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IPaKSaVUILTJIIE
VAKARŲ VOKIETIJA.

Vakarų Vokietija išmetė šešis 
iraniečius iš Vakarų Berlyno Irano 
konsulato, nes (tarė juos planuo
jančius teroro veiksmus, kad tuo 
pareikštų protestą dėl JAV-bių laivų 
Persijos įlankoje. Visi šeši buvo 
policijos išlydėti į Hamburgą.

SOVIETU SATELITAS.

Iš Los Angeles pranešama, kad 10- 
ties tonų sovietų satelitas nukrito į 
Ramųjį Vandenyną. JAV-bių Erdvės 
Komandos kalbėtojas paaiškino, kad 
satelitas nukrito nuotolyje nuo Naujo
sios Zelandijos 4,800 km. į Šiaurę.

KUBA.

Prieš du mėnesius iš Kubos pasi
traukė Florentino Aspillaga, slap
tosios pilicijos veteranas. Jis pranešė 
spaudos atstovams daug žinių apie 
Fidel Castro, Kubos prezidentą.

Pasirodo, kad Fidel Castro kiek
vienoj iš 14-kos Kubos provincijų turi 
namus, jachtų regatą ir "riebią" 
banko sąskaitą Šveicarijoje.

Fidel Castro keturi vaikai studi
juoja Maskvoj. Tik vienas vaikas, 37 
metų amžiaus pripažįstamas, kaip 
Castro sūnus.

F. Aspillaga buvo pagrindinis Kubos 
slaptosios policijos pareigūnas Čekos
lovakijoj, iš kurios jis per sieną perėjo 
į Austriją.

Kai prezidentui Castro suėjo pernai 
60 metų, tai vienas biznierius, 
besiverčiąs nelegaliu bizniu, pado
vanojo jam 4.2 milijonus dolerių - 
amer., kuriuos įdėjo į vieną banką 
Šveicarijoj. Tuos pinigus Castro nau
doja įvairių vadų papirkimui ir 
kitokiems privatiems tikslams.

KANADA.

Kanados valdžios sudaryta komi
sija, tirianti žinias apie imigrantus, 
atvykusius po Antrojo Pasaulinio karo, 
praneša, kad nacių kolaborantai 
atvyko į Kanadą, nes JAV-bių slaptoji 
policija pranešė nepilnas arba klai
dingas žinias, kas liečia imigrantus.

Alti Rodai, istorikas, gyvenąs 
Otavoje sako, kad 1950 m. JAV-bės 
tiesiog "įgrūdo" į Kanadą rytų 
europiečius su klaidingais dokumen
tais, pasinaudodami skubotais darbais, 
nes imigrantų buvo labai daug.

MASKVA.

Sovietų Sąjungos ir Amerikos 
mokslininkai susitarė bendrai dirbti 
tiriant kitas planetas, kas liečia 
gyvybę. Susitarta į erdvę paleisti 
satelitą šį mėnesį su dviem beždžio
nėm, dešimt žiurkių, žuvimis ir kitais 
gyviais. Po 14-kos dienų satelitą 
susigrąžins į žemę ir tirs, kaip tuos 
gyvius paveikė "be svorio" atmosfera.

Sovietų sveikatos ministerijos ins
tituto direktorius Dr. Oleg Gazenko 
pareiškė, kad į visus projektus yra 
įjungta ir galimybė surasti gyvybę 
Marse.

Dr. Samuel Keller iš JAV-bių 
Tautinės Aeronautikos ir Erdvės

administacijos pasakė, kad vyksta 
pasitarimai dėl gyvybės ant Marso, 
nežiūrint to kokios formos ta gyvybė 
egzistuotų. Dr. S. Keller pabrėžė, kad 
yra didelis susidomėjimas dėl galimy
bės kitose planetose gyvenančių 
inteligentiškų būtybių.

Balandžio 15 d. sovietų Užsienio 
reikalų ministeris Eduard Shervard- 
nadze ir JAV-bių valdžios sekretorius 
George Shultz pasirašė susitarimą, 
kad mokslininkai iš abiejų pusių 
susitiks dėl bendrų siekimų erdvėje. 
Jie dalinsis žiniomis ir patyrimu kas 
liečia pagerinimą mediciniškų žinių, 
astronautų ir kosmonautų darbą.

RYGA.

Latvių Žmogaus Teisėms ginti 
draugija, Helsinki 86, subūrė tūkstan
čius latvių Rygoje, kai paminėjo 
birželio mėn. Stalino įsakymu depor
tuotus iš gimtojo krašto ir vėl planuoja 
demonstraciją Rygoj rugpjūčio 23 d. 
Tai bus gedulo demonstracija dėl 1939 
m. įvykusio Molotovo - Ribbentropo 
pakto.

Laisvės paminklą papuoš gėlėmis. 
Tikimasi tuo išbandyti "glasnost" 
politiką, paskelbtą Gorbačiovo.

Sužinota, kad Vilniuj, Lietuvos 
sostinėj, politiniai kaliniai, planuoja 
demonstraciją rugpjūčio 23 d.

Helsinki 86 grupė raštu pranešė 
sovietinei Latvijos valdžiai, kad 
demonstracija bus taikinga ir prašė 
paskelbti spaudoj pilną tekstą Molo
tovo - Ribbentropo paktą, įjungiant ir 
slaptus pasikėsinimus.

Daugelis vakarų istorikų sutinka su 
ta mintimi, kad tas paktas nutiesė 
keilą nacių Vokietijai pulti Lenkiją 
1939 m. rugsėjo 1 d.

Helsinki 86 grupės vadovas yra 
Janis Barkans, kiti nariai: Linards, 
Grantins, Raimonds Bitenieks, Ro
lands Silaraups ir t.t.

Janis Barkans buvo politinis kalinys. 
Jį kalėjime 1970 m. vos neužmušė.

SOVIETŲ SĄJUNGA.

Sov. Sąjunga iškėlė į erdvę satelitą 
su radaru daug didesnį ir galingesnį 
negu iškeltieji į erdvę vakarų kraštų.

Amerikos mokslininkai ir kongreso 
vadai aptarė tą faktą klausdami, ar 
JAV-bės jau nebepirmauja erdvių 
technologijoj.

Sovietų iškeltasis 20-ties tonų 
satelitas turi galingą radarą ir kitus 
įrengimus, kurie gelbės įvairiems 
nustatymams dėl sėjos, ledų, žemė
lapių braižymo ir jūros studijoms.

To satelito radaras gali dirbti dieną 
ir naktį, per tirštus debesis ir bendrai 
turės "akis" labai toli siekiančias.

ARGENTINA.

Argentiniečiai yra žinomi, kaip 
mėsos mėgėjai. Tai kraštas, kuris 
procentais skaičiuojant, suvalgo dau
giausia mėsos, net dvigubai daugiau 
negu JAV-bėse.

Prezidentas Raul Alfonsin kviečia 
argentiniečius valgyti mažiau mėsos, 
nes mažai belieka eksportui.

Alfonsin galėtų mėsos kainą pa
kelti, bet tai nepatiktų žmonėms.

KRAŠTO valdyba

DANUTĖ BALTUTIENĖ
A.L.B. Krašto valdybos pirmininkė

Pereitą savaitgalį, rugpjūčio 8-9 
dienomis Melbourne įvykusiame Aus
tralijos lietuvių bendruomenės va
dovų pasitarime, Krašto valdyba 
padarė apžvalgą pirmojo pusmečio 
savo veiklos ir nusakė kelią, kuriuo ji 
žada eiti toliau. Didesnių diskusijų 
sukėlė Australijos lietuvių bendruo
menės ir Australijos Baltų tarybos 
pastangos apriboti taip vadinamų 
"karo nusikaltėlių" ieškojimą ir 
Australijos lietuvių spaudos sąjungos 
pranešimas.

Virš 40: Melbourne, Sydnejaus, 
Adelaidės, Canberros, Geelongo apy
linkių bei Latrobe ir Sale seniūnijų 
atstovų dalyvavo dvi dienas truku
siame suvažiavime. Pranešimus pada
rė VI Pašalio lietuvių jaunimo 
kongreso pirmininkas Henrikas Anta
naitis, ALB Krašto valdybos pirmi
ninkė Danutė Baltutienė, Lietuvių 
Informacijos Biuro sekretorius Vikto
ras Baltutis, Australijos lietuvių 
spaudos sąjungos pirm. dr. Benius 
Vingilis ir Krašto valdybos nariai 
Jurgis Rūbas ir Aldona Butkutė.

VI PLJK Organizacinio komiteto 
pirm. H. Antanaitis plačiai papasakojo 
apie jo vadovaujamo komiteto veiklą, 
pabrėždamas, kad visi pasiruošimai 
jau baigiami ir laukiama kuo daugiau 
atstovų ir dalyvių iš viso pasaulio. 
Daliniai atstovų ir kongreso dalyvių 
sąrašai jau turimi, dar laukiama 
galutinių sąrašų iš JAV, kuriose šiuo 
laiku vyksta atstovų parinkimas.

Spaudoje anksčiau išreikštas pagei
davimas, kad kongreso Studijų dienos 
būtų viešos ir visiems prieinamos, 
patenkintas tik dalinai: Sydnejuje, 
Namaroo vykstą sesijos bus viešos, 
Canberroje galės dalyvauti norintieji 
bendruomenės veikėjai, pasitarus su 
Studijų dienų vadovybe. Uždarų 
Studijų dienų nutarimas yra padary
tas Pasaulio lieuvių sąjungos valdy
bos. Su juo sutiko darbartinė Studijų 
dienų vadovybė, kad per didelis 
pašalinių dalyvavimas neatitrauktų 
atstovų dėmesio nuo jų darbų. 
Adelaidėje vykstančioje stovykloje 
kviečiami dalyvauti visi. Kongreso 
atidarymo Sydnejuje ir uždarymo
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Melbourne parengimai ir iškilmės taip 
pat yra viešos ir sudarys sąlygas 
Australijos lietuviams susipažinti su 
užjūrio atstovais bei dalyviais. Ade- 
laidiškiai su kongrese dalyvaujančiais 
susitiks dar ir Naujų metų baliuje.

Sydnejaus ir Melbourne lietuviams 
teks apgyvendinti atstovus ir dalyvius 
savo namuose. Tuo dabar pašomos 
susirūpinti apylinkių valdybos. 
Australijos lietuviai dosniai atsiliepė į 
kongreso lėšų sukėlimo vajų ir gausiai 
dalyvavo jaunimo parengimuose, bei 
kitose organizacinio komiteto ruoš
tose funkcijose.

Ypatinga padėka tenka organiza
cinio komiteto pastangomis sudarytai 
Melbourne merginų dainuojančiai 
grupei "Svajonės", kurios išvyka į 
JAV ir Kanadą uždegė tų kraštų 
lietuvius dalyvauti kongrese ir remti 
jo veiklą.

