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NAUJAS TERORAS
Prieškalėdinės mintys —niū

rios. Niūrios dėl lietuvio jūri
ninko likimo; niūrios dėl tų, 
kurie jį išdavė torturom ir 
mirčiai; niūrios dėl likimo kraš
to, kuriame sprendimus šios 
geros tautos vardu padaro to
kio politinio apdujimo ir mora
linio atbukimo pareigūnai.

Nepaguodžia nė žvilgsnis į 
Lietuvą. Ta pati jėga, kuri pa
grobė lietuvį jūrininką iš Ame
rikos, pagrobė ir lietuvį moks
lininką iš Lietuvos. Tokis liki
mas ištiko prof. dr. Joną Kaz
lauską, vos 40 metų amžiaus, 
pajėgiausią ir labiausiai šiuo 
metu pasižymėjusį lietuvių kal
bos mokslininką.

“Literatūra ir menas” lapkri
čio 21 paskelbė dėl jo užuojau
tas — Vilniaus universiteto 
rektorato, partinės ir visuome
ninių organizacijų, filologijos 
fakulteto dekanato, lietuvių kal
bos ir literatūros katedrų, lie
tuvių kalbos ir literatūros insti
tuto.

Trijų asmenų pasirašytas 
nekrologas velionį taip apibū
dino:

“Per pastaruosius keturioli
ka savo trumpo gyvenimo me
tų Jonas Kazlauskas padarė la
bai daug — respublikos, sąjun-

Prof. dr. Jonas Kazlauskas

giniuose ir užsienio leidiniuo
se paskelbė daugiau kaip pen
kiasdešimt mokslinių straips
nių, kuriuose originaliai tyrinė-' 
jama lietuvių kalba, visų baltų 
kalbų istorinė fonetika, morfo
logija, leksika. Tačiau labiau
siai baltistikos mokslui Jonas 
Kazlauskas nusipelnė savo di
deliu darbu — “Lietuvių kal
bos istorinė gramatika”, kuri 
yra pirmasis pačių lietuvių pa
rašytas tokios rūšies veikalas. 
Daugiausia velionio rūpesčiu 
buvo įsteigta “ėaltistica”f — 

tarptautinį garsą jau spėjęs į- 
sigyti mokslinis žurnalas, skir
tas baltų kalbų tyrinėjimui”.

Krinta į akis, kad tame nek
rologe apeita (turėjo būti ap
eita!) tylom, kokiom aplinky
bėm ir kada jis mirė, netgi ka- 
dar ir kur palaidotas-

Prieš savaitę šioje vietoje bu
vo informuota iš Europos, kad 
prof. J. Kazlauskas buvo suim
tas, išvežtas ir įkištas į bepro
čių ligoninę netoli Maskvos ir 
ten likviduotas.

Vėliau tą informaciją patvir
tino ir pateikė konkrečias da
tas: suimtas spalio 8 ir išvež
tas, o jo kūnas pervežtas į Vil
nių ir čia palaidotas lapkričio 
20.

★

Koki motyvai buvo jam su-, 
imti ir likviduoti — čia dar ne
žinia. Kaltinti jį veikus prieš 
komunistinę sistemą vargiai ga
lėjo, nes “Mažoji tarybinė lie
tuviškoji enciklopedija”, primi
nusi, kad.,jis buvo gimęs 1930. 
8.1 Matieišiomų kaime Biršto
no vai.; nuo 1957 dėstęs Vil
niaus universitete; 1962-64 
buvo filologijos fakulteto pro- 
dekanas; 1968 gavęs daktaro 
laipsnį, pažymi, jog nuo 1963 
jis yra partijos narys.

Jis turėjo turėti partijos pa
sitikėjimą, jei š.m. pradžioje bu 
vo pranešta, kad jis atvyks į 
Pennsylvanijos universitetą pa
skaitų skaityti. Paskui staiga 
spaudoj vėl buvo pranešta, kad* 
neatvyks. Vadinas pasitikėji
mas atšauktas.

Kodėl? Maskvai gal nebuvo 
naudinga, kad vyktų su lietuvių 
lingvistikos paskaitom į Ameri 
kos universitetą “mažesnysis”, 
o ne “didesnysis brolis”-

Gal nebuvo Maskvai priimti
na ir tai, kad J. Kazlauskas bu
vo per didelis rpokslįninkas, su
ėmęs visus lingvjstikos tyrinė
jimo metodus, tiek “rytų”, tiek 
ir “vakarų”, ir nesitenkino tik 
Maskvos filologinėm direkty
vom.

Kad ir partietis, bet jei jis sa» 
vo gabumais praneša “vyresnį
jį brolį” — jis likviduotinas. 
Likviduotinas . Brežnevo iš
rašytu būdu — bepročių ligo
ninėm.

Mūsų užuojauta Lietuvos 
mokslui ir velionies šeimai jų 
nepasieks, bet. mes giliai per- 
gyvenam tą naują sovietinio 
smurto auką.
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LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PER 

TAUTOS FONDĄ MŪSŲ 
LAISVES KOVAI!

Lietuvis -- Vatikano finansų 
misteris

VATIKANAS. Popiežius 
Paulius VI gruodžio 21 d. pa
skyrė vyskupą Paulių C. Mar
cinkų Religinių darbų instituto 
prezidentu. Anksčiau šiame pos
te buvo kardinolas Alberto di 
Jorio, bet jis iš šių pareigų ne- 
seniai pasi'raukė. Vysk. Mar
cinkaus kandidatūrą pirma pat
virtino komisija kardinolų, ku
rie yra minėto .instituto direk
toriai, o paskiau atėjo ir popie
žiaus paskyrimas. (Sveikindamas 
vyskupą Marcinkų, kardinolas 
Cody pasidžiaugė, kad tai pir
mas kartas, kada amerikietis 
parinktas tokiom atsakingom 
pareigom.

Religinių darbų institutas y- 
ra įsteigtas 1942 m. Pijaus XII. 
Jo uždavinys parūpinti lėšų re
liginiams reikalams, administ
ruoti Vatikano ir kitų jam pri
klausančių rleiginių instituciją 
lėšas, nuosavybes.

Vysk, Marcinkus yra kilęs 
iš Cicero, kur ir dabar gyvena 
jo motina. Yra baigęs Munde
lein seminariją 1947 m. Kai ku
rį laiką vikaravo Šv. Kristinos 
parapijoje, paskiau dirbo Chi- 
cagos arkivyskupijos kurijoje, 
tada tęsė studijas Gregorianu- 
mo universitete, kur gavo bažn. 
teisių daktaro laipsnį. Dar dve
jus metus studijas gilino Va
tikano diplomatų mokykloje ir

ISTORINĖ DIENA
Ignas Alekna.

Lietuviu akademine Korp.! “Rom
uva“ rūpesčiu Viktorijos Švietimo 
Departamentas š.m. vasario 13 d. 
atidarė Žinomoje Brit ų Commonwealth 
Šeštadienio Moderniųjų Kalbu mokykloje 
lietuviu kalbos skyrių-kursus. Primin- 
tina, kad šioje mokykloje dar mokama 
8 kitos moderniosios kalbos.

Mokslo metu pradžios proga, 
šios mokyklos vedėjas Mr. Burnie 
P. Rymer jpat ingai at kreipe įvairių 
tautybių kursantu demesj, kuriu buvo 
virš 50 0 asmenų, į lietuvių kalba, 
įsakmiai pabrėždamas, kad ji yra viena 
iš seniausių moderniųjų kalbu. 
Pasidžiaugė, kad šiai mokyklai yra 
didele ir ypat inga garbe tapti vienu iš 
šioskalbos mokymo centrų, greta jau 
velkančių Vokiet ijos, Šveicarijos ir Šiau
rės Amerikos lietuvių kalbos mokymo 
institucijų. Taip pat išreiškė susiža
vėjimą bei padėką “Romuvos“ korpor- 
antams už jų pastangas ir parodyt ą 
gyvast ingą akademinį veržlumą.

Švietimo Departamentas apie 
lietuviu kalbos kursų atidarymą jau 
paskelbė oficialiniame mokytojų laik-

Vysk. Paulius Marcinkus

perėjo į Vatikano Valstybė® sek
retoriato tarnybą. Dirbo Vati
kano nunciatūroje Bolivijoje^ 
vėliau — Apaštališkoje delega- 
tūroje Ottawoje, Kanadoje. Vys 
kųpu konsekruotas 1969 m. Nuo 
tų metų jis dirba minėtame re
liginių darbų institute.

Pranešimą apie vysk. Mar
cinkaus naują paaukštinimą 
Chicago® arkidiečezijos laikraš
tis “The New World” įsidėjo į 
pirmą pudlapį. (J. Dgl.)

rašytje, suaugus.iųjų Švietimo Tarybos 
specialiame leidinyje, specialiais 
aplinkraščiais painformavo visas gim
nazijas, progimnazijas, technikos ir 
aušt esniąsias technikos mokyklas, 
o taip pat pradžios, gimnazijų ir tec
hnikom mokyklų mokyt ojų seminarijas

Lietuvių kalbos kursams skirtos 
geriausios patalpos Universiteto Au
kštesniojo Mokykloje (University Hi
gh School) , St orey St. , Parkville , art i 
Melbourno universiteto.

Šiuo metu į kursus yra užsirašę 
3 4 asmenys, kurių tarpe yra kit ataučių 
pasirįžusių išmokti lietuvių kalbą, o 
taip pat asmenų, kurie jau yra baigę 
aukštąjį mokslą. Dar būtų įmanoma 
užsirašyti papildomai į šiuos kursus
tuo reikalu reikia kreiptis’ į p. Stan- 
kūnavičių, 4 Cooinda Crt., Moun*
Waverley, Telef. 277 3 527..

Šiuo lietuvių kalbos kusrųaty-
darymu “Romuvos“ Korporantai padėjo 
realius pagrindus lietuvių kalbos mok
ymui su žymiai platesnėm at eit ies 
galimybei: .

(nukelta į 4 pstj
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Redakto
riaus iodis

Mūsų Jaunimas.

Jaunimas tai mūsų ateitis. Betgi 
nevisi rūpinasi savo ateitimi. Yra išli
kęs garsus posakis'Prancūzijos kara
liaus Liudviko XV-jo, kuris mėgdavo 
sakyti:*Po manes nors tvanas* (apres 
moi de deluge)/Ir iš tikrųjų po jo mir
ties Prancūzija ištiko Didžioji revol
iucija, karaliui Liudvikui XVI-jam buvo 
nukirsta galva.

Tenka pasakyti, kad ir mūsų liet
uviai ne visi rūpinasi savo ateitimi, savo 
vaikais. Jau nemaža turime tokių tėvų 
su kuriais vaikiai nebenori susitikti ir 
kalbėtis vien tik del to, kad jų tėvai dar 
tebėra lietuviais. Jiems atrodo, kad 
lietuvybė yra kažkokia seniena atvežta 
prieš 20 metų i Australiją, ir kuri,laikui 
bėgant, išnyks visai. Tie lietuviai ne
suprato ar nenorėjo suprasti kad lietuvybė 
nėra vien tik kalbos mokėjimas, lietuvy
bę sudaro kultūra, tradicija, charakteris, 
moralė ir fiziologinis bei psichinis gi
minystės ryšys.

Yra žinoma, kad Amerikoje senoje 
išeivijoje daug padėjo lietuvybei išs
ilaikyti anglų kalbos nemokėjimas, ki
taip sakant,izoliacija. Šis metodas vi
sai netinla šiais laikais.ir šiose sąly
gose. Priešingai mus gali išlaikyti tik 
labai aukšta kultūra ir gilus sąmonin
gumas, mes turime būti aplinkos vieš
pačiai. Mes turime lietuvybę laikyti 
savo pašaukimu,mes esame gimę iš liet
uvių, ir visų pirma lietuvių tautai,persą- 
,vo vaikus, skiriame savo jėgas.

Bet kad būti kultūringais lietu
viais neužtenka mokėti kalbos ir kalba 
nėra vienintelė sąlyga būti kultūringu 
lietuviu. Turime apsčiai pavyzdžių, ka
da lietuviai nemokėdami lietuvių kalbos 
buvo giliai sąmoningi patriotai ir dirbo 
lietuvių tautos labui. Todėl ne vengime 
tų lietuvių, kurie nemoka lietuvių kal
bos, bet pas mus ateina ir save skaito 
lietuviais. Kalba tegul nebūna neper
žengiamas slenkstis. Bet tai nereiškia, 
kad mes lietuvių kalba turime paneigti. 
Lietuvių kalba turi palikti mūsų tarpe, 
kaip aristokratų kalba kurios kiekvienas 
norėtu išmokti, kaip savo laiku buvo lo
tynų kalba arba prancūzų. Kiekvienas 
sąmoningas lietuvis turėtų atsinešti i 
lietuvių kalbą su pagarba ir meile. Mes 
turime visus privalumus tapti kultūrin
giausia išeivijos dalis: turime seną ir 
nuostabiai gražią kalbą, kuria mokslin
inkai stebisi; mes turime savo būde vis
us reikalingus elimentus,kad galėtume 
būti kultūros viršūnėse. Mes turine sa
vo tautinę kultūrą, kuri yra nuostabiai 
snbtyli ir graži liaudies mene, dainose, 

Šokkiotse ir apskritai visoje tautodailėje.
Trūksta mums patiems gilenio paz'inio 
savo kultūros ir savęs. Todėl sunkiai 
tą galime perduoti ir savo jaunimui, ir 
dėl to aplinkos kultūra juos lengvai nu
stelbia.

Kai rūpinamies savo ateitimi, 
rūpinkimės savo vaikais. Nieko vaikams 
nesigailėkime, nei mokslo, ne žinių, nei 
lesų tautiniam auklėjimui; skaitykime, 
kad tai mūsų šventa pareiga, tai mūsų 
gyvenimo prasmė. Į gyvenimą esame pa
šaukti nevegetacijai, o kūrybai ir kūr- 
ikime savo kultūrine bendruomene visa
is galimais būdais padedami jaunimui, 
taip užtikrinsime savo ateitį.

