 
pasiūlė V. Laugaliui sukurti pogrin
džio organizaciją "Liaudies frontas” 
ir primygtinai reikalavo, kad jos 
centre būtų ekonomistas. Vengrijos 
įvykių metu, Laugalis pakvietė ma
ne į vieną savo bendraminčių susi
rinkimą. Atėjo tik vienas Laugalio 
draugas - J. Semėnas, kurį aš 
mačiau pirmą kartą. Išsiskirstėm

nieko neišsprendę. Po keletos mė
nesių Laugalis kreipėsi į mane su 
pržfcymu gauti per Titlių iš spaustu
vės tipografinį šriftą. Aš atsisakiau. 
Tuo ir baigėsi mano ’’pogrindinė” 
veikla .’’Vengriškoji dvasia" greit iš
garavo. Nurimo ir lietuviškieji 
"suokalbininkai”. Laugalis išvyko 
mokytojauti į rajoną. Praėjus me
tams po mūsų pirmojo ir paskuti
niojo susirinkimo, KGB nutarė mus 
suimti.

Krata per 1957 metų Kūčias ne
davė laukiamo rezultato. Aš buvau 
tardomas be perstojo dvi paras. 
Tardymas buvo vykdomas naudo
jant akademiko Pavlovo mokslo pa
siekimus sąlyginių refleksų srityje. 
Kai ir tai nepadėjo, buvo panaudoti 
stipriai veikią narkotikai. Kapitonas 
Kolgovas (dabar papulkininkis) 
įkalbinėjo mane išgerti butelį limo
nado... Po to visai savaitei aš tapau 
abejingas ne tik savo, bet ir mano 
artimųjų likimui. Kapitonui diktuo
jant parašiau "nuoširdų prisipažini
mą”.

KGB kalėjime buitinės sąlygos 
buvo dar pakeliamos. Visos pastan
gos buvo sutelktos sukelti moralines 
kančias. Tarsi atsitiktinai pasodino į 
26-tą kamerą, iš kurios langelio kas 
rytą galėjau matyti troleibuso su
stojime savo nėščią žmoną, lydinčią 
mūsų ketverių metų dukrą į vaikų 
darželį. Visą mėnesį neleido nusi
skusti, o po to atvedė parodyti tė
vams, kad pakankintų juos mano iš
vaizda, o mane - tėvų ašaromis. Pa
matę, kad aš gerai pakeliu kalinimą 
vienutėje, į mano, kamerą pervedė 
jėzuitų kun. Aleksandrą Markaitį. 
Jis pateko čia jau trečią kartą, buvo 
palaužtos sveikatos, kankinamas 
baimės, kad štai vėl bus iškviestas 
pas Lietuvos KGB pirmininko pava
duotoją Martavičių, kur jį vėl žvė
riškai sumuš, kaip kad 1949 metais.

(Bus daugiau)
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Kovoje už ir prieš..
Atkelta is psl. 4

VIII
KELBONAS: Lietuviai bazilikoje 

blogai elgiasi, ateiną neblaiviame 
stovyje tiesiog iš karčiamos.

LIETUVIAI: Beveik visi lietuviai, 
kurie po paskutinių lenkiškų Mišių 
dalyvauja privačiose lietuviškose 
’’pamaldose”, j bažnyčią ateina jau 
viena valanda anksčiau ir drauge su 
lenkais dalyvauja Mišiose. Per ilgą 
laiką galėjo pasitaikyti, kad į šias 
pamaldas atėjo ir koks nevisai blai
vus lietuvis, bet dėl to negalima kal
tinti visų. Lenkai nemažiau geria už 
lietuvius.

IX
KELBONAS: Jeigu lietuviai ne

atsisakys nuo pamaldų bazilikoje, jie 
visai liks be lietuviškai kalbančių 
kunigų.

LIETUVIAI: Palikti lietuvius be 
lietuviškai kalbančio kunigo būtų 
neteisinga. Būtų tęsimas senos lie
tuvių lenkinimo politikos, dėl kurios, 
pavyzdžiui, kun. A. Jurkevičius ir 
kun. B. Kuculis buvo pašalinti iš 
Lomžos seminarijos. Lietuviškai 
kalbančių kunigų Lenkijoje ne
trūksta. Norint būtų galima surasti 
ir kitoje vyskupijoje.

Ir Lenkijos kunigai galėtų pasekti 
Lietuvos kunigų pavyzdį. Lietuvoje 
yra bent 20 parapijų, kuriose yra 
leidžiamos lenkiškos pamaldos. Be
veik visose šiose parapijose lietuviai 
kunigai yra išmokę lenkų kalbą ir 
mielai patarnauja lenkams, nebei
dami jokių problemų. Pav. mažoje 
Turgelių parapijoje Bielorusijos pa
sienyje klebonas kun. V. Aliulis (bu
vęs Kauno Kunigų Seminarijos vi- 
cerektorius) specialiai išmoko lenkų 
ir bielorusų kalbą, kad galėtų visiem 
vienodai patarnauti.

KODĖL LIETUVIAI NEPASI
TENKINA JIEMS PASKIRTA 
MAŽA BAŽNYTĖLE SEINUOSE:

1) Seinų bazilika nėra eilinė, pap
rasta parapijos bažyčia. Ji yra šven
tovė, sukurta per tris šimtmečius. 
Su ja yra susijusi visa šio krašto 
žmonių istorija. Čia yra stebuklin
gas Dievo Motinos paveikslas, prie 
kurio meldėsi ištisos lietuvių gene
racijos. ’’Čia buvome pakrikštyti 
mes, mūsų tėvai ir protėviai”. Čia 
yra vyskupo Antano Baranausko 
kapas...

2) Lietuviam paskirta bažnytėlė 
yra gana graži, bet visai maža. Joje 
yra tiktai 26-šios normalios sėdimos 
vietos. Užpildžius visus bažnytėlės 
kampus, čia gal būt sutilptų dau
giausia apie 150 asmenų. Čia nie
kuomet nebūtų galima pravesti iš
kilmingesnių pamaldų su vargonais 
ir choru, kaip lietuviai nuo seno yra 
įpratę. Bazilika tuo tarpu yra labai 
graži ir didinga tiek iš lauko, tiek iš 
vidaus. Yra gerai apšildoma ir turi 
gerus vargonus, pakankamai sėdi
mų vietų. Net ir matydamas sausa
kimšai pripildytą bažnytėlę, Seinų 
kelbonas neketina lietuvių įsileisti į 
baziliką. ’’Jeigu nesutilpsite vienose 
Mišiose, galėsite gauti kitas - kad ir 
trejas ar ketverias -, bet į baziliką 
Jūsų neįsileisiu”, - sako klebonas.

