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REZOLIUCIJA EUROBOS 
PA R L AMENTE

Š. m. spalio 15 d. Europos 
Parlamentas Strasburge vieningai pri
ėmė Pasaulio Pabaltiečių Santalkos 
iniciatyva Įvestą rezoliuciją dėl 
"Pabaltijo valstybių situacijos". Už 
rezoliuciją balsavo 151 atstovas, o 
susilaikė 15.

Rezoliucijoje kreipiamasi Į Sovietų 
Sąjungą, kad ji labiau gerbtų laisvą 
apsisprendimą ir žmogaus teises 
Pabaltijo kraštuose. Pagrindą rezoliu
cijai davė š. m. rugpjūčio 23 dienos 
demonstracijos Vilniuje, Rygoje ir 
Taline. ŠĮ kartą ir socialistų frakcija 
pilnai rėmė rezoliuciją.

Rezoliucijoje Europos 
Parlamentas reikalauja, kad Europos 
Bendruomenės užsienių reikalų mi
nisterial dėtų visas pastangas, kad 
Baltų klausimas būtų keliamas šiuo 
metu Vienoje vykstančioje CSC E 
Konferencijoje, ir abišaliuose

ALB Krašto Valdyboje
ĮSTATYMO PAKEITIMO REIKALU

Krašto vaidyba pakartotinai išsiun
tė nfemorandumus parlamentarams ir 
senatoriams, valdžios ministrams ir 
opozicijai dėl numatyto pavasario 
parlamento sesijoje Įstatymo projekto 
pakeitimo, siūlanti 1945 metų Karo 
nusikaltimų akto pakeitimą. Memo
randume priminta jiems, kad klausimo 
dėl tariamų karo nusikaltėlių neuž
mirštų ir būtų palankūs Krašto 
valdybos pareiškimams, kurie memo
randume septyniuose punktuose buvo 
išdėstyti.

KONFERENCIJOS
Krašto valdybos pirm. Dana Baltu

tienė, spalio 21 dieną, dviem dienom, 
buvo nuvykusi Į Baltų dienas Canbe- 
rroje. Ten ji turėjo pasitarimus su

PAŠAU LYJE
LOS ANGELES

Kiekvienais metais yra skiriama 
premija Los Angeles mieste iš 
Hammer Prize fondo tiems mokslinin
kams, kurie ką nors reikšmingo 
išranda vėžio ligos gydymui, šįmet 
premija $100,000 amer. buvo paskirta 
trims mokslininkams:
Bernard Fisher - Pittsburg universi
tetas, Donald Metcalf - Walter 
universitetas ir Malcolm Moore - 
vėžio ligos centras Niujorke..

Donald Metcalf, laimėtos premijos 
trečdalį dalinsis su Eliza Hali, 
Institute of Medical Research in 
Melbourne.

Hammer Prize fondo direktorius yra 
medikas Armand Hammer. Premijos 
įteikimo iškilmės Įvyks Los Angeles 
mieste, sausio 7 d., ateinančiais 
metais.

DISIDENTAS IŠ SOVIETŲ 
SĄJUNGOS

Į Austrijos sostinę Vieną atvyko 
žydas disidentas Vladimir Slepak, 59 
m. su žmona Maria. Juos pasitiko sūnus 
Aleksandras, atvykęs iš Sov. Sąjungos 
prieš 10 metų. Aleksandrui džiau

pasitarimuose su Sovietų Sąjungos 
vyriausybe. Parlamento priimtoji re
zoliucija taip pat reikalauja, kad 
Europos Bendruomenės masjnės spau
dos, televizijos ir kt. tarnybos 
atkreiptų daugiau dėmesio į Pabaltijo 
klausimą, kad Pabaltijo kraštų likimas 
ir jų pagristi laisvės reikalavimai 
nebūtų užmiršti.

Ši rezoliucija yra Pasaulio Pabaltle- 
Cių Santalkos Europos biuro inicia
tyvos vaisius. JĮ Parlamentui pristatė 
Olandijos delegatė, Mrs. Elise Boot. 
Rezoliucijos tekstas buvo suformu
luotas įvairių frakcijų pasitarimų 
metu. Šiuo keliu eidama Pasaulio 
Pabaltlečių Santalkos atstovybė susi
laukė tokio vieningo atgarsio ir tokių 
teigiamų rezultatų.

Pilnas rezoliucijos tekstas bus 
paskelbtas artimiausioje ateityje.

(ELTA)

latvių ir estų centrinių komitetų 
pirmininkais, pasitarimą su Baltų 
Tarybos Australijoje nariais, su Can- 
berros Apylinkės valdyba ir dalyvavo 
Bąltų Tarybos vakarienėje suruoštoje 
parlamentarams. . f

PLB politinėje konferencijoje Wa
shingtone, spalio 23-25 d. Krašto 
valdybą atstovauti sutiko vykti Jurgis 
Jonavlčius iš Adelaidės Informacijos 
biuro. Krašto valdyba paruošė jam 
gaires dėl pranešimo.

Gal Į šitą konferenciją nuvyks ir 
Algimantas Žilinskas iš Melbourno. 
Svarbiausias konferencijos tikslas yra 
gairių nustatymas dėl naujai iškilusio 
kultūrinio bendradarbiavimo klausimo 
su sovietinės Lietuvos vyriausybės 
atstovais.

giantis, kad Sov. Sąjungoj pasikeitė 
pažiūra į žydus, jo tėvas pareiškė, 
sovietų valdžia tebėra tokia pat, 
kokia buvo - tikri tironai. Jeigu 
sovietams nereikėtų pagalbos iš 
Vakarų, tai Jie neatleistų varžtų.

Vladimir Slepak buvo ištremtas Į 
Mongolijos pasienį, kur išbuvo penkc- - 
ris metus ir iškentėjo daugybę 
žiauriais metodais pasižyminčių tar
dymų bei mušimo. Tai prasidėjo po to, 
kai jis 1970 m. paprašė leidimo išvykti 
iš Sov. Sąjungos.

V. Slepak aiškino, kad Gorbačiovas, 
nežiūrint kalbų apie demokratijos 
įvedimo j Sov. Sąjungą, nė nemano 
leisti laisvai išpažinti žydų religiją bei 
kurti žydų tautos kultūrines vertybes.

LENKIJA
Dabartinė Lenkijos valdžia skelbs 

referendumą dėl ekonominių pakei
timų.

Dancige Solidarity unija išleido 
pareiškimą, kuriame žmonės yra 
Įspėjami netikėti valdžios pažadais. 
Lenkų parlamentas - Sejm (seimas) 
patvirtino du referendumo klausimus, 
kuriais prašys balsuotojus patvirtinti:

ABITURIENTAI R U O Si ASI 
E G Z A MI N A MS

Šių metų Sydnejaus Lituanistinių kursų abiturientai iš kairės: Petras 
Burokas, Simas Ankus, Vilija Burneikytė, Petras Šumskas, Margarita 
Jodlovičlūtė ir Robertas Bučinskas.

Petrui Burokui sunkiai susirgus, mokytoja ir visi mokiniai linki Petrui greitai 
pasveikti.
Egzaminų data: 12 lapkričio.
Aldona Vesčiūnaitė-Janavičienė - Sydnejaus Lituanistinių kursų vedėja.
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* VLIKAS? _ ____ __ _
SEIMO -BAREIS

Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo Ko
miteto metinis seimas Įvyko š. m. 
spalio 9-10 dienomis, Montrealyje, 
Kanadoje. Seimas buvo gausus, dar
bingas, praėjo gražioje nuotaikoje.

Kanadiečiai šeimininkai VLIKO 
seimo atstovus ir svečius labai 
nuoširdžiai priėmė.

Seimas pritarė VLIKO valdybos 
darbui ir padėkojo už efektingą 
Lietuvos bylos pristatymą laisvajam 
pasauliui.

Seimas priėmė pareiškimą okupuo
tai tautai. JĮ čia Jungiame:

VLIKO SEIMO PAREIŠKIMAS 
TAUTAI

Šių dienų nepaprastai Įtempti 
tarpvalstybiniai santykiai ir naujai 
pradėtoji Gorbačiovo politinio laisvė
jimo ir demokratinių principų Įvedimo 
politika, nors ir labai klastinga, bet 
jau savaime aišku liečia ir mūsų 
pavergtą brolių ir sesių gyvenimą ir 
jų tautini judėjimą.

Vlikas giliai išgyvena vykstantį 
okupuotoje Lietuvoje tautini, religini 
ir žmogaus teisių persekiojimą. Di
džiuojasi Jūsų, brangūs broliai* Ir 
sesės, didvyriška kova už savo tautą ir 
valstybę.

Ypatingai įvertiname jūsų didelį 
atsiekimą surengiant Vilniuje, rugpjū- 
ra ra ra ra ra ra ra ra ra r-a ra ra ra ra ra ra ra 
ekonominę reformą dėl pagerintų 
gyvenimo sąlygų, kas laikinai sudary
tų sunkią būklę maždaug trejų metų 
laikotarpyje; taip pat balsuotojus 
prašys teigiamo balso demokratinėm 
reformom.

LOMA LINDA

Kalifornijoj, Loma Linda universi
teto medicinos klinikoj buvo padaryta 
operacija vienos savaitės amžiaus

RIMAS TAUT 

čio mėn. 23 dieną demonstraciją, 
pasmerkiant Ribbentropo-Molotovo 
paktą, pardavusiį Lietuvą Sovietų 
Sąjungai.
Šis didvyriškas jūsų pasirodymas , 
plačiai nuskambėjo per visą pasaulį.

Į Ameriką atvykęs Vytautas Skuo
dis mums perdavė paskutinę informa
ciją apie jūsų patriotinį nusistatymą ir 
veiklą.

Mes džiaugiamės galėję jį išklausyti 
šiame Vilko seime Montrealyje, Kana
doje ir tikimės, kad jisai galės greitai 
Įsijungti Į laisvojo pasaulio lietuvių 
veiklą. .

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetas deda visas Įmanomas pa
stangas pristatyti pasauliui tebesitę
siančią Lietuvos okupaciją ir užtikri
name Jus, kad mes sekame kiekvieną 
Jūsų darbą, kiekvieną Jums daromą 
skriaudą ir apie tai skelbiame pasau
liui, pristatydami Jūsų ir mūsų bendrą 
didĮjĮ tikslą ir teisę, - laisvais - 
nepriklausomais būti. Mes ir Jūs, 
niekada nesustokime siekdami laisvos 
- lietuvių tvarkomos Lietuvos.

Dr. K. Bobelis 
Vilko pirmininkas

ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra s 
kūdikiui - Paul Hole. Jam chirurgai 
Įdėjo naują širdį ir džiaugiasi, kad 
kūdikis rėkia garsiai, jo plaučiai 
stiprūs.

Kol kas nėra jokių žymių, kad' 
kūdikio organizmas bandytų "išstum
ti" svetimą organą.

Paul Hole, kanadiečių tėvų kūdikį 
operavo chirurgas Dr. Leonard Bai
ley, kuris yra pagarsėjęs (dedąs 
kūdikiams beždžionių širdis.
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ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAI

Reikia pastebėti, Krašto valdybos 
veiklos pasireiškimas yra viena iš 
svarbiausių mūsų bendruomeninio 
gyvenimo apraiškų. Visi kreipia 
viltingą žvilgsni i jos dabartini 
alsavimą. Šiems metams greitai slen
kant i užbaigimo ataskaitą, skirtinga 
laiko idėja galbūt apsprendė ir 
pagrindinių apraiškų svarbą.

Krašto valdyba tikisi iš visų 
tautiečių šio reikšmingo laikotarpio 
dabarties ir ateities veiklos supratimo 
ir paramos. Visi valdybos nariai dirba 
kiek jėgos ir laikas leidžia.

Jaunimo Kongreso ruošos komiteto 
.darbais Krašto valdyba gali tik
pasidžiaugti. Viskas klostosi pui
kiausiai pagal iš anksto numatytą 
planą. Palaikome artimus draugiškus 
ryšius su PLJ Kongreso ruošos 
komiteto pirm. Henriku Antanaičiu.-

Kongreso kasą aukomis papildė 
organizacijos ir pavieniai asmenys, 
bet žymia dalimi prisidėjo ir mūsų 
"Svajonės" savo pelningais koncer
tais, gastroliuodamos net po kelis 
kartus, su dideliu pasisekimu, po 

' Australijos didmiesčius. Buvo išvyku- 
sios ir į Amerikos žemyną su tokiu pat 
dideliu pasisekimu. Krašto valdyba jų 
įdėtas pastangas labai vertina ir 
nuoširdžiai joms ir visiems su išvykų 
darbais sujungtiems, dėkoja.

AUKOS
Krašto valdyba dėkoja Australijos 

Lietuvių Fondui mus vėl parėmusius 
1.200 lolerių auka. (Viso šiais metais 
iš ALF gauta 5000.- dol.)

Melbourne klubo valdyba parėmė 
500.- dol. auka. "Talka - 200 dol. Iš 
Adelaidės Apylinkės valdybos, gauta 
200 dol.. Krašto valdybos veiklos 
paramai. 30 dol. auka iš V. Kože- 
niauskienės įsteigimui fondo knygoms 
pirkti, įteikimui Australijos įtakin
giems asmenims.

Prie šio knygoms pirkti fondo savo 
auka - 100.- prisidėjo Vida ir Algis 
Kabailai, vietoj gėlių, šviesiam prisi
minimui a.a. Danutės Žilinskienės ir 
a.a. Laimutės Deikienės.

Geelonge per Tautos Šventės 
minėjimą 20 asmenų Krašto valdybos 
reikalams suaukojo 201.- dol. Žymios 
aukos gautos iš Pertho Apylinkės 
valdybos ir Latrobe Valley bei Sale 
seniūnijų.

Krašto valdyba visiems už aukas 
nuoširdžiai dėkoja.

SVEČIAI IŠ UŽJŪRIŲ
Į VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

kongresą Australijon atvyksta gražus 
būrys kultūrininkų, menininkų, visuo
menininkų iš užsienio. Jau sutikome 
viešnią iš Anglijos, žinomą estrados 
dainininkę Violetą Rakauskaitę - 
Štromienę. Gruodžio mėn. atvyks 
Gintė Damušytė, kuri atveš video ir 
kitokią informaciją. Ji yra paskaiti
ninke Lietuvių Informacijos Centro 
N. Y., žinovė apie Lietuvos politinę ir 
religinę padėtį. Ji bus: Melbourne 
gruodžio 13-15 d., Sydnejuje gruodžio 
16-26 d., Canberroje gruodžio 26-31 
d., Adelaidėje 1-6 sausio 1988 m.

Kun. Saulaitis irgi žada filmą 
atsivežti. Gal pasiseks Gintę Damu- 
šytę ir Viktorą Naką pristatyti 
australų publikai. Abu yra žinovai 
apie dabartinę politinę, religinę 
padėtį Lietuvoje. Pravartu bus supa
žindinti juos su Keston Kolegijos 
atstovais ir laikraščių bei radijo 
stočių reporteriais.

Avyksta ir prelegentai: Stasys 
Lozoraitis, Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto. Sausio viduryje atvyks Tomas 
Venclova, žinovas apie dabartinę 
"Mūsų Pastogė" Nr. 43 1987. 11. 2. 

politinę ir kultūrinę padėti ir apie 
žmogaus teisių sąjūdi. Taip pat 
atvyks: kun. Antanas Saulaitis, daug 
veikiantis su jaunimu; Emilija Saka- 
dolskienė - Pakštaitė - vidurinės 
kartos visuomenininke, muzikologė; 
Viktoras Nakas - jaunesnis visuo
menininkas iš Informacijos biuro 
Washingtone; Vytautas Kamantas - 
PLB pirmininkas.; R. Lapas, su 
filmomis apie Lietuvą.

Atvyks ir dainininkių grupė "Sutar
tinės" iš Toronto gruodžio mėn.

Visus koncertus organizuoja PLJK 
ruošos komitetas.

Kanados lietuvaičių kvartetas "Sutartinė", kuris dalyvaus Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Australijoje šių metų pabaigoje. Iš kairės: vadovė Nijolė 
Benotienė, Zita Gurklytė, Daina Gurklytė, Daną Pargauskaitė.

IV-TAS KULTŪROS KONGRESAS 
KANADOJE

Per paskutinius 20 metų kultūrinis 
gyvenimas buvo pakankamai gyvas ir 
todėl nebuvo dedama pastangų orga
nizuoti kultūros kongresus.

Vyresniesiems kultūrininkams pasi
traukiant iš darbo ar gyvenimo, 
visuose kraštuose kyla susirūpinimo 
balsai dėl lietuviškos kultūros atei
ties. Pribrendo laikas pažvelgti kri
tiškai į lietuvių kultūrinį gyvenimą ir 
jo apraiškas, nustatyti darbo gaires 
netolimos ateities kultūrinei veiklai.

Pasaulio Lietuvių IV-sis kultūros, 
kongresas įvyks 1988 m. birželio 24- 
27 d., Toronte, Kanadoje. Trijų dienų 
laikotarpyje bus neįmanoma apimti 
visas kultūrines apraiškas, todėl 
kultūros kongreso rengimo komisijai 
tenka ribotis tomis sritimis, kurios 
labiausiai kalba į žmogaus protą ir 
jausmus, ir kurios yra pačios svarbiau
sios lietuvybei išlaikyti išeivijoje. 
Kalba ir meninė kūryba yra priemo
nės, kurios jungia žmones priklau
sančius tai pačiai kultūrai.

Programos detalės bus paskelbtos 
vėliau. Sekcijų darbuose bus krei
piama daug dėmesio į esamą kultūrinę 
padėtį okupuotoje Lietuvoje ir už jos 
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ribų. Kultūros kongresas turės pa
žvelgti (kultūrinės kūrybos galimybes 
sekančių 5-10 metų laikotarpyje.

Sekcijų darbuose turi iškilti se
kantys klausimai:
1. retėjantis veteranų kultūros kūrėjų 
skaičius,
2. jaunų kūrėjų, kurie nebeturi 
Lietuvos žemės šaknų, subūrimas,
3. svetimųjų įtaka i kultūrinę kūrybą 
Lietuvoje ir ten pasisemti kūrybinės 
medžiagos,
4. sukauptų kultūrinių gėrybių pa
skleidimas ir išsaugojimas,
5. kultūrinių gėrybių perkėlimas į 
okupuotą Lietuvą,
6. lietuvių kalbos naudojimas žodinėje 
kūryboje,
7. lietuvių kalbos tęstinumas (mokyk
loje, spaudoje, radijo)
8. jaunoji karta, organizacijos kul
tūros kūryboje.

Suminėta čia tik keletas ryškesnių 

klausimų, kurie neišsemia visų gali
mybių svarstymams kongreso metu ir 
po jo atskirų sričių suvažiavimuose.