ADELAIDES LIETUVIU. ŽINIOS
“Su džiaugsmu tenka konstatuoti, 

kad ALB Krašto atstovai, suvažiavęį 
Melbourną 1970 m. gruodžio mėn. 28- 
30d.d., parode’ daug geros valios ir su
darė tinkamą atmosferą kultūringam tar
pusavio nuomonių pasikeitimui. Tikrai 
buvo malonu stebėti, kad pirmosios po
sėdžių dienos įkaitusios nuotaikos ir 
“pozicijų“ stumdymasis tuojau ataušo, 
kai tik buvo padaryti prezidiumo ir ki
tų suvažiavimo dalyvių atitinkami pa
reiškimai, rodą gerų valią ir lietuviš
kų reikalų iškėlimų aukščiau asmeni
nių ambicijų.“

LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪSŲ GARBĖS REIKALAS.

Mieli Skaitytojai!

Kai kurie M.P-gės skaitytojai 
nesiliauja puolę poetą Jūragi dėl to, 
kad jis klausydamas savo sąžinės 
balso, atitaisė klaidingai aprašytas 
Lietuvių- Dienas M.P-gėje ir atsisakė 
iš.redakcinės kolegijos.

Laiškų rašytojai poetui Jūragiui 
užmeta, kad jis , aptardamas Lietuvių 
Dienose Krašto Tarybos atstovų suvaž
iavimą ir jo nuotaikas, buvęs vienašali
škas ir neobjektyvus. Į šį užmetimą 
norėčiau atsakyti klausimu:

-Ar Krašto Tarybos atstovų su
važiavimas, įvykęs 1970 metų gruodžio 
mėn,paskutinėmis dienomis, buvo pra
vestas demokratiškai ir kultūringai? 
. Poetą Jūragi puolantieji pamirštą* 
kad jis",prieš suvaz'iavimą, bandė bend
ruomenę gelbėti iš klaikos krizės. ALB 
Kr. Valdybos pirmininkui M. Zakarui 
paprašius, jis sutiko sudaryti redakcinę 
kolegiją, tuo parodydamas, kad moka 
pasiaukoti visų labui, tačiau už tai 
netik kad nesulaukė padėkos, bet dabar 
yra be jitvangos baramas.

Poeto Jūragio nuveiktus darbus 
Australijos lietuvių bendruomenei visi 
puikiai žinom. Jis yra žinomas kaip 
idealistas, taktiškas, ieskas tiesos ir 
betiksliai nesibląškąs į šalis, taigi 
jo paduotas pareiškimas negalėjo būti 
koks nors neapgalvotas išsišokimas- 
tai buvo apmastytas žygis.

Priklausyti kokio nors laikraščio 
redakcinei kolegijai, ar' nepriklausyti. 
yra kiekvieno žmogaus laisvas apsis
prendimas-niekas neturi teisės kitam 
nurodyti ka daryti.

Dabartiniai M.P-gės redaktoriai
elgiasi visai teisingai, spausdindami 
poeto Jūragio pareiškimą, o taip pat 
ir visus skaitytojų laiškus. Australijos 
lietuvių bendruomene yra jau labai iš
siilgus laikraščio, kuris priklausytų 
visumai, o ne mažai-grupelei žmonių.

Sj laišką baigiu tiesioginiu kre
ipimusi į poetą, Jūragį:

-Kolega’ Jūragi, laikykis tvirtai 
ir džiugiai, nes esi gerbiamas už ideal
izmą ir meilę tiesai!

Su lietuviška pagarba, 
Agnė Lukšytė.

loję* mūsų spaudoje, kam, savo keliu, 
panaudota tūkstačiai žodžių. Prie to 
pribalansavus viešai ir privatiškai turė
tus pokalbius ir diskusijas, agitacijas 
už ir prieš, gausime, daleiskime, apie 
milijoną žodžių. Kreditan bei debitan 
Įtraukus aukas laikraščio spaustuvei, 
visas ryšium su sukilimu turėtas pašto 
ir telefono išlaidas, nepraleidžiant nu va 
žinėtas padangas, sudegintą benziną ir 
alyvą, amortizaciją, kelionių išlaidas, 
draugiškai ir nedraugiškai išgerta snap
są, sugaištą laiką, taipogi nurašant į 

• grynus nuostolius trūkusias ilgametes 
dragystes, prarastas garbes ir savygar- 
bas ir visą kitą betkuomi turėjusio bend
ro su paskutinio meto įvykiais musu ben
druomenėje, rasime Taikai paaukoję daig 
daugiau negu esame pasiruošę patikėti!

. - --j.;— - x It po viso to,kai kas sako-neišsik-
Let a kritila sprogsta ir kokia iš to n au. aibėj ome, išsiskirstėme iš suvažiavimo

O buvo ir tokiu, kurie 
nesuprato del ko tas didelis subruzdimas 
buvo kilęs.

Susimastymo vertas reikalas paga
lvojus , kad to paties pasiekti buvo galima Jū yr§> Per> 50. 
vienu žodžiu:-‘LIAUKIMĖS!* Teisingai "
kuris tenai Istorikas nurašo, kad kara 
pakelti pigiau negu Įgyvendinti taiką-....

Sydney, g. Intas.

Gerb. Redakt oriau,

Visi žino, kad kritika yra sveika, 
.jei tik neperdeta: Nereikia didelio šamo 
jaus pajuokti, tą gali padaryti kiekvienas

Labai jau sumanus muzikos ir dai
nos žinovas pasirodė p. Pr. P.“Teviškės 
Aidų„ Nr. 5-tame. Man labai skaudu, 
kaip -Choristei, skaityt i“ Dainų Šventės 
Jungtinis Choras Dallas Brooks Hali 
straipsnį.

Neprivalėjo p. Pr. P. “vanoti“ Gee- 
longo chorą del prieš Kalėdinių ‘špilkų* 
bendruomeninio pasisakimo. Dujpmis ap

da bus p. Pr. P. Visi žinome, kaip sunku neišsikalbėje.
mažose kolonijose ugdyti kultūrine 
veiklą. Trukumas žmonių, ir kiekvieno 
pajėgesnio ašmens išstojimas palieka 
didelę spraga.

Geelonge pakanka ir savo krit i- 
kos,--o dar jeigu prisideda iš kitur tai 
ir akys pažaliuoja:

O kas del choravedžių “malkų 
kirtimo“ ar “šieno krovimo“ tai p. Pr. 
P. prasilenkia su choravedžių indivi
dualumu. Jeigu kompozituriai tūria 
skirtingas dainas, poetai eiliavimus, 
rašytojų stiliai ne vienodinai ir 
choravedžių dirigavimas negali būt i 
vienodas. Chovedys išreiškia vidinius 
išgyvenimus muzikos taktų perduod
amas juos mostais.

Vienas, chorvedys .tą pačią daina 
gali diriguoti vos bejudėdamas, antras ’ 
energingiau, gyviau. Čia pareina nuo

^KBITYTCJfil
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individo ir kaip jis ją jaučia.
Todėl neprivalėtų kritikai švai

stytis spaudoje per didele pajuoka. .
z 

Geelong’ A. Brazdžioniene'

Gerb. p. Redaktoriau,

Man atrodo, kad Krašto Tarybos 
atstovų^ suvažiavime prezidiumas iš 
prof. Kabailos, A. Mikailos ir dr. Don- 
ielos netinkamai at liko savo pareigas- 
Jie rinktiems atstovams, suvažiavu
siems iš visos Australijos kartą per 
du metus, davė kalbėti vienu kuriuo 
programos punktu tik dvi ar tris min
utes, tik vieną kartą ir tik jei iš ank
sto užsirašė. Jeigu per tą trumpą laiką 
nebaigė pasakyt i savo mint ies ar pa
siūlymo, visvien buvo nutraukiamas 
ir sodinamas. Jeigu girdint kitų kal
bas kilo puikių idėjų ir sumanymų- 
neleidįįama buvo pasisakyt i.

Anot p. J. retraičio (T.A Nr.l) 
“Prezidiumas ignoravo visą eilę prašan
čių balso atstovų ir be jokių diskus
ijų patiektą rezoliuciją pastate bal
savimui“. Galiu dar pridėt i, kad. j dau
gelį pasiūlymų visai nekraipe dėmesio, 
net dėl tvarkos norintiems kalbėti - 
neyisiems leido; _

Taip pirmininkaujant susirink
imą nenuostabu, kad paskutinę dieną 
tolimojo Hobarto at st ovas nusiskun
dė, kad jam. ir dabar neaišku yra, del ko 
tas politinis įtempimas buvo kilęs 
ir kas čia del to kaltas.
Melbourne N. Butkūnas.

o' 
Atstovu, Suvažia

vime .simbolišku rankos padavimu ir abi
pusiais pasižadėjimais, bendrai-sutartimi 
esame tvirtinami-igyvendinta taika. Pag
uodžiančiai malonus, bet...neaprašomai 
juokingas reikalas, kada, net ir labai 
konservatyviu apskaičiavimu, konstat- ______
uojame, kad tam Įgyvendinti reikėjo gerokailun;versįteto Film jr Fine Arts akadem- 
virš šimto straipsnių legalioje ir ‘nelegal- įniams klubams. Be to, Rita, dažnai 

mateme Lietuvių Namų scenoje mik
liai bešokančią t autinius šokius 
“Klumpakojo“ grupėje.

Šia malonia proga, manau, visu 
vardu išreikšiu sveikinimą Ritai ir 
palinkėsiu gražios ateities. Tikime 
ir toliau Ritą matyti aktyvia dalyve 
lietuviško jaunimo veikloje.

Ig. Alekna.

Gerb. Redaktoriau, 
Krašto Tarybos 

RITA PELENAUSKAITĖ DIPLOMUOTA EKONOMISTĖ.
Mūsų paskutiniųjų keliu mėnesių 

laikotarpį, visas dėmesys buvo sukon
centruotas į pasirengimus Lietuvių 
Dienoms Melbourne ir pačią jų eigą. 
Praėjo Lietuvių Dienos suupasisekimu, 
kurių atgarsiais dar tebegyvename ir 
patirtais įspūdžiais tebesidaliname. 
Nukreipę savo žvilgsnius į tą visų 
bendrą darbą, kažkaip praleidome at
skirų asmenų reikšmingus at siekimus. 
Vienu iš tokių įvykių kuris vert a 
lietuviškoje spaudoje paminėti, yra 
Ritos Pelenauskaites gerais egzaminų 
rezultatais baigimas Monash Univer
sitete ekonominių mokslų.

Ritos Pelenauskaites , jaunos
Australijos lietuvaites, kelias į gy
venimą prasidėjo Geelonge. Tėvams 
persikėlus gyventi į Dandenongą, atvyko 
ir Rita. Pradžios mokslą Rita įgijo 
St. Gerard katalikų mokykloje, Inter- 
midiat klasę baigė Killester college 
Springvale. Met riculat ion Klasę baigė 
Dandenongo High School su gerais 
pažymiais.

1967 m. gavusi Comonwealth 
stipendiją, įstojo į Monash Universi
teto Ekonomijos ir Politinių mokslu

fakultetą, kurį, 19 70 m. gruodžio mem- 
sį sėkmingai ir baigė.

Rita Pelenauskaitę matome ne 
tik gerai besimokančia studente, 
bet ji, kiek laikas nuo kruopščiu t studijų 
leido, dalyvavo ir student iškame gy
venime, priklausydama Australijos 
.Lietuvių Studentų Sąjungai, Monash

Vilniuje išleistas “Lietuvių Kalbos 
Žodyno“ aštuntasis tomas. Jis apima žo
džius: - ožvilnis. Sį tomą,“Tiesoje“ sau
sio 8 vertindama Sofija Kėzytė, pažymėjo, 
kad krenta į akis šiame tome daug liau - 
dies šnekamosios kalbos žodz'iu, be to, 
nemaža sudėtingos semantikos žodžių. 
Esama gausiai vediniu, su priešdėliais ne 
- ir - nuo. Kai kurie žodžiai turi daug va
riantu, pvz. vien tik mergaitei pavadint:

Šio tomo neigiami bruožai: pasitaiko 
netikslūs žodžio reikšmės aiškinimai, re
dagavimo nevienodumas, apsirikimai, ko
rektūros klaidos. Dabar baigiama redaguo. 
ti 9-sis ir redaguojamas 10-sis tomai.

ELTA

AUKOJO MUSU PASTOGES SPAUSTUVEI.

Jūros Dienos proga p. Gailiūniene 
iš Wollongongo surinko aukų: Ged. Peciul- 
evičius $ 2.50, F. Gružas $ 2.50 ir E. 
Narbutas $ 1.00.

Uz aukas nuoširdus ačiū.M? Adm.
Musų Pastogė Nr.9; 1971.3.8. ;psl.2
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

Kova Prieš Infliacija.

Prieš dvi savaites šiame sky
riuje buvo rašyta apie priežastis ir ko
vos priemones prieš infliaciją. Kalb
ant apie infliacija vertėtu paminėti, kad 
nežiūrint didelės pažangos moderniame 
pasaulyje ligi šiol ekonomistai nesura
do tikslaus atsakymo nei vienintelio 
budo šios negerovės pašalinimui. Pa
prastai, kada finansai jungiasi su kri
zėmis tokiais atvejais nėra matematin
ių lygčių, nei- ekonominių formulių. 
Kovoje su inflaciaja dažniausiai siek
iama apkarpymo ir mažinimo valstybin
iu išlaidų, kas galutinėje išdavoje ma
žina kursuojančio pinigo perteklių. _

Australijoje pirmieji smūgiai 
infliacijai prasidėjo Canberroje. Kada
ngi sostines egzistencija beveik šimtu 

nuošimčiu priklauso nuo taksos moka
nčiųjų kišenės, del to ir vadovautasi 
tuom, kad efektyviausia būtų pradėti 
nuo centro, vėliau pereinant i, valsti
jų departamentus, jų išlaidas bei pus
iau autonominę galią.

Būdingiausia tai, kad Canberr
oje pramato ma. daugiau išorine kova 
prieš infliaciją, negu prieš pačią infl
iacijos esmę. Taigi pirmuoju federalin
ės vyriausybės taikiniu pasirinkta ele
ktros taupymas paskiruose departamen
tuose. Būtent, apšvietimas nakties me
tu, kur nebūtinai reikalingas, bus drau
džiamas. Antruoju taikiniu apsistota 
prie garsiųjų Canberros parkų; žolė bus 
rečiau tręšiama, mažiau laistoma ar pl
aunama. Kadangi numatyta sutaupęs ant 
kuro, del to, kaip ankščiau planuota, 
nebus vykdomi Phantom sprausminių lė
ktuvų pratimai. Nemažai elektros ir van
dens eikvoja jubiliejinis Captain Cook 
fontanas, del to ir čia pramatyta reč
iau švirkst vandeni į viršų.

