
Kūnas ar 
drabužis Į

Prieš akis Vasario 16-ji, die
na, kuri liudija mūsų siekimų 
tiesioginį tikslą. Kasmet šitą 
dieną su didesniu ar mažesniu 
rūpestingumu paminime pasigė
rėdami ano meto mūsų tėvų he- 
roiškumu ir taip skirstomės į na
mus kiekvienas prie savų kasdie
nos rūpesčių.
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Tačiau kad šios dienos idea
lai būtų įgyvendinti, mūsų pir
mas rūpestis patiems išlikti ir 
naujas kartas išauginti, kad tų 
idealų būtų kas siekia ir kas už 
juos kovoja. Siam tikslui ir yra 
sukurta lietuvių bendruomenė, 
kurios tiesioginis rūpestis viso
mis jėgomis stengtis, kad toji lie
tuvybė būtų gyva, kad ji kaip 
tas estafetinis olimpinis fakelas 
degantis būtų nešamas iš kartos 
į kartą. Taip, degantis, net ką 
reiškia užgesęs žibintas arba iš
blėsusiam anglim virtusios žari
jos?

Kad mes patys degėme per 
tuos dvidešimt metų čia Austra
lijoje ta gyvąja lietuvybe, liudija 
mūsų darbai, mūsų sudėtos aųg 
kos, mūsų pašvęstos valandos. 
Tačiau vis tiek stovime prieš at
virų klausimą — ar toks pat de
gantis lietuvybės fakelas bus 
perduotas ir ateinančiai kartai? 
Nuolat ir nuolat susirinkę pakal
bame apie jaunąją kartą, apie 
jos indiferentiškumą tėvų pažiū
roms ir pačiai lietuvybei, bet tie 
pokalbiai, galop išvirtę padejavi
mais taip ir palieka be sprendi
mo, be angažavimosi imtis ko 
nors konkretaus ir pozityvaus, 
kad toji lietuviška ugnis įsilieps
notų ir jaunose lietuviškose šir
dyse. Teigimas, kad lietuvis lie
tuviu gimsta, gyvenimo praktiko
je nepasitvirtino, nes lietuvybė 
kaip tokia nėra prigimtyje, o 
žmogaus sąmonėje, kurią reikia 
išugdyti ir suformuoti. Klausi
mas yra tik — kaip?

Ir prie šito "kaip" dažniausia 
ir sustojame net nesvarstydami 
toliau, neieškodami būdų ir prie
monių. Sakykite, ar buvo kur 
nors ir kada nors rimtai svarsty
ta, planuota, projektuota mūsų 
ateitis? Turėjome ir gal dar tu
rėsime daug visokių suvažiavi
mų. konferencijų, kur buvo ir 
gal bus giriamasi nuveiktais 
darbais, bet ar buvo svarstomi 
projektai, kas bus po dešimties 
metų? Po dvidešimties? Nieko. 
Visuose suvažiavimuose atstovų 
ar delegatų akys būdavo dau
giausia nukreiptos į praėjusios 
kadencijos veiklą, o ką darys 
paskubomis išrinkta naujoji val
dyba, tai jos reikalas. Bus kas 
gero — paplosime, jeigu nekaip 
—papeiksime. Bene vienintelis iš 
mūsų į ateitį ir jos organizavimą 
žvelgė toli siekiančiu žvilgsniu 
tai prieš šešetą metų miręs buvęs 
Krašto Valdybos pirmininkas 
Steponas Kovalskis, kuris ne vie
ną kartą skatino viešai ir priva
čiai, kad mūsų visų tiesioginis už
davinys ne tiek žiūrėti, kas da
bar yra, bet planuoti ateitį ma
žiausiai penkiasdešimčiai metų į 
priekį. Žinoma, tokie, jo perspėji
mai nesusilaukė tinkamo atgar
sio, nes už tokias kalbas buvo 
palaikytas fantastu ir taip buvo 
ir toliau tenkinamasi vien tik šios 
dienos reikalėliais be didesnio 
polėkio. Suvažiavimuose visados 
nelieka laiko problemų svarsty
mais užsiimti, nes arba tokie da
lykai neįtraukiami į darbotvar
kes arba iškeltam klausimui te
skiriama dešimt minučių.

O laikas slenka užpildomas 
smulkia beletristika, kuri naudin
ga tik mums patiems bekurstant 
tą lietuvybės žibintą, bet kas jį 
kurstys po penkiasdešimt metų?
O reikėtų jau šiandie pramatyti lengvai, kaip kad pridegama vie- Tokios tarybos tikslas būtų rū- 
ir krauti naujus laužus, ruošti ir na cigSTtėmmrdėgančios cigare- pintis šiame krašte ateivių gerove 
parengti jų vaidilas ir vaidilutes, lės. Gal net reikėtų pagalvoti ir ir talkinti vyriausybei, įsileidžiant 
kurios tuos laužus kūrens ir šil- apie tuos lietuvybės šaltinius, ku- daugiau ateivių.
dys bei švies naujoms kartoms, rte gaivališkai srūva pačioje Lie- Apie tokios tarybos įsteigimų 
Reikia taip pat pagalvoti ir apie tavoje, Ar tik jie nėra vteninlė- buvo painformuota ir Australijos 
šaltinius, iš kurių ateities kartos 'Irai, iš kurių atsigėrę mūsų vai- vyriausybė ir gauti sveikinimai iš 
semsis sau to jausmo ir sąmonin- kai pasidarytų patikimas laidas ministerio pirmininko Mr. J. Gor- 
gumo, kurį vadiname lietuvybe, misų lietuviškai ateičiai kad~lr ton ir eilės federalinių ministe- 
Kaip iš praktikos žinome, mes štame krčfšfe7Diq%nai bepolitikuok rių bei parlamentarų, šios tary- 
patys to jausmo turime apsčiai, 'darni šešėlyje paliekame gyvybi- bos adresas:
o vis tik nemokėjome ir nemo- ’nius reikalus arba juos net au- United Council of Immigrants
kame jo perduoti savo vaikams, kojame politikos vardan. Klausi- Box 2002, G.P.O. Sydney,
Nors ir geriausiu norų kupini, mus kaip toje evangelijoje — N.S.W. 2001
vis tik baigiame įsitikinti, kad kas svarbiau: kūnas ar drabužis? Šioje taryboje lietuvius atsto-
jausmas neperduodamas taip , (v.k.) vauja p. J. P- Kedys.

Dr. V. Kudirka, tautą brandinęs
nepriklausomybei. Pereitų metų pabaigoje 

suėjo 70 melų nuo jo mirties.

įvykiai
ŠPIONAŽO KARE

Pereitų metų pabaigoje Vaka
ruose įvyko didelis sukrėtimas, 
kai Vak. Vokietijoje buvo ati
dengta sovietinių šnipų lizdas ir 
susimta eilė sovietinių šnipų, jų 
tarpe ir vokietis H. Suetterlinas. 
Per jį Sovietų Sąjunga gavo daug 
slaptų dokumentų apie NATO pla
nus, kaip būtų vykdoma gynyba 
sovietams užpuolus. Daugiausia 
žinių išgavo šio šnipo žmona, ku
ri dirbo kaip sekretorė Nato įstai
gose, bet suimta nusižudė sužino
jusi, kad Suetterlinas ją vedęs 
tik sovietų įstaigų įsakytas.

Sovietų Rusija labai norėtų iš- 
pirki jį arba iškeisti, tačiau pats 
Suetterlinas nesutinkąs ir jis tuo 
tarpu mieliau renkasi kalėjimą 
vakaruose, negu Sovietijos laisvę.

Paminėtuosius ir eilę kitų so
vietinių šnipų vakaruose išdavė 
neseniai perbėgęs pulkininkas 
Runge, kuris perbėgo į amerikie
čių pusę ir pasidavė. Sovietai mo
kėtų brangius pinigus, jei galėtų 
prieiti prie Rungęs ir jį nutildy
ti.

*
Sydnėjuje apiplėšimai nuolat 

gausėja. Vien tik pereitą savaitę 
per vieną dieną buvo įvykdyta 
apie dešimt įsilaužimų oficialiose 
vietose ir išplėšta apie šimtas 
tūkstančių dolerių.

¥
Pastaruoju metu Australijoje 

labai paplito narkotikai. Nežiūrint 
policijos ii- kitų vyriausybės 
pastangų narkotikai plinta, ypač 
jaunuomenėje.

pasaulyje
¥

Egipto prezidentas Nasser pe
reitą savaitę slaptai buvo išvy
kęs į Maskvą. Nors šitoji išvyka 
laikoma paslapty ir apie ją ne
prasitarė nei Egipto, nei Mas
kvos šaltiniai, bet diplomatiniuose 
sluogsniuose aiškinama, kad Nas- 
seris prašęs rusų, kad duotų efek
tyvesnių ginklų prieš Izraelį. Mat, 
pastaruoju metu Izraėlis dominuo
ja ore ir net netrukdomas pasie
kia Kairo priemiesčius.

¥
Popiežius Paulius VI atmetė 

Olandijos vyskupų reikJalavimą 
leisti kunigams vesti. Celibato pa
naikinimas arba jo ignoravimas 
būtų žingsnis atgal, teigia Vati
kano šaltiniai.

¥
Pietų Vietnamo vyriausybė pa

siryžusi atnaujinti šiaurės Viet
namo bombardavimus savomis jė
gomis, jeigu amerikiečiai nesutik
tų patys juos pradėti.

¥
Min. B. K. Balučio atminimui 

antkapio projektą paruošė žino
mas Paryžiuje lietuvis skulpto
rius Antanas Mončys. Antkapyje 
bus vaizduojamas Laisvės Var
pas.

UNITED
COUNCIL OF IMMIGRANTS

Sydnėjuje keletas tautinių gru
pių atstovų sutarė steigti jungti
nę ateivių tarybą (United Council 
of Immigrants) pirmiausia N.S. 
W. ribose, o vėliau, jei susidarys 
tam palanki dirva, sudaryti ir fe- 
deralinę ateivių tarybą.

Studijų
ALB Krašto Kultūros Taryba 

šiais metais šaukia specialų Kul
tūros Tarybos suvažiavimą — 
kongresą Velykų laikotarpio metu 
kovo 27-30 d.d. Melbourne ir tas 
sąskrydis vadinsis “Studijų Die
nos Australijoje”.

šiame suvažiavime numatoma 
svarstyti šie klausimai:

“Lietuvio ateitis AvRtralijoje" 
keturi referatai ir išvados), 
“Lietuviškos spaudos reikalo?' 
keturi referatai ir išvados), 
“Lituanistinis švietimas Aust
ralijoje" i keturi referatai ir iš
vados).
Pabaigoje viso to suvažiavimo 

bendras susumavimas.
Į suvažiavimą kviečiami daly

vauti visi Australijos lietuviai, 
dirbą liet kultūrinį darbą ir vi
si, besisieloją lietuviška kultūra 
ir lietuvybe Australijoje. Gal šia
me suvažiavime pasirinktieji na
grinėti klausimai ir neatitiks pil
nai tų, visų problemų, su kuriomis 
susiduriama kovojant už lietuvy
bę šiame krašte, bet reikia atsi
minti, tai bus pirmas mūsų ben
druomenės istorijoje toks sąskry
dis, kur susirinkę mūsų kultūri
ninkai ir darbuotojai specialiai 
pašvęs keletą dienų užsiimdami

Vakarų Vokietijoje pereitą sa
vaitę įvykdytas pirmasis nervų 
persodinimas iš negyvo organizmo 
į gyvą. Muencheno universitete 
klinikose buvo persodinta mirusio 
rankos nervai į sužeisto darbinin
ko ranką ir tuo atstatytas ran
kos normalus funkcionavimas. 
Esą, operacija pavykusi ir ligonis 
galįs valdyti savo ranką norma
liai. Iš to daroma išvada, kad atei
ty galės būti pagydyti luošieji, ku-

Stokime
MIELI SKAITYTOJAI,

Nuolat ir nuolat iškyla mūsų 
spaudos finansiniai sunkumai. Ir 
visai nenuostabu, nes palygina
mai r taip mūsų tautiečių Aus
tralijoje nėra perteklius, o pa
galiau ir tie patys pasidalinę — 
skaito arba vieną, arba kitą laik
raštį, o yra tokių, kurie iš viso 
jokio neskaito. O vis tik būtina, 
kad bendruomenės laikraštis kaip 
galint ilgiau išsilaikytų.

Dar prieš metus Krašto Tary
bos suvažiavime buvo svarstomas 
klausimas, ar gerinant Mūsų Pa
stogės finansinę padėtį kelti jos 
prenumeratą, ar ne. Reikalas pa
liktas Krašto Valdybos valiai. De
dant pastangų ir sąmoningiems 
skaitytojams nuolat paremiant iš
siversta prenumeratos nepakėlus. 
Norėtųsi ir dar metus kitus taip 
išsiversti, nors kas kart, kaip vi
si žinome, viskas brangsta: juk 
paskutinį kartą Mūsų Pastogės 
prenumerata buvo pakelta 1962 
m. Per tą laiką Australijoje vis-
kas pakilo — ir kainos, ir atlygi
nimai.

Bet yra būdų, kaip galima 
būtų sudaryti pinigų patiems skai
tytojams saręs nealinant aukomis. 
Tai skelbimų reikalas. Tiesa, skel
bimų gauti tokio tiražo laikraš
čiui nėra lengva, tačiau jeigu 
kiekvienas skaitytojas per metus 
Mūsų Pastogei surastų tik po vie
ną skelbimą bent už dešimt do
lerių, tai Mūsų Pastogės reikalai 
iš karto visokeriopai pagerėtų. 
Juk kiekvienas iš mūsų perkame 
pastoviai tam tikroje krautuvėje. 
Užkalbintasis krautuvininkas ar

Dienos Melbourne
vien tik lietuvišką kultūrą liečian
čiais klausimais. Esame tikri, kad 
šiose studijų dienose iškils visa 
eilė naujų problemų, kas skatins 
naujus tokios rūšies suvažiavimus, 
tačiau tikime, kad daug dalykų 
bus išspręsta ir minėtųjų klausi
mų ribose.

Jau šiandie pats laikas ap
sispręsti, kas ryžtasi dalyvauti 
šiose studijų dienose. Nereikia 
laukti specialių pakvietimų as
meniškai, nes neįmanoma visus at

SOLISTAS STASYS BARAS
Australijos Liet. Bendruomenės 

kviestasis svečias solistas Stasys 
Baras iš Čikagos išvyksta lėktuvu 
jau vasario 23 d. ir vasario 25 d. 
7.40 vai. ryto jau bus Sydnėjaus 
aerodrome ir po valandos išvyksta 
į Adelaidę, iš kur jis ir pradės 
su soliste G. Vasiliauskiene savo 
koncertų gastroles.

Kaip jau minėta, koncertas Ade
laidėje įvyks vasario 28 d, ir po 
to kiek pasisvečiavęs drauge su 
kitais koncerto dalyviais išskren
da į Melbourną kovo 1 d., 2 vai. 
p.p. sekmadienį iš Adelaidės 

rių nervai dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių nutrūkę ir dėl to orga
nai tinkamai nefunkcionuoja. 
Mokslininkai tiki, kad tinkamas 
nervų transplantavimas galįs tu
rėti didesnės reikšmės medicinoje 
negu širdies perkėlimai.

MIRĖ D. PENIKAS

Amerikoje mirė žymus lietuvių 
veikėjas ir žurnalistas Domas Pe- 
nikas. Dar Vokietijoje bebūnant 
jis redagavo savaitraštį Mūsų Ke
lias, o persikėlęs į JAV taip pat 
uolus buvo lietuviškos spaudos 
bendradarbis.

talkon!
tai šventine, ir kitokia proga su
tiks pasiskelbti bent patenkinda
mas savo klientą. Beveik kiekvie
nas iš mūsų metų eigoje įsigy
jame kokį nors stambesnį dalyką 
— žemės sklypą, namus, mašiną, 
televiziją ir pan. Perkant parda
vėjui net galima pastatyti sąly
gą, kad skelbtųsi Mūsų Pastogė
je arba kitas pardavėjas su ta są
lyga sutiks norėdamas uždirbti 
keliasdešimt dolerių net ir duo
damas skelbimą. Jeigu taip kiek
vienas skaitytojas per metus apie 
tai pagalvotų tai susidarytų Mū
sų Pastogei ekstra daugiau kaip 
10,000 dolerių kapitalo, kuris su
sidarytų ne iš skaitytojų aukų, o 
paprasčiausiai iŠ žmonių, stovin
čių šalia lietuvių bendruomenės.

Pastangos tikrai nebūtų perdi- 
delės, o rezultatas kad ir tų ne
didelių pastangų būtų labai sva
rus. Todėl šių metų pradžioje 
kiekvienas pasistatykime sau už
daviniu pravesti per visą Austra
liją tokį skelbimų vajų Mūsų 
Pastogės naudai. Daug neprašo
me, tik nedidelės talkos savęs nė 
kiek neapsunkinant. O tas juk 
pilnai įmanoma; per ištisus metus 
gauti bent vieną skelbimą — tai 
tikrai nedaug.

šį reikalą kaip tik primename 
metų pradžioje, kad metų pabai
goje aiškiai maytųsi ir jaustųsi 
šio vajaus rezultatai ir kad visi 
suvažiavę į Lietuvių Dienas ben
drai galėtume pasidžiaugti mūsų 
betndruome|ninio solidarumo ir 
talkos vaisiais.

Mūsų Pastogės Leidėjas ir 
Administracija 

rinkti ir sukviesti. Kas jaučia pa
reigą ir atsakomybę už lietuvybės 
tęstinumą už Lietuvos ribų ir kam 
svarbu, kad toji lietuvybė reikštų
si kuo patrauklesnėmis formomis 
ne tik saviesiems, bet ir svetimie
siems, tie visi yra lauukiami šiose 
pirmosiose mūsų gyvybiniais klau
simais

Studijų Dienose
Apie Studijų Dienų eigą smul
kiau bus painformuota vėliau.

ALB Krašto Kult. Taryba

Flight 519. Tą pačią dieną kon
certas vyksta MeLbourno Liet. Na
muose 6 vai. vak. Čia keletą die
nų pasisvečiavę svečiai išvyksta 
į Sydney kovo 4 d., trečiadienį, 
2 vai. p.p. lėktuvu Flight 462 
Koncertas Sydnėjuje įvyksta kovo 
6 d. (penktadienį) 8 vai. vak. Kon
servatorijos salėje.

