
Gyventi 
lietuvybe I

Kaip skaudžiai daugelį apvylė 
seniau galiojęs teigimas, kad tau
tybės pradai glūdi žmogaus pri
gimty. Atseit, vadovautasi įsitiki
nimu, kad kuo gimęs, tuo ir esi. 
Kitaip sakant, tautybė buvo lai
koma prigimtiniu dalyku ir kaip 
tokia prigimties keliu paveldima. 
Tačiau gyvenimo praktika paro
dė, kad kitokia pažiūra visiškai
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klaidinga: žmogus gimsta tik 
žmogum, ir visa kita, kaip tau
tybė, kultūra, tikėjimas ir t.t. 
yra įsigyjama. Tokiu būdu ir 
tautybės pagrindas nėra prigim
tis, o tik priklausomybė tam tik
rai specifinei kultūrai. Tautinė 
kultūra ir yra tautos ir tautybės 
pagrindas.

Bet kaip kiekviena kultūra 
yra įsigyjama, taip lygiai ji gali 
būti ir prarandama. Štai dėl ko 
yra pilnai atviras nutautėjimo 
klausimas. Bet gi kaip savą kul
tūrą galima prarasti, lygiai taip 
pat dedant pastangų galima ją 
ir išlaikyti net ir labai nepalan
kiose sąlygose.

Nutautėjimo grėsmę pajutome 
Šičia labai anksti, vis tik dauge
liui galiojusi senoji pažiūra — 
kad tautybė glūdi žmogaus pri
gimty — galbūt ir buvo tas vei
ksnys, kliudęs visą dėmesį ir vi
są mūsų veiklą koncentruoti į 
lietuviškos kultūros reikalus. 
Mes nuolat kalbame apie lietu
vybės išlaikymą, o tai yra ne kas 
kita, o rūpestis pačia lietuviška 
kultūra gyvenamoje aplinkoje ir 
mūsų sąlygose. Ir tai ne vien tik 
išlaikymas, o ta lietuviška kultū
ra ir gyvas gyvenimas bei jos ak
tualus kūrimas. Juk niekas ne
gali būti lietuviu lietuviškai ne
gyvendamas. Juk, sakysime, 
daug kas žino senovės graikų ar 
romėnų kultūras, net tobulai mo
ka tas senąsias kalbas, bet dėl 
to nepasidaro šiandie nei grai
kas, nei romėnas, nes niekas tuo 
negyvena.

Ir mums čia vien tik tekarto- 
jant tai, kas atsinešta ir scenose 
bei parodose gėrintis lietuviškos 
kultūros apraiškomis nedaug te- 
pagelbsti. Norint būti gyvu lietu
viu reikia ir lietuviškai gyventi 
plačiausia šio žodžio prasme. Ir 
toksai lietuviškas gyvenimas mū
sų aplinkoje dar turi būti ir są
moningas gyvenimas. Gal to tau
tinio sąmoningumo taip ryškiai 
nereikėjo pačioje Lietuvoje, nes 
ten tautietis nuo pat pradžios bu
vo supamas lietuviškos kultūros 
ir iš jos negalėjo pabėgti. Šičia 
gi toji lietuviška kultūra tėra tik 
sąmoningų tautiečių namuose ir 
jų širdyse. Vos tik peržengus 
liet, namų slenkstį tuoj pat pa
tenki jau už lietuvybės ribų, visai 
kitoje kultūroje ir teritorijoje.

Galbūt šitas rūpestis lietuvy
bės ateitimi Australijoje ir verčia

POLITIKOS VINGIUOSE

TRYS
Vyt. Bernotas

VIZITAI
Nežinia ar Biafros likimo rū- sunkumus patyrė prez. Pompidou

pėsčiai, ar daugiau Nigerijos že
mės turtai priviliojo didžiulį 707 
džetą su J.A.V. Steito sekretorium 
W. Rogers Nigerijos sostinėn La
os. Netikėtą svečią Nigerijos vy
riausybė sutiko šaltai ir gana ne
palankiai. Aišku demonstracija 
bei nesiskaitymu pasitinkant Ame
rikos atstovą, Nigerijos vyriausy
bė teikėsi paskirti mažai žinomą 
ir be to tik min. pavaduotoją sve
čiui priimti.

Gi pralaužus pirmuosius diplo
matijos ledus padėtis ir vėliau ne
daug tepasikeitė. Nigerijos vy
riausybės žinioje esanti spauda 
aiškiai pasisakė, kad toks atsilan
kymas Nigerijos žemėn nėra lau
kiamas, o tuo labiau nepageidau
tinas. Gal kiek mandagiau pasi
kalbėta su Nigerijos galva gene
rolu Gowan, tačiau ir jam pa
siūlius amerikoniškus dolerius 
mandagiai atsakyta, kad nei jų 
doleriai, nei gėrybės tuo tarpu ne
reikalingos.

_ * _

Jeigu nesklandžiai klostėsi se
kretoriaus Rogers kelionė Nige
rijoje tai nepalyginamai didesnius

Apie
STEIGIAMOJO SEIMO 

SUKAKTIS
Gegužės 15 d. sukanka 50 metų, 

kai laikinoje Lietuvos sostinėje 
Kaune susirinko Steigiamasis Sei
mas, visų Lietuvos gyventojų de
mokratiniu būdu išrinktas. Tai bu
vo nepaprastai svarbus įvykis vi
soje Lietuvos istorijoje. Steigia
masis Seimas, kaip tikrasis Lie
tuvos seimininkas, paskelbė savo 
tautai ir visam pasauliui apie vi
siškai atstatytų Lietuvos valsty
binę nepriklausomybę.

Dabar jau pats metas viso pa
saulio laisviesiems lietuviams reng

koncentrupti dėmesį ne vien į 
lietuviškos kultūros vertybes, ku
rias tebeprilaikome, bet lygiai ir 
į būdus, kaip šičia gyventi lie
tuviškai. Per ateinančias Vely
kas — kovo 27 - 29 d.d. įvyk
siančios Melbourne Studijos Die
nos ir būtų pirmas konkretus 
Žingsnis į šitų klausimų sprendi
mą — ne tiek kaip išlaikyti lie
tuvybę, bet visų pirma kaip gy
venti lietuvybe. Kokių išvadų 
šiose Studijų Dienose prieisime, 
ar surasime tam tinkamų recep
tų ir vaistų — tai priklausys nuo 
mūsų pastangų ir sugebėjimų. 
Tačiau viena aišku: jeigu jau to
kios dienos organizuojamos, jei
gu suvažiavusieji ieškos kelių tai 
išspręsti, pagaliau jeigu ir nebus 
tinkamų sprendimų, bet vis tiek 
suvažiuota, svarstyta, ieškota, tai 
jau bus parodyta, kad mes dar 
gyvename tąja lietuvybe, ir kad 
mes stengiamės ją gyvą išlaikyti.

Lietuviškos kultūros klausimai 
yra lietuviškos gyvybės klausi
mai. Ir juo daugiau jais vielosi- 
mės, tuo jie pasidarys nuims pa
tiems aktualesni.

Lietuviškoji kultūra apima vi
są lietuvišką gyvenimą. Pasirink
tos numatytose Studijų Dienose 
pagvildenti kelios temos dar vi
sų problemų neaprėps. Bet juk 
negalima visko iš karto apžioti. 
Viskam ateis laikas, bet svar
biausia, kad šioji pradžia, šios 
pirmosios Studijų Dienos pavyk
tų bent tiek, kad sužadintų noro 
daugiau šita kryptimi veikti ir 
siekti. Ir tai bus jau daug.

(v.k.)

viešnagė Amerikoje. Prancūzijos 
prezidento pirmąjį vizitą kitapus 
Atlanto ištisai lydėjo piketai, pro
testai ir demonstrantai. Kur pre
zidentas vyko, vyko drauge de
monstrantai. Kur jis bandė vie
šai pasireikšti, daugiau reiškėsi 
žydai. Prezidentui nuvykus į New 
York valstiją, tirštai apgyvendin
tą žydais, padėtis tikrai buvo pa
sigailėtina, kada daugumas sena
torių, kongersmanų su pačiu New 
Yorko burmistru J. Lindsay iš 
miesto tuo tarpu išvyko.

Paskutiniame kelionės maršrute 
sustojimas New Yorke turėjo būt 
atžymėtas grandiozine atsisveiki
nimo puota. Kadangi mieste neli
ko žymesnių politikierių, prez. 
Nixon turėjo keisti planus pats 
vykdamas su parinktais senato
riais į svečio išleistuves. Žinoma, 
toks Amerikos prezidento veiksmas 
kiek pataisė reikalus su prancū
zais, bet tuo pačiu dar labiau su
erzino vietinius žydus.

Priežastis visų boikotų ir gerai 
organizuotų demonstracijų gana 
aiški: Prancūzija, nuolatos skel
bus savo neutralumą A. Rytuo-

mus
tis paminėti šią nepaprastai svar
bią sukaktį. Be to, birželio 15 d. 
sukankant sovietų agresijos prieš 
Lietuvą 30 metų sukakčiai, dera 
abu įvykius sujungti ir juos iš
ryškinti ne tik saviesiems, bet ir 
svetimiesiems.
Vliko Valdyba kviečia visose vie

tovėse gyvenančius lietuvius nedel
siant pradėti rengtis minėjimui, 
iniciatyvos imantis atitinkamoms 
vietos organizacijų vadovybėms 
arba sudarant specialius tam rei
kalui komitetus.

(ELTA)

VASARIO 16-JI AMERIKOJE 
Lietuvos nepriklausomybės šven

tės proga Lietuvos pasiuntinybėje 
įvyko priėmimas, kuriame daly
vavo 220 asmenų, šalia amerikie
čių diplomatų ir kongresmanų dar 
dalyvavo taut. Kinijos, Haiti, 
Rvanda ambasadoriai. Vatikano 
delegatas ir eilė kitų. Be to dal
bų vo JAV vidaus reikalų ministe- 
rio pavaduotojas C. L. Klein su 
savo specialiu patikėtiniu Valdu 
Adamkum.

Filadelfijoje Vasario 16 minė
jime dalyvavo ir kalbėjo prez. Ni- 
xono spec, patarėjas James Humes 
ir “Readers Digest” redaktorius 
O. K. Armstrong.
Lietuvos nepriklausomybės 52-ją 

sukaktį paminėjo plačiai Amerikos 
dienraštinė ir kita periodinė spau
da.

ŽINIOS
Amerikiečių bombonešiai jau ke

lintą kartą puola šiaurės Vietna
mo karinius telkinius ir traspor- 
tą Laos teritorijoje.

_  * —
Suvienytos Arabų Respublikos 

prez. Nasser išleido atsišaukimą 
į visus mahometonus kviesdamas 
stoti į šventąjį karą prieš Izra
elį.

_ * —
Guatemalos užsienių reikalų mi- 

nisteris Alberto Mohr komunistų 
revoliucionierių buvo pagrobtas 
reikalaujant paleisti vieną maišti
ninkų vadovą. Guatemalos vyriau
sybė turėjo su šia sąlyga sutikti 
ir taip buvo ministeris išlaisvin
tas.

se, pasidarė visai vienašališka
arabų valstybėms. Pastaruoju me
tu daug nemalonumų sulaukė 
Georges Pompidou vyriausybė iš 
Washingtono, kada parduodamų 
lėktuvų skaičius Libijai nuolatos 
didėjo. Dėl to ir prez. Nixon bu
vo priverstas keisti savo nuomonę 
žydams sutikdamas perleisti Izra- 
ėlio prašomus ginklus ginkluotų 
jėgų balansui.

_  * __
Visai kitokį priėmimą Londone 

turėjo vak. Vokietijos kancleris 
Willy Brandt, nes vyko ten kaip 
nepaprastas valstybės svečias. 
Nereiktų manyti, kad anglai ne
sugeba geriau už kitus šaukšte su
kelti audrą, tačiau šį kartą Lon
done nesimatė protestų, nei de
monstrantų.

Vakarų Vokietijos kancleris pri
imtas šiltai, nuoširdžiai ir net su 
visais valstybiniais honorais. 
Kaip niekada vokiečiui praeity, W. 
Brandt atiteko pati didžiausia gar
bė kalbėti abiejuose parlamento 
rūmuose — Home of Lords and 
House of Commons.

Savo šiltu priėmimu anglai įro
dė, kad moka įvertinti vokiečių
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STUDIJŲ DIENŲ PROGRAMA
Penktadienis, kovo 27 d.
1.00-2.00 vai. p.p. dalyvių re

gistracija.
2.00-2.30 vai. p.p. Sveikini

mai (Melb. apyl. pirmininkas, 
Studijų Dienų rengimo pirminin
kas, ALB Krašto Kultūros Ta
rybos pirmininkas).

LIETUVIO ATEITIS 
AUSTRALIJOJE 
(2.30-6 vai. p.p.)

Moderatorius A. Zubras (Mel
bourne)

Prelegentai (kiekvienas po 30 
min.):

Dr. K. Kemežys (Canberra)
Dr. A. Mauragis (Sydney)
Dr. A. Stepanas (Adelaide)
Dr. K. Zdanavičius (Geelong) 
M. Didžys (Melbourne)
Po pranešimų bendros vienos 

valandos diskusijos.

V.K. JONYNAS ILIUSTRACIJA

pastangas palaikant Anglijos in
teresus Europos ekonominėje 
bendruomenėje.

Tarp vyriausybės galvų vyko 
nuoširdus pasikalbėjimas Europą 
liečiančiais klausimais. W. Brandt, 
be abejo, apšvietė britus nauja 
Bonnos patirtimi tiesiant tiltus į 
rytinę Vokietiją, Waršuvą ir Mas
kvą. Tuo tarpu neatrodo, kad vo
kiečiai progresuoti] rytuose. Vak. 
Vokietijos santykių sušvelnimui su 
broliais statomos nepriimtinos są
lygos. Rytų Vokietija reikalauja 
ne tik Bonnos pripažinimo kaipo 
savistovios valstybės, bet ir vak. 
Vokietijos išstojimo iš N.A.T.O. 
ginkluotų pajėgų. Kitaip sakant, 
Maskvos vairuojamas rytinis blo
kas deda visas pastangas N.A.T.O. 
sužlugdyti ir amerikonus iškraus
tyti iš Europos.

Min. p-kas H. Wilson nors ir 
užtaręs vokiečių svajones tartis su 
rytais, neatrodo kad per daug prie 
šintųsi rytų Vokietijos suverenu
mo pripažinimui, kadangi dvi Vo
kietijos Anglijos atžvilgiu visada 
sudarytų mažesnį anglams pavo-

Šeštadienis, kovo 28 d.
SPAUDOS REIKALAI

(nuo 9 vai. ryto iki 12.30 vai.)
Moderatorius V. Saudargas

(Sydney)
Prelegentai: V. Kazokas (Syd

ney)
Kun. P. Vascris (Melbourne)
V. Radzevičius (Adelaide)
A. Garolis (Sydney)
Pietūs 12.30 iki 2 vai.

LITUANISTINIS ŠVIETIMAS
Moderatorius A. Mikaila
Prelegentai: kiekvienas po 30 

min.):
D. Simankcvičienė (Melb.)
J. Janavičius (Sydney)
V. Straukas (Adelaide)
V. Oižauskas (Melbourne)
Seka bendros diskusijos (4-5

vai. p.p.)

IMPACT AUSTRALIA!
Ryšium su Australijos 200 metų 

atradimo sukakties metinėm Aust
ralijoje ir Sydnėjuje organizuoja
mos šiam įvykiui paminėti didelės 
iškilmės, kuriose specialiai daly
vauti atvyksta ir Britanijos kara
liškoji šeima su pačia karaliene.

Sydnėjuje Good Neighbour 
Council rūpinasi iškelti ir pabrėž
ti ateivių įnašą į Australijos gy
venimą. Ta proga organizuojama 
jau ateinantį šeštadienį, kovo 14 
d. platus tautybių koncertas Syd- 

jų negu viena. Kas liečia N.A. 
T.O. santarvę, ypač jei kada kiltų 
klausimas dėl Vokietijos pasitrau
kimo,- anglai į tokį reikalą žiūri 
truputėlį atsargiau. Didžioji Bri
tanija žino, kad be vak. Vokieti
jos Europos apsauga liktų bevil
tiška. Tokiu atveju Anglija virstų 
ne vien buferio zona prieš komu
nizmą, bet karo atveju pirmuoju 
Maskvos taikiniu Europoje.

Sekmadienis, kovo 29 d.

8 vai. vak. Putino drama 
“Valdovas” Melb. Liet. Namuo
se. Stato Adelaidės Lietuvių Te
atras.

Šios Studijų Dienos yra pirmas 
Australijos lietuvių kultūrininkų 
bandymas susieiti ir pašventus 
porą dienų išsikalbėti mums rū
pimais klausimais. Šių Studijų 
Dienų pasisekimas priklausys 
nuo visų dalyvių. Dalyvaukime 
visi jose aktyviai.
ALB Krašto Kultūros Taryba 

ourne -pa

DIPLOMATO 
NETEKUS

Nepr. Lietuvos diplomatinė tar
nyba neteko dar vieno ilgamečio 
nario — Lietuvos Pasiuntinybės 
sekretoriaus, Antano Liutkaus. Jis 
vasario 9 d. mirė Paryžiuje.

A. Liutkus, gimęs 1906 m. Ma
žeikių apskr., 1931 m. buvo baigęs 
teisių fakultetą Vytauto D. Uni
versitete Kaune. Nuo 1933 m. įsi
jungė į darbą Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijoje ir nuo 1936 
m. buvo paskirtas Lietuvos pasiun
tinybės Paryžiuje attache, nuo 
1938 m. ten pat II sekretorium ir 
prekybos sk. vedėju. Taigi velio
nis, ligšiol dirbęs Lietuvos pa
siuntinybėje Paryžiuje, čia išbu
vo net 34 metus, gi užsienio mi
nisterijos ar. diplomatinėje žiny
boje, tėvynėje ir svetur — 37 me
tus.