Kalbėdama apie Australijos lietu
vių "Kultūrinės veiklos suaktyvinimą 
ir vadovų paruošimą", Krašto valdy
bos pirm. Danutė Baltutienė iškėlė 
sunkumus sudarant bendruomenės 
valdomuosius organus. Jos nuomone 
tai yra pasėka viduriniosios kartos 
nedalyvavimo bendruomenės gyve
nime ir jaunimo, daugiausia dėl 
nepakankamo lietuvių kalbos žino
jimo atstūmime nuo bendruomenės 
reikalų.

Atitaisyti padėtį Krašto valdyba 
imasi dvejopos veiklos: pravesti kelių 
dienų kursus, padedant jaunimui 
pasiruošti organizaciniam darbui ir 
sudarant statistinį žinyną apie bend
ruomenę, Australijoje veikiančias or
ganizacijas, jų struktūrą, tikslus, 
vadovaujančius asmenis, adresus, te
lefono numerius. Toks leidinys padėtų 
naujai į vadovaujančias vietas atėju
siems greičiau susiorientuoti Aus
tralijos lietuvių organizaciniame gy
venime. Kiekvienais metais jis galėtų 
būti papildytas nauja informacija.

Pasiūlymas žinyną išleisti lietuvių ir 
anglų kalbomis buvo kai kurių 
dalyvaujančių papildytas siūlymu 
bendruomenės veikloje naudoti ir 
anglų kalbą: ne dėl paneigimo 
lietuvių kalbos svarbos, bet dėl 
praktiškų sumetimų - labai mažai 
jaunųjų gali dalyvauti rimtesnėse 
diskusijose dėl siauro lietuvių kalbos 
žodyno. Atstūmimas lietuviškai silp
niau kalbančiųjų būtų nuostolis visai 
bendruomenei.

Viktoro Baltučio pranešimas tema 
"Kas privalo finansuoti bendruomenės 
veiklą" suvažiavimo dalyvius supažin
dino su bendruomenės valdybų sunku
mais paremti savo nutarimus konkre
čiais darbais. Anksčiau Krašto valdy
bos gauta stambiausia parama iš 
dvimetinių Lietuvių dienų jai per
leisto pelno, per paskutinius keturis 
metus pranyko. Canberroje pelno 
nebuvo padaryta - nuostolį padengė 
Canberros lietuvių klubas. Sydnejaus 
Lietuvių dienos teatnešė kelis šimtus 
dolerių pelno, kuris buvo perleistas VI 
PLJK ruošos reikalams.

Per diskusijas iškilo nuomonių, kad 
Australijos lietuvių remiami fondai,
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Atkelta iš pusi. 1.

Tautos fondas ir Australijos lietuvių 
fondas galėtų ir turėtų būti natūra
liais šaltiniais, finansuojančiais ben
druomenės politinę ir kultūrinę veiklų. 
Tautos fondo vadovybė yra Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. I ten siunčiami 
ir visi Australijoje jam suaukoti 
pinigai. Lietuvių Informacijos Biuras į 
prašymą Tautos fondui paremti jo 
veiklą gavo neigiamą atsakymą, esą 
visa politinė veikla yra vadovaujama 
ir vedama VLIKO Amerikoje ir ten 
yra sprendžiama ką remti. Bet 
paaiškėjo, kad kai kuriais atvejais 
apylinkių valdybos yra gavusios 
paramos iš Tautos fondo politinei 
veiklai paremti. Tebevykstą nesuta
rimai tarp Pasaulio lietuvių ben
druomenės vadovybės ir VLIKO 
atsiliepia ir j Tautos fondo teikiamą 
paramą Australijos lietuvių bendruo
menės padaliniams. Pasisakyta, kad 
viena iš priežasčių, dėl kurių Tautos 
fondas neremia politinės veiklos 
Australijoje, yra nepaminėjimas jo 
veiklos A.L. Metraštyje.

Australijos lietuvių fondo atstovai į 
Krašto valdybos pageidavimuas ir 
poreikius reagavo teigiamai ir atrodo, 
kad šis klausimas bus išspręstas 
palankiai. Gana didelės federalinės ir 
valstijų valdžių skiriamos sumos

VALDYBA

SUSITINKA JvIE
RAŠO JURGIS JANUŠA1TIS
Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui 

ruošti komitetų planuose buvo numa
tyta audiencija pas šv. Tėvą Joną 
Paulių II. Audiencija jvyko didžiųjų 
iškilmių išvakarėse, birželio mėn. 27 
d. Šio susitikimo laukėme su įdomumu 
ir savotiškomis nuotaikomis. Jau iš pat 
ryto visomis gatvėmis į Vatikaną, 
Šv. Petro aikštėn skubėjo minios 
žmonių, žinoma, šiandieną daugiausia 
lietuviai, suskridę iš viso laisvojo 
pasaulio. Bet minia sulaikoma prie 
Bazilikos aikštės italų ir Vatikano 
policijos. Ilgokai lūkuriuojame, kol 
galų gale pradėjome slinkti į audien
cijos salę. Turime praeiti pro keletą, 
griežtai visus tikrinančių sargybų, 
net su specialiais aparatais esami 
“apibraukomi" iš visų pusių. Audien
cija įvyko Pauliaus VI naujoje 
audiencijų salėje. Praėję pro popie
žiaus karių sargybas, atsiduriame 
didingoje, šaunios architektūros sa
lėje, kurioje, sakoma, talpinama apie 
8000-10000 žmonių. Šį kartą pirmauja 
lietuviai. Tvarkingai užimame sėdimas 
vietas. Užpildome daugiau pusę di
džiosios salės, taigi sprendžiama, kad 
lietuvių buvo apie 4-5 tūkstančius. 
Salėje plėvesuoja tautinės - trispalvės 
Lietuvos vėliavėlės, jų jūra, skamba 
gražios lietuviškos giesmės, giedamos 
lietuvių choro, vadovaujant, diri
guojant Arūnui Kaminskui. Salėje 
vyrauja nuostabiai subtili nuotaika. 
Scenoje Vasario 16-tosios gimna
zijos jaunimas, pasiruošęs šokti ir 
dainuoti. Didelė scena. Šonuose 
išsirikiuoja popiežiaus gvardijos ka
riai. Scenoje aukštieji dvasiškiai ir 
lietuviai vyskupai ir delegacija iš 
okupuotos Lietuvos, vadovaujama 
Telšių vyskupo Antano Vaičiaus 
užima vietas. Salėje aukštieji dvasiš
kiai, vienuolės, kunigai ir minia 
lietuvių. Ilgokai laukiame pasirodant 
popiežiaus. Audiencija turėjo pra
sidėti 11 vai. ryto, o popiežius, 
lydimas berods tik vieno kardinolo, 
scenon įžengė 12.39 min. Užėmęs jam 
skirtą sostą pasveikino lietuviškai - 
Garbė Jėzui Kristui. Po to lietuviu 
vyskupas Paulius Baltakis pasveikino 
popiežių lietuviškai. Jam išreiškė 
dėkingumą už tokį didelį dėmesį 
Lietuvai, lietuvių tikinčiajai tautai, 
Lietuvos katalikų Bažnyčiai, viso
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imigrantų organizacijoms yra nepriei
namos Australijos lietuvių bendruo
menei, nes ji, dėl savo statuto, nėra 
inkorporuota ir registruota kaipo 
organizacija valstybinėse įstaigose. 
Adelaidės bendruomenė svarsto in
korporavimo galimybes.

Išreikštas pageidavimas, kad apy
linkių valdybų ruošiamų Nepriklau
somybės ir Tautos švenčių minėjimų 
metu aukos būtų renkamos tik 
bendruomenės naudai, kurios savo 
keliu dalį pajamų atiduoda Krašto 
valdybai.

Australijos lietuvių spaudos są
jungos pirmininkas dr. B. Vingilis 
dalykiškai nupasakojo bendruomenės 
savaitraščio "Mūsų Pastogė" leidimą 
ir sąjungos veiklą. Sąjungoje dabar yra 
164 nariai, įnešę po vienkartinę $25 
sumą. Vieno "M P" numerio išleidimas 
kainuoja $1,092. Prenumerata paden
gia maždaug pusę tų išlaidų. Kitos 
pajamos ateina iš aukų, skelbimų, 
investacijų ir loterijos. Iš sąjungos 
valdybos pasitraukus B. Žaliui, nauju 
nariu įėjo A. Migus.

Nuolatinė "MP" rinkėja yra Jadvyga 
Muščinskienė, jai padeda Dana Skoru- 
lienė. Ekspediciją ir administraciją 
veda B. Šepokienė.

J. Mašanauskas

(Bus daugiau)

SU POPIEŽIUMI

pasaulio lietuviams, už paskelbimą 
Lietuvai palaimintuoju arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį ir už šių didžiųjų 
Lietuvos krikšto jubiliejaus iškilmių 
suruošimų.

Lotyniškai jautriai, su meile ir 
dėkingumu Šventajam Tėvui prabilo 
Lietuvos vyskupas Antanas Vaičius. 
Jis išreiškė dėkingumą Šventajam 
Sostui, Popiežiui už rūpestį Lietuvos 
katalikų Bažnyčia ir tikinčiaisiais 
Lietuvos Bažnyčios vardu. Tada 
Popiežiui įteikė dovaną -jubiliejaus 
gintarinį ženklą Ir čia pat vysk. 
Antanas Vaičius suklupo prie popie
žiaus kelių ir siekė bučiuoti kojas. Šv. 
Tėvas jį apkabino, pakėlė, priglaudė, 
ilgokai glėbyje palaikė, pabučiavo į 
abu žandus. Ši scena nuostabiai 
graudi, jaudinanti, audiencijos dalyvių 
akyse pasirodė ašaros.

Po šių scenų prabilo popiežius 
angliškai, o po to 19 minučių iš rašto 
skaitė savo kalbą lietuviškai. Neban
dysiu atpasakoti šios nuostabiai gra
žios, Lietuvai, lietuviams, Lietuvos 
katalikų Bažnyčiai, lietuviškajai išei
vijai skirtos kalbos. Jis iškėlė lietuvių 
tautos ryžtą, Palaimintojo arkivysk. 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos svar
bą vis pabrėždamas, kad jo jausmai 
visada ir maldoje esą su Lietuvos 
Bažnyčia, jos tikinčiaisiais ir visais 
lietuviais.

Prieš, didžiąsias iškilmes lietuvių 
spaudoje skaitėme neigiamus atsilie
pimus apie šį minėjimą, popiežių ir 
visokias svetimas įtakas. O štai 
šiandieną esame liudininkai įvykių, 
kuriuose dabartinis popiežius Jonas 
Paulius II tiek daug dėmesio parodė 
lietuvių tautai.