Keletą dienų paviešėjęs Sydnė- 
juje( solistas S. Baras jau kovo 10 
d. išskrenda namo į Čikagą.

LIET KALBA 
ČIKAGOS UN-TE

Lietuvių Fondo pastangų dėka 
Čikagos universitete, viepiame žy
miausių JAV-se, šių metų rudenį 
įvadamas lietuvių kalbos dėsty
mas, su pilnu kreditu studentams, 
kurie klausys šį, kursą.

šis nemažas lietuvių laimėjimas 
pasiektas 1969 m. pabaigoje, gruo
džio mėn. Lietuvių Fondo Tary
bai pritarus ir paskyrus 5,000 
dol. sumą, kaip dovaną, kasmet 
per trejus metus, siekiant parem
ti lietuvių kalbos dėstymą Čika
gos universitete. ,

Gruodžio 12 d., 1969 m., laiške 
Liet. Fondo Valdybos ir Tarybos 
pirmininkams dr. A. Razmai ir 
dr. G. K. Balukui, Universiteto 
humanitarinių mokslų dekanas, 
Robert E. Streeter, pasidžiaugęs 
L. Fondo auka, pažymėjo, kad 
“tai gera naujiena ... kad prof. 
Stankiewicz bei jo kolegos gyvai 
susidomėję lietuvių kalbos reikš
me, siekiant pažinti kalbinę bei 
kultūrinę plėtrą Pabaltijo ir Sla
vų srityse’.

Liet. Fondas, šalia kasmet ski
riamos aukos universitetui^ dar 
numato skirti stipendijas studen
tams, studijuojantiems lietuvių 
kalbos kursą Čikagos universite
te.

MIRĖ B. RUSSELL
Vasario 3 d. Londone, Anglijo

je mirė pasauly pagarsėjęs anglų 
filosofas ir matematikas Betrand 
Russel, sulaukęs 97 metų amžiaus. 
B. Russell savo idėjom ir veika
lais pagarsėjęs visame pasaulyje, 
ypač savo originaliom pažiūrom ir 
metodais. Pastaruoju metu jis bu
vo išvystęs akciją prieš Ameriką 
ir vakarus ir aiškiai stodamas ko
munistų pusėn. Jo pastangomis 
prieš keletą metų Skandinavijoje 
buvo surengtas tarptautinis teis
mas, pasmerkiąs amerikiečius už 
karinę intervenciją Vietname. Ži
noma, su šiuo teismu pats Russell 
prarado savo populiarumą ne tik 
Vakaruose, bet ir pačioje Anglijo
je. B. Russell galima būtų palai
kyti šio amžiaus moraliniu maiš
tininku, nes tai, kas šiandie mo
ralinėje srityje vyksta, B. Russell 
buvo pramatyta prieš penkiasde
šimt metų. Pastaruoju metu an
gažuodamas už pasaulio taiką 
Russell atvirai stojo prieš vaka
rietišką politiką, bet nežiūrint to 
vis tiek pasmerkė sovietus dėl in
vazijos Čekoslovakijoj.

1



MŪSŲ PASTOG*

S. NARUŠI PRISIMENANT■

Liet. B-nės atatovm tako dalyvau
ti ir trečiajame Pasaulio Liet. 
Bendruomenė® seime. Jo pas
tangos mūsų bendruomenėje iS-

JONAS SOUONAS

Su Simu Naručiu riša mane la
bai sena pažintis. Kiek prieimenu, 
susipažinau su juo 1919 m. bir
želio mėn. Kaune, taigi prieš 50 
metu. Dar ir šiandien prisimenu 
aukšta jaun®, žvalų blondiną, vi
sada besišypsanti gerai paristoj

PASAKĖČIA APIE VARLĘ gusarų uniformoj einanti Laisvės
Yra keletas deginančių klausimų, kuriuos norėčiau paliesti, Alėja. Po tiek daug metų šis jo 

tačiau šiandien pamaniau, kad būtų ne pro šalį užkabinti pasakė- paveikslas dar neišdilo man iš 
čia apie varlę. Jūs turbūt prisiminate, kaip toje pasakėčioje ta atminties. Prisimenu ji ir suvar- 
vargšė varlytė pūtėsi, pūtėsi prieš jauti ir sprogo. Ir tai nutiko KU’i. ligos iškankintų, gulintį li
ne dėl jaučio, o dėl varlytės kaltės. Tos pasakėčios moralas buvo goninėj. Kai pereitų metų Kūčių 
aiškus: nebandyk tapti tuo. kuo. griešnas žmogau, nebuvai su- dienų sužinojau apie jo mirti, ši 
tvertas žinia mane labai pritrenkė, bei su-

Va, taip kai gatvėje nutyla triukšmas, kai užgesta šviesos jaudino, nors žinant jo ligos eigų 
nakčiai, tada galvon metasi panaši mintis ir apie mūsų lietuvis- *» tebuvo galima ir laukti. Mirė 
kąją išeiviją. Ypatingai apie šio krašto visuomeninę veiklą. Taip Simas Narušis 1969 m. gruodžio 
žmogus ir pagalvoji: ir ko gi mes čia taip plėšomės, kodėl norime -J* d- sulaukęs bemaž 71 motų an
kstaus nulyginti, klonius užkasti, kodėl būdami varlės dydžio no- šiauš.
rime jaučiu pasirodyti? S. Narušis gimęs 1899 m. kovo

Žinomas šio krašto veikėjas ir psichologas Dr. Vyt. Vygan- 13 d. Karališkių kaime, Kidulių 
tas yra teisingai pastebėjęs jog turbūt mūsų išeivijos didžiausia valsč., šakių apskr. neperdidelio 
yda yra ta. kad mes — keliasdešimt tūkstančių išsibarsčiusių išei- ūkininko šeimoj. Turėjo ir keletu 
vių — norime atkurti Lietuvą užsienyje. Ir ne bet kokią, o su visa brolių bei seserų. Dar nesulaukęs 
kuo: kariuomene, seimu, senatu, ministeriais. opera, švietimo sis- amžiaus, kada būtų buvęs pašauk- 
tema ir su... begale politinių organizacijų. Daug teisybės pasakyta, tas j kariuomenę, jis 1919 m. ge- 
Tik paveizdėkime. gūžės mėn stojo savanoriu i Lie-

Turime įvairias kariškių organizacijas, kurios turi net savo tuvos kariuomenės gusarų pulkų 
uniformas. Renkame vyriausią Lietuvių Bendruomenės Tarybą, Kaune. Kadangi buvo raštingas 
kuri į seimą pretenduoja. Na, Čikagoje turime ne tik šimtus orga- vyras, bene baigęs dvi gimnazijos 
nizacijų, bet ir keletą šeštadieninių mokyklų ir operą, kuri mūsų klases, tai greit buvo i>erkeltas 'i 
pasiturintiesiems visas aukas iščiulpia. Nesupraskite manęs, po- Kauno komendantūros raštinę, 
nai, klaidingai. Nesakau, kad mums viso to negalima būtų ture- Nors buvo tik eilinio kario laips- 
ti, jei visa tai pajėgtume išlaikyti. Tačiau praeitis rodo, kad ar nyjc, tačiau jau tuomet jam ati
tik mes nepershempiame? Ar nepaseks ir mūsų tos varlikės liki- teko atsakomingos pareigos. Taip 
mas? O būtų negražu ir skaudu. Gal net ir tragiška. Manding, kiek laiko jam buvo pavesta Kau- 
atėjo laikas viską konsoliduoti, viską siaurinti, bet ir tuo pačiu nc butų rekvizicijos reikalai. Vė- 
stiprinti. |Iau apie metus jis išbuvo diplo-

Atrodo, kad kai kas manys, jog mūsų organizacijų mažėji- matiniu kurjeriu Užsienių Reik, 
mas, “kariuomenės dalinių” išnykimas, operos nepastatymas liu- Ministerijoje. Būdamas tose pa- 
dytų mūsų nuosmuki, retrogresiją. žingsnį kultūrinėn mirtin. Ne- reigose jis keliolika kartų važi- 
manau. Ir štai kodėl: turbūt, nė viena kita tautinė imigrantų grupė nėj0 j mūsų pasiuntinybę Maskvo- 
nėra taip plačiai atkūrusi savo tautos užsienyje, kaip lietuviai. O mes jc. Tai buvo revoliucijos, pilieti- 
girdime ir apie lenkų, ir apie latvių, ukrainiečių, vengrų ir kitų n|0 karo bei bado laikai Rusijoje, 
tautinių grupių veiklą. Atrodo, kad nė viena tų grupių nesiplėšo tad ir kelionės anuo metu buvo 
ir nesipučia, o gyvena. Gyventi ir savo lietuvišką kultūrą puo- pavojingos, tačiau ir įdomios, pU- 
selėti galėtume ir mes be kariuomenės ir net galbūt be operos. nos visokių nuotykių. Vėliau S.

Yra pavojaus, kad mes neišlaikysime, jei trauksime plačią. Narušis iš Kauno komendantūros 
o ne gilią vagą. Keletas nesmagių pavyzdžių. buvo perkeltas j Krašto Apsau-

Mūsų lietuviškoji spauda yra tikras velnio liūnas. Kuo toliau g05 Ministerijos Spaudos ir švie- 
einame, tuo giliau klimpstame’. Ar negalėtų tos visos knygų lei- timo Skyriaus raštinę, čia tar- 
dyklėlčs dirbti po vienu tvirtu, kartu ir pelną nešančiu stogu? naudamas vakarai lankė suaugu- 
Kodėl negalėtų būti sistematingo knygų leidimo, kuris įgalintų sįų gimnazija ir 1927 m. baigė 
net ir honorarus autoriams mokėti? Oi, verksime kada nors, septynias klases ir gana greit 
griežime dantimis, bet bus jau pervėlu. buvo pakeltas i karo valdininko

Vėlgi kokiem velniam reikalinga tiek daug politinių parti- laipsnį. 1930-31 m. studijavo Vy- 
jų? Ar kad Petras ir Jonas galėtų partijų pirmininkais vadintis? tauto Didžiojo Universitete teisių 
Užtenka čia tų visų ūkininkų ir neūkininkų partijų. Suburkimc fakultete. Vėliau karo valdininkų 
vienus į kairę, kitus į dešinę ir pasižiūrėkime, ką tada galime laipsnius pakeitus į administraci- 
padaryti. Blogiau negali būti, tad kodėl ir nepabandyti ko nors jos karininkų laipsnius S. Naru- 
naujo? Šiaip ar taip buvusios partijos egzistuoja tik popietyje. šis gavo administracijos kapitono

Dievaž, pikta, kai man kas nors prikiša, kad esu antioperi- laipsnį, o po kelerių metų buvo 
ninkas. Anaiptol, operą turbūt mėgstu daugiau nei kas kitas. Ta- pakeltas į adm. majoro laipsnį, 
čiau dar kartą tvirtinu, kad Čikagos opera mums atneša daugiau Spaudos ir švietimo skyriuje ėjo i- 
žalos. nei naudos. Galime čia iš kojų išvirsti besiginčijant kieno vairias pareigas. Nuo 1929 m. bu- 
teisybė. Geriausiai betgi būtų, jei paklaustume žmonių, kurie ta vo bendrosios dalies vedėju. Tar- 
opera rūpinasi. Jei visi choriškai atsakys, kad opera labai labai naudamas spaudos ir švietimo 
daug kainuoja. Taip. labai , kad tas "labai" tapo jau mums ža- skyriuje bendradarbiavo Jlšsit 
lingu elementu. Tačiau mes vis tiek pučiamės. Kur čia nesipūsi. žinmu, Karyje, Kante, Trimite ir 
o kur mūsų poniutės savo naujus kailinius pravėdins! kitoje spaudoje. Jam kaip Spau-

Ir taip mes keliaujame per dienas. Dienas rūpesčio ir išsi- dos ir švietimo Skyriaus bendro- 
pūtimo. Kas visą mūsų išsipūtimą turėtų tvarkyti? Žinoma, Lie- sios dalies vedėjui ne tiek iš pa- 
tuvių Bendruomenė, nes tik ji mūsuose dar turi įtakos ir prie- reigos, o turbūt dėl jo malonių 
monių tvarkai nustatyti ir palaikyti. būdo ypatybių Krašto Apsaugos

laikyti taikų Ir vienybę buvo pa- 
Ministerio būdavo pavedama eilė neturėjo skolų. Turėjo gerų širdį, sigėrėtinos ir sėkmingos. Jis daug 
ryšių su visuomene (public re- rėmė pagal išgales savo gimines, prisidėjo 1968 m. organizuojant 
lations) pareigų. Taip jis vadova- Kadangi buvo gero, linksmo ir Adelaidėje pabaltiečių politinę
vo ir organizavo eilę karių eks- sugyvenamo būdo nuoširdžiai su- konferencijų.
kursijų po Lietuvę, ypač į Lietu- gyveno su karininkais ir buvo mė- Pagal išgales jis dėjo pastan- 
vos pajūrį — Klaipėdą, Palangę, giamas draugijoje ir per tat to- gų ir rėmė mūsų politinę veiklų,
bei po kitas atmintinas istorines rėjo įsigijęs daug draugų ir pa- rūpinosi reprezentacija Australi-
Lietuvos vietoves. Krašto Apsau- žįstamų, joj. Stengėsi visiems įtikti, visur
gos ministerio pavestas jis orga- Pirmosios rusų okupacijos metu ir visomis išgalėmis ir plėtė lie- 
nizavo ir taip vadinamas repre- tarnavo lietuviškame korpuse ei- tuviškų veiklų. Tuo tikslu jis ap- 
zentacines medžiokles. Skautams damas įvairias administracines lankė beveik visas lietuviškas ko- 
organizuojant stovyklas jam iš pareigas. Vokiečių okupacijos me- lonijas Australijoj.
Krašto Apsaugos ministerijos bu- tu kiek laiko buvo Vilniuje butų Bendrai jis daug dirbo pats ir 
vo pavesta skautus aprūpinti pa- skyriaus vieno rajono vedėju. Vė- kitus ragino dirbti vieuomeninį 
lapinėmis ir kitomis stovyklavimo liau vadovavo vienam iš lietuvi!- darbų savęs nesigailėdamas iki 
priemonėmis. Kadangi jis mokėjo kų statybos batalijonų rytuose, paskutinės gyvenimo dienos, 
sklandžiai palaikyti ryšį tarp ka- 1944 m. pasitraukęs į Vokieti- Ilgokai, nuo 1962 metų S. Na- 
riuomenės ir visuomenės, tai jam jų po visokių pergyvenimų 1948 rūšis buvo ir Lietuvių Veteranų 
berods 1934 m. buvo pavesta gar- m. spalio mėn. atvyko į Austrą- Sąjungos Ramovės Sydney sky- 
binga pareiga nuvežti j Jungti- liję ir apsigyveno Sydney mies- riaus pirmininku. Nuo pat įBikū- 
nęs Amerikos Valstybes Lietu- te. čia jam teko būti ir pirmos rimo jis buvo ir Lietuvių Savano- 
vos Karininkų Ramovės dovanų — Austr. Krašto Valdybos — Orga- rių Kūrėjų Australijos skyriaus 
Dr. J. Basanavičiaus biustų. Ta nizacinio Komiteto nariu. Vėliau nariu.
proga Jungt. Amerikos Valstybė- ilgesnį laikų buvo užsiėmęs savo Vienu žodžiu, S. Narušis Aust- 
se jis įvairių lietuvių organizaci- ekonominių reikalų tvarkymu, kol ralijoj buvo vienas iš Dr. V. Kū
jų parengimuose turėjo pasakyti įsigijo namus. Po to nuo 1963 m. dirkos minimų stulpų, kurio ne- 
eilę kalbų. S. Narušis tas parei- vėl įsijungia ir labai plačiai, ener- lauktai netekome. Nors išoriniai 
gas gerai atliko ir tuo buvo visi gingai ir nuoširdžiai į visuomeni- atrodė stiprus, negalavimais ne
patenkinti. nę veiklų: buvo Sydney apylinkės siskundė, tačiau nepagydoma 1>S*

Mokėjo Simas Narušis ir gerai valdybos pirmininku, o nuo 1965 — vėžys jį mums atėmė. Lai jo 
ekonominiai tvarkytis. Taip Kau- m. iki mirties, t.y. penkerius me- visuomeniška veikla palieka pa 
ne jis buvo pasistatęs keturių tus išbuvo ALB Krašto Valdybos vyzdžiu mums likusiems. 
aukštų mūrinius namus ir beveik pirmininku. Jam kaip Australijos
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viai informuoja ir uijūrio lietu
vius apie gyvenimą Australijoje 
per Dirvą. Čia skelbiame vieną 
ik jo pasisakymą.

Red.
•

Nuo pat įsikūrimo pradžios, per 
visus dvidešimts metų Australijos 
lietuvių kolonijose netrūksta pa
sišventėlių stumti priekin kultūri
nio gyvenimo vežimą. Pasitrauku
sius visada pavaduoja nauji žmo
nės ir nė vienoje srityje ligšiol 
niekas nepajuto kiek reikšminges
nio sutrikimo ar veiklos susilpnė
jimo.

Daugeliu atvejų ta veikla stip-

y s s :iz i
rus, bet taip pat ir i mažesnius, 
lankstesnius dainorių sambūrius. 
Pavieniai kultūrininkai plėšyte 
plėšosi įvairiuose veiklos dirvo
nuose, bet vistiek neatsisako pri
sidėti prie reikšmingesnių įvvykių 
ar sukakčių paminėjimo. Scenos 
mėgėjai irgi nenuleidžia rankų.

Visą tą darbą atlieka ne auto
matai, bet žmonės su širdimi, jaus
mais ir visom žmogiškom silpny
bėm. Niekas iš dirbančių nelau
kia jokio užmokesčio. Dažnas iš 
savo kišenės dengia tas išlaidas, 
kurias jam tenka padaryti sava
norišką darbą dirbant.

Nuoširdžiai dirbantieji nebijo 
ir nesmerkia pozityvios kritikos, 
nes ji skatina darbus taisyti, juos

nėję
kai kuriuose kultūriniuose jungi
niuose. Pirmuoju atveju buvo 
fabrikuojami skundai ir klastingai 
renkami parašai po tais skundais. 
Antruoju atveju iš vienos koloni
jos j kitas buvo siuntinėjami laiš
kai kultūrinių junginių dalyviams, 
kad jie ragintų kitus ir patys “su
kiltų”.

