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Kiekviena tauta visais laikais 
turėjo ir turi aktualių ir toli sie
kiančių uždavinių ir rūpesčių: 
nepriklausomos rūpinasi, kaip 
geriau išlaviravus pasaulio politi-

HUSU PASTOCŽ
koje ir užsitikrinus sau nepri-
klausomybės ateitį, kitos, būda
mos ne tokioje laimingoje padė
tyje, savo tiesioginiu rūpesčiu 
laiko kaip išsikovoti sau laisvę ir 
1.1. Viena tokių tarpe yra ir lie
tuvių tauta. Tačiau lietuviai šian
die yra dar labiau išskirtinoj pa
dėty, kad šalia pastangų atgauti 
prieš trisdešimt metų prarastą 
nepriklausomybę dar turi visų 
pirma kovoti už savo egzistenci
ją arba paprasčiau kalbant rūpi
nasi, kad kaip nors išlikus. Šisai 
išlikimo rūpestis aktualus tiek 
čia pas mus, ką mes vadiname 
lietuvybės išlaikymu, lygiai pir
maeilis kaip tautos rūpestis ir pa
vergtoje tėvynėje, kur dabartinis 
okupantas visomis priemonėmis 
lietuvių tautą stengiasi sunive
liuoti. Stalino laikais toji lietuvių 
tautos niveliacija pasireiškė isto
rijoje sau lygių neturinčiomis de
portacijomis, gi pasibaigus Stali
no erai toji pati dabartinės So
vietų Sąjungos arba tiesioginiai 
kalbant Rusijos imperijos pa
kraščių rusinimas neatlyžtamai 
ir toliau tebevykdomas tiek pa
greitinta užimtųjų kraštų, jų tar
pe ir Lietuvos, kolonizacija, tiek 
visokiom legaliom ar ne taip le
galiom priemonėm vietos gyven
tojų išsiuntimas į Rusijos gilumą, 
pirmoj eilėj Sibiro katorgas. Ne
sitikėdami iŠ niekui- jokio užtari
mo pavergtieji lietuviai šiandie su 
okupantu veda labai lanksčią po
litiką, kad kuo daugiau išsaugo
jus savų žmonių savame krašte. 
Mums iš šalies atrodo, kad tas 
pavergtųjų brolių lankstumas pri
lygstąs pataikavimui. Žinoma, 
vienaip reikalas atrodo tiems, 
kurie nejaučia okupacinės grės
mės, o visai kitaip tiems, kurie 
ten patys gyvena ir dar sielojasi 
tolimesne tautos egzistencija. 
Reikia sutikti su istorijos faktais, 
kad dar niekur ir niekada ideolo
gija, kokia ji bebūtų, tautos nėra 
sunaikinusi. Jeigu lietuvių tautai 
anoje pusėje geležinės uždangos 
tegrėstų tik ideologinis ar ekono
minis pavojus, tai mažiausia dėl 
tautos ateities tektų rūpintis. Bet
gi rusiškasis imperializmas siekia 
lietuvius ne tik užvaldyti, bet ir 
sulikviduoti ruošdamas dirvą ru
sų ekspansijai. Geriausias šian
die tam pavyzdys Rytprūsiai su 
dviem su puse milijono gyvento
jų, kur per dvidešimt penkerius 
rusų okupacijos metus vietinių 
gyventojų neliko, o jų vietoje ap
gyvendinti rusai. Lietuviai prieš 
karą buvę Sovietų Sąjungos pa- 
krašty, Šiandie yra jau rusų ap
supti. Čia ir yra tiesioginis klau
simas — visų pirma kaip tokioje 
padėtyje išlikti tautai kaip tokiai.

Žinome, kad nieko gyvenime 
nėra amžino. Griuvo imperijos, 
karalijos, jų vietoje iškilo visai 
naujos, lygiai kaip ir naujos sis
temos bei ideologijos, ir kertėju
sios galingųjų prievartą tautos 
anksčiau ar vėliau atgavo ir savo 
laisvę ir nepriklausomybę jei iš
liko gyvos. Gyvai tautai, tegu ir 
pavergtai, visados galimybės iš
silaisvinti yra atviros, tuo tarpu 
sunaikintos tautos istorijos laido
jamos su visomis viltimis. Deja, 
nei prūsai, nei jotvingiai tų vilčių 
neturi.

Štai dėl ko lietuvių tautai šian
die egzistencijos klausimas yra 
pirminis prieš visus kitus. Tačiau 
tas dar nereiškia, kati neturime 
dirbti ir siekti sau nepriklauso
mybės. Bet gi tokiai tautai kaip 
mes nepriklausomybės galimu
mas prie dabartinių sąlygų yra nigų atsisakymas duotų kunigiš- 
labai ribotas. Tiesa, turime tam 
ruoštis ir to siekti, bet tiesioginės 
mūsų šiandieninės pastangos yra 
'išlikti. Tik būdami gyvi kaip taur
ia rasime būdų ir išnaudosime .
susidariusias aplinkybes ir laisvei ir vyskupų, nekalbant apie vie- 
atgauti. Nuo šitos pareigos išlik- nuolius bei vienuoles, kuriems pa- 
ti kaip tautai nesame laisvi ir sitraukti iš vienuoliško gyvenimo 
mes. Mums pavojus nutautėti perdaug didelių kliūčių ir nedaro- 
gal net didesnis, negu pavergtoje 
Lietuvoje būti nutautintais. O 
atsakomybė ir čia, ir ten lygiai 
vienoda. Gal čia net didesnė, nes 
esame laisvi ir okupanto neprie
vartaujami. (v.k.)
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TELESFORAS VALIUS ILIUSTRACIJA

Tūkstančiai Amerikos žydų de
monstravo Washingtone prieš 
Prancūzijos prezidentą G. Pompi
dou, kuris atvyko į USA su ofi
cialiu vizitu.

_  * _
Apie pusė Amerikos kongreso 

narių, daugiausia demokratų par
tijos demonstratyviai nedalyvavo 
kongreso posėdyje, kur vizituojąs 
Prancūzijos prezidentas G. Pom
pidou pasakė kalbą. Rongresmanai 
tuo išreiškė protestą, kam Pran
cūzija sulaikiusi užpirktus Izra
elio karinius Mirage lėktuvus ir 
tokius pačius lėktuvus pardavė 
Libijai.
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POLITIKOS VINGIUOSE
(Pasisakymas savais reikalais)

KODĖL NEBUVO RAŠOMA

i Savaitės politinėje apžvalgoje 
I vardu “Politikos Vingiuose” nie- 
ikad nebuvo rašoma apie dabarti- 
inę Lietuvos politinę padėtį, nei 
apie paskiras pažiūras ar jų po
litinę kryptį mūsų mažame Aust- 

! ralijos lietuvių bendruomenės ra
telyje. Apie šablonišką pavergtos 
Lietuvos politiką ir bendrai apie 
tenykščias gyvenimo sąlygas ne
buvo rašoma ne dėl to, kad “ne
dėtume nieko spaudon kas “supy
kintų Maskvą, nes ji leidžia mums 
ramiai gyventi”, bet remiantis ki- 

į tais sumetimais, kurie vertė palik
ti šią sritį tiems, kurie turi dau
giau davinių ir kurie seka glau
džiau Lietuvos politinę bei ekono
minę padėtį. Su pavergtos Lietu
vos klausimais prasilenkta ir dėl 
to, kad nemažai aprašymų tal
pinos! mūsų spaudoje, (Eltos ir 
kitų šaltinių) kurie užpildydavo 
“Politiniuose Vingiuose” jaučiamą 
spragą.

Savaitinėse politikos santrau
kose, kaip minėta anksčiau, ne
buvo rašoma apie vietos lietuvių 
politinius susiskirstymus, nei kal
bama apie iš mūsų pačių išplau
kiančias naujas idėjas kovojant 
už lietuvybės išlaikymą nepalan-

Nežiūrint sovietų grasinimų Vokietijos orinio susisiekimo 
Amerika sutiko Izraeliui parduo- bendrovė Lufthansa įvedė griež
ti dar daugiau kovos “Phantom’ ' 
lėktuvų, kurie yra žymiai prana- l leivius nuo visokių netikėtumų ore. 

mus

tas priemones, kad apsaugojus ke-

už sovietų arabams pristato- i Bus net kontroliuojama keleiviai 
sovietiškus MIG.

* _
i asmeniškai ir jų bagažai, kad ne
būtų ginklų ar užmaskuotų bom
bų.

N. Zelandijoje kasant tunelį že
mė užgriuvo dvylika darbininkų 
prie Raima Hills apie 90 mylių 
nuo Auuckland. Vienas iš darbi-' 
ninku griūties užmuštas, vienas 
sužeistas, o trys dar nesurasti. 
Specialios gelbėjimo komandos už
griautuosius stengiasi galimai 
greičiau išgelbėti.

KAS VYKSTA KAT. BAŽNYČIOJE?
Pastaruoju metu Katalikų baž

nyčioje vykstą reiškiniai daugeliui 
kelia visokhj rūpesčių. Anksčiau 
niekad nebuvo girdėta, kad toje 
pat bažnyčioje kas nors priešta
rautų aukščiausiam ganytojui — 
popiežiui. O štai prieš porą metų 
pasirodžius popiežiaus Pauliaus 
VI-jo enciklikai gimimų kontrolės 
klausimu nekalbant apie eilinius 
tikinčiuosius net gi daug kuni
gų ir vyskupų tam pasipriešino.

Štai pastaruoju metu vėl aktu
alus kunigų celibato klausimas. 
Neskaitant atskirų gausių atvejų 
net kitur organizuotai priešinasi 
šiam nuostatui, kaip kad Olandi
jos kat dvasiškija.

Ypač šiais laikais būdingas ku

kų įžadų. Jeigu anksčiau iš ku
nigystės išstodavo tik vienas ki
tas ir tai labai slaptai be rekla
mos, tai šiuo metu kunigystės atsi
sako masėmis kunigai, jų tarpe

nuo kunigiškų įžadų patys nenorė- '1 
darni būti ekskomunikuojami. O 
kiek yra, kurie nesiklausę pasi
traukia! Per pastaruosius trejus 
metus katalikų pasauly pagausėjo i, 
apie 14 milijonų, bet labai nedaug '] 
atsiranda pašauktųjų į kunigus ir j 
vienuolius. Vatikano statistika ro
do, kad 1964 m. pasaulyje buvo 
167,000 klierikų seminarijose, gi 
pereitais metais nukrito iki . 
147,000. Prieš penkerius metus vi- I 
dutiniškai pasaulyje atitekdavo 
vienam kunigui 1,380 tikinčiųjų, 
gi pereitais metais vienam kunigui 
teko 1,435. Liūdniausia, kaip tei
gia jėzuitas sociologas E. Schalert, 
kad kunigystę apleidžia kaip tik 
patys inteligentiškiausi ir didelių 
gabumų kunigai.

Apklausinėjimų daviniai rodo, 
kad ne vien tik troškulys šeimy
ninio gyvenimo verčia kunigu?

— ¥ —
Šveicarų muitininkai konfiska

vo radaro dalis, siunčiamas į Iz
raelį, Pagal krašto įstatymus bet 
kokios karinės priemonės, jeigu 
patenka į Šveicariją, turi būti 
konfiskuotos.

— * —
Arabų partizanai išsprogdino 

bombą Izraėlio lėktuve Muenchene, 
Vokietijoje. Atentato metu žuvo 
vienas asmuo. Vokiečių policija 
atentatininkus persekiodama vieną 
sužeidė.

— ¥ —
žiniomis iš Hong Kongo komu

nistinė Kinija pasiryžusi siųsti sa
vo karinius dalinius į Vietnamą 
kovoti drauge su viet kongo su
kilėliais.

kiose išeivijos sąlygose.
Pirmuoju punktu būtų galima 

sakyti, jog politiniai nesame su
siskaldę. Mes neturim jokių par
tijų, jokių mitingų ir jokių poli
tinių nesantaikų, dėl to ir nebuvo 
reikalo liesti tuščius dalykus 
spaudoje. Jeigu mūsų tarpe atsi
rasdavo vienas ar kitas kitos ide
ologijos individas, niekas jam dėl 
to akių nebadydavo. Lietuvių tar
pe, kaip kitose kultūringose 
Bendruomenėse, paskiros pažiū
ros buvo toleruojamos kaipo nor
malus gyvenimo reiškinys: viso
kių yra, visokių ir reikia.

Gi antruoju punktu, kalbant 
apie lietuvybės išlaikymą Austra
lijoje, mums tebėra peršama min
tis: bendrauti ar bendradarbiauti 
su tėvyne. Kadangi šia tema visai 
nebuvo kalbama “Politikos Vin
giuose” dabar norėtųsi pasisaky
ti spaudoje kaip atrodo tūlam lie
tuviui dažnai propaguojamas ii’1 
lietuvybės vardan daromas nau
jas politinis posūkis.

J jautrų klausimą: ar bendra
darbiauti su mūsų tėvyne, mums 
aiškų atsakymą davė Vyr. Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto P-kas 
p. Valiūnas 1968 metais lankyda
mas Australiją. Jeigu kas ir pa
miršo VLIKO p-ko žodžius, ver
tėtų juos ne tik prisiminti, bet ir 
giliai įsisąmoninti: “Mes bendrau
sime ne su Lietuva, bet su jos pa
vergėjais”. Kitaip sakant, mes 
bendrausime ir bendradarbiausime 
ne su patriotais lietuviais, bet 
su slaptąja policija, partiečiais 
bei įvairiaplaukiais Maskvos agen
tais. Bendraujant su tėvyne mū
sų studentija ir akademikai ga
lės semtis išminties neišsenkamuo
se komjaunimo lobiuose, galbūt ir 
mūsų skautai neatsiliks nenarplio
ję mazgų su broliškais respubli
kų pionieriais. Mūsų savaitgalio 
vargstanti mokykla taip pat ne
bus pamiršta gaudama įvairiau
sių vadovėlių ir be to veltui- Ži
noma, bendraudami su tėvyne tu
rėsime pirma perauklėti savo vai
kus. Bet ir čia neturėtų būti sun
kumų, nes tarybų šalyse tas sėk
mingai vykdoma nuo pat pirmų 
abėcėlės puslapių:

Mūs mama melžėja., tėtis trak- 
toristas, Aš pionierius, dėdė ma
šinistas....

lapiuose. Kadangi mažai kas iš 
mūsų prenumeruoja amerikonišką 
spaudą, čia norėtųsi pacituoti ke-

■ lėtą vietų, paimtų iš Dirvos Nr.
■ 87, išleisto pereitų metų lapkri- 
' čio 5 d.
1 “Bostone ir Chicagoje vyksta 

pasiruošimai viešiems koncertams, 
kuriuos išpildys solistai iš oku-

‘ puotos Lietuvos.
Tuo reikalu VLIKAS turi pa- 

; reigą atkreipti visuomenės, ku- 
’ riai rūpi Lietuvos laisvės reikalai, 
' dėmėsi i keletą aplinkybių, kurios 
’ pirmu žvilgsniu gali būti kai kam 

neryškios.
- Abejonės negali būti, kad pir- 
‘ minė šių koncertų iniciatyva atei- 
; na iš Lietuvos okupanto. Pagrin- 
j dinis jo su šiais koncertais sieja- 
1 mas tikslas yra ne lietuviškos kul

tūros puoselėjimas, bet politinė 
klasta... Sovietų pareigūnų tikslas 

’ lietuvių išeivijos atžvilgiu aiškus: 
ją suskaldyti ir sunaikinti kaip 
veiksmingą Lietuvos laisvės šauk
lį, sutaikyti išeiviją su esama 
Lietuvoje okupacine padėtimi, kad 

5 pagaliau okupantas galėtų skelb
ti pasauliui, jog lietuviai esame

5 patenkinti, jog Lietuvos užgrobi
mo nepripažinimas be pagrindo.

Lietuvos priešai, siekdami pa
slėpti savo politinius tikslus, są
moningai kreipia lietuvių dėmėsi 
j kultūrinę pusę. Dėl to jie barsto 
mums lietuvių tautosakos ir kul- 

5 tūros trupinius.... Tačiau už meno 
: trupinius, nors jie mums ir labai 
“ brangūs, negalime ir neturime tei- 
’ sės pamiršti ir išsižadėti Lietu

vos laisvės idėjos.
šitokių viešų koncertų rengėjai 

gali nesąmoningai 
tingos okupanto 
kais....”

virsti klas- 
veiklos talkinin-

THAN DEAD 
panašūs “apaš-

rna. Vatikano šaltiniais vien tik 
pereitais metais apleido vienuoly
nus 6,500 vienuolių moterų. Iš tų 
pačių šaltinių sužinota, kad Va- 
tikanane esą apie 10,000 prašymų, ją ar kitokius teologinius moks- 
kur kunigai prašosi atleidžiami lūs.