Po oficialiosios audiencijos dalies 
popiežius pakilo iš sosto, sveikinosi su 
scenoje esančiu jaunimu, kalbėjosi, 
fotografavosi. Vėliau lydimas, be 
abejo, asmeninės sargybos ir kelių 
fotografų vaikščiojo audiencijos di
džiojoje salėje, specialiais takais, 
sveikinosi su dalyviais, fotografavosi, 
pasikalbėjo, išklausė vieno kito pa
geidavimus, laimino nuolankiai pa
linkusias galvas.

Visai arti teko būti ir man prie 
praeinančio popiežiaus. Baltame dra 
bužyje, atrodė sumenkęs, bet nuosta
biai ramios, kiek besišypsančios nuo
taikos veide. Žvelgiant į jį, stebint 
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U Gerbiamą "Mūsų Pastogės" nuolatinį bendradarbį
Jį JURGI JANUŠAITĮ Si

Vį sveikiname sulaukusį 75 m. amžiaus ir linkime dar daugelį metų Oi 
praturtinti mūsų spaudą savo reikšmingais straipsniais.

Mūsų Pastogės redakcija. W

Dalis Australijos lietuvių bendruomenės atstovų suvažiavimo metu. Iš kairės 
pirmoje eilėje: J. Rūbas - Krašto valdybos narys politiniams reikalams, J. 
Vabolienė - XV - Australijos lietuvių Dienų rengimo komiteto pirmininkė, H. 
Antanaitis - VI PLJ Kongreso Ruošos Komiteto pirmininkas. Antroje eilėje: 
J. Stačiūnas - Adelaidės apylinkės pirm. V. Baltutis - Australijos lietuvių 
informacijos biuro sekr., A. Glniūnas - Sydnejaus apylinkės pirm., V. 
Augustinavičius - "Mūsų Pastogės" redaktorius, Dr. B. Vingilis - A.L.B. 
Spaudos sąjungos valdybos pirm., J. Kovalskis - Canberros lietuvių radijo vai. 
koordinatorius ir G. Straukienė - Adelaidės apylinkės atstovė.
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judesius, tarytum junti kažkokį jo 
didelį dvasinį pasaulį, junti meilę 
žmogui, trykšta nuostabus jo pamal
dumas. Drauge jis atrodė toks 
paprastutis ir toks visiems artimas.

Po 59 minutes besitęsiančios au
diencijos, popiežius sugrįžo į sceną ir 
sutekė visiems palaiminimą. Tuo 
baigėsi ši nuostabi valanda. Scenoje 
didinga skulptūra, gana moderni, bet, 
atrodo, liudijanti Prisikėlimą ar Kris-

LI ETŲ V OS KRIKŠTO

Prieš 36 metus mes šventėme 
Sydnejuje 700 m. Lietuvos Krikšto 
jubiliejų, dabar, po 36 m., švenčiame 
600 m. Lietuvos Krikšto jubiliejų, o po 
kitų 26 metų švęsime Žemaičių 
krikšto 600 m. jubiliejų.

Taigi pirmasis krikštas įvyko XIII a. 
antrasis - XIV a. ir trečiasis - XV a. 
Iš šalies žiūrintiems ir mūsų istorijos 
nežinantiems, gali pasirodyti, kad 
esame paklydę savo istorijos vin
giuose. Kaip ten bebūtų ir kas ką 
besakytų, tie trys mūsų tautos 
krikštai pasiliks mūsų atmintyje 
tvirtai įsipilietinę, kaip kokie trys 
ugnies stulpai, nušvietę tautai naujus 
kelius. Su krauju ir prievarta buvome 
krikštijami, su krauju dabar kovojame 
už krikštą ir laisvę. Nesigėdime, kad 
esame paskutinieji Europos pagonys, 
guodžiamės Kristaus žodžiais - pir
mieji bus paskutinieji, o paskutinieji - 
pirmieji.

Šiandien mums įdomu yra pažvelgti 
į Australijos Lietuvių metraštį I t. ir 
palyginti, kaip mes tada šventėme 700 
m. jubiliejų ir kaip mes dabar 
švenčiame 600 m., kokios mūsų 
pajėgos buvo tada ir kokias šiandien 
turime. Štai ką rašo metraštis: 
"Iškilmės buvo pradėtos trijų dienų 
rekolekcijomis Camperdown, kurioms 
vadovavo kun. dr. P. Bašinskas, o 
užbaigtos iškilmingomis pamaldomis 
Sydnejaus katedroje 1951.XI.4., daly
vaujant Sydnejaus arkivyskupui - 
kardinolui N.T. Gilroy ir apie 700 
lietuvių, suplaukusių net iš labai 
tolimų vietovių. Sydnejaus St. Marys 
katedros aukštosius skliautus pirmą 
kartą sudrebino sutartinis "Pulkim ant 
kelių", "Marija, Marija" ir kitos
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taus rūpestį savo ganomomis avelė
mis. Kada popiežius sveikinosi salėje 
su dalyviais, scenoje Vasario 16- 
tosios gimnazijos tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Paltino, dar šoko 
keletą tautinių šokių. Manyčiau, kad 
čia gal geriau būtų tikę choro 
giedamos giesmės, ne kad, kad ir labai 
gražūs bet trankūs šokiai. Audiencija 
praėjo tikrai įspūdingai, palikdama 
gilų įspūdį.

J ŪBI LI ĖJAI

lietuviškos giesmės bei Tautos Him
nas. Solo giedojo Paulius Rūtenis.

Kardinolo Gilroy nuoširdus pasa
kytas žodis, palietė lietuviško gyve
nimo raidą, dabar kenčiančią tėvynę 
ir tremtinio kelią naujoje šalyje, giliai 
Įsmigo į dalyvaujančiųjų širdis. Kar
dinolas buvo apdovanotas Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos paveikslu - 
medžio raižiniu su užrašu "Lithua
nians of Sydney" ir specialiu adresu.

Minėjimo akademija vyko Muzikos 
Konservatorijos salėje. Dr. A. Maura- 
gis išsamioje paskaitoje priminė mūsų 
tautos žygius, įvykusius prieš 700 
metų, kai Mindaugas buvo apsi
sprendęs už Vakarų krikščioniškąją 
kultūrą. Po to sekusioje koncertinėje 
dalyje pasirodė geriausios lietuvių 
meninės jėgos: dramos aktorė K. 
Dauguvietytė, solistas Paulius Rū
tenis, dr. J. Briedis, čelistas Gilandis, 
Irena Vilnonytė ir tautinių šokių 
šokėjai vadovaujami Kaz. Batūros. 
Šie gražūs prisiminimai kelia mums 
pasidižiavimą, negalime atsilikti ir 
šiandien, minėdami 600 m. jubiliejų, 
ypač svarbu yra pagerbti savo 
atsilankymu. Šioje šventėje yra vienas 
naujas mūsų Australijos lieuvių svarus 
įnašas - rašytojas Pranas Pusdešris 
parašė specialų, jubiliejui dedikuotą, 
veikalą 3 veiksmų dramą "Vardan 
Dievo”. Veikalo I dalyje matysime 
Mindaugo Lietuvos krikštą, II dalyje - 
Jogailos, ir III dalyje - šių dienų 
Lietuvoje vykstančias kovas už krikš
čionybę ir laisvę. Veikalo tema įdomi 
ir aktuali mums pažinti.
Taigi turime gerą progą lengvai 
susipažinti su Lietuvos krikšto isto
rija. A. Mauragis.
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MIRUSIEJI
A. A.

JONAS LAURINAITIS

(1909. 4. 8. - 1987. 7. 24.)

"Pavasari, pragręžę beržą, sunkė
me sulą,

Ir inkilėlius kėlėme j žilvičius.
Ir apie rudeni nepamanėme nei 

vienas,
Ir nepamatėme, kas sutemų pripylė 

i mūsų naščius."

Nors ir visų mūsų klajonių keliai 
nebuvo rožėmis kloti, bet a.a. Jono 
dienos Australijoje buvo erškėčiais ir 
kančiomis išraižytos.

Velionis gimė Šakių apskr., ir baigė 
"Žiburio" gimnaziją Šakiuose. Studi
javo Vytauto D. universitete, Kaune, 
teisę, jsigydamas diplomuoto ekono
misto diplomą. Studijų metu priklausė 
studentų korporacijai "Neo Litua- 
nia".

VI PLJ Kongresas
yj PUK ~ SYDNEJAUS 

SKYRIAUS SKELBTO! AUKŲ 
VAJAUS REZULTATAI.-"

1970 m. eismo nelaimėje žuvo jų 
vienintelis sūnus Audrius, 19 metų 
amžiaus medicinos studentas - visa 
tėvų viltis ir paguoda. Tačiau ir ši 
didelė nelaimė nepalaužė jų neriboto 
skausmo sūkuriuose.

Liucija Žilytė $ 30
Senjorų proferansininkų klubas $100
V. ir P. Antanaičiui $ 20
V Rušienė ' $ 10
V. Petniūnienė $ 10
K. Scltnickienė $ 20
J. Gaižauskas $ 10
I. Daniškevičienė $ 20

Viso: $220.
Dėkojame visiems aukotojams už savo 
dosnias aukas.

Jis dirbo Šiaulių prekybos mokyk
loje lektorium, vėliau buvo pakeltas 
vicedirektorium. 1939 m. vedė savo 
mokinę Eleną Lipkutę.

Vokiečių okupacijos metu Jonas 
gyveno Vilniuje ir ėjo visų, Lietuvoje 
esančių, prekybos mokyklų direkto
riaus pareigas.

1949 m. velionis su žmona emigravo 
į Australiją ir atidirbęs 2 metų darbo 
sutartį Y agoonos geležinkelio dirbtu
vėse, pasiliko ir toliau darbuotis 
elektros jėgainėje. 1961 m. įvykusios 
darbo metu, nelaimės pasėkoje, velio
nis tapo suparaližuotas. Per 26 metus 
jis kantriai nešė savo kančių kryžių, 

žmonos Elenos dideliu atsidavimu ir 
pasiaukojimu globojamas.

"Pakibo ašaros ant saulės veido - 
Ant saulės veido ir žmogaus širdy. 
Norėtumei į mėlynąjį dangų pažiū

rėti,
akių langai užvožti, užkalti"...

Bėgo metai, užpildyti atsidavimu ir 
meile vienas kitam. Jono stipri valia, 
kuklumas ir kantrybė buvo tikras 
pavyzdys mums visiems jo prieteliams, 
kurie jį mylėjome ir gerbėme.

Liepos mėn. 24 d. velionis amžinai 
užmerkė akis, o liepos 28 d., artimųjų 
bičiulių ir kun. P. Martūzo buvo 
palydėtas į amžino poilsio vietą - 
lietuvių kapines. Rookwood Sydne- 
juje. g y.
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Petras Brūzga gimė 1911 metais 
RE T R AS BRŪZGA rugpjūčio 25 d. Rožiškių kaime, 

Garliavos valsčiuje, Kauno apskrityje.

