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PAGERBTAS PULGIS VERTA SUSIRŪPINTI

Pulgio Andriulio minėjimo - akade
mijos organizatorė p. E. Rcisonie- 
nė atidaro minėjimą. Foto Saikus.

Mieli lietuviai,
Tuščioje patalpo je skamba žings

niai. Kaip detektyviniame filme tele
vizijoje. Priešmirtinis šūktelėjimas, 
kritimo triukšmas, mirusio padrika 
poza, lavoną išnešaneią vaizdas...

Daugelio rašy’ojų gyvenimo ke
lias yra vieniši žingsniai tuščioje 
patalpoje: dalink plėšomą sielą -ne
bus kam ačiū pasakyti, pagalbos šauk
damas rėk garsiausiai - tik aidu tavo 
šauksmas sugrįš, kukčiok liedamas 
nevilties ašaras - niekas paguodos 
žodžio neištars, ir tik jam mirus a- 
teis žmonės, kaip tie filmo detekty
vai, ir pradės aiškinti kaip tu gyve
nai, ir koks tavo palikimas.

Pulgis Andriušis, kurio neteki
mą šiandien susirinkom čia paminėti 
buvo laimingesnis už daugelį kitą 
lietuviškai rašiusią - jis mokėjo 
juoktiĮi. Mūsą eros užterštose dva
sios ir erdvės atmosferose mūsą pri
imtuvai yra laiko mados taip nuregu-

iiuoti, kad iš visų mus supančią gar
są mes pagauname tik du: aukso 
skambesį ir juoką bei kitas links
mumo vibracijas.

Pulgis Andriušis į mūsą litera
tūrą atėjo juokdamasis ir tik todėl 
mes jį išgirdome ir su juo susidrau
gavome. Dar daugiau - mes jį mėgo
me, nors jo juoke dažniausiai skam
bėjo tautinis rūpestis ir aukštoji lie
tuvybės išlaikymo gaida. Tačiau... 
ir jo juoką tylos žirklėmis nukirpo 
mirtis. Muniiyse liko tik Pulgio An- 
driušio prisiminimai ir pagarba, ku
rią pareikšti kviečiu visus atsisto
jimu ir maldos minule.

Mums savo testamentams sura
šyti užtenka vieno popieriaus lapo. 
Rašytojas savo testamentą palieka 
tomuose. Ten lieka dalis jo gyvybės 
kapuose nepal aidojamos, ir ta palik
ta gyvybe rašytojas gyvens tiek il
gai, kiek tik mes gyvieji norėsim. 
Kaip ilgai jo raštus skaitysime, kaip 
ilgai rašytojo palikti gyvi žodžiai ras 
atgarsio mūsą gyvose sielose, kaip 
ilgai parašytos knygos ras vietos mū
są lentynose.

Rašytojo fizinė mirtis nepri
klauso nei nuo jo, nei nuo mūsą, ta
čiau raštuose likusi jo gyvoji dalis 
priklauso tik nuo mūsą. Kada Pulgį 
Andriušį be giesmių ir vainiką įdėsi
me į permatomą literatūros istori
jos karstą - sekančios kartos nu
spręs. Tačiau ši karta - mes, kurią 
akyse dar tebešviečia mirusio rašy
tojo žila galva.kada jo raštą veikė
jai gyvi vardais dar tvirtai tebesi
laiko mūsą atmintyse - mes raštuose 
likusios Pulgio Andriušio gyvybės 
nelaidosim. Tegul jo mintys sušil
do mus nutautė jimo šaltyje, tegul jo 
gyvas juokas sugrąžina svetimybių 
migloj pasiklydusius. Tegul jo gy
vas žodis tebeskamba mūsą dabar
tyje, mūsų ausyse, mūsų gyvenime.

Pr. Pusdcšris.

PATRIOTINIO EKSTREMIZMO

REIKALU.

Čia patiekiame santrau
ką iš Dr. Juozo Girniaus 
straipsnio atspausdinto 
„Aiduose“ Nr. 4. 1971 m.

Red.

NUO GAIDŽIŲ IKI ADELAIDĖS

Alberto Zubro paskaitos, skai
tytos Pulgio Andriušio pagerbimui 
Akademijoje Melbourne santrauka.

Pulgis Andriušis apsireiškęs 
tarp 1907-1970 metą, vienas žymiau
sią veidų mūsą tautoje, žymiausias 
čia įsikūręs rašytojas, be kurio šio 
krašto lietuvių kultūrinis gyvenimas 
būtų buvęs žymiai blankesnis.

Paskaitininkas p. Zubras sumi
nėjęs Pulgio gimtinę ir mokyklas to
liau pažymėjo, kad jis anksti pra
dėjo reikštis spaudoje kaip žurnalis
tas, feljetoną, teatro kritikos, kelio
nių aprašymų, gamtos vaizdelių au
torius, kaip žymių veikalų iškilus 
vertėjus, taip pat turėjęs plačių pa
žinčių su įvairių sričių kultūrinin
kais.

Feljetonų jis neužmetė ir išei
vijoje. Jo feljetonai išleisti rinkiniuo
se: „Ir vis dėlto juokimės“, „Siunti
nėlis iš Amerikos“, „Daina iš kito 
galo“. Pulgio feljetonai lengvo hu
moro, bet šmaikštūs, parašyti sklan

džiai ir išdailinti. Ydos ir silpnybės 
bei situacijos paryškintos, sugrotes- 
kinlos, bet neiškreiptos.

Apysakas Pulgis pradėjo tik vė
lesniame laikotarpyje. „Anoj pusėj 
ežero“-1947, „Sudiev, Kvietkeli“ - 
1951, „Rojaus Variai“ - 1961. Prie 
apysakų gretinas novelių rinkinys 
„Purienos po vandeniu“ - 1963. Jo 
apysakos-tai vaizdai prilygstu sodrių 
spalvą lietuviško peisažo Galdiko 
drobėse. Pulgis jose dažnai, pagau
tas gamtos ir jos vaizdą nutolsta nuo 
intrigos ir žmogaus.

Kiek skirtingas Pulgio „Tipelis“ 
-1954 humoristinis romanas, tačiau 
ir jame pilna gamtos vaizdų, tas pats 
švelniai melancholiškas šypsnys, toji 
pati meilė, tas pats varsų gausumas 
ir mėgavimasis rašyti periodais.

Pulgis Andriušis ėmė rašyti ir 
biografinius pasakojimus. „Romual
das Juknevičius“-! 964, atspaustas 
Pirmojoj Pradalgėje, Londone, yra 
išbaigtas biografinis pasakojimas.

(nukelta į-į-psl-.J

“Pa
triotinio ekstremizmo” žodis gana 
taikliai parinktas, nors jis ir nėra 
i? c udiiT virki o d viprusmiškumo. tšu— 
tent: visokio tokio ekstremizmo 
charakterizavimas “patriotiniu” ga
li sudaryti įspūdžio, lyg nueina
ma į ekstremizmą iš per didelio 
patriotizmo. Iš tikro greičiau yra 
priešingai: tokiu ekstremizmu tik 
dengiama patriotizmo stoka. Būd
vardis “patriotinis” šiame termi
ne pažymi tik šio ekstremizmo rū
šį, o ne tikrą sąryšį su patriotiz
mu.

Niekada patriotizmo negali būti 
per daug. Kaip jokiai meilei nėra 
ribos, taip jos nėra ir savosios 
tautos meilei. Juo kas daugiau mei
le gyvena, juo skaidresnis jo gy
venimas. Tačiau niekada meilė ne
veda į ekstremizmą — vienokį ar 
kitokį kitų diskriminavimą. Tai 
tiesiog priešinga jos esmei. Ir va
dinamasis patriotinis ekstremiz
mas yra ne per didelis patriotiz
mas, o tik greičiau tiesioginė pa
triotizmo priešybė.

Rodos, savo tautinių filosofų 
(vieni — Vydūno, antri — Šal
kauskio) esame pakankamai sąmo- 
nininti, kad patriotizmas iš tik 
jausminio įkarščio privalo pakilti 
į dorinį angažavimąsi. Šalkauskio 
žodžiais, tiek pačiam patriotui, tiek 
patriotiškai mylimai tautai patrio
tizmas turi būti “tobulėjimo ir 
kultūrinės pažangos veiksnys” ir 
pagal tai “privalo visų pirma 
reikštis pačiame patriote, kaip 
nepalenkiamas pasiryžimas pačiam 
tobulintis ir savo asmenimi patar
nauti realia medžiaga savo tautos 
vertingumo rūmams statyti”.

Ką Šalkauskis savo pedagoginiu 
žvilgiu išreiškė kaip patriotizmo 
reikalavimą asmeniui “tobulintis”, 
mūsų sąlygomis privalome suprasti 
kaip angažavimąsi visoms toms 
pareigoms, kurioms mus įpareigo
ja tautinė ištikimybė. Tai apelia
vimas nepaskęsti tik savo asmeni
nių rūpesčių kasdieninėje buityje, 
bet kiek galint gyventi ir savo tau
tai. Konkretizuojant šį apeliavimą 
“gyventi ir savo tautai”, reikėtų 
išvardinti visus tuos lietuviškuo
sius uždavinius, kuriems privalome 
ir laiko rasti, ir dolerio negailėti. 
Nėra ko baimintis, kad per. daug 
nesupatriotėtume. Ne iš pėr dide
lio patriotizmo ir daugelis iptęli- 
gentų yra tiek dvasiškai supras- 
čiokėję, kad kultūros žurnalas ar 
rimtesnis veikalas nebepajėgia jų 
dominti. Ne iš per didelio patrio
tizmo ir daugelis inteligentų pra
rado savo vaikus, nesirūpinę lie
tuviškuoju jų auklėjimu ar gailė- 
ję šiam reikalui vargano dolerio.

Ir nėra, ir negali būti pavojaus, 
kad per daug supatriotėtumėme 
savo lietuviškuoju idealizmu. Kaip 
aplamai nuo per didelio idealiz
mo, taip ir nuo per didelio tauti
nio idealizmo pakankamai visus 
saugo kasdieniniuose rūpesčiuose į- 
sišaknijęs egoizmas. Reikia dėl to 
didžiai branginti patriotizmą kaip 
tautinio idealizmo pagrindą. Kad 
tik daugiau turėtume nuoširdžių 
patriotų idealistų! Kad tik daugiau

visuose butų patriotizmo — tauti
nio idealizmo!

Deja, nė patriotiniai ekstremis
tai nėra per dideli patriotai. Lygiai 
visko yra ir juose. Yra tokių, ku
rių patriotinis nusiteikimas yra 
nuoširdus,. neišsisemiąs tik žo
džiais, bet pasireiškiąs ir darbais. 
Bet gausu ir tokių, dėl kurių no
romis nenoromis reikia stebėtis, 
kaip gali jaustis patriotais, neat- 
likdami elementarių tautinių prie
volių. Tiesiog į akis duria, kad kai 
kurie jų nėra rūpinęsi nė savo pa
čių vaikų lietuviais išauklėjimu, 
o visuomenėje medžioja “nešvariuo
sius” tautiečius.

Svarbiausia, ir tada, kai nesto
kojama nuoširdaus patriotinio nu
siteikimo, ekstremizmas iškreipia, 
sužaloja ir užnuodija tautinį idea
lizmą. Dėl to sakėme, kad patrio
tinis ekstremizmas yra ne per di
delis patriotizmas, o greičiau tie
sioginė jo priešybė. Kai patriotiz
mas yra meilės apraiška, tai eks
tremizmas savo šaknis turi neanv- 
kantoje. Savosios tautos meilę eks
tremizmas iškreipia partine aistra, 
vedančia į fanatinį kitų tautiečių 
nepakentimą, laikant juos “nešva
riais” ir dėl to “netikrais”. Būti 
patriotui, mylėti savo tautą — tai 
visų pirma pačiam įsipareigoti au
kotis jos labui (šia. prasme Šal
kauskis ir interpretuoja patriotiz
mą asmeninio tobu’4.jim.^ veiks
niu). Priešingai, patriotinis ekstre
mistas, užuot rūpinęsis save patį 
dorinti, imasi kitus teisti — įta
rinėti, užpuldinėti ir galų gale pa
smerkti. Ir juo daugiau jis randa 
“neteisiųjų”, juo pats teisesnis 
jaučiasi ir juo beatodairiškiau vyk
do pasiimtąją teisėjo misiją.

Liūdni (deja, neišvengiami) to
kio patriotinio ekstremizmo vai- 
sini. kovOjcvincv tiZi LčLui.uinę? vieny- 
bę, o faktiškai ji tik griaujama 
Pirštu prikišamai tai parodė per
nai metų Australijos lietuvių ben 
druomenės į “pilietinį karą” įstū- 
mimas. “Pora tuzinų kiečiausii 
agentų nebūtų to pasiekę per me
tus, ką devynetas orių patriotų pa
darė per vieną vakarą”. Taip vie 
name “Mūsų pastogės” numeric 
konstatavo jaunas Australijos LE 
veikėjas (Br. Straukas). Iš tikrų
jų, fanatiniu ekstremizmu ne di
desnį patriotizmą įrodoma, o tik 
nesantaiką žiebiama.

