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KATILAS JAU VERDA
NERAMUMAI ANOJE PUSĖJE

Laisvės Radijo Žinios
aisvės Radijas (Radio Liberty^ 
lesė, kad iš kalėjimo paleista 
įlė Sadūnaitė. Tą žinią patvirtinę 
tėvai.
pie N. Sadūnaitę ir jos teismą 
iausiai informuotas visas pasau- 
r lietuviai.

aisvės Radijo bendradarbė Auš- 
Jurašienė pranešė, kad viena 
erikos radijo stotis spalio 30 d. 
ielbusi ir visose laidose pakar
si žinią, kad spalio 10 d. Vilniuje 
futbolo rungtynes tarp Vilniaus 
Igirio” ir Smolensko ’’Iskros” kilo 
amumai, kurie išsiliejo į gatves ir 
oantisovietine demonstracija. Ši 
a užbaigta priminimu, kad 1940 
Lietuva buvo Tarybų Sąjungos 
puota, lietuvių tauta iki šiol iš- 
iusi tvirtą savo tautinę sąmonę, 
į pakartotinai pranešė New 
k T.V. parodydama rytų Euro- 
zemėlapį kuriame stora balta li- 
buvo išskirta Lietuva. Kitą die- 
iranešimai apie įvykius Lietuvo- 
pasirodė daugelyje Amerikos 
naščių.
linėtos rungtynės Vilniuje buvo 
isliuojamos per Vilniaus T.V. ir 
s riaušėms buvo tuojau nu- 
iktos. Riaušėse sakoma buvo 
115000 demonstrantų.

J974 m. gruodžio mėn. Jurgutieąė. 
daug kartų prašė leidimo išvykti iš 
Lietuvos su dukra, bet nė karto ne
sulaukusi aiškaus atsakymo. Šiais 
metais ji keturis kartus kreipėsi į 
Žmogaus Teisų Gynimo Komitetą 
Ženevoje.

’’Mano prašymas gyventi su savo 
teisėtu vyru sovietinių organų lai
koma nusikaltimu, rašo Jurgutienė

’’Time” rašo, kad niekas taip neiš
juokia komunistinių kraštų demok
ratinių pretenzijų, kaip nepatenkin
tų darbininkų protestai. Paskutinė
mis savaitėmis du kartu Rytų bloko 
valdžioms kilo rūpesčių dėl nepasi
tenkinimo signalų. 28 metų Rytų 
Vokietijos įkūrimo sukakties proga 
festivalinėse iškilmėse koncertas 
vakarinio stiliaus ”rock” grupės 
"Express Berlynas” vyko/ Rytų 
Berlyno Alexanderplatz aikštėje su 
kelių šimtų susižavėjusio jaunimo. 
Kitoje tos aikštės pusėje tuo pačiu 
laiku rusų karo orkestras grojo pat
riotinius maršus su tikslu patraukti 
minios dėmesį, bet tai buvo veltui. 
Netikėtai keletas jaunimo koncerto 
klausytojų įkrito į blogai uždengtą 
vėdintuvo šulinį šioje aikštėje. Poli
cija, norėdama padaryti kelią gelbė
jimo daliniui, pareikalavo nutraukti 
koncertą, bet leido rusams groti. 
Pasipiktinę jaunuoliai puolė policiją. 
Mėtė bonkas, lazdas, lentas ir daužė 
aplinkinių pastatų langus. Šaukė

prezidentui Carter. Aš buvau grasi
nama žodžiu ir raštu, kalėjimu, o 
dukra būsianti pašalinta iš mokyk
los. Buvau daug kartų tardoma”.

Marijos Jurgutienės klausimas 
iškeltas Amerikos senate ir kongre
se. Surinko A. Žilys

aip A. Jurašienė per Laisvės 
iją pranešė, kartu su kitais Hel
io grupės dokumentais gauta ir 
Jurgutienės pareiškimai pasau- 
> Amerikos prezidentui Carter ir 
iinkio konferencijos dalyviams. 
»vo pareiškime Jurgutienė iš- 
lė faktus, kurie liudija jos padėtį 
iesperatiškas pastangas emig- 
■i. Jurgutienė rašo, kad nuo 1974 
gruodžio 16 d. dedanti visas pas
tas emigruoti į Ameriką pas 
’vyrą muziką A. Jurgutį Čika-
Ji nurodo, kad jos vyras Aloy- 

Jurgutis 1974 m. gegužės 8 d. iš- 
o i turistinę kelionę Jugoslavijo- 
kur būdamas apsisprendė ne- 
fi- Amerikoje jis gyvena nuo

Spalio revoliucijos 60 metų su
kakties proga Sov. Rusijos vyriau
sybė reklamuojasi amnestuosianti 
daug kalinių kriminalistų, bet nenu
mato amnestuoti politinių kalinių ar 
disidentų. Tarp amnestuojamų nu
matoma kaliniai virš 60 metų, sun
kūs ligoniai, moterys virš 55 m. ir 
nėščios moterys.

Į amnestuojamų kategoriją ne
įtraukti kaliniai už valstybės išdavi
mą, nuteisti už antisovietinę propa
gandą ir šmeižimą sovietinės vals
tybės. Kitaip sakant, politiniai kali
niai nesulauks jokios amnestijos, o 
tik kriminalistai.

***
Lapkričio 24-27 d.d. Čikagoje 

įvyksta trečiasis lietuvių mokslo ir 
kultūros simpoziumas. Tomis dieno
mis įvyks ir literatūros vakaras, ku
rio metu bus įteikta Rašytojų Drau
gijos literatūros premija, skirta 
Icchokui Merui už romaną ’’Stripti
zas”* Autorius yra žydų tautybės, 
prieš metus išvykęs iš Lietuvos ir 
gyvena Izraelyje. Literatūros vaka
re dalyvaus ir pats laureatas, kuris 
yra Rašytojų Draugijos narys.

Dr. Sacharovo buto durys Maskvoje 
buvo išplėštos, o pats butas iškrėstas. Iš
draskyti net rūbų pamušalai, bet nieko 
nepaimta.

ALP apie Pabalti

**♦
Amerikoje išleidžiama knyga apie 

gen. P. Plechavičių, paruošta kelių 
autorių, iš kurių didesnę dalį parašė 
Petras Jurgėla.

Australų spaudoje rašoma, kad 
Australijos Darbo Partija, jeigu lai
mėtų federalinius rinkimus gruodžio 
10 d., vėl pripažintų de jure Pabalti
jo kraštus Sovietų Rusijai, ką buvo 
padaręs 1974 m. Whitlamas. Dabar
tinė liberalų vyriausybė tuoj pat po 
rinkimų 1975 m. tą pripažinimą at
šaukė.

Darbo partijos šiuo reikalu nusi
statymas paaiškėjęs iš šios partijos 
sekretoriaus Mr. D. Combe laiško, 
rašyto vienam asmeniui prašant 
partijai paramos.

Remdamasis tuo laišku dabartinis 
Australijos užsienių reikalų minis- 
teris Mr. Peacock parlamente pa
reiškė, kad Mr. D. Combe drumsčia 
reikalą teigdamas, kad tuo metu 
pripažinimo iniciatorius buvęs Aus
tralijos ambasadorius Maskvoje Sir. 
James Plimsoll, nors pabaltiečiai ži
no, kas yra už tai atsakingas.

Čia norime pabrėžti, kad Pabaltijo 
reikalu Darbo partijos nuomonė nė
ra pasikeitusi, ir jeigu po rinkimų 
perims krašto kontrolę, ji ir toliau 
tęs savo, pradėtą politiką.

’’Biermann, Biermann”, kas reiškė 
poetą-baladininką, vieną daugelio 
Rytų Vokietijos disidentų iš artistų 
ir intelektualų, kuriuos prievartos 
keliu ištrėmė i užsienius. Maištinin
kai šaukė: ’’rusai šalin (iš krašto), 
rusai šalin”. Komunistai negalėjo 
nuslėpti buvusio maišto, nes ji matė 
Vakarų diplomatai. Vienas polici
ninkas buvo nudurtas mirtinai, ant
rą užmušė su alaus dėže. Susidūri
mas truko apie 3 vai. Apie 200 jau
nimo buvo sužeista. 700 buvo tuoj 
pat suimti.

Ir Rumunijoje buvo neramumų, 
kuriuos nuslėpti valdžiai pavyko tik 
trumpam laikui. Kasyklų darbinin
kai iš 35.000 skaičiaus Jiulio upės 
baseino (70 % Rumunija iš čia aprū
pinama anglimi) pradėjo rugpjūčio 
mėn. streikuoti ir protestuoti dėl 
maisto trūkumo, neatlygintų virš
valandžių ir pensijų bei ligos pašal
pų sumažinimo. Tai buvo didžiausias 
pasišalinimas iš darbo nuo 1948 m. - 
nuo Rumunijos sukomunistinimo.

Rumunjjos valdžia pasiuntė poli
cijos ir armijos pajėgas į kasyklas 
sutvarkyti darbininkus, bet iš to kilo 
kruvinų susirėmimų. Kada darbi
ninkai atsisakė grįžti į darbą, Darbo 
ministėris Pana ir Politbiuro narys 
Verdet buvo iš Bukarešto pasiųsti 
perkalbėti grįžti į darbą. Tada ka
syklų prižiūrėtojai pagrobė juos ir 
prievarta laikė kaip užstatus. Taigi, 
vyriausias valdovas - kompartijos 
šefas Ceausescu buvo pašauktas iš 
poilsio prie Juodosios jūros ir atga
bentas į įvykių sceną malūnsparniu. 
Ginkluotų sargybinių saugojamas, 
jis įspėjo darbininkus, kad jeigu ne
bus atstatyta tvarka ir drausmė, 
’’mes būsime sutrypti kitų kojomis”, 
taigi buvo priminta, kad sovietai 
gali įvykdyti invaziją (reikia nepa
miršti Brežnevo ’’doktrinos”). Jis 
pažadėjo, kad darbininkijos nusi
skundimai bus valdžios rimtai 
svarstomi. Po to, kada darbininkai 
grįžo į darbą, kai kurie jų vadai buvo 
suimti ir policijos mušami. 4.000 
darbininkų atleista ir kiti buvo nu
siusti darbams į kitas kasyklas arba 
į kolektyvinius ūkius kitur Rumuni
joje. Tuo tarpu specialus milicijos 
dalinys, vadinamas skerdikais, ap
supo Jiulio baseiną ir saugumo 
agentai buvo infiltruoti tarp darbi
ninkų. Disidentai tuos šnipus vadina 
partijos ’’šunimis”.

Dėl šių neramumų anoje Rytų pu
sėje BBC žiniomis susirėmime su 
policija Berlyne dalyvavo 1.000 stu
dentų, o per įvykius Rumunijos ka
syklose darbininkai šaukė, kad dar
bininkui geriau kapitalistiniuose 
kraštuose, negu komunistiniuose.

Sovietų Sąjunga su rytiniu mili- 
tariniu bloku, aviacija, laivynu ir ra
ketomis grąsina visam pasauliui, bet 
viduje jos režimas pūna, ir nežinia, 
kaip ilgai jai pavyks pažemintus 
valdinius valdyti revolverio, botago 
ir lazdos pagalba. Didžioji ’’Matuš- 
kos” Rusijos imperija ant dirbtinų 
komunizmo kojų gali netikėtai 
susvyruoti.

(p.a.)
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Ne mano kiaulės, 
ne mano pupos

Save laikome ne tik tautine, bet ir 
socialine bendruomene. Iš tikrųjų 
socialine bendruomene šiandie pasi
darė visas pasaulis išvysčius negir
dėto masto susisiekimą ir komuni
kaciją. Nežiūrint jau seniai atgyve
nusių valstybinių sienų tie sociali
niai santykiai eina kiauriai pro bet 
kokias sienas.

Lietuvių bendruomenė tokioj ma
žoj apimty kaip Australija turėtų 
turėti ir išvystyti dar tampresnius 
tarpusavio socialinius santykius juo 
labiau, kad mus riša ne vien tik so
cialiniai saitai, kaip žmogaus su 
žmogum, bet kaip tautiečio su tau
tiečiu, kuriuos jungia dar specialūs 
siekiai bei idealai, kaip tautybės už
tikrinimas, tėvynės išvadavimas ir 
pan. Juo labiau turėtų savųjų tarpe 
išsivystyti ir tampresni socialiniai 
ryšiai.

Gal tie socialiniai ryšiai mūsų kū
rimosi šiame krašte pradžioje ir po
rą dešimčių metų ir buvo gana 
tamprūs, vis dėl to pastaruoju metu 
jie ypač yra atsipalaidavę: anksčiau 
tasai bendruomeniškumas, siejamas 
tik tautiškumu, buvo tiesiogidealus: 
nei ideologinių, nei politinių, nei 
luominių fturto-ne turto) skirtumų 
nesijautė. Visa tai atėjo žymiai vė
liau. Tačiau toji ideali socialiai tauti
niai bendruomeninė būklė neilgai 
truko: Iškilo ideologiniai, o vėliau ir 
politiniai nesutarimai, kas atpalai
davo minėtus socialinius ryšius ir 
įskiepijo abuojumą. Prieita prie to, 
kad net nejaučiama ir negirdima, kai 
vienur kitur lietuvis veikėjas piktai 
apšaukiamas sugyvenimo ardymu, 
bendruomeninės veiklos griovimu, 
vienybės ardymu, o visi kiti tai 
žinodami tyli, tarsi tokiems prasi
manymams pritartų ir tokią prasi
manymų akciją legalizuotų, įteisin
tų. Net mūsų oficialūs tautiniai ir 
moraliniai organai nė žodžiu apie to
kius reiškinius neužsimena, lyg tai 
būtų sudarytas koks tai slaptas suo
kalbis su visais tais, kurie tą lietu
višką ir tautinę moralę žlugdo.

