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RIAUŠĖS LIETUVOJE
GEGUŽES 14 D., SEKMADIENĮ, 20 METU JAUNUOLIS ROMAS KALANTA 
SUSIDEGINO KAUNE VIEŠAME PARKE REIKALAUDAMAS LIETUVAI LAISVĖS.

Gegužes 22 d. ryte, Sydnėjaus ABC radio stotis paskelbė AAP - Reuterio 
žinią iš* Maskvos, kad Lietuvoje, Kaune įvyko 2-jų. dienu,riauše's.

Gauta papildomai žinių, kad persekiojimų banga Lietuvoje nesiliauja ir vie
nas lietuvis, Romas Kalanta vardan protesto užsipylę viešame parke ant savęs 
žibalo ir užsidegė, norėdamas susideginti. Po 12 valandų jis mirė*. Laidotuvėse 
dalyvavo keliolika tūkstančių žmonių, kurie šaukė Lietuvai laisvės. Policija 
negalėdama išsklaidyti minios, pašaukė kariuomenę. Riaušės tęsėsi dvi dienas^ 
gegužės 18 ir 19 d.d. Keli šimtai yra areštuotų, sužeistų ir vienas policininkas 
užmuštas.

Prieš Ši, žvėriška, sovietų elgesį turėtume išeiti su protestais, su tvirtu 
ryžtu kovoti su slibinu, kuris gresia visai žmonijai.

LAI GYVUOJA LAISVA LIETUVA

Lenkų savaitraštis Argentinoje 
Lietuvos šventes, Vasario 16, proga, 
jai paskyrė visų puslapį. Viršuje ant
ras: e lietuvių kalba - Lietuvių Tautos 
Šventė. Pats straipsnis atspausdintas 
lietuvių ir lenkų kalbomis. Ten pažy
mėta: “Stipriai tikime, kad gris laikai, 
kada bendras priešas bus nugalėtas 
ir kada mūsų valstybėm bus užtikrin
ta laisvė į styti savo krikš
čionišką kultūrą. Lai gyvuoja laisva 
Lietuva*.

(Elta) 
****

Kas tada norės dirbti?
SACRAMENTO. — CaJiforni- 

jos gubernatorius Reagan su- 
kritikavo Nixono planą garan
tuoti kiekvienai šeimai minimu- 
Įną pajamų. Tada Amerika pa
sidarytų išlaikomųjų valstybė: 
kas gi norės dirbti, kai žinos, 
jog jam valdžia duos tiek, kiek 
reikia pragyventi. Jis siūlo dė
mesį nukreipti į nedarbą, kad 
kiekvienas galėtų dirbti, kas no
ri ir pajėgia.

STALAGŲ SODININKAS: — Aš žinau, kaip apkarpyti tą liertuvišką medelį.

Kalifornijoje, San Diego mieste 
leidžiamas ‘The San Diego Union’ š. 
m. balandžio 2 d. įdėjo Alan Dean 
(Copley News Service) informacija, iš 
Vienos apie Kremliaus pastangas 
smogti savo piliečiams - ne rusams. 
Esą, pagal šaltinį, sovietų slaptoji 
policija įsakiusi sužlugdyti politinę 
opozicija, trijose Baltijos respubliko
se - Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
ir - Ukrainoje. Būvą laukiama masiniu, 
suėmimų. Daugiausia jų įvykę Ukrai
noje ir Lietuvoje. Šalia suėmimų dar 
išryškėjusi ir policijos tardymų bei 
kratų privačiuose butuose banga. Tai 
liudiju - L- Brežnevas esąs susirūpi
nąs ne rusų tautybių piliečių tarpe 
plintančia pasipriešinimo rėžimui, na
cionalizmo banga.

(Elta) 
****

VLIKO ĮGALIOTINIS J. LAPŠYS 
CANBERROJE

Gegužes 24 d. p. J. Lapšys at
skrido i Canberrą, čia matysis su Aus
tralijos vyriausybės ir parlamento na
riais bei su JAV ambasadorium. Ke
lionės tikslas informuoti Australijos 
valdžios organus apie Romo Kalanto 
Įvykius Lietuvoje taip pat pareikšti 
protestą Australijos lietuvių vardu dėl 
tokio žiauraus elgesio Sovietų val
džios Lietuvoje.

Tuo pačiu metu p. J. Lapšys Įsi
jungs į Pavergtųjų Tautų protesto de
monstracijas, kurios vyks Canberroje 
gegužės 25 d. ****

MEMORANDUMAS NIXONUI
SUTEIKTI LIETUVIU TAUTAI 

LAISVO APSISPRENDIMO TEISĘ 
Vilkas kreipėsi į JAV Prezidentą 

R. Nixona
Ryšium su š.m. gegužės 22. d- 

JAV Prezidento R. M. Nixono kelione 
Į Maskvą, egzilinės organizacijos New 
Yorke: VLikas, Baltijos Valstybių 
Laisvės Taryba, Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas (ACEN) pasiuntė Prezi
dentui atitinkamus raštus - memoran
dumus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, aptaręs tarptautinę pa
dėti, pasiuntė Prezidentui Nixonui š. 
m. gegužės 11 d. raštą. Elta patiekia 
kai kurias jo mintis:

Pirmiausia pažymėta, kad Prezi
dento kelionės, kuria siekiama išlai
kyti bei sustiprinti taiką pasaulyje iš
vakarėse Vlikas jaučia turįs pareigą 
jam perduoti nutildytos lietuvių tautos 
nuotaikas bei troškimus.

Per kelerius pastaruosius metus 
lietuvių tauta nekartą yra parodžiusi 
laisvės troškimą bei pasisakiusi 
prieš svetimą valdymą. Lietuvių tau
tos ryžto dvasia liudijo ypač du įvy
kiai - tai Lietuvos katalikų masinis 
protestas šių metų pradžioje ir Simo 
Kudirkos gynimosi kalba teisme. Dėl 
to Lietuvos gyventojai tai prezidento 
kelionei skiria ypatingą dėmesį. Lie
tuvių tauta dėkinga JAV-bėms, joms 
lig šiol nepripažįstant Baltijos vals
tybių okupacijos.

Vliko rašte toliau nurodoma, kad 
Prezidento viešnagės Maskvoje metu 
galėtų būti iškeltas Baltijos valsty
bių bei kitų kraštų, Rytų bei Vidurio 
Europoje, sovietų įtakoje esančių, 
klausimas. Sovietai, savo tikslų siek
dami, naudoja įvairias priemones pa
versti pastovia šių dienų teritorinę 
bei politinę padėtį, tuo pačiu metu 
skelbdami skatina politinės įtampos 

švelninimą. Rusai viliasi gauti iš Va
karų didžiųjų valstybių net pažadus 
minėto status quo klausimu.

Vilkas pažymėjo, kad dabartine 
padėtis Europoje atsiradusi dėl visos 
eilės Sovietų agresijos veiksmų ir 
tarptautinės teisės pažeidimų. Todėl, 
jei dabartinė padėtis bet kuriuo būdų 
būtų pripažinta, tai turėtų tokius nei
giamus padarinius: a) būtų įteisinti 
nenatūralūs, jėgos keliu atsiradę pa
keitimai Europoje, b) būtų pasitarnau
ta Sovietų Sąjungai, jai sprendžiant 
vidaus bei užsienio sunkumus, taigi, 
ją Įgalinant dar labiau grėsti taikai 
bei pastoviai laisvosios Europos da
lies bei kitų pasaulio sričių padėčiai, 
c) Įtampa pasauly, užuot mažėjusi, 
dar padidėtų ir d) būtų kirstas skau
dus smūgis sovietų pavergtų tautų vil
tims sulaukti laisvės.

Vlikas pabrėžė: ‘Lietuvių tauta 
turi ypatingą viltį bei pasitikėjimą, 
jog nebus pripažinta sovietų imperi
jos ekspansija’.

Ryšium su išdėstytomis mintimis 
Vlikas kreipiasi į JAV Prezidentą, 
jo prašydamas:

a) toliau nepripažinti neteisėto 
Baltijos valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjunga ir tai patvirtinti Maskvos pa
sitarimuose,

b) susilaikyti nuo bet kokiu pa
žadų ar nuolaidų Sovietų vadams, jei 
tai tiesioginiai ar netiesioginiai ga
lėtų pažeisti tradicinį JAV-bių reiš
kiama nepripažinimo nusistatymą ir 
tuo būdu pakenktų ar atidėtų paverg
tųjų tautų siekimus, joms laisvės 
trokštant, ir

c) reikalauti iš Sovietu vyriausy
bės suteikti lietuvių tautai laisvo ap
sisprendimo teisę, kuria butų atstaty
ta nepriklausoma, demokratinė Lietu
vos respublika.

(Elta)
****
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MES IR MŪSŲ. BENDRUOMENĖ

Australijos Lietuvių Bendruome
ne jau žengia tretįjį dešimtmetį, tai 
gan ilgas laiko tarpas. Jei palyginsi
me jį su Lietuvos nepriklausomybės 
gyvenimu, tai pamatysime, kad per 
tą laiką galima buvo labai daug pada
ryti. Lietuva per tą laikotarpį sužydė- 
jo visose sritise, iškėlė žibintus vi
sose mokslo šakose ir ta kultūrine 
potencija mes gyvename ir dar ilgai 
gyvensime. Galima sakyti kad ir mūsų 
bendruomenė yra tos šviesos maža 
atošvaistė. Klausimas iškyla kaip il
gai mes šviesime? O tai pareis nuo 
mūsų bendruomeninio susipratimo.

Daugelis mūsų žmonių jau užge
so, nutruko jų ryšiai su lietuviškos 
kultūros šviesa, jie nesijungia į mū
sų bendruomenę. Pagal bendruomenės 
statuto raidę ir dvasią jie mums pri
klauso, nes yra kilę iš tos pačios 
tautos, tačiau nėra priemonių juos su
sigrąžinti ir įžiebti kad jie šviestų 
ta pačia šviesa. Grįžimas, žinoma,ga
limas, bet jis priklauso nuo kiekvieno 
individo atskirai. Bendruomenė gali 
rūpintis it padėti tik tiems, kurie lai
ko save lietuviais ir nori likti lietu
viais, kiti sąmoningai ar ne sąmonin
gai atsiduria anoje pusėje bendruo
menės ribų.

