
Kaire ar
V —

dešine?
Rodos, po dvidešimties metų 

veiklos UetuviSkuose dirvonuose 
galėjom ne tik vieni kitus pažin
ti, bet juo labiau lietuviSkame

MŪSU PASTOGĖ
darbe rasti vieningą kalbą ir net 
įsitikinti, kad kiekvienas, kuris 
stoja į šį darbą, stoja ne kokių 
asmeninių iSskaičiavimų vedinas, 
bet kad toji lietuvybės ugnelė 
skaisčiai žėruotų ne tik mus pa
čius Šildydama, bet ir kiMms 
pašviestų. Tai yra vienintelis mū
sų visos veiklos variklis ir pa
teisinimas. Tačiau svarbiausia, 
kad Šitoje veikloje iš viso nėra 
jokių praktiškų išskaičiavimų: 
niekas čia dirbdamas negauna 
gerai apmokomos pozicijos, už
tikrintos ateities, nei specialios 
garbės, dėl ko būtų galima var
žytis bei konkuruoti. Tai yra 
grynai idealistinis darbas ir jame 
galima būtų tikėtis ir idealaus 
sutarimo.

Bet iš tiesų taip nėra. Jeigu ne 
ten tai ten, jei ne tuo tai kitu 
klausimu iškyla nesutarimų, ku
rie kartais išsivysto į didesnius 
kivirčius. Tiesa, pastaruoju me
tu bent Australijos lietuvių tar
pe nesantaikos likviduotos, karo 
kirviai užkasti ir sakytume visi 
gyvename kaip ir turėtume gy
venti vienu rūpesčiu — kuo dau
giau pasidarbuoti ir taip iš visų 
pusių skriaudžiami savai tautai. 
Bet ne. Žiūrėk, nei iš šio, nei iš 
to atsiranda įtarimų ir net užme
timų, iš ko susidaro platesnės ap- ypač mūsų veikloje nėra ir nega- 
kalbos ir net primetimai, kad tas Ii būti nei dešiniųjų, nei kairių- 
toks ar dar kitoks. Ypač pasta- jų. Kiekvienas, kuris dirba po- 
raistais metais plačiai iškilęs ak- zityvų lietuvišką darbą, yra są
malus bendradarbiavimo su gim- meilingas ir doras lietuvis lie
tuoju kraštu klausimas vėl už- žiūrint, kokiai ideologijai jis pri
davė darbo visiems tiems, kurie 
laikydamiesi atokiai nuo pozity
vaus visuomeninio ar kultūrinio 
veikimo pradėjo lietuvius rūšiuo
ti, skirstyti į kairę ir dešinę. Ir pusėse atrasime ir idealistiškai 
šitoks lietuvių skirstymas į kai- pasiaukojančių tautai ir bea
rtuosius ir dešiniuosius priveda druomenei, lygiai abiejose pusė-
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prie absurdiškų išvadų. Daugelis se sutiksime ir nenaudėlių. Tai 
prileidžidj kad šitie terminai į vienu tai kitu atveju pasitaiką 

teigimai, kad tas ar anas krypsta 
į kairę arba traukia kairėn jau 
tuo pačiu prileidžiama, lyg tai 
būtų einama į pragaištingą pu- 

Kaip kad gyvam organizme 
pusės yra lygiai svarbios ir 
viena nėra nei gera, nei blo- 
taip ir mūsų tarpe neturime 

šiandie nei kairiųjų, nei dešinių
jų, nes kaip minėta, darbo dirva 
ir kryptis — lietuvybė. Juk, sa
kysime, toks Kudirka nebuvo 
blogesnis lietuvis už Vaižgantą 
arba prof. Kairys už Krupavičių. 
Šiandie būti teisėju ir skirstyti 
lietuvius į kairiuosius ar deši
niuosius grindžiant vienokia ar 
kitokia morale yra jau savaime 
pragaištingas darbas.

(v.k.)

praktišką gyvenimą atėję per 
bažnyčias iš evangelijos, kur sa
koma, kad paskutinio teismo me
tu teisieji bus pastatyti dešinėje, 
o pasmerktieji kairėje. Iš tiesų, 
šie terminai yra visai kitokios — 
politinės kilmės, atėję iš prancū
zų, kada parlamento posėdžiuo
se opozicijos nariai susėsdavo 
kairėje pusėje.

Lietuviuose šie politiniai ter
minai greit buvo sutapatinti su 
ideologinėmis pažiūromis: kata
likams ar bendrai konservato
riams buvo priimtas dešiniųjų 
terminas, tuo tarpu liberalai, re
formatoriai buvo laikomi kai
riaisiais. Tačiau nebuvo ir nėra 
jokio pagrindo sieti šiuos du ter
minus su bet kokia etika ar do
rove, kad dešinieji, tai gerieji, 
o kairieji tai pragaištingi, Skirsty
ti tautiečius į kairiuosius ar de
šiniuosius dedant pagrindan gėri 
ar blogį gaunasi visiška nesąmo
nė.

Tautoje ir bendruomenėje,

klausytų ir kokias pažiūras iš
pažintų. Jeigu kalbėsime apie de
šiniuosius bei kairiuosius, tai tiek 
praeity, tiek ir dabar abiejose

Sf- 
abi 
nei 
ga.

VALDAS 
ADAMKUS-ADAMKAVIČIUS 

KANDIDATAS
I JAV KONGRESĄ 

Pereitų metų pabaigoje JAV res
publikonų partija pasiūlė lietuviui 
Valdui Adamkui-Adamkavičiui 
kandidatuoti j JAV kongresų iš 
Illinois valstijos. Būdamas plačiai 
įsipareigojęs visuomeninėje veik
loje V. Adamkus kandidatuoti atsi
sakė. Valdų Adamkų pažįsta ir 
Australijos lietuviai, kada jis kaip 
vadovas buvo atvykęs į Austra
liją su Amerikos lietuvių krep
šininkų komanda. Po JT. Bačiū- 
no mirties V. Adamkus valdo gar
siųjų Tabor farmų kaip jos sa
vininkas.

Vyt. Bernotas

POLITIKOS VINGIUOSE
GERI BRITŲ NORAI

Grįžęs iš kelionės po Artimuo
sius Rytus, britų užsienio reika
lų min. George Brown pripažino, 
kad dabartinė padėtis randasi ka
ro pašvaistėje. Artimieji Rytai 
jam priminė 1938 metų Muenche- 
ną, kur buvo svarstomas kelias 
į “amžiną Europos taiką”. Ketu
rių didžiųjų intervencija, sako 
min. Brown, nesąmoningai veda 
ne prie taikos, bet prie neišven
giamo arabų-žydų karo. Taigi, 
A. Rytų reikalais min. siūlo ang
lams imtis ryžto bei atsakomingo 
darbo: užuot laukus tiesioginiai 
įsijungti į bendrą viso pasaulio 
problemą. Pagal min. Brown, ang
lai turėtų sudaryti specialią A.‘ 
Rytų tyrimo bei nagrinėjimo ko-

“OsthandeF turėtų dėl to nuken
tėti. Būtent, jei ne politika, tai 
prekyba tarp vak. Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos vystosi palankiai. 
Neperseniausiai vak. Vokietijos 
pramonės centre Essen’e tarp prie
šingų politinių pusių sudaryta dar 
viena ir pati stambiausia prekybos 
sutartis. Vakarų Vokietijos in
dustrijos milžinai Mannesmann ir 
Thyssen šia sutartim pagamins 
1.7 m. diametro plieninius vamz
džius, kuriais Sov. Sąjunga tieks 
iš Sibiro natūralias dujas vak. 
Vokietijos kuro stokojančiai pra
monei.

Kadangi Maskva tokiam projek
tui neturi pakankamai finansų, 
vak. Vokietijos bankai sutiko duo
ti trečdalį milijardo dolerių pa

skolą 20-ties metų terminui. Ži
noma, dujomis ir vamzdžiais ne
užsibaigs pavojingas sorietį-vo- 
kiečių biznis. Jau dabar kalbama 
apie prekybos praplėtimą, kuriuo 
sovietai tikisi gauti industrijai į- 
rengimų, partiečiams automobilių, 
kolchozams ir armijai sunkveži
mių.

Nereikėtų galvoti, kad socialis
tinė vak. Vokietijos vyriausybė 
savo prekyba sušvelnins politiniai 
užkietėjusius Maskvos sfinksus. 
Politikoj, ar tai būtų Vokietijos 
sujungimo klausimas, ar santy
kiai su Maskva, atrodo, reikalai 
stovės vietoje. Tarpusavio santy
kiai gal tik tada pajudėtų, jei 
vak. Vokietija keistų savo politi
nę kryptį.

Sveika, Estija!
Vasario 24 d. estai švenčia sa

vo nepriklausomybės paskelbi
mo šventę, lygiai kaip mes Va
sario 16-ją. Tiek istorinis kelias, 
tiek ir dabarties likimas suartino 
abi estų ir lietuvių tautas gal 
daugiau, negu būtų kraujo bro
liai. Beveik tuo pačiu metu prieš 
penkiasdešimt dvejus metus at
gavusios nepriklausomybę ir išsi- mes kartojame tą kiekvieno esto 
laisvinusios iš to paties imperia- kasdieninę priesaiką, kuri lygiai 
listo nasrų vėl gi drauge tas pats 
rusiškasis imperialistas tik pakei
tęs spalvą iš naujo prarijo. Ben
dras likimas, bendros kovos, ben
dri siekimai ir bendras priešas 
estus ir lietuvius lygiai kaip ir 
latvius riša bendrais kovos ir sie-

kimų ryšiais. Šitoji bendrybė taip 
pat jungia mus ir čia laisvajame 
pasaulyje.

Mes lietuviai giliai atjaučiame 
estų tautą ir šios šventės proga 
linkime, kad kuo greičiau toji 
laisvės diena priartėtų, kuri drau
ge, tikime, bus ir lietuvių tautos 
laisvės diena. Todėl drauge ir

tinka ir mums lietuviams:

'7 believe in my free Estonian 
homeland

I believe in her resurection
I believe in her eternal 

existence”.

Paskutinis Estijos prezidentas, 
bolševikų ištremtas 

ir nukankintas

ESTIJOS VALSTYBES ŽENKLAS

Lietuviai
Pasaulyje

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENEI 20 METŲ 
Pernai Vokietijos Lietuvių Ben

druomenė atšventė savo dvidešim
ties metų sukaktj. 1949 m. birže
lio 14 d. buvo paskelbta Lietuvių 
Charta ir šioji data laikoma Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pradžia. Prieš tai po karo Vokie
tijoje veikusi Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė baigė savo gyvavi
mą ir Vokietijoje prasidėjo Vokie
tijos Liet. B-nė kaip Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės padalinys.

Po emigracinės bangos į užjū
rius Vokietijoje lietuvių nedaug 
bepaliko. Paskutiniais duomenimis

Dujų-vamzdžių prekyba tai nė
ra naujiena ar pozityvus posūkis 
rytų-vakarų santykiuose. Jau Ade- 
nauerio-Kruščiovo laikais 1963 me 
tais ši sutartis buvo užprotoko
luota, bet dėl N.A.T.O. valstybių 
protesto ji nebuvo vykdoma. Ne 
be reikalo tada. Kruščiovas kumš
čiu daužė stalą sakydamas, — jei 
vamzdžiai yra karo strateginė me
džiaga, tai gal ir kelnių klyn< 
sagos priskiriamos ton pačion ka 
tegorijon? Teisingai vakarai gal 
voja, kad iš kareivio nebūtų nau 
dos, jei viena ranka valdytų sau 
tuvą, o kita turėtų prilaikyti kel 
nes.

Tik pereitų metų pabaigoje bu
vo viešai paskelbta, kad Lietuvo
je veikia dvi specialios policijos 
mokyklos, kurios paminėjo savo 
25 metų sukaktį. Vien tik polici
jos mokykla Kaune per tą laiką iš
leido 7000 policininkų, kurių tarny
bos laukas — visa Sovietų Rusija. 
Vidurinioji policijos mokykla Vil
niuje yra tiesioginėje vidaus rei
kalų ministerijos žinioje.

— —
žinoma lietuvaitė New Yorko 

Metropolitan operos solistė buvo 
kviečiama atvykti dainuoti į Lie
tuvą, bet ji atsisakė pabrėžda
ma, kad ji dainuosianti tik lais
voje Lietuvoje.

misiją, kuri imtųsi pozityvaus tai
kos darbo. Kitaip sakant, min. 
Brown tikisi, jog anglai vėl bū
sią taikos apaštalais kaip kad jie 
mėgino ir dar tebemėgina vaidinti 
panašią rolę Europoj ar bado iš 
retintoje Afrikoje.

Žiūrint iš pašalies į tokius bri
tų norus galima būtų sutikti, kad 
keturių didžiųjų pastangos, lygiai 
kaip daugybės slaugių priežiūra, 
greičiau numarins ligonį negu jį 
išgydys. Visgi sunku būtų sutik
ti jog “neutralių” lenkų, švedų, 
o tuo labiau anglų intervencija 
galėtų prisidėti Artimųjų Rytų 
taikai išlaikyti, žinant anglų sa
vanaudiškumą vertėtų prisiminti, 
kad tie patys anglai Muenchene 
nurašė vidurio Europą Hitleriui 
ir vėliau nedaug teužjautė Euro
pos pavergtuosius atsidūrus Sta
lino, Kruščiovo ar Brežnevo ro
juje.

Dėl to kaip tik čia ir kyla klau
simas: kas galėtų patikėti “ge
rais” britų norais ypač Artimuo
se Rytuose, kada jų saldliežiuva- 
vimas arabams ir jų interesai Af
rikoje iš anksto žinomi?

įvykiai

OSTPOLITIK — OSTHANDEL
Jeigu “Ostpolitik” neduoda ge

rų rezultatų tai nereiškia, kad

GINKLAI
AMERIKIEČIŲ RANKOSE

Apskaičiuojama, kad Jungtinė
se Amerikos Valstybėse privačiose 
rankose yra apie 200 milijonų 
šaunamųjų ginklų. Yra net atski
ros organizacijos, kaip Minute
men, Ku Klux Klan, studentų SDS 
nekalbant apie subversivines or
ganizacijas, kaip Mafia ar gangs
terių sindikatai, kurios kaupia 
ginklus dideliais kiekiais įskaitant 
ir kulkosvaidžius bei sprogmenis. 
Krašto saugumo organai kartas 
nuo karto atidengia sandėlius ir 
juos konfiskuoja, bet toji kova 
sunki, nes krašto įstatymai yra 
labai liberalūs ginklų atžvilgiu.

_ * _
Amerikoje išbandyti milžiniški 

orinio susiekimo lėktuvai Boeing 
747, kurie pripažinti tinkami ir 
bus panaudoti keleivių pervežimui 
po pasaulį. Toks lėktuvas gali pa
imti 364 keleivius.

lūs karas. Turėdamas iniciatyvą 
savo rankose ir pranašumą ore 
Izraelis puola Egipte karinius į- 
rengimus tuo pastodamas kelią 
koncentruotam Egipto puolimui. 
UNO ir Amerika deda pastangų 
karinius veiksmus sustabdyti, tuo 
tarpu sovietai pagreitintu tempu 
ginkluoja arabų kraštus, nusista
čiusius prieš Izraėlį.

_  * _
Rusai skelbiasi sukonstruktavę 

kišeninį helikopterį, kuriuo vienas 
žmogus galįs skristi iki 100 my
lių per valandą. Visas helikopte
ris galįs būti per minutę supakuo
tas į dėžę arba vėl sumontuotas 
skridimui.

_  * _
Kovo 15 d. Japonijoje Osaka 

mieste atidaroma pasaulinė paro
da EXPO 70. Parodoje dalyvau
ja su savo gaminiais 80 valsty
bių. _  ♦ _

ITALIJA

PIRMIEJI
PIRMIEJI

DON BOSCO ATLAIDAI 
VYTENUOSE

Vasario 1 dienos rytą į naujuo
sius Vytėmis sugužėjo būrys Ro
mos lietuvių. Tarp jų Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos Šefas mių. 
St. Lozoraitis su Ponia, šv. Ka
zimiero Rektorius prel. Ladas Tu- 
laba, pačios kolegijos vadovybė, 
Romoj gyvenantys lietuviai prela
tai, dvasiškiai ir pasauliečiai.

Saleziečiai, seselės ir jaunimas 
kelias dienas prakaitavo, kol ap
tvarkė ir išpuošė svečių salę, ži
dinio bažnyčią ir kitas patalpas; 
juk daug ką, ypač virtuvėj, rei
kėjo “tverti”, būtent kurti iš nie
ko.

Parko pryšaky, nors ant impro
vizuoto stiebo, pirmą kartą iškilo 
Lietuvos trispalvė, o dangus, po 
ilgų lietingų dienų, suspindo pa
vasariška saulute.

Lygiai pirmą valandą suskam-

— * — Nors Sovietų Sąjunga ir laiko-
Artimuose Rytuose pastaruoju ma viena iš didžiųjų galybių pa

metu vyksta nepaskelbtas forma- šaulyje, bet vis tiek nesijaučia

tikra savo padėtimi. Kai vyko pa
sitarimai Helsinkyje (Suomijoje) 
tarp amerikonų ir rusų dėl ato
minių ginklų apribojimo, rusų de
legatai aplinkiniais keliais kėlė 
klausimą, kad būtų pripažinta esa
ma Europoje politinė padėtis ir 
po karo sovietų aneksuoti kraštai. 
Šitų užsitikrinimų Rusija nori tu
rėdama atvirą Kinijos grėsmę.

ATLAIDAI
bo bažnyčios varpas, pranešdamas 
ir apylinkei, kad... pas lietuvius 
atlaidai.