Kiti valdžios taupymai, žinoma, 
nebus tokie žymus, kad kristų turist
ams i akis. Pavyzdžiui, naujai pasta
tytame parlamentairams restorane bus 
pavartoti užsilikę ‘second hand' kilimai. 
Valytojų ir tvarkdarių darbai taipgi suma- 
žęs^ausūs departamentų langai bus re
čiau valomi, dulkės rečiau šluostomos, 
Lake Burley Griffin praras ežero pakra
ščių tvarkytojus.

Taupymai—Canberroje primena sena 
anglų posaki:,save the pennies - spend 
the pounds. Šiais sumetimais kova pries 
infliaciją prasidėjo ne nuo to galo ir ne 
tam dalykui skirtomis priemonėmis.

Politikai Canberroje kažkodėl pa
miršto peržvelgti tarnautojų etatus, kur 
darbas kartais ribojasi tik užpildymu tu
ščios vietos; jie pamiršo besočią Vilnos 
Komisija, kuriai vis kišamas kapitalas; 
pamiršo ir Pramonės Vystymo Korpora
ciją, kuriai visjiepasiseka pripildyti 
prakiurusias kišenes.

Politikierių nedaug tepasakyta ap
ie susisiekimo išlaidas, o jukas metai 
susidaro 700.000 dolerių suma ir vien 
tik taksistams vežinėjant sostinės raš
tininkus tarp departamentų.

Sumuojant galutinas išvadas kas 
daroma prieš infliacija, iš anksto gal
ima spėti, kad parkąi apžels, langai ap
dulkės, o politikieriai vis dar kovos Ca
nberroje prieš infliaciją.

TARYBINIAI BROLIAI.

Kaip pravartu ir naudinga turėti 
‘didelį brolį ir be to duos nu rytuose. 
Paimkime kad ir pramonėje atsilikusia 
Lenkijos Lodzę kur darbininkams algos 
nepermokomos, jie nepersivalgę nei per- 
siredę, o iš vyriausybės vis prašo dau
giau.

Tokitį. 'trablmeikerių' atsirado virs 
10.000 kurie'streikuodami apleido teks
tiles fabrikus ir protestuodami išėjo į 
gatves. Žinoma ‘didžiajam broliui' ryt
uose streikas negirdėtas dalykas. Mat 
ten, tarybinėse sąjungose, niekas net 
nemano streikuoti, nes visi darbininkai 
patenkinti tarybiniu gyvenimu kcks jis 
be būtų. __

Turtingasis brolis rytuose, neno
rėdamas per daug aiškintis apie proble-

Tragiška žymaus kalbininko prof. Jono 
Kazlausko mirtis.

Praėjusių metų spalio mėnesi Vil
niuje ir visoje okupuotoje Lietuvoje pla
čiai paslido žinia apie Viniaus univers
iteto buv. Filologijos fakulteto dekano, 
lietuvių kalbos katedros profesoriaus dr. 
Jono Kazlausko dingimą. Susirūpino jo 
šeima, kolegos kalbininkai, studentai, bet 
okupuotos Lietuvos spaudą apgaubė pa- 
slatinga tyla. Tik praslinkus daugiau 
kaip 6 savaitėms iš ‘Literatūros ir Meno' 
(1970.XI. 21) sužinome apie netikėtą dr. 
J. Kazlausko mirtį ir tik gruodžio 4 d. 
Lietuvos komunistu partijos organas ‘Tie
sa' paskelbė,kad profesorius, spalio 8 d. 
išėjęs iš Lietuvos ■ Mokslų Akademijos 
bibliotekos dingęs, o laprikčio 17 d. jo 
lavonas buvęs rastas Neries upeje, Vil
niuje. Atseit, J. Kazlauskas prigėręs.

Ta oficialiai paskelbta mirties prie
žastis visiškai neįtikinanti. Okupuotoje 
Lietuvoje yra įsigalėjęs paprotys, kai 
miršta koks mokslui, menui ar kuriai nors 
sričiai nusipelnęs žmogus, tuojau įstaiga, 
partija ar visas būrys mirusiojo artimųjų 
paskelbia žinią 'Tiesoje' ar kituose laik
raščiuose," pranešama laidotuvių tvarka, 
kai kada duodamas ir gydytojų pareiškimas, 
kuriame nurodoma ir mirties priežastis. 
Nors J. Kazlaukas buvo vienas iš pa
čių iškiliausių jaunosios kartos lietuvių

mas su broliu vakaruose, nes su ienKais 
per daug'razumo  ̂nerasi, pagaliau sutiko 
paremti besočius grūdais ir skirti 500 
milijonų rublių paskolą. ’

Dabar manoma padėtis Lenkioje 
kiek aprims, bet klausimas lieka: kaip 
ilgai?

Yra prileidžiama, kad Kremlius 
galėjo griežčiau pasielgti su lenkais, 
tačiau toks veiksmas būtų per daug . ri
zikingas, ž.'inant lenkų nusistatymą.

Kremlius pabūgo, kad nesudrebėtų 
jų bokštai Maskvoje.

New Yorko garsiojoje 5th Avenue eina demonatrantų kolona su vėliavom ir plakatais į Jungtines Tautas, kur 
buvo protestuojama prieš jūrininko Simo Kudirkos išdavimą. Nuotr. C. Binkins

nikų ir gėlių, atsisveikinimo kalbas pa
sakė trys lietuviai kalbininkai ( Jonas 
Palionis, Vytautas Mažiulis, Algirdas 
Sabaliauskas), rusas kalbininkas Step
anovas iš Maskvos, latviųkalbininkė 
A. Laua, Prienų vidurinės mokylos 
mokytoja ir poetas Alfonsas Maldonis.
Būdinga, kad prie velionio kapo nekal
bėjo nei universiteto rektorius J. Ku
bilius, nei Aukštojo ir specialiojo vid
urinio mokslo ministras H. . Zabulis, 
nei artimas klases draugas Prašytojas 
J. Marcinkevičius, nei partijos atstovas.

Tik palaidojus J. Kazlauską, ry
tojaus dieną iš ‘Kiteratūros ir Meno' 
(į 970,XI,21) pirmą kartą patiriame apie 
kalbininko mirtį: trys lietuvių kalbos 
profesoriai ( Jonas Balkevičius, Vyt
autas Mažiulis ir Juozas Pikčilingis) 
pranešė, kad ‘pačioje kūrybinių jėgų 
jaunystėje netikėtai mirė mūsų kolega, 
talentingas mokslininkas ir pedagogas'. 
Tačiau nė žodžiu nepaminima J. Kaz
lausko mirties laikas, vieta ir aplinky
bės. Pažymėtina, kad Lietuvos komun
istų partijos oficiozas 'Tiesa' neisidejo 
to trumpo trijų kalbininkų pranešimo. 
Tokia 'Tiesos' laikysena išduoda part
ijos ir tam tikrų vaišios organų įvyk
dytą nusikalstamą darbą.

Ir kai okupuotoje Lietuvoje, išei

PROF. J. KAZLAUSKO MIRTIS

kalbininkų, nuo 1968 m. rudens iki 1970 
m. pavasario Filologijos fakulteto dek
anas, 1965 - 1970 m. Valstybinio aukštojo Kazlausko tragiškos mirties priežastis, 
ir specialiojo vidurinio mokslo minister
ijos leidžiamo kalbotyros žurnalo ‘Balt- 
istica' atsakingasis redaktorius, nuo 1963 
m. komunistų parijos narys, bet okupuo
tos Lietuvos spauda nutylėjo jo dingima 
ir lapkričio 17 d., kaip oficialiai vėliau 
paskelbta, suradus jo lavoną Neryje, nei 
Vilniaus universitetas, nei jo draugai 
spaudoje nepranešė’ apie profesoriaus 
mirti, nepaskelbe ir laidojimo tvarkos.

Is Vilniaus gautomis žiniomis, 
J. Kazlauskas palaidotas lapkričio 20 d. 

Antakalnio kapinėse, laidotuvėse daly
vavo daugybė žmonių, sudėta krūvos vai-

vijos spaudoje ir Lietuvai skirstose rad
ijo programose pradėta kelti prof. J.

net 17 dienų praslinkus nuo tariamo su
radimo lavono Neries upėje,'Tiesa' ir 

‘Sovietskaja Litva' gruodžio 4d. pas
kelbė aštuonių gydytojų komisijos pra
nešimą, kuriame tvirtinama, jog J. Kaz
lauskas prigėręs Neryje. Kad išsklai
dytu nemalonius gandus, medicinines kom 
isijos ekspertizės akte rasta reikalo pa
brėžti, kad ‘kūne nerasta sužalojimų, 
būdingų kovai ar savigynai' ir kad lavono 
organuose neaptikta ‘nuodingų cheminių 
medžiagų'. Ir paskelbus gydytojų pareiš
kimą, tikroji J. Kazlausko mirties prie
žastis paliko apgaubta paslapties. Ta
čiau ši karta J. Kazlausko mirties kalt
ininkas pats išsidavė, nuslėpdamas pro
fesoriaus dingimo faktą, partijos organ
as 'Tiesa', nutylėjęs tragišką (mokslin
inko mirtį beveik du mėnesius, iki gruo
džio 4d.

Dar nedaug laiko tepraėjo nuo J. 
Kazlausko mirties. Dėl laiškų cenzūros 
iš okupuotos Lietuvos teprasiveržia nuo- 
trupinio pobūdžio žinios. Vieni tvirtina, 
jog J. Kazlauskas nuskendęs Neryje, 
kiti nusižudęs. Abidvi versijo neįtik
inamos. J. Kazlausko likimui lemiamos 
reikšmės turėjo pašliję santykiai su part
ija. Jau stodamas į Vilniaus nutversi

tetą J. Kazlauskas buvo susidūręs su 
kliūtimis, nes Prienų vidurines mokyk
los komsomolas nedavė jam reikalingų 
rekomendacijų.

Tačiau netrukus jo santykai su 
partija Įsitempė. Jis nepakluso par
tijai, atsisakydamas toliau eiti dekano 
pareigas, nes norėjo daugiau atsidėti 
mokslo darbui ir, be to, pasiruošti liet
uvių kalbos kurso paskaitoms, nes buvo 
kviečiamas to kurso skaityti į Pensil
vanijos valstybinį universitetą, Amerik
oje.

Simo Kudirkos vardas pasaulje 
vėl iškilo š.m. vasario H ir kitomis 
dienomis. Vasario H d. JAV žinių 
agentūros Associated Press paskelbė 
per radijus, televiziją, gi vasario 12 
d. ir spaudoje žinią iš Maskvos, gautą 
iš patikimų ( reliable) sovietų šalt
inių. Pagal juos Simas Kudirka, kuriam 
JAV-se buvo atsakyta globos teisė, 

esą gyvena Klapėdoje, “naujame bute 
ir jam negresia joks persekiojimas“. 
Tačiau pagal tuos pačius AP sovietų 
šaltinius, sovietų laivo,“Soviet skaja 
Litva“,kapitonas Vladimir N. Popov bu
vęs teistas ir esąs sovietų darbo stovy
kloje.

Vis del to, žinių agentūrą pain
formavę sovietų šaltiniai pridūrę, kad 
S. Kudirkos padėtis esanti laikina ir 
kad jis “vėliau galėtų būti suimtas“.

AP žinioje iš Maksvos dar nuro-
dyta, jog sovietų spauda apie Kudirkos 
įvykį vis dar tylinti.

.Simas Kudirka nebegyvas- tokią 
žinią š.m. vasario 12 d. televizijos 
stotyse, New Yorke ir kitur,paskleidė 
toji pati Associated Press žinių ag
entūra. Kitą dieną, vasario 13 d., . 
“New York Times“ bei kiti dienrašč
iai nurodė, jog lietuvių žiniomis 
Simas Kudirka esąs miręs. Tai prieš
tarauja sovietų šaltinių pateiktai 
žiniai, kad Kudirka esą sviekas ir gy
vena Klaipėdoje.

“N.Y.Times“ žinioje pažymėta, 
kad lietuvių turimomis “iš patikimų 
šaltinių“ žiniomis, Simas Kudirka prieš 
kelias savaites mirę Klaipėdos ligonin
ėje. Šią žinią Assoc. Press agentūrai 
perdavė Amerikos Lietuvių Akcijos 
Komiteto primininkas Romas Kezys, 
pridūręs, kad Simo Kudirkos mirtis, tai 
klausimas, šiuo metu viešai svarstom, 
as.

ELTA.

pirmininkas dr. J.K.
š.m. vasario 13 d. išvyko 

kelias Vakarų Europos valstybes, 
dviejų su viršum

Vliko
Valiūnas
i . . - -
Numato grįžti po

savaičių. Valiūnui 
pirmininko pareigas 
bos vicepirmininkas

išvykus, Vliko 
eina Vliko Valdy- 
dr. M. Nemickas.

ELTA
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Debiutantės ir iškilmių organizatoriai:
iš kairės i dešinę.-.sėdi: G.Jablonskytė, p. M. Reizgienė, p. A. Saudargienė, 
Apylinkės p-kas p. A. Reizgys, p. O. Baužiene, p. A. Jablonskiene ir B. 
Leverytė.
Antroje eilėje stovi iš kairės į dešinę - K. Saparaitė, V. Radinaitė, E. Paul
auskaitė, A. Dirkytė, D. Bpguslawskyte, J. Biretaitė, J. Bogušaitė, ir D. Šlio
gerytė .Trūksta D. Dulins kaitės.
BLYNU BALIAUS DEBIUTANTES.

Moterų Social. Glob. D-jos blynų 
balius praėjo su pasisekimu ir iškilming
umu. Vienas iš svarbiausių šio vakaro 
punktų buvo debiutančių pasirodymas 
šiame baliuje. Programa paruošė p. A. 
Saudargiene talkininkaujant p. A Jablon
skienei.

Punktualiai 8-30 vai., kaip buvo 
skelbta, salės viduryje pasirodė jaunos 
poros. Mergaitės ilgose baltose sukne
lėse, berniukai asistentai juoduose kos
tiumuose išsirikiavo paradui.

Solidarumas
S>iuo žodžiu ir prasme laisvu suta

rimu esame pagrindę mūsų tremties gy
venimą, bendruomenės organizaciją ir 
tautinius siekimus...