3) Lietuviškos pamaldos baziliko
je vieną kartą savaitėje Seinų para- 
piios lietuviam turėtų gyvybinės 
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reikšmės tiek religiniu, tiek tautiniu 
atžvilgiu. Čia galėtų susirinkti di
desnis lietuvių būrys: bent du ar 
trys šimtai. Galėtų gražiai pravesti 
visų aktyvų dalyvavimą šv. Mišiose 
su vargonų muzika choru, visos 
bendruomenės giedojimu ir t.t. To
kios gražios lietuviškos pamaldos 
patrauktų ir jaunimą. Jose mielai 
dalyvautų ir sulenkėjusių ar mišrių 
šeimų nariai. Visai Seinų lietuvių 
bendruomenei tai reikštų religinį ir 
tautinį atgimimą. Klebonas sako, 
kad Seinuose jau nėra lietuvių. Bet 
iš tikrųjų jis bijo, kad lietuviai rink
sis gausiau į pamaldas negu lenkai, 
ir kad jų pamaldos bus gražesnės už 
lenkų. Panašiai buvo Šventaisiais 
Metais, kai vyskupas buvo leidęs 
vieną savaitės dieną (ne sekmadienį) 
lietuviams Šventųjų Metų 
pamaldas. Per ištisus metus kiek
vieną savaitę didelės lietuvių grupės 
(po 200 - 300 asmenų) su dideliu pa
maldumu aktyviai dalyvaudavo 
šiose pamaldose. Ir šios pamaldos 
praeidavo be jokių incidentų.

Lietuviškų pamaldų padalijimas į 
mažas bažnytėles ir koplyčias ilgai
niui vestų tiek į religinio, tiek į tau
tinio gyvenimo sunykimą lietuvių 
tarpe. Į tas kuklias pamaldėles 
ankštoje bažnytėlėje visų pirma bū
tų sunku privilioti lietuvišką jauni-

Viktoras Baltutis

SPAUDOS GALYBĖ
Feljetonas

Dar drėgnu pirštu vedžiojau per 
raides, bandydamas sudaryti žodį, 
kai spaudos konkurso premiją lai- 
i:.ėj<> posakis: ’’Laukiniai laikraščių 
neskaito”. Šis posakis ne vienam 
įvarė baimės, nes kas nori būti lau
kiniu? Mūsų kaimynas iš prigimties 
beraštis, tai išgirdęs, tvėrė laikraštį 
ir kiekvieną sekmadienio popietę, 
sėdėdavo sode po slyva su laikraščiu 
rankose, nors skaityti ir nemokėjo, 
bet gi reikėjo įrodyti kaimynams, 
kad nesąs laukinis.

Tik vėliau supratau, kokia jėga ir 
galybė. slypi laikraštyje. Įgudęs 
skaityti, skaičiau viską, nepraleis
damas nei vienos eilutės. Žmonės 
sakė mane būsiant išminčiumi, bet 
šiuo teigimu dar ir šiandien labai 
a be j. ju.

Aust ralijoje ’nesusigraibydamas 
angliškame šrifte, pasilikau prie lie

ti višk". Skaitau visą lietuvišką 
spaudą: skirtą katalikams ir kitą vi
sion s likusiems bendrai. Kartais 
abu laikraščiai lyg susitarę, vienas 
kitan; brūkšteli: pradžioje švelniai it 
žąsies plunksna miegamčiam po no
simi. vėliau, pamažu tautiečiai 
įkaista ir pradeda kapotis kirviais: 
kur pakliūva, kam pakliūva, be jokio 
gailesčio, ir vis dėl bendros visų ge
rovės, dėl vienybės ir tautos laisvės. 
Kažkoks gudruolis pasiūlė abu laik
raščius sujungti. Girdi, tai bus pi
giau, būsime visi vienos nuomonės, 
užteks vieno spaudos baliaus ir paš
to išlaidų bus perpus mažiau.

Man, atvirai kalbant, tas nepati
ko. Parašiau redaktoriui savo nuo
monę, paprašydamas ją paskelbti. 
Grąžino be jokio prierašo. Ak, tai Ši

PADĖKA

Esant mums Fairfield ligoninėje patyrėme didelio dėmesio ir susilau
kėme visokios paspirties iš artimųjų ir bičiulių. Ačiū visiems už lankymą,, 
gėles ir dovanas.

Ypač dėkingi Dr. V. Barkuvienei už rūpestingą priežiūrą, p.p. But- 
kams ir sesutei Onutei, Keciorienei, Olšauskienei, Pauliukonienei, Žu
kauskui, Mikalauskienei, Šaparienei, Miniotui, Jurevičiams, J. ir J. Kal- 
govams, Eirošiui, Rimkams, kun. P. Butkui, J. Kapočiui, C. Liutikui, 
Petroniui, A. KolbakieneK Čelkienei, V. Stanevičienei, S. ir R. Kapo- 
čiams, E. Stasiūnaitienei, ligoninės seselėms ir visiems, kurie mus lankė, 
užjautė ir rūpinosi. Atsiprašome visų tų, kurių čia per neapsižiūrėjimą 
gal ir nepaminėjome.

Taip pat išskirtinai dėkojame p. V. Stanevičienei už namų priežiūrą.
Onutė Kapočienėir S. Jankauskas.

mą. Jaunimas tokiu būdu pamažu 
nutoltų nuo Bažnyčios, o vėliau ir 
nuo tautinės bendruomenės. Arba 
Bažnyčioje jis pradėtų matyti savo 
tautos priešą... Ne be reikalo kai 
kurie lietuviai čia mato sąmoningą 
lenkų planą slopinti lietuvybei ’’Mes 
tikėjimo nepamesime, - sako senes
nieji Seinų lietuviai, - bet kas bus su 
mūsų vaikais?”