Patriotizmas iš esmės yra dory
bė. Bet užtat ir yra skaudus ne
susipratimas patriotizmą reikšti 
tokiu būdu, kuris jo dorinį charak
terį paniekia. Dėl skirtingų pa
žiūrų (nors ir opiu >ju santykio 
su pavergtąja tauta klausimu) dar 
nėra teisės žmogų taip pasmerkti, 
kad būtų paneigiama jam teisė 
pasitarnauti paskaita ar meninės 
programos atlikimu. Jei kas ir iš 
tiesų kada nors susigundė kokiam 
naiviam žygiui ar, prileiskime, ir 
ne tik neišmintingai, bet nusikals
tamai pasielgė, vis vien nebūtų 
dora tik pagal tai jį visą laiką 
vertinti. Niekas nesame tobuli, vi
si turime ką apgailėti, visi esame 
reikalingi atleidimo. Pagaliau, jei 
ir turėtume pagrindo kurį žmogų 
aplamai pasmerkti tautiniu atžvil
giu, tai dar nebūtų pagrindas pa
smerkti ir tai, kas jo gyvenime 
ar kūryboje yra gera. Reikia jau 
tikrai “krištolinio tyrumo patrio
tų” nepakęsti nė tos S. Nėries po
ezijos, kur jos nesmelkia joks ko
munizmo šešėlis. Tai, deja, ne 
“krištolinio tyrumo” patriotizmas,

(Nukelta j .5 .pusi.)
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PATRIOTINIS EKSTREMIZMAS.

Redakto
riaus žodis

Mūsų tautinėje veikloje o taip 
pat ir visuomeniškai socialiniuose 
santikiuose atsirado naujas skaldan
tis veiksnys. Šis faktas buvo kons
tatuotas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo penkiasdešimt metų sukak
ties konferencijoje \ ašingtone 1967 
lapkričio 21-22. kame buvo susitel- 
kię visi mūsų pagrindiniai veiklos 
atstovai-diplomatai. \ LIK as. Lais
vės Komitetas. PLB ir J AB LB. 
ALT’as , spauda ir kitų organizaci
jų atstovai. Tame suvažiavime buvo 
padarytas nutarimas, kuriame apgai
lestavo patriotinio ekstremizmo pasi
reiškusias apraiškas.

Šį konferencijos nutarimų anuo
met „Pasaulio Lietuvis" taip apra
šė : „Nuosaikumas konferencijų ver
tė pasisakyti prieš patriotinio eks
tremizmo apraiškas... Palys ekstre
mistai konferencijoje taip pat buvo 
atstovaujami. Tokių sųlygų sudary
mu konferencija pagerbė demokratiz
mų. nors ir svetimą ekstremistinės 
dvasios žmonėms" (1967 lap. nr.31).

Tas „patriotinis ekstremizmas“ 
Australijoj iškilo praeitais metais 
ir savo kulminacinį punktų pasiekė 
metų pabaigoje, prieš ALB Tarybos 
suvažiavimų. Nereikia čia apie tai 
daugiau kalbėti1, nes visi gerai žino
me kuo jis baigėsi. Po Tarybos su
važiavimo rodėsi kad viskas buvo 
išsiaiškinta, suprasta, parodyta ge
ra valia ir reikėjo laukti nuoširdaus 
bendradarbiavimo. Didžioji dalis 
taip ir padarė. Šiandien kartu dirba
me tiek mūsų spaudoje, tiek ir visuo
meniniame darbe. Bet gi vadai pali
ko užkietėję, jie ieško būdų išnau- 
jo sudrumsti vandenį. kad pakirtus 
bendruomenės autoritetų ir privedus 
bendruomenę prie naujos suirutės.

Kadangi šis „patriotinis ekstre
mizmas“ darosi lyg ir pastovi mūsų 
buities apraiška plačiai pasklidusi 
išeivijos tarpe, tai verta arčiau su 
šiuo reiškiniu susipažinti.

Šiame M.P. numeryje patiekiame 
Dr. Juozo Girniaus straipsnį „Patrio
tinio Ekstremizmo Reikalu" atspaus
dinta „Aidų" nr. 4. Šio mokslininko 
gilus žvilgsnis į mūsų bendruome
nės skaldų gali atveri akis ne vie
nam abejojančiam ir ieškančiam tie
sos lietuviui patriotui.
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LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MUSU GARBĖS REIKALAS. 

Gerb. p. Redaktoriau,

Susirinkimas nutarė pravesti sto
gų vajų, kaip būtiniausio remonto ■ 
vajų.Sųrišyje su susirinkimo nutari
mu, buvo sušaukta Melbourno lietu
viško jaunimo organizacijų atstovų 
pasitarimas. Jaunimas gerai supranta 
reikalų, prisidės daugiau pinigais ir 
darbu. Kad nereiktų jaunimo organi
zacijų ar grupių vadovams rinkti nu
statyto Namais naudojimosi mokesčio 
jaunimo organizacijų atstovai nu
tarė :

„Dalis pelno iš visų pajaminių 
kad valandoje tėra tik 60 parengimų, nežiūrint kad jie daromi 

bei kitomis negerovėmis, lai- ir ne Lietuvių Namuose, turi būti duo- 
išlaikymui. 

Surengti Lietuvių Namuose mokykli
nio amžiaus vaikams filmų, skaidrių 
ir filmų vakarų rodantį Lietuvos gy
venimų, jaunimo šokius. Visas gau
tas pelnas iš šių parengimų skiria
mas Lietuvių Namų išlaikymui. Su
rinkti pinigai turėtų padengti viso 
lietuviško jaunimo Namais naudoji
mosi mokestį. Visų darbų koordinuos 
Melbourno Lietuviško jaunimo Org. 
atstovų Koordinacinis komitetas“.

Studentų S-gos Melb. skyrius tuoj 
pat paskyrė iš savo kasos $50.00.

Džiugu, kad jaunimas nebenori 
ateiti į Lietuvių Namus kaip svečias 
bet kaip busimasis šeimininkas, ku- 

Prof A. Kabaila. r's su ^aiku tuos namus perimam
A.L.B. Tarybos Pirm" Jaunimas pageidauja, kū>d Lie- 

Sydnėjus. tuviių Namai būtų atviri savaitgaliais 
ne tik repeticijoms ar susirinkimams 
bet ir lengvam sportui: stalo tenisui, 
biliardui („snooker“) šachmatams ir 
kt.

M.L.K. Taryba kreipsis į Melb. 
L. Sporto Kl. „Varpas“ V-bų del jų

Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Skaitydamas pasisakymus apie 

jaunimo globų ir Moterų Draugijos 
Sydnejuje veiklų labai stebiuosi tais tir 

i priekaištautojais, i

Atvių laiškų rašeivoms, besipik
tinantiems, 

Moterų Draugijai priekaištautojais, minučių, 
kurie neskiria, kam ir kokios funkci- kas pi įminti, kad pagal Redakcinės Kodama Lietuvių Namų 
įos priklauso ir primeta atsakomybę legijos paskelbtas taisykles skaityto- 
tiems arba toms, kurios turi visai ki- laiškams, juose neturėtų būti dau- 
tus uždavinius ir tikslus. giau kaip 150 žodžių.

Soc. G.M. D-ja Sydnejuje turi aiš- Taip pat, laikas pasidžiaugti, kad 
kiai užsibrėžtų tikslų ir planų: rūpin-kaį kurie ALB organai dabar pavyz- 
tis ligoniais ir globos reikalingais pa-Jingai veikia. Pavyzdžiui Sydnejuje 
liegėliais bei seneliais. Mūsų jauni- prješ kelis metus turėjome daug neina
mas nėra nei paliegėliai, nei seneliai. loniimų dėl pretendentų į Valdybą, 
Jaunimo veiklos varikliu yra tam tiks- besiriamenčių klaidingai suskaičiuo- 
lui įsisteigusios organizacijos, kuriostaįs balsais. Gi šiuo metu ALB Sydne- 
turėtų pasirūpinti viskuo, kas tam jau- jaus A. Valdyba, dėka jon išrinktų iš- 
nimui būtina, o ko nepajėgia, tesikrei-silavinusių ir energingų žmonių, ver
pia į visuomenę, kuri visados padėjo kia pavyzdingai. Valdybos kultūringai 
ir padės. pravesti parengimai turėtų likti pavyz-

Jeigu bendruomenės suvažiavi-džiu ateities darbams, 
muose tarybos atstovai aprūpinami 
pietumis, laituos pietus tiekia ne vie
tinės moterų draugijos, o apylinkės 
valdyba, kuri dengia ir kaštus, ir ne
ša atsakomybę. Kitaip sakant, orga
nizacija pati pasirūpina savo nariais. 
Lygia galėjo savo šventės metu gau
ti pietus ir sportininkai, jeigu sporto 
vadovybė būtų parodžiusi iniciaty
vos. Tai kam tuščiai kalbėti ir net 
priekaištauti kitoms organizacijoms? 
Kiek žinau, Sydnejaus Moterų Draugi
ja visiems talkino, kas tik į jų krei
pėsi. ,

V. Kazokas.

Namus. Okas turi dar kokį atliekamų 
teniso stalų ar mažų „snookerį “ -

si jums bus labai dėkingi.
Lietuvių Namai įrodė savo būti- 

------ mQSi| lietuviškam gyvenimui. 
Jais naudojasi visi kurie dar jaučia- 

Todėl ir jų išlaikymas

darni mus po savo pastoge. Bet kuo 
daugiau jais naudojamės-tuo didesnės nuniU 
išlaikymo išlaidos. Šiuos namus iš-J7’°.
laikyti, išmokėti dalį, neskaitant di-si lietuviai. _ .
dėsnio remonto, naujos virtuvės įren-turi gulti ant VISŲ bet ne ant apie

Per virš 20 metų tremties gyve-gimo ir kt, reikalinga į metus apie 3 00 žmonių pečij.
sukūrėm Melbourne savitų-mel- $7000-Vien tik gazo ir elektros iš-

MELBOURNO LIETUVIŲ

NAMŲ REIKALU.
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nimo sukūrėm Melbourne savitų-mel-$7000-Vien tik gazo ir elektros iš- į tsijep ite į 1 amų stogų šutai 
journiškį lietuviškų gyvenimą. Suku-laidos siekia $900. O pajamos gero-slm0 vajų. .

' • • _______ • _________ T2; . Prisidekim visi savo auka, pa-
naujųjų salę, skola. Įstokime į narius, kad būtumėm 

lietuviškus namus,kaip pagrindinį pajamų šaltinį kol tiesioginiai šių namų šeimininkai.
kas nepasiteisino. Nežiūrint reklamų Rūpinkimės ja.is, kaip rūpinomės sa- 
spaudoje ir kitur, svetimšaliai mažai 7° privačiais namais. Rūpinkimės gal 
ja naudojasi. Likusiai daliai namo ”, neJ daugiau nes siuose namuose ne 
laikas bėgdamas daro savo:susidėviJ^s, jūsų ir nsų kitų lietuvių vai- 
grindys, nublunka ir nubyra sienų da-kai susirinks, susipažins, savo namų 
žai, prakiura stogai-beveik visuose aplinkoje išlaikys lietuviškų dvasių, 

‘.kambariuose varva. Jei stogų greit Kai jus aplankys vajaus rinkėjai 
nesutaisysim, sugadinsim namus, or- atsiminkite kad nei jie, nei K u o 
ganizacijų puošniai įrengtus kamba- Taryba nerenka pinigų savo asmenis- 

«• • • > 1 ~ kų namų stogo taisymo reikalams.
~ Renka Jūsų visų Bendriems Namams,

išlaidos sieks kurių išlaikymas bus būtinas tol kol
■ '■ j mes skaitysim kad būtina išlaikyti se

nos garbingos tautos charakteris, 
kalba, papročiai.

0 geriausiai nelaukite kol kas 
pasibels i Jūsų duris (nes neįmano-

VII O B Ui31 I IJ U011 111 IV1H1 CIC5 1IUIH1V j 11VIO . - , TA *

daliai gazo ir elektros išlaidų padeng-™a visus aplankyti) - p. J. Antanai- 
tĮ k (j. tis, Kl- T-bos kasininkas, buna kiek-

1. Asmenys pasinaudoju Lietu-Yien% sekmadienį po pamaldų mažo- 
vių Namais į variomis repeti
cijoms, posėdžiams, sueigoms 
ir kit. kasdieniniems reika
lams moka Namų naudojimosi 

mokestį po 20 (^Jaunuoliai iki 
15 metų - 10 /.

2: Minėjimų, meninio pobūdžio 
pasirodymų, metinių organiza
cijų susirinkimų metu suaugu
sieji moka 50 vaikai 20 

Parengimų ar pan. organizatoriai 
surenka šį mokestį ir perduoda M.L.K. 
Tarvbos kasai.

Siš nutarimas neliečia tų at
vejų, kada patalpos išnuomuo- 
jamos pagal nustatytą nuomų. 
Šiš nutarimas neliečia M.L. 
Klubo narių ir „pensininkų“.

rėm bendruomenę, parapijų, mokyk-kai nesiekia reikalaujamos sumos.Įdė- 
las, organizacijas. Įsigijom didžiau- dos didelės viltys į 
sius Australijoj 1 
vurie pasidarė centras mūsų judėjimo. 
Beveik kas dienų kas nors vyksta 
.aetuvių Namuose-ar tai posėdžiai 
repeticijos, pamaldos ar metiniai su.

irinkimai. Namų registracijos kny 
a rodo, kad per metus virš 4000 žmo

nių pereina per Lietuvių Namus; Džiu
gu kad Namai pasiteisino save apjung

s

Storulių šeima.

Liūdesio valandoje

A.A. STASIUI BALTRAMIJŪNUI

staiga mirus, giliame skausme likusius žmona Bronislavą ir sūnų 
Raimunda^ nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Mūsų mielam bičiuliui

A.A. STASIUI BALTRAMIJŪNUI
mirus, jo žmoną Bronę Baltramijūnienę ir sūnų Raimundą
užjaučiame ir kartu liūdime. o.V. Asevičiai

K.V. Bitinai
I.V. Daudarai.

Musų Pastogė Nr.19. 1971.5.19. usl.2

rius, pelėsiai aptrauks brangų žalva 
rinį atminimo bareljefą. Stogų su tai
symo ir perdengimo
$4000-, o pinigų kasoje tam reikaliui 
nėra. Finansinės padėties apsvarsty
mui M.L. Klubo Taryba 4.4.’71 su
šaukė narių susirinkimų. Po ilgų 
diskusijų susirinkimas nutarė, nors

joje salėje prie bažnyčios.
Namams reikalinga ne tik Jūsų 

finansinė parama, bet ir parama jų 
renkant, parama darbu.