Plačia prasme kalbant, bendruo
menė yra tautiniai socialus junginys, 
kuriame gali pasireikšti diferencija- 
cija įvairiose srityse: ideologinėje, 
politinėje, “kultūrinėje ir kt., bet ne
turėtų jos būti ten kur kalbama apie 
pačią bendruomenę kaip apie lietuviš
ka, gyvastingumo reiškinį. Tas pagrin
dinis elementas jungia ne tik vienus 
su kitais, bet ir su tauta esančia ver
gijoje ir negalinčia savo valią pareikš
ti.

Kartais individai gali būti taip 
apsėsti kurios nors minties ar idėjos, 
kad jie nebegali ar geriau pasakius 
nebepajėgia atskirti kas yra toji tik
roji jungtis, jiems rodosi kad pati 
bendruomenės dauguma stovi prieš 
jų įsitikinimus ir kovoja su jais ‘tei
singaisiais* •

Kovodami už savo įsitikinimus 
jie dažnai veda kovą prieš pačią ben
druomenę. Ta kova, žinoma, nieku ki
tu negali pasireikšti kaip pasitrauki
mu iš bet kokios lietuviškos veiklos. 
Kiekvienas turime savo nuomone, sa
vo pažiūras ir už jas galime ne tik 
pasisakyti bet ir kovoti, bet-nemaišy
kime bendruomenės reikalų,kame esa
me visi tos pačios tautinės meilės 
Įpareigoti būti broliais lietuviais. Jei 
tas magiškas žodis mus nebejungs ir 
nebetrauks mes greitai užgesime. To
dėl mokėkime atskirti kas mus ski
ria, bet dar labiau mokėkime suprasti 
kas mus jungia. Tada tik mylėsime 
savo bendruomenę ir gerbsime jos va
dus, deja, šiandieną mums iki tokio 
susipratimo laipsnio dar toli gražu.

am
****

— Komunistas yra asmuo, ku
ris naudojasi jūsų puodu, jūsų 
žąsiai virti.

Studijų Dienos. Mūsų pastangos išlikti lietuviais - skaito ALB Kraš
to Valdybos p-kas V. Neverauskas. Sėdi moderatorius J. Jonavicius.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBES
AUSTRALIJOJE ŽODIS

Artėja Birželis. Ir šiemet, kaip 
ir kasmet, prisiminsime tas skaudžias 
mūsų Tautai dienas, kada buvo atim
ta laisvė; kankinta, kalinta, tremta, 
žudyta nesuskaitoma daugybė mūsų 
tautiečių. Prisiminsime tą suspindė- 
jusią akimirką, kada kraujo ir gyvy
bės auka buvo atstatyta laisva Lie
tuva. Bet vėl okupacijos. Paskutinio
ji dargi baisesnė uz pirmąsias, nes, 
įgavusi nuolatinumo pobūdi. Jos už
mojai - nurašyti Lietuvą ne vien kaip 
nepriklausoma valstybę, bet ir kaip 
tautą, išniekinti, užmirštin nuvaryti 
jos praeiti, o vietoj jos - pastatyti 
kruviną dabartį.

Ir mes esame tų okupacijų aukos. 
Bet mes esame laimingi ištrukę iš to 
jėgos sukurto pragaro. Užtat mes tu
rime būti nesvyruoją liudytojai - mu
su Tėvynei padarytų nelaimių ir mū
šį Tautos pasiryžimo kovoti už lais
vę.

Kas kuo galime - kovokime ar 
bent remkime kovos judėjimą. Kad ir 
nedidele auka.

Iki šiol mūsų aukos buvo gausios. 
Per maždaug vienerius metus mūsų 
bendruomenė per Tautos Fondo Atsto
vybę ir jos skyrius suaukojo Tėvynės 
vadavimo kovai apie $2000. Visi pi
nigai, atskaičius nežymias išlaidas, 
pasiųsti Centro Valdybai JAV. Ypač 
daug aukų iš Sydnėjaus, Melbourne 
(Melbourne pats tiesiai aukas persiun
tė), Canberros, Brisbanes. Centro 
Valdyba, padėkojusi Australijos lie
tuviams už aukas, pareiškė ypatingą 
pasigerėjimą.

T.F.A. prašo visur, kur tik yra 
sąlygos, rengti Birželio dienų minė
jimus su tinkama programa, tautiečiai 
kviečiami kuo skaitlingiausiai tuos 
minėjimus lankyti ir, pagal galimybę, 
aukoti laisvės reikalams. Net ir ma
žiausia auka bus lyg ir nedidelė plyte
lė Lietuvos laisvės atstatymo rūme.

Tautos Fondo Atstovybė
* Australijoje

****
SPAUSTUVĖS REIKALU

Svečiuojantis pas mane sydnėjiš- 
kiams p.p. Baužėms, tarp kitų visuo
meniškų temų įsišnekova ir apie 
spaustuvės įsigijimą. Pono A. Baužės 
projektas labai paprastas ir realus. 
Girdi susimeskime keli po 2 ar 3000 
dolerių ir viskas. Atseit iš karto atsi
stoti ant stipraus finansinio pagrindo. 
Aš manyčiau, kad naudingiau (visuo
menių požiūriu) būtų įtraukti daugiau 
žmonių sudarant platesnio pobūdžio 
akcinę bendrovę. Vienos akcijos kai
na sakysime nemažiau $100. Savaime 
suprantama, kad akcijų kiekis vienam 
asmeniui turi būti ribotas, daleiskim 
20. Pasireiškęs bendruomenėje saky
sim ‘pilietinis karas* be blogų pasėkų 
paliko ir gerų. Jis bendruomenę suce
mentavo^ išsijojo. Aukų sąrašas paro
dė kas sielojasi bendruomenės nelai
mėje, o kas tyčiojasi arba laikosi in
diferentiškai.

Visai nepaslaptis, kad į bendruo- 
menio darbo areną išėjo nauji veidai. 
Skaitydamas MP įvairius pamokslus 
apie lietuvybės išlaikymą, jaunimo su
anglėjimą ir kitas deganči s proble
mas, iš sąrašo matau, kac daugelis 
jų prie dabartinės spaustuve, beveik 
neprisidėjo. Atseit drąsiai važiuoja 
į lietuvybės jomarką su svetimu ark- 
kliuku. Dabar visa senesnė karta esa
me pasiekę savo turtu zenitą. Laikas 
truputį nusijoti, kad ir ausenų sauje
lę švariam tautinės reikšmės bizniui. 
Gyvendami tipiškai angliško kapita
lizmo krašte, darome mirtina, nuodėmę 
neišnaudodami elementarinių, mums 
lengvai prieinamų sąlygų. Galima iš 
anksto pasakyti, kad prie akcijų pir
kimo eilutė nesusidarys. Daugelis lai
kysis dogmos: - Tu duok, o aš pašne
kėsiu. Jeigu per visą Australiją atsi
ras apie 150 tautiečių, tai spaustuvės 
įsigijimas garantuotas. Akcija nebus 
auka, bet gryna investacija su labai 
aukštu tautinės ambicijos nuošimčiu. 
Manau, kad Sydnėjuj atsiras padorių 
viengungių, arba bevaikių šeimų, ku
rios pradžiai už mažesnę nuomą užleis 
savo pustuščius namus spaustuvei. 
Krašto V-bos paskirta spaustuvės ko
misija visas galimybes jau ištyrė. Be
lieka tik Įsupti varpus šaukiant dole
rinę talką. Krašto Valdyba į spaustu
vės administraciją turėtų įeiti lygia- 
teisiu nariu. Taip, kaip Adelaidės L. 
S-je, Apylinkės V-ba turi savo atsto
vą. Sveikais ekonominiais pagrindais 
sukurta akcinė b-vė, sąžiningai tvar
koma ir kontroliuojama, nuostolio nie
kad neturės. Visiems gali būti pavyz
džiu Melbourne ‘Talka*. Važinėdamas 
po Australiją ne vienam ši, reikalą esu 
užsiminęs. Tik keletas griežtai atsi
sakė, dauguma pritarė. Kapitalo, ku
ris skamba, iš vienos akcijos nesu
krausime, bet tautinės sąmonės ugdy
me jaunajai kartai, tikrai daug patar
nausime. O svarbiausia, kad turėsime 
Australijos lietuvių atranka, pasiryžu
sią ne žodžiu, bet vertybine akcija 
prisidėti prie lietuvybės išlaikymo 
šiame demokratine’s laisvės krašte^ 
Gerbiamo kooperatininko L. Barkaus 
iškeltai minčiai nuoširdžiai pritariu.

**** VI. Dumčius

MELBOURNO LIETUVIU. NAMU. 
RŪPESČIAI

Kiekvienas atsilankęs į Lietuvių 
Namus randa lietuvišką šilumą ir jau
čiasi laisvai, bet juose yra ir trūkumų. 
Aišku, trūkumų yra ir bus kol nesupra
sime visi, Viktorijos valstijos lietu
viai, juos nors ir mažu savo piniginiu 
įnašu paremti ir nario mokestį susimo
kėti. Kaip žinome, turime naują Lietu
vos Nepriklausomybės 50 metų jubi
liejinę salę, bet jinai dar nebaigta, 
virtuvė neįruošta ir oro vėdinimo sis
tema per silpna. Daug ir kitu, pagerini
mų ir įrengimų laukia įgyvendinimo, 
bet visa bėda stoka pinigų ir entuziasn 
mo. Nemanau, kad mes jau tokie abe
jus esame savo Lietuvių Namų atžvil
giu, tik reikia judinti miegalius, o jų 
deja, yra daug.