Nekalbant apie prieš dešimtmetį 
įvykusią prieš Mūsų Pastogę "kinie- 
tiško tipo kultūrinę revoliuciją", ku
ri nors ir nesugriovė, bet vis tiek 
sukrėtė mūsų bendruomenės pagrin 
dus, panašių tik gal siauresnės 
apimties skaudžių įvykių iškilo ir 
vėliau, ypač šiais metais, kurie visai 
bendruomenei ir jos solidarumui la
bai skaudžiai pakenkė, tačiau viskas 
buvo nutylėta, lyg tai nieko nebūtų 
įvykę. Tokiais atvejais atrodo laiko
masi to seno antisocialaus principo 
— ne mano kiaulės, ne mano pupos. 
Štai neseniai vienoje mūsų kolonijo
je išvystytaakžcija prieš seną bend
ruomenės veikėją, kultūrininką, 
spaudos darbuotoją apkaltinant jį 
tiesiog bendruomenės duobkasiu, ir 
tai viešai spaudoje, gi iš atsakingų 

Ramovėną PRANĄ LIUBINSKĄ, liūdintį sūnaus Vytauto, 
žuvusio eismo nelaimėje Lietuvoje, giliai ir nuoširdžiai užjaučiame.

Sydnejaus ramovėnai

visuomeninių organų dėl to nė mur
mur. Priminus tai atitinkamiems 
autoritetams, kad šitokios akcijos 
toleruoti negalima ir netgi privalu 
ne tik nekaltai užpultąjį ginti, bet ir 
principo vardan pasisakyti prieš to
kius išpuolius, atsakyta, kad, girdi, 
mums nepatogu, nes esame oficialūs 
asmenys ir 1.1. Laikantis šitokio nu
sistatymo kuriems galams mes pa
tys protestuojame prieš pasaulį, kad 
į lietuvių tautos skundus niekas 
nekreipia dėmesio, jeigu mes patys 
savo tarpe tokios nesikišimo politi
kos laikomės ir skriaudžiamo neuž
stojamo?

Socialiai sąmoningoj bendruome
nėj kiekvienas iškilęs skaudulys tu
rėtų būti jungtinėmis jėgomis gydo
mas, o reikalui esant ir šalinamas, o 
ne glostomas ir nutylėjimais tole
ruojamas, tylos sąmokslu net skati
namas. Nenuostabu, kad ryšium su 
tais visais reiškiniais išsivystė mūsų 
tarpe negatyvus abuojumas visa- 
kam. Tai liudija visiškas nesidomė- 
jimas bendruomenine veikla, spau
doje neiškyla jokių rimtesnių prob
lemų nei jų svarstymų, tarsi visi gy
ventume palaimintoj tobulybėj. Ir 
tai laikome netgi geru ženklu - žiū
rėkite, kaip mes idealiai sugyvena
me ir sutariame, nežiūrint to, jog 
vienas po kito pozityvūs veikėjai ty
los sąmokslo pasmerkti ir nutrau
kiami paslaptingų jėgų į gelmes, kad 
net burbuliukas neiškyla į paviršių. 
Tolerancija yra nuo seno siekiama 
dorybė, tačiau toleruoti skriaudą ir 
neteisingus prasimanymus yra nu
sikaltimas. (v.k.)

Su laikrodžio dūžiais laikas šuo
liais bėga ir vienu dūžiu spalio 
21-mos dienos ankstų rytą sustojo 
gyvybė Dr. Valterio Didžio. Mel
bourne lietuviai sutiko šią nemalo
nią žinią giliai sujaudinti ir sukrėsti. 
Nesinorėjo tikėti, juk matėme jį tik 
prieš kelias dienas Soc. Globos Mo
terų Draugijos koncerte Lietuvių 
Namuose, pilną gyvybės ir pasiten
kinimo.

Dr. Valteris Didžys gimė 1896 m. 
lapkričio 16 d., Prūsų Lietuvos že
mėje, Unguros mieste. Jis buvo ži
nomas Mažosios Lietuvos veikėjas ir 
Tilžės Akto signataras. Jau anksti 
jaunystėje, gyvendamas svetimoje 
aplinkoje, jis iš savo pavardės paju
to, kad priklauso lietuvių tautai ir 
dar moksleiviu būdamas apsispren
dė netik būti lietuviu, bet ir dirbti 
Lietuvos gerovei. 1918 metais, ku
riantis Lietuvai, sujudo ir Prūsų 
Lietuvos veikėjai ir tais pačiais me
tais Tilžėje skelbiamas aktas reika
laujantis leisti Mažąjai Lietuvai at
siskirti nuo Vokietijos ir prisijungti 
prie Didžiosios Lietuvos. Dr. V. Di
džys nebodamas vokiečių grasinimų, 
deda savo parašą pasidarydamas 
Tilžės Akto signataru.

Alsuodamas protėvių dvasia ir 
savo pažadą pildydamas, jis aktyviai 
jungiasi j darbą Lietuvai. Kuriantis 
Lietuvos kariuomenei, jis organi
zuoja Mažosios Lietuvos savanorius 
ir padeda supirkti ginklus.

Išvadavus Klaipėdą ir Lietuvai 
gavus kelią I Baltijos krantus, Dr. 
V. Didžys persikelia į Klaipėdą ir

Dr. VALTERIUI DIDŽIUI 
mirus, jo žmoną, dukrą Ievą ir sūnų Martyną su šeimomis nuošird 
užjaučiame.

Paulius ir Danguolė Jokūbaičiai 
Aldona. Ramutė, Vytautas, 
Vanda ir Jonas Juškai

A.A.
VALTERIUI DIDŽIUI

staiga mirus, jo brangią žmoną Liudą, dukrą Ievą Arienę su šeima, sū 
Martyną su šeima, visus gimines ir artimuosius giliame liūdės; 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

R. ir Alb. Pociai
T. Bikulčienė
A.V. ir S. Baltrukoniai

Mielam Melbourno Lietuvių Klubo Garbės Nariui
Dr. WALTERIUI DIDŽIUI 

mirus, jo žmoną, dukrą Ievą, sūnų Martyną ir gimines liūdesio valanda 
nuoširdžiai užjaučiame.

Melbourno Lietuvių Klubo
Taryba

MIRUSIEJI
A.A. VALTERIS DIDŽYS

Dr. Valteris Didžys

giliau įsijungia į lietuvišką gyveni
mą. Jis pirmasis ėmė organizuoti 
lietuviškas mokyklas ir buvo Klai
pėdos krašto lietuvių mokytojų są
jungos centro valdyboje.

Dr. V. Didžys buvo jūros sporto 
mėgėjas. Jis buvo sporto klubo ko
modoras. Turėjo nuosavą jachtą ir 
aplankė visus Pabaltijo ir Skandina
vijos kraštus.

Užgrobus vokiečiams Klaipėdą, 
jis persikelia į Kauną, o antrą kartą 
artėjant rusams, su visais pasitrau
kia į vakarus.

Kai po karo Vokietijoje atkuriama 
Maž. Lietuvos Taryba, Dr. V. Di
džys išrenkamas jos vicepirmininku. 
Taryba vėl reikalauja prijungti Ka- 
ralačiaus sritį prie Lietuvos.
..Atvykęs su šeima į Australiją įsi
kūrė Altonos priemiestyje. Čia pra
džioje, kaip ir visiems, kūrimasis

Pereitą savaitę Sydnejuje lankėsi 
atvykusi tarnybiniais reikalais čika- 
gietė Birutė Zalatorienė. Ji susitiko 
su vietos lietuviais, matėsi su Mūsų 
Pastogės redaktorium, lankėsi Syd. 
Lietuvių Klube pastebėdama, kad. 
tokio puikaus klubo čikagiečiai lie
tuviai neturi. Metų pabaigoje Zala
torių dukra atvyks į skautų stovyklą 
Melbourne.

*♦* 

buvo sunkus ir vargingas. Nors 
bo medicinos srityje, bet iki atg 
mo pilnų medicinos gydytojo tei 
žmona Liuda savo darbu prie šeii 
išlaikymo daug prisidėjo. Jie aug 
sūnų ir dukrą ir nežiūrint sun 
gyvenimo sąlygų, dalyvauja lit 
viškoje veikloje ir čia išeivijoje.

Laikui bėgant, gyvenimo s 
goms gerėjant, Dr. Didžys smar 
rėmė lietuviškas organizacijas. 
Lietuvių Namų Klubo amžins 
garbės narys ir buvo vienas iš c 
niausiu Lietuvių Namų staty 
darbų rėmėjų. Žmonai Liudai pr 
riant, jis sugebėjo tą lietuvišką į 
tėvių dvasią įskiepyti ir savo abif 
vaikams, dukrai Ievai Arienei ir 
nui Martynui. Abu sukūrė grai 
lietuviškas šeimas, reiškiasi įvai 
se lietuviškose organizacijose ir 
vo išrinkti į jų Tarybas. Sūnus N 
tynas, nors dar jaunas, bet jau bi 
Melbourno Apylinkės pirmininki

Sunku apsiprasti su mintimi, 
nebesutiksime daugiau Dr. V. 
džio minėjimuose, susirinkimuc 
koncertuose ir bendrai kur bent 
kia lietuviška veikla pasireišl 
Nebetekome aktyvaus bendruoi 
nės veikėjo, Lietuvių Namų bei 1 
tūrinės veiklos mecenato. Jis bi 
mums pavyzdys kaip Lietuvą rei 
mylėti ir jai dirbti. Ir jis netik mj 
jo Lietuvą, bet ir visus lietuvius 
viską kas lietuviška.

Pagerbti ir atsisveikinti šį tai 
lietuvį laidotuvių išvakarėse į To 
Brother’s koplyčią susirinko la 
gausus skaičius Melbourno lietui 
Ten kalbėjo kun. P. Vaseris, N 
bourno Apylinkės pirmininkas A 
nas Pocius ir Lietuvių Namų pir 
ninkas Vincas Ališauskas.

Spalio 25 dieną karstas buvo 
vežtas į Melbourno Lietuvių Na 
koplyčią ir iš čia ilga automob 
eilė lydėjo jį į Altonos New Fo< 
cray krematoriumą. Čia vėl kalb 
kun. P. Vaseris, lietuvių evangel 
vardu atsisveikino Alisa Baltru 
nienė ir L. Malakūnas. Vietoje gf 
daugumas aukojo Australijos Lie 
vių Fondui, kurio šimtininku bi 
a.a. Dr. Valteris Didžys.
Atmintis tik paliko alsavimo Tav 
Namuose, takuose, žodžiuose ir

darb 
Nuskintas žiede, amžių Visagalio 
Ilsėkis ramybėj Rojaus gilume -

A. Baltrukonieni
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IANAS GIEDRIUS, rašytojas ir pedago- 
| redaktorius

jei Mašiotas yra laikomas liet, jaunimo 
ratūros tėvu, tai A. Giedrius yra liet.

periodinės spaudos tėvu. Jis ilgus 
jus leido ir redagavo laikr. "Žiburėlį**, 
fu — puošniausią vaiky laikr. "Saulu- 

kuri atgaivinta kelerius metus ėjo ir 
iietiįoje. Lietuviškojo Grimo vardą jis 
lipelno už gausaus liet, liaudies pasakę 
kinius, prie kurię pridėjus originalią 
uos ir poezijos kūrybą susidaro visas 
kšimtis Giedriaus knygy.

Per Ramųjį vandenyną atplaukė 
idna žinia - mirė rašytojas Anta- 
s Giedrius. Nustojau draugo, ly- 
jusio mane visą gyvenimą. Asme- 
skai nė karto jo nesutikau; skyrė 
us gilūs vandenynai, tačiau rašy- 
jo kūrybinga siela perplaukė van- 
inis, užtvindė platųjį pasaulį ir vi
ri buvo arti. Jo sukurti žodžiai Ne- 
unui geriausiai apdainuoja jo as- 
enį:
ir visą Lietuvą jis teka didingas, 

iškilnus.
ia įsibėgęs krantą plaka, 
a salą griauja kur nuo tako, 
a neša sielius ir laivus.
kai saulutė iš aukštybių 
įžvelgia į žalsvąsias jo gelmes, 
ii žalumos ir kai žiedų gausybė 
■ipildo jo slėnių plotmes 
■kai, mėnuliui per žvaigždynus

tyliai riedant, 
kštingalos balsų balsais užgieda,- 
iria tai, rodos, visą širdį tau užlieja, 
glaudžias prie tavęs krantai žalieji 
(Iš pasakėčios ’’Nemunas ir jo įn
ikai”).
Kalbėjo Antanas Giedrius mažie- 
ems suprantama kalba ir vaizdavo 
įžįstamo pasaulio gelmes.
Mirė vaikų bičiulis rašytojas An
inas Giedrius išgyvenęs 85-rius 
lėtus, kurių brandžiausias dienas 
lidavė pasakų kūrybai, supažin- 
indamas vaikus su realiu pasauliu, 
tidengdamas Lietuvos grožybes, 
ėsdamas skaitytoją į geresnį pa- 
lulį.
Liūdesys apniko nustojus bičiulio. 
. Giedrius buvo mano bičiulis. Tat 
kaitau paskutinius jo laiškus ir 
albuos, lyg jis nebūtų išėjęs į kitus 
»lius.
Antanas Giedrius į mano gyveni- 

lą atėjo labai anksti. Suvedė su ra- 
įtoju mano tėvas, didelis knygų 
lylėtojas. Aš, kaip ir tėvas, azar- 
iškai kibau į knygas. Nustvėrusi 
urią tėvo knygą, slėpdavaus jazmi- 
o krūman ir bandžiau skaityti, su
okti nesuvokiamą turinį. Pagavęs 
ėvas švelniai išbardavęs, aiškinda- 
ęs. Man tada galėję būti devyneri 
lėtai.
Vieną dieną tėvas atnešė man ne- 

Kdelį sąsiuvinėlį. — ’’Tai tavo laik- 
astukas; lankys tave kas mėnesį, 
o rašytojas Antanas Giedrius.” 