A. Liutkus buvo ir dailininku, 
atkreipęs dėmesį Paryžiuje. Pla
čiau dailėje pradėjo reikštis 1945 
m., pirmą kartą pasirodęs pran
cūzų modernaus meno parodoje 
Nicoje, šalia Paryžiaus, Liutkus 
daugelį metų yra gyvenęs Vidur
žemio jūros pakrašty, Villefran- 
che s/M. Velionis nėra vengęs vi
suomeninio, bendruomenės darbo 
ir nuoširdžiai padėdavo Paryžiuje 
ar ties Viduržemio jūra apsilan
kantiems tautiečiams iš JAV ir 
kitur. A. Liutkus visą eilę metų 
uoliai talkininkavo Eltai praneši
mais apie Paryžiaus lietuvių gy
venimą ar politinius ir kt. įvy
kius.

(ELTA)

ney Town Hali, šioje salėje tą 
pačią dieną 2-5 vai. p.p. įvyksta 
jaunimo pasirodymai, o vakare 
7.30-10.30 vai. grandiozinis dainų 
ir šokių koncertas, kur tarp kitų 
dalyvauja ir Sydnėjaus Liet. Me
no Ansamblio choras, vad. M. 
Umbražiūnienės ir tautinių šokių 
grupė, vad. M- Osinaitės-Cox. Į 
šį koncertą įėjimas visiems laia- 
vas.

Taip pat numatoma surengti 
Commonwealth banko patalpose 
Martin Place didžiulė užjūriuose 
gimusių dailininkų dailės paroda, 
kuri įvyksta nuo kovo 31 d. iki ba
landžio 10 d. I šią parodą pakvies
ta dalyvauti ir eilė lietuvių daili
ninkų.

Ateivių tautodailės paroda ren
giama Waltons Prekybos Namų 
patalpose 5-tas aukštas Park & 
George Sts, City. Šioje parodoje 
lietuvių skyrių organizuoja p. G. 
Kazokienė. Paroda įvyksta balan
džio 6-18 d.d.
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JONAS SOUONAS

LAIŠKAI IŠ ADELAIDES VI. Radzevičius

Solistas S. Baras Adelaidėje
girdėjau nuo pat 1944 metų. Lig- 
šiol lietuvis kiekvieną tenorų ly
gina su Kipru Petrausku ir pagal 
jj rikiuoja kitus. Klausantis so
listo Baro arijų, man atrodė, kad 
ateis laikai, kada lietuvis vertins

apie šventes ir parengimus
Lietuvių visuomenės šventės ir parengimai yra savotiškas fe

nomenas mūsų bendruomeniniame gyvenime. Jis savotiškai keitėsi 
pritapdamas prie gyvenamųjų sąlygų. Dėl to vertėtų tik džiaugtis. 
Tačiau mūsieji parengimai byloja ir mūsų veiklos pajėgumą. Tai 
savotiškas veidrodis, kuriame atsispindi ir dalis mūsų visuomenės 
veiklos.

Dalis mūsų visuomenės dar gerai atsimena tremties dienose 
turėtuosius parengimus. Stovykloje gyvenant net ir mažesnio po
būdžio parengimai — minėjimai gimnazistų vakarai, sporto rung
tynės įgaudavo visuomeniškumo pobūdį. Dažnai ir mažesnės apim
ties parengimuose dalyvaudavo ir dauguma stovyklos gyventojų. 
Ir tos visos šventės tapdavo visos bendruomenės švente. Tai bu
vo suprantama; daugumas į parengimą ateidavo, nes tai būdavo 
vienintelė pramoga stovykloje. Žodžiu, vienas ar antras parengi
mas turėjo savotiško monopolio teises. Už tat neretai nedaug 
tebuvo rūpinamasi parengimo meniniu lygiu — užtekdavo len
ciūgėlių ir krepšinio.

Įdomu, kad mums persikėlus emigracijon net keliolika metų 
lietuvių bendruomenės vadovai — dažniausi parengimų vykdyto
jai — laikėsi įsikibę į panašų parengimų “apvaikščiojimą" ir 
čia Amerikoje. Nepasakysiu, kad tie parengimai nebuvo sėkmin
gi. Anaiptol. Jie dažnai sutraukdavo didžiules minias žiūrovų. 
Ir kur nesutrauks! Tik pamanykime: Vokietijoje, sakykime, dauge
lis mūsų apie Čiurlionio ansamblį tik spaudoje skaitėme. O čia
— Čiurlionis įsikūręs ir atgaivintas Clcvelande staigiai tapo dau
gelio kaimynų. Jis buvo pasiekiamas tokioms vietovėms, kaip Chi
cago, Detroitas, Torontas, Hamiltonas. Tai vis didieji lietuvių 
bendruomenės lizdai.

Vis dėl to mūsų veikloje atsirado tam tikras dvilypumas. Ša
lia atsivežtinių parengimų mes čia radome senosios kartos draugi
jų pobūvius bei įvairius piknikus. Šitas dvilypumas iš kart buvo 
visiems primtinas ir naudingas: žiemą linksmindavomės salėse, o va
sarą daržuose gerdavome alų ir valgydavome lietuviškus kopūstus ir 
lenkiškas (Liublino unijos įtaka?) dešreles. Tam tikras savotiškas 
asimiliavimasis įnešė daug sklandumo ir mūsų vėliausios išeivijos 
su anksčiau atvykusiais emigrantais. Tačiau šitas "medaus mėnuo" 
jau senokai pasibaigė. O baigėsi dėl dviejų priežasčių: pirma
— seniesiems ateiviams “dypukų" parengimai a la literatūros 
vakarai, muzikos rečitaliai buvo “virš jų galvos" ir nesuprantami, 
o antra — naujiesiems ateiviams pabodo piknikiniai nusigėrimai.

Jau keletas metų, kai mūsų parengimuose jaučiamas, sakyč, 
labai normalus skilimas. Senosios kartos lietuviai jau nebesilanko 
į kultūrinius parengimus, o naujieji ateiviai į piknikus. Ir taip 
dvi išeivijos kartos dabar bendrauja tik spaudoje (ne visoje: pavz., 
Draugas, Darbininkas, Dirva) arba privačiose šeimų šventėse. Ši
toks savotiškas skilimas kultūrinėje veikloje nebepaliko be įta
kos. Šiandien mes jaučiame, kad pamažu, bet užtikrintai tos dvi 
emigrantų kartos tolsta viena nuo kitos. To skilimo didėjimas yra 
nesustabdomas, nes ir buvusių tremtinių kultūriniai parengimai 
jau įžengė į naują erą. Ir jiems pabodo lenciūgėliai bei krep
šinis. Nūdieninį jauniausios kartos lietuvį ne visi parengimai gali 
jau taip patraukti. Išpenėjome ir išlepome. Be to tapome turtingi.

šiandien mūsų smulkioji buržuazija jau kitas madas vaikosi; 
dažnai jau ji eina į tuos parengimus (opera, baliai banketai), kur 
poniutės gali savo minkus pravėdinti ir kaimynei pavydo sukel
ti. Ką tat reiškia? Nagi nieko daugiau, kaip asimiliacija su šio 
krašto smulkiaisiais kapitalistais. Tai vienas iš daugelio nutautė
jimo ženklų, kuris nematomai, bet labai žiauriai griaužia mūsų 
tautino sąmoningumo pamatus. Šitokiu keliu pasukus mes kartu 
pasukame ir savo jaunimo ateitį. Nukultūrinti bendruomeniniai 
parengimai labai žymiai prisideda prie mūsų jaunimo nutautini
mo. Nors ir žinome, kad savo ekstravagantiškais parengimais jau
nimo nenustebinsime, savo nuomonės ir nusistatymo laikomės ir 
tuo būdu nuo lietuviško kamieno plėšte plėšiame jaunąją išeivi
jos kartą.

— Brangus Pone Barai, nuo
širdus ačiū už šią dainų šventę, 
kurios tik ką nuskambėję garsai 
dar ilgai aidės Adelaidės lietuvių 
ausyse. Jūsų galingas balsas giliai 
suvirpino mūsų širdis pasididžia
vimu, kurj mes jaučiame ne tik 
prieš kitataučius, bet ir savyje, 
turėdami toki iškilų dainininką, 
lietuvių tautos sūnų. Mūsų gili 
padėka už atvykimą i ši tolimą 
žemyną dainos garsais sustiprinti 
Australijos lietuvių dvasią ir tau
tiškumą. Ačiū nuoširdžiai ir mūsų 
mielai poniai Vasiliauskienei, savo 
daina praturtinusiai šio vakaro 
koncertą. Baigdamas prašau p. 
Barą šios viešnagės atminimui pri
imti Adelaidės lietuvių choro Li- 
tuania simbolinę dovanėlę — bu
merangą. Taip kaip jis mestas 
grįžta jį metusiam atgal į ran
kas, taip ir mes visi tikimės ir sa
kome ne sudie, bet iki pasimaty
mo. — Tai trumpa Jurgio Jonavi- 
čiaus padėka solistui Stasiui Barui 
po jo pirmojo koncerto Australi
joj. Jis, kaip žinoma, įvyko Ade
laidėj, Scott Teatro salėje. Tarp 
600 svečių buvo visa eilė austra
lų dignitorių įskaitant ir Meno 
Festivalio organizatorius bei vado
vus, kuriems Jurgis Jonavičius 
turėjo progos taip pat tarti ke
lis žodžius.

Po koncerto sekusioje Moterų 
Sekcijos vakarienėje, kuri vyko 
Lietuvių Namuose, abiems daini
ninkams (S. Barui ir G. Vasiliaus
kienei) vėl buvo jautriai išreikš
tas adelaidiškių pasididžiavimas 
ir dėkingumas už koncertą, kokio 
Adelaidė neturėjo per visus trem
ties metus. Prie kuklių ir santū
rių žodžių, kuriais čia svečią svei
kino koncerto suorganizavimo va
dovas Juozas Lapšys, vėliau pri
sijungė eilė kitų visuomenininkų. 
Pareikštose mintyse buvo akcen
tuotas Adelaidės lietuvių noras 
praplėsti kultūrinį bendradarbia
vimą su Amerikos lietuviais.

Nuotaikos tiek koncerto, tiek va
karienės metu priminė tas nuotai
kas, kuriomis gyveno Adelaidės 
lietuviai velionies Juozo Bačiūno

viešnagių metu. A .a. Bačiūnas “at
rado” Australijos lietuvius ir pra
skynė kelius, tačiau ligšiol tais ke
liais tikrai dar nedaug kas pasi
naudojo. Iš menininkų solistas 
Stasys Baras yra pats pirmasis. 
Adelaidės lietuviai, ypač šio kon
certo organizavimo branduolys, tu
ri eilę planų ir netolimai ateičiai. 
Apie juos bus progos vėliau pa
kalbėti.

— Mes visi esame lietuviai ir 
mūsų visų širdys plaka tuo pačiu 
ritmu, — per vakarienę kalbėjo 
solistas Stasys Baras, — mes vi
si gyvename tam pačiam tikslui. 
Jūs čia, Australijoj, esate mūsų, 
broliai, atskirti tik fiziniu atstu
mu ir aš tikrai gailiuosi, kad tas 
atstumas yra didelis, tačiau jūsų 
nuoširdumas ir vaišingumas yra 
tapęs mitu Amerikos lietuvių tar
pe. Džiaugiuosi, galėdamas pas jus 
paviešėti.

0 Adelaidės lietuviai faktiškai 
neleido svečiui nė atsikvėpti. At
vykimo dieną koncertą organizavu
sio komiteto ponios surengė sve
čiui sutikimo vaišes “po vynuo
gėm” pas p.p. Jonavičius. Pali
kę vieną solistą Barą globojan
čiose ponų Vasiliauskų rankose 
.repeticijoms ir kryžiaus keliams 
TV stotyje), sekančią dieną atsi
griebė pietumis pas p.p. Lapšius 
ir popiete pas p.p. Matiukus. Jei-

gu svečias būtų turėjęs daugiau 
laiko, adelaidiškiai būtų jį vaiši
nę be pertraukos, nuo pirmos jo 
atvykimo minutės iki paskutinės, 
kurią jis praleido Lietuvių Katali
kų Centre per atsisveikinimo pie
tus.

Tikrai sunku nubrėžti ribą tarp 
vaišių ir varginimo. O solisto Baro 
programa tikrai apkrauta; jis pats 
staiga permestas į naujas klimati
nes sąlygas, prie kurių net orga
nizmas nespėjo prisitaikyti. Baras 
ne eilinis visuomenininkas, o me
nininkas, kurio vienintėlis muzi
kos instrumentas — balsas, reika
lingas ypatingos priežiūros ir glo
bos. Jis negali leisti sau to, ką 
leidžiame sau mes patys, eiliniai 
žmogeliai. Ir ponia Vasiliauskienė 
turėjo daug vargo, saugodama 
svečią nuo perdidelio vaišingumo.

Meninis solisto Baro pasvėrimas 
yra už mano pajėgumo ribų. Ma
no pergyvenimai klausantis jo 
dainavimo yra grynai asmeniniai 
ir aš nerandu žodžių tiems pergy
venimams tinkamai formuluoti. 
Mėgau klausytis dainos Lietuvo
je, garbinau operas ir turėjau vi
są eilę savo “favoritų”. Tik so
listo Baro besiklausydamas aš pa
jutau, ko esu nustojęs ir ko ne

ateinančias tenorų kartas lygin
damas jas su tenoru Stasiu Ba
ru.

Tikrai malonu painformuoti 
“Mūsų Pastogės” skaitytojus, kad 
žinoma mūsų dainininkė ir daina
vimo mokytoja ponia A. Binkevi- 
čiūtė-Gučiuvienė ruošia išsamią so
listo Baro pirmojo koncerto ap
žvalgą. Kaip žinoma, ponia Gu- 
čiuvienė dar Lietuvoje buvo žino
ma dainos meno kritikė.

Kadangi Stasio Baro ir G. Va
siliauskienės gastrolėse visur bus 
dainuojamos tos pačios dainos, 
verta pažymėti tų dainų grupes: 
koncertą S- Baras pradeda klasi
kais (Donaudy, Handel, Giorda
no). Toliau jis pereina prie lie
tuvių liaudies dainų ir originalių 
lietuvių kompozitorių kūrinių. Pir
mos dalies viduryje (tarp klasi
kų ir lietuviškų kūrinių) pasirodo 
solistė G. Vasiliauskienė su ketu
riom dainom. Antroji koncerto da
lis pradedama abiejų solistų duetu 
iš operos Carmen. Toliau Baras 
duoda tris arijas iš lietuviškų ope
rų (Radvila Perkūnas, Jūratė ir 
Kastytis ir Dana). G. Vasiliaus
kienė padainavus Mozartą, Dva
rioną ir Puccini, Stasys Baras 
baigia klasikinėm oj>erom (Giacon- 
da, Carmen ir žydė).

Gilaus liūdesio valandoje sesei s. Elenai Laurinaitienei 
ir p. Jonui Laurinaičiui, netekus sūnaus sk. vyčio si.

A. + A.
AUDRIAUS LAURINAIČIO,

nuoširdžią brolišką užuojautą reiškia

L.S.S. Australijos Rajono Vadi ja

Gilioje skausmo valandoje, eismo nelaimėje žuvus sūnui 
a. a. AUDRIUI LAURINAIČIUI,

p.p. Elenai ir Jonui Laurinaičiams nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Lidija ir Bronius Žaliai

Mylimam sūnui AUDRIUI tragiškai žuvus, 
mielus E. ir J. LAURINAIČIUS giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Vita, Aleksandras ir Algis Jakštai

Ilsėkis ramybėje, AUDRIAU, netikėtai atšauktas iš 
mūsų tarpo. Skaudžiai liūdėdami Tavęs netekus nuoširdžiai 
skausme užjaučiame Tavo tėvelius E. ir J. Laurinaičius ir 
visus Tavo artimuosius bei bendradarbius.

Australijos Liet. Stud. Sąjungos 
Sydnėjaus Skyriaus Valdyba

A. A.
Audrius Laurinaitis

PAKIRSTAS ŽIEDAS
(A. LAURINAIČIO ATMINIMUI)

šiame pasaulyje mirtis yra es
minė gyvenimo dalis ir žmogus tu
rėtų būti su ja taip susigyvenęs, 
kad net neturėtų jaudintis vie
nam ar kitam pasitraukus iš gy
vųjų tarpo. Kasdien skaitome 
spaudoje, kad neskaitant natūra
lių mirčių žūsta tai vienokiose, 
tai kitokiose nelaimėse tūkstan
čiais, tačiau teisiogrniai mūsų tas 
neliečia ir dėl to nesijaudiname. 
Pagaliau visi įsitikinę, kad kiek
vienam teks neišvengiamai anks
čiau ar vėliau mirti, bet kol ne
atėjo toji atsiskyrimo valanda 
jaučiamės savo gyvenimu tikri.

Mes lietuviai daug skaudžiau 
išgyvename mirties grėsmę, kad ji 
nuskina vieną kitą ir iš mūsų 
bendruomenės daržo. Ypač pasta
raisiais metais mirtis mūsų tarpe 
pradėjo dažniau lankytis daugiau
sia išsivesdama į anapus vyres
niuosius. Tačiau nors ir su skau
dama širdimi vis tiek be priekaiš
tų priimame faktus, kad tai na
tūralu, nes čia daug turi reikš
mės ir amžius, ir išsisėmimas. Bet 
juo skaudžiau ir net maištaudami 
pasitinkant žinią kai mirtis pra
deda skinti ne tik tėvų, bet ir 
mūsų bendruomenės gražiausias 
ateities viltis.