Per Atvelykio Margučių balių Lie
tuvių Namų Tarybos pirmininkui p. 
Bladzevičiui priminus, kad komercinės 
salės užuolaidos baigia susidėvėti, 
tučtuojau buvo sumesta graži pradžia 
sumoje $48. Klemas Grabauskas $10, 
Antanas Beinorius $11, Vladas Silins- 
kas $10, Antanas Bajoras $4, S. Le- 
liuga $2, A. Zubras $2, P. Songaila 
$2, A. Pocius $2 ir K. Prašmutas $5. 
Štai Velykų antra dieną po koncerto 
susirinkus vaisems pas p.p. Šnirus, 
šeimininkei pasiūlius vėl surinkta au- 
ku $55. Aukavo po $10: J. Sniras, An
drius Schubert, E.J. Kalnėnai ir Pun- 
putis; po $5: Manfred Schubert, J. Ma- 
kulis, S. Bartuškienė.

Viso minėtoms užuolaidoms buvo 
sudėta $103. Labai gražu, kad per po
būvius ir vaišes prisimenama lietuviš
ki reikalai, reikėtų šį pavyzdi įsisa
vinti ir kitiems tautiečiams.

K. Prašmutas
****

KUN. DR. P. BACINSKUI 60 METU.
Kun. dr. P. Bašinskui gegužės 

18 d. suėjo S0 metų amžiaus. Sveiki
name gerb. jubiliejatą ir linkime ilgo 
ir gražaus gyvenimo besidarbuojant 
savo tautiečių tarpe.

_______________ Red.

LIETUVIU KALBOS KURSU 
PERDAVIMO AKTAS

Lietuvių Akademinė Korporacija 
Romuva, įsteigusiu Lietuvių Kalbos 
Kursus Viktorijos Švietimo'Ministeri
jos Šeštadienio Moderniųjų Kalbų Mo
kykloje, šiuo perduoda tų kursų Tėvų 
Komitetui:

a) Korp! Romuvos lituanistinio 
lavinimosi fondą,

b) Romuvos korporantų paaukotą 
ir iš fondo lėšų nupirktą turtą,

c) turto knygą, kasos knygos fo
tostatinę kopiją, ir piniginių tranzak- 
cijų pateisinamus dokumentus.

Visą su kursu steigimu surišta, 
susirašinėjimo medžiaga ir fondo ka
sos knyga pereina Korp! Romuvos ar
chyvam

Nuo šios dienos Tėvų Komitetas 
perima visą atsakomybę už tų kursų 
tolimesni vedimą, t.y. kiek tas liečia 
mokinių ir mokytojų verbavimą, bei 
fondo tvarkymą, ir rūpinasi High School 
Certificate pripažinimo iš VUSEB rei
kalu.

Tolimesniam ir sėkmingam kursų 
veikimui užtikrinti Tėvų Komiteto pir
mininkas buvo pristatytas Šeštadienio 
Moderniųjų Kalbų Mokyklos vedėjui 
p. Eurnie P. Rymer, kuris sudaro vie
nintelį teisėtą Tėvų Komiteto ryši su 
Viktorijos Švietimo Departamentu ir 
VUSEB. Lietuvių Kalbos Kursų admi
nistracija priklauso Viktorijos Švie
timo Departamentui.

P. Stasys Stankūnavičius sutiko 
palikti tu kursų akademiniu prižiūrė
toju (academic supervisor) ik. 1972 
mokslo metų galo.

Priedas: ALB Melbourne Apylin
kės Kontrolės Komisijos aktas.
Stasys Staniam a vielas, 
Korp! Romuvos lituanistinio 
lavinimosi sekcijos pirmininkas
Henrikas Antanaitis,
Korp! Romuvos lituanistinio 
lavinimosi fondo iždininkas
Algis Liubinas, 
Lietuvių Kalbos Kursų 
Tėvų Komiteto pirmininkas.
Jonas Juška, 
Lietuvių Kalbos Kursų 
Tėvų Komiteto sekretorius 

****
Melbourne, 1972.5.15

LIETUVOS KATALIKU MOKSLO 
AKADEMIJAI 50 M.

Vliko Pirmininkas dr. J.K. Valiū
nas š.m. balandžio 30 d. raštu pasvei
kino Lietuvos Katalikų Mokslo Aka
demiją, New Yorke iškilmingai minė
jusią 50 m. veiklos sukaktį. Dr. Va
liūnas sveikinime pažymėjo: ‘Lietu
vos Katalikų Mokslo Akademijos įna
šas į Lietuvos kultūros lobyną yra 
žymus ir reikšmingas. Jos rėmuose 
išaugo visa eilė mūsų mokslininkų 
ir kūrėjų. Ypatingai atžymėtina dabar
tinė Akademijos plati ir sėkminga 
moksline veikla už pavergtos tėvynės 
ribų.

Jos periodiški suvažiavimai bei 
gausūs mokslinių darbų leidiniai yra 
nepamainomas įnašas į mūsų kultūros 
klestėjimą. Linkiu Akademijai ir to
liau telkti pajėgiausius mūsų moksli
ninkus ir sėkmingai krauti kultūrinius 
lobius šviesesnei Lietuvos ateičiai*.

L.K. Mokslo Akademijos New 
Yorko Židinio surengtame minėjime 
Akademijos veiklą apžvelgė kun. prof. 
St. Yla, Žurnalistikos premija (kun. 
dr. J. Prunskio vardo) įteikta prof. J. 
Brazaičiui. Akademijos 50-čio proga 
šalia sveikinimų žodžiu, gauta ir daug 
sveikinimų raštu. Meninėje dalyje pa
sirodė pianistė J. Rajauskaitė - Pet
rauskienė.

(Elta)
****
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DŽIAUGSMO IR KANČIOS MOTINA

Vienintelė reikšmingiausia mote
ris Naujajame Testamente, Marija, ap
dovanota moteriškomis dorybėmis, 
šviečia mums Šventojo Rašto tekste. 
Mes nežinome, kaip ji atrodė. Viena 
kita smulkmena iš jos gyvenimo yra 
palikęs Lukas, bet jos išvaizdos jis 
neaprašė. Iki šios dienos yra tikima, 
jog Marija buvo skaistaus ir kuklaus 
grožio mergaitė iš Galilėjos. Garsus 
menininkai, kaip Raffael ir Leonardo 
da Vinci tą įsitikinimą palaikė ir mes 
priimame jų Madonų paveikslus - dalis 
musų kultūrinio paveldėjimo - už tei
sybę, kuri mums amžinai liks nežinor- 
ma.

Vardas Marija hebrajų šeimose 
pirmame šimtmetyje prieš Kristų buvo 
lygiai mėgiamas, kaip ir dabar Vaka
rų pasaulyje. Naujame Testamente 
yra minimos penkios Marijos. Ka sako 
mums turimieji šaltiniai apie garsiau
siąją visų Marija, apie Motiną Kris
taus?

Pirmiausia sutinkame ją gyvenan
čią Galilėjos kaimelyje Nazareth. Is
torija rodo ją kilus iš paprastų namų. 
Jos auka šventykloj buvo tik pora ba
landžių, nes būdami neturtingi, jos 
šeima negalėjo sau leisti avies ar avi
nėlio. Mes žinom, kad Marija kalbėjo 
aramajų kalba, Kristaus gimtoji kalba, 
kurios forma šiandien tebekalba vie
nas kitas kaimas Lebanon e ir Sirijoj. 
Ji dėvėjo ilgus plačius rūbus, kokius 
šiandien dėvi beduinai, dėvėjo sanda
rius ir galva pridengė nuo karštos sau
les saliu, ar vadinamu veliumu.

Įvyksta mums žinoma Kalėdų is
torija, kuria vaizdžiai pasakoja Mato 
ir Luko evangelijos. Tai vyksta maž
daug tarp 8 ir 5 metų prieš Kristų, nes 
pagal modemų apskaičiavimą mūsų ofi
cialusis kalendorius yra klaidingas.

Auga vaikas Nazareth’e, Marijos 
gimtinėj. Ji visus savo kaimo žmones 
pažįsta; giminės, draugai ir kaimynai 
yra dažni svečiai žemame akmenų na
melyje. Marija verpdama ar kitokius 
ruošos darbus dirbdama kalbasi su te
tomis ir kaimynėmis. Sutemus grįžta 
piemenys iš kaimynų ir kaimas pakvim
pa aromatiškais vakarienės kvapais. 
Kol moterys suguldo vaikus, vyrai dar 
ilgai grupėmis sėdi prie ugnies ar 
prie slenksčių iki vėlumos.

Legenda prideda mums labai ar
timų, žmogiškų reiškinių. Bažnyčios 
rašytojas iš 5-tojo šimtmečio, Kyrillos 
iš Aleksandrijos, galbūt remdamasis 
senais padavimais, rašo: “...Marija 
paimdavo Jėzų už rankos, pavesdavo 
keriu ir sakydavo: 'Dabar pabėgiok 
pats?’ ...Bet Jis laikydavo jos ranką, 
šen ar ten pastovėdavo ir vėl tampy
davo motinos sijoną, kol jį paimdavo 
ant rankų ir nešdavo*. Evangelija ra
šo, jog kartą Marija jau šešiametį Jė
zų pasiuntė į kaimo šulini vandens. 
Jam beeinant iš rankų iškrito ąsotis 
ir sudužo, bet Jis visvien parnešė 
vandens sterblėje. 'Marija tai pama
čius labai nustebo ir priglaudus Jį pa
bučiavo*.

Juozapas buvo šeimos galva ir 
niekur nėra jokių įtarimų jį buvus blo
gu tėvu. Jo staliaus dirbtuvė tikriau
sia buvo šalia namo ir ritminis plaktu
ko karimas, piuklo ir Juozapo klijentų 
balsai prisidėjo prie Kristaus vaikys
tės simfonijos.

Štai suaugęs sūnus išeina iš na
mų. Ji išlydi motinos rūpesčio žvilgs
nis, motinos baimė. Marija laikosi nuo
šaliai ir rūpinasi šeima Nazareth’e. 
bet jos mintys lydi sūnų. Ji girdi Jį 
darant stebuklus, gydant ligonius, sa-

Madona su Kūdikėliu ir Šv. Elzbieta su Jonu - Leonardo da Vinci.

kant pamokslus. Ji girdi sūnaus vardą 
paplitus per visą Siriją ir ji žino, kad 
jis 'neturi kur priglausti galvos*. Ji 
žino, kad jis kartais neturi ką valgyti. 
Bet retkarčiais, sūnui atvykus Galile- 
jon, ji išeina ant kelio ir stengiasi 
nors trumpai akimirkai jį pamatyti. 
Galbūt ji priklauso tai grupei moterų, 
kurios gydė 13 vyrų būrelio kojų žais- 
das. Skaudus nujautimas kankina varg
šę motiną...