Pasaulio Lietuvių IV-jo kultūros 
kongreso rengimo komisija Cleveland, 
Ohio pirmininkė: Milda Lenkauskienė, 
informacija, programos koordinato
rius: Pranas Joga, iždininkas: Jonas 
Kazlauskas, raštinės darbai: Nijolė 
Kersnauskaitė, nariai: kun. Gediminas 
Kijauskas, S. J., Viktoras Mariūnas ir 
Juozas Stempužis.
Pirmininkės adresas: 3024 Kersdale 
Rd., Pepper Pike, OH 44124. Organi
zaciniams reikalams Toronte - pirmi
ninkė: Rasa Kurienė, lėšų telkimas - 
pirmininkas: dr. Antanas Razma.

Krašto valdyba pageidauja, kad iš 
Australijos Kultūros kongrese Toron
te dalyvautų gausus skaičius ben
druomenės kultūrininkų ir veikėjų, 
ypatingai, kad tai patogus laikas, nes 
ir PLB Seimas įvyks ateinančių metų 
pabaigoje, tuoj po Kultūros kongeso.

Kultūra yra visas gyvenimas vie
nos žmonių grupės. Nėra dviejų 
kultūrų, kurios būtų lygiai tokios pat. 
Suvažiavę iš viso pasaulio kraštų 
lietuviai galės tinkamai reaguoti į čia 
duotus klausimus.

Alisa Baltrukonienė
A LB Krašto v-bos sekretorė

LIETUVOJE
SUMUŠĖ IR APILPĖŠĖ

Rugsėjo 9 d. savo namuose Gruz
džiuose, buvo sumuštas ir apiplėštas iš 
Šiluvos iškilmių grįžęs kun. Juozapas 
Čepėnas. Jis grįžo apie 9 vai. vakaro, 
į jo namus pasibeldė du milicijos 
uniformose vyrai - vyresnysis leite
nantas ir kapitonas. Kai jie parodė 
savo pažymėjimus, jiems buvo ati
darytos durys. įėję į vidų jie žiauriai 
ėmė mušti dvasiškį ir namų šeimi
ninkę. Dvasiškį surišo, pritraukdami 
už nugaros rankas prie kojų. Ant 
burnos ir nosies užmetė dvokiantį 
skudurą. Jis nustojo sąmonės. Šeimi
ninkę irgi surišo ir užkimšo jai burną. 
Kūną ir kojas mušė kietais įrankiais. 
Sumuštieji iki šiol turi mėlynes. Juos 
abu uždarė prausykloje. Po to paėmė 
visus vertingus daiktus (maždaug už 
30.000 rublių), sėdo į dvasiškio 
"Volgą" ir išvažiavo. Atvykusi pa
kviesta milicija ir ekspertai labiausiai 
domėjosi iš kur dvasiškis galėjo gauti 
brangius daiktus. (Automobilį ir 
daiktus jam padovanojo neseniai iš 
Vakarų viešėjęs jo brolis).

KAUNAS - KLAIPĖDA
Rugsėjo 4 d. atidarytas greitkelis 

Kaunas - Klaipėda.
1970 metais pradėtas tiesti naujas 

greitkelis yra 212 km ilgio. Kiekvienas 
kilometras kainavo 854 tūkst. rublių.

Leidžiama važiuoti iki 110 km. per 
valandą. įrengtos plačios skiriamosios 
juostos, sankryžos, pervažos ir asfal- 
betoniu sutvirtinti kelkraščiai.

Greitkelis aplenkė gyvenvietes ir 
kas trys kilometrai sumontuoti tele
fono ryšio punktai, kur kiekvienu 
metu galima išsikviesti pagalbą.

Įrengta 30 poilsio aikštelių kur 
galima poilsiauti ir gauti užkandžių.

KAUNO ORAUOSTIS
Pranas Mikuta "Tiesos" 192 nr., 

vadovaudamasis sena lietuvių liaudies 
patarle, kad šeimininką iš kiemo 
pažinsi, skundžiasi akis badančia 
netvarka Kauno orauosčio patalpose: 
"Pagrindinio įėjimo durys užkaltos 
sulūžusia fanera, ant kitų durų kabo 
kažkada priklijuoto skelbimo lieka
nos" . "Taksi - jūsų paslaugoms" - seni 
telefonų numeriai. Įėjus į pirmąjį 
vestibiulį, akis rėžia nešvarios, apa
čioje sušlapusios užuolaidos. Resto
rano darbo iškaba netvarkinga, ranka 
kažkieno prirašyta "30 min." Vesti
biulyje šviestuvų gaubtai nešvarūs, 
sudaužyti, išsikraipę, kabo voratink
liai. Didžiajame vestibiulyje fikusas 
dulkėtas, šakos priraišiotos netvar
kingai. Čia pat esanti palmė turbūt nė 
vienam nesuteiks estetinio pasigė
rėjimo, nes irgi neglobojama. Apmau
du visa tai matyti ir todėl, kad esame 
įpratę civilinį oro laivyaą laikyti 
savotišku tvarkos ir švaros etalonu. O 
juk šiems trūkumams pašalinti, kad jie 
nedarytu gėdos nei šeimininkams, nei 
keleiviams ir svečiams, - nereikia 
jokių kapitalinių įdėjimų, finansinių 
išteklių. Užtektų prie šluotos pridurti 
tik gero noro ir šeimininkiško požiūrio 
į savo kiemą".

D. SAKAITĖS GASTROLĖS
Atvykusi iš JAV, Vilniaus koncertų 

salėje rugsėjo 27 dieną koncertavo 
pianistė D. Sakaitė.

DRAUGAUJA SU LENKAIS

Kapsuko žemės ūkio technikumo 
direktorius, kuris su delegacija nese
niai lankėsi Lenkijos Suvalkų vaivadi
joje, pasakė, kad iš Lenkijos gauta 
jaujos žiemkenčių kultūros sėkla. Tai 
kvietrugiai, kurie Legoje šiemet davė 
geresnį derlių - po 60 cnt grūdų iš 
hektaro.
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Dr. A. V. Stepanas
VI PLJK Studijų Dienų 

koordinatorius

VI PLJK-o Studijų Dienų 
vietovė ir datos.

Studijų Dienos tęsis 8 dienas, 
pasiskirsčius į dvi dalis:
- Pirmadienį gruodžio 21-mą iki 
trečiadienio gruodžio 23-čios NA- 
AMAROO stovyklavietėje Sydnejaus 
Lane Cove gražios Australiškos gam
tos rajone.

Ši stovyklavietė priklauso Uniting 
Church vyriausybei ir įrengta rimtoms 
stovykloms bei kenferencijoms. Kon- 
gresantai apsistos kabinose, po ketu
ris į kambarį. Nors vieta ribota, 
susirinkimų salė galės priimti ne vieną 
žiūrovą - klausytoją.

- Šeštadienį gruodžio 26-tą iki 
ketvirtadienio gruodžio 31-mos: John 
XXIII College Australian National 
University studentų bendrabutyje, 
Canberroje. Tai katalikų universite
tinis bendrabutis, apsuptas gražiai 
sutvarkytu universiteto parko, netoli 
Canberros ežero, Lake Burley Griffin.

Kiekvienas atstovas turės savo 
atskirą kambarį. Paskaitoms ir disku
sijoms erdvi salė ir eilė tinkamų 
kambarių, nors vasaros metu, diskusi
jų būreliai visai galimai atliks savo 
darbus lauke, Australijos gamtoje.

Tarp, Kūčių ir Kalėdų atstovai 
praleis besisvečiuodami pas Sydnejaus 
lietuvius. Bendras Kūčias, prie kurių 
ruošos prisidės patys atstovai, seks 
laisva diena Kalėdoms, "atsidusimas" 
prieš tęsiant Studijų Dienų darbus 
Canberroje. O po Canberros, atstovai 
keliauja į Adelaidę sutikti Naujus 
Metus ir įsijungti į Kongreso stovyklą, 
ktir prisidės Kongreso "dalyviai" - 
jaunimas, kurie Studijų Dienų metu 
savaip praleis laiką (užsieniečiai galės 
lankyti savo gimines arba keliauti po 
Australiją).

Čia verta paminėti, kad iš Kongreso 
atstovų, kaip ir per praėjusius

IŠ HOBART O PADANGĖS
Praėjusį savaitgalį, spalio 17 ir 18 

dienomis, Tasmanijos lietuviai, neat
silikdami nuo didesniųjų bendruo
menių, atšventė Lietuvos krikščio
nybės jubiliejų. Šio minėjimo rengėjai 
galvojo, kad tai bus gera proga 
pagarsinti lietuvių vardą ir priminti 
vietinei australiškai visuomenei apie 
lietuvių tautos reikalus. Su tuo tikslu 
buvo išsiuntinėta specialiai paruošti 
kvietimai, apibūdiną jubiliejų: į Ho- 
barto bažnyčias, parlamentarams, 

.politikams ir šiaip kitiems australų 
visuomenės žymesniems asmenims.

Bandymai įsiskverbti į vietos spau
dą, nors Ramūnas Tarvydas, rengėjų 
komiteto vice-pirmininkas, padarė 
daug pastangų, kaip paprastai, neda
vė reikiamų vaisių. Atrodo, kad 
Hobarto spaudos vadovybė, kaip ir 
kitose Australijos vietose, neleidžia 
savo žurnalistams parašyti ką nors, 
kas kaip nors neigiamai paliestų 
Sovietų Sąjungą. Nuotaikos, sukurtos 
pasaulinėje viešoje opinijoje apie 
Gorbačiovo genijalumą, gerumą ir 
sugebėjimus, būtų neišvengiamai su
drumstos, jei laikraščiai užsimintų 
apie komunistų nuodėmes, kas būtų 
neišvengiama, rašant apie Lietuvą ar, 
apskritai, apie kitas Rusijos aukas.

Kongresus, tikimasi nemažai darbo ir 
pasišventimo Kongreso reikalams. 
Pramogauti jiems bus progų, bet ne 
perdaug jeigu jie rimtai žada įpras
minti jų kraštų lietuvių pasitikėjimą 
ir viltis juos išrenkant Kongreso 
atstovais.
VI PLJK-o Studijų Dienų programa.

Programa suskirstyta pagal pus
dienio ar pilnos dienos vedamąsias 
mintis. Toliau čia seka jos sąstatas, 
išdėstant pagrindinių paskaitų ir 
simpoziumo temas, kur paskirta laiko 
diskusijų būreliams, kur darbo būre
liams bei Sesijoms, ir kur numatyta 
kad tiktų vystyti specifinius veiklos 
projektus. Programą seka pagrindinių 
prelegentų sąrašas - kaikurie jau 
sutikę dalyvauti, kiti dar tik kviesti.

Šios programos sudėtis bando sekti 
Kongreso šūkio nurodymą: TAUTOS 
LIKIMAS - MŪSŲ ATSAKOMYBĖ. 
Pirmiausiai: informuoti Kongreso at
stovus apie tautos padėtį, tiek 
išeivijoje, tiek Lietuvoje; tada, leisti 
atstovams išsamiai diskutuoti esmi
nius reikalus liečiančius tautos likimą, 
bet ypač jų pačių tautinį apsi
sprendimą; o baigti diskusijas išvys
tant konkrečius veiklos projektus 
tarpkongresinei veiklai.

Viską susumuojant, ruošiant Studijų 
Dienų programą, vadovavo praktiškos 
lietuvybės principas - tos dinamiškos, 
darbu pagrįstos lietuvybės, kuri iš
trauktų išeivijos lietuvių jaunimą į jos 
pačią esmę - sąmoningą veiklą 
Lietuvos labui. Žodžiai, teorija, 
sociofilozofiniai samprotavimai šių 
laikų, tautai abejingą jaunimą nepa

' sieks taip kaip aktualus darbas.
To mes iš šio Kongreso laukiame, 

kad atstovai parsivežtų namo ne 
"Kongreso nutarimų" tomą, bet 
rinkinį veiklos projektų, užangažuo- 
jančių juos lietuviškai veiklai iki 
sekančio Kongreso. Kiek mums pa
siseks tą atsiekti - liudys Kongreso 
atstovų darbai grįžus į savo namus.

Nežiūrint nepalankių sąlygų, visgi 
Hobarto šiauriniai priemiesčiai turėjo 
progą susipažinti su Lietuva ir dalele 
lietuviškos kultūros, lankydami savo 
valstybinę viešą biblioteką, kur Tar
vydo pastangomis buvo išstatyta kukli 
lietuviškos tautodailės parodėlė. Ši 
paroda, kuri išbuvo visą savaitę prieš 
jubiliejaus šventę, atrodo, susilaukė 
gan didelio susidomėjimo net ir 
laikraščio korespondentų tarpe, ta
čiau, dėl anksčiau paminėtų priežas
čių, nebuvo pagarsinta vietinėj spau
doje.

Spalio 17 d., šeštadienį, Hobarto 
lenkų klube buvo parengta šauni 
vakarienė, kur šimtinė tautiečių su 
savo draugais ir pažįstamais, su 
svečiais ir iš tolimesnių vietovių, 
skaniai pasistiprino ir susipažino su 
krikščionybės keliu Lietuvoje.

A. K antvilas kondensuota apžvalga 
perbėgo šešis šimtmečius Lietuvos 
istorijos nuo pirmųjų krikšto bandymų 
iki dabartinės skaudžios ir dažnai 
beviltiškos padėties. Pabrėždamas 
nepalaužiamą lietuvių tautos pasi
priešinimą bolševikų priespaudai, at
kaklią kovą su priešu dėl tautinio 
išsilaikymo ir didvyrišką darbą, kurį 
atlieka Lietuvos Katalikų Bažnyčia 

dėl religijos ir tautinės gyvybės 
išgelbėjimo, paskaitininkas tikėjo, kad 
varge ir priespaudoj bandytas žmogus 
bus vertingesnis naujoms žmonijos 
kartoms.

Kitą dieną, sekmadienį, Hobarto 
katalikų katedroje, pats arkivyskupas 
Sir Guilford Young, D.D. atnašavo 
jubiliejines Mišias. Savo pamoksle 
vyskupas, kaip paprastai, parodė gilų 
supratimą mūsų tautos vargų ir 
nelaimių. Gerai susipažinęs su istorija 
ir dabartinės politikos vingiuotais 
keliais, jis mus ramino ir malda prašė 
Dievą pageltos mūsų persekiojamai 
bažnyčiai, prispaustai tautai ir didvy 
riams, kenčiantiems kalėjimuose ir 
Sibiro šaltoje vergijoje.

Mišios vyko normaliu australiškų 
pamaldų laiku, todėl mūsų kad ir 
skaitlingas, bet dar vistiek mažas 
skaičius nekrito kitiems j akis. Mūsų 
tautiečiai - seni, jauni ir maži, kas tik 
galėdamas pasipuošęs tautiniais dra
bužiais prisidėjo prie iškilmių orumo ir 
prasmingumo. Ramūnas Tarvydas ir 
Jūratė Kantvilaitė - Flanagan giedojo 
psalmes, lietuviškas giesmes ir mal
das, o kiti prisidėjo, atnešdami aukas, 
atlikdami skaitymus... Parodydami 
pagarbą ir dėkingumą savo Iškiliam ir

Ta pačia proga paminėsiu dar kitą lietuviško gyvenimo pasireiškimą. 
Lietuvių studijų draugija. Lietuvių studijų draugija, veikianti prie Tasmanijos 
universiteto, po gražios vakaronės prieš keletą savaičių, kukliai paminėjo taip 
pat ir krikščionybės jubiliejų. Kunigas J. Doyle, S. J., katalikų Koledžo 
rektorius, pietų pertraukos metu kalbėjo nedideliam studentų ir draugų 
būreliui, supažindindamas su šiuo reikšmingu istoriniu įvykiu lietuvių tautos 
gyvenime. A. Kantvilas

Čikagos lietuviu opera ir 
"JŪRATĖ IR KASTYTIS"

Čikagos Lietuvių operos pradžia 
buvo 1949 metais, kai pradėjo veikti 
Čikagos Lietuvių vyrų choras "Vy
tis" . Pirmas jo dirigentas buvo 
Alfonsas Gečas ir choras turėjo didelį 
pasisekimą lietuvių visuomenėje. Nuo 
1945 m. iki 1958 metų tam chorui 
dirigavo Vladas Baltrušaitis ir tuo 
laikė kilo operų statymų mintis, 
atvedusi operą iki šių. dienų.

Operos meninę veiklą nebuvo 
lengva pradėti iš nieko, nes nebuvo 
nei pinigų nei patirties naujose 
gyvenimo sąlygose. Vis vien buvo 
nutarta statyti operą ir pirmoji 
pasirodė kovo 30 d. 1957 m. - Verdi 
"Rigoletto”. Ją dirigavo Aleksandras 
Kučiūnas, kuris ir dabar tebedirba su 
opera. Operos statytoju buvo vyrų 
choras "Vytis" kuris tik 1962 m. 
pasivadino Operos vienetu.

"Rigoletto" opera praėjo su ne
paprastu entuziasmu, visuomenė ją 
priėmė labai šiltai ir įrodė, kad toks 
dalykas galima lietuviams pastatyti. 
Vėliau buvo pastatyta daug visokių 
operų lietuvių kalba. Minint Lietuvos 
Valstybinės Operos 50 metų ir 
Čikagos Lietuvių Operos 15 metų, 
sukakčiai buvo pastatyta Banaičio 
opera "Jūratė ir Kastytis".

Kazimieras Viktoras Banaitis buvo 
žymus tautinio atgimimo veikėjas ir 
Nepriklausomybės Akto signataro 
Saliamono Banaičio sūnus ir yra 
vienas iš mūsų žymiųjų kompozitorių. 
Jis gimė Lietuvoje, sausio 1 d. 1896 m. 
Nuo 1928 m. dėstė teorinius muzikos 
dalykus ir mokė fortepijonu Kauno 

DANAI ŽILINSKIENEI

mirus, liūdesy likusius Algimantą su sūnumis, mamytę, seserį su šeima 
ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdim.