Gal niekad taip skaudžiai Syd
nėjaus lietuvių bendruomenė ne
buvo sukrėsta, kai kovo pirmą 
dieną pasklido žinia, kad naktį iš 
vasario 28 į kovo 1 d. auto ka
tastrofoje žuvo antro kurso me
dicinos studentas N.S.W. Univer
sitete Audrius Laurinaitis. Dau
geliui šitoji žinia buvo didelis 
smūgis nevien dėl to, kad tai 
buvo artima pažintis su jo tėvais 
ar su juo pačiu, bet juo labiau 
dėl to, kad Audriaus asmenyje 
lietuvių bendruomenė neteko jau
no, gabaus ir daug žadančio są
moningo lietuvio, kokių jo amžiaus 
tarpe palyginamai gana reta.

Labai sėkmingai pereitais me
tais užbaigęs pirmąjį medicinos 
kursą N.S.W. universitete Audrius 
jau pereitą pirmadienį turėjo pra
dėti anrtąjį kursą ir tą šeštadie
nį išvykdamas į jaunimo subuvi
mą tėvams pareiškė, kad tai pasku 
tinė išvyka jaunatviškai pasilinks
minti, nes prieš aki sunkūs stu
dijų metai ir jis buvo pasiryžęs 
ištisus metus užsidaryti ir kietai 
dirbti. Deja, tai buvo paskutinė 
Audriaus išvyka iš viso. Grįžtant 
namo ant posūkio mašina apsi
vertė ir Audrius, sėdėjęs šalia vai
ruotojo, vienintelis iš važiuotojų 
buvo vietoje užmuštas. Kiti su 
lengvais apsibraižymais išliko svei
ki.

Audrius jau visa savo esybe 
buvo Australijos lietuvis: gimęs 
Australijoje 1951 m. birželio 19 d. 
Sydnėjuje, kaip vienintelis susi
pratusių tėvų tautiškai sąmonina
mas ir auklėjamas jis buvo išau
gintas kaip giliai sąmoningas lie
tuvis, daug vilčių teikęs ne tik 
tėvams, kaip vienintelė paguoda, 
bet ir visai lietuvių bendruome
nei. Jau nuo septynerių metų ak
tyvus skautas, dalyvavęs visose 
stovyklose, greitai kilęs ne tik pa
tyrimo laipsniais, bet ir organiza
cinėse pareigose. Pastaruoju me
tu jis buvo Aušros tunte Gedimi
no draugovės draugininkas, skau
tas vytis, šoko tautinius šokius,, 
vaidino dalyvaudamas įvairiuose 
bendruomenės parengimuose kaip 
aktorius, pranešėjas ar kitose pa
reigose. Audrius nebuvo iš tų, ku
rie tėvų stumiami tik atlikdavo tai, 
kas būdavo jiems įsakyta. Prie
šingai, Audrius sąąmoningai pats 
visur dalyvavo įdėdamas daug šir
dies ir kaip dalyvis, ir kaip lietu
vis. Nekalbant apie jo aktyvumą 
skautuose, jis dar entuziastingai 
šoko taut, šokių grupėje ir net 
šių metų pradžioje buvo išrink-

Tragiškai žuvus sūnui
A. A.

AUDRIUI LAURINAIČIUI
brangius p.p. Eleną ir Joną Laurinaičius skausmo 
valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Skautų Tėvų ir Rėmėjų Komitetas

Brangaus sūnaus 
Audriaus 

tragiškai netekusius 
ELENĄ ir JONĄ LAURINAIČIUS 

didžiame jų skausme nuoširdžiai užjaučia

D., S. ir A. Skaruliai

Mūsų mielus prietelius Eleną ir Joną Laurinaičius, 
jų vieninteliam sūnui

AUDRIUI
tragiškai žuvus, didžio skausmo metu nuoširdžiai 
užjaučiame drauge liūdėdami

Hilja ir Jonas Ozarskiai.

Mielus Eleną ir Joną Laurinaičius, jų sūnui 
AUDRIUI

tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

J. M. ir R. Zinkai.

Gerbiamus p. J. ir E. Laurinaičius, 
jų sūnui AUDRIUI mirus, 

liūdesy giliai užjaučiame.

Ramunė ir Michael Cobb.

“Aušros” Tunto Vadovui
s.v. si. AUDRIUI LAURINAIČIUI 

tragiškai žuvus, jo tėvus s. Eleną Laurinaitienę 
ir p. J. Laurinaitį nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

“Aušros" T imt as.

tas į Liet. Stud. Sąjungos Syd
ney skyriaus Valdybą. Tačiau ne
žiūrint visų visuomeninių ir kul
tūrinių įsipareigojimų Audrius la
bai rimtai žiūrėjo j pasiruošimą 
gyvenimui: jis labai gerai baigė 
gimnaziją, gavo valstybinę stipen
diją ir taip aukštais pažymiais 
baigė medicinos pirmąjį kursą.

Šeimoje Audrius buvo vientur
tis vaikas ir riša tėvų paguoda. 
Tiesa, Laurinaičių šeima ir iš 
anksčiau yra likimo persekiojama, 
bet šis likimiškas smūgis netekus 
sūnaus pačiame žydėjime yra pats 
skaudžiausias. Prieš keletą metų 
šeimos tėvas p. J. Laurinaitis dar
bovietėje nukrito ir skaudžiai su

sižalojęs visam gyvenimui paliko 
invalidas. Visa paguoda buvo au
gantis tėvų ir visų džiaugsmui sū
nus Audrius, kurį, deja, likimas, 
pačiame amžiaus gražume tėvams 
ir mums išplėšė.

Sakydami sudiev tau, Audriau, 
nedrįstame sakyti, kad ramiai il
sėtumėte, nes Tu dar nebuvai pa
vargęs, o kupinas jėgų ir energi
jos prasiskleisti ir atsiskleisti vi
soje pilnumoje tėvų ir visų mū
sų džiaugsmui. Deja, mūsų viltys, 
ir lūkesčiai eina vienais keliais, 
o likimas nusprendžia ir vykdo ki
taip, kur mes negalime nei pa
sipriešinti, nei pastoti kelio.

VJL.
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VALDAS V. ADAMKUS

SU DIDŽIUOJU LIETUVOS ŪKININKU
JUOZO BAČIŪNO VIENERIŲ METŲ SUKAKTĮ MININT

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

Kaip PLB pirmininkas Račiū
nas dalyvavo veiksnių konferenci
joj Clevelande, kur buvo priimta 
“tautinės drausmės” rezoliucija. 
Grįžęs prasitarė, kad dabar tai 
Clevelande padaryta pradžia vi
siškam lietuvių susiklausymo su
byrėjimui...

Paskui kruopščiai sekė spaudų, 
kas apie tų rezoliucijų rašoma, ir 
surinko storoką pluoštą iškarpų. 
Rinko jas straipsniui, kuriame 
norėjo dokumentuotai viešai įro
dyti, kas iš tikrųjų skaldo mū
sų visuomenę. Jo išvada buvo, kad 
jokios bolševikų pastangos mūsų 
nesuskaldytų, jei turėtumėm savo 
tarpe daugiau tolerancijos ir tvir
tesnio pasitikėjimo vieni kitais. 
Tos tolerancijos stoka išryškėjo 
PLB valdybos atveju. Sekant kai 
kurią mūsų spaudą, nesunku bu
vo pastebėt, bent buvo stengta
si sudaryti įspūdį, kad PLB val
dyboj kažkas ne visai taip, kaip 
kituose tautinės drausmės saugo
tojų štabuose, Nebuvo matyt daž
no “dairymosi į paloves” ir ieško
jimo ten pasidavėlių ar net par
sidavėlių komunistams... Užtat 
PLB valdyba ar jos dalis, bet im
plikuojant pirmininką, tapo pirma 
pašnabždinių, anoniminių, paskui 
ir viešų insinuacijų taikinys, insi
nuacijų — visi atsimenam, kokių 
ir iš kur.

Bačiūnus buvo plonaodis insinu
acijoms ir grubokiems pasielgi
mams ir tokius dalykus visada la
bai jautriai, tiesiog skaudžiai per
gyvendavo. Net ir tada, kai tos in
sinuacijos neįsakiniai jį, o tik ki
tus PLB valdybos narius ar talki
ninkus lietė, jis giliai pergyven
davo, kadangi, anot jo — “ar į 
galvą, ar į pirštą, vis tiek skau
da”...

Bet, kiek opiai jautrus buvo 
tiems dalykams, tiek kantrus ir 
negreitas atsikirsti, ypač atsikirs
ti tolygiu aštrumu ar grubumu. 
Be atvangos imtas tituluoti “ko- 
munaru”, kentė ir laukė, tikėjos, 
kad tur būt, gi kas nors kitas at
sistos ir pakels balsą prieš tokį 
absurdą. Prasitardavo, kurgi vi
si tie kiti veiksniai, tos didelės 
ir mažos organizacijos, su kurio
mis suvažiavimuose keičiamės dai
liais sveikinimais ir pažadais vie
ni kitus palaikyti? Kur tie laik
raščiai ir redaktoriai, kurie gi 
pažįsta ir PLB valdybą, ir pirmi
ninką, — nejaugi jie savo tylė
jimu nori pasakyt, kad Račiūnas 
jau iš proto išėjo?

Juo ilgiau laukė, juo skaudes
nis buvo tas laukimas.

Račiūnas pasijuto fatališkai 
parblokštas ir jautėsi įstumtas į 
tokį kampą, kur nebeišvengiama 
pasielgti desperatiškai. Pirmas 
impulsas buvo tuojau pasitrauk
ti iš visokių visuomeninių santy
kių, susijusių su lietuviais. Bet 
ruseno ir abejonė: nejaugi jau bū
tų visiškai žlugęs juo pasitikėji
mas visuose lietuviuose? Iš tos 
abejonės kilo mintis — viešai 
kreiptis į visą lietuvių visuomenę 
su pasitikėjimo klausimu, ir tik 
tada, jei nebūtų atgarsio, pasi
šalinti nuo visų tylinčiųjų.

*
Pažymėtina, kad Bačiūnas ne

darydavo svarbių sprendimų vie
nas: su kuo nors iš intymesnių 
draugų pasitarti buvo jo gal net 
ne tiek pamėgimas, kiek ir są
moninga taisyklė. Tuo desperatiš
ku atveju taip pat nepasiskubino 
padaryti kokį neatšaukiamą žygį, 
nepasitaręs. O čia buvo įtikintas, 
kad nei iš PLB trauktus, nei į 
visuomenę kreiptus, kadangi jo 
byla ne su visuomene, nei ne su 
bendruomenės organizacija, o tik 
su vienu kitu savotiškų pažiūrų 
ir supratimų asmeniu.

Tada gimė, tur būt, plačiausią 
visuomenės dėmesį patraukęs vie
šas Račiūno pasisakymas, kurio, 
tur būt, dar nepamirštas turinys, 
o taip pat ir jo paskelbimo isto
rija vaizdingai parodė, kas yra 
kas ir kas yra koks toj apgai
lėtinoj istorijoj.

*
Ta apgailėtina istorija tačiau 

nulėmė, kad Račiūnas galų gale 
ne tik nepasitraukė iš PLB pir
mininko posto pirma laiko, bet su

tiko ir dar kartą kandidatuoti, 
nors anksčiau buvo nusistatęs iš
būti jame tik vieną terminą. For
maliai išrinkime dalyvavo vos ke
lios dešimtys balsų, bet jų užnu
garyje buvo aiškiai juntama pa
lanki opinija tokių plačių visuome
nės sluoksnių, kad tą perrinkimą 
drąsiai galima lyginti su “land
slide” vadinamomis pergalėmis. 
Tai buvo didelė moralinė satis
fakcija Račiūnui, nors ir tokia 
pergalė negundė jo pasilikti tame 
poste pilną terminą, o gal tik me
tus ar pusantrų. Perrinkimą bran
gino ne tik kaip moralinę satis
fakciją, bet ypač todėl, kad tuo 
būdu jautėsi taip ir Bendruome
nę apsaugojęs nuo perdavimo jos 
į rankas, kurios jam atrodė, ke
liamos lietuviams greičiau iš ben
druomenės vaikyti, negu bendruo
meniniame glaudume laikyti.

Pusantrų metų, atrodė, pakaks 
dar kartą aplankyti eilei kitų kraš
tų bendruomenių, jų tarpe, žino
ma, ir Australijos. Bet neplanuo
tasis pasitraukimas turėjo įvykti 
tik po pusmečio.

J J. Bačiūnas skautų stovykloje Ingleburn 1958 m.

Su kun. P. Butkum per tautu šventoves
Prieš pereitų metų Kalėdas pa

sirodžiusi ir skaitytojus pasiekusi 
Sydney lietuvių kapeliono kun. 
Petro Butkaus kelionių įspūdžių 
knyga “Tautų šventovėse” buvo 
skaitytojams didelė ir maloni 
staigmena: knyga tiek savo apim
timi, tiek ir apipavidalinimu dau
geliui padarė labai gerą įspūdį. 
Jau buvo Mūsų Pastogės pereitų 
metų kalėdiniame numery skai
tytojams pristatyta kaip tam tikra 
šventinės staigmena su viltimi, 
kad ji skaitytojo neapvils ir sa
vo turiniu.

Ir iš tiesų, šis stambus įspū
džių rinkinys skaitytoją keleriopai 
intriguoja. Jau vien tik iš kny
gos pavadinimo galima spėti, į kur 
keliaujančio per pasaulį auto
riaus žvilgsnis buvo kreipiamas, 
ir skaitytoją, beieškantį šita kryp
timi žinių, galimas daiktas pilnai 
patenkina. Autorius ne tik per
teikia tai, ką jis asmeniškai ma
tė ir išgyveno įkeldamas koją ton 

Netekus sūnaus
AUDRIAUS LAURINAIČIO

nuoširdžiai skausme užjaučiame tėvus, artimuosius ir drauge 
liūdime.

Aldona, Stasys ir Česius Kapočiui

Skaudžiai liūdime netekus tragiškai žuvusio
AUDRIAUS LAURINAIČIO

ir giliai užjaučiame nelaimėje jo tėvus Eleną ir Joną 
Laurinaičius bei visus artimuosius.

Genovaitė, Ugnė, Kajus ir Vincas Kazokai

Eismo nelaimėje žuvus medicinos studentui 
A. A.

AUDRIUI LAURINAIČIUI, 
jo tėvelius, likusius didžiam liūdesy giliai užjaučiu 
ir kartu su jumis liūdžiu netekęs taip mielo draugo.

Ričardas Sadauskas, 
Tėvai ir sesuo

Nefalsifikuojant Juozo Bačiūno 
gyvenimo pabaigos paveikslo, ne
įmanoma nepaminėti, kad ir tas 
naujo termino pusmetis PLB pir
mininko pareigose nepraėjo jam 
be moralinių įdrėskimų, panašių 
kaip ir pirma. Tai epizodas iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos suva
žiavimo Chicagoj. Ten vienoj pas
kaitoj, šalia komplimentų Tary
bai, vėl viešai iš tribūnos buvo 
aštriais žodžiais suniekinta, pakal
tinta PLB su jos vadovybe.

Tas įvykis Bačiūnų nepaprastai 
giliai paveikė. Ne tik to naujo 
moralinio smūgio, o ir pablogėjus- 
sios fizinės savijautos buvo pri
verstas greit grįžti iš Floridos, 
nors šiltą klimatą visada labai mė
go ir gerai jame atsigaudavo, čia 
gydytojų raginamas, atsigulė ligo
ninėn, kur tyrimų rezultatai pa
tvirtino jau ir anksčiau artimųjų 
aplinkoj slankiojantį įtarimą. Tuo
jau buvo padaryta operacija pa
šalinti piktybinio vėžio audiniams. 
Gydytojas buvo optimistas, įsitiki
nęs, kad liga dar tik lokalinė, ir 
kad viskas laiku pašalinta.

ir ton šventovėn, bet, atrodo, be
rašydamas dar kiek daugiau pa
studijavo patiekdamas ir istorinių 
žinių apie lankytą vietovę. Tai, ži
noma, knygai ir autoriui šis bruo
žas yra neginčijamas kreditas, nes 
visos tos žinios, susietos ir pa
tiektos su lankomu pastatu ar vie
tove, labai praturtina net tik kny
gą bet ir paties skaitytojo žin
geidumą, o priede dar ir paties au
toriaus šiltas išgyvenimas ir taik
lus anų istorinių davinių inkor
poravimas į dabartį perduodamą 
įspūdį dar labiau praturtina. Gal 
dėl to ir ne vienas skaitytojas 
su džiaugsmu bėgo drauge su au
torium per tuos puslapius, kur au
torius keliauja per senąjį pasau
lį. Tiesa, senasis pasaulis, galima 
sakyti, yra dabartinės žmonijos 
kultūros lopšys ir čia bene dau
giausia yra sukaupta su tos kul
tūros išsivystymu susietų istorinių 
paminklų.

Deja, visai kitokia šios knygos

Rytojaus dieną po operacijos ra
dau jį silpnoką, bet gerai nusitei
kusį. Žinojo, kas jam buvo ar yra, 
tik prašė nesakyti šeimai. Išsita
rė, kad — ką gi, su saule ne
gyvensi. O planuotąjį laiką PLB 
poste tikrai dar rengėsi ištesėti. 
Vėl kitą dieną kalbėjom apie skri
dimą į Havajus ir peržiurėjom laiš 
kus, kurių buvo apie 20. Išsi- 
jojom per porą valandų, svarbes
nius atidėjom kitai dienai.