Rinktinių maldininkų chorui gie
dant tradicinę “Pulkim ant ke
lių”, bažnyčion įžengė penki ku
nigai — ir prasidėjo mišios, ku
rių visos dalys (neišskyrus nei 
II kanono) pirmą kartą skambė
jo ištisai lietuviškai. Koncelebra- 
vo, su direktorium kun. Pr. Ga
vėnu, kunigai saleziečiai nrof. J. 
Zeliauskas ir P. Urbaitis, J. An
driulionis iš Š. Amerikos kolegi
jos ir šv. Kazimiero k-jos dva
sios tėvas, msgr. Žilys; pastarasis 
pasakė šventei pritaikytą pamoks
lą. Saleziečių auklėtiniai, vado
vaujant kun. M. Burbai, giedojo 
pamaldose ir paskui išpildė me
ninę programą.

Saleziečių patroną bei į atlai
dus susirinkusius lietuvius pager
bė Sakramentų Kongregacijos 
Prefektas kardinolas Ant. Samo- 
rė, apsilankydamas vaišėse.

Popiežius, džiaugdamasis sale
ziečių džiaugsmu, pasiuntė tele
gramą, kurią baigiantis pamal
doms perskaitė kun. Gavėnas: 
“Šventasis Tėvas mielai dalyvau
ja lietuvių saleziečių džiaugsme 
pirmą kartą švenčiant savo įkū
rėjo šventę naujoj būstinėj, ir kaip 
gausių Viešpaties malonių laidą iš 
širdies siunčia Apaštališkąjį Pa

šino metu Vokietijoje yra apie 
1000 aktyvių lietuvių.

Paminėtina, kad Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Val
dyba nuo pat pradžios iki dabar 
su maža dvejų metų pertrauka 
turėjo samdomą tarnautoją —> 
reikalų vedėją. Nuo Vokietijos 
Liet B-nės įsikūrimo iki 1956 m. 
Krašto Valdyba buvo renkama 
dvejiems metams, o vėliau perei
ta į trimečio kadenciją.

Ta proga prisimintina, kad ir 
Australijos Liet bendruomenei šių 
metų rugpjūčio 1 d. sueina dvi- 
dešimtis metų, kada Australijoje 
veikusi Australijos Lietuvių Drau
gija persiorganizavo į Australijos 
Liet B-nę kaip PLB padalinį. 
Reikia tikėtis, kad šį faktą tinka
mai paminės ir atskiri mūsų ben
druomenės padaliniai.

_  * _
Sausio pradžioje Vilniaus ope

ros solistas Virgilijus Noreika 
koncertavo Paryžiuje ir dainavo 
operoje. Koncerte jis patiekė 
pluoštą lietuvių liaudies dainų._  ♦ _

Prof. A. J. Greimas, dėstąs Sor- 
bonos universitete Paryžiuje, ba
landžio mėn. išvyksta į Italiją, 
moksliniais reikalais.

_  * _
Lietuvos gen. konsulas Kanado

je Dr. J. žmuidzinas pereitų me
tų gruodžio mėn. Paryžiaus uni
versiteto teisių fakultete įsigijo 
doktoratą apgynęs tezę “Lietuvių 
— lenkų sąjunga arba Liublino 
unija”.

_  * _
Lietuvos Steigiamasis Seimas 

buvo susirinkęs prieš penkiasde
šimt metų (1920.5.15) Kaune. 
Lietuviai pasaulyje šią mūsų tau
tai reikšmingą sukaktį ruošiasi 
tinkamai paminėti.

_  ♦ —
Paryžiuje Vasario 16 minėjimas 

įvyko vasario 15 d. Minėjime sve
čiais buvo ir kalbėjo Lietuvos Di
plomatijos šefas min. S. Lozorai
tis, vysk. A.L. Deksnys, prof. G. 
Matore.

laiminimą, kurį noriai skiria ir 
geradariams bei visiems kitiems 
jų darbams prielankiems asme
nims. — Kardinolas Villot”
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STUDIJŲ DIENOS<

JONAS SOUONAS

PALŪŽO NESUGRĮŽĘS
Jis — lietuviškųjų arimų vaikas. Jis tetroško savoje žemėje 

gyventi ir ten numirti. Deja...
Anądien palūžo Chicagoje eilinis Lietuvos žemės vaikas, ūki

ninkas Florijonas Soliūnas (mano tėvelis). Rodos, tai paprastas kas
dieninis įvykis taip dažnai neminimas mūsų spaudoje, o neretai ir 
bendrai mūsų gyvenime. Tačiau tam tikra prasme F. Soliūnas ne
buvo tik mūsų arimų artojas; jis greičiau reprezentantas tos tremti
nių dalies, kuri savo žemę paliko ne savo laisvu noru, (ir jis vo
kiečių kariuomenės buvo išvarytas iš savo kaimo, kai artinosi bol
ševikinė audra), jis tam tikra prasme buvo tikras žemės bastūnas — 
vėtytas ir mėtytas po visą pasaulį, nors vienas ir vienintelis jo no
ras buvo ramiai dirbti savo laukuose ir taikiai numirti savoje že
mėje. Deja, nė vienas jo troškimas nebeišsipildė — mirė ir palai
dotas svetimame krašte.

Jo jaunystė — mūsų lietuviškojo kaimo idilija; išvilniję ru
giai laukuose, skurdus duonos kąsnis ir nepaprastas ryžtas nušvie
sint! ne tik savo kaimo, bet ir visos Lietuvos padangę. Jo jaunystė 
buvo praleista caro priespaudoje, kada net ir lietuviškam žodžiui 
buvo nevalia keliauti po lietuviškus kaimus. O vis dėl to jis keliavo, 
plito dėka tokių jaunuolių, kaip F. Soliūnas arba jų tėvų. Platino 
ir velionis lietuvišką žodį po Dzūkijos kaimus. O vėliau, sukūrus 
šeimą, siuntė vaikus mokslan, idant jie ateinančioms kartoms by
lotų ne savo turtais, o mokslu ir patriotizmu.

Teko velioniui ir kareivišką kuprinę nešioti. Jis buvo privers
tas tarnauti caro armijoje. Už tat nenuostabu, kad jo tarnybos metu 
jis buvo siuntinėjamas po visą plačiąją Rusiją nuo Baltijos ligi 
Vladivostoko. Gi pirmajam pasauliniam karui įsiliepsnojus jis 
patenka žiauriausion fronto dalin — gina Rytprūsius nuo vokie
čių ir patenka į garsųjį Tanncnbergo mūšį.Vėliau mėtytas ir vėty
tas po visus Rusijos frontus patenka į vokiečių nelaisvę. Iš čia greit 
pabėga, ir karo pabaiga jį randa tėviškėje.

Atsikūrė LJetuva, atsikūrė ir daugelis Lietuvos ūkininkų. Nors 
ir laisva buvo žemė, nelaisva dažnai buvo F. Soliūno gausi šeima 
(astuoni mažamečiai) nuo duonos nedatekliaus. Už tat'visi vargo. 
Skurdus Dzūkijos smėlis dažnai užpustydavo net ir neužaugusius 
rugius. Vargo velionis, bet nenusiminė. Tik dirbo, dirbo ir nuola
tos stūmė savo prieauglį šviesesnėn ateitin. Neveltui savo Vilaikių 
kaime jis buvo laikomas daugiausia apsišvietusiu.

Deja, neteko ilgai džiaugtis ir jam, kaip ir daugeliui Lietu
vos ūkininkų, laisvu gyvenimu. Kraštui vergijosna pakliuvus, su
trupėjo ir velionio laisvė bei karštligiškas pasiryžimas nuvesti sa
vo šeimą šviesesnėn ateitin.

Velionis pasitraukė tremtim iš kurios jau niekada nebuvo 
lemta jam sugrįžti. Tremties keliai buvo sunkūs ir vargani. Tą trem
tį sunkino ne tik įvairūs nedatekliai, bet ir dviejų dukrų nežinomas 
likimas. Po kelių skurdžių metų patenka jis pagaliau su šeima ši- 
tan kraštam

Šio krašto svetingumas palengvino jo šeimos materialinę būk
lę, tačiau dvasiniai jis jau nebeatsigavo. Viliojo jį ir kvietė tolimieji 
Dzūkijos laukai. O kaip jis troško į ten sugrįžti! Kaip jis norėjo 
dar kartą suspausti gimtosios žemės grumstą!...

Jam svetimos žemės grumstas nukrito ant jo karsto. Jam 
svetima žemė priglaudė tą amžiną bastūną. Ncbeparcis jis daugiau 
miško takeliu, nebematys liūliuojančių javų laukuose. Viskas pa
liko. Viskas.

Lietuvoje paliko dvi dukterys, broliai, sesuo, o užsienyje kiti 
vaikai su šeimomis. Ir taip baigėsi vieno nuoširdaus Dzūkijos ūki
ninko žemiškoji kelionė. Oi, daug, dar daug ir panašiai baigsis ir 
kitų Lietuvos vaikų kelionės. Taip gaila ir graudu, nes tiek daugel 
mūsų nebesugrįš, nesidžiaugs nei nauju kaimu, nei atstatytais 
miestais.

Liūdime mes prie naujo kapo. Ne tik liūdime, bet ir pa
sižadame eiti tuo keliu, kuriuo mus velionis vedė — šviesesnėn 
ateitin ne tik sau patiems, bet ir jo kraštui, į kurį jam jau nebuvo 
lemta sugrįžti.

Gyvenimas nestovi, bet eina 
greitu tempu. Kas buvo gera ir 
tinkama vakar, gal ne viskas tin
ka šiai dienai. Kasdien atsiranda 
naujų problemų, idėjų, minčių.

Lietuviai vakarų pasaulyje 
taip pat stengiasi įvairiais būdais 
daugiau sujudinti savo kultūrinį 
bei visuomeninį gyvenimą. Ir 
mums tekėdamas laikas iškelia 
naujų problemų ir gal žadina 
daugiau drąsos pažvelgti į tas 
mūsų problemas, kurios seniai 
(laukia dėmesio.

Kitų kraštų lietuviai kas metai 
ar antri ruošia Studijų savaites, 
jaunimo suvažiavimus, lietuvių 
mokslininkų simpoziumus.

Mes Australijos lietuviai taip 
pat turėdami nemaža savų pro
blemų, nutarėme ką nors veikti 
šia linkme.

Kas antri metai organizuoja
mos Lietuvių Dienos gal neduo
da mums užtenkamai laiko ir 
progos pažvelgti į savo kultūri
nes problemas kiek giliau.

Jaučiame, kad būtų geriau, su
ruošus atskirą Australijos lietu
vių kultūrininkų suvažiavimą. 
Tai būtų daugiau paskaitų — 
diskusijų formoje. Mūsų proble
mos Australijoje gal kiek skiria
si nuo kitų kraštų vietinių pro
blemų.

Štai 1970 m. kovo 27-30 d.d. 
ALB Krašto Kultūros Taryba 
šaukia pirmąjį Australijos lietu
vių kultūrininkų suvažiavimą — 
Studijų Dienas Melbourne. Min
tis buvo iškelta seniau, bet kon

krečiai išjudinta tik pereitais me
tais, kada pradėta tai praktiškai 
įgyvendinti. Šios studijų Dienos 
bus mūsų pirmasis bandymas vi
siems suvažiavus kartu pažvelgti 
į mūsų kultūrinio veikimo pro
blemas bei negalavimus. Visi 
Australijos lietuviai nežiūrint 
amžiaus, išsilavinimo, darbo, gy
venamos vietovės maloniai kvie
čiami dalyvauti šiose Studijų 
Dienose.

Viskas daroma, kad šis pirma
sis bandymas — Studijų Dienos 
kuo geriau ir sėkmingiau bei na
šiau praeitų.

Studijų Dienų prelegentai nu- 
prašyti paruošti savo praneši
mus tokius, kad juose iškeltos 
mintys būtų kuo praktiškesnės ir 
realesnės. Šios Studijų Dienos ri
bojasi trimis temomis:

1-ji —Lietuvio ateitis Austra
lijoje. Bandysime čia pažvelgti 
į mūsų ateities gyvenimą: koks 
turėtų būti lietuvių kultūrinis ke
lias Australijoje, priemonės ši
čia išlaikyti lietuviškumui, geo
grafinė Australijos padėtis, gam
ta, papročiai ir įtaka mums; kaip 
greit lietuviai asimiliuojasi paly
ginus su kitų tautų emigrantais 
ir kitokios problemos.

Visa tai bandys iškelti ir nag
rinėti penki kviestieji prelegentai 
ir mes klausytojai diskusijų me
tu. Šios temos prelegentai dau
giau iš jaunesniųjų tarpo, čia bai
gę aukštuosius mokslus.

II-ji tema — Spaudos reika
lai. Prelegentai kviesti įvairaus

amžiaus, gabūs žurnalistikoje. 
Čia norėtume pažvelgti į mūsų 
spaudą Australijoje, kokia ji tu
rėtų būti, ko spaudai trūksta, ar 
reikia jaunimui atskiro leidinio. 
Gal reikalingas mokslo ir kultū
ros žurnalas Australijos lietu
viams kuris išeitų 2-3 kartus per 
metus, ar leisti tokį mokslo ir 
kultūros priedą prie esamų sa
vaitraščių. Tokiuose leidiniuose 
galėtume visi atviriau pasisakyti, 
iškelti naują mūsų poeziją, reli
ginius klausimus, mūsų moksli
ninkų darbus ir laimėjimus.

Pribrendo laikas, kada turime 
toleruoti kitų pasisakymus, net 
jei kitam ir nelabai patiktų.

Ill-ji tema — Lituanistinis 
kvietimas. Faktiškai praėjusieji 
1969 metai buvo šeimos ir švie
timo metai. Bet taip pat Austra
lijos lietuviams jie atnešė ir daug 
sukrėtimų — netekome žymių 
mūsų kultūrininkų ir visuomeni
ninkų. ši tema kelia ir savotiškų 
problemų. Dažnas tautietis už
kalbintas teisinasi nesąs šios sri
ties specialistas. Jaučiame, jog 
neužtenka šiuo atžvilgiu dejuoti, 
kad mažai vaikų lanko lietuviš
kas mokyklas, kada gera dalis 
tėvų gal permažai domisi šiuo 
reikalu, kad mokyklos veikia 
vargingose sąlygose, kad trūksta 
technikinių priemonių. J šią pro
blemą reiktų pasižiūrėti realis
tiškiau. Faktas, kad daugumas 
dirbame, kad pragyventume ir

aprūpintume šeimas. Gerai žino
ma, kad norint būti geru specia
listu savoje profesijoje reikia 
nuolat gilintis ir sekti naujausius 
atsiekimus. Tai užima labai daug 
laiko ir mažai jo bepalieka sa
viems reikalams.

Galbūt lituanistinis švietimas 
— mokyklos, kursai, paskaitos 
galėtų pagyvėti, jei sutiktų šioje 
srityje dirbti moterys, kurių vai
kai jau suaugę ir jos turinčios 
daugiau laiko ir jėgų pašvęsti 
liet, mokyklai ir lituanistiniam 
švietimui. Kelių būtų daug, tik 
reikia juos išieškoti ir pritaikyti 
mūsų darbo sąlygoms. Pagaliau 
ir visos techniškos modernios 
priemonės galėtų daug prisidėti, 
jei apie tai konkrečiai pagalvo
tume. Visa tai verčia susimąsty
ti, kaip pagyvinti lietuviškąjį 
švietimą.

Studijų Dienoms Melbourne 
sudarytas Technikinis Komitetas, 
kuris rūpinsis visais technikiniais 
reikalais — salių paruošimu ir 
parūpinimu, nakvynėmis ir t.t. 
Šį komitetą sudaro: pirmininkas 
A. šeikis, nariai — A. Zubras ir 
St. Grinccvičius.

Visais nakvynės reikalais krei
ptis į šio komiteto pirmininką 
A. Seiki šiuo adresu: 54 Davison 
Street, Richmond, Vic. 3121, 
tel. 42 2367.

Dar kartą visus tautiečius ma
loniai kviečiame dalyvauti Stu
dijų Dienose,

Pilna Studijų Dienų programa 
artimiausiu laiku bus paskelbta 
spaudoje.

ALB Krašto Kultūros Taryba

Nuoširdžiai užjaučiame mielą mūsų bendradarbį Joną 
Soldiną jo mylimam tėveliui

FLORIJONUI ŠOLIŪNU1

amžinybėn išėjus.
Mūsų Pastogės Redakcija

Mielą bičiulį bei mokslo dienų draugą

JONĄ ŠOLIŪNĄ,

jo tėveliui mirus, nuoširdžiai jį ir artimuosius užjaučia 
ir drauge liūdi

Antanas Laukaitis ir vaikai

Nuoširdų sporto darbuotoją ir Australijos lietuvių 
sportininkų veiklų rėmėją

JONĄ ŠOLIŪNĄ,

jo tėveliui mirus, liūdesy giliai užjaučia
Sydnejaus Liet. Sporto Klubo Kovo

Valdyba ir nariai

Lietuviai
Vak. Vokietijoje, Saarbruecken 

mieste, leidžiamas mėnesinis laik
raštis Stimme der Freiheit (Lais
vės Balsas) praėj. metų pabaigo
je ir šių metų pradžioje daug vie
tos paskyrė Lietuvai, jos istorijos 
įvykiams nušviesti, be to, ir ki
tiems, jau šių dienų, klausimams. 
Laikraščio dviguboje, 1969 m. lap
kričio-gruodžio mėn. laidoje pa
skelbtas ir šių metų sausio mėn. 
laidoje baigtas prof. Z. Ivinskio 
ilgas straipsnis “Nepriklausoma 
Lietuva, 1918-1940”. žinomasis is
torikas, atpasakojęs istorijos fak
tus, nurodė, kad G. Rhodes žo
džiais sekant (1967 m. išleistame 
jo veikale “Die Krise dės Parla- 
mentarismus in Ostmitteleuropa 
zwischen den beiden Weltkrie- 
gen”) pačių lietuvių, jų politi
kų bei istorikų panašiai kaip ir 
kituose, po 1918 m. atkurtuose 
kraštuose, teigiama, jog du nepri
klausomo gyvenimo dešimtmečiai 
tarp dviejų pasaulinių karų gali 
būti laikomi istorinių sapnų išsi
pildymo tarpsniu. Istorikas toki 
samprotavimų pateisina, ypač atsi-

spaudoje
žvelgiant j tai, kad lietuvių tau
ta ilgai buvo pavergta bei rusi
nama.