Nors šios pastangos pagrindinių 
tikslų nepasiekė, tačiau vistiek ne
išvengiamai paliko stiprią normą 
kartėlio, kuris dar ir šiandien jau
čiamas.

Jeigu dar ir būtų galima su
rasti šiokių tokių pateisinimų dėl 
slaptų skundų ar “revoliucijas” 
keliančių laiškų, tai jau tikrai ne

galima pateisinti apkalbinėjimų už 
akių, iškraipymų ir melo skleidi
mo. Nežinomi “veikėjai” ir neži
nomais tikslais kartais sukuria 
tiesiog fantazijas, šiandien, paga
liau, jau nėra naujiena ir anoni
miniai laiškai, kuriais užgaulio
jami nusipelnę kultūrininkai.

Atrodo, kad tikrai daug rūdžių 
susirinko sąžinėse žmonių, kurie 
griebiasi panašių priemonių. Jiems 
trūksta paprasčiausios pilietinės 
drąsos pasakti į akis tą, ką gal
voja. Jie bijo atsakomybėm už 
savo žodžius. Jie linkę kiūtoti pa
tamsėję ir iš ten kaišioti savo 
baslius.

šie smūgiai iš už kampo, smū
giai tamsoje kenkia lietuviškam 
judėjimui jo visumoje. Yra pavo
jaus, kad vienas kitas jautresnis 
darbininkas gali pasekti jau anks
čiau dėl intrigų nuo darbo pasi
traukusius.

(Drv.)

rėja. Tai ypač ryšku iš žymesnių aktyvinti. Tačiau organizacijas ir 
bendrinių parengimų, kaip Lietu- pavienius kultūrininkus skaudžiai 
vių Dienos, Sporto šventės, paliečia asmeniškumai, slapti pa- 
Skautų stovyklos, studentų šuva- matų kasimai, nepagrįsti apkal- 
žiavimai ir tt Savaitgalio mo- binėjimai ir gandų skleidimai. O 
kyklos nestokoja mokytojų skiepy- šie reiškiniai paskutiniu laiku į- 
ti lietuviškumą priaugančiai kar- gauna stipresnes formas.
tai. Bibliotekos-skartyklos yra ran- Jau pr. metų pradžioje teko iš
košė žmonių, kurie sugeba sėkmin- gyventi savotiškus reiškinius: pas- 
gai skleisti lietuvišką knygą. Tau- tangas panaudoti “vyriausią bea- 
tinių šokių grupės pilnos šokėjų druomenės valdžią” nepageidau- 
ir vadovų. Kolonijos dainuoja ne jamiems asmenims sudrausminti 
tik susibarusios į didesnius cho- ir bandymus kelti “revoliucijas”

Artimo tarnyboje
JOS PAŠAUKIMAS BUVO ji ko žmonėse ieškojo, tai tik ge- 

MYLĖTI IR ATJAUSTI KITUS “ «lidarumę, gel-
bėjant karo metu Vilniuje vokie- 

šių metų sausio 17 dieną prie čių persekiojamus žydus, įvertino 
Paryžiaus senelių namuose Cor- Izraėlio kankiniams ir didvyriams 
meilles-en-Paris mirė Ona atminti Yad Vashem institutas, 
maitė. Žmoniškumas buvo jai vie- suteikdamas jai 1966 metais Tei- 
nintelis Šio pasaulio matas ir jei šiųjų medalį. Visą savo gyveni

mą paskyrusi kitiems, ji ir se
nelių namuose padėjo už save silp
nesniems, rūpindamasi ir prižiū
rėdama juos, kol liga jos pačios 
neparbloškė, nebeleisdama dau
giau pakilti nuo patalo.

Ona Šimaitė gimė 1894 metų 
Trijų Karalių dieną Akmenėje. 
Jos tėvai Kazys Šimas ir Ona 
Daujotaitė buvo išvykę Rygon ieš
koti darbo — ji nuo mažens matė 
didelę toleranciją ir pagarbą kiek
vienam žmogui. Kai tėvai ją atsi
vežė Rygon, ji lankė lenkų para
pijos mokyklą, vėliau progimna
ziją. Prasidėjus pirmajam pasau
liniam karui, ji išvyko Maskvon, 
kur įstojo į Tichomirovo pedago
ginius kursus, čia ji buvo antro
ji tuos kursus lankanti lietuvai
tė. Teisės fakultete ji klausėsi pro
fesorių Elistratovo ir Gerneto 
paskaitų, kurie sutvirtino jos mei
lę žmogui. Pedagoginių kursų ne
baigė dėl Rusijoje kilusios revo
liucijos ir pragyvenimui užsitik
rinti dirbo profesoriaus KašČen- 
kos defektyvių vaikų namuose bei 
vaikų prieglaudose. Kai kas tvir
tina, kad esąs A. Lunačarskio 
padėkos laiškas Šimaitei už jos 
darbą su benemiais vaikais, bet 
tai turėtų būti legenda, nes ji 
su benamiais vaikais nedirbo (ta
čiau nepraleidi nėjusi A- Lunačars
kio paskaitų apie baletą).

Po pirmojo pasaulinio karo grį
žusi Lietuvon, ji dėstė žydų mo

kykloje. Paskui 8 metus dirbo ver
tėja sovietų atstovybėje Kaune. 
Kai ją atleido, ji įstojo dirbti į 
Vytauto Didžiojo universiteto bib
lioteką, vėliau persikėlė į Vilniaus 
universitetą, kur dirbo lituanisti
kos seminaro bibliotekoje.

Vokiečiams antrojo paasaulinio 
karo metu užėmus Lietuvą, O. 
Šimaitė gelbėjo žydus. Vokiečiai 
O. Šimaitę buvo suėmę tris kar
tus, bet universitetui pasisekdavo 
ją išvaduoti. Paskutinį sykį vokie
čiai ją suėmė ir išsiuntė į Pra- 
vieniškius. Iš Pravieniškių kon
centracijos stovyklos ji buvo iš
siųsta į Dachau, o iš Dachau per
kelta į koncentracijos stovyklą El- 
zase, kur ją išvadavo vokiečius iš 
Prancūzijos išstūmę sąjunginin
kai.

Po karo pasiliko Prancūzijoje. 
Iš Prancūzijos buvo išvykusi tik 
į Izraelį, manydama, kad ten ga
lėsianti gyventi. Nors nuvažiavus 
jai buvo paskirta Izraėlio valdžios 
pensija, bet negalėjusi prisitaiky
ti prie krašto klimato ir pradė
jusi sirgti, po trijų metų sugrį
žo į Paryžių, čia ji laisvalaikiu 
ir kiek sveikata leido lankė muzie
jus, teatrus, koncertus ir džiau
gėsi, kad Paryžius jai buvo dide
lė gyvenimo mokykla. O kelrodžiu 
jame, kaip ir visada, jai buvo sn- 
tuziastinga meilė ir pagarba kiek
vienam žmogui.
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Kas yra “BATUN”?
BATUN (Baltic Appeal to the 

E United Nations) arba sulietuvin- 
fe tai Batunas yra nepartinė baltie- 
E čių (lietuvių, latvių, estų) orga- 
i nizacija. Jos vienintelis tikslas — 
į Baltijos kraštų nepriklausomybės 
| klausimo iškėlimas Jungtinėse Tau 
E tose. Kai kurių nepagrįstos šne- 
* kos, kad Batunas su laiku pakei- 
g, siąs Vliką, Altą ar kitus veiks
it nius, yra gryna nesąmonė. Batu- 
L nas niekad tų veiksnių nepakeis 
I ir nebandys jų darbo perimti. Tai 
I turi visi įsidėmėti ir žinoti, kad 
| Batuno tikslas yra ne griauti kas 
J kitų sukurta, bet tik padėti, kad 
I bendrom pastangom būtų atsiek- 
Į tas tas pats tikslas. Beje, kai kas 

bando prikišti Batunui, kad jis 
neturįs teisės be diplomatinio pa- 

į tyrimo kalbėtis su kitų šalių diplo- 
| matais Baltijos kraštų klausimu.

Visi mokomės iš patirties, ir Ba
tunas, kad ir jaunas, bet susi
dedąs iš aukštuosius mokslus bai- 

I gūsių užsieny asmenų, moka sam- 
I protauti ir gebėjo surasti kelius 
g pasiekti pasaulio tautas, jų diplo- 
I matiją, ko niekas iki šiol tokiu 
g mastu nepajėgė padaryti. Daugiau 
I kaip 60 naujų valstybių atsirado 

po II pas. karo, ir iki šiol tik 
I Batunas surado kelius jiems pri- 
I statyti Baltijos kraštų klausimą ir 
E supažindinti juos su tais kraštais, 
t Tų naujųjų kraštų diplomatų am

žiaus vidurkis — 35 metai. Dau
gelis jų dar nebuvo gimę, ar vai
kai tebuvo, kai Lietuva, Latvi
ja ir Estija buvo parceliuojamos, 
kai jų nepriklausomybė buvo už
gniaužta. Nėra taip lengva išaiš
kinti jaunų valstybių atstovams 
Baltijos tautas ištikusį likimą, 
laisvę, nepriklausomybę, okupaci
jas, pavergimą... Reikia daug li
teratūros, Daug faktų ir medžia
gos ir daug “diplomatijos”...

Batunas — jauna organizacija. 
Ji “gimė” 1965 metų lapkričio 
mėnesio 13-tos dienos Manifesta
cijos Madison Garden New Yor
ke ir Žygio į Jungtines Tautas 
užbaigtuvių metu. Rezoliucija, 
priimta tos manifestacijos metu 
— kreiptis į JT, reikalauti Lietu-
vai, Latvijai ir Estijai nepriklau
somybės, nebuvo užmiršta, kaip 
neretai atsitinka su panašiom re
zoliucijom, paskelbtam suvažiavi
mų ar seimų proga. Ano žygio or
ganizatoriai, kurių skaičium įėjo 
ir latviai su estais, nusprendė, 
kad šiam darbui toliau tęsti yra 
reikalingas rimtas organizuotu
mas, reikalinga organizacija, ku
ri klabentų Jungtinių Tautų, du
ris, iki Baltijos kraštų klausimas 
bus iškeltas ii’ Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos nepriklausomybės sta
tusas bus atstatytas.

1966 metų vasario 9 dieną ši 
organizacija galutinai susiforma
vo, pasivadindama Baltic Appeal 
ta the United Nations (trumpai 
BATUN) vardu, ir netrukus bu
vo inkorporuota New Yorko vals
tybėj kaip oficiali organizacija. 
Oficialiam inkorporavimui, kad 
nesusiaurinus tos organizacijos 
veiklos, buvo pasirinktas United 
Baltic Appeal , sturumpintai 
UBA, vardas. Dokumentaliai Ba
tunas tampa lyg ir tos organiza
cijos padalinys, kuris rūpinasi ak
cija Jungtinėse Tautose. Prie 
UBĄ taip pat įsteigiamas ir kitas 
padalinys, kuris pavadintas UBĄ 
Information Service (Informaci
nė tarnyba). Faktiškai UBĄ ir 
BATUN yra vienas ir tas pats, 
įskaitant ir informacinę tarnybą. 
Baltiečių visuomenėj BATUN’o 
vardas yra jau tiek prigijęs, kad 
betkoks tolimesnis vardo kaitalio
jimas naudos neatneštų. Ofi
cialiai dabar BATUNas yra va
dinamas UBA-BATUN, ir jei ka
da yra kalbama ar rašoma spau
doje apie UBĄ, reikia turėti 
omeny, kad tai kalbama apie 
BATUNą.

Batuno darbo kelias yra sun
kus ir vingiuotas. Pagrindinis jo 
darbas — JT misijų vizitacija ir 
nuolatinė informacija joms apie 
Baltijos tautas. Taip pat siunčia
mi laiškai 'bei memorandumai 
laisvojo pasaulio valstybių vy
riausybėms ir specialūs biulete
niai pasaulio spaudai. Iki šiol jau 
beveik visos JT misijos vizituo
tos bent po du kartus. Tik ketu
rios misijos dėl tam tikrų politi
nių priežasčių atsisakė priimti 
Batuno delegaciją. Rezultatai iš 

šal- 
at- 
če- 
pa-

padarytų vizitų dabar yra nepa
lyginamai geresni negu 1966 me
tais. Batunas šiandien jau vi
siems žinomas, jo delegacijos da
bar daugumoje yra priimamos pa
čių ambasadorių, ir Batunas jau 
du kartus buvo paminėtas Jung
tinių Tautų oficialiame biulete
nyje.

Eilė kraštų, kurie anksčiau 
tokai laikėsi Baltijos kraštų 
žvilgiu, šiandien, o ypač po 
koslovakijos įvykių, smarkiai 
keitė savo poziciją, rimtai žiūri į 
Baltijos kraštų nepriklausomybės 
atstatymo klausimą ir pritaria 
Batuno daromom pastangom.

Batunas turi iki smulkių deta
lių informaciją, kas dedasi Jung
tinėse Tautose, jos komitetuose 
bei užkulisyje per savo nuolatinį 
akredituotą korespondentą ir sa
vo draugus, dirbančius įvairiose 
JT tarnybos pozicijose. Tuo bū
du BATUNAS valandų bėgyje ga
li reaguoti į visa, kas nutinka, o 
ypač, kai liečiamas tautų laisvo 
apsisprendimo klausimas. Pavyz
džiui, Batunas ypatingai greitai 
ir aštriai reagavo į Čekoslovaki
jos okupaciją, pasiunčiant dar tą 
pačią dieną “Special Delivery” 
memorandumus JT Saugumo Ta
rybos nariams, išreiškiant pprotes- 
tą prieš tokį Sovietų Rusijos ak
tą ir palyginant šį sykį su Bal
tijos kraštų okupacija 1940 me
tais. Tas memorandumas susilau
kė atgarso ir už JT ribų. New 
York Times radijo stotis W0XR 
jau sekančią dieną perdavė iš
traukas iš to memorandumo- ir su
pažindino klausytojus su BATU- 
Nu. Kitas pavyzdys — padarytas 
demaršas ir dalyvavimas viešoj de
monstracijoj, remiant Jungtinėse 
Tautose iškilusi Namibijos (buv. 
Pietvakarių Afrikos) laisvės klau
simą, yra žinoma Afrikos bei 
Azijos tautoms, ir apie tai ne
karta Batuno delegacijoms buvo 
užsiminta ir padėkota.

IŠSVAJOTOJ I
(IŠ KNYGOS “ATSITIKTINIAI SUSITIKIMAI”)

Anuomet aš turėjau devynioli
ka metų, Jurgis Malonis turėjo 
devyniolika metų ir dar daug vy
rų turėjo po devyniolika metų, 
visi buvom įvilkti j apšiurusias 
žalsvas uniformas, ir vieni stum
dėmės prie Leningrado, o kiti 
prie Staros Rusios. Tris kartus 
mudu su Maloniu vežėm frontan 
Šieną, visus tris kartus grįžom į 
.užfrontę sveiki ir gyvi, nė viena 
kulka nepalietė nei vežimų, nei 
arklių, nei mūsų. O kai grįžda- 
vom sveiki ir gyvi, tai Malonis 
ilgai sėdėdavo, rūkydavo ir skai
tydavo Feldpostu gautus naujau
sius merginų laiškus. Rašė ne
pažįstamos, ir šiandien nepasa
kytum, kad tie laiškai anuomet 
kuo nors turtingi būtų buvę, o jis 
■skaitydavo po kelis kartus ir, ro
dos, svarstydavo, kuriame čia 
galėtų būti bent vienas kitas žo
dis, išreiškiąs širdį. Skaitydavo, 
šypsodavos ir leisdavo dūmus.

— Grįšim, tai surasiu kurią 
nors, — sakydavo jis ir sėsdavo
si rašyti ir nuolat traukdavosi iš 
kišenės rūkalus ir degdavosi ci
garetę nuo cigaretės.

Tada jis turėjo jau atsirinkęs

o visi laužai gęsta su aušra, tai darysi, kad aš toks greitas patar- 
mano nuomonė. ti ir kištis į kito reikalus!