Vienas iš tų, prie kurių kitą 
dieną buvo ilgiau sustota, buvo 
Australijos Krašto valdybos pir
mininko pranešimas apie Krašto 
tarybos suvažiavimą, šį kartą ten 
buvo dalykų, kurie Račiūną kiek 
nervino. Rašė, kas suvažiavimą 
sveikino, kas nesveikino, kas dėl 
to įsižeidė ir t.t. Aptarėm, ką 
atsakyti, ir staiga Bačiūnas sa
ko: žinai, kitąmet važiuojam į 
Melbourne lietuvių dienas! Juo
kais atsakiau, kad manęs be spor
tininkų tenai neįleis, — ir tai bu
vo, tur būt, paskutinis jo pasi
kalbėjimas apie Australijos lietu
vius...

Kitas svarbus reikalas buvo To
ronto konferencija. Buvau apsi
sprendęs nedalyvauti. Bet Račiū
nas prisidėjo prie JAV LB centro 
valdybos narių spaudimo, ir teko 
nusistatymą pakeisti.

Račiūnas tada iš ligoninės lo
vos, prašė mane daryti viską, kad 
Toronte nebūtų priimtas joks nu
tarimas, kuris vestų PLB valdy
bą ar į kokį susijungimą su Vil
ku, ar į kokį įsijungimą į Vliką. 
Jo nuomonė tuo reikalu buvo tvir
ta: Bendruomenė yra aiškiam ke
ly, turi begales darbų ir uždavi
nių, negerai jai būtų tiesiogiai 
įįsivelti į politikavimo verpetus.

antroji pusė, kada autorius atsi
sveikina su Europa ir įžengia į 
naująjį pasaulį — Ameriką. Tai, 
galima sakyti, yra visai skirtin
ga knyga, nes jeigu pirmoje da
lyje knygos pavadinimas atitiko 
ir turinį, tai antroje šio stambaus 
veikalo dalyje autorius užmiršta 
savo pradžioje užsibrėžtą misiją 
ir visą dėmesį koncentruoja be
lankydamas savo senus draugus, 
pažįstamus, konfrantrus. šitie per 
maždaug pusantro šimto puslapių 
aprašytieji autoriaus susitikimai 
ir net išskaičiavimai, skaitytoją 
labai apvilia. Gal jie labai tiktų 
dienraštinėje spaudoje kaip ke
liautojo raportažai, ir ypač tiems 
skaitytojams, kurie pažįsta ne tik 
autorių, bet ir tuos jo sutiktuo
sius, tačiau šitų autoriaus santy
kių su sutiktaisiais nepažįstan
čiam arba net kitos kartos skai
tytojui šioji knygos dalis bus la
bai nuobodi ir neįdomi. Galimas 
daiktas, kad gal Amerika nors 
ir kaip turtinga, bet tokiomis re
liginėmis ir meno šventovėmis pa
lyginamai su Europa ar Azija ir 
yra gerokai skurdi, bet lygiai ir 
Amerikoje yra vietų ir faktų, ku
rie galėjo patraukti keliaujančio 
kunigo dėmesį ir ką jis galėjo 
skaitytojui pristatyti su tokiu pat 
patrauklumu, kaip kad pasakoda
mas iš senojo pasaulio. Suminė
tos daugybė pavardžių net tų as
menų tinkamai nepristačius gal
būt liudija autoriaus populiarumą 
ir jo plačias pažintis, tačiau iš 
kitos pusės ir geroką seklumą.

Galimas daiktas, kad nuvykus į 
Ameriką autoriui rūpėjo “anos pu
sės” lietuvių gyvenimas. Ir visai 
teisingai, jeigu jo žvilgsnis nuo 
šventovių nukrypo j lietuvius, ta
čiau gaila, ir čia autorius gero
kai apvilia: mini lietuvius ir net 
labai gausiai, bet skaitytojas pa
sigenda išsamesnio vaizdo apie 
lietuvišką gyvenimą, apie veiklą, 
net apie religinę pusę, nors iš 
daugybės suminėtų kunigų peršasi 
mintis, kad ten toks lietuviškai 
religinis gyvenimas turėtų būti 
labai gyvas.

Vėl gi toks išskaičiavimas vi
sų tų asmenų, kuriubs jautėsi

J. J. Bačiūnas Soprto Šventėje Adelaidėje 1962 m.

Kaip žinote, Toronte taip ir išė
jo, kaip PLB pirmininkas reko
mendavo: ryškesnio susipolitinimo 
klausimas tenai buvo paliktas nuo
šaliai ir nebuvo tuo reikalu pri
imta jokia rezoliucija. Po savai
tės Juozas Bačiūnas grįžo iš li
goninės ir palengva stiprėjo.

*
Kalbant apie Račiūną, derėtų 

atidžiau įsižiūrėti ir suprasti dar 
vieną, nors viešai gana gerai ži
nomą, jo bruožą. Savo visuomeni
niam veikime jis nesireiškė ir ne
buvo pajėgus reikštis uždegančio
mis kalbomis, politinių ar ideolo
ginių teorijų dėstymais, aukšto 
žurnalistinio lygio straipsniais, 
neigi kanceliarinių organizacijų 
administravimu. Tuos trūkumus 
jis užpildė pinigu, kurio turėjo 
kad ir ne tiek daug, kaip gal kai 
kam atrodė, bet pakankamai ap
sčiai, ir visuomeniniams reikalams 
jis to pinigo skyrė, tur būt, libe
raliausiai iš visų pasiturinčiųjų 
mūsų tautiečių. Nors kadaise bu
vęs geriausias specialistas sekre
toriauti keliolikoj draugijų, šiais 
laikais, ateidamas pirmininkauti 
PLB valdyboj, iš karto pasakė — 
vyrai, jūs gi žinot, kad aš rašy
ti, taip, kaip dabar reikia, nemo
ku, bet nebijokit, aš pasisamdy
siu sekretorių... Taip ir darė.

Bet pinigas — tai medus, kurį, 
nors jo ir daug būtų, vis tiek 
reikia saugoti nuo musių. Bačiū
no piniginė ne išimtis, ir nesun
ku įsivaizduot, kiek visokių mu
sių į ją kėsinosi. Bačiūnas buvo 
dosnus, bet ir išmintingai san
tūrus. Kai kam kada galėjo at
rodyt net šykštus. Duodamas di
desnę dovaną viešam reikalui, kar
tais girdėdavo už nugaros šnibž
dant, kad duoda dėl garbės. Kai 
pareikalaudavo, kad jo vardas bū
tų nepaskelbtas aukotojų sąraše, 
matydavo ką nors nusišypsantį, 
girdi, “Bačiūnas maivosi, bet gar
bės vis tiek laukia”... Nuostabu, 
kad dėl to jis pat mažiausiai jau
dinosi. Žinojo tik viena, kai tik 
paskelbs, kad kur daugiau davei, 
tai tuojau padidės ištiestų rankų 
skaičius... Nemėgo bet kokiam rei
kalui duoti pats vienas. “Sudėkit 
šimtą, pridėsiu kitą” — buvo jo 
neretai vartojama “provokacija”, 
pagal principą, jei stengsitės, tai 
ir aš padėsiu. Kai Dirvos leidyk
la užsimojo didinti kapitalą ir su
rinkti kažką apie 15 ar 20 tūks
tančių, Bačiūnas pasiūlė — jei 
tiek surinksit, aš pridėsiu dar pen
kis tūkstančius. Pažadą tesėjo. Ne- 
entuziastas buvo teikti plikų pa

autorius įpareigotas aplankyti dar 
prieš išvykstant iš Australijos, gal 
tiktų privačiuose laiškuose, abejo
tina, ar tiktų laikrašty kaip ra
portažai, bet visa tai sudėti kny
goje kažkaip gaunasi labai pigu 
ir pačią knygą labai nuvertina.

Pasigėrėtinas autoriaus pasako
jimo stilius. Vietomis įpinti prisi
minimai iš vaikystės ir Lietuvos 
patį pasakojimą padaro daug jau
kesnį. Žinoma, pasitaiko knygoje 
ir tam tikrų autoriaus neapdairu
mų: sakysim, įvedant svetimomis 
kalbomis išsireiškimus arba net 
skyrelių užvardinimus autorius 
turėjo būti apdairesnis, kad jie 
būtų toje kalboje teisingai pasa
kyti. Toks pasakymas kaip “C’est 
la Paris” yra grubi klaida.

šiaip knyga labai lengvai skai
tosi, autorius moka gyvai ir vaiz
dingai pasakoti, tik gaila, kad iš
leisdamas knygą autorius nepada
rė rūpestingos atrankos: šalia pa

šalpų. Lengvesnė kalba galėjo būti 
apie paskolas, net palengvintomis 
sąlygomis, ir net kai kada priva
tiems, asmeniniams reikalams. Ir 
jau kas buvo paskola, tai paskola: 
sąlygų. terminų turėjo būti tiksliai 
laikomasi, žinoma, buvo sutriki
mų, buvo apsivylimų. Visiškai bū
dinga Račiūnui, kad tokiais atve
jais nelinksma pasidarydavo jo 
širdis ne dėl vėjais nuėjusio pini
go, o dėl vėjais jo akyse nuėjusio 
žmogaus... Nepunktualumas, žo
džio nesilaikymas jo akyse buvo 
viena iš labiausiai apgailėtinų 
žmogaus ydų. žodžiu, ką Račiū
nas skolino, tai skolino, ką da
vė tai davė, ir tai perkvalifikuo
ti net pats nemėgo, ką jau kalbė
ti apie skolininko kėsinimąsi, per
sikvalifikuoti. O ir duodamas ga
na atidžiai pasižiūrėdavo, kad bū
tinai reikalingasis minimumas bū
tų ko mažiausiai peržengta.

Šis dalykas primena paskutinį 
Juozo Bačiūno gyvenimo rūpestį, 
kuriuo pasibaigė ilgoji jo rūpes
čių eilė. Grįžus jam iš ligoninės, 
palaipsniui stiprėjant ir ėmus at
sakinėti į susikaupusius laiškus, iš
vykau atostogų irgi į Floridą. Tas 
atostogas sausio 23 vakare per
traukė telefono skambutis su ne
įtikėtina žinia. Štai ką patyriau, 
atskubėjęs, apie paskutinę Juozo 
Bačiūno dieną.

Sausio 22, nors ir gana blogai 
jausdamasis, svarstė, kaip užtik
rinti “Pasaulio Lietuvio” leidimą. 
Jis buvo apsiėmęs tą dalyką fi
nansuoti ir nesirengė pažado ne
tesėti. Bet žiūrėjo, kaip pataikyti 
į būtinąjį išlaidų minimumą. Va
karop sėdo prie mašinėlės ir para
šė laišką — pasiteiravimą spaus
tuvei Chicagoje dėl kainų ir kitų 
sąlygų “Pasaulio Lietuviui” spaus
dinti. Rytą, sausio 23, jau apimtas 
neaiškaus, bet kankinančio skaus
mo pasikvietė jaunesnįjį brolį ir 
padavė tą laišką išsiųsti. Tai bu
vo paskutinis jo rašytas ir išsiųs
tas laiškas. Netrukus buvo išvež
tas į ligoninę ir ten, nors ir bu
vo teikiama visa įmanoma pagal
ba, mirė nuo iš pasalų ištikusio 
širdies smūgio.

Spaustuvėj Chicagoj gavo laiš
ką tuo pačiu metu, kaip ir žinią, 
kad Juozas Bačiūnas daugiau laiš
kų neberašys ir į jam rašytus, 
kiek būtų neatsakęs, nebeatsakys.

Bet gera ir verta žinoti, kad 
Juozas Bačiūnas išėjo su minty
je gyvu rūpesčiu ne apie ką ki
tą, o apie “Pasaulio Lietuvį” — ka 
butėse, o per jį ir apie pasaulio 
lietuvį — nekabutėse...

sigėrėtinų dalykų prikrovė ir ne
mažai balasto.

Kun. Petras Butkus. Tautų 
šventovėse. Kelionių įspūdžiai. Iš
leido Gintaras 1970 m. Viršelis 
dail. E. Kubbos. 390 psl. Kaina 
$33.75.

_  ♦ _
Buvęs JAV prezidentas L.B. 

Johnson pereitą savaitę turėjo 
sunkų širdies priepuolį ir pagul
dytas ligoninėje. Vien tik dėl šir
dies negalavimų jis nekandidatavo 
į prezidentus 1968 m.

Azijos pietryčiuose karas ple
čiasi. šiaurės Vietnamo kariuome
nė įsiveržė į Laos ir užėmė jau 
keletą miestų. Laos vyriausybė or
ganizuoja gynybą. Amerikiečių 
lėktuvai bombarduoja šiaurės Viet
namo karinius telkinius Vietna
mo ir Laos teritorijoje.
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Lietuva tarybinėje propagandoje Geelongo
Sovietų Sąjunga visokiomis prie

monėmis platina Vakarų pasauly
je komunistinę propagandą, šiems 
tikslams naudojama ir visos jos 
“sąjungoje” esamos respublikos.

Novosti press Agency Publish
ing House Moscow, nenurodydama 
išleidimo datos, atspausdino visų 
15 respublikų brošiūrėles anglų 
kalba, jose išaiškindama kiekvie
nos respublikos “laisvo” apsispren
dimo teises jas apjungiančioje So
vietų Sąjungoje. Drauge patiek
dama komunistinės santvarkos me
tu tose respublikose pasiektus eko
nominius, kultūrinius, medicinos, 
sveikatingumo ir kitus laimėjimus.

Plačiau apie šių brošiūrėlių tu
rinį neverta nė kalbėti, žinant, 
kad visa iš Sovietų Sąjungos gau
nama spauda rašo tik apie šimta
procentinius nustatytų planų įvyk
dymus, dirbančiųjų džiaugsmą, ge 
riausiose vasarvietėse linksmą ir 
ištaigingą darbininko poilsį, di
džiausią medicinos ir ugdymo 
įstaigų srityje pasiektą pažangą, 
kuriai negalinti prilygti Amerika, 
Anglija bei Federalinė Vokietijos 
respublika, (broš. 45 p.)

Bevartant trijų Baltijos respub
likų brošiūrėles, jų tarpe ir “USSR 
Lithuania”, vartančiojo dėmesį at
kreipia antrame puslapyje at
spausdintas visasąjunginis her
bas, išsiskiriąs savitomis, kiek
vienai respublikai būdingomis aug
menijomis, detalėmis ir respublikų 
pavadinimais. Latvijos herbe toks 
įrašas: “Latvijas PSR”, Estijos 
— “Eesti NSV”, Lietuvos gi — 
“LTSR”. Kyla klausimas, kodėl 
gi Lietuvos herbe bijoma para
šyti pilną jos vardą, paslepiant 
ji simbolinėje “L” raidėje? Ketu
rių raidžių “LTSR” derinyje nė 
Salemonas neatspės kuriai respub
likai toks herbas priklauso.

Pabaigoje brošiūrėlės, kiekviena 
respublika deda gausiai paveikslų, 
vaizduojančių jos gamtovaizdį,

Sudie A. Laurinaičiui
Kovo 1 d. naktį auto katastro

foje žuvęs sydnėjiškis studentas 
Audrius Laurinaitis buvo didelio 
būrio tautiečių palydėtas į kapus 
kovo 4 d.

Talkinant skausmo prislėgtiems 
tėvams paskutiniu Audriui Lauri
naičiui patarnavimu daugiausia 
rūpinosi Sydnėjaus skautų Aušros 
Tuntas.

Dieną prieš tai Funeral of Dist
inction koplyčioje Fairfielde buvo 
atlaikytos vakarinės pamaldos, 
kurias pravedė kun. P. Butkus. 
Pagerbdami velionį Audrių skau
tai stovėjo sargyboje prie jo kars
to.

Kovo 4 d. atlydėtas velionis į 
Lidcombe liet, bažnyčią, kur pa
maldas laikė ir jautrų atsisveiki
nimo pamokslą pasakė kun. P. 
Butkus. Ir čia skautai ir tauti
nių šokių grupės nariai gerbė ve
lionį garbės sargyba, išsirikiavę 
išlydėjo iš bažnyčios ir dar gerą 
galą pėsčiomis rikiuotai palydėjo 
vykstant į kapus.

Kapinėse gausiai miniai lietuvių 
dalyvaujant po kun. P. Butkaus 
atliktų religinių apeigų atsisvein- 
ta su velioniu Audrium. Be lietu
vių dar dalyvavo visa eilė Aud
riaus kolegų studentų australų, o 
taip pat ir jo klasės draugų. Tad 
ta proga žodį angliškai tarė kun. 
P. Martuzas, plačiau pristatyda
mas a.a. Audrių; ilgesnę kalbą pa
sakė Australijos liet, skautų Ra
jono vadas p. A. Jakštas, bendruo
menės vardu atsisveikino Sydney 
apyl. pirmininkas p. V. Deikus, 
studentų vardu atsisveikino stud, 
skyriaus pirmininkas Skeivys, 
tautinių šokių grupės vardu — C. 
Kapočius, Aušros Tunto vardu p. 
T. Rotcas, ir draugų bei bičiulių 
vardu p. G. Kazokienė. Pabaigus 
šias atsisveikinimo ceremonijas, 
kurias pravedė p. J. Zinkus, skau
tas vytis R. Bukevičius prie kars
to paguldė ir Audriaus skauto 
vyčio lazdą, ir taip Audrius buvo 
nuleistas į kapą ir į amžinybę. Ve
lionis buvo pagerbtas daugybe vai
nikų ir gėlių puokščių, bet labiau
sia jis buvo apgailėtas ašaromis. 
Turbūt kapinėse nebuvo nė vieno, 
kuris nebūtų nubraukęs graudžios 
ašaros. Skausmas neleido tarti žo

meną, architektūrą ir telpančių 
paveikslų paaiškinimus. Lietuvos 
respublikos brošiūrėlėje pirmuoju 
paveikslu yra Sv. Onos bažnyčia 
Vilniuje, kuris apibudinamas taip:

“Vilnius, capital of Lithuania, 
is an old city. The steeples of 
centuries old Polish Roman Catho
lic Church of St. Anne project 
into the sky"

Antras ir trečias paveikslas — 
šv. Petro ir Povilo bažnyčios, Vil
niuje, vidaus architektūriniai ba
reljefai ir skulptūros. Jie štai kaip 
apibudinami:

“The magnificent interior decor 
of St. Peter and Paul Polish Ro
man Catholic Church, a remark
able 17-18th century architekt
ūrai monument.”