VLIRO PAREIŠKIMAS
Labai apgailėtina, kad mūsų 

spaudoje neužtinkame gana svar
baus VLIKO pareiškimo. Kaip tik 
ten, santykiavimo reikalais, VLI- 
Kas perspėjo specialiu pranešimu, 
kuris buvo skelbiamas pirmuose 
Amerikos lietuvių periodikos pus-

JAV NUSISTATYMAS
Lietuvos Atstovas Vašingtone, kraštą prievarta, 1940 metais, į- 

J. Rajeckas, ir šiais metais gavo jungus į Sovietų Sąjungą, lietu- 
JAV Valstybės Sekretoriaus, Wil-vių tauta naująjį sunkmetį suti- 
liam P. Rogers, sveikinimą Vasa-ko su tokiu pačiu patriotiniu ryž- 
sario 16 d., 52-sios Lietuvos ne- tu — išlaikyti jos garbingą kultū- 
priklausomybės atstatymo paskel- rą bei tautinį sąmoningumą — 
bimo sukakties proga. Sveikinimo kuris buvo būdingas jai anksčiau 
data — š.m. vasario 7 d. Jo teks-dėjus pastangas laisvei atgauti, 

toks * • *Amerikiečiai giliai prijaučia lie- 
_____ „  ___ , Gerb. Mr. Charge cTAffaires, tuvių troškimui jiems patiems nu- 
dų, bet ir eilė psichologinių be‘ JAV-bių vyriausybės ir jų gy- spręsti jų likimą. JAV vyriausy- 
racionalinių veiksnių, kurių bažri^ ventojų vardu su dideliu malonu-bė> ir toliau laikydamasi nusis- 
čioje galvojantis asmuo nepatąi-, wu perduodu Jums geriausiustaty^c nepripažinti Sovietų Su
sina. Pabrėžtina tai, kad eilė ga- įtikinimus penkiasdešimt antro- jungos jėga įvykdyto Lietuvos 
bių asmenų nors ir pasitraukusi^’’’ sios Lietuvos nepriklausomybės su-prjjungjmo> užtikrina joj ir to- 
iš kunigystės, tebeturi katalikių- kakties proga. liau tebereiškiamą tikėjimą lietu-
kose mokslo institucijose anksčiau L
turėtas mokymo funkcijas, kiti net ya prieš svetimųjų valdymą*buvo 
ir toliau paliekami dėstyti teologi-

Ilga ir narsi lietuvių tautos ko-vjų

laimingai apvainikuota, 1918 me
tais paskelbus Lietuvos Nepri
klausomybę. Ją sužlugdžius, jūsų

tautos apsisprendimo teise.
Su pagarba

(pasirašė) William P, Rogers
(ELTA)

BETTER RED
Neerseniausiai

tai ai” iš okupuotos Lietuvos lan
kėsi Australijoje. Vienas jų kaž 
koks profesorius, kitas būk tai 
Tarybų Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris — didžiausias absurdas, 
nes tokio posto okupuoto! Lietu
voj nėra žinoma, mūsų spaudoje 
nejučiomis pasitaikė žinučių ir 
apie vieną ir apie kitą atvyku
sį. Neužteko to, mūsų spaudoje 
pradėjo dažnėti pasisakymai apie 
dėvimas kepures, kairiuosius ir 
dešiniuosius, o svarbiausia gelbė
jant lietuvybę nuo nutautėjimo, 
pradėta siūlyti politinės gelbėji
mosi valtys su ekskursantais į pa
vergtą Lietuvą. Atseit, tokiais 
spaudos straipsniais remtasi iš
mintimi, jog atpjauta riekė nuo 
duonos kepalo greitai džiūsta ir 
nyksta. Iš tokių daromų išvadų 
galima suprasti, kad vienintelis ke
lias gelbėjant lietuvybę nuo nu
tautėjimo būtų tampresni ryšiai 
ir bendradarbiavimai su okupuo
ta Lietuva, ar dar tiksliau su 
okupantu.

Tokie svajotojai, kurie tikisi iš
laikyti lietuvybę mainant politi
nius kailinius kažin ar daug pasi
tarnaus pačiai lietuvybei ir ben
drai kovoje prieš okupantą. Ar 
nevertėtų jiems vietoj ruošiamų 
ekskursijų į pavergtą tėvynę, pa
aukoti veltui duodamus okupantui 
pinigus mūsų vargstančiom savait
galio mokykloms, mūsų spaudai ir 
visų kovai už Lietuvos išlaisvini
mą. Ir tik tada nereikės ieškoti 
ramsčių lietuvybei, nes visi žinosi
me jog vieningoj kovoj ir stip
riausios kliūtys gali būt įveikia
mos.

PASTABA'. Šiame straipsnyje 
iškeltos mintys yra grynai mūsų 
politinio komentatoriaus p. VYT. 
BERNOTO asmeniška nuomonė.

Red. .
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LAIŠKAI Iš ADELAIDES VI. Radievithu

Konkretus jaunimo Įnašas
“Aš čia gyva”. Jie ne tik patys 
gyveno pynės eilėraščiuose supin
tom mintim, bet jaunatviškais įsi
jautimais jspaudė jas giliai j klau
sytojų širdie, gerokai juos paku-

JONAS SO LIŪNAS

šiųmetinės Nepriklausomybės mi
nėjimo iškilmės Adelaidėje nega
lima laikyti įprastinėmis jau vien 
dėl to, kad meninę iškilmių dalį 
į savo rankas buvo paėmęs vie-

girdėjo nuo scenos vasario 14 d. 
vakare Lietuvių Namuose, niekas 
iš senimo nekorigavo, niekas ne
lygino. Studentai nenutolo ne tik 
nuo kalbos raidės, bet ir nuo jos

tos jaunimas. Ligšiol jaunieji, dau 
giausia tautinių šokių grupė, ati
duodavo savo duoklę tik dalinai, 
senimo parengtos programos rė
muose. Šiemet gi jaunieji tą prog
ramą atliko nuo pradžios iki galo 
ir attiko gana patenkinamai. Nors 
niekas nelaukė kokių nors netikė
tumų, tačiau kaikuriais atvejais 
jaunieji maloniai nustebino gau
siai į iškilmes susirinkusį senimą 
ir jaunimą.

Pirmiausia reikia pasveikinti 
Australijos Lietuvių
Adelaidės skyrių, kuriam vadovau
ja Vytautas Straukas. Rengdami 
meninę iškilmių dalį, Adelaidės 
studentai rėmėsi vien savo jėgo
mis ir vadovavosi savom galvom. 
Jie davė Adelaidei savitai origi
nalų vaidinimą (A. Kairio “Pali
kimas”), kurį patys surežisavo ir 
patys vieni vaidino. Mes dažnai 
priekaištaujam jaunimui, kad jis 
nekalba lietuviškai, kad jis nesi
domi lietuviškais reikalais. Stu
dentai parodė, kad jie ir kalba 
lietuviškai ir domisi lietuviškais 
reikalais. Pažymėtina dar ir tai, 
kad tos, palyginti, geros lietuviš
kos tarsenos, kurią adelaidiškiai

LIETUVIŲ KALBA MOKYKLOSE
Atewvxw pssfnxftJ žinutes, kad [vedama feCuvių ka?-

ba Chicagos universitete. Tai džiugus dalykas, tačiau, dėl to dėsty
mo Įvedimo turime būti labai atsargūs, nes ne visada mūsų viltys 
išsipildo. Taip gali nutikti ir Chicagos universitete.

Kai kurie didieji Europos" universitetai jau seniai domisi mū
sų kalba dėl jos grožio ir įtakos kitoms europiečių kalboms. Ne
mažai mokslininkų tyrinėja mūsų kalbą ir didelis jų skaičius net 
praktiškai lietuviškai išmokę. Kai kur Europoje lietuvių kalba dės
toma norint supažindinti studentus, studijuojančius senąsias indo
europiečių kalbas. Šis lietuvių dalbos dėstymas yra grynai moksli
nis dalykas ir žinoma, jis nėra jokiu patriotiniu motyvu parem
tas. Vadinasi, lietuvių kalba domimasi kaip kokia seniena, istori
ne retenybe. Šitoks lietuvių kalbos dėstymas atsiduoda muziejiš- 
kumu. Dėl tokio kalbos traktavimo mes jokiu būdu nekaltiname 
ir negalime kaltinti mokslinio pasaulio. Jeigu jau mūsų kalba su
silaukia tokio įvertinimo ir tokios svarbos, tai jos tyrinėtojams 
telinkime tik sėkmės.

Truputį kitokesnis lietuvių kalbos tyrinėjimas ir ja domėji
masis prasidėjo štame krašte. Kai kurie universitetai, ypatingai 
Fordhamo universitetas New Yorke nuolatos bando lietuvių kalbą 
traktuoti kaip gyvą, dabar naudojamą kalbą. Tas universitetas, 
kuris vasarą ruošia specialų lietuvių kalbos kursą ir kurį gali lan
kyti ir už tai gali gauti įvertinimą kiekvienas studentas. Ligi šiol 
universiteto siūlymais pasinaudojo daugelis studentų, daugiausia 
lietuviai arba lietuvių kilmės.

O vis dėl to net ir toks Fordhamo universitetas nuolatos 
reklamuodamas lietuvių kalbos dėstymą vis dar nesutraukia pa
kankamo skaičiaus studentų, kurie domėtųsi mūsų kalba kaip pa
grindiniu dalyku. Ir todėl lietuvių kalbos dėstymas Fordhame su
siduria su nuolatiniu išnykimo pavojumi. Tai rodo, kad mūsų 
akademinė bendruomenė didelio entuziazmo lietuvių kalbos studi
joms neparodo. Esame praktiški: juk baigęs lietuvių kalbą iš to 
duonos nevalgysi. Daugių daugiausia galėsi pasisiūlyti ją dėstyti 
šeštadieninėse mokyklose.Turint tokias perspektyvas nelabai daug 
ir entuziazmo atsiranda lietuvių kalbos studijoms. Gi lietuvių kal
bos studijavimo Fordhame nepakanka idant gautum pagrindą 
toliau gilintis lietuvių kalbos studijose. Ir vėl taip dalykus ap
svarsčius lankančiųjų skaičius dar daugiau sumažėja.

Spaudoje buvo rašyta, kad lietuvių kalbos dėstymas Chicagos 
universitete būtų traktuojamas kaip gyvas populiarus dėstomasis 
dalykas. Reiškia, čia jau būtų kalbama apie gyvosios kalbos stu
dijas. Tai būtų svaresnis dalykas nei lietuvių kalbos dėstymas Ford
hamo universitete. Dabar belieka tik “medžiagos” sutelkimas. 
Atrodo, kad Chicagos universiteto vadovybė sutiktų su regulia
riu lietuvių kalbos kurso įvedimu. Tokiam reikalui ir pajamų bū
tų (kalbama net apie tiesioginį kurso parėmimą iš lietuvių pu
ses — Lietuvių Fondas).

Didžiausias klaustukas — kurso lankytojai. Ar atsiras pa
kankamas skaičius studentų, kurie susidomėtų lietuvių kalba? Ar 
nepritruks nuolatinių lankytojų? Mat, čia entuziazmo jau neuž
teks. Kurso lankytojai turės ištverti, kol siūlomoji programa bus 
išeita ligi galo. Atrodo, kad lietuviškojo jaunimo tarpe Chicagoje 
susidomėjimas yra didelis. Jau dabar kai kurie jaunuoliai kalba, 
kad jie paaukotų visą savo laisvalaikį kurso lankymui. Tačiau rei
kia būtinai pabrėžti, kad pagrindines paskaitos universitete ture- spalvotą televiziją okup. Lietuvos 
tų būti dėstomos tik vakarais. Tik tada dėstant lankytojų nepri
truks. Dieninėse paskaitose lankytojų neužtektų, nes vos keletas 
studentų, studijuojančių kitus dalykus tame pačiame universitete 
galėtų kursą lankyti. Už tat jau dabar visi laukiame, kada Chi
cagos universitete pradės dėstyti lietuvių kalbą vakarais. Vilia
mės, kad lietuvių bendruomenės vadai klausimą išspręs, pajamų 
suras, ir mes jau šiais metais turėsime reguliarias lietuvių kalbos 
paskaitas Chicagos universitete.

dvasios.
Scenoje studentai neieškojo vai

dybinių plonybių, tačiau jų gana 
laisva laikysena, normalus gyve
nimiškas santūrumas, o kaikurių 

.ir gilus įsįijautimas (Straukas, 
(Vanagaitė, Grėbliūnas) davė vaiz
duojamiems personažams atitinka
mų charakterį. Adelaidė savo lai
ku matė to paties autoriaus “Viš
čiukų ūkį”. Tas veikaliukas pali
ko kažkokį kartėlį ir A. Kairiui 
neuždėjo laurų. Jo “Palikimas” 

Studentų atrodo vertingesnis literatūrine ir 
auklėjamąja prasme, nors vieto
mis ir čia yra persūdymų, spalvų 
sutirštinimo bei sarkazmo. Ne
kreipdami į šias vietas didesnio 
dėmesio, Adelaidės studentai tei
giamai pasitarnavo ir pačiam au
toriui.

“Palikimas” buvo tarsi įžanga 
| Vasario 16-sios iškilmes, kurios 
kitą dieną, sekmadienį, vasario 15, 
buvo tęsiamos toliau. Vėliavų pa
kėlimas Lietuvių Namuose, vėlia
vų pakėlimas šv. Kazimiero koply
čios šventoriuje, iškilmingos pa
maldos su kun. Spurgio pamoks
lu buvo neišskiriama ir jausmin
ga tų iškilmių dalis. Jose slypi

Kaune sausio mėn. 27 d. pami
nėta aukštojo mokslo Kaune 50- 
ties metų sukaktis. Prie Kauno 
miesto antrosios vid. mokyklos 
kur prieš 50 metų buvo atidary
ti kursai, prikaltas užrašas: “šiuo
se rūmuose 1920.1.27, buvo atida
ryta pirmoji Kaune aukštoji mo
kykla — Aukštieji kursai”. Bu
vo surengta paroda ir iškilmės. 
Jose kalbėjo ir vienas pirmųjų 
Kursų kūrėjų, prof, akademikas 
T. Ivanauskas,

Lietuvoje

Okup. Lietuvos ryšių srity (te
levizijoje, telefone, pašte) vis 
dar esama šešėlių, trūkumų. Tų 
ryšių “ministras” K. Onaitis “Tie
sai” (sausio 23 d.) nurodė, kad

gyventojai tegalės pamatyti tik 
neanksčiau kaip po penkerių me
tų. Vilniuje reikės naujo televi
zijos centro ir 300 metrų bokš
to. šiais metais, teigia Onaitis, 
tikimasi automatizuoti Lietuvos 
miestų ir kaimų telefono tinklus. 
Tačiau tik iki 1980 m. viliamasi

pasiekti padėtis, kai “bet kuriuo 
telefono aparatu surinkę 11 skai
čių, galėsite automatiškai susi
jungti su jumis reikalingu šalies 
miestu ar kaimu”, (čia turima 
galvoje Sovietų S-gos miestai -E.). 
Račiau pačioje Lietuvoje, tokių 
Naujovių ar “stebuklų”, kurie jau 
geniai nestebina Amerikoje, tiki
masi turėti tik apie 1975 metus. 
Būdinga, kad, pareigūno teigimu, 
Lietuvos ryšiai esą labiausiai au
tomatizuoti visoje Sovietų Sąjun
goje.

Telefono abonentų Lietuvoje 
yra apie 150,000. Tai per maža — 
pripažįstama ir ... manoma, kad 
tas skaičius galėtų padvigubėti. 
Viena telefono lėto plitimo prie
žasčių yra tai, kad nesirūpinama 
Statyti pastatus automatinėms te
lefono stotims.

šešėlių esama ir pašto aptarna
vimo srity. Pvz. Vilniuje dienraš
čiai ėmėjams pristatomi, dažnu 
ątveju, gerokai po pietų.

(ELTA)

kasmetinis atsinaujinimas, kasme
tinis laisvės dienų prisiminimas, 
nedilstančios pagarbos pareiškimas 
laisvės kovotojams ir tarsi įžadai 
kaip nors toje kovoje dalyvauti.

Deja, persikėlus į Lietuvių Na
mus, vienas mūsų jaunosios kar
tos atstovų (Gytis Šimkus) savo 
trumpame žodyje konkrečiai paro
dė, kad didelė mūsų dalis nepaju
dina nė piršto laisvės troškimą 
perduoti priaugančiai kartai. Tik
riausiai — jaunasis akademikas 
G. Šimkus nė nepagalvojo, kad 
jis paskaitė mažiuką kaltinamą
jį aktą senimui. /Sutikęs “paskai
tyti paskaitą”, G. Šimkus apklau- 
sinėjo Adelaidės tautinių šokių 
grupės dalyvius, atseit veiklųjį lie
tuvišką jaunimą, ką jie žino apie 
vasario 16-ją ir apie Lietuvos lais
vės dienas. Ir jo apklausinėjimo 
daviniai gana liūdni: beveik pusė 
tautinių šokių grupės dalyvių iš 
viso nieko nežino, ką reiškia Va
sario 16-ji kada Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, kiek laiko ji bu
vo laisva ir kada bei kaip savo 
laisvę prarado.

Dėl to nežinojimo kalti tik tė
vai. Galima dar šiaip taip patei
sinti vaiko silpnesnį lietuvių kal
bos mokėjimą, tačiau negalima pa
teisinti mūsų pasitraukimo prie
žasties gimtojo krašto laisvės die
nų ir tautos pavergimo faktų 
nuslėpimo, šios padėties akivaiz
doje, savaitgalio mokyklos, atrodo, 
turėtų dėti stipresnį kirtį ant tos 
programos dalies, kuri liečia Lietu 
vos Laisvę ir Nepriklausomybę. 
Reikia kaip nors atsverti kai ku
rių tėvų apsileidimą.

Galima, tačiau, dar kiek lais
viau kelti galvas aukštyn: dides
nė pusė tėvų savaitgalio mokyk
loms padedant, yra supažindinusi 
savo vaikus su minėtais esminiais 
faktais. Šioje tėvų dalyje vistiek 
dar yra Kubilienių, ir Bielskienių, 
kurios dėmesį koncentruoja j atei
nančią kartą. Keturi Kubilių sū
nūs (Linas, Aidas, Saulius ir Sie
tynas), o taip pat keturios Biels- 
kių dukterys (Rūta, Dalė, Audrė 
ir Irena) buvo tie pragiedruliai, 
kurie dabarčiai atgaivino praeitį 
ir rodė kelią į ateitį. Tikrai nuo
stabūs yra tie Kubilių jaunieji 
moksleiviai ateitininkai. Vasario 
16-sios programon jie atėjo su 
prasminga ir Pr. Pusdešrio rūpes
tingai paruošta eilėraščių pyne

tendami. Jų klausimas “Ar tu Ži
nai?” ilgai skambėjo visų ausyse 
dar po to, kai ašaros jau buvo 
nušluostytos. Bielskytės, vienai 
seserų skambinant pianinu, o ki
toms trims sutartinai dainuojant, 
atnešė į Lietuvių Namus gimtų
jų laukų prisiminimus. Šį kartą 
kažkaip buvo jaučiamas jaunųjų 
Bielskyčių susilaikymas, varžyma
sis. Atrodo, kad kažkas būtų atė
męs iš jų ankstyvesnį pasitikėji
mą. Tik vėliau teko patirti, kad 
kaikurie vienmečiai bando jas pa
šiepti dėl jų dainų ir melodekla
macijų. Tai daro tikriausiai tik 
tie jaunuoliai, kurie ir Gyčiui Šim
kui prisipažino, kad jie nieko neži
no apie Vasario 16-ją ir Lietuvą. 
O mums labai reikia ir Kubilių 
ir Bielskių jaunimo, reikia Kubi
lienės ir Bielskienės meilės Lietu
vai.