Lietuvoje begyvendamas buvo giri
ninku. 1950 metais apsigyvenęs New
castle mieste dirbo iki pensijos plieno 
fabrike. Velionis buvo visą laiką 
energingas ir veiklus Newcastle 
apylinkės lietuvis ir vienas iš šios 
Apylinkės steigėjų. Jis nuolatos buvo 
renkamas į Apylinkės valdybą ir 
keletą metų buvo jos pirmininku. 
Suorganizavo Apylinkės biuletenio 
leidimą ir Newcastle lietuvių biblio
teką. Tautinių švenčių minėjimuose 
buvo kviečiamas skaityti paskaitas. 
Mes liūdime netekę veiklaus tautiečio 
ir reiškiame gilią užuojautą jo našlei 
Janinai Bruzgienei ir jo vaikams 
Algiui, Ramučiui, Danutei ir Alytei.

M. Š.

Liepos mėn. 30 dieną staigiai mirė 
Petras Brūzga. Po religinių apeigų 
Charlestown, St. Marys katalikų 
bažnyčioje, palaidotas rugpjūčio 3 
dieną Whitebridge kapinėse.

Laidotuvėse dalyvavo didelis būrys
Newcastle lietuvių ir velionio kita 
taučių draugų. Leidžiant karstą į 
duobę laidotuvių dalyviai sugiedojo 
Tautos Himną.

s vt vava r<s vs us se vs

V te to j gefiŲ %* 
A. A.

Karolinai KaciiJnienei
Brisbanėje mirus vietoje gėlių siun
čiame auką "Mūsų Pastogei".

M. ir J. Mc G rath
E. ir L. Vilkinai

$20
$15

J. Ruzgienė $10
S. Kranas $10
M. Jakavičienė $10
E. ir J. Zuteliai $ 5

VI PLTK Komitetas 
Sydnejaus skyrius.
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ŽURNALAS "GLASNOST”

Sergei Grigoryants buvo paleistas iš 
kalėjimo beveik septyneriais metais 
anksčiau negu baigėsi priteistas 
terminas. Jis, kartu su kitais 150 
buvusiais politiniais kaliniais, prieš du 
mėnesius nutarė leisti politinį žurnalą, 
pavadinimu "Glasnost". Taigi jie 
pirmą numerį išleido, susidedantį 
maždaug iš 40 mašinėle parašytų 
lapų. Vieną egzempliorių nusiuntė 
Centriniam sovietų komitetui. Po 
dviejų savaičių Grigoryants ir kiti 
leidėjai sukvietė spaudos konferen
ciją, susidedančią iš sovietų ir vakarų 
korespondentų.

Po to Grigoryants buvo pakviestas 
valstybės spaudos komiteto, kad 
pasikalbėtų su oficialiu pareigūnu, 
kuris davė neigiamą atsakymą dėl 
žurnalo leidimo. Po to Maskvos 
vakarinis laikraštis užpuolė žurnalo 
"Glasnost" leidėjus. Straipsnio ant
raštė buvo: "Didelės burnos rėkia 
klaidingoj kelio pusėj".

"Glasnost" žurnalo leidėjai atsto
vauja įvairias grupes: ortodoksus, 
Latvijos tautininkus, žydus disidentus 
ir politines sroves.

Grigoryants pasakė, kad jis nežino 
kiek dabar yra žurnalo egzempliorių, 
bet jie jau pasiekė Leningradą, Kievą, 
Sverdlovską ir Gruziją. Jo draugai 
žurnalą be perstojo kopijuoja.

Dar nėra žinoma ar kas nors buvo 
suareštuotas už turėjimą to žurnalo. 
Sakoma, kad šiais metais visoj Rusijoj 
dar nė vienas asmuo nebuvo suareš
tuotas už politiką.

Šiais laikais Sov. Sąjungoj yra toks 
tarsi eksperimentų laikotarpis: visi 
bando ištirti kas galima, kas negalima.

A. A.
KAROLINAI KACIŪNIENEI

mirus, jos vyrui Vladui Kaciūnui liūdesio valandoje gilią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime.

Marija Jakavičienė
Stasys Kranas
Julija Ruzgienė
Elsa ir Juozas Zuteliai iš Tugan, 
Marija ir Jonas Urbonai iš Gympie.

TRUMPAI
IS VISUR
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Po ilgokai užtrukusių derybų abi 
pagrindinės Australijos opozicinės 
partijos, liberalai ir National party, 
susitarė vėl jungtis i koaliciją. 
Queensland valstijos premjero Joh 
Bjelke - Petersen pastangomis at
siektas koalicijos išardymas daug 
prisidėjo prie darbiečių laimėjimo per 
liepos mėnesio rinkimus.

Visuotiniu referendumu Palau vals
tybės vakarų Pacifike gyventojai 
pasisakė už konstitucijos pakeitimą, 
išbraukdami straipsnius, trukdančius 
sudaryti sutartį su JAV dėl karinių 
bazių. Sutarties sudarymas sustiprins 
JAV padėtį Pacifike ir išgelbės Palau 
valstybę iš ekonominio bankroto.

Sovietų S-ga ir Kinija pradėjo 
pasitarimus dėl ginčijamos sienos tarp
abiejų valstybių. Iki šiol sovietai 
reikalavo, kad siena eitų Amūro ir 
Usuri upių kinietiškuoju krantu, 
paliekant upių vagas ir salas sovie
tams. Dabar jie darosi šiek tiek 
lankstesni, ir gali nusileisti dėl sienos 
pravedimo pagrindine upių vaga. 
Ginčijamasi ir dėl plačios teritorijos 
Pamiro srityje, netoli Afganistano 
pasienio. A

Per traukinių susidūrimą Rusijoje 
Kamenskaja stotyje netoli Rostovo 
ant Dono žuvo daug žmonių. Sugedus 
stabdžiams, prekinis traukinys užlėkė 
ant stovinčio traukinio.

Nikaragvos prezidentas Daniel Or
tega atmetė prezidento Ronald Rea
gan pasiūlytą taikos planą likviduoti 
pilietinį karą prieš JAV remiamus 
laisvės kovotojus. Ortega sutiko 
pasirašyti alternatyvinį penkių Loty
nų Amerikos valstybių sutartą taikos 
planą, tačiau maža vilties, kad šis 
planas atneš rezultatų, nes sukilėliai 
neprileisti prie derybų stalo, o 
Nikaragva nesutinka sudemokratinti 
savo santvarkos, iki sukilėliai nepadės 
ginklų. A

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai 
pareikalavus, kad Iranas ir Irakas 
užbaigtų kovas, Iranas atnaujino 
ofenzyvą prieš Iraką.

Vakarų alijantai ištrėmė Irano 
valdininkus iš Vakarų Berlyno, kaip 
apsisaugojimo priemonę prieš galimus 
teroro veiksmus. Iraniečiai perkėlė 
savo personalą į Rytų Berlyną.

Sovietų delegacija, atvykusi į 
Iraną, pasiūlė iraniečiams eksportuoti 
jų naftą per sovietų teritorijų į 
Vakarų Europą, tuo būdu aplenkiant 
Irako oro pajėgų pažeidžiamą Persų 
įlanką. Iranas turėtų pastatyti naftos 
vamzdžius iki Kaspijos jūros.

A
Australų povandeniniu! laivui HMS 

Otama pasinėrus į vandenį netoli 
Sydnejaus, žuvo du jūrininkai, už
miršti ir likę laivo viršuje.

A
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Staiga su šiuo pasauliu atsiskyrus A. A.

A. A.
GENOVAITEI LAZUTKIENEI

ALEKSANDRUI B R AT A N A VI C I UI

nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Praną Lazutką, dukras Danutę ir mirus, liūdinčią žmoną Eleną, dukras ir sūnus, nuoširdžiai užjaučiame
Audronę, anūkes Loretą ir Ritą, anūką Arūną, gimines, draugus ir ir kartu liūdime.
pažįstamus ir kartu liūdime. J. Dagys,

J. ir R. Dagiai
Viktorijos evangelikai. J, jr V. Rekežiai.
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PAVERGTŲ TAUTU SAVAITĖ
Jau ketvirti metai Pavergtų Tautų 

Taryba, lietuvių iniciatyva, ruošia 
bendrų dainų ir tautinių šokių 
festivalį. Šiais metais jis įvyko 
rugpjūčio 2 d. puošnioje ir erdvioje Sir 
Dallas Borooks salėje.

Programoj pasirodė visos pavergtos 
tautos išskyrus čekus, bulgarus ir 
jugoslavus. Aišku, dalyvavo ir lietuvių 
Dainos Sambūris ir Antanaitienės 
Šokdaros grupė. Programos išpildymas 
buvo tokio aukšto lygio, kad šį 
festivalį reikėtų laikyti kaip vieną iš 
žymiausių pasirodymų Melbourne. Gal 
ne vietoj buvo latvių Rock band 
šitokiam tautinių šokių ir dainų 
festivalyj.

Taip pat pasirodė Afganistano, 
Laos ir Kambodės pabėgėlių grupės su 
savo charakteristiniais šokiais.

Publikos buvo apie 1200-1500 
žmonių. įdomu, kad australai pamatę 
pirmą kartą tokią programą buvo 
stačiai nustebę ir susižavėję.

Prieš antrą programos dalį kalbėjo 
visiems žinomas prof. G. Blainey. Jo 
kalba, skirtinga nuo politikų, buvo 
labai įdomi ir pilna gilių minčių apie 
dabarties pasaulio padėtį ir pavojų 
laisvei. Gale, pripažindamas mūsų 
komunizmo pažinimą, jis kvietė 
skleisti tiesą apie komunizmą australų 
tarpe.

Antras Pavergtų Tautų savaitės 
minėtinas įvykis tai seminaras apie 
sovietų ekspanciją Pietiniam Ramia
jam Vandenyne, vyko ukrainiečių 
namuose. Kalbėtojai buvo: Mr. M. 
O'Connor, Dr. Colin Rubinstein, 
senatorius Jim Short ir D R. L awriwsky. 
įėjimo kaina 15-kos dolerių gal 
apribojo klausytojų skaičių. Vis dėlto 
jų buvo apie 80. Gaila, kad visi 
prelegentai nesupranta, kad rusai 
veržiasi pirmyn dėl pačių Vakarų 
nuolaidavimo politikos. Ž urnalistas 
McAdam klausimų metu atitaisė šitą 
jų klaidą, palikdamas paskaitininkus 
mokinių padėtyj.

Šitos savaitės proga buvo išleista, 
maža knygutė skoningai atspausdinta 
ir teikianti apie pavergtas tautas 
pagrindines žinias.

Bendras įspūdis - pavergtos tautos 
Melbourne, vietoj užmigti, pradeda 
daugiau ir prasmingiau veikti. Reikia 
tik pasidžiaugti pasisekusia savaite ir 
palinkėti sėkmės ateityje.

Dr. J. K.