Užakcentavus, kad Vilnius yra 
senas miestas, Lietuvos sostinė; 
aiškinant tačiau apie jame esamus 
istorinius paminklus prasilenkia
ma su Vilniaus miesto kūrimosi, 
jo augimo ir jo Lietuvos valsty
bei atliekamų funkcijų istorija. Be 
jokio pagrindo, prie Vilniaus ar
chitektūrinių paminklų prikergia
mas žodis “POLISH” — (Polish 
Roman Catholic Church of St An
ne).

Apie suminėtų Vilniaus archi
tektūrinių paminklų, šv. Onos ir 
šv. Petro ir Povilo bažnyčių sta
tybą ir jos eigą apsčiai žinių ran
dame Lietuvių Enciklopedijos XXI 
tomo 127 p. ir XXII tomo 407 p. 
Be to, nemaža Šiuo reikalu isto
rinės medžiagos yra sutelkta J. 
Jurginio parašytoje, 1960 m. Vil
niuje išleistoje knygoje: “Lietu
vos meno istorijos bruožai”.

čia apie šv. Onos, bažnyčios, 
XVI a- pradžios architektūrinio 
paminklo statybą taip rašoma: 
“Nežinomieji Vilniaus mūrininkai 
pasidirbo 33 formų plytų, išdegė 
jas ir iš jų sukūrė nuostabų fa
sadą.” šv. Petro ir Povilo bažny
čios fundatorius yra Didysis Lie

džio velionio Audriaus tėvui, ku
ris norėjo išreikšti padėką visiems 
sūnų palydėjusiems. Giesmės 
“Viešpaties Angelas”, “Marija, 
Marija” ir galop Tautos Himnas 
užbaigė šitą skaudų ir neužmirš
tamą atsisveikinimą.

Tebūna tau, Audriau, lengva ši
toji žemelė. Kupinas jaunystės po
lėkių Tu kaip aras plasnojai teik
damas galybę vilčių tėvams ir lie
tuvių bendruomenei, bet kaip vos 
prasiskleidęs rasotas žiedas netai
ku buvai mirties angelo nuskin
tas.

st.

Ponams E. ir J. LAURIN A1CIAMS

Skaudžiausioje Jūsų gyvenimo valandoje liūdime kartu 
su Jumis

Milda, Danutė, Gediminas Paulauskai

Tragiškai žuvus

AUDRIUI LAURINAIČIUI, 
jo tėvelius Eleną ir Joną Laurinaičius ir artimuosius nelaimėje 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vingilių šeima

Gilaus skausmo valandoje mielus Elena ir Joną 
jų vienintėliam brangiam sūnui

AUDRIUI LAURINAIČIUI 
tragiškai žuvus, giliai užjaučia ir kartu liūdi

Bukevičių šeima.

AUDRIUI LAURINAIČIUI 
tragiškai žuvus auto katastrofoje, jo tėvelius 

Eleną ir Joną Laurinaičius giliai užjaučiame ir 
liūdime kartu.

A. ir Z. Mauragiai
K. ir N. Stašioniai

tuvos etmonas Mykolas Pacas. Jos 
vidų dekoravo apie 300 meninin- 
kų-meistrų, vadovaujant italų 
skulptoriams: Pietro Peretti ir 
Giovanni Maria Gaili. Kas gi čia 
bendro su lenkais? Vakarų pasau
lyje platinamoje “USSR Lithua
nia" turistiniams reikalams bro
šiūrėlėje iškreipiami apie Lietu
vą tautiniu požiūriu istoriniai fak
tai. Klaidinami Vakarų pasaulio 
turizmu besidomintieji gyventojai. 
Pagaliau išryškėjo, kad Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respublikos 
turizmo (savaime aišku ir visus 
kitus) reikalus tvarko ne Lietu
vos TSR vadovybė, bet jos “glo
bėjas — didysis brolis” rusas. Pa
tys lietuviai šiais reikalais rūpin
damiesi išgalvotais lenkinimais sa
vos praeities tautinės kultūros ne
žalotų. O tokią mintį tvirtina šie 
faktai:
Iš Vakarų, Vilniuje apsilankę tu
ristai (kaip žinia, niekur kitur 
jiems lankytis neleidžiama) tiesio
ginių informacijų gauna, mato
mai, iš Lietuvos TSR turizmo biu
ro tarnautojų, nes tos informaci
jos, palyginamai, gana tikslios, 
štai vienas Vakarų pasaulio tu-

ĮDOMŪS FAKTAI

Kai 1962 m. amerikiečiai išlei- Vadovaujant komunistams Ku-
do į erdves telekomunikacinį sate
litą Telestar, kuris turėjo perduo
ti iš kontinento į kontinentą radi
jo ir televizijos signalus, po ke-
tūrių mėnesių nustojo veikęs. 
Amerikos Telefono ir Telegrafo 
Kompanijos grupė specialistų nu
statė kliūtį ir jį “atgaivino”. Tai 
buvo bene pirmas tokiame atstu
me pravestas sutaisymo darbas.

VAIRUOTOJAMS
Australija vedama kampanija, 

kad išvengus eismo nelaimių vai
kai nešiotų geltonus lietpalčius.

ristas, John Massey Stewart ap
lankęs Vilnių, savo patirtus ten 
įspūdžius rašo 1967 m. rugpjūčio 
mėn. laidos žurnale “The Geo-
graphical magazine”. Savo straips 
nį jis pailiustruoja aštuoniomis 
Vilniaus miesto gatvių ir architek
tūrinių paminklų nuotraukomis bei 
miesto situacijos planu. Iš jo 
straipsnyje paskelbtų gautų žinių 
ir patirtų savų įspūdžių galima 
susidaryti ganėtiną Vilniaus pra
eities istorijos ir dabarties tenykš
tį gyvenimo vaizdą, čia teikiama 
žinių apie Vilniaus universiteto 
įkūrimą, jo 2,500,000 knygų turi
mą biblioteką. Apie mėnesinio už
darbio vidurkį ir kai kurių pre
kių kainas. Lietuvos gyventojų su
dėtį tautybių požiūriu. Studijuo
jančio jaunimo skaičių. Lietuvos 
industriją, sportą. Miesto susisie
kimą ir jo kultūrinius paminklus. 
Šalia šv. Onos bažnyčios fasa
do nuotraukos štai kaip rašoma: 
“Church of St. Anne’s is built in 
Lithuanian Gothic style of archi- 
tekture. Its design includes thir
ty-three shapes of red brick.”

šios “USSR Lithuania” brošiū
rėlės Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos vadovybė tikrai nėra 
nė mačiusi, nes priešingai, ji ne
būtų leidusi jos Vakarų pasaulyje 
viešai platinti. lb.

bos žemės ūkio produkcija 20% 
krito. Prieš tai krašte buvę didie
ji ūkiai komunistų nebuvo išdalin
ti bežemiams, bet paversti rusų
pavyzdžiu valstybiniais ūkiais, ku
riuose darbininkai, gaudami labai 
žemus atlyginimus, pasidarė dar
bui indiferentiški ir iš tų kubie- 
tiškų sovehozų kraštas teturėjo tik 
nuostolių. Krašto maitinimas rė
mėsi tik mažais ūkeliais, kurie 
naujų šeimininkų nebuvo nusavin
ti.

Patirta, kad ši spalva labiausiai 
krinta į akį ir auto vairuotojas 
tiek dienos metu, tiek ir vakarais 
greičiau pastebi per gatvę einan
tį su geltonu lietpalčiu, negu vil
kintį kitokios spalvos apsiaustą.

Lietuviai tėvai šitai turėtų įsi
dėmėti ir savo vaikus tokiais liet
palčiais aprūpinti. Kaip žinoma, 
lietingą dieną iš viso matomumas 
menkas, o jeigu praeivis su tam
siu apsiaustu ir dar prieteminy, 
tai beveik ir nepastebimas. Tuo 
tarpu geltonos spalvos lietpaltis 
visados ryškiai išsiskiria. Jau įro
dyta, kad ten, kur plačiau buvo 
įvesta tokia vaikams apranga, eis
mo nelaimių procentas labai kri
to. Nerizikuokime savo vaikų gy
vybėmis, jeigu yra priemonių ap
sisaugoti.

__ ♦ __

Švedijoje pravesti tyrimai rodo, 
kad iš 28,000 auto nelaimių ant 
kelio joks keleivis važiuojant 60 
m.p.h. nebuvo mirtinai sužeistas, 
jeigu buvo prisijuosęs sėdynėje 
diržais (safety belt).

Bet Amerikoje sugalvota nauja 
saugumo mašinoje priemonė — 
oro balionai, kurie stipriau stuk
telėjus mašinai į kietą objektą 
automatiškai per akimirką išsi
pučia ir tuo sudaro tarsi oro pa
galvę, kad vairuotojas ar šalia jo 
važiuotojas nesusižeistų į vairą ar 
lango stiklą. Atlikęs savo misi
ją tas pats balionas per sekun
dę subliūkšta. Jau pravesti ban
dymai davė geriausius rezultatus 
ir teigdama, kad šitokie balionai 
yra net patikimesni už diržus. Spė
jama, kad Amerikoje įstatymo ke
liu nuo 1972 metų sausio pirmos 
dienos tokiais balionais bus aprū
pintos visos auto mašinos.

Mūsų lietuviškoje bendruomenė
je organizacijų vadovybės ir na
riai atlieka milžinišką darbą lietu
vybės išlaikyme, jei jų veikla yra 
savarankiška ir nevaržoma.

Nors Geelong’e iš aštuonių vei
kiančių organizacijų Namų Tary
ba bus viena iš jauniausių, bet per 
metus intensyviai dirbdama at
siekė tokių laimėjimų, kas prieš 
metus buvo neįmanoma, o šiandien 
jau padaryta: iškasti ir išpilti pa
matai, nuvalyta 35,000 vartotų 
plytų, iš kurių jau 31,000 sumū
ryta, tualetams uždengti stogai, 
prijungtos kanalizacijos ir jau bai
giami įrengimo darbai. Dekoraty
viniais medeliais apsodinti namai 
ir sporto aikštė. Apyskaitinių me
tų laikotarpyje turėta grynų pa
jamų $6,235.78, išlaidų padaryta 
$4,371.72; pasižadėjimais dar šiais 
metais numatyta gauti apie 
$1,970.00. Visa galima buvo atlik
ti tik daugumos susipratusių tau
tiečių aukomis, pritarimu ir dar
bu.

Namų Taryba, norėdama su vi
sais pasidžiaugti darbo vaisiais,

paruošė Bill Wilson

Kristupo Kolumbo žygyje į Nau
jąjį Pasaulį 1492 m. dalyvavo trys 
laivai — Nina, Pinta ir Santa 
Mara. Iš visų trjų Pinta buvo 
pats mažiausias ir jo replika Is
panijoje buvo prieš keletą metų at
statyta kaip Kolumbo laikais su 
tais pačiais navigacijos prietaisais. 
Naudojant 15jo amžiaus instru
mentus tuo laivu kelionė per At
lantą buvo pravesta per 77 die
nas, tai beveik dvigubai ilgiau, 
ką atliko Kolumbo prityrę jūri
ninkai.

Daugelis prileidžia, kad auto va
žiuotojui, prisirišusiam diržais, 
gyvybei pavojus yra didesnis, jei
gu akcidento atveju kiltų gais
ras. Esą, panikos pagautas toks 
prisirišęs nesuspėtų atsipalaiduoti 
ir taptų ugnies auka. Tačiau ty
rimai parodė, kad šitokios prie

NAUJI LEIDINIAI
VAIŽGANTAS. Tiesiant kelią 

Lietuvos nepriklausomybei. 1916- 
17 m. Išleido Pedagoginis Litu
anistikos Institutas Čikagoje 1969 
m. 46 psl. Kaina $1.00

Tai minėto instituto literatūros 
lektoriaus D. Veličkos parinkti 
Vaižganto straipsniai ir paskai
tos Lietuvos nepriklausomybės at
statymo klausimu. Tai istoriniai 
dokumentai, iš kurių matosi, kaip 
buvo einama prie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 1916-17 
metais.

VAIŽGANTAS. Rimai ir Neri
mai. Populiari Vaižganto apysa
kaitė, didelio formato puošniai Pe
dagoginio Lituanistikos Instituto 
išleista Čikagoje 1969 m. minint 
Vaižganto šimto metų gimimo su
kaktį. Leidinys 55 psl. iliustruo
tas autoriaus portretu ir nuotrau
komis iš Lietuvos. Kaina $2.00.

Šios abi knygelės išleistos Pe
dagoginio Lituanistikos Instituto 
Čikagoje Vaižganto šimto metų 
sukakčiai paminėti. Tai “Mažas 
paminklas dideliam žmogui Vaiž
gantui jo gimimo šimtaisiais me
tais”. Turime mes didelių žmo
nių, bet ne visus atitinkamai pa
minime. Vaižgantas tikrai buvo 
vienas iš mūsų didžiųjų. Šie ma
ži paminklėliai gal ir neatitinka 
tokiam užsimojimui, bet vis tik ge
riau ir tokie, negu nieko. Gal ateis 
laikas, kada atsiras žmonių ir lai

Liet.
Namuose

parodyti nuveiktus darbus, atskai
tomybės knygas ir prisilaikant 
“Geelong Lithuanian Association” 
namams sudarytų taisyklių, pri
valo kas metai sušaukti visuoti
nį paprastą metinį narių susirin
kimą. šis susirinkimas ir šaukia
mas kovo 21 dieną, 7.00 vai. va
karo Lietuvių Namuose, 128 
Douro Str., Nth. Geelong, Vic.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. 

Prezidiumo pirmininko ir sekre
toriaus kvietimas. 3. Mandatų ko
misijos sudarymas. 4. Pranešimai: 
a) G.L.A. Namų Tarybos pirmi
ninko, b) kasininko. 5. Diskusijos 
dėl pranešimų ir darbo veiklos pri
ėmimas bei tvirtinimas, 6. G.L.A. 
Namams vadovaujamų organų rin
kimai: pirmininko, vicepirminin
ko, sekretoriaus, kasininko, namų 
ūkvedžio, namų prižiūrėtojo ir 
naujos statybos priežiūros. 7. Re
vizijos komisijos klausimas. 8. 
Klausimai bei pasiūlymai Lietu
vių Namų reikalais. 9. Bendra su
neštinė vakarienė. 10. Susirinkimo 
uždarymas.

Nors Namų Taryba sutiko būti 
pareigose, kol namai bus praplės
ti ir skolos išmokėtos, bet namams 
sudarytos taisyklės nurodo, kad 
kas metai turi būti renkama. Taip 
pat nurodo, kad “Financial Mem
bers” yra tie kurie padavę raštiš
ką pareiškimą ir susimokėję 
$2.00 nario mokestį. Nario metai 
prasideda nuo pareiškimo padavi
mo datos ir trunka dvylika mė
nesių.

Kadangi visi G.L.A. nariai ir rė
mėjai gaus raštišką veiklos apys
kaitą prieš susirinkimą ir galės 
namuose gerai išstudijuoti, dėl to 
susirinkimas bus gan trumpas, tik 
formalumų pravedimas. Tą patį 
vakarą rengiame bendrą sunešti
nę kavutę, kad nariai ir rėmėjai 
galėtų pabendrauti, pasiklausyti 
lietuviškų plokštelių ir pamiršti 
nereikalingus įprastus susirinki
mų ginčus.

Geelong’o lietuvių bendruomenę 
sudaro mūsų organizacijos ir kiek
vienas lietuvis, kuris save tokiu 
laiko. Mūsų Lietuvių Namai Ben
druomenės buvo, yra ir bus toliau, 
tik dabar turime atskirą organi
zaciją, kuri jais rūpinasi, kaip tai
syklės nurodo.
Geelong Lietuvių Namų Taryba 

laidos be pagrindo. Prisirišęs ke
leivis tokio fatališko susidūrimo 
atveju nepraranda sąmonės ir ne
susilaužo rankų ar kojų, ir dar 
turi porą sekundžių laiko, kad ga
lėtų atsisegti ir išsigelbėti. Prie
šingai tokių susidūrimu atvejais 
neprisirišęs susitrenkia ir apsvai
gęs pasimeta, o dar blogiau, kai 
sustrenkęs susilaužo rankas.

ko, ir Vaižgantas bus ir didesnio 
masto paminklais pagerbtas. Šios 
dvi knygutės yra malonus įnašas 
j mūsų raštiją. Suinteresuotieji 
kreipiasi į leidėją adresu: Peda
goginis Lituanistikos Institutas, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
Ill., U.S.A.

A. GIEDRIUS. Smilgos. Apsa
kymai. Išleido Nida Londone. 204 
psl. Kaina Nidos Klubo nariams 
2 doleriai, nenariams 25% bran
giau.