Nepriklausomybės iškilmėms 
jaunimas paskyrė dvi dienas ir tu
rėjo progos įsitikinti, kad susido
mėjimas jų užsimojimais buvo di
desnis, negu jie tikėjosi.

♦
Į “Palikimo” statymą, režisavi

mą ir vaidinimą buvo įjungta de
šimts Adelaidės lietuvių studentų:
A. Grėbliūnas (Tauras), V. Juciū- 
tė (daktarė), R. Jurgelionytė (Vi
lija), G. Kaminskas (laiškininkas)
B. Merūnaitė (daktarė), V. Mike- 
liūnaitė (daktarė), J. Neveraus- 
kaitė (tarnaitė), M. Neverauskai- 
tė (Anelė), V. Straukas (Ponas 
M.) ir V. Vanagaitė (Gabija).

Nėra abejonės, kad Adelaidės 
lietuvių studentų eiles sustiprins 
šiųmetiniai abiturientai: Deckytė 
Marga reta, Juzeliūnaitė Marytė, 
Kubiliūtė Rasa, Neverauskaitė Ju
lytė, Petraitis Romas, Stalbaitė 
Liuda, Talanskas Aleksas ir Vit- 
kūnaitė Jūratė, šių abiturientų pa
gerbimas, pagal nusistovėjusias 
tradicijas, buvo įjungtas į Vasa
rio 16-sios iškilmes ir šiemet jis 
labai gražiai susiliejo su visa jau
nimo išpildyta menine dalimi. Tą 
abiturientų pagerbimą visada or
ganizuoja ALB Moterų Sekcija. 
Sekcijos skirtas dovanas jiems į- 
teikė Sekcijos garbės pirmininkė 
p. E. Reisonienė. Abiturientai 
gavo penkias knygas Lietuva 5fti
sų Tėvų Žemė, dvi — Lithuania 
700 Year*, ir vieną Lietuve* Po
ezijos Anialoffiją.

. Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pir
mininkas, vasario 14 d. išvyko ke-

PRIE NAUJO KAPO
Sausio 21 d. Geelongo ligoninėje Juška gražiai atgiedojo Libera, 

mirė Apolonija Karaliūtė-Stepona- Velionė palaidota East Geelong 
vičienė, 47 m. amžiaus. Į ligoni- kapinėse Atlikus paskutines apei- 
nę buvo paguldyta nesunkiai ope- gas i su velione atsisveikino kun. 
racijai kojose kraujo apytakai pa- P. Vaseris, Geelongo apyl. valdy-

SUDARYKIME TESTAMENTUS
Tarnaudamas vyresniojo notaro rėsime, tai ir iš savo tautiečių pasakydama. Ar pagalvojame, 

įstaigoje Kaune skaičiau daug tęs- tarpo jau visą eilę priskaitysime kiek daug būtų padaryta lietuviš- 
tamentų, kurie dažniausiai prasi- mirusių tokiomis staigiomis ir ne- kame gyvenime, jei tie pinigai ar 
dėdavo taip: “Vardan Dievo Tė- tikėtomis mirtimis. tas turtas būtų tvarkingai per-
vo, ir Sūnaus, ir šventosios Dva- Iš antros pusės žinome, kad iš leista lietuviškoms organizacijoms, 
olos. Amen. Aš Ignas Knpa, bū- anksto surašytu testamentu žy- Nor9 k]ausiina3 jau buvo miJ. 
damas pilname prote ir sąmonėje, miai palengvinamas įpėdiniams gl} 55^^ keKas ir anksčiau, 
bet jausdamas kad greit mirsiu, palikto turto perkeitimas tiek mes via dar nc3nmc atkreipę 
prie savo kaimynų Jono Lėvens teisme bylų vedant, tiek ir su byla į jj ttakam0 dėmesio ir vis atidė- 
ir Antano Šepetos darau šį testa- susijusius mokesčius bemokant. liojame ateičiai. Tik teda> kada 
mentę išreikšdamas savo paskuti- Blogiausia tačiau yra, kad kaip pamatome, jog mirusiojo nemažą 
nę valią ir tt. taisyklė testamentų nerašo vien- palikimą nusavino valdžia, dažnas

Iš panašios testamentų įžangos gungiai, kurie neturi nei įpėdinių, paaimanuojame, kad mirusysis pa
matyti, kad Lietuvos žmonės tęs- nei giminių, kurie rūpintųsi jiems darė didžiulę klaidą iš anksto ne- 
tamentus rašydavo tik tada, kada mirus tiek jų paliktu didesniu ar pasirūpinęs surašyti testamento, 
sunkiai susirgdavo ir jau nujaus- mažesniu turtu, tiek ir jų pasku- kuriuo būtų tvarkingai paskirstęs 
davo, kad pasveikti vargu ar pa- tine šios žemės kelione. Tokių as- savo turtą. Mes patys beaimanuo- 
sveiks. menų, kurie neturi įpėdinių ir ne- darni kad ir nutariame taip neda-

šitas prieš mirtį testamentų ra- palieka surašyto testamento visą ryti, bet vėl pamažu užleidžiame
šymo būdas kažkaip tarsi įaugo 
į mūsų kūną ir protą, ir nuo to 
dažnas negalime atsikratyti. Vis 
galvojame, kad dar sveiki esame, 
kad testamentą suspėsime parašy
ti pajutę negalavimus ar sun
kiai susirgę.

Tai aiškiai klaidingas galvoji
mas. Jei toks galvojimas gal ir 
tiko mūsų tėvams ar seneliams, 
kurie gyveno Lietuvos kaimo ra
mų gyvenimą, tai mums, pasida
riusiems daugumoje Australijos 
didmiesčių gyventojais, jis jau vi
sai nebetinka. Didmiestyje visus 
ir visada gali ištikti netikėta mir
tis ar tai automobilių nelaimėse, 
ar fabrikuose ir t-t. Ir jei pažiū-

turtą perima valdžia ir net jų pa
doraus palaidojimo išlaidoms pa
dengti teskiria labai mažai. Tokį 
palieka laidoti kaip vargšą betur
tį arba pažįstami bei lietuviškos 
šalpos organizacijos turi sumesti 
sumas laidojimo išlaidoms. Tuo 
būdu nukenčia ne tik mirusiojo 
pagerbimas, kuris laidojamas kaip 
elgeta, bet lygiai nukenčia ir vi
sa lietuvių bendruomenė.

Dažnai skundžiamės, kad trūks
ta lėšų lietuviškiems namams, lie
tuviškoms mokykloms, lietuviš
koms parapijoms, o tačiau kiek 
jau tūkstančių dolerių mūsų — 
lietuvių sunkiu prakaitu uždirbtus 
pinigus perėmė valdžia net ačiū ne

ir paliekame jį ateičiai, kada pra
dėsime negaluoti.

Kaip teko patirti, testamentai 
gali būti surašyti ir lietuvių kal
ba tik reikia prisilaikyti vietos 
įstatymų nustatytos tvarkos. Būtų 
gera, kad asmenys, turintieji šiuo 
reikalu daugiau žinių ir patyri-, 
mo, paruoštų pavyzdinį testamen
to tekstą ir paskelbtų lietuviško
je spaudoje nurodydami ir priva
lomus įstatymo reikalavimus.

Tam reikalui tikrai pasitarnau
tų ir mūsų kunigai tiek paragi
nimais, tiek ir pagalba testamen
tus surašant.

Tokia pat pareiga yra ir mūsų 
bendruomenės vadovybių, kurios

lių savaičių kelionei į Vak. Eu- gyvinti. Gydytojų teigimu opera- bos pirmininkas p. A. Jomantas 
ropą ir grįš kovo mėn. pradžio- ei ja buvo lengva ir gerai pavy- ir choro vardu dirigentas J. Juška, 
je. Jis lankysis vak. Vokietijoje, ko, bet po kelių dienų atsirado Velionės kapą nuklojo daugybė 
Šveicarijoje, Italijoje ir Ispanijo- komplikacijų: gavo plaučių uždegi- gėlių puokščių ir vainikų. Juk abu 
je- Valiūnui išvykus, Vliko pir- mą ir geltonligę. Nors buvo de- — velionė ir jos vyras Antanas 
Įnininko pareigas eina vicepirmi- damos visos pastangos, bet ligonė buvo atsidavę visa siela lietuviš- 
hinkas dr. B. Nemickas. neišlaikė ir mirė. Dideliame liūde- kiezns reikalams, o ypač chorui.

(ELTA) paliko vyras Antanas, dvide- Velionė Apolonija gimė 1922 m. 
šimties metų sūnus Ričardas, se- Kybartuose. Dar nebaigusi gimna- 

' šuo Lietuvoje ir brolis Amerikoje, zijos ji 1944 m. atsidūrė Vokie-
Susirinkimų metu darydamos me- Velionė turėjo dar vieną brolį ka- tijoje. Mittelwalde tremtinių sta
tinius pranešimus visada šį rei- rininki>- >™ris karo metu dingo vykioje susipažino ,su Antanu
kalą priimtų. be žini°s ryty fronte. Steponavičium. 1949 m. atvyko į

Turime Australijos Lietuvių Laidotuvių apeigas atliko Mel- Australiją, ištekėjo už A. Stepo-
Tefeininkų Draugiją su seniūnijų- bourno liet, kapelionas kun. P. navičius ir atlikę darbo sutartį up
inis. Testamentų rašymas tai dir- Vaseris sausio 24 d. Velionės pa- s’&yveno Geelonge. Dėl silpnos
ya, kurioje teisininkai galėtų ak- lydėti susirinko daug Geelongo svertos velionė daug negalėjo
iyviai pasidarbuoti savo tautie- lietuvių, pažįstamų australų ir reikštis lietuvių visuomenėje, bet
čių ir lietuvių bendruomenės la- tautiečių net iš kitų kolonijų. Prisidėjo kuo galėdama, ypač ke
bui. Apeigų metu giedojo Geelongo Piniai^ Išaugino sūnų sąmoningą

Kęstutis Daumantas Liet. Choras, o chorvedis p. J. lietuvį ’r gražiai lietuviškai kal
bantį.

— Liūdime visi netekę nuoširdžios

PADĖKA
Nuoširdi padėka mūsų giminėms, draugams ir pažįsta

miems, kurie pagerbė a.a. JONĄ KUŠTĄ aplankydami jį li
goninėje, koplyčioje, ar dalyvaudami laidotuvėse, paaukoję 
šv. Mišioms ar atsiuntę gėlių, pareiškę mums užuojautą žodžiu 
ar raštu.

Gerbiamiems kun. P. Butkui ir kun. P. Martūzui už re
liginius patarnavimus ligoninėje, koplyčioje, bažnyčioje ir ka
pinėse. P-ui B. Kiveriui už muziką bažnyčioje, p. Geniui, p. 
Sumskui ir p. Baužei už jautrius atsisveikinimo žodžius prie 

/ velionio kapo.
‘ Ypač dėkingi p.p. L. ir A. Lelešiams, p.p. I. ir J. Zaka

rauskams, kurie skaudžioj valandoj draugiškai ištiesė mums 
paguodos ir pagelbos ranką.

'• Jums visiems mūsų nuoširdus ačiū.
Žmona Jadvyga Kimtienė, sūnus Algis, duktė Alma.

tautietės ir giliai užjaučiame jos 
artimuosius. Tebūna tau lengva 
Australijos žemelė.

J.G.

Neseniai įvykusi arabų kraštų 
— Egipto, Irako, Jordano Syrijos 
ir Sudano vadų konferencija, ku
rioje šie kraštai sutarę atkovoti iš 
Izraėlio arabų prarastas teritori
jas.

__ * __
Lietuvos Kankinių Koplyčią Ro

moje galutinai įrengtą pašventins 
popiežius Paulius VI liepos 7 d. 
Koplyčia įrengta šv. Petro bazi
likoje.
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VALDAS V. ADAMKUS

SU DIDŽIUOJU LIETUVOS ŪKININKU
JUOZO BAČIŪNO VIENERIŲ METŲ SUKAKTI MININT

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

Remdamasis ir verslininko ir 
visuomenės veikėjo patyrimu, 
prieš pirmąjį PLB seimą tiesiog 
įnirtingais žingsniais žygiuodamas 
ten ir atgal iš vieno savo far- 
mos galo į kitą, dėstė man, ir
gi priverstam pagreitinti žings
nius, kad tik finansiškai stipri 
bendruomenės organizacija gali 
suvaidinti jai priderantį vaidme
nį. Jo vidaus degimo variklis ta
me pasivaikščiojime ne tik neap
rimo, bet tarytum dar labiau įsi
bėgėjo, taip, kad jis, lyg kažin ko 
vejamas, tuojau pat sėdo prie ma
šinėlės ir ėmė rašyti seimui me
morandumą, planą, kaip turėtų 
būti telkiamos lėšos bendruomenės 
organizacijai.

Rodos, tame plane nebuvo pre
ciziško visų smulkmenų numaty
mo ir suderinimo, bet ne tai bu
vo to plano nesėkmės priežastis. 
Bačiūno mintys neprasiveržė pro 
tenai vyravusią kitokių susidomė
jimų atmosferą.

Pačioje esmėje tasai Bačiūno 
planas buvo gerokai neortodoksiš- 
kas. Jame buvo beveik atviro maiš
tavimo prieš esamą lėšų telkimo 
tvarką, ar gal greičiau netvarką. 
Ten buvo mintis, dėl kurios ir da
bar tebesiaučia audros audrelės 
viršum Bendruomenės organizaci
jos galvos. Buvo atvirai pasakyta, 
kad visų lietuvių sudedamomis lė
šomis beveik išimtinai maitinama 
tik, taip vadinamoji, politinė ak
cija, kuri, tarp kita ko, ne visa
da įtikina savo tikslingumu. Bu
vo pasakyta, kad bendruomenės 
organizacijai, įsipareigojančiai 
vykdyti ne mažesnės, ateičiai — 
vis tai ateičiai! gal net didesnės 
svarbos uždavinius, privalu skirti 
ne mūsų visų sudėtų lėšų nuobi
ras, o visiškai atitinkamą dalį. Ne
siūlė Bačiūnas lėšas iš politinių 
veiksnių atimti, bet siūlė atimti 
iš jų lėšų naudojimo monopolį. Ne
būtinai tais žodžiais šitai buvo 
pasakyta, bet tokia mintis tame 
plane buvo.

Išvyko Bačiūnas į tą seimą ku
pinas optimistiško tikėjimo, kad 
pasiseks suraginti bendruomenės 
organizaciją ryžtis išbristi iš klam 
paus takelio į kietai išgrįstą vieš
kelį. O grįžo karčiai nusivylęs. 
Seimo rengėjai jo plano svarsty
mo dienotvarkėn neįtraukė. Leido 
vieno posėdžio gale, lyg įsibrovu
siam ir sunkiai atsikratomam pa
šaliečiui, išdėstyti savo plano min
tį, leido išdėlioti nuorašus ant kė
džių, bet šeimininkai, kas skubė
jo pietaut, kas tartis dėl partijų 
ir ideologijų reprezentantų pro
porcijos busimoj PLB valdyboj, 
ir Bačiūno keltasis, jo manymu, 
gyvybinis reikalas liko tik pusiau 
išgirstas ir ten pat fatališkai už
mirštas.

*

O vis dėlto Bačiūno dėmesys 
ir. po tokio, galima sakyt, aki
brokšto neatitrūko nuo Bendruo
menės. Praėjo penkeri metai, — 
Toronto — PLB seimas. Profesio
nalai politikai ėmė dairytis nau
jo pirmininko Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei. Buvau tada Jung
tinių Amerikos Valstybių Lietu
vių Bendruomenės centro valdy
boj. čia subruzdimas buvo junta
mas bene stipriau, nei kur kitur. 
Kartą užsiminiau Bačiūnui, gal 
kandidatuotų į pirmininkus. Tapau 
iš karto tremtas į tolesnes kalbas 
nesileidžiančiu NE. O partijos 
rikiavo jėgas. Prieš pat seimą at
vyko Farmon tautininkų srovės 
atstovai ir kalbino Bačiūną kan
didatuoti.

Jiem geriau pavyko kaip man: 
vietoj pirmykščio griežto NE at
sirado viltingas. GAL BŪT. Su
minkštino Bačiūną tų pasiuntinių 
gerai parinktas masalas, kuris Ba
čiūnui visada buvo patrauklus: lie
tuvių vienijimas — integracija. 
Kalbėjo jie ne tik apie srovių, 
partijų, bet ir apie kartų — prieš
karinės ir naujosios ateivijos vie
nijimą. šiam tikslui Bačiūnas ne 
tik pats subjektyviai jautėsi, bet 
ir daugumo kitų buvo objekty
viai pripažįstamas, kaip geras, 
tinkamas, daugelio akyse netgi to
bulas.

Nepaistant iš Bačiūno išgauto 
GAL BŪT, įvairiose vietovėse te
bebuvo linksniuojama eilė ir ki-

tų vardų, kaip galimų kandida
tų į PLB pirmininkus. Bačiūno 
apsisprendimą kandidatuoti 
galutinai nulėmė ne minėtoji vi
sokio lietuvių vienijimo perspek
tyva, o stuktelėjimas, atėjęs in- 
diskrecijos keliu iš Toronto. Iš 
ten prasisunkusi žinia, pasiekusi 
Farmą beveik seimo išvakarėse, 
sakė, kad Toronte esą pasiryžta 
“išlaikyti valdžią”, bet kokia kai
na. Į tą kainą įeinąs ir pašnab
ždomis skleidžiamas postulatas, 
kad Račiūnas negalįs būti PLB 
pirmininku, kadangi esąs maso
nas...