Esu, jau tai, kad kraštas virsta 
savo žemės šeimininku, kaip Lie
tuvoje nuo 1918 m., minėto Rhode 
teigimu, tai verčia naujojo valsty
binio gyvenimo neigiamas apraiš
kas laikyti antraeilės svarbos da
lyku.

Laikraštis kiekvienoje laidoje 
skiriąs nemaža vietos pavergtų 
kraštų padėčiai nušviesti, šalia 
prof. Ivinskio straipsnio, įdėjo ir 
dr. P. Karvelio straispnį apie 
okup. Lietuvoje mirusį Lietuvos 
nepriklausomybės akto signatarą 
ir buv. Lietuvos prezidentą, A. 
Stulginskį.

Nurodęs į Stulginskio vaidmenį 
Lietuvoje, politiko tremties me
tus Sibire bei 1956 m. suugrįžimą 
j Lietuvą, Karvelis primena, kad 
Stulginskis, jau tėvynėje gyvenda
mas, “nepalaužiamu ryžtu at
mesdavo visus sovietų okupacinės 
valdžios kompromisinius pasiūly-

M in. S. Lozoraitis Vasario 16-sios proga
Minint Tautos šventę — Lietu

vos Nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį, mes grįžtame mintyje į 
praeitį, kreipiame savo žvilgsnį į 
dabartį, o viltis į ateitį. Šie trys 
elementai — praeitis, dabartis ir 
ateitis — sudaro Lietuvos istoriją, 
kuri, prasidėjusi gilioje senovėje, 
nėra sovietų okupacijos nutrauk
ta: ji tęsiasi ir tęsis, nes ją ku
ria pati lietuvių tauta, būdama 
dvasiniai nepriklausoma net ir da
bartinėmis sąlygomis.

Lietuvos istorijoje, be teigiamų 
įvykių, padariusių ją galingiausia 
valstybe Rytų Europoje, buvo ne
laimingų laikotarpių, kurie buvo 
sukėlę pavojų pačiai tautos egzis
tencijai, nes grėsmė sunaikinti jos 
sąmonę, kalbą, tikėjimą. Tačiau 
atsiminimas apie tuos laikus ne
privalo įkvėpti mums pesimizmo, 
sukelti mintį, esą mūsų tautai lem
ta, neišvengiama būti pažeidžiamai 
savo tautiniuose jausmuose ir 
valstybiniuose interesuose.
Priešingai, paminėjimas apie tuos 
pavojus turi priminti mums, kad 
lietuviai atlaikė visus smūgius, vi
sada buvo pasiryžę ir sugebėjo ap
ginti savo tautinę individualybę, 
kalbą, tikėjimą, ir panaudojo pir
mą progą Lietuvos valstybei atsta
tyti — 1918 metų vasario 16 die
ną.

Tapusi vėl laisva, mūsų tauta 
parodė visišką subrendimą, pada

rydama didelę pažangą visose 
srityse, kurios yra sprendžiamos 
civilizuotos valstybės ir visuome
nės gyvenimui. Tai buvo tų mo
ralinių tautinių vertybių padari
nys, iš praeities paveldėtų valsty
binių tradicijų bei įgimtų tautai 
gabumų padarinys, kurį laisvi lie
tuviai savo laisvoje žemėje pratur
tino, santykiaudami su krikščio
niška Vakarų kultūra, o savo tar
pe — ugdydami dar vieną didžią 
vertybę — būtent, lietuvišką soli
darumą.

Šios vertybės šiandien yra ypa- 
svarbios Lietuvai, kaip ir kiekvie
nam svetimųjų priespaudoje esan
čiam kraštui. Jeigu priešas ati
ma laisvę ir politinio apsisprendi
mo teisę iš kurios tautos, bet ji 
yra apsisprendusi išsaugoti patrio
tinius jausmus, gerbti moralines 
tautines vertybes, kurios sudarė 
prarasto nepriklausomo gyvenimo 
pagrindą — tokia tauta yra atspa
ri svetimai įtakai, tebėra laisva 
dvasioje ir kelias į nepriklauso
mybę palieka jai atdaras.

Tai, ką mes užsienyje sužino
me apie sėkmingas lietuvių pas
tangas krašte kelti kultūros, švie
timo lygį, saugoti bei tobulinti sa
vo kalbą, kūrybiniai veikti tose 
gyvenimo srityse, kuriose okupa
cinė valdžia mažiau varžo lietu
vių iniciatyvą — visa, kas tokiu 
būdu dirbama Lietuvos vardan, jos

gerovei ir ateičiai, sukelia pas 
mus užsienyje nuoširdų atgarsį.

Visa tai yra juo labiau pažy
mėtina, kad krašte yra išaugusi ir 
veikia nauja jauna karta, kuri 
nors ir nėra kvėpavusi tyru • ne- 
ptriklausomos Lietuvos oru, vis 
dėlto siekia savo mokslu, kultū
ra, darbu užtikrinti Lietuvai ge
resnę ateitį.

šis siekis nėra bergž
džias. Nėra tokios civilizuo
tos tautos, kuriai likimas skirtų 
būti svetimųjų valdžioje ir prie
spaudoje. Dabartinė mūsų krašto 
padėtis nėra nepakeičiama, galu
tinė, pirmiausia todėl, kad komu
nizmas juo toliau juo aiškiau pa
sirodo nesąs pastovi politinė pa
jėga.

Šiais metais Lietuvos gyveni
mas bus aptemdytas dar ir Lenino 
sukaktimi. Bus minimas tas rusų 
komunizmo vadas, kuris kėsinosi 
okupuoti Lietuvą, ką tik prisikė
lusią nepriklausomam gyvenimui. 
Leninas siekė padaryti rusų ko
munistų partiją galinga diktatū
ros organizacija Rusijai valdyti ir 
komunistų diktatūrai plėsti pasau
lyje. Jo mintimi, Rusijos ir kitų 
kraštų komunistai turėjo sudary
ti vieningą Maskvos vadovaujamą 
bloką. Tam pasiekti Leninas pa
tikslino ir išplėttė komunizmo 
programą, kurios pagrindan padė
jo smurtą kaip svarbiausią prie

monę tiek vidaus, tiek užsienio po
litikoje. Jis ilgai prieš Staliną į- 
vedė fizinio ir moralinio teroro 
sistemą, kurią po šiai dienai tę
sia jo įpėdiniai.

Ir vis dėlto, praėjus 50 metų 
nuo bolševikų revoliucijos, Leni
no sudarytame tarptautinio komu
nizmo bloke yra atsiradę gilių ski
limų, krizių. Taigi, laimingu bū
du, komunizmas išsigimsta, įeina 
į savitarpio konfliktų periodą, 
nes dargi komunistų tarpe kyla 
skirtumų taip pat ir tautiniu pa
grindu.

Svarbiausia gi yra tai, kad pu
sės amžiaus bėgyje komunizmas 
savo ideologija ir santvarka nė
ra patraukęs savo pusėn nė vie
nos tautos. Nėra buvę atsitikimo, 
kad kuris kraštas būtų komunis

tų užvaldytas kitaip negu smur
tu ir būtų komunistų valdomas 
žmonėms pritariant, o ne prie
varta. Lietuvos padėtis yra tam 
vienas ryškiausių įrodymų o Lie
tuvos Bažnyčios persekiojimas 
vienas brutalių tos prievartos pa
sireiškimų.

Tačiau priešingos komunizmui 
idėjos — žmonių laisvės, tautų ne
priklausomybės, teisingumo prin
cipai — nesustabdomai stiprėja ir 
plečiasi pasaulyje.

Ši raida gaivina mūsų įsitikini
mą, kad Lietuva atgaus nepri
klausomybę. Teįkvepia mus šis įsi
tikinimas dabar, minint Tautos 
šventę, ir visada, kol susilauksi
me laisvės valandos.

mus ir griežtai nesutiko su pasiū
lymais apleisti kraštą ir persikel
ti pas dukterį, gydytoją, JAV-se. 
Kiekvienam lietuviui Stulginskis 
yra nepalaužiamos jo tautos va
lios simbolis, tautos, kuri nega
lės pavargti, siekdama laisvės tė
vynei”.

Vokiečių laikraštis, šalia minė
tų straipsnių, dar informuoja apie 
naujojo Europos lietuvių vyskupo, 
A. Deksnio, paskyrimą ir trum
pai pamini, sunkią Bažnyčios pa
dėtį okup. Lietuvoje. Laikraštis 
įdėjo ir tris iliustracijas: A. Stul
ginskio, vysk. A. Deksnio, jam 
lankiusis Vasario 16 Gimnazijoje 
ir pačios Gimnazijos naujojo pas
tato, Romuvos nuotraukas.

(ELTA)

PADĖKA
Nuoširdi ir gili padėka visiems prieteliams ir artimiesiems, pareigūnams ir or

ganizacijų atstovams, ir visiems broliams ir sesėms lietuviams iš arti ir toli, dalyvavu
siems a.a. Simo NARUS1O, buvusio Australijos Lietuvių Bendruomenės Pirmininko, 
gedulingose pamaldose, palydėjusiems velioni i amžino poilsio vietą ir jautriai atsisvei
kinusiems su a.a. Simu Narušiu — žodžiu, raštu bei spaudoje, ir pagerbusiems velionį 
gėlių vainikais, puokštėmis, bei aukojusiems šia proga Australijos Lietuvių Fondui ir 
Tautos Fondui.

Dėkingi liekame kun. Petrui Butkui, atlaikiusiam iškilmingas gedulingas pamaldas, 
pagerbusiam velioni S. Narušį išrūpinant leidimą pašarvoti bažnyčioje, ir tarusiam jaut
rų atsisveikinimo žodį. Dėkui "Dainos” choro dirigentui ir visiems choro dalyviams už 
širdžiai mielas giesmes, kurias velionis taip mylėjo.

Visiems broliams ir sesėms lietuviams, visokeriopai ir nuoširdžiai pagelbijusicms 
ir užjautusiems mus mūsų liūdesio valandoje — liekame giliai dėkingi.

Vanda Narušieni ir giminės. 
Vasario Šešioliktoji, 1970.
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Dail. V. RATUI 60 m.
Kažkas anąsyk prasižiojo, kad 

Lietuvoje iš viso nesą lietuvių: tė
ra tik aukštaičiai, žemaičiai, su
valkiečiai, dzūkai... Galimas daik
tas, kad šitame teigime yra hu
moristinės racijos, tačiau visas tas 
grupes grupeles bei lokalinį pa
triotizmą jungia vienas galingas 
ryšys — lietuvybė, kuriai visi at
skirų “tautybių” nariai skiria vi
są savo gyvenimą ir kūrybą, kad 
tik toji lietuvybė bujotų ir spin
duliuotų kuo plačiau.

šį kartą norėtume pristatyti vie
ną tokį “nelietuvį” — dzūką dai
lininką Vaclovą Ratą, kuriam va
sario 25 d. suėjo 60 metų. Reikia 
pripažinti, kad negausi Australi
jos lietuvių bendruomenė savy 
talpina ir eilę žymių asmenybių, 
kurių pavydėtų ir kuriais pagrįs
tai didžiuojasi ir kitos lietuvių 
bendruomenės.

Viena iš tokių asmenybių yra 
dailininkas Vaclovas Ratas. Tai 
graži sukaktis kiekvienam, bet juo 
tokia sukaktis prasmingesnė kū
rybingam žmogui, kuris tuos me
tus netuščiai praleido, bet įrašė 
į savo turtingą ir toli siekiančią 
kūrybą.

Esame Australijoje apie 10,000,
bet tik keletas iš mūsų žinomi pla
čiau šiame krašte ir už jo ribų. 
Vienas iš jų yra dail. V. Ratas. 
O sąmoningi lietuviai, kaip dail. 
V. Ratas, išplaukdami į platesnius 
pasaulio horizontus, drauge su sa
vo asmenybe ir kūryba išneša 
ir pačią lietuvių tautą.

Šiandie dail. V. Ratas kukliai 
gyvena viename iš gražiųjų Sydnė- 
jaus priemiesčių ir nors būdamas 
pensininkas lygiai su tokiu pačiu 
užsidegimu kuria. Jo kūrybinį 
veržlumą dar pažįstame iš nepri
klausomos Lietuvos, kur jis pasi
reiškė kaip vienas iš pirmaujan
čių grafikų, dalyvavo prieškari
niam laikotarpy įvairiose tarptau
tinėse parodose laimėdamas pripa
žinimą ir medalius, atvykęs į Aust
raliją atkreipė vietos menininkų 
ir kritikų dėmesį į jo praktikuo- 
jamąą meno formą — grafiką, 
kuri Australijoje buvo tarsi sa
votiška naujovė. Neskaitant jo 
prieškarinių parodų jis jau buvo 
surengęs šešias “one man show” 
parodas Australijoje ir tide pat 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Prieš porą metų surengtoj Angli
joje pirmoj pasaulinio masto gra
fikų parodoje į V. Rato kūrybą 
buvo atkreiptas specialus dėme
sys, jo vienu kūriniu buvo ilius
truota parodos programa ir tas 
kūrinys parodos rengėjų nupirk-

VALDAS V. ADAMKUS

SU DIDŽIUOJU LIETUVOS ŪKININKU
Ne kartą esu buvęs klaustas: 

koks gi žmogus buvo Juozas Ba
čiūnas? Iš kur pas jį buvo susi
kaupę tiek stiprios meilės savo 
tautai?

Prisipažinsiu, šis klausimas ir 
man seniai buvo įdomus. Kartą 
automobily, pakeliui į Clevelan- 
dą, paklausiau jį patį. Atsakymas 
buvo ilgas, nes teko nuklysti į 
pačią jo jaunystę. Pradžioj bu
vę du akstinai, kurie jį pririšę 
prie lietuvybės, tiksliau sakant, 
— pradžioj tik prie techniško, — 
dalyvavimo organizuotuose lie
tuvių sambūriuose: mokėjimas lie
tuviškai ir angliškai rašyti ir 
nors užteidirbti kišenpinigių... 
Mat, anais laikais, kad ir ne taip 
jau labai šauni ta lietuvių veikla 
buvusi, vis dėlto ji buvusi šako
ta. Buvo daug įvairių draugi j ų- 
draugijėlių. Visoms reikėjo turė
ti nors po vieną raštingą žmogų 
valdybos sekretoriaus pareigoms. 
Jaunas Bačiūnukas, kai tik vieni 
nuo kitų sužinojo, kad jis moka 
parašyt ir lietuviškai ir angliš
kai, bematant atsidūrė dvylikos 
ar trylikos draugijų valdybose, 
žinoma, vis sekretorium. Ten vi
sur reikėjo rašyti susirinkimų ar 
valdybų posėdžių protokolus (mi
nute), taip pat surašyti ir. įsta
tus. Suspėti buvo galima, nes at
skirose draugijose tie dalykai bu
vę beveik tokie patys, dažnai pa
kakdavę perrašyti tuos pačius 
tekstus ir tik įrašyti atitinkamus 

tas. Dail. V. Rato darbų turi žy
mesnės meno galerijos Europoje, 
beveik visos valstybinės galerijos 
Australijoje o toks pagarsėjęs 
Melbourne viešbutis “Sauthern 
Cross irgi išdekoruotas dail. V. 
Rato kūriniais.

Kaip kūrėją dailininką V. Ra
tą pažįtame keleriose fazėse: vie
noks jis buvo Lietuvoje, kitoks 
pokarinėje Vokietijoje, dar kitoks 
čia Australijoje, tačiau kiekvienu 
atveju V. Ratas visur išliko Ra
tu išlaikydamas ištikimybę pačiam 
sau. Kitaip sakant, dail. V. Ratas 
nėra konservatorius, o eina drau
ge su laiko dvasia priimdamas 
naujas formas, naujas idėjas nie
kur neužsikonservuodamas, nuolat 
naujas, tačiau niekur nepraradęs 
savęs. O tai nepaprastai didelė 
dorybė, nes šiandie nedaug kas 
atsispiria pagundai parduoti sa
ve už sensacingą blykstelėjimą.

Daug kas tiek čia, tiek ir kitur 
papriekaištauja dailininkams, kad 
jų nesimato aktyviai veikiančių 
bendruomenėje, tačiau ne meninin
ko užduotis eiti į komitetus, or
ganizuoti vakaruškas ir t.t. Me
nininko tiesioginis darbas kurti. 
Tačiau dail. V. Ratą nuolat ir

VACLOVAS RATAS JUODVARNIAI

JUOZO BAČIŪNO VIENERIŲ ] 

draugijų vardus ir dalyvaujančių 
pavardes. Svarbus buvo dalykas, 
kad draugijos sekretoriui mokė
davo nuo penkių iki dešimties 
centų už dokumentą. Tai pra
džioje buvęs labai svarbus pa
skatinimas būti tokiu uoliu vi
suomenininku. Bet tai siejosi su 
vaikščiojimu iš susirinkimo į 
susirinkimą, ir nebuvo gi galima, 
ypač sekretoriui, praleisti negir
dom, kas tuose susirinkimuose 
kalbama, kokie yra lietuvių rei
kalai ir rūpesčiai.

Bet jau sąmoningą užsidegimą 
pačiam irgi kovingai pasinerti 
lietuvių veiklon Bačiūnui įžiebę 
ypač Jono šilūpo pasireiškimai 
Amerikoje. Šliūpas jaunam lietu
vių draugijų sekretoriui padaręs 
neišdildomo įspūdžio. Spalvingi 
Šliūpo sumanymai, skatinimai ir 
ypač jo atkaklumas lietuvių rei
kalų gynyboje buvęs lemiamiau
sias veiksnys tautiškai veikliam 
Bačiūno įsisąmoninimui užsi 
megzti ir subręsti. Tas įsisąmoni
nimas nebeišblėso visą jo gyveni
mą, buvo jo mąstymo, jo visuo
meninio veikimo variklis beveik 
šešis dešimtmečius.