Izidorius ir Elena Jonaičiai

Mūsų mielai
DANAI ŽILINSKIENEI

mirus, jos šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Aniuliai, Brighton, Vic.

nuoširdžiam draugui arkivyskupui 
Young, hobartiškiai padovanojo jam 
jubiliejaus medalį, Lino Vaičiulevi- 
čiaus meniškai įrėmintą į Tasmanijos 
juodmedį. Specialiai nupiešti dideli 
plakatai su mūsų karalių atvaizdais ir 
liaudies religinio meno motyvais 
atkreipė daugelio australų dėmesį ir 
paaiškino įvykių prasmę. Kuklus 
užkandis po pamaldų, užgeriant kava 
ar arbata, paliko ilgesnį prisiminimą 
šios šventės. Tasmanijos lietuviai, 
parodydami tarpusavio susiklausymą, 
gerą valią ir pasiaukojimą, taip pat 
moterų komiteto didelį darbštumą, 
iškilmingai ir gražiai užbaigė šį 
reikšmingą mūsų tautos istorinių 
įvykių paminėjimą. Sutelktomis jėgo
mis, draugiškai ir planingai veikdami, 
mes parodome, kad vis dar tebesame 
tautiniai ir politiniai gyvastingi, kad 
pajėgiame suburti ir tolimesnius 
tautiečius ir tokius kurie jau atrodė 
atšalę bendruomenės gyvenimui ir 
beužmirštą savo kilmę. Kol ši tautinė 
savigarbos ir solidarumo kibirkštis 
tebežėruoja, kol tėvynės meilės ir 
savų tradicijų bei kultūros liepsnelė 
neužgesusi, tai ir maža bendruomenė 
be didelių kultūrinių jėgų pateisina 
savo buvimą toli nuo tėvų žemės.

Valstybinėje muzikos mokykloje, o 
vėliau konservatorijoje. 1938 m. jam 
buvo suteiktas profesoriaus titulas. 
Per antrąją sovietų okupaciją jis 
pasitraukė į Vokietiją ir vadovavo 
chorui. 1949 m.-jis atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes. įsikūręs Brook- 
lyne vertėsi privačiomis pamokomis. 
Būdamas išdidaus ir nepriklausomo 
būdo, jis nepriėmė pašalpų net ir tada, 
kada jį pradėjo kamuoti Parkinsono 
liga.

Komp. Banaičio opera "Jūratė ir 
Kastytis" buvo projektuojama jau 
seniai. Jau 1932 m. jis turėjo poetės 
Bronės Buivydaitės parašytą libretą ir 
buvo sukūręs keletą scenų, bet kiti 
veikalai gal buvo lengvesni ir svarbes
ni. "Jūratė ir Kastytis" buvo užbaigta 
tik Amerikoje.

"Jūratės ir Kastyčio" muzika yra 
pilna melodijų, turinti aiškių lietu
viškų bruožų. Yra išlikusi ekspresija 
pakylanti iki šviesaus lyricizmo, 
vietomis melancholiška, o kitur, ypač 
paskutiniame operos veiksme, pilna 
stiprių dramatinių momentų. K. V. 
Banaitis nesuspėjo kūrinio suor- 
chestruoti, nes jo liga vis stiprėjo ir jį 
silpnino.

Opera "Jūratė ir Kastytis" yra 
veikalas pilnas vertingų muzikalinių 
turtų ir Sydnejaus lietuviai turės 
progos išgirsti ją su Lietuvių Čikagos 
Operos artistais. Ji bus transliuojama 
per radiją 2 MBS-FM, 8 vai. vakare, 
trečiadienį 4 d. lapkričio.

R. Kavaliauskaitė

Mirus visuomenininke!
A. A.

DANUTEI ŽILINSKIENEI

Jos vyrą Algimantą Žilinską, sūnus: Raimondą, Andrių, Vygintą ir 
Kęstutį, motiną Bortkevičienę, seserį Laimą, visus gimines ir draugus 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

A LB Krašto valdyba
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3



IŠ VILNIAUS J K 
\ IR AT G A’

Kajetonas

Kelionių biurai, ragindami aplan
kyti gimines ir pamatyti, kaip dabar 
atrodo Lietuva, skelbė, jog šįmet 
ekskursantams bus leidžiama nu
važiuoti į Klaipėdą, Palangą, Panevėžį 
ir kitur, kur iki šiol buvo neleidžiama.

Ir tikrai, liepos 9 d. lietingą rytmetį
didžiuliu Inturist autobusu kelias
dešimt vyrų ir moterų iš Vilniaus 
pradėjom kelionę Imk pajūrio. Paly
dovė (gidė) vilnietė lietuvaitė. Ji 
neleidžia nuobodžiauti. Deklamuoja 
apie Vilnių Maironio, A. Venclovos ir 
S. Neries poeziją. Pasakoja pro kurias 
vietoves pravažiuojame ir kuo jos 
žymios. Įpina nemažai Lietuvos isto
rijos be propagandos, tik pravažiuo
jant devintąjį fortą pasakoja apie 
nacių žiaurumus, be abejo nutylėdama 
Stalino viešpatystėje buvusias žudy
nes ir trėmimus. Protarpiais leidžia 
muzikos, lietuviškų damų.

Kaip įsisteigė Grikiškės (anksčiau 
Grikiškiai), kaip atsirado Elektrėnai, 
kuo žymus Vievis ir kitos vietovės, 
tokių žinių žinelių yra ir išeivijos 
raštijoje, Lietuvių enciklopedijoje ir 
Br. Kviklio knygose, tad palydovės 
pasakojimai nepatraukė tiek mano 
dėmesio, kiek buvo sukeltas noras 
pamatyti laukus, gyvenvietes ir žmo
nes. Liepos mėnuo šienapjūties laikas. 
Vilniuje vietiniai pasakojo, jog per 
daug lietaus, blogas metas. Ir tai 
matoma laukuose. Šienui žalumynų 
priželta, kaip sakoma, storai, bet daug 
pievų nenušienautų, daug nupjautojo 
šieno lietaus baltai išskalbto.

Kolūkio pievose mašinomis pjauna, 
mašinos šieną į sunkvežimius krauna. 
Tačiau neretai matyti ir senoviškais 
dalgiais bei grėbliais besidarbuo
jančius vyrus ir moteris. Tie dalgius 
suką vyrai (net ir moterys!) ir 
grėbliais besišvaistą yra kolūkiečiai 
savos pievelėse ar kelio pagrioviuose 
šienaują. Vėliau vienas žemaitis net 
pajuokaudamas sakė, jog kolūkio 
motorai yra benzinu varomi, o 
kolūkiečiai savo sklypeliuose dirba 
savo jėga - bulvėmis varomais 
"motorais". Vilniuje iš kaimo atvykę 
giminės pasakojo, jog sukrovę šieną 
tvartuko pastogėje. Pradėjęs kaisti, 
reikėjo vėl išnešti kiemelyje džiovinti, 
bet netikėtai lietus užėjęs ir viskas iš 
naujo. Šitaip gamta sunkina žemdir 
bių gyvenimą. Laukų derlių reikia 
vogte iš gamtos pasivogti. Vilniuje iš 
10 dienų tik 4 buvo saulėtos.

Greitkelis iš Vilniaus pro Kauną į 
Klaipėdą dviejų linijų abiem kryptim. 
Nesarmata jį būtų ir Amerikoje 
ištiesti. Daug kur Žemaitijoje matyti 
išlikusių senųjų sodybų. Dabar jos 
nebegriaunamos, leidžiama atremon
tuoti namus, o kolūkis ir daugiau 
žemės skiriąs, sklypus padidinąs, kad 
tik privati ranka daugiau produktų 
pagamintų.

Nelengvas toks "ūkininkavimas", 
nes tie žmonės, kurie išsilaikė senose 
sodybose, priklauso kolūkiui. Turi 8 
valandas ten dirbti, o tik atliekamu 
laiku savo daržuose ar pievelėse gali 
triūstis. Ir kada žmogus gali pailsėti, 
kai čia saulė prieš 11 vai. nakties 
leidžiasi, o jau 5 vai. rytas, saulė vėl 
šviesos spindulius žeria? Lyg pagal S. 
Stanevičiaus vergijon patekusio arklio 
ir lokio pasakėčią - ir vėl reikia kelti, 
ir prie darbo stoti...

Išlikusių sodybų, kurios dabar

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Vaizdas iš vienos Žemaitijoje išlikusios buvusių ūkininkų sodybos
atnaujinamos, gyvenamieji namai 
dažniausiai į akį krentančia geltona 
spalva, kokių dažų gaunama. Supla
navus kambarį ar namą išsidažyti, 
prireikia pusmečiais laukti, kol par
duotuvėn atveš dažų, tad perkama, 
kokius gaunama.

Tiek Vilniuje ekskursantams aiškin
dama viena palydovė, tiek ir kelionėje 
Klaipėdon, buvo pasakyta, jog pla
nuotojai ir statybininkai praeityje 
padarę nemažai klaidų. Naujose 
statybose jos nebekartojamos. Pavyz
džiu rodytos kolūkiečių gyvenvietės. 
Apie 1960 metus pastatyti namukai 
vienas prie kito, mažas tarpas 
tepaliktas, o dabar naujai statomose 
gyvenvietėse duodama daugiau erd
vės, tarp namukų paliekama daugiau 
žemės daržams ir gėlynams.

Vilniuje prieš Klaipėdon išvažiuo
jant buvo nepaprastai įdomus praneši
mas: kas Klaipėdoje turį giminių, jei 

nori, galės pas juos svečiuotis ir 
pernakvoti. Ir tai didelė priešingybė , 
kai Kauną lankėme, nes buvo pasa
kyta, jog Kaune nakvynei nevalia 
pasilikti, esą, jei nors vienas skirtu 
laiku autobusan negrįšiąs, tai visi 
turėsią autobuse nakvoti, kol " dingu - 
sis" atsiras. Mat, kai į Kauną 
atvažiavome, leido apsispręsti - 
miestą apžiūrėti su vadove, ar 
privačiai su giminėmis. Sakoma, kad į 
Klaipėdą buvę atvykusių aukštų 
pareigų vyrų, tad mums ekskursan
tams nebelikę užtenkamai viešbutyje 
kambarių, leista pas gimines nakvoti 
ir tokių ne viešbutyje nakvoti buvo 
keletas,

Klaipėdoje naujas viešbutis miesto 
vardu pavadintas. Vestibiulyje vaikš
čioja vyras žaliu raiščiu ant rankovės
- dežuruoja, tvarkos daboja, kas 
neturi leidimo į viešbutį neįleidžia. 
Lietuviškai prakalbintas atsakė "ne- 
ponemaju". Še, tau ir lietuviškoji 
Klaipėda! Po kiek laiko pamaina. 
Vaikščioja kitas dabotojas. Prakal
binau. Besąs žemaitis nuo Varnių. 
Sakau, kas čia per baikos, kad nebuvo 
galima lietuviškai susikalbėti? Že
maitis aiškino, jog tame poste dirbą 
trys vyrai, po 8 vai. į parą: du rusai ir 
jisai. Vienas rusas pramokęs lietuviš
kai, o antrasis tik rusiškai kalbąs. 
Šiaip visi kiti viešbučio tarnautojai, 
pradedant direktorium, esą lietuviai 
arba žemaičiai. Kaip tik pražings
niavo sunkaus svorio moteris skudurė
liu nešina, žemaitis tarė, jog ši 
valytoja irgi esanti rusė.

Turistams kambarius skirsto, infor
maciją teikia trys moterys ar mergi
nos, visos gražiai apsirengusios, 
madingai plaukai sudėti. Visos jos 
lietuvės. Tariau vienai, jog noriu 
Klaipėdoje gyvenantiems giminėms 
paskambinti, bet neturiu automatui 
kapeikų. Jos visos beveik iš karto tarė
- imk, skambink, kapeikų nereikia! 
Kiekviena jų savo darbui turi telefo

nus.

Vadovę gavome Klaipėdoje gyve
nančią lietuvaitę. Ir žingsniavome ir 
autobusu važinėjom po miestą. Aiški
no, kaip per karą buvo sugriautas 
miestas, kaip senamiestis senu stilium 
atstatytas ir kaip per 15 kilometrų 
išsitiesė miestas nuo senojo centro į 
pietus. Tai daugiauakščiai namai.

Buvusios miesto kapinės paverstos 
parku. Kapų nė žymės. Tebėra seni 
medžiai, išvedžioti cementiniai takai 
ir šimtai granito ir metalo skulptūrų 
išdėstyta. Prie jų parašai, paaiškini
mas ką menininkas vaizduoja, kartu 
yra ir dailininko pavardė. Ir vadinama 
ta vieta Skulptūrų parku.

Prakalbinau vadovę, sakydamas, jog 
kai čia buvo kapinės, tai buvo 
paminklas 1923 m. sukilime žuvusiems 
pagerbti. Ji atsakė, jog paminklas 
tebėra, ranka mostelėjo kryptį, kur 
yra paminklas. To pakako, daug 
turistų patraukėm prie paminklo, 
vadovę palikdami. Labai gerai pa
minklas užlaikomas, visi įrašai nepa
keisti, Vyčio kryžius kaip buvęs 
tebėra. Vėliau Vilniuje pokalbininkai 
aiškino, jog tik didelėmis lietuvių 
pastangomis tas paminklas išliko, kaip 
kad ir daugelį lietuviams mielų 
istorinių vietų pavyksta apsaugoti.

Važiuojant į Girulius matėm naują 
Klaipėdos geležinkelių stotį ir greta 
apšepusį seną stoties namą. Jis būsiąs 
atnaujintas, paverstas muziejum. Ta
čiau atnaujinimo darbai vykdomi 
pagal valstybinį planą pamažu, Vilniuj 
rodė namą, kur jau bene ketvirti metai 
remontuojamas, pakopom, lipynėms 
apkaltas.

Gimnazija, Raudonojo Kryžiaus 
ligoninė ir Klaipėdos kareivinės per 
karą nesugriautos. U ž kareivinių toje 
pat gatvėje buvę likę tik du 
gyvenamieji namai. Giruliuose žmonių 
daug, bet šaltas vėjas, jūra pasišiau
šusi. Žmonės šiltai apsirengę, tik 
viena kitas basakojis ar trumpkelnis.

"PALONGA, SVIETO PABONGA"

Taip žemaičiai apie Palangą saky
davo, nes ties ja "svietas" arba 
žmonija baigiasi, prasideda marios, 
kurių galo nematyti. Po nakvynės 
Klaipėdoje Palangon važiavome se
nuoju vokiečių laikais medžiais apso
dintu plentu. Šalia tiesiamas naujas 
platus kelias, bet tik smėlio paviršius 
išlygintas, privežta drenažo vamzdžių 
ir kitokios statybinės medžiagos.

Palangoj sustojom netoli Ronžės 
tilto, čia ir naujas Pajūrio restoranas. 
Gavome vadovą, sakėsi esąs žemaitis 
nuo Salantų, galėtų į mus žemaitiškai 
prabilti, bet abejojąs, ar visi žemai
tišką "liežuvį" perprastume. Pasakojo 
Palangos vardo kilmę pagal padavimus 
ir pagal kalbininkų aiškinimus. Žings
niavome jūros tilto link. Pakeliui 
aiškina, kuo kuri vila garsi, prie vienos 
prikaltas dail. Žmuidzinavičiaus me
talinis profilis, tame name dailininkas 
vasarodavęs. Sustojom prie "Amerika 
pirty" paminklo stulpo, manoma, jog 
toje vietoje buvusi daržinė, kurioje 
tas pirmasis vaidinimas buvęs, tačiau 
praeities tyrinėtojai nesą paskutinio 
žodžio tarę, kurioj vietoj ta daržinė 
buvusi.

į pajūrį, per smėlį platus lentų 
takas. Priešpietis, saulė, bet šaltas 
vėjas, nėra besimaudančių. Dalis 
kopų vielų tvora užtvertos. Vadovas 
aiškino, jog 1967 m. buvusi baisiai

smarki audra, kopų smėlis net į centrinę Vytauto 
gatvę nuneštas, kopos, išardytos. Dabar užtverta
sis plotas vėjui pučiant smėliu papildomas, po kurio 
laiko tvora perkeliama kitur ir taip kopos atgauna 
senąją išvaizdą.

Apžiūrėjom Jūratės ir Kastyčio, Eglės žalčių 
karalienės ir kitas skulptūras.
Buv. Tiškevičiaus rūmuose labai įdomus gintaro 
muziejus, jį apžiūrėti, eksponatus pastudijuoti tai 
ne valandos ar kitos pramoga. Užlipome ir į Birutę, 
taip žemaičiai vadina Birutės kalną.

Koplyčia, kaip buvusi, tik apgriuvusios 
plytos naujom pakeistos.

Pavėžino po naują Palangą, po 
buvusius žvejų kaimelius. Pristatyta 
daug aukštų namų, sveikatos įstaigų. 

‘Tolumoj net Šventoji lyg per miglą 
.matoma. Į senąją Palangą, vilų rajoną 
■automobiliai neįleidžiami, išskyrus 
tarnybinius, kaip ir mūsų autobusą. 
Privatiems automobiliams pastatyti 
yra tolokai nuo vilų skirtos nemažos 
aikštės.

Kur tik valgėme, kaip tai Maskvoje, 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palan
goje ir Raseiniuose, turistai vis 
buvome atskirti nuo vietinių žmonių. 
Palangos Gabijos restorane prie 
gausiai valgiais akrautų stalų stipri- 
nomės, o netoli prie vietiniams skirtų 
valgyklų ar kavinių stovinėjo eilės 
žmonių, iaukdamikada atsiras ir jiems 
laisva vieta. Vilniuje, Klaipėdoje ir 
Kaune mačiau ir kitokių eilių - tai 
prie alaus barų. Dabar alus parduo
damas tik nuo 2 vai. p.p., bet jau kai 
kur apie 12 vai. ištroškusieji laukia. 
Sako jog parduoda tik po du stiklus 
alaus, bet išgert laikas neribotas. Tai 
kas ilgiau aludėj pasėdi, tas kitam 
laukimo laiką prailgina. Viešbučiuose, 
kur parduodama už užsienio valiutą, 
galima pirkti kiek tik norima impor
tuotų gėrimų, cigarečių ir kitokių 
užsieninių skanėstų. Bet vietiniai be 
svečio užsieniečio neįleidžiami. O tų 
užsieniečių Lietuvos viešbutyje iš 
viso pasaulio: iš Afrikos juodieji, 
Indijos tamsieji, kitų Azijos tautų 
gelsvieji, na, ir iš artimų kaimynų 
skandinavai, iš Vokietijos, net iš 
Anglijos. O ką bekalbėti apie tuos iš 
"plačiosios" tėvynės. Tikras interna
cionalas, plačiai Vilnius turistiniu 
miestu išreklamuotas.

Dar didelė naujovė šįmet, tai 
leidimai iš Vilniaus vykti į kaimus ar 
miestelius pas gimines. Reikėjo užpil
dyti lapelį, įrašant savo ir savo 
giminių pavardę, jų adresą, pavardę 
šoferio, jo vairuotojo leidimo numerį 
ir automobilio registracijos numerį. 
Nurodyt datą, kad nori važiuoti ir ar 
nakvynei. į trečią dieną būdavo 
atsakymas, ir leidimus išdalindavo. 
Sakė, kas tik laiku prašymėlį padavė, 
tie visi leidimus gavo, net buvo leista į 
Mažeikius nuvažiuoti. Leidime kelias 
nenubrėžtas, kuriuo važiuot ir grįžti. 
Tad, kodėl iš senojo Žemaičių plento 
nepasukti per Laukuvą, Rietavą link 
Salantų ir Mosėdžio, o iš ten per 
Skuodą, Ylakius, Židikus, naujuoju 
plentu į Mažeikius?