Kas galėtų tuo reikalu padėti 
kreipkitės į bet kurį Kl. Tarybos narį.

Melb. L. Kl. Taryba

o

4.

mokslų daktaro Vyt. Gudelio knyga 
-albumas „Kuršių Nerija“. Įžangoje 
pateikia žinių apie Kuršių nerijos 
gamtinę, geografinę padėtį. .Santrau
ka ir iliustracijų sųrašas pateikti an
glų ir rusų kalbomis.

♦ •» - r- — - - *
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

gatsioji doklryna. Brežnevas galutinai 
atvėrė Kinijai akis, skatindamas dąr 
sykį pasiskaityti it gerai suprasti Mao 
Tsetungo raštus kur kalbama apie „rau
donus rytus, priešus bei draugus ..“

H
■^7

Mielam Bičiuliui
A.A.

STASIUI BALTRAMIJŪNUI.
mirus , širdingai užjaučiame jo žmoną p. B. Baltramijūnienę 
ir sūnų Raimundą. M.EJMigevičiai

L.V. Deikai 
J.A. Dudaiciai

ŽIŪRINT PRO BAMBUKO SIENĄ

Šiuo metu fokuso centre atsidū
rusi kom. Kinija lyg ir nustūmė lai
kinai politiniai opias problemas Euro
poje, artimuose Rytuose ir pietry
čių Azijoje į antraeilę vietą. Gar
siame Pekino „naujo puslapio atver
time“ vakarų pasaulis tikisi, kad pasi
keitusios pažiūros Kinijoje gali pa
daryti nemažą įtaką vienur formuo
jant palankius tarptautinius santy
kius, kitur - problemas. Nelauktas 
bambuko sienos praskleidimas vaka
rams (įleidžiant JAV-bių stalo teni
sininkus ir kelis spaudos atstovus), 
tuo tarpu neišsprendė jokių politi
nių problemų. Dar tikslinus tariant, 
Kinijos izoliavimas nuo viso pasau
lio pasikeitęs į staigius santykių 
impulsus vakaruose, sukėlė tuo dau
giau galvosūkių ir naujų abejonių, 
kadangi tuo tarpu nežinia kokia link
me pajudės neišpranašaujama 750 
mil. tauta.

Vakarų politikai, ypač kurie 
eilę metų sekė ir stebėjo Kinijos vi
daus veikimą, šiandieną neturi tiks
laus atsakymo, kodėl taip staigiai 
Pekinas pakeitė ilgametę neapykan
tą į „sugyvenimą su vakarais“, tik 
tuo tarpų, 
mis. <_ ... .. - «. ----

Pekino nusistatymas prieš Washing- tvarką, jeigu toji atitolsta nuo tikro-(iš viso 44,440 studentų), rusų-10.1% 
toną yra pakankamai aiškus ir supran
tamas. Dėl to, niekas nesitiki, kad po 
dviejų karų ir 25 metų kartėlio, ga
lėtų užsimegsti betarpė Pekino - Wa- 
shingtono bičiulystė. Svarbu tai, kad 
pradžia padaryta; dar svarbiau, kad 
pirmieji, taikos balandžiai paleisti ne roje komunistų valdomuose kraštuose JIT 1 * _ 1 . TA _ 1. *   _ .2  ___  _ - . < • t

blausia, kad toks žingsnis padarytas 
prieš Maskvos valią bei norus.

Galimas dalykas, jog Kinija pasi
mokius iš draugų Maskvoje, spėjo pa
justi ant savo kailio ką reiškia atsi
skyrimas nuo laisvojo pasaulio. Nuo 
to pasaulio, kuris neturi jokių ambi
cijų, agresyvių nuotaikų nei noro už
valdyti: varge ir skurde patekusią tau
tą . Galima prileisti ir lai. kad pasi
baigus absurdiškai „kultūrinei revo
liucijai“. Pekinas pasidarė realistiš- 
kesnis skirdamas pavojingus draugus 
Maskvoje nuo nepavojingo priešo Wa- 
shingtgnė.

'vRėiktų manyti, kad pric Pekino 
pasikeitusios galvosenos daugiausia 
prisidėjo sovietiški imperialistiniai 
žygiai. Europoje, bei draugo Brežnevo

BREŽNEVO DOKTRYNA.

Ne taip seniai, 1968 metais „ne
nugalimai armijai“ nugalėjus laisvės 
prošvaistę Čekoslovakijoje, nemažas 
sąmyšis kilo Pekine. Deja, tuo laiku 
išsismaginus „kultūrinei Kinijos re
voliucijai“ nebuvo laiko nei galimy
bių giliau įžvelgti sovietiškas intenci 
jas Eurpoje. Tuo kartu Kinijai, kaip 
ir kitoms komunistų partijoms laisva
jame pasaulyje, pakako piktų žodžių 
bei pasmerkimo neteisėtiems Maskvos 
veiksmams Europoje. Bet kada sovie
tų tankai, dėl atsargos ar kitokių ne
tikėtumų, pradėjo riedėti į 4500 my
lių Kinijos pasienį, tik tada Pekine 
kilo rūpestis kuom pasibaigs sovie
tiški kėslai rytų Europoje.

* Nesant jokių komplikacijų Če
koslovakijos pagrobime, draugai Mas
kvoje išsidrąsino ir pasirodė ant tiek 
i 
munistinių santvarkų reikalais.

r ’
metodus Čekoslovakijoj, Maskva su" tomas.Tie duomenys liečia 
galvojo pačią mandriausią išdaigą.jjgį 1969 m.; į 
Būtent , paskelbti Brežnevo atsišau-sjQ metus.
kimą visoms komunistinėms santvar- Akademiniais 1968-69 metias, pa
korus, tuom perspėjant jas ir įsakmiaigaj Vilniaus duomenis, Lietuvoje stu-

- . . idijavo 54,261 studentas. Pagal tauty-
įsiterpti į bet kokią socialistinę san-į>es vaizdas buvo toks: lietuvių-81.9%

A.A. STASIUI BALTRAMIJŪNUI
staiga mirus jo žmoną p. Bronislava ir sūnų Raimundą 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona Kavaliauskienė ir Rūta.

Lietuvoje
OKUPUOTOS LIETUVOS STUDENTAI

tų, laikotarpy bendras studentų Lie
tuvoje skaičius nuo 11,33 5 pakilo 
iki 54,2 01, arba padidėjo 4,8 kartus. 
Lenkų tautybės studentų skaičius 

studentus betgi Padidėi° 12.6 kartų, žydų-devy-

„ _ . : Okup. Lietuvos studentai-kaip
naivūs, jog pradėjo rūpintis visų ko-jįe pasiskirstę tautybėmis,-apie tai 

........j - - ---- - • įdomių duomenų pateikia Vilniuje,
Pateisindama invaziją, ir smurto J969 metais, išleistos „Istorijos“ 10- 
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įskaitant ir 1968-69 mok- "js kartus, rusų bei kitų tautybių 
-6.7 ir 6.3 kartus.

Tuo tarpu lietuvių studentų skai 
čius liko žemiau vidurkio. Bendras jų 
skaičius padidėjo vos 4.5 kartus ir iš 
buvusių, prieš 20 metų,9,918 studentų 
pasiekė 44,440. Kaip smunka lietuvių 
studentų skaičius, liudija paskirų 
mokslo metų duomenys. Taigi, 1949- 
50 akademiniais metais lietuviai stu- 
den tai sudarė 87.5%, 1955-56 m. 83 .9% 
pakilo 1069-61 metais-88.9%, toliau 
sekė mažėjimas: 1965-66 metais 85.5%, 
1966-67 m.-83.1% ir 1968-69 metais 
81.9%. Atrodo kad pastaraisiais me
tais tas skaičius vėl mažėja.

. Už lietuves ribų, Sovietų Sąjun
gos aukštosiose mokyklose studijuo
jančių skaičius nėra žymus: 1951-55 
metais, per penkerius metus, Sovietų 
Sąjungos aukšt. mokyklose mokėsi 
43 8 okup. Lietuvos studentai (metinis 
vidurkis-87), kitame penkmetyje, 1956 
-60 m.-310 (arba 62 per metus), gi 
1961-67 metais buvo tokių jau 774 
(110 per metus). Elta.

, ne su vakarų vyriausybė - nurodant, kad „Sov. Sąjunga turi teisų

sios komunizmo linijos“.
Kitaip sakant, jeigu kas nepri

taria sovietiškam imperializmui tam 
pasekmės aiškios, tam gręsia sovie
tų intervencija. Maskvai prisiskirus 
neginčijamą tvarkdario bei teisėjo

Washingtone, bet Pekine; ,o visų syar- pekine kilo klausimas: kas yra tą 
tikroji komunizmo linija? Ar ta kuri 
suskirsto partiečius, technokratus, 
biurokratus, darbininkus ir kitus į 
privilegijuotas klases? Ar ta kurio
je nėra jokių klasių, jokių luomų; 
kuri kenčia tuos pačius nedateklius, 
tuos pačius vargus ir kurioje tikrojo 
komunizmo pasekėjų, to tikrojo ap
šepusio proletariato, priskaitoma 
virš 750 milijonų?

Šiandieną Kinijoj tebevyksta 
tranzicija. Kinijos pažiūros, atrodo,^ 
palankiai keičiasi vakarams, nors 
šiuo metu rizikinga būtų pranašauti 
ar Pekino paslėptas durklas bus tai
komas vakarams, ar pavojingiems 
draugams kitoj pusėj bambuko ir 
spygliuotų vielų sienos?

(5,480), žydų 3.6% (1,953), lenkų 
-2.1% (1,140), ukrainiečių-0,8% (433) 
gudų-0.7% (380), latvių-0.3% (163) ir 
studentų kitų tautybių 0.5% (272).

Palyginus su 1959 m, gyventojų 
surašymu, lietuvių, rusų, žydų ir uk
rainiečių studentų skaičius didesnis 
už tų tautybių gyventojų sudėtį, tuo 
tarpu mažesnis, su gyventojų surašy
mo duomenų skaičiais palyginus, len
kų, gudų ir kitų tautybių studentų 
skaičius.

Kaip kito paskirų tautybių stu
dentų skaičius per pastaruosius 20 
metų, gali liudyti kai kurie statisti
niai duomenys. Jie liudija-1 ietuvių 
studentų skaičius, su kitais palygi
nus, pastoviai mažėja.

Taigi, tarp 1949-50 ir 1968-69 me-

RUSAI VERŽIASI Į BALTIJOS KRAŠTUS.

Liūdesio valandoje
A.A. STASIUI BALTRAMIJŪNUI

staiga mirus,poniai B. Baltramijūnienei ir sūnui Raimundui 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Tautos Fondo Atstovybe.

Mūsų mielam bičiuliui.

A.A. STASIUI BALTRAMIJŪNUI
staiga mirus, jo žmoną: p. Bronislavą ir sūnų Raimundą, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime

T. ir B. Vingiliai ir šeima.

Liūdime staiga netekę savo aktyvaus ir ilgamečio nario

A.A. STASIO BALTRAMIJŪNO
ir skausme giliai užjaučiame jo žmoną, sūnų ir artimuosius.

Sydnėjaus Lietuvių Plinksnos Klutas.

Sovietų vyriausybės organas „Iz- Naujasis, devintas iš eilės So- 
viestija“ š.m. balandžio 16 d. paškel- vietų Sąjungos penkmečio planas, ofi- 
bė 1970 m. įvykusio gyventojų sura
šymo duomenis-dabar paskelbtas pra- 
nešimasy-antras iš eilės, liečia So
vietų S-gos tautines grupes.

„N.Y. Times“ balandžio 17 d. iš
kėlė kai kuriuos pranešimo duomenis. 
Pasak dienraščio, patys rusai pripa
žino rusų gyventojų skaičiaus padi
dėjimą Baltijos kraštuose. Esą „stam
bus rusų gyventojų įliejimas“ matyti 
Baltijos respublikose. Jis sumažinęs 
Baltijos kraštų gyventojų skaičių 
ypatingai Estijoje ir Latvijoje. Nuro
dyta, kad „lietuviai, katalikų; tąut*a, su 
aukštu gimimų skaičiumi, išlaikė savo 

gyventojų lygį.

Vilniaus jaunieji mokslininkai 
domisi Amerikos lietuvių kalba. Tai 
liudija Liongino Pažūsio vasario 18d. 
Vilniuje, universiteto filologijos fa
kultete apgintos disertacijos tema: 
„Fonetinė ir morfologinė angliškų 
skolinių integracija Šiaurės Amerikos 
lietuvių kalboje“. Pažūsis gavo filo
logijos mokslų kandidato laipsnį. Ki-

cialiai vadinamas „1971-1975 metų 
TSRS liaudies ūkio vystymo penkme
čio planu“,pavergtiems Baltijos kraš
tams neteikia ypatingų staigmenų .Vi
sose. trijose Baltijos respublikose že
mės ūkyje numatoma toliau plėsti gy
vulininkystę ir pieno ūkį. Visose tri
juose kraštuose numatyta ypač kelti 
žemių nusausinimo programą.

Pramonės gamyboje iš Lietuvos 
palyginus su kitais Baltijos kraštais, 
reikalaujama daugiau. (Plg. „Tiesą“, 
š.m. balandžio 11 d.). Lietuvos pra
monės gamyba, turinti, kaip skelbia 
5-ęio plano Direktyvos, padidėti 46- 
49%. Tai padidėjimas panašus ir į Ru* 
sijos Federacijos respublikos plane 
numatytą padidėjimą-44-47%,Estijai 
bei Latvijai tie skaičiai jau žemesni 
-Latvijos pramonės gamyba turėsianti 
padidėti 35-38%., gi Estijos 36-39%.