Palaimintoji tarp moterų.
Iš škicinių informacijų formuojasi 

gyva, galvojanti, veikianti būtybė. Ma
rija, kilusi iš bendruomenės, kuri iš 
moterų laukė = galbūt ir šiandien tebe
laukia - visiško paklusnumo; bet Ma
rijos atsidavimas nebuvo aklas. Ange
lo Apreiškimas nebuvo įsakmus, bet 
Dievo Malonės, Dievo Noro Apreiški
mas ir ji galėjo atsisakyti. Galėjo at
sakyti Angelui: - Ne! - ir būtų sau 
daug skausmo ir kančios sutaupiusi. 
Bet ji tik trumpai pagalvojusi sutiko. 
‘Teesie man pagal Tavo žodį!...’ Ji, 
žinodama pranašystę, neprašė, galbūt 
net ir nepagalvojo prašyti, atitolinti 
kartybių taurę.

Kristaus Kančios dramai vykstant 
Marija išsilaiko atskirai. Be abejonės 
ji pergyvena dienas sunkios vidujinės 
kovos, ilgas kankinančias skausmo 
naktis... Ji pasiduoda Aukščiausiajai 
Variai, ji jaučia pasitikėjimą, jai su
teiktą. Širdies gilumoje, begaliniame 
skausme, ji jaučia esanti palaiminta 
tarp moterų.

Matome ją stovint po kryžium. Di
dingą neišmatuojamam sopulyje, Moti
na Žmogaus. Jos skausmas - viso pa* 
šaulio motinų skausmas, jos ašaros ° 
visų motinų ašaros. Marija atsirėmusi 

Jono Apaštalo peties ir paskutinis gy
vo Sūnaus žvilgsnis skirtas Motinai:
- Moterie, štai Tavo sūnus! - Ir Jonui:
- Žiūrėk, čia tavo Motina! - Paskutiniu 
žemės gyvenimo momentu išpildyta sū
naus pareiga, parodyta sūnaus meilė 
motinai. Motinos senatvė aprūpinama; 
Jonas pasiima Mariją į savo namus, 
nes Juozapas tuo laiku buvo jau mi
ręs.

Jos kančia praėjo, jos uždavinys 
atliktas. Trumpai matome ją Jeruzoli- 
me, kur ji su Kristaus Apaštalais nu
ėjo. Tapę našlaičiai, jie jungiasi ug
ningoj maldoj. Kristui iškilus į dangų, 
šis paskutinis stebuklas užbaigia ra
tą, prasidėjusi Angelo Apreiškimu:
- Tu pagimdysi Sūnų!...

Taip Marijai dar tebesant gyvai 
ir jai dalyvaujant gimė krikščioniškoji 
Bažnyčia. Ephesus mieste, dabartinėj 
Turkijoj, kur pagal legendą Jonas 
apaštalavo, turistą nuveda į mažą na
melį ant kalno, kur tariamai Marija nu
mirė. Pagal kitus parodymus, ji iki 
mirties gyvenusi Jerųzolime. Laikui 
bėgant sutvirtėjo krikščionyse įsitiki
nimas, jog po mirties Marija su kūnu 
buvo paimta į dangų. Padavimas, ku
riuo remdamasis popiežius Pijus XII 
1950 m. Marijos į dangų ėmimą pakėlė 
į dogmą.

Nuo pirmojo šimtmečio, pagal mū
sų laiko skaičiavimą, ta vieniša, jau
dinanti moteris, Kristaus Motina, tapo 
pasaulio motina ir tikinčiųjų fantazija 
įgavo sparnus. Marijos koplytėlės ėmė 
puošti pasaulio kryžkeles, pamaldus 
keliauninkai tūkstančiais eina prie 
jos altorių. Jos paveikslai nešami 
precesijose ir Jos garbei giedami him
nai. Miestai vadinami Jos vardu ir kai- 

kurios didžiosios pasaulio bažnyčios 
- tarp jų Notre-Dame Paryžiuje - jai 
pašvęstos. Ir taip Marija, paprasta 
Galilėjos kaimo mergaitė dar ir šian
dien tebera aukštu simboliu amžinos 
motinystės.

O. Areimaitė 
*w* ■

PAVĖLUOTA KOVA
- Dauguma moterų neturi jokio ry

šio su vyru, - taip sako šiuo metu pa
garsėjusi moterų ‘vaduotoja’ ir rašy
toja anglė Germaine Greer. Ji piktai 
įsitikinusi, jog vyrų valdomame pa
saulyje moteris gali save įrodyti tik 
per provokaciją. Savo knygą ji pava
dino ‘The Female Eunuch’, kurioje ji 
nurodo tam tikrus pasisekimo ‘recep
tus’ bendruomenėje, profesijoj ir mei
lėje. Pagal ją ‘Female Eunuch’ pri
valo atsisakyti vedybų. Germaine įsi
tikinusi, jog laisvės nebus, jeigu ne
bus moterų pasiruošusių būti atstum
tos, ekscentrikės ar perversiškai gy
venti. Ji priešinasi amžino moterišku
mo stereotipui, belyčiui, desodoruo- 
tam, kvepalais išpurkštam sexo ob
jektui. Su kairiais radikalais ji tiki 
totaliu nu-tabu-išėji.mu ir meilę išreiš
kia šokiruojančiai vulgariai. Bet čia 
pavojus; ‘shock’ dar tebėra aukštoj 
komercinėj vertėje ir lengviau parduo
damas. Jis jai atnešė tam tikros gar
bės ir pinigų. Ji riejasi kaip vulkanas, 
grubijoniškai ir kartais švelniai, mir
ties rimtumu ir protarpiais kikenančių 
humoru. Per ‘shock’o’ įsibėgėjimą ir 
retkarčiais sužibantį intelektualinį 
išdidumą, pabaigoje ji gana kukliai 
sako: - mano knyga atsirado ne dėlto 
kad moterims pasakyti ką jos turi da
ryti, bet kad moterys atrastu savo va
rią. Kuomet tai įvyks, moterys galės 
pasakyti, ko jos nori ir kaip nori. - 
Galbūt Germaine’s norai geri ir labai 
gaila, kad jau dabar uždėtas atspau
das, jog iš jos tepaliks, ką ji, kaip 
priemonę tikslui pasiekti naudojo - 
porą plastiškai akiplėšiškų pasišau
dymų nešvankiais keturraidžiais žo
džiais ir šlykšti interpretacija vyro 
ir moters meilės.

Vokiečių rašytoja Renette Reuter 
autorė knygos ‘Vedybos - senas žai
dimas naujomis taisyklėmis’ (‘Ehe - 
altes Spiel mit neuen Regeln’) nesi
švaisto Germaine’s vulgariais žaibais, 
nepropaguoja nei švelnaus katytės 
glaustymosi apie vyro kojas. Kaip iš 
knygos pavadinimo matyti, ji pareiš
kia norą reformuoti vedybinio sporto 
taisykles. Sporto, kuriame moteris yra 
lygi partnerė vyrui. Vokietės moters 
skundas ne dėl meilės laisvės, bet 
del moderniškam amžiui pritaikyto 
laisvės reguliavimo. Savotiška, bet 
vokiečiai visuomet mėgo ‘Ordnung’a.’; 
taigi ir meilės laisvėje.

Lietuvė moteris šiame agresyvu
mo, provokacijos ir prisitaikymo miši
nyje yra tik pasyvi stebėtoja. Dažnai 
net nuobodžiai žiovaujanti. Kodėl?

Lietuvė moteris nuo neatmenamų 
laikų buvo laisva.

1615 m. Bazelyje išspausdintas 
Mykolo Lietuvio (spėjama jog po sla
pyvardžiu slepiasi to laiko Lietuvos 
pasiuntinys Kryme Mykolas Tiškevi
čius) dešimt įvairaus istorinio turinio 
fragmentų traktatas ‘De moribus Tar- 
tarorum, Lituanorum et Moschorum’. 
XVI amžiaus viduryje rašydamas apie 
rietuvių, totorių ir maskvėnų papro
čius Mykolas Lietuvis kreipėsi į didį
jį kunigaikštį Žygimantą Augustą 
(1548-1572) siūlydamas daryti reformų. 
Septintasis traktato fragmentas skir
tas rietuvių moterų laisvės kritikai. 
Štai to fragmento ištrauka pažodžiui:

‘Totoriai visuomet laiko savo 
žmonas uždarytas, o mūsiškės, nieko 
neveikdamos, vaikščioja iš namų į 
namus, dalyvauja vyrų sueigose ir dė
vi vyriškus drabužius. Iš to atsiranda 
gašlumo. Totoriai stengiasi pripildyti 
gyventojais žemę, kuri leista žmonėms 
gyventi ir padauginti žmonių giminę 
Dievo garbei, nes žmona imama dėl 
vaikų, o ne dėl gašlumo ir kiekvienas 
vyras turi kelias žmonas.

(Nukelia j, 4-tų psl.) ; .
' * ' A ’ ■ *- • • *« • ■ - - ’ —■ t .. •. '»■ '
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MIEGO NUODĖMES

Kas miega - tas nenusikalsta, - 
sako senas priežodis. Lovos nuodė- 
miautojai geriausiai miega, - pridėjo 
kažkoks istorijos juokdarys. Bet tik
roji teisybė guli viduryje. Kas blogai 
miega - nusikalsta. Ne kokiam nors 
moralės įstatymui, bet savo nuosavai 
sveikatai.

Kas antras žmogus klaidingai el
giasi lovoje, o kas neteisingai miega, 
tas ir nepailsi. Pusė civilizuoto pa
saulio žmonių nemoka miegoti ir la
bai mažai težino apie miega,, kiek 
miego žmogus reikalingas. Sveikas 
kūdikis miega 23 valandas per parą, 
dešimtametis miega 10 valandų, o nor
malus suaugęs, kuris juda ir kruta, 
turėtų astuonias valandas Morfėjaus 
glėby ištūnoti.