Nenumatydamas , kad mano 3-jų min
čių žodis vienu, to tariamo, mūsų so- 
lidarumo, klausimu pasiektų ir šio lai
kraščio skaitytojus, jaučiu pareigą 
Krašto Tarybos suvažiavime pasaky
tas mintis pakartoti raštu ir atkreipti 
tautiečių dėmesį į bendrą negerovę , 
mūsų visų jau daug metų praleidžia
mą negirdoms.

Sesijos posėdžių pradžioje tary
bos atstovams buvo išdalintos Kontro
linės Krjos paruoštos ALB Krašto v-bos 
pajamų - išlaidų apyskaitos už 1969 
ir 1970 m.m. (Ar nereikėtu paskelbti 
viešai, kaip demokratijoje yra priim
ta?) Apyskaitų pajamų pirmujut straip
sniu eina Australijos lietuvio mokes - 
tis. Ties juo ir sustokime. Kasdieni
nėje mūsų kalboje mes ji vadiname so
lidarumo mokesčiu. Įtariu, kad šį mok
esti taip pavadinę, mes lyg norėjome 
pasityčioti patys iš savęs. Gal dėl to, 
priimdami ir patvirtindami Krašto v-bos 
biudžetą, į šį straipsnį nekreipėme dė
mesio ir visiškai jo nesvarstėme. O 
pakalbėti apie jįrekėjo daugiau, nes, 
asmenišku mano supratimu, čia kaip 
tik yra viena iš priežasčių, dėl kurios 
atsiranda nemaža negerovių, kenkian
čių mūsų siekiams ir bendruomeninės 
veiklai. Neabejotina tiesa, kad skur
das yra daugelio blogybių pirmine prie
žastimi, o dažnai ir nesantaikos kėlė
ju.

Skaičiai visada yra tikslesnė kal
ba, kaip gražbylystė, kurios mes ne
užtarnautai daug prisiklausėme sesi
jos posėdžiuose, todėl jais ir pasiremiu. 
Ligi 1969 m. pabaigos i Australiją at
vyko 11.644 lietuviai (Dept, of Immi
gration). Žinodami, kad po lietuviška 
skraiste yra atvykusių ir kitokių, mes 
suapvalinkim lietuvių skaičių Austra
lijoje ligi 10.000. Socialiniai mokslai 
ir statistika rodo, kad dirbančių - tu
rinčių pajamas skaičius bent kurioje 
bendruomenėje ar tautoje svyruoja tarp 
40-60%. Esame darbščios tautos ats
kala, tai turime sutikti, kad mūsų dir
bančių (pensininkus atmetus) yra ne
mažiau, kaip 50%, arba, nemažiau, 
kaip 5000 asmenų. Jei mes būtume taip
Mūsų Pastogė Nr.9; 1971.3.8.

Baliaus šeimininke p. O. Baužiene 
ir Apylinkės pirmininkas p. A. Reizgys 
su savo ponia priėmė debiutančių paradą 
ir jas pasveikino. Po šios iškilmingos 
ceremonijos sekė linksmas debiutančių 
šokis su savo partneriais, publikai plo
jant. Šokiui pasibaigus visos debiutam 
tės su savo partneriais buvo pasodintos 
prie gražaus iškilmingai papuošto stalo.

Visi ceremonijų dalyviai buvo apdo- 
vanuoti gėlėmis ir šiltais aplodismentais.

Tokios gražios ceremonijos tikrai 
buvo maloni pramoga tiek jaunoms debiu- 
tantiems, tiek visiems baliaus dalyviams.

solidarus, kaip mėgstame pasisakyti, 
arba taip vieningi, kaip kartais pagie- 
dame, tai Australijos lietuvio mokes
tis ($2-metams) atneštų įbendruomene’s 
kasas $10.000 kasmet. ALB Krašto 
v-ba turėtų (statutas numato 45%) 
$4.500 pastovių metinių pajamų, o ki
ta tiek liktų, praporcingai dirbančių 
skaičiui, apylinkėse. Suvažiavimui pa
tiektos Krašto v-bos apyskaitos rodo, 
kad 1969 m. ji gavo $386,— ir 1970 
-$432,— Australijos lietuvio (solida
rumo?) mokesčio. Paprasčiausi aritme
tika rodo, kad iš dešimties privalančių 
mokėti Australijos lietuvio mokestį, 
moka tik vienas tautietis!

Netenka aiškinti, kaip daug skir
tingai musu politiniai ir kultūriniai sie
kimai būtų vykdomi , jei Krašto v-ba 
turėtų pastovias $4.500 metines paja
mas, skirtas statuto numatytiems už
daviniams siekti. Ne kasmet viskas 
būtų išleidžiama ir metams greit pra
bėgant susidarytų fondas, kurį turint 
nereikėtų mėnesiais “ubagauti“ lėtai 
renkant aukas Bražinskų bylai vesti ar 

1 apylinkės v-bai — prašyti paaukoti mai
stą pavaišinti chorą po jo metinio kon
certo. Ne tik solidarumo mokestis, bet 
ir visi kiti mūsų bendruomeniniai me
džiaginiai atsiekimai įgyja skirtingą 
atspalvį, kai kukliai skaičiuodami ran
dame, kad “tautinės“ metine’s Aust
ralijos lietuvių ^pajamos yra trylika mi
lijonų dolerių. Šią “kuklia,“ sumą gau
name, kai tautiečiui skiname uždarbio 
vidurki tik $50?— per savaitę ir daugi
name: 52 savaites x 5000 dirbančių x 
$50 per savaite - $13.000000. Ši su
ma gali būti kartais ir žymiai didesne 
ir, reikia atsiminti, kad atatinkamai, 
mažiau ar daugiau, mes uždirbame jau 
20 metų.

Primindamas skaičiais tikrovę, aš 
jaučiu, tačiau, kad lietuvis, daugumoje 
dar vis yra duosnus ir pareigingas. Gal 
tik tiek, kad po 25 tremties metų jam 
šią pareigą kartais jau tenka priminti. 
Kas tą turi atlikti? Aišku, kad 5 asme
nų apylinkės valdyba turinti daug įsi
pareigojimų to atlikti fiziniai negali. 
Apie pačia Krašto v-ba negali būti ne 
kalbos. Aš šiam reikalui matau tik vie
ną tinkamą asmenį — Krašto Tarybos 
atstovą. Mano supratimu jo bendruome-
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GYVENIMAS KRASTEBE KLASIŲ 

SKIRTUMO

Londono žurnalistas WijFam Shaw, 
cross patiekia įdomių žinių apie pasi
žymėjusių žmonių gyvenimą' Sovietijoje.

Jis rašo, kad smuikininkas Valery 
Klimovas yra vienas iš turtingų žmonių 
Sovietų Sąjungoje. Jis važinėjąs liuks- 
usinia Mercedes, gi jo žmona turi nuosa 
vą Volksvageną. Jis praleidžia didelę 
dalį laiko gastroluodamas Vakaruose, 
ten gyvendamas prabangiuose viešbu
čiuose ir valgydamas pirmos rūsies res
toranuose,

V.Klimovas nepriklauso Sovietų 
Komunistų Partijai. Jis yra vienas iš 
iškyliausių smuikininkų. Šiuo metu jis 
koncertuoja Anglijoje. Klimovo gyve
nimo stilius vaizdžiai parodo, kiek daug 
praranda Rusijos rinktiniai menininkai 
kaip toks čelistas M.Rostropovitčius, 
kada jie nesilaiko sovietiško elgesio 
linijos. Rostropovitčiui šešiems mėne
siams uždrausta vykti gastrolių į už
sieni, nes jis viešai užstojo savo drau
gą Nobelio premijos laureatą A.Solze- 
nitsyną.

Kitas įskilęs Sovietų smuikininkas 
D.Oistrak'as pareiškė, kad jeigu drau - 
dimas Rostropovitčiui nebusiąs atšau
ktas, jis atsisakysiąs dalyvauti Salz- 
burgo Muzikos Festivalyje.

Klimov'as praleidžia pusę savo 
laiko Vakaruose, gaudamas už kiekvie
ną koncertą 600 dolerių. Pusė tos su
mos eina Sovietų agentūrai, gi likusius 
jis gauna pats svetima valiuta, kas jam 
leidžia pirktis taip sovietuose trokš
tamas liuksusines Vakarų prekes. Ta
čiau už šią privilegiją jis turi koncer
tuoti kitą pusę metų Sovietų Sąjungoje. 
Čia jau ir jis važinėja nepatogiuose 
traukiniuose ar lėktuvuose ir koncertuo
ja blogose salėse. Viena iš Sovietų 
sistemos didelių dorybių yra tai, kad 
ir kaimiečiai gali pasiklausyti didžių
jų tautos muzikų.

Už kiekvieną koncertą namie jis 
apmokamas maždaug pusę eilinio So
vietų darbininko gaunamos vidutinės 
savaitės algos. Todėl atlyginimas ne
palyginamai mažesnis už tai, ką jis 
gauna Vakaruose. Tačiau tokių koncer
tų jis turi 80 per metus, taigi jo paja
mos už šiuos koncertus yra tris kartus 
didesnės negu vidutinio Sovietų darbin
inko atlyginimas.

Klimov' as namų reikalams daug ne
išleidžia, nors jis sako, kad jo butas 
esąs gražiausias Maskvoje. Vidutinis- 

Kelias 'tolimas, bet mielas .oo Foto RoMilašas
ninio darbo pareiga neturėtų baigtis 
3-jų dienų sesijos posėdžių dalyvavi- 
mu(mums ne tik išminties, bet ir dar
bininkų reikia), o turėtų būti dvejų me
tų darbas, pašvęstas bendruomenei, 
kuri juo pasitikėjo ir ji išrinko. Jei mū
sų gerbiami kun.klebonai — 1 arba 2 
žmones per palyginti trumpą 4-6 savai
čių laiką ir tik po darbo valandų suge
ba aplankyti kiekvieną tautietį, su juo 
pakalbėti, paguosti ir žinoma, gauti 
kalėdinę auką, tai žymiai lengviau yra 
tą patį atlikti 10-15 apylinkes tarybos 
atstovų, turint šiam tikslui metus ar 
net dvejus laiko ir šimtus progų. Ats
tovams tai būtu tik moralinis pateisini
mas bendruomeniniame darbe ir gera 
proga sutikti nevieną tautieti, pasida
linti su juo mintimis, išklaysity, pri
minti pareigas ir dažnais atvejais at -

Sovietų butas yra 2,8 kambarių gi jis 
turįs 5 kambarius ir virtuvę, kuriose 
be jo gyvena jo žmona, jų9 metų duk
tė ir jos guvernantė.

Klimov'as sako: “Aš niekomet 
nesidomėjau politika“. Tačiau jis at
rodo išmokęs būti gudriu politiku, nes 
žino apie ką kalbėti ir apie ką ne. Jis 
yra malonus ir draugiškas, laisvai kal
ba angliškai, daug šneka, bet moka iš
vengti ką nors pasisakyti jautresniais 
Sovietiniais klausimais. Jis nesileid
žia įtraukiamas į kalbas apie Solzenit- 
syna, tačiau aiškiai pasisako, kad es
ąs Rostrovitc'io draugas. Apie Čekos
lovakijos invaziją jis kartą pastebėjo: 
“Labai, labai liūdna, aš taip mėgstu 
Čekoslovakiją. Pernai parsiveždamas 
savo naują Mercedes, pravažiavau per 
Pragą.“ ISTORINE DIENA.

Atkelta iš I psl-
Šiuo maloniu faktu kiekvienas 

tautietis tikrai gali didžiuot is, t ač- 
iau jis uždeda mums ir pareigų.

Pirmoji pareiga- tenetrūksta 
lietuviško jaunimo lankančio šiuos; ku
rsus. Kursai teiks neabejotinos nau
dos, o ypač studijuojančiam jaunimui. 
Antroji ir dabar neat ideliot ina pareiga 
-remti šiuos kursus materialiai, sut
eikiant aukų. Aukos reikalingos mo
derniausiom mokymo priemonėms įsi
gyti, yra būtinos sėkmingam kursų 
veikimui ir aukštojo mokslo įstaigų 
pripažinimui. Tas reikalas yra t iek 
svarbus ir neatidėliotinas, kad nuo 
jo priklauso kursų egzistencija ir jų 
vardas australų akademiniame pasau
lyje.

Tos modernioms mokymo prie- 
monpms įsigyti reikia sukelti bent 
1000 dolerių sumą. Dalį šios sumos 
jau sudėjo Krašto Tarybos at st ovai 
suvažiavimo metu, likusią dalį sudėti 
maloniai prašomos visos A.L.B-nes 
Apylinkių Valdybos, visos lietuviškos 
organizacijos ir visi Australijos lietu
viai. Reikalas yra ne vien t ik viet inio 
pobūdžio, bet jis reikšmingas visos 
Australijos lietuviams. Kiekviena 
suma nemaža, bet labai skubiai reik
alinga, todėl supraskime reikalą ir 
atlikime savo tautinę pareigą. Aukas 
prašome siųsti Korp. Romuvos Litu
anistinio Fondui šiuo adresu: Mr. H. 
Antanaitis, 4 Robert St., Nth. Bal- 
wyn, .3 104. Vic. Aukotojų sąrašai yra 
skelbiame spaudoje. ___ __  

gaivinti jo susidomėjimą mūsų nely
gių jėgų kova už išlikimą.

Kalbė au solidarumo mokesčio rei
kalu 1968 m. Adelaidėje ir 1970 m. Mel
burne tarybos sesijose ir radęs nuošir
dų pritarimą keliu klausimų bendruome 
ninėje plotmėje. Tariu, kad ne tik ats
tovai, valdybos, organizacijos vadovai 
bet ir kiekvienas lietuvis privalo su
prasti, kiek daug ši maža, geros valios 
auka reiškia mūsų bendruomeniniame 
gyvenime, jei norime, kad kas nors dir
btų ir vykdytų nors dalį to, ką esame 
pasiryžę ar pažadėję nuveikti. Tik at
likę šią pirminę pareigą, įgysime teisę 
kalbėti ir apie kitus lietuviško gyve
nimo reiškinius.