Estijos darbo žmonės turės pakelti 
apie 50% padidintą darbo krūvį.

Elta.

sakos savitumas ir meninė vertė“; Ją 
apgynė Donatas Sauka. JAUNIMO KONGRESAS 72

Musų' Pastogė Nr. 197 1971'. 5.1'9. ' psT. 3
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Brahgiam Bičiuliai

A.A. STASIUI BALTRAMIJŪNUI
staiga mirus jo žmoną P- Bronislava ir sūnų Raimundą 
giliai užjaučiame ir kartu lindime.

Izidorius ir Elena Jonaičiai.

A.A.

STASIUI BALTRAMIJŪNUI.
mirus , širdingai užjaučiame jo žmoną p. B. Baltramijunienę
ir sūnų Raimundą.

P. ir G. Šapronai.

A. Zubras skaito paskaitų apie Pulgį Andriušį.

NUO GAIDŽIŲ IKI ADELAIDĖS

Atkelta is I psl-
Jame nėra pagražinimų, kaip dažnai kaip dažnai daro memuarų rašytojai 
pasitaiko nekraloguose. Čia tik ke- kurie tariasi viskų anksčiau jau ži
liais sakiniais įvedami antriniai per- noję.
sonažai, bet jie ne statistai, o gyvi Pulgis, tarsi kratydamasis to 
žmonės. jausmo, kad Adelaidėje jo kelionės

„\ ieno išeivio istorija"- rankraš- galas, rašo: „Ak, kad nereikėtų nešt 
Tai yra Juozo Bačiūno biografinė tas benamystės kryželis ant pečių 

anapus Atlanto, anapus Amerikos, 
anapus Ramiojo Vandenyno, kur tik 
mieguose pasivaidena Kazio Gojus, 
aukšti Gaidžių laukai, pasigirsta 
lyg tartum ežerų Eroika, pavasarį 
ledus plėšiant“.

Daug kam bus staigmena, kad 
žymiausias feljetonistas Pulgis šį 
literatūrinį žanra, lyg ir nuvertina. 
Feljetonas esųs nukrypimas nuo 
normalios tikrovės, todėl ir suke
ltus juokų. Tai lyg pagimdymas ne
normalaus kūdikio. Šiems Pulgio

Pulgis originalus palyginimais, laukta dieniĮ laįsVai puoselėti tautinę 
girdimaisiais ir regimaisiais vaizdais, kuitūrą, Pulgis grįš naujiems rašyto- 
gamtos i E jos reiškinių sudvasinimu • • • < • ’ ■
bei suasmeninimu.

Su savo periodais Pulgis yra švie- ____ , _________ _____
žias mūsų literatūroje. Tai daugiaaukš- Mickevičius, 
čiai periodai vis naujas ir tirštesnes ‘ Kas išjeįs pulgio Andriušio raš- 
varsas duodant. Tai tapymas anoj pu- t rinktinę, pastatys prasmingiausių 
QP1 (^fvf^rcy (romtnc iren ia cnancriiein • v • • *11kurejui - rašytojui paminklą.

Sudarė Ig. Alekna.
.. i

jams - kaip mokytojas, platesniems 
tautos sluogsniams - kaip emigracine' 
įžymybė, kaip lietuviškasis Adomas

sėj ežero gamtos irsu ja suaugusio žmo
gaus bei jo buities vaizdų. Per spal
vas ir suasmeninimų pats paveikslas 
ima alsuoti, o žolynėlis, vandens gy
vūnas ir žmogus taip artimai greta, 
kad darosi viena.

Gyvas Pulgis nesulaukė vertimo 
į anglų kalbų; Bet ar jis to siekė? 
Rašė grynai lištuviškai, savo stiliu
mi ir dvasia. Jo apysakos neišver- 

Kčiamos, nes vertimas netektų sodru
mo, spalvingumo, įvairumo, kų Pul
gis atsiekė lietuviškuoju žodžiu. Vers 
ti gal geriausiai tiktų „Tipelis“ savo 
kauniška bohema, hipiada.

Kaip gi su Pulgio literatūriniu 
.. , . grįžimu į Lietuvų. Ženklai nepalan-

samprotavimams galima lengvai pa- kūs. Jo Don Kichoto vertimas yilniu- 

kinantis, kada dėl feljetonų taria: Je geistas nauja laida, bet vertėjas 
„Jo nesupras Lietuvos lietuvis, juo Pulgis nepaminėtas. Vilniuje išleisto- 
piktinsis išeivis lietuvis“. Šių iš- je lietuviškoje enciklopedijoje (1966) 
vadų Pulgis daro daugiau galvoda- Pulgio nė vardo nėra, nepaminėtas ir 
mas apie savo „Daina iš kito galo“. 
Prasimušėlis išeivis ar šiaip pratur
tėjęs pretenduoja į socialinį sluogš- 
nį, kurpinigas yra matas jo sampro
tavimų ir garbės jausmo. Šie žmo
nės nesuprantami tėvynėje, o čia 
feljetonistas pasišaipęs iš jų tuoj 
apšaukiamas juokdariu ar nevykėliu 
-pamaiva.

Gal bereikalo Pulgis taip kal
bėjo apie feljetonus, nes jo litera
tūrinė stiprybė buvo juose. Kiek 
Pulgis prirašė feljetonų, tur būt,’ir 
pats nežinojo. Jo Feljetonų rinkinys 
būtų grandiozinis paveikslas to me
to, kada jam teko reikštis.

Pulgis nenukrypo į satyrą, kuri 
kandi, pliekianti, negailestinga, ko
vinga ir naikinanti. Tai svetima Pul
gio būdui.

Pulgis paskutiniaisiais metais į 
lyg mažiau šypsojosi, nes neviskas • 
klostėsi, kaip norėjo. Atrodo, buvo ” 
susirūpinęs dėl jo literatūrinio pali
kimo ir lyg perkratinėjo savo nuveiktų 
darbų. Tačiau jo palikimas didelis: 
„Anoj Pusėj Ežero"-gavęs Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus premijų, „Sudiev 
Kvietkeli“ ir „Rojaus Vartai"-Lietu- 
vių Rašytojų D-jos premijų.

Kai kalbame apie kūrėjo paliki
mų, tai nevisada vertę nulemia tomų 
skaičius, bet reikšmė tautos literatū
rai, įtaka visuomenei, stiliaus ir tu- 

intelektualinis gi-
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apvbraiža. Ji turėjo būti stambus vei
kalas. Iš likusių kelių juodraščių ir 
nuotrupų sprendžiama, kad tai būtų 
buvusi mūsų naujosios išeivijos is
torija, pulgiškcsprizmės sugroteskin- 
ta. Ji būtų reikšminga mums, užmir- 
šusiems pasijuokti iš savus, o taip 
pat ateities lietuvių kultūros istori
kams.

Šis veikalas Pulgio buvo para
šytas (tik viename egzemplioriuje) 
ir pasiųstas Juozui Bačiūnui. Oli- 
cialiu leidėju sutiko būti Austra
lijos Lietuvių B-nės Krašto Valdy
ba, kas matyti iš susirašinėjimo 
su buv. Krašto V-bos pirm. a.a. Si
mu Narušiu. J. Bačiūnas nesirįžo 
jos spausdinti sakydamas: „Kaip 
čia dabar, dar man esant gyvam, jau 
ir paminklas“,

J. Bačiūnui mirus, Pulgis krei
pėsi į naujų Tabor farmos šeimi
ninkų Valdų Adamkų, kurio 1969 
m. liepos mėn. 22 dn. laiške rašo
ma: „Gavęs Jūsų laiškų buvau ku
rį laikų savotiškai pritrenktas, nes 
aiškiai išskaičiau, kad knygos rank
raštis turi būti pas mus Amerikoje. 
Prasidėjo jojo ieškojimas, tačiau 
nesėkmingas, knygos rankraščio aš 
niekur nerandu...Dingo kaip van
denį .“

Kad J. Bačiūnas turėjo rank
raštį matome iš jo laiško, kur rašo
ma: „Suprantu, kad tas rankraštis, 
kurį man prisiuntei. yra juodraštis. 
Jei taip, tai gal reikėtų vienur - ki
tur pakeisti...“ Deja, tai nebuvo 
juodraštis. Negi tikrai dingo? Juk 
tai būtų gražiausias paminklas J. 
Bačiūnui. mielam lietuviui visuome- 1; 
nininkui. o ir didis Pulgio įnašas į 
lietuvių literatūrų.

„Septinton įleidus" -1968, tai 
iš visų Pulgio kūrinių lengviau
siai skaitomas, prieinamas ir tam, 
kuriam trūksta didesnio lietuvių 
kalbos žodyno. Čia labai suglaustai 
žengiam su Pulgui nuo Gaidžių iki 
Adelaidės. Kiek čia sutinkame įdo
mių net ir mums pažįstamų, dažnai 
brūkštelėtų tik keliais taikliais sa
kiniais, žmonių. Čia randame tėvų, 
kaimiškai religingų motinų, gimines, rinio originalumas, 
mokytojus, kunigus, profesorius, dai- lumas, tautinis indentiškumas. 
lininkus, rašytojus, teatralus, žur
nalistus, esperantininkus, studen- mi ir forma, 
tus ir (retai) politikus. Su šių žmo
nių susitikimu prasikleidžia ir pats ka. Pulgis praturtino mūsų raštijų nau- 
autorius. Jis neskirsto žmonių ko- jais literatūriniais tipais ir atsistojo 
kiomis rūšimis, jei ir ne lietuvis, bet greta Krėvės Mickevičiaus skerdžiaus 
jei su lietuviais ir dėl Lietuvos, tai Lapino ir bedievio \ ainoros, Tum.o- 
ir gerai. Didelė Pulgiui Dievo dova- Vaižganto, Sviestavičiaus ir Šiukštų' 
na, kad jis nesėda teisėjo kėdėn; Mykoliuko.

je lietuviškoje enciklopedijoje (1966)

Lietuvių Literatūros Istorijoje (1965)’ 
kodėl? Gal asmeniškai kada susikirs
ta buvo! Greičiausiai tada dar galio
jo partijos direktyva, kuo mažiausiai 
minėti savo noru pasitraukusius rašy
tojus. 0 gal moralinis spaudimas: jei 
negrįši - tai tavo vardo nebus lietuvių 
tautos kultūros istrijoje,o gal „didy
sis brolis“ neleidžia, nes Pulgis per 
daug lietuviškas.

Tenka apgailestauti, kad Pulgiui 
Andriušiui neteko gyventi įsijungus 
savoje tautoje. Išeivijoje, ypač su 
vėlesne kūryba, nedaugeliui pažįsta
mas. Gi iš kitos pusės emigrantinis 
gyvenimas gal pagimdė „Anoj pusėj 
ežero“, „Sudiev, Kvietkeli“, „Rojaus 
Vartus“ n kit. Gal Gaidžių bei Tau
ragnų atgarsiams reikėjo tolimų Ade
laidės kalvų. (Kas žino,gal komuniz
mas būtų privertus plunksnų padėti 
į 
je

Pulgio gi kūryba originali stiliu- 
nauja. kurioje nematome 

sekimo pirmatakų. būdingai lietuviš-
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VIETOJE NEKROLOGO.

A.A.

S.B.

Tąsyk vėjas auksą žarstė 
. - Žarstė rudenį lapus.

Keturiese nešė karstą
- Juodą karstą į kapus.

J. Kossu - Aleksandriškis.

lr kaip dabar Stanislovai Baltra- 
mijūnai? Ar žemė, kuria mylėjai, ar 
žmonės yra dabar geresni Tau.

Lyja čia.
Pilka. Lyg per žalias, geltonas, 

mėlynas ir juodas akis riedėtų moterų 
ašaros... Prašau, dar karta pamatyk- 
nušluostyk jas!

Nejaugi tikrai nutarei atiduoti 
save žemei iš kurios neatėjai?

Ar tikrai atsigulei į antrų ir pasku
tinį lopšį - karstų?

Pasakyk - ar nešalta ten? Juk ži
nai - ruduo čia, nėra sniego, ledo nėra 
kuriame galėtumei sustingti. 
Sustingti ir užmigti, kad rytoj atąikel- 
tumei.

Tu nekalbi.
Gerai.
Kaip Jobo dramoje pabūsiu minu

su Tavimi ir tylėsiu.
Žinome abu: norėjai Rašuose.

Arčiau Tėvynės, Tėviškės, Tėv
Tyliu. ’ 

Pasimatysime.

G.A.
šalį visam laikui, o gal prievarto- 
būtų palūžus?)

Tačiau tėvynėje, kai tik bus su-

gio Andriušio raštų
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PULGIO ANDRIUŠIO

MINĖJIMAS ADELAIDĖJE.

■■ Kas metai J.J. Bačiūno vardo 
biblioteka Adelaidėje , ruošia kul
tūrinę popietę: ar tai pristatant nau
jas knygas bei plokšteles, ar pager
biant kurį mūsų rašytoją ar poetą. 
Tos popietės pasidarė populiarios 
ir klausytojų skaičius kas kart di
dėja.

Šiais metais, balandžio mftin. 4 
dieną buvo suruoštas minėjimas - aka
demija a.a. Laureatui Pulgiui An- 
driušiui pagerbti.

Pulgis Andriušis visiems ade- 
laidiškiams buvo labai gerai pažįs
tamas ir visų labai mėgiamas ir kaip 
rašytojas ir kaip žmogus. Jo draugiš
kumas ir „fanaberijos“ stoka, leido 
kiekvienam prie jo prisiartinti ir ar
timai susipažinti.

Todėl nieko nuostabaus, kad į 
šį minėjimą susirinko didelis būrys 
tautiečių, kurių tarpe buvo ir velio
nio našlė p. Andriušienė su šeima.

Scenos papuošimas kuklus. Juo
dų draperijų fone a.a. Laureato Pul- 
gio Andriušo portretas - dail. Penčy- 
los saržas , kurį padidino ir scenai 
pritaikė V. Vosylius. Prie paveiks
lo - puokštė gėlių.