Būdamas kristalinio tyrumo to- 
lerantas religijų, ideologijų, tau
tybių ir kartų santykiuose, Bačiū
nus, tą išgirdęs perpyko raidiš- 
kiausia to žodžio prasme, ir ten 
pat, atsisukęs mane, gretimai 
bestovintį, kaip kaltu atkalė: Aš 
KANDIDATUOJU, PRADĖK RI- 
KIUOT BALSUS!

J. ir M. Bačiūnai atsisveikina su Melbourne lietuviais 1967 m.

Vasario 3-čią Anglijoje mirė 
1950 metų literatūros Nobelio pre
mijos laureatas, profesorius, gra
fas Bertrand Russell (1872-1969). 
Nors netoli šimtinės, bet vis tebe
buvo labai aktyvus. Kas sekė jo 
paskutiniųjų metų televizijoje po
kalbius, turėjo stebėtis nematyda
mas jo minties dėstyme jokių su- 
senėjimo požymių.

Buvo tai vienas žymiausias šio 
amžiaus matematikas-filosofas, bet 
kartu ir moralistas-politikas. Gre
ta žymiųjų mokslinių ir filosofi
nių veikalų (The Principles of 
Mathematics, 1903; Principia Ma- 
thematica, 3 Vol., 1910-13; The 
Analysis of Mind; 1921; The 
Analysis of Matter; 1927; An 
Tnquiery into Meaning and Truth, 
1940; A History of Western Philo
sophy, 1945; Human Knowledge; 
1948; Logic and Knowledge 1956 
ir kitų) yra parašęs daugybę so- 
cialiniais-politiniais klausimais 
apybraižų bei darbų. Plačioji vi
suomenė jį ir tepažįsta iš šių pas
tarųjų rašinių, o ypač iš jo kart
kartėmis kraštutinai pacifistinės 
viešosios veiklos. Dėl jo atviro žo
džio ir, reikalui esant, drąsaus 
veiksmo, vieni Russell laikė savo 
dvasiniu vadovu (ne tik Anglijo
je, bet ir šiaip pasaulyje), kiti 
gi, konservatyvieji, skaitė jį grio
vėju, komonistų rėmėju, švelniau 
— išsišokėliu, politiniams' klausi
mams nepribrendėliu. Be abejo va
karų pacifistinio-humanistinio są
jūdžio gretose yra komunistų, įsi
jungia ir Maskvos bei Pekino 
agentai, bet dėl to šis humanis
tinis judėjimas visumoje nelaiky
tina® dar komunistiniu, nes savo 
programa ir tikslais jis yra vi
sai priešiškas komunizmui. Mark
sistai remiasi Hegeliu, bet dėl to 
Hėgelis nėra marksizmo pirmta
kas. II-jo Pasaulinio karo metu

BERTRAND RUSSELL - 
ŽMONIJOS SĄŽINĖ

MDSŲ PASTOGE

Toronto seimas davė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei naują pir
mininką, Juozą Bačiūną. Rodos vi
si pakankamai žinom faktų, pa
tvirtinančių, kad tai būta laimin
gos dienos Lietuvių Bendruome
nei.

*
Ryškiausias Bačiūno “viešpata

vimo” nuopelnas Bendruomenėje 
greičiausia bus buvęs paskirų 
kraštų lietuvių bendruomenių su- 
artimas. Jis pats kiekvienu pa
sisekimu ta linkme labiausiai gė
rėdavosi. Buvo pasiryžęs “atrasti 
užmirštuosius” ir jiems įrodyti, 
kad jie iš tikrųjų nėra pamirš
ti. Įrodinėjo tokiais dalykais, kaip 
sportininkų, menininkų kelionės, 
jaunimo kongresas. Ir pats aplan
kė beveik visas Pasaulio Lietu
vių Bendruomenes, pats atradinė
jo užmirštuosius.

Pati stambiausia iš tų jo ra
dinių, be abejo, buvo Australijos 

Rašo A. Zubras 

prancūzų pogrindžio organizacijo
je buvo daug komunistų, bet dėl to 
niekas dar nepavadino šios orga
nizacijos komunistine, nes visų 
kartu kovota dėl Prancūzijos lais
vės.

Po Russel mirties kaikurie ir 
mūsų išeivijos laikraščiai rašė 
Russell į gyvenimo pabaigą sto
jus komunistų pusėje. Tai tikrai 
nesupratimas šio genialaus žmo
gaus ar nežinojimas faktų. Kaip 
galima Russell laikyti pakrypus į 
totalitaristinę komunistinę siste
mą, kuris visą savo gyvenimą ras
tais ir darbais buvo fanatiško dog
matizmo, autoritetizmo, karinės jė
gos priešas, stojęs ginti individo 
laisvę ir humanizmą bei plura- 
lizmą socialinėje plotmėje ir, rim
tu atveju, nepaklusimą valdžiai. 
Tada, kai sąžinė byloja priešin
gai. Savo filosofijoje buvo ryš
kiausias empirikas, tuščiažodžiavi
mu laikęs idealistinę ir materialis
tinę metafiziką, griežčiausias žo
džiais kaip gyvenimo nuodus pa
smerkęs Plato politines idėjas, 
Hėgelio dialektiką, Nietzschės ant
žmogį, Markso istorinio materia
lizmo pagrindus, ypač tariamąjį 
istorijos dėsningumą. Tikrų tiesų 
ir moksle labai reta tesą. Daž
niausiai tai dalinis pažinimas, ati
darąs kelius toliau ieškoti, įga
linąs technikai operuoti. Šiaip 
daugelyje kitjų, t.y. negriežtųjų 
mokslų srityse tėra teorijos, įžval
gos bei laiko padiktuoti išmintingi 
sprendimai. Apie reliativizmą sa
ko Russell: “Einšteino pagrindi
nė reliativizmo teorija, bendrai 
kalbant, galbūt yra tiesa, bet kai 
priešinama prie apskaičiavimo 
universo apskritimo, mums turės 
būti atleista, jei ateityje susilaųk- 
tumėm skirtingų rezultatų” (Phil
osophy and Politics, London 1947, 
p.24). Jei taip su mokslu, tai ką

lietuvių bendruomenė. Ne tik jos 
organizacija, o visa bendruomenė, 
apie 10 tūkstančių lietuvių, vien 
naujų išeivių. Jei naujoji mūsų 
ateivija tam pačiam Bačiūnui il
gainiui paaiškėjo besanti ne vi
siškai tokia skaisti ir nedėmėta, 
kokią iš pradžių buvo įsižiūrėjęs 
savo optimistiškoj vizijoj, tai vie
nalytė Australijos lietuvių ben
druomenė (praktiškai neradusi te
nai senosios ateivių kartos) savo 
įsikūrimu, susitvarkymu ir gyvu 
lietuviškumu atsivėrė jo akyse lyg 
tobulas įsikūnijimas būti lietuvių 
bendruomenė, kad galėtum ramiai 
žvelgti į ateitį, nesibaimindamas 
dėl lietuvybės išlikimo. Tiesa, pra
džioj Bačiūnas atrado tą bendruo
menę labai susipykusią, suskilusią 
į dvi, savo tarpe beveik nesikal
bančias, puses. Bačiūnas čia nema
žai prisidėjo prie sutaikymo, o kai 
tenai maždaug pakenčiamai susi
taikė, Bačiūnas pasijuto visiškai 
įsimylėjęs tą bendruomenę. Net 
trečiajame PLB seime pavadino ją 
savo “rudenine meile”...

*
Su Australija, palyginti, gana 

gerai sekėsi. Kiek blogiau buvo 
su pirmąja meile, su jaunimu. Dėl 

tos meilės Bačiūnui teko patirti 
net gerokai kartumų. Mat, Bačiū
nas nėmobilizavo jaunimo taip, 
kaip tai buvo įprasta Lietuvoj vi
sų srovių veikėjų. Jis netempė jau
nimo savo priežiūron už skvernų, 
nesikėsino mokyti kokių progra
mų, bet, — kalbant kiek alego
riškai — pastebėjęs keliolika 
vešlių, jaunų, aiškiai lietuviškai 
nusiteikusių daigų, atitvėrė savo 
ūkyje kuklų šiltadaržį, pabėrė šiek 
tiek trąšos, kiek palaistė ir pasiū
lė: ateikit, jeigu jums tinka, ir 
aukit. Tai ne tradicinis auklėji
mas su griežtomis instrukcijomis 
ir formomis. Jis leido augti pa
tiems. Ir atsitiko taip, kad jauni
mo būrys, buvodamas ne kokioj 
nors Bačiūno specialioj globoj, o 
tik jo “daržinėj”, kažkaip nė nepa- 

galvojo pasivadinti kurios nors 
Bačiūnui artimos srovės prisieku
siu prieaugliumi.

Tas “trūkumas” kai kuriems 
ypač budriems praeičiai, pasirodė 
įtartinas. Ir pasigirdo klausinėji
mų: ar Bačiūnas tikrai “mūsų 
žmogus”? Kaip tai galima, kad 
įsileidžia savo pastogėn kažkokį 
neaiškų konglomeratą ir peri 
mums — taip ir sakė, “mums” —■ 
gegužiukus!

Karčios buvo Bačiūnui tokios 
pastabos. Bet pamokymų iš nie
ko nepriėmė nė iš tolo. Jo kiemas 
liko atviras visiems. Tolerancija 
Bačiūnui buvo vienas iš pagrindi
nių principų, ne tuščias dekoraty
vinis žodelis.

¥

Ko-ne-ko, o komunistų, ypač 
Lietuvos okupantų smerktinumo 
Bačiūnui įrodinėti tikrai nereikė
jo, ir bet koks bandymas jam tą 
aiškinti būtų buvęs groteskiškiau- 
sias veržimasis į visiškai atviras 
duris. Ir Lietuvos dabartinėse ap
linkybėse lankytis Bačiūno nei su

Henrikas Nagys. Broliai balti 
aitvarai. Poezija. Išleido Algiman
to Mackaus knygų leidimo fondas 
1969 m. Viršelis ir iliustracijos 
Prano Gailiaus. Tiražas 500 egz. 
Leidinys didelio formato, drobės 
viršeliais, 72 psl. Kaina 5 dole
riai.

METMENYS. 1969 m. Nr. 18. 
Jaunosios kartos kultūros žurna
las. Leidžia Metmenų B-vė Vyr.

jau bekalbėti dėl politikos! šaipo
si todėl Russell, kad Rusijos ko
munistų partijai reikia kas keli 
metai perrašinėti partijos istoriją 
ir kuriai vis dėlto stengiamasi 
priskirti neklystamumas, kur tiek 
gausu pasijuoktinai ambicingų 
sprendimų bei teigimų. Apie ko
munizmo autoritetą, kuriuo pare
miamos net mokslinių veikalų te
orijos bei tvirtinimai, štai kaip 
atsiliepia Russell: “Leninas, su 
kuriuo aš turėjau valandos pasi
kalbėjimą, nuvylė mane. Nema
nau, kad aš jį būčiau laikęs di
deliu žmogum, bet pasikalbėjimo 
bėgyje įsitikinau jo intelekto ri
botumu, jo ypatingai siaura mark
sistine ortodoksija, lygiai kaip ryš
kia gyslele piktybinio žiaurumo” 
(The Autobriography of B. Rus
sell, Vol. II, London 1968, p.p. 
109-10). Kas stebėjo Russell po
mirtinį paminėjimą televizijoje 
Londone, aiškiau suprato šią Leni
no charakteristiką. Leninas pasa
kęs, kad laikinoji NEPO progra
ma įgalinanti nušluoti aristokra
tijos ir buožių likučius be komu
nistų rankų. Ir čia nusikvatojęs 
Leninas.

Vokietijoje redaguojant ir lei
džiant jaunųjų užsieniečių akade
mikų žurnalą “Scholar”, 1948 m. 
esu gavęs iš B. Russell laišką, ku
riame jis pasisako dėl pokarinės 
politinės padėties. Jo manymu, va
kariečių liberalinės, demokratinės 
pajėgos turinčios sutramdyti so
vietinę Rusiją, kol ji nepasidarė 
atominio ginklo pabaisa. Kitu at
veju Russell žodžiai: “Vakarų pa
sauliui liks trumpas amžius, ne
daugiau 50 metų”. Panašaus turi
nio pasirodė jo straipsnis Berly
ne leidžiamam žurnale “Der Mo- 
nat”, kuri redagavo ir leido M. L. 
Lasky. Ar Russell pranašystė pa
sitvirtins, spręs jaunoji karta. 
Dvidešimt metų jau praėjo.

3

J.J. Bačiūnas su skautais Sydnėjuje 1967 m. pradžioje.

rišto nebūtum galėjęs nuvežti, 
neigu jį būtum prikalbėjęs turėti 
kokių reikalų su Lietuvos okupan
tų kokiais nors emisarais. Tai ne 
dėl kokios nors “tautinės draus
mės”, o kad jam savaime net min
tis apie tokias galimybes buvo at
grasi.

Bet iš kitos pusės nereikėjo jam 
aiškinti nei to, kad ir doriausiam 
žmogui kartais gali būti prasmės 
ar net reikalo eiti į nedoriausių 
banditų patį lizdą, netgi apsimes
ti susidėjusiu su jais, siekiant 
tikslo, kurio neįmanoma pasiekti 
atviros kovos būdu.
Kai ėmė gausėti progų bei pagun
dų lankymasis Lietuvoj ar susi
tikti su iš ten atvykstančiais, Ba
čiūnas nei pradžiugo, nei išsigan
do, tik stebėjos ir net rimtai rū
pinos, kodėl taip daugelis mūsiš
kių netgi atsakingų vadovų bei 
laikraštininkų svarsto ir sprendžia 
iš to iškilusius klausimus su to
kiu išankstiniu nepasitikėjimu ki
tais lietuviais ir net su tokiu pik
tu įtarinėjimu.

(Bus daugiau)
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Dviem didžiausiom pasaulio galy
bėm (Kinija trečioji seka) apsi
ginklavus neįsivaizduojamai nai
kinamosios galios ginklais, logiš
ka, kad Russell stojo tų pusėje, 
kurie vedė ir tebeveda civilinio pa
sipriešinimo akciją prieš atomi
nius ginklus ir apskritai karą. Sa
visaugos imperatyvas, žmonijos są
žinės balsas taip diktuojąs. Rus
sell įsitikinimu, jei susidurtų di
džiosios galybės, nebeįmanoma iš
likti konvencinių ginklų ribose. 
Atominė bomba gi yra grėsmė že
mės planetai ir jos gyvybės eg
zistencijai. “Karas mūsų moksli
niame amžiuje reiškia anksčiau ar 
vėliau visuotinę mirtį”, sako Rus
sell (Philosophy and Politics, p. 
27). Ten pat ir tame pačiame pus
lapyje jis susumuoja savo politines 
pažiūra® ir pozityvius kelius atei
čiai: “Aš užbaigiu, kad mūsų lai
kais kaip ir Locke empirinis li
beralizmas (kuris nėra nesuderi
namas su demokratiniu socializ
mu) yra vienintelė filosofija, ku
rią gali priimti žmogus, kuris iš 
vienos pusės reikalauja mokslinių 
įrodymų savo įsitikinimams, iš ki
tos pusės trokšta žmogiškosios 
laimės labiau negu savo partijos 
ar tikėjimo išlikimo. Mūsų pasi
metęs ir apsunkintas pasaulis rei
kalingas daugelio dalykų, kad iš
vengtų pražūties. Tarp jų viena 
yra labiausiai reikalinga, kad tau
tos, kurios laikosi liberalinių įsi
tikinimų, persiimtų tuo visa šir
dimi ir giliai nesiteisinant kai
re bei dešine, bet įsitikinusiai dėl 
pilietinės ir mokslinės laisvės ir 
tarpusavio pakantumo vertybių. 
Be šių įsitikinimų gyvenimas mū
sų politiškai susikilusioje, bet tech
nologiškai apjungtoje planetoje 
bus vargiai beįmanomas tęsti”.

Vienu bet gana reikšmingu at
veju nenorėtumėm sutikti su Rus
sell. Daugelyje savo politinio-so- 
cialinio pobūdžio rašiniuose perdi-

delę reikšmę priskiria politinėms 
dogmatinėms, fanatiškoms doktri
noms. Jis net mano, kad “hidro
geninės gombos grėsmė ugdo fana 
tizmą ir pagrinde fanatizmas, la
bai galimas daiktas, gali pastū
mėti į hidrogeninės bombos panau
dojimą” (Wissenschaft Wandelt 
das Leben, Muenchen 1953, 110 p., 
sutrumpintas vertimas iš Impact 
of Science). Tuo sunku patikėti. 
Nei islamas šiandien begali sutelk
ti arabus šventiesiems, nei Roma 
katalikus kryžiaus karams, nei 
Kremlius begali apjungti pasaulio 
komunistus bendram frontui. Na
cionalizmas išskyrė Maskvą su Pe 
kinu, ir didžiųjų galybių jėgos ir 
dominavimo siekimas yra priežas
tis paskutiniųjų laikų tarpvalsty
binių įtampų ir šaltojo karo, to
ji pati buvo priežastis ir abiejij 
pasaulinių karų. Biafros reikalu 
Londonas, Washingtonas ir Mas
kva ėjo kartu, remdami Nigerijos 
centrinę jėgą. Jei kas prives iki 
hidrogeninės bombos panaudojimo, 
tai didžiųjų siekimas dominuoti 
ir baimė kinietiškų milijonų. Jė
gos bei galios aistrą politiniame 
junginyje nagrinėja Russell savo 
veikale Power, 1938.