’’Žiburėlis” — perskaičiau spaus- 
btą žodį. Skaičiau nuo pradžios iki 
alo, gėriau man suprantamo pa- 
aulio grožį.
Po dvejų metų tėvas mirė. Di
liausiame sielvarte paguodos ieš-- 
ojau Giedriaus pasaulyje. Su ’-’Ži
burėliu” nesiskyriau, įsiminiau 
Giedriaus pavardę.
"Žiburėlį” Antanas Giedrius, pri- 

iriant kitiems pedagogams, įsteigė

ANTANAS GIEDRIUS -
VAIKŲ

Ava Saudargienė

BIČIULIS
Jurbarke, kuriame gimė ir kur dirbo 
Saulės progimnazijos mokytoju. 
Mėnesinį žurnaliuką pats redagavo, 
spausdino Tilžėje. Artimiausias 
bendradarbis buvo taip pat vaikų 
bičiulis, rašytojas Pranas Mašiotas. 
Skaitytojai buvo mokyklų vaikai. 
1924 metais Giedriui iš redaktoriaus 
pareigų pasitraukus, atėjo kiti: V. 
Soblys, St. Zobarskas, V. Tamulai- 
tis, L. Gira, B. Brazdžionis. Ir ’’Ži
burėlis” toliau lankė mažuosius 
skaitytojus iki rusai okupavo Lietu
vą ir laikraštuką uždarė.

Palikęs ’’Žiburėlį” kitų rankose, 
Giedrius dar labiau plėtė vaikiško 
pasaulio horinzontus. 1925 m. kartu 
su Dirvos Bendrove, Marijampolėje 
pradėjo leisti ’’Saulutę”, dvisavaitinį 
laikraštuką, ir redagavo iki 1940 m. 
Tuo metu bendradarbiavo ir Švieti
mo Darbe, Židinyje, Vaire ir kitoj 
periodinėj spaudoj. O daugiausia 
laiko skyrė pasakų kūrybai.

Viena po kitos pasirodė jo knygos 
— Eglaitė, Bauba, Devynios pasa
kos, Keturios pasakos, Gailutė, Mū
sų liaudies pasakos vaikams, Sute
mų šnekos, Išvadavo, Miškinis, 
Gamtoj pasidairius. Visų čia neiš
vardinau, jis parašė daugiau.

Pasitraukęs iš okupuotos Lietu
vos, Giedrius nemažiau dirbo lietu
viško prieauglio dvasios ugdymui. 
Sunkiose tremties sąlygose dirbo 
pedagoginį darbą ir išleido Lekučio 
atsiminimai, Tėvelių pasakos, Už
burti keliai, Pasakėčios, Lukšiujai, 
Smilgos ir paskiausiai Aišvido pasa
kos. Šią knygą gavau su jaudinančiu 
įrašu — ’’geriausiai mūsų jaunimėlio 
bičiulei”.

Tremtyje užsimezgė asmeniškas 
ryšys laiškais tarp manęs ir Antano 
Giedriaus. Suvedė mudu mano pa

PO LAIKO
GIEDRIUSANTANAS

APSKRITIES mokesčiu inspek. 
torius Skatikas ir jo įstaigos buliai- 
teris žvangelis buvo abu vieno am
žiaus ir abu seni kavalieriai, pra
leidę po šešiasdešimt. Kiti tarnau
tojai tebuvo tik žali lapai: du sąs
kaitininkai vos per dvidešimt te
peržengę. registratorė ir sargas — 
po devyniolika, tiktai sekretorė jau 
įžengus į trisdešimt penktuosius.

Ji vadinosi Jieva Skubutytė ir 
buvo seniausia tarnautoja įstaigo
je, išdirbusi čia penkiolika metų, o 
buhalteris Medijakas žvangelis — 
jauniausias, teprasėdėjęs tiktai pus
antrų metų.

Jieva Skubutytė buvo pradėjus 
nuo registratorės, po dvejų metų 
pakilus į sąskaitininkes, o dar po 
trejų — į sekretores. į tas pareigas 
pakvietė ją inspektorius Parcinkus 
Skatikas prieš dešimt metų už jos 
darbštumą, spėrumą ir sumanumą. 
Dabar ta sukaktis ir paminėta. 
Pats inspektorius pasikvietė ją į 
savo kabinetą, pasakė jai gražų 
komplimentą. įteikė dovaną ir net 
pabučiavo į ranką.

Tas pabučiavimas buvo visai ne
lauktas, kaip keiksmas iš mažo vai
ko burnos, dėl to Skubutytė nukai
to ir sumišo. Tiktai kai pasakė jisai 
dar kelis žodžius, tai jos širdis at
sigavo. O pasakė jis taip:

— Panele Jieva. tamstos darbu 
aš visada buvau patenkintas, ture- 
čiau pasakyti, daugiau kaip paten
kintas. O tamstos kruopštumas ir 
rūpestingumas lengvino mano pa
reigas. Aš tamstai labai dėkingas.

Po tų viršininko žodžių Jieva 
Skubutytė, jau kitaip susijaudinusi, 
pasakė:

— Pone inspektoriau, ką šioje 
įstaigoje dariau, dariau iš pareigos. 
Dėkoju tamstai už malonų žodį. Ge
ras viršininko atsiliepimas apie 
mano darbą — man tikriausias at
pildas.

Skatikas norėjo dar kartą pabu
čiuoti jai J ranką, bet paskutinę 
akimirką susilaikė. O susilaikė dėl 
to, kad Jievą Skubutytę staiga pa- 
matė visai kitokią nekaip seniau.

Prieš dvylika metų jis rado ją čia 
sąskaitininkės pareigose ir paste-

ruošta spaudai knyga ’’Liaudies šo
kis Lietuvoje”, leidžiama Vokietijos 
krašto valdybos, Antano Giedriaus 
priežiūroje, kuris tuo metu buvo 
Vasario 16 gimnazijos direktorius. 
Pradinis mudviejų susirašinėjimas 
lietė knygos išleidimą (1958 m.) Iš tų 
laikų turiu jo parašytoje knygoje 
’’Pasakėčios” man labai brangų au
tografą — ’’Lietuvoje šokto ir šoka
mo šokio saugotojai”.

Vėliau iš Amerikos į Australiją 
rašyti laiškai be skundo atidengia 
rašytojo skausmą dėl nustotos tė
vynės, sunkios tremties ir šeimos 
išblaškymo. Skaudžiai pergyveno 
žmonos mirtį, ilgėjosi dukters, toli 
Australijoje gyvenančios. 1974 m. 
viename laiške rašė: ’’Štai neseniai, 
kada pats gražiausias buvo ruduo, 
man suskaudo koją jau ketvirtą 
kartą tą pačią, tik šį kartą skaudėji
mas buvo jau stipresnis ir ilgai už
truko. Nė dabar dar nesijaučiu pa
kankamai gerai, bet su šviesia vilti
mi žiūriu į ateitį ir džiaugiuos, kad 
galiu dirbti”.

Antanui Giedriui jau ėjo aštuo
niasdešimt treti metai, kai man ra
šė: ’’Per sceną ir net per paprastus 
pasikalbėjimus geriausia vaikus pa
ruošti lietuviškam darbui. Visokiam 
darbui ir visokiai idėjai reikia pa
ruošti vaikus ir bendrai jaunimą. 
Tokie paruošiamieji darbai, jei tam
pa pamėgti ir įprasti, jau neužmirš
tami, o neretai ir iškilnūs pasirodo. 
Labai linkiu Jums sėkmės tame 
darbe. Ir savo kelionių aprašymus 
būtinai leiskite atskira knyga. Kas 
eina per laikraštį, ne visiems priei
nama, o knygą kiekvienas panorėjęs 
gali įsigyti.

Tų pačių metų pabaigoje rašyto
jas sielojosi: ’’Bėda mums dėl kraš-

bėjo jos tarnybinius sugebėjimus. 
Po dviejų metų, buvusiajai sekreto
rei pasitraukus, pakėlė į sekreto
res. Bet kavalieriaus akimis j ją ne
buvo pažvelgęs. O jei kartą ir pa
žvelgęs. tai tiktai pastebėjęs, kad 
ji buvo pernelyg liesa, ilgoka no
sim. tamsaus veido ir juodų akių, 
kokių jis niekada nemėgo. Taip ji 
ir liko inspektoriui Skatikui tiktai 
tarnautoja.

Visai kitokioje šviesoje pamatė 
ją inspektorius tą sukaktuvių die
ną. Nežinia, ar dabar saulė kitaip 
švietė, ar Skatiko akys buvo pasi
dariusios aiškesnės, tiktai staiga 
pamatė, kad Jieva Skubutytė nėra 
taip labai liesa, kad jos oda neper- 
daug tamsi, nosis beveik normali, 
o akys, kad ir juodos, bet labai 
gražios ir, jei nors kiek šypsosi, 
spindėte spindi, kaip dvi žavingos 
žvaigždutės. Be to. Skatikas staiga 
pastebėjo, kad Jievos Skubutytės 
ir liemuo labai grakštus, o krūtinė 
stačiai išsimuša dviem apvalumais, 
kaip kokios deivės menininkų 
skulptūrose.

Dėl to Skatikas ir susilaikė dabar 
ir nepabučiavo jai antrą kartą į 
ranką. Negalėjo. Net nukaito ir 
sumišo. O tuo tarpu Jieva Skubuty
tė linktelėjo jam dailia savo gal
vute (taip, ir tą jis dabar pastebė. 
jo!), linktelėjo ir išėjo.

Dar kelias akimirkas Skatikas 
stovėjo ir žiūrėjo į duris, kuriose 
išnyko Skubutytė. žiūrėjo, ir rodė
si jam. kad jis ją tebemato grakš 
čiai išeinančią vidutiniais, rimtais 
žingsniukais, su pasipūtusiais tam
siais plaukais, tamsiai mėlynos 
spalvos suknele...

Nuo tos valandėlės Parcinkus 
Skatikas ir negalėjo jos pamiršti. 
Ir pats kitoks pasidarė: pajaunėjo, 
pagražėjo, kasdien rytais skutosi 
barzdą, rūpestingai brangiu muilu 
prausėsi, vilkosi geresnę kartelę 
drabužių...

Ir pati sekretorė jam dažniau pa
sidarė reikalinga. Pirma, būdavo, 
retkarčiais tepasišaukia Į savo ka
binetą, o dabar — kasdien po kelis 
kartus ir vis, rodos, ne be reikalo. 
Ir ne tik pas save šaukias, bet ir 

tutinio partiškumo bendrai, bet jau 
tikra nelaimė - tie visokie kairieji ir 
liberalai, kurie kartais padžiugina ir 
Maskvą. O atrodo, netrūksta ir pa
lankių rusų lokiui ir okupantui. Yra 
ir lengvapėdžių. ”Ir tuoj optimistiš
kai džiaugiasi: ’’Malonu girdėti, kad 
lietuviai ir kiti pabaltiečiai Australi
joje įspūdingai pasirodė, Australijos 
valdžios galvai ’’perleidus” Maskvą! 
Pabaltijo šalis.”

Susenęs rašytojas vis dirbo, pla
navo: ’’Peržiūrinėjau naujai ir seniai 
parašytas savo pasakas ir kitus da
lykus. Ko nesitikiu išleisti, siunčiu į 
muziejų, į archyvą. Iš tikro menkai 
jau ir tepasiseks išleisti, kai skaity
tojų vis mažėja. Tiesa, ir mano raš
tai nepatrauklūs, kai dabar skaity
tojai jau laukia sensacijų. O aš prieš 
betkokius sukrėtimus, ypač vaikams 
teikiamus. Gyvenime jų, tiesa, neiš
vengiama, galima įvesti ir į literatū
rą, bet turėtų būti ir saikas.”

Paskutinis rašytojo laiškas pasie
kė mane kelis mėnesius prieš jo 
mirtį. Kaip ir visoje kūryboje, visoje 
buityje, Antanas Giedrius skyrė 
mintis kitiems, taip ir paskutiniam 
laiške nesiskundžia sveikata, nei il
go tremtinio amžiaus sunkia našta, 
bet gavęs mano autografuotą knygą 
"Tolimų kraštų miražai”, trumpai, 
bičiuliškai sveikina: ’’Dėkoju už įdo
mią ir labai gerai parašytą knygą.”

Tai Antano Giedriaus, mano bi
čiulio, atsisveikinimo žodžiai. Nebu
vau prie jo kapo, kai draugai lydėjo 
jį į amžino poilsio vietą. Bet savo 
vardu ir kitų, kuriuos savo kūryba 
ugdė ir stiprino, norėčiau ant jo ka
po padėti nevystantį žodžių vainiką 
— Brangiam bičiuliui Antanui Gied
riui, lietuviškos pasakos kūrėjui.

pats nueina. Tik sutraukia anta
kius, kai įėjęs randa prie jos kokį 
pienburnį sąskaitininką, o Šiauriau
sia — kai buhalterį žvangelį. Vie
ną kartą jį net šypsojosi, kalbėda
ma su žvangeliu. lyg būtų buvę ko! 
O pats žvangelis tai vis vypso ties 
ja.

Be abejo niekis jai tas žvangelis, 
tik ką buhalteris, tos pačios įstai
gos vyresnysis tarnautojas. O kad 
nusišypso su juo kalbėdama, tai 
kad labai jau mandagi, gerai iš auk
lėta. Ne taip, kaip jis. žvangelis, 
kurs ir be jokio reikalo kartais at
sistoja šalia ir žvigso. O vyras tai 
jis nekažinkoks: neaukšto ūgio, 
truputį susimetęs į kuprą, primerk, 
tomis akimis, toli nuplikusia kak
ta...

Nenuslėps ir neužsigins: abu juo
du nejauni, ir Jieva Skubutytė ne 
juodviejų nosiai. Bet akį padžiugin
ti galima, žinoma, tiktai jam, mo
kesčių inspektoriui Parcinkui Ska
tikui. o ne tokiam buhalteriui! At. 
sargus viršininkas jos nenužiūrės, 
o juo labiau — nepakerės. Jis vi
sai neturi blogų minčių; įstaigos 
viršininkui nė nepritiktų... Bet pa
sižiūrėti, pasigrožėti — nieko pik. 
to. O kiek dar taip atsitinka pasau
lyje, kad tokio amžiaus į tokį am
žių ir įsimyli! Nieko nuostabaus. 
Dar didesnių pasitako kraštutiny. 
bių. O čia juk — apskrities mokes
čių inspektorius, nėra koks nusigy- 
venėlis, nusigėrėlis. Palaukite dar, 
kas per vyras!..