Butų puiku, jei galėtume užtrauk
ti apklotą iki ausų, astuonias valan
das išnykti iš apyvartos ir vėl grįžti 
šviežus ir atsigavę į naują dieną. 
Bet, deja, taip nėra. Vieni iš mūsų 
negali užmigti, kiti negali žmoniškai 
atsibusti, o Morfėjus, sapnų dievas, 
kartais krečia su mūsų pasąmone to
kius nemalonius šposus, jog dažnai 
vidurnaktį atsibundame plakančia šir
dimi, išpilti šaltu prakaitu ir graibo
mės lovoj, norėdami įsitikinti, ar tik
rai tebesame gyvi.

Kas atsitinka, kai mes užmerkė 
akis pasaulį užmirštam?

Atsakymas paprastas; išvargin
tas kūnas pusiau atsisako gyventi, 
sąmonė prigesinta ant pačios mažiau
sios liepsnelės, o pasąmonė pagyvė
ja. Miegas turėtų atgaivinti pavargusį 
kūną, bet jei miegas nenusiseka, tuo
met jau kitokia istorija. Tai atsitinka 
dėl nuodingų medžiagų, pasilikusių 
mūsų kūne. Tie nuodai ne Cyankali, 
bet paprasčiausi likučiai viso to, kas 
per dieną eina per mūsų nosį ir burną 
ir ko mūsų kepenys nepajėgia 100-pro-- 
centiniai ištransportuoti.

Nuovargio teorija atrado William 
Preyer iš Manchester, praeitame šimt
metyje profesoriavęs Jena universite
te. Šiandien ir mes žinome; jeigu žmo
gų dirbtinai ir per ilgai nemigusi lai
kysi, jis greit mirs.

Žmones yra skirtingi. Net miego
dami. Pažįstame ‘apuokus’, kurie iki 
vidurnakčio neina į lovą, o paskui iki 
pietų miega sunkių, švininių miegų. 
Dar nėra galutinai įrodyta, kad toks 
metodas nesveikas. Nusprendžia mie
go pasisekimas, regeneracija celių, 
nervų sistemos - nervai daugiausia 
nukenčia dėl blogo miego. O dar jei
gu gerokai kava aplaistomi, nikotinu 
pasmilkomi; tokiems žmonėms ir pus
ryčiai iškrinta iš dienotvarkės. Čia 
turiu galvoj dvasinio tipo darbininkus. 
Tyrinėjimų serijos parodo, jog ne vien 
Hemingway savo pirmą sakinį rašė 
6 vai. ryto, bet ir kiti, ‘normalus’ 
galvos darbininkai turėjo geresnius 
smegenis ir tvirtesnę energiją anksti 
rytą ir ‘ant tuščios širdies*. Ištiktųjų, 
ne širdis, bet pilvas tuščias.

Logiška būtų, jei kas su vištom 
keliasi, su vištom turėtų ir gulti eiti, 
bet dirbtina šviesa ir televizija žmo
gų labai sumaišė ir jis nebegauna ge
rai išsimiegoti. per laiką miego tru
kumo sąskaita smarkiai padidėja ir 
vieną diena, miego celė smegenyse 
pasiunčia įsakymą: - Drauguži, marš 
į lovą, o kitaip bus blogai! -

Ar jūs miegat gerai? Tuomet ga
lit toliau nebeskaityti ir be reikalo 
iki čia skaitėt. Bet gal jūs priklausot 
prie tų milijonų žmonių, kurie vartosi 
lovoje ir rytą galvoja kad dar tik va
karas. Kas kaltas dėl tokio apgailėti
no miego, dėl neramumo?

Nuodėmė. Tikriau: daugelis ma
žų ir vidutiniškų nuodėmių. Jų vardai: 
perdaug nikotino, alkoholio, perdaug 
pastangų ir nervacijos darbe ir perma- 
žai judėjimo ir gryno oro. Perdaug rū
pesčių dėl ateities, dėl vaikų, dėl au
tomobilio, dėl namo. Perdaug pykčio
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PAMOKINANTIS ATSITIKIMAS 
MEŠKERIOJANT

Meškeriojau jūros pakrantėje ant 
aukštos uolos ir sėkmingai traukiau 
viena po kitos nemažas žuvis iš že
miau manęs supančio vandens. Mano 
pintinė buvo beveik pilna, bet meške
riotojo pomėgiu, sviesdamas jauką 
stengiausi numesti kuo toliau ir gi
liau didesniam laimikiui.

Netoli manęs meškeriojo priete- 
lis Jonas. Matydamas mano pasiseki
mą, klausė kame sėkmės paslaptis. 
Jo maišas buvo beveik tuščias. Tuo 

profesijoj ir privačiai (paskutinis ne
laikomas labai rimtu, bet vegetatyviai 
nervų sistemai pavojingiausias).

Rimtiems ir chroniškiems miego 
trūgdymams reikalingas gydytojas 
streikuojantį kūną milimetriškai ap
čiupinėti, ypač su elektro-cardiograma 
paklausyti širdies. Nes jeigu širdis 
netvarkoje, tuomet atsiranda baimė ir 
nori-nenori, bet jau ramiai nebemie
gosi.

Jeigu organiškai viskas tvarkoje, 
tuomet kas nors ne taip su siela. Sie
los daktaras - psychoterapatas; jis 
nepigus ir baisiai daug laiko užima, 
kol jis suranda, kas mūsų pasąmonėje 
vaidenasi ir miegot neduoda. Jis krap
štinėjasi po mūsų siela net iki vai
kystės, dėlioja visas mūsų nuodėmes 
nuodėmėlės ir jo gydymas gali užtruk
ti eilę metų. Galėčiau duoti patarimų, 
kaip pačiam sutvarkyti miego proble
mą.

Pirmiausia; atostogos. Garbės 
žodis! Tas visas jūsų darbo kromas 
nėra jau toks labai svarbus, kad ke
lias savaites, kas nors kitas negalė
tų manipuliuoti. Antra; išmeskite tą 
pakelį cigarėčių, kurį dabar nusipir
kote į pečiu (juk vistiek sudegs).Nors 
vieną dieną, ar savaitę, ar dvi nerū- 
kykit! Niekas nereikalauja, kad visai 
at si sakytumėt. Ne, tik laikinai! Tre
cia; alkoholis vakare atgaivina, bet 
tik mini - kiekiais ir prieš septynias. 
Po septintos valandos nebeimkit ne 
lašo. Širdis nemėgsta vėlaus vakaro 
girtavimo.

Ketvirtas ir paskutinis patarimas; 
paimkit didelį lapą popieriaus ir patys 
sau surašykit visus savo rūpesčius pa
eiliui. Tada spręskit ir užrašykit, 

kaip ir ko reikia nuo jų atsipalaiduo
ti, arba kas blogiausiu atveju galėtų 
atsitikti? Pamatysit, kad dėlto žudy
tis nereikia r jūsų visos problemos 
išsprendžiamos. Nepražūsit!

Nuėję į lovą gulkit ant šono, kai
rio ar dešinio, ant pilvo ar ant nuga
ros - miegosit ne nuodėmingųjų, bet 
teisiųjų miegu.

Regina Bytautienė

momentu pirmą kartą šį rytą, pajutau 
meškerės kote stiprų dūžį, reiškia 
užsikabino stambi žuvis. Mano atovei
kis į šį jaudinantį įvykį buvo per stip
rus, atsilošiau per daug ir, netekęs 
lygsvaros griuvau žemyn į tarpuolio 
siaurumą, kurioje stipri vandens sro
vė vienodais laiko tarpais judėjo tai 
į, tai iš.

Jonas pamatė mane krentant. Iš
girdau jo pagelbos šauksmą atokiau 
nuo mūsų meškeriojantiems. Išgąstis 
sutrukdė sutelkti mintį, kad supras
čiau pavojų, ar sumesčiau kaip gel-

PAVĖLUOTA KOVA

Atkelta iš 3 psl.
Iš tokių ve

dybų jie tampa už mus stipresni ir su
silaukia daugybės sūnų ir giminaičių, 
o žmonos, juo daugiau jų yra, juo la
biau myli savo vyrus ir jų jungtuves 
esti laimingos. Vesdami jie ieško ne 
didelių kraičių, ne gražumo ir ne įžy
mių giminių, todėl net jų aukščiausie
ji vadai imasi žmonas iš pirktųjų be
laisvių.

O mūsiškiai, eidami prieš seno-' 
vės žmonių ir šventųjų papročius ir 
gyvulių prigimtį (teneužsigauna die
votos ausys) kartais keli susideda su 
viena moteriške, nelaukdami iš to nei 
vaikų, nei giminiškumo, nei kokios 
draugystės ir dargi nebijodami Dievo. 
Jie ieško kraičių, gražumo, kuriuo mo
terys patraukia ir supančioja vyrus 
ir dėl kurio jos darosi tik išdidesnės. 
Jos nesirūpina išlikti nekaltos, bet 
nori būti laikomos gražiomis ir turtin
gomis, nors jų pinigai būtų išgalvoti, 
o veidai nudažyti. Tas paprotys smar
kiai išplito mūsų tautoje nuo to laiko, 
kai buvo paskelbta Lietuvos Statute 
(4 skyriaus 7 straipsnis) žinomas įsta
tymas, leidžiąs žmonoms, kaip atly
ginimą už kraitį, tam tikrą palikimo 
dalį. Todėl jos pasidarė akiplėšos, 
nieku verčia dorybę, nebeklauso glo
bėjų, tėvų, vyrų ir galvoja, kaip gy
viesiems pagreitinti mirtį.

Papročio pirktis pačią laikosi ne 
tik totoriai, bet, kaip matyti iš Gene- 
sio 29 skyriaus ir Regum 18 skyriaus, 
ir žydai. Net ir mūsų tautoje senovė
je tėvams buvo mokamas už pačias 
mokestis, kuri žemaičiai krienu vadi
na. O dabar mes patys parsiduodame 
už pačių kraitį ir ieškodami aukštų 
giminių daromės savo žmonų vergais.