C .Zamoiskis, Adelaide.
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AQUARIIAUS VAIKAI
O.Areimaitė

Su “Hair" Aquarius švenčia savo 
atėjimą. "Hair" - internacionalinis 
himnas sub-anti-pogrindžio ar momen
to (dabar), - kultūros. Galbūt neatsitik
tinai laiku, sutampa su pasaulio jau
nimo neramumais, su pasipriešinimu tė
vų autoritetui. "Hair" tapo naujosios 
epochos lopšinė. "Aquarius" daina pir. 
.mauja Hit-paraduose, bet nėra šlageris. 
Joks tekstas - muzikalinė skraidanti 
proklamacija, ritmiškas sienos laikr 
rastis, manifestas. Ką istikruju reiš
kia - Aquarius Amžius?

Įsitikinimas, kad mes žengiame i 
naują epochą, kurioje kas nors vyksta 
kurioje turime prisitaikyti naujoms ap
linkybėms, apima viso vakaru pasaulio 
pasąmonę. Jausmas teikiąs mums faus- 
tišku vilčių ar užguląs kankinančia ele
mentarine baime. Pasaulis rūgsta, kas 
gali to nepastebėti, ypatingai-bet ne 
vien tik-jaunimo tarpe .kurie paėmė me
diumo funkciją. Rūgimas jaučiase ‘Half 
įtikinamai kaltinančioj Aquarians Vai? 
kų dainoj.

Aquarius yra pirmiausia astrologi
nė apraiška, Žvaigždžiu konsteliacijos 
ženklas, dėlko per tūkstančių metų 
pesiginčijo ir astronomai. Kasmet ste
bėdami žemės kelionę aplink saulę, 
astronomai apskaičiavo žeme grįžtant 
1/72 dalį saulės rato per metus, kas 
sudaro 30 laipsniu, per 2160 metu. Ek
liptikos punktas, vakinamas pavasario 
punktu (dienos ir nakties balansas) 
pasislenka vienu mėnesiu pirmyn.

Archeologija kaskart daugiau iš
kelia į dienos šviesą senų kultūrų, už
imančių labai svarbią vietą astronomi
jos moksle, jie atranda, jog senovės 
astrologija savo žinias rėmė stebėji
mais, užtrukusiais tapi pat tūkstančius 
metų,. Priešistorinis yra ir perdavimas 
12 Zodiac* o ženklų. Jeigu ir praeiti pro 
žmonijos kultūros istorija, vistiek gau
nasi išdava, jog kaskartą ekliptikos 
(pavasario) punktui keičiantis kitame 
Zodiac'o ženkle, buvo ženklas naujos 
religijos, arba neutraliai išsireiškiant, 
z’enklas naujos žmonijos sąmonės.

Nuo 5-tojo tūkstantmečio atgal, 
maždaug 2000 metuose, kada pavasa
rio punktas pajudėjo Zodiac'o Taurus 
(jaučio) ženkle, Egipgas meldėsi die
vui Apis; Tokia dievo Taurus religija 
išsaukė dangų (erdvę) su žeme jungian
tį protavimo kultą.

Apie 2200 m. prieš Kristaus gimi
mą, pavasario punktui keičiantis iš Tau
rus i Aries (avino) ženklą, žmonijaibū- 
vo Įvestas dievas Ammon. Mozė, išau
gęs'. Egipto kunigų kastoj, savo tau
ta pašvenčia Aries ženklui ir prakeikia 
auksinio veršio garbintojus. To meto 
Aries tautai buvo pranašaujamas Mesi
jo atėjimas "ant Kurio nusileis Vieš
paties dvasia“.

Kada pavasario punktas išpuolė 
ant Zuvies(Pisces) žėnklo, prieš be
veik 2000 metų, Trys Karaliai, žvaig- 
dės vedami, ėjo j, Betliejų pagarbinti 
Naujagimio, kuris buvo dieviškasis si
mbolis naujajame cikle. Visas pasau
lis žino mistiškąjį žuvies ženklą krik
ščionių religijoje. Pagal apskaičiavi
mą po 2000 metų krikščionybės, įeina

me į Aquarius (Vandenininko) ciklą. As- 
trologijos teoretikų nuomone, Aquarius 
ženklas:- Išminties - Sąmonės galai 
mokslo formoje. Hinduistiškame dievo 
Sivos gyvulių konsteliacijos rate. Aqu
arius pranašaujamas sugrąžinsiąs vie
nybę, atnešiąs kosminio supratimo žy
dėjimą, pažinimą ir ieškojimą dvasinių 
vertybių. Jie daleidzia, kad gali būti 
ir pavojingų poreiškių; kaip palinkima, 
i dvasinį silpnumą, kūno išlepimą ir 
ir ieškojimą dirbtinos Nirvos (rojaus). 
Bet visur Aquarians era aprašoma, kaip 
"dvasios laikotarpis“. Sekantis šimt
metis jau busiąs grynai metafizinis. Vi
si žmonijos išsivystymai tam pritaria 
ir visur matome Aquarians charakteris- 
tinę simboliką. Ta simbolika matome 
sujungtuose moksluose. Relatyviteto 
teorija, bangų mechanika išveda: tyri
mus į vis tolimesnes, platesnes sritis. 
Ateities kibernetika sujungs visus mok
slus vienam tikslui - žmonijos suvieni
jimui.

Patrick Ravignant, jaunas prancū
zų abejotojas, teisingai pastebi: “Žmo
gaus valdomos energijos politines sie
nas daro beprasmingomis. Viena vien
intelė siena - žmogaus protavimo ga
limybė.* *

Mokslo katedros kyla į stebinantį 
aukštį, bet eilinis pilietis tik gali nu
jausti, kad yra kas nors netvarkoj, kas 
nors pasikeitė, Mokslinė mažuma sau
go ir gina savo paslaptis. Todėl supran
tama, kad turi kilti krizė. Ne politinė, 
bet greičiau civilacijos krizė su reli
giniais ar paramistiškais reiškiniais.

Pirmą kartą istorijoje pasiekta mate
riali civilizacija, bet kaip tik šioj ger
būvio civilizacijoj žmogus nenori pri
pažinti savo laimėjimu. Priešingai: 
jannas žmogus šiandien klausia, kokia 
jo funkcija šitoj civilizacijoj? Jis ne
randa nieko, kas atitiktų jo sielai. Ga
lutini tikslo tuštybės plečiasi. Šiandien 
jaunas žmogus nebežino, ko laikytis; 
jam, atrodo, nieko nebelieka. Arba lie
ka tik va. kum ir jo siurbenčioji jėga. . 
Po žmonijos žvairių nelaimingų paty
rimų su dievais ir tikėjimais, materia
lioje civilizacijoje ieškoma naujo me
tafizinio objekto.

Tai neapčiuopiamai jėgai kasantis 
giliau civilizacijos požemiuose, sūnus 
priešinasi tėvui ir atsisako savo rolės. 
Sūnus pasisako nekenčiąs pasaulio ma
šinerijos, kur kiekvienas kitą apgauna. 
Sūnus ieško naujo pasaulio, 
jis nori pakeisti gyvenimą. - Daug ne
reikia naujai formai atsiekti. Užtenka 
sukilimo.- Jis rašo ant mūrų Paryžiuje. 
- Sukilimo, kuris dega .kaipmeilė!- sū
nūs deda visas savo vilties įaiiti-tevo 
politiką,vienintelę vertingą jo akyse.

Tėvams ir jų 2000-metinėms, insti
tucijoms, kurias jie reprezentuoja, tai 
yra: “išėjo is krašto“, “be sąryšio“, 
"niekur nenuves", “nekonstruktyvu“ 
ir 1.1. Tuo pačiu taip aiškus pasikarto
jimas senosios Romos miesto valdytojų, 
nustebimo, stebint ilgaplaukius "agi
tatorius", urvuose garbinančius ir mel- 
dziamtis "žuviai“. Pirmuosius krikš
čionis. Ženklas pasikeitė - šiandien 
jie Ajuarius Vaikai;

Jauna siela ieško naujų dievų. Žy
miausieji kitimo aspektai reiškiasi ne’ 
ant barikadų1 ne maoistinėse, ne Mark- 
so-leninistinėse universitetų grupėse. 
Jie pasirodo jauno judėjimo požemiuo
se, kur ^aistringas naujo dievo troški
mas aiškus. Jis ieškomas narkotikų 
haliucinacijoj, pas Yogis, Zen-Buddhis 
me.

Prancūzų naujienų žurnalas "L* 
Express" surinko visus emocinio nera
mumo elementus po vienu Šukiu:*‘Sąmo
kslas prieš išmintį" ir reportuoja:-In - 
diską muzika ir indiški instrumentai val
do vieną pilną Pop-muzikos sektorių. 
Buddhizmas sumaišytas su tam tikros 
rūšies “Rousseauanizmu" (atgal i gam ■ 
tą) atveria save, kaip norą sugrįsti į 
'‘gerojo laukinio" gamtinę padėti ir 
tampa inspiracija primityviam hippių 
bendruomenės tikėjimo komunizmui.

Pagal tas formulas lengva - per 
lengva?- išaiškinti suderiminus. Sek
sualinė revoliucija aiškinama, kaip 
“išsilaisvinimas iš Eros magiškos jė
gos". Markso sakinys: "Religija - liau
dies opiumas" - šiandien atbulai galio

Gary Smith, Ann . Arbor, Mich., Michigan universiteto Medicinos fa
kulteto laikraščįo administratorius. sako, kad šis amžius yra ekvariu- 
mo atnžius ir todėl .ant Krutinės nešioja mažą ekvariuajją su žuvytėm.

ja:"0piumas - liaudies religija!“ Vi
sa jauna generacija demonstruoja prieš 
senuosius “Tabu“ ir ieško naujų gar. 
binimo objektu. Visa apimančiu troški
mu jie ieško savo sielos įteisinimo.

Sovietų Sąjunga taip pat ne išmin
tis, nes klausime kosminiai ir plane ta
riniai laimėjimai. Laisva judėjimo are
na, ką turi vakarų jauna generacija, ten 
neįmanoma; tačiau atsiranda anti-ma
terialistinės grupės, kaip Bordejeve. 
Jie persekiojami - ten, kaip ir čia - tė
vo sistemos reakcija principe nesiski
ria ir jaučiamas DVASINIS JUDĖJIMAS 
kai “ Komsomolskaja Pravda" skaitai? 
“Bažnyčių uždarymas, tikinčiųjų ne
pavertė ateistais'.“Andre Siniavski, 
rašytojas kalėjime, rašo: Žmogus turi 
tikėti. Ne del tradicijos. Ne iš mirties 
baimės. Ne “del visako“...Tikėti dėl 
paprasčiausios priežasties - Dievas 
egzistuoja.-

Kas bus Aquarians amžiuje su Baž
nyčia, gimusia žuvies ženkle? ant tre - 
čiojo tūkstantmečio slenksčio Bažny
čia pergyvena sunkiausią krizę savo 
istorijoj. Iš trijų pusių jį puolama: iš 
hierarchijos, iš liturgijos ir socialinio 
gyvenimo. Kardinolas Danielou kar
čiai pastebi:“ Katalikų intelektualai 
stengiasi sugriauti, ką Dogmų tiesa 
ir Bažnyčios Sakramentai pastatė“. - 
Canterbury Arkivyskupas išsireškia: 
“Mes heužtektinai apgalvojom, kokia 
svarbi meditacija. Dabar bus ieškoma 
misticizmo nekrikščioniškame judėjime"

Elie Faure, prancūzų filosofas ir 
rašytojas, sako: “Užkulisiuose eina 
paslaptinga veikla, dėl kurios niekas 
neduoda jokios atskaitomybės. Todėl 
nustembame ir esame išgąsdinti, kai 
scenoje^ staiga pamatome naują vaiz
dą" - Ši nematoma veikla keičia visą 
scenos vaizdą ir ruošia scenarijų Aqu
arius amžiaus atėjimui.

- Tai kelias, vedąs mus į naują 
dvasią,- nujautė jau ankščiau Rimbaud 
Be "Hair" Aquarius Vaikams šitas nu
jautimas tapo himnu. Tačiau dar neta
po iš lūpų į lūpas enancia parole. Dar 
naktis prieš aušra. Liūdna valanda: 
tarp nakties ir dienos. Senoje Romoje 
ta valanda vadino "Silencium"; valan
da mirties ir valanda gimimo.

NAUJI LEIDINIAI
Antanas ŠKĖMA. Raštai. II tomas. Šia
me tome telpa: Julijana, Živilė, Pabudi
mas, Vienas ir kiti, Žvakidė, Kalėdų 
vaizdelis, Atarazia. Pastabos ir paaiš
kinimai K.Ostrausko. Išleido Algiman- 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas Chica
go 1970 m. 440 psl. Redagavo A.Lands
bergis, A.Nyka -Niliūnas, K.Ostrauskas

A.Škėmos nereikia pristatyti: prieš 
dešimti metų žuvęs nelaimėje jis paliko 
stambų draminį lobį, kuris leidžiamas 
"Raštų“ vardu. Prieš metus buvo iš
leistas A.Škėmos pirmas Raštu tomas, 
dabar antrasis ir numatoma išleisti rte- 
Čias, kur bus sudėta autoriaus rankraš
čiuose palikę arba neužbaigti kūriniai.

Jurgis GLIAUDĄ .Aitvarai ir giria. 
Romanas. 254 psl. Išleido Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis Amerikoje. Viršelis 
dail.A.Rūkštelės. Kaina nepažymėta.

Tai bene antras literatūrinis vei
kalas iš lietuvių partizanų gyvenimo 
kovojant prieš okupantą po antrojo pa
saulinio karo. Veikalas Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio premijuotas, Kaip žinia 
J.Gliauda daug premijųnusinešęs, nors 
patys jo veikalai ne visi vienodo ly
gio. Šis veikalas nors savo turiniu ir 
patrauklus, bet bus J.Gliaudos vienas 
iš silpniausių.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kul
tūros žurnalas Nr.l. Išleista Čikagoje 
1960 m. Redaguoja dr.J.Balys, Alek
sas Laikūnas ir Dr.Bronius Nemickas. 
Numatomas leisti kas pusmetį. Prenu
merata metams $4.00.

Šiame numery: Dr.B.Jonaitis ap
žvelgia paskutines nepriklausomos 
Lietuvos dienas, J.Gliauda bando at
rasti mūsų prozos esmę, A.Lapšys pri
sistato su poezija ir kt. Plati įvykių ir 
spaudos apžvalga.
Adresas: 7150 So. Spaulding Ave., Chi
cago, Ill. 60629, U.S.A.
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TEN, KUR SKAUTAI STOVYKLAVO

'AUSROS'TUNTO KRONIKA.