*
Juozo Bačiūno autoritetas lie

tuviuose per visą tą laiką toly
džiai kilo, kol ilgainiui iškilo iki 
mūsų tarpe aukščiausio laipsnio. 
Pusšeštų paskutinių savo gyveni
mo metų Juozas Bačiūnas buvo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

Vaclovas Ratas

nuolat sutinkame ir visuomeninė
je — kultūrinėje lietuvių veiklo
je: jis visuomet talkina patari
mais, net konkrečiais darbais kur 
tik galėdamas. Jis talkina spau
dai, pats suredagavo prieš porą 
metų knygą apie lietuvius daili
ninkus Australijoje “Eleven Li
thuanian Artists in Australia” 
(tokios knygos pavydėjo net ir 
Amerikos lietuviai dailininkai), il
gą laiką priklausė ALB Krašto 
Kultūros Tarybai, pats organizavo 
Australijoje lietuvių dailės paro
das, priklausė Plunksnos Klubui, 
šviesai.
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pirmininkas, arba, kaip daž
nas neoficialiai tardavom — lie
tuvių prezidentas. Tačiau, var
dan tokrosios teisybės, privalu ne
delsiant pažymėti, kad Bačiūno 
autoriteto mūsų visuomenės aky
se esmė visada buvo visų pirma 
moralinio ir tik šalia to gal ir 
formalinio pobūdžio. Vargu ar 
kas nortėų, o jei ir norėtų, tai var
gu ar kas pajėgtų sugriauti ma
no ir, manau, daugelio jį paži
nojusiųjų gausiai motyvuotą įsi
tikinimą, kad ne tiek Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninko titulas ir postas pakylėjo 
Juozo Bačiūno autoritetą, kiek jo 
iškilus moralinis autoritetas aiš
kiai pakylėjo to titulo ir posto 
orumą.

Pažvelgę į savo tautos atgimi
mo ir pakilimo įkvėpėjų ir vadų 
galeriją nuo pat Simano Dau
kanto iki dabartinių viršūnių, 
matom ilgą eilę asmenų, kurių 
iškilimo ar ąąmoningai valingo 
stojimo visuomenės priešakiu vie
na iš pagrindinių atramų vis bu
vo aukšto ar bent reliatyviai 
aukšto lygio išsimokslinimas. O 
Juozas Bačiūnas, nors ir užėmė 
ryškiai regimą vietą toj galeri
joj, yra tuo požiūriu reta ar gal 
net vienintėlė išimtis: jis netu
rėjo ne tik aukštojo, bet nei vidu
rinio formalaus išsimokslinimo. 
Gyvenimo tikrovės buvo privers
tas su tuo faktu susitaikyti, bet 
dvasinėj savijautoj tas dalykas

Deja, per pastaruosius keletą 
metų kiek pašlijus sveikatai tu
rėjo pasitraukti ir atsisakyti »š 
daugelio visuomeninių ir kultūri
nių įsipareigojimų, bet tik ne kū
rybos! Ir dabar jis lygiai su to
kiu veržlumu ir atkaklumu ku
ria, tarsi kaip pradedantis me
nininkas, norįs įsigyti vardą, kai 
tuo tarpu V. Ratas tą vardą tu
ri pripažintą jau daugiau kaip 
trisdešimt metų visame meno pa
saulyje!

Gal ir teisingai sakoma, kad 
žmogus gali su laiku silpnėti, net 
pasenti, tik ne kūrėjas. Tikras 
kūrėjas nejaučia nei laiko permai
nų, nei gyvenimo nuovargio, ne
žiūrint kokio amžiaus jis būtų su
laukęs.

Gėrėdamiesi ir dail. V. Rato tu- 
riningu gyvenimu ir jo gilia kū
ryba sveikiname jį šios sukakties 
proga linkėdami našių ir kūry
bingų metų, šito ir tik šito kūrė
jui ir tegalima linkėti, nes kūrė
jas niekuo kitu nepasotinamas, 
kas yra šalia jo kūrybos.

J šitą faktą norėtume atkreipti 
ir mūsų visuomenės dėmesį pri
mindami, kad tinkamiausiai gali
me pagerbti savo reprezentantus 
įsigydami jų kūrinių. Dail. V. Ra
tas per visus tuos metus dirbęs 
nesusikrovė kapitalų bankuose, 
nors jo kūryba yra milžiniška in- 
vestacija mūsų kultūrai ir ben-

jam vis tiek buvo opus. Netrynė, 
nedirgino tos opos ir jos niekad 
priekaištingai nedemonstralvo, 
bet dažnas jo viešų prakalbų 
priežodis “aš, kaip ūkininkas”, 
sakyčiau, nebuvo vien tik įproti- 
nė stiliaus dekoracija, o būdavo 
ir sutramdyto apgailestavimo 
aikštėn prasiskverbimas. Intymu 
mo atvejais, jis tą jau populiarų 
prasitarimą yra išplėtęs maž
daug šitaip: “Jūs visi mokyti 
žmonės, mokslo rabinai, daugiau 
žinot už mane, kas ir kaip rei
kia daryt Aš tik ūkininkas, mo
kyklon pro vienas duris įėjau, 
pro kitas išėjau...” Tokiame pasi
sakyme jau glūdėjo nedvipras
miškas nusiskundimas gyvenimo 
jam padaryta skriauda, nusiskun
dimas tomis sąlygomis, kurios sa
vo laiku neleido jam ilgėliau pa
būti mokykloj ir pergreit išstū
mė jį “pro sekančias duris”.

Ach, pamanai kitkart, kiek mū
sų visuomenė, gal net visa 
tauta nustojo dėl to išstūmimo! 
Kiek toks asmuo būtų galėjęs 
duoti, jei būtų buvęs, anot Mai
ronio, “šarvuotas mokslu įsta
biu”... O gal — kas gi žino? — 
gal būtų išėję ir priešingai... Gal 
didelio mokslo dideliam laive bū
tų išplaukęs j didelius vande
nis, kur gal nebūtų nei galvota 
apie palyginti seklias lietuviškas 
sroveles ir klampias mūsų bale
les... Šiandien žinom, kad Juozas 
Bačiūnas, būdamas kaip tik toks,

Padėka ir
“Lietuvių Švietimas Vokietijoje 

1944-1950 m.” jau atspausdinta 
ir atiduota į rišyklą, įrišti kietais 
viršeliais. Knyga turi 640 pusla
pių, papuošta žemėlapiu ir 262 
nuotraukomis. Priede prijungtos 
ir Austrijos švietimo apžvalgos.

Esu laimingas, kad ryžtą pa
vyko ištesėti. Dėkoju atsiuntu- 
siems mokyklų veiklos apžvalgas 
bei paskolinusiems nuotraukas. Di
delė padėka ir pagarba priklauso 
Kultūrai Remti Draugijai už šios 
didelės knygos išleidimą. Dėkin
gas šio laikraščio Redakcijai, ku
rį padėjo susisiekti su knygos 
bendradarbiais. Ačiū visiems kuo 
nors prisidėjusiems prie jos atsi
radimo.

Knygą platina Kultūrai Remti 
•Draugija (7026 So. Claremont 

drai meno pasauliui. Atsižvelgiant 
į jo šiandieninę būklę kiekvienas 
įsigytas jo kūrinys bus dailinin
kui moralinis ir drauge materia
linis atpildas o tuo pačiu ir bene 
gražiausias pasveikinimas.

n.n.

LIETUVOJE
Gauta papildomų žinių iš Kau

no apie praėj. metų gruodžio 30 
d. įvykusį naujos Čiurlionio ga
lerijos — priestato atidarymą. 
Jis skirtas tik Čiurlionio paveiks
lams ir muzikai. Dailininko pa
veikslai gavo naujus rėmus ir ap
švietimas esąs gerai parinktas. 
Priestatas su senuoju muziejum 
— galerija (iš tikrųjų, tai bu
vęs Kultūros muziejus, Vytauto 
D. muziejaus patalpose) sujung
tas stikliniu koridorium, bet turi 
ir atskirą, “paradinį” įėjimą.

Mus informuoja, kad pastato- 
priestato autorius, architektas Fe
liksas Vitas — nepaprastai kuk
lus žmogus, vykdęs galimai kuk
lesnius archiftektūrinius sprendi
mus, siekdamas kuo labiau išryš
kinti pačią Čiurlionio kūrybą, jos 
nuosekliai kylantį vystymosi ke
lią.

Atidarymo iškilmės buvo ne tik 
kauniečių, bet ir visų lietuvių 
šventė. Kai kas sakęs, kad nuo 
šiol Čiurlionio kūryba visada bū
sianti rodoma šventiškoje aplinko
je....

Kitas, lietuvių įsidėmėtinas įvy
kis, tai paminklinės Čiurlionio len
tos atidarymas prie namo, kur 
gyveno S. Kymantaitė ir lankėsi 
M. K. Čiurlionis. Tai buvo kiek 
anksčiau.

(ELTA) 
_  * __

Valstybinio spaudos komiteto 
pirmininkas F. Bieliauskas primi
nė, kad 1969 metais Lietuvoje išė
jo 1258 leidiniai 23 milijonų 99,000 

koks buvo, buvo vienas iš aukš
čiausios vertės laimikių mūsų 
viešajame gyvenime.

Ne tiek iš būtino reikalo, 
kiek, tur būt, iš smalsumo pa- 
rūpsta atspėti, kaip ir dėl to taip 
laimingai atsitiko. Patikėtinas 
paaiškinimas atsiveria, įsižiūrė
jus į ką, ypač per pastaruosius du 
dešimtmečius, Juozas Bačiūnas 
daugiausia kreipė savo patari
mus, paskatinimus, dosnią medžia
ginę paramą ir — kas svarbiau
sia! — pasitikėjimą bei viltis.

Visuose Bačiūno darymuose 
gali įžiūrėti iš dalies racionali
zuotą, iš dalies net instinktyvų 
geidimą atsiimti iš gyvenimo kom
pensaciją už minėtąją skriaudą, 
už netektą galimybę jam pačiam 
pasiekti aukštesnio išsimokslinimo. 
Pinigo užsidirbti jis sugebėjo dau
giau, negu dažnas aukštamokslis 
pataiko. Bet Bačiūnas siekė visai 
kitokios kompensacijos.

*
Pastebėkim, kad labai dažnai 

mažamokslių, o taip pat gana 
daugelio net ir diplomuotų dile
tantų liga yra nusiteikimas prieš 
intelektualus. Juozo Bačiūno ta
čiau ši liga nė per krislą nebuvo 
palietusi, nors galėjo, nes savo 
gyvenime jis gi palyginti labai 
anksti jau buvo pakilęs į tokią pa
kopą, nuo kurios tūlas arogantiš
kai didžiuotųsi, kad “tų daktariu
kų ir profesorėlių man tuzinas ki
šenėj tilptų!”... Jis, priešingai, 
kiekvieną išsimokslinimą laikė di

prašymas
Ave., Chicago, Ill 60636, U.S.A.), 
todėl į mane tuo reikalu prašau 
nesikreipti. Leidykla teatspausdi- 
no tūkstantį egzempliorių. Moky
tojų Vokietijoje buvo daugiau 
tūkstančio, o mokinių — arti de
šimt tūkstančių (neįskaitant kur
sų dalyvių), tad neaišku, kurį 
nuošimtį norinčių gauti šią knygą 
galės patenkinti.

I šį leidinį neįdėjau labai įdo
mių inspektorių apyskaitų (nors 
keletą ir turėjau), nes su leidykla 
buvo sutarta ribotis 600 puslapių. 
Nieko neįdėjau apie švietimo įga
liotinių veiklą. Nieko apie pačią 
švietimo Valdybą. Dalies mokyk
lų veiklos apžvalgų taip pat ne
rasite atspausdintoje knygoje.

Norint duoti pilną vaizdą apie 
lietuvių švietimą Vokietijoje, rei
kia gauti ir šių institucijų veik
los apžvalgas. Tad , ir ryžausi pa
prašyti stovyklų švietimo vadovus, 
pradžios mokyklų, aukštesniųjų 
mokyklų bei specialinių mokyklų 
inspektorius, švietimo įgaliotinius 
ir Švietimo Valdybos narius pa
rašyti veiklos apžvalgas ir atsiųs
ti Pasaulio Lietuvių Archyvui, 
5620 So. Claremont Ave., Chica
go, Ill. 60636, U.S.A. Taip pat 
labai svarbios ir šios veiklos nuo
traukos. Tik jų nugarėlėje ar pri
jungtame lape turi būti surašyti 
asmenys vardais ir pavardėmis.

Kai susirinks didesnis kiekis tų 
apžvalgų (ar atsiminimų), gal pa
vyks suredaguoti ir išleisti atski
ra knyga (kaip tik ką išleisto
ji) ar bent perleisti per kurį nors 
žurnalą. Prie šio rinkinio bus ga
lima prijungti ir tų mokyklų ap
žvalgos, kurių nebuvo gauta į jau 
atspausdintąjį leidinį. Be to, bu
vo lietuvių mokyklų ir kituose lais
vosios Europos kraštuose. Apie 
jas reikėtų irgi parašyti. Jų ap
rašai čia taip pat galėtų būti į- 
glausti.

Dar nė vieno asmens amžius 
nesustojo vietoje. Dar neteko gir
dėti, kad kas nors būtų pradėjęs 
jaunėti. Visi vyresnieji senstame, 
todėl neatidėliodami parašykime 
prašomas apžvalgas dokumentuo
tas ar nors atsiminimų forma.

Vincentas Liulevičius

egz. tiražu. Esą, knygų praėj. me
tais išleista net 4 mil. egz. tira
žo daugiau, kaip 1968 m.

Bet....jis pridūrė, kad išleista, 
lietuvių kalba, jau 41-sis Lenino 
raštų tomas, be to, pernai išleis
ta 34 Lenino šiaip veikalai atski
rais pavadinimais ir tik šių tira
žas siekia 235,000 egz. O kur dar 
gausybė propagandos, agitacijos 
knygų, nes juk, anot Bieliausko, 
“knygos padeda ... skiepyti darbo 
žmonėms, jaunajai kartai komu
nistinę pasaulėžiūrą...”

(ELTA)

džia vertybe kaip asmeniui, taip ir 
visuomenei bei tautai, ir kiekvie
name tos vertybės siekiančiame 
ar jau pasiekusiame /asmenyje, 
ypač jauname ar nors bent kiek 
už save jaunesniame, matė stip
rybės šaltinį tautos ateičiai.

Neteko girdėti Bačiūno, kriti
kuojančio Lietuvos himno žo
džius “iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”. Bet jo sampro
tavimai, sprendimai, veiksmai ro
dė, kad ta mūsų himno eilutė jo 
sąmonėj jau seniai ii’ greičiausia 
spontaniškai, bet teorinių svars
tymų, parafrazuota kitaip, bū
tent: “iš dabarties tavo sūnūs te 
stiprybę kuria”, ir kuria kaip ar
timiausiai, taip ir tolesnei tautos 
ateičiai.

Sakyčiau, kad Juozui Bačiūnui 
apibūdinti geriausiai tiktų tauti- 
ninko-ateitininko vardas, išvedant 
tuos žodžius iš tautos ateities są
vokos, ne iš jais pasivadinusių 
organizacijų vardų.

Taigi, štai kaip Juozas Bačiū
nas metų metus vis tykojo at
griebti kompensaciją iš gyveni
mo: už sukliudymą jam pačiam 
padoriai apsišarvuoti mokslu, jis 
traukė, nors kelioliką, nors kelias 
dešimtis kitų, kuriems tasai gyve
nimas mokslo nepašykštėjo, kad 
tie kiti atiduotų prideramą savo 
intelektinio išprusimo naudme
nų dalį, ir atiduotų ne jam, ne 
Bačiūnui, o lietuvių bendruomenei, 
lietuvių tautai.

(Nukelta į psl. 4)
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SU DIDŽIUOJU.
(Atkelta ii psi. 3)

Kas Bačiūnui buvo ypač bū
dinga, tai kad jis be rezervų, sa
kytum net fatalistiškai pasitikė
jo visa mūsų šviesuomene, bent 
jau iki kokio labai ryškaus apvy
limo. Ypač tas pasitikėjimas jo 
buvo plačiai atviras jaunajai 
šviesuomenei. Užsimojimai, jei 
jaunimo, jam vis atrodė remtini 
be ilgų tardymų ir tyrinėjimų. 
Kai kartais tie užsimojimai iš ša
lies stebinčiam net gana aiškiai 
atrodydavo labai abejotinos ver
tės, tai ir tokiais atvejais skepti
kų patarimus neremti Bačiūnas 
dažniausiai atmesdavo. Leiskit, 
sakydavo, jiems perdegt, išmoks, 
kitą kartą geriau padarys... Neap
kentė stagnacijos, o jaunimas 
jam buvo, tegu ir nebūtinai vi
sai racionaliai veikianti, bet vi
sada žadinanti, ledus laužianti, 
“seniams” nervus dirginanti, kad 
ir juos pajudėti verčianti jėga. 
“Ateitis jų, ne mūsų”, dažnai sa
kydavo Bačiūnas, ir santykiuose 
su jaunimu negirdėjai iš jo grau
denimų “vaikeliai, darykit, kaip 
tėveliai daro”. Todėl tuose jo san
tykiuose neatsirado plyšio tarp 
kartų, to garsaus “generation 
gap”, kuriuo ir mūsų visuomėnej 
jau daugelis skundžiasi. To ply
šio prieš jaunimą išvengimas jį 
džiugino, ir kad jis, pats save 
traukdamas per dantį, pasivadin
davo “nunokusiu jaunuoliu”, tai 
nors balso akcentas ir būdavo ty
čia pabrėžta® pirmajame žodyje, 
“nunokęs”, iš antrojo žodžio vis 
tiek kyšojo pasitenkinimo ir gal 
net pasididžiavimo gaida... Ir iš 
tikrųjų, perpus ar net triskart 
jaunesnių tarpe Bačiūnas buvo 
priimtas, ir pats jautėsi, kaip 
visiškai savas. Plyšys jam vieto
mis atsirado tarp jo ir dalies jo 
paties kartos... Tuo stebėjosi, kai 
kada net piktinosi, bet priėmė tai, 
kaip palyginti, ne taip jau svar
bų nuostolį, kuriuo — nors ir be 
reikalo, nors ir nepagrįstai — 
betgi teko jam užsimokėti už pa
laikymą tilto į jaunimą.