Paširdžiais man dar buvo Kai gavau siuntinuką su kava, 
pritvinkęs kamuolys, kai ištekė- su muilu ir su cigaretėm, tai ta- 
jo Dailidonio Ona. Rodos, pa- da supratau, kad tie tarp mūsų 
liesk tą kamuolį, duok progos kilę dūmai buvo netiršti ir išsis- 
b^nt vienu žodžiu užkabinti rei- klaidė jau. Gavau ir laišką, ga- 
kalą, tai jau tada rėksiu, kaip vau ir kitą, o po šito ir vėl kitą, 
galvijas, jaučiu mauruosiu ir iš- ir ilgainiui nuo jo siuntinukų man 
sakysiu visą teisybę i akis. Mer- ne tik akys prašviesėjo, bet ir 
gina, matyt, laukė nesulaukė Jur- lazdos palengvėjo. Aš tik lan
gučio, tai taip staiga ėmė ir iš- kiau, kada jis parašys: sveikink, 
tekėjo už kito. O mano Jurgelis ruošiu vestuves. O parašė: pir- 
tom dienom toks buvo geras, kau namus, nes pas svetimus nu- 
toks nematytai geras. O man be sibodo ant pirštų vaikščioti. Ma- 
niekur nieko prasiveržti su savo no Jurgis, sakau sau, iš kito ga- 
pamoksliškom mintim trukdė dar lo pradeda: ne nuo žmonos, o 
toji aplinkybė, kad Jurgis jau nuo namų.
niekad nebekilnojo anų Feldpos- O kai dar kartą parašė, tai iš 
tu gautų nepažįstamosios laiškų pradžių net nepatikėjau. Pasiimk
ir vakarais nebedūsaudavo ir nic- girdi, Gediminai, iš anksto savo
kad nebesakė jau: lazdas, kad ant greitųjų paskui

— Būčiau grįžęs, būčiau susi- nepamirštum, nes važiuosi pas
kelis laiškus ir tuos dažniau skai- mos merginos. Tokiom progom, perdedu. — Ar tu matei aną? .radęs, būčiau šiandien gal jau mane. Namai yra, duonos yra,
tydavo, negu kitus, ir iš jų mėg- būdavo, sakys: Iš kur tu žinai, pasakyk? vaikus auginęs. tik reikia, žmogaus, kad nuolat
davo pakartoti vieną kitą saki- — Būčiau grįžęs, būčiau susi- — Nežinau, — sako jis. — Tai kaip aš dabar, sakau, im- dulkes papūkštytų ir žiemą pečių 
nį, ir visi jie buvo rašyti vienos radęs, būčiau šiandien gal jau Ne, Gediminai, nežinau, tikrąjį siu ir išliesiu žmogui savo tulžį pakūrentų. Šitaip aš sugrįžau
ir vis tos pačios. vaikus auginęs. nežinau. ant galvos? Tai šitaip be jokio Jurgio globon ir vėl arti matau

Grįžti mes negrįžome, nei aš, Nuleidęs galvą išklausydavau Susikirtimas tuo ir baigėsi, naujo barnio sulaukėme abu sa- visus jo žingsnius, žinau visus 
nei Jurgis Malonis, nei daug ki- tokių dejavimų. Ką aš, luošys, Jurgis suvyniojo laiškus, įsidėjo vų skyrybų, nes vėlyvą pavasa- stambesnius jo rūpesčius ir gir
tų vyrų, kurie Feldpostu gauda- galiu sakyti ar pritarti? Mano kuprinėn, išbaigė gerti šaltą ka- rį jis atsisveikino ir išplaukė į džiu atodūsius, nes gyvenu jo na-
vo merginų laiškus. Net ir su Ma- mylimosios, sužadėtinės ir žmo- vą ir užgesino šviesą. Gulėda- Angliją. Aš palydėjau jį iki pat muos. Per tuos metus ne tik dar
loniu laikinai mus išskyrė ketvir- nos, štai, šitos dvi medinės laz- mas dar rūkė, bet tylėjo. AŠ dar sunkvežimio, jis vedė mane ap- geriau atsiganiau, bet įsitaisiau
tasis važiavimas į frontą su pil- dos, ir jos eis su manim, bus laikiau paruošęs sakinį ir laukiau, kabinęs per pečius, ir šitaip trim čia naujų draugų ir pažįstamų,
nais vežimais šieno. Tuomet ištikimos iki karsto, ir aš gyviems kad tik jis prasižiotų. Aš jį bū- kojom nuėjom iki vartų, aš jam jie ateina pasiplepėti, ir aš, tur
driūkstelėjo keli artilerijos svie- negaliu, rodos, patarinėti. Tik čiau dar apkaltinęs atsakomybės pamojavau ir parstriksėjau vie- būt, dabar jau daugiau žinau,
diniai, aš mačiau, kaip krito Ma- tasai dažnas dejavimas pradėjo baime ir išsisukinėjimu, bet jis nas tylom gesinti sunkaus atsi- negu Jurgis. Aš pažįstu net tą
lonio arkliai, aš gulėjau pakelėj pagaliau veikti mane, ir kai Jur- tylėjo. sveikinimo, nes Jurgio jau nebe- merginą, su kuria jis dažniau pa-
prįe krūmelių, ir Jurgis Malo- gis kartą vėl išsitraukė tuos laiš- Nei rytojaus, nei porytojaus matysiu. Geras jis buvo man, sikalba. Todėl vieną vakarą ir sa-
nis tada grįžo į užfrontę svei- kus, skaitinėjo juos ir atsidusęs dienomis mums jau nebeteko dėl luošiui. Jau ką geras, tai geras, kau jam:
kas ir gyvas, ir susitikom mudu tarė: to susiremti, ilgainiui ir mano Su šitokiu draugu man užtektų — Visi poruojasi burkuojasi.
abu su juo ne namie, o svetur, — Būčiau grįžęs, būčiau susi- pyktis išblėso, aš jau nesijaudin- neprapulti ir tos vienos kojos ir Tai kada tu, Jurgi, mainysi žie-
kai visi išsiblaškę grūdosi į krū- radęs... — aš nebesulaukiau ga- damas pajėgiau galvoti apie jo tų dviejų lazdų. Geras, ir tegu dus?
vą. Tada jis tarpuvartėje stovėjo lo, jau su pirmaisiais jo žodžiais tuos atsakymus dėl moterų. Toli- jam sekasi. Gal jis truputį ir pik-
prie kelio, kai sunkvežimis išlai- griebiau lazdas, Šokau iš lovos ir mos ugnys nei šildo, nei kaitina, tas ant manęs, bet ką dabar pa- (Nukelta į psl. 4)

Daug laiko ir darbo Batunas 
skiria informacijai. Iki šiol Batu
nas jau išleido 240 spaudai biu
letenių, kuriuos be jokio mokes
čio siunčia baltiečių bei viso pa
saulio didžiųjų laikraščių ir žur
nalų redaktoriams, radijofonams, 
politinių organizacijų vadams ir 
visai eilei įtakingų asmenų. Kol 
kas tie biuleteniai buvo leidžia
mi tik anglų kalba. Dabar jau 
užplanuota juos leisti dar pran
cūzų, ispanų ir vokiečių kalbo
mis.

Supažindinti kitus apie save Ba
tunas išleido 30,000 gez. bro
šiūrėlę, kurią siuntinėja baltie- 
čiams ir užsieniečiams.

Kai buvo minima 50 metų nuo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybės atstatymo, Batu
nas paruošė ir išsiuntinėjo visą 
eilę memorandumų, protesto laiš
kų ir informacinių pranešimų 
(virš 17,000 kopijų) laisvojo pa
saulio valstybių galvoms. Virš 
20,000 laiškų atspauta ir pasiųs
ta įvairioms organizacijoms dau
gelyje valstybių, supažindinant jas 
su Baltijos kraštų okupacija, So
vietų vykdomu genocidu, ir pra
šant jas remti ir kelti tų kraštų 
laisvės klausimą viešumon.

Virš 700 laiškų pasiųsta JT am
basadoriams dėl 
bės klausimo iškėlimo 
Tautose. 200 protesto 
siųsta Pasaulinės 
Meksikoj komitetams 
sėto baltiečių sportinink ų naudo
jimo po Sovietų Sąjungos vėliava. 
1800 laiškų pasiųsta JAV Senato 
ir Kongreso nariams; virš 300 — 
politinių partijų vadovybėms; 
virš 1000 — Baltų organizacijoms 
ir jų įtakingiems asmenims; 1800
— Batuno nariams ir virš 25,000
— finansiniam vajui pravesti.

Batunas ir toliau nesėdi ran
kas sudėjęs. Prieš jo akis marios 
darbų. Po efektingos demonstra
cijos prie JT šį rudenį, varoma 

nepriklausomy- 
Jungtinėse 
laiškų pa- 
Olimpiados 
dėl netei-

pino mane, žiūrėjo, kaip mano 
lazdos slidinėja tarp gatvės grin
dinio akmenų, ilgai žiūrėjo, ilgai 
akimis bėgiojo nuo vienos lazdos 
į kitą, paskui pažiūrėjo man į 
akis, apkabino mane, išmetė 
man lazdas, garsiai nusikvatojo 
ir tada tarė ir dar pakartojo:

— Keistas tu su tom lazdom... 
Be kojos...

Tada jisai tylom jau paėmė 
man lazdas, apkabino per pečius 
mane, ir mes trim kojom nuė
jom, gavom po lovą ir po čiuži
nį ir duonos ir ten sėdėjom ir gy
venom pilkom viltim. Ne, aš 
sėdėjau, o Jurgis Malonis šoko 
ir dainavo ir vaidino, o kartą 
net ir mane buvo padaręs artis
tu, ka prireikė žmogaus be ko
jos, kuris praterkši ir prakaukši 
lazdomis iš vieno scenos galo iki 
kito, ir jis vienas man karštai 
plojo.

Tai anom dienom Jurgis Ma
lonis, kai vakarais pargrįždavo 
iš visų linksmybių ir išgerdavo 
šaltos kavos, vis dažniau atsidus
davo ir iš krūtinės išsitraukda
vo ryšulėlį tų laiškų tų rašytų 
jam Felidpostu anos nepažįsta-

akcija, kad JT pasmerktų Rib- 
bentropo-Molotovo paktą. 1970 
metais pagrindiniu projektu bus 
masinė apeliacija į JT ir į visą pa
saulį minint 10-ties meti} sukak
tį nuo paskelbimo Jungtinių Tau
tų Deklaracijos, kuria skelbiama 
nepriklausomybės ir laisvo apsi
sprendimo teisė kolonialiniams 
kraštams. — Ruošiama gerai do
kumentuota medžiaga apie Sovie
tų Rusijos kolonizacijos metodus 
Baltijos kraštuose ir tos sukakties 
proga ją įteiks Jungtinėm Tau
tom.

Tai pačiais, 1970 metais suei- i 
na 30 metų nuo Lietuvos, Latvi- : 
jos ir Estijos okupacijos. Batunas

Jis nemoka atsisakyti
DAILININKĄ BR. ŽIEDĄ APLANKIUS

Kiekvienoje mūsų bendruo
menės apylinkėje yra ne
mažai tautiečių kurie su pasišven
timu dirba kultūrinį ar visuome
ninį darbą. Mokame mes tokius 
darbininkus įvertinti. Vienus iš jų 
išgiriam išgarbinam taip, kad jie 
Nobelio premijos verti. Kitus ma
žiau garbiname. Gi kai kurių mū
sų darbininkų net visai nemato-

Bronius Žiedas

Kazimieras Barėnas 

nustriksėjau į jį su protesto 
šauksmu lūpose.

— Būčiau, būčiau! — sušu
kau. — Jaunas vyras, o pradedi 
ištežti. Ar tau maža merginų?

Pasakiau, atsiprašiau ir nu
striksėjau lovon.

— Merginų? — tarė Jurgis.
— Sakyk, sakyk, įdomu. Kur tos 
merginos yra?

— Kartu šoki, kartu vaidini, 
t— parėmęs galvą tariau, — o 
nematai. Kuo bloga Dailidonio 
Ona? Gražiai dainuoja, gražiai 
vaidina, ir pati mergina graži.

— Dailidonio Ona? — pa
kartojo Jurgis Malonis. — O 
ar tu matei jos kojas? Ar tu ma
tei? Kojos kaip belgiškos kume
lės!

— Rožėno Rožė, — skubu,
— kuo ta prasta?

— Rožėno Rožė? — kartoja 
Jurgis Malonis. >— Ar tu girdė
jai, kaip ji kalba, kaip ji juokia
si? Kitapus rajono girdėti. Bro
li, ačiū už Rožėno Rožę.

— O ar tu girdėjai, kaip kal
ba ir kaip juokiasi ta, kurios 
senus laiškus tu laistai ašarom?
— kertu aš ir pats jaučiu, kad 

ir to nepraleis ir atitinkamai pri
statys pasauliui tą faktą, kartu su 
protestu.

Batunas yra visada pasiruošęs 
nedelsiant reaguoti į visus pa
saulio veiksmus, kas liečia laisvų 
kraštų apsisprendimą, tautų tei
ses, laisvę, žmogaus teisių už
gniaužimą ir ypač visus Sovie
tų Rusijos grobuoniškus kėslus.

Dabartinę UBA-BATUN vado
vybę sudaro: kun. Nofrbert Trep- 
ša (latvis) — prezidentas; inž. 
Kęstutis K. Miklas — vykdanty
sis pirmininkas; Nastutė Umbra- 
zaitė ir Victor V. Vinkman (es
tas) — vicepirmininkai; dr. Heino 

me ar nenorime matyti, nors ir 
jie daug dirba.

Pas vieną tokį gana veiklų tau
tietį kaip tik neseniai teko apsi
lankyti: sausio 30 d. netikėtai te
ko užsukti pas Melbourne gyve
nantį dailininką Bronių Žiedą. 
Randu jį savo darbo kambaryje 
su teptuku rankoje. Sėski, sako 
man Bronius ir tuoj aus merkia 
teptuką j kažkokį skystį. Traukia 
iš kampo bonką vyno, suranda kaž 
kur tarp skardinių dažų pora stik
liukų ir juos pripildęs prašo iš
gerti jo gimtadienio proga. Tai 
štai, kalba toliau Bronius, šiandie
na man sukanka jau 59 metai 
amžiaus, o dar taip mažai nupai
šiau paveikslų. Kaip tai perma- 
žai, noriu jam ginčyti matydamas 
pas jį pilną kambarį įvairių pa
veikslų. Gi tų paveikslų pilnos sie
nos, ant spintos, už spintos ir net 
po lova. Kampe kaip svirno durys 
didumo prezidento Nixon su astro
nautais paveikslas. Šalę Nixon 
didelis mirusio P.L.B. p-ko p. J.J. 
Bačiūno portretas. Toliau kardino
lai, vyskupai, įvairūs žinomi as
menys, daugybė lietuviškų gamto
vaizdžių ir kitokių piešinių Br. 
žiedas yra realistas, jo paveiks
lą paėmus į rankas jau kiekvie
nas supras kaip jį pakabinti ant 
sienos.

Sunku būtų Melbourne lietuvių Atsisveikindamas su Br. žiedu 
bendruomenei jei čia nebūtų Br, pareiškiu savo pageidavimą, kad 
žiedo. Jis visiems pasitarnauja- jjs turimų paveikslų nelaikytų po 
padeda. Reikia skelbimų, plakatų )Ova ar už spintos, bent nors pra- 
— padaryk, Žiedai. Reikia scenai vėdinimui iškeltų juos į kokią vie- 
dekoracijų, reikia salę pagražinti vietą ir visus savo darbus pa- 

padaryk žiedai. Reikia kokiai rodytų platesnei visuomenei. — 
nors lietuviškai organizacijai lo- Kai tų paveikslų pas mane bus žy- 
terijai dovanos — prašome Br. miai daugiau, tai tada gal ir aš 
žiedą. Niekad Br. žiedas neatsi- juos rodysiu kitiems, jau imdamas 
sako prašomas ką nors padaryti. vėl į ranką teptuką ištaria Br. 
Jei ir pasiskundžia laiko neturėji- žiedas.
mu, tai gal daugiau iš kuklumo ne- p. Šalkauskas

Ainso (estas) — finansų vadovas; 
dr. Roland D. Paegle (latvis) — 
specialiems projektams narys; Ints 
Rpners (latvis) — iždininkas; 
Mari Linnamaa (estė) — sekre
torė; prelatas Jonas Balkūnas, 
Dalia Bulgarytė, Vytautas Jurgė- 
la, Rein Virkma (estas), Olavi 
Arens (estas), Andres Juriado 
(estas), dr. U. Blukis (latvis), 
Andrejs Dzirkalis (latvis) ir Ma
ris Zakis (latvis) — direktoriai.

Batuno kontrolės komisiją su
daro: Elena Kulber-Kulbokienė, O. 
Balodis (latvis) ir M. Kuuskvere 
(estė).

Batuno įstaigos raštinės reika
lus tvarko apmokama nuolatinė 
tarnautoja Dagmara Vallesn (lat
vė), kuri taip pat yra akredituota 
korespondentė prie Jungtinių Tau
tų. (B.I). (Liet. D.) 

gu iš nenorėjimo dirbti.
— Jau net perdaug savi žmo

nės mane vargina su įvairiais už
sakymais, toliau sako man Br. žie
das. Jau net ir kitų miestų lietu
viškos organizacijos pradėjo kreip
tis, kad ką nors padaryčiau. Štai 
pasiskaityki, duodamas man laiš
ką sako Žiedas, ko dar jos iš ma
nęs nori? Ar savų dailininkų ten 
nėra? Skaitau laišką tolimesnės 
bendruomenės moterų draugijos 
rašytą, kurios tarp kitko taip kal
ba: “čia mes ir kreipiamės į Jus 
prašydamos paaukoti šiam reika
lui vieną ar daugiau Jūsų kūrinių, 
kurį Jūs rastumėt galimu. Jū
sų vardas užtikrintų daug didesnį 
pasisekimą telkiant lėšas tauti
niams ir labdaringiems reika
lams”.

Ar gavo gi tos moterys iš Ta
vęs ką nors? Jau drąsiau užklau
siau Bronių. Na kaip gi joms 
atsisakysi, kad taip gražiai pra
šo? Padariau ir joms paveikslą. 
Taip ir toliau Br. Žiedas padeda 
visiems savo darbais, tankiausia 
nei prideramo dėkui už tai negau
damas.

Kukliai minėdamas Br. Žiedas 
savo 59 metų sukaktį, atrodo gy
vas, energingas, nesuvargęs ir 
reikia tikėtis, kad Melbourne lie
tuvių bendruomenei dar daug sy
kių teks kreiptis pas jį prašant 
ką nors padaryti.
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Ungurio istorija ĮDOMŪS FAKTAI

Paruošė E. Dainienė

Retas iš mūsų nemėgsta ungu
rio. Tiek savame krašte, tiek čia, 
Australijoj šeimininkės, vaišinda
mos svečius, be ungurio neapsei- 
na.

Australų tarpe unguriai nepo
puliarūs. Jie priskaitomi prie gy
vačių giminės. Nemėgsta jų žve
jai, nes unguriai, pakliuvę j tink
lų jj suplėšo išleisdami jų many
mu vertingesnę žuvj. Gi šiaurės 
Gisppsland ūkininkai, kurie ver-

Van Helmont 17 šimtmečio žy
mus fizikas chemikas prileido, kad 
unguriai atsiranda su gegužės 
mėnesio rasoms. Dar kiti spėliojo, 
kad unguriai atsirandą iš arklio 
plaukų ar kitų žuvų žiaunų.