A. Giedrių pažinojom kaip po
puliarų vaikų literatūros autorių, 
čia pasirodo su šia knyga, kaip 
pasakotojas be dideliu pretenzijų, 
bet šiltas ir nuoširdus. Rinkinė
ly telpa 15 apsakymėlių, iš įvai
rių laikotarpių mūsų kasdieniško 
gyvenimo. Gaunama Nidoje, 2 
Ladbroke Gardens, London, W.ll, 
Great Britain.

DJTUA'NUS. (Žurnalas anglų 
kalba apie lietuvius ir lietuvių 
kultūrą. 1969 metų Nr. 2. Reda
guoja A. Klimas ir I.K. Skrups- 
kelis. Siame numery angliškai kal
bančiam pasauliui pristatoma lie
tuviai mąstytojai Antanas Macei
na ir Juozas Girnius su platesnė
mis ištraukomis iš jų veikalų. Li- 
tuanus išeina keturis kartus per 
metus ir kainuoja 5 doleriai. Adre
sas: Lituanus, Pf-Oi Box 9318, 
Chicago, Hl 60690, U.S.A.
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 
18 Miller St., Ashfield, N.S.W., 2131, tel. 798 0306

Sporto šventės atgarsiai
Nors jau jubiliejinė XX-toji 

Australijos Sporto šventė yra 
praeityje, bet manau vertėtų dar 
apie ją pašnekėti.

Prieš dvidešimt su virš metų 
L. Baltrūno iniciatyva sušauktos 
keturios krepšinio komandos da
vė pradžią dabar taip išsibujo- 
jusioms ir gausioms sporto šven
tėms. Tuo metu nei suvažiavę 
krepšininkai, net ir pats Baltrū
nas turbūt negalvojo, kad ta sėk
la išaugs j tokj gajų ir šakotą me
dį. Per eilę metų pirmosios šven
tės- dalyviai vienas po kito iš 
sportinio gyvenimo pasitraukė, 
palikdami tik saujelę darbuotojų, 
kurie rūpinasi sportine veikla. 
Alfas valdyba ir Geelongo sporto 
klubas dvidešimtmečio proga mė
gino sušaukti pirmosios šventės 
dalyvius, bet labai gaila kad jų 
susirinko tik maža saujelė. Labai 
keista kad sydnėji|kių ir mel- 
bourniškių veidų visiškai nesima

tė, o tikėkit man kad buvo miela 
vėl susitikti senus bičiulius, pri
siminti tas pirmąsias dienas Aus
tralijos krepšinyje ir džiaugsmas 
3prudė akyse ašarą stovint atida- 
iymo parade ir matant tiek jau
nimo, tiek spalvų ir palyginant 
su saujele mūsų pirmose žaidynė
se. Aš manau tie šeši atvykę pa
siliko neišdildomą įspūdi ir pasi
tenkinimą, o tie kurie negalėjo 
ar nebenorėjo atvykti, labai daug 
prametė.

Turint omenyje Geelongo ko
lonijos negausumą reik skaityt5, 
kad vytiečiai padarė milžinišką 
darbą. Pravesti taip perkrautą 
programą be jokių sutrikimų bei 
vėlavimų, jau parodo organizavi
mo sugebėjimus. Salių ankštumą 
atpirko nuoširdumas ir vaišingu
mas.

Su atyda perskaičiau B. Nemei- 
kos šventės aprašymą. Pats Ne- 
meika rašo, kad krepšinis buvo

pagrindinė šventės šaka ir jis 
pats yra prisiekęs krepšinio ger
bėjas, todėl ir nebuvusiam šven
tėje, o tik perskaičius aprašymą 
susidaro vaizdas, kad kitos spor
to šakos tik dalyvauja tarp kitko 
— visiškai nesvarbios ir gal būt 
nereikalingos.

Po 1937 metų krepšinis tapo 
tartum lietuvių tautiniu sportu. 
Tremtyje tas krepšinio pamėgi
mas dar labiau lietuviuose su
stiprėjo, ir dabartinėms lietuvių 
sporto šventėms krepšinis davė 
pradžią. Bet kadangi sporto šven
tės apima ir kitas sporto šakas, 
mano nuomone, neturėtume jų 
ignoruoti ar tik prabėgti apgrai
bomis. Per mažas propogavimas 
kitų sporto šakų ir padaro jas 
nepatrauklias ir nepopuliarias. 
Iki šiolei veik visi klubai rengda
miesi sporto šventei ruošiasi tik 
krepšiniui, kitoms sporto šakoms 
komandas sudarydami tik prieš 
pat šventę arba net šventės me
tu. Žinoma, tokios komandos ne
parodo tinkamo žaidimo lygio ir

tampa neįdomios nei žiūrovams, 
nei patiems žaidėjams. Prade
dant trečią dešimtmetį tikrai rei
kėtų klubams lygiagrečiai su 
krepšiniu ruoštis ir kitose sporto 
šakose metų bėgyje.

Nesutinku su p. Nemeikos tei
gimu, kad geelongiškiai parūpino 
per daug taurių ir kad turėtume 
pasitenkinti tik pereinamomis 
taurėmis. Geelongo lietuviai tik
rai parodė savo nuoširdumą ir 
sportininkų rėmimą, skirdami tiek 
daug dovanų. Gal tik buvo neiš
balansuotas dovanų paskirstymas 
atskiroms sporto šakoms. Taurių 
dovanojimas kaip tik parodo 
kiek tautiečiams apeina sportuo
jantis jaunimas ir kaip jis verti
namas. Nors kai kurie klubai jau 
stokoja lentynose vietos taurėms 
krauti, bet parsivežimas iš spor
to šventės laimėjimą ir palikimas 
toje vietovėje skatina sportinin
kus vėl dalyvauti šventėse ir joms 
ruoštis.

P. Pilka, Canberra

SPORTAS CEELONGE
Po praėjusios XX-sios jubilieji

nės Sporto šventės mūsų sporti
ninkai grįžo vėl prie sviedinio. Vy
ties Valdyba suruošė savo entu
ziastams gegužinę prie jūros, kur 
buvo gražiai pabendrauta, pasi
dalinta šventės įspūdžiais, pasigė
rėta laimėtomis taurėmis, o jau
niai krepšininkai, tinklininkės,

šachmatininkai ir kiti laimėtojai 
valdybos buvo apdovanoti šia pro
ga įrašytais medalijonais ir per 
rankas buvo paleista šampano 
taurė.

Geelongo Vyties vyrų sąstatas 
pradėjo žaisti Melboumo miesto 
varžybose II-je divizijoje. Geelon
go miesto pirmenybėse žaidžia mo-

Pasaulio " e~
------  arenoje

LAIŠKAS IŠ KANADOS
Rašo Jonas Bulionis

terų, vyrų, moterų tinklinio var
žybas. Tie patys sąstatai žais ir 
žiemos laikotarpio pirmenybėse, tik 
dar prisidės žemiau 14-kos ir 18- 
kos metų berniukų sąstatai.

Tuo pačiu pranešame, kad Gee
longo Vyties klubo metinis susi-

FUTBOLAS, šiuometinės stip
riausios paskirų kraštų futbolo 
komandos: Anglijos — Leeds Un
ited, Škotijos — Glasgow Celtic, 
Italijos — Cagliari, Belgijos — 
Standard Liege, Prancūzijos — 
St. Etienne, Olandijos — Fey- 
noord, Portugalijos — Sporting 
ir Graikijos — Panothenaikos.

IZRAELIS. Yra labai daug ga
limybių, kad Izraelio garsusis žai
dėjas M. Shpigler, kurio įmuštas 
Sydnėjuj įvartis prieš Australiją, 
ją išmetė iš Pasaulio Futbolo Tau
rės finalų, sekančiais metais per
sikels žaisti į Prancūziją.

ROMA. Po 21 žaidimo savaitės 
šių metų geriausios italų įvairčių 
mušėjas yra R. Cagliari, kuris žai
džia puolėjo pozicijoj ir jau yra 
atsiekęs 13 įvarčių. Italų iki 23 
metų rinktinė savaitgaly laimėjo 
prieš Ispaniją 1:0 ir įvartis buvo 
įmuštas Bolognia žaidėjo Savol- 
di.

BRIUSELIS. Tarptautinėse 
rungtynėse Anglijos rinktinė, žais
dama Belgijos sostinėje, nugalė
jo šeimininkus 3:1.

MEKSIKA. Meksikos rinktinė 
įstengė sužaisti savojoj sostinėj 
lygiąsias su Bulgarijos rinktine. 
Pirmąjį puslaikį meksikiečiai ve
dė 1:0, tačiau antrajame, gražiu 
bulgaro Marachiev šūviu, santykis 
buvo išlygintas.

KREPŠINIS!
VARĖS (Italija) Italų Ignis 

Varese laimėjo pirmąjį susitiki-

jos luventus 74:46, ispanus išstū
mė iš turnyro ir patys jau papuo
lė į pusiau baigmę. Pirmasis šių 
rungtynių susitikimas buvo lai
mėtas ispanų 74:46, tačiau antrą
jį kartą susitikus, graikai laimė
jo 142:133.

BOKSAS, šiuometinė visų bok
so svorių pasaulio čempionų len
telė:

Sunkaus svorio — JOE FRA
ZIER, Pusiau Sunkaus — BOB 
FOSTER, vidutinio — NINO 
BENVENUTI, Vidutinio Jaunių 
((Junior) — FREDDIE LITTLE. 
Pusvidutinio — JOSE NAPOLES, 
Pusvidutinio jaunių — BRUNO 
ARCARI, lengvo — ARMANDO 
RAMOS, Lengvo jaunių — RENE 
BARRIENTOS, Plunksnos — 
Johnny FAMECHON (australas) 
Gaidžio — RUBEN OLIVARES 
ir Musės svorio — EFREN TOR
RES.

SYDNEJUS. AMPOL CUP fut
bolo praeitos savaitės rezultatai: 
Sth. Ipoast^Prague 3:1, YugaP: 
Auburn 2:1, Apia-Centerbury 6: 
0. šioje "A” grupėje jau garan
tuotai į pusfinalius sau teisę iš
sikovojo Apia ir Sth. Coast, šiuo 
metu “A” grupėj stovi Apia — 59 
tšk., Sth. Coast 54, Prague 46, 
Yugal 24, Canterbury 15 ir Au
burn 2.

LONDONAS. Anglijos F.A. 
Cup. šeštojo rato persižaidime

Tikrumoje jau daug laiko pra
bėgo, kai mes lankėmės Australi
joje, bet viskas atrodo, kad tai 
buvo taip nesenai. Daug dalykų 
išgaravo iš atminties, bet Austra
lijos kelionės smulkmenas vis dar 
aiškiai prisimename. Aš gan daž
nai nueinu į rūsį ir pasižiūriu 
vieną kitą filmą iš tų kelionių.

Mūsų padangėje niekas per
daug sportiniuose puslapiuose ne
rašo, nes faktinei pas mus nieko 
per daug nevyksta tai ir rašyti 
nėra apie ką. Krepšininkų kelio
nė į Lietuvą labai pakenkė FAS- 
KUI ir visam mūsų sportiniam 
gyvenimui. Kas įeis į naująją 
valdybą, yra neaišku ir dar iki 
šiol kandidatų nėra. Čikagoje, iš
irus Neo-Lituanams, taip pat iš
iro ir Aras, Lithuanica ir Neris. 
Jos nedalyvauja jokiam miesto 
turnyre ir vos sulipdo komandas 
lietuvių pirmenybėms, bet ir čia, 
ypatingai jaunių klasėje, būna di
delis procentas amerikonų.

Mūsų Kanados apygarda tur 
būt yra pati tvarkingiausia, tai 
tik dėka pranciškono tėvo Pau
liaus, kuris visą savo laisvą laiką 
buvo pašventęs “Aušros” klubui. 
Dabar pranciškonai jį iškėlė į 
Brooklyną ir aš manau, kad tas 
labai pakenks “Aušros” klubui, 
kuris paprastai dalyvaudavo pir
menybėse su 5-6 komandomis. To
ronto “Vytis” laikosi kiek išga
lėdami, nors, neturint savosios 
salės, jiems sąlygos yra sunkes
nės.

Jau antra vasara kaip abu klu
bai, turėdami stovyklas Wasaggi, 
jų metu ruošė krepšinio mokyk- 
las-kursus. 1968 metais tas buvo 
tik vieną savaitę, bet jau praėju
siai smetais tokius kursus turėjo
me tris savaites ir buvo po 25 mo
kinius kas savaitę. Tokios mokyk
los įsteigėjas yra buvęs krepši
ninkas M. Duliūnas, kai instruk
torius buvo jums gerai pažįsta
mas Pranas čekauskas. Šią vasa
rą ir man teko vieną savaitę pa
būti šios stovyklos komendantu. 
Tuo pačiu laiku pas mus viešėjo 
iš Lietuvos buvęs žinomasis 
sportininkas A. Saunoris (buvęs 
Sov. S-gos stalo teniso meisteris 
ir Lietuvos rinktinės futbolinin
kas). Pradžia stovykloje buvo ga
na sunki, nes, kaip ir visur, atro
dė, kad jaunimas čia atvažiavo 
turėti tik “good time”, bet neiš
mokti žaisti krepšinį. Bet vėliau, 
truputį jaunuolius prigriebus, at
sirado ir drausmė, ir tvarka ir 
darbas atnešė gerų vaisių, če
kauskas, pats būdamas kūno kul
tūros mokytojas gimnazijoje, sa
vo darbą žino labai puikiai. Jis 
atsivežė specialių mokomųjų lėto 
tempo krepšinio filmų, kur rodo

ma ir mokinama krepšinio tech
nika ir taktika. Taip pat jis tu
rėjo gerų, Coca Cola pagamintų 
filmų iš profesionalų krepšinio 
rungtynių.

Trečią savaitę bestovyklaujant, 
mūsų šiuo darbu susidomėjo 
“Board of Education” ir jų at
stovai praleido keletą dienų su 
mumis, stebėdami Prano darbą, 
valgydami stovyklos maistą ir 
pan. Jiems visas šis mūsų darbas 
labai patiko ir kitais metais pa
žadėjo paramą pinigais, tik kad 
ši mokykla būtų prieinama be 
lietuvių ir kitiems kanadiečiams 
krepšininkams. Mūsų padovybė 
šį pasiūlymą dalinai priėmė ir 
šiais metais tokia mokykla jau 
bus daug platesnio mastoį. Iki

sivežiau ir jis čia laimėjo pirmą 
vietą vyrų varžybose ir taip pat 
pirmąsias vietas vyrų ir mišriame 
dvejetuose. Jis dar ir dabar žai
džia gerai, bet, žinant Kanados 
gana žemą stalo teniso klasę, tas 
jam atsiekti buvo nepersunkiau- 
siai.

Man įdomu kodėl pas jus Syd- 
nejuje neatsiranda entuziastų 
įsteigti kredito uniją, čia pas 
mus Hamiltone yra tokia unija 
“Talka”. Ji turi 1202 savo narius 
(maža dalis yra nelietuvių, bet 
mes juos padarėme lietuviais). 
Pereitų metų balansas buvo 
$1.726.295 ir pelnas $64.308. Šiais 
metais pelnas jau bus dar dides
nis. Iš šio pelno pinigų gauna 
reguliariai paskiros kultūrinės or-

rinkimas įvyks kovo 15 dieną 2 
vai. p.p. (sekmadieni) Geelongo 
Lietuvių Namuose. Darbotvarkė:
I. Susirinkimo atidarymas. 2. Pre
zidiumo kvietimas. 3. Mandatų 
Komisijos rinkimai. 4. Praeitų me
tų protokolo skaitymas. 5. Pirmi
ninko pranešimas. 6. Išdininko 
pranešimas. 7. Rev. Komisijos pra
nešimas. 8. Pasisakymai dėl pra
nešimų. 9. Naujos valdybos rinki
mai. 10. Klausimai ir sumanymai.
II. Susirinkimo uždarymas.

Geelongo Liet. Sporto Klubo 
Vyties Valdyba,

mą vykstančiose Europos čempio
nų Taurės varžybose prieš Belgra
do (Jugoslavijos) Red Star 99:55 
ir, atrodo, kad italai turi daug 
galimybių papulti į pusfinalius.

NEAPOLIS. Kita italų koman
da Fides Napoli jau išsikovojo sau 
vietą į šias Europos Taurės pir
menybes, laimėdami antrąjį savo 
susitikimą prieš Lokomotiv iš Za
grebo, santykiu 102-84. Pirmąsias 
savo rungtynes jie laimėjo 89:90.

ATĖNAI, šiose pačiose Euro
pos pirmenybėse grail^ų A.E.K. 
iš Atėnų laimėdami prieš Ispani-

MANCHESTER UNITED nuga
lėjo MIDDLESBOROUGH 2:1 tuo 
papuldami į pusfinalius. Sekantie
ji pusfinalių susitikimai yra: 
CHELSEA prieš WATFORD ir 
LEEDS prieš MANCHESTER 
UNITED. Atrodo, kad Chelsea lai
mingai ištraukė burtus prieš ga
na žemai stovinčius antros divizi
jos Watford, kai Leeds United, 
būdami dabar geroje formoje, ti
kisi laimėti ir papulti į finalus 
Wembley stadione pirmą kartą po 
1965 metų, kai jie buvo nugalėti 
Liverpool.

S p or to nuot up O S
šiol stovyklos vadovai negaudavo 
atlyginimo, bet dabar jau bus 
įmanoma už darbą apmokėti.