MIRUSIEJI.
Telefonu gauta žinia iš JAV-bių, 

kad rugpjūčio 8 dieną Chikagoje 
mirė Silvestras Balčiūnas, buvęs 
Melbourno Apylinkės pirmininkas.

Pagal parapijos duomenis nuo 
pirmųjų įsikūrimo metų Melbourne 
bendras mirusių mūsų tautiečių 
skaičius yra 588 asmenys. Vien šiais 
metais mirusių prlskaitoma 20.

PENSININKŲ DĖMESIUI

Susirgus Vincui Sidabrai visais 
išvykos reikalais kelionei į Mildurą 
perėmė rūpintis Alisa Baltrukonienė. 
Dar yra laisvų vietų autobuse, todėl 
paskubėkite užsirašyti. Gali dalyvauti 
ir ne pensininkai. ,

Išvyka tęsis 3 dienas, rugpjūčio 26, 
27 ir 28 d.d. Kelionė liuksusiniu 
autobusu, dviejų naktų nakvynė 
puikiame "Four Seasons" motelyje, su 
pusryčiais kainuos tik 95 dol. asme
niui.

Plauksime Murray upės laivu, ir kas 
norės galės pamėginti savo laimę 
naujuose klubuose.

Užsirašyti pas Alisą Baltrukonienę, 
įmokant 20 dol. rankpiningių. 
Telefonas: 233-4292.
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A TSI I ” R AŠ O ME

Naujasis administratorius per 
klaidą išsiuntinėjo kai kuriems 
skaitytojams "Mūsų Pastogės" nr. 29 
antrų kartą. Prašome, kurie negavote 
nr. 30 pranešti savo pavardę ir adresą.

Mielų "M P" skaitytojų atsiprašome 
už padarytą klaidą.

A.L.B. Spaudos S-gos valdyba

MI ELI
BENDRADAR BI AI
Jūsų prisiųstieji straipsniai, kores
pondencijos ir užuojautos, dėl vietos 
stokos nebuvo patalpinta šiame "Mūsų 
Pastogės" numeryje.

Redaktorius.

L OTERIJA

Lietuviškos spaudos svarba 
Australijos lietuvių gyvenime yra 
neginčijama, bet jos išlaikymas 
priklauso nuo visų lietuvių pastangų.

Australijos lietuvių bendruomenės 
laikraštis "Mūsų Pastogė" savo 
pajamas gauna iš įvairių šaltinių. 
Vienu iš jų yra "Mūsų Pastogės" 
leidėjo vykdoma loterija.

Ir šiais metais, gavę A.L.B. Krašto 
valdybos pritarimą, kreipiamės į visus 
Australijos lietuvius, "Mūsų Pasto
gės" skaitytojus ir Spaudos sąjungos 
narius, kad paremtumėte "Mūsų 
Pastogės" leidimą platindami ir pirk
dami loterijos bilietus.

Kaip ir pernai, šių metų loterija, 
kurios pirmuoju laimikiu yra beveik 
$700 vertės 1 oz. auksinė moneta, bus 
pravedama laike Spaudos sąjungos 
ruošiamo baliaus, kuris įvyks Sydne- 
juje, Lietuvių namuose, Bankstowne, 
rugsėjo 26 dieną. Rezultatai bus 
skelbiami "Mūsų Pastogėje" spalio 5 
d.

Visiems išsiuntėme po 5 bilietus ir 
tikimės, kad jūs juos netrukus iš
platinsite. Pareikalavus prisiusime 
daugiau.

Loterijos bilietų gavimui ir at
siskaitymui prašome kreiptis adresu: 
A.L.B. Spaudos sąjunga, P.O.Box 550, 
Bankstown, NSW, 2200.

Labai yra svarbu, kad pinigai, ir 
parduotų bilietų šaknelės būtų grą
žinti sąjungai ne vėliau kaip rugsėjo 9 
dieną, nes tik iki tada grąžintos 
šaknelės galės dalyvauti traukime.

Dėkojame visiems, kurie pernai 
prisidėjo prie loterijos bilietų plati
nimo ir tikimės, kad suprasdami mūsų 
spaudos svarbą, ir šįmet mums 
patalkininkausite.

A.L.B. Spaudos S-gos valdyba.

SyiDMEJlIJJIE
"ATŽALOS" TEATRO PREMJERA.

Lietuvos krikščionybės 600 metų 
jubiliejaus proga, "Atžalos" teatras 
stato rašytojo Prano Pusdešrio 3 
veiksmų dramą "Vardan Dievo".

Šiuo pastatymu "Atžala" pradeda 
jubiliejaus programą. Veikalo prem
jera įvyks rugpjūčio 30 d. Režisierė - 
Daiva Labutytė - Bieri.

KARNAVALAS

Sydnejaus parapijos savaitgalio mo
kyklos karnavalas gražiai pavyko, 
publikos galėjo būti daugiau. Vieni 
aukojo prie durų, kiti pirko loterijos 
bilietus o dauguma davė abiems. 
Loterijos turtingi fantai, buvo suau
koti mūsų dosnių tautiečių. Tai: 0. ir 
S. Abramavičial, E. Slonskis, J. ir V. 
Šliteriai, A. ir J. Stasiūnaičiai, A. ir L. 
Latta, A. ir A. Stasiūnaičiai K. ir A. 
Dičlūnai ir J. Lašaitienė. Dėkojame 
jiems ir tiems kuriuos gal praleidome,

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel. 708 1414

Rugpjūčio 23 d., sekmadienį 2.30 vai. popiet

Turgus! Turgus!
Puiki nuotaika, geri laimikiai.

Ateikit ir paremkit savo klubą.

SMOK O ASBOA.KD

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

Kaina tik $ 4.00.

vaikučiams ir Linksmiesiems broliams 
už atliktą programą. Vykusiame 
kaukių karnavale, dėkojame teisė
jams: O. Osinienei, S. Mauragienei ir 
B. Barkui, kurie turėjo nelengvą 
darbą. Premijas laimėjo, J. Ankutė, D. 
Šliterytė ir A. Venclovaitė. Lietuvių 
klubui už suteiktą patalpą ir patarna
vimą direktoriams: O. Kapočienei ir 
P. Andriukaičiui, tariame nuoširdų 
ačiū.

PRISIMINTAS
A.A. Bernardas Šarkauskas

Rugpjūčio 2 d. tuoj po pamaldų 
Rookwoodo Lietuvių sekcijos ka
puose, prel. P. Butkus pašventino a.a. 
Bernardo Šarkausko paminklą. Jis 
mirė vasario 20 d.

VISUS KVIEČ

Musu Pastogės Balių
KURIS ĮVYKS RUGSĖJO 26 DIENĄ.

Melbourno lietuvių moterų būrelis vadovaujamas

I Monikos Žioglenės

maloniai kviečia visus dalyvauti Į

VAKARONĖJE
I I
I rugpjūčio 29 d., šešetadienį 6 vai. vak. Lietuvių namuose, N. Melbourne.)

I Puiki programa. Vakarienė. Bilietai $5 asmeniui.

Stalai užsakomi pas E. Batrukonienę, tel. 233 4292. I
1 x I
| PELNAS SKIRIAMAS A.L.B. KRAŠTO VALDYBAI
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B AI EŠK OJI MAS

Joan Lorraine ir Stephen John, 
dvynukai, gimė 1952 m. sausio 12. 
Royal Womens ligoninėje, Brisbanėje.

Joan ir Stephen nori susisiekti su 
tėvu. Jų motinos vardas buvo Delma, 
24 m. amžiaus , kai dvynukai gimė. 
Gautomis žiniomis, dvynukų tėvas 
buvo lietuvis, nevedęs ir jų gimimo 
metu dirbo, kaip sunkvežimio šoferis.

Tie, kurie turit kokių nors žinių 
apie mūsų tėvą, malonėkit pranešti: 
Joan Cahill, C 0: Post office, Palm 
Island, North Queensland, 4816.
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SU ATNAUJINTA ŠIRDIM

Badau debesį su savom antenom - 
ištinusi, pilkšvą sielvarto ryšulį, 
nuosavo šalčio šiurpulį - 
ir iš mėlynų stiklainių sunkiu 
pro tvarsčius žinias pasauliui, 
o brandi patirtis manoji - geltonas šviesas, 
jog atnaujinta širdim vykstu jūsų širdysna 
ir vaikiškom rankytėm, kada 
imuosi kiekvįeno savo ryžto, 
ir beskirstant sau gera nuo blogo, 
ir nepaisant nieko kito - tik kas žmogiška, 
ką iš jūsų esu gavęs, ir paskutinį kartą 
man sužibus džiugi palaima, 
kad motinos būklė dar besanti saugi: 
palaiminta antklodė man gailestingai vėsi, 
ir spaudžiu sau kaulėtą, ištikimą ranką.

RAFFAI SAROLTA

AŠ PRISIMENU GERAI

bures 
lėtai iškeliaujant migloje - 
kaip vakaro autentiškumas 
ėmė niauktis, kraujuotam snaigėm 
rudens vanduo sprangino daubas.

Subandažuoti - į priedangą: 
tarp sulaižytų medžių, suglumę, 
nubrazdinti žievių, prakaite - 
tartum papjė-mašė katile -- 
it. šaknys - stovėjo nuolankūs.

Lyg vežimo ašys dejuotų 
žaksulio kratomos, lioveisi 
tu godžiai savo pypkę čiulpęs - 
lygumoje miestas apgaulus, 
praradęs laisvę, pasimetęs.

Gerai pamenu ariergardą 
išžygiuojanti lėtai, naktį. 
Ant veidų, sugrubusių rankų 
nuplieksdavo šen bei ten šviesa - 
jų milinės šuto garuose, 
stambiais lašais langai rasojo - 
jie gi tik valgė. Ėjo, apskretę, 
atgalios jau niekad negrįžę.

Dargi šiandien plečiasi miestas 
nebepasotinamai naujyn.
Dar lapkričio naktų migloje 
tebeplaukioja burių spiečiai. 
Gyvsidabrio lempos jiems šaukia: 
nebekeista. Jų burtams - galas.

Pamenu, tačiau, seniai seną 
tą snaigių šiurpulingą žygį.

MODERNI VENGRU POEZIJA * IJ vengrų kalbos vertė Viktoras Simankevičius

NIEKAS NEĮVYKO

Niekas neįvyko, rudens tik esama, 
ant žemės lapas šlama,

klajūnai paukščiai traukia į dausas, 
nuo saldinių mum dejų dejos.

Niekas neįvyko, tačiau ūpas mūs 
piktas, tartum seno kipšo, 

nors gyvenam, turim duonos, vyno 
ir kalėjimas mum jau negrasus.

Niekas neįvyko, mes tankam it 
jautis skirtas piauti,

vaikaičių šypsulys, giedra sparnam kelti, 
mum viskas žėri tviska.

Niekas neįvyko, derlius 
gausus, mum jėgų pritrūko.

aiškiai tvarkomės, tiktai bėda 
teneaižo mum širdžių senų.