Vyr. Skaučių Šatrijos Raganos 
būrelio sueigoje .vykusioje vasario 7 d., 
Yagoonoje, atsilankė gražus būrys ses
ių. Aptarti įvairūs būrelio reikalai. Pa
šnekesį iš pirmos pagalbos pravedė sesė 
v.s.sl. Danutė Šliogeryte, o apie vyku
sia rajoninę stovyklą pranešimus padarė 
v.s.v.sl. Apinytė ir v.s.sl. U. Kazo- 
kaitė. Į būrelį grįžo buvusi jo vadovė 
v.s.v.sl. Rasa Žizytė-Blansjaar, o 
kandidate įstojo sesė L Kalėdiene.

'Aušros' tuntas organizuotai dal
yvavo vasario 16 d. pamaldose (vasario 
14 d.) Po pamaldų įvyko tunto sueiga.. 
Jęg metui, skiltininkės laipsnį pakelta 
sese, D. Šliogerytė, naujai paskirtoji 
skaučių draugovės draugininke. Sueiga 
užbaigta trumpu lauželiu. Vėliau, vak
are, po minėjimo Lietuvių Namuose, 
Bahkstown’e, skautai ir jų svečiai 2’/ž

* vai. gėrėjosi V. Tautinės Stovyklos 
4filmu,darytu J.A.V.

Sk. Vyčiu Geležinio Vilko Būrelio 
sueiga vasario 19 d.? Lietuvių Klubo 
patalpose, Lidcombe. Tartasi einamai
siais reikalais.

PRANEŠIMAS.

Vyr. Skaučių Šatrijos Raganos 
būrelis yra sudaręs vyr. skaučių kan
didačių vienetėlį, į kurį priimamos ja
unos lietuvaitės -15m, ir vyresnes 
buvo ar nebuvę, vyr. skautėmis, norin
čios tęsti skautavimą vyr. skaučių, ei

lėse.
Norinčios įstoti prašomos kuo 

skubiau susisiekti su kandidačių būrelio 
vadove (v.s.sl. D.Šliogeryte, Nurses 

Rd, Darlinghurst -Home, Victoria
2010) arba vyr. skaučių būrelio va
dove (v.s.sl. L. Žaliene', 9 Lloyd Ave, 
Yagoona -2199. “ 
kuria vyr. skaute.

Tel.: 793101) arba bet
‘Džiugo' Tunto Vadi ja

H r*

Rajonines stovyklos 
s.v.v.sl. R.Cibas, vadovybė. Iš kairės i dešinę 

psk. HoAntanaitis ir sk. A.Kar
pavičius , stovyklos viršininkas. Foto7 kun.ps.Dauk
nio.

Sunki kelionė
— Sustok! Neguliu daugiau 

eiti!
— Kas atsitiko?
— Delnus jau skauda...

Pagrįstas spėjimas
— Tėveli, ikįas. išvertė tuos 

medžius?
— Vėjas.
— Tai ką, jis buvo girtas?

'DŽIUGO'TUNTE.
Skautų Globos Kmitetas š m. 

vasario mėn. 17 dieną padare palapinių 
vajaus ataskaitą. 'Džiugo' tunto pal
apinių fondo vajus pasibaigė praėjusių 
metų gruodžio mėn. 1 dieną. Be anksčiau 
per lietuvių spaudą paskelbtų rėmėjų pal
apinių fondiui$io paaukojo skautininke p. 
Žitkevičienė. Tenka pastebėti kad 
Melbourne ir apylinkėse priskaitoma iki 
50 skautininkų.

Vajaus metu iš viso surinkta
S 271. 50. Už nupirktas palapines sumo- 
keta S615.00. Skirtumas $343.50 padeng
tas iš Komiteto Kasaos, kurie buvo suda
ryti, daugiausiai iš ankstyvesnių parengimų 
- balių.

Naujos palapines pirma, kartą, buvo 
panaudotos Rajoninėje Stovykloje ir po 
lietaus ir kaitros skautų įvertintos kaip 
patogios ne tik jose gyventi, bet ir leng, 
vos vežiotis.

'Džiugo' Tunto Skautų vardu 
dėkojame organizacijoms ir paskiriems 
rėmėjams prisidėjusiems prie jų įsigijimo.

Skautų Globos Komitetas.

PRANEŠIMAS.

Metinė 'Džiugo' tunto sueiga įv- 
ks kovo 14 d., bet ne kovo 7 d., kaip 
buvo praneštaankčiau. Otganizuotai 
dalyvaujame Sv. Kazimierui paminėti 
pamaldose. 2 vai. popiet skautai-tės 
lenkiasi i Lietuvių Namus tunto sue- 
gai.

Taip pat, tą pačią dieną kviečia
mi visi, skautaujančio jaunimo tėveliai, 
į metini tėvų susirinkimą, kuris įvyks 
tuoj po tunto sueigos ten pat,'.Liet. 
Namuose. Prašau kuo skaitlingiau jame 
dalyvauti.

'Džiugo' tunto tuntininkas. 
‘DŽIUGO* TUNTO VADUOS

PAREIŠKIMAS
Melbourne 'Džiugo' tunto vadija par
eiškia, kad laike karių veteranų pam
inklinės lentos šventinimo, š.m. vas

ario 14.d., tunto vardu kalbėjęs skau
tas neprisilaikė tunto vadijos nurod
yto teksto, bet išreiškė grynai savo as
meniškas mintis.

Todėl tunto vadija nesiima atsa
komybės už toje kalboje skautų vardu 
pareikštų minčių turini.

— Visi reikalauja sakyti tiesą 
ir tačiau niekas nenori jos girdėti.

— Pikčiausiai šuo loja iš tolo.
— Žodžiais dangstomos daž

niau, nei drabužiais.
— Geriau persūdyti sriubą, ne 

gu kalbą.
— Iš to, kokį advokatą žmo-, 

gus. samdo, galima suprasti jo 
kaltės didumą.

‘Ateities” klišėMaldaRytoDail. K. Šimonio kūrinys

Vasario šešioliktoji Adelaidėj

Vasario 16-tos dienos minėjimas 
Adelaidėje sutraukė didelį būrį tautie
čių. Karštas oras nenuviliojo jų į pa- 
jūrius-jie susirinko į Lietuvių Namus 
paminėti 53-čia Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukakti.

Šventės minėjimas vyko Vasario 
mėn. 14 d. ir prasidėjo 10 val.ryto ve - 
liavų iškėlimu Lietuvių Namu Sodelyje.

Vėliau, 11 vai. ryto vėliavos buvo 
keliamos Katalikų Centro Šventoriuje.

Abejose vietose vėliavas kėlė Ade
laidės ''Vilniaus'' tunto skautai.

Lietuvių Katalikų Centre, prieš 
vėliavų pakėlimą, labai jautriai ir nuo, 
širdžiai kalbėjo p.Kubilius.

Adelaidės lietuvių Šv.Kazimiero 
parapijos klebonas kun.Kazlauskas M 
IC atlaikė iškilmingas Sv.Mišias ir pa
sakė tai dienai pritaikintą pamokslą.

Jaunimo ir vyresniosios kartos or
ganizacijos dalyvavo Šv.Mišiose su sa
vo vėliavomis.

Minėjimo programą Lietuvių Namų 
salėje pradėjo Apylinkes Valdybos pir
mininkas p.G.Šimkus, pakvietęs visus 
susikaupimo minute pagerbti žuvusius 
karius, partizanus, laisvės kovotojus 
ir Sibiro kankinius. ''Lituania'' choras 
pagiedojo A.Vaičiūno ‘‘Kritusiems Sau
liams''.

Gytis Šimkus yra jaunos kartos 
atstovas, prieš pora metų baigęs odon
tologiją dirba savo pasirinktoje srityje.

į Australiją jis atvyko vystykluo
se ir ėjo tuos kelius, kuriuos praeina 
dauguma mūsų jaunimo. Tėvų auklėji
mas namuose, lietuviškas darželis, 
savaitgalio mokykla, skautai, tautiniai 
šokiai padarė iš jo jaunosios kartos 
atstovą, kuris šiandien yra Adelaide's 
Valdybos pirmininkas ir šio minėjimo 
proga savo pareigas atliko pasigėrėti
nai.

Po susikaupimo minutės pirminin
kas pakvietė į sceną susirinkimo gar
bės prezidiumą: P.Antaniną Gavelienę, 
vienintelę gyvą tremtyje moterį. Vyčio 
Kryžiaus nešiotoją, savanorius kūrė
jus: Vyčio Kryžiaus Kavalierių Vasi
liūną ir maj.J.Pyragių. Krašto Valdy
bos pirmininką V.Neverauską, Lietuvių 
parapijos kleboną kun.A.Kazlauską, 
Moterų Sekcijos pirmininkęp.B.Jonavi- 
čienę ir dalyvavusius estų, latvių, ir 
ukrainiečių atstovus.

Toliau paskaitą skaitė A LB Kraš
to Valdybos pirmininkas V.Neveraus-’ 
kas. Jo paskaita savo skirtingumu ir 
originalumu, kaip šviežio oro srovė, at
gaivino musų mintis. Vietoj tradiciniai 
priimtų istorinių faktų citavimo-v.Neve- 
rauskas kalbėjo aktualiais klausimais, 
daugiausia paliesdamas vyresnios kar
tos bendradarbiavimą su jaunimu ir ne
išvengiamą jaunos kartos pareigų ir 
vadovavimo perėmimą. Jo paskaita bu
vo šiltai priimta.

J.Neverauskaitė perskaitė Rezo
liuciją, kurį bus pasiųsta Australijos 
Ministeriui Pirmininkui p.Gorton, už
sienių reikalų ministeriui p.McMahon 
ir kitiems įtakingiems Australijos po
litikams.

Estų, latvių ir ukrainiečių atsto
vai sveikino lietuvius išreikšdami vil
tį, kad mūsų visų okupuoti kraštai bus 
laisvi, nes kaip žinome iš istorijos, 
kad ir didžiausios imperijos sugriūaa 
atėjus laikui.

Latvių atstovas p.Frickaus padarė 
siurpryzą, paskaitęs savo sveikinimą 
lietuviškai ir už tai susilaukė nuošir- 
žių ir užpelnytų ovacijų.

Jau aštunti metai, kaip 16 Vasa< 
rio proga, Adelaides moterų Sekcija pa
sveikina mūsų jaunuosius abiturijentus. 
Tad ir dabar Moterų Sekcijos pirminin
kė p.B.Jonavičiene sukvietė į sceną 
šiuos jaunuolius: G.Straukaitę, D.Gri- 
gonytę, R.Bielskytę, I.Staugaitę ir V. 
Neverauską (junį.

Tikrai, čia ne visi lietuviai jau
nuoliai, baigę šiais metais vidurinius 
mokslus, bet dėl nežinomų priežasčių, 
kiti visai neatsiliepė.

Krašto Valdybos narė švietimo rei
kalams, p.Daunienė, pasveikino abitu
rijentus linkėdama jiems niekuomet 
neatitrukti nuo lietuviško kamieno ir Mo
terų Sekcijos vardu įteikė kiekvienam 
po lietuvišką knygą dovanų.

Abiturijentų vardu padėkojo V.Ne- 
verauskas, ypatingai padėką išreikš
damas tėvams, be kurių pagelbos jie 
nebūtų įstengę pasiekti savo tikslo.

(Nukelta į 8 psl.)

XPOPTA5
(atkelta U.7 psl.)

viso 136. Praėjusiose 1970 metų pir
menybėse dalyvavo 71 valytbės. " Pre
liminarinis komandų sugrupavimas įvyks 
šių metų liepos 15-16 dienomis Dussel- 
dorfe, Vokietijoje, kai 1974-jų metu fin
alai Įvyks Vakarų Vokietijoje.

Šiomis dienoms į Australiją atvy
ko trečias žymusis Amerikos kolėdžių 
krepšininkas G.Rogers, kuris yra 22-jų. 
metų ir turi aukščio 6 pėdas 7 inčus. 
Jis, su anksčiau atvykusiais geraisiais 
žaidėjais kaip J.Dempsey ir kitais įsi
jungs į naują įsisteigusią trenerių są
jungą, ir be žaidėjų padės ir trenerias 
pakelti Australijos krepšinio standartą.

Kaune įvykusiose uždarose lengv
osios atletikos pirmenybėse, šuolyje i, 
aukštą vilnietis K. Sapka, iššokdamas 
2 metrus 21 cm. atsiekė šiuo metu ge
riausią rezultatą pasaulyje. Pats pir
masis atbėgo lietuvių pasveikinti pa
saulio i aukštį šokimo rekordininkas V. 
Brumei, kuriam dėl dar nesugijusios 
kojos pavyko iššokti tik 2 metrus.

Vilniuje aukščiausios moterų Sov. 
S-gos krepšinio pirmenybėse-antrajame 
rate Vilniaus 'Kibiršties' merginos po 
gana sunkios, gražios kovos nugalėjo 
leningradietes 61:47.

Sovietų S-ga paskelbė savo ger
iausių 10-ties futbolo teisėjų sąrašą, 
tarp kuriu yra ir kaunietis lietuvis K. 
Andziulis. Šis tarptautinis lietuvis te
isėjas jau į pirmąjį Sov. S-gos geriausių 
teisėjų 1 Ortą yra išrenkamas 11-tą kartą 
ir jis yra teisėjavęs 140 tarptautinis ir 
Sov.S-gos aukščiausios lygos rungtinių.

Musų. Pastogė .Nzų9; \1971 psl.6
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f P OPTA S
SYDNEJAUS SPORTO KLUBUl’KOVAS'

Musų Pastoges Redakcija sveikina sporto klubą ‘Kovas* XX-čio proga ir linki 
mūsų sportuojančiam jaunimui su pasisekimu garsinti Lietuvos vardą, Australijos 
kontinente.

REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS
18 Miller AveAshfield,N,S,W,2131 

Tel. 798 o3o6

MP REDAKCIJA

VARPO KLUBE.
Kaip jau žinoma, per praėjusia 

sporto šventę, sporto klubų atstovu su
sirinkime, vyriausiu Australijos lietuvių 
sporto vadovu A.L.F.A.S. pirmininku buvo iaugiasi, kad Varpo klubas turi pasitik- 
išrinktas Varpo klubo pirmininkas p. J.
Tamošiūnas. Kadangi pagal mūsų sporto 
statutą A.L.F.A.S. pirmininkas tuo pačiu 
sykiu negali būti kurio nors klubo pirmi
ninku, tad ir p. J. Tamošiūnas sėkmin
gai ir nuoširdžiai vadovavęs Varpo klu
bui trejus metus, turėjo iš Varpo pirm, 
pareigų pasitraukti. Laikinai Varpo pirm, 
pareigas perime p. A. Adamkavičius.