Štai vienas linksmesnės natūros 
nuotykėlis. Vakarop viešbutyje užėjau 
į restoraną, kuriame ir rublius priima, 
o ne vien užsienio valiutą. Užsisakiau 
alaus, kitokio neturi kaip vietinio 
tamsaus. Netoli dvi moterys. Viena ir 
prakalbino, klausdama, gal iš Ameri
kos esu? Gavusi atsakymą, tuoj toliau 
kalbina: parduok dolerių, mokėsiu po 
tris rublius. Nugi, sakau kaip tamsta 
drįsti nepažįstamą ir pati man 
nepažįstama į tokią nelegalią prekybą 
traukt? Alus ne mano skonio, pakilau 
iš vietos ir vėliau baro tarnautojo 
paklausiau, kas ta moteris, kad taip 
drąsiai siūlosi dolerių pirkti? Tasai 
sako: "Tai tokia gegutė, galėjai į 
kambarį pasikviesti, būtų tau pakuka
vusi”. Na, ar negražu, kad vietoj 
nelietuviško - pavartotas lietuviškasis 
skambus gegutės žodis.

Nukelta į puslapį 5-tą.
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DIDŽIOSIOMS IŠKILMĖMS
BAI GI A NTIS

Rašo Jurgis Janušaitis
Baigiasi 1987-tleji metai su jais 

baigiasi ir Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties didieji ir iškilmingieji minė
jimai. Šią Lietuvai reikšmingą sukaktį 
paminėjo laisvajame pasaulyje ir 
tėvynėje gyveną lietuviai su gražiomis 
programomis, iškilmingomis pamaldo
mis. Gi Romoje iškilmės buvo nuosta
bios, iškilmingos ir pasaulio susilau
kusios išskirties dėmesio ne tik 
Lietuvos krikšto jubiliejui bet ir 
pavergtajai Lietuvai.

Lietuvos krikšto sukakties minėjime 
Washingtone, D. C. Iš kairės: Ona 
Bačkienė ir Lietuvos atstovas dr. 
Stasys Bačkls.

JAV pagrindinis Lietuvos krikšto 
sukakties minėjimas dar ruošiamas. Jis 
(vyks lapkričio mėn. 26-29 d.d. 
Čikagoje. Jį ruošia komitetas, vado
vaujamas Jono Kavaliūno. Jis rugsėjo 
mėn. 30 d. Jaunimo centro kavinėje, 
Čikagoje buvo sukvietęs spaudos ir 
visuomenės atstovus ir plačiai apibū 
dino ruošiamo jubiliejaus pobūdį ir 
tvarką.

Minėjimas prasidės šv. Antano 
lietuvių parapijoje, Cicero, Padėkos 
šv. Mišiomis, nes šią bažnyčią šventino 
arkivyskupas, jubiliejaus proga pa
skelbtas Palaimintuoju, Jurgis Matu
laitis. Mūsų darbštusis kultūrininkas, 
laikraštininkas Bronius Kviklys ta 
proga ruošia visuomenei plačią paro
dą, "Krikščioniškoji Lietuva", kuri 
bus atidaryta Jaunimo centre. Penk
tadienį šventės akademija, kurioje 
paskaitą skaitys dr. J. Paškus, o po to 
literatūros vakaras, kurį organizuoja 
poetas, rašytojas Kazys Bradūnas. 
Akademija įvyks Marijos aukšt. mo
kyklos salėje. Literatūros vakare 
dalyvauja kun.L. Andriekus, K. Bra
dūnas, Bernardas Brazdžionis, Česlo
vas Grincevičius ir A. Kairys.

Meninėje dalyje simfoniniame kon
certe bus atliekami lietuvių kompozi
torių - VI. Jakubėno, Čiurlionio, V. 
Banaičio, J. Starkos ir Juzeliūno 
kūriniai.

Šeštadienį šv. Mišios bus Gimimo šv. 
Mergelės Marijos lietuvių bažnyčioje, 
Marquette Parke. Šv. Mišias konce- 
lebruos lietuviai vyskupai, pagrindinis 
celebrantas vyskupas Paulius Balta
kis.

Vakare gražioje Morton audito
rijoje (vyksta specialus, minėjimui 
skirtas koncertas, kurį atliks Lietuvių 
operos choras.

Sekmadienį minėjimo pati iškilmin- 
giausioji dalis - pamaldos arkivys
kupijos katedroje, Čikagos miesto 

A. A.
DANUTEI ŽILINSKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui, fll. j. ps. Algimantui 
Žilinskui, ASS įgaliotiniui Australijoj, vaikams ir visiems artimiesiems, 
ir kartu liūdime.

Akademinis Skautų Sąjūdis
ADELAIDĖS SKYRIUS

centre. Pagrindinis šv. Mišių cele
brantas kardinolas J. Bernardin, kuris 
pasakys ir pamokslą. Pamaldų metu 
giedos lietuvių jungtinis choras. 
Pažymėtina, kad kardinolas J. Ber
nardin labai palankus lietuviams, 
kviečiamas visada dalyvauja lietuvių 
didžiose iškilmėse, vyskupų konferen
cijose taria užtariantį pavergtą Lie
tuvą žodį. Jis dalyvavo iškilmėse 
Romoje ir vienoje bazilikoje pasakė 
pamokslą, sąryšyje su Lietuvos krikšto 
sukaktimi. Kad kardinolas palankus 
lietuviams, didele dalimi nuopelnai 
tenka kun. dr. Jurgiui Šarauskui, 
arkivyskupijoje einančiam aukštas 
pareigas, kuris dažnai lydi kardinolą į 
įvairias keliones.

Kaip matome, Čikagoje Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejus bus 
paminėtas labai iškilmingai, su turi
ningomis programomis, koncertais, 
pamaldomis, pasilinksminimais, susi
kaupimo valandomis. Tuo ir už
baigsime šių didžiųjų iškilmių grandį, 
nors dar kai kur ir po to bus ruošiami 
mažesni minėjimai lietuvių nausėdi
jose.

Komiteto pirmininffas Jonas Kava
liūnas papasakojo plačiau apie Romo
je vykusias iškilmes ir pakalbėjo apie 
jubiliejaus išlaidas. Bendros jubiliejaus 
išlaidos iki šiol pasiekė 270.943.00 
dol. Jos dar kiek padidės, kai bus 
galutinai apmokėtos sąskaitos. Komi
tetas įvairiais būdais - aukomis, už 
platintas knygas, kasetes, ženkliukus 
ir iš amerikiečių diecezijų paramomis 
viso surinko 315.430.00 dol. Šiuo metu 
komiteto kasoje yra 44.487.00 dol. 
Taigi komiteto gerokai buvo padirbė
ta telkiant lėšas, o jų reikėjo, kaip 
matome, gana daug. Bet ir čia 
lietuviai parodė didelį solidarumą ir 
jubiliejų rėmė aukomis.

Esą daug kainavo knygos išleidimas 
- 16.157.00 dol, giesmynams ir 
kasetėms išleista 6.973 dol., vėliavų, 
ženklų ir emblemų pagaminimas 
atsėjo 11.360 dol. Vaizdajuosčių 
gamyba 9.105.OO dol. Simfoninis 
orkestras 7.000.00 dol. Lietuvių 
operos choro kelionė į Romą 
25.000.00 dol. Paskaitininkų, solistų 
kelionės ir pragyvenimas 4.067.00. Iš 
viso kelionių išlaidos siekia 43.235.00 
dol. Romos iškilmėms išleista 
51.298.00 dol. Romos komitetui sumo
kėta 63.790.00 dol.

Žvelgiant į apyskaitą, į sutelktas 
pinigų sumas, į tvarkingą atsiskaitymą 
tada tegalime suvokti, kiek sunkaus, 
atsakingo darbo turėjo jubiliejui ruošti 
komitetas, bet sugebėję visus sunku
mus sėkmingai įveikti. Komitetams, jų 
talkininkams priklauso lietuviškosios 
visuomenės nuoširdi padėka, o visus 
rėmėjus tenka su gilia pagarba ir 
dėkingumu visada minėti.

Netrukus baigsis Lietuvos krikšto 
600 metų sukakties minėjimai. Bet tuo 
pačiu vėl artėjame į didelius įvykius, į 
didelius renginius. Pabaigoje šių metų 
Australijoje įvyksta šeštasis Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas. Didelis 
renginys, pareikalaująs sumanumo ir 
lėšų. Atrodo, kad čia LB ir PLJ S-ga 
juda. Svarbu kad pats kongresas būtų 
darbingas ir kad po jo jaunosios kartos 
atstovai aktyviai jungtųsi į lietuviš
kąją veiklą.

Atkelta iš puslapio 4-to
Kai kitą dieną vilniečiams papasa

kojau tą nuotykėlį, tai jie papildė, jog 
vienu metu apie turistų viešbutį buvę 
tiek daug tų "gegučių" privisusių, 
kad milicija turėjo gerokai pasidar
buoti - vieną vokietuką ekskursantą iš 
jų "malonės" išvaduoti.

Giminės ir šiaip sutikti lietuviai 
labai domisi išeivių gyvenimu ir 
bendrai apie Ameriką. Didelis 
džiaugsmas giminėms, kai susilaukia 
svečių iš užsienio.

Vieni su ašaromis pasakoja kokius 
baisumuas Sibire pergyveno, kiti nori 
sužinoti, ar tikrai Amerikoj tiek daug 
bedarbių, kaip jų laikraščiuose ar 
kitokiose žiniose skelbiama? Bedarbių 
tema besikalbant pridėjau, jog Klai
pėdoje miesto aikštėje prie Lenino 
paminklo mačiau du vyrus motorinėm 
mašinėlėm žolę pjaunant. Panašus 
vaizdas ir Palangoje ties gintaro 
muziejum. Du vyrai motorines ma
šinėles stumdo. Nupjauta žolė sugula 
lyg 1 pradalgę. Moteris su senovišku 
mediniu grėbliu sutraukia žolę į 
krūvutes. Trečias vyras glėbiu žolę iš 
tų krūvučių neša prie įvažiavimo 
kelio. Amerikoje su žolės pjaunamąja 
mašinėle, kuri nupjautą žolę surenka, 
tokį darbą atliktų vienas vyras, kai 
ten trys vyrai ir moteris dirbo. Tokioj 
sistemoj -bedarbių negali būti.

Pasitaikė pabendrauti ir su raštijos 
žmonėmis. Senosios kartos dėmesys, 
kaip Amerikoje gyvena jų pažįstami 
literatai bei kitokie kultūrininkai. O 
jaunesnieji teiravosi apie patį naujau
sią Amerikos imigrantą Saulių Kon- 
drotą. Sakėsi skaitę tarybinėj spaudoj 
iš Draugo dienraščio perspausdintą 
reportažą, ir tas nuteikęs, kad 
čikagiškiai čia buvusį iškilaus vardo 
rašytoją ne per mieliausiai pasitikę.

Kelionės įspūdžių daug, visų nesu
rašysiu. Dolerinėj krautuvėj, kurioje 
prekės ne tik už dolerius, bet ir už 
įvairiausią laisvojo pasaulio valiutą 
parduodamos, kainos labai aukštos 
rubliais. Pavertus doleriais, kai už 
dolerį teduoda 67.4 kapeikas, pvz. 
televizorius kokį Amerikoj nupirksi už 
250 dolerių, ten sumokėsi apie 700 
dolerių. Tokių užsieninių prekių, 
užsienio pinigais parduodamų, jau yra 
ir Kaune ir Klaipėdoje krautuvėse, ne 
tik Vilniuj.

Verta paminėti, jog įvažiuojant ir 
išvažiuojant Maskvos muitinėj daug 
kas nuo laimės priklauso. Tūkstančiai

TRUMPAI
IŠ VISUR

1987 metų Nobelio premija litera
tūrai paskirta Juozapui Brodsky, 47 
metų poetui. Gimęs Leningrade žydų 
šeimoje, Brodskis dėl savo poezijos 
buvo persekiojamas Sovietų S-goje. 
Jis 18 mėnesių kalėjo koncentracijos 
stovykloje Arktikoje už "pozavimą 
poetu be atatinkamų akademinių 
kvalifikacijų". Ištremtas iš Sov. 
Sąjungos 1972, jis dabar gyvena New 
Yorke.

Sovietai išleido iš psichiatrinio 
kalėjimo disidentą Vladimirą Titov, 
kalintą nuo 1982 metų už papasako
jimą Vakarų žurnalistams, kad sovie
tai naudojo kalinius statydami natū
ralių dujų tiekimo liniją Sibire.

Titov penkeris metus tarnavo 
Sovietų saugumo policijoje (KGB), 
bet 1961 metais pasitraukė iš policijos 
ir su pertraukomis 12 metų kalintas 
psichiatrinėse ligoninėse. Dabar val
džia jį ištremia iš Sovietų S-gos.

Titovo pareiškimu, Orlovo psichiat
rinėje ligoninėje kalinami baptistai bei 
kitokį religiniai aktyvistai, asmenys, 
apkaltinti antisovietine propaganda 
bei darbininkai, kurie skundėsi dėl

"Mūsų

j Klaipėdą ir atgal...
svetimtaučių per tą muitinę pereina 
kas dieną, visų neiškratys, nepatikrins 
ką įveža, ką išsiveža. Vienų smulkiai 
lagaminus iškrato, kitų tik pasitei
rauja, ar ko nelegalaus neturi, ypač 
teiraujasi ir žiūri, ar neįveži knygų ir 
kitokios spaudos. į smulkią kontrolę, 
kaip pastebėjau, daugiausiai pateko, 
kurie daug užsienio valiutos vežasi ir 
dar keletą lagaminų turi.

Grįžtant mūsų grupėje keletas 
poniučių taip buvo gintarais ir 
kitokiais papuošalais pasidabinusios, 
atrodė lyg papuoštos kalėdinės eglu
tės. Žinoma, tai atkreipė muitininkų 
dėmesį: puošni išorė, parodyk, kas ir 
tavo čemodanuose. O tada prasideda 
nervavimasis, sutrukdymai, muito mo-1 
kėjimas ir kitokie nemalonumai. 
Vienas jaunas muitininkas esąs Lietu
vos žydas, kas per jo kontrolę ėjo, 
galėjo ir lietuviškai pasikalbėti.

Parvažiavus į namus ne vienas 
kaimynas klausė, kaip ten lietuviai 
okupacijoje jaučiasi? Atsakydamas į 
tokį klausimą paminėjau, jog dabar 
Lietuvoje yra labai populiarus Juozo 
Požėlos romanas - "Žuvys nepažįsta 
savo vaikų". Jame, kad ir netiesioginis 
yra atsakymas, kaip lietuviai jaučiasi 
okupacijoje.

Prieš keletą metų romanas buvo 
spausdintas "Pergalės" žurnale, vė
liau išspausdinta knyga, o šįmet 
Vilniuje Vagos leidykla išleido antrąją 
laidą. Tema - Sibiran ištremtųjų, 
išvežtųjų, ar savanoriškai ten uždar
biauti nuvykusių gyvenimas. Vienoje 
romano dalyje yra aprašyta, kaip 
lietuviai tremtiniai Sibire stengdavosi 
vaikus išmčkyti lietuvių kalbos, prieš 
jiems į valdžios vaikų darželį stojant.

Vienas mokytojas vaikus net Lietu
vos himną - Lietuva tėvynė mūsų - 
išmokęs ir su vaikais prieš pamoką 
giedodavęs. Kartą motina užtikusi 
vaikus Lietuvos himną giedant, persi
gandusi ir mokytojui tarusi, jog tai 
draudžiama. Mokytojas atsakęs: 
"Nieko ta valdžia man nepadarys... O 
ką man dar galima padaryt? Tėvynę iš 
manęs atėmė, toliau niekur nebenu- 
veš"...

Dabar Sibiran nebeveža, žmonės 
laisviau tarp savęs ir su svečiais 
pasikalba, bet tas ryžtas vaikus 
lietuviais išauklėti yra stiprus.

"DIRVA" 1987 m. rugpjūčio 13 d.

darbo sąlygų. Vienuolika iš jų 
nusižudė, Titovul būnant Orlovo 
ligoninėje.

Tahiti įvyko eilė susidūrimų tarp 
policijos ir streikuojančių uosto 
darbininkų. Ten dabar yra paskelbtas 
ypatingas stovis ir Papeete uždrausta 
pasirodyti gatvėse nuo saulės nusilei
dimo iki aušros.

į Maskvą atvykęs JAV Valstybės 
sekretorius George Shultz tariasi su 
Sovietų užsienių reikalų min. Eduar
du Ševarnadze dėl branduolinių gink
lų sumažinimo sutarties. Nėra tikra, 
ar įvyks pasimatymas tarp JAV 
prezidento Reagano ir Gorbačiovo, 
šią sutartį pasirašant.

Irano iššauta "Šilkverpio" raketa 
padegė Kuvalto naftos pakrovimo 
stotį, esančią Sea Island, 16 km. nuo 
kranto. Stotis dalinai sunaikinta. Tai 
Irano kerštas už amerikiečių karo 
laivų sunaikintą Rostam naftos plat
formą.

Australų ekspedicijai pasisekė į- 
kopti į 8586 metrų aukščio Kanča- 
junga kalno viršūnę, šis kalnas randasi 
Nepalo valstybėje ir yra trečias 
aukštumu pasaulyje.
Pastogė" Nr. 43 1987. 11. 2. pusi. 5

5



MIRUSIEJI
A. A.

VYT AUTAS BERNOTAS
Rugpjūčio 21 d. plaučių vėžio ligos 

pakirstas amžinybėn išėjo Vytautas 
Bernotas, palikdamas spragų ne tik 
savo šeimoje, bet ir tarp visų lietuvių, 
kurie turėjo garbų jj artimiau pažinti.

Vytautas gimė 1930 m. spalio 11 d. 
Radviliškyje, geležinkelio tarnautojo 
šeimoje. Pradžios mokyklą ir gimnazi
jos pirmas klases lankė Kaune. 1944 
metais sovietų frontui artėjant visa 
Bernotų šeima pasitraukė j Vokietiją, 
į ūlm miestą. Karui pasibaigus 
Bernotų šeima persikėlė į Dillingeno 
D.P stovyklą, kur lietuvių gimnazijoj 
Vytautas baigė penkias klases. 1949 
m. su tėvais atvyko į Australiją. 
Kūrėsi Sydnejuje. Čia Vytautas die
nos metu dirbo geležinkelyje, o 
vakarais lankė Sydney Technical 
College, kur išlaikė gimnazijos baigi
mo egzaminus.