Tas pats saržas puošė progra
mos pirmąjį lapą, su Rašytojo gimi
mo ir mirties datomis.

Akademiją - minėjimą pradėjo 
Pr. Pusdešris. Kalbėdamas apie kū
rėją, jis pakvietė visus pagerbti 
Pulgio Andriušio atminimą susikau
pimo minute ir trumpa malda.,

Pulgiui Andriušiui lankantis 
Amerikoje, buvo išleista plokštelė, 
kurioje jis įkalbėjo ištrauką iš sa
vo antros premijuotos knygos „Su
diev Kvietkeli“.

Šią ištrauką girdėjome laike 
minėjimo ir užmerkus akis, atrodė 
jog jis pats stovi scenos įprastoje 
vietoje, savo tarmiška aukštaičių 
kalba sukeldamas du, vienodai susi
pynusius jausmus: graudimą ir juo
ką. Nežinau at visi tą patį pergy
veno Pulgiui Andriušiui kalbant? Gal 
tai tik asmeniški jausmai, nes mano 
levai kilę iš tos pačios vietovės ir 
ta pačia tarme kalbėjo.

Nutilus rašytojo paskutiniams 
žodžiams, melburnietis p. A. Zubras 
paskaitė išsamią paskaitą, įvesda
mas mus į Laureato kūrybos labirin
tus, kurie yra taip skirtingai savo 
nuotaikom.

PATRIOTINIO EKSTREMIZMO REIKALU

l (Atkelta iš 1 psl.)

o tik grubus fanatizmas. Fanatinis 
ekstremizmas patriotizmą ne tyri
na, o murzina.

Kas patriotinį nusiteikimą pa
verčia jį iškreipiančiu ekstremiz
mu? Vienu atveju gali į ekstre
mizmą stumti paprastas tamsu
mas ir (diplomuotųjų tarpe) in
telektualinis primityvumas. Iš vie
nos pusės stokojama gilesnio da
lykų pažinimo, iš antros — nori
ma viską imti “kaip kirviu nu
kirsta”, kai paprastai visur klau
simai yra sudėtingesni, negu atro
do, prieš akis teturint savo atsa
kymą. Antru atveju į ekstremiz
mą stumia dorinis nejautrumas, 
visada jaučiantis teisėjų kėdėje ir 
niekada į save pačius nepažvel
giant: neatlaidumas laikomas lyg 
savo pačių teisumo įrodymu. Tre
čiu atveju veda į ekstremizmą ir 
paprastas psichologinis prigimties 
“karštumas”.

Bet būtų jau atskiro straipsnio 
reikalas leistis į ekstremizmo šal
tinių klausimą, šioje vietoje, baig
dami savo pasisakymą, tenorime 
vieną dalyką dar pabrėžti. Nors 
patriotinio ekstremizmo žala yra ir 
aiški, būtų nelemta savo ruožtu

ir

Juokingiausias feljetonas pasi
keičia į lyrinę prozą, dažnai skai
tytojui išspausdamas ir ne juoko aša- 
r4-

Programą paįvairino R. Kubi- 
liūtė , paskambinus Chopino „Laido
tuvių Maršą“, kuris skambėjo didin
gai.

Soliste G. Vasiliauskienė, Ku- 
biliutei akompanuojant, savo skaid
riu sopranu žavėjo publiką, padai
nuodama jakubėno „Vai eičiau 
Kačanausko „Našlaitėlė“.

Pratarmėje į savo pirmą premi
juotą knygą „Anoj Pusėj Ežero“, 
Pulgis Andriušis apie savo kūrybą 
taip sako:

„Rytų aukštaičiui žolės, me
džiai, žuvys, vabzdžiai, debesys, 
net akmenys nėra vien tik kalbinė 
ornamentika, butaforija, o broliai ir 
seserys, lygiateisiai gyvenimo paly
dovai su tais pačiais rūpesčiais ir 
džiaugsmais, kaip ir mes. Tad ir 
manęs, aukštaičio vaiko, nekaltin
kite gudraujant, griebiantis dar ne
naudotos manieros ir tikėkite, jog 
visa tai išėjo iš širdies ir nenuduoto 
išgyvenimo, kurį ypač reliefingai su- 
brinkdė tremties metai...“

Šiais žodžiais jis paaiškina, kad 
tremtis ir savo krašto praradimas, 
išugdė ta meilę. kuri žemės grums
tą perlu paverčia. Todėl ir mums jo 
kūriniai yra artimi, nostalgija suke-

„Vaidilos“ teatro aktoriai: V. 
Ratkevičius, V. Baltutis ir J. Neve- 
rauskas paskaitė" ištraukas iš P.An- 
driušio kūrinių: „Tipelis“, „Sudiev 
Kvietkeli“ ir „Anoj pusėj ežero“...

Visi trys kartu paskaitė ištrau
ką iš „Don Kichoto“, kurį Pulgis 
Andriušis išvertė iš ispanų kalbos.

Nuotaikai sukelti, prieš kiek
vieną skaitymą, buvo įpinta muzikos 
ištraukos 
kūrinių ir 
liavimo“.

Su ta 
noj pusėj 
tolstančiais dainos aidais ir visas 
minėjimas.

Akademijos - minėjimo progra
mą sudarė ir paruošė J. Neveraus- 
kas ir V. Baltulis. P. Reisonienė, 
bibliotekos darbuotojų vardu, padė
kojo programos paruošėjams, daly
viams ir visiems tautiečiams atsilan- 
kusiems į mūsų mielo P. Andriušio 
pagerbimą.

Vis dar yra sunku įsivaizduoti, 
kad Jo mūsų tarpe jau nėra.

Valė Neverauskienė.

iš Čiurlionio , Dvoržako
P. Rūtenio „Piemenų ra- 

daina buvo užbaigtas „A- 
ežero“ skaitymas, o su

leistis į tokią pat “krištolinių pa
triotų” medžiojimą, kaip patrioti
niai 
jų” 
jais 
vos

ekstremistai vykdo “nešvarių- 
medžiojimą. Tai reikštų tik 
pasekti, imantis tų pačių ko- 
priemonių. Ekstremistinio pa

triotizmo grėsmė 
yra pagrindo dėl 
ne pačių žmonių 
ką padėti. Visų 
prieš kantrų švietimo uždavinį — 
ramų ir pagarbų kalbėjimąsi, o 
ne išdidų smerkimą ar neatsakin
gą provokavimą. Jei nejučiomis iš 
patrioto virstama ekstremistu, tai 
daugiausia gal dėl to, kad neįsi- 
jaučiama į kitus. Ta pati grėsmė 
(tik iš priešingos pusės) kyla ir 
tiems, kurie tampa patriotinio eks
tremizmo aukomis. Norint ne tęs
ti beprasmišką erzelynę, o iš tikro 
siekti tautinio solidarumo, reikia 
įsijausti ir į tuos, kurie pasiduo
da patriotiniam ekstremizmui. Tai. 
žmonės, kurie neabejojamai linki 
lietuvybei tik gero, bet per nesu
sipratimą dėl to 
tys geresniais už

yra reali. Todėl 
jos rūpintis. Bet 
teisimas gali čia 

pirma stovime

nori ir pa
kitus jaustis, 

šiaip ar taip, visus nesusipratimus 
reikia sklaidyti, o ne puoselėti 
vienokiu ar kitokiu militantizmu.

Juozas Girnius

am.

Melbourne, Carl tono centrinėse ka
pinėse, 1970 m. gegužės mėn. 6 d. su
piltas naujas kapas,priglaudė vieno 
žinomiausio Australijos lietuvių inte
ligento,kultūros darbuotojo palaikus. 
Po sunkių darbų ir gyvenimo kelionių 
A.Krausas išėjo amžino poilsio. Mir
tis užbaigė nebaigtus nepailstamo en
tuziasto ir optimisto planus.Liko tik 
toli nuo tėvynės kapinėse iškilęs,gė
lėse ir vainikuose paskendęs žemės 
kauburėlis. Tegu neša jam ramybę ošiai 
tys eukaliptai,tegu jam lengvu patalu 
būna smiltys.Praradimo slegiami, liūd
ni skirstėmės tada iš kapų .Liūdni, laba
liūdni, nes praradome šviesų didžiai pa
prastų,taurų žmogų,kuris lietuviškuo-- 
se arimuose išvarė plačią vagą,kurį 
pažino,gerbė ir mylėjo visi Australi
jos lietuviai,kuris daug laiko savo gy
venimo tremtyje paskyrė lietuviškai 
veiklai,ypač lietuviško spausdinto žo
džio,lietuviškos knygos puoselėjimui.

A. Krauso veikla buvo labai ša
kota,tačiau didžiausias jo dėmesys 
ir veikla buvo skirta spaudintam žo
džiui, knygoms ir laikraščiams. Jis 
pats rašė, redagavo, platino, siūlė, 
prašė, įkalbinėjo ir visokiais būdais 
rūpinosi, kad lietuviška knyga, lietu
viškas laikraštis pasiektų skaitytoją. 
0 šis darbas nebuvo lengvas ir dėkin- 
gas.Kai peržvelgiau ant jo rašomojo 
stalo susikaupusius susirašinėjimus, 
sąskaitas, skolininkų sąrašus, tuoj 
paaiškėjo, kad išeivijoje platinti kny
gas gali tik didelis knygos mylėtojas 
ne pelno ieškąs pasišventėlis. Ir A. 
Krausas toks buvo:Jeigu šiandien mes 
.Australijos lietuviai, visiškai nepa- 
skendome sočiame abejingume viskam 
jei senime ir jaunime dar yra šiek tiek 
polėkio lietuviškam kultūriniam ir or
ganizaciniam gyvenimui, pagarbos ir 
įvertinimo spausdintam lietuviškam 
žodžiui, nemaža tiesioginių ir netie
sioginių nuopelnų priklauso A. Krau- 
sui. Jisai, pristatydamas, priskleisda- 
mas, įpiršdamas lietuviškus leidinius 
plėtė mūsų lietuviškos minties hori
zontus ir neleido blėsti tautiniam są
moningumui. Šiandieną daugelis dėkin
gai prisimena, kad anais įsikūrimo 
karštligės metais A. Krauso įpirštas 
laikraštis ar knyga pažadino iš tauti
nio abejingumo.

Knygos buvo ta aplinka, kurioje 
velionis dirbo ir gyveno. Tarnavo Mel
bourne valsytbinėje viešoje bibliote
koje, namuose turėjo didžiulę priva
čią biblioteką. Jo iniciatyva buvo 
įkurta ALB Krašto V-bos lituanistine 
biblioteka, kurią jis tvarkė, vedė ir 
rūpestingai kaupė vertingą lituanis
tinę medžiagą . Iš tikrųjų jis čia su
kūrė tokią kultūrinę įstaigą, kuri gal 
nežvilga akimirksnio laimėjimų žvil
gėsiu, tačiau ateityje bus neįkainuo
jamas lietuviškas turtas. Didžiulis jo 
nuopelnas dar yra tas, kad iš kuklių 
Krašto V-bos skirtų lėšų-per 6 metus 
$500-višokiais kitokiais būdais gau
sino bibliotekosfondą ir šiandieną bi
bliotekos vertė siekia virš $1500.

A. Krausas daug padarė supažin
dindamas ir aprūpindamas Australi
jos bibliotekas knygomis apie Lietuvą 
anglų kalba. Apie šią veiklą jam gy
vam esant mažai ką žinojome. Teko 
perversti storą susirašinėjimų bylą 
kurios aplanko viršelyje užrašyta „Li 
tuanistinių veikalų platinimas per 
viešąsias australų bibliotekas“. Laiš
kai ir atsakymai, pasiūlymai ir užsa
kymai, susirašinėjimai su australų bib
liotekose dirbančiais lietuviais.Šian
dien jau visose pagrindinėse Austra
lijos bibliotekose rasime veikalų apie 
Lietuvą anglų ir lietuvių kalbomis. Tai 
A. Krauso ir jam talkininkavusių tau
tiečių, kaip p. Riauba Adelaidėje,p.

KNYGŲ BIČIULI PRISIMENANT.

Antano Krauso mirties metinėms.
Albertas Šeikis.

Taškūnas Vakarų Australijoje, p. Ši
maitienė Geelonge ir kt. nuopelnas.

A. Krauso iškeliavimą pergyveno 
visi. Jo nebūvimą pajutome daugelyje 
lietuviško gyvenimo sričių, tačiau Skau
džiausiai pajuto lietuviška knyga ir 
jos mylėtojai. Lietuviškų knygų pro
pagavime Australijoje liko didžiulė 
spraga, kuriai užtaisyti kito taip pasi- 
šventusio pakaitalo nesimato. 0 kaip 
mums reikia kito tokio Antano Krauso!

Visados būdavo malonu su A.Krau- 
su susitikti ir pasikalbėti. Malonu kal
bėtis su žmogum, iš kurio spindėjo vi
dinė kultūra, taktas ir humaniškumas. 
Jo kalbos tonas, šiaip jau visuomet 
ramus ir nuosaikus, tačiau pokalbiui 
sukantis apie knygas išryškėdavo, kad 
čia kaupiasi daug entuziazmo, meilės 
ir rūpesčių. Knygų bičiulio jau nebė
ra, bet mūsų širdyje ir atmintyje lie
ka jo darbai ir didžiulė meilė knygai.

Prisiminus šį taurų žmogų ir 
knygnešį su nerimu peržvelgi retėjan
čias mūsų vyresniosios kartos gretas 
ir mintis sustoja prie poeto J. Jakšto 
posmų:

•įstrigau tarp daiktų ir mineių 
Tų pačių, tų pačių. Ant pečių 
Gula skausmas žmonių giminės 
Mus po vienų genės ir genės

Laiko kirvis. Nuseks ežerai.
Tik šlamės jovarai, kai gandrai 
Atsitūps ant aukščiausios šakos 
Ir dairysis, ir mūšy ieškos.......