Su tikslu rinkti nauja Varpo klu
bo valdyba, š.m. vasario mėn. 13 d. bu
vo sušauktas metinis ir visuotinis Varpo 
klubo susirinkimas, kuris įvyko Melb. 
lietuvių namuose. Susirinkimas buvo ga
na skaitlingas. Jei ankstivesniuose Var
po klubo susirinkimuose matėsi daugumo
je sportininkų tėvai ar sporto klubo rėmė
jai, tai šiame susirinkime dauguma su
darė jaunimas - aktyvieji sportininkai. 
Gal dalinai del to, kad tą patį vakarą tuo
se pačiuose namuose vyko studentų vaka
riene su šokiais. Susirinkimui pirminin
kauja p. V. Ališauskas, sekretoriauja 
p. R. Vyšniauskas. Pirmasis kalba i- 
susirinkusius buvęs Varpo pirm. p. j. 
Tamošiūnas. Jis dėkoja gausiai susi-

Gi i-

sius ir buvęs A.L.F.A.S. pirmininkas p.
A. Bladzevicius. O jis jau senas sporto 
vilkas ir jam labai gerai žinomi visi spor
tiniai reikalai. P. A. Bladzevicius dž-

SYDNEJAUS SPORTO KLUBUI
■'kovas'

20-TIES METU DARBO SUKAKTIES PROGA
SVEIKINA IR KARTU GERIAUSIOS SĖKMĖS ATEITYJE LINKI

ėjimą ir kitų Australijos lietuvių sporto 
klubų tarpe ir del to net ir A.L.F.A.S. va
dovybė kelinta sykį išrenkama iš Varpo 
klubo narių. Liet, sporto klubo nariai 
yra viena gausingiausia ir finansiniai 
stipriausia lietuviu jaunimo organizac
ija. Sporto klubo nariai renkasi ar rung
tynėms ar treniruotėms 2*3 sykius į sav
aitę, na ir per tai daug daugiau turi progų 
tarp savęs bendradarbiauti negu kitos 
lietuviškos organizacijos. Lietuvis jau
nuolis ar jaunuolė čia susitinka kitą jau
nuolį ir tankiausia čia prasideda draugystė 
lietuvio su lietuviu. Nesvarbu ar mūsų z 
sporto klubo narys bus sporto žvaigždė 
savo pasirinktame sporte, bet svarbu, kad 
jis bus auklėjamas lietuviškoje dvasioje, 
baigdamas savo kalba p. A. Bladzevičius 
palinkėjo, kad nauja A.L.F.A. vadovybė 
ir nauja Varpo klubo vadovybė darytų vi
ską, kad klubo nariai pirmoje eilėje būtu ge
ri lietuviai ir brangintų savo kalba. Geras 
lietuvis mums yra jau svarbiau negu ko
kia nors sporto žvaigždė.

Renkant naują sporto klubo Varpas 
valdybą, buvo išrinkti šie asmenys: Varpo 
pirmininkas p. R. Vyšniauskas, vicepirm
ininkas p. J. Čirvinskas, sekretorius 
p. P. Leknius, ūkio reikalų vadovas 
p. V. Špokevičius ir kasininkas p. J. 
Oželis. Naujas Varpo pirmininkas spor
to srityje jau turi .patyrimo. Jam teko or
ganizuoti ir tvarkyti visas krepšinio rung
tynes per praėjusią sporto šventę ir rūpin
tis kitais šventes parengimo reikalais. 
Reikia tikėtis, kad naujas Varpo klubo

ALFAS VALDYBA.

NERIS-ARNCLIFFE .SCOTTS 48:35.

Neries Vryų Krepšinio I-ma Kom
anda pradėjo žaisti ‘Adidas* Vasaros 
Turnyre.

Šiose rungtynėse^nors Neriečiai 
ir nebuvo pilname sąstate, bet rungty
nes po gana gražios kovos laimėjo. Už 
Neriečius žaidė ir taškus pelnė: 
Laurinaitis 15, .Kurlinskas 12, Belkus 
,7, P:.Andriejunaš ir S.Bernotas po 6, 
ir Šatkauskas 2.
Jauniai. Neris - Birrong 36:19

Po gana gražios kovos jaunieji 
Neriečiai pasiekė gražią pergalę. Rei
kia pastebėti, kad jaunieji Neriečiai tik
rai daro jįerą pa ža,ngą. Už Nėrinius 
žaidė GiCiauskas,R ir V. Liveriai, Mei
liūnas , Intas, Šatkauskas.

Merginos. Neris - PDS, 22:19

Tamošiūnas, 
rinkusiems klubo sportininkams, 
patingai dėkoja tėvams ir sporto klubo 
rėmėjams, kurie visokiais budais teikė 
Varpo klubui paramą. Daugiausia para
mos buvo susilaukta tengiant praėjusią 
sporto šventę Melbourne. Sportininkų tė
vai ir klubo rėmėjai neprašomi siūlėsi su 
savo parama. Todėl nuoširdžių rėmėjų 
dėka ir sporto šventė suruošti nebuvo 
labai didelių sunkumų. Nes visi dirbo 
bendrai, sporto ir lietuviško jaunimo labui; vadovas ir toliau dirbs tais pagrindais, 
Toliau p. J. Tamošiūnas kalbėdamas 
jau grynai sportiniais reikalai pasako ko 
Varpo klubui reikia. O reikia krepšinio 
moterų komandai suaugusių merginų, rei-

z Šiose rungtynėse Neries mergai
čių Ima komanda, po gražios ir kietos 
kovos atsiekė gražų laimejima. Už Ner- 
ietes žaidė Liverytė, L ir RGečiauskai- 
tės, Janavičiūte, Intaitė, Sinkleraitė, 
Bernotienė ir Kušle kaitė.

Taip pat paskutiniu laiku įsteig
ta Neries Vyrų stalo Teniso sekcija ir 
jau pradėjo žaisti. Australų stalo ten
iso pirminybėse Ashfielde.
Sekcijai vadovauja Juozas Penkaitis.

0 pries Adelaidę, Sydnejus nugali Ade
laidę 5:0, Melbournas labai sunkioje 
kovoje JLaimi prieš į galą pavargusias 
canberiskes 3:2 ir Sydnejiškes gana 
lengvai 5:0 laimi prieš Melbourną.

Komandinėse varžybose Sydnejaus 
Kovietės laimi pirmąją vietą, Melbour
ne Varpietes - antrąją, Canberros Vil
ko žaidėjos - trečią ir Adelaidės Vy- 
tietės - ketvirtą.

Moterų vienetuose baigmėje susi
tiko abi sydnejiškes: R.Araitė ir N.Wal- 
lis ir go gražios kovos Australijos lie
tuvių cempionesvardą laimi jaunoji ko- 
viete' sportininkė .R.Araitė, laimėjusi 
rezultatu 2:0;treciąją vietą, gavo O. 
Pilkienė iš Canberros.,

Moterų dvejetą laimėjo O Pilkiene 
ir N.Svedaitė iš Canberros.

Stalo tenisui žaidimo sąlygos bu
vo labai patogios ir geros, ir visus tur
nyrus labai tvarkingai pravedė šios sek. 
cijos vadovas J.Ablonskis.

SPORTO NAUJIENOS.

kad ne sporto žvaigždžių reikia jieškoti, bet 
reikia daryti viską, kad varpietis būtų .ge- 
as lietuvis. Jei tuo keliu bus einama, 
sportininkų tėvai ir rėmėjai visuomet teiks 

kia ir vyru krepšinio komandai suaugusiu klubui paramą.^ Bet jei mes jieškosime 
vyrų. Turime mes savo klube daug gerų 
jauniu, žaidėjų, bet neturime suaugusių. 
Merginos apsiveda ir jau sporte nedali- 
vauja. Vyrai susenėją ar kur nors kitur 
išvyksta, taip, kad suaugusių krepšinio 
žaidėju Varpo klubui tikrai stoka. Bet 
vis tik”reikia tikėtis, kad laikui bėgant 
geri jauniai užpildis tą trukumą, turėsime 
vėl tam Varpo klubo pirmininkui sėkmingai 
vadovauti Varpui ir daryti viską, kad šis 
klubas ir toliau liktų tikrai tik lietuvių 
jaunimo sporto Klubu, kokiu iki šio buvo. 
Uz nuoširdų ir sėkmingą^ trijų metų Varpo 
klube darbai susirinkusiu vardu J. Tam
ošiūnui padėkoja p. A. Adomkavicius.

Po to skaitomas revizijos komisi
jos aktas. Matosi, kad kasininko p. J. 
Oželio vedamos kasos knygos yra tvar
koje ir Varpo klubo finansinė padėtis 
yra gerame stovyje. Prakalba į susirinku-

sporto žvaigždžių, i savo klubus pradėsime 
išileisti visokius svetimtaučius, vien tik 
dėl to kad pakelti klubo sportinį lygi, 
tada paramos iš klubo rėmėju nėra ko 
laukti....
Po susirinkimo buvo bendra sportininkų ir 
tėvų vakariene, kur prie užkandos ir puo
duko- kavos buvo draugiškai aptari kiti 
sportiniai reikalai.

NERIES KLUBE
Kadangi Krepšinio Pavasario Tur

nyras nebuvo pasibaigers, tai Neries Vy
rų pirma komanda, grižus iš Melbourne, 
turėjo dar turnyre dalyvauti ir ji uzbai- 
gti.Turnyrui pasibaigus komandos pas
iskirstė sekančiomis vietoms.
I-ma Wyvernlira Kovas, ir Illčia vieta 
teko, Neriečiams.

Kovo komanda^ 1952-3-4 metais laimėjusi Australijos Lietuvių 
pirmenybes. Is kairės; V.Sutas(kap) V Koženiauskas, A.Lau
kaitis, a.Vasaris, V.Tiškus. V.Bernotas, D.Kraucevičius ir 
R.Genys.

S;N.

STALO TENISAS

Amerikos profesionalų, krepšin
inkų sąjunga NBA labai rimtai svarsto 
prailginti dabartinį krepšinio žaidimo 
laiką. Šiuo metu profesionalai žaidžia 
keturis ketvirčius po 12 minučių kiek
vieną, kas sudaro 48 minutes. Siūloma 
rungtunių laika padaryti 60 minučių, kas 
būtų vienas ketvirtis 15 min. Atrodo, kad 
šį pasiūlymą priims abi didžiosios pro
fesionalų lygos, kadangi šis pratesimas 
atneš pačiam žaidimui daug naudos. 
Krepšinio mėgėjai gautų priedo 12 mini
nčių žaidimo, gal per tą laiką patys 
žaidėjai gautų daugiau ir dažniau žais
ti. Pačiam krepšinio žaidimui ir tas daug 
padėtų, nes ekspertų nuomone patys 
didieji žaidėjai negalėtu išlaikyti ir 
išlakstyti pilną valandą, jie"turėtų būti 
dažniau pakeičiami, kas duotų komandoms 
daugiau bendro susižaidimo ir žaidėjai 
parodytų didesnį žaidimo įvairumą, 
duodant žiūrovams daugiau įvairumo.

Braziliojoj San Paulo mieste buvo 
ištraukti burtai moterų pasaulio krep
šinio pirmenybių, prasidedančių gegužės 
mėn. 15 dieną. Šios pasaulio pirmenybės 
vyksta kas keturi metai. Visos koman
dos yra padalintos į tris grupes, kas 
sudaro:*A* grupėje: Sov. Sąjunga, Arge
ntina, Kanada,. Kuba; *B‘ grupėje: Pie
tų Korėja, Prancūzija, Ekvadoras, Ame
rika; ‘C‘ grupėje: Čekoslovakija,

Šiais metais, ypatingai vyru, sta-, 
lo tenise, buvo pastebimas labai dide
lis nusilpnimas, nes dalyvavo tik Mel
bourne ir Sydnejaus komandos (pagal 
sporto šventes taisykles turi dalyvauti 
sporto šventėje ne mažiau kaip trys 
komandos) todėl ir pats žaidimo lygis 
negalima buvo laikyti labai aukštu. Si 
viena iš buvusių populiariausių porto 
šakų mumyse, negi neturi žaidėjų ir 
prieauglio mūsų kituose sporto klubuo
se. As manau, kad ateinančiose šven
tėse reikia paskiriems klubams dėti 
gaugiau pastangų, kad ši saka būtų 
tinkamai šventėje reprezentuojama, ką, 
aš manu vis, bent didieji mūsų klu
bai gali lengvai padaryti.

Rungtynėse Melbournas - Sydnejus 
laimėjo Melbourne vyrai: R.Jarutis, J. 
Ablonskis ir P.Bimba prieš Sydnejaus 
V.Vasarį ir V.Binkį 3:2

Vyrų vienetuose pirmąją vietą lai-Japonija, Madagaskaras ir Australija. 
mėjo mūsų veteranas sportininkas V.Sir-Kiekvienos grupės pirmųjų,dviejų vietų 
jatavičius, baigmėje įveikęs kovietį V. 
Vasarį. Trečią vietą laimėjo melbour- 
niškis J.Ablonskis.

Vyrų dvejete laimėjo melbournis - 
kiai Sirjatavičius - Jarutis baigmėje 
nugalėję sydnejiškius Vasarį ir Binkį.

Mišriame dvejete P.Bimba (Melb.) 
ir N.Švedaite(Canberra) nugalėjo baig
mėje R.Jarutį(Melb) ir O.Pilkiene(Canb) 
laimėdami pirmąją vietą.

Moterų grupėje vaizdas buvo daug 
geresnis, nes dalyvavo keturios koman
dos: Sydnejus Kovas - R.Araitė, N.Grin- Valiją 3;1, Anglijos 88 - Australija 3;1, 
cevičiute-Waįlis: Canberros Vilkas: O. Vak. Vokietijos II - Anglijos III 3;0, 
Pilkienė, N.Svedaitė:Melbournas Varpas Škotija - Nigerija 3:0. Moterų: Čekos- 
- I.Kviecinskienė, G.Ramanauskienė, 
R.Tamošiūnaitė: Adelaide's Vytis - R. 
Bielskytė, M.Deckytė.