SEINŲ LIETUVIAI KATALI
KAI PRAŠO LAISVOJO PASAU
LIO LIETUVIŲ PAGALBOS. JIE 
YRA ĮSITIKINĘ, KAD YPAČ 
LAISVOJO PASAULIO LIETU
VIAI VYSKUPAI IR KUNIGŲ 
VIENYBĖ JIEMS GALĖTŲ 
LABAI DAUG PADĖTI.

taip! Tuoj pasiunčiau kitam redak
toriui, tas irgi atrodo net neskaitęs 
grąžino su trumpu prierašu: ’’Min
tys geros, bet tegu dar paguli”.

Trečią laikraštį prisiunčia iš gim
tojo krašto. Nors ateina labai pavė
luotai, bet nesiskundžiu, mat, ne
prašo aukų, neragina užsimokėti 
prenumeratos, ir kaimynas niekados 
neprašo jo paskaityti. Taigi, savo 
pasiūlymą pasiunčiau ir šio laikraš
čio redaktoriui. Ne tik, kad negrąži
no straipsnio, bet nustojo ir laikraštį 
siuntinėję. Matyt labai užsigavo. 
Nors nebuvo ko, aš bendro gero 
siekdamas, bandžiau atvesti į tikrą 
kelią. Nenori! Nereikia.

Neseniai visiems bendrai laikraš
tyje, kažkoks pulkauninkas pradėjo 
įrodinėti, kad Vatikanas pardavė 
Lietuvą ruskiams, o katalikams 
skirtas laikraštis įtikinėjo, kad Va
tikanas Lietuvą išvadavo; tuo tarpu 
laikraštis iš gimtinės rašo, kad Lie
tuva yra išvaduota ir parduota. 
Kažkokia lai miksimaiozė.

Mano bičiulis lietuviško laikraščio, 
neėmė nė į rankas. Aš jį paraginu, o 
jisai ginasi, sukasi ir teisinasi lyg ką 
tai negražaus padaręs. Vieną sek
madienio popietę, jau atidarius.ant
rą flagoną. bičiulis paliejo teisybę. 
Girdi, esąs nukentėjęs dėl lietuviš
kos spaudos. Sakau, gal knygnešiu 
buvai? Jis vis varžėsi, muistėsi kolei 
lyg kabliu išpešiau paslaptį.

Mat, ankščiau gyveno kitame 
mieste ir buvo vedęs trečios eilės 
našlę, kurią metęs atsikraustė čio
nai. Vienumos ėdamas, nebeišlaikė 
ir pradėjo per lietuvišką spaudą ieš
koti sau poros. Laikraščio redakcija 
gavusi eilę.pasiūlymų, vieną jų iš
rinko ir suderinę pranešė, kad iš
rinktoji netrukus atvyks. Bičiulis 
išvalė namą, nukirpo žolę ir pasiri
šęs margą kaklairaštį laukė. Vaka
riniu autobusu atvyko lauktoji. Nagi 
ta pati, nuo kurios pabėgo. Redakci
jai parašė stiprų laišką ir atsakęs 
prenumeratą žadėjo net atsakomy
bėn traukti, bet pamažu apsirąmino, 
sulaukė poros vaikučių ir gražiai 
gyvena. Lietuviško laikraščio 
vistiek nesiprenumeruoja, bet sko
linasi iš manęs.

Žinau, kad mūsų redaktoriams 

nėra lengva visiems pagal jų skonį 
pataikyti, bet reikalą nuogai paė
mus, mūsų spaudoje permažai rašo
ma apie seksą. O seksas dabar ma
doje, tai ir mūsų spauda turėtų 
neatsilikti. Parašiau redaktoriui 
laišką su aiškiais ir pagrįstais paaiš
kinimais ir pasiūlymais, o jis tyčia ar 
per klaidą laišką grąžino žmonai, 
kuri mane išvadino paleistuviu ir 
net skirybomis grąsino. Taip sekso 
reikalas ir baigėsi.

Metams kraunantis kartais ir 
sveikata sušlubuoja. Pavasario žie
dai, vietoj kėlę norus dūksmo ir gy
venimo, aštriais kvapais lenda nosin 
ir čiaudulių tampomas sieki vaisto. 
Nors ir šimtais draudimų apsikars- 
i ęs, negi dėl čiaudulio gaišinsi gydy- 
toją. O mūsų laikraščiai, kaip susi
tarę apie sveikatą visai neberašo. 
Ankščiau būdavo abu pilni patarimų 
ir nurodymų. Kiekviename numery
je įvairiausių receptų: ką valgyti, 
kaip valgyti, ko negerti, kaip mie
goti ir šimtai kitų, kurių prisilaiky
damas sulauksi šimto metų ir svei
ku'ėlis nasitrausi iš gyvenimo. 
Šiandien jau rašoma apie testamen
tų sudarymą, vis dažniau dedamos 
graborių reklamos ir raginama au
koti fondamSj bet tai jau kita tema.

Taigi prisimindami aną spaudos 
konkurso posakį, tikiu į spaudos ne
suvaržytą laisvę, į abu mūsų laik
raščius, nes juo daugiau turėsime 
laikraščių, juo daugiau tautiečių 
juos skaitys ir laukinių, kurie laik
raščių neskai o, neturėsime savo 
tarpe nei vieno.

vb

GALINGESNĖ UŽ ORLEANO MERGEIĘ

Perduodame vieną daugiau sukrečian
čių ištraukų iš Efraim Sevelos romano, 
„Truth is for Strangers“, kurioje pagrin
dinis veikėjas, Algis Požėra, stebi vieną 
Lietuvos partizanų susirėmimą sų sovie
tiniais kariais. Kaip žinia, .pats autorius 
Sevela dalyvavo kovose su partizanais, 
kaip sovietų karo korespondentas. „Rau
donų plytų pastate su šiaudiniu stogu, di
deliame lygiame lauke, trys lietuviai par
tizanai narsiai gynėsi nuo juos apsupan
čių pasigėrusių raudonųjų kareivių. (Par
tizanus jie vadino „banditais“). Kai sto
gas užsidegė, moteris pasirodė prie lango. 
Matėsi jos rusenančių rūbų siluetas rau
donųjų liepsnų fone. Ji pradėjo dainuoti 
Dainavo garsiai, bet neišlaikė melodijos, 
kuri buvo Lirtuvos himno. Ji nedainavo. 
Ji šaukė. Mirštantieji taip šaukia... Lie
tuvos poetas, Algirdas Požėra, Stalino 
laureatas, čia buvo liudininku ir pagal
vojo — „Mes esame didinga tauta. Nepa
lyginama. Toji mergina galingesnė už Or
leano mergelę. Ugnis nunešė ją į dangų... 
Ji bus šventoji... O aš... aš... niekas“.