žurnalistai priskiria RusselPui 
sakinį:: Geriau raudonas negu la
vonas”. Neįmanoma mums patik
rinti, ar tai tikrai Russell žodžiai, 
o jei jo, tai gal paimti iš kokios 
nors platesnės kalbos kitokio turi
nio. Jei tikrai taip būtų sakęs Rus
sell, tai vis dėlto ir tada reikė
tų suprasti tik iš jo politinės 
filosofijos visumos ir specifiškai 
iš Anglijos geografinės padėties. 
Jei hidrogeninė bomba ar kelios 
jų gali nušluoti Britanijos salą, 
tai to akyvaizdoje, gal ir manė 
Russell, geriau išlikti paraudona
vus, Maskvos prisišliejus, negu iš
virsti pelenais. Gyvieji pakeičia 
santvarkas, numeta pančius; pele-

(Pabaiga psl.Ą)
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SPAUDOJE

BŪTI LIETUVIU!
“Kaip galima būti lietuviu?** — 

paklausė manęs juokais prieš ke
liolika metų atsitiktinai sutiktas 
vienas kolega amerikietis, man pri 
taikydamas garsų Montesquieu 
nusistebėjimų, liečianti persus 
(“Comment peut-on etre Persan?’*
Red.).

Ii žilos senovės rūkų, kaip še
šėlis iškilusi tauta, istorijos nu
stumta j Baltijos užkampi, dvie
jų didžiųjų kaimynų — slavų ir 
germanų — prispausta, bet ne
prileista prie jūros; devyniolikto
jo amžiaus antroje pusėje išleista 
iš baudžiavos, miestelių daktarų 
ir bažnytkaimių vikarų prikelta 
tautiniam atgimimui. Kokias tei
ses tokia tauta turi i laisvą gyve
nimų?

Iš gelmių kylantis pasididžiavi
mo jausmas — tai pirmas atsaky
mas i klausimų, kaip Šiandien 
žmogus gali būti ir sakytis lietu
viu. Pasididžiavimas ne tiek ka
raliais ir kunigaikščiais — kokia 
tauta jų neturėjo! —, ne tiek Al
girdais, kalavijais trupinusiais 
Maskvos vartus, ne tiek Vytau
tais, mušusiais vokiečių ordinus, 
kiek tuo ilgu keliu, kuriuo per 
trumpų laikų, per tris keturias 
kartas, lietuvių taute nužengė nuo 
dūminių pirkių, nuo medinio ša
koto arklo iki moderniškų visuo
meninių struktūrų, iki mokslo ir 
technologijos apvaldymo, iki sa
vitų kultūros vertybių sukūrimo. 
Tauta — tai ne tik jos garbinga 
ar liūdna praeitis, ne tik dabar
ties neišskaitoma, dažnai nesu
prantama mišrainė, kur neatskir
si niekšybių nuo žygdarbių; tauta 
— tai jos sukauptas energijos krū
vis, jos atsisakymas priimti ko-
lektyvinę mirt|, jos veržlumas gy
venti.

Dvidešimtojo amžiaus pirmojoje 
pusėje šių tautų ištiko stebuklas.
Tautai susidarė galimybės išsi- jausmus. Lengviausias kelias iš 
reikšti organizuotomis formomis, tos padėties išeiti: iš gero lietu- 
įsikūnyti valstybe. Apie tų nepri- vio pasidaryti blogu prancūzu,

BERTRAND RUSSELL
(Atkelta iš p*L 3)

nai užuomarščiai, ir archeologai 
juose nebesusigaudo. Čekoslovaki
jos įvykiuose Russell pasmerkė so
vietinę Rusiją kaip agresorių. Tuo 
parodė pasauliui, kad iki galo iš
liko humanizmo ir liberalizmo 
avangarde.

Pats Russell buvo socialistinio 
įsitikinimo žmogus. Jis ir pats tuo 
gyveno. Nežiūrint šeimos tradici
nio konservatizmo (senelis buvo 
Viktorijos laikais premjeras), pats 
1913 m. kandidatavo į parlamentą 
socialistų pusėje, bet nepraėjo. IŠ 
senelės paveldėtų turtų atidavė 
mokslo įstaigoms, nors pats nebu
vo turtuolis, kartais net skurdo, 
pa v. gyvendamas JAV. Lordo ti
tulo kratyte kratėsi. Jo socializ
mo samprata išryškėja laiške, ra
šytame 1941 meteis iš JAV bičiu
liui Gilbert: “Aš turiu laikyti so
cializmų švelnesnėje formoje kaip 
natūralų išsirutuliojimų iš krikš
čioniškos tradicijos. Bet Marksas 
ir Nietzsche priklauso prie griau
namųjų apaštalų ir, nelaimei, 
Marksas laimėjo tarp socialistų 
(Autobiog. of B.R., Vol. II, Lon
don 1968, p.p. 249-50).

Rossel yra davęs ir pasaulinės 
politinės federacijos apybraižas, 
kurias paskelbė JAV karo metu 
“American Mercury”. Tik jo pla
nas buvo kitoks negu dabar tu
rima bestuburkaulinė Tautų Są
jungos institucija. Cituotoje auto
biografijoje 248 p. laiške Gilbert 
1941 m. rašė: “Rusija, aš tikiu, 
bus didžiausia sunkenybė, ypatin
gai jei pagaliau bus mūsų pusėje. 
Aš neabejoju, kad sovietinė val
džia yra net blogesnė negu Hitle
rio, ir būtų nelaimė, jei ji išlik
tų. Negali būti pastovios taikos, 
kol nebus tik vienos pasaulyje ori
nės pajėgos ir, suprantama, iki 
tam tikro laipsnio tarptautinės 
valdžios”.

Pasaulėžiūriniu požiūriu Russell 
laikomas ateistu. Tai ne visai tik
slu. Krikščionybei, ypač Katali
kų Bažnyčiai, jis yra nepagailėjęs 
karčių žodžių. Daugelio tačiau at
vejų d ė Itų priežasčių, kurios šian 
dien keliamos kaikurių pačių ka
talikų teologų ir vyskupų. Laiš

Vienus iš iškiliųjų lietuvių prof. 
Dr. A. J. Greimas dėsto filologi
ją Paryžiaus Sorbonos universi
tete ir kaip mokslininkas plačiau 
pagarsėjęs pasaulyje. Jo pasisaky
mas lietuvybės klausimu gal bus 
įdomus ir M J*, skaitytojams.

Red.

klausomų valstybę galima daug ko 
pasakyti, ir gero, ir blogo. Vienos 
vyriausybės buvo demokratiškos, 
kitos — mažiau demokratiškos. 
Jinai vieniems davė žemės, kitiems 
nedavė, dar kitus išsiuntė j Bra
ziliją ar j Prancūzijos anglių ka
syklas. O svarbiausia: tauta išlai
kė savo brandos egzaminus. Lie
tuviui pasidarė savaime aišku, kad 
jis ne lenkas ir ne gudas, o lietu
vis. Jam tapo savaime aišku, kad 
jis turi teisę, kaip ir kiti, sava
rankiškai tvarkytis ir gyventi. Ki
taip sakant: būti lietuviu jam 
pasidarė natūralus, normalus, kas
dieniškas jo gyyvenimo būdas.

Atėjo nauji laikai, bet jau nie
kas neišbrauks iš tautos istorijos 
tų dvidešimties metų. Ar lietuvis 
šiandien gyvena Lietuvoje, ar 
Prancūzijoje, ar Amerikoje — jo 
būdas būti lietuviu yra toks, o ne 
kitoks dėl to, kad tarp 1918 ir 
1940 metų tauta nešiojo — gra
žiau ar prasčiau pasiūtą — bet 
savų valstybinį rūbų.

Lietuvių tautos dabartis gali 
būti apibrėžiama vienu sakiniu: ar 
imsi visų tautų, ar pavienį indi
vidų, ar kalbėsi apie lietuvį Lie
tuvoje, ar plačiame pasaulyje — 
lietuvis šiandien tautinės mažu
mos, ar tos mažumos atstovo būk
lėje. Būti mažumoje —nepatogi 
situacija. Ji ugdo nepasitikėjimo 
savimi, savo menkavertiškumo 

ke Gilbert 1941 m. rašo: Aš mėgs
tu Anglikonų Bažnyčią, nes ji ar
čiausiai platoninei krikščionybei; 
katalikybė perdaug romantiška, 
puritanizmas perdaug judėjiškas”, 
šiaip jau Russell pasaulėjauta bu
vo spinoziška — panteistinė- Prieš
mirtiniame televizijos pasikalbėji
me Londone jis sakė: “Kai atsis
toji prieš visatos neaprėpiamumą, 
žmogaus mirtis darosi bereikšmė”. 
Gal ir taip. Bet buvo gyventa, bu
vo sielotasi, o ypač Bertrand Rus
sell gyveno intensyviai. Jo pėd
sakai išliks ilgiau negu milijonai 
kitų.

Nesutiksim su Lietuvių Enciklo
pedijoje nuomone, kad Russell ne
sukūręs savos filosofinės sistemos 
(L.E.XXVI t). Kartu su White- 
head jie yra matematinės logikos 
(logicistikos) kūrėjai, kur ypač 
nauja yra tipų teorija (Theory of 
types). Pačią filosofiją šie du ang
lų stulpai suartino, tiesiog apjun
gė su mokslu, gi specialiai etikų 
su gyvenimu, kur tikslas nujausti- 
nas ir su meile siektinas, o pats 
gyvenimas vairuotinas grindžiant 
pažinimu. Todėl toks kandus Rus
sell, kai susitinka su patosine re
torika sakykloje, universiteto ka
tedroje, su “visažinančiais” rašei
vomis bei “neginčijamais” princi
pais ir išganymą žadančiomis dog
momis politikoje-ekonomikoje. Ne
gailestingai ir logiškai įtikinan
čiai nuvainikuoja Russell ir prag
matizmą (William James, 1842- 
1910) bei tos mokyklos etiką, kur 
gėris suplakamas su nauda. Prag
matizmas ypač palankią dirvą yra 
radęs JAV.

Priešmirtiniame pasikalbėjime 
paklaustas Russell, ką jis labiau 
vertinąs, — ar savo filosofinius- 
mokslinius, ar visuomeninius-poli- 
tinius darbus, — nedvejodamas 
pasisakė dėl paskutiniųjų. Gyve
nimų mat šie formavo, o pirmie
ji plačiuose sluogsniuose tokios į- 
takos negalėjo turėti. Tenka pa
tikslinti, kad pastaruosiuose min
tys plaukia iš pirmųjų. Tik čia 
sustojama ties konkrečiomis gyve
nimo apraiškomis, ir Russellio sti
lius Čia toks aiškus, žodis toks 
taiklus. 

antraeiliu amerikiečiu ar rusu. Ta
čiau tautine mažuma pasijutimo 
kompleksas gali duoti ir griežtai 
priešingų rezultatų: žydų, armė
nų, koptų pavyzdžiai rodo, kad 
tautinės mažumos, svetimų apsup
tos, išvysto, atvirkščiai, savimi 
pasitikėjimo, savo pranašumo, 
naujų gabumų ir dar stipresnio 
tautinio solidarumo jausmus. Pasi- 
jutimas svetimoje aplinkoje skir
tingu nuo kitų suteikia dažnai 
naujos, papildomos energijos sa
vo asmeninę vertę parodyti, savo 
tautinį išdidumų nuveiktu darbu 
pagrįsti.

Tokį tautinį išdidumų, tokį lie
tuvio asmeninės vertės supratimų 
neabejotinai rodo šiandien lietu
vių taute savo žemėje. Šitoks lie
tuviškumo supratimas — nežiū
rint paviršutinių kivirčų, dirbtinų 
audrų vandens šaukšte — vyrau
ja ir pasaulio lietuvių išeivijoje. 
Reikia tik minutei užmiršti kas
dieniškas smulkmenas, dažnai ne
leidžiančias matyti esminių daly
kų, ir nustebęs išvysi, kaip ir Pa
ryžiaus fabrike, ir New Yorko 
dangoraižių biure, ir Etiopijos 
džiunglėse lietuvis tvirtai neša 
savo kaip lietuuvio vardų, kad jis 
visur taiko savo elgesį pagal tam 
tikrų, dažnai nesąmoningų idealų 
lietuvio vaizdų.

Būti mažuma, būti mažumos at
stovu — tai ne tik saugoti savo 
tautinio išdidumo jausmų. Tai kar
tu ir prisitaikyti prie daugumos, 
įsiterpti į tų daugumų tam, kad 
išvysčius savo asmenines ir tauti
nes galimybes. Išlieka tik tie in
dividai, kurie sugeba, savęs ne
parduodami, surasti sau vietų juos

SU MELBOURNO LIETUVIAIS
KNYGOS UNIVERSITETŲ 
IR VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
Melbourne Pašto lietuviai tar

nautojai. G. Ališauskienė. J. Bal- 
bata, L- Barkus, V’. Budrius, A. 
Bukauskas, A čelna, J. čiurins- 
kas, V. Daugvila, A. Grigaitis, 
J. Grušas, J. Kalnėnas. A. Kil
dušis, J. Kirša, V. Kuncaitis, Z. 
Marengolcas, H. Petrauskas, J. 
Ramanauskas, S. Sikorskis, K. Ur
bonas, a.a. J. Valys. B. Zabiela, 
B Zdanis ir A. Zubras sutelkti
nėmis aukomis nupirko Dr. A. Ge
ručio redaguotą knygą (4 knygas) 
“Lithuania 700 Years”, kurių, 
jų prašymu, Melbourne Apylinkės 
Valdyba įteikė Melbourne. Mo- 
nash, Latrobe universitetu ir Mel
bourne viešajai bibliotekai, kaip 
Melbourne lietuvių dovaną. Iš mi
nėtų bibliotekų jau gauti padėkos 
laiškai, kuriuose aukštai vertina
mas Melbourne lietuvių reprezen- 
tavimas.

IGI.

MELBOURNO 
DAINOS SABŪRIS

Norėdamas tinkamai ir garbin
gai pasirodyti, kaip būsimos Dai
nų Šventės šeimininkas, pareiškė 
Sambūrio pirmininkas p. Kestu
tis Lynikas, kviečia visus balsin
gus tautiečius stoti į jo gretas. Jei 
Apylinkės V-bos pirmininkas p. J. 
Meiliūnas patikino, kad bendruo
menė Sambūri rems kol jis dai
nuos, tai sambūriečiai užtikrina, 
kad jie dainuos kol Sambūrio gre
tos neretės. bet vis bus papildo
mos naujais dainininkais. Todėl 
Sambūris kviečia visus, ypač jau
nimą, žinodamas, kad jo tarpe 
yra tikrai gabių ir balsingų jau
nuolių. kurie taip mielai laukiami 
sambūriečių gretose.

IGI

SUSIDOMĖJIMAS “TALKA”
Neseniai gautas Hamiltono lie

tuvių Kredito Kooperatyvo “Tal
kos” valdybos nario p J Bulionio 
laiškas, kuriame rašo, kad jis ge
rai prisimena Melbourne lietuvius 
iš jo viešnagės kartu su Amerikos 
lietuviais krepšininkais. Jo many
mu Melbourne lietuviai yra tiek 
pajėgūs, kad galėtų sukurti stip
rią lietuviška kooperatine kredi
to draugiją, kokių Kanadfoje vei
kia net kelios ir kurios žymiomis 
sumomis remia Kanados lietuvių 
kultūrinę veiklą.

Mums melbourniškiams reikia 
rausti, kad mūsų “Talka” daugiau 
domisi kito krašto tautietis, nei 
mes patys. Mūsų “Talka” eina į 
pagalbą mums — vietos tautie
čiams, todėl naudokimės jos patar
navimais. Tačiau su apgailestavi
mu tenka pasakyti, kad dažnai 
mūsų tautiečiai pirkdami (įvai
rius reikmenis (pav. automobilius) 
naudojasi australų verslininkų pi
niginiu patarnavimu už kuri mo
ka žymiai aukštesnius procentus 
negu mokėtų “Talkai**.

IGI

TENORO STASIO BARO

SOPRANO GENOVAITĖS VASILIAUSKIENĖS

ARIJU

KONCERTAI
Pianinu palydi žinoma Pietų Australijoje 

pianistė SHIRLEY HICKS

SYDNEY — kovo 6 d. Conservatorium Hali, ] Į 
Macquarie St., 8 vaL vak." 

[CANBERRA — Kovo 7 d- Heiden Kat. Centre, ! ! 
Manuka 1 ’

supančioje visuomenėje. Išlieka 
tik tos tautinės mažumos, kurios, 
saugodamos savo tautinę asmeny
bę, intuityviai žino pagal dabar 
madoje esančią formulę, iki kol 
galima eiti “per toli”. Tai tau
tos, kurios turi istorinį patyrimą 
ir istorinę kantrybę.

Lietuvių tautos išmintis: mokė
ti išlaukti.

A. J Greimas

(Prancūzijos Liet. Žinios) ,

VALIO!.
NAUJOS SALĖS 
ATIDARYMAS!

Kaip teko patirti, Melbourne 
Lietuvių Namų naujos salės, su 
atitinkamomis iškilmėmis, atidary
mas o kartu ir grandiozinis namų 
balius jvyksiąs balandžio 17 d.

Ta proga vyrams siūlau pla
čiau atidaryti pinigines ir duoenia 
ranka skirti už bilietą tokią auką, 
kuri parodytų, kad tikrai įvertina
me Klubo Tarybos darbą, o ir su 
lietuvišku išdidumu įžengiame į 
naująją salę.

Ką moterims šia proga pasiū
lyti? J naują salę reikia naujo 
rūbo, todėl arba mini dar sumi
nint!, arba nauju maxiu apsukti 
galvas net ir tiems, kurie sunkiai 
duodasi patekti į jūsų pinkles. Tad 
ruoškimės!

igi.

GENEROLAS RĖKLAITIS
Svečias iš Amerikos, generolas

VISUR
Prancūzijos Alpėse sniego griū

tis motelyje užgriuvo žiemos spor
to mėgėjus ir slidininkus iš ku
rių apie 50 žuvo. Vai D’Isere vie
tovėje buvo apie 200 turistų. Dau
gelis išliko gyvi, tik lengviau ar 
sunkiau sužeisti.