Gavęs braižytojo darbą valstybi
nėje įstaigoje pradėjo vakarais inži
nerijos studijas N.S.W. universitete, 
kurias baigė 1965 m. gaudamas B. 
Eng. laipsnį. Tada kaip civilinis 
inžinierius dirbo Elektricity Com
mission iki 1980 m.

Nežiūrint turimo gero ir užtikrinto 
darbo valstybinėje įstaigoje Vytautas 
siekė savistovumo ir su dviem 
partneriais įsteigė įmonę: Universal 
Steel Constructions - geležies kon
strukcijų statyboms bei tiltams pro
jektavimą ir prefabrikavimą. Po gana 
sunkios pradžios darbščių ir energin
gų specialistų vadovaujama įmonė 
gražiai įsitvirtino. Deja, dėl netikėtos 
mirties Vytautui nebuvo lemta pilnai 
pasinaudoti jo darbo vaisiais.

1958 m. Vytautas sukūrė šeimą 
vesdamas Laimutę Rušaitę. Išaugino 
tris vaikus. Sūnus Viktoras dabar jau 
gydytojas, o Algis ir Regina dar 
tebestudijuoja. Per visą gyvenimą 
Vytauto' šeima buvo supama jo 
atsidavimo, pasiaukojimo ir nepa
ilstančio rūpesčio jai sukurti kuo 
didesnį gerbūvį.

Kaip sąmonigas lietuvis Vytautas 
paliko gilius pėdsakus ir lietuviškose 
organizacijose. Tik atvykęs į Austra
liją aktyviai įsijungė į sporto klubą 
"Kovą". Žaidė krepšinio ir futbolo 
komandose. Nemažai pasidarbavo 
bendruomenėje: buvo Krašto Tarybos 
narys, Apylinkės Garbės Teismo 

A.A.
Danutė Jadvyga 

Bortkevičiūtė-Žilinskienė
1925 - 1987

Tris metus su liga ramiai, bet 
nepaprastai drąsiai kovojusi, Danutė 
lygiai taip pat drąsiai ir ramiai išėjo.

Mūsų skausmingų raudų palydėta, 
išėjo ir atgulė į savo pačios pasirinktą 
beržų kalnelį Nekropolyje. Lydėjome 
seni bičiuliai ir jaunesni, sūnų draugai 
ir bendradarbiai, buvę globojamieji ir 
studijų draugai, organizacijų atstovai 
ir šiaip rečiau matomi tautiečiai bei 
ligoninės darbuotojai. Gausiu būriu
susirinkę sekmadienį koplyčioje at
sisveikinome žodžiais ar ašaromis, ar 
sutvardytu skausmu veide. O pirma
dienį, nulydėję kapo duobėn, klausėme 
- kodėl jinai, kodėl taip anksti?

Velionė gimusi 1925 m. spalio 9., o 
mirusi 1987 m. spalio 15 d., lankė 
Kauno "Aušros", Sorbonos, Berlyno ir 
Vienos gimnazijas.

1945-49 m. studijavo humanitari
nius mokslus Tuebingene, Vokietijoje. 
Ten buvo aktyvi akademinio "Šviesos" 
sambūrio veikloje ir viena to sambūrio 
steigėjų.

1950 m. randame ją "Šviesos" 
sambūrio Melbourno skyriaus steigėjų 
"Mūsų Pastogė" Nr. 43. 1987. 11. 2

narys, uoliai lankė parengimus ir rašė 
tarptautinės politikos apžvalgas "Mū
sų Pastogėje".

Vos tik baigęs inžinerijos mokslus 
Vytautas įsijungė į Sydnejaus lietuvių 
inžinierių ir architektų būrelį. Dėl 
savo draugiškumo, pareigingumo, vi
suomet optimistiškos nuotaikos jis 
buvo visų mėgiamas, nesikratė darbo 
valdybose, skaitė paskaitas viešai ir 
uždarame inžinierių būrelyje. Nežiū
rint to, kad buvo perkrautas darbais 
savo įmonėje, leidosi renkamas būrelio 
pirmininku. Jo pastangomis per praei
tas Lietuvių Dienas Sydnejuje įvyko 
visų keturių Australijos lietuvių 
inžinierių ir architektų skyrių narių 
tradicinis suvažiavimas, kur jis ir 
paskaitą skaitė.

Atsisveikinti su Vytautu į šv. Mišias 
susirinko apie 200 žmonių. Prie karsto 
inž. ir arch, draugijos nariai stovėjo 
garbės sargyboje. Prel. P. Butkus per 
pamokslą prisiminė Vytauto talką 
lietuvių kapinėse paruošiant dail. 
Jonyno suprojektuoto paminklo darbo 
brėžinius ir prižiūrint statybą. Praei
tai* metais savo iniciatyva tą pamink 
lą jis ir atnaujino. Prie kapo 
atsisveikinimo žodžius tarė: A. Giniū- 
nas - A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
pirmininkas, Iz. Jonaitis - Inž. ir arch, 
draugijos narys, A. Laukaitis - 
sportininkų draugų vardu, E. Lašaitis 
- "Kovo" pirmininkas; J. Kedys - 
'News Digest International" re
daktorius, ir V. Petniūnienė - šeimos 
draugų vardu. Laidotuvių apeigos 
baigtos Tautos Himnu. Šeimos ruoštos 
šermenys vyko Lietuvių klubo patal
pose.

Iz. Jonaitis

tarpe. Tais pat metais išrenkama ir 
Australijos Lietuvių Kultūros Fondo 
valdybon. 1952 m. dirba Melbourno 
Apylinkės valdyboje, nors laikas 
brangus studijuojant Melbourno uni- ’ 
versitete. Tais pačiais metais išteka 
už Algimanto Žilinsko.

Nuo 1952 m. aktyviai dalyvauja 
Socialinėje Moterų Draugijoje (1961 
m. d-jai pirmininkauja). Dirbdama 
profesinėse pareigose ligoninėje kartu 
padeda ir Soc. Globos Draugijos 
darbuose tarpininkaujant australų 
institucijose, ir yra šios draugijos 
profesinė patarėja bei socialinio 
darbo sąvokos ryškintoja. 1980 m.
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draugijos ribose įsteigia Socialinės 
Globos informaciją. 1953 m. - pirmoji 
lietuvė, baigusi Melbourno universi
tetą. įsigijusi Social Studies diplomą, 
dirba ligoninėse Medical Social dar
buotojos pareigose, kartu du metus 
dėsto universitete. Ilgiausiai metų 
išdirbo Karališkoje Melbourno ligoni
nėje, kur paskutinius dešimt metų 
išbuvo atsakingose Chief Social dar
buotojos pareigose.

Įvairiomis progomis Melbourno lie
tuvių veikloje skaitė paskaitas, vedė 
pašnekesius, pirmininkavo susirinki
muose. Lietuvių namų įsigijimo laiki
najame komitete aktyviai dirbo kau
piant lėšas, 0 vėliau atskirais atvejais 
pakviesta, rūpinosi tų namų kai kurių 
detalių estetika.

Koplyčioje kun. dr. Pr. Dauknys 
pravedė rožančių ir iškėlė Danutės 
gražius, gerus darbus mūsų bendruo
menėje ypač socialinės globos srityje. 
Atsisveikino Australijos Krašto val
dybos pirmininkė D. Baltutienė, 
Apylinkės valdybos pirmininkas K. 
Lyikas, Lietuvių namų pirmininkas dr. 
J. Kunca, Socialinės Globos Moterų 
Draugijos pirmininkė J. Ž alkauskienė, 
perskaitydama graudų buvusios glo
botinės padėkos laišką Danutei. 
Studijų Australijoje kolegė, Rosema
rie Otto, labai tiksliai apibudino, kaip 
Danutės išorė drauge apindėjo ir 
vidiniu grožiu bei taurumu. Senųjų 
draugų vardu kalbėjusi D. Simankevi- 
čienė buvo dar papildyta savo šeimos 
vardu atsisveikinusios V. Vaitiekū
nienės. Koplyčios eigą tvarkė J. 
Žalkauskas, supažindindamas susirin

AMŽINYBĖN IŠKELIAVO
EMT LIJO N AS

Su gedulo jausmu palydime kiek
vieną amžinybėn iškeliaujantį mūsų 
tautietį. Tačiau gedulą daug stipriau 
pajuntame kai iš mūsų tarpo pasi
traukia darbštūs bendruomenės vei
kėjai. Vieną iš tokių, spalio 21 dieną į 
amžino poilsio vietą palydėjome 
Amilijoną Kolakauską.

Emilijonas gimė 1903 m. liepos mėn. 
18 d. Raseiniuose, tarnautojo šeimoje. 
Prasidėjus I-majam Pasauliniam karui 
Kolakauskų šeima pasitraukė į Rusiją, 
bet karui pasibaigus vėl grįžo į 
Raseinius. Čia Emilijonas mokėsi 
gimnazijoj. Šeima persikėlė į Šiaulius 
ir ten Emilijonas 1924 m. baigė 
gimnaziją. Karinę prievolę atliko 
aviacijoj. į atsargą išeidamas leite
nanto laipsniu. Teisę studijavo Kauno 
universitete. Baigęs studijas dirbo 
Kaune, "Lietūkio" ir Taupomųjų kasų 
juriskonsultantu.

Il-ro Pasaulinio karo pabaigoje, 
visa šeima pasitraukė į Vokietiją. 
Kovų audroms nutilus, gyveno Hanau 
lietuvių stovykloje iš kur 1949 m. 
atvyko į Australiją. Privalomą emi
grantams valdžios darbo sutartį atliko 
Sydnejuje ir pastoviai apsigyveno 
Auburno priemiestyje. Nuo pat pir 
mųjų įsikūrimo dienų Sydnejuje, 
Emilijonas dalyvavo lietuvių bendruo 
menės veikloje. Jis buvo daug kartų 
išrinktas A.L.B. Tarybos nariu, o 1958 
ir 1966 m. suvažiavimuose išrinktas į 
Krašto valdybą. Tačiau daugiausia 
rūpesčio ir dėmesio jis skyrė Sydne

A. A.
EMILIJONUI KOLAKAUSKUI

mirus, žmoną Stasę, dukrą Jutą, sūnų Jurgį ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame.

Martina ir Anskis Reisgiai

A. A.
DANUTEI ŽILINSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sesutę Laimą - mūsų choristę, vyrą 
Algimantą su šeima, mamytę ir visus artimuosius.

Melbourno Dainos Sambūris

kusius su velionės biografiniais duo
menimis. Prie karsto budėjo trys 
lietuvaitės - socialinės globos narės. 
Gi pirmadieni - kun. dr. Pr. Dauknio 
laikomos šv. Mišios už Danutės vėlę 
šv. Jono bažnyčioje. Puošnus orchidė
jose skęstantis altorius, karstas su 
šeimos švelnių spalvų didžiule 
puokšte. Prie velionės galvos karsto 
gale - tautiniais drabužiais vieniša 
lietuvaitė, simbolizuojanti mūsų ben
druomenę - našlaitę; gražios lietuviš
kos choro giesmės, solisto puikus bei 
didingas Agnus Dei, maldaujantis 
Mocarto Kyrie, minios žmonių, kaip 
šventą dieną ir pagaliau dvasininko 
pagarbus atsisveikinimo žodis. Tada 
keturi sūnūs, pakilę ir sunėrę rankas, 
išneša motiną karste paskutinei kelio 
nei.

Gedime Danutės, o verkdami gaili
mės ir savęs, žinodami, kad mūsų 
asmeniškas ir visos bendruomenės 
gyvenimas sumenkęs be jos.

Tarsi brangus kristalas savo plokš
tumomis jinai lietė įvairiabriaunio 
gyvenimo skirtingus laukus, kiekvie
name suartėjime spinduliuodama tole
ranciją, išmintį, džiaugsmą ir sąmojų.

Dėl to jos labiausiai ir pasigesime. 

(Senųjų bičiulių vardu su velione 
atsisveikino Danutė Simankevičienė 
šiais žodžiais)

"Sekundžių šnaresy ramus, 
akis į akį likom dviese, 
ir aš bandau surasti tiesą, 
kažkuo panašią į namus, 
kur žmonės grįžta."

D. S.

KOLAKAUSKAS

jaus lietuvių klubui, jo valdyboje
išbuvęs 20 metų.

Paskutiniųjų 2-jų metų laiko
tarpyje Emilijoną smarkiai paveikė 
senatvė, o spalio 17 d. sustojo 
plakusi ir jo širdis. Velionis paliko 
žmoną Stanislavą, sūnų Jurgį ir dukrą 
Juditą Šliterienę su šeimomis.

į laidotuvių pamaldas, kurias pra
vedė prel. P. Butkus su kun. P. 
Martūzu, susirinko daug mirusiojo 
draugų ir pažįstamų, pareikšti pasku
tinę pagarbą. Krematoriume A.L.B. 
vardu atsisveikinimo žodį tarė J. 
Zinkus, Sydnejaus lietuvių klubo - 
valdybos pirmininkas V. Bukevlčius, 
sporto klubo "Kovas" - pirm. E. 
Lašaitis. Paskutinis žodį tarė mirusio
jo žentas Viktoras Šliteris.

Ilsėkis ramybėje brangus tautieti, 
savo našią gyvenimo dalį atidavęs 
lietuvybės labui. j.

6



Tautos Šventė 
Latrobe Valley

Rugsėjo 20 d. latrobiečiai su 
svečiais iš Sale ir Melbourne, rinkosi į 
Moe St. Kieran bažnyčią, kur Tautos 
šventei Mišias atnašavo kun. Dr. P. 
Dauknys.

Visi giedojome lietuviškas giesmes 
ir meldėmės už Lietuvą.

Po pamaldų minėjimą tęsėme S. 
Šabrinskų sodyboje. Seniūnė V. Kože- 
niauskienė atidarė minėjimą ir pąskai-

Tautos Šventės minėjime dalyvavę latrobiečiai ir svečiai.
Priekinėje eilėje sėdi iš kairės:
R. Rutkauskienė, Sale seniūnė E. Eskirtienė, inž. K. Mieldažys, kun. Dr. P.
Dauknys, V. Koženiauskienė, R. Mačiulaitienė, S. Šabrinskas.

Brisbanas
Krikščionybės 600 metų Jubiliejaus 

minėjimas spalio 11 d.
Po ilgų pasiruošimų mūsų bendruo

menė atšventė šią taip svarbią mūsų 
tautai ir bažnyčiai šventę. Spalio 11 
d., sekmadienį St. Marys bažnyčiai 
prisipildžlus tautiečių, pradėjome 
šventę su šv. Mišiomis. Atnašavo 
svečias prel. P. Butkus iš Sydney, 
vyskupo atstovas emigrantų kapelio
nas kun. M. Mc Carthy ir mūsų 
kapelionas kun. dr. P. Bašinskas. Prel. 
P. Butkus savo pamoksle poetiškai 
apibūdino krikščionybės atneštas dva
sines dovanas mūsų tautai, kuri per 
600 metų liko ištikima tikėjimui, 
pamilusi Rūpintojėlį Kristų ir jo 
motiną Mariją. Kun. M. Mc Carthy 
kalbėdamas perdavė sveikinimus mūsų 
bendruomenei nuo arkivyskupo F. 
Rush, kuris pamilęs lietuvius kaip savo 
valkus. Dėl ligos negalėdamas daly
vauti laimino visus, o ypatingai mūsų 
kapelioną. Pamaldų metu giedojo 
choras, vargonais palydint K. Mllvy- 
dienei. Buvo džiugu matyti daug 
jaunimo tautiniuose rūbuose dalyvau
jant pamaldose.

Iškilmingas minėjimas vyko Xavier 
vaikų ligoninės salėje. Prie puikiai 
papuoštų stalų susėdo pusantro šimto 
tautiečių. Bažn. pirm. V. Bagdonas 
pasveikinęs visus pakvietė prel. P. 
•Butkų atidaryti minėjimą su invoka- 
cija. Toliau kalbėjo atstovas iš Ethnic 
affairs Mr. Marchant, kviesdamas 
jaunimą neatsisakyti savo kalbos, 
papročių ir dalyvauti tautos gyvybės 
išlaikyme.

Skaitytojai pasisako
PASIPIKTINĘ HUMORU

Sydnejaus lietuviams jau įgriso 
klausytis "Linksmųjų brolių" išgalvo
tų nekultūringų įžeidinėjimų atskirų 
asmenų ir organizacijų savo progra
mose, kada tik "Linksmieji broliai" 
yra pakviesti dalyvauti parengimuose.

Jei jie negali sukurti nieko kultū
ringo, tik kritikuoti ir pajuokti 
organizacijas ir atskirus asmenis, 
kurie dirba Lietuvos laisvinimo darbą, 

td pakvietė svečią iš Melbourno inž. 
Kizimierą Mieldažį.

Esame dėkingi Mleldažiui už daly- 
varimą mūsų minėjime ir įdėtą darbą 
įdomios paskaitos paruošimui. Minė
jimas baigtas Tautos Himnu.

Toliau vyko vaišės ir pašnekėsią!. 
Seniūnijos kasos labui pravesta loteri
ja.

Temstant skirstėsi iš toliau atvykę 
svečiai, bet latrobiečiai neskubėjo į 
namus. Klausėmės lietuviškos muzi
kos, tvarkėme stalus, džiaugėmės 
gerai pavykusia švente.

a.a.

Latvių atstovas Mr. Kukums tarė 
sveikinimo žodį. Kun.M. Mc Carthy 

■ taip pat linkėjo visiems išlaikyti savo 
stiprų tikėjimą ir dėkojo mūsų kap. dr. 
P. Bašinskui už įdėtą didelį 20 metų 
darbą aptarnaujant Queenslando lie
tuvius. Valdybos pirm. B. Butkus 
sveikino visus taip gausiai susirin
kusius mūsų mažoje kolonijoje. Šven
tei pritaikytą paskaitą skaitė J. 
Platkauskas. Nušvietęs senosios lietu
vių tautos tikybos bruožus, iškėlė 
neteisybes ir vargus, pakeltus mūsų 
tautos kryžiuočių laikais. Dievas buvo 
gailestingas mūsų tautai suteikdamas 
šv. Kazimierą ir vėliau vysk. J. 
Matulaitį būti užtarėjais danguje. 
Paskaitininkas, gerai pasiruošęs, kal
bėjo angliškai, užtai jaunimas buvo 
labai sudomintas, dauguma girdėjo 
šitokią istoriją pirmą kartą. Prel. P. 
Butkus papasakojo savo įspūdžius, iš 
Romos jubiliejaus švenčių ir apdova
nojo Brisbanės veikėjus ir jaunimą 
įvairiais medaliais.