(ELTA)

— Kodėl taip būna? — klausia 
svečias, — kad neturtingi žmonės 
paprastai duoda daugiau arbatpini
gių, negu pasiturintieji?

Kelneris filosofiškai atsako:
—Aš manau todėl, kad neturtin

gas žmogus nenori, kad kas nors 
žinotų, jog jis yra neturtingas. O 
turtingasis nenori, kad kas nors su
žinotų, jog jis yra turtingas.
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MŪSŲ PASTOGĖS POPIETĖ
Kur yra dūmai, ten turi būti ir 

ugnis, šiuo atveju, kur yra laikraš
tis, ten, savaime suprantama, yra ir 
redaktorius. Taigi prieš pradėdama 
kalbėti apie Mūsų Pastogės Popietę, 
noriu pirmučiausiai pakalbėti apie 
jos redaktorių p. Vincą Kazoką, bei 
jo trumpą viešnagę Adelaidėje.

Ponas Kazokas laikraščio propa
gavimo tikslu Adelaidėje apsilankė 
pirmą kartą, bet tikėkimės, kad ne 
paskutinį, nes kaip vėlesni rezulta
tai rodo toks redaktoriaus apsilan
kymas yra labai teigiamas ir vispu
siškai sveikintinas reiškinys. Jis su
teikia progos žmonėms besidomin
tiems lietuviška spauda, padisku
tuoti, pareikšti savo pažiūras vienu 
ar kitu klausimu, o taip pat, manau, 
padeda ir redaktoriui geriau su
prasti laikraščio skaitytojus ir pa
žinti jų padėtį.

Penktadienį popiet p. Kazoką, tik 
išlipusį iš lėktuvo Adelaidės aerod
rome, sutiko ir paėmė į savo globą 
spaudos puoselėtojas pBr. Straukas. 
Popietė praėjo besišnekučiuojant ir 
begvildenant įvairius visuomeninius 
bei kultūrinius reikalus ponų Strau- 
kų namuose. Vakare įvyko Adelai
dės Lietuvių Namuose spaudos dar
buotojų posėdis, kuriame dalyvavo 
gerokas būrys M.P. bendradarbių ir 
ALB Apylinkės valdyba. Čia buvo 
abipusiai pasisakyta spaudos reika
lais. Ponas Kazokas apibūdino Mūsų 
Pastogės vispusišką padėtį. Materi- 
jalinė padėtis nesanti labai bloga, tik 
prašė bendradarbius aktyviau 
reikštis jo leidžiamame laikraštyje. 
Pajuokavo, kad pereitais metais ki-. 
tų kolonijų skaitytojams galėjo su
sidaryti įspūdis, kad Adelaidė visa 
išmirus, išskiriant porą, trejetą as
menų. Bendradarbiai pasižadėjo pa
sitaisyti.

šeštadienis buvo skirtas M.P. re
daktoriaus susipažinimui ar pažinčių 
atnaujinimui su adelaidiškiais. Buvo 
aplankytas Adelaidės lietuvių kle
bonas kun. A. Spurgis MIC., ir dar 
keletas. Papietavęs ALB Apylinkės 
V-bos draugystėje pas ponus Alek

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

MALDOS APAŠTALAVIMAS

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI lapkričio mėnesiui MA. nariams. 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją - pagarba žmogaus gy
vybei.
misijų- kad naujoji karta krikš
čioniškuose kraštuose užlaikytų mi- 
sijonieriškas tradicijas ir jas papil
dytų.

Trumpas rytmetinis aukojimas:
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN

ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!

Mūsų amžiuje daug yra daroma 
žmogaus gyvybės išlaikymui ir jos 
pratęsimui. Pažanga moksle beveik 
visiškai nugalėjo kai kurias ligas ar 
tai efektyviais vaistais ar tai apsi- 
saugojant nuo jų skiepais, nekalbant 
jau apie chirurgijos ištobulėjimą, iš- 
gelbstinčios dau gyvybių. Dabar de
damos didelės pastangos nugalėti ir 
tas ligas, kurios iki šiol nesiduoda 
nugalimos - vėžį, leukemiją ir kai ku
rias rečiau pasitaikančias, kaip 
raupsus.

Kai tos pastangos ir mokslo lai
mėjimai išgelbsti daug gyvybių iš 
vienos pusės, iš kitos, gi, patys žmo
nės save sąminingai naikina. Tai yr 
ne kas kita, kaip artimo ar savo gy
vybės nevertinimas. Daug aukų nu
sineša abortai, entanazija (žudymas 
nepagydomų ligonių, paliegėlių, se
nelių ir pan.), apgalvotos ir supla
nuotos savižudybės, genocidas, eis
mo nelaimės dėl automobilio vairuo

sandravičius, p. Kazokas su palyda 
vyko į Adelaidės Festival Teatrą, 
kuriame kaip tik šeštadienio vakaro 
programoje buvo jungtinis etninių 
grupių muzikos, dainos Ir šokio kon
certas - festivalis. Tarp 15-kos tau
tybių programoje dalyvavo ir Ade
laidės Tautinių šokių grupė ’’Žilvi
nas”.

Sekmadienį (spalio 17 d.) po lie
tuviškų pamaldų Šv. Kazimiero 
bažnyčioje klebonas kun. A. Spurgis 
priminė tautiečiams apie M.P. Po
pietę Lietuvių Namuose, raginda
mas visus kas gali dalyvauti ir pagal 
išgales paremti lietuvišką žodį. Ne
sirūpinantieji lietuvišku žodžiu, iš
vedžiojo klebonas, išstato savo tautą 
į nutautėjimo pavojų, reiškia, tą 
išeivijos šaką pasmerkia nudžiūvi- 
mui. Jis priminė Kristaus žodžius 
pasakytus apie nudžiovusią medžio 
šaką, kuri nebenešė vaisių. Ją, kaip 
nenaudingą, Kristus liepė nukirsti ir 
sudeginti. ’’Taigi, tie, kurie nesirū
pina savo kalba, neauklėja vaikų 
lietuviais, turės atsakyti prieš Die
vą”, užbaigė kun. A. Spurgis.