*
Vieno pietų Prancūzijos mieste

lio meras paskelbė gaisrininkams 
įsakymų:

“Griežtai draudžiama gaisri
ninkams vartoti alkoholį dvi va
landas prieš gaisrą”.

♦
Andoros respublika ginklavi

muisi per 1968 m. išleido 5 dole
rius.

Tiek kainavo šoviniai, išdalyti 
dvidešimčiai tvarkos saugotojų.

Amunicija naudojama salvėmis 
per šventes ir iškilmingus diplo
matinius priėmimus.

♦
Amerikos moterų žurnale buvo 

išspausdintas reportažas iš Itali
jos, kuriame, be kita ko, rašoma:

“Amerikiečiai taip užsiėmę dar
bu, kad neturi laiko domėtis mo
terimis. Visai priešingai yra Ape
ninų pusiasalyje. Italai taip užsi
ėmę moterimis, kad neturi laiko 
dirbti”.

«
Iš Vatikano pranešama, kad po

piežius išleidęs įsakymų viso pa
saulio katalikų kunigams kartų 
per metus viešai atnaujinti savo 
kunigiškus įžadus įskaitant ir ce-

MOTERYS
Sydney Liet Moterų Socialinės 

Globos Draugijos valdyba nuošir
džiausiai dėkoja visiems tautie
čiams, prisidėjusiems darbu ir au
komis prie praėjusio Užgavėnių 
Blynų Baliaus paruošimo.

Padėka žemiau išvardintiems as- 
menims:
Talkininkėms: p.p. Adomėnienei 

Bukšaitienei, D. Calcott, Kiverie- 
ned, Liubanskienei, Migevičienei,

Mikas Rėklaitis vasario 14 d- Lie
tuvių Namų reprezentaciniame 
kambaryje turėjo susitikimą su 
Melbouimo Karių-Veteranų “Ra
movės” Melbourne skyriaus na
riais bei jų šeimomis. Svečias pa
darė pranešimą apie įsikūrimą 
Amerikoje ir ypač apie Amerikos 
ramovėnų veiklą.

K. V. Ramovės Melbourne Sky
riaus pirmininkas p. V. Valkūnas 
padarė svečiui raportą apie sky
riaus sudėtį ir veiklą ir apie nu
matomus ateities darbus. Vienas 
iš numatomų darbų paminėtinas, 
tai žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklo (lentos) įrengimas Lie
tuviu Namuose.

Svečias gen. M. Rėklaitis Mel
bourne buvo apsistojęs pas p. A- 
Mikailą. Viešnagės metu aplankė 
daug savo pažįstamųjų.

Išvykusiam svečiui linkime dar 
ilgus metus sėkmingai darbuotis 
Amerikos ramovėnų terpe laisvos 
tėvynės labui.

Ig. Alekna

VISAIP
libatą. Toks įsakymas buvęs vys
kupams išsiuntinėtas dar lapkri
čio mėnesį. Toks viešas kunigų 
įžadų pakartojimas būtų vykdo
mas didįjį ketvirtadienį prieš Ve
lykas.

♦
Indijoje aptikta nauja vorų rū

šis. Jie gali 18 metų išbūti be mais
to.

ŠYPSNIAI
KAS GERIAU SKAKIUOJA
Gydytojas uždraudė A. Ein

šteinui rūkyti, bet mokslininkas 
niekaip negalėjo nusikratyti šio 
kenksmingo įpročio.

— Kelintą pypkę šiandien rū
kai? — klausia susirūpinusi žmo
na.

— Pirmų.
— Kaip tai pirmų? Tik prieš 

valandėlę mačiau rūkei...
— Na, tai antrų.
— Nieko pašaus. Rūkai tikrai 

jau ketvirtų, — priekaištavo Žmo
na.

Pagaliau mokslininkas nusišyp
sojo:

— Mano brangioji, ar tu nori 
man įrodyti, kad apie matemati
kų daugiau nusimanai, negu aš?

TOKS SU TOKIAIS
— Klubo susirinkime aš pasa

kiau, kad visi jie yra akli, kvai
li ir užsispyrę asilai.

DĖKOJA
Miniotienei, Mauragienei, Mika
lauskienei, Petniūnienei, O. šllte- 
rienei. A. šliterienei, E. Šlioge
rienei.

Programos paruošėjai p. A. 
Saudargienei, stalus papuošusiai 
p. Eidejienei; svečiams vietas 
nurodžiusiems p.p. L. Apinytei, H. 
šliteriui ir A. Reisgiui; poniai 
Kustienei už transportą ir trans
porto talkininkams: p.p. Mikutavi-
čiui, J. Kapočiui, P. Donielai; ba
ro patarnautojams: p.p. A. Jab
lonskiui ir B. Pukui.

Aukojusiems maistu bei pyra
gais: p.p. Ankienei, Rliokienei, 
Bastienei, Eidukevičienei, Grušie
nei. Aid. Jablonskienei, Juškienei, 
Kazokienei, O. Kavaliauskienei, 
Kyzelienei, A. Kateivai, Liubans
kienei, Mauragienei, Makarovie- 
nei, Mikalauskienei, Paulėnienei, 
Protienei, Petniūnienei, Pranuliui, 
Statkienei, Saudargienei, E. šli
terienei, O. šliterienei, Vėteikie- 
nei.

Menininkams už paveikslus ba
liaus loterijai p.p. E. Kubbos ir 
Vaclovui Ratui. Loterijos bilietų 
platintojams p-lei J. Reisgytei ir 
p.p. Daudarienei ir Meiliūnienel.

Pinigais aukojo p.p. Penkaitie- 
nė $5.00, Pukienė $4.00, Jonaitie
nė $4.00, Račkauskas $4.00, Za
karas $4.00, Vilkaitienė $2. Nega
lėdami dalyvauti baliuje, pinigais 
aukojo p.p. V.I. Stkkos (Baužai
tė) iš Canberros $50.00 ir p. A. 
Milašas $5.00.

Visoms ir visiems duosniems lo
terijos fantų aukotojams labai 
ačiū! Jeigu per neapsižiūrėjimų 
kieno nors pavardė būtų praleista, 
prašome atleisti. Ačiū visiems mie
liems šio baliaus svečiams.

S.LJf-S/;.D.
Valdyba.

— Kaip jie į tai reagavo?
— Jie mane išrinko šio klubo 

garbės nariu.

AKTORIŲ POKALBIS
Žymusis prancūzų komikas 

Fernandel kartą telefonąvo Ame
rikos komikui Bob Hope.

— Alio, alio! — šaukia Fer
nande!. — Kas čia kalba?

— Č5ia kalba didžiausias komi
kas pasaulyje, — atsako Hope.

— Tai nuostabus dalykas, — 
kalbėjo Femandel. — Norėjau 
kalbėti su Bob Hope, o pasirodo 
aš kalbu pats su savimi.

VIS TIEK PAGUODA
— Sakykite, ar ten priešakyje 

matyti žemė? — klausia laivo ka
pitoną jūros liga sergąs kelei
vis.

— Ne, horizontas.
— Ačiū Dievui, tai vis dėlto 

geriau negu nieko.
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SPORTO SKYRIAUS REDAKTORIUS 
PASISAKO

Po dvejų pertraukos metų, tm- 
ka ir vėl sugrįžti j gavo seną
jį spaudos darbą — Sporto Sky
riau* redagavimą. Nors dar ir ne 
visiškai, tačiau šios “atostogos" 
mane dalinai atitraukė nuo akty
vaus sportinio ir žurnalistinio dar
bo ir pirmosios savaitės, o gal ir 
mėnesiai, kol vėl įsitrauksiu į nor
malias vėžes ir susirištu su akty
viaisiais šio skyriaus bendradar
biais, gali Imti gana sunkūs.

šiandien, aš nesiimsiu aiškintis 
saro pries dvejus metus įdary
to pasitraukimo, tačiau mano su
grįžimui yra dvi pagrindinės prie
žastys, būtent t pirmoji tai iilygi
nimas su dabartine Krašto Val
dyba — leidėjais padarytos bu
vusios spragos ir antra, pati svar
biausia, tai aiškiai matomas mūsų 
Sporto Skyriaus nykimas ir gal 
net greitas jo žlugimas.

Kiek ai žinau, tai ALFAS V-ba 
ir patys leidėjai su redaktorium, 
ilgą laiką bandė rasti šiam sky
riui redaktorių, tačiau be teigia
mų pasekmių. Aš tikrai nemanau, 
kad nebuvo galima rasti Ha tin-

A manas Laukaitis

sam mūsą Australijos lietuvių 
sportiniam gyvenimui dėl neturė
jimo savo nuolatinio sporto sky
riaus, aš ir vėl ryžausi įsijung
ti, bent su plunksna, i mūrų spor
tinę veiklą, daugiau parodant mū
sų lietuviškąjai visuomenei, kad 
mūsų jaunimas, dar ir po tO-ties 
savo aktyvaus gyvavimo metų, 
yra pajėgus ir gal net stipresnis 
negu pradžioje savo kūrimosi.

Pradedant šį naująjį 1970-jų 
metų deHmtmetį, aš kviečiu visus 
savo buvusius senuosius šio Spor
to Skyriaus bendradarbius, kurie 
per eilę metų savo išsamiais ir 
puikiais aprašymais ir korespon
dencijomis talkino man ir džiugi
no šio skyriaus skaitytojus, už
miršti pasitaikiusius nesklandu
mus ir su nauju ryžtu vėl įsijung
ti j aktyvų darbą, būtent-, ade-

laidiškius — B- Nemeiką, R. Si
dabrą, E. Taparauską, J. Meru- 
mu, metboumiškius V. Ališauską, 
P. Šalkauską, geetongiškį M. Ky
mantą, sostinės veteraną P. Pilką, 
sydnėjiškį V. Augustinavičių, o 
taip pat ir visus kitų miestų ir 
sporto klubų spaudos bendradar
bius.

Aš tikiuosi, kad mūsų Australi
jos lietuvių sportininkų draugai 
J. galiūnas Amerikoje ir J. Bu- 
lioni* Kanadoje, taip pat ras lai
ko ir vėl pasidalinti su mumis 
sportinėmis naujienomis iš savų 
kraštų.

Laukdamos visų sportinę spau
dą mylinčių bendradarbių talkos, 
aš tikiuosi, kad ir vėl mes šj sky
rių padarysime įdomų ir mėgiamą 
visų šio laikraščio skaitytojų.

Antanas Laukaitis.

S^oj^Jas______
PASAULYJE

Sp. Skyriuje sutiko bendradar
biauti ir duoti paskutines pasau
lines sportines žinias didelis lie
tuvių draugas buv. garsus futbo
lininkas ir nepriklausomas spau
dos žurnalistas Egipto graikas p. 
A. ECONOMIDJS. Jis laisvai kal
ba ir rašo 9-mis kalbomis tr jo 
prieinamų šaltinių sportinės žinios 
daugumoje nebus randamos kito
je australų spaudoje. Jam nuošir
dus ačiū. Sp. Sk. Red.

komo žmogaus, tačiau, kaip ir 
kiekvienam nuolatiniam įsiparei
gotam garbės darbui, taip ir Šio 
skyriaus redagavimui reikalinga 
paaukoti nemažai savo laisvo lai
ko, dažnai už tai gaunant tik prie
kaištų ir išmetinėjimų. O kas gi 
šiandien to norift Tikrai niekas. 
Todėl, būnant senam sporto vete
ranui ir matant daromą žalą vi

NERIES
NERIES SUSIRINKIMAS

Vasario 22 d. Dainavoje Banks* 
towno Liet. Sporto Klubas Neris 
turėjo savo metinį susirinkimą. 
Palyginamai susirinkimas buvo la
bai gausus, ypač daug buvo susi
rinkę jaunimo, kurie taip pat yra 
ir šio klubo nariai sportininkai. 
Susirinkimui pirmininkavo Dr. A. 
M aura gi s, sekretoriavo p. B. Sta
čioms.

Iš senosios valdybos pranešimų 
matėsi gyva klubo veikla ir gana 
nemaža kasos apyvarta. Pradėjęs 
nuo vienos komandos šiuo metu 
klubas turi dvi stiprias krepšinio 
komandas ir gana gausų būrį mer
gaičių ir berniukų prieauglio. Pe-

K C
KREPŠININKŲ TĖVŲ 

SUSIRINKIMAS
Kovo valdyba, norėdama dau

giau sustiprinti savąją krepšinio 
sekciją, kovo 8 dieną (sekmadienį) 
Lietuvių Namuose Lidcombe šau
kia visų koviečių krepšininkų ir 
krepšininkių tėvų susirinkimą, į- 
vykstantį tuoj po pamaldų. Susi
rinkimo metu bus aptarta visi ei
namieji krepšinio sekcijos reika
lai, vėliau sudarant šios sekcijos 
tėvų komitetą, kuris padėtų val
dybai tvarkytis su krepšinio sek
cija, ypatingai jauniais. Visi tė
vai, kurių vaikai jau žaidžia, ar 
kurie norėtų ateityje žaisti, pra
šome į šį susirinkimą atsilanky
ti.

NAUJAS TINKLINIO 
VADOVAS

Su naujaisiais metais tinklinio 
sekciją perėmė senas mūsų spor
to veteranas krepšininkas ir pas
kutiniu metu Kovo iškilusis žai
dėjas ir treneris Jonas Eismon- 
tas. Tinklinio treniruotės vyksta 
kiekvieną antradienio vakarą 9-tą

• VO K L U
KREPŠINIO ŽIEMOS 

TURNYRAS
Šių metų pačiame svarbiausia

me žiemos krepšinio turnyre Ko
vo vyrai užregistravo dvi koman
das: jaunius ir vyrų pirmąją ko
mandą j II-ją diviziją. Nors ko- 
viečiai krepšininkai, kaip pereitų 
metų Il-sios divizijos nugalėtojai 
ir buvo pakviesti šiais metais da
lyvauti aukščiausioje Sydnėjaus I- 
je divizijoje, tačiau jie to atsisa
kė dėl to, kad jų komandoje trys 
pagrindiniai žaidėjai yra studen
tai ir dėl mokslo ne visuomet gali 
dalyvauti rungtynėse, kas I-je di
vizijoje būtų labai kenksminga, 
šiuo metu kovieeiai vyrai ir mer
ginos vėl pradėjo intensyvų dar
bą.

SALĖ JAUNIAMS
Nors koviečiai krepšininkai sa

vo pagrindinę treniravimuisi sa
lę turi Newtowne sekmadieniais, 
tačiau daugumai mūsų jaunių, ku
rie priklauso kitoms jaunimo or-

B E
ganizacijoms ir kurių susirinkimai 
ar sueigos daugiausiai vyksta sek
madieniais, treniravimosi laikas 
labai dažnai susikerta su kitais pa
rengimais. Kovo valdyba, supras
dama šį reikalą ir norėdama iš
vengti nesuusipratimų su kitomis 
organizacijomis gavo jaunių ber
niukų ir mergaičių treniruotėms 
Burwood Girls High School salę 
šeštadieniais 9-11 vai. ryto. Adre
sas:

Burwood Girls High School, 
kampas Queen St. ir Chaltenham 
Rd., Burwood.

PRASIDĖJO STALO 
TENISAS

Baigiantis vasarai ir vėl prade
damas stalo teniso sezonas. Gra
žiai vadovaujant V. Binkiui kiek
vieną pirmadienio vakarą treni
ruotės vyksta Stalo Teniso Centre 
Summer Hill. Be pernykščių iš
kiliųjų žaidėjų Binkio, Bagdona
vičiaus, Grincevičiūtės-Wallis, Bi
liūno, Araitės, šiais metais akty-

KLUBE
rėjęs per visokias kliūtis Neries 
klubas šiuo metu tvirtai įsipilieti- 
nęs ir su pasitikėjimu žvelgia į 
ateitį.

Slaptu balsavimu buvo išrinkta 
nauja Neries klubo valdyba šios 
sudėties: pirmininkas Jeronimas 
Belkus, vicepirmininkė Jūratė Reis 
gyte, sekretorius Algirdas An
driejūnas vyresnysis, iždininkas 
Stasys Norvilaitis, sporto vadovas 
Algirdas Andriejūnas jaunesny
sis (Andy). Sėkmingesnei valdy
bos veiklai dar buvo nutarta kvies
ti pirmąjį j valdybą kandidatą 
Kazimierą Belkų reikalų vedėjo 
pareigoms.

Klubo pirmininko J. Belkaus 
adresas: 36 Horton St, Yagoo- 
na;

Klubo sekretoriaus adresas: A. 
Andriejūnas, 124 Canterbury Rd., 
Canterbury, tel. 55 6310.

Išrinkus naują valdybą dar bu
vo plačiau pasikalbėta klubo rei
kalais klausimuose ir sumanymuo
se, nustatytas klubo nario mokes
tis — $4.00 metams, jauniems 
sportininkams — $1.00 metams.

Po susirinkimo dalyviai dar va
landėlę kitą pasišnekučiavo prie 
alaus stiklo užsikąsdami šutintais 
žirniais.

viau įsijungė dabar Sydnėjuje 
gyvenantis Vasaris ir po ilgesnės 
pertraukos grįžo ir aktyviai pra
dėjo žaisti V. Karpavičius. Norin
tieji žaisti stalo tenisą, maloniai 
kviečiami atsilankyti pirmadienių 
vakarais j treniruotes.

PARYŽIUS. FIFA teisėjų ko
mitetas, vadovaujamas M. Andre- 
jevic, išrinko 30 nuolatinių ir 4 re
zervinius teisėjus, kurie praves 
Pasaulio Futbolo (soccer) Taurės 
pirmenybių finalus, įvykstančius 
šiais metais Meksikoje. Australijos 
geriausias tarptautinis teisėjas T. 
Boscovic iš šios grupės buvo at
mestas.

LIMA. Draugiškose tarptautinė
se futbolo rungtynėse, žaistose 
praeitą savaitę šiame mieste, Pe
ru rinktinė sužaidė lygiąsias su 
Rusijos rinktineOrO.

MADRIDAS. Savaitgaly žais
tose futbolo rungtynėse Italijos 
rinktinė taip pat sužaidė lygią
sias 2:2 prieš Ispaniją.