Kartu su savo broliu buvo ir 
jaunasis Ričardas čekauskas. Jis 
dabar yra 16 metų amžiaus, bet 
labai gerai žaidžia krepšinį, gol
fą ir yra azartininkas meškerio
tojas. Jis netingėdavo rytais kel
tis 3-4 vai. ir eiti meškerioti, 
kai jau 9 vai. būdavo visuomet su 
kitais krepšio aikštėje. Jeigu ka
da nors vėl bus sudaroma lietu
vių rinktinė važiuoti pas jus į 
Australiją, tai jis tikrai joje bus.

A. Saunoriui viešint su dukra 
Kanadoje, jis dalyvavo lietuvių 
stalo teniso pirmenybėse ir fina
le laimėjo prieš Gvildį, šis jo da
lyvavimas ne visiems patiko. Vė
liau buvo š:. Ama/rikos atviras 
turnyras Toronte į kurį aš jį nu-

ganizacijos, Vasario 16-ji gimna
zija, o taip pat ir mūsų sporto 
klubai, kas daug palengvina mū
sų visą darbą. Jūs Mclboumas 
jau tą turi ir aš manau, kad Ade
laidė ir Sydnėjus tuo turėtų pa
sekti ir, vietoj to, kad pinigas iš
eitų į kitų rankas, jis galėtų būti 
jūsų savose rankose, finansiniai 
pagelbint visam jūsų kultūriniam 
ir sportiniam gyvenimui. Toron
te yra net dvi tokios unijos ir jos 
ab» puikiai verčiasi. Jeigu būtų 
pas jus šiuo reikalu susidomėji
mas, aš galėčiau jums padėti ir 
plačiau šiuo reikalu jus supažin
dinti.

Baigdamas siunčiu linkėjimus 
visiems jūsų sportininkams ir va
dovams, kurie dar mane iš buvu 
šių gastrolių atsimena. Viso jums 
geriausio!

PETRAS PILKA mūsų senas 
sporto veteranas ir I-sios Austra
lijos lietuvių sporto šventės daly
vis, o taip pat ir šio skyriaus 
bendradarbis, labai atjaunėjo ir 
kartu su savo žmona, sostinės lie
tuvių stalo tenisininkė ir vaikais 
pradėjo naują sporto šaką, tai sli
dinėjimą ant vandens. Jau jis da
lyvavo ir keliose rungtynėse (net 
40 mylių maratone). Dalyvauda
mas Jindabine greitlaiviu, varžy
bose iš 9-nių rungtynių paskuti
nėse jis laimėjo pirmą vietą ir 
savo pirmąją taurę. Šioje naujo
je sporto šakoje mūsų mielam ben
dradarbiui ir jo visai sportininkų 
šeimai linkime daug sportiškos 
sėkmės.

x x
Australijoje šiuo metu viešinto

je Maskvos Dinamo futbolo ko
mandoje žaidžia ir vienas lietu-

SKAUTAI PLAUKIMO VARŽYBOSE

Egzilų Skautų Sąjunga Austra
lijoje (A.A.S.E.) Bankstowno 
plaukimo baseine kasmet praveda 
skautų plaukimo varžybas, kurios 
sukelia didelio susidomėjimo daly
vių tarpe. Tokios varžybos buvo 
surengtos ir kovo 1 d. vakare šio
se varžybose dalyvavo šešios tau
tybės, jų tarpe ir lietuviai skau
tai. Tiesa, šiais metais lietuvių 
varžybose dalyvavo nedaug ir to
dėl ne visose dalyvavo, dėl ko bu
vo prarasta daug taškų. Vis tik 
lietuviai šį kartą užėmė ketvirtą 
vietą laimėdami eilę pirmų vietų. 
Žemiau paduodame lietuvių skau
tų dalyvius ir jų pasiektus laimė
jimus:

R- Narbutas žemiau 10 metų 
laisvu stiliumi — pirma vieta, U. 
Kazokaitė žemiau 18 m. laisvu sti
liumi — I vieta, L. Karpavičiū
tė žemiau 14 m. — laisvu stiliu
mi — I vieta; G. Antanaitis, E. 
Narbutas, R. Narbutas, E. Kar

pavičius (visi žemiau 16 m. esta
fete) — I vieta, L. Karpavičiū
tė žemiau 14 m. nugara — II vie
ta, E. Narbutas ž. 14 m. krūti
ne — Ilvieta, I. Kasparaitytė ž. 
12 m. krūtine — II vieta, A. Kas
paraitytė ž. 14 m. krūtine — II 
v., G. Antanaitis ž. 14 m. laisvu 
st. — II v., E. Karpavičius ž. 16 
m. nugara — II v., G. Antanai
tis ž. 14 m. nugara — II v.; E. 
Narbutas, K. Kazokas, R. Narbu
tas ir E. Karpavičius ž. 18 m. 
estfete — II v., R. Narbutas, E. 
Narbutas, E. Karpavičius ir G. 
Antanaitis virš 18 m. estafete — 
II v., U. Kazokaitė, L. Karpavi
čiūtė, R. Kasparaitytė ir V. Lau
kaitytė virš 18 m. estafete — II 
v.; E. Karpavičius, ž. 18 m. laisvu 
st — III v., K. Kazokas virš 
18 m. krūtine — III v., K. Kazo
kas ž. 18 m. krūtine — III v., 
K. Kazokas 220 jardų — III v. 
ir K. Kazokas virš 18 m. nugara —

vis, tai 23 metų amžiaus Vilniaus 
Žalgirio žaidėjas Jonas Bunji (pa
vardė sutrumpinta) kuris yra ko-
mandos antrasis vartininkas. 

x x
Amerikos negrų garsioji profe

sionalų krepšininkų GLOBE-

III vieta.
Bendri rezultatai: lietuviai 

skautai ir skautės užėmė ketvirtą 
vietą.

Tenka pažymėti, kad lietuviai 
geriau suorganizavus varžovus ga
lėtų užimti daug aukštesnę vie
tą. Atsimenant, kad čia vis tik 
yra internacionalinis lietuvių pasi
rodymas, galima surasti mūsų jau
nimo tarpe tiek dalyvių, kad bū
tų dalyvaujama visose vrftžybose 
ir dėl to nebūtų prarandama taš
kų už nedalyvavimą. Vis tiek ten
ka pasidžiaugti, kad mūsų jauni
mas ne vien tik krepšininkai, bet 
tai pat mėgsta ir vandens sportą, 
kuris Australijoj yra ypatingai 
populiarus.

TROTTERS komanda, kuri jau 
keletą kartų yra buvusi Australi
joje ir kurie savo pirmąsias šio 
sezono rungtynes Sydnėjuje žais 
kovo 9-tą dieną, Amerikoje turi 
daug nemalonumų iš savo pačių 
juodosios rasės žmonių. Juodųjų 
militaristų grupių vadai viešai 
juos kaltina, kad savo komiškuo
ju žaidimu jie žemina visą negrų 
rasę ir jų nuomone, save pasista
to žemiau už baltuosius, nes iš bal
tųjų sportininkų neatsiranda to
kių “komikų krepšininkų”, šios 
garsiosios komandos vadovybė pas
kutiniu metu turi sunkumų užan- 
gažuoti geruosius negrus krepši
ninkus. Garsusis negras L. Alcin- 
dor nerpiėmė Globetrotters vilio
jančių pasiūlymų, kai kitas žino
masis “žvaigždė” W. Chamberlain 
teišbuvo tik vienus metus. Nors ir 
turėdami nemalonumų su savo juo
dąja rase, Globetrotters yra visa
me pasaulyje labai populiarūs ir 
vis didėja, padarydami per metus 
virš 5 milijonų dolerių apyvar
tos.

x x
Vokietė moteris pašliūžininkė V. 

Nothaf, įvykusiose Švedijoje ilgo
jo slidinėjimo varžybose, apsiren
gusi vyru ir užsidėjusi netikrus 
ūsus ir barzdą, laimėjo šias vy
rų labai sunkias ir pavojingas var
žybas per Švediją. Šiose varžy
bose pradinį startą pradėjo apie 
8000 vyrų slidininkų, tačiau daly
vavusi viena moteris varžybas lai
mėjo per 9 vai. 30 min. Po var
žybų, su didele gėda, rengėjai tu
rėjo oficialiai šį laimėjimą pa
čių sunkiausių pasaulyje slidinė
jimo rungtynių, skirtų tik vyrams, 
pripažinti moteriai.

x x
Melboumo australų krepšinio 

YMS komanda stengiasi iš Ameri
kos importuotis aukštų ir gerų 
krepšinio žaidėjų. Atrodo, šiam se
zonui jie turės žinomąjį ‘‘Žvaigž

dę” Ron Riegal ir Fresno State 
College kapitoną 6 pėdų 7 inčų 
Wes Russel. Savo komandoje tu
rėdami jaunąjį 6 p. 61 inč. G. Doy
le, jie šį sezoną bus viena iš “aukš 
čiausių” komandų Australijoje.

x x
Turine, Italijoj sporto žurnalis

tai davė visas praeito sezono fut
bolo žinias “kompiuteriui, kad tas 
atspėtų, kas bus Pasaulio Futbo
lo Taurės čempionas. ’’Kompiute
rio” duotas atsakymas yra: birže
lio mėn. pasibaigsiančiose varžybo
se Meksikoje čempionu bus Sovie
tų Sąjunga, antrąją vietą gaus 
Vakarų Vokietija, trečiąją — Bra
zilija ir ketvirtąją — Italija. Da
bartinis pasaulio čempionas — 
Anglija vietos negavo. Dabar tik 
reikia laukti ar “metaliniai sme
genys” bus teisingi ar ne?

x x
žymusis prancūzų dailininkas 

Pablo Picasso, 88 metų senatvėje 
radėjo sportuoti ir lanko džiudo 
treniruotes, tikėdamas įsigyti juo
dąjį diržą. L.

VISAIP
Prieš penkiolika metų apie 60% 

keleivių iš Europos į Ameriką 
ir priešingai būdavo pervežiama 
laivais, šiandie laivais keliauja tik 
10% keleivių, visi kiti lėktuvais.

Apie 40% viso Australijos eks
porto eina i Azijos kraštus, gi 
prieš dvidešimt metų tik 12% 
Australijos prekių eidavo į Aziją. 
Šiandie vien tik Japonija priglau
džia 20% Australijos eksporto.

♦
Šiuo metu Australija skaičiuo

ja turinti 16 milijonų bičių šeimų 
ir apie 5000 bitininkų. 1966/67 me
tais Australijoje buvo pagaminta 
35 milijonai svarų medaus.

Apie 30 kraštų šiandie turi spal
votą televiziją, jų tarpe net ir 
tokie skurdesni kraštai, kaip Is
panija, Brazilija,. Formoza ir Len
kija.
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KAZIUKO MUGĖ
Jau kelinti metai sėkmingai or

ganizuojama Bankstowno Daina
vos namuose Kaziuko mugė ir ko
vo 1 d. suruoštoji praėjo labai 
margai ir gyvai. Jau nuo pat anks
tyvo ryto Dainavoje knibždėjo 
žmonių, kurie puošė salę, dėstė 
savo prekes, skautai ruošė savo 
lauko virtuvę ir Lt. Gi po pietų 
užgriuvo žmonių, kad tiesiog pa
sidarė kamšatis. Be saviškių matė
si p.p. Gailiūnai ir Jonušai iš 
Wollongongo, kiti net iš New- 
castlio, Canberros. Oras buvo la
bai tinkamas, tad žmonių buvo 
pilna ne tik viduje, bet ir erdvia
me kieme. Tiesa, Kaziuko verbų, 
kaip Vilniuje, nesimatė, bet už 
tat netrūko baronkų, loterijų, į- 
vairių žaidimų. Salės pasieniuose 
išsidėstę savo prekes arba suren
gę tiesiog parodėles džiaugėsi gau
siais žiūrovais ir net pirkėjais, 
štai kairėje pusėje prie įėjimo 
visą kertę užėmęs savo knygomis 
ir plokštelėmis uolusis Sydnėjaus 
knygnešys Povilas Alekna, toliau 
seka beveik visu pasieniu mūsų 
tautodailės darbai audiniai, droži
niai. Kitoje pusėje ant sienos iš
kabinti R. Badausko ir U. Ka- 
zokaitės dailės kūriniai, toliau ke
ramika, margučiai, pašto ženklų 
ir pinigų kolekcijos (p. P. Zarem
bos), o dešinėj visas kampas 
gausių dalyvių apgultas — tai fan 
tinė loterija, kur beveik kiekvie
nas bilietas laimingas...

Prie stalų vidury salės susitikę 
tautiečiai svečiuojasi užgerdami 
alučiu arba užkąsdami skautų bei 
šeimininkų paruoštais patiekalais. 
Viduje ūžia kaip avily, bet ly
giai ir lauke užsiėmimų netrūks
ta: jaunimas pakaitomis žaidžia 
parodomąsias ar draugiškas krep
šinio, tinklinio žaidynes,. skautai 
darbuojasi savo palapinėje. . .

Ir taip ligi sutemų. Jauku ir ge
ra pakermošiauti, pasidairyti, su
sitikti, padalyvauti. Kaziuko mu
gė — tai laisvas tautiečių susibū
rimas, kur niekas nekomanduoja 
nei su programomis, nei su kito
kiais oficialumais. Tautiečiai tik
rai jaučiasi atsipalaidavę nuo vi
sokių įtampų ir geroj nuotaikoj 
leidžia sekmadienio popietę. Už to
ki nuotaikingą kermošių malonu 
pasveikinti jo organizatorius — 
Syd. Liet. Kat. Kultūros Draugi
ją, jaunimo organizacijas ir vi
sus entuziastus, kurie mielai, talki
na kas kuo įmanydami, žinoma, 
būtų gal geriau ir įvairiau, jei
gu į šią mugę būtų įnešama vis 
daugiau naujovių. Tikėkimės, kad 
ateinančių metu Kaziuko mūgė bus 
dar turtingesnė ir labiau išrekla
muota.

jaunųjų choras, vadovaujamas 
kun. Dr. P. Bučinsko, ir tautinių 
šokių grupė, vadovaujama V. Ma
lišauskienės. Akordeonu grojo V. 
Liorencas. Mergaičių sekstetas, 
vad. O. Andriulytės, sudainavo ke
letą liaudies dainelių ir pabaigai 
įspūdingai, pasirodė kolonijos miš
rus choras, vadovaujamas p. K. 
Stankūno. Programos pranešėja — 
p.R. Platkauskienė.

Atvykstančios viešnios iš Syd
ney p. E. Jonaitienės j šią šven
tę aerodroman atvyko pasitikti 
apyl. pirm-kas p. V. Kaciūnas, 
kapelionas kun. Dr. P. Bučinskas 
p.p. Stankūnai, Preimanai, Mali
šauskai, R. Žiukelis, G. Antanėlis 
ir J. Žiukelytė įteikė viešniai gė
lių. Visi buvome didžiai laimingi 
sulaukę viešnios, kuri savo daly
vavimu ir paskaita atliko didelę 
tautinę misiją mūsų kolonijoje. 
Sekmadienį viešnia dalyvavo liet, 
pamaldose o vėliau p.p. Preimanų 
namuose įvyko susipažinimo ka
vutė. Besivaišinant paaiškėjo, kad 
p.p. Stankūnai tą dieną šventė sa
vo 34 metų vedybinę sukaktį, tad 
buvo visų dalyvių nuoširdžiai pa
sveikinti.

Brisbaniečiai lietuviai džiaugia
si pavykusia švente ir ypatingai 
dėkingi viešniai . E. Jonaitienei 
už paskaitą ir asmenišką daly- 
vimą. v.k.

GEELONG
APYLINKĖS SUSIRINKIME

A LB Geelongo apylinkės narių 
visuotinis susirinkimas įvyko va
sario 22 d. Liet. Namuose, čia 
buvo aptarta apylinkės einamieji 
reikalai ir išrinkta nauja valdy
ba. Susirinkimas buvo gana gau
sus ir darbingas. J naują apylin
kės valdybą išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė: pirmininkas A. Jo
mantas, vicepirm. S. česikas, ka
sininkas O. šrederis, narė kultū
ros reikalams E. Jomantienė ir 
valdybos sekretorius V. čerakavi- 
čius. Kandidatais paliko A. žvirb
lienė ir A. Paškevičius.

Revizijos Komisiją sudaro V. 
Bindokas, L. Valodka ir A. Zinke
vičienė.

Garbės Teismas — K. Starins- 
kas, K. Ivaškevičienė ir B. Janku- 
vienė.
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS
Geelongo radijo stotis 3 GL p. 

E. Jomantienės pastangomis suti
ko lietuvišką radijo pusvalandi 
paskirti patogesniu laiku ir nuo 
kovo 7 dienos lietuvių radijo pus
valandis per minėtą radijo stotį 
bus transliuojamas šeštadieniais 
8.30-9.00 vai. vakaro.

Visi mieli klausytojai prašomi 
naują laiką maloniai įsidėmėti..

mų ir draugų, jų tarpe A. An- 
drušką ir A. Dantą. Nors Jurgis 
sakosi jau prisikasęs prie pat še
šiasdešimties, bet savo puikia iš
vaizda ir trykštančia energija at
rodo mažiausia dešimčia metų jau
nesnis.

Ajn tanas Andriu ška aprodyda
mas jam Canberrą gundė sulau
kus pensijos amžiaus apsigyventi 
Australijoje. Pasidairęs po sosti
nę Jurgis išskubėjo į Melbourną ir 
Adelaidę dar tikėdamasis patekti 
į Baro-Vasiliauskienės koncertą. 
Nors jis solistą Barą ne kartą gir
dėjo Amerikoje, bet šiojo lietuviš
kojo “Caruso” dar norėjo pasi
klausyti ir Australijoj.