Niekas neįvyko, miegame gerai, 
tuo tarpu dvasia šėlsta,--

kam gi Čilė skauda, Lisabonos kančios, 
kad jis ašarotų?

Niekas neįvyko, bet tarp 
kalenimo dantų

žodis be žado, o mūs skystą protą 
įnikęs abuojumas ėda.

Niekas neįvyko, tiktai 
mirtis badas, ugnis vanduo 

karu niokoja, dargi patrankos
pliekia tą, kurs dar niekad nėra žudęs.

Niekas neįvyko, tik sensta 
daugelis mūsų, širdies 

priepuoliai kankina, vėžio velniavą įtarus 
nesėkmė mus gniuždo.

Niekas neįvyko, ką tačiau 
iš dirvos pasiglemžiam

ant stalų sau beriam, vyną geriam 
ir mum akys, deja, ašarom srūva.
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ISOLDA I. POŽELAITĖ-DAVIS

1984 metais buvo minimas šv. 
Kazimiero (1458-1484) jubiliejus. Ta 
proga spaudoje pasirodė straipsnių, 
apybraižų, monografijų apie šventojo 
gyvenimą ir jo portretų ikonografinę 
kilmę. Tėv. Rabikauskas Romoje irdr. 
Povilas Rėklaitis Vokietijoje sukaupė 
nemažai medžiagos ikonografijos 
klausimu.("Aidai", Nr.3, 4 - 1984 ir 
Nr.l - 1987 m.)

Paaiškėjo, kad šv. Kazimiero port
retų, tapytų karalaičio laikais, kol 
kas nesurasta. Todėl tenka pasikliauti 
menininkų vaizduotės sukurtais kū 
riniais iš žymiai vėlesnių laikų, 
kartais net praėjus 200 metų po 
šventojo mirties. Kiek tokie portretai 
turi ikonografinio panašumo, sunku 
pasakyti. Šiam sąryšy dėmesio verta 
yra tų laikų tendencija gražinti 
tikrovę ir sukurti idealą. Bet tikin
čiajam pagaliau gal ir nesvarbu, kaip 
jo šlovinamas šventasis iš tikrųjų 
atrodė. Tikėjimas prašoka visas rea
lybės ribas.

TaCiau, analizuojant paveikslą gry
nai menine plotme, svarbu yra
pateikti apie jį kuo tikslesnes ir
išsamesnes žinias. Tėv. Rabikausko 
Sicilijoje surastas šv. Kazimiero 
paveikslas kabo Palermo miesto Na-
cionalinio muziejaus pinakotekoje.
Tai yra "didinga barokinė kompo
zicija" ("Aidai",Nr.3 1984, psl. 146).
Paveikslas pavadintas "Dievo Motina 
karūnuoja šv. Kazimierą" ir, kitoje 
vietoje, " Dievo Motina karūnuoja šv. 
Kazimierą lelijų vainiku". Lelija yra 
nekaltybės simbolis, plačiai naudoja
mas hagiografinėje tapyboje. Jis 
dažniausiai siejamas su šv. Marija. 
Šventojo paveikslas yra nutapytas 
siciliečio menininko Pietro Novelli ii 
Monrealese. Data neaiški; vieni šalti
niai mini 1629, kiti 1636 metus

PIETRO ROVELLI IL MONREALESE:
"Dievo Motina karūnuoja Av. Kazimierą. Tapyba 1629 metą.
Einakoteka Palermo, Sicilijoje. (T. Rabikausko nuotrauka).

Šv. Kazimiero karūnacija

("Aidai" Nr.3 ir 4, 1984 m.). Pavartę 
enciklopedijas (Benezit, Thieme-Be- 
cker, Larousse, Bryan's) randame 
kiek smulkesnių žinių apie menininką 
ir jo svarbiausius kūrinius. Deja, šv, 
Kazimiero paveikslas lieka nepami
nėtas. Todėl reikia daleisti, kad šis_ 
paveikslas nebuvo priskirtas prie 
geriausių tapytojo kūrinių.

Akyliau žvilgterėjus paaiškėja ir 
nepaminėjimo priežastys. Paveikslas 

stokoja vientisumo ir harmonijos. 
Jame rasime ne tik baroko, bet ir 
manieristinio meno bruožų. Palyginus 
jį su italų manieristų ir su El Greco 
(Domenicos Theotocopulos) kūriniais 
randame nemažai panašumų. Tipiškai 
manieristiniai bruožai Išryškėja smar
kiai pailgintoje šv. Marijos figūroje, 
jos rūbų klostėse, neproporcingai 
mažoje galvoje ir pailgintoje rankoje, 
kurios funkcija yra daugiau dekoraty

vinio pobūdžio. Labai būdingas ma- 
nieristams yra figūrų "nukapojimas", 
ryškus šv. Kazimiero ir keletos angelų 
figūruose.

II Monrealese patraukia žiūrovo 
dėmesį nukeldamas svarbiausią pa
veikslo momentą - karūnavimą - į 
kairę pusę ir trikampio kompozicija 
apjungdamas šv. Kazimiero, kūdikio 
Jėzaus galvas ir lelijų karūną. Šioji 
trikampio kompozicija yra dar pa
ryškinama antru, didesniu trikampiu 
įjungiant ir šv. Dvasią balandžio 
pavidale, kairioje paveikslo pusėje. 
Palyginus šį paveikslą su Parmigianino 
"Madonna", ryškiai matomas skir
tumas. "Šv. Kazimiero karūnavimo" 
orumas, iškilmingumas yra toli nuo 
elegantiškų, bet gan lėkštų manieris- 
tinių sprendimų. Nors yra ir išimčių, 
iš kurių bene didžiausia ar tik nebus 
anksčiau minėtas El Greco. Jo 
darbuose gan daug manieristinių 
bruožų, bet turinys sudvasintas ir 
apšvietimas būdingas ankstyviesiems 
Italijos baroko dailininkams, kaip 
Caravaggio ir kitiems. Apšvietimas ir 
šv. Kazimiero karūnavime yra labai 
panašus į Caravaggio. Enciklopedijos 
pažymi, kad U Monrealese buvo 
susipažinęs su Caravaggio technika ir 
naudodavo ją savo kompozicijose. 
Intensyviausiai apšviesta figūra pa
veiksle yra kūdikis Jėzus, debesis ant 
kurio jis stovi ir debesio apačioje 
angelo galvutė. Pabrėžiami du mo
mentai: šv. Kazimiero sutapatinimas 
su kūdikiu Jėzumi ir šventojo apo
teozė danguje.

Turėdama prieš save tik ne
spalvotą atspaudą žurnale nieko 
negaliu pasakyti apie "Karūnavimo" 
spalvų paletę. Kaip minėta, šis 
paveikslas nėra vienas iš geriausių 
Pietro Novelli ii Monrealese kūrinių.

MOTIEJUS ŠEŠKUS

ZUZANA (Tęsinys)

Sugrįžus iš kapinių, invalidas rodinėjo savo mirusios motinos nuotraukas, 
knygas bei maldaknyges. Daug jų buvo parašyta lietuviškai, bet at
spausdinta gotiškomis raidėmis. Ir seni, dar prieš pirmąjį pasaulinį karą 
išleisti kalendoriai, irgi buvo gotiški. Zuzanai paėmus į rankas bibliją, 
Grigalius tarė:

- Šią bibliją mano motina ypatingai brangino ir ją skaitydavo beveik kas 
vakarą.

Zuzana, atsivertusi pirmąjį biblijos puslapį, bėgo akimis akis per jai 
keistai atrodančius, gotiškom raidėmis atspausdintus lietuviškus žodžius:

BYBELES tai esti: -
WISAS SZWENTAS RASZTAS

Seno ir nauno Testamento
į lietuviszkaję kalba perstatytas, isz naujo 
penveizdėtas ir devvintą kartą iszspaustas,

BERLINE
Iszspausdintas nuo Britiszkoses bey swetimuju

Zemju Bibelu Draugystes - 1905

Zuzana, nors ir pažino gotiškas raides, nebuvo įgudusi jas skaityti, todėl 
skaitymas ėjo labai palengva ir jai raibo akys. Be to, Rytprūsių lietuvių 
tarmė jai buvo svetima ir ji sunkiai sugaudavo kai kurių žodžių reikšmę bei 
tikrąją prasmę.

* * *

Senis Hovardas vis dažniau sunegaluodavo širdimi. Jis mažai bedirbo 
ūkyje, tik važinėdavo su "panel-van", pargabendamas iš miesto ūkiui 
reikalingas prekes bei maisto produktus. Jo jauniausias sūnus Jurgis, metęs 
šofeHavimą Singletone, valdė ir tvarkė ūkį. Jam padėjo Grigalius, 
Eivenienė ir Zuzana.

1952 metų rugpjūčio mėnuo buvo labai lietingas. Hunterio upė ir jos 
intakai, šiaip jau išdžiūvę upeliūkščiai, buvo ne tik sklidini, bet daug kur 

išsiveržę iš krantų. Jų pilkšvai-geltonas vanduo diena iš dienos kilo ir kilo, 
darydamas didelius nuostolius slėniuose įsikūrusioms farmoms.

Vieną ano mėnesio sekmadienio popietę senasis Hovardas su Eiveniene 
vyko pas kaimyną į "birthday party". Pervažiuojant jų ūkį nuo kaimyno 
skiriantį upokšnį, vanduo jau buvo tik per kokį puspėdį nuo tiltelio lentų.

- Emilija, jeigu norim tuo pačiu keliu sugrįžti, tai negalėsim ilgiau kaip 
porą valandų pas kaimynus būti.

- Kodėl, ponas Hovarde, - paklausė Eivenienė.
- Po poros valandų šis tiltelis jau bus apsemtas ir per jį ... - Hovardas 

nutilo nebaigęs minties, nenorėdamas Eivenienės gąsdinti.
Saulei leidžiantis, Hovardas ir Eivenienė paliko kaimyno vaišes. Jų 

automobilis urzgėdamas traukė namų link. Kai jie pasiekė upokšnio tiltelį, 
gamtovaizdis buvo nekoks. Vakaro prieblanda jau buvo nudažiusi pakelės 
eukaliptų lapus melsvomis, liūdesį ir mirtį vaizduojančiomis varsomis. Ho
vardas apskaičiavo, jog ant tiltelio nebus daugiau kaip viena pėda vandens. 
Jis smarkiai mynė ant pedalio. Deja, jis apsiriko. Vanduo buvo daug 
gilesnis. Automobilis pasišokėdamas užvažiavo ant tiltelio ir staigiai 
sustojo - motoras užgeso. Staigiai užgeso - amžinai nustojo plakusi ir 
Hovardo širdis. Jo ligotas kūnas neišturėjo šaltų vandenų glamonėjimo.