Taip jisai galvojo savo kabinete, 
stovėdamas prie lango, išeinančio 
į miesto aikštę. Tuo laiku aikštė 
buvo beveik tuščia, tik keli maži 
vaikai žaidė ir kur nekur žmogus 
ėjo. Jis užmetė akį j kitą pusę aikš
tės. Vienoje prekybos iškaboje -bliz
gėjo stambiomis raidėmis išrašyta 
pavardė: SIKSTAS PLIUMPYS. 
Skatikas pamanė apie savo pavar
dę. Teisybė, ji savotiška, bet gera, 
tik nevisi tą supranta. Kartą ir ap
skrities viršininkas pasakė jam vie
name pobūvyje:

— Pone inspektoriau, visos ap
skrities mokesčius valdai, o skati
ku vadiniesi. Pasikelsk pavardę. Ką 
čia taip susimažinęs!..

Nukelta į psl. 6
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Protesto 
demonstracija

Adelaidėje
Sovietų Sąjungos 60 metų (egzis

tavimo) faktai ir padariniai.
1. Prieš komunizmą valstybės tu

rėjo užtektiną maisto gamybą. Da
bar netgi su ’’Europos duonos krep
šiu” — Ukraina Sovietų kontrolėje 
jos turi importuoti maistą iš Vakarų 
valstybių. 2. 1939 m. komunizmas 
buvo užviešpatavęs 6 nuoš. pasaulio 
gyventojų, o po to išplėtė savo do
minavimą 37% visų žmonių. 3. Už
tikrinimui savo režimo Rusijoje, 
Centro ir Rytų Europoje komunistai' 
išžudė virš 60 milionų. žmonių. 4. 
Virš 2 mil. žmonių šiuo metu yra So
vietų Rusijos ir satelitinių valstybių 
kalėjimuose, koncentracijos stovyk
lose ir psicho kalėjimuose. 5. Varšu
vos pakto valstybių militarinės iš
laidos sudaro beveik pusę visų pa
saulio militarinių išlaidų. 6. Pagrin
dinės žmogaus teisės ir religinis iš
pažinimas yra aktyviai ir sistemati- 
niai uždrausti.

Mūsų reikalavimai: 1. kad žmo
gaus teisės būtų gerbiamos, 2. kad 
visi politiniai kaliniai būtų paleisti, 
3. kad būtų laisvė kiekvienai tautai 
jos teritorijoje, 4. kad būtų laisvų 
tautų įvykdytas spaudimas pasiekti 
šių tikslų.

Su šitokiomis žiniomis žmonės 
galėjo susipažinti iš Pavergtų Tautų 
Pietų Australijos Komiteto dalina
mų lapelių, kada iš Elderio parko į 
Viktorijos aikštę Adelaidėje šešta
dienio rytą spalio 1 d. tvarkingai žy 
giavo skaitlingesnė negu tūkstanti
nė minia iš kenčiančių tautų narių, 
gyvenančių laisvame pasauly. Gau
sūs antisovietiško turinio plakatai 
aiškiai skelbė šios demonstracijos 
charakterį. Skaitlingiausiai dalyva
vo ukrainiečiai kartu su mokyklinio 
amžiaus jaunimu. Kitų mokyklų, 
gaila, nebuvo. Gausų šeštadienio 
ryto eismą Adelaidės centro gatvėse 
tvarkė policija, atidavusi pirmenybę 
visai eisenai net ir trafiko šviesų 
kryžkelėse. Gausūs žiūrovai susto
davo šaligatviuose arba iš sustojusių 
automašinų stebėjo eiseną, skaity
dami nešamus plakatus. Viktorijos 
aikštėje įvyko mitingas. Tas viskas 
yra naudinga plačių Australijos ma
sių dėmesiui atkreipti į sunkų ko
munistiniuose režimuose gyvenimą, 
kada Belgrade — Jugoslavijoje šiuo 
metu konferencijoje labai sunku su
rasti tų žmonių prievartos pančių 
palengvinimo, kokio iš komunistų 
reikalavo Helsinkio susitarimas. 
Mitingas buvo įdomus, gyvas ir ja
me dalyvavę keletas kalbėtojų pa
reiškė visą eilę kaltinimų dėl to, kas 
vyksta Sovietuose ir Rytų Europoje 
prieš žmogų, kuris yra ten taip nu
vertintas. Veiklus Pavergtų Tautų 
komiteto ir Ukrainiečių bendr. pir
mininkas Pasiczynskij tarp kita ko 
kalbėjo apie rusų pastangas suru
sinti pavergtas tautas. Vienu 
atveju, kas buvo užfiksuota televizi
joje ir vėliau parodyta su eisenos 
vaizdais, kad pirma nuo komunistų 
bėgome mes, o dabar tokių pabėgė
lių susilaukė Australija ir iš Vietna
mo. Dr. Ozols, jaunesnės kartos 
atstovas, irgi uolus visuomenės vei
kėjas, vertas pagyrimo dėl savo pa
sirinkto kelio kovoti už pavergtų 
tautų išlaisvinimą. Mitinge jo min
tys buvo irgi įdomios. Darbiečiai - 
Laboriečiai, kurių vyr. vadas Whit- 
lam dar neseniai buvo ’’padovano
jęs” Pabaltijo valstybes Kremliui, 
savo atstovo neatsiuntė. Matyti, to
kie mūsų vargai jiems nepakeliui. 
Gal tas nesuderinama ir po to, kada 
vietos premjeras lankėsi su bizniais 
Maskvoje? Darbiečių tokį parodytą 
boikotą mūsų gyvybiniuose reika
luose ypatingai reikia įsidėmėti ir 
lietuviams. Iš Liberalų pusės kalbė-

JUMS

PADĖTI

* surasti darbą ar įsigyti specialybę
* sveikatos vaikų priežiūros klausimais
* pensijų ir paramų šeimoms reikalais
* anglų kalbos mokymosi reikalu
* teisiniais patarimais

Visų savo teisių ir jums priklausančių 
privilegijų išsiaiškinimui rašykite mums
ŠIUO adreSU Information Branch

Department of Immigration & 
Ethnic Affairs

P.O. Box 262XHCKSON 2602, A.C.T

. I- . >. ih ■ •! > at

arba skambinkite telefonu:
Sydney (02) 

221 1111, Melbourne (03) 662 3000, 
Brisbane (07) 225 2233, Adelaide 
(08) 50 3650, Perth (09) 322 3366

jo parlamento narė J. Adams, iš
reiškusi mūsų ir mūsų vargstančių 
Sovietų vergijoje tautų supratimą. 
60 metų sovietinį viešpatavimą labai 
aiškiai ir energingai pavaizdavo ir 
du jaunuoliai kalbėtojai: (ukrainie
tis) Lawriwsky ir Stankovič. Iš jų 
gyvų, entuziastiškų kalbų žmonės 
užgirdo įdomių dalykų, kurie rusų 
’’neglostė”. Mitinge pasiūlytos rezo
liucijos, visuotinu pritarimu priim
tos, kurias nutarta pasiųsti feder. 
min. pirmininkui Fraseriui ir Jungt. 
Tautų — UNO vadovybei. Vakare 
kai kurie televizijos kanalai trumpai 
parodė eisenos momentus. Nuosta
bu ir keista, kad dešinysis ’’The Ad
vertiser” nesiteikė nei keliomis ei
lutėmis paminėti to protesto

Dalyvavo apie 100 lietuvių. Kada 
atskirų grupių gausumą stebi aus
tralai ar kitų tautų žmonės, tai mūsų 
pareiga ypač svarbiais atvejais, kaip 
buvo ir šis pasirodyti gausiausiai. 
Kokį organizuojamą barbeque ar iš- 
gėrimėlį, ar sijonų paradą galima be 
žalos apleisti, bet ne rimtą savo pat
riotiškumo pademonstravimą.

Dalyvavęs

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

MES GALIME

Jūsų Australijos vyriausybė

Australijos Lietuvių Fonde

AUKOS. Pagerbiant mirusį a.a. Fe
licijoną Bortkevičių, Melbourne 
tautiečiai vietoje gėlių ar vainikų 
skyrė aukų A.L. Fondui:

Po $ 10: p.p. G. ir A. Karazijai, J. 
ir S. Meiliūnai, S. ir J. Oerteliai, R. 
ir E. Šemetai, J. ir J. Zaikauskai, 
Melb. Liet. Klubas.

Po $ 5: p.p. I. ir O. Eleknai, S. ir 
H. Balčiūnai, A. ir V. Bladzevičiai, 
V. ir O. Jakučiai, K. ir T. Klupšai, V. 
ir J. Rekešiai, Julija Staugaitienė, 
Genovaitė Šemienė, V. ir D. Siman- 
kevičiai, G. ir D. Žemkalniai.

A.L. Fondo Valdyba, įrašydama 
šias aukas ($ 110) į Fondo sąrašus, 
kaip a.a. Felicijono Bortkevičiaus 
pagerbimo - atminimo įnašą, jungia
si prie Melbourne tautiečių pareikš
tos užuojautos mirusiojo žmonai 
Stefanijai, dukroms Danai ir Laimai 
bei jų šeimoms.

AUKOS. Mirus tauriam, šviesiam 
lietuviui patriotui Dr. Valteriui Di- 
džiui, vietoje gėlių ar vainikų Aus
tralijos Lietuvių Fondui aukojo:

Po $ 20 dol.: p.p. H.D. Antana 
čiai, Dr. K. Juozapavičius, Adolfą 
Kalpokas.

Po $ 10 dol.: p.p. Juškų šeima, I i 
I. Kaunai, J. ir S. Meiliūnai, L. ir N 
Malakūnai, A. Zubras, Melbourn 
Lietuvių Klubas.

Po 5 dol.: p.p. V.G. Ališauskai, 1 
ir O. Aleknai, V. ir O. Jakučiai, J 
Rimkus, B. ir J. Vingriai, G.a. Ra 
manauskai.

3 dol. p. P. Baltutis.
2 dol. p. K. Prašmutas.
1 dol. p. Z. Raudys.
Šios aukos įrašytos, kaip a.a Dr 

V. Didžio pagerbimo - atminimo įna 
šas. Sąrašas neuždarytas.

A.L. Fondo Valdyba jungiasi pri< 
Melbourno tautiečių reiškiamo! 
užuojautos žmonai Liudai, sūnų 
Martynui ir dukrai Ievutei su šei 
momis. Tikime, kad šios aukos pri 
sidės prie ugdymo ir puoselėjinu 
lietuviškų tautinių apraiškų šiamt 
krašte, kurioms a.a. Dr. Valteris 
Didžys visada nuoširdžiai pritarė ii 
jas dosniai rėmė.

A.L. Fondo Valdyba
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AR LIETUVA ŽINOJO?
Trumpai prieš antrąjį karą hitle

rinė Vokietija ir komunistinė Rusija 
pasirašė krauju ’’sucementuotą" su
tartį. Pirmas slaptas protokolas bu
vo pasirašytas 1939 m. rugpiūčio 23 
d. Ta sutartimi Lietuva palikta vo
kiečiu įtakos sferoje ir jai gražina
mas Vilnius. Antrasis slaptas pro
tokolas pasirašytas tų metų rugsėjo 
28 d. Tuomet vokiečiai Lietuvą, iš
skiriant dalį Suvalkijos, perleido S. 
Rusijai. Tai buvo atsilyginimas Sta
linui už Lenkijos žemes, kurių per
daug užėmė vokiečiai ir nenorėjo iš 
jų pasitraukti. Na ir 1941 m. sausio 
10 d. Hitleris už 7 su puse milijono 
aukso dolerių (31.500.000 RM) par
davė Stalinui Suvalkijos teritorinę 
juostą. Taip du plėšikai dalinosi ir 
pardavinėjo mūsų žemelę.

Dabar kyla klausimas, ar Lietuva 
tas dalybas žinojo? A. Zubras (ž. 
"Mūsų Pastogė”, 1977 m. Nr. 30) sa
vo straipsnyje "Prisiminimuose gy
voji istorija” rašo taip:

"...Apie kokius nors Ribbentropo 
ir Molotovo pasirašytus slaptus su
sitarimus tačiau nieko nežinota, 
mūsų spaudoje net tokių užuominų 
nebuvo”.

Su tokiomis autoriaus mintimis 
dalinai nesutinku. Mūsų vyriausybė 
žinojo, tik gal ne taip smulkmeniš
kai, kaip mes dabar žinome. Bet tai 
buvo paslaptis ir nieko žmonėms 
neskelbė. Be to, beveik netikėjo, 
kad taip gali įvykti. O žmonės apie 
tai jau ir kaimuose daug kalbėjo ir 
nerimavo. Girdėjau kalbant, kad 
apie tų dalybų pradžią mūsų vyriau
sybei pranešė Lietuvos atstovas 
Vokietijoje.

Laisvių 
pažeidimas

Washington© laikraštis, Catholic 
Standard, spalio 13 įdėjo vedamąjį 
antrašte Violation of freedom. Jame 
rašoma apie Lietuvą, kurios sąmo
ninga tauta egzistavo virš 700 metų, 
o moderni valstybė 23. Sovietų - na
cių pasirašyto nepuolimo pakto pa
sėkoje buvo okupuota 1940 metais 
kartu su kitomis Baltijos valstybė
mis. "Sovietų Sąjungai sėkmingai 
sekėsi baltų problemas laikyti prie
temoj tarptautinėse konferencijose, 
kur buvo svarstomas žmogaus teisių 
pažeidimas ir religinis persekioji
mas. Tačiau dėka energingų ir pasi
šventusių lietuvių, savam krašte ir 
svetur, šie nusižengimai prieš žmo
niškumą neliko užmaršty. Lietuvių 
Katalikų Kronika, kuri yra išversta į 
anglų kalbą, informuoja pasaulį apie 
religinį persekiojimą Lietuvoj.” To
liau laikraštis pažymi, kad 1940 me
tais Lietuvoj 85% gyventojų buvo 
katalikai. Veikė 708 bažnyčios, 314 
koplyčių, 158 vienuolynai; krašte 
buvo trys arkivyskupai, devyni 
vyskupai, 1271 kunigų, keturios se
minarijos su 470 mokinių. Sovietų 
Sąjungai okupavus kraštą, bažny
čios turtas nusavintas, seminarijos 
uždarytos, vyskupai suimti, už
draustas religijos dėstymas vaikams 
ir valdžia ėmė kištis į betkokią reli
ginę veiklą. 10% tautos buvo išvežta 
į Sovietų Sąjungą.