Pasibaigus pamaldoms dauguma 
važiavo tiesiai į Lietuvių Namus. Čia 
dar buvo tyloka, nors jau gera šim
tinė žmonių, stalus užgulę, stiprinosi 
gardžiais Apylinkės Valdybos ponių

Gyvenimas Adelaidėje
ADELAIDĖS KRONIKA

Laimingiausias, iš visų adelaidiš- 
kių apsilankiusių Lietuvoje, yra ma
no kaimynas, aktorius V. Ratkevi
čius. Jis vietoje įprastų 4 dienų gavo 
leidimą 15 dienų. Vilniaus teatre 
matė Putino ’’Valdovą”, kurio svar
biausią vaidmenį jis yra vaidinęs net 
keletą kartų Australijoje. Matėsi su 
soliste N Ambrazaityte, kuri mielai 
prisimena Australiją.-

* *

tojų nerūpestingumo ar girtumo ir 
t.t.

Su pasibaisėjimu mes skaitome 
laikraščiuose atsitikimus, kai, pav., 
22 metų mergina nužudo savo seną 
tėvą, penkiolikmetis pasikaria, nes 
tėvas uždraudė jam važiuoti moto
ciklu, vaiko grobikas nužudo pag
robtąjį, nežiūrint, kad pareikalautoji 
išpirkimo suma jau buvo sumokėta. 
Tokios ir panašios istorijos kartojasi 
diena iš dienos.

To neužtenka. Mes esame liudy
tojais kolektyvios veidmainystės. 
Protestuojama garsiai prieš brolžu
diškus karus, koncentracijos lage
rius, atominės energijos panaudoji
mą pramonei, o tuo tarpu dar gar
siau demonstruojama už abortų le
galizavimą, kas kai kuriose valsty
bėse jau įvesta. Rezultatai - Angli
joje po abortų įteisinimo 1967 me
tais aukų skaičius per metus jau sie
kia vieno milijono. JAV vien tik 
Nęw Yorko steite 1972 metais pada
ryta 700.000 abortų.

Tad lapkričio mėnesį skirkime sa
vo nuolankias maldas ta intencija, 
kad Šventoji Dvasia siųstų savo 
Šviesą pasauliui, kad jis suprastų ir 
pajustų žmogaus gyvybės vertę. II 
Vatikano suvažiavimo dekrete tarp 
kitko skaitome: ’’Dievas, gyvasties 
Viešpats, yra skyręs žmonėms kilnią 
gyvybės išlaikymo pareigą, kuri turi 
būti vykdoma žmogui vertu būdu.” 
(Dekr. Vedybinė meilė, 51 c.)

Nors Suvažiavimas šiuos žodžius 
taiko tiesioginiai naujos gyvybės iš
laikymui, tačiau jie lygiai taip pat 
galioja visoms, visokio amžiaus ir. 
visomis sąlygomis sutvertoms 
gyvybėms.

Kun. S. Gaidelis, S.J. 

pagamintais pietumis. Čia pat buvo 
ir pyragų stalas ir bonkų loterija. 
Bonkos gi, prisitaikiusios šios dienos 
progai, buvo pasipuošusios Mūsų 
Pastogės etiketėmis bei radakto- 
riaus ’’atvaizdu”.

0 adelaidiškiai vis plaukė į Lietu
vių Namus, kaip žemaičiai į Šeštinių 
ar Žolinių atlaidus į Mosėdį...

Antrą valandą talpūs Lietuvių 
Namai buvo sausakimšiai prisipildę 
spaudos rėmėjais ir jų draugais. 
Apylinkės V-bos pirmininkas p. V. 
Neverauskas pakvietė Mūsų Pasto
gės redaktorių oficialiai atidaryti 
Kultūrinę Popietę.

Ponas Kazokas kalbėjo: - ”Aš ne
žinau pasauly nieko didingesnio už 
kūrybą. Ir nieko pasauly nėra pras- 
mingesnio, kaip kūryba. Ji yra ga
lybė. Ji yra mūsų darbų mastas. Ji 
yra mūsų gyvenimo vainikas. Jeigu 
žmogus nori išlikti, jis išlieka kūry
boje. Menininkas kalba spalvom ir' 
formom, kaip poetas žodžiais. 
Kūrėjas įžiebia gyvybę metale ir 
akmeny.

Visi daiktai perimti amžinu lauki
mu, kol juos užkliudys kūrėjas savo 
žvilgsniu. Tada jie atgyja. Tada jie 
įgauna vardą ir konkretumą.”

Meno parodą atidarė p. E. Var
nienė, kuri buvo šios parodos atsa
kingoji organizatorė. Ji pakvietė 
dalyvius apžiūrėti parodą ir įsigyti 
kūrinių ir kartu paremti Mūsų Pas-

Sunkiai serga jaunasis Giniotis, 
Įjūris prieš daugelį metų ištikimai 
grodavo Adelaidės tautinių šokių 
grupei. Linkime sveikatos.

* *
Mūsų Pastogės popietė L. Na

muose praėjo su dideliu pasisekimu. 
Plačiau kitame pranešime.

* *
Toliausiai nuo Vilniaus buvo nu

važiavusi p. S. Kanienė. Jai buvo 
leista pamatyti kopas ir saulėtą, taip 
mielą Nidą.

♦ *
...Protiniai patrikusių gydymas 

reikalingas labai didelio ir ilgo pasi
ruošimo. Šiomis dienomis Adelaidė
je vyksta Australijos daktarų - psi
chiatrų konferencija. Viktorijos de
legacijos sąstate dalyvauja Dr. Ka
rolis Kazlauskas, kuris apsistojo pas 
Aurimą ir Viją Dumčius.

♦ *
Spalio 16 d. Adelaidės Festival 

teatre buvo 15 įvairių tautybių dai
nos, šokių ir muzikos pasirodymas. 
Geriausiai pasirodė lenkų, ukrainie
čių ir vengrų tautinės grupės. Lie
tuvaitėms trūko šukuosenos ir rūbų 
tvarkingumo. Vienas berniukas vi
sai neslėpė savo ilgos kasos. Iš klai
dų pasimokiusi, reikia manyti, mūsų 
grupė ateity pasirodys geriau. Sėk
mės!.