Nei totoriai, nei maskvėnai ne
duoda laisvės moterims. Paprastai 
sakoma: kas duoda moteriai laisvę, 
tas pats jos netenka. Jų moterys vy
riškų teisių neturi, o mūsiškės vieš
patauja daugeliui vyrų: vienos - val
dydamos valsčius, miestus, dvarus, 

bėtis. Pilnos sąmonės buvimas nutrū
ko, kai mano galva atsitrenkė uolon, 
ir aš atsidūriau nuostabios šviesos 
pasaulyje, pripildžiusios mane: ramy
be, jaukumu, pasitenkinimu. Jaučiu 
atsipalaidavęs kūno ir įgavęs viršgam- 
tinę galią girdėti, matyti ir jausti, 
kas dedas šiame nuostabiame skaid
rumos pasaulyje. Praradus fizinį - aš, 
man leista įžvelgti į svetimus ir nuo
stabius horizontus; galiu judėti per 
beribę erdvę minties greičiu, pakeliui 
matant z'monių išgyventą žemėje gy
venimą, čia sutelkta nenutrūkstamu 
vaizdu. Ir muzikos garsai kildami 
aukštyn ir aukštyn, dausose išsifil
travę į nuostabiai švelnius tonus, ai
di tarp planetų, karštų saulių ir gęs
tančių žvaigždžių, kurias aš pasie
kiau ir palikau jos melodijos mielų 
garsų lydimas.

Minties greičiu skubėdamas atsi
duriu už žvaigždes tamsiai mėlynoje 
tuštumoje. Žmonėms ji neat veriama 
paslaptis. Mano tėvai, keli broliukai 
ir seselės senai Čia. Ju, ieškoti nerei
kia, juos paseku jų gyvenimo vaizdu 
taku, kuri čia turi kiekvienas. Toje 
užerdvėje, kurios dydį negaliu apibū
dinti, nes nežinia kur ji prasideda ir 
kur baigiasi, matau gyvu vaizdu žmo
niško gėrio pasireiškimus, nenaudė
lio blogus darbus ir girdžiu ger<į bei 
blogą žodį palydėjusi jų elgesį žemė
je.

Ką žmogus per savo gyvenimą že
mėje pasakė, nuveikė ir mintimi pynė, 
visa tai atsidūrė čia ir liko visiems 
laikams, kaip gera, ar bloga jo as
mens apybraiža.

Kūnas žemėje virsta dulke, bet 
jo darbai - jo mintys - jo žodžiai ne
dingsta. Nepriklausomai nuo žmogaus 
perkelti į šias užtamsės mėlynes ir 
susilieję į vieną, tampa amžinuoju 
dausų gyventoju - žmogaus siela. Ge
ra ar bloga - nebepakeičiama, nes ke
lio atgal nėra.

Išsigandęs tokios tikslios ir vie
šos ataskaitos buvimu, pradėjau dre
bėti ir pravėręs akis ties savimi išvy
dau Joną, spaudantį mano krūtinės 
ląstą, buvau šlapias ir sušalęs. Jo
nas pamatęs mane atgavus sąmonę - 
pasakė:

- Na, Jurgi, ir įvarei mums bai
mės. Gerai, kad įkritęs į vandenį stip
riau laikeis ilgo meškerės koto, tik 
maža dalis buvo virš vandens ir už 
jos ištraukėm tave.

- Dėkui, Jonai, nuo dabar bus ma
žiau išgeriamų, meškeriojimų, o dau
giau gerų darbų.

V. Ivaškevičius
****

kitos - gaudamos pelną, trečios - pa
veldėjimą. Šios viešpatavimo aistros 
skatinamos, jos, mergaitės ar našlys
tės dingstimi veda nežabotą gyvenimą, 
įkyrėdamos valdiniams - vienus jų per
sekioja savo neapykanta, kitus iš ak
los meilės čia žemina, čia aukština, 
nes sakoma, kad moteris kartesnė už 
mirtį, o jos pyktis - baisiausias daik
tas (Ekleziastas 7 ir 25 šk.).

Kad ir labai gėdinga moters val
džia privačiuose namuose, tačiau mū
sų krašte jos valdo pilis, esančias 
maskvėnų, totorių, turkų bei valachų 
kaiminystėje, o jos gali būti patikėtos 
tik išmintingiems vyrams. Taigi ne 
skriauda moterims darydami, Jūsų 
Šviesiausios Didybės protėviai neduo
davo joms laisvės, pavelde'jimo teisių 
ir ištekindavo pagal savo, o ne jų va
lią; joms parinkdavo ne turtais, bet 
drąsa pagarsėjusius vyrus, kurie pa
sižymėdavo kautynėse, liedami savo 
ir priešų kraują. Todėl kilmingas mo
teris jie išleisdavo net už arklininkų, 
bet pasižymėjusių karo žygiuose ir 
vadinamų Sakais ir Sungailomis*.

Germaine Greer pavėlavo virš 
400 metų. Prieš pradedant žaibuoti 
moterų vadavimo audrą, jai pravartu 
būtų pažvelgti į Pirmąjį 1529 m. Lie
tuvos Statutą.

O. Galkytė
****

Pyktis visada turi pagrindą, bet 
labai retai gerą.

(Halifax)
****

4



Dail. L. Urbonas

DAIL. L. URBONO PARODA
Gegužės 18 d. Sydnėjuje, naujo

je Woollahra Galerijoje įvyko dail. Le
ono Urbono meno parodos atidarymas 
dalyvaujant gausiam lietuvių ir austra
lų meno mylėtojų būriui.

Dail. L. Urbonas, gerai žinomas 
lietuvių bendruomenėje ir australų, me
no pasauly, per pastarąjį dešimtmetį 
yra surengęs gerokai virš dešimties 
savo individualinių parodu, Grįžęs iš 
ilgų kelionių po šiaurės Ameriką dar 
metams nepraėjus jau spėjo surengti 
antrą savo kūrybos parodą.

Lyginant šią jo parodą su prieš 
pusmetį išstatytais darbais, šioje pa
stebimas didesnis dailininko nuosai
kumas, koncentracija. Emocinis agre
syvumas apvaldomas blaivesnėm ir 
pergalvotom formom, nors autorius vis 
tiek palieka ištikimas pasąmoninės 
kūrybos entuziastas.

Šioje parodoje dail. L. Urbonas 
galbūt pirmą karta, pražysta pavasariu 
su gaivių spalvų koloritu, lyg ir atgai
vindamas niūrų ir tamsų foną. Junta
mas veržlumas į žaismingumą tiek 
spalvose, tiek ir formose, matosi gai
vališkas ieškojimas naujų išraiškos 
galimybių spalvų laukuose išlaikant 
meistriškai apvaldyta ir jau Urbonui 

Janina Degutytė

DŽIAUGSMAS

Tu atėjai — ir tūkstančiu laiškelių 
Kaip žemė aš iškart sužaliavau*

Tu atėjai — ir aš upelėm, 
Plačiaisiais ežerais sualsavau 
Ir, rodos, aš — pušis, ir garbana žalia 
Nušluostau ašarų nuo debesėlio veido.

Ir saulėje plasnoju dulkele,
Ir žemėn tarsi grūdas gimti nusileidau.

Kaskadom saulės tu mane užtvindei.
Dabar — apsvaigusių — kur nori, vesk ar nešk. 
Kažkas visas gėlas išdraikė ir sumindė.
Pasaulyje tik saulė, tu ir aš.

familiarią techniką. Techniški deiman
čiukai yra beveik visi mažieji Urbono 
kūriniai, kuriuose su stebėtina preci
zija ir emocine koncentracija vienu 
vieninteliu ypu išgaunama stipri skulp
tūrine poezija. Ir keisčiausia, kad ryš
kumas išgaunamas ne teptuku, bet as
trų kontūrų neturinčia technika.

Daugumoje darbų, dailininkas mė
gaujasi hedonistiniuose spalvų lau
kuose ar sensualinėse formose, tačiau 
stipriausias pasirodo jau apvaldytuo
se ankstesniuose pavydaluose, kur 
emocijų antplūdį pristabdo estetinis 
blaivumas. Tokie kūriniai skamba kla
sišku nuosaikumu. Daug misterijos yra 
vykusiai sukoncentruota dideliame 
aliejiniame kūriny ‘Space Projection 
No. D. 225’ Tačiau nežiūrint gaivių 
spalvų autorius ryškiausiai parodo sa
vo formalini subrendimą ir estetine 
discipliną juoda-balta paveiksle ‘Pis
ces’, kur tik dviem dėmėm išgaunama 
tiek daug įtampos ir poetinės galios.

Si L. Urbono paroda duoda progos 
pasidžiaugti menininko neišsenkančiu 
kūrybingumu ir žadina vilčių naujom 
staigmenom, nes daug darbų liudija 
jo neatlyžtamą ieškojimą ir veržlumą.

G.K.

ALFONSO BIKULČIAUS ATMINIMUI

Gražiais bei jautriais posmais 
poetas Aistis nusakė žmogaus kelio
nę šios žemės taku:

Ir jei taip, po daugel metų 
Susitiksime, mieli draugai, 
Jau mūsų gretos bus praretę 
Ir pasikeitę mus veidai...
Šiandieną, kada po metų, Alfon

sui Bikulčiui 1971 m. gegužės 28 d. 
mirus, susitinkame jo draugai, bičiu
liai, pažįstamieji, gerai žinome ir jau
čiame, kad Alfonsas jau yra pasitrau
kęs iš mūsų tarpo, kad mūsų gretose 
jo nėra. Matome ir jaučiame tą vietą, 
kurioje jis stovėjo ir kurios dar nie
kas negalėjo užpildyti ir neužpildys, 
nepavadavo ir nepavaduos.

Kreiptas mūsų žvilgsnis rodo, 
kad Alfonsas visą gyvenimą didžiu 
rūpesčiu, gilia meile ir tvirtu rįžtu 
ištikimai ir nepaliaujamai pildė tau
raus žmogaus, gero lietuvio - patrioto 
sumanaus ir atsidavusio pareigai ka
rio, rūpestingo šeimos nario ir vyro 
pareigas.