Australijos lietuviai 
ro labai gerą įspūdį, 
vę dievui doleriui ir 
susiskaldę į grupeles,
rikos Jungtinėse Valstybėse.

svečiui da- 
neparsida- 
nėra taip 

kaip Ame-

LATROBE VALLEY
VASARIO 16-JI

Vasario 16-sios minėjimas La
trobe Valleys seniūnijoj įvyko va
sario 22 d. Morwell mieste.

Seniūnas p. V. Pleškūnas atida
rydamas minėjimą pasveikino su
sirinkusius ir priminė mirusius 
tautiečius, ypatingai taurųjį lietu
vį Simą NaruŠį, kurį latrobiečiai 
pažino ir pamėgo. Minėjimo daly
viai velioni ir visus kitus miru
sius pagerbė rimties minute.

Toliau sekė paties seniūno p. V. 
Pleškūno paskaita. Savos kūrybos 
patriotini eilėraštį paskaitė poe
tas J. Mikštas-šilainis. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Toliau sekė vaišės, kurių metu 
pravesta loterija. Veikliam seniū
nijos nariui p. K. Tijūnėliui tą 
dieną šventusiam 60-tą gimtadie
ni, tautiečiai griausmingai sugie
dojo Ilgiausių Metų.

Latrobe Valley, Moes visokiau
siu skanėstų parduotuvės savinin
kė. Mikalina Kazakauskienė, vie
tos ligoninėje atremontavusi savo 
truputi sušlubavusia širdelę vėl 
simpatingai aptarnauja savo gau
sius pirkėjus.

BRISBANE
VASARIO 16-ji BRISBANĖJE 
Šiais metais Brisbanės lietuviai 

buvo surengę Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą ypatingai iškil
mingą ir įspūdingą. Minėjimą su
rengė vietos apylinkės valdyba ir 
oficialią dalį pravedė valdybos 
pirmininkas p. V. Kaciūnas.

Atidarant minėjimą buvo iškil
mingai p. P. Žiukelio įnešta tauti
nė vėliava palydint tautiniais dra
bužiais vilkinčios Preimanaitės ir 
skautų uniformoje M. Žiukelytės. 
Trumpu žodžiu šventės proga bu
vo prisiminti žuvusieji kovotojai 
už Lietuvos laisvę ir visi žuvu
sieji bei priešų nukankinti kovoto
jai buvo dalyvių pagerbti atsisto
jimu ir giesme “Marija, Marija”, 
šventės proga lietuvius sveikino 
pavergtų tautų organizacijos pir
mininkas Mr. H. Wright.

Toliau sekė viešnios iš Sydney 
p. E. Jonaitienės paskaita.. Nors 
paskaita buvo ilgoka, bet mūsų 
viešnia taip mokėjo šiltai prabilti 
j klausytojus, visi išklausė su di
deliu susidomėjimu ir pasigėrėji
mu. Reikia pastebėti, kad mūsų 
kolonijoje bene pirmą kartą mote
ris skaitė paskaitą, dėl ko labai 
didžiavosi ir visos brisbanietės lie
tuvės. Po paskaitos Tautos Him
nas ir tuo buvo baigta oficialioji 
minėjimo dalis.

Meninę dalį paruošė ir pravedė 
mūsų kapelionas kun. Dr. P. Bu
činskas. Deklamavo R. Platkaus
kienė, I. Laurinaitytė, M. Žiuke
lytė ir K. Perminąs. Pasirodė

CANBERRA
SVEČIAS Iš AMERIKOS

Svečias iš Amerikos Jurgis Bag
donas, atvykęs aplankyti savo bro
lio dantų gydytojo Kosto Sydnė- 
juje, susigundė pasidairyti ir po 
Australiją. Pabuvęs Sydnėjuje iš
vyko i Melbourną ir Adelaidę pa
kely užsukdamas ir j Canberrą, 
kur susitiko su eile senų pažįsta-

TENORO STASIO BARO

SOPRANO GENOVAITĖS

Pianinu palydi žinoma 
pianistė SH1RLI

VASILIAUSKIENĖS;

Pietų Australijoje 
5Y H1CKS

d. 8 vai. Liet. Namuose 
Conservatorium Hali, 
1. Heiden Kat. Centre,

Manuka

DAINŲ IR ARIJU
1 1

MELBOURNE — kovo 11
SYDNEY — kovo 13 d.
CANBERRA — kovo 15

Pranešimai
PAKEIČIAMA 

REKOLEKCIJŲ TVARKA 
SYDNEY

Dėl atidėto mūsų svečių solistų 
koncerto — kovo 13 d. penktadie
nio vakarą rekolekcijų nebus.

Jas pradėsime:
Kovo 14 d. — šeštadienį. Išpa

žintys 4-6 vai. p.p. Konfe
rencija 6,30 vai. šv. Mišios, Ko
munija rekolekcijų pamokslas — 
išpažintys — iki visi bus išklau
syti.

Kovo 15 d. — Kančios Sekma
dieni — užbaigiamoji rekolekcijų 
diena: Išpažintys nuo 9 vai. iki 
pamaldų. 11.30 iškilmingos reko
lekcijų pamaldos, pamokslas ir 
bendra Komunija. Prašoma neiti

Komunijos anksčiau ar kitose baž
nyčiose.

Išpažinčių klausys Rekol. vado
vas Kun. A. Spurgis, MIC, Kun. 
P. Martūzas ir Kun. P. Butkus, 
bet prašoma visų kuo daugiau at
likti išpažinti pirma vakarą kad 
išvengus varginančio laukimo sek
madieni.

Tuojau po Mišių užbaigiamoji 
Konferencija ir Palaiminimas 
atlaidų suteikimas.

bei

EKSTRA 
PRANEŠIMAS

Canberros Aušros choro choristę 
VIDĄ ANDRUŠKAITĘ-Rohmy 

ir jos vyrą, sulaukus sūnelio, 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime 

gerų ir sėkmingų metų.
Aušros Dirigentas ir choristai

Yallourn North (Vic.) gyvenąs 
veiklus vietos lietuvis J. šeštokas, 
namuose pasilikęs su savo ketu
riais vaikučiais, ilgisi savo darling 
Betty, kuri šiuo metu, po sunkios 
operacijos guli Latrobe Valley li
goninėje. Greito pasveikino Tau, 
darling Betty!

PEILIO POLITIKA
Maža mūsų tauta, dar mažesnė 

ir mūsų čia, Australijoje, bendruo
menė. Rodos, būtume kaip viena 
vienas kitą pažįstanti ir sąmonin
ga šeima, kur kiekvienas jos na
rys yra neįkainuojamai brangus. 
Kaip jautriai pergyvename netek
dami mirusio lietuvio, nes žinome, 
kad su kiekvienu pasitraukimu 
mūsų tauta ir bendruomenė ne 
stiprėja, o silpsta.

Tačiau net idealiausioj šeimoj 
atsitinka nelaimių: arba narys 
miršta suserga, ar kitokiais ke
liais nueina, tačiau šeimos pa
grindinis ryšys ir gal vienintėlis 
yra tarpusavio meilė. Niekas ne-

vis

ga- 
is-

Mielą J. ir E. Laurinaičių šeimą, 
eismo nelaimėje žuvus jų vieninteliam sūnui

AUDRIUI LAURINAIČIUI, 
didžiame skausme giliai užjaučia ir kartu liūdi

M. Nakutis ir šeima

Skaudžioje valandoje, netekus sūnaus 
AUDRIAUS LAURINAIČIO, 

giliai užjaučiu nelaimės ištiktus tėvus Eleną ir Joną 
Laurinaičius ir drauge liūdžiu.

Alfonsas Valiulis

pasmerkia ligonio, niekas nenutei
sia iškrypusio iš kelio, o sten
giasi ligoniui padėti, paklydusį su
grąžinti.

Atsimenant, kaip mūsų tauta 
yra išorinių priešų teriojama, bai
su, kad mes patys daromės savų
jų budeliais.

Politika yra baisi priemonė, ku
ri nustato žmogų prieš žmogų, 
brolį prieš brolį. Iš pasaulio pa
kraščių suvaromi masėmis žmonės, 
kurie vienas kitą žudo net nepa
žinę, nei girdėję ir matę. Ir 
tai politikos vardan. Daug ką 
lime pateisinti, reikalus būtų 
Įima lengviau ir paprasčiau
spręsti dedant pagrindan meilę ir 
respektą žmogui ir tautai. Tačiau 
gyvenime yra politika, kuriai au
kojama ir žmogus, ir tauta. Tai 
peilio politika, kurios vardan sker
džiami ir savieji, ir priešai, kuri 
ir savuosius padaro vienus kitiems 
priešais. Tokia politika yra ta
sai žmonijos organizme piktybinis 
vėžys, kuris veda prie katastrofos. 
Šiandie viso pasaulio kalvėse ka
lami ginklai ne tam, kad Šitą pa
vojingą skaudulį išoperuotų, bet 
kad jį gintų. Ir tai yra 
nelaimė.

Tačiau skaudžiausia, 
peilio politika bandoma 
mūsų tarpe ir net reklamuojama 
tos spaudos, kuri tiesioginiu sa
vo uždaviniu laiko skelbti meilę ir 
mokinti, kad reikia mylėti ir prie
šus.

žmonijos

kai toji 
jvesti ir

Kai mūsų tautai taip reikalin
gas ir nejkainuojamai brangus 
kiekvienas lietuvis, ar jis būtų 
čia, ar bet kur pasaulyje, tai atsi
randa peilio politikos apaštalų, ku
rie ne meilę skelbia lietuvio lietu
viui, bet neapykantą ir veisia kerš
to bacilas. Tokia politika vadovau
jantis neliks jokių kitokių priešų 
— mes patys jei ne išsiskersime, 
tai tikrai patys vieni kitus išspar- 
dysime į visus keturis vėjus. Ir 
kuo tada remsis ta didžioji poli
tika, kai paliks tiktai peilis susti
rusioje rankoje?

Kas šiandie gali būti teisėjas 
ir teisti bei pasmerkti tuos ar ki
tus? Atrodo, senovės žydai turėjo 
daugiau sąžinės, ir nuleidę galvas 
išsiskirstė, kada jiems buvo pasa
kyta — “kas be nuodėmės, tegu 
pirmas meta akmeni”. Tačiau pei
lio politikos apaštalai nežino są
žinės ir ja nesivadovauja. Jų mi
sija drumsti, kurstyti vienus prieš 
kitus ir griauti. Pagal juos geriau 
tegu nieko nelieka, jei tik ne pa
gal mus!

Reikia būti be galo primityviam 
keliasdešimt metų nešiojantis kerš
tą užanty ir nepasiekus tiesiogi
nių kaltininkų keršyti jų vaikam 
arba tarnam! šitai kaip tik sėja 
ir kursto peilio politika!

Tikime, lietuvis jau seniai išė
jęs iš džiunglių ir jam šitokia po
litika nepakeliui.

Bet mes nesukrečiamai tikime ir 
lietuvių tautos ateitim, ir nenori
me savo tautos likimo grjsti pei
lio politika. Principas — meilė vi
sų lietuvių visiems lietuviams dau
giau pasitarnaus mūsų tautai ir 
išlikti, ir išsikovoti sau laisvę.

V. Kazokas

REKOLEKCIJOS 
KITOSE PARAPIJOSE 

Canberra. — St Mary’s koply
čioje Braddon, rekolekcijos kovo 
17-18 d.d. Pradžia 6 vai. vak. To
limesnę tvarką paskelbs rekolekci
jų vadovas.

Wollongong. — Rekolekcijos ko
vo 15 d. — sekmadienį seselių 
koplyčioje 74 Cliff Rd. (įvažia
vimas iš Corrimal SL,) Nuo 4.30 
v.p.p. išpažintys, 5 vai. pamokslai, 
šv. Mišios ir Velykinė Komunija.

Kun. Petras Butkus

PRANEŠIMAS.
Kovo vidury generolas M. Rėk

laitis atvažiuoja i Sydney ir no
rėtų susitikti su visais “Ramo
vės” ir Savanorių-Kūrėjų organi
zacijų nariais — kariais. Todėl L. 
V. S-gos “Ramovė” Sydney sky
riaus valdyba kovo 22 d., sekma
dieni, organizuoja minimo genero
lo M. Rėklaičio sutikimo vakarie
ne privatiškai kur nors vidutinio 
standarto restorane.

Tiksli vieta ir data bus praneš
ta kiekvienam individualiai. No
rintieji šioje vakarienėje dalyvau
ti prašau skubiai registruotis pas: 
M. Zakarą, tel. 50-3367 ir p. Br. 
Stašionj, tel. 649-9062 ir kitus mi
nimų

Svečias iš Amerikos solistas 
Stasys Baras, nepaprastai sėk
mingai koncertavęs Adelaidėje, 
atvykęs į Melbourną staiga susir
go ir dėl to numatytieji koncer
tai Melbourne, Sydnėjuje ir Can- 
berroje ątidedami (žiūr. Skelb.). 
Melbourne koncertas numatomas 
Lietuvių namuose kovo 11 d.

Sydnėjuje Konservatorijos salė
je kovo 13 d. 8 vai. vak.

Canberroje kovo 14 d.
Tikimasi, kad solistas Stasys 

Baras per numatytą laiką pa
sveiks, nes gydytojai įtaria, kad 
tik dėl klimatinių sąlygų solistas 
praradęs balsą. Kas yra įsigijęs 
bilietus, tai bilietai ir toliau tebe
galioja. Jeigu bus kokių netikė
tumų bus stengiamasi tautiečius 
visokiais būdais painformuoti.

I Sydney solistas S. Baras at
vyksta kovo 12 d. išskrisdamas iš 
Melbourne TA A lėktuvu Flight 
462 2 vai. p.p. Sydnėjuje bus apie 
2.45 vai.

Namo į Ameriką svečias išvyks- 
kovo 16 d.ta

organizacijų narius.
L.V. S-gos “Ramovės“ 

Sydney Skyriaus Valdyba

PRANEŠIMAS
1970 m. vasario 20 d. įvykusia- 

me“Dainos” choro metiniame su
sirinkime išrinkta nauja choro val
dyba. kuri vasario 27 d. pirmame 
savo posėdyje pasiskirstė pareigo
mis: P. Nagys — pirmininkas, A. 
Kramilius — kasininkas ir E. 
Slonskis — sekretorius.

Visais choro reikalais prašome 
kreiptis į choro v-bos pirmininką 
šiuo adresu:

P. Nagys. 417 Burwood Rd., 
Relmore, N.S.W.. 2192, (Tel. 759- 
7094).

Choras jau nradėjo ruoštis ar
tėjančioms Lietuvių Dienoms Mel
bourne. todėl prašome ir kviečiame 
visas ir visus galinčius dainuoti 
įsijungti i ’’Dainos” chorą.

Choro Valdyba

BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 22 d. 2 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose (50 Errol St.. N. Mel
bourne) šaukiamas metinis Blai
vybės Draugijos, ar kaip paskuti
niame susirinkime pasivadino — 
Sveikatos Dr-jos, susirinkimas, 
kuriame numatoma aptarti svar
būs organizaciniai reikalai. Prašo
me visus narius, o taip pat ir 
prijaučiančius svečius susirinkime 
dalyvauti.

Valdybos įgaliotas N. Butkūnae

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame 

Fairfield apskrities ligoninės ve
dėjai Dr. V. Barkuvienei ir Dr. I. . 
Bagdonavičienei už suteiktą pa
galbą sunkiai sirgusiam mano vy
rui ir tėvui Stasiui Sabuliui ir už 
rūpestingą priežiūrą ligoninėje.

Taip pat reiškiu padėką ir vi
sam ligoninės personalui už ligo
niui teiktą visokeriopą pagalbą.

Nuoširdi padėka p.p. Migevi- 
čiams, Statkams, Jučiams ir Mote
rų Draugijai už ligonio lankymą. 
Visiems nuoširdus ačiū.
Joana Sabutis ir Leonas Sabutis

PRANEŠIMAS
Australijos diabetikų sąjunga 

praneša, kad metinis sąjungos su
sirinkimas šiaukiamas kovo 19 d., 
ketvirtadienį, 8 vai. vak. A.M.P. 
teatre, Circular Quay, Sydney.

Šiame susirinkime kviečiami da
lyvauti visi, kurie yra diabetikai 
arba tie asmenys, būdami virš 45 
metų amžiaus, susirūpinę savo 
sveikatos padėtimi. Susirinkime 
dalyvaus specialistai gydytojai, 
kurie duos patarimus ir atsakinės 
į jiems patiektus klausimus.

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, NJS.W., 2001

Bankstown Square Shopping 
Centre buvo suruošęs pirkėjams 
taip vadinamą “Bonanza Barrel” 
varžybas su nemažomis premijo
mis. Svarbiausia šio konkurso są
lyga, kad pirkėjas premijų pa
skirstymo metu pats asmeniškai 
dalyvautų. Paaiškėjo, kad šioje 
kompeticijoje pirmą premiją — tu
ristinę 16 dienų kelionę laivu po 
Pacifiką laimėjo lietuviams gerai 
pažįstama ir Mūsų Pastogės skai
tytoja p. Marija Bučinskienė. Jos 
vyras Algis Bučinskas žinomas 
kaip aktyvus vietos lietuvių veik
loj ir Mūsų Pastogės bendradar
bis. Sveikiname.

Toje pačioje kompeticijoje penk
tą premiją — neperpučiamą ap
siaustą ir gelbėjimosi liemenę lai
mėjo taip pat bankstowniškis p. V. 
Ruša, buvęs Lietuvoje teisėjas, 
dabar pensininkas, bet aktyvus 
lietuviškame gyvenime, Mūsų Pas
togės skaitytojas. Laimėtojus 
nuoširdžiai sveikiname.
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