Ciliciano poetas Opian antra
jam šimtmety po Kristaus sukū
rė nuostabų eilėraštį apie ungu
rių meilę. Izaok Walton nuspren
dė, kad unguriai atsirandą spon
taniškai.

monės unguriams gaudyti. Antro
jo šimtmečio Romos gamtininkas 
Alian jas taip apibūdina: ungu
riui sugauti būdavo vartojama 
švendrė: ant vieno galo užmauna
ma avies žarna ir įleidžiama į 
vandenį. Ungurys, žarną pama
tęs, ją apžioja, o tada žvejys tu
ri taip stipriai pūsti į kitą šven
drės galą, kad žamigalis ungu
rio nasruose išsipūstų ir taip jis 
negalėtų paleisti ir tuo būdu jis

paruoiė Bill Wilson

čiasi ančių auginimu, ungurius 1962 m. viename laikrašty pasi- ištraukiamas. Arba būdavo pada- 
laiko didžiausiais priešais. Mat, rodė straipsnis antrašte “The romi iš vilnų ir sliekų kamuoliu- 
unguriai nukandžioja mažiems an- origin of the Silver Eel”. Jo au- kai, pririšami prie meškerės ir 
tyčiams kojas ir juos nusitempę torius Cairncross bandė įrodyti, paleidžiami plūduruoti ant van- 
į gilumą sunaikina. kad ungurys išsivysto iš žemės dens. Unguriui apžiojus kamuo-

Australijos unguriai yra dvejo- kirminų. Ir koks buvo nusivylimas, liuką jo dantys įsivelią į vilnas 
pi: ilgų ir trumpų pelėkų. Ilgais kada jo ilgu metų tyrinėjimo te- ir jis negalįs jų ištraukt ir ta- 
pelėkais (Anguilla reinhardtii) ori ja buvo sugriauta ir išjuokta, da jis išvelkamas į krantą.
laikosi Queenslando upėse ligi Mat, jis unguriu palaikė vadina- šio šimtmečio pradžioje Vidur-
Tasmanijos. mą Cordian kirminėlį, kuris savo žemio jūroj tyrinėtojai surado ma-

Trumpų pelėkų unguriai skirs- išvaizda tikrai panašus į mažą žyčius permatomus lapelius. Tie
tomi į tris rūšis: A. Australis unguriuką. permatomi lapeliai buvo laikomi
panašūs j- ilgapelėkius, gyvena Egiptiečiai ungurį laikė šventu kaip nauja žuvų rūšis ir pavadin-

Amerikoje Westinghouse tyrimų Amerikos pietinėse dykumose Per 800 milijonų metų nepaki- 
laborotorijose pagamintas naujas gyvena mažiausias pasaulyje žin- tęs Meksikos įlankos pakraščiuose 
magnetas, kuris radikaliai skiriasi duolis — savotiška pelė, kuri su- gyvena pasagos pavidalo krabas, 
nuo įprastų magnetų. Demonstruo- augusi sveria iki 10 gramų. Ši kurio kraujuje yra vario ir yra 
jant jo savybes, pagaminti spe- pelė iš viso negeria vandens ir žydrios spalvos. Jis turi dvi po- 
cialūs batai, kuriais avėdamas gali “žiemos” miegu užmigti bet ras skirtingų akių. Iš tiesų, tai 
žmogus gali vaikščioti geležiniais kokiu laiku. Taip jeigu pasidaro joks krabas, o voras, prieš mili- 
balkiais žemyn galva. Kad galė- perkarsta ar peršalta arba jei jonus metų gyvenęs visoje žemė
tų vaikščioti, yra taip pat kontro- pritrūksta maisto, ji paprasčiau- je, o dabar užtinkamas tik Mekai* 
liniai prietaisai, kuriais magnetas šiai eina miegoti. kos įlankos pakraščiuose,
tarsi elektros srovė išjungiamas 
ar įjungiamas.

pietų Australijos upėse. Antrieji 
(A. Obscura) randasi šiaurės 
Queenslando vandenyse ir trečia 
rūšis (A. Bicolor) sutinkama tik 
Vakarų Australijoj.

Galvojama, kad australų žvejy 
bos pramonėj unguriena turėtų di
delio pasisekimo vidaus ir užsieni! 
rinkoj, jeigu būtų pakeistas pava
dinimas ir neatpažinta produkto 
kilmė.

Australai pasigardžiuodami val
go rūkytą ungurį, jeigu jam ne
išduosi paslapties, kad tas “most

ir jo nevalgė, tuo tarpu graikams 
ungurys buvo didžiausias skanės
tas. Graikai mokėdavo 12 ir dau
giau drachmų vien tik už ungurio 
pauostymą. Romėnai kaip ir aus
tralai ungurį priskaitė prie gyva- 
čių giminės. Romėnų vaikai už 
prasikaltimus būdavo baudžiami 
iš ungurių odų pintais bizūnais, 
tad nenuostabu, jog ir suaugę un
gurio neapkentė.

Įdomios buvo anų laikų prie-

ta Leptocephalus vardu. Prancū
zų mokslininkas patalpino šių la
pelių į savo akvariumą. Didžiau
siam jo nustebimui iŠ jų išsivys
tė maži unguriukai. Šio šimtme
čio pradžioje danų mokslininkas 
Johannes Schmidt buvo valdžios 
paskirtas ištyrinėti ungurių gyve
nimo istoriją. Po dvidešimties me
tų sunkaus ir įtempto darbo jam 
pavyko išaiškinti daug paslapčių. 
Ligi Šio tyrinėjimo pradžios buvo

žinoma tik tiek, kad rudenį didie
ji unguriai palikdavo Europos 
upes ir kad pavasarį jauni, va
dinami elvers 2-3 inčų ilgumo at
plaukdavo iš jūros j gėlus vande
nis. Kaip jau minėjau, gėluose 
vandenyse nebuvo rasta ungurio 
su ikrais, tyrinėtojams buvo aiš
ku, kad unguriai išplaukia nerš
ti i jūrą. Bet kur jų neršimo vie
ta?

delicious” valgis yra ne kas ki
tas, o ungurys. Valgydami ungu
rį turbūt ir mes nepagalvojam 
apie jo kilmę ir gyvenimą.

Gyvenimas Lietuvoje
Nuo senų laikų mokslininkai 

laiko ungurį vienu iš nuostabiau
sių sutvėrimų, gyvenančių žemė
je ir jūrose. Nenuostabu, kad gam
tininkai pašventė daug laiko no
rėdami išaiškinti ungurio istoriją. 
Žvejai mėgėjai ar tai profesiona
lai, nors ir būdami geriausiais 
pasakoriais, negali paneigt fakto, 
kad nė vienas jų nėra sugavęs un
gurio su ikrais, kaip kad sugau
namos kitos žuvys.

Trečiame šimtmetyje graikų 
didysis filosofas ir gamtininkas 
Aristotelis pats pirmas atrado, 
kad ungurių negalima skirstyti nė 
į vyrišką, nė į moterišką lytį, nes 
juose nesurasta šios rūšies orga
nų. Tai kaip gi jie dauginasi?...

ši paslaptis išsilaikė iki šio 
šimtmečio pradžios. Lygiagrečiai 
buvo kuriamos ir fantastiškos un
gurių atsiradimo istirijos.

Aristotelio pasekėjas Plinius 
tvirtino, kad unguriai atsiranda iš 
odos paviršiaus, kurią jie nusi- 
brūžina į uolas. Kiti tikėjo ungu
rius iškrentant iš dangaus drau
ge su lietum.

Vidutinis Lietuvos gyventojo 
amžius — 72 metai, krašte dabar 
gyvena 3 mil. 100,000 gyventojų 
— šitaip teigia, atsakydamas į 
Tiesos klausimus, Centrinės statiš
kos įstaigos okup. Lietuvoje pa
reigūnas P. Adlys (Tiesa, nr. 10, 
sausio 14). Jis pateikė žinias, ry
šium su sausio 15 d. pradėtu ir 
sausio 22 d. baigtu gyventojų su
rašymu. Lietuvoje šis buvo antra
sis gyventojų surašymas (pirma
sis 1959 m.).

Adlys pripažino, kad šiemetinis 
surašymas virto “savotiškais so
ciologiniais tyrinėjimais”, kad gy
ventojai buvo verčiami atsakyti į 
sudėtingus klausimus. Pvz. jie bu
vo klausiami, kurią kitą šalies 
(t.y. Sovietų S-gos) tautų kalbą 
jie moka, gi stambiausiųjų Lietu
vos miestų gyventojai turėjo pa
aiškinti ir apie transportą, būtent 
kiek jie sugaišta laiko kelionei į 
darbą ir pan.

(ELTA)

Vilniuje džiūgaujama: Maskvo

IŠSVAJOTOJI

je įvykus peržiūrai, leista visoje 
Sovietų Sąjungoje rodyti Lietu
voje pastatytą filmą “Avė Vita” 
(scenarijaus autoriai V. žalakevi- 
čius ir G. Kasonovičius). Per
žiūroje dalyvavo Lietuvos kino 
studijos direktorius J. Lozoraitis 
ir kiti filmo kūrėjai.

(ELTA)
— ¥ —

Iš visų Pabaltijo kraštų Latvi
ja esanti labiausiai rusinama. 
Jau iš oficialių sovietinių šaltinių 
sužinome, kad Latvija šiandie 
esanti “daugelio tautybių kraš
tas”, kuriame priskaitoma net 
67 tautybių gyventojai.

— ¥ —
“EXPO — 70”, tarptautinė pa

roda Osakos mieste, Japonijoje, 
šiais metais, kreipia dėmesį ir ne 
tik Vakaruose. Vilniškė ELTA 
pateikė žinių apie sovietų pavil
joną ir lietuvių menininkų įnašą... 
Maskvos labui.

Pasirodo, sovietinio paviljono 
tema parodoje — Lenino 100-ji 
gimimo sukaktis. Todėl ir šių me
tų parodos lankytojai stebės gry
nai agitacinį sovietinio paviljono

“Draugystė su Japonija” ir “Ta
rybinis jaunimas”. Bus ir kiek 
lietuvių taikomosios dailės darbų, 
Kauno radijo gamyklos aparatai. 
Naujiena — tai keturios vilnietės 
lietuvaitės — manekenės demon- 
truos Vilniaus Modelių namų dra
bužius... (ELTA)

Tyrinėtojas minėtasis J. Schmidt 
su gerais treniruotais bendradar
biais plaukiojo po Atlantą sker
sai ir išilgai kol surado, kad di
dieji Europos unguriai pradeda 
savo kelionę skersai Atlanto van
denyną į Saragasso jūrą už 3000 
mylių. Žinoma, jų ta kelionė il
ga ir sunki, bet ne bevaisė. Ke
lionės metu unguriai apvaisina 
milijonus kiaušinėlių. Schmidt 
taip pat surado, kad ir Ameri
kos unguriai atplaukia į tą pa
čią vietą paleisti savo ikrų.

Išsiritusios mažos lervos (lape
liai) pradeda kelionę atgal į šiau
rę kol pasiekia Bermudą. Euro
pietiškų ungurių lervos nuo Ber- 
mudos pasuka į rytus savo 3000 
mylių kelionei, gi Amerikos un
gurių lervos pasuka vakarų link 
1000 mylių kelionei. Nei vienos, 
nei kitos lervos, pasirinkusios 
kryptį, nepadaro klaidos. Kokio 
impulso vedamos lervos pasirenka 
savo tėvų kelią, turbūt ir liks ne-

išaiškinta gamtos paslaptis.
Plaukiančios Europos link un

gurių lervos, kurių kelionė užtrun
ka trejus metus, savo pavidalą 
pakeičia į mažus unguriukus, kai 
tik priplaukia gėlus vandenis. 
Amerikos ungurių lervos atlieka 
tą patį procesą savo 1000 mylių 
kelią nuplaukdamos per vienerius 
metus, ši gamtos paslaptis taip 
pat mokslininkams neprieinama. 
Ieškodami gėlo vandens unguriai 
rasota žole gali nušliaužti kele
tą mylių, todėl nenuostabu, kad 
žmonės jų užtinka ir tvenkiniuo
se.

Lietuvoj seni žmonės pasakoda
vo, kad unguriai išeiną iš vandens 
žirnių žiedų užvalgyti.

Apsigyvenę gėluose vandenyse 
jauni unguriai gyvena apie septy
nerius metus ir po to vėl išplau
kia į jūrą, į savo mirtinas ve
dybas, iš kurių nė vienas senas 
ungurys su jaunąja karta nebe
sugrįžta.

(Atkelta iš psl. 3)

— Nerandu tinkamos, broli,
— tarė jis.

— Nerandi? O Mikasė Šiau- 
čiūnaitė? Paskubėk, — tariau,
— nes ir ta paspruks.

Aš žinojau ir mačiau, kad apie 
ją sukasi dar ir Kalvelis.

— Mikasė Šiaučiūnaitė? — 
tarė Jurgis ir nuleido akis, nes 
mūsų pasikalbėjimas kažkaip bu- 
¥O panašus į aną, kuris Įvyko 
prieš kelerius metus.

— Taigi, Mikasė Šiaučiūnaitė,
— sakau. — Skubėk, nes man 
rodos, kad ir šitos neteksi, — 
sakau jam ir svyruoju ant laz
dų. — Skubėk, Jurgeli, skubėk.

— Mikasė Šiaučiūnaitė. — 
sako jis, ir akys jo nuolat bėga 
žemėn.

— O ką, kojos ne kaip bel
giškos kumelės, rodos, ne.

— Ne, ne, kojos ne kaip bel
giškos kumelės,, bet ji rašyti ne
moka... Kpverzoja, kaip višta su 
koja. Rašyti nemoka! Kokia čia 
man žmona, kad rašyti nemoka? 
Tu suprask, broli, nemoka, — 
skuba jis ir baigdamas žiūri į ma
ne, o tada vėl nuleidžia akis ir 
lyg nuskriaustas sako: — Arba 
ta jos lūpa, viršutinė, dešinėj pu
sėj... Aš visą gyvenimą turėsiu 
žiūrėti į tą jos lūpos patinimą. 
Aš negaliu, negaliu, Gediminai, 
negaliu.

Aš apsisuku aplinkui ir sakau:
— Tu vis dar tebežiūri į 

laiškus.
— Laiškus aš sudeginau, jei

gu nori žinoti, -— sako jis ir už
sidega cigaretę.

Aš patyliu patylėjęs, ir man 
ateina galvon mintis pasakyti pa
tį, rodos, svarbiausią kaltinimą.

— Tu bijai atsakomybės, — 
sakau aš. — Tu karo vaikas, vi
siškai sugadintas. Tu bijai, kad 
teks rūpintis žmona ir vaikais. 
Karas išmokė tave gyventi tik 
sau, savo pilvui, savo gyvybei 
palaikyti, tai dėl to tu dabar ir 
išsisukinėji, kalbi apie kojas ir 
lūpas... — sakau, o mano lazdos 
čirpina grindis.

Jurgis žiūri į mane ir šypsosi.
-— Gediminai, atsakomybės aš 

pebijau, — sako jis, — ir šituo 
tu nekaltink manęs. Niekas ne
gali prikaišioti man, kad aš bi
jau atsakomybės, o ko mažiau
siai, broli, tu, — sako jis, švel
niai pliaukšteli man per petį ir 
išeina iš virtuvės, palikęs neišger
tą kavą. Staiga man kraujas 
stūkteli į galvą. Koks aš nedė
kingas šliužas, pasileidęs sutvė
rimas, šuniškas vienkojis! Mano 
veidas kaista, jaučiu. Stoviu dar 
minutėlę virtuvėj, tada stipriau 
suimu lazdas ir nustriksiu pas 
Jurgį.

(Bus daugiau)

pobūdį, nes, kaip seka iš vilniš
kės ELTOS aiškinimų (pgl. “Tie
są”, nr. 293, 1969) rusai tame 
paviljone “stengsis parodyti V. 
Lenino idėjų įgyvendinimą T. Są
jungoje, socialistinės santvarkos 
pranašumus....”

Lietuvių įnašas? Jis daugiausia 
pasireikš geologijos skyriuje, kur 
bus parodytas, Tado ir Gintos Ba- 
ginskų darbo, 14 kv. metrų ploto 
dekoratyvinis Sovietų S-gos žemė
lapis iš bronzos ir kur būsią in
krustuoti Sovietijoje aptinkami 
mineralai. Dailininkai Mizgiriai 
paruošė tris vitrinas. Šiame geo
logijos skyriuje bus ir kitų lietu
vių dailininkų darbų.

Tų lietuvių dėka, teigiama lan
kytojai skyriuje pasijusią kaip 
“pasakų karalystėje”...

Parodoje, sovietų paviljone, dar 
bus du lietuvio K. Morkūno vitra
žai ir abu “šloviną” sovietų temas,

APDAIRUMAS
Kartą du bulgarai žingsniavo 

dvidešimt kilometrų. Abudu buvo 
aistringi rūkoriai, bet nė vienas 
neužsirūkė, nors abu turėjo ciga
rečių. Kiekvienas galvojo:

— O gal jis neturi.

DVI ŽMONOS
Andrius: Mano žmona praeitą 

naktį sapnavo, kad ji ištekėjo už 
milijonieriaus.

Jonas: Tu dar laimingas. Ma
noji žmona ir dienos metu pana
šiai sapnuoja.

VISUR
PROTESTAS MASKVOJE

Aną savaitę Maskvos didžiaja
me teatre pertraukos metu, kada 
buvo statoma Vakaruose pagarsė
jusi operetė “My Fair Lady” vie
na studentė pradėjo balkone šauk
ti “Laisvės” Už civilines teises!” 
ir skleidė tam parengtus lapelius. 
Užtruko keletas minučių, kol tea
tro pareigūnai ir aišku kriminali
nė policija tą studentę sučiupo, 
bet buvo paskleista šimtai atsi
šaukimų. Kiek vėliau vienas nor
vegų studentas panašiai pasielgė 
Leningrade. Taip pat ir viena ita
lų studentė platino lapelius už ci
vilinę laisvę Maskvoje prie vienos 
universalinės krautuvės.

Šiandien Maskva yra pavirtusi 
jaunų provokatorių centru, tų 
provokatorių, į kuriuos vakaruose 
žiūrima, kaip į neramumų sklei
dėjus, o Maskvoje kaip į krimina
listus. Turimomis žiniomis, Mas
kva tokius jaunimo neramumų ži
dinius vakaruose visomis priemo
nėmis remia, tuo tarpu, kai šie 
bando su tomis pačiomis idėjomis 
pasirodyti Rusijoje ir Maskvoje, 
jie brutaliausiai suimami ir skau
džiai baudžiami. Reikia tinkamai 
suprasti: kiekvienas sąjūdis, kuris 
prieštarauja vakaruose esamai 
santvarkai, sovietų akimis yra pa
teisinamas ir remtinas, bet jeigu 
toks sąjūdis persimeta į Sovietų 
Sąjungą, jis tuo pačiu yra kontra- 
versinis ir užgniaužtinas. J šitą 
faktą turėtų atsižvelgti visi “svie
to lygintojai”, nes kas tinka Va
karuose, neleistina rytuose.

¥
Rašytojo Jono Avyžiaus roma

nas “Kaimas kryžkelėje” išleistas 
rusų ir estų kalbomis: rusų kal
ba 100,000 egz., estų — 30,000.

Justino Marcinkevičiaus poema 
“Siena” išleista rusų kalba 20,000 
egz. tiražu.

— ¥ —
Prez R. Nixon oficialiai pareiš

kė, kad Amerika niekad nenaudo
sianti kare bakteriologinių gink
lų ir jų gamyba sustabdoma. Taip 
pat norima atgaivinti 1925-jų me
tų Ženevos susitarimą, pagal ku
rį draudžiama kare naudoti ir 
nuodingas dujas.