Nežiūrint, kad šiuo metu Lietu
voje gyvena du vyskupai, jie neįlei
džiami į savo vyskupijas.

Tik stiprus žmonių religingumas 
palaiko Bažnyčią Lietuvoje, nors ten 
visos laisvės yra pažeidžiamos. 
Laikraštis baigia: "Tegul lietuvių 
tauta būna akivaizdus priminimas 
mūsų kraštui, kad mes negalime lik
ti abejingais,kai. vardan tarptauti
nio pragmatizmo, žmogaus teisės 
yra šluojamos po tarptautinių kon
ferencijų stalais.”

(Elta)

1939 m. spalio 10 d. Lietuva su S. 
Rusija pasirašė draugiškumo sutar
tį. Kaip rašo savo atsiminimuose 
gen. S. Raštikis, tų derybų metu, 
Stalinas Lietuvos delegacijai papa
sakojo slaptus susitarimus su Vo
kietija. Tas lietė Lietuvos pasidali
nimą ir Suvalkijos teritorinės juos
tos ribas. Dar Stalinas pasigyrė, kad 
jis išgelbėjo Lietuvą nuo vokiečių 
okupacijos. Mūsų delegacija labai 
nustebo ir ministras J. Urbšys atvi
rai pasakė, kad jis nenorįs tuo tikėti. 
Stalinas supykęs dėl to abejojimo, 
atsakė: Taip, tai išspręsta, ir šis rei
kalas baigtas. Visi nustebo ir susi
jaudino, o ministras Urbšys bandė 
protestuoti. Tačiau Stalinas per
traukė jį ir neleido kalbėti. Vėliau 
Lietuvos vyriausybė atsiklausė Vo
kietijos atstovo Kaune Dr. Zechlin, 
ar tiesa, kad Vokietija pasirašė tokią 
sutartį ir ką galėtų tai reikšti? Jis 
atsakė, kad, deja, ši žinia esanti tei
singa, stebėjosi ir buvo labai nepa
tenkintas, kad Stalinas išdavė to su
sitarimo paslaptis. Ar ir po to gali
ma sakyti, kad Lietuva nieko neži
nojo. Žinojo, tik tylėjo ir laukė "ste
buklų”.

Man kartu su gen. J. Černium te
ko važiuoti į Angliją. Tai kartą besi
kalbant ir paklausiau, ar Lietuvos 
vyriausybė žinojo apie tuos slaptus 
vokiečių ir rusų susitarimus. Jis 
man atsakė, kad žinojo. Tai kodėl 
nieko žmonėms nepranešėte? O ar 
galima tokį dalyką skelbti? Jeigu 
vyriausybė-būtų viešai paskelbusi, 
sunku įsivaizduoti, koks būtų kilęs 
sumišimas ir žmonių nerimavimas. 
Tai reikėjo tylėti ir tikėtis, kad tos 
nelaimės gal kaip nors išvengsime.

1939 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo vo
kiečių - lenkų karas. Tuoj mūsų vy
riausybė paskelbė neutralumą ir 
nėjo Vilniaus atsiimti. Rugsėjo 17 d. 
S: Rusija pajudėjo "gelbėti” Lenki
jos pavergtų ukrainiečių, baltgudžių

Sceniniai atgarsiai
Poetui ir filmuotojui Jonui Mekui 

paskirta Gugenheim Fellowship 
premija už jo darbus kinematografi
joje ir ypač už jo vedamą Antologi
jos filmų archyvą. Šis filmų archy
vas, kuris yra savos rūšies kūrybinis 
- eksperimentinis dienynas, fiksuo
tas filmuose, apima kelių dešimčių 
metų laikotarpį. Žymi to archyvo 
dalis yra filminiai užrašai iš lietuvių 
gyvenimo išeivijoje pokario metais.

Ričardas Daunoras, Lietuvos 
operos solistas baritonas, Lietuvoje 
dainavęs eilėje operų, 1976 m. vasa
rą koncertuodamas su Vilniaus uni
versiteto liaudies ansambliu Pary
žiuje, apsisprendė palikti Vakaruose 
ir nebegrįžti į Sov. Sąjungą. Šiais 
metais Briuselio operoje jis atliko 
Verdi operos "Aida” karaliaus rolę. 
Ričardas Daunoras pakviestas dai
nuoti Amerikos lietuviams ir šiuo 
metu gastroliuodamas lanko lietuvių 
kolonijas.

**♦
New Yorko Kultūros Židiny lietu

viško ansamblio ’’Sutartinės” diri
gentės Jūratės Veblaitytės pastan
gomis buvo šiais metais pastatyta 
garsaus anglų kompozitoriaus Ben
jamino Britten vienaveiksmė opera 
"Nojaus Tvanas”. Ši opera New 
Yorko publiką maloniai nustebino. 
Tai buvo pirmas tokios apimties 
jaunimo užsimojimas ir turbūt pir
mas šio modernaus kompozitoriaus 
kūrinio pastatymas lietuviškoje 
scenoje. **«

Operos solistė Lilija Šukytė (Li
lian Sukis) ateinančiais metais pak-

ir priartėjo prie Lietuvos sienos. 
Rusams kilo neaiškumas, ką reikės 
daryti su buv. lenkų okupuota Vil
niaus sritimi? Nes pagal slaptą rug
piūčio 23 d. susitarimą, ta sritis pri
klauso Lietuvai. Tuomet rusai atsi
klausė Vokietijos ir ši jiems atsakė 
- jeigu Lietuva neina Vilniaus atsi
imti, tai tą sritį gali užimti rusų ka
riuomenė. Rusai ją užėmė ir vėliau 
jos dalį atidavė Lietuvai. Atgaudami 
Vilnių, gavome 20.000 rusų kariuo
menės ir dalinai nustojome savo ne
priklausomybės. Nes jau buvo Vil
nius mūsų, o Lietuva rusų.

Lietuvos vyriausybė Vilniaus at
siėmimo žygio nerėmėbet su rusais 
derybas vedė ir Vilniaus gražinimas 
brangiai kainavo. Bet reikia atminti, 
kad tuomet S. Rusija buvo kariau
janti valstybė. O Vilniaus sritis, tai 
jos karo grobis. Tai mane domina 
klausimas: — Lietuvos vyriausybė 
dalindamas! karo grobiu su kariau
jančia valstybe, ar nesulaužė savo 
ankščiau pasiskelbto neutralumo?

viesta Monte Carlo operoje dainuoti 
Violetos partiją G. Verdi operoje 
"La Traviata”.

***
Įtakingas New Yorko teatro - fil

mo - televizijos savaitraštis ’’Show 
Business” kasmet skiria premijas už 
praėjusio sezono geriausius spek
taklius, iškiliausią vaidybą ir t.t. 
1976-1977 m. sezono pristatytų kan
didatų sąraše matome ir Jono Jura
šo "Makbeto” spektaklį La Mamma 
teatre. Tai dar vienas gražus mūsų 
scenos menininko laimėjimas.

Dail. L. Urbonas nelaimė

Australijoje plačiai žinomas daili
ninkas Leonas Urbonas spalio 30 d. 
apturėjo skaudžią auto nelaimę: be
važiuojant sprogo viena padanga ir 
jam besistengiant suvaldyti mašiną į 
ją trenkė kažkas iš užpakalio ir vai
ruotojas buvo išmestas ant kelio, o 
jo mašina sunkvežimio visai sudau
žyta. Dail. L. Urbonas atgavo sąmo
nę tik Bowral District ligoninėje vi
siškai apibraižytas su keliais sulau
žytais šonkauliais be skaudesnių pa
sekmių.

Vita Force

Super ”C”
Vitamino C pudra

Apsisaugosite nuo slogų nemokėdami aukštų kainų už įvairias table
tes, bet naudokite pudrą SUPER ”C”, kuri kainuoja mažiau negu pusę 
tablečių kainos. Reikalaukita Health Food krautuvėse

Iš gen. S. Raštikio atsiminimų pa
aiškėjo, kad prieš antrosios sutar
ties pasirašymą (1939.928) Vokietija 
buvo pakvietusi atvykti Lietuvos 
užsienio reikalų ministrą J. Urbšį. 
Bet ministras nenorėjo vykti, daug 
kalbėjo ir teiravosi. Vokietija ilgiau 
nesulaukusi mūsų ministro, kvieti
mą atšaukė. O jeigu būtų mūsų mi
nistras nuvykęs, gal Lietuva būtų 
ką nors laimėjusi.

1940 m. birželio 15 d. bolševikam 
atidavėme savo tėvynę, nepaleisda
mi nė vieno pasipriešinimo šūvio. 
Lietuviai norėjo ir mokėjo kariauti, 
ką parodė mūsų vyrai, tarnaudami 
svetimų valstybių kariuomenėse, ir 
mūsų brolių partizanų kovos su 
žiauriuoju okupantu komunistine 
Rusija. Bet pavojaus metu palūžo 
mūsų civilinė ir karinė vadovybė. O 
tik reikėjo duoti gerą smūgį rusų 
įguloms. Ir jeigu iš jų dar būtų likęs 
kas nors gyvas, tai būtų skubiai bė
gęs atgailauti pas žindytoją Staliną. 
O paskui juos būtų dūmusi ir visa 
skudurlių armija, kuri buvo sukon
centruota pasienyje. Bet mūsų va
dovybė skelbė, kad dar kariuomenė 
neparuošta, negali kariauti ir gėdin
gai priėmė visus ultimatumus. Lyg 
tai būtų tikimasi, kad visas pasaulis 
nustos ginkluotis ir lauks iki Lietu
vos vadovybė paruoš savo kariuo
menę.

Baigiu Lietuvos kareivinių sienas 
puošusiu įrašu: ’’Geriausias gyni
mosi būdas — pačiam pulti priešą”.

V. Vytenietis

Garsus amerikiečių sociologas - 
teatrologas Mordecai Gorelic sako: 
’’Šalis be dramos teatro yra akla.” 
Tą turėtume įsidėmėti ir mes, būda
mi mažos tautos. Tad gaila, kad 
Melbourno lietuvių teatras ’’Aušra” 
po puikaus atgimimo su ’’Aušros 
Sūnumis” užmigo. Kažkas ne taip ir 
su Adelaidės "Vaidila”. Po sėkmingo 
ir meniškai surežisuoto A. Kairio 
veikalo "Šviesa, kuri užsidegė” ma
žai kas apie ’’Vaidilą” besigirdi.

Žinau, kad didžiausia problema 
yra su gerais veikalais žinant akto
rių pajėgumą ir mažą pasisekimą. 
Čia gal reikėtų pasinaudoti Sydne- 
jaus "Atžalos” teatro administrato
riaus p. A. Dudaičio patarimu: ’’Ieš
kokime gerų veikalų, bet iki juos 
surasime, vaidinkime ir ne tokius 
gerus”.

Paulius Rūtenis
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Skaitytojai
S.L.M. Soc. GLOBOS DRAUGIJOS 
VEIKLOS PRAPLĖTIMO

REIKALU

Kaip žinoma, S.L.M.S.G. D-ja sa
vo ilgo gyvenimo laikotarpy padarė 
tautiečiams daug gero, ypač vyres
nio amžiaus ir sergantiems. Savo 
laiku, ypač pradiniame laikotarpyje, 
Draugija ne vieną sergantį tautietį 
ne tik lankė ligoninėj, bet ir globojo 
namie: virė valgyti, laidojo miru
sius, net Liet. Klube virė pietus ir 
pan. Draugijos veiklos svarbiausias 
įnašas tai išgavimas iš valstijos val
džios didoko žemės sklypo su valsti
jos iždo pašalpa bei busimųjų gy
ventojų įnašais ir tautiečių aukomis 
pastatymas net 12 gražių butų pen
sininkams gyventi. Dabar užsimota 
pensininkams net bendrą seklyčią - 
salę pastatyti. Visa tai puiku. Vi
suomenė, o ypč senukai ar sergan
tieji, kurie pasinaudojo vienokia ar 
kitokia Draugijos pagalba, yra 
Draugijai nuoširdžiai dėkingi. Pas
kutiniuoju laikotarpiu Draugija pla
čiau pasireiškė kultūrinėj veikloj su 
savo parengimais.

Deja, Draugija iki šiolei rūpinosi 
daugumoje tik senukais. Tačiau iki 
dabar Draugija parodė permažai 
susirūpinimo ir veiklos mažamečių 
vaikų reikalais. Tai ryšku tais atve
jais, kada kai kuriose šeimose su
serga ar atsiduria ligoninėje maža
mečių vaikų motina ar tėvas, išlai
kąs šeimą.

Nors gyvename turtingame kraš
te, bet mažamečių vaikų motinos ar

pasisako
tėvo rimtos ligos atveju iš valstybės 
(federalinės ar valstijos) pagalbos 
vaikams praktiškai kaip ir nėra. Ži
noma, jeigu neskaityti, kad kai ku
riais atvejais valdžia gali paimti glo
boti vaikus valstybinėje prieglaudo
je. Kiek teko skaityti,,prieglaudose 
sąlygos yra nekokios. Bet tai bloga 
išeitis. Sergančių tėvų - motinos ar 
tėvo mažamečiai vaikai ligos periode 
labai nukenčia. Kad nereikėtų ma
žamečių vaikų atiduoti prieglaudon, 
prie kai kurių savivaldybių (nežinau, 
ar visų) veikia Community Aid 
įstaigos, kurios gauna pašalpas iš iž
do ir savivaldybių. Tokie biurai ar 
įstaigos turi suorganizavę vadina
mas Voluntary Workers (savanorių 
darbininkių) grupeles iš pagyvenu
sių ir geros širdies moterų. Tas mo
teris Community Aid Biurai siunčia 
padėti nelaimės ar ligos ištiktai šei
mai, jei vienas iš tėvų kreipiasi ir 
biurui įrodo, kad vaikų priežiūrai 
tokia pagalba tikrai reikalinga. 
Praktiškai tokią pagalbą gauti sun
ku: pareikalavimas didelis; pirmoj 
eilėj aprūpinamos didesnės šeimos, 
pavz., penkių vaikų šeimai. Tokiai 
savanoriškai moteriai darbininkei 
turi atlyginti dirbąs šeimos narys. 
Išimtys daromos, jei dirbantysis 
mažai uždirba, o šeima didelė. Tada 
už tokią pagalbą apmoka C.A. Biu
ras valdžios kaštais.