* *
Spalio 30 d. Katalikų Centre, 

ateitininkai sendraugiai suruošė po
eto Prano Vaičaičio 100 metų gimta
dienio ir 75 metų mirties sukaktuvių 
minėjimą.

* *
Flinder Unįversitetas per p. 

Rakauskienę renka įvairių tautybių 
senų dainų ir šokių meliodijų rinkinį. 
Visas žinomas liaudies dainas padai
navo p.p. E. Dainienė ir dr. J. Ma- 
želienė. Tautinių šokių meliodijas 
juostelėn įgrojo M. Dumčiuvienė.

Pietų Australijos sausros nuos
tolių dabartinis gausus lietus nepa
taisys. Jis atėjo stipriai pavėlavęs. 
Kviečių ir rugių derlius bus labai 
prastas. Miežiai ir avižos džiaugiasi. 
Tai nors duonutės bus stoka, bet už 
tai alučio iki soties.

V. Dumčius

togę.
Meno parodoje buvo išstatę savo 

darbus: skulptorė Ieva Pocienė; 
dailininkai ir dailės mėgėjai: Žibutė 
Vestenbergs, Leonas Žygas, Vytas 
Daugalis, A. Urnevičius, Kudirka 
(medžio deginimas), V. Vens - Vens- 
lovavičienė (vario išdirbiniai)?

Žiūrovus sudomino pirmą kartą 
parodoje matomi paveikslai pasira
šyti Helfgott. Daugelis teiravosi 
apie šį adelaidiškiams negirdėtą ir 
nepažįstamą dailininką. Ši paslap
tinga asmenybė yra Dagmara Pau- 
lukevičiūtė - Helfgott MD. Ji dirba 
kaip gydytoja Glenside psichiatri
nėje ligoninėje ir, dirbdama nakti
nėje tarnyboje, piešia paveikslus. 
Nesiimsiu čia meno kritikos, bet pa
veikslai, atrodo, geri. Jos kolegos 
kartais pasišaipo, kad ji pasirinkusi 
ne tą profesiją.

Beveik visi išstatyti eksponatai 
buvo pardavimui. Nuo parduotos 
kainos geras procentas skiriamas 
Mūsų Pastogei.
Apžiūrėję meno parodą, grįžkime į 
didžiąją salę, kur jau prasideda kul
tūrinė popietė.

Pirmasis prelegentas adelaidiš
kiams ir M.P. skaitytojams gerai 
pažįstamas Br. Straukas. Jo 
straipsnius įvairiomis temomis rasi
te beveik kiekviename M.P. nume
ryje. Jis kartais pafilosofuoja, kar
tais tėviškai pataria ar pamoko, o 
kartais net ir sarkazmo plunksnele 
brūkšteli per vieną kitą ’’įsisiūbavu
sį įvykį”, bet beveik niekada neapsi
lenkdamas su logika nei teisybe. Jo 
šios dienos tema - Spauda ir Mes. 
Čia jis kalba apie spaudos reikšmę. 
Iškelia redaktoriaus atsakingą dar
bą ir spaudos problemas. Redakto
rių palygina su orkestro dirigentu, o 
’’prenumeratoriai tai laikraščio 
kraujas”, filosofuoja Bronius. Už
baigia savo kalbą kviesdamas visus 
įsijungti į M.P. rėmėjų eiles.

Antroji šios dienos programos 
dalyvė, jaunosios kartos atstovė, 
žodžio menininkė Lidija Šimkutė - 
Pocienė. Ji skaito tris savo kūrybos 
eilėraščius iš eilėraščių ciklo ” Aki
mirkų Grandinė”. Tai savita kūrėja, 
moderniste, mistike. Ji savo kūry
boje įsijungia į gamtą ir kalba kaip 
jos dalelė, ar virsta jūros banga ir 
plaukia banguodama iki horizonto...

Toliau talentingoji Marytė Dum
čiuvienė skambina pianinu Sinding’o 
kūrinį - Rustles of Spring.

Viktoras Baltutis žodžio meni
ninkas, skaito savo kūrybą-feljetoną 
- Spaudos Dalyviai. Čia jis paliečia 
jautrią temą, laikraščių sujungimą. 
Geras epizodų vystymas sukelia 
gardaus juoko salėje.

Vyrų kvartetas, kuriame daly
vauja J. Neverauskas, A. Petrikas, 
V. Opulskis ir J. Jaunutis ir solistė 
G. Vasiliauskienė, padainuoja tris 
dainas: Pūkelis - muz. Vaitkaus, 
Lopšinė - Mozarto ir Kur dangus 

, ugnim liepsnoja - Strolos. Akompo- 
nuoja M. Dumčiuvienė.

V. Kazokas skaito savo kūrybos 4 
eilėraščius: Vaikai Pavasarį, Mer
gaitės, Apie Žodį ir Dainą ir Sapnas.

Moterų choras, diriguojamas G. 
Vasiliauskienės, akomponuojant M. 
Dumčiuvienei, padainuoja tris dai
nas: Nemunėlis - muz. Bražinsko, 
Ar ne Tu - muz. Gobulskio ir Pava
sario Garsai - Johan Strąuss.

Moterų choras naujuose rūbuose - 
juodi sijonai ir baltos bliuskutės, at
rodo šviežiai, pavasariškai. Jų lie- 
mehius puošė tautinės juostos, o 
kaklą dabino žavingos gintarų kas
kados. Dainavo įsijausdamos, švel
niai, žaismingai.

Baigdama šios popietės aprašy
mą, manau, nesuklysiu jei visų ade- 
laidiškių vardu padėkosiu ponui V. 
Kazokui už atsilankymą, už pasaky
tus gražius žodžius ir už pasidalini
mą savo kūryba su mumis. Taip pat 
ačiū- visiems programos dalyviams 
pradžiuginusiems mus, ir visiems 
gerbiamiems adelaidiškiams parė- 
musiems Mūsų Pastogę.

Br. Mockūnienė.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BRISBANE
LANKĖSI RETAS SVEČIAS.