VISAIP
— ¥ —

Sovietų Sąjungos vyriausybė 
oficialiai atėmė Stalino dukteriai 
Svetlanai sovietinę pilietybę, kuri 
prieš porą metų pasitraukusi iš 
Sov. Sąjungos atsisakė grįžti, iš
leido savo atsiminimų knygą ir 
pastaruoju metu išleido antrą 
knygą apie savo tėvą Staliną ir 
sovietinę prievartą. Pati Svetla
na dar pernai buvo pati pareiš
kusi, kad atsisakanti sovietinės pi
lietybės.

¥
Išleisti poeto Bernardo Braz

džionio poezijos rinktinei, kuri va
dinsis “Poezijos pilnatis” tarp 
Amerikos ir kitų kraštų lietuvių 
tam tikslui surinkta 9000 dolerių. 
Minimas veikalas būsiąs labai 
puošnus ii’ tiražas sieksiąs pu
santro tūkstančio egz.

¥
Lietuvių Enciklopedijos leidykla 

leidžia žurnalisto B. Railos kny
gą “Dialogas su lietuviais”. Taip 
pat ruošiama spaudai ir antra B. 
Railos straipsnių knyga “Versmės 
ir verpetai”.

— ¥ —
Ukrainos egzilinės vyriausybės 

ministeris užsienio reikalams Dr. 
Wasyl Fedoronczuk įteikė notą 
UNO gen. sekretoriui U Thant 
pareikšdamas, kad Ukrainos egzi- 
linė vyriausybė yra vienintėlė 
ukrainiečių tautos reprezentante 
pasaulyje, išreiškianti tiesiogines 
tautos aspiracijas, šiandie pripa
žintos sovietinės Ukrainos įsipa
reigojimai yra priverstiniai rusų 
dominacijos, išgauti prievarta ir 
teroru ir jokiu būdu teisiškai ne
galioję. Prie dabartinių sąlygų 
ukrainiečių tauta negalinti išreikš
ti savo valios būdama rusų okupa
cijoje.

šio protesto kopijos buvo įteik
tos. visiems UNO nariams plačiau 
supažindinant su dabartine ukra
iniečių tautos padėtimi. Kaip ži
nia, ukrainiečiai turi savo egzili- 
nę vyriausybę, kurią remia skait
linga ukrainiečių bendruomenė vi
same pasaulyje.

Į šitą minėto ministerio protes
tą atsiliepė ir plačiai komentavo 
vakariečių spauda.

— ¥ —
Fiji salos, kurios šiuo metu yra 

britų priklausomybėje, pareiškė 
savo valią norinčios būti nepri
klausomos. Didžiosios Britanijos 
vyriausybė šitą klausimą svarsto 
ir greičiausia Fiji pasidarys su
vereninė valstybė.

GENEROLO 
ATSIMINIMAI

Jau buvo paskelbta atsiminimų 
iš pačių opiausių Lietuvos praei
ties įvykių — iš to meto, kai mū
sų kraštui ėmė grėsti pavojai ne
tekti nepriklausomybės. Pavyz
džiui, mus ypač domina paskuti
nysis Lietuvos vyriausybės posė
dis, kai ministeriams teko nu
spręsti, ar priešintis, ar sutikti su 
rusų ultimatumu.

Nidos Knygų Klubas (1 Lad- 
broke Gardens, London, W. 11) 
netrukus išleidžia ir išsiuntinės 
savo nariams gen. K. Musteikio 
knygą Prisiminimų fragmentai. 
Generolas trijose paskutinėse Lie
tuvos vyriausybėse buvo krašto 
apsaugos ministeris, dėl to jis žino 
ir knygoje nupasakoja gen. P. 
Kubiliūno sukilimo istoriją su nie
kieno dar nepaskelbtomis detalė
mis, gen. S- Raštikio laikyseną, 
kuri pastūmėjo jį pasitraukti iš 
kariuomenės vado pareigų, taip 
pat paskutinį tragišką posėdį, pa
teikdamas net brėžinį stalo, kur 
kas prie jo sėdėjo. Knyga baigia
ma autoriaus ir prez. A. Smeto
nos pasitraukimu į Vokietiją.

Ši gen. K. Musteikio atsimini
mų knyga nedidelė (126 psl.), bet 
skaitytojui bus brangi daugeliu 
savo detalių, kurios ligi šiol nie
kur nebuvo paskelbtos.

Kartu su šiais atsiminimais 
skaitytojai gaus ir K. Barėno kny
gą “Tūboto gaidžio metai” — ro
maną iš Lietuvos kaimo gyvenimo 
anais pirmosios vokiečių okupaci
jos laikais, kai į pabaigą vieni 
ėmėsi šautuvo gintis nuo vokiečių 
ir bolševikų, o kiti nuėjo su bol
ševikais. Didžioji 438 psl. knygos 
dalis skirta pavaizduoti kaimo 
žmogui, kuris, okupanto mušamas 
per galvą, vis stiprina savyje pa
siryžimą priešintis.

4
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Balys Nemsika

Jubiliejinė sporto šventė
Trečią sporto šventės dieną pra

dėjo Geelongo jauniai berniukai 
lengvu laimėjimu 54-26 (26-2)
prieš Sydnėjaus Kovą. Taškai: 
Geelongui — S. Karpuška 20, P. 
Obeliūnas 13, R. Gvildys 7, G. 
Kymantas 6, E. Gvildys 4 ir K. 
Kymantas 2. Sydnėjui: M. Liu
binskas 13, M. Mikalauskas 7, 
R. Gulbinas 4 ir V. Rimkus 2.

Melbourno jauniai mėgino laiky
tis prieš adelaidiškius pirmame 
puslaikyje, kuris baigėsi 19-14 
adelaidiškių naudai. Antrame pus
laikyje labai gerai mėtė A. Ta- 
lanskas tuo nulemdamas rungtynes 
Adelaidės naudai 56-22 rezultatu. 
Taškus Adelaidei pelnė: A. Ta- 
lanskas 30, A. Pauliukevičius 14, 
A. Jaunutis 8, ir R. Beinoravi- 
čius su K. Pauliukevičium po 2. 
Melboumui: Paškevičius 12, Pet
raitis 6, Marginavičius 2, ir Lek- 
nius su Oželiu po 1.

Varpo jaunės mergaitės 41-15

(Tęsinys)

Geelongui: S. Karpuška 12, J. 
Obeliūnas 10, H. Renkauskas 7, 
E. Lipšys 6, P. Obeliūnas 4 ir R. 
Braželis 2.

Paskutinę šventės dieną susiti
ko be pralaimėjimų ėjusios Gee
longo ir Adelaidės jaunių berniu
kų komandos. Praėjusių metų, čem- 
pijonai — geelongiškiai rungtynes 
pradeda gerai ir žaidžia drąsiai, 
užtikrintai. Adelaidės vytiečiai 
niekaip negali sumegsti puolimo, 
žaidžia lėtai ir svarbiausia nenu- 
ima kamuolių nuo lentų. Atrodo, 
adelaidiškiai žūt būt stengiasi 
žaisti pagal schemą, kuri jiems ne
siseka ir kainuoja 28-14 taškų 
skirtumu pirmo puslaikio pralai
mėjimu. Antrame puslaikyje ade
laidiškiai kovoja ir kartais subliz
ga. Puslaikis laimimas 28-24. Lai
mėjimas ir čempijonų vardas ati
tenka pirmame puslaikyje laimė
jimą uįsitikri/husiems geelongiš- 
kiams. Galutinis rungtynių rezul

tatas: 52-42. Taškai: Geclongui — 
P. Obeliūnas 22, S. Karpuška 12, 
E. Gvildys 8, G. Kymantas 6, R. 
Gvildys su K. Kymantu po 2. 
Adelaidei'- A. Jaunutis 19, A. 
Pauliukevičius 16, A. Talanskas
4, R. Beinoravičius 2 ir K. Pau
liukevičius 1.

37-17 (14-7) rezultatu laimi 
Melbourno jauniai berniukai prieš 
Sydnėjų. Taškai Melboumui — 
Petraitis 11, Verbyla, Paškevičius, 
Karazija ir Marginavičius po 6, 
Mucieniekas 4. Sydnėjui — M. 
Liubinskas su M. Mikalausku po
5, V. Rimkus 3, V. Dambrauskas 
su R. Gulbinu po 2.

Adelaidės moterų komanda vi
sas rungtynes žaidė gerai. Nepajė
gė adelaidiškėms pasipriešinti ir 
Geelongo vytietės. Rezultatai: 41- 
22 (17-5. Taškus pelnė Adelaidei: 
N. Clayton-Smyth 16, V. Juciūtė 
12, G. Krivickaitė 9, B. Latvėnai- 
tė su K. Stalbaite po 2. Geclongui:

R. Starinskienė 12, M. Savickaitė 
5, R. Vaičekauskaitė 3 ir L. Luc- 
kutė 2.

Su šių rungtynių laimėjimu 
adelaidiškės vėl tapo Australijos 
lietuvių čempijonėmis. šiais me
tais čempijonių titulas iiškovotas 
lengvai, nebuvo stipresnių varžo
vių. Ateityje padėtis gali keistis 
Adelaidės nenaudai. Melbournas, 
Sydnėjus netgi Geelongas turi 
daug jaunų žaidėjų. Adelaidei jau
nių trūksta.

Priešpaskutinėse šventės rung
tynėse Melbourno vyrai 52-24 
(23-12) rezultatais nugali Banks- 
towno Nerį. Taškus pelnė Mel- 
bournui: A. Milvydas 20, Š. Žie
das 14, V. Brazdžionis 10, S. Ur
bonas 4, V. Soha su G. Brazdžio
niu po 2. Bankstoicnui A. Dulins- 
kas 9, A. Kurlinskas 7, S. Berno
tas 6 ir A. Laurinaitis 2.

Paskutinės rungtynės įvyko tarp 
Adelaidės — Geelongo vyrų ko
mandų. Adelaidiškiai parodė la
bai gerą žaidimą ir rungtynes lai
mėjo 54-32 (27-12) rezultatais. 
Už Adelaidę penketuku su pliusu 
sužaidė A. Reivytis, likusiems taip 
pat galima rašyti penketuką. Ži-

XPOPTAE

(30-11) laimėjo prieš Geelongo 
jaunes. Taškai Melbournui: R. 
Milvydaitė 18, R. Savaitytė 9, L. 
Smilgevičiūtė su A. Savaitytė po 
6 ir M. Šidlauskaitė 2. Geelongui: 
R. Vaičekauskaitė 8, R. Deckytė 
4, A. Jančauskaitė 2 ir L, Šre- 
deraitė 1.

Adelaidės jaunės beveik be pa
sipriešinimo užsirašo 52-6 (20-2) 
laimėjimą prieš sydnėjiškęs. Taš
kai Adelaidei: R. Staugaitė su K. 
Stalbaite po 16, A. Stalbaitė 10,
R. Ignatavičiūtė 6, ir J. Juciūtė 
4. Sydnėjui: R. Araitė 4, ir A. 
A. Kasperavičiūtė su L. Kazlaus
kaite po 1.

Geelongo vyrai be jokios bai
mės laimi 44-19 (18-4) prieš ho- 
bartiškius. Taškai: Geelongui —
S. Karpuška su P. Obeliūnu po 
14, H. Renkauskas 9, J. Obeliū
nas 5, R. Braželis 2. Hobartui: V. 
Radzevičius 8, P. Stanwix su I. 
Vachell po 4, M. Fromas 2 ir 
P. Statkus 1.

Neries jauniai berniukai vieno 
taško skirtumu laimi prieš kovie- 
čius. Rezultatai: 26-25 (16-7). 
Taškai: Bankstownui — A. Lau
rinaitis 12, P. Andriejūnas su S. 
Bernotu po 6 ir E. Intas 2. Syd
nėjui — M. Liubinskas 11, M. Mi
kalauskas 10, V Dambrauskas 3 
ir R. Gulbinas 1.

Sydnėjaus moterų komanda pa
tiria dar vieną beviltišką pralai
mėjimą. Laimi Melbourno varpie- 
tės 45-19 (17-2). Taškus pelnė 
Melbournui: R. Milvydaitė 19, L. 
Smilgevičiūtė su A. Savaitytė po 
9, ir I .Kviecinskienė, R. Tamošiū-

Sydnejaus “Kovo” krepšininkų komanda, XX-je sporto šventėje laimėjusi krepšinio 
varžybas. Sėdi iš k.: J. KrauceviČius, J. Čerkesas, D. Atkinson, S. Lukoševičius, G. 
Sauka. Stovi iš k.: D. KrauceviČius, J. Liutikas, M. Mikalauskas, G. G rudžius kas.

naitė ir R. Savaitytė po 2. Syd
nėjui: R. Slavėnaitė 8, S. Gustaf
son 5, L. Genytė, R. Kasperavi
čiūtė ir M. Saukaitė po 2.

Hobarto vyrai buvo bejėgiai
Vieno koncerto proga...

prieš melbourniškius; pralaimėta: 
84-33 (47-14). Taškus pelnė JMel-

(SKAITYTOJO PASISAKYMAS)
bournui: G. Brazdžionis 33, A. 
Milvydas 29, š. žiedas 10, V. Braz 
džionis 8, V. Soha su S. Urbonu 
po 2. Hobartui: M. Fromas 11, 
V. Radzevičius 10, P. Stanwix su 
I. Vachell po 4 ir P. Statkus 2.

Sydnėjaus jaunių mergaičių ko
manda neturėjo drąsos išeiti prieš 
stiprias melbourniškes pasiduota 
be kovos

Daug daugiau galima buvo ti
kėtis iš kaimynių melbourniškių — 
geelongiškių moterų komandų su
sitikimo. Kaž kodėl šeimininkės 
geelongiškės per lengvai pasida
vė. Pralaimėta Melbourno nau
dai: 29-20 (18-7). Taškai Melbour
nui: R. Milvydaitė 20, A. Savai
tytė 4, L. Smilgevičiūtė su V. 
Katiliūte po 2 ir E. Kviecinskie- 
ne I. Geelongui: R. Starinskienė 
8, M. Savickaitė su L. Luckyte po 
5 ir R. Deckytė 2.

Adelaidės — Neries vyrų varžy
bų laimėjimas 43-20 (16-4) rezul
tatais atitenka Adelaidei. Taškai: 
Adelaidei — V. Levickis 18, K. 
Jaunutis 10, A. Jaunutis 7, A. 
Pauliukevičius 4, A. Reivytis su 
R. Beinoravičium po 2. Banks- 
town# Neriui: A. Dulinskas 8, 
P. Kurlinskas 6, P. Andriejūnas 
su A. Laurinaičiu po 3.

Kietai kovotose, daugeliu baudų 
pasižymėjusiose rungtynėse Kovo 
vyrai laimi prieš šventės šeiminin
kus 49-41 (29-22). Taškai: Sydnė-

Perskaitęs p. VI. Radzevičiaus 
straipsni “Vieno Koncerto Pro
ga” tilpusi M.P. Nr. 45, norė
čiau irgi pasisakyti.

P. VI. Radzevičius, savo straips
nyje rašo, kad “Mes neturime pa
grindo tikėti, kad lenkai išviso 
keičia savo pažiūras lietuvių at
žvilgiu...” Tikra tiesa, ir pakan
ka perskaityti Dr. V. Sruogienės 
“Lietuvos Istoriją”, kurioje išsa
miai aprašomos visos lenkų klas
tos lietuvių atžvilgiu nuo Vytauto 
laikų iki 1795 metų padalinimo. 
Jeigu tos klastos vyko per kele
tą šimtmečių, tai ar skaitytojai 
mano, kad lenkai pasikeitė per 
20 metų? Toliau rašoma, kad 
“šiandien gyvenantieji lenkai 
tremtyje, siekia nusikratyti Sovie
tų Rusijos jungo, kaip ir mes...” 
Kas link nusikratimo jungo, tai 
lenkai galvoja kitaip negu kitos 
pavergtos tautos, nes jie žino, kad 
tik Sovietų Rusija pripažįsta Ode- 
rio-Neises liniją lenkams.

Išsamiai išsikalbėjus su lenkais, 
jie mano, kad komunizmas vistiek 
turės žlugti, ir Lenkija liks da
bartinėse sienose. Realistai žino, 
kad jie tos linijos neišlaikys, nes 
Vakarai to nepripažįsta. Taip pat 
žino, kad neatgaus ukrainiečių tu
rėtų sričių, kurias komunistai, pir
mą kartą istorijoje sujungė į at
skirą valstybę, virš 42 mil. gyven
tojų, todėl jie mano, kad kilus su-

jfd — S. Lukoševičius 21, M. Mi- irutei Rytų Europoje, jie galės 
kalauskas 11, P. Gustafson 7, A. praplėsti savo teritoriją, mažų 
Čerkesas 6, ir D. Atkinson 4. tautų sąskaitom kaip Baltgudija,

čekoslovakija, Lietuva ir, galbūt, 
Rumunija. įvykus bet kokiai su
irutei Sovietų Rusijoje, lenkai, tu
rėdami savo kariuomenę, o lietu
viai neturėdami jos, ir žinant len
kų apetitus, lenkai bandys užimti 
Lietuvą. Gen. St. Raštikis, savo 
knygoje “Kovose dėl Lietuvos” II 
tome rašo: “Kad paskutinė oku
pacija Lietuvos bus lenkų...”

Lenkai, kaip ir kitos Sovietų 
Rusijos pavergtos tautos, dalyvau
ja Europos Pavergtų Tautų Komi
tete, o taip pat Australijoje Pa
vergtų Tautų Savaitės Komitete, 
bet jie tuose Komitetuose nepasi
reiškia aktyviai, nenorėdami su
pykinti Sovietų Rusijos, nes ji, 
norėdama rasti kompromisą su 
Vokietija, gali perleisti, dabar 
Lenkijos turimas, prijungtas vo
kiškas sritis vokiečiams.