1953-54 metai galėtų būti lai
komi pradiniu Bačiūno naujųjų 
tiltų į jaunimą statybos laikotar
piu. Tada jo Tabor farmoje pra
sidėjo tai, kas išsivystė į Santa
rą, vėliau j Santarą-šviesą. Ba
čiūno užsispyrimas išlupti kom
pensaciją iš gyvenimo — konkre
čiau kalbant, tai iš Amerikos aukš 
tųjų mokyklų — nebuvo utopi
ja. Ir ta utopine realybe jis mo
kėjo džiaugtis. Įšoks, būdavo, ten 
pat į paskaitą, į diskusijas, čia 
vėl išbėgs tai virtuvėn, tai namo 
laikraščių ir laiškų peržiūrėt, o 
pakeliui kieme, ką nors sutikęs, 
sustos švytinčiu veidu, kartais ir 
padrėkusiomis akimis ir tars: 
“Žinai, labai linksma ant širdies”.

Tačiau būtų tiesiog šmeižtas, 
jei kas sakytų, kad jo “linksmu-

mas ant “širdies” kildavo tik dėl 
to, kas “jo ūkyje” augo. Links
mino tą širdį ir visi kiti lietu
vių sąjūdžiai, sambūriai, ypač jau
nimo auklėjimosi, telkiniai, kur 
jie bebuvo, kokiais vardais besi
vadino. Amerikoj pastaruoju lai
ku ypatingai suaktualėjusiom in
tegracijos idėjom Bačiūnas iš 
esmės nebuvo priešingas, bet ir 
toli gražu ne entuziastas. Bet in
tegracija lietuvių bendruomenėje 
— žinoma, ne kokiu kitu, o gry
nai lietuvybės pagrindu — buvo 
jo intensyviausia svajonė. Ir jis 
buvo aiškiai nepalankus, “nelinks
mas ant širdies” segregacijos ten
dencijoms lietuvių tarpe, vis tiek 
kokiu pagrindu tokia segregacija 
būtų kėsinamasi remti — pasau
lėžiūros, politikos, amžiaus, Ame
rikoj įsikūrimo senumu, ar dar 
kokiu nors lietuvį nuo lietuvio ski
riančiu požiūriu.

¥
susiintegravimas su 

tuo,
J o paties 

jaunimu ne tik nesiribojo 
kas darėsi jo pastogėj, bet nesi
ribojo ir vien jaunimu. Su šim- 
tanuošimtiniu integraciniu nusi
teikimu jis pasitiko ir visą naujo
sios mūsų imigracijos bangą, čia 
jis optimistiškai, net perdaug op
timistiškai matė visų pirma 
daugybę išsimokslinusių ir grynai 
lietuviškoj aplinkoj išaugusių tau
tiečių. Jam čia irgi vaidenosi ne 
kas kita, kaip naujas turtingas 
stiprybės šaltinis 
bar ir ateityje. 
Amerikos lietuvių 
visiškai natūralu 
sušelptą ir iš vargo 
naująją ateiviją visų pirma

sodinti į atskirą lyg ir paren
giamąją klasę”, kad kurį laiką 
“pasimokytų Amerikos demokrati
jos” ir “pasižiūrėtų, kaip čia lie
tuvių dirbama lietuvybės labui”, 
Bačiūnas buvo pirmas tarp tų ga
na nedaugelio Amerikos lietuvių, 
kurie iš karto sutapo su naują
ja ateivija, kaip savas su savais. 
Ir apie visų naująją ateiviją, kaip 
ir apie jaunimą, Bačiūnas iš pat 
pradžių nusprendė — neužmirš- 
kim, kad po neilgo laiko vis tiek 
jų rankose bus visi mūsų veiki
mai... Ir šventai tikėjo, kad viskas 
bus gerai, tikriausiai net geriau, 
negu buvo. Deja, tas optimizmas 
jam pasiteisino gerokai mažiau 
nei šimtu procentų.

¥
Bačiūno dėmesio krypimas vis 

daugiau į ateitį, negu į praeitį, 
bene anksčiausiai iš visų Ameri
kos lietuvių veikėjų patraukė jį 
dėtis ir prie lietuvių bendruome
nės idėjos gyvendinimo išeivijoj, 
taip pat ir šiame krašte. Ir tą 
idėją jis sutiko su pilnu pasitikė
jimu, be rezervų. O tai buvo bū
tent tuo metu, kai kone visi čio
nykštės lietuvių visuomenės šulai 

anot jų, importinę idėją 
įtarimų šeriais pasišiaušę, 
net paties Bačiūno arti- 
bendradarbiai ir bičiuliai,

lietuvybei da- 
Kai daugeliui 
veikėjų atrodė 
ir suprantama 

ištraukta 
’su-

i tą, 
žvelgė 
ir kai 
miausi 
jų tarpe ir Antanas Olis, pasiliko
tik skeptiško nesipriešinimo pozi
cijoj.

Būtų visiškai klaidinga iliuzija 
manyti, kad Juozas Bačiūnas taip 
optimistiškai stojo bendruomenės 
idėjos rėmėjų frontan todėl, kad, 
tarytum, būtų buvęs perkandęs iš
kilmingą Lietuvių Chartos fraze- 
logiją arba būtų perpratęs painius 
bendruomenės su Vliku ar Tary
ba funkcijomis pasidalinimo for
mulavimus ir jų implikacijas. Apie 
tuos dalykus išsitardavo, kad tai 
mokytų rabinų mįslės ir tik jie

METŲ PASIKLAUSYTI SVEČIO IŠ JAV
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DAINŲ IR ARIJU
KONCERTUOSE

VIENINTELE PROGA PER DVIDEŠIMT

Pianinu palydi žinoma Pietų Australijoje 
pianistė SHIRLEY HICKS I

KONCERTAI ĮVYKSTA:
ADELAIDE — vasario 28 d. Teachers College Hall, 

Kintore Ave,, 8 vai. vak.' 
MELBOURNE — kovo 1 d. Lietuvių Namuose

50 Errol St., Nth. Melbourne 6 vai. vak.; 
SYDNEY — kovo 6 d. Conservatorium Hall, 

Macquarie St., 8 val. vak. 
CANBERRA — Kovo 7 d- Heiden Kat. Centre, 

Manuka

žino, kam tų mįslių reikia... Jam 
pakako bačiūniškai ūkininkiško 
žvilgterėjimo į pačią tos idėjos 
esmę, ir jo išvada buvo papras
ta, — štai organizacija, kuri, jei
gu laiku ir gerai susitupėtų, ga

lėtų išlikti net ir tada, kai visi 
vlikai, tarybos ir partijos bus jau 
“Dievui dūšią atidavę”... Taigi ir 
čia — žvilgsnis į ateitį. Ir kas 
jam visų pirma rūpėjo, tai kad 
bendruomenės organizacijos suspė
tų susitupėti ir savo rolę išmok
tų pirma, negu pasijus jau pasi
likusi viena. Sakydavo, jeigu ne
susitupės, neišmoks, tai “pirma ki
tų kojas pakratys”...

(Bus daugiau)

_ ¥ —
Popiežius Pijus VI-sis, atsi

žvelgdamas į tai, kad šiandie pa
saulyje jaučiamas didelis trūku
mas kunigų, pareiškė sutinkąs 
kalbėtis su Olandijos vyskupais 
kunigų celibato reikalu. Dispense 
keliu leidus vienoj ar kitoj vieto
vėj kunigams stoti į moterystę tas 
dar nereikštų, kad iš viso bažny
čioje atšaukiamas kunigų celiba
tas, taip kalba Vatikano šaltiniai.

SKAITYTOJAI RAŠO

gi m ta- 
Adelai- 
pereitų 
5. Ido-

TAIP LENKAI ATSIDĖKOJO
Apie lenkų kompozitoriaus Sta

nislaw Moniuszka 150-jo 
dienio jubilėjinį koncertą 
dėje buvo rašyta M. P. 
metų Nr. 45 ir š.m. Nr.
mu tačiau žvilgterėti, kaip patys 
lenkai apie šį koncertą atsiliepia, 
svarbiausia todėl, kad jame, gali
ma sakyti, pagrindinę meninę da
lį išpildė lietuvė solistė ir lietuvė 
akomponiatorė.

Melbourniškis lenkų laikraštis

J. J. Bačiūnas 1962 m. pabaigoj Sydnėjuje susitinka su su vietos darbuotojais.. Ii k.: 
R. Venclovas, V. Kazokas, K. Kavaliauskas (miręs), J. J. Bačiūnas, B. Daukus (miręs). Gilu
moje M. Zakaras. a J Iftj

POGRINDŽIO SPAUDA SOVIETUOSE
Sovietuose skleidžiama pogrin

džio spauda toliau skelbia žmo
gaus teisių pažeidimo atvejus. Jau 
pasirodžiusi nauja “Dabartinių į- 
vykių kronikos” laida, su praėj. 
metų spalio 31 d. data ir Vaka
rus pasiekusi tik šių metų pra
džioje liudija: pogrindžio spauda 
Sovietų. Sąjungoje ne silpnėja, 
bet, priešingai, teikia stiprėjimo 
žymių.

Vakaruose, kaip pastebi “The 
Christian Science Monitor” atsto
vas Paul Wohl (sausio 23 d.), nau
joji “Kronikos” laida atskleidžia 
visą eilę pavyzdžių, rodančių, jog 
kovotojai dėl žmogaus teisių ir 
prieš totalitarinį režimą Sovietuo
se veiksmingai reiškiasi ir jų 
ryžtas gal didesnis, kaip anks
čiau.

Patiriama, kad Sovietijoje pa
sitaiko ir nepaprastai ryžtingų, 
net desperacijai artimų, nepasi
tenkinimo režimu, apraiškų. Pvz. 
skelbiama, kad vienas sovietų pi
lietis susidegino ties Lenino pa< 
minklu Leningrade.

Minėtoji “Kronika” savo pasku
tinėje laidoje pateikia kelis, So
vietijos pogrindy susijaudinimą 
kėlusius, atvejus, štai, M. Jaku
bovskio, buvusio sovietų A. Tary
bos prezidiumo pirmininko A. Mi-

kojano artimo bendradarbio atve
jis: jis jau pensininkas, gyvena 
senelių prieglaudoje, Kazachstano 
respublikoje. Saugumo organai 
randa jo rankraščius ir 1968 m. 
jam buvo ruošiama byla, bet, 
Maskvai įsakius, ji neįvyksta. Ma
tyt, įsikišo buvęs Jakubovskio “bė- 
sas” — Mikojanas. Tačiau, kai 
Jakubovskis nuo 1932 m. pateko 
į priverčiamųjų darbų stovyklą ir 
ten buvo penkerius metus. Mikoja
nas nė piršto nepajudino.

Kitas atvejis, tai Aleksiejaus 
Levitino-Krasnovo vargai. Jis, bu
vęs matematikos mokytojas, vė
liau virto publicistu religiniais 
klausimais. Jis skelbia ‘“krikščio
niškojo socializmo” sampratą. Ne
maža Krasnovo knygų bei brošiū
rų pasklidę Sovietijos pogrindy.

Krasnovas, drauge su istoriku 
Petru Jakiru, 1937 m. sušaudyto 
sūnumi ir matematiku Jeseninu- 
Volin, žinomo poeto (nusišovusio 
1925 m.) sūnumi yra pogrindžio 
grupės — “Pradininkų” (Inicia- 
tivniki) narys. Dabar tos grupės 
nariai “Kronikoje” paskelbė laiš
ką, kuriuo ginamas Krasnovas, 
pernai, rugsėjo 12 d. suimtas. Jie 
skelbia: “Laisvė yra nedaloma, 
negali būti religinės laisvės, jei

grubiai sutrypiamos žmogaus lais
vės....”

Nepasitenkinimas Sovietų Są
jungoje yra palietęs ir karinius 
sluoksnius. Tai ypatingai pykdo 
sovietinį režimą.

Pogrindžio leidinyje nurodoma į 
jauno inžinieriaus M. S. Rižniko 
atvejį: jis protestavo prieš, jo nuo
mone, neteisėtą antrą šaukimą į 
kariuomenę ir dėl to pernai, spa
lio 13 d., Noginsko mieste jis bu
vo nuteistas stovyklos bausme iki 
18 mėnesių. Maj. G. Altunian per
nai liepos 11 d. buvo suimtas, 
nes buvo įtartas turįs ryšių su 
“Pradininkais”. Majoras buvo iš
mestas iš partijos ir atleistas iš 
darbo. Tardytojas Altunianą ap
šaukė “Gyvenimo atmata, pur
vu....”

“Kronikos” 10-me numeryje pa
teikta daugiau smulkmenų apie 
pernai suimtus tris vyresniuosius 
Baltijos povandeninio laivyno ka
rininkus — Gavrilovą, Kozirevą ir 
Paramonovą. Jie buvo kaltinami 
įkūrę Sąjungą kovai dėl politinių 
teisių. Saugumo įstaigos patyru
sios, kad kariai turėję ryšių su 
Baltijos miestais Talinu ir Ryga, 
be to, ir su Leningradu, Maskva, 
Baku ir Charovsku.

Pagaliau, naujoje pogrindžio lei
dinio laidoje įdėta čeko Františe- 
ko Kriegelio kalba, pasakyta par
tijos centro komiteto posėdy, len
ko filosofo prof. L. Kolakowskio 
mintys (“Socializmas, tai bendri
ja, kur geriausia sekasi tokiam 
piliečiui, kuris neturi jokios nuo
monės”), dar paskelbti dokumen
tai apie vokiečių-sovietų sutartį ir 
įdėta “Rusijos, Ukrainos ir Pa
baltijo demokratų programa”. Yra 
ir knygų vertinimo skyrius.

“Kronikai” pastoviai 
ir jai plintant reiškia, 
sitenkinimo apraiškos 
anaiptol nesilpnėja.

VISAIP
Kaip su tuberkulioze Australi

joje buvo kovojama, parodo fak
tai. 1930 m. džiova mirė 3.258 li
goniai, gi 1966 — 321! Tas liudi
ja ne tik krašto valdomųjų orga
nų pastangas, bet ir medicinos pa
žangą.

pasirodant 
kad nepa- 
Sovietuose

(ELTA)
— ¥ —

Pastaruoju metu Čekoslovakijo
je paskyrus vidaus reikalų minis- 
teriu Strouglą pradėtas krašte va
lymas pirmiausia pačioje komu
nistų partijoje: nutarta patikrinti 
partijos narių bilietus. Tikrinto
jais paskirti kaip tik tie, kurie 
Dubčekui vadovaujant vedant li- 
beralizacijos politiką šaukėsi Mas
kvos pagalbos. Tikrinami partijos 
nariai bus egzaminuojami iš pra
ėjusių poros metų politinės veik
los.

— ¥ —

Pereitų metų pabaigoje Ameri
kos Jungtinių Valstybių gyvento
jų skaičius buvo pasiekęs 204 mi
lijonus.

Šiuo metu vandenyse plaukioja 
didžiausias pasauly laivas — ja
ponų tanklaivis 276.000 tonų. Ja
ponai jau stato dar didesnį — 
380.000 tonų laivą Tokyo laivų sta
tyklose.

— ¥ —
Australijoje kasmet išleidžiama 

virš trijų šimtų milijonų dolerių 
reklamai. 54% atitenka spaudai, 
25% televizijai, 10% radijui ir 
po mažiau kitiems būdams.

— ¥ — 
įskaitant visas apmokamas nedar
bo dienas darbininkas Australijo
je vidutiniškai tedirba tik 
rias dienas savaitėje.

— ¥ —
Kaip ginama Kinijoje 

Ce Tungo garbė ir orumas,
dija toks faktas: vienas kaimietis 
nubaustas dešimt metų kalėjimo 
už tai, kad kitam matant jo trejų 
metų sūnus perplėšė didžiojo vado 
paveikslą! Kadangi tokio amžiaus 
piliečiai nekišami į kalėjimą, nu
kentėjo tėvas. Pasitaikė ir toks 
atvejąs. Pritrūkus klijų vienas 
jaunuolis Mao paveikslą prilipino 
ne klijais, o ryžių koše, ši priemo
nė labai patiko tarakonams ir jie 
begrauždami tą lipinamą medžia
gą sykiu apgriaužė ir patį Mao 
paveikslą. Kaltas klijuotojas — 
nubausta 15 metų.

ketu-

Mao 
paliu-

Tygodnik Polski p.m. gruodžio 
20 d. Nr. 21/50-52, Adelaidės ko
respondentės Wladyslawa Jadczak 
ilgokame straipsnyje pažymi, kad 
norint koncerto programą pada
ryti šventiškesne ir įvairesne, gre
ta lenkų choro, jaunųjų orkestro 
ir šokių grupės, buvo pakviesta 
Lusiano Plasientier ir latvių or
kestras “The Silver Strings”.

Solistą Liusiano Plasientier ko
respondentė skaitytojams pristato, 
kad jis yra italas. Dėl savo prie- 
telių lenkų, dviejų mėnesių lai
kotarpy išmokęs programoje esa
mas dainas dainuoti lenkiškai ir 
jas sudainavęs. Jo kuklumas atsi
prašinėjant dėl netikslaus lenkų 
kalbos akcentavimo sukėlęs klau
sytojų gausias ovacijas.

Taip pat paminima, kad latvių 
orkestras “The Silver Strings”, 
vadovauujamas p. Ality Larsens, 
žinomas televizijos žiūrovams ir 
radio klausytojams, išpildęs ke
turis muzikinius kūrinius ir susi
laukęs iš auditorijos užtarnauto 
“brawa”.