Dr. A. Mauragis, lakydamas mūsų 
didžiuosius centrus skautų reikalais, 
neaplenkė ir Brisbanės. Vietos 
Apylinkės Valdyba, patyrusi apie 
pramatyto svečio apsilankymą, pra
šė, kad apsilankymo laiką suderintų 
su mūsų, kad ir labai pavėluotu 
Tautos Šventės minėjimu, kuris 
įvyko spalio 9 dieną, kartu pakvies
damas svečią skaityti paskaitą. Dr. 
A. Mauragis visus mūsų pageidavi
mus bei norus išpildė: jau atvykimo 
dienos vakare dalyvavo minėjime, 
skaitė turiningą paskaitą, gal pirmą 
kartą pabendraudamas su platesnės 
apimties Brisbanės lietuvių bend
ruomene.

Sekančią dieną - sekmadienį po 
lietuviškų pamaldų, kad ir 
negausiai, po vėlokai užsibaigusio 
minėjimo - pobūvio, susirinkusiems į 
lietuvių namus, kalbėjo rūpestingo
mis - vietos skautų atgaivinimo te
momis, turėjo pasitarimą su kape
lionu bei jaunimo tėvais bei parodė 
filmą iš Sydney skautų stovyklos.

Pasilikdamas dar bent porai dienų 
Brisbane p. Mauragis aplankė mūsų 
garsiąją - ’’Auksinę Pakrantę”, o ir 
Brisbanėj kelias lietuvių šeimas. Tai 
pilna optimizmo lietuvybės reika
luose bei neišsemiamos energijos 
asmenybė. Atęities planai, kas liečia 
mūsų būsimą gyvastį, tikslus pra- 
matymuose, tokia nuomonė susidarė 
per pasikalbėjimus. Kaip viskas 
klosis - ateitis parodys.

Esame dėkingi mielam svečiui už 
viską, viską.

NETIKĖTA MIRTIS.

Spalio 10-tą d. auto nelaimėje 
Kingston priemiestyje žuvo tautie
tis Albertas Aidėnas - Eidintas 51 
metų amžiaus. Buvo užmuštas ir 
kartu važiavęs australas, kurio pa
vardė dar nežinoma, bet taip pat 
kartu važiavusi moteris tapo tik su
žeista. Velionis buvo kilęs iš Žemai
tijos - Plungės. Brisbanėj gana ilgo
ką laiką gyveno, bet lietuvių tarpe 
visiškai nesirodė ir niekas jojo ne
pažino. Policijos painformuotas spa
lio 14 d. iš Sydney - Bankstown at
skrido velionio brolis su sūnumis ir 
kun. dr. P. Bačinskui greitomis su
kvietus tą dieną nuo darbo laisvų 
vietos lietuvių būrelį, po gedulingų 
Šv. Mišių St. Marys bažnyčioje, ve
lionio palaikai buvo palydėti į Mt. 
Gravetta krematoriumą. Po kape
liono atliktų apeigų bei atsisveikini
mo, dar žodį pasakė ir ap. vald. 
pirm. - K. Stankūnas.

Ilsėkis ramybėje visiems mums 
brangus tautieti.

Koresp.

•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.

•Tėikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekfln. turtą, iš 11%, asmenines 
paskolas iki $ 3.000 su garantuotojais iš.12%, iki $ 1000 be garantijos iš 
13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

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

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

St., Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067
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LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

GEELONG
DŽIUGI NAUJIENA

Dr. R. Šarkis, grįžęs su šeima iš 
Kanados, įsikūrė Geelonge ir nuo 
spalio 18 d. pradėjo dirbti Norlane 
Corio Community Health Centre 
(Corio Village Shoping Centre rajo
ne); Džiaugiasi ypač vyresnieji, nes 
galės sava kalba savo negalavimus 
išpasakoti.

Spalio 3 d. įvykusiame Geelongo 
skautų bei jų rėmėjų susirinkime 
Dr. R. Šarkis buvo paprašytas per
imti skautų vadovavimų. Jis mielai 
sutiko. Susirinkimo dalyviai džiau
giasi tikintis, kad bus pagyvinta 
skautų veikla.

Geelongo Moterų Draugija spalio 
2 d. surengė puikų pobūvį - arbatėlę, 
kurios metu Moterų Draugijos sek
retorė p. C. Vaicekauskienė pasvei
kino apyl. valdybos pirmininką Dr. 
S. Skapinską ir ponią - Moterų D-jos 
pirmininkę 40 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga. Sveikino 
taip pat ir p.p. Stuikevičienę ir 
Andriukonienę neseniai turėjusias 
gimtadienius. ’

■ Geelongo bendruomenės vardu 
p.p. Skapinskus sveikino apyl. val
dybos vicepirm. P. Vaičekauskas ir 
kun. V. Volodka.

Arbatėlė praėjo labai pakilioje 
nuotaikoje.

Geelongiškis

PERTH
GYVENIMAS PERTHE

Dažnai spaudoje skaitome tik 
liūdnas žinias apie Vak. Australijos 
lietuvius. Ir nenuostabu, nes jau yra 
40 pensininkų, o gal ir daugiau, - ne 
visus juk ir žinome. Atsitinka, kad 
tik nelaimei ištikus šaukiasi lietuvių, 
o anksčiau jų nereikėjo.

Taip šiais metais kėturi tautiečiai 
amžinai pasitraukė iš mūsų tarpo, 
keliems iš jų teko ilgiau ir ligoninėje 
prabūti. Bet turime ir linksmesnių 
pusių. Nemažas skaičius ir po pa
saulį važinėja - vieni jau grįžo, kiti 
grįš vėliau. Apyl. Valdyba išleidžia 
kiekvieną mėnesį savo vietinių žinių 
biuletenį, ir jame skelbiama, kas per 
tą mėnesį įvyko ar įvyks.

Šių metų pradžioje, mirus J. Sa
kalui, jo giminės nesurasti, tad val
dybos pastangomis iš jo paliktų ne
didelių santaupų pastatytas antka
pis, kuris bus pašventintas lapkričio 
7 d.