Sekė meninė dalis, kurią prane
šinėjo R. Platkauskienė. Choras sudai
navo penkias dainas pakaitomis su 
tautinių šokių rateliais. Tautinių 
šokių grupė išpildė penkis šokius. V. 
Bagdonui padėkojus visiems svečiams 
ir dalyviams, prasidėjo pietūs. Matėsi 
svečių ir iš Melbourno. Didelė padėka 
tenka tam mažam būreliui žmonių, 
kurie anr savo pečių nešė visus 
organizavimo rūpesčius ir darbus. 
Taip pat ačiū virtuvės šeimininkėms: 
Luckienei, Butkienei irStelmokienei.

R. Platkauskienė

tai yra ne kas kita kaip lietuvių 
bendruomenės organizacijų ir pavie
nių asmenų, dirbančių mūsų veikloje, 
išniekinimas ir pasitarnavlmas mūsų 
Tėvynės okupantui.

Reikšdami nepasitenkinimo protes
tą, pageidaujame, kad "Linksmieji 
broliai" su savo nekultūringomis 
programomis daugiau nepasirodytų 
kultūriniuose parengimuose.

Su pagarba: Buvę ir girdėję.

ADELAIDĖ
LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ 

JIBILIEJAUS MINĖJIMAS

Pirmoji minėjimo dalis jau įvyko šiais metais birželio 28 d. Antroji dalis įvyks 
lapkričio 21-22 dienomis, per Kristaus Valdovo šventę šia tvarka: 
Lapkričio 21 d., šeštadienį:

9.00 vai. ryto radijo valanda: programa Lietuvos krikšto mintimis. Programą 
paruošė E. Varnienė.

7.00 vai. vakare Šv. Kazimiero bažnyčioje šv. Sakramento pagarbinimas ir 
bendra išpažintis.

8.00 vai. Lietuvių katalikų centro salėje Pr. Pusdešrio 3 veiksmų drama: 
"Vardan Dievo", vaidina A.L.T. VAIDILA, rež. V. Opulskis.

Lapkričio 22 d., sekmadienį: 11.15 vai. ryto šv. Pranciškaus Ksavero 
katedroje iškilmingos šv. Mišios. Visos lietuvių organizacijos prašomos 
pamaldose dalyvauti su savo vėliavomis.

1.00 vai. p.p. Lietuvių katalikų centro salėje šventiniai pietūs su garbės 
svečiais ir menine programa.

Norintieji dalyvauti pietuose, prašomi užsirašyti pas A.L.K. Moterų d-jos 
valdybos nares iki lapkričio 15-tos dienos.

Kviečiame visus Adelaidės ir apylinkių lietuvius gausiai dalyvauti visuose 
jubiliejaus parengimuose.

Lietuvos Krikšto 600 m. Jubiliejaus Komitetas Adelaidėje

PADĖKA
Staiga mirus mylimai žmonai, motinai, senelei,

A. A.
ANELEI JUODVALKIENEI

Nuoširdžią padėką išreiški am. Miniui tarus graudingus atsisveiki
nimo žodžius kapinėse. Dalyvavusiems laidotuvių pamaldose, 
bažnyčioje ir kapinėse. Pareiškusiems užuojautą, žodžiu ir raštu, ir 
atnešusiems gėlių vainikus. Už šermenų suruošimo organizavimą, 
nuoširdus ačiū Keraitienei ir jai pagelbėjusiems: Makūnams, 
Vičiuliams, Borumams, Pužienei, Vidai Howe, Martišienei, Butavi- 
čienei, Peteličikienei ir Daubarienei. •

Nuliūdę: vyras Balys, sūnus Algis, duktė Birutė, 
vaikaičiai: Petras, Katarina ir Antanas.

A. A.
EMI LIJO N UI KOLAKAUSKUI

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame: jo žmonai Stanislavai 
netekus mylimo ir brangaus gyvenimo draugo^ dukrai Jutai, žentui 
Viktorui, sūnui Jurgiui, marčiai Ninai ir visai giminei.
Kartu su jumis liūdime

E. ir E. Šliteriai, Caloundra, Qld.

/N. jĄ,.
EMI LIJONU! KOLAKAUSKUI

mirus, žmonai Stasei, dukrai Juditai ir sūnui Jurgiui su šeimomis gilią 
užuojautą neikiame ir drauge liūdime.

Izidorius ir Elena Jonaičiai

Sydnejaus Lietuvių klubo garbės nariui
A. A.

EMI LIJO N UI KOLAKAUSKUI

mirus, jo žmoną Stasę, sūnų Jurgį, dukterį Jutą ir jų šeimas giliai 
užjaučia ir kartu liūdi

Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS

KĄ BIBLIJA KALBA APIE 
PAVEIKSLUS IR STABUS?

Mozės '2-roj Knygoj 20:4-5 sako
ma: "Nečtaryk nei jokį paveikslą, nei 
pavydalą, ar tai būtų danguje ar ant 
žemės, po žeme ar vandenyje. 
Negarbink ir nesilenk jiems, netar
nauk jiems, nes aš Viepats tavo 
Dievas atlankysiu ir bausiu tave." 
Dovydas-Psalmoje 98:7 taip sako: - 
Sarmatytis turėtų visi tie, kurie 
paveikslams tarnauja ir stabais giriasi. 
Pranašas Jeremijus 10:3-6 taip kalba: 
- nes žmonių padaryti dievai vieni 
niekai. Jie iškerta miške medį ir 
daiiydė su kirviu nutašo dievaitį. 
Paskui pagražina su sidabru bei auksu, 
pritvirtina jį su vinimis, kad nenukris
tų: jie niekas daugiau nėra kaip tik 
stulpai aptraukti, jie negali kalbėti, 
nei paeiti, reikia juos nešioti. Todėl 
nesibijokite jų, nes jie negali niekam 

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

pagelbėti, nė nuostolio padaryti. Bet 
Tu Viešpatie Dieve, nėra Tau lygaus, 
nes Tavo vardas yra įrodytas per Tavo 
didžius darbus. Kas Tavęs nesibijotų, 
Tu Karaliau tautų?

Taipgi pranašas Izajus 44 syrluje 
rašo apie dievaičių darytojus: - Mes 
dabar gyvename tame laike, kuriame 
Dievo bausmė palietė dievaičių dir
bėjus ir jų garbintojus, ant viso 
paviršiaus žemės. Taigi meskime nuo 
savęs visokios rūšies dievaičius kaip 
Pranašas sako Izajo 2:20. Darbai 
Apaštalų 17:29.

Atiduokime garbę vienam Dievui, 
Sutvėrėjui dangaus ir žemės, ir visų 
matomų ir nematomų daiktų: taipgi 
Jo sūnui Jėzui Kristui, kursai ėmė 
galybę, pradėjo viešpatauti čia ant 
žemės; kuris gali mus apsaugoti nuo 
atomo bombų ir kitų distruktyvių 
elementų. Todėl maldoje kreipiamės 
varde Jo. Dan. 12:1.
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI"

AUKOJO:

J. Simaitis NSW $ 20
Vincas Stagis Vic. $ 25
J. Paragienė Vic. $ 10
E. Stašienė NSW $ 20
A. Obeliūnas Vic. $ 5

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI
Gustavas Narušis 
53 Jessie St.
W. Preston, Vic. 3072.

SALE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
šiuo pranešu Kariuomenės Šventės 

minėjimo tvarką.
Lapkričio 14 dieną, šeštadienį pradžia 
lietuviškom pamaldom 12 vai. vienuo
lių seselių gražioje koplyčioje, 341 
York St.; Sale.

Po pamaldų minėjimas vyks Vit
kauskų namuose, 68 Elgin St. Sale.

Paskaitą skaitys V. Bosikis - 
Melbourne ramovėnų pirmininkas. 
Meninė programa, turinga loterija ir 
visiems dalyviams užkandžiai.

Maloniai kviečiu visus iš arti ir toli 
dalyvauti minėjime.

S’yiDNEJiUJlE
Šįmet tarp gruodžio 18-tos ir 26- 

tos dienos į Sydnejų atvyksta 220 
atstovų iš daugelio pasaulio kraštų, 
kurie dalyvaus VI-jam Pasaulio lietu
vių jaunimo Kongrese.

Sydnejuje yra sudarytas komitetas 
iš įvairių organizacijų atstovų ir iš 
pavienių asmenų, kurie rūpinsis 
svečių apgyvendinimu ir globa. Ko
mitetas susideda iš šių asmenų: 
A. Giniūnas - Sydnejaus Apylinkės 
pirmininkas - tel. 787-4596. A. 
Savickienė - Sydnejaus Apylinkės 
valdybos atstovė - tel. 6499-399. E. 
Badauskienė - tel. 747-1451. D. 
Bižienė - Katalikų Kultūros D-jos 
atstovė - tel. 587-837. M. Cox, 
"Sūkurio” ir "Sutartinės" vadovė - 
tel. 484-6276. V. Coxaite - Sydnejaus 
Jaunimo Sąjungos pirmininkė - tel. 
484-6276. J. Reisgytė - Fraser - tel. 
872-1860. A. Kramilius - "Dainos" 
choro atstovas ir ateitininkų pirmi
ninkas - tel. 727-3131. E. Lašaitis - 
Sydnejaus sporto klubo "Kovas" 
pirmininkas - tel. 734-118. P. Saka
lauskas - ramov. - tel. 759-4289

Kalėdų laikotarpyje viešbučių kai
nos yra labai aukštos. Maloniai prašom 
visus tautiečius atidaryti savo širdis ir 
namų duris priimant ir globojant 
atvykusius svečius iš daugelio pasau
lio kraštų.

Tie. kurie nori prisidėti prie 
reikšmingo lietuvybės reikalo, malo
nėkit susisiekti su aukščiau išvardin
tais asmenimis - svečių globos 
komiteto nariais.

□

□

□

□

B

□

a

g
=

□

E. Eskirtienė - Sale seniūnė.

MIEILIBCUIRNE
A.A. Monsinj. kun. Pr. Vaserį 

pakelti garbės prelatu, pasiūlymą 
įnešė Ričardas Šemetas ir prašymą 
vysk. P. Baltakiui pasirašė visų 
Melbourne organizacijų atstovai, ne 
vien tik šauliai, kaip mano straipsnyje 
- "Atidavėme paskutinę pagarbą" 
buvo parašyta.

Al. Baltrukonienė

VyiDNEJItJJlIE
Lapkričio 14 d., sekmadienį, 2 vai. 

popiet, Sydnejaus lietuvių klube 
Bankstowne, šaukiamas visų vietos 
lietuvių organizacijų atstovų posėdis 
sudarymui parengimų kalendoriui se
kantiems 1988 metams.

Maloniai prašome atsiųsti į posėdį 
savo atstovus su pramatytomis paren
gimams datomis.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

"Baltic News" loterijos rezultatai

1- mą prizą elektroninį virimo puodą 
laimėjo E. Germanis, bilieto nr. 2392.
2- trą dulkių siurblį - V. Šutas bil. nr. 
2299 ir 3-čią elektr. kavos puodą - J. 
Venclovienė bil. nr. 1336.

- A. Giniūnas -
Baltic News atstovas.

Sydnejaus Parapijos savaitgalio mo
kykla užbaigia šiuos mokslo metus su 
viešu pasirodymu visuomenei lapkričio 
29 d., sekmadienį, 1.00 valandą, 
Bankstowno lietuvių klube.

Mokiniai išpildys programą. Mokyk
lą baigiantieji bus pristatyti visuome
nei ir įteikiami įvertinimai. Visi 
prašomi dalyvauti šioje mokyklos 
šventėje. Šių metų užbaigimas vi
siems ypatingas tuo, kad po 17 metų, 
mokyklos vedėja Julija Lašaitienė 
pasitraukia iš savaitgalio mokyklos 
mokytojos darbo.

Visi, ypač buvę mokyklos mokiniai 
ir tėvai, kviečiami dalyvauti atsisvei
kinimo su Julija Lašaitiene pietuose, 
kurie įvyks po programos užbaigimo, 
klubo salėje.

Norintieji dalyvauti atsisveikinimo 
pietuose prašome užsiregistruoti iki 
lapkričio 20 dienos skambinant Kristi
nai Dičiūnlenei - 630-7981, ar 
Vyteniui Šliogeriui - 50-8846.

Mokyklos tėvų komitetas.

Lietuvių kooperatinė kredito drau
gija "Talka", Sydnejaus skyriaus 
informacinis susirinkimas įvyks lap
kričio mėn. 14 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. klubo patalpose, Bankstowne. 
Talkos nariai ir norį įstoti nariais, yra 
maloniai kviečiami atsilankyti ir 
pabendrauti. Laukiame svečių Iš 
Melbourno - Talkos valdybos.

į,—a=irar»-rT-gicii—r—=aag--------- ------------------------------- 3BI ' UHP==iBg

| MELBOURNO LIETUVIU TEATRAS "AUŠRA"

□ D
| stato Gražinos Mareckaitės, pjesę -

B EGLĖS NAMAI
| sekmadienį, 15-to lapkričio mėn. 1987 m. 2.30 vai. p.p.

m Melbourno Lietuvių namų salėje. 1
j | Visi tautiečiai iš toli ir arti kviečiami atvykti ir pamatyti i|
|Į| šį nepaprastą pastatymą.
n °

i! Bilietų kaina: $ 8. Vaikams iki 12 metų veltui.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 lb EAST TERRACE B ANKSTOWN TcI. 708 1414

□

S

Klubas atidarąs
Pirmadieniais ir trečiadieniais - 5 vai. - iki 10.30 vak. Antradieniais 
uždarytas. Ketvirtadieniais - 5 vai. - iki 11 vai. vak. Penktadieniais - 5 vai. 
iki 12 vai. Šeštadieniais - 2 vai. iki 1 vai. ryto. Sekmad. - 12.30 vai. iki 10 
vai. vak.

S M S

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

Dėmesio, dar yra narių neapsimokėjusių nario mokesčio. 
Paskutinis terminas spalio 31 diena.

□

□

□

□ □

□

a
Gruodžio 20 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. p.p. klubo narių vaikams, iki 12 
metų amžiaus rengiama Kalėdų eglutė.
Prašome tėvus užregistruoti savo vaikus iki lapkričio 15 dienos, pranešant 
vaikų vardus ir amžių ir savo nario numerį.
Žinios reikalingos parenkant vaikams tinkamas dovanas.

- ORiuiiomiiwuiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiaiiiiiimmaimimmiBiiiiiiHiiiiBiiiimiiiiiaiiiiiiiiiHiiaiiiiiiiHiiiainnimiiiai

□ ė

KVIEČIAM

VAIŠES

Lietuvių namuose, lapkričio mėn. 7 d.. šeštadienį, 6 v.v.

Po skanios vakarienės bus turtinga loterija.

Pelnas Bendruomenės laikraščiui "Mūsų Pastogei

Stalus užsisakyti pas F. Sodaitį, tel. 569 9578.

įėjimas 7 doleriai.

ALB Melbourno Apylinkės valdyba

Prašome įsidėmėti, kad susirinkimas 
įvyks šeštadienį. Turėsime daugiau 
laiko išklausyti pranešimų apie tvirtą 
Talkos finansinę padėtį pasaulio biržų 
audroje. Jei turite kokių abejonių ar 
klausimų dėl investacijos, ar paskolų 
gavimo, nepraleiskite progos išsiaiš
kinti. Laukiame. ,, ,, ,Valdyba.

Sydnejaus lietuvių pensininkų val
dyba ruošia iškylą į Gosfordo apylin
kes lapkričio 19 d., ketvirtadienį. 
Kviečiame narius ir svečius dalyvauti 
įmokant 10 dolerių mokestį asmeniui 
Ugi lapkričio 15 dienos pas valdybos 
narius arba Uetuvių klubo raštinėje.

Išvyksime 7 vai. 30 min. ryte nuo 
lietuvių namų Bankstowne.

Išvykos informacijų suteiks skam
binant pensininkų valdybos sekretorei

M. Šidlauskienei tel. 520 2556 
Pensininkų valdyba

Sydnejaus Lietuvių Moterų Drau
gija ruošia savo metinę iešminę 
Sodyboje, lapkričio 8 d., sekmadienį, 
12 vai.

Visus mielus tautiečius kviečiame 
atsilankyti į Lietuvių Sodybą Enga- 
dinėje. Praleisti popietę gražioje 
Sodybos aplinkoje, pasivaišinti ska
niais Moterų Draugijos ruošiamais 
lietuviškais patiekalais ir pasigėrėti 
mūsų jaunųjų šokėjų tautiniais šo
kiais. Taip pat bus laimės šudnys, 
kuriame galėsite išbandyti laimę.

Laukiame visų.
Sydnejaus M. D-jos valdyba.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

| Published by the Lithuanian Communllg Publishing Society Ltd. : 
f Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

: Redaktorius V. Augustinavičius
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I Bankstovn. N. S. V. 2200
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Pulgis Andriulis

SU SPARNAIS IR BE SPARNŲ

Sydnėjaus miesto dalis Kings Cross, 
pagarsėjusi čiabuvių ir turistų tarpe 
kaip Australijos Montmartre, tapo 
surišta ir su lietuvių literatūra. Ten 
gyvendamas 1950-51 metais rašytojas 
Pulgis Andriušis parašė apysakų 
"Sudiev, kvietkeli", kuri garsi ne vien 
tuo, kad ji tuojau buvo "Australijos 
lietuvio" leidyklos Adelaidėje išleista 
ir laimėjo 1951 metų Lietuvių 
rašytojų draugijos premiją, bet ir tuo, 
kad ji yra pati pirmoji lietuviška 
knyga, parašyta ir išspausdinta Aus
tralijoje. Australijos lietuvių litera
tūros pradininko garbė priklauso 
Pulgiui Andriušiui.