Alfonsą visada matėme kaip tau
rų ir geros bei jautrios širdies žmogų. 
Nekartą Alfonsas tiesė ranką pagal
bos ieškančiam tautiečiui ar dovaną 
mažam vaikučiui. Alfonsas nuošir
džiai džiaugėsi matydamas kitų pasi
sekimus bei džiaugsmus, Alfonsas 
giliai atjautė kitų rūpesčius bei skaus
mus. ~

Žodžiai-Tėvynė Lietuva-ir meilė 
jai, kele bei dirgino Alfonso jausmus 
ir labai dažnai nevienas matėme gai
lią ašarą beriedančią jojo skruostu.

Tėvynė Lietuva - tai šventi žo
džiai ir jai Alfonsas skyrė viso savo 
gyvenimo darbus. Likimo priverstas 
palikti savo gimtą šalį, tėvynę rado 
Lietuvių Bendruomenėje ir jos orga
nizacijų darbuose. Čia Alfonsas ne 
tik pats jungėsi į dirbančiųjų būrį, 
bet skatino ir kvietė visus į vieningą 
darbą - atlikti pareigą Lietuvai Tėvy
nei. Alfonsas dažnai duosnia ranka 
rėmė dirbančiuosius ir jų darbus.

Alfonsas iš pat jaunystės suža
vėtas nepriklausomybės kovų karių 
tėvynės meile ir kovos dvasia, pa
milsta kario kelią ir nenukrypdamas 
juo eina tiek būdamas aktyvioje kario 
tarnyboje 4-tame Karaliaus Mindaugo 
pulke, tiek ir atklydęs į šią tolimąją 
šalį Australiją, kur įsijungęs į Karių 
Veteranų Sąjungą ‘Ramovę’, visą lai
ką buvo aktyviu jos nariu - ištikimiau
siu kariu, ką liudija jo paskutinieji

SURADO DU NAUJUS 
ŽVAIGŽDYNUS

Dar niekas tikrai nežino, 
kiek visatoje yra žvaigždy
nų — galaktikų, bet yra ži
noma tik tiek, kad jų labai 
daug. Kai kurie jų taip toli, 
kad ir per tobuliausius siu 
dienų teleskopus jie atroro 
tik kaip miglos gniūžtelė, 
nes atstumas iki jų yra ne
įsivaizduojamai didelis. Jis 
siekia daug milionų šviesos 
metų. O juk šviesos metai 
— tai atstumas, kurį šviesa 
nuskrenda per metus, skris
dama po 300,000 kilometrų 
(apie 180,000 mylių) per 
vieną sekundę. Taigi tik pa
galvokite, kokia tai tolybė!

Mūsų žemė yra Paukščių 
Tako žvaigždyno pakrašty.. 
Tas žvaigždynas turi daug 
milionų žvaigždžių — dar 
didesniu negu mūsų saulė.

Mokslininkai daugelį to
kių ir dar didesnių žvaigž
dynų, kuriuos tik galima į- 
žiūrėti geriausiai telesko
pais. jau yra susižymėję sa
vo dangolapluose. Jiems yra 
duoti ir atitinkami vardai. 
Bet neseniai Kalifornijos

rašyti žodžiai savo mylimai žmonai 
Teresei, kuriais prašė nepuošti jo 
karsto vainikais ir gėlėmis, nes tuo 
tik būtų paniekinti tie, kurie kovojo 
dėl tėvynės laisvės, buvo išniekinti 
ir žuvo dėl jos.

Alfonsą matėme rūpestingą ir 
darbštų šeimoje. Jis gilią pagarbą, 
meilę ir rūpestį skyrė’ savo žmonai 
Teresei, saviesiems broliams bei ar
timiesiems. Todėl nenuostabu, kad 
našlei Teresei gilią užuojautą reiškia 
plati Bikulčių gimine’ tiek iš paverg
tos Tėvynės Lietuvos, tiek ir iš toli
mojo šaltojo Sibiro taigų: iš ten linki
ma, kad Prisikėlimo šventas rytas 
nubrauktų nuo jos veido skausmo aša
ras...

Alfonsai, prisimenu Tave tvirtą 
kaip ąžuolą švenčiantį savo 60 metų 
sukaktį. Tavo sukakčiai atžymėti 
skirtame Melbourne Lietuvių Bendruo
menės adrese įrašyti žodžiai:

“ir jų vergijoj Įmintos pėdos šven
tos

ir Tavo dienos skirtos kovai ir 
darbams,

Likimas mūsų tėviškei kai naują 
dieną lems

- liks kaip nenykstantis granito 
testamentas

dienų dienoms, vaikų vaikams...1*
Alfonsai, Tu jau visi metai kai 

pasitraukei iš mūsų tarpo, įsirikiuo
damas amžinos kelionės savo tautie
čių žygio gretose. Likę gi, giliai at- 
jausdami Tavo mylimos žmonos Tere
sės didį skausmą - guodžiame ją, o 
maldoje į Visagalį prisimename Tave.

Ignas Alekna
****

astronomai surado dar du 
naujus žvaigždynus. Pasiro-, 
do, 'jie yra artimi Tmūsų 
Paukščių Tako kaimynai, 
nors iki jų yra Tryš milionai 
šviesos metų, kitaip tarus, 
šviesa iš mūsų iki jų nuke
liauja per tris milionus me
tų.

Tie žvaigždynai yra daug 
didesni už Paukščių Tako 
žvaigždyną Jie- buvo ilgai 
astronomų neįžiūrėti, nes 
regėjimą užstoja mūsiškis 
žvaigždynas, vadinamoji jo 
tarpžvaigždinė migla.

Tie naujai rasti žvaigždy
nai pavadinti Maffei -1 ir
Maffei II vardais. Mat, to 
vardo italų astronomas pir
masis pastebėjo tos visatos 
dalies nuotraukose šią ’’keis
tenybę“ Ją studijavo Ber
keley universiteto astrono
mas Robert Landay ir po 
dviejų metų išaiškino, jok 
tai esama dviejų iki tol ne
žinotų ir nematytų žvaigž
dynų._____________________
Nuo kiekvieno tavo džiaugsmo žemė pra^ 

linksmėja su tavim.
Mandozi
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REDAKTORIUS ANTANAS IAUKAITIS
18 Miller Ave.,Aghfield,N.S.W,2131 

Tel. 798 o3o6

SPORTO VERTĖ SOCIALINIAME GYVENIME
Bronius Keturakis, šiuo 

metu gyvenantis Amerikoje 
yra vienas iš nedaugelio mū
sų Lietuvos sportininkų ir 
šiuo metu aktyviai, ypač spau
doje besireiškiančiu vetera
nu. Kai daugumas mūsų buvu
sių iškiliųjų sportinių vardų 
dingo kasdieninio gyvenimo 
raidoje, tai Br. Keturakis, bu
vęs Kauno LFLS, Grandies ir 
Vilkaviškio Sūduvos narys ir 
šiuos klubus ir Lietuva atsto
vavęs įvairiose vietinėse ir 
tarpvalstybinėse lengvosios 
atletikos pirmenybėse, tuo 
pačiu ir dalyvaudamas mūsų 
sportinėje spaudoje, savo 
plunksnos neapleidžia ir Ame
rikoje ir aktyviai bendradar
biauja įvairiuose Amerikos 
lietuvių laikraščiuose.

Sporto skyrius pagerbda
mas šį mūsų sporto veteraną, 
ir sveikindamas jį su aktyviu 
bendradarbiavimu mūsų spau
doje, nori savo skaitytojus 
supažindinti ir su jo prasmin
gais ir aktualiais sportiniais 
straipsniais.

S.S.R.
Kiekviena organiza

cija stengiasi tobulėti 
ir savo paskirtį įrodyti 
darbštumu - pažanga, 
nes to reikalauja kas
dieninė gyvenimo raida. 
Lietuvybės išsilaikymo 
baruose šviečia net ke
liolika iš jų, kurių kas
metiniais indėliais se
miamės stiprybės, va
lios, užmojų, tautinio pa
siaukojimo, visa tai ri
kiuodami vardan ken
čiančios Tėvynės.

Pažiūrėkime giliau į 
mūsų išeivijos sportinį 
judėjimą, gal šiuo metu 
tiktų merdėjimą, kur jis 
prisideda prie bendro 
šeimos stalo ir ar savo 
buvimu pilnai atiduoda 
savanoriškai pasiimtą 
prievolę. Nesileidžiant 
į istorinius plotus prieš 
olimpinių ar graikų olim 
piadų laikus, kurie spin
di viso fiz. auklėjimo ir 
lav. raidoje, sustokime 
tik prie paskutiniojo de
šimtmečio (1960 - 1970 
mt.) visų pasaulio kraš
tų ir kampelių atkutimo, 
kur sporto kelias tapo 
pirmuoju akstinu jauni
mui auklėti ir stiprinti. 
Šiek tiek plačiau spau
dos knygas bevartant ir 
žymesnių tarptautinių 
sporto org-jų metines 
programas vertinant, dė
mesį patraukia viena 
pagrindinė mintis — 
sporto vieta kultūrinėje 
ir socialinėje tautų ir 
bendruomenių plotmėje.

Būdingiausioji sporto 
padalinių paskirtis — 
varžybinis pradas, be ku
rio joks pažangumas ar 
rungtyniavimas neįma
nomas. Mūsiškoji sp. 
klubų veikla tuo turėtų 
būti ir grindžiama, nors 
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tai dar nepilnos apim
ties ’sp. veikimas. Va, 
čia, kaip gyvenimas įro
dė, mūsų klystkeliai ir 
prasidėjo, nes "kerti
niai stulpai" iš riedan
čio smėlio, jokiampasta- 
tui nereikalingi. Sveika 
galvosena diktuoja jog 
tame name nebus gyven
tojų.