Kreipiuosi į S.L.M.S.G. D-ją pra
šydamas atkreipti dėmesį į čia iš
keltą reikalą. Kalbame bei rašome, 
kad rūpinamės mūsų jaunimu. Man 
atrodo pritiktų, gal net būtų pareiga 

Draugijai susirūpinti ir suorgani
zuoti nors keletą lietuvių moterų, 
praktikuojančių krikščionišką arti
mo meilę ir sukurti lietuvių moterų 
savanorių pagelbininkių skyrelį. 
Mums toks skyrelis būtų daugiau 
naudingas, negu australams, nes 
dažnai nelaimės ar ligos ištikta šei
ma neturi jokių giminių ar artimų 
draugų, kurie praktiškai nors keletą 
pusdienių padėtų, ypač pradiniame 
nelaimės ar ligos periode.

Rašau tuo reikalu, nes panašus 
atvejąs buvo ir su mano giminėm. 
Konkrečios pagalbos iš S.L.M.S.G. 
Draugijos nepavyko gauti. Teko nu
girsti, kad buvo panašių atvejų ir 
daugiau; Prašau malonias Draugijos 
nares - būkite geros širdies ir mano 
iškeltą klausimą spręskite pozity
viai.

V. Šliogeris, snj.

Lapkričio pabaigoje Romoje nu
matomas vadinamas Sacharovo 
teismas, panašus kaip buvo prieš 
porą metų Kopenhagoje, tyrinėjęs 
nusikaltimus prieš žmogaus teises 
Sov. Sąjungoje. Romos teisme nu
matoma tyrinėti nacių nusikaltimus. 
Teismui pirmininkaus žinomas ko
votojas prieš nacius S. Wiesenthal.

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 W akefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene

Alaus milteliai

New Yorkas. — Panašiai kaip 
kava, ir ąhąs' bus gaunamas la
bai patogių ij lengvu būdu —i 

■alaus milteliais. Global Marke
ting Service paprašė valdžios lei
dimo naudotis japonų išradimu. 
Belieka tik įpilti miltelių į šal
tą vadenį ir nieko daugiau.

Ekspertai tvirtina, kad dirbtiniai 
brangiakmeniai yra pranašesni už 
natūraliuosius ir jie laikomi beveik 
tobulais. Dirbtiniai brangiakmeniai 
daugiausia naudojami pramonei.

PO LAIKO
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Tada jis apskrities viršininkui 
atsakė: —Ne. pone viršininke,
tamsta klysti. Mano pavardė visai 
kitokios kilmės, nekaip tas mažy
tis senovės pinigėlis. Prašau pa- 
klausyti: piovikas — plauna, skali
kas — skatina, didikas — didina, 
skatikas — skatina... Matote, po
nai: skatikas — skatina! Taigi ir 
mokesčių Inspektorius Skatikas 
visus skatina sąžiningai mokėti 
valstybei mokesčius. Tai tokia ma
no pavardės kilmė!
— Hm... — suabejojo apskrities 
viršininkas. — ta tamstos filologi
ja labai abejotina. Kaip mano mo
kyklų inspektorius? — kreipės jis 
j poną žaiginį.

Mokyklų inspektorius - Didakas 
žalginis nusišypsojo ir pasakė:

— Antrojo skyriaus mokiniukams 
tokia filologija gal ir tiktų.

Skatikas tada dėl tokio mokyklų 
inspektoriaus žaiginio brūkštelėji
mo nemažai įsižeidė ir atkirto:

— Mieli ponai, žalginis tai jau 
tikrai niekuo daugiau neišaiškina
mas. kaip tuo. kas jis yra. būtent: 
imti ir pliekti. Ar nereikėtų pir
miau ponui mokyklų inspektoriui 
žaiginiui pasikeisti savo pavardę? 
Argi jis savo kontroliuojamuosius 
taip ir pliekia, kur tik pasisuka?

Visi skaniai pasijuokė. O Skati
kas po to dar labiau ėmė laikytis 
savo pavardės. Ir dabar, žiūrėda. 
mas į tą "Sikstą Pliumpį”, išranda, 
kad jo pavardė kurkas geresnė ir 
gražesnė. O pagaliau ką pavardė?.. 
Svarbu pats žmogus, o ne pavardė! 
Kas galėtų suniekinti rimtą ir pa
reigingą mokesčių inspektorių Par- 
Cinkų Skatiką?..

Jis nusižiūrėjo į jaunai sužalia
vusius medžius aikštėje.

“Koks gražus gyvenimas!” ma
nė svajodamas, “štai pavasaris pa- 
čiam žydėjime. Ir paukščiai ir žvė
rys kitokie. O žmonės... Kas tik tu
ri širdį, tas linksmas, žinoma, kas 
turi jauną širdį. Tikrai pasakius, 
širdis niekada ir nepasensta. Dėl 
to labai teisingai vienas išmintin
gas vyras yra pasakęs: ‘Bėda ne 
dėl to, kad aš pasenęs, bet dėl to, 
kad esu jaunas.’ Tiktai ką aš čia 
dabar galvoju? Aš visai nejaučiu 
senumo. Nė kiek!..”

Ir jis, visus rankų ir nugaros rau
menis paleidęs į darbą, stipriai pa- 
siraižė. Paskui vėl nusižiūrėjo į 
aikštę, per kurią ėjo grutė jaunuo
lių, linksmai bekalbėdami ir besi-, 
šypsodami. Paskui tuodu nuėjo dvi’ 
ponios ir dar grutė linksmų jaunuo
lių. Malonus jausmas pakuteno 
Skatikui širdį, o staiga iššokęs 
šypsnys ėmė ir sustingo jo lūpose.

įėjo žvangelis ir padėjo pasira
šyti kažin kokią apyskaitą. Prie 
jos buvo dar keli sąmatiniai pro-

Mūsų Pastogė Nr. 45, 1977;il

jektai, kuriuos reikėjo peržiūrėti ir 
patikrinti. Buhalteriui išėjus. Ska
tikas liūdnai pažiūrėjo į langą ir 
atsisėdo už stalo. “Toks puikus pa
vasaris lauke, o tu čia sėdėk ir 
džiūk prie tų raštų!” pamanė jisai, 
kaip niekada pirmiau nemanydavo.

Ketvirtadienį Skatikas išvažiavo 
į sostinę. Buvo svečiuose ir teatre, 
matė gražių dalykų ir džiaugsmo 
priaugo pilną širdį. Su tuo džiaugs, 
mu šeštadienio vakare parvažiavo 
ir namo. Peržiūrinėdamas laikraš
čius ir kitą korespondenciją, Ska
tikas rado ir vieną ypatingai dailų 
voką.

Atplėšęs žiūri, skaito:
“Didžiai Gerbiamas Pone Inspek

toriau !
Ateinantį sekmadienį, šio gegu

žės mėnesio 22 dieną, antrą valan
dą popiet, parapijos bažnyčioje bus 
mūsų jungtuvės, o po jungtuvių 
vyro pusėje pietūs. Labai prašome 
suteikti mums garbę savo apsilan. 
kymu į jungtuves ir į pietus.

Nuoširdžiai Tamstą gerbią ir 
lauksią

Jieva Skubutytė
Medljakas žvangelis.”

Skatikui kaip gnybte sugnybė 
širdį, pradėjo drebėti rankos. Va
landėlę laikė auksu išrašytą kvie
timą, paskui metė jį ant stalo ir 
griūte sugriuvo į sofą. Sunkus 
gniužulas sielvarto pradėjo lipti 
jam iš pat širdies aukštyn į gerklę, 
ir jis pratrūko raudoti. Troškinda
mas verksmą, kniaubėsi veidu į 
sofos kertę, dengėsi pagalvėle ir 
ilgai negalėjo nurimti. Pagaliau at- 
sisėdo, nusišluostė užverktą veidą 
ir pradėjo galvoti.

“Koks aš buvau spitras!” manė 
jis. “Kaip aš nepastebėjau juodvie- 
jų meilės, kuri augo mano įstaigo
je, po mano akių? Juk ne su viena 
diena susižiūrėjo, ne su viena va
landa susimylėjo! Aklys aš, ak
lys!..”

Jis sunkiai atsiduso ir pradėjo 
kumščiomis kulti sau į smilkinius.

“Tai mano žioplumas!” manė vėl. 
“Kodėl aš pats jai nepasipiršau! 
Juk jau buvau pamatęs visas jos 
dorybes ir visą jos grožį, jos jau
nystę... jaunystę!”

Neišsilaikė, ir vėl pradėjo grau- 
dintis.

Pasibarškino į duris, ir įėjo šei
mininkė.

— Dėl Dievo!.. — nustebo ji. — 
Kas tamstai, pone inspektoriau?

— Nieko, ponia, nieko, — teisino
si Skatikas. — Aš praradau bran
gų daiktą.

— Dieve, ar negalima jo surasti?
— Ne, ponia, ne. Niekada...
Ir graudumas jam vėl užspaudė 

gerklę.
Kai šeimininkė, dar pasakiusi

skatikas... žvangelis — turtelis, 
Skatikas — plikas...”

Daugiau jis nebegalėjo galvoti: 
visos mintys ir visi žodžiai susivėlė 
į vieną kugždulą, ir pasijuto', kad 
nebepakelia nei rankų, nei kojų.

Kai po valandos vėl įėjo šeimi
ninkė ir pakvietė jį vakarienės, 
Skatikas padėkojo ir atsisakė. Jis 
sėdėjo susigūžęs ir atrodė, lyg dru
gio krečiamas, šeimininkė paragi
no jį gultis ir pasiūlė karštos žo
lienės.

Skatikas atsigulė. Atsigulė ir ne
kėlė visą savaitę.

Pirmadienio rytą drebančia ran- 
ka parašė į įstaigą trumpą laiškelį:

“Jos Sveikatai poniai Jievai Sku- 
butytei žvangelienei.

Gerbiamoji Ponia!
Apsirgau ir nebegaliu ateiti į 

įstaigą. Svarbesniuosius raštus pra. 
šau atsiųsti man į namus, kitus — 
vykdyti be manęs.

šia proga sveikinu Tamstą ir po
ną žvangelį ir linkiu Jums laimin
go gyvenimo.

Parcinkus Skatikas."
Parašęs dar kartą perskaitė ir 

pats pasibiaurėjo savo rašysena. 
Ypač kreivai išėjo žodžiai: “po
niai”, “žvangelienei”, “linkiu”. Bet 
pamanė, kad jo neįtars patyčiomis, 
nes juk jis — ligonis...

Nei laukti, nei tikėti — to paties 
pirmadienio vakare aplankė jį ir 
jaunavedžiai. Kai šeimininkė įėjus 
pranešė jam, Skatikas valandėlę 
žiūrėjo nusigandęs. Paskui sutiko 
priimti.

— Sveikas, pone inspektoriau! — 
maloniai, kaip visada, tarė sekreto
rė. — Kaip gaila, kad tamsta apsir- 
gai!

Pasveikino ir žvangelis ir taip 
pat pareiškė apgailestavimą, tik 
jo žodžiai nebuvo tokie nuoširdūs.

Skatikas tuojau pat įsivaizdavo, 
kad jo sekretorės užuojauta jam 
buvo ypatingai šilta, dėl to, kai jis 
pažiūrėjo jai į akis, jam vėl pama
ži pradėjo kilti aukštyn iš krūtinės 
gniužulas graudumo, kurį vos be
įstengė nuryti. Ir dar laimė, kad 
juodu tuojau atsisveikino ir išėjo...

Devintą dieną po savo negalės 
Skatikas atėjo į įstaigą. Jis buvo 
lyg šešėlis, ir tarnautojai nustebę 
sužiuro į jį, kaip į nepažįstamą. O 
ir jis dabar savo įstaigoje taip ne
jaukiai pasijuto, jog tuojau pat ėmė 
ir parašė savo departamento direk. 
toriui šitok prašymą:

“Prašau, Pone Direktoriau, nukel
ti mane nuo šio birželio mėnesio 
15 dienos į kitą vietą, o jei negali
ma nukelti — atleisti į pensiją, ku
rią seniai jau esu išsitarnavęs.

Mano prašymo motyvai labai 
svarbūs, bet jų čia pasakyti, atsi
prašau, negalėčiau.

Parcinkus Skatikas.”

jam kelis raminančius žodžius, iš
ėjo, Skatikas vėl pradėjo galvoti ir 
svarstyti visus netolimus praeities 
savo darbus, žodžius ir jausmus. 
Parėjo jam į galvą ir tas — skati
kas.

“O gal ir ta nelemtoji mano pa
vardė kalta?” galvojo jisai. “Jeigu 
ji kada nors pamanė, kad aš tik to
kio menko pinigėlio tevertas, tai, 
žinoma... Būčiau pasikeitęs į kokį 
Litaitį, tai visai jau kita galia! Ar
ba kam čia vėl tas pinigas! Ar nė. 
ra ir be to gražių pavardžių! Ra
genas, Tauputis, Darbėnas... — ko
kios gražios pavardės! Ar aš ne
galėjau būti Darbėnas? Visai kaip 
tik man tokia pavardė. Kas būtų 
galėję pasakyti, kad nepritinka? O 
dabar, žiūrėk, kiek painiavos! To
kie, rodos, šviesūs žmonės, kaip ap
skrities viršininkas ir mokyklų in. 
spektorius, o ėmė ir pamanė, kad 
Skatikas — tai tas senas pinigėlis! 
Jieva Skubutytė... atsiprašau: Jie
va žvang... Ne, visai neįprasta, lie- 
žusis nesiverčia... Mano sekretorė 
— labai padori ir protinga moteris, 
bet tokiuose sunkiuose filologiniuo
se dalykuose galėjo suklysti... Kas 
man. rodos, buvo imti ir paklausyti 
apskrities viršininko! O dabar... 
po laiko!.. Ano pavardė, galima pa
sakyti, patogiau skamba: žvange
lis! Galima pamanyti, kad ir ne be 
reikalo: žvangelis — žvanga. Kas 
turi pinigo, tai ir žvanga! O žvan. 
gelis, teisybę pasakius, ir nepilkas: 
pinigo turi. Ir Skatikas turi! Toks 
žvangelis su Skatiku niekada nega
li susilyginti. Bet žmonės kartais 
turi savo logiką, ypač... moters.”