Rungtynių eiga: Sydnejaus Kovas 
laimi 5:0 prieš Canberra, Melbournas 
nugali Adelaide E:2, Canberra laimi 5: sta rekordinis skaičius pakvietimų,

Nukel-ta psl
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laimė_tojos leis i finalus, kurie prasidės 
gegužės 19 dieną,.

Pasaulinėse moterų greitojo čiu
ožimo varžybose Helsinkyje, Suomijoje 
500 metru varžybas laimėjo A. Henning 
(Amerika) 44-6s., 2-trą vietą L.Titova 
(Sov.S-ga) ir trečia T.Averina (Sov.S-ga)

Vykstančiose Anglijoj, Bright
on mieste atvirose stalo teniso varžy
bose, vyrų klasėje: Vengrijos II laimė
jo prieš Airiją 3;0, Prancūzijos II -

įovakija - Prancūzija 3:1, Prancūzija- 
Skotija 3:0 ir Švedija - Olandija 3:0.

Tarptautinė Futbolo S-ga( FIFA) 
paskelbė, kad 1974-jų metų Pasaulio 
Taurės futbolo pirmenybėms bus išsių-
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KRONIKA
CANBERRA

Vasario 16-osios minėjimas Can- 
berroje šias metais apsiribojo kiek sia
uresne programa. Kaip ir kitais met

ais jis prasidėjo pamaldomis St. Pat
ricks Bažnyčioje, kurias atlaikė ir die
nai skirtą pamokslą pasakė iš Sydney 
atvykęs kun. Martuzas.

2 vai. po pietų minėjimas buvo tę
siamas lietuvių,namuose, kur prie par
uoštu stalu rinkosi ir sėdosi tos dienos / * X * *dalyviai ir svečiai. Šio minėjimo dides
ne programos dali atliko pats Apylink- 
kės P-kas Dr. K. Kemešys. Pradėdamas 
minėjimą, jis pakvietė atsistojimu pag
erbti kovojusius ir z'uvusius už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Kalbėtojas 

nukėlė klausytojus į istorijos skyrių, 
pradėdamas Mindaugo laikais, kur apju
ngdamas jo laikotarpį, lietė Jogailos ir 
kt. valdovu laikus.

Po paskaitos ^klausytojai buvo • 
pavaišinti skaniomis dešrelėmis ir kt. 

užkandžiais. Susirinkusių tarpe daly.- 
vavo ir iš Lietuvos atvykusi p. Ginos 
Genienės sesutė, kuri daliuose įspūdžiais 
ir bendravo su susirinkusiais.

Baigdamas minėjimą Apylinkės 
P-kas padėkojo visiems prisidejusiems 
prie Šventes paruosimo ir vašių rengė
joms už skanius užkandžius. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Vietos liet. Inžinierių Architektu 
skyrius vasario mėn. 13 d. turėjo savo 
metini susirinkimą^ kur V-bon išrinkti: 
V. Genys - Pirmininkas ir V.Svedas- Sek
retorius.

Lietuvis Karys į Vietnamą

S.m. vasario me n. 17 dienos 
vakare iš Sydnejaus areadromo pri- 
valomon kariuomenėn pašauktas
ir veik metus laiko apmokytas
Australijoje Vidas Labutis išškrido 
vienerių metų laikot arpui į 
Vietnamą. Jo išlydėti susirinko gana

vystant dar viena c atsisveikinimo 
vakarą suruošė jo sesuo Daiva Bieri- 
Labut yt ė Sydnejuje. p

gausus būris draugu ir giminiu.
Kadangi t ai nebuvo kasdieniška
išvyka, t ad prieš tai Canberros
jaunimas R. Keraieio iniaciat yva
suruošė jam p.p. Keraičiu bute
išlaistuveą, kuriose. dalyvavo
jo vaikyst es, s kaut avimo , mokyklos
ir jaunyst e s draugai. Prieš pat iš-

Š.m. kovo men 7d. 5 vai. po pietų 
šiaukiamas Canberros Lietuviu 
klubo metinis nariu susirinkimas, 
kuriame bus renkama nauja klubo 
valdyba ir aptariama klubo reikalai. 
Canberros Lietuviu klubas turi ir kita
taučiu nariu, bet jie neturi balsavimo 
teisę- ir kvietimus susirinkiman 
gauna tik lietuvių kilmes nariai.

k-P-

Penktadienio (19.2.71) Parlamento 
debatuose Canberoj, MR.B.W.Graham 
(Lib.N.S.W.) pranešė, kad 5000 kvalifi
kuotų studentų šiemet nebuvo priimti 
į Sydnejaus Universitetus, - kaip labai 
nenormalią padėtį. Federalinis Švie
timo Ministeris Mr.Bowen, atsakydamas 
apgailestavo, kad tai atsitiko, nes vis 
daugiau studentu siekia Aukštojo Mok
slo ir Universitetai pasidarė perpildyti. 
Jis patarė nepriimtiems studentams 
kreiptis į Wollongong, New.England ar
ba Newcastle Universitetus, nes ten 
nesą jokių apribojimų.
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SALE*
Vasario 13 d. Sale ir Latrobe Val

ley tautiečiai suvažiavo į p. Eskirtų vas
arnamį Sea Spray pajūryje kur įvyko 
vasario 16-tos minėjimas ir metinis pik
nikas. Jau buvo spėję išdžiūti potvy
nio apsemti keliai ir pasitaikė graži di
ena, todėl žmonių suvažiavio gana daug. 
Sale seniūnė p. E. Eskirtienė visus mal
oniai priėmė ir pavaišino. Minėjimo žodį 
tarė p. Eskirtienė. Tylos minute pager
bti šiais metais mirę mūsų tautiečiai ir 
i pabaigai sugiedota Tautos Himnas. 
Vaišių metu buvo pravesta loterija. Nuo
širdi padėka ponams Eskirtams už vaišin
gumą ir įdėtą darbą šią šventę, ruošiant.

a.a.

ADELAIDE
(atkelta iš 6 psl.)

Šiuo ir baigėsi pirmoji - iškilmin
goji dalis ir tuoj pat sekė koncertas.

Choras Lituania, vadovaujamas 
sol.G.Vasiliauskienės padainavo':' 
“Kaip gi gražus“ “Tėviškėle“ Mote
rų choras: “Laisvės Varpas“ “Vilniuj 
žydi liepos“ mišrus choras. Chorui 
akomponavo R.Kubiliutė.

Chorai skambėjo ypatingai gerai 
ir susilaukė audringų plojimų.

Prieš keikvieną daina., gražiu žo
džiu, poezijos gabalėliu, nuotaiką su
kėlė J.Neverauskaitė.

Tautiniu, šokiu, grupė “Žilvinas“ 
naujoje L.Vasiliūno vadovybėje, pašo
ko keturis šokius.

Tautinius šokius s’okome ir matė
me jau šimtus kartų, tačiau jie nieka
dos nenusibosta ir nepasensta, kaip 
nepasensta pati gamta, žvaigždžių ži
bėjimas ar saulė danguje.

Minėjimą užbaigiant _ Adelaidės 
Valdybos pirmininkas p.G.Šimkus padė
kojo organizatoriams, pagelbininkams 
ir dalyviams.

Nuleidžiant vėliavas Lietuvių Na
mu. Sodelyje, prie paminklo žuvusiems 
buvo sugiedota Tautos Himnas ir vaka
ro malda “Marija, Marija“.

Tautiečiai skirstėsi į namus išva
lyti dvasioje ir sustiprinti valioje.

Valė Neverauskiene

PRANEŠIMAS.
Pranešimas.

š.m. kovo men. 13 d., šeštadienį, 
šaukiamas visuotinas metinis Geelongo 
sporto klubo 'Vyties' susirinkimas. 
Susirinkimas įvyks 2-30 vai. Geelongo 
Lietuvių Namuose su sekančia darbot
varke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Dovanų įteikimas.
3. Prezidiumo kvietimas.
4. Mandatų komisijos rinkimas.
5. Praėjusių metų protokolo skaitymas.
6. Klubo pirmininko pranešimas.
7. Iždininko pranešimas.
8. Pasisakymai dėl pranešimų.
9 Revizijos komisijos pranešimai.
10. Naujos valdybos rinkimai.
11. Klausimai ir sumanymai.
12. Susirinkimo uždarymas.

Geelongo Klubo 'Vyties' Valdyba.

LOTERIJA.

š.m. koyo mėn. 28 d.,sekmadienį, 
po pamaldų Sv. Jono bažnyčios salėje 
rengiama loterija.

Visi parapijiečiai prašomi šiai 
loterijai iki kovo mėn. 21 d. paaukoti 
fantų Įteikiant juos ten pat veikiančiame 
bufete.

Iš anksto dėkojame.
r

Melbourne Lietuvių Katalikų 
Moterų Dn ligi ja.
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PADĖKA

Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Glo
bos Draugijos rengiamas 1971m. Tra
dicinis Užgavėnių Blynių Balius jau 
praėjo.

Didelė padėka priklausb p.p. A. Saud-; 
argienei ir A. Jablonskienei už debut- 
ančių primosimą ir pristatymą. Talki
ninkėms; mieloms p.p. Adomenieneį 
Bernotienei, Gumeniukienei, Janavič
ienei, Kavaliauskienei, Lelešienei, 
Liubanskienei.Mauragienei, Migevi- 
čienei,Miniotienei, Petniūnienei, 
Pūkienei, Pullinen, Reizgienei, Ram
anauskienei Sankauskienei, O. Sliter- 
ienei, p-lėms; Adomenaitei, Apynytei, 
Bernotaitei, Kazokaitei, Ponams; 
Adomenui.Dantai, Karitonui, Sankauskui.

Aukojusiems maįstu; p.p. Adom- 
ėnienei, Bastienei, Bogušienei, Bliok- 
ienei, Dudaitienei, Fetingienei, M. Jab
lonskienei, Kazokienei, Leverienei, 
Migevičienei, Paulauskienei, Pūkienei, 
Radinienei, M. Reizgienei, Račkienei, 
Simborienei, Šliogerienei, O. Šliterienei, 
P- Editai ir p. Kateivai.

Už aukas pinigais; p.p. Saparienei 
$20, Badauskienei $5, Rotčienei $5, 
Adomėnienei $2, E.Šliterienei $2, Anta
naičiui $2-, Bogušienei $1.50, Rakauskui 
$3, Jarembauskienei $1.00, Kondreckams 
$6-

Mūsų menininkams p;lei Eva Ku- 
bbos, H. Šalkauskui, U. Kazokaitei ir 
Y. Janavičienei, už aukotus loterijai 
paveikslus ir keramikos vazą.

Didelė padėka valdybos narėms 
ir Jų vyrams už nenuilstamą darbą prie 
bendro ruošimo. Mieliems svečiams, ir 
visiems vienokiu ar kitokiu būdu prisi
dejusiems prie šių metų Užgavėnių Bly
nu Baliaus pasisekimo, nuoširdus ačiū!

O. Baužienė
S.L.M.S.G.D. Pirmininke.

PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkoju M.SG.D-jos 
Valdybai už suruošimą debiutančiu. ir 
mano dukros 21 metų sukaktuvių bal
iaus. Labiausiai dėkoju p. Joblonsk- 
ienei už jos įdėtas pastangas ir Apy
linkės pirmininkui p. A. Reizgiui už 
debiutančiu sutikimą. Nuoširdus ačiū.

S.Sapariene.

1971 m. kovo 14d iena sekmadienį, po 
lietuviškų pamaldų Sv. Joachiįno'baž- 
nyčioje, Lidcombe, kun. P. Butkus 
šventins Rookwoodo Lietuvių Katalikų 
kapinėse:

a.a. Simą Narušio, buv. Krašto 
Valdybos Pirmininko, antkapį, kurio 
projektą paruošė inž. A.O.Jakštas. 
Sekmadienio Mišios bus aukojamas už 
velionį S.Narušį, giedos 'Dainos' chor
as diriguojamas p. B. Kiverio. 
Kviečiame visi gimines, artimieji, bič
iuliai bei prijaučiantieji tautiečiais

Vanda Narušiene ir giminės

pareiškimas.

M.P. redakcija atsiprašo skaitytojų dėl 
pasitaikiusių kalbos ir korektūros klaidų. 
Šiuo metu mūsų spaustuvėje dėl techniš
kai mažo patyrimo yra sunku ką nors 
geriau padaryti. Ateityje žiūrėsime, kad 
tie trūkumai būtų pašalinti.

Red.

KORP! ROMUVA INFORMUOJA

Korp! Romuvos lituanistinio lavinimo
si fondui iki 1971, 2.6. buvo suaukota 
(kaip jau buvo anksčiau paskelbta “Mū 
sų Pastogėje“)

$ 408.
Iki 1971.2.15. aukojo
(a) šie asmenys .

Badinskas, P.dr.kun., Brisbane $ 10. 
Bimba, Petras, inž.,Melb. 5.
Didžys, Valteris, dr., Melb. 20.
Didžyte, Ieva, Mel. 10.
Doniela, Vytas, dr., Newcastle 20.
Gaidelis5tasys,S.J. Melb. 10.
Mičiulis, Paulius, Melb. 10.
Morkūnas, Petras, MELb. 10.
Rekežius, Vaclovas, Melb. 5.
Simankevičius V., Melb. 10.
Statkus, Stasys, dr., Melb. 20.
Vaitkai, B. ir V. Melb. 10.
Vaseris V., Melb. 5.
Vingis, Adomas, Melb. 5.

(b) šios organizacijos

Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugija Melb. 50.
Melb. Lietuvių Skautu ‘Džiugo' Tuntas

10.

210.

Viso: 618.

Visiems aukojusiems Korpt Romuva nu
oširdžiai dėkoja.

Sp! Henrikas Antanaitis, xx!,
4 Robert St., Nth Balwyn, 3104.

PADĖKA

Inž. A.O. Jakštas maloniai sutiko par
uošti a.a Simo Narušio, buv. Krašto 
Valdybos Pirmininko, antkapio proj
ektai rūpestingai prižiūrėjo paminklų 
vykdymo ir užbaigimo darbus.
Tariame Širdingą Ačiū už jo pastangas 
ir liekame dėkingi.

Vanda Narušiene ir giminės.
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