Emilija Eivenienė, matydama negyvą, ant vairo sukniubusį Hovardą, 
išsigandusi bandė atidaryti mašinos duris, kas jai po ilgesnių pastangų ir 
pavyko. Jai brendant į krantą, patvinuslo upelio vanduo ją perbloškė ir 
nunešė nuo tiltelio į gaivališkai tekančią srovę, į mirties tamsą...

1953 metų Motinos dieną Grigalius, Jurgis ir Zuzana puošė baltomis 
chrizantemomis jau tris kapus Branxtono kapinėse. Netekusi motinos 
Zuzana daug kentėjo. Ją guodė ir globojo Grigalius, bet ir jo širdis verkė 
netekusi gero tėvo.

Ši dviguba nelaimė dar daugiau suartino Grigalių su Zuzana. Jie abu 
liūdnose valandose ieškojo vienas kito paramos ir jų sielų giminiškumas 
spinduliavo tyrą, žemiškus įgeidžius nugalinčią meilę ir prisirišimą.

Jurgis, tapęs pilnu farmeriu, pakeitė savo gyvenimo būdą; iš mėgstančio 
išgerti ir pakortuoti šoferio, jis pavirto į rimtą ir tvarkingą ūkininką. Po 
tėvo mirties jis ūkį gerokai sumodernizavo ir gaudavo iš jo daugiau pelno 
negu anksčiau.

Iš pradžių Jurgis mažai domėjosi Zuzana, nors ir būdavo jai palankus ir 
paslaugus. Zuzana jam atrodė per rimta ir per šventa; "panaši į mūsų 
motiną", kartais pagalvodavo jis. Tiesa, jis pripažino, kad Sue (taip visi 
vadino Zuzaną) buvo labai graži mergina ir puiki šeimininkė. Jis norėjo 
gauti tokią žmoną. Tačiau Zuzanai jis nei meilinosi, nei į vyrus piršosi, nes 
bijojo, kas Sue jo, ko gero, neišjuoktų, atsisakydama už jo tekėti.

Šiame reikale j pagalbą broliui atėjo Grigalius. Kartą jis pasakė:
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RAŠYTOJAS

Dr MOTIEJUS ŠEŠKUS

"Zuzanos" autorius, Motiejus Šeš
kus gimė 1911 m. Zarasuose. Baigęs 
Zarasų gimnazijų studijavo ekono
miką V.D. Universitete, Kaune. 1932 
m. studijas nutraukė ir keletą metų 
dirbo sąskaitininku Kauno miesto 
ligoninių kasoje.

Gyvendamas Kaune žurnalistiniais 
straipsniais bendradarbiavo žurna 
luose "Jaunoji karta", "Akademikas" 
ir kurį laiką redagavo moksleivių 
"Jaunąją Lietuvą".

1936 m. išvyko į Austriją Graco 
universitete studijuoti geografiją ir 
geologiją pas garsų ano meto geopo
litiką, profesorių dr. Otto Maull.

Po ketvertų metų studijų išlaikė 
visus egzaminus ir apgynė disertaciją 
"Litauen, eine politische Geogra
phic." 1941 m. lapkričio 25 d. Motiejui 
Šeškui buvo suteiktas filosofijos 
daktaro laipsnis.

Po karo Motiejus Šeškus kartu su 
šeima emigravo į Australiją. 1 naują 
žemę atvyko laivu "Protea". Įsikūrė 
Newcastely ir pradėjo dirbti BMP 
plieno fabrike dujų reguliatorium. Ten 
išdirbo 26 metus. Užaugino ir į 
mokslus išleido dukterį ir du sūnus.

Australijoj begyvendamas Motiejus 
Šeškus aktyviai dalyvavo N ewcastelio 
lietuvių apylinkės veikloje. Bendra
darbiavo spaudoje straipsniais, pasa
kojimais bei korespondencijomis 
"Mūsų Pastogėje", Newcastelio apy
linkės biuletenyje ir "Australijos 
lietuvių metraštyje".

šiandien, kartu su žmona mokytoja, 
kuri jau irgi pensininkė, leidžia dienas 
ramiai ir tyliai, prižiūrėdamas gražų 
sodą, tačiau dar vis giliai pergyven
damas visus lietuviškus reikalus. □

VLADAS JAKUTIS

"TRIS FIGŪROS"
(Linoleumo raižinys)

(ŠNEIDERIS...
atkelta iš 4-to psl.)

kuri tą dieną kirsdavom. Kartą, 
užbaigę kirsti nudegintas nebeturėjom 
ką veikti, nes nendrės buvo šlapios ir 
nedegė. Susėdom užkąsti. Vienas 
pasiūlė: duosiu 10 svarų tam, kas

perplauks upę. Aš sakau: plauksiu. 
Upėj buvo ryklių, bet aš perplaukiau 
ir gavau pinigus, nors maži rykliukai ir 
kibo už kojų pirštų...

Nendrių kirtimo sezonas prasi
dėdavo pabaigoj gegužės ir baigdavosi 
prieš Kalėdas. Po dviejų sezonų vyrai 
būdavo nuo kontrakto atleidžiami.

Vladas Šneideris išdirbo Queens- 
lande tris sezonus. 1951 m. jis srižo.i 
Sydnėjų ir 1952 m.jis išvyko į Snowy 
Mountains. Kalnuose, kartu su kitais 
lietuviais jis dirbo prie hidroelektrinių 
projektų darbų iki 1955 m. O

- Jurgi, Tau reikia žmonos, o farmai - šeimininkės; juk girdėjai - Sue 
žada šių metų pabaigoje persikelti į Newcasteiį.

- Kad aš neturiu merginos, kuri tiktų arba sutiktų būti mano žmona. 
Reikės kur nors paieškoti.

- Kam tau ieškoti kitur, pabandyk paieškoti mūsų farmojel
Jurgis suprato brolio mintis ir atsakė:
- Grigaliau, ar tu rimtai manai, kad Sue galėtų pamilti mane ir 

eventualiai sutiktų tekėti už manęs?
- Pabandyk, brolau! Tu esi sveikas ir gerai nuaugęs vyras. Kodėl gi graži 

ir rimta mergina negalėtų tave pamilti.
Jurgis bandė. Sue tą tuojau pajuto. Jis vykdė be atidėliojimo visus jos 

norus bei pageidavimus. Jis nusipirko naują automobili ir išmokė Zuzaną juo 
važiuoti. Ir sekmadieniais jiedu važinėjo po Hunterio upės slėnį, farmos 
priežiūrą palikdami Grigaliui.

Prieš pat 1953 metų Kalėdas Jurgis pasipiršo.
- George, my boy, aš tau atsakymą rytoj!
- Kodėl rytoj? Kodėl ne šiandien, ne dabar?
- Aš noriu pasitarti su mano geriausiu draugu Grigalium.
- Tu jį myli.
- Taip, kaip sesuo myli brolį.
Kai tą vakarą Zuzana įėjo į kambarį ir priėjo prie Grigaliaus, tai jis, 

nelaukdamas kol ji prabils, tarė:
- Aš žinau ko tu pas mane atėjai. Aš suvokiu iš tavo akių. Jeigu tu myli 

Jurgį, tekėk už jo, jei ne - ne! Tai mano patarimas tau, mano Beatričė.
- Greg, aš išmokau Jurgį pamilti. Jis geras, sąžiningas ir gražus vyras. 

Tik prisibijau, kad jis, kaip tu man kartą kalbėjai, turėdamas savo būde 
tavo ir jūrininko Jono savybių, nenukryptų nuo padoraus kelio.

- Nesibijok Sue! Tavo meilė nušvies Jurgio gyvenimo kelią ir gelbės jį 
nuo pikto ir klystkelių. Aš linkiu tau, gražioji lietuvaite, laimės! Tu vėl 
įneši į Hovardų giminę tokio gero ir vertingo kraujo, kaip įnešė mūsų 
motina 1920 metais, ištekėdama už mūsų tėvo.

- Kitaip sakant, Grigaliau, tu esi lietuvių tautos draugas ir ją aukštai 
vertini? - paklausė nudžiugusi Zuzana.

- Aš ne tik esu draugas, bet ir tos tautos biologinė dalelė. Aš myliu 
Lietuvą, jos žmones ir tave...

- Ačiū tau, Greg, už viską, - ir ji pirmą kartą pabučiavo Grigalių.
Jurgio ir Zuzanos vestuvės įvyko 1953 per Kalėdas. Jose dalyvavo visi 

apylinkės farmeriai ir keletas lietuviškų šeimų, gyvenančių artimajam 
Maitlande.

Jūrininkas, brolis Jonas, irgi dalyvavo vestuvėse. Bet jis buvo tylus ir 
nekalbus. Nors jis buvo tik 28 metų amžiaus, jo veidas buvo suvytęs ir 

liguistas, gal nuo girtuokliavimo, gal nuo narkotikų naudojimo. Jonas leido 
farmoje neribotas atostogas, nes jo laivas buvo taisomas ir remontuojamas 
Newcastelio doke. Jis nepadėjo broliams dirbti ūkyje, bet dažnai važinėjo 
savo Chevroletu į Sydnejų, kaip jis sakydavo, biznio reikalais. Pinigų jis 
turėjo ir jais švaistėsi. Nors Jonas tylėjo apie savo pajamų šaltinius, tačiau 
broliai jautė, kad tie šaltiniai nėra švarūs... Ir jie neklydo. Vieną rytą iš 
Sydnejaus pribuvo į farmą du detektyvai ir Joną areštavo. Jis buvo 
kaltinamas, kad vadovavęs morfijaus, opiumo ir marihuanos platintojų 
gaujai, kurią policija dieną prieš tai buvo susekusi Kings Crosse, Sydnejuje. 
Jonas buvo nuteistas 3 metams kalėti ir pasiųstas į kalėjimo ligoninę, kad 
atprastų nuo narkotikų naudojimo. Jis ten po pusmečio neišaiškintomis 
aplinkybėmis mirė. Testamentu jis paskyrė visus savo pinigus ir turtą 
Zuzanai. Prie testamento buvo prijungtas laiškas, kuriame Jonas rašė: "Aš 
tikrai temylėjau tik vieną moterį ir jos vardas buvo - Zuzana..."

Tuos pinigus ponia Hovardienė panaudojo labdarybės tikslams ir 
paketams į Lietuvą ir Sibirą siųsti.

- Greg, man gaila vargšo Jono ir aš už jį meldžiuosi, - kartą kalbėji ji.
- Ir man labai gaila brolio, kuris jaunystėje pakliuvęs į internacionalinių 

narkotikų agentų pinkles, pražuvo su kūnu, o gal ir siela.
Per 1954 metų Kalėdas Jurgis ir Zuzė šventė vedybinio gyvenimo 

vienerių metų sukaktį.
- Sue, ar atsimeni, - kalbėjo jis, - kai aš per 1949 metų Kalėdų antrą 

dieną tave ir tavo mamą su savo Fordu sužeidžiau? Per tą nelaimę aš 
susipažinau su tavim ir taip gavau gražią ir gerą žmoną.