Apie p. Antaniną Gucius pami
nima, kad ji baigusi Paryžiaus 
konservatoriją, kelerius metus bu
vusi dainos ir muzikos profesore 
Kauno ir Vilniaus konservatorijo
se. Sudainavusi vieną gražiausių 
arijų iš “Halka” (taip pat, ko- 
resp. išvardintas kitas dainas). Vi
sas dainas solistė dainavusi len
kiškai, jai akonponavusi Nemira 
Meciulis (turėjo būti N. Masiu
lytė. Kor.) Auditorijai gausias ova 
cijas keliant, solistė užbaigai su
dainavusi trumpą jumoristinę dai
nelę.

Rūdinga, kad korespondenci
jos autorė dviejų svečių, progra
mos dalyvių, — italo ir latvių nu
rodė tautybes, gi solistę p. A. 
Gučiuvienę ir akomp. p. N. Ma
siulytę esant lietuvėmis nė neužsi
minė.

Kaip istorijos praeityje taip ir 
dabar lenkai savo išeivių kultū
rinį skurdą nori užmaskuoti lie
tuviškuoju pranašumu. Už lietu
vių teikiamą kultūrinę paslaugą 
taip “atsidėkojant”, vargu ar ga
li būti nuoširdus kai kurių len
kų rekomenduojamas jų į raus 
kreipimąsis — “Sąsiedzi Litwini”.

16.
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SPORTO SKYRIAUS 
SKAITYTOJAMS

Pranešame maloniems Sporto 
skyriaus skaitytojams, kad po po
ros metų pertraukos i Sporto Sky
riaus redaktorius vėl sugrjžo se
nas sportinės spaudos darbuotojas 
ir buvęs ilgametis Mūsų Pasto
gės Sporto Skyriaus redaktorius 
p. Antanas Laukaitis.

Neturint asmens, kuris specia
liai rūpintųsi sportine informaci
ja ir net šj skyrių organizuotų, 
kaip visi pastebėjote, jis gana 
skurdo ir, pastaruoju metu net 
rečiau pasirodydavo. O tai buvo 
dėl to, kad neturėjome šiam sky
riui organizuojančios ir koordi
nuojančios rankos. Pats vienas 
Mūsų Pastogės redaktorius prak
tiškai nepajėgia specialiai atsidė
ti vienam ar kitam skyriui.

Kaip ir kiekviename visuomeni

LIETUVOS KUNIGAI PROTESTUOJA
Jau pereitame M.P. -numery 

buvo paminėta, kad 40 paverg
tos Lietuvos kunigų, remdamie
si sovietinėje konstitucijoje nu
sakytomis piliečių laisvėmis ir 
teisėmis, pasiuntė pareiškimą — 
skundą Sovietų Sąjungos mi- 
nisterių tarybos pirmininkui,, 
dabartinės Lietuvos vyriausybės 
premjerui ir katalikų bažnyčios 
vadovybei Lietuvoje. Kaip mi
nėta, šiuo pareiškimu susidomė
jo Amerikos spauda ir kai ku
rie laikraščiai ištisai, kiti dali

PAREIŠKIMAS

Savo straipsnyje “Krašto var
guomenei” Leninas, apibendrinda
mas socialinės demokratinės par
tijos uždavinius, rašė: “Socialde
mokratai reikalauja, kad kiekvie
nas asmuo privalo turėti pilną 
laisvę išpažinti laisvai bet kokią 
religiją” (Raštai, 6 tomas, Vilnius, 
1961, psl. 364).

Kritikuodamas caro vyriausybę 
ir jos vartotas priemones prieš 
tuos, kurie buvo skirtingo tikėji
mo, Leninas rašė: “Kiekvienas 
asmuo privalo turėti pilną lais
vę ne tik išpažinti religiją, ko
kią jis nori, bet taip pat ją 
skelbti ir net keisti savo tikėji
mą... tai sąžinės reikalas ir tene
drįsta niekas į šiuos reikalus kiš
tis” (Lenino raštai, 6 tomas, 
Maskva, 1946).

Sovietų Sąjungos konstitucija 
garantuoja savo piliečiams laisvę 
praktikuoti bet kokią religiją. 
Sovietų Sąjungos įstatymai gina 
teises tų tikinčiųjų, kurie atlieka 
savo religines apeigas. Baudžia
mo statuto 143 paragrafas kalba 
apie bausmes, jeigu kas kišasi vyk
dant šias teises. Tačiau praktiš
kai taip nėra. Įstatymai, kurie gi
na tikinčiųjų teises, be atodairos 
laužomi. Katalikų Bažnyčia Lietu
voje pasmerkta mirti. Apie tai 
kalba faktai. Jeigu 1940 m. Lie
tuvoje buvo keturios kunigų se
minarijos ir apie 1.500 kunigų, tai 
po 1944 m. tepaliko tik viena ku
nigų seminarija Kaune. Iš visų 
vyskupijų susidarydavo apie 400 
seminaristų. 1946 m. pačiame 
mokslo metų vidury tebuvo leista 
pasilikti tik 150 seminaristų. Per 
pastaruosius keletą metų visuose 
keturiuose seminarijos kursuose 
apribota tik 30 klierikų. Jeigu nors 
vienas klierikas pasitraukia arba 
suserga, niekam neleidžiama užim
ti jo vietos.Kasmet Lietuvoje mirš
ta apie 30 kunigų, bet tik 5 ar 6 
nauji įšventinami, šiais (1969) 
metais tik trys klierikai buvo į- 
šventinti į kunigus, šiuo metu jau 
daug kunigų turi aptarnauti dvi 
parapijas. Taip pat yra didelis 
skaičius parapijų, kurių klebonai 
yra 70 metų amžiaus. Netgi pa
liegėliai turi aptarnauti parapi
jiečius, kaip pavyzdžiui Turman- 
tuose.

niame bei bendrame darbe įvyksta 
nuomonių skirtumų, iš ko gauna
si kartais skaudesnių pasėkų. Vie
na iš tokių buvo ir A. Laukaičio 
pasitraukimas savu laiku iškilus 
konfliktui tarp Mūsų Pastogės 
leidėjo ir sporto skyriaus redak
toriaus.

Vis tik ieškant sutarimo ben
drame darbe buvę nesklandumai 
išlyginti ir rezultate Mūsų Pas
togės darbuotojų tarpe vėl turi
me seną spaudos veteraną ir spor
to skyriaus redaktorių Antaną 
Laukaitį. Tuo visi džiaugiamės ir 
įvaikiname linkėdami geriausios 
sėkmės.

Ta pačia proga kviečiame vi
sus sporto skyriaus bendradarbius 
vėl talkinti kaip ir anksčiau p. A. 
Laukaičiui siunčiant visą sporti
nę informaciją jo adresu: A. Lau
kaitis, 18 Miller Ave., Ashfield, 
N.S.W. 2131, tel. 798 0306.

Mūsų Pastogės Redakcija

mis šį pareiškimą paskelbė. Vil
kas šį pareiškimą anglų ir vo
kiečių bei kitomis kalbomis pa
skleidė pasauliui per Eltą.

Gauta šito pareiškimo kopijų 
anglų kalba ir Australijoje. No
rėdami Mūsų Pastogės skaity
tojus supažindinti su to pareiš
kimo turiniu ir negavę to pa
reiškimo originalia kalba (lietu
viškai) čia skelbiame jo atpasa
kojimą iš anglų kalbos.

Red.

Jaunuoliai, norį patekti į kuni
gų seminariją, susitinka su daug 
didesniais sunkumais, negu tie, ku
rie stoja į kitas aukštąsias mo
kyklas. Kandidatai neparenkami 
bažnyčios atstovų, bet krašto vy
riausybės valdininkų. Tai visai ne
normalu. Ką pasakytume, jeigu 
kandidatus studijuoti muziką pa
rinktų veterinarai ar kitokie spe
cialistai?

1969 m. sausio mėn. Vilkaviškio 
diocezijos kunigai patys kreipėsi 
į Sovietų Sąjungos ministerį pir
mininką iškeldami nenormalią pa
dėtį tarpdiocezinėje Kauno kuni
gų seminarijoje. Tų pačių metų 
vasario mėn. jie susisiekė tuo rei
kalu su veikiančiais diocezijų vys
kupais. Vien tik dėl šio žygio du 
kunigai — S. Tamkevičius ir J. 
Sdepskis prarado savo darbo pa
žymėjimus. Negalėdami eiti savo 
kunigiškų pareigų jie turėjo ieš
kotis kitokio darbo.

1940 m. Lietuvoje buvo 12 vys
kupų, šiandie tėra palikę tik du: 
vysk. Matulaitis-Labukas, gimęs
1894, ir vysk. J. Pletkus, gimęs
1895. Du dar pajėgūs vyskupai J. 
Steponavičius (9 metams) ir V. 
Sladkevičius (10 metų) ištremti iš 
vyskupijų. Nors pagal baudžiamą
jį kodą par. 69 tepramatoma tik 
penkerių metų tremtis ir tai tik 
už sunkius nusikaltimus, bet ką 
padarė mūsų avelės, kurios bau
džiamos nenustatytam laikui be 
teismo ir kaltės įrodymų?

Nuo neatmenamų laikų Vilnius 
yra religinio gyvenimo centras, 
bet šiandie šiam miestui neleidžia
ma turėti savo vyskupo, nors ki
tos mažytės religinės bendruome
nės, kaip ortodoksai, turi savo 
vyskupą ir kitus tam atitinka
mus religinius vadovus.

Pagal bažnyčios kanonų įstaty
mą kapitulos vikarai būna tik lai
kini administratoriai, kurie paski
riami vyskupui mirus arba pasi
traukus iš pareigų. Vilniaus dio- 
cezija ir Panevėžio diocezija ka
pitulos vikarų administruojamos 
jau devyneri metai, o Kaišedorių 
vyskupija net 23 metai.

Ne visada ir net ir tiems, kurie 
turi oficialų paskyrimą, vysku
pams ar administratoriams lei
džiama lankyti parapijos ir teikti

ŠACHMATAI
Australijos lietuvių šachmati

ninkų jvertinimas (Grading). Šių 
metų vasario mėnesį australų 
šachmatų laikraštyje Chess in 
Australia pirmų kartą paskelb
tas bendras visų Australijos šach
matininkų įvertinimas (Grading). 
Praeityje kiekviena valstija ver
tindavo savo šachmatininkus atski
rai dažnai panaudojant skirtin
gas sistemas. Bendrame Australi
jos sąraše randasi trisdešimt vie
na lietuvio šachmatininko pavar
dė. Pagal Įvertinimą visus Aus
tralijoj aktyvius lietuvius šach
matininkus galima sugrupuoti: 

1. R. Arlauskas 2130 S.A.
2. V. Patašius 1880 NSW
3. Dr. I. Venclovas 1820 NSW
4. Dr. A. Kabaila 1780 NSW
5. V. Liūgą 1660 NSW
6. A. Baltutis 1620 Vic
7. J. Maščinskas 1620 NSW
8. V. Opulskis 1570 S.A.
9. J. Dambrauskas 1490 NSW

10. V. Koženiauskas 1490 NSW
11. D. Mačiulaitis 1450 Vic.
12. V. Augustinavičius-

1300 NSW
13. R. Baranauskas 1290 S.A.
14. P. Savenis 1250 S.A.
15. Br. šlamonas 1160 S.A.
16. Br. šaltmiras 1120 NSW

sutvirtinimo sakramentą pagal 
bažnyčios kanonus. Panevėžio dio- 
cezijoje šis sakramentas buvo tei
kiamas tik kartą nuo 1961 metų. 
Kitose vyskupijose teleidžiama 
konfirmuoti tik pačiuose centruo
se, kaip Vilniuje, Kaune, bet la
bai retai apskričių miestuose. No
rintieji gauti sutvirtinimo sakra
mentą turi vykti iš tolimų vietų 
ir pakelti visus sunkumus su ma
žais vaikais. Taip sudaromos dide
lės kliūtys ir suvaržymai.

Pastoracinis kunigų darbas taip 
pat kliudomas įvairiais būdai*: 
vienas iš jų, kad neleidžiama pa
gelbėti kaimyninėms parapijoms 
arba pasikviesti kunigų specialio
mis progomis, į atlaidus. Tikinty
sis, norįs atlikti išpažintį, turi il
gai laukti, pakelti nepatogumus ir 
sugaišti daug brangaus laiko. 
Specialiomis atlaidų dienomis kai 
kuriose bažnyčiose apie 1000 tikin
čiųjų nori atlikti išpažintį. Jeigu 
tik trys minutės būtų skiriamos 
kiekvienai išpažinčiai, vienas ku
nigas turėtų klausyti išpažinčių 50 
valandų, ir tai yra neįmanoma.

Visų sričių specialistai suva
žiuoja į konferencijas, kad pasi
tobulintų ir pildytų žinias. Bažny
čios kanonų įstatymas reikalauju, 
kad kunigai kas treji metai bent 
trims dienoms susikauptų. Tačiau 
tokie pasitraukimai šiuo metu už
drausti ne tik vyskupijų centruo
se, bet ir dekanatuose. Net deka
natų kunigams neleidžiama susiei
ti.

Vyriausybės atstovai (valdinin
kai religiniams reikalams) kuni
gams duoda tik žodinius nurody
mus. Būna taip, kad tie nurody
mai vienas kitam prieštarauja. 
Sakysim, vykdomojo komiteto at
stovas Varėnos rajone uždraudė 
Valkininkų kunigui palydėti laido
tuvių procesiją j kapines, kai val
dininkas religiniams reikalams lei
do kunigui vykti į kapines, bet 
šito jis negali atlikti nuo namų 
iki bažnyčios. 1969 m. balandžio 
15 d. valdininkas religiniams 
reikalams Švenčionėliuose vyriau
sybės atstovų ir bažnytinio komite
to akivaizdoje pasakė kunigui, kad 
jei laidotuvių eisenoje dalyvauja 
kunigas, tai neleidžiama giedoti 
giesmių, bet giedoti leidžiama, jei 
kunigo nėra. Jeigu asmuo laido
jamas su religinėmis apeigomis, 
tai neleidžiama groti orkestrui; 
kolektyviniai ūkiai ir organizaci
jos negali materialiai prisidėti.

Katalikams Lietuvoje neleidžia
ma laisva spauda religiniams rei
kalams. Jie negali pasinaudoti nei 
radiju ar televizija, nei kino teat
rais, mokyklomis, paskaitomis. 
Mes netgi neturime pagrindinių 
religinių knygų — katekizmų, mal 
daknygių. Per visą Rusijos oku
paciją nebuvo išleistas joks ka
tekizmas. Tik 1955 ir 1958 m. bu
vo atspausdinta katalikiška mal
daknygė ir liturginė maldaknygė. 
Bet abu leidiniai buvo tokio ma-

17. P. Lukošiūnas 1110 S.A.
18. V. Lazdauskas 1080 Tas.
19. A. Markevičius 1070 S.A.
20. P. Grosas 1060 NSW
21. S. Reivytis 1010 S.A.
22. M. Pocius 1000 S.A.
23. J. Jenčius 990 NSW
24. J. Vabolis 940 S.A.
25. K. Cieminis 920 S.A.
26. M. Sertvytis 910 S.A.
27. J. Bardauskas 880 S.A.
28. J. Karpavičius 780 NSW
29. J. Baikovas 770 NSW
30. J. Kapočius 640 NSW
31. V. Lazauskas 200 S.A.

Kaip matome lietuvių sąraše
pirmoje vietoje stovi R. Arlaus
kas su 2130 taškų. Bendrame 
Australijos šachmatininkų sąraše 
R. Arlauuskas stovi keturiolikto
je vietoje. Nežinia dėl ko į bendrą 
Australijos šachmatininkų sąra
šą neįrašyta Geelongo buvęs šach
matų meisteris A. Bratanavičius 
ir (australų tarpe) P. čerakavi- 
čienė, kuri paskutiniu laiku labai 
aktyviai dalyvauja turnyruose 
australų tarpe. Melbourno sąraše

žo tiražo, kad iš kelių šeimynų vos 
vienai teko. Be to liturginėj mal
daknygėj turėjo būti įdėti ir trum
pi tikėjimo tiesų paaiškinimai, bet 
valdininkas religiniams reikalams
neleido šito spausdinti. Kunigai ir 
bažnyčios tegavo tik po vieną eg
zempliorių katalikų Bažnyčios ri
tualo ir Antrojo Vatikano susi 
rinkimo dokumentų. Tikintieji iš 
viso neturėjo galimybės su šio
mis knygomis susipažinti.

Nors Sovietų Sąjungos konsti
tucija garantuoja sąžinės laisvę, 
ir tėvai nori bei reikalauja, kad 
vaikai būtų auklėjami religinėje 
dvasioje, tačiau kunigams drau
džiama vaikus paruošti pirmajai 
komunijai. Valdininkas religi
niams reikalams teleidžia tam vai
kus ruošti tik po vieną. Tie, ku
rie nesilaiko šio nerašyto įstaty
mo, sunkiai baudžiami. Štai vy
riausybės įstaigos nubaudė kun. 
J. Fabijanską, kad katekizavo; 
kunigai M. Gylys ir J. Sdepskis iš
siųsti į priverčiamojo darbo sto
vyklą. Anykščiuose O. Paškevi
čiūtė ruošė vaikus pirmajai komu
nijai. Už tat ji buvo ištremta pri
verčiamiems darbams, ko pasėko
je ji išsisėmė, susirgo ir mirė. Pa
tiems tėvams leidžiama paruošti 
vaikus išpažinčiai, bet jie neturi 
jokių priemonių: jie patys nepasi
ruošę šiam darbui, neturi nei lai
ko, nei religinių knygų; caro val
dymo laikais darbininkai ir tar
nai neturėjo teisės leisti savo vai
kus į aukštesnį mokslą.

Vaikai, kurie lanko bažnyčią, 
susilaukia sunkumų. Iš jų šaipo
masi, rašo apie juos sieniniai 
laikraštėliai. Mokyklose mokoma, 
kad religingi tėvai yra atsilikę, 
neišmanėliai ir negalį mokyti. To
kiu būdu sugriaunamas tėvų au
toritetas. Kai vaikai liaunasi ger
bę tėvus, tai sunku juos su
kontroliuoti tiek mokyykloje, tiek 
ir už mokyklos. Be to, religiškai 
išauklėtiems vaikams neleidžiama 
dalyvauti procesijose, aktyviai da
lyvauti apeigose, giedoti chore.