LONDONAS. Anglijos futbolo 
pirmenybėse šeštame, dabar žai
džiamame rate įvyko pati didžiau
sia staigmena visoje Anglijos fut
bolo istorijoje, kai Watford antro
sios divizijos gana silpna koman
da, išplėšė laimėjimą ir išmetė iš 
pirmenybių šio turnyro favoritą 
Liverpool Watford. Rezultatas 1:0. 
šiuo metu po šeštadienio rezulta
tų į pusiau finalus įėjo LEEDS, 
CHELSEA, WATFORD ir ketvir
tuoju bus laimėtojas iš MAN
CHESTER UNITED ir MIDD
LESBOROUGH rungtynių.

IZRAELIS. Sekančias Azijos 
kraštų futbolo, pirmenybes sutiko 
pravesti Izraelio valstybė ir čia 
dalyvaus 20 paskirų valstybių 
rinktinių.

BELGIJA, Vienas turtingas 
Belgijos futbolo entuuziastas pa
žadėjo kiekvienam Belgijos rinkti
nės futbolo žaidėjui padovanoti po 
atskirą namo butą, jeigu tik Bel
gijos rinktinė laimės Pasaulio pir
menybes.

BRAZILIJA, VAK. VOKIETI
JA, ANGLIJA. ITALIJA ir RU
SIJA šia tvarka yra skaitomi fa
voritai laimėti Pasaulio Futbolo 
Taurę Mexikoje, nors garsusis

Brazilijos futbolo “Juodasis Per
las” Pele, įspėja, kad reikia sau
gotis Čekoslovakijos ir Italijos 
rinktinių, kurios gali padaryti 
daug staigmenų.

LOS ANGELES. Mexico viduri
nio svorio pasaulio bokso čempio
nas J. NA POLES apgynė savo 
pasaulinį titulą, laimėdamas prieš 
amerikietį E. LOPEZ knock-out’u 
jį parmušdamas 15-me rounde.

MASKVA. Rusas HANAFIN 
pagerino Europos su kartim į 
aukštį šokimo rezultatą (Salėje) 
peršokdamas 5 m. 25cm. ribą (se
nas buvo 5 m. 23c m. pastatytas 
vokiečio EGGED. Tose pačiose 
varžybose pasaulinis į aukštį šo
kimo čempionas BRUMMEL įsten
gė peršokti tik 1.95m., kas yra 
daug žemiau jo rekordų.

MINSKAS. Praeitą savaitę čia 
įvyko bokso rungtynės tarp Rusi
jos ir Amerikos mėgėjų rinktinių, 
kurias laimėjo rusai 8:3. Sov. Są
jungoje iš viso nėra profesionalų 
sporto, nors visi geri mėgėjai 
sportininkai yra labai geroje vals
tybės priežiūroje.

SYDN ĖJUS. Vykstančiose AM- 
PAL CUP futbolo (soccer) pirme
nybėse geriausiai stovi PRAGUE 
— 45 tŠk., APIA — 41 tšk., 
SOUTH COAST — 39 tšk., 
CANTERBURRY — 15 tšk., YU- 
GAL — 10 tšk. ir AUBURN — 
1 tšk. Už laimėjimą čia gauna
ma 12 taškų, lygiosios 5 taškai 
ir už pralaimėjimą 1 taškas. Taip 
pat duodama po vieną tašką už 
kiekvieną įmuštą įvartį.

PARYŽIUS. Pasibaigusiose 
Prancūzijos uždarose lengvosios 
atletikos pirmenybėse buvo atsiek
ti šie išskirtini rezultatai: NALLE 
nubėgo 300 metrų per 3”7m., DRY 
110m kliūtinį bėgimą nubėgo per 
13”9m., GAUTER į aukštį iššo
ko 2.11m. ir BAER nustūmė ru
tulį 18.13m.

A. Economidis

SPORTO NUOTRUPOS
Amerikonas P. Makarovich, ku- rą šokimą ir tikslius mėtymus, keno neturėtą plaukimo rekordą, 

ris žaidžia krepšinį už Louisia- kuo yra labai patenkintas šios ko- nuplaukdama vienos mylios nuoto- 
nos universitetą, praeitą savaitę mandos treneris, kuris yra jo tė- Jį be sustojimo.

vai. Canterbury mergaičių gimna
zijos salėje Holden St

Visi, norintieji žaisti tinklinį, 
prašomi atsilankyti į šias treni
ruotes.

SLIDININKAMS

K. PETRAUSKO
PRAŠAI

Okup. Lietuvoje platinamas 
Kipro Petrausko įrašų albumas, 
kurį paruošė Vilniaus plokštelių 
studija, bet pagamino Rygos “Me
lodijos” fabrikas. Plokštelių albu
mas apima 1924-1948 metus — 
kūrybingiausią K^pro Petrausko 
gyvenimo laikotarpį. Iš esmės, tai 
pakartotos savo metu įrašytos 
plokštelės, tad, kaip ir pastebi 
Tiesa (sausio 17), tas, nors ir 
kruopščiai atliktas buvusių plokš
telių restauravimas, vis dėlto “ne
gali iki galo atspindėti visą didžio
jo dainininko balso grožį”. Dabar 
plokštelių užrašymo technika žy
miai tobulesnė, be to, kartojant 
buvusias K. Petrausko įdainuotas 
plokšteles, gamintojai Vilniuje 
naudojasi ir vartotomis plokšte
lėmis. Tačiau išleistasis albumas 
jau įgalina atskleisti didžiojo lie
tuvių tautos tenoro kūrybą.

Būdinga, kad gamintojai suska
to išleisti ir rusų kalba K. Pet
rausko įdainuotas arijas ir dainas, 
jam buvus Peterburgo Marijos te
atro solistu. Tos plokštelės buvo 
rastos jau išleidus minėtą albumą, 
tad, sumanyta jas išleisti papil
domai.

(ELTA)

Pranešame, kad II-ji Lietuvių 
Žiemos Sporto Šventė įvyks rug- 
piūčio 15-16 d.d. Mt. Buller, Vic.

Suinteresuotieji prašomi kuo 
greičiau kreiptis į vietinius ar ar
timiausius lietuvių sporto klubus, 
kurie suteiks reikiamas informa
cijas, nes dalyvių sąrašai turi pa

siekti Melboumo Liet. Sporto Klu- 
bą Varpą ne vėliau kaip iki ko
vo 22 dienos.

Bus pravedamos vyrų, moterų 
ir berniukų bei mergaičių žemiau 
18 metų slidinėjimo varžybos.

ALFAS Valdyba

sumušė Amerikos kol ėdžių sezono 
geriausiai surinktų taškų rezulta
tą, turėtą kito iš Cincinati u-to 
studento O. Robertson su 2975 taš
kais. Nore dar iki sezono galo 
liko žaisti 10 rungtynių, tačiau 
jau dabar jis yra atsiekęs 3088 
taškus, šis 6 pėdų 5 inčų studen
tas, žaidžiąs gynimo pozicijoj per 
kiekvienas rungtynes įmeta vidur
kį 50 taškų ir turi ypatingai ge-

[DOMŪS FAKTAI paruošė Bill Wilson

vas.
x x

41 metų P. Gonzales, žaisdamas 
jau 22 metus profesionalų tenisą 
ir šiais 1970-tais metais pasirodė 
esąs “teniso karalius”, laimėda
mas prieš 1969-jų metų geriausius 
profesionalus australus: 31 metų 
R. Laver ir 25 metų J. Newcombe. 
Jis į metus laimi tenisą žaisdamas 
virš 100,000 dolerių.

x x

Europos figūrinio čiuožimo čem
pionatą šiais metais laimėjo rusai 
D. Rodina ir A. Ulanov. Jie, bū
dami išskirtinai geri dailiojo čiuo
žimo meisteriai, turi labai daug 
galimybių tapti ir pasaulio meis
teriais.

Šių metų Australijos pirmosios 
tarpklubinės krepšinio varžybos 
įvyks birželio mėn. Melbourne, 
šių pirmenybių vyriausiu orga
nizatorium yra paskirtas ir lietu
viams gerai pažįstamas I. Watson.

x x

Rusijoje šachmatai yra vienas 
iš populiariausių protinio sporto 
šakų. Komunistinėje Rusijoje 
šachmatų sportas yra valstybės 
labai dosniai remiamas ir jų meis
teriai gali puikiai gyventi vien tik 
žaisdami šachmatais. Iš viso Sov. 
Sąjungoje yra tiek šachmatų žai
dėjų, kiek maždaug Ir visame li
kusiame pasaulyje. Sovietų oku
puota Estija šachmatų pasaulyje, 
pagal savo gyventojų skaičių turi 
didžiausią procentą šachmatų žai
dėjų ir jų garsusis Keresas ir 
kiti žinomi visame pasaulyje. An
trąją procentiniai daugiausiai žai
dėjų pasaulyje turinčią vietą tu
ri Latvija.

šių metų kovo mėnesį bus žai
džiama šachmatų 10-ties lentų 
rungtynės Sov. Sąjunga — Liku
sia Pasaulis.

Prieš pasinerdamas į vandenį 
žmogus įkvepia galimai daugiau 
oro, kad galėtų ilgiau išbūti van
denyje. Priešingai banginis — jis 
prieš pasinerdamas išpučia orą iš 
savo plaučių ir pasinėręs išbūna 
dvi valandas. Aiškinama, kad ban
ginio plaučiai pajėgesni priimti iš 
oro daugiau deguonies, nei žmo
gaus. Kiti si>ėja, kad išleidus orą 
banginiui lengviau pasinerti, nes 
jis galįs kvėpuoti ir vandeny...

Amerikiečių komunikacinis sate
litas patvirtino spėjimus, kad atei
ty tiek televizijos, radijo, tiek ir 
telefoniniai pasikalbėjimai bus 
perduoti iš vietos į vietą per spe
cialų satelitą. Praktika šitai pil
nai patvirtino. Išleidus satelitą 
virš žemės ekvatoriaus 22.300 my
lių atstu nuo žemės satelitas su
tampa su žemės sukimosi greičiu 
ir praktiškai “stovi vietoje”.

Vabzdžiai atlaiko žiemos šalčius 
arba slėpdamiesi žemėje, po me
džių žieve arba traukia į šiltesnius 
kraštus. Kiti, kaip ir viena žiogų 
rūšis, sudeda mases kiaušinių že
mėje ir miršta, o sudėti kiauši
niai negali išsiperėti tol, kol jie 
nebūna peršaldyti. Gamta taip ap
dairi, kad net ir tai pramato, kad 
užėjus šilumos banga kiaušinių 
nepradėtų perėti peranksti.

Melbourne, be jau turimo pui
kaus krepšinio stadijono, pradė
tas statyti naujas Nunawading 
priemiestyje, tačiau jau dabar Iš
kilo tam tikrų ginčų ir nesusipra
timų tarp CYMPS ir VABA krep
šinio sąjungų.

X X

H. Page 4-rių metų anglė mer
gaitė pastatė šio amžiaus vaikų 
naują ir iš vis anksčiau dar nie-

Adelaidės latvis prekybininkas 
Karlis Lidums, kuris pats ir jo 
sūnūs žaidžia šachmatų pirmeny
bėse Adelaidėje jau 20 metų ir 
šiuo metu yra P. Australijos Šach
matų Sąjungos Garbės Narys, pa
aukojo šiai sąjungai $10,000 iš ku
rių $8,000 bus panaudota premi
joms, kad ateinančių metų sausio 
mėnesį Adelaidėje būtų pravestas 
tarptautinis šachmatų turnyras ir 
į jį būtų pakviesti žymieji pasau
liniai didmeisteriai. Tikimasi, kad 
čia dalyvaus 150 žaidėjų ir bus 
žaidžiama 15 ratų šveicariška sis
tema.

L.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE S. BARAS IR G. VASILIAUSKIENE SYDNfJUJE
ADELAIDE

EKSKURSIJA 
LIETUVIŲ NAMUOSE 

IR MUZIEJUJ
Sausio 21 d. vakare Lietuvių 

Namuose atsilankė ekskursija, 
apie 30 asmenų, susidedanti iš 
įvairių tautybių atstovų, sudaran
čių Patariamąjį Komitetą prie 
Gerųjų Kaimynų Valdybos. Mu
ziejų parodė ir paaiškinimus da
vė Muziejaus-Archyvo vedėjas p. 
J. Vanagas.

Svečiai buvo sužavėti muziejum 
ir reiškė pageidavimų, kad dar 
kartą kuria nors proga galėtų 
apžiūrėti muziejų atsivesdami sa
vo draugus. Taip pat didelį įspū
dį svečiams padarė Lietuvių Na
mai su esančia biblioteka, spau
dos kiosku ir visais kitais įrengi
mais.

Apžiūrėjimui pasibaigus svečiai 
buvo pavaišinti kava, kurios me
tu buvo pasidalinta įspūdžiais. 
Tautinio Patariamojo Komiteto 
prie Gerųjų Kaimynų pirminin
kas p. P. Riess, visos ekskursi
jos vardu, padėkojo už leidimą ap
žiūrėti Muziejų ir Lietuvių Na
mus ir už vaišes.

Lietuvių Namų apžiūrėjimo me
tu dalyvavo Apyl. Valdybos pirm, 
p. A. Bajorūnas, Apyl. V-bos na
rė kultūros reikalams p. M. Pet- 
kūnienė ir Moterų Sekcijos pir
mininkė p. R. Bajorūnienė.

O.D.

Patariamasis Komitetas atsiun
tė dvi padėkas.

Viena jų adresuota p. J. K. Va
nagui, kurioje dėkojama už paro
dymą mūsų Muziejaus-Archyvo 
ir išreiškiama viltis, kad kitos tau
tybės paseks lietuvių pavyzdžiu.

Antras laiškas adresuotas po
niai O. Dundienei, kuriame dėko
jama už suorganizavią vizito į 
Muziejų-Archyvą. Laiške, tarp 
kitko sakoma, kad tarp kitų tau
tybių atstovų, kurie žiūrinėjo Mu
ziejų, buvo girdėti tokie išsireiški
mai: “kaip didžiuotųsi mūsų vai
kai, jeigu jie galėtų parodyti to
kį muziejų-archyvą savo drau
gams australams”.

(ALŽ)

NEWCASTLE
1970 m. vasario 22 d. niukaste- 

liečiai kukliai paminėjo Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės pa
skelbimo įvykį, kun. P. Butkus at
našavo iškilmingas pamaldas, ku
rių metu giedojo p. S. Žuko vado
vaujamas Niukastelio lietuvių cho
ras. Buvo malonu pasiklausyti, 
jau seniai begirdėtų, lietuviškų 
giesmių. Po pamaldų niukastelie- 
čiai susirinko į prie bažnyčios 
esančią salę. Valdybos pirminin
kas atsiprašė niukasteliečių, kad 
taip reikšmingai šventei neparuo
šė meninės programos. Priežastis 
ką tik praūžusios vasaros atosto
gos. Pirmu kalbėtoju buvo kun.

P. Butkus. Prelegentas prisimnė 
pirmą niukasteliečių aplankymą, 
kuris įvyko prieš dvidešimts me
tų. Tuo metu kun. P. Butkus, ei
damas Krašto Valdybos vicepirmi
ninko pareigas, pasiūlė niukaste- 
liečiams susiorganizuoti į lietuviš
ką apylinkę ir išsirinkti N.L. apl. 
Valdybą. Kun. P. Butkus džiaugė
si, kad per dvidešimt metų lietu
viai Niukastelyje neišnyko ir sa
vų tarpe turi daug naujų jaunų 
veidų.

Pagrindinis minėjimo kalbėto
jas buvo dr. M. šeškus. Savo kal
boje prelegentas tvirtino, kad 
anksčiau ar vėliau Lietuvos vals
tybė bus laisva. Jau kur tai ma
tosi pirmoji laisvės pašvaistė. Ne
patinka jam kai kurie Lietuvos 
kariuomenėje tarnavę aukšto 
laipsnio karininkai kurie buvo di
deli patrijotai kada gaudavo tūks
tantines algas, o dabar nesiteikia,, 
kartą metuose, atsilankyti j Va
sario 16 Dienos minėjimą. Savo 
labai jdomią kalbą užbaigė cita
ta iš kraujo, darbo ir aukų rei
kalaujančio eilėraščio. Minėjimas 
baigtas Lietuvos Himnu.

Šnekutis

KONCERTAS
SYDNEJUJE ĮVYKSTA KOVO 6 D., PENKTADIENĮ,

8 VAL. VAK. KONSERVATORIJOS SALEJE, MACQUARIE STREET.

Kita informacija:
Solistai S. Baras ir G. Vasiliauskienė į Sydney atvyksta kovo 4 d. Susipažinomo vaka
rienę su svečiais solistais Apyl. Valdyba rengia kovo 5 d. 8 vai. vak. Dainavos salėje 
Bankstowne. Į vakarienę įėjimas $2 asmeniui.

Į koncertą ir sutikimo vakarienę bilietus platina Apyl. Valdybos nariai.
Kovo 7 d. ryte svečiai išvyksta koncertuoti į Canberrą.

Svečias solistas S. Baras išvyksta namo į Ameriką kovo 11 d. (Smulkiau apie tai 
bus painformuota susitikimų progomis).

KOVO 7 D. DAINAVOS SALEJE

BANKSTOWNO LIET. SPORTO KLUBAS NERIS

kviečia visus sportininkus, jų tėvelius bei draugus į

SUSIPAŽINIMO

VAKARIENE

Pradžia 7.30 vai. vak.

IKI PASIMATYMO DAINAVOJE!

GEELONG
BLYNŲ BALIUS

Pirmąjį šių metų balių Geelon- 
ge surengė Namų Taryba, ir tai 
buvo blynų balius. Nors Geelongo 
Liet. Namų Taryba persikrovusi 
statybos darbais, net davusi trum
pų atostogų kastuvams ir plaktu
kams griebėsi organizuoti blynų 
balių, kuris įvyko vasario 7 d.