- Taip, atsimenu. Tai buvo mums abiems likimo skirtas susitikimas. Aš 
nesigailiu tapus Hovardų šeimos nariu - tavo žmona.

Ir šiandien abu Hovardai gyvena savo farmoje, netoH Branxtono. Tik tas 
ūkis dabar jau gerokai sumodernizuotas, mechanizuotas ir duoda gražaus 
pelno. Jie augina du sūnelius ir dvi dukras. Zuzana su vaikais kalba 
lietuviškai, nors jos vyras iš to tik juokiasi. Jam atrodo "funny" vaikus 
varginti svetima kalba. Tačiau Grigalius remia Zuzanos pastangas, kad 
jaunuomenė kalbėtų lietuviškai.

Hovardai draugauja su keliomis lietuvių šeimomis ir retkarčiais atsi
lanko į netoUmas Newcastelio apylinkės lietuvių koncertus ir minėjimus.

Grigalius jau tapo pripažintu rašytoju ir jo novelės spausdinamos 
literatūriniuose žurnaluose. Ateinančiais metais jis žada išleisti novelių 
rinkinį, kuris, greičiausiai, bus pavadintas "Migrants from Lithuania".

AUTORIAUS PASTABA: šį apsakymą rašant buvo naudotasi Greg Hovardo 
dienoraščiu ir Zuzanos pasakojimais.
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VLADAS ŠNEIDERIS PRISIMENA

Pradėdavom darbą 7 vai. ryto. 
Kirsdavom pagal kvotą. Darbo laikas 
buvo 8 valandos, bet, jei nendrės 
būdavo geros, kvotą baigdavom per 5- 
6 valandas. Krauti mums nereikėjo. 
Kitos grupės, kurios dirbdavo be 
krano pagalbos, nukirstas nendres 
turėdavo ir pakrauti.

Kirsdavom su peiliais, kuriuos 
galąsdavom darbo metu. Galąstuvą 
nešiodavom kišenėje.

Apranga: odiniai darbo batai, 
marškiniai, trumpos kebiės.

Iš ryto nendrės būdavo šlapios nuo 
rasos. Apie 9-tą viskas imdavo greitai 
džiūti ir mūsą rūbai, išmozuoti 
cukraus pritvinkusia nendrių sula, 
imdavo kietėti. Rūbus plaudavom 
kasdien.

Darbas buvo sunkus, užmokestis 
geras; sukaldavom iki 28 svarų į 
savaitę. Anais laikais tai buvo dideli 
pinigai.

Baigę dienos darbą grįždavom į 
barakus. Nusiprausimui buvo dušas -

PIRMA DIENA NENDRYNUOSE.
Iš k.: Žilinskas j neatpaš., 
Vyt.Koženiauskas, Vladas 
Šneideris, Jonas Petrauskas, 
Antanas Petrauskas, Kašėta.

ant virvės pakeliamas kibiras su 
skylėmis dugne.

Vakarais traukdavom j pabą arti
mam (30 km.) Avondale miestely. Po 
pabo namuose lošdavom proferansą, 
pokerį ar šachmatais.

Kadangi kirtimo sezonas buvo 
žiemą, naktys būdavo vėsios, o kartais 
šaltos. Pritrūkę antklodžių, užsiklo- 
davom maišais.

Pusryčius valgydavom valgykloj. 
Virėjos buvo vietos gyventojų žmo
nos. Už maistą mokėdavom.

Santykiai su vietiniais kirtėjais 
australais iš pradžių buvo šaltoki, 
paskui pasitaisė. Prisigėrę pabe kar
tais susimušdavom. Dideles muštynes 
prisimenu tik vienas.

Vietiniai farmeriai tuomet buvo 
geri, draugiški ir malonūs žmonės.

Daug mūsų vyrų nusipirko moto
ciklus. Važiuodavom į Avondale, į 
Bundabergą. Kas motociklų neturėjo, 
tuos nuveždavo vietiniai gyventojai.

Bundaberge eidavom į pabą, mau
dytis j Burgarą Beach, į šokius - daug 

visokių nuotykių mums nutikdavo 
mieste.

Vieną kartą aborigenai pakvietė į 
šokių vakarą. Visą naktį šokom, 
gėrėm, ūžėm, o paryčiais užėjo lietus. 
Patvino upės nebegaiėjom pasiekti 
stovyklą. Mes grįžom pas aborigenus 
ir ūžėm toliau...

Pasitaikydavo nuotykių ir prie 
darbo. Prieš kirtimą nendrių laukai 
būdavo padegami. Bet tik tas plotas,

(tęsinys 3-me psl.J

SOFIJA BRĖKŠTHĖ

Mano drauge
Justina

(Autobiografinis fragmentas!

Po Kalėdų, kaip žinome, dienos 
slenka ilgyn ir saulutė dažniau 
aplanko žemę, siųsdama savo spin
dulius atgaivinimui ir pranešimui 
artėjančio pavasario. Aš pajutau 
vienišą sielos ilgesį, kuris, užstojus 
vakarui, tyliai sukaupdavo mano 
mintis į vieną tašką, bet tas taškas 
buvo kažkur toli. Aš sugalvojau 
apleisti antrą gyvenimo vietą. Palikau 
sesutės ūkio laukus, kuriuose nemažai 
prakaito išliejau, ir kaimo jaunimą, su 
kuriuomi daug gegužės šventadienių 
drauge praleidau. Išėjau laimės ieš
koti gerai nežinodama, kuriuo keliu 
eiti. Aš nutariau pirmiausiai išmokti 
siūti.

Motina gyveno mieste jau kelintus 
metus. Kasdieniai barniai pas dukterį 
jai irgi buvo įgrisę ir nusibodę. Man 

nebuvo malonu pas ją sugrįžti, bet, 
norint pasiekti ką nors geresnio, 
reikia susitaikyti su blogybėmis.

1930 metais spalio ar lapkričio 
mėnesį aš žengiau žingsnį į priekį, į 
pergalę. Aš pradėjau dirbti siuvykloje. 
Man sekėsi neblogiausiai. Kartu su 
manim siūti mokėsi dar keturios 
merginos. Darbo dienos slinko kartais 
greitai, kartais pamažu. Jų bėgyje 
turėjau daug pergyvenimų. Kartais, 
dirbus per dieną siuvykloj, vakarė iš 
motinos išgirsdavau: "Mano ėdi, ant 
mano padalkų sėdi." Tada man 
skaudėdavo širdis.

Tarp mano bendradarbių, buvo 
viena, kuri mano širdžiai ilgam laikui 
sutelkė ramybės. Brangios Justinos aš 
negalėsiu pamiršti visą gyvenimą. 
Mūsų sielos, matyti, buvo labai 
artimos; mes jausdavom viena kitai 
vidinį patraukimą. Justina man buvo 
nežmoniškai gera. Dažnai ji man 
duodavo pavalgyti, nes aš tada 
gyvenau vargingai. Motina manimi 
nesirūpindavo, neklausdavo ar aš 
išalkus ar soti, o Justina visuomet 
kąsnį man palikdavo...

Kai aš pradėjau savo namo statybą, 
Justina padėdavo man pinigais ir aš už 
tai jai likau amžinai dėkinga. O kai aš 
ėmiau siūti namuose, Justina pradėjo 
dirbti spaustuvėje. Ji ten išmoko rinkti 
laikraščius ir rišti knygas. Ji dirbo 

kartu su vienuolėmis. Susigyvenusi su 
jomis, ji pati panoro tapti vienuole. 
1937 metais, išbuvusi vienuolyne 
vienus metus, ji davė pirmuosius 
įžadus. Aš ją mylėjau daugiau už viską 
ir gailėjausi, kad jos nebebus, bet 
nebandžiau atkalbėti. Išleidau ją ir, 
kiek galėdama, parėmiau. įžaduose 
teko dalyvauti.

Prisirinko daug svečių, nes kiek
viena kandidatė turėjo teisę pasi
kviesti po kelis asmenis iš savo 
artimųjų. Prasidėjus apeigoms kandi
datės pirmiausiai pasirodė vilkinčios 
rūbais, nešiotais kandidatūros laikais, 
paskui atėjo jau su tikrais vienuolių 
rūbais. Sulig ta dieną pradingo mano 
brangiausia draugė. Netekus jos buvo 
tuščia ir nyku, kaip kapinyne. Bet 
liūdėti man nebuvo kada, nes prekyba 
užimdavo daug laiko. Liūdesio vietoje 
už kasdienį draugą nutariau pasirinkti 
mokslą. Miegui man likdavo trys - 
keturios valandos į parą. Mokytoją 
turėjau labai gerą. Kad mokytis būtų 
lengviau, aš taip pat imdavau ir 
iškalbingumo pamokas. Kai grįždavau 
iš krautuvės, jau būdavo vienuolikta 
vakaro. Vieną valandą paskaitydavau 
ir tik tada eidavau miegoti. Penkiomis 
iš ryto jau būdavau krautuvėj, nes 
anksti atveždavo pieną. Laikas slinko, 
kaip debesotą dieną debesys padan
gėmis. Gyvenau matydama daug, bet 

mano vienintelės mintys buvo mokslas 
ir brangioji Justinėlė.

Praslinkus trim metams, Justinai 
reikėjo apsispręsti ar pasiaukoti visam 
laikui nenykstančiai esybei Dievui. Aš 
jai siūliau grįžti namo, nes man buvo 
gaila jos senos motinos, kuri senatvėje 
tikėjosi turėti sau užuovėją pas savo 
Justinėlę. Bet Dievo numatyti keliai 
buvo kiti.

Justinėlės motina pradėjo sirgti ir 
po kelias dienas nebeatsikeldavo iš 
lovos. Man atėjus aplankyti, ji 
skaudžiai nusiskųsdavo, kad nėra kas 
ją prižiūri, nors namuose turėjo du 
sūnus. Bet sūnūs lieka sūnais. Vienas 
buvo vedęs ir turėjo savo šeimą, o 
antrasis patsai buvo ligotas.

Matydama jos vargą, norėdavau 
Justinai parašyti, bet susilaikydavau. 
Dažnai aplinkiniai žmonės prašydavo 
jos: grįžk namo. Man Justina pasakė:

- Kartą Dievui pasižadėjus nenoriu 
laužyti savo žodžio, nes, jei sulau
žysiu, Dievas gali nebepadėti gyveni
me ir aš nebeturėsiu palaimos. Tuo 
remdamasi liksiu vienuolyne visam 
savo amžiui. Gal nerasiu ko troškau, 
bet aš pasitikiu Dievo gailestingumu ir 
ūkanotos dienos prasiskaidrins.

Taip Justina man atsakė į mano 
pasiūlymus, nors aš siūliau jai vieną iš 
savo krautuvių; tuo metu aš jau 
turėjau dvi. □
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