MODERNIŠKA MUZIKA BAŽNYČIOJE.

Laikas nuo laiko Sydney lietu
vių bažnyčioje pamaldų metu pasi
girsta moderniška muzika. Šios muzi
kos entuziastai Algis Plukas ir Darius 
Gečiauskas. Darius Gečiauskas kuria 
žodžius, o muzika abu su Algiu Pinku- 
Giesmes išpildo tas pats Darius su 
Gražina Zigaityte pritariant gitarų ir 
būgnų orkestrėliui. Gegužės 2 d. turė
jome progos išgirsti naujas giesmes. 
Jei palyginsime su pirmosiomis gies
mėmis, tai reikia pasakyti kad pada
ryta didelė pažanga. Pirmosiose pasi
rodymuose buvo daug triukšmo ir Afri
kos.muzikos garsų ir meliodijos, kaip 
šiame paskutiniame jau buvo galima 
atpažinti lietuviško kaimo giedorių pa
maldžių tonacijų. Būgnai priminė at
laidų procesijose iškilmingumą, o ne 
karo žygius, kaip lai buvo anksčiau.

Senesioji karta šioje moderniško
je muzikoje neranda tautiškumo ir iš
kilmingo pamaldumo, koki mes pergy
vename senose giesmėse, tačiau jau
nimas nesurištas su tradeijomis tą mu
zika išgyvena kitaip, jiems jinai pa
tinka.
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Jaunieji Nijolė ir Phillip \ ince. asis
tentai - Gerutis Šred e ris ir Birulė 
Jomantaitė

VESTUVĖS GEELONGE.

o po to ..For they are jolh 
fellows’*. Visą nustebimui pra-

Balandžio 3 d. p. Paškevičių 
šeimoje buvo didelė šventė . 1 ą die
ną jų pirmoji dukrelė Nijolė sumai
nė aukso žiedus su Phillip \ ince. o 
tėveliai iškėlė šaunes vestuves. Jau
nuosius sujungė Geelongo kapelionas 
kun. Pr. Dauknys. Iš bažnyčios visa 
palvda su svečiais nuvyko į Lietu
vių Namus, daugiau šimtas svečių 
susėdo prie turtingai p. Paškevičie- 
nėsparuoštų stalų. Stalo ceremon- 
meisteris buvo pats Apylinkės pirmi
ninkas p: A. Jomantas, kuris pakvie
tė sudainuoti jauniesiems „Ilgiausių 
met 
goo<* -----------
nešė . kad jaunasis dar nespėjo iš
mokti lietuviškai, bet jau yra užsi
rašęs i lietuviškus kalbos kursus.

Jaunuosius sveikino Apylinkės 
vardu p. Saldukas ir eilė svečių, o 
taip buvo telegramą ir iš Lietuvos.

Po visų sveikinimų jaunasis 
padėkojo jaunosios tėveliams ir ap
gailestavo. kad jo tėvai gyvendami 
Anglijoje negalėjo atvykti. Nijolytė 
pareiškė, kad ji tvirtai yra pasirįžu- 
si savo busimus vaikučius auginti 
lietuviškoje dvasioje, o savo vyrą 
išmokyti lietuviškai.

\ isa širdimi linkime Nijolei ir 
Phillip \ ince laimingo vedybinio gy
venimo lietuvškoje dvasioje ir kar
tu kviečiame abudu įsijungti į lietu
višką bendruomeninį gyvenimą.

E. K.

LIETUMS OKEANO DUGNE. Rašytojui Pulgiui Andriušiui ant- 
tvri- kapio statymo komiteto p-kas inž. J. 

Riauba jau išsiuntinėjo projekto są
lygas viso pasaulio lietuviškiems laik
raščiams.

Adelaidės Inžinierių ir Architek-

Ateinančią vasarą adelaidiškiai 
; atsinešti 

nuosavo smėlio pagulėjimui. Įpykusi 
jūra smarkiai pasišiaušė, sugrovė 
trijų gražiausių papalūdimių krantines 
ir beveik visą smėlį pasiėmė su savim

Geofizikos ir jūrų gyvūnijos 
nėjimuose. atliekamuose Investigator 
Strait. 20 mylių pločio sąsiauryje 
tarp Yroke pusiasalio ir Kangaroo sa
los. Pietų Australijoje, dalyvauja ir 
vienas lietuvis, vandens naras. Jonas S-gos skyrius turi 25 narius. Per 15 
Radus. Jis okeano gilumoje, tam tikrų metų jo prieauglis padidėjo beveik 
prietaisu, atlieka reikiamus skaicia- j 00rc. 
vimus.

The Australian Women's Weekly 
š.m. gegužės 12 d. laidoje šiuos tyri
mus aprašydama autorė Jeanette Wat- einantieji maudytis turės 
son pažymi, kad Jonas Radus ..a Lith
uanian by birth, was our meter reader".

Investigator Strait esant neperto- 
liausiai nuo Adelaides, gal Jonas Ra
dus susitinka ir su savo tautiečiais, 
adelaidiškiais lietuviais?

NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBAS.

Š.m. balandžio men. 18 d. p. Jaz
bučio namuose įvyko N.L.D. Klubo 
susirinkimas, kurio metu Dr. M. Šeš
kus skaitė „Lietuviai ir rusai“, an
trą paskaitą iš „Lietuviai ir jų kai
mynai“ ciklo. (Praėjusiais metais gir
dėjome „Lietuviai ir lenkai“).

Pradžioje apibūdinta abiejų tau
tų charakteriai: lietuvius esant homo
geniškais, t.v- susidedančius iš vie
nos tautos; rusus esant hotorgcniš- 
kais-mišinių tautų, kas paaiškina ru
sų palinkimą į kraštutinumus-nuo ly
riško jausmingumo į nepaprastą žiau
rumą ir klastingumą. Toliau sekė 
trumpą rusų tautos istorinė apžvalga 
pradedant 13 šimtmety prasidėjusius 
žiauriu mongolų jungu iš rytų ir lie
tuvių kunigaikščių švelnesne domi- 
nacija didelių jos plotų, iš vakarų. 
Mongolų jungui žlugus 15 šimtm. 
Ivan III-jo įkurta Maskvos įtaka augo 
ir plėtėsi pritraukdama ir suvienyda
ma visas rusų tauteles ir su laiku 
taip pat nusikratydama lietuvių domi- 
nacijos. Lietuvių ir rusu politinių tar
pusavio santykių pasikeitimas rolė
mis kulminavo Lietuvos pavergimu 
1815 m., kada buvę pavaldiniai tapo 
valdovais. Rusija tuo metu priklausė, 
taip vadinamai, pasyvios kultūros zo
nai ir jos įtakoje Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo vystymasis sulėtėjo ir su 
Vilniaus Universiteto uždarymu bei

KIEK AS SUŽINOJAU!
Gydytojas Karolis Kazlauskas su 

žmona gydyt. Elena ir motina Veroni
ka Kazlauskienė gegužės 1 d.išskrido 
2 mėnesių atostogoms į JAV. Chica- 
goje dalyvaus brolio sūnaus inž. Al
gio dukros krikštynose. Grįš per Eu
ropą ir Aziją. Susipažins su psichia
trinėmis ligoninėmis JAV., Anglijoje 
ir Vokietijoje. Gydytojai Kazlauskai 
abu dirba psichiatrinėse ligoninėse 
Melbourne ir ruošiasi psichiatro spe- 
cialvbei. •

Latvią Bendruomenės pirminin
kas p. Eglite padarė mūsą bendruo
menės pirmininkui p. \ . Neverauskui 
vizitą. Abu pirmininkai turėjo progos 
pasidalyti nuomonėmis ir svarstyti 
galimybes del glaudesnio bandradar- 
biavimo ateityje tarp abeją brolišką 
tautą.

Teko patirti, kad praeitą šeš
tadienį (gegužės 8 d.) Birutė Vin- 
gilytė susituokė su Phillip Mazuran 
Jauna pora medaus mėnesiui praleis
ti pasirinko Hayman salą. Linkime Honės ir laimingai grįžti namo, 
jauniesiems gero vėjo.

Susirgo savanoris-kūrėjas viršila 
Leonas Vasiliūnas. Paguldytas Ade
laidės Karališkoje ligoninėje. Tikime, 
kad greit pasveiks.

Viktoras Aleksandravičius pra
dėjo dirbti Baltu taryboje, linkime 
sėkmės.

> * o*.
spaudos uždraudimu, visai 
Lietuviai, priversti mokytis 
kvklosc ir universitetuose, 
gai ar nesąmoningai pasidavė rusų 
kultūrai. Daugelis jų asimiliavosi ir 
dingo. Dalis grįžo dirbti ir veikti tik 
susikurusioj Nepriklausomoj Lietuvoj^ 
bet ir jų galvosena buvo paveikta ru
siškų poraiškių ir dažnai pasižymėjo 
stoka tolerancijos ir nusistatymų prieš 
liberalines idėjas.

Paskaitos pabaigoje, kalbėdamas

sustojo, 
rusą mo- 
sąmonin-

Liūdna buvo atsiskirti su a.a.
Stasiu Baltram! jūnu, palydėti jo į am
žiną poilsio vietą susirinko daug drau
gų iš tolimų vietų. Nors gyveno Wol- 
longonge, tačiau buvo laidojamas Syd
ney. Čia mat yra lietuvių kapai, čia 
jau stovi gražus aukštas dailininko 
Jonyno suprojektuotas paminklas, o 

apie rusų įtaką dabartinėj Lietuvoje, svarbiausiai čia jau ilsisi daug gerų 
Dr. Šeškus priėjo išvados, kad rusi- draugų, čia mirusių lietuvių kapai, 
nimo procesas, neabejotinai vykstan-Taigi tautinis sentimentas irtikėjimas 
tis visose rusų užimtose šalyse, yra į amžiną gyvenimą ir į draugystę at- 
kur kas pavojingesnis už pati komu- vedė ir Stasį į šiuos lietuviškus ka- 
nistėjimo procesą; aplinkybėms pasi-pus. 
keitus, individas gali daug lengviau 
persiorientuoti ideologiniai, negu nu
tautėjęs grįžti į savo tautybę.

Šekusių ilgų ir išsamių diskusi
jų metu, Dr. Šeškus, giliai išstudija
vęs šią temą, pateikė dar daugiau 
faktų ir žinių. Reikia tikėtis, kad 
ateityje, Dr. Šeškus užbaigs savo pa
skaitų ciklą, kalbėdamas apie lietu-

Kaip jau yra įprasta iš vakaro 
buvo atkalbėtas rožančius „Funerals 
of Distinction“ koplyčioje. Sekančią 
dieną buvo atlaikytos gedulingos Šv. 
Mišios ir pasakytas pamokslas. Kars
tą iš bažnyčios nešė Wollongongo lie
tuviai vyrai. Visas laidojimo apeigas 
atliko Kun. P. Butkus.

Prie karsto atsisveikinimo žodį 
vių santykius su vokiečiais ir lat- tarė - Wollongongo Apylinkės vardu 
viais. p. M. Gailiūnas, Plunksnos klubo var-

Sekantis D. Klubo susirinkimas du p. V. Kazokas, Tautos Fondo var- 
įvyks gegužės mėn. 30 d. (vieta bus 
paskelbta vėliau) ir paskaitą skaitys 
p. P. Leonačius, tema „Magnetiška 
asmenybė “.

V. Kristensen, 
D. Klubo sekretorė.

Viena ausimi, teko nugirsti, kad 
žinomas Sydnejaus visuomenininkas, 
kone amžinas Krašto Valdybos kon
trolės Komisijos pirmininkas inž. V. 
Bukevičius artinasi prie pusšimtinės 
amžiaus ribos. Linkime jam antram- 
pusšimčiui tokios pat energijos ir 
tokio pat darbštumo lietuviškus dir
vonus beplėšiant.

Ponai Klimaičiai Perth’e sušilau-įvesdinimo iškilmes Šv 
šeimos prieauglio, dabar augina ’ * "

sūnus ir vieną dukrelę. Džiaugia- 
ir Perth’o lietuvių kolonija, nes ir 
padidino savo kolonija vienu žmo

gum. Linkime sėkmės augantiems.

kė 
du 
si

Ponia Ona Kavaliauskienė ir Dr. 
Rūta Kavaliauskaitė abi žada pasi
važinėti po pasaulį . Gegužės mėn. 
26 d. išskrenda į Hong Kong, o iš ten 
į Europą. Ilgesnį laiką žada būti 
Londone, o iš ten į Ameriką. Apie nėj 

. rugpjūčio mėn. planuoja sugrįsti at
gal į Sydnėjų. Linkime sėkmingos ke-

Kodėl Sveikinamasi 
Dešine Ranka

Senovės žmonių tikėjimo, bur
tų ir papročių rinkėjai bei studi- 
juotojai, dešine ranka sveikini- 
masį, riša su senovės burtų pa
pročiais. Kadangi dešinėje ran
koje, paprastai, laikomas ginklas, 
tai vėlesniais laikais padavimas 
vienas kitam neginkluotų deši
nių rankų simbolizuoja taiką ir 
draugystę arba sutarties bei pa
žadų ištesėjimo patvirtinimą Ta 
patį, beveik, reiškia ir šiais lai- 
kais. Rankos padavimu pasiža
dėjimo patvirtinimas įvesta net 
į Romos katalikų jungtuvines 
apeigas, paeinančias iš senovės 
indusų, pas kuriuos jaunojo ir 
jaunosios rankų paspaudimas bu
vo vienas iš ryškesnių jungtuvi
nių apeigų bruožų.

A.A. STASĮ BALTRAMIJUNA, 

PALYDĖJUS AMŽINYBĖN.

du Dr. A. Mauragis, draugų ir prietelių 
vardu Iz. Jonaitis ir SydnėjaūH Apy
linkės vardu p. Šliteris.