I Australiją Andriušis atvažiavo 
1949 m. balandžio 13 d. būdamas 42 
metų amžiaus, pačiame kūrybinių 
jėgų sužydėjime. Iš laivo išlaipintas 
Melbourne, per Bonegillos imigrantų 
stovyklą pateko į Sydnėjų. Buvo 
paskirtas valyti traukinio vagonus 
Sydnėjaus centrinėje geležinkelio 
stotyje ir apgyvendintas Chulloroje, 
palapinių stovykloje. Tenai, žiemos 
lietui ir vėjams plakant brezentinės 
palapinės stogą, o po kiek laiko Surry 
Hills priemiesty susiradęs skylę pasi
statyti lovai, kuri turėjo atstoti jam ir 
kėdę ir stalą, Pulgis rašė kelionės i 
Australiją Įspūdžius - "Laivas links
mybės" - kuriuos lietuviškai mokantis 
vokietis Eizentrautas Vokietijoje 
vertė 1 vokiečių kalbą ir įsiūlė 
spausdinti vokiečių žurnalui "Frank
furter Illustriete Zeitung". Buvo 
suplanuota tuos įspūdžius, perlaidus 
per laikraštį, išleisti 30,000 tiražo 
knyga. Visas tiražas būtų buvęs 
nupirktas mokyklų bibliotekoms, bet 
tas planas, deja, sudužo. Pulgio 
šalpokiški ir gal šiek tiek sugroteskinti 
pasakojimai apie savo išgyvenimus 
Australijoje skaudžiai papiktino juoko 
nesuprantančius, šalto angliško ofi
cialumo pilnus Australijos emigra
cinės komisijos valdininkus Vokie
tijoje. Jie užprotestavo ir privertė 
žurnalą tolimesnį įspūdžių spaus
dinimą sustabdyti, nes juose apie 
Australiją buvo kalbama be reikiamos 
pagarbos. Žurnalo redaktorius net 
atsiprašinėjo Australijos laikraščiuose 
už padarytą "klaidą". Andriušis 
sakydavosi neišleistos knygos vokišką 
vertimą tebeturįs Ir, norėdamas kur 
nors panaudoti, turėsiąs versti atgal į 
lietuvių kalbą. Versti gal ir nebūtų 
reikėję - "Laivą linksmybės" tuo 
pačiu metu atkarpoje spausdino Mem- 
mingene leidžiamas lietuviškas laik
raštis "Mintis".

1064 m. Pulgis Andriušis 
skaito savo kūrybą Lietusią 
Dieną literatūros vakare 
Melbourne.

Pulgis Andriušis (Fulgencijus 
Andriusevičius) gyvenimui ruošėsi 
plačiai užgriebdamas išsilavinimo sri
tis. Studijavo literatūrą universitete, 
dailę Meno mokykloje, teatro dalykus 
B. Sruogos teatro seminare, veikė R. 
Juknevičiaus vadovautoje studentų 
teatro draugijoje "Stedra", išmoko 
kelias svetimas kalbas ir tarptautinę 
esperanto kalbą. Apsisprendęs gy
venti vien iš plunksnos, Andriušis 
Lietuvoje greitai iškilo kaip kūry
bingas labai savito braižo žurnalistas 
ir humoristas. Mėgo keliauti Lietuvoje 
ir užsieniuose. Apsižvalgydamas Eu
ropoje, rašė Lietuvos lailkraščiams 
įdomius spalvingus reportažus. "Lie
tuvos aidui" eilę metų rašė Kauno 
valstybinio teatro dramos pastatymų 
recenzijas. Pastoviai nusėdęs Klaipė
doje, dirbo "Lietuvos keleivio", o 
vėliau dienraščio "Vakarai" redak
cijose. Pajūrio krašte buvo pačiam 
visuomeninio, politinio ir kultūrinio 
gyvenimo sūkuryje ir jo plunksnai ne 
vien iš kūrybinio pašaukimo, bet ir iš 
pareigos kasdien buvo tikra šiena
pjūtė. Jo publicistika buvo įdomi, 
literatūriniai vertinga, pasižyminti 
šviežiu žodingumu. Jo nenudėvėtas 
stilius net ir mažesnės svarbos įvykius 
padarydavo kažkaip didesniais.

1944 m., su šeima atsidūręs 
Vokietijoje pabėgėliu, gyvendamas 
Trossingene, Švarcvaldo prieangyje, 
Andriušis pasuko gilesne belestristl- 
nės kūrybos vaga. Pirmaisiais ištrėmi

mo metais, kada visi, kas tik valdė 
plunksną, nostalgijos deginami, rašė 
apie svetimą žemę ir svetimą dangų, 
svetimus kalnus ir svetimą duoną, 
Andriušis giliame įsimąstyme ir aiš
kiausioje gimtinės vizijoje kūrė savo 
tėviškės, Gaidžių kaimo aplinkos 
akvareles - Penkių beržų kroniką ir 
kitas lyrines apysakas, persunktas 
beveik į maldą panašios pagarbos 
gimtajai žemei. 1947 m. išleido 
pirmąją savo beletristikos knygą 
"Anoj pusėj ežero". Ši knyga pasirodė 
laiku. Svetimos aplinkos dvasiniai 
prislėgtas išeivis joje rado tai, ko 
širdis ilgėjosi - poetiškai atkurtą 
Lietuvos gamtą, idiliškus jos pa
veikslus. Knygą 1948 m. premijavo 
Liet. Raudonasis Kryžius už tai, kad 
"su meile įsijautęs į Aukštaitijos 
gamtovaizdį, sukūręs organišką me
džiagos ir formos vienybę, išreiškęs ją 
subtiliom, originaliom stilistinėm 
priemonėm, autorius davė originalų 
gimtosios žemės vaizdą."

Tikrai, tame premijos paskyrimo 
akte buvo rašoma tiesa. įsijautimas į 
tėviškės gamtovaizdį, sugebėjimas 
pasiekti medžiagos ir formos vienybę, 
rtėsužalota aukštaičių-sėlių kaimo 
kalba kaip tik ir buvo visų Andriušlo 
kūrinių didžiausios dorybės. Ir gyve
nime ir kūryboje Andriušis buvo 
paslaptingųjų tėviškės dvasių ir 
gamtos apžavėtas žmogus. Autobio
grafijoje jis apie save šitaip išsitaria: 
'...tiktai atvažiavęs į Gaidžius atos
togų pasijusdavau tikrai namie. Kaip 
vienas iš dvylikos brolių juodvarniais 
laksčiusių pasikabindavau ant gembės 
miestiškus sparnus, atvirsdamas eili
niu gaidžiškiu, savu tarp savųjų. Plona 
civilizacijos plutelė nutrupėdavo vos 
įžengus gimtojo kaimo laukuos, tėviš
kės vėjas nupūsdavo kažkur toli P. 
Skardžiaus ir S. Čiurlionienės lietuvių 
kalbą ir sąmonėn grįždavo skambi 
sėlių giminės tarmė, raktas į kai
miečių širdį.'

Būti eiliniu gaidžiškiu ir kalbėti 
senųjų sėlių giminės kalba Andriušiui 
buvo tikrasis savęs realizavimas 
žemėje, beveik ekstazinė gyvenimo 
pilnatvė, kuri jį kėlė ir nešė į gilesnį 
tikrovės pažinimą. Vienybėje su 
gamta augo jo kūrybinės galios. 
Sugebėjimas šalia stambiųjų medžių 
pamatyti kad ir mažiausią augalą, 
gėlę ar smilgą, nujautimas, kad visa 
toji žemės gyvybės ženklų visuma yra 
būtina gamtos sąrangai, įsižiūrėjimas į 
vabzdžių ir vabalų, gyvenančių virš

(Tęsinys 8-me psl.)

JOLANTA GAR0LITĖ

► Kaip žodis

ir kaip žodis pirmas, 
antras. . . 
išskrido paukščiai 
iš širdies
- kaip gervės rudenį 
New Yorke
skrido klykdamos 
į pietus
- mano mintys 
pas draugus

► Nasturtos

Pravažiuodama 
šį rytą 
pamačiau 
nasturtas 
žydinčias 
pakelėj

Žiedai 
degė 
rytmetinėj 
saulėj 
oranžiniais 
geltonais ir 
raudonais 
atspalviais 
prasižioję 
kaip 
karštos lūpos 
skendo 
gaivioj 
apskritų 
lapų 
juroj

JURGIS BISTRICKAS

Versmė

Per Zodiakus, per Kvasarus atvibravusi galia, 
pulsuojanti visatoje srovė pati pirminė, 
palietusi čia mano žemės dulkes, 
sukūrė pienę, vabalą ir tave, žmogau.
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"VAKARAS" ▲

IEVA POCIENĖ
SKULPTŪRA

"SIMBOLIŠKA MOTERIS" 
Bronza. 20 cm. 1986.

"PAUPY " ►

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vandens ir vandenyje, egzistencijos 
nepaprastumą vedė į pažinimą, kad ir 
žmogus yra tos kūrinijos neatidaloma 
dalis, apsprendžiama laiko, vietos, 
kalbos ir įsisūnijimo žemei, valdoma 
aplinkos sukeliamų psichinių būsenų 
nuo mažumos gyvenančių sieloje; 
būsenų, tėvų įpasakintų, įvaiduok 
lintų ir pačios gamtos sukeliamomis 
mistinėmis nuojautomis dvasion {ly
dintų.

Nenuostabu tad, kad ir sekančių 
dviejų premijuotų Pulgio knygų - 
"Sudiev, kvietkeli" (1951 m.) ir 
"Rojaus vartai" (1960 m.) - veikėjai 
beveik neišvedami iš to paties 
unikalaus, senoviško Gaidžių kaimo, 
ir, kad premijų paskyrimo aktuose 
pakartotinai iškeliamas Andriušio 
"giliai pažintas ir su meile atvaizduo
tas aukštaičių tradicinio kaimo būvis 
bei jo žmonių dvasia, sutelktas 
aukštaičių kalbinis lobis ir didelės 
kultūros stiliumi sukurti spalvingi 
vaizdai." Bet nuostabu yra tai, kad 
tos su tokiu lyg per padidinamąjį stiklą 
įžiūrėtu smulkmenišku preciziškumu 
gamtos aprašymais parašytos knygos 
buvo sukurtos jau išeivijoje, dvi iš jų 
čia Australijoje. Andriušis tada ne
begalėjo grįžt namo, nusiimt sparnus, 
vėl atvirsti gaidžiškiu ir ilgesio 
pažadintos vaizduotės kuriamus pa
veikslus iš naujo pasitikrinti vietoje.
Mažiausio šapo neužmirštančiuose, 
mikropasaulį atgimdančiuose pa
veiksluose, remdamasis ir pasitikėda
mas vien prisiminimo galia, Andriušis 
parodė turėjęs didelį, unikalų kūrėjo 
talentą. Pasidairę kitose literatūrose, 
jam tolimai giminingą terasime gal tik 
austrų rašytoją Adalbert Stifter, tarp 
kita ko filigraniškai išbaigtais saki
niais kūrusį gamtos vaizdų minia
tiūras.

Andriušis buvo įsitikinęs, kad atsi
sakymas žemaičių, aukštaičių ir 
dzūkų tarmių savybių ir žodyno 
suvalkiečių "bendrinės kalbos" naudai 
buvo ir tebėra klaida. Nepabijojęs 
kalbos gryninimo autoritetų įkyrumo, 
jis, kaip Donelaitis, kaip Valančius 
įnešė į mūsų rašto kalbą savo kaimo 
tarmę, ir jo drąsa jam buvo užskaityta 
kūrybiniu laimėjimu.

J. Ž I Ž Y S / FOTOGRAFIJA

Pulgis reiškėsi ir kaip humoristas, 
feljetonistas. Feljetonus jis rašė, kad 
praskaidrintų kasdienybę. Vokietijoje 
su A. Valentinu leido humoro laikraš
tėlį "Dievo paukštelis", dalyvavo 
grupėje rašytojų - B. Brazdžionis, St. 
Santvaras, A. Gustaitis ir Pulgis - su 
literatūros vakarų programomis lan
kiusių lietuvių stovyklas. Linksmesnis 
žodis tais sunkiais laikais buvo 
publikos entuziastiškai priimamas. 
Temos humorui nenormaliame stovyk
liniame gyvenime tiesiog mėtėsi ant 
tako, ir šitaip eidamas lengviausiu 
keliu ir pataikaudamas minios sko
niui, Andriušis tapo svieto linksmin
toju. Feljetonais jis sužibėdavo ir 
Australijoje literatūros vakaruose.

Savo išvaizda Andriušis praeivio 
akies nepatraukdavo; jis neišsiskirda
vo iš vyrų būrio. Buvo žemesnis negu 

vidutinio ūgio, bet neužtenkamai 
žemas, kad galėtumei pavadinti mažu. 
Smulkaus sudėjimo, pusapvalio kiek 
nuplikusio veido, tiesiai į viršų 
sušukuotais plaukais, kurie Australi
joje pradėjo greitai žilti. Bet. užkopęs 
ant scenos ir atvėręs burną, Andriušis 
tapdavo dideliu. Jo viršutinis krūtini
nis balsas buvo aiškus, sodrus, salėje 
visur aiškiai girdimas. Puikiai įsisąvi- 
nęs meniškojo skaitymo būdą, daryda
mas reikšmingas pauzes ten, kur 
klausytojus sprogdino nesulaikomo 
juoko proveržiai, jis valdė publiką 
pagal savo norą. Literatūros vakaruo
se jis buvo nepralenkiamas.

Iš tų kasdienos reikalui rašytų ir 
literatūros vakaruose skaitytų felje
tonų Pulgis sudarė tris knygas: " Ir vis 
dėlto juokiamės" (1962 m.), "Siunti
nėlis iš Amerikos" (1947 m.) ir "Daina 

iš kito galo" (1962 m.). Andriušio 
humoras aštrokai satyriškas, kando- 
kas, bet nesugadintas didaktiškumo 
tendencijomis, skirtas tik taip sau, lyg 
žaidžiant, žmonių silpnybėms pa
braukti prieš plauką. Tuose feljeto
nuose išeivių gyvenimo momentai, 
nors ir kiek sugroteskinti, vis tik rodo 
nemeluotą tikrovę ir lieka savotišku 
ano nepakartojamo lietuvių gyvenimo 
šviesų ir šešėlių dokumentu.

Nelaimė ištiko paskutinę Andriušio 
knygą "Viena išeivio istorija", kurios 
niekas negavo paskaityti. Susižavėjęs 
Amerikos lietuvio Juozo Bačiūno, 
vienu laiku buvusio Pasaulio lietuvių 
bendruomenės prezidentu, šakota 
tautine veikla, Andriušis ryžosi pa
rašyti jo gyvenimo istoriją. Rašyda
mas šią knygą, jis glaudžiai ben
dradarbiavo su Bačiūnų ir įdėjo daug 
darbo - visus trejų metų laisvalaikius. 
Važiavo net į Ameriką asmeniškai 
susipažinti su Bačiūno amerikoniška 
aplinkuma. Baigęs veikalą, nepasilikęs 
sau nuorašų, išsiuntė Bačiūnui išleisti. 
Bačiūnas netrukus mirė ir jo archy
vuose "Vieno išeivio istorijos" rank
raščio nebuvo rasta. Rankraščio 
likimas taip ir pasiliko apgaubtas 
paslapties.

Jaunystėje kartu su P. Cvirka Pulgis 
išvertė į lietuvių kalbą J. Dorgeles 
romaną "Mediniai kryžiai" (1931 m.) 
ir Claude Farrere romaną "Mūšis", o 
pats vienas M. Springborn romaną 
"Paskutinis Prūsų sukilėlis Herkus 
Mantas". Didžiausiu Andriušio gy
venimo darbu reikia laikyti vieno iš 
žymiųjų pasaulinės literatūros šedev
rų, Ispanijos rašytojo Miguel De 
Cervantes Saavedra veikalo "Išmin
tingasis idalgas Don Kichotas iš La 
Mančos" išvertimą į lietuvių kalbą. 
Prie šio didžiulio, dvylikos šimtų 
puslapių apimties veikalo vertimo 
Andriušis dirbo apie penkerius metus. 
Vertimą dviem stambiais tomais karo 
metu 1942-43 m. Kaime išleido 
Valstybinė knygų leidykla. Po karo 
Lietuvoje šis vertimas buvo išleistas 
antrą kartą, bet vertėjo Andriušio 
pavardė buvo nubraukta.

1968 m. Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla pradėjo leisti Andriušio 
"Rinktinius raštus", bet teišleido 
vieną tomą. Jame buvo įdėtas įdomus, 
ilgas autobiografinis aprašas "Sep- 
tinton įleidus", kuriame Andriušis 
kažkaip giedriai su kukliu atvirumu, 
nekeldamas savęs į aukštybes, susu
muoja savo nuotykių pilną ir plunksnai 
paaukotą gyvenimą.

Nuo 1952 m. Pulgis Andriušis su 
šeima gyveno Adelaidėje. Ketverius 
metus dirbo troleibusų konduktorium, 
paskui įsitaisė Adelaidės pašte, tele
grafo skyriuje, kur, darbo valandomis, 
kai nebūdavo telegramų, galėjo ir 
knygą paskaityti. Dėl to Pulgis visada 
buvo susipažinęs su naujausiai išėju
siomis knygomis. įsigijo sodybą su 
gražiu šiltųjų kraštų vaismedžių 
sodu, išaugino sūnų ir dvi dukras ir, 
prisilaikydamas, kiek jo bohemiškas 
būdas leido, žmonos Marytės, kuri 
visada buvo ištikimas jo gyvenimo 
Angelas Sargas, įvestos tvarkos, 
išgyveno kūrybingiausią savo gy
venimo laikotarpį ir sulaukė 63 metų 
amžiaus.

Kartu su žurnalistu VI. Radzevi
čium paruošė ir redagavo lietuvių 
įsikūrimo Pietų Australijoje (1947- 
1962 m.) apžvalgą-kroniką "Blezdin
gėlės prie Torrenso", kurią išleido J. 
Bačiūnas Amerikoje.

Pulgis Andriušis visiems buvo pa
lankus. Dalyvavo visur, kur tik kas jį 
kvietė, skaitė paskaitas, skaitė savo 
kūrybą tautinių švenčių programose 
ir Lietuvių Dienų literatūros va
karuose Adelaidėje, Melbourne ir 
Sydnėjuje. Dėstė literatūrą Adelaidės 
lituanistiniuose kursuose, išsamiai ir 
įžvalgiai aprašinėjo Juozo Gučiaus 
vadovauto Lietuvių teatro - studijos 
Adelaidėje dramų pastatymus. 1952- 
53 m. buvo Mūsų pastogės" pataria
mosios redakcinės kolegijos narys. 
1959-61 m. redagavo "Mūsų pas
togės" literatūros ir meno priedą 
"Polėkiai".

Apie jį čia kalbame, paminėdami 
šiais metais suėjusias jo 80 metų 
gimimo sukaktuves. Buvo gimęs 1907 
m. kovo mėn. 18 d. Gaidžių kaime, 
Tauragnų valsčiuje, Utenos apskr
ityje. Mirė 1970 m. gruodžio 19 d. 
Adelaidėje. ■
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(Atkelta iš 4-to psl.)
Rajono gale, kareivinių kieme, po 

žaliuojančiais medžiais būdavo su
statomi stalai, suolai, o virš jų 
ištiesiamos virvės su mažom tri
spalvėm vėliavėlėm. Panašios, dides
nės vėliavėlės stovėdavo ant stalų. 
Tarp žalių šakų jos mums rodydavosi 
panašios i linksmas peteliškes, kurios, 
drauge su ilgom eilėm stalų ir suolų, 
mums sudarė daug gražesnį reginį, 
negu slaptai, pro ramovės langus 
apžiūrėta salė, su vieninteliu, baltai 
dengtu, įstrižai per visų salų pasta
tytu stalu, apdėtu daugybe lėkščių, 
įvairaus didumo taurių ir įvairaus 
didumo ir nesuprantamo gausumo 
(mažiausiai po tris prie kiekvienos 
lėkštės) sidabrinių peilių, šakučių ir 
šaukštų.