Vakarų Australijos lietuviai daly
vauja bendruose su kitomis tauty
bėmis susirinkimuose, parengimuo
se, kaip pabaltiečių baliuje, suruoš
toj pav.ergtų tautų eisenoj ir pa
vergtų tautų savaitės užbaigimo pa-

SVEIKINKIME SAVO ARTIMUOSIUS, DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS
BEI BENDRADARBIUS ŠVENČIŲ PROGA PER MŪSŲ PASTOGĘ!

Ir šiais metais Mūsų Pastogės skaitytojams speciali nuolaida: tik 5 
doleriai už šventini sveikinimą.

Pasinaudokite šia proga! Sutaupysite ir laiko, ir pinigo ir taip pat 
paremsite Mūsų Pastogę.

Sveikinimų užsakymus siųsti iki gruodžio 10 d. Mūsų Pastogės adresu:
13 Percy St., Bankstown, N.S.W. 2200

PRANEŠIMAS

Inž. p. B. Vingrys paaukojo 
Geelongo Lietuvių Namams 50 do
lerių. Už auką nuoširdžiai dėkojame.

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdyba

Vl-sios TAUTINĖS STOVYKLOS 
FONDAS

Pasitraukus p. P. Mažyliui iš 
bendruomenės valdybos persike
liant jam į Melbourne, jo turėtas 
valdybos sekretoriaus pareigas 
perėmė p. L. Bungarda. Tai nuo da
bar visą korespondenciją prašome 
siųsti šiuo adresu: 167 Victoria St., 
North Geelong, Vic. 3215, tel. 
783865.

' maldose, World Freedom League 
baliuje lietuviai savo gausumu visus 

! pralenkė ir-iš rengėjų gavo gražų 
padėkos laišką. Gausiai dalyvauta ir 

1 tautos šventės minėjime. Visos uk
rainiečių religinės grupės suruošė 
protesto mitingą prieš persekiojimą 
religijos Sov. S-goj. Čia irgi dalyva
vo visų pavergtų tautų atstovai, an
glikonų ir katalikų bažnyčios, bet 
jaunos kartos kalbėtoju buvo pak
viestas lietuvis studentas J. Stan
kevičius. Jo kalba susilaukė labai 
gero atgarsio ir juo labai 
susidomėta.

Vakarų Australijoje stipriai vei
kia antikomunistinė organizacija 
World Freedom League. Jos mitin
go metu buvo išdalinta apie 40 kny
gučių apie religijos padėtį Lietuvo
je. Čia pavergtos tautos turi savo 
atstovus ir tarp savęs labai glaudžiai 
bendradarbiauja. Šios organizacijos 
vardu reikalui esant dažnai būdavo 
ruošiami protesto mitingai ar kito
kios demonstracijos. Kitur stipriau 
veikia kitas pavergtų tautų komite
tas, tai ir Perthe galutinai susiorga
nizavo pavergtų tautų komitetas. Jo 
pirmininkų yra estas ir sekretorius 
jaunosios kartos P. Čekanauskas.

Jaunimas sparčiai ruošiasi Lietu
vių Dienoms Melbourne, nors jauni
mo vadovas dar tebeskraido po pla
tųjį pasaulį, bet ruoša vyksta pilnu 
tempu, o vyresnieji visomis išgalė
mis jaunimui padeda. Taip, Vakarų 
Australijos lietuviai moka ir liūdėti, 
ir džiaugtis, ir veikti.

K.B.

IEŠMINĖ LIETUVIŲ SODYBOJE

Vengdama vasaros karščių Syd- 
nejaus Moterų Soc. Globos Draugija 
savo metinę iešminę Lietuvių Sody
boje šiais metais ruošia kiek anks: 
čiau: iešminė numatoma lapkričio 14 
d., sekmadienį, Lietuvių Sodyboje 
Engadine. lešminės pradžia -10 vai. 
ryto visai dienai. Kaip atsimename 
iš praėjusių panašių parengimų, 
moterys niekad neapvylė: iešminės 
visados su kaupu patenkino ir jau
nus, ir vyresniuosius. Maloniai 
kviečiami dalyvauti visi iš arti ir 
toli!

MOTERŲ POPIETĖ

Melbourne Socialinės Globos Mo
terų Draugija praneša, kas 1976 m. 
lapkričio 14 d., sekmadienį, 2 vai. 
Lietuvių Namuose, 50 Errol St., 
North Melbourne, rengia

MOTERŲ POPIETE
Maloniai kviečiame nares, rėmė- 

Į jas ir prijaučiančias dalyvauti po
pietėje. Kavutė suneštinė.

i Valdyba

$100
$ 20
$100

$ 50
$ 50
$ 50 

mecena-

Mecenatai, pažadėję po $ 100.- ir 
įmokėję: 
Anonimus Adei.
D. Čižauskienė' Melb.
Č. Dubinskas Adei.
A. ir Vikt. Jablonskiai Sydn. $100
E. ir I. Jonaičiai Sydn.
Melb. Kat. Moterų Dr-ja

p. Makarevičienė Beech.
Aleks. MŲvydas Melb.
P. Morkūnas Melb.
M. Nakutis Sydn.
R. Statkuvienė Melb.

Aukos:
LSS Austr. Rajono Vadija Sydn 
vietoj vainiko a.a. s.P. Pilkai $ 20 
St. Jankauskas Sydn.
J. Kecorienė Sydn.
Pensininkė Sydn.

Primename maloniems 
tams ir aukotojams,čekius rašyti: 
’’Lithuanian Scouts Jamboree 
Fund” vardu ir juos siųsti adresu: 
Lith. Co-op Cred. Society Talka, Box 
4051 G.P.O. Melbourne, Vic. 3001

Galima siųsti tiesiog VI Rengimo 
Komiteto iždininkui: ps. V. Vaitkus, 
42 The Corso, Parkdale, Vic. 3194.

Arba VI TS Rengimo Komiteto 
pirmininkui: ps. H. Antanaitis, 4 
Robert St., North Balwyn, Vic. 3104

Kuriems yra patogiau gali savo 
aukas įmokėti Melb. Lietuvių Na
muose ’’Talkoje” į skautų Stovyklos 
Fondą, kuriam priima p. Ignas 
Alekna.

Visiems mecenatams ir aukoto
jams širdingas skautiškas AČIŪ!

VI TS Rengimo Komitetas

$100 
Melb.

$100
$ 60
$100 
$100 
$ 20 
$ 20
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