Toliau rašoma, kad “vietos len
kai turėtų aiškiai pareikšti, jog 
jie neturi jokių pretenzijų į Vil
nių...” Kas iš to, jeigu vietos len
kai ir duotų tokį pareiškimą, bet 
ką tas pareiškimas rištų? Grupe
lę Adelaidės lenkų. Adelaidės len
kai, būdami Australijos piliečiai, 
negali duoti jokių pasižadėjimų, 
nes toks pasižadėjimas nesaisto 
Lenkijos. Vilnius daugiau nepri
klauso lenkams, todėl būtų dau
giau naivu, prašyti tokio pareiš
kimo iš lenkų. Jeigu prašyti, tai 
tik Punsko ir kitų lietuviškų sri-

nant gerą Geelongo jaunių žaidi
mą iš šios komandos buvo tikėta
si daugiau. Taškai Adelaidei: A. 
Reivytis 20, V. Levickis 13, K. 
Jaunutis 10, A. Jaunutis 8, ir 
A. Talanskas 3, Geelongui: P. Obe
liūnas 9, E. Lipšys su H. Ren- 
kausku po 6, J. Obeliūnas 5, S. 
Karpuška 4 ir P. Jakaitis 2.

TIKLINIS
Vyrų tinklinio čempijonų vardą 

pasisavino Canberros Vilkas. Tai 
turbūt vienintelė komanda, pada
riusi šiokią tokią pažangą. Jiems 
varžovais buvo sydnėjiškiai. Mel
bourne ir Geelongo komandos ne
padarė pažangos, bet galbūt ir ne
susilpnėjo. Adelaidėj iš anksčiau 
turėtos komandos tik likučiai. Ne- 
atsivežus pilno sąstato, neturint 
atsarginių vos ne vos adelaidiškiai 
sulipdydavo šešetuką. Pirmą kar
tą dalyvavęs naujai įsikūręs Bris- 
banės Aušros sporto Klubas turė
jo tvarkingą uniformuotą koman
dą, bet jiems dar daug reikia mo
kytis.

Moterų tinklinyje čempijonėmis 
be rimtos konkurencijos tapo Gee
longo vytietės. Tai gana gerai žai
džiąs vienetas. Visos žaidėjos tu
ri gerus kamuolio padavimus, vi
sos mėgina pulti. Adelaidė turė
jo neblogų žaidėjų, likę dėjo ge
ras pastangas, bet tai ir viskas. 
Brisbano aušrietės dalyvaudamos 
pirmą sykį sporto šventėje nega
lėjo daug ko parodyti. Užgirtinos 
jų pastangos^ atvykti ir dalyvauti 
šventėje. Esant geriems norams 
galima bus išmokti ir žaisti.

x x
šventės rengėjai geelongiškiai 

buvo labai duosnūs. Per šventės 
uždarymą išdalino didelius kie
kius dovanų trofėjų. Atsižvelgiant 
į išlaidas kažin ar verta dovanoti 
nuolatines trofėjus, ar neužtektų 
turimų pereinamųjų.

Pagal turimas vietos sąlygas 
šventė buvo suorganizuota gerai.

Sportininkų daugumą sudarė jau
niai. Kaip žaidimų aikštėse, taip 
ir parengimų metu sportininkai 
buvo drausmingi ir jų elgesys už- 
girtinas.

Susipažinimo vakarui reikėjo iš- 
nuomuoti didesnę salę. Šis popu
liarus parengimas labai buvo su
varžytas dėl salės dydžio. Naujų
jų metų Baliaus metu nebuvo iš
rinkta sportininkų gražuolė. Ne
žinia kodėl to atsisakyta. Tokie 
gražuolės rinkimai, gerai praves
ti įneša įdomumo ir įvairumo. 
Žengiant į Naujuosius Metus pa
sigesta pasveikinimo žodžio ir 
himno.

x x
Komandų tarpe buvo perdidelis 

žaidimo lygio skirtumas. Daugelis 
rungtynių kaip žiūrovams taip ir 
patiems žaidėjams buvo neįdomios 
dėl vielos pusės silpnumo. Gerai, 
kad atvežiami ir silpnesni, bet 
pavyzdingi žaidėjai į sporto šven
tes. Visgi, neturėtume įsipareigo
ti vežti kiekvieną pradėjusį žais
ti. Jeigu taip darysime, dings var- 
žybinis progreso siekimas. Užteks 
įstoti į lietuvių sporto Klubą ir 
jau dalyvauti sporto šventėje.

šventė praėjo draugiškoje dva
sioje. Atrodo, kad ir Klubų atsto
vai sutarė. Laimėjimais taip pat 
pasidalinta draugiškiau. Jeigu 
ankstyvesnėse šventėse dominavo 
Adelaidė,, tai šį sykį tas buvo 
daugiau išbalansuota. Betgi skai
čiuojant taškus sena sistema Ade
laidė dar pirmautų su 19 taškų 
ją sektų Melbournas 15 tašk. ir 
trečią vietą dalintųsi Geelongas su 
Sydnėjumi po 12 tašk.

Visi sporto Klubai labai atjau
nėjo. Tas džiugina. Turimas at
žalynas tai garantija ateičiai. 
Daugiau pasiaukojimo, darbo iš 
vadovų, trenerių ir svarbiausia iš 
pačių žaidėjų ir sekančioje spor
to šventėje visų rezultatai bus ge
resni.

(Pabaiga)

LIETUVI, X
keliaudamas i Australijos šiaurę arba grįždamas į

būtinai turi pravažiuoti pro Kcmpsey. į
Kodėl ta proga neužsukti į S

f 
WEST KEMPSEY HOTEL >!I 

(savininkas Jurgis Viskauskas) į<
v Čia galėsi atsikvėpti, pailsėti, atsigaivinti ir pernakvoti 

lietuviškoje globoje. $
I

noji karta, dar vis svajoja nuo 
“Baltijos jūros iki Juodosios jū
ros”, su visom tūrėtom sritimis 
prieš karą, plius dar prijungtas 
sritis po karo iš vokiečių. Jauno
ji karta iš viso nesuka galvos dėl 
senosios kartos svajonių, bet vien 
tik galvoja, kaip išsilaikyti šian
dien esamoje teritorijoje, nes Va
karinės sritys yra žymiai naudin
gesnės Lenkijai, negu buvusios 
Rytinės sritys. Ir pagaliau, len
kai, kurie blaiviai galvoja, mano, 
kad įvykus suirutei Rytų Euro
poje, Lenkija smarkiai sumažės ir 
užims tik savo etnografines sie
nas su priėjimu prie jūros, kaip 
yra nutarta, Potsdamo Konferen
cijoje.

Toliau rašoma, kad “kaip iš 
spaudos pranešimų matyti, šia 
linkme ir lietuviai yra žengę pir
muosius žingsnius: mūsų oficialūs 
atstovai dalyvauja Sydnėjuje su
formuotoje Centrinės ir Rytų Eu
ropos Tautų Federacijoje, kurioje 
pirmu smuiku groja lenkai...” 
Gaila, kad lietuviai dalyvauja to
je Taryboje, nes nesiorentuoja 
tikroje padėtyje, ir mūsų oficia
lūs organai prašovė pro šalį pa
skirdami lietuvių atstovus į virš 
minėtą komitetą (tuo reikalu skai
tytojai gali rasti medžiagos M.P. 
Nr. 30 rugpiūčio 4 dienos, straips
nyje “Nedublikuokime Darbo”).

čių, esančių dabartinėje Lenkijos Toliau rašoma, kad “jei mes 
teritorijoje. tarsime, kad laikai keičiasi, o kar-

Ką lenkai mano apie Vilnių? Se- tu keičiasi ir žmonės...”, bet tai

yra didelė klaida. Jeigu lenkai ne
pasikeitė per šimtmečius, tai tik
rai nepasikeitė per tremties laiką. 
Užtenka tik pavartyti londoniškę 
lenkų spaudą, kurioje lenkai vis 
dar svajoja nuo jūros iki jūros... 
Kas link Adelaidės lenkų, tai duo
siu vieną epizodą iš Adelaidės. 
Savo laiku Adelaidėje veikė Aus
tralian-European Freedom Allian
ce Komitetas, kuris yra suruo
šus pirmąjį anti-komunistinį mi
tingą, Adelaidėje. Adelaidės len
kai pakvietė dalyvauti Komite
to atstovą ruošiamame jų 3-čio 
gegužės minėjime. Komitetas 
paskyrė mane atstovauti, kaipo 
mokantį lenkiškai. Nuvykus, bu
vau maloniai priimtas, pasodintas 
garbingoje vietoje ir labai malo
niai kalbinamas,kai sužinojo, kad 
esu lietuvis. Nors lenkų skaitoma 
8 kartus daugiau, negu lietuvių, 
bet minėjime dalyvavo vos pusė 
Australian Hall salės ty. žymiai 
mažiau, negu per ruošiamus lie
tuviškus minėjimus. Programoje 
pasirodė lenkų tautinių šokių gru
pė ir menkas chorelis. Po to sekė 
p. Karbownik paskaita, kurioje jis 
nė vienu žodžiu nėra paminėjęs 
lietuvių ir visą nuopelną už lai
mėtą Žalgirio mūšį priskyrė tik 
lenkams, nepaminėdamas, kad ta
me mūšyje yra dalyvavę ir kitų 
tautų kariai ir net samdyta ka
riuomenė. Pasibaigus paskaitai, 
priėjau ir p. Karbownik pareiš
kiau, kad jeigu sekančiame minė
jime bus klastojama istorija, aš 
demonstratyviai išeisiu iš salės.

Tą įvykį referavau Komitetui. Po 
tokio mano pasikalbėjimo, lenkų 
atstovai daugiau nepasirodė Aus
tralian-European Freedom Allian
ce Komitete ir daugiau jau nebe- 
kvietė atstovų į savo minėjimus. 
Tai tik iliustracija tiems, kurie 
mano, kad lietuviai turėtų keisti 
gaires.

Lenkai, dalyvaudami pilnatei
siais nariais Europos Pavergtų 
Tautų Komitete ir Pavergtų Tau
tų Savaitės Komitete, steigia dar 
lygiagretų komitetą, kuriame da
lyvauja ir “oficialūs lietuvių at
stovai”, nors tame komitete ran
dasi vos penkių tautų atstovai.

Ne lietuviai privalo keisti savo 
gaires, bet tik lenkai, bet asme
niškai netikiu tam. Privačiuose 
pasikalbėjimuose lenkai teigia vie
ną, o daro kitą. Iš viso lenkai 
negali kalbėti Vilniaus klausimu, 
nes jis nepriklauso jiems, o iškilus 
tam klausimui, geriausias ginklas 
priminti jiems Tarptautinio Ha
gos Tribunolo sprendimą ir Su
valkų susitarimų sulaužymą.

Kas link praktiškų sąlygų, kad 
lenkų yra 8 kartus daugiau Aus
tralijoje, tai yra apgaulinga, nes 
net aprašomame koncerte su kvies
tiniais svečiais, dalyvavo apie 500 
žmonių. Tad kur tą masė? Kiek 
lenkų dalyvauja per Pavergtų 
Tautų Savaitės ruošiamus minė
jimus? Esmėje yra ne kiek gyve
na lenkų Australijoje, bet kaip 
aktyviai jie reiškiasi.

((Nukelta į psl. 6)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

LIETUVIAI
AUSTRALŲ KARIUOMENĖJE

Trys Melbourno lietuviai jau
nuoliai — Dr. L. Dziukas, ir aukš
tesniųjų mokyklų mokytojai Jo
nas Meiliūnas ir Jonas Verbyla 
jau pradėjo karišką tarnybą aus
tralų kariuomenėje. Jie sausio 28 
d. išvyko i Pakapanės apmokymo 
centrą. Gautomis iš jų žiniomis 
pirmasis pasimatymas su savai
siais galės įvykti tik po trijų sa
vaičių. Melb. lietuviai linki jiems 
ištvermės, sėkmės ir laimingo su
grįžimo.

BENDRUOMENĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Melbourno apylinkės metinis su
sirinkimas, kuris pagal parengi
mu kalendorių turėjęs įvykti va
sario 22 d., dėl įvykstančio kovo 
1 d. svečio iš Amerikos solisto S. 
Baro ir solistės G. Vasiliauskie
nės koncerto nukeliamas i kovo 
vidurį. Tuo įgalinama apylinkės 
valdyba daugiau atsidėti reto ir 
reikšmingo koncerto organizavimo 
darbams.

Tačiau apylinkės nariai neturė
tu pamiršti, kad ateinančiame su
sirinkime bus renkama apylinkės 
valdyba. Tad visi turi jausti pa
reigą stoti į darbą arba bent su
rasti kandidatų į valdybą.

PARAMA GEELONGO 
LIETUVIU RADIJO 

VALANDĖLLEI
Melbourno Liet Klubo specia

liame susirinkime kaip svečiai da
lyvavo ir Geelongo apylinkės pir
mininkas p. Algis Jomantas ir 
ponia Elena Jomantienė, kuri yra 
Geelongo radijo stoties (3GL) lie
tuvių valandėlės vedėja. Ta pro
ga susirinkime buvo duota išsa
mūs paaiškinimai valandėlės rei
kalu. Tikimasi gauti žymiai pa
togesnis laikas (dabar vyksta an
tradieniais nuo 2.30 iki 3 vai. p. 
p.). Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
už valandėlę (30 minučių) radijo 
stočiai reikia mokėti apie 25 do
leriai. Geelongo apylinkė viena ra
dijo valandėlės negali išlaikyti. 
Susirinkimo dalyviai sudėjo virš 
šimto dolerių aukų tuo užtikrin
dami vieno mėnesio valandėlės 
egzistenciją.

Vertėtų visiems Australijos lie
tuviams šią valandėlę finansiniai 
paremti.

IGI

STIPENDIJOS LIETUVIAMS 
ABITURIENTAMS

Sėkmingai baigusiems aukštes
niąsias mokyklas ir gerai išlaikiu
siems matrikuliadijos egzaminus 
Artūrui Gružauskui, Jurgiui Mei
liūnui ir Jonui Sadauskui pa
skirtos stipendijos (Common
wealth scholarship). Jau paskelb
ta, kad Šie jaunuoliai priimti į 
Melbourno universitetą studijuoti: 
J. Meiliūnas ir A. Gružauskas me
diciną ir J. Sadauskas inžineriją.

Linkime rimto, ir našaus darbo 
bei ištvermės pasirinktose studi
jose.

IGI

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Kaip teko patirti, Melbourne

VIENO KONCERTO
(Atkelta

Teisingai p. VI. Radzevičius 
pastebi, kad “jeigu daryti išva
das iš S. Moniuškos pagerbimo 
iškilmių, tai lenkams trūksta in
telektualinių pajėgų. Ir lenkai 
nesurado savo tarpe pajėgų, ku
rios jį tinkamai, lenkiškai, per
duotų, koncerte dalyvavusiems Mo- 
niušką, kaip kūrėją, koncerte da
lyvavusiems pristatė lietuvė-solis- 
tė p. A. Gučiuvienė ir pianistė 
Nemira Masiulytė!”

Tad istorija kartojasi, lenkams 
trūksta gediminaičių ainių, kurie 
juos tvarkytų. Suruoštas koncer
tas buvo dangstymasis svetimomis 
plunksnomis, ir tik lenkai drįsta 
tai padaryti.

Straipsnio pabaigoje, autorius 
teisingai pastebi, kad “kas būtų 
įvykę iš Moniuškos minėjimo, jei
gu programos išpildyme nebūtų 
dalyvavę, lietuviai-menininkai.”

Iš koncerto aprašymo, peršasi 
mintis, kad kalbantis su krūva vi
suomenininkų, atrodo, kad visuo
menininkai nesiorentuoja esamose 
sąlygose, nes turėdami Vilnių, 
nors ir sovietinėje Lietuvoje, ban
do gauti patikslinimą, iš vietos 
lenkų, kad jie neturi jokių preten
zijų į Vilnių. Gaunasi, kad tau
tieti®, turėdamas pinigus savoje 
kišenėje, bando gauti prašalaičio 
pripažinimą, kad pinigai priklau
so jam. Ar negali atsitikti, kad 
toks gali palikti be pinigų? 

Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo sukakties minėjimas įvyks 
vasario 15 d.. Iškilmingos pamal
dos šv. Jono bažnyčioje, o pats 
minėjimas Liet Namuose. Paskai
tą kroupščiai ruošiasi skai
tyti p. V. Jakutis. Meninėje 
minėjimo dalyje maloniai sutiko 
dalyvauti mielas keliaujantis vai
dila p. Paulius Rūtenis ir Melb. 
Dainos Sambūris.

IGI

BRISBANE
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

Brisbanėje šiuo metu vyksta į- 
temptos vietinių meninių pajėgų 
repeticijos stengiantis kuo įmant
riau pasirodyti Vasario 16 d. mi
nėjimo iškilmėse. Beveik kasdien 
repetuoja choras, tautinių šokių 
grupė, jaunimo chorelis, deklama
toriai.

J Vasario 16 d. minėjimą su 
paskaita atvyksta viešnia iš Syd
ney p. E. Jonaitienė, žinoma vi
suomenininke ir pedagogė. Reikia 
manyti, kad brisbaniečiai viešnią 
mokės gražiai sutikti ir priimti.

Vasario 16-sios minėjimas įvyks 
vasario 21 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak. rusų salėje 19 Lotus Str., 
Woolloongabba (Bus stop 12-13 
Logan Rd., Logan).

Tikimasi, kad atsilankys daug 
tautiečių. Kviečiame taip pat ir 
visus tuo metu iš kitur atvykusius 
vasarotojus. Bus jaukus pobūvis 
su lietuviška kapela ir atsigaivi
nimais. Minėjimą rengia Brisba- 
nės apylinkės Valdyba.

(V.K.)

LATROBE VALLEY
PAVYKUSI GEGUŽINĖ

Seniūnijos rengta gegužinė. įvy
kusi sausio 25 d. prie Yalourn už
tvankos, praėjo su didžiausiu pasi
sekimu. Suvažiavo beveik visi 
latrobiečiai ir dauguma Sale se
niūnijos tautiečiu su seniūne p. 
E. Eskirtiene. Matėsi keliolika 
svečių ir iš Melbourno. Diena bu
vo graži ir visų nuotaika puikiau
sia.

žvejai mėgino laimę ežere. Tau
tiečiai .kurie atostogas buvo pra
leidę tolimesnėse kolonijose, dali
nosi savo patirtais įspūdžiais, tė-

* KORP! ROMUVA VASARIO 21 D., ŠEŠTADIENĮ,
$ LIETUVIU NAMUOSE 50 ERROL ST., NORTH MELBOURNE RUOŠIA

ABITURIENTAMS

į kurį kviečia atsilankyti visus gimnaziją (metric.) baigusius 1969 m. abiturientus ir 
lietuvišką jaunimą.