Svečiams susirinkus ir susėdus mes, 
aišku, nebegalėdavome žiūrėti per 
langus. Kelios virtuvėje dirbančios 
tarnaitės neduodavo mums jokios 
progos net ir priartėti prie salės 
langų. Bet mums niekas netrukdė 
stebėti kareivių pietus. Šie ne tik 
valgydavo ir gerdavo, bet ir dainuo
davo - ir dargi labai gražiai - o prieš 
galą vienas kitas kartais net ir 
susimušdavo.

Po pietų įvykdavo pulko sporto 
šventė. Manęs nedomino nei lenkty
nės, nei įvairūs šokinėjimai, nei iečių 
bei kitokių daiktų mėtymas. Gražu 
man būdavo tik labai greitai pasta
tomi ir dar greičiau išardomi bokštai iš 
gyvų žmonių.

VACYS TAMOŠAITIS: "MELBURNAS SEKMADIENĮ" / LINO RAIŽINIS

Sporto šventei besibaigiant ar 
pasibaigus orkestras vėl grodavo 
Prezidento maršą, visi vėl stovėdavo 
"ramiai!", o prezidentas ir kiti 
svečiai, pulko vado lydimi, lipdavo į 
baltais arkliais pakinkytus fajetonus.

Tačiau tuomi diena dar nesibaig
davo. Sutemus ant visų pulko kareivi
nių pastatų būdavo uždegamos spal
votos lempelės, kuone iki vidurnakčio 
būdavo leidžiamos spalvotos raketos, 
aukštai danguje subyrančios į blizgan

čias raudonas, žalias ir geltonas 
žvaigždeles. Mums tai buvo nuostabus 
reginys. Tai žinodamos mamos mūs 
neguldydavo įprastu laiku, bet, ly
dimus Anusių, išleisdavo laukan 
gražybių pasižiūrėti. □

BRONĖ MOCKŪNIENĖ

(Iš spaudai ruošiamos knygos}

Po naktinio budėjimo telefono centralinėje, Karolė su Vygre išėjo į 
gatvę. Buvo gražus žiemos rytas. Oras trapus, šaltas, bet gaivinantis, kaip 
šaltinio vanduo. Po kojomis girgždėjo sniegas. Šalčio nurausvintais veidais 
vilniečiai skubėjo į darbus. Karolei norėjosi pasidžiaugti saulėtu žiemos 
rytu, pakvėpuoti grynu oru, nes, praleidžiant dienas prikimštose 
auditorijose, o naktis tvankioje centralinėje, ji buvo pasiilgusi saulės, kaip 
kalinys laisvės.

- Aš tave palydėsiu, - tarė draugei.
- Kokia tu šiandien gere, - juokėsi vilnietė draugė, įsikabindama Karolės 

ir prisiglausdama. - Paprastai aš tave turiu lydėti. Gal einam j Štralį kavos 
išgerti?

- Palikim kavą niūriai dienai, o šiandien džiaukimės saule.
Vygrė atsakė lenkišku trafaretu, kuris, išvertus, skambėtų "tegul bus 

kaip Sorė pasakė". Abi juokėsi patenkintos ir, perėjusios nedidelę aikštelę, 
pasuko į Pilies gatvę. Įkaitusios prišildytoj darbovietėje ir dabar jos 
nejautė šalčio. Ęjo tylėdamos, kiekviena, turbūt, regzdama savo minčių 
rezginį. Šalia savo minčių Karolė stebėjo kaip iš praeivių burnų garu 
veržėsi kvapas, primindamas jai vaikystėje pasakų knygose matytus 
legendų slibinus, kvėpuojančius ugnimi.

- Ką tu galvoji? - paklausė Vygrė, žiūrėdama į besišypsančios draugės 
profilį. Šaligatvis buvo siauras, o priešais einančių daug. Jos negalėjo eiti 
šalia viena kitos, todėl ir pokalbis buvo neįmanomas.

- Nepatikėtum, jei pasakyčiau, - atsakė juokdamasi Karolė.
- Paskubėkim išeiti iš tos makalynės, nes mus čia visai suspaus.
Jos paspartino žingsnius ir netrukus išėjo į Katedros aikštę. Čia buvo 

erdvu, niekas nebesistumdė. Aikštės pakraščiuose sniegas buvo 
nenuvalytas ir, rytmečio saulei šviečiant, jo paviršius mirgėjo, lyg 
apibarstytas smulkiais kristaliukais. Vidurys aikštės jau buvo nuvalytas. 
Netoli varpinės ratu sustoję stovėjo koks pusšimtis žmonių.

- Kas ten darosi? - ištiesusi kaklą žiūrėjo į tolį Vygrė.
- Tu aukštesnė, turėtum matyti, - juokėsi Karolė, prisimindama, kaip 

kartą draugė didžiavosi esanti dviem centimetrais aukštesnė už ją.
- Dramblys niekad neužmiršta, - atkirto Vygrė.
Priėjusios arčiau, jos neteko žado. Aikštėj, prie varpinės, puikavosi trijų 

žirgų traukiamas romėnų patricijų vežimas, natūralaus dydžio, nulipdytas 
iš sniego.

Dabar Karolė prisiminė, kad prieš kelias dienas ji praeidama matė 
vokiečių karį, pasidėjus) kibirą vandens, ridenantį sniegą, spaudžiantį jį į 

gniužulus ir kažką lipdantį... Ir štai jo darbo vaisiai! Skulptūra atrodė lyg iš 
balto marmuro išskaptuota: žirgai sprandus išrietę, pražiotom burnom, 

r ‘j . išplėstom-šnervėm, traukė dviejų natų^vežimą, kuriame stovėjo šarvais 
vilkįs gladiatorius ir, atrodo, skubėjo į turnyrą. Vežimo ratai su stipinais ir 
ašimis, arklių pakinktai ir vadelės, gladiatoriaus rankos, veidas ir plaukai, 
trumpai kirpti ir sušukuoti ant kaktos... viskas tobula, tikras meno 
šedevras!

Nežinia kiek kartų jos ėjo aplink skulptūrą, apžiūrinėjo ją iš visų pusių, 
iš visų kampų. Ir kuo ilgiau jos į ją žiūrėjo, tuo įdomesnė ji joms darėsi.

- Einam, drauguže, - patempė draugę už rankos Karolė. - Nuo karšto 
tavo rudų akių žvilgsnio, pradės skulptūra tirpti. Kelintą valandą tu turi 
paskaitą šiandien? - surimtėjo ji.

- Antrą po pietų, - vis dar nepajėgdama atitraukti akių nuo skulptūros, 
atsakė Vygrė.

Pagaliau, palikusios skulptūrą, jos pasuko į šalia Katedros aikštės esantį 
parkelį, kurį perkirtus išeinama netoli Vygrės namų.

- Aš įsivaizduoju, kad tikras meninkas yra kaip paukštis, - filosofavo 
Vygrė. Kūrybinis jausmas verčiasi iš jo, kaip giesmė iš paukščio krūtinės. 
Jis kuria ne dėl to, kad iškeltųsavo vardą ar sugebėjimus, bet dėl to, kad 
jausmas nebetelpa jame, kad turi būti išsakytas, išlietas. Kad taip yra rodo 
jau ir šis faktas, kad kūrėjas nepaliko nei parašo ant skulptūros. Jis dirbo 
nežinia kiek valandų, sukūrė tikrą deimantuką, visai negalvodamas, kad 
tas kūrinys išsilaikys gal tik kelias dienas: sutirps saulėje ar bus vandalų 
sunaikintas kurią naktį.

- Kareiviškas gyvenimas turi būti kietas menininkams,-pritarė jai 
Karolė. Jis nori kurti, nori, anot tavęs, išsakyti save, bet iš jo yra atimtos 
visos galimybės - vietoj plunksnos, teptuko ar kalto, šautuvas įbruktas į 
rankas.

Parkas buvo giliai prisnigtas, vien tik neplatus takai atkasti. Jos ėjo 
vienu iš tų takų, fį'o susikabinusios, galvas nuleidusios, vis dar svajodamos 
apie tą paslaptingą skulptorių kareivio uniformoje ir apie jo žavingą kūrinį.

- Atsargiai! - staiga suriko Karolė, patraukdama draugę į šoną, o pati 
įklimpdama į gilų sniegą. Kaktomis jos vos neatsimušė į pakaruoklį, kabantį 
ant medžio šakos. Apie keturių dešimčių metų vyras, smulkutis, kabojo 
pakartas ant medžio šakos ir pučiant vėjui, sukiojosi. Ant jo kaklo buvo 
užkabinta lenta su vokišku užrašu: "Jis vogė karinės valdžios turtą."

Vygrė ėmė isteriškai verkti. Karolei rodėsi, kad parke pradėjo temti, 
nors saulė tebešvietė kaip švietusi. Ji juto burnoj šleikštulį ir pradėjo 
žiaukčioti.

- Baisu...baisu...- Kartojo Vygrė ir jos ranka, į kurią Karolė buvo 
įsikibusi, drebėjo.

Išėjusios iš parko mergaitės nieko nebekalbėjo. Nebebuvo žodžių. Nieko 
nebebuvo, tik baisus vaizdas stovėjo jų akyse. Ryto giedri nuotaika buvo 
sugadinta. Tumpai atsisveikinusios jos nuėjo savais keliais.

Karolė grįžo namo aplinkiniais keliais. Ji žinojo, kad į dešimtos valandos 
paskaitą nebenueis. O jei ir prisiverstų nueiti, iš to naudos nebūtų; tik 
sėdėtų, žiūrėtų į profesoriaus veidą ir nieko nesuprastų.

Užėjusi į savo kambarį pasiėmė rankšluostį ir gabalą muilo ir, vietoj 
paskaitos, ji nuėjo į gatvės gale esančią miesto pirtį. □
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laukiant transporto į australiją

1949. Ignas ir Birutė Bieliūnai 
IRO stovykloje Amberge, Vokietijoje.

1949. Alena ir Vytukas Karazijos 
Būgneli stovykloje, Italijoje.

" S K A U G U M " - norvegų prekinis laivas, pritaikytas 
imigrantams vežti i Australiją. Laive tilpo 1200 keleivių. 
Kabinos buvo didžiulės, lovos trijų aukštų, glaudžiai 
sustatytos, sunku būdavo praeiti. Iš Neapolio į Melboumą 
"SKAUGUM" atplaukdavo per 29 dienas. Vienas svarbiausių 
kelionės įvykių buvo Neptūno krikštas, ištinkantis 
keleivius laivui kertant pusiaują.

I960. "SKAUGUM" atplaukia i Sydney. Kairėje Bennelong 
Point, tramvajų garažas ir remonto dirbtuvės. Šiandien 
toje vietoje stovi garsusis Sydnėjaus operos pastatas.

Pirmieji šeši mano gyvenimo metai 
prabėgo Aukštojoj Panemunėj, 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Kęstučio penkto pėstininkų pulko 
rajone. Dvidešimti metų vėliau rašyti 
atsiminimai iš to ankstyvo laikotarpio 
seniai išdilo iš atminties ir kalba tik iš 
pageltusių ir byrėti bepradedančių 
seno popierio lapų...

Kiekvienais metais, pačiam gra
žiausiame vidurvasary, būdavo ren
giama pulko šventė. Vaikams tai 
būdavo nesibaigiančių Įdomybių lai
kas. Aikštėje per kiaurų dieną 
kareiviai rikiuodavosi, žygiuodavo ir 
atlikdavo visokius mums nesupranta
mus pratimus. Jų prisižiūrėję mes 
vėliau ir savo būryje stengdavomės 
įsivesti panašią drausmę, kuri pa
sireikšdavo tuom, kad visi be išimties 
pasiskelbdavom vadais ir, kiek tu
rėdami balso, šūkaudavome savotiškas 
komandas mūsų įsivaizduojamom ar
mijom: "Engtee aarš!”

Prieš šventę visas rajonas būdavo 
tvarkomas, medžių šakos ir krūmeliai 
karpomi, takai ir takeliai barstomi 
smėliu ir žvyru. Prieš kareivinių 
pastatus apskritose klombose karei
viai sudėliodavo iš raudonų plytų ir 
baltų akmenėlių baltą Vyti raudonam 
dugne, Gedimino stulpus ir šiaip 
Įvairius ornamentus ir parašus. Pulko 
vartai ir aikštėj stovinti estrada 
būdavo apvainikuojami ir išpuošiami, o 
iš nukirstų medelių bei šakų buvo 
statomi vartai dar keliose rajono 
vietose.

Pati šventė trukdavo visą dieną ir 
mes, neatsižvelgdami į jokius mamų 
prašymus bei draudimus, dalyvauda
vome visose iškilmėse.

Diena prasidėdavo pamaldomis lau 
ke. Viename aikštės gale būdavo 
Įrengiamas gėlėmis papuoštas alto
rius, o priešais jį pastatoma porą ilgų 
pusračių iš kėdžių ir keliolika eilių 
suolų. Kėdės būdavo skiriamos aukš
tiesiems svečiams iš Kauno, pulko 
vadui su ponia ir keliems aukštesnio 
laipsnio karininkams, irgi su poniomis. 
Ant suolų sėdėdavo visi kiti pulko 
karininkai su šeimomis. Kareiviai 
stovėdavo surikiuoti už kėdžių, kam
pu j suolus. Kitoj altoriaus pusėj 
būdavo paruošta vieta orkestrui.

Svarbiausia šventės iškilmingumo 
priežastis buvo dalyvavimas res
publikos prezidento, kelių ministrų ir 
generolų. Visi jie atvažiuodavo jau ir į 
pamaldas, lydimi savo labai išsipuošu
sių ponių.

Jų sutikimui viskas būdavo paruošta 
iš anksto: visas pulkas susirinkęs, 
kareiviai lygiose eilėse išsitempę, 
orkestras pasiruošęs pūsti savo dūdas 
ir mušti didįjį būgną. Mano svarbiausių 
draugų ir mano pačios tėvai priklausė 
prie kėdėse sėdinčių grupės, todėl ir 
mes turėdavom teisę ten stovėti prisi
glaudę prie mamos kelių, nepamirš
dami saugoti nuo sutepimo savo baltų 
kojinių ir kitų šventiškų parėdų. 
Tačiau nei stovėjimas prie mamų, nei 
saugojimasis nuo sutepimo mums 
neatrodė labai įdomus. Dar neatva
žiavus svečiams iš Kauno, mes 
dingdavom iš mamų artumos ir 
įsikurdavom už muzikantų nugarų. Iš 
ten per visas pamaldas galėdavom 
stebėti prezidento ir prezidentienės 
iškilmingus veidus, generolų blizgan
čius ordinus ir visą kitą, kas tilpo 
pirmame kėdžių lanke.

Gražiame ore visa tai atrodė gana 
paprasta. Tačiau, kaip ir dažniausiai 
per lauke rengiamas iškilmes, ne kartą 
iš pat ryto dangus apsidengdavo 
tamsiai pilkais debesimis, o prieš pat 
iškilmių pradžią pasipildavo smagus 
lietuviškas lietus. Tada tai įdomumas! 
Mamos, žinoma, įsakydavo per minutę 
atsirasti namuose pas močiutes, 
Anuses ir Mares. Tik kas mus 
besugaudys! Pačios mamos, kaip ir 
kitos ponios, išskleisdavo didelius 
juodus lietsargius. Visas plotas su 
kėdėmis ir suolais atrodydavo kaip 
viena didelė juoda palapinė su visa 
daugybe smailių bokštelių. Pagal 
komandą ramiai stovintiems karei
viams vandens lašai taškendavo į 
plieninius šalmus. Tuo metu, pagal 
kažkokį slaptą ženklą orkestras 
šlapiomis dūdomis imdavo groti Prezi
dento maršą ir per pulko vartus 
įvažiuodavo visa eilė iškilmingų, 
baltais arkliais pakinkytų fajetonų, 
pakeltais stogais. Pulko vadas ir kiti 
laukia, svečiai išlipa, pulko vado 
pavaduotojas, blizgąs ordenais ir 
nešinas milžinišku lietsargiu, skuba 
patarnauti iš fajetono išlipančiai 
prezidentienei, apsaugoti jos galvą ir 
apsiaustą nuo lietaus. Tik, žinia, jis 
negali apsaugoti jos kojų nuo purvo, 
kuris neišvengiamas, kad ir kaip žvyru 
ir smėliu išpiltuose takeliuose. Kol 
svečiai eina ligi kėdžių, orkestras 
nenustoja pylęs tą patį iškilmingą 
maršą, kareiviai sustingsta pagar
biame išsitempime ir visi karininkai ir 

ponios su lietsargiais stovi "ramiai!", 
kad ir be komandos.

Pamaldos vyksta lietaus nesu
trukdytos, tik vienas patarnaujantis 
berniukas laiko lietsargį virš kape
liono galvos. Po pamaldų aukštieji 
svečiai pereina į vainikuotą estradą, 
altorius paskubomis nuimamas, kėdės 
sustatomos šalia suolų, orkestras 
pereina kiton vieton - prasideda 
paradas. Kareiviai žygiuoja lygiomis 
gretomis pro estradą, smarkai muš
dami koją ir galvas pasukę į estradą, 
karininkai saliutuoja iš makštų iš
trauktais kardais, prezidentas stovė
damas laiko savo juodą cilinderį 
rankoj... Paradui besibaigiant ir lietus 
praeina.

Persirengti grįžę tėvai užpuola 
močiutes ir Anuses už nesugebėjimą 
išlaikyti vaikų namuose, saugių nuo 
slogų, gripų ir kitų peršalimo pasėkų. 
Mes vaikai atsirandame paskutiniai, 
kiaurai permirkę ir neišsaugoję baltos 
spalvos nei vienoje savo rūbų dalyje.

Svečiai ir pulko karininkai - visi su 
poniomis - pietaudavo karininkų 
ramovėje, kareiviams vaišės būdavo 
rengiamos lietui lyjant kareivinėse, o 
esant gražiam orui - lauke. Šitai 
dienos daliai mes labiau laukdavom 
giedros negu lietaus, nes į kareivines 
mūs neleisdavo, taigi ir tuos iškilmin
gus kareivių pietus galėdavome ste
bėti tik tomis išimtinomis gražiomis 
dienomis.

(Nukelta į 3~<Sią psl.)
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