Skatikas vėl sunkiai atsiduso ir 
abiem rankom užsiėmė akis, lyg 
norėdamas apsiginti nuo kokio bai
saus reginio. Bet negelbėjo nė už. 
merktų akių tamsa. Jam visokie 
vaizdai kaip tik dabar ir pradėjo 
rodytis. Jis tuojau pamatė, kaip 
šią pačią valandą, kai jis čia sielo
jas ir kenčia, žvangelis patenkin
tas ruošias į jungtuves su... Jieva 
Skubutytė! Ir ji ruošiasi. Paskuti
nį kartą derina jungtuvių drabu
žius ir patenkinta šypsosi...

“A!” sudejavo Skatikas ir vėl su
sidavė sau kumščiom į smilkinius.

“Jungtuvės... Jieva... žvangelis...” 
pradėjo skambėti jam ausyse. No
rėjo nusikratyti tų minčių, bet jos 
darėsi juo įkyresnės.

“žvangelis... Skatikas... žvange
lis — žvanga, Skatikas — skaito!..”

Ir jis staiga išsigando.
“Vadinas, gali būti ir Skatikas! 

Skaito — skatikas! Mažus pinigė
lius skaito ir — skatikas! Taip tik. 
riausiai supranta ir apskrities vir
šininkas ir tas prakeiktas žalginis! 
O gal ir ji... ir ji taip supranta?...”

Ir jam mušė į galvą karšta banga 
kraujo. O mintys įkyriai kartojo: 
“žvanga — žvangelis... Skaito —
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Departamento direktorius laba 
nustebo, nes mokesčių inspektoriui 
Skatikas nebuvo karštuolis, be 
rimtas ir nuosaikus vyras. O nukel 
ti Skatiką nebuvo kur, tai atleidi 
jį į pensiją.

Parcinkus Skatikas turėjo pei 
30 000 litų grynais pinigais banke 
Perdavęs įstaigą, tą pačią dieną pa 
liko apskrities miestą ir išvažiavi 
į sostinę, čia nusisamdę mažytį 
dailų butuką ir apsigyveno.

Kol galutinai perskaudėjo jan 
širdį, kasdien lankė teatrą ir kino 
teatrus, o po to — kavines. Labiau 
šiai pamėgo “Suopio” kavinę, į ku 
rlą susirinkdavo ir nemažai artistų 
tapytojų ir kitų menininkų. Kaiku 
rie iš jų labai sunkiai vertėsi, i 
lašelį beveik visi mėgo;pažintis si 
Skatiku buvo jiems išganinga, i 
Skatikui — maloni. Tik jis turėji 
savo valandą: dvyliktai pasibaigus 
imdavo nuo rago skrybėlę, sakyda 
vo visiems vienu žodžiu labanak 
ir patyliai išeidavo.

Skatikas daug negėrė nei kavos 
nei konjako, nei savo nuo senia 
mėgiamo džino. Dviejų puodelių kt 
vos jam užtekdavo visam vakaru 
ir dviejų ar trijų stiklelių konjak 
ar džino — ligi dvyliktos valandoi 
Ir buvo jis visai tylus ir nekalbu: 
daugiau klausėsi, ką kalbėjo tie,, i 
kurių burnos biro aukso žodžia 
Taip jis pats iš pradžios buvo pi 
sakęs apie artistus ir kitus men 
ninkus. Tik vėliau pamatė, kad ti 
menininkai nevisada barsto auks 
grūdus, o kartais papučia ir paprai 
tų dulkių. Bet su jais jam vistie 
buvo įdomu ir miela. O jis pats, kt 
ūpas jam užeidavo, pasakydavo k 
tiems:

— Ar jūs žinote, kaip ateina la 
mė?

— Pro uždaras duris, — atsakj 
davo dramos artistas Girgalas.

— Ne, gali ir pro atdaras, - 
teigdavo Skatikas. — Tik ateina 
visada netikėta ir nelaukta.

— O kas nemoka nutverti jai u 
ragų, tam parodo ji uodegą ir vė 
nueina sau po velnių, — užbaigda 
vo tapytojas Terlėnas.

Tada jie visi paimdavo po stikle 
IĮ konjako ar džino ir išgerdavc 
Paskui Skatikas visai nutildavo i 
nusižiūrėdavo kur į vieną tašką 
Kai kiti prisispyrę imdavo jį judin 
ti ir raginti dar išgerti, jis parodj 
davo pasibaigusią dvyliktą valau 
dą, pasišaukdavo padavėją ir paša 
kydavo:

— Mano sąskaita uždaryta.
Paskui imdavo nuo rago skrybė 

lę, pasakydavo visiems vienu žc 
džiu labanakt ir išeidavo.

6



Moterų veikloj SYDNEY Dailės
MELBOURNE
Melbourne Socialinės Globos 

moterų D-jos 25 metų šventė

M.S.M.G. Draugija savo darbo 25 
metų sidabrinę sukaktį atžymėjo 
spalio 15 d, šeštadienį, iškilminga 
vakariene Lietuvių Namuose, 
sekmadienį - pamaldomis Šv. Jono 
bažnyčioje ir tos pat dienos popietė
je - koncertu - Laumės Juosta, Lie
tuvių Namų koncertų salėje.

Iškilmingoji vakarienė
Draugija išsakiusi savo darbą, rū

pesčius, atsiekimus bei ateities pla
nus gražiame Mūsų Pastogės 
1977.10.10 priede ’’Žemyna”, nepa
sitenkino tuo, bet sukvietė organi
zacijų atstovus, savo nares su jų vy
rais, ir kitus tautiečius*su kuriais 
bendravo, kurie draugijai jos 25 
metų veikloje vienokiu ar kitokiu 
būdu padėjo, patarė, teikė paslaugą 
ar paramą, prie bendro vaišių stalo, 
kad gyvu žodžiu, jautria širdimi, ir 
užtarnauta padėka pasidalinus pra
eities dienų prisiminimais.

Jau įžengus į Lietuvių Namus 
matėsi darbšti moters ranka ir 
šventinė nuotaika: koridoriaus 
takas papuoštas gražiais kilimais, 
lempomis, sustatytomis ant grindų 
tarp gėlių puokščių. Žengiant į iš
puoštą gėlėmis salę su sidabru žėrin
čiu 25 ženklu, skoningai padengtais 
stalais, pajunti, kad šiandieną esi 
laukiamas draugijos svetys.

Kun. P. Vaseriui palaiminus stalo 
gėrybes, prie jų sėdo apie 200 sve
čių. Kiek užkandus skaniai ir užgė- 
rus vyno taure, vakarienės vedėjai 
p. Alenai Karazijienei tvarkant, 
prasidėjo oficialioji dalis. D-ją, jos 
sukaktyje, sveikino: kun. P. Vase- 
ris, prisimindamas patį pirmąjį 
draugijos steigimo posėdį, Apylin
kės pirmininkas p. A. Pocius, Etni
nių grupių K-to narys p. B. Stankū- 
navičius, Katalikų Federacijos p-kas 
p. V. Čižauskas, Evangelikų parapi
jos atstovė p. A. Baltrukonienė, 
Melbourne Lietuvių Klubo pirm. p. 
V. Ališauskas (vėliau svekinęs ir 
sportininkų vardu), Akademinės 
Korp. Romuvos atstovas fil. S. 
Stankūnavičius, skautų tuntininkas 
p. N. Ramanauskas, Karių - veter. 
S-gos "Ramovės” prm. p. V. Šalkū- 
nas, ’’Talkos” pirm, ir Parapinės 
mokyklos vedėjas p. Povilas Baltu
tis, Australijos Lietuvių Fondo var
du - rašantis šias eilutes, Dainos 
Sambūrio vardu p. V. Bosikis, kuris 
pareiškė kad Draugiją choras pas
veikins savo daina per televiziją, ką 
vėliau matėme ir' girdėjome. Visi 
sveikinusieji įvertino d-jos 25 metų 
veiklą tiesiant pagalbos ranką jos 
reikalingam ir kūrybingai įsijungu
siai į Melbourno lietuvių kultūrinį 
gyvenimą. Gauta sveikinimų ir 
raštu.

D-jos pirmininkė p. Jonė Žalkaus- 
kienė nuoširdžiu žodžiu išreiškė pa
dėką kiekvienam sveikinusiam. Ta 
pat proga pirmininkė paskėlbė, kad 
D-jos Valdybos nutarimu p.p. Vale
rija Kuncaitienė ir Anelė Reimerie- 
nė yra pakeltos į garbės nares. Joms 
prisegta orchidėjų žiedai. Taip pat 
pagerbtos p.p. E. Šeikienė ir D. Si- 
mankevičienė už didį darbą D-jos 
veikloje.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 Veikia 24 valandas per par*.

Virginija ir Arūnas Bruožiukai 
sutartinu ir skambiu duetu padaina
vo pora gražių dainų.

Vaišinantis kava ir skanėstais 
baigta 25 metų sidabrinės sukakties 
vakarienė.

Tenka vakarienės dalyvių vardu 
pareikšti padėką D-jos pirmininkei 
p. J. Žalkauskienei, vakarienės ve
dėjai p. A. Karazijienei, kuri visiems 
rado malonų žodį, p.p. R. Aniulienei 
ir K. Vaserienei už papuošimo dar
bus, p-lei Elenai Korsakaitei, puikiai 
kulinarei ar jos padėjėjoms už pa
ruoštus valgius, visoms d-jos 
narėms, kurių čia išvardinti jau ne
besugebėsiu, už malonų priėmimą ir 
patarnavimą. Ignas Alekna

Nebūkime abejingi ir padėkime!
Dabartiniu metu visame pasauly

je plačiai diskutuojama "Žmogaus 
teisės”. Ginamos timoriečių, Pietų 
Afrikos negrų, rodezijiečių ir kitų 
teisės, siūlomas laisvas apsisprendi
mas, bet nieko viešai nekalbama 
apie teises tų žmonių, kurie yra rusų 
imperializmo pavergti. Ten gyveną 
žmonės yra visai beteisiai, dalis jų 
kankinami Sibiro koncentracijų sto
vyklose arba dar blogiau - beprot
namiuose.

Iš Mordovijos, A.C.C.P. Baraševo 
ligoninės bepročiams, slaptais ke
liais prasiveržė lietuvio kalinio Al
girdo Žyprės prašymas jam padėti. 
Ten jis kankinamas įvairiomis in
jekcijomis siekiant palaužti jo dva
sinį atsparumą ir mentalitetą.

Kalinys Algirdas Žyprė kilęs iš 
Žemaitijos — Pakalniškių kaimo, 
Skuodo vlsč., Kretingos apskr. Vien 
tik globodamas savo senutę motiną 
jis 1944 m. nepasitraukė iš Lietuvos, 
tada būdamas 17 metų. Bet vis tiek 
motina buvo suimta ir ištremta į Si
birą. Algirdas pasitraukė į miškus ir 
tik 1957 metais grįžo viešumon, kai 
buvo paskelbta partizanams amnes
tija. Vienerius metus išbuvo laisvas, 
bet vėliau buvo areštuotas, uždara
me teisme pasmerktas 15-kai metų 
sunkių darbų koncentracijos sto
vyklos. Į tą pačią stovyklą 1971 m. 
buvo atgabentas ir Simas Kudirka.

Algirdas Žyprė, būdamas nepa

Ūgiu aukščiausi žmonės gyvena 
Baltojo Nilo pakraščiuose, Afrikoje. 
Tai nilotikų giminė. Vidutinis šios 
genties vyrų ūgis yra septynios pė
dos.

AUKOS S.L.M. Soc. Globos 
Draugijai

Lietuvių Sodybos Engadine pro
jektuojamos seklyčios statybai au
kojo:

$ 100 V.K. Grig; $ 50 Dr. E.L. 
Petrauskas; $ 20 B. Baltramijūnas.

Po $ 10: B. Kutkienė, V. Kardelis, 
K.M. Burneikiai, A. Lokys, P.O. 
Grosas, M. Choda, O. Kuprienė, J. 
Janulaitis, Mario Lukashav, G. Bog- 
vila.

Po $ 5: S. Bartkaitis, T. Bernotas, 
E. Astrauskas, X, J. Janavičius.

$ 2 M. Jason.

laužiamo būdo, nelaikė savęs kaltu 
ir dėl to būdavo mušamas ir kanki
namas. 1973 m. patalpintas psichi- 
atrinėn ligoninėn. Čia jis dar labiau 
tapo suvaržytas: uždrausti laiškai ir 
lankytojai.

Š.m. rugsėjo 9 d. "Draugo” dien
rašty Čikagoje jo puseserė p. Apci- 
kienė jo bylą plačiai aprašo ir krei
piasi į lietuvius šioje kovoje jai pa
dėti. Ji iškėlė bylą laisvame pasau
lyje. Jai padėjo Vlikas, Amnesty In
ternational Londone ir Heidelberge. 
Algirdo Žyprės skundas nuaidėjo 
Muencheno, Vatikano, Romos radijo 
bangomis, Paryžiaus ir Romos 
spaudoje. Per kongresmaną E. Der- 
vinskį Amerikoje jo skundas pasie
kė ir rusų ambasadorių A. Dobry- 
niną.

Ši kova teikia kiek vilčių, tik ne
reikia nuleisti rankų ir patiems ru
sams parodyti, kad jų žiaurumai ži
nomi visame pasaulyje. Aišku, laiš
kai paties nelaimingojo nepasieks, 
bet rusams tai bus krislas akyje.