Įeinant aukojama $2. Geras orkestras ir bufetas. Bilietai gaunami prie įėjimo.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
K+Jca

Pradžia 7.30 vai. vak.

iš psl. 5)

Teko išsikalbėti su pažįstamu 
lenku, kuris šią vasarą lankėsi 
Lenkijoje ir kuris papasakojo apie 
esančias nuotaikas Lenkijoje. Len
kai nekenčia Sovietų Rusijos, bet 
turi laikytis jos, nes vieni tik 
sovietai pripažįsta lenkams Ode- 
rio-Neises liniją, kurios Vakarie
čiai nepripažįsta, ir dėl to lenkai 
labai piktinasi vakariečiais. Visų 
lenkų tikslas ir rūpestis yra kaip 
išlaikyti esamą teritoriją. Apie 
kitas teritorijas, jie negalvoja, 
nes jiems trūksta žmonių, pilnai 
apgyvendinti, vakarines sritis. 
Paskirtieji tarnautojai į vakari
nes sritis važiuoja labai nenoriai, 
nes tiki, kad tai yra tik laikinai, 
nes jeigu tik vokiečiai susitartų 
su rusais, tai vakarinės sritys 
dingtų Lenkijai, kaip yra jau į- 
vykę daug kartų istorijoje.

Ju<-Ra.

PS. Skaitytojai, kurie domi
si Vilniaus klausimu istorijos 
eigoje, gali rasti labai išsamios 
medžiagos Dr. A. E. Senn’o kny
goj “The Great Powers, Lithu
ania and the Vilna Question, 
1920-1928. Leiden, 1966.

Adelaidiškiai gali gauti šią 
knygą Viešojoj Bibliotekoj, ku
ri randasi S 947.5 skyriuje, o 
taip pat ir Lietuvių Namų 
bibliotekoje. 

vai diskutavo vaikų mokslo baigi
mo rezultatus. Ir taip smagiai pra
bėgo laikas gamtoje.

Seniūnas p. V. Pleškūnas žmo
nai padedant pasirūpino, kad būtų 
šalto alučio, pavalgydino išalku
sius ir pravedė loteriją, todėl jų 
pastangomis seniūnijos kasa pra
turtėjo keliom dešimtim dolerių.

ŪM.

PERTH
SVARBUS PRANEŠIMAS 

VISIEMS VAKARU 
AUSTRALIJOS TAUTIEČIAMS

Vasario 16 — Lietuvos nepri- 
ktausonnybės imMjimo 'tvarkai, 

šeštadienį, vasario 14 d. atvyks
ta svečiai iš Adelaidės. Juos pa- 
sitinkam stoty 7 vai. ryto. Daly
vauja visi, kurie juos globoja, 
šeštadienio vakare 7 vai. Leeder- 
ville Town Hall (Cambridge St.. 
Leederville) įvyksta koncertas. 
Koncerte p. G. Vasiliauskienės 
vadovaujamas moterų kvartetas ir 
vyrų oktetas. Po koncerto bendros 
suneštinės vaišės ir šokiai.

Sekmadienį, vasario 15 d. pa
maldos. Visi, kas tik gali, daly
vauja pasipuošę tautiniais drabu
žiais. Atvyksta Pertho katalikų 
arkivyskupas. Svečiai adelaidiš- 
kiai gieda bažnyčioje. Tą patį va
karą įvyksta oficialus Vasario 16 
šventės minėjimą® ukrainiečių sa
lėje, Hann St., Leederville 6 vai. 
vak. Po oficialios minėjimo dalies 
svečiai suvaidins operetę Conci
lium Facultatis. Daug girdėtus ir 
plačiai spaudoje aprašytus Klajū
nus dabar bus progos pamatyti sa
vo akimis. Vėliau vėl bendros vai
šės su svečiais.

Pirmadienį, vasario 16 d. rytą 
išvykstama su svečiais pasidairyti 
no Pertho apylinkes, o vakare 
svečiai išvyksta i namus.

Tad iki pasimatymo, brangūs 
tautiečiai. Tokia staigmena Per- 
the pirmą kartą!

Pertho apylinkės Valdyba

SYDNEY
PLUNKSNOS KLUBE

Sausio 31 d. Dr. A. Mauragio 
namuose Sydnėjuje įvyko Sydnė
jaus Liet. Plunksnos Klubo eili
nis posėdis, kurio metu šalia ei
lės klubo vidinių pasitarimų apie 
poeto V. Mykolaičio Putino gyve-

Į svečio iš Amerikos solisto S. 
Baro ir G. Vasiliauskienės kon
certą bilietai bus platinami Mel
bourne per Vasario 16-sios minė
jimą ir kiekviena kita proga krei
piantis į apylinkės valdybos na
rius. Bilietų kaina :$3, $2.50 ir 
$2. Studentams ir pensininkams 
labai ribotas vietų skaičius pra- 
matomas salės balkone po $1.50. 
Koncerte visos vietos numeruotos, 
ir anksčiau įsigiję bilietus galės 
užsitikrinti geresnes vietas. Mel
bourno lietuviai turi įsitėmyti, 
kad koncerto salėje vietos yra la
bai ribotos.

•
Melbourno lietuviai pašto tar

nautojai bendromis jėgomis nupir
ko keturis egz. Dr. Geručio re
daguotos knygos “Lithuania 700 
Years” ir juos įteikė Melb. apy
linkės valdybai, kad ši savo ruoš
tu įteiktų trijų Melbourno univer
sitetų ir viešajai bibliotekoms.

Po Melbourno Liet. Klubo na
rių nepaprasto susirinkimo, ku
riame dalyvavo ir Geelongo apyl. 
pirm. p. A. Jomantas su ponia, 
jiems pasiskundus finansiniais 
sunkumais norint išlaikyti gražiai 
veikiančią lietuvišką radijo valan
dėlę, tuoj susirinkimo dalyviai su
metė apie 120 dolerių aukų tos va
landėlės naudai. Gražus kaimyniš
kas žestas!

Ar jau užsisakei 
Mūsų Pastogę?

nimą ir kūrybą skaitė jo sesuo 
taip pat poetė M. Mykolaitytė- 
Slavėnienė. Pranešimas buvo pa-
lyginamai gana įdomus, nes sesuo 
jame iškėlė apie poetą visą eilę 
neskelbtų, todėl ir negirdėtų fak
tų, kurie praturtina žinias apie 
poeto asmenį. Šiuo klausimu dis
kusijų beveik ir neįvyko, tačiau 
atsirado visa eilė užklausimų, į 
kuriuos atsakydama vakaro prane
šėja maloniai sutiko atsakyti tuo 
papildydama savo ir taip gana tu
riningą pranešimą.

Bendro pokalbio metu prie vai
šių stalo, kuris buvo parengtas 
malonių šeimininkų p.p. Maura- 
gių rūpesčiu, buvo išsikalbėta die
nos reikalais. Iškilo klausimas, 
kad Plunksnos klubas turėtų su
rengti viešus išėjusių lietuviškų 
knygų pristatymus, kaip kad jau 
seniai yra priimta pas Amerikos 
lietuvius, juo labiau, kad iš Aust
ralijoje išleistų knygų autorių 
daugumoje yra Plunksnos klubo 
nariai.

Sutikta artimiausiu laiku su
rengti viešą knygos pristatymą 
Plunksnos klubo nario kun. P. 
Butkaus, kurio knyga “Tautų 
šventovėse” dar prieš Kalėdas pa
siekė Australijos skaitytojus.

Ta proga reikia pastebėti, kad 
Plunksnos Klubas šiais metais pa
siryžęs surengti Sydnėjuje viešą 
literatūros vakarą, kuris turėtų 
įvykti apie metų vidurį. Apie tai 
bus laiku paskelbta spaudoje.

W0LL0NG0NG
DEŠIMTOJI JŪROS DIENA 

WOLLONGONGE
Jau dešimti metai, kai sausio 

pabaigoje per ilgąjį savaitgalį 
suplaukia minios žmonių iš įvairių 
vietovių j Corrimal papalūdimius 
nuplauti dulkes vandenyno bango
se, pabendrauti su kaimynais vu- 
longongiškiais, o taip pat tęsti dar 
1922 m. pradėtą Lietuvoje Jūros 
Dienos tradiciją, šia proga prisi
mename Baltijos pajūrius ir kartu 
Klaipėdos krašto atvadavimą.

Šias iškilmes nuo pat pradžios 
organizuoja Wollongong apylinkės 
Valdyba talkinant kapelionui kun. 
P. Butkui ir Sydnėjaus ateitinin
kams. Dėka puikios Wollongong 
apylinkės valdybos organizacijos 
aprūpinant svečius maistu, gėri
mais, sale, suteikiant trumpą me
ninę programą kiekvienais metais 
atsilanko į Jūros Dieną vis dau
giau žmonių. Ir šiais metais sve
čių matėsi ir iš Canberros, Goul- 
burn. nekalbant apie Sydnėjų. čia

visą

Rengėjai

Melbourne Mūsų Pastogės ben
dradarbis “Viengungis” neseniai 
atšventė nežinia kelintą savo gim
tadienį. Šios iškilmės metu girdė
josi plačiai indų ir stiklelių žvan
gėjimas, bet garsiausiai skambėjo 
liet, daina, nes svečių tarpe bu
vo solistų iš Australian Opera 
Co. ir Dainos Sambūrio. Ir aš šio
je vietoje jungiuosi prie visų — 
Ilgiausių metų mielam kolegai!

Dail. Leonas Urboną® apleido 
Australiją pereitą sekmadienį, 
vasario 8 d. išvykdamas su žmona 
į Amerikos Jungt. Valstybes. 
Prieš išvykdamas jis savo namuo
se buvo surengęs atsisveikinimo 
parodą, iš kurios buvo parduota 
apie 30 paveikslų. Pažymėtina, 
kad penkis paveikslus nupirko vie
tos lietuviai. Paminėtina, kad ir 
dailininkui L. Urbonui išvykus 
bus galima jo kūrinių gauti šiose 
galerijose:

Holdeworth galerijoje, Woolla- 
ra,

Gallery 98, Cronulla.
Toorak Gallery, Melbourne.
Nors minėtoji dailininko kūri

nių paroda vyko jo paties namuo
se, ir vos tik dvi dienas, lanky
tojų ir pirkėjų atsilankė nepapras
tai daug.

Atsisveikinant su dail. L. Urbo
nu linkime jam geriausios kloties 
naujajame pasaulyje ir tikimės, 
kad jis vis tiek anksčiau ar vė
liau sugrįš į Australiją, kuri jam 
buvo išeities taškas ir kuri ir to
liau pasilieka kaip tolimesnė ma
terialinė bazė.

Prane
VASARIO 16-JI MELBOURNE

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS- 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo 52 metų sukakties minėji
mas Melbourne šiais metais įvyks 
sekmadienį, vasario 15 d.
Minėjimo tvarka: 11.45 vai. iš

kilmingos pamaldos šv. Jono baž
nyčioje, 6 vai. p.p. iškilmingas mi
nėjimas Lietuvių Namuose.

Minėjimo pagrindinis kalbėtojas 
p. V. Jakutis.

Meninėje dalyje dalyvauja: 
Dainos Sambūris, sol. P. Rūtenis, 
sol. V. Danius ir kt.

Organizacijos prašomos pamal
dose ir minėjime dalyvauti su vė
liavomis.

Kviečiame ir raginame Melbour
no Apylinkės lietuvius gausiai da
lyvauti pamaldose bei minėjime 
tuo parodant mūsų tautinį solida
rumą ir vieningą nusistatymą už 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą.

ALB Melbourno Apylinkės 
VALDYBA

Po sol. S. Baro ir G. Vasiliaus
kienės koncerto Melbourne, kovo 1 
d., Apylinkės valdyba ruošia sve
čiams vakarienę. Norintieji vaišė
se dalyvauti prašomi iki vasario 
22 d. užsirašyti, įmokant $2 as
meniui, pas J. Balčiūną (tel. 42- 
6603) ir pas A. Šeikį (tel. 42-2367)

ALB Melbourno Apylinkkės 
VALDYBA

*
Melbourno Apylinkės Valdyba, 

pagerbdama mirusi ALB Krašto 
Valdybos pirmininką Simą Naru- 
šį vietoj vainiko ant jo kapo įne
šė jo vardu $10 auką Australi
jos Lietuvių Fondui.

PRANEŠIMAS 
KAZIUKO MUGĖ

Šiais metais tradicinė Kaziuko 
Mugė ruošiama kovo 1 d., sekma
dienį, Dainavoje, Bankstown Lie
tuvių Bendruomenės Namuose. 
Tuo reikalu jau buvo Kat. Kultū
ros D-jos Valdybos pasitarimas su 
jaunimo organizacijų atstovais, 

niekas neskuba — visa diena lai
ko. Šaltas vėjelis gaivina kūną, 
ausis_ kutena ošiančios bangos.

Dešimtosios Jūros Dienos pro
ga salė buvo papuošta lietuvių ir 
australų vėliavomis bei Baltijos 
pajūrį primenančiais ©balsiais. 
Minėjimą atidaro apyl. pirm. p. 
Paplauskas pakviesdamas prie 
garbės stalo Sydney apylinkės 
kult tarybos p-ką p. B. Genį, kun. 
P. Butkų ir p. :Š. Baltramijūną. 
Trumpu žodžiu p. Baltramijūnas 
iškelia Baltijos pajūrio bei Klai
pėdos uosto reikšmę Lietuvai o 
tuo pačiu ir didžiųjų vandenų 
reikšmę visai žmonijai. Kritusieji 
kovose už Klaipėdos laisvę pager
biami tylos minute.

Tolimesnę programos dalį pra
vedė kun. P. Butkus pakviesda
mas pasirodyti Sydnėjaus bei 
Wollongongo lietuvių menines pa
jėgas.

Pirmąjį išgirstame p. P. Ropę: 
jis padainuoja porą lietuviškų 
dainų pianinu palydint p. A. Plū- 
kui. Toliau gražiai pašoka bale
rina R. Černiauskaitė, o Z. Bri
kutė ir D. Dulinskaitė gitarom 
grodamos sudainuoja duetu liet, 
dainų pynę. Po jų seka O. Gele- 
žiūnaitė, akordeonu pagrodama 
lietuviškų. melodijų pupuri.

Po jų žiūrovus džiugina Sydnė
jaus vyrų tautiniai šokiai, svečius 
pralinksmina “linksmieji broliai” 
V. Stasiūnaitis su P. Rope sava 
kūryba, kupletais akordeonu pa
lydint A. Pinkui.

Apylinkės Valdyba jauniausius 
šokėjus bei dainininkes gražiai ap
dovanojo. Programa užbaigiama 
Tautos Himnu. Neištęsta, bet 
kruopščiai atlikta programa sve
čius maloniai nuteikė. Tolimesnę 
dienos dalį jaunimas praleido ban
gose bei sportuodamas, gi vyres
nieji leido laiką vulongongiškių 
globoje.

M.G.

MŪSŲ PASTOGĖ
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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simai
aptarta daug dalykų, ir pelnas 
numatoma skirti jaunimo organi
zacijoms paremti.

Organizatoriai kreipiasi į visuo
menę ir prašo paremti atsilanky
mu ir fantais, o taip pat kviečia 
jaunuosius menininkus, tautodai
lės rankdarbių dirbėjus, filatelis- 
tus-numizmatikus ir knygų platin
tojus išstatyti savo eksponatus pa
rodai ir pardavimui.

Mugėje, kaip visada numatomos 
sporto rungtynės, komiški žaidi
mai. loterijos, laimės šuliniai ir 
kitos malonios pramogos. Mugėje 
veiks skautiška virtuvė su gar
džiais kermošavais gardumynais: 
barankos su pienu ir sūrūs žir
niai su alum. Vaikai galės gauti 
įvairių raguolių, pieno ir vais
vandenių. Visi dalyvaukime, visi 
pabendraukime prie prie gardžių 
lietuviškų užkandžių.

Visais Mugės reikalais, taip pat 
ir dėl fantų, kreiptis į šiuos as
menis:

1. Dr. Mauragis tel. 776707, Br. 
Genys, P. Zaremba.

Fantus galima įteikti minėtiems 
asmenims sekmadieniais prie baž
nyčios Lidcombe.

Rengėjai

“NERIES” 
SUSIRINKIMAS

Vasario 22 d. 13 vai. Dainavos 
Namuose Bankstowne įvyks 
Bankstowno Liet. Sporto Klubo 
“Neries” visuotinis narių ir rėmė
jų susirinkimas.

Kviečiami dalyvauti prijaučian
tieji ir svečiai.

B.L.S.K. ••Nerio"
Valdyba

LIETUVIAI IŠKILMĖSE
Kovo 14 d. Sydney Town Hall 

įvyksta tarptautinis koncertas, 
rengiamas Australijos 200 metų 
atradimo sukakties proga. Šalia 
kitų tautybių pakviesti dalyvauja 
ir lietuviai: Sydnėjaus Meno An
samblis, vad. M. Umbražiūnienės 
ir Taut, šokių grupė, vad. M. Osi- 
naitės-Cox.

Plačiau apie šias iškilmes skai
tysime kita proga.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, 

prisidėjusiems darbu bei maisto 
produktais ruošiant Jūros Dieną. 
Pažymėtinas ačiū p.p. Gailiūnie- 
nei, Paplauskienei, Černiauskams, 
Lekienei. Geležiūnienei ir Baltra- 
mijūnams, o taip pat ir visiems 
menininkams, taip puikiai atliku- 
siems programą.

Ačiū visiems svečiams už atsi
lankymą ir iki pasimatymo kitais 
metais.
ALB Wollongong Apylinkės V-ba

PRANEŠIMAS
Wollongong apylinkės ruošia

mas Vasario 16-sios minėjimas 
įvyks vasario 15 d. po lietuviškų 
pamaldų p. A. Simonaičio (jun.) 
sodyboje.

Kviečiame visus dalyvauti.
Apyl. Valdyba

— * —
Čekoslovakijoje vykdomi plataus 

masto valymai. Vien tik aną sa
vaitę sovietai Čekoslovakijoje su
ėmė 1.740 asmenų. Aiškinama, kad 
tai sijojamas kriminalinis elemen
tas. Policija buvo apsupusi 2500 
vietovių patikrinusi apie 18,000 
asmenų.

— ¥ —
Kaip skaitėme, Izraėlio kariniai 

daliniai buvo įsiveržę į Egiptą, 
užėmė naujausiai įrengtą radaro 
stotį, ją išmontavo ir parsigabe
no namo. Už tai Egipto vyriau
sybė mirties bausme nubaudė pen
kis karininkus už neapdairumą ir 
žioplumą.
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