Laidojimo apeigos buvo užbaig
tos tautos himnu. Didelis būrys žmo
nių dar ilgai stovėjo prie gėlėmis ap- 

- krauto kapo, tarytum nenorėdami įti
kėti, kad daugiau jau nebesusitiks su 
mielu savo kaimynu, prietelių, paskai
tininku, visuomenininku, kultūrininku, 
mielu lietuviu...

Tegul amžinoji šviesa tau švie
čia Stasy! _m

J dili.

ADELAIDESKRONIKA.

Pereitą šeštadienį 1. d. gegužes 
mėn. Adealidėš lietuviai turėjo retų 
progą pamatyti labai spalvingas nau
jo Adelaidės Arkivyskupo Dr. Gleeson 

Praneiskaus 
Ksavero Katedroje. Dalyvavo apie 
100 Romos katalikų ir kitų tikybą 
atstovų. Vyriausias išlimių svečias 
buvo Vatikano nuncijus Australijai. 
Be to, dalyvavo daug Konsularinio 
Korpuso atstovų, valstybės premjeras, 
opozicijos atstovas, būrys parlamen
tarų ir aukštų dignitorių.

Pasiekus savo garbės zenitą Syd- 
nėjuje, teatro sambūris „Vaidila“ il
sėjosi ant laurų beveik 5 mėnesius. 
Dabar žada statyti A. Kairio veikalą: 
„Liepsna, kuri pati užsidegė“. Vei
kalą režisuos J. Neverauskas.

Sausiausia Australijos valstybė 
yra Pietų Australija. Balandžio mėn. 
ji sumušė visus per 123 metus sure
gistruotus vandens lašelius. Pastaty
tas 193 8 metais balandžio mėn. rekor- 
das-518 taškų buvo be pasigailėjimo 
sumuštas. Viso šiais metais balandžio 
mėn. bėgyje iškrito 623 taškai. Visur 
tik žalia, žalia...

policininką 
nustatytos 

asmenys.

vielos p.p.

Moratoriumo eisena prieš skubų 
Vietnamo karo užbaigimą, praėjo la
bai tvarkingai. Apie 2000 demonstran
tų saugomų beveik 300 
turėjo laikytis eisenai 
disciplinos. Areštuota 3

Ilgai nesijudinu iš 
Ratkevičiai, galų gale, pajudėjo.^Dr. 
Nemyra Šiurnaitč-Ratkevičienė suvy
ru išvyksta pasižvalgyti po Indonezi
ją. Aplankys Baly, Amboną ir Palem- 
bangų. Į Blackwoodu grįš pro Singa- 
pūrijų ir Ilonkonginą.

VI. Dumčius.

k'as'ų. rastOrė _.r. 19. 1971.9.19. osl.6
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TAIP IR NE.

REDAKTORIUS ANTANAS LAPAITIS
18 Miller Ave.,Ashfield,N,S.W#2131 

Tel. 798 o3o6

MELBOURNE.
NERIES KLUBE.

VARPO MOT. - AQUARIUS 
74:10. Pasisekusi iešmynė .

Pirmąsias žiemos sezono runty- 
nės varpietės pradėjo su dideliu en
tuziazmu ir pasisekimu. Esant silpno
mis priešininkėms, jos laimėjimą at
siekė su didele persvara. Taškus pel
nė: A. Tamošiūnaitė 28, B. Pikelyte 
16, L. Pikelytė 12, L. Smilgevičiūtė 
10, L Kviecinskienė 6, E. Vyšniaus
kaitė 2.

Ladisky Vasas, jaunas talentin
gas Vengrijos olimpinės futbolo ko
mandos vidurio puolėjas, po žaistų Man tikrai malonu, kad p. K. Intas 
rungtynių Belgijoje prieš Standard atsiliepe į mano ankstyvesnius parašy- 
Liege, kurias vengrai pralaimėjo 0:1, mus ir svarstymus apie vieną ar kitą mū- 
paprašė Belgijos vyriausybės politi- sa negerovę. Su kai kuriais jo galvojimais 
nio pabėgėlio prieglaudos. a® Pihiai sutinku. Tai būtų tas, jog mes

*** sportininkai, turėdami savąjį puslapį, ne-
Vakarų Vokietijos valstybinė s įstengiame jo išnaudoti'savo klubų ir 

. . .. . pačių sportininkų išpopuliarinimui, Savaime
futbolo komandos žaidėjai Becken- aišku, Kovas, iš kurio paskiru, žaidėju aš 
baueris ir aukso „bucais“ batuotas gaunu žinias, tuo pasinaudoja geriausiai 
Gerd Muller, kuris per paskutines tris įr ag juos už tai tik pasveikinti galiu, to- 
rungtynes įmušė 12 įvarčių, atsisakė dėl nenuostabu, kad koviečiai jauniai ir 
žiasti Maskvoje žinomojo Lew Jašino jaunės, kurių tėvai tik gauna “M.P.” vi- 
pagerbimo rungtynėse gegužės 27 die- suomet skaito gal tik tą vienintelį Sporto 
ną. Priežastis ta, jog jų klubas Ba-Skyriaus puslapį ir, neduok Dieve, jeigu 
yern Munchen sekančią dieną 
žaisti savo klubines rungtynes. 

***

Į VIKTORIJOS RINKTINĘ.

Beartėjant Adelaidėje būsimoms 
krepšinio pirmenybėms tarp paskirų 
valstyjų, į Viktorijos moterų žemiau 
16 metų kjępšinio rinktinę buvo iš
rinktos ir dvi Varpo žaidėjos: Rita 
Šidlauskaitė - vice kapitonė ir A. Ta- 
mošiūnaj^į. Pasirinkimas buvo iš
įvairių krepšinio komandų ir kandida- P 
čių buvo labai daug, virš 50 mergai- kepimo 
čių, tačiau varpietės liko galutiniame valgė 
sąstate. Jos abi yra išrinktos taip 
pat ir į Autralijos moterų lietuvių 
rinktinę-j ir taip pat atstovauja mūsų 
jaunes, kas parodo, kad praeitos 
šventės metu nebuvo apsirikta.

Iš kairės - R. Šidlauskaitė ir 
A. Tomašiūnailė.

Balandžio 25 d., sekmadienį, 
p. p. Kazoką namuose įvyko Neries 
sporto klubo B-B-Q-iešmynė . Nerie- 
čią ir svečią buvo pakankamai: ne 
perdaug ir ne permažai. Žinoma, 
tiems, kurie dalyvavo, tikrai nebuvo 
nuobodu.

Saulei leidžiantis suliepsnojo 
ugnis ir kieme pasklido čirškinamą 
kepsnią kvapai. Natūraliai , užval- 114-sis susitikimas, kas yra pasauli-kad mano patiekiamų sportinių žinių jis 
gius • kepsnią atsirado ir troškulys, nis tarpvalstybinių rungtynių rekordas, australu spaudoje ras labai ir labai mažai, 
kurį padėjo malšinti p. K. Belkus iš 
savo sandėlių visokiais lašeliais 
ir skyčiais. Vyriausias kepėjes bu
vo p. Lamanauskas, kuris šitame 
mene greičiausia tarp 
sau konkurento neturi. 
„M.P.“ sporto skyriaus 

A. Laukaitis, kuris 
diplomuotas specialistas, 

užgirdamas ir užgerdamas.
Netrukus kieme suskambo lie

tuviška kapela „Muck Fee“ kuri vi- vežti garsųjį Pele ir Jairzinko iš Bra- 
siems patiko. Kiti nesustojo šokę zilijos. 
ir muzikai nutilus.

Svečių tarpe matėsi ir gausiai 
latvių jaunimo. Visi svečiai vakaru 
buvo labai patenkinti ir visi laimingi jos valstybinės 
vyko namo tikėdamiesi greitu laiku turėjo mašinos katastrofą, kur buvo 
kito tokio geros nuotaikos vakaro, užmušta jo uošvė . Teisme jis buvo pri- 

*** pažintas nekaltu ir išteisintas.
*** r

turi ten yra padaryta kokia nors klaida, ką. 
jauniai tuoj pastebi ir mane užpuola. Aš 
asmeniškai tik džiaugiuosi, kad šie jau
nuoliai, įskaitant ir mano dukras sportinin- 

fut- kės, bent ką nors atydžiai lietuviškai^ienoje, tarpvalstybinėse
bolo rungtynėse Vengrija nugalėjo skaito.
Austriją 2:0. Tai buvo šių valstybią Aš galiu tikrai p. K. Intą užtikrinti,

***

VARPO MOT. - MONASH.

3 3:24.

pa-

nes jos yra paimamos visiškai iš kitų šal
tinių, o neiš vietinių laikraščių. Ir tikrai 

Italijos futbolo sezono uždarymui, jeigu man kada tik reikėtų nuolatinai pus- 
Italijos Futbolo Federacija ta proga lapi užpildyti svetimomis žiniomis, tai aš 
ruošia nepaprastą futbolo turnyrą ,ku-bučiau pirmas, kuris iš šio skyriaus reda- 
riame dalyvaus iškiliausios italų ko- gavimo pasitraukčiau, nes tai būtų berei- 
mandos, kaip Inter Milan, Gaglari, Iu-kalingas laiko ir lėšų aikvojimas.
ventus ir A.S. Roma. Kiekviena ko- Nesutinku su p. K. Intu ir dėl jo pa- 
manda galės pasiskolinti po 2 žaidė - sisakymo, kad tik per valdybas mes turime 
jus. A.S. Roma tikisi gauti Muller ir pasisakyti ir daryti pakeitimus. Kaip ir 
Bekenbauer, kail. Milan bandys atsi- Pats, P- Intai, taip ir aš ir kiekvienas lie

tuvis, nebūtinai ir sportininkas, turime 
ir privalome pastebėtas klaidas ar mano
mus geresnius pasiūlymus iškelti ir tai 
nebūtinai per valdybas, bet daug geriau 

Garincia, buvęs garsusis Brazili- būtų per savąją sportinę spaudą, tai yra 
‘ komandos žaidėjas Sporto Skyriaus, nes viešoji opinija yra 

labai svarbu, ne tik visame pasaulyje, 
bet ir pas mus. Tas mano jau ne viena, 
kartą buvo šiuose puslaiuose padaryta 
ir susilaukė visuomet-neblogų rezultatų.

NERIES MERGAITĖS LAIMI. . Apie jokius “Asmens Populiarumus”
Garsusis Brazilijos Pele pasku-as nesu niekada kalbejas ir man yra bran- 

Neries mergaičių komanda, ne- tiniu laiku tapo krikšto tėvu Salvador gus V1S1 mąno bendradarbiai, kurių per 
šernai žaidusi pries Balmain Tea- mieste. Apeigą metu bažnyčioje sj aį • dar> is d-kln. 
ehers College III, pelnytai laimėjo garsųjj futbolininką kardinolo E. Sa- l Kas aį,enlškas ambicljas. 
16:b santykiu. Šitas laimėiimas la- les vardu sveikino vietinis kunigas, ° . , . ...., . , ... .... • i j- i -tai yra paskiro žmogaus asmeninis reika-bai pakele mergaičių kovos nuotai-kuris aiškino, jog kardinolas nesenai ,
ką, ir jos tikisi greit prasiveržti į vizitavęs Popiežių, kuris jam pasi-las ir niekas į tai negali kistis, o kas 
priekį. Žaidė ir taškus laimėjo: E.sakč, kad ir jis yra Pele gerbėjas ir lietė mano buvusį pasitraukimą, tai p. 
Janavičiūtė 6, K. Wright 5, A. Ber-jam jo žaidimas yra labai malonu ste-K. Intas turėtų gerai žinoti, kad tas buvo 
notienė 2, R. Gečiauskaitė 1, H.bėti. padaryta ne dėl kokių ambicijų, bet ne-
Sinclair 1, D. Mickutė 1. Beminė- Meksikos Il-sios lygos futbolo galėjimo toliaudirbtisu buvusia valdžia, 
tų žaidime dalyvavo L. Gečiauskai-Į<0[B.anc|a Morelia“ savo viešnagėje Ir a® Pilnai esu įsitikinęs, kad jeigu ne 
tė, G. Intake, B. Leverytė ir D. Tamaulipe” mieste laimėjo rungtynestos’ kai kieno Pada^°s tada klaidos- tai 
Adomėnaitė. _ 2:0 bet už tai gavo nemažai lazdų ir šiandien jau mes senai būtume turėję

Komandos treneris J. Šmitas jaakmenų, ko pasėkoje šeši šioš ko-Sporto Salę Bankstowne, kas buvo mano 
labai patenkintas ir tikisi greitu lai- mandos žaidėjai atsidūrė ligoninėje. ir kltu.,mano bendradarbių svajone. Aciu 
ku komandą išstumti į priekines *** ‘ Jums uz JUSU- mlntls p‘ Inta1’
eiles. Škotijoje futbolas rimtai konku-

K-K. ruoja su arklių lenktynėmis. Dabar 
FUTBOLO PASAULYJE. Hamilton Park, Glasgow, lenktynės 

vyksta rytais, kadangi po pietų yra
(Sydnėjaus sportininkams labai futbolas.

gerai pažįstamas Stasys Norvilaitis, 
Lietuvoje, daug gerųjų futbolininkų . .
išauginusiame Kybartų mieste prade- Anglijos futbolo istorijoje buvo 
jęs futbolą, vėliau labai gražiai pasi- atsiektas rekordas, kai už Burnleys 

Sydnėjuje žai- tarptautinį vidurio puolėją buvo, su
mokėta $3 64.000. Jis dabar žais už 
Tottenham Hotspur. 