Nors tai buvo metų pradžia ir 
visi tik po atostogų, bet į salę 
prigūžėjo gausybė svečių iš viso 
svieto, net ir iš Vokietijos (p. A. 
Lokienė ir Žemaitis su žmona, at
vykę aplankyti giminių). Žinoma, 
kaip visada, netrūko tautiečių ir iš 
kaimyninio Melbourno. šeiminin
kės p.p. K. Ivaškevičienė, O. Gvil- 
dienė, J. Valodkienė, V. Bindokie- 
nė ir I. Gailiuvienė tik čirškina 
blynus, kad net miela ne tik bu
vo valgyti, bet ir žiūrėti. Tos pa
čios šeimininkės svečių tarpe taip 
at platino p. R. Skėrienės dova
notus suvenyrus surinkdamos 27 
dolerius naujos virtuvės įrengi
mui.

Žinoma, visi svečiai susirinko 
gal ne tiek blynų užkąsti, kiek pa
remti lietuvių namų statybą ir 
apžiūrėti, kas jau padaryta. Pats 
Namų Tarybos pir-kas p. J. Gai
lius gausius, svečius gražiai pa
sveikino palinkėdamas malonaus 
vakaro. Balius užtruko gerokai po 
pirmųjų gaidžių, ir patenkinti sve
čiai skirstėsi linkėdami vieni ki
tiems pasimatyti ir kitame Namų 
Tarybos baliuje gegužės 30 d.

Dalyvis

KIEK AS SUŽINOJAU!

VIENO SUSIRINKIMO 
METU

Neseniai įvyko Melbourno Liet. 
Klubo susirinkimas, į kurį buvo 
atsilankę ir iš Geelongo pirminin
kas p. A. Jomantas su ponia, čia 
jie, ypač p. E. Jomantienė, turė
jo progos plačiau painformuoti 
apie lietuvišką radijo valandėlę, 
kuri duodama kiekvieną savaitę 
per 3GL radijo stotį. Čia buvo pa
brėžta, kad šios lietuviškos valan
dėlės tolimesnis išlaikymas pri
klauso nuo pačių lietuvių, kiek jie 
visa tai parems, nes vienai apy
linkei, ir dar tokiai neskaitlingai, 
kaip Geelong, sunku tą pusvalan
dį išlaikyti.

Susirinkimo pirmininko paska
tinti Melb. Liet. Klubo nariai tuoj 
pat suaukojo minėtos radijo va
landėlės išlaikymui $103.50.

Aukotojai:
Po $7: p. Antanaičiai. Po $5: 

p.p. Vingnenė, Vaičaitis, Zdanius, 
A. Baltutis. Po $4: Jokubauskas. 
Po $2: p.p. V. Kalvaitis, Son
gaila, Lazutka, Pridotkas, J.A., 
Vingrys, Baltrukonis, Budrys, V. 
Kazlauskienė, Birutė Vaitkus, Va
nagas, Aleknienė, V. Pažereckas, 
A. Pocius, V. Šalkūnas, N. But
kus, J. Balbata, J. šniras, A. Ba
joras, A. Rakštelis, J. Petkevi
čius. Po $1: p.p. A. Matukevičie- 
nė, Bikulčius, Vingrys, Meiliūnas, 
Vaičaitis, Dudėnienė, Kuncaitis, 
Balfiiūnianė, Barkus, Bartuška, 
Lazauskas, Paškevičius, Jurgis, 
Ališauskas, J. Neverauskas, G. 
Žvinakis, A. Barkauskas, Z. Zutc- 
ka, K. Prašmutas, V. Rekešius, 
K. Klupšas, V. Liubinas. S. Ei
mutis, J. Petrašiūnae, J. Norman
tas, P. šeikas, K. Kazlauskas, R. 
Kazlauskas. Po 50 centų: p. B.B. 
Iš viso sudėta $103.50.

Kitos aukos:
Australijos Liet. Kat. Fed. Val

dyba $50, V. Valuckis $25, Gee
longo Liet Bažnyčioje trečioji 
rinkliava $16.60, E. ir R. špoke- 
vičiai $10, V. Lakickas $10.

Pranešimai
MELBOURNE
SVARBUS PRANEŠIMAS 

MELBOURNO LIETUVIAMS
Sąryšyje su įvykstančiomis šiais 

metais Lietuvių Dienomis Mel
bourne sausio 19 d. sudarytas spe
cialus komitetas su pareigomis ap
gyvendinti, šių metų Kalėdų lai
kotarpyje atvykstančius į Lietu
vių Dienas programų dalyvius iš 
visos Australijos ir tikimasi sve
čių net iš Amerikos. Apgyvendini
mo reikalams komitetą sudaro šie 
asmenys:

Pirmininkas A. Ramanauskas 
teL 367780 darbo laiku, 477561 na
mų, P. E. Balčiūnienė tel. 426603 
bet kuriuo laiku, P. K. Čėsna, tel. 
456188, P. V. Špokevičius tel. 
433131.P.E., PJ. Šidlauskas tel. 
3962087, P.J. Sadauskas jun. P.A. 
Z. Jokūbaitis tel. 444334, P.B. 
Vingrys tel. 814737, P.K. Prašmu
tas tel. 421511 ext. 284 tik darbo 
laiku.

džiai, jūsų svetingos širdies ir su
pratimo, mūsų sunkioje užduotyje 
apgyvendinti į Lietuvių Dienas 
atvykstančius visų programų daly
vius.

Šiais metais bus bene rekordinis 
skaičius atvykstančių į Melboumą. 
Jiems visiems reikalinga nakvynė 
kelioms dienoms. Todėl, aukščiau 
išvardintas komitetas, kreipiamės 
jau dabar į jus — kiek galite su
teikite nakvynes, neatidėliodami 
praneškite telefonu ar asmeniškai 
apgyvendinimo komiteto nariams.

Apgyvendinimo Komiteto Įgalio
tinis, Karolis PraŠmutas

A.L.B.
MELBOURNO APYLINKĖS
METINIS SUSIRINKIMAS

A.L.B. Melb. Apylinkės Valdy
ba kviečia Melbourne Apylinkės 
visuotinį metinį susirinkimą kovo 
15 d., sekmadienį 5 vai. p.p. Lie
tuvių Namuose, 50 Errol St Nth. 
Melbourne.

Ko-Jbo

Jau ateinantį penktadienį (ko
vo 6 d. 8 vai. vak.) Konservatori
jos salėje Sydnėjuje įvyksta di
džiulė lietuvių meno šventė: kon
certuoja svečias iš Amerikos so
listas Stasys Baras ir solistė iš 
Adelaidės Genovaitė Vasiliauskie
nė. Visi raginami bilietais apsi
rūpinti iš anksto, nes prie įėjimo 
gali neužtekti laiko.

Canberroje minėtų solistų kon
certas įvyksta kovo 7 d. katali
kų centro salėje Manuka.

Solistas SL Baras atskrido iš 
Amerikos į Sydney geroką pusva
landi pavėlavęs. Kol perėjo per 
muitinės įstaigas numatytas lėk
tuvas j Adelaidę išskrido be jo 
ir dėl to susirinkę Adelaidės aero
drome tautiečiai svečio pasitikti 
krito i paniką. Solistas S. Baras 
Adelaidę pasiekė keliom valandom 
vėliau.

Melbourno Mot Soc. Globos 
Draugija savo keletos narių vai
kams suruošė šaunias ir turtin
gas vestuvines vaišes. Pasklidus 
gandui dabar pasiūlymai suruoš
ti vestuvinius pokylius ateina ir 
iš svetimtaučių.

Išvykdamas su visam i Ameriką 
melburnietis ir ilgametis Mūsų 
Pastogės skaitytojas p- Leonas 
Vacbergas užsisakė ~ 
gę ir šiems metams 
naujame pasaulyje.

Mūsų Pasto- 
nauju adresu

Mielą ansamblietę

MIELI MELBOURNO 
LIETUVIAI

Šį kartą neprašome jūsų pinigi
nės paramos, bet prašome nuošir-

Po $5: V. Junokas, A. Baltru- 
konienė, - V.T., A. Treikleris, L. 
Bučelis, Morkūnai, A. Jomantas 
senj., Jankus, Karpalavičius, 
Banga. Po $2: V. Rukšėnas, V.K.

Geelongo Apyl. Valdyba už gau
tas aukas visiems tautiečiams reiš
kia gilią padėką.

BIRUTĘ PROTAITĘ, susižadėjusią su 
EDVARDU NAGULEV1OIUM, nuoširdžiai sveikiname.

Sydnejaus Liet. Meno Ansamblis

Prieš porą savaičių sugrįžo vie
šėjęs Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse melburniskis prekybinin
kas A. Vaitiekūnas su žmona Vi
da. Abu džiaugiasi gražia išvyka, 
aplankę gimines ir senus pažįsta
mus.

Pereitų savaitę pravažiavo pro 
Sydney Dr. Rugienė iš Čikagos, 
Sydnėjuje ji praleido tris dienas 
pasimatė su pažįstamais ir ap
lankė bu v. Mūsų Pastogės redak
toriaus a.a. J. Kalakonio kapą. 
Su Kalakoniais ji dar buvo pažįs
tama iš Lietuvos.

nr. skaitėme
Adamkus (at- 

išsamų

Praėjusiame M.P. 
kad inž. Valdas 
kreiptinas dėmesys i jo ___  .
straipsni apie J.J. Bačiūna Mū
sų Pastogėje) nuo sausio 5 d. pas
kirtas specialiu asistentu prie U. 
S.A. direktoriaus vandens kontro
lės administracijoje.

Vasario 16 minėjimo proga Ade
laidėje buvo pravestas ir tradici
nis abiturientų pagerbimas, ku
riuo rūpinasi Moterų Sekcija. Pa
gerbime dalyvavo aštuoni abitu
rientai.

Sydnėjaus studentai savo nuo
taikingą tradicinį Initium Se- 
mestri balių šiais metais rengia 
balandžio 11 d. Dainavos salėje 
Bankstowne. Tai bene bus pirmas 
po Velykų patrauklesnis paren
gimas Sydnėjuje.

Melbumiškių karių veteranų 
ruoštame susitikime su svečiu iš 
Amerikos gen. M. Rėklaičiu ra
movės pirmininkas kažkodėl ap
lenkė ten dalyvavusi bendruome
nės apylinkės valdybos pirminin
ką kreipdamasis i susirinkusius, 
tuo tarnu svečias generolas pa
sielgė visai priešingai. Sakytume, 
gera pamoka vietiniui!

BILIETAI Į
BARO-VASILIAUSKIENĖS 

KONCERTĄ
Jau paruošti ir platinami bi

lietai į solistų S. Baro ir G. Va
siliauskienės koncertą, kuris įvyks 
Sydnėjuje kovo 6 d. Konservatori
jos salėje. Bilietus platina apylin
kės ir kultūros tarybos nariai.

PRANEŠIMAS

Susirinkimo darbotvarkė:
1) Susirinkimo atidarymas. 2) 

Mandatų komisijos sudarymas. 3) 
Susirinkimo pirmininko rinkimas. 
4) Valdybos pranešimai: a. Pirmi
ninko, b. Iždininko. 5) Kontrolės 
Komisijos pranešimas. 6) Garbės 
Teismo pranešimas. 7) Diskusijos 
dėl pranešimų ir apyskaitų priė
mimas. 8) Vykdomųjų organų rin
kimai: a. Valdybos b. Kontrolės 
c. Garbės Teismo. 9) 1971 metų 
sąmatos priėmimas. 10) Klausi
mai ir sumanymai bei kita infor
macija. 11) Susirinkimo uždary
mas.

Kviečiamu laiku kvorumui nesu
sirinkus, po pusvalandžio susirin
kimas įvyks nežiūrint dalyvių skai
čiaus (A.L.B. Statuto 20 par.)

Visi Melbourno apylinkės lietu
viai kviečiami skaitlingai susirin
kime dalyvauti.

A.L.B. Melbourno Apylinkes V-ba

Vasario 15 d. Sydnėjuje p.p. 
Protų namuose įvyko džiugių nuo
tykių: susižadėjo jų dukra Biru
tė su Eduardu Nagulevičium iš 
Melbourno. Apie rugpiūčio pradžią 
tikimasi ir šaunių vestuvių, 
kiname!

ATSIŠAUKIMAS

Seniau mokslininkai laikė algae 
(liet, mulas, dumblas, susidaran
ti žalsva primityvios augmenijos 
danga ant stovinčio vandens) kaip 
tinkamą maistą ateities tolimų dis 
tancijų astronautams, bet nese
niai ištirta, kad algae grynina ir 
orą: priima iškvėpuotą angliarūkš- 
tį ir gamina kvėpuojamą deguo
nį.

“Dainavos” salės adminitrato- 
rius p. A. Makaras primena, kad 
organizacijos, šiais metais prama- 
tančios savo parengimus Dainavos 
salėje, iš anksto turi užsisakyti sa
lę ir įmokėti depozitą. Kitu atve
ju salė gali būti išnuomuota ki
tiems.

Visais salės reikalais kreiptis į 
Dainavos administratorių A. Ma
karą 172 Canterbury Rd., Banks- 
town, tel. 70 5041.

DAINAVOJE
ĮSIDOMĖKITE: BENDRUO

MENĖS NAMŲ DAINAVOS ME
TINIS SUSIRINKIMAS ĮVYKS
TA KOVO 8 D., SEKMADIENI, 
3 VAL.P.P. DAINAVOS SALĖ
JE BANKSTOWNE (EAST 
TERRACE)

Svei-
Miela* Lietuvi!

ligo- 
prie-

Nuo vasario 7 d. Yalourn 
ninėje (Vic.) ištikus širdies . 
puoliui paguldyta p. Kazlauskie
nė. Širdies priepuolis nelaimingą
ją ištiko jai dalyvaujant su vy
ru lenkų baliuje ir be sąmonės 
buvo išvežta į ligoninę. Dabar jau 
pavojus praėjęs ir ligonė tikisi 
greit sugrįžti j namus.

Ir šieme Vasario 16-sios proga 
Morwell miesto (Vic.) vėliavų 
aikštelėje plevėsavo (lietuviška 
trispalvė. Prieš keletą metų mū
sų tautinių švenčių proga lietu
viškai vėliavai toje aikštelėje vie
tą iškovojo buvęs Latrobe Valley 
seniūnas F. Sodaitis.

Daugiau kaip metus išbuvę Eu
ropoje (Belgijoje) vasario 17 d. 
į Sydney sugrįžo p.p. Kabailų šei
ma. Sveikiname sugrįžusius!

LITUANUS yra vienintėlis mokslinis žurnalas laisvajame pasaulyje, 
kuris anglų kalba pristato lietuvių tautos padėtį ir gina jos reikalus 
prieš iškreiptą sovietų okupantų propagandą. LITUANUS taipgi 
spausdina Lietuvos istorijos, meno, kalbos ir literatūros studijas, ir 
tuo kelia tautinį susipratimą mūsų studijuojančiame jaunime.

LITUANUS yra siuntinėjamas į 97 laisvojo pasaulio kraštų uni
versitetus, kolegijas ir bibliotekas. Keturis sykius per metus LITUA
NUS lanko šias įstaigas ir atstovauja Lietuvą, šis darbas negali būti 
tęsiamas be Jūsų prenumeratos ir paramos. Jūsų prenumerata tiesio
giniai remia LITUANUS darbą.

Pas pabaltiečius LITUANUS yra vienintėlis žurnalas, kuris per 
15 metų, vien lietuvių pastangomis išsilaikė ir pasiekė tarptautinio 
dėmesio. Mes tikimės, kad Jūs padėsite šį darbą tęsti ir toliau.

LITUANUS žurnalas yra ne tik svarbus kitataučių informavi
mui, bet imponuoja mūsų lietuviškąją studentiją. Kviečiame įsijungti 
į LITUANUS darbą ir Naujų Metų proga užprenumeruoti LITUA
NUS sau arba kuriam studentui. Jis Jums tikrai bus dėkingas.

Turime vilties, kad į mūsų prašymą atsiliepsite prenumerata ar
ba auka. Iš anksto esame dėkingi.

Lituanua
Editorial and Managing Office: P.O. Box 9318, Chicago, HI., 60690

Mirties Slėnis Kalifornijoje 
reikšmingas tuo, kad tai pati že
miausia vieta šiaurės Amerikoje 
(279 pėdos žemiau jūros lygio). 
Bet dar keisčiau, ko mokslinin
kai neišaiškina, kad tame slėny
je dėl nežinomų priežasčių ke
liauja uolos, palikdamos aiškius 
pėdsakus.

GERAS PATARIMAS
Universalinėje parduotuvėje vy

riškis paklausė pardavėją:
— Kur aš galėčiau nupirkti tin

kamą dovaną žmonai gimimo die
nos proga?

— Ar seniai jūs vedę? — pa
sidomėjo pardavėjas.

— Jau dešimt metų.
— Tada prašome nulipti į pirmą 

aukštą. Ten yra nupigintų daiktų 
skyrius.

HUSU PASTOGĖ
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN” 

LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA 
Redaktorius: Vincas Kazokas

13 Percy Street, Bankstown, N.S.W., 2200. Tel.: 70-8395 
Administracijos tel. 649 9062

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra.
Prenumerata: metams $8.00, pusei metų — $4.00, trims mėnesiams 
$2.00. N. Zelandijoje ir Anglijoje kaina ta pati. Kituose kraštuose 
metams $10.00. Atskiro numerio kaina 20 centų.

Prenumerata adresuojama:
MŪSŲ PASTOGE, Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.., 2001 

Skelbimai:
1 colis per 1 skilti $1.20, bendruomeniniai $1.00. 

Už skelbimų turinį neatsakoma.

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore Syd
ney, tel.: 759 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian 
Community, P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, NS.W., 2001

6


	1970-03-02-MUSU-PASTOGE_0001
	1970-03-02-MUSU-PASTOGE_0002
	1970-03-02-MUSU-PASTOGE_0003
	1970-03-02-MUSU-PASTOGE_0004
	1970-03-02-MUSU-PASTOGE_0005
	1970-03-02-MUSU-PASTOGE_0006