P. Apcikienė prašo nepagailėti 
kelių minučių laiko ir rašyti kuo 
daugiau laiškų jo vardu. Laiškai turi 
būti registruoti ir gali būti rašomi 
bet kokia kalba ir bet kokia tema. Jo 
adresas: Algirdas Žyprė, Mordovs- 
kaja ACCP, Tunguševskojo raj. 
431200, Poselok Baraševo ZCH 
385-3, U.S.S.R.

PAS MUS
GOLFAS MELBOURNE

Sporto Klubo Varpo golfininkų 
grupė, kur kiekvieną mėnesį žaidžia 
maždaug 12 sportininkų, 1977 metų 
pirmenybes sulošė spalio mėn. Bea
con Hills ir Sorrento golfo aišktėse.

’’Stroke” — I vietą J. Tilmanis 
172, II vietą V.Kuncaitis 183.

’’Handicap” — I vietą V. Špokevi
čius 142, II vietą C. Kozicki 144.

Laimėtojams dovanų įteikimas 
buvo suruoštas p.p. Skimbirauskų 
namuose, Rye. Ten susirinkę golfi- 
ninkai prie ’’barbeque” smagiai pra

leido popietę.
A.S.

***

Iš tolimų kelionių po pasaulį tris 
mėnesius svetur pasisvečiavęs su
grįžo canberiškis inž. Petras Dirkis, 
Canberros Liet. Klubo pirmininkas. 
Kiekvienas iš kelionių turi daug ko 
pasakoti, juo labiau P. Dirkis, kuris 
neperdedant yra akis ir ausis. 
Lauksime!

♦**
Iš ligoninės sugrįžusi namuose 

sparčiai taisosi cabramatiškė p. G. 
Šapronienė.

***

aukštumose
Aną savaitę Sydnejuje buvo su

rengta audėjų ir verpėjų sąjungos 
darbų paroda, kurioje vieną savo 
austą kilimėlį buvo išstačiusi ir 
Onutė Dambrauskienė. Jury komi
sija jos darbą pripažino visais atž

vilgiais geriausiu.
Jau iš anksčiau žinome Onutę kaip 

daug žadančią audėją menininkę, 
kurios darbais ne kartą žavėjomės 
rankdarbių parodose. Čia minėtoje 
parodoje jos austas kilimėlis buvo 
lietuviškais motyvais. Sveikiname 
Onutę!

RADIJO LAIDOS! 
LIETUVIU KALBA;

AUSTRALIJOJE

^SYDNEY Slolit 2EA aoo l 
Antraaieniais 1.30-2 vai.p.p. ; 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p '

CANBERRA s.ou»2XX .o.o.h.-I
Ketvirtadieniais 8-8.30vai.va*. ; 

ADELAIDE Stot*s 5UV S3O itji j

Sekmadieniais 1-1.30 vai. p.p. ; 
Šeštadieniais o.3o-iovai.-vtn 

(kas antra savaitei

Sovietų 
laimėjimai 

per 60 metų

‘ Tokį klausimą kelia ukrainiečių 
laisvės kovotojai Sydnejaus dien
rašty ’’The Sydney Morning Herald” 
lapkričio 7 dienos laidoje, kur tilpo 
didelis jų skelbimas. Ir tame skelbi
me atsakoma: sutrynė Ukrainos ne
priklausomybę, trukusią nuo 1918 
iki 1921 m., milijonus žmonių pa
siuntė į koncentracijos stovyklas 
arba sunaikino, pavergė’ daugiau 
tautų, negu pats Hitleris svajojo, 
atominį apsiginklavimą pastatė 
aukščiau už žmogaus teises.

Yra ir daugiau sovietiškų ’’laimė
jimų", ko ukrainiečiai savo skelbime 
nesuminėjo. Tik pasižiūrėkime.

Dar 1861 metais panaikintoji bau
džiava sovietinės valdžios vėl grą
žinta su dar griežtesne kontrole ir 
žemdirbių engimu, negu buvo prie 
dvarų.

Socialinė nelygybė ne tik ne
panaikinta, bet įvesta dar didesni 
luomų skirtumai, negu buvo prie ca
ro.

Įvestas totalinis žmogaus suso- 
vietinimas, su minties ir žodžio 
kontrole, kad sovietinis žmogus ne
turi teisės pats nei galvoti, nei 
spręsti.

Religinis persekiojimas padarytas 
tiesioginiu valstybiniu uždaviniu.

Aukščiausias sovietų tikslas yra 
karinė galybė, kad galėtų užvaldyti 
pasaulį ne idėja, o jėga.

Sovietų Rusija per tuos 60 metų 
virto antikomunistine valstybe su 
komunistine etikete.

Biurokratiją sovietai išvystė iki 
aukščiausio laipsnio: net šuniui bū
dos negali pastatyti neperėjęs per 
šimtus instancijų.

Sukūrė ir išvystė tokį slaptosios 
policijos tinklą, kuris kontroliuoja 
net pačias Kremliaus viršūnes.

Sukūrė vergų valstybę, kurioje 
įsteigta dar žemesnės klasės vergų 
kategorija ir apgyvendinta vadina
mame Gulago salyne. Šioji vergų 
rūšis traktuojama žemiau už gyvulį.

Būtų galima dar daugiau priskai
čiuoti sovietinių ’’laimėjimų", kurie 
Sovietų Rusiją iškelia į totalinės 
valstybės idealus.
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Informacija
MUS APLANKO VYSKUPAS

Lapkričio 20 d., sekmadienį, į lie
tuvių pamaldas St. Jachim’s bažny
čioje Lidcombe atvyksta J.E. vys
kupas P.L. Murphy ir teiks sutvirti
nimo sakramentą lietuvių vaiku
čiams.

11.45 vai. prieš pamaldas vyskupo 
sutikimas. Konfirmantai rikiuojasi 
prie klebonijos ir palydi vyskupą į 
bažnyčią.

Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas per šv. Mišias tuoj po 
Evangelijos. Vėliau Mišios ir šv. 
Komunija vyks įprasta tvarka. Iš 
bažnyčios išeiti vėl procesija. Susto
jus ant laiptų bendra nuotrauka. 
Konfirmantų ir tėvelių bendri pietūs 
su J.E. vysk. Murphy. Konfirmantai 
bei jų sponsoriai pageidaujami tau
tiniuose rūbuose. Į šias iškilmes bei 
pietus kviečiami Dainos choras ir 
tautinių šokių grupė Sūkurys. Kvie
čiami visi dalyvauti iš anksto užsi
rašant pas p. B. Genį, A. Vinevičių, 
A. Skirkienę ir E. Lašaitį.

Lapkričio 13 d., sekmadienį, po 
pamaldų konfirmantams pamoka - 
repeticija ir kortelių užpildymas. 
Tokia pat repeticija bus ir šeštadie
nį, lapkričiu 19 d. 5 vai. bei konfir
mantų išpažintis. Kun. P. Butkus

PRANEŠIMAS

Kariuomenės šventės minėjimas 
Sydnejuje įvyksta lapkričio 27 d., 
sekmadienį šia tvarka: 11.30 vai. iš
kilmingos pamaldos Lidcombe. Gie
dos Dainos choras, vadovaujamas 
Br. Kiverio. Organizacijos kviečia
mos pamaldose dalyvauti su vėlia
vomis.

3 vai. minėjimas Bankstowne,

ŠAMPANO IR VIŠČIUKŲ 
VAKARAS

Lapkričio 20 d., sekmadienį, 6 vai. 
Sydnejaus liet. Klubas rengia spe
cialų šampano ir viščiukų vakarą tik 
klubo nariams, su tam vakarui pri
taikinta programa - pasirodys gar
siosios ’’Dargie Sisters” dainininkės.

Įėjimas tik su bilietais: 3 doleriai 
asmeniui.

Malonu pastebėti, kad tokie spe
cialūs klubo parengimai savo na
riams kad ir su bilietais kas kart vis 
labiau populiarėja. Kiekvieną kartą 
būdavo perpildyta salė ir paskuti
nėmis dienomis prieš tokį vakarą 
bilietų pritrūksta. Tad patartina bi
lietus iš anksto įsigyti.

’’GINTARO” PASIRODYMAI

Sydnejaus liet. taut, šokių grupė 
Gintaras, vad. p. A. Saudargienės, 
artimoje ateityje turės šiuos pasiro
dymus:

Lapkričio 19 d. Gintaras šoks Syd. 
Lietuvių Klube atlikdamas progra
mą.

Lapkričio 27 d. Gintaras pakvies
tas ir šoks ’’Festival of Light” festi
valy Pymble.

Gruodžio 10 d. Gintaras atliks 
programą Cosmos Klube, Wesley 
Centre Pitt Str. Sydney.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumeratai

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Lapkričio 19 d., šešt.:
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI 
Lapkričio 20 d., sekm., 6 vai.: 
VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO VAKARAS 
Programoje garsiosios dainininkės

DARGIE SISTERS 
Įėjimas tik su bilietais: $ 3 asmeniui

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 3-5 vai. 
sekmadieniais 1.30-5 vai. 
Bibliotekoje parduodamos lietuviš
kos knygos, plokštelės, pašto ženk
lai, lipinukai ant mašinų klijuoti.

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodytą aprangą.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-tret. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai. 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

Syd. Lietuvių Klube (didžiojoje sa
lėje). Programoje: minėjimo atida
rymas, kun. P. Butkaus invokacija, 
inž. P. Dirkio paskaita, deklamacijos 
(D. Ankienė), vyrų dainos.

Po minėjimo loterija.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti 

pamaldose ir miūojime.

K. Daniškevičius 
Ramovėnų skyriaus pirmininkas

Skaitytojams

Kalėdų šventės ir Nauji Metai jau 
čia pat. Švenčių proga prisiminkime 
savo artimuosius, bičiulius ir pažįs
tamus pasveikindami su šventėmis 
ir palinkėdami laimės ir sėkmės 
naujuose metuose. Sveikinti pats 
tinkamiausias ir pigiausias kelias 
per Mūsų Pastogę. Ir šiais metais 
duodama speciali nuolaida už svei
kinimus - tik 5 doleriai uš standarti
nio dydžio pasveikinimą. Jau dabar 
pats laikas sveikinimus paruošti ir 
prisiųsti M. Pastogės redakcijai. 
Sveikinimus siųsti ligi gruodžio 10 
dienos. Vėliau pasiųsti gali nepatek
ti į šventinį Mūsų Pastogės<numerį, 
kuris bus išleidžiamas gruodžio 19 
dienos data.

Taip pat primename, kad ir visi 
kalėdiniame laikotarpyje pramatyti 
pranešimai ar skelbimai redakciją 
turi pasiekti ligi gruodžio 10 dienos.

Pirmas ateinančių metų Mūsų 
Pastogės numeris bus išleistas sau
sio 16 d. data. Visa tam numeriui 
medžiaga prisiųstina ligi sausio 9 
dienos.

M.P. Red.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI 
į Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubo ’’Kovo”

BARBEQUE
lapkričio 19 d. pas p.p. V. Šneiderius, 287 Noble Ave. Greenacre 

Pradžia 3 vai.
Ten pat vietoje bus galima gauti maisto ir įvairių gėrimų.
Įėjimas visiems laisvas.

’’Kovo” Valdyba

VISUR VISAIP
PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos Melbourne Skyriaus Valdyba 
(ALJS) praneša, kad Lietuvių Namų 
viršutiniuose kambariuose, lapkričio 
19—20 d.d. įvyks Jaunimo Meninin
kų Paroda. Darbus ir eksponatus 
surengė Mindaugas Simankevičius. 
Parodos oficialus atidarymas 
lapkričio 19 d. 3 vai., kur lankytojai 
bus pavaišinti vynu ir sūrio užkan
džiais. Paroda atidaryta iki 6 vaka
ro, o sekmadienį, lapkričio 20 d. nuo 
1 iki 6 vakaro. Meniniai darbai bus ir 
pardavimui. Tuo pačiu laiku p. J. 
Banks (Baukus) turės savo paveiks
lų parodą.

i Į

Hydro—Jet
i

Kilimų valymo specialistas. Nau
dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

Lietuviams 10% nuolaida.
Skambinti po 4 v. vakaro (046) 

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.

Visus kviečiame atsilankyti įver
tindami jaunuolių menininkų darbus 
ir kartu paremti ALJS veiklą.

ALJS Melb. Skyriaus Valdyba
* *

Gruodžio 1 d. Etninių Grupių Ta
rybos rengiamas balius įvyks Went
worth viešbuty, Phillip st., Sydney. 
Pradžia 7 vai. Bilietai po $ 15 asme
niui gaunami pas Mrs. Menart, tel. 
76 8218.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems mane 
lankiusiems Auburn ligoninėje ir 
namuose, už dovanas, gėles ir gra
žius linkėjimus.

Ypatingą padėką reiškiu mieliems 
bičiuliams p.p. Kazamekaičiui, A.L. 
Laukaičiui, A. Barkui, Nagiams, 
Kramiliams, Dainos chorui, A. Mi
šeikiui ir Bronei, Andriuškams, kun. 
P. Butkui, Mr. & Mrs. Haris, Fetin- 
giams, Juzėnui, Radzevičienei, 
Dauginienei, Jarmalavičienei ir Sil- 
vai, Maurusevičienei, Maurusevi- 
čiūtei, A. Laukaičiui ir A. Kapočiui. 
Ačiū E. Lašaičiui, V. Burokui, J.O. 
Čekauskams ir Vinevičiams už 
mediciną.

Stasys Abramavičius

LITERATŪRINIS KONKURSAS

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Adelaidės Skyriaus prieš metus 
paskelbtas literatūrinis konkursas 
pasibaigė.

Visi konkurso dalyviai, kurie dar 
neišsiuntė savo veikalų, prašomi 
kuo greičiau išsiųsti.

Kaip jau anksčiau buvo skelbta, 
premijuotinus veikalus prašome 
siųsti jury komisijos pirmininko p. 
V. Kazoko vardu. Lapkričio mėnuo 
yra paskutinis konkurso terminas. 
Konkurso premija $ 500.00 bus ski
riama už geriausią veikalą. Geros 
sėkmės visiems dalyviams!

ASS Adelaidės Skyriaus 
Sekretorė
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