***

sydnejiškiut 
Net ir pats 
redaktorius 
yra tiesiog

A. Laukaitis..

Pirmų rungtynių pasisekimo 
gautos varpietės, stovėdamos varžy
bų lentelės pirmoje vietoje, drąsiai 
puolė į kovą ir laimėjo prieš gana 
pajėgią priešininkių komandą. Taš-reiškęs Vokietijoje ir . . 
kus pelnė: L. Smilgevičiūtė 12, A. dęs futbolo komandoje, sutiko regulia- 
Tamošiūnaitė 10, L Kviecinskienė riai, kas kelios savaitės, duoti mūsų_ 
ir B. Pikelytė po 4, L. Pikelytė 
V. Katiliūtė ir E. Vyšniauskaitė

***

VARPAS MOT. - E.E.A.M.A.

34:1,2
Šios rungtynėse varpietės susi

tiko aršias graikes kurios savo žai
dime ypatingai buvo kietos ir darė 
daugybe baudą. Varpietės aikštėje 
pasirodė daug geresnės, parodė gra
žesnį ir švelnesnį žaidimą ir, nors 
antrojo puslaikio pabaigoje užtikrin-las 
tas ir pelnytas. Taškai: L Smilgevi- ’ 
čiūtė 13, A. Tamošiūnaitė ir L Kvie
cinskienė po 6, B. Pikelytė 5; L. 
Pikelytė ir K. Česnaitė po 2, E. Vyš
niauskaitė 0.

3, Sporto Skyriaus skaitytojams žinią iš 
0. pasaulinio futbolo gyvenimo, už ką 

skaitytoją ir Sp. Skyriaus vardu nuo
širdžiai dėkoju. Sp. Sk. Red.)

***
Atėnų (Graikijoje) Ponatinaikos 

futbolo meisteris savojoje sostinėje 
Atėnuose nugalėjo Belgrado (Jugosla
vijos) Raudonąją Žvaigždę 3:0 ir žais 
garsiąjame Anglijos Wembley stadione 

Europos futbolo meisterio vardo, 
futbolo istorijoje yra pirmas kar- 
kad Graikijos meisteris kovos 

Europos meisterio vardo.

Ispanijos Aukščiausias Teismas 
nubaudė tris futbolininkus po metus 
ir vieną dieną kalėjimo ir $950 sumo
kėti teisėjui J. Maria, kurį jie aikš
tėje sumušė, už duotą ją'komandai 
baud^- S. Norvilaitis.

***
Los Angeles mieste modelistė 

Loren Carver, nusivylusi savo pro
fesija, sumanė padaryti nedidelį biz
nį. Ji ištreniravo arklį, vardu „Dima“ 
ir, sėdėdama balne, pradėjo su juo 
šokinėti nuo penkių jardų bokšto į 
vandens baseiną. Maždaug po pus
šimčio šuolių ši gražioji modelistė 
pagerino savo finansinius reikalus 
ir vėliau pradėjo galvoti apie dides
nę „sportinę karjerą“ olimpiadose. 
Ji pradėjo daryti žygius, kad ši „spor
to šaka“ būtų įtraukta į olimpinę 
programą, tačiau net patys amerikie
čiai sporto mėgėjai galvoja, kad ši 
„sporto šaka“ yra per daug ameriko
niška, nepatiksianti kiliem.

dėl 
kas

dėl

“Aušros” Tunto Tuntininkui

Tarpvalstybinėse futbolo rungty
nėse Belgrade, Jugoslavija nugalė
jo Olandiją 2:0.

s.v.v.skl.STASIUI SANKAUSKUI
netikėtai mirus, giliame skausme likusią žmoną Aną, sūnų s.v.v.sl. Algį, 
dukteris skautę Aldoną ir jaunesnę skautę Danutę nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

’Džiugo" Tunto Vadija, skautės ir skautai.
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PRANEŠIMAS.

Jos vėliau šaukiams antras susirinki*

LATROBE VALLEY.

men. _.■> d. 4.o U \. v.
Jei numautu laiku nesusi

\.L.B. b\ dne> 
linis narių susirinkimas įxx ks

mas teisėtas bet kuriam skaičiui na
rių esant.

Susirinkimo dienotvarkė;
1: Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo preziudiumo sudarymas
3. Mandatų komisijos rinkimai
4. Valdybos pranešimas:

(a) Pirmininko
(b) Iždininko

5. Kontrolės Kom. pranešimas
6. Garbės Teismo pranešimas
7: Diskusijos dėl pranešimų irapyskai 

tos tvirtinimas
8. Vykdomųjų organų rinkimai:

(a) Apylinkės valdybos
(b) Kontrolės komisijos
(c) Garbės teismo

9. Sydney lietuviškų organizacijų ir
draugijų pranešimai?

10. Klausimai ir sumanymai
11. Susirinkimo uždarymas

..Svarbesni A.L.B. statuto pakei
timai susieję su Apylinkės \ aldybos 
rinkimais:
1. Australijos Lietuvių Bendruomenę 
sudaro 
gyvenų lietuviai bet ir mišrių šeimų 
nariai, jeigu jie pildo A.L.B. statutų 
ir moka nustatytų lietuvių mokestį 
(S2.00 metams).
2. Apylinkės valdyba. Kontrolės komi
sija ir Garbės teismas yra renkami 
dvejiems metams.
3. Į A.L.B. organus gali būti renkami 
bendruomenės nariai suėję 18 metų 
amžiaus.
4. Jei balsuojant kandidatai gautų po 
lygiai balsų, išrinktu laikomas jau
nesnis amžiumi.”

Syd. Apylinkės Valdyba.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

nelik Australijoje pastoviai

Pranešame kad dėl Sidnėjaus 
Apylinkės visuotino susirinkimo 
įvykstančio gegužės 23 d. (visi pri
valome ten dalyvauti) yra atšaukia
mas Kovo klubo metinis susirinkimas, 
kaip buvo paskelbtas ..M.P." Nr. 17. 
ir nukeliamas į gegužės 3 0 d. \ isų 
kitų galioja kaip buvo anksčiau 
skelbta Mūsų Pastogėje.

Sporto Klubas Kovas.

ŠEŠTINĖS.

Š.m. gegužės 20 d., ketvirtadie
nį . išpuola Kristaus Žengimo arba 
Šeštinių privaloma šventė. Bus ir 
lietuviams pamaldos Lidcombe Šv. 
Joachimo bažnyčioje 6.30 vai. va
kare. Prieš pamaldas bus klausoma 
išpažinčių, o po Šv. Mišių bus gie
damo^ Gegužinės pamaldos. Kviečia
me visus ypač iš artimesniųjų apy
linkių dalyvauti. „ „ .Kun. P. Butkus.

PAMALDOS LIETUVIŲ

LIUTERONŲ EVANGELIKAMS.

Š.m. gegužės mėn. 23 d:. 11 vai. 
Kun. V. Simboras laikys pamaldas, 
Yagoon'o Liut. Bažnyčioje 169 Rose 
St., (Netoli Hume Highway). Po pa
maldų bus arbatėlė ir pasitarimai pa
rapijos einamaisias reikalais.

Sydney Liet. Liut. E v. Parapija.
PADĖKA.

Dėkojame Jūrų Budžių Trakų 
Įgulai ACT už prisiųstus per p. X - 
Biveinį S59 aukų Sodybai. Ačių už 
luką‘ Sydney M.S.G.D. Valdyba. 
f ūsų Pastogė Kr. 19. 1971.5-. 19- psl.,8

Š.m. gegužės mėn. 30 d. 17 v. 
p.p. Prošinskų Namuose 92 Church 
Si.. Monvell. Šaukiamas visuotinis 
metinis ALB Latrobe Valley Seniūni
jos susirinkimas.

Darbotvarkėje;
1. Susirinkimo atidarymas.
2: Susirinkimo Pirm, ir Sek. rinkimai. 
3: Revizijos komisijos pranešimas.
4. Seniūno metinės veiklos apžvalga.
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6.Susirinkimo nutarimas dėl komu
nistinių knygų bei kitos maskvinės 
p ropogandinės,-antireliginės 
ratūros, lietuvių kalba-esančios 
niūnijos bibliotekoje, likimo.
7.Revizijos komisijos rinkimai. 
S.Seniūno rinkimai.
.9.Klausymai ir sumanymai. 
10.Susirinkimo uždarymas.

litera-
se-

kliū-
so-

P.S. kadanagi dėl nenumatytų 
eių bei susidėjusių apylinkybių 
lidarumo mokestis nebuvo renkamas 
todėl malonūs tautiečiai prašomi kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. Šį klau
symų mėginsime išspręsti per susi
rinkimų .

Taip pat daugelis tautiečių yra 
pakeitę antrašus todėl žinantieji ma
lonei prašomi jiems pranešti mūsų 
susirinkimo datų bei vietų.

GEELONG.
A,L.G. Bendruomenės ApyL Vi

suotinis Susirinkimas įvykęs 1971 m. 
balandžio mėn. 25 d. Į Apyl. Valdy- 

bųišrinkto ir pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: 
Dr. S. Skapinskas - Pirmininkas, 
p. M. Kymantas - Vicepirmininkas, 
p. A. Steponavičius - Sekretorius, 
p. V. Česekas - Iždininkas.
p. A. Brazdžionenė Narė - Kultūros Rei
kalams.

Keturi Valdybos Nariai Bendruomenės Nar 
mams administruoti ir prižiūrėti - Admi

nistratoriai.
p. V. Paškevičius, p. V. Stuikevičius.
p. P. Saldukas. p. Z. Mikolaitis.
Į Bendruomenės Revizijos Komisiją iš
rinkta:
p. A. Jomantas jun. p. J. Deckys.
p. A. Baltrūnas.
Į A.L.G. Bendruomenės Garbės Teismų 
išrinkta:
p. R. Norvydas.
p. S. Slavickas, 
p. F. Andrikonis.

A. Brazdžionenė Narė - Kultūros Rei-

P- V. Cerakavičius. 
p. E. Grufas.

Valdyba.

MURRAY’S H.F. STORES
64S GEORGE STREET, SYDNEY —TEL: 26-1768

Australijos

LEIDĖJAS

Leidejo ir 
adresas:

6

informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius -Jfr 
W į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir' # 
S Anksčiau nustatytomis sąlygomis. #
B Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti "Sovietų ♦
♦ Rusijoje pasirinktinai" arba "Sovietinėms prekėms". Smulkesnę informaci- JJ ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje. J
S Murray's H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Banks town, Parramatta, jį 
ĮĮ, Cabramatta, Newcastle ir Sydney, N.S.W- #
| HEAD OFFICE; <

♦ MURRAY’S H.F. STORES 646 GEORGE STREET, SYDNEY - TtL: 26-1768 #
J REGISTERED AGENTS; #

f SYDNEY, N.S.W.: 5J CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Road #
S CABRAMATTA. Tel.: 728 - 7078. ’ #
♦ BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES. 5 Kitchener Parade, ♦
♦ BANKSTOWN. Tel: 709 - 8089. ♦
♦ PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES. 293 Church Street,

PARRAMATTA. Tel.: 635 - 9728- JJ NEWCASTLE, N.S.W. M u , c J
5 WICKHAM;MURRAY’S H.F. STORES. 93 Northumberland Street, £g WICKHAM, MEWCASTLE. Tel.: 61-5180. «

NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter Street, JJ NEWCASTLE. Tel-: 2-3596- «
6 MELBOURNE, Vic.: Mutual Arcade, 266 Flinders Street, *

Tel.: 63-7895- ____. .

t s

.. • U

Visi kviečiami!

Į STUDENTU IR JAUNIMO KONGRESO

Heidelburg Town Hall Penktadieni 28.5.1971 
Paremsite Jaunimo Atstovus.I Kongresą 

ir Melbourne Lietuviu Namus
Linksma Muzika! Studentiška Programa! Stalai 

Padengti šaltais skanumynais, ir šilta vakarienė 
Bus parūpinta.

Pakvietimo kaina S4.50. Gaunami pas
H. Antanaitį 4 Robert St., Nth. Balwyn Vic. Tel. 857-7248
L. Žalkauska 16 Nandina St., Forest Hill Vic. Tel. 874-5280. 

ir kas sekmadieni prie bažnyčios.

Sydney lietuvių sąv. mokyklos komitetas 
rengia metinį

Choro Valdyba,

* Geras orkestras * Įdomi programa. * Valgių 
ir gėrimų bufetas.

misn Paitogt
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

”0UR HAVEN”

kuris įvyks gegužės 22 d. šeštadienį, 7 vai. vak. 
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE.

50 Errol St., North Melbourne.

Maloniai kviečiame Jus su svečiais atsilankyti į ruošiamą 
MELBOURNO LIETUVŲ PARAPIJOS CHORO

Gegužės 29 d. šešt. 7 vai. vakaro 
Dancers Club, (atnaujintoj) Salėje 

Joseph St.jLidcombe
Gera muzika, programa, bufietas, turtinga loterija.
Bilietų kaina $2.50 stud, ir pen. $1.50

Bilietus ir vietas galima užsisakyti pas:
K. Stašionis -77-6707, ,E. Lašaitis -73-4118
E. Badauskienė -747-5742, V. Šliteris 89-3 607 
L Bieliūnas -797-7574.

Lietuviu Bendruomenes 
laikraštis

ALB Krašto Valdyba

“M.P.” Administracijos 
Box 4558. G.P.O..
SYDNEY N.S W. 2001

REDAKCINE KOLEGIJA:tEDEGUOJA
E. ir I. Jonaičiai, A.Laukaitis, 
irP. Pullinen.

Atsakomasis redk. A.Mauragis.
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave..

Picnic Point, N.S.W. 2213
Redakcijos tel. 77 6707
Administracijos tel. 649 9062
Redakcija rankraščius taiso ir trumpus 

savo nuožiūra.

"M.P.” prwnwmaU: metams 
pusei metų 

Užsienyje metams

At .kiro Nr. kauta 25 G.

• 10
• 5, 
•12,

Už si ūbimų turini neatsakoma.
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