ĮDOMŪS faktai paruošė Bill Wilson

šikšnosparnis turi tokią jautrią 
klausą, kad gali išvengti vien au
simis vadovaudamasis vielų, plo
nesnių už žmogaus plauką. Bū
damas naktinis paukštis jis išlei
džia garsus tokių aukštų gaidų, 
kurių nepagauna žmogaus ausis. 
Turėdamas tokią jautrią klausą 
jis pagauna aidus, atsimušančius 
nuo įvairių kliūčių ir išgirsta sa
vo grobį. Tuo vadovaudamasis 
šikšnosparnis moka skirti, ko 
vengti, o ką pulti. 

trūksta J. Kraulaidžio ir K. Du- 
bulskio.

“KOVO” METINIS TURNYRAS

Praėjusiais metais pradėtas 
“Kovo” metinis šachmatų turny
ras jau beveik užbaigtas. Kelios 
nesužaistos partijos nebegali pa
keisti padėties. Pirmą vietą laimė
jo V. Augustinavičius per visą tur
nyrą nepralaimėjęs nė vienos par
tijos. (7 laimėtos ir 3 sužaistos 
lygiomis). Antroje vietoje J. Jen- 
čius (6 laimėtos, viena lygiom ir 
dvi pralaimėtos. Nesužaista 1). 
Trečioje vietoje J. Dambrauskas 
— 5 laimėtos 2 lygiomis ir 3 pra
laimėtos. Toliau seka: J. Karpa
vičius, J. Kapočius ir A. Žilys.

Turnyro laimėtojui atiteko pe
reinamasis “Kovo” šachmatų sky
das.

DĖMESIO SYDNĖJAUS 
ŠACHMATININKAMS

Artinantis Grade Match šach
matų turnyrams reikalinga žino
ti, kiek šachmatininkų galės žais
ti “Kovo” komandoje. Jei susida
rys reikalingas šachmatininkų 

tarnauti mišioms. Antai 1967 m. 
gruodžio 26 d. vidurinės mokyklos 
direktorius Baranauskas ir kiti 
mokytojai Švenčionėliuose išlaikė 
II-VI klasės mokinius dvi su pu-
se valandos, kol privertė juos pa
sirašyti raštus prieš vietos kuni
gą: Laurinavičių. Vienam iš tų 
jaunuolių — J. Gailai net buvo 
iškviesta greitoji pagalba nuo gra
sinimų. Antros klasės mokinys K. 
Jermalis du mėnesius prasirgo iš 
baimės. Kunigas, kuris leido vai
kams patarnauti mišioms ar da
lyvauti procesijoje, pasalintas iš 
Švenčionėlių. Tų vaikų užgauti tė
vai kreipėsi į Maskvą. Kiek daug 
prarandama laiko, sudedama iš
laidų bei sveikatos. Va, neseniai 
kun. A. Deltuva buvo nubaustas 
50-čia rublių, kad leido vaikams 
patarnauti mišioms.

Pagal įstatymą turėtų būti vie
nodai traktuojami tikintieji ir ne
tikintieji, bet praktika eina kitu 
keliu. Daugelyje ligoninių, kaip 
Vilniuje, Utenoje, Pasvaly, Anykš
čiuose net ligoniams, prašantiems 
sakramentų, leidimas nebuvo duo
tas. 1955 m. šoferis K. Semėnas 
ir B. Sudeikytė susituokė bažny
čioje. Dėl to jie prarado anksčiau 
duotą žemės sklypelį, ant kurio 
ruošėsi statytis namą. Nežiūrint 
kad visa statybinė medžiaga jau 
buvo nupirkta, jiems buvo pasa
kyta — tegu kunigas jums duoda 
žemės.

Pasvaly, Anykščiuose net tak
sistai negali vežti liudininkų po
rai, kuri tuokiasi bažnyčioje. La
bai daug kenčia intelektualai, ku
rie slaptai krikštija vaikus, tuo
kiasi bažnyčioje arba klauso mi
šių. Kai tokios žinios pasiekia dar
bovietes, jie čia žeminami arba 
net praranda darbą. Va, 1955 m. 
mokytoja P. Cicėnaitė iš Daugė
liškio buvo atleista iš mokyklos, 
nes neatsižadėjo bažnyčios. Kada 
jai buvo pasakyta apleisti mokyk
lą, ji, norėdama turėti savo kny
gelę “švarią”, pati prasėti iš dar
bo atleidžiama. Dažnai tikintysis

Nuo senų laikų žmogus buvo 
įsitikinęs, kad pavasariais gamta 
atbunda dėl to, kad artėja šiltas 
periodas. Tačiau mokslininkai ne
seniai įrodė, jog ne šilima, o švie
sa yra šio atbudimo šaltinis. Tem- 
eratūra kinta, tačiau dienų ilgė
jimas, o drauge ir šviesos gausė
jimas yra pastovus. Tiek augalai, 
tiek ir gyvuliai šitai patvirtino 
pravedant bandymus dirbtinėse są
lygose. 

skaičius, bus registruojama trys 
komandos. Viena “A” klasėje, 
antra “A” reserve ir viena “B” 
klasėje. “Kovo” valdyba kviečia 
visus Sydnėjaus šachmatininkus ir 
mėgėjus, kurie iki šiol nėra daly
vavę turnyruose, šiuo reikalu pa
sitarti su klubo valdybos nariu J. 
Dambrausku tel. 759 4719, ir su 
šachmatų sekcijos vadovu V. Au- 
gustinavičium tel. 813410.

M.

Net ir Lietuvoje jaučiasi tam 
tikra anglies krizė Sovietinėje Ru
sijoje. Pereitų metų pabaigoje be
veik visas anglies tiekimas iš Ru
sijos nurtūkęs ir atitinkamos Įstai
gos paskelbė visuotinį kuro ir 
elektros taupymą.

— * —
Estai vengia Estijoje rusiškai 

kalbėti. Net, lietuviai, kurie tar
nybiniais reikalais atvyksta į Es
tiją pirmiausia prisipažįsta esą 
lietuviai ir tik tada kreipiasi pra
šydami nurodyti gatvę ar vietą. 
Kitais atvejais nurodoma priešin
ga kryptis arba visai neatsako
ma.

atleidžiamas iš darbo arba bau
džiamas už jo įsitikinimus išgal- 
vojant visai kitokias priežastis.

1956 m. pensijų įstatymas ap
lenkė bažnyčios tarnus. Vargo
nininkai ar zakristijonai tegali tik 
svajoti apie pensiją. Pavyzdžiui, 
P. Pagalskas įstojo į kolektyvinį 
ūkį tik sovietams atėjus į Lietu
vą. Kaip ir kiti piliečiai perdavė 
savo arklį ir ūkio padargus, o 
pats dirbo kolūkyje kaip sąskaiti
ninkas, gi sekmadieniais jis grojo 
vargonais bažnyčioje. Bet kada 
jis susirgo, tapo paliegėlis ir ne
galėjo dirbti įstaigoje, jis nakti
mis saugojo kolūkio gyvulius. O 
kai sulaukė senatvės (gimęs 1889) 
jis kreipėsi į socialinio aprūpini
mo įstaigą Ignalinoje. Iš įstaigos 
jam buvo atsakyta, kad vargonin- 
kai negalį gauti pensijos.

Daugeliui bažnyčių neleidžiama 
skambinti varpais, naudoti garsia
kalbius bei kitokias techniškas 
priemones. Bažnyčių remontui ne
duoda medžiagų. Miestai auga, bet 
nuo 1945 metų tebuvo leista pasta
tyti Lietuvoje tik dvi bažnyčias 
(viena iš jų Klaipėdoje paversta 
koncertų sale), gi daug bažnyčių 
paverstos sandėliais, muziejais ir 
tt

šie ir daug kitokių skaudžių 
faktų rodo, kad kunigai ir tikin
tieji yra persekiojami ir jie nega
li pilnai naudotis tomis teisėmis, 
kurias garantuoja Sovietų Sąjun
gos konstitucija.

Išvadoje mes drįstame patys 
kreiptis į jus, Sovietų Sąjungos 
ministerių pirmininke, tikėdami, 
kad jūs patikslinsite Lietuvos Ta
rybų Respublikoje nenatūralią 
bažnyčios padėtį ir užtikrinsite, 
kad ir mes, Lietuvos kunigai ir 
tikintieji, lygiai kaip ir visi kiti 
piliečiai, galėtume naudotis teisė
mis, kurios pramatytos konstituci
joje.

Pasirašė Vilniaus Vyskupijos 
kunigai (40 parašų).
1969 m. rugpjūtis.

Ananasas buvo mėgiamas vai
sius čiabuvių Pietų Amerikoje. Is
panijos tyrinėtojai anasus sėkmin
gai užveisė Afrikoje, Australijo
je ir Havajuose. Didžiausios ana
nasų plantacijos išvystytos Hava
juose, iš kur eksportuojama švie
žius arba dėžutėse po visą pasau
lį. Ananasai neturi sėklų ir jie 
platinami pasodinus vaisiaus vir
šūnėje susidarusį lapuotą vaini
ką.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
LATROBE VALLEY

Vasario 8 <1. Yallourn ligoninė
je plaučių uždegimu mirė Vytau
tas Ališauskas, 23 metų amžiaus. 
Dar vaiku būdamas jis buvo susir
gęs pleuritu. Liga komplikavosi, 
ir nuo to laiko buvo palikęs kur
čias ir nebylys. Keletą metų lan
kė specialią mokyklą, kur išmo
ko kalbėtis ženklais.

Po lietuviškų pamaldų, atlaiky
tų kun. P. Dauknio, velionis gau
saus būrio tautiečių buvo palydė
tas į Moe kapines. Prie kapo atsi
sveikinimo žodį tarė vietos seniū
nas p. V. Pleškūnas. Sugiedota 
“Viešpaties Angelas”.

Paliko nuliūdę tėvai brolis ir se
suo. *

Jaunas latrobietis lietuvis Ed
vardas Mečekas, kuris mokosi 
“boilermaker” amato Latrobe Val
ley S.E.C. iš šimto kandidatų lai
mėjo pirmą vietą ne tik savo sky
riuje. (The outstanding apprent
ice Boilermaker for the year) bet 
ir “The most outstanding ap
prentice for the year titulą. Ta 
proga The State Electricity Com- 
mision žurnalas Contact paskelbė 
jo nuotrauką ir aprašymą. Ed
vardui linkime ir toliau būti ge
riausiu iš geriausių.

a.a.

ADELAIDE
VASARIO 1WI — 
VIEN JAUNIMAS

Šiųmetinių Nepriklausomybės 
iškilmių naujiena: visą iškilmių 
programą suorganizavo ir prave
dė Adelaidės jaunimas pilniausia 
to žodžio prasme be jokios seni
mo paramos, šeštadienį, vasario 
14 d., Adelaidės lietuviai studen
tai, kuriems vadovauja V. Strau- 
kas, Lietuvių Namuose atidavė 
pirmąją duokle — A. Kairio sce
nos vaizdeli “Palikimas”. Į vaidi
nimą buvo įjungta net dešimt stu
dentų: A. Grebliūnas, V. Juciūtė,

R. Jurgelionytė, G. Kaminskas, A. 
Merūnaitė, V. Mikeliūnaitė, J. Ne- 
verauskaitė, M. Neverauskaitė, V. 
Straukas ir V. Vanagaitė.

Salėje, kuri buvo beveik pilna, 
dominavo senimas, tačiau jo tar
pe šj kartą buvo apstu ir jauni
mo.

Po iškilmingų pamaldų Šv. Ka
zimiero koplyčioje, šventė buvo 
perkelta i Lietuvių Namus, ku
riuose vėl tik jaunimas vedė vi
są' Programą. G. Šimkus, tik ką 
baigęs odontologiją, drožė tikriau
siai pirmą savo viešą paskaitą. 
Po paskaitos sekusi meninė pro
grama irgi gražiai pravesta be se
nimo dalyvavimo. Vėliavų nuleidi
mas, kuris, pagal įsigyvenusį pa
protį priklausė ramovėnams, šį 
kartą perduotas tautinių šokių 
grupei “Žilvinui”. Iš ryto vėlia
vas, kaip ir ligšiol, pakėlė skau
tų tuntas.

Red. pastaba: kitame numeryje 
tikimės paskelbti platesni V. Ra
dzevičiaus laišką iš Adelaidės.

DŽIUGINANČIOS 
SUŽADĖTUVĖS

Agotos ir Juozo Stepanų namuo
se, dalyvaujant sydnėjiškiams Ire
nai ir Algiui Milašams, šiomis 
dienomis buvo kukliai atžymėtos 
dviejų jaunų lietuvių — Antano 
Vytauto Stepano ir Audronės Ire
nos MilaŠaitės sužadėtuvės.

Medicinos gydytojas A. V. Ste- 
panas, kuris dirbdamas Queen 
Elizabeth ligoninėj, kartu tęsia 
specialybines studijas, yra ypatin
gai veiklus jaunosios kartos lietu
vis. Psichologiją studijuojanti A.I. 
Milašaitė yra aktyvi Sydnėjaus 
tautinių šokių grupės dalyvė, 
glaudžiai susirišusi ir su kita 
lietuviška veikla.

Pažymėtina, kad Adelaidės jau
nimas sau gyvenimo draugiu ir 
draugų ieško kitose kolonijose. 
Dar šių metų pradžioje E. Ma- 
tiukaitė susituokė su sydnėjiškiu 
Saulium Dryža, o A. Dumčius 
Geelonge susirado M. Manikaus-

kaitę ir V. Levickis nuėjo užku
riais į Melbourną, susigundęs D. 
Jakubauskaite. Jeigu šia linkme ir 
toliau vyks panašus “tarptautinis 
bendradarbiavimas”, bus galima 
tikrai džiaugtis.

L-8.

NEWCASTLE
Šių metų Niukastelio Diskusijų 

Klubo pirmas susirinkimas jvyko 
vasario 8 d. p. A. Šerno namuo
se. dr. V. Doniela skaitė paskai
tą “Marksizmo šakos”. Pasirodo, 
kad apie laisvę, lygybę ir broly
bę žmonės svajojo jau nuo labai 
senų laikų. Pirmas raštingas sva
jotojas buvęs graikų filosofas Pla
to. Industrinė revoliucija panai
kino specialistų reikalingumą. 
Prasidėjo baisus darbininkų išnau
dojimas. žmonės dirbo 16 valan
dų per dieną, septynias dienas per 
savaitę. Kapitalas susibūrė maža
me žmonių ratelyje. Baisus žmo
nių išnaudojimas sukėlė baisias 
idėjas; organizuoti kooperatyvus 
ir suvalstybinti kasyklas! Socia
listai siekia didžiųjų pramonių su- 
valstybinimo, o komunistai viską 
suvalstybinti. Karolis Marxas ra
šė, kad ekonominis gyvenimas nu
lemia žmogaus galvojimą. Yra be
prasmiška pakeisti valdžios formą 
nepakeitus ekonominės padėties. 
Pakeitimas turi įvykti revoliucijos 
keliu. Vėliau K. Marxas pakeitė 
savo nuomonę ir pareiškė, kad 
darbininkų gerbūvį galima page
rinti evoliucijos keliu. Socialistai 
suskilo, kada Leninas pareiškė, 
kad revoliucija yra būtinas žings
nis i socializmą ir labai iškėlė ko
munistų partijos vadų diktatūrą. 
Dabartinis skilimas tarp sovietų 
ir kiniečių yra nuomonių skirtu
mas, kaip sunaikinti kapitalistus. 
Kiniečiai nori karo. Kuo greičiau 
tuo geriau. Rusai karo greitai ne
nori.

Aišku, dr. V. Doniela būdamas 
profesionalas paskaitininkas (dės
to filosofiją Niukastelio universi-
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tėte), parašė paskaitą be priekaiš
to. Tačiau ne visi klausytojai su
tiko su prelegento mintimis. Kilo 
aštrių nuomonių skirtumų. Ginčus 
nutraukė šeimininkas p. A. Šer
nas pakviesdamas gausų diskusi- 
ninkų būrį prie labai ištaigingų 
vaišių.

Sekantis Niukastelio lietuvių 
diskusijų būrelio susirinkimas į- 
vyks kovo 22 d. p.p. Ivinskiu na
muose. Paskaitą skaitys dr. M. 
šeškus. Tema: “Lietuviai ir len
kai”. *

Paatostogavę N. lietuviai cho
ristai vasario 15 d. susirinko pir
mai repeticijai. Apkalbėję ateities 
planus, stojo į dainą. Geros sėk
mės mūsų dainoriams.♦

Gydytojas Gerutis ir žibutė Ki- 
šonai nusipirko Niukastelyje di
džiulį namą. Didelis namas turi 
dar didesnį sodą, akvariumą ir 
šiltadaržį. Vasario 14 d. p. ži
butė prisikvietusi svetelių maiti
no Indrę, žuveles ir svetelius. Ge
rutis vaišino kepėją, o sveteliai 
pralinksmėję nepamiršo nei šilta
daržio gėlyčių. *

p. Dalia Kišenaitė, baigusi Niu
kastelyje gailestingųjų seselių mo
kyklą, išskrido pasižvalgyti po pa
saulį.

šnekutis

MELBOURNE
VASARIO 16-J1 
MELBOURNE

Savanoris eina... Jis gyvas ir 
mirti nebegali. Jis gyvas tūks- 
tantimis mirčių tūkstančiais kar
tų.. Jis gyvas laisvės troškimu.
— Neužmirštanti poetės M. Mala- 
kūnienės žodžiai.

Vasario 15 d. Nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties dienos 
minėjimas sutraukė, kaip reta, 
didžiulę minią tautiečių į Lietu
vių Namus.

Pranešėja p. A. Butkutė pakvie
čia publiką pagerbti įnešamas vė
liavas palydint giesme “Lietuviais 
esame mes gimę”... plokštelėje. 
Paulius Rūtenis perskaito Nepri
klausomybės Paskelbimo Aktą. Mi
nėjimas atidaromas Tautos Him
nu.

— Nevien praeities prisimini
mui susirinkome šiandien i ši Mi
nėjimą. — Sako p. J. Meiliūnas, 
apylinkės valdybos pirmininkas.
— Susirinkome sukaupti jėgų to
limesnei kovai, nes tėvynė dar 
okupanto priespaudoje. Nepri
klausomybės kova nėra legenda- 
rinis istorijos įvykis. Mes turime 
gyvų liudininkų. Turime karių-sa- 
vanorių, dalyvavusių toje kovoje, 
gyvybę aukojusių už tėvynės lais
vę. —

Toliau kalbėjo Latvijos konsu
las p. Rositis ir estų Bendruo
menės pirmininkas p. Kurt, ragin
dami kovoti ir neužmiršti protė
vių tikėjimo i laisvę.

Svečias iš Amerikos generolas 
Rėklaitis priminė, jog Lietuva ta
po nepriklausoma valstybe ne

Prane
SYDNEY SAVAITGALIO 

MOKYKLOJE
Mokslas Sydney sav. mokykloje 

jau vyksta. Primename dar kar
tą, kad pamokos prasideda sekma
dieniais 9.30 vai. ryto Lidcombe 
parapijos mokyklos patalpose.

Metų pradžioje sudarytas ir 
Mokyklos Tėvų Komitetas: pirm. 
V. Šliteris ir nariai J. Pullinen ir 
T. Vingilienė. Tėvų komitetas nu
tarė, kad kiekviena šeima, iš ku
rios eina vaikų į mokyklą mokė
tų metams $3.00 (nuo šeimos!). 
Mokykloje veikia penki skyriai ir 
vaikų darželis.

Balandžio 29 d. Komitetas nu
mato suruošti mokyklos išvyką- 
pikniką. Apie tai bus atskirai skel
biama.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Km-Jco

Vytauto Klimo ir Viktorijos Ly- 
nikaitės vestuvėse sausio 31 d. bu
vo staigmena. Dalyvavo Lynikų 
giminės iš Lietuvos, net teta iš 
Sibiro. Tiesa, karietos ratai buvo 
sulūžę, žirgai išbaidyti, žąslai su
rūdiję. Bet užtat laiškai ir tele
gramos pasiekė laiku. Tuo pasi
rūpino Viktorijos tėvas Kęstutis 
ir motina Julija. Ir senelis Juo
zas Karosas, Lietuvoje besikarši
nąs, šiltais žodžiais jungėsi su 
jaunąją pora; senelė Katarina tai 
čia Melbourne švelniai glostė sa
vo dukraitę, lydėdama į gyveni
mą, vaišių stalus savo kepsniais 
ir tortais nuklodama. Jaunieji 
Klimai prie savo namo Kew švie
sai augštą stulpą pastatė. Tai 
idant svečiai žinotų, kad viešpa
čiai namuose ir jų laukia. Paga
liau kad mama Rožė ir tėvas 
Aleksas nuo kalno nenuriedėtų.

•
Adelaidės “Klajūnai”, vadovau

jami p. G. Vasiliauskienės, va
sario 12 d. išvyko i Perthą, kur 
Vasario 16 proga vietos lietu
viams koncertavo.

•
Žinoma visuomenininke sydnė- 

jiškė p. E. Jonaitienė pereitą 
savaitgali išvyko j Brisbanę, kur 
Vasario 16 proga vietos lietuvių 
rengiamame minėjime skaitė 
paskaitą. Brisbaniečiai tikrai ga
lėjo pasidžiaugti, nes p. E. Jonai
tienė savo Šiltu ir taikliu žodžiu 
moka pasiekti klausytojų širdis.

Žinomas biznierius iš Kanados 
p. Kuzma, paviešėjęs keletą savai
čių Australijoje, įsitikino, kad 
šiame krašte esą daugiau galimy
bių prasimušti, negu Amerikoje 
ar Kanadoje. Kanadoje jis yra 
kelių statytojas-kontraktorius.

•
Svečias iš Amerikos inž. J. Bag

donavičius gyvai domisi Austra
lijos bendruoju ir lietuviškuoju 
gyvenimu. Ir viena ir kita puse 
atrodo sužavėtas ir net grasina 
ištikus senatvei persikelti i Aust
raliją.

Sakyčiau, Cabramattos lietuviai 
(Sydney) krinta iš kojų: antai 
jau kelintas mėnuo vaikšto ant 
lazdų VI. Medelis, lipdamas iš ma
šinos koją susilaužė Z. Pauliuko- 
nis, o P. Alekna be priežasties iš
krito iš kojų!

•
Jau ateinanti šeštadieni solistų 

G. Vasiliauskienės ir S. Baro kon
certas Adelaidėje. Atrodo, pasi
žvalgyti, kaip praeis tas koncer
tas, bus klausytojų ir iš Sydney 
(Kr. V-bos vicepirm. V. Pata
šius).

•
Įrodyta, kad kumelės pienas yra 

labai sėkminga gydomoji priemo
nė prieš džiovą. Mat, kumelės pie
nas turi didelį kiekį vitamino C, 
bet mažiau fosforo ir kalcijaus, 
negu žmogaus piene. Pastaruoju 
metu gydytojai labai daug dėmesio 
kreipia i natūralius gydymo bū
dus, nes džiovos bacilos prieš vais
tus darosi atsparios.

•
Rene storiausias pasaulyje vyras 

yra 29 metų amerikeitis, kuris 
sveria 724 svarus. Sėdėti jis gali 
ant trijų normalaus dydžio kėdžių, 
ir nepralenda pro normalias du
ris. Anksčiau jis pusryčiams su
valgydavo tris vištas su ryžiais ir 
dar priedo kitų gėrybių, gi dabar, 
pastatytas ant dietos, jis tegauna 
pusryčiams du kiaušinius ir dvi 
riekutes duonos, pietums suvalgo 
vieną sumuštinį ir stiklinę pieno, 
o vakarienei tegauna tik vieną 
kąsnį mėsos. Tačiau gydytojų 
nuostabai jis prie tokios dietos ne 
tik kad nenumetė svorio, bet dar 
priaugo.

•
Pastebėta, kad musės, uodai ir

naktinės peteliškės labai bijo gel
tonos šviesos. Amerikoje pradėta 
masiškai gaminti tokias geltonas 
lemputes, pritaikintas virtuvėms, 
verandoms, valgykloms.

IRAKO VEIKLA KARTUVĖSE
Dabartinė Irako vyriausybė vi

sur mato sau pavojų ir įtaria
muosius be skrupulų karia. Vien 
tik aną savaitę 24 valandų laiko
tarpy pakorė 40 asmenų vienus 
įtardami su Persijos pagalba nu
versti esamą vyriausybę, kitus 
kaip šnipus svetimoms valstybėms, 
jų tarpe ir buvusį vidaus reikalų 
ministerį.

•
Pasitraukė Čekoslovakijos mi- 

nisteris pirmininkas černikas ir 
jo vietą užėmė Strouglas, prie No- 
votnio buvęs vidaus reikalų mi- 
nisteris, pilnai patikimas ir atsi
davęs rusams. Kaip jau buvo 
skelbta Dubčekas buvo išstumtas 
galutinai iš partijos centrinio ko
miteto. šiuo metu jis yra Čekoslo
vakijos ambasadorius Turkijoje.

VIETOJ PADĖKOS
Šių metų Tradicinis Užgavėnių 

Blynų Balius jau praėjo. Po tiek 
daug planavimo ir triūso, valdy
ba su pagalbininkėmis bei pagal
bininkais gali atsikvėpti.

Taip džiugu buvo matyti tiek 
daug svečių. Buvo malonu maty
ti svečių ir iš kitur: iš U.S.A, 
žurnalistas p. Z. Umbražiūnas tuo 
metu lankęs savo brolį p. G. Um- 
bražiūną; kitas brolis p. Umbra
žiūnas gyvenąs Melbourne irgi bu
vo mūsų svečias. Dalyvavo ir sve
čias p. Kuzma iš Kanados! Tar
pe kitų svečių malonu buvo maty
ti iš Adelaidės p.p. Bakšus, išGee- 
longo p.p. Saldukus ir p. Genienę, 
kuri iš Lietuvos atvažiavus atosto
gauja pas savo sūnus p.p. Genius 
Canberroje. Daug malonumo suda
rė tiek gausiai susirinkęs jau

prieš 52 metus bet prieš 720 me
tų. Gen. Rėklaitis perdavė Ame
rikos lietuvių linkėjimus; vieny
bės, gyvos vienybės kovoje prieš 
okupantą ir pabrėžė, jog vieninte
lis mūsų tikslas — laisva tėvynė 
Lietuva.

Ponas VI. Jakutis savo labai į- 
domioje paskaitoje apibūdino ano 
meto politinius sunkumus vaizdžiai 
perduodamas klausytojams Nepri
klausomybės kovos laikotarpį.

Meninėje dalyje poetė. M. Ma- 
lakūnienė nevienam klausytojoj iš
spaudė ašarą jautriai perduodama 
savo kūrybą: Mano tėvynė, Jeigu 
būtumei laisva ir Savanoris eina.

Paulius Rūtenis, akompanuojant 
p. D. Levickienei padainuoja: 
Tris dienas, tris naktis; Ralio ra- 
liutyti (piemenų daina) ir Malda. 
Neveltui jis pravardžiuojamas 
“Skrajojančiu vaidila”. Jis nely
ginant senovės vaidila-dainius ap
dainuoja tėvynės dalią. Jis vie
nintelis toks: visur esąs, visų pa
žįstamas, visų mėgiamas.

Mielas labai ir V. Danius jaus
mingai padainuoja: Rugiagėles ir 
Baltija. Džiugu, kad ir jis vis 
dažniau pasirodo mūsų tarpe.

Nustebino P. Rūtenio ir V. Da- 
niaus duetas; Giedu giesmelę ir 
Plaukia sau laivelis. Nerandu 
žodžių apibūdinti: buvom sužavė
ti.

Paskutinis programoje mūsų 
Dainos Sambūris išpildė: Miškuos, 
Pavasario grįžimas (Moterų cho
ras), Akomp. R. Tamošiūnaitė, 
Pirmyn į kovą (Vyrų choras) ir 
O Nemune. Publikai nenustojant 
ploti iššaukiamas “Jūreivių mar
šas”.

Nors mūsų visų šventa parei
ga Vasario 16-tosios neužmiršti, 
visų pareiga kovoti už Tėvynės 
laisvę, vis dėl to norisi nuoširdžiai 
padėkoti ALB Melbourno Apylin
kės Valdybai: Jūsų darbu ir pas
tangomis šis minėjimas buvo įspū
dingesnis, jausmingesnis. Uždary
dami Lietuvių Namu duris neuž
miršime, bet ilgai ir daug jau
triau prisiminsime. Ačiū Jums!

A. Matukevičienė

AUŠROS TUNTE
Kaziuko mugė įvyksta kovo 1 d., 

sekmadienį. Tą dieną visi skau
tai pilnai uniformuoti dalyvauja 
pamaldose. Po pamaldų visi vyks
tame savomis priemonėmis į Dai
navos salę Bankstowne.

*

Tarptautinis skautų plaukimo 
karnavalas taip pat įvyksta kovo 
1 d. 7 vai. vak. Bankstowno olim
piniame baseine. Skautai ir skau
tės prie baseino renkasi jau 6.15 
vai. vak. Ta pačia proga kviečiame 
tėvelius ir bičiulius, kad savo da
lyvavimu moraliai paremtume mū- 
tų plaukikus.

Aušros Tuto Tuntininkas

REKOLEKCIJOS SYDNEY
Jau iš anksto noriu visus tikin

čiuosius įspėti, kad Rekolekcijos 
Sydney bus kovo 13, ir 15 d.d. 
Kančios Sckm. — savaitgaly.

Iš anksto prašau tomis dieno
mis — ypač vakarais, nesusirišti 
su jokiais asmeniniais ar visuo
meniniais įsipareigojimais, o ak
tyviai dalyvauti rekolekcijose, ku
rių tvarka detalėse bus paskelbta 
vėliau. Ypač malonu priminti, kad 
šių metų rekolekcijas praves ne
seniai iš Amerikos atvykęs ma
rijonas pamokslininkas Tėvas Al
binas Spurgis, MIC.

Kun, P. Butkus

DAINAVOJE
BENDRUOMENĖS NAMU 
“DAINAVOS” NARIAMS

Pranešame, kad metinis Sydnė
jaus Lietuvių Bendruomenės Na
mų “Dainavos” narių susirinki
mas šaukiamas Dainavos salėje 
East Terrace, Bankstown 1970 m. 
kovo 8 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Šiame susirinkime narių dalyvavi
mas būtinas.

Darbotvarkė::
1. Susirinkimo atidarymas. 2. 

Prezidiumo sudarymas. 3. Manda
tų Komisijos tvirtinimas ir jos 
pranešimas. 4. Valdybos pirminin
ko pranešimas. 5. Valdybos. iždi
ninko pranešimas. 6. Revizijos 
Komisijos pranešimas. 7. Disku
sijos dėl pranešimų. 8. Valdybos 
veiklos tvirtinimas. 9. Valdomųjų 
organų rinkimas (valdybos ir re
vizijos komisijos). 10. Valdybos 
pranešimas abejų namų sujungi
mo reikalu. 11. Metinio nario mo
kesčio nustatymas. 12. Einamieji 
reikalai. 13. Susirinkimo uždary
mas.

Namų Valdyba

BRISB ANE-NEWC A STLE 
-NEW ZEALAND

Maldos Apaštalavimas
Jo šventenybė popiežiuse Pau

lius VI kovo mėnesiui MA na
riams skyrė sekančias intencijas:

BARAS-VASILIAUSKIENE SYDNEJUJE
STASYS BARAS 

SYDNĖJUJE
Solistų S. Baro ir G. Vasiliaus

kienės koncertas įvyksta kovo 6 
d., penktadieni. 8 vai. vak. Kon
servatorijos salėje Macquarie St., 
Sydney.

Bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto pas Apylinkės valdybos ir 
apyl. kult, tarybos narius iš anks
to, nes bus mažai laiko juos įsi
gyti prie įėjimo.

Koncerto salė bus atidara nuo 
7 vai.; koncertas prasidės punk
tualiai 8.15 vai. Vykstant koncer
tui į salę niekas nebus įleidžia
mas.

nimas. Įspūdžiai gražūs ir nepa
mirštami...

Svečių tarpe dar buvo ir p. Bar- 
kienė iš Lietuvos; atvažiavusi į 
Sydney pas sūnų agronomą p.
Barkų ir marčią Dr. p. Barkie- 
nę, traukė loterijos bilietus lei
džiant mūsų menininkų p-lės 
Eva Kubbos ir p. Vaclovo Rato 
paveikslus. Laimėtojai p. Dam
brauskienė ir p. V. Daudaras.

Mūsų garbingas svečias ministe- 
ris E. A. Willis ir ponia pirmą 
kartą dalyvauja lietuvių tarpe; 
jie labai įdomavosi viskuo. Turė
jau progos painformuoti atsaky
dama į visokius klausimus. Vėliau 
Mr. Willis fantų loterijoje tarp 
kitko išlošė tautinį austą kaklą- 
raištį, ir pareiškė, kad jam bus 
malonu turėti tokį brangų atsimi
nimą. Jisai ir ponia buvo labai 
patenkinti ir išsivežė gražių įspū
džių. Antrasis svečias Mr. J. Ni
cholls su ponia jau antrą kartą 
dalyvavo pas mus. Jisai yra Su
therland Shire Town Planner, pa
reiškė talkinti ir ateityje pradėjus 
sodybos statybą.

Praėjus Blynų Baliui, neišven
giamai atsiras visokių nuomonių, 
bet faktas, kad kiekvienas atėjo 
ne dėl vakarienės ar programos, 
bet grynai tik palaikydamas bei 
remdamas mūsų tikslus. Aš tai ne
paprastai įvertinu ir valdybos ir 
savo vardu nuoširdžiai dėkoju.

O. Baušienė 
S.L.M.S.G.D. Pirmininkė

Solistams svečiams Apylinkės 
valdyba ruošia susitikimo vakarą 
— vakarienę kovo 5 d. 8 vai. vak. 
Dainavos salėje Bankstowne. No
ri susitikti su svečiais solistais 
ir dalyvauti vakarienėje iš anksto 
registruojasi pas apylinkės val
dybos narius ar bilietų į koncertą 
platintojus įmokėdami $2.00.

Į koncertą bilietų arba sutiki
mo vakarienės reikalu Sydnėjaus 
lietuviai kreipiasi i šiuos asmenis: 
V. Deikus (6 Albert St., Cabra- 
matta), B. Žalys (9 Lloyd St., 
Yagoona, tel 70 3101), J. Reisgytė 
(135 Mimosa Rd., Greenacre, tel 
70 3978), V. Bitinas (56 Almora 
St, Mosman, tel. 969 6394), M. 
Cox (tel. 631 3688) ir taip pat 
P. Alekna Liet. Klube sekmadie
niais (39 Church St, Lidcombe).

bendrąją — Kad pažan
ga technologijos ir kitų mokslų 
srityse daugintų Dievo garbę ir 
sukilnintų žmogaus asmenį.
misijų — Kad misijų kraš
tų krikščioniškųjų šeimų gyveni
mas būtų pavyzdžiu nekrikščio- 
nims.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISĄ AUKOJU TAU. ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Kun. S. Gaidelis, SJ.

Solistų S. Baro ir G. Vasiliaus
kienės koncerto, įvykstančio ko
vo 6 d. Konservatorijos salėje, 
bilietai bus platinami kasdien 
nuo sausio 26 d. iki kovo 4 d. 
tarp 6-9 vai. vak. Sydney Liet 
klube, 39 Church St. Lidcombe. 
Informacija telefonu 649 8879.

Taip pat bilietai bus platinami 
Kaziuko mugės metu Dainavoje 
kovo 1 d.
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