Sporto organizacijoje 
susitelkia tokie asme
nys, kurie ryžtasi bend
ram tikslui: vieni admi
nistruoti, kiti prakti
niam darbui — mokyti, 
treniruoti, ruožti var
žybas, teisėjus, skiepy
ti sportinę moralę ir 
pačią sporto idėjinę ver
tę auklėjimo ir repre- 
zentavimo būkle. Deja, 
nors mūsų sp. intelek
tualinės - mokslo žmo
nių pajėgos šiame plote 
ir labai menkos, bet vis 
dėlto atidžiau rūpinan
tis, kasmetiniuose šuva 
žiavimuose nuosekliau 
išnagrinėjant smunkan
čio sp. gyvenimo prie
žastis, visų buvusiųjų 
bendravimo su kraštu 
išvykų nebūtų įvykę ir 
anuometinis dumblu ap
neštas žingsnis, netem 
dytų sp. v-bės visiško 
nusigyvenimo, pažei
džiant tautos garbę ir 
sporto išeivijos vardą.

Sporto padaliniams 
vadovauti asmenys pri
valo siekti kasdieninės 
pažangos, ypač tie, ku
riems pavesta jauni
mai, Juk negalime su
šaukti sporto aikštėn sa
vo ruošiamus narius tre 
niruotėms - mankštoms 
ar generaliniam metinių 
varžybų paruošimui, jei 
tas klubo treneris - va
dovas vienai ar kitai sp. 
šakai ar jos rungčiai ne
turi net minimalinių ži
nių. Ką jis gali duoti 
jaunimui tarp 10-14 mt. 
amž. ypač plačioje lengv- 
atl. programoje, jeigu 
ligi šiai dienai nei vie
nos dienos paruošimų ne
turėjo.

Mokyklos suole moki 
nys, kad ir ilgus metus 
sėdėdamas, pamažu pra
moksta šį tą, bet be di
desnės žalos sveikatai, 
o sporto gyvenime, ypač 
prieauglio klasėse, kur 
pradedama nuo elemen
tarinių vaikų žaidimų ir 
metodingai einant ko
piame į technines dis
ciplinas, kertiniu rū
mu įsiterpia bėgimų fi
ziologija, o čia jau bū
tina suderinti esamos 
kitų kraštų patirties 
mokslinius ir praktinius 
nurodymus, kurie mūsų
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sp. darbe turi būti iš
nagrinėti ir priimti.

Sportinis aktyvumas 
reiškiasi ryžtu, drąsa, 
savanorišku pasiaukoji
mu, kuris kaip tik ir yra 
geriausias laidas jaunuo
menės auklėjime. Ryž
tumas tam tikrą pasek
mę atsiekti surištas su 
veikimu —sportiniupa- 
siruošimu, o šį kelią 
laiduoja santūrus ir ūd
rinėmis vertybėmis 
grįstas užsilaikymas.Ši 
tiesa ant tiek sena, tiek 
ir pats sportas amžių 
pradžioje.

Jeigu ligi šio laiko 
mūsų užjūrio išeiviškas 
sportinis vežimėlis pa
mažu rieda, dažnai ir 
iš vėžių ištrypdamas, 
tai kaltę tektų priskir
ti tiems mūsų bendruo 
menės rikiuotojams, 
org-joms ir visoms vir
šūnėms, kurie (ios) duo
da nurodymus ir pla
nus kaip ir kur geriau 
tvarkytis ir jėgas kūry
bingumui naudoti. Mes 
nusikalstame prieš tau
tą ir čionykštę jaunuo
menę, jeigu visas spor
tinis sąjūdis, nors ir la
bai aprėžtame sp. ša
kų kultivavime, kasmet 
smuko ir smunka narių 
skaičiumi, varžybiniuly
giu, administracijos trū 
kūmais ir pačiu svar
biausiu, sporto v-bės su
lipdymu.

Praėjo garsūs sei
mai, kultūros kongre
sai, jaunimo kontinenti
niai sulėkimai, moksli
ninkų suvažiavimai ir ki
ti iškilaus vardo bei už
mojų pasitarimai, bet 
nei viename iš jų neuž
siminta apie išeivijos 
so. neealavimus.

Sporto padalinių šei
moje turi rasti vietos ir 
tas jaunimas, kuris vie
nu ar kitu atveju nėra lin 
kęs varžybiniam pasi
ruošimui: gal dėl savo 
vidujinio nusiteikimo ar 
tai dėl kokių nors fiziš
kų trūkumų. Čiajųpatar 
navimui būtina atatinka
mi (pagal amžių ir suge
bėjimus) žaidimai, pri
taikinta mankšta ir pri
tyrusi pedagogiška prie
žiūra. Analoginiu keliu 
einant visa tai turėtų bū
ti ir jaunimo org-jose. 
Klubinis sporto pažan
gumas ir sporto vaid
mens kėlimas remiasi 
visuomeninių sporto nuo
taikų — sporto dvasios 
ugdymu, todėl metinio 
plano eigoje tėvų pasita
rimai su sporto vado
vais ir treneriais, pa
rinktos temos dakta
rams, viena kita ir psi
chologijos ar pedagogi
kos paskaita, labai pra

plėstų akiratį daug di
desniam žmonių skai
čiui, o tuo pat panašios 
sueigos opiuoju klausi
mu, ryškintų gyvosios 
sp. jėgos naudingumą.

Nesidomėjimą sporto 
aktyvumu ir aplamai nu
vertinimą fiz. lavinimo, 
jaučiame, matome ir 
pergyvename nūdieninia
me lietuviškos išeivijos 
gyvenime.

Priežastys yra gilios 
ir senos. Jas pataisyti 
ir sveikai galvosenai 
linkmę duoti nėra taip 
sunku, tik reikia mūsų 
P.L. B-nės vadams ir 
paskirų kraštų L. B-nės 
viršūnėms bendro nuo
sprendžio, o jis būtinas 
ir neatidėliojantis, ku
riame aiškiai ir įsak
miai pasisakytų - įsi
pareigotų kokių tikslų 
turi sporto jaunimas 
siekti.

L. B-nė, kaip vyriau
sia moralinė ir finansi
nė parama, pabrėžia bū
dus ir priemones tų sie
kių įgyvendinimui. Nuo
latinis pažadas "padėsi
me", remsime (tik ne 
prie sienos), neškite iš
keltą vėliavą (greit ne
bus ir tos kam nešti) ir 
1.1, sportinio išnykimo 
nesustabdo. Mus stebi
na ne tik sporto šeimos 
narių mažėjimas, bet 
dar labiau ir tų intelek
tualų ar mūsų viršūnės 
asmenų nesiorientavi- 
mas sporto verte visa
me žmogaus gyvenime.

Ligšioliniai didžiulės 
apimties mūsų kultūri
niai įvykiai, kaip kongre

Sydnėjaus merginų iki 18 metų krepši
nio rinktine, žaidusi Graftone ir Bris- 
banėje. Stovi antra iš dešinės Rūta 
Araitė.

Sydnėjaus iki 18 metų merginų 
rinktinė, kurioje žaidžia ir kovietė 
Rūta Araitė buvo išvykę turnyrinėms 
garstrolėms į Graftoną ir Brisbane, 
kur atsiekė gražių, laimėjimų. Grafto
ne šią komandą labai nuoširdžiai glo
bojo Kovo klubo mecenatas ir rėmė
jas Gediminas Antanėlis, atsiųsdamas 
ir merginu, rinktinės nuotrauką.

****

VISI [SKAUTU KAUKIlį BALIU.!!!

sai, seimai, mokslinin
kų simpoziumai irkt.nė 
ra net užsiminę ką spor. 
to klausimu turi daryti 
ir kaip reaguoti, kad lie
tuviškasis jaunimas, 
kurio gretos mokslo pa 
žanga ir užimamomis 
vietomis tikrai garbę 
mumyse kelia, bet tūks 
tančiai iš jų nenujaus
dami sporto vaidmens, 
mažai mums tepraeina
mi.

Nemažas nuošimtis 
priaugančios kartos tu
ri eilę fiziškų trūkumų, 
kaip netaisyklingą kūno 
laikyseną, eiseną, nemo 
kėjimą pilnai kvėpuoti, 
sėdėti, ilsėtis ir pan. 
Jų rasime visose jauni 
mo stovyklose ir net tau 
tinių šokių ansambliuo
se. Tai vis pasėkos sto 
kos judesių ir aplamai 
bendro fiz. paruošimo. 
Sporto elementai nėra 
tik grynai fiz. jėgos ar 
jos didinimo veiksmas, 
bet yra tampriai susi
jęs su dvasiniu pradu, 
tada abiejų derinimas 
eina viena linkme. Iš tu
rimų visų jaunimo org- 
jų ar sambūrių, sporto 
org-ja yra atsilikusi vi
sais požiūriais. Ji ne
sugeba išsiristi iš sun
kaus klano, kartais dar 
į pačią giliausią duobę 
pati stumteli vežimą, 
kaip "anoji garsioji 
bendravimo išvyka". 
Jau čia turėjo būti duo
tas atkirtis tiems sp. 
žmonėms, tuometinei v- 
bai iš visų sp. klubų ir 
L. B-nės. Sporto idėji
nė paskirtis, ypač 
mums tremtiniams, de
da ir nemažą krūvį tau
tos išsilaikymo kely. Va
dovaujantieji yra atsa- 
komingiausi, taigi jų 
sprendimai ir veiklos 
padariniai privalo būti 
apgalvoti, kad sp. gyva
vimas tarnautų mūsų tau
tos gerovei.
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PIMENUI, VISOS RUSIJOS PATRIARCHUI 
GAVĖNINIS LAIŠKAS

Rimties valandėlei
Sr
Vi

Australija ir Naujoji Zelandija 
MALDOS APAŠTALAVIMAS

Taip savo atvirą laišką patriarchui 
Pimentui pradeda Nobelio premijos lau
reatas rusų rašytojas Aleksandras Sol
ženicynas.

Toliau laiške rašoma:

Šventasis Tėve,

Šiame laiške keliamasis klausimas ant
kapio akmens sunkumu slegia mūsų galvas 
ir drasko širdis tiems rusams, kuriuose or
todoksija dar nėra visiškai užgesinta. Ta
čiau tamstos Kalėdų išvakarių ganytojiška
sis laiškas dar pridėjo akmenėlį. Dabar jau 
darosi nebeįmanoma tylėti.

Kas man įskaudino širdį, tai ta pastrai
pa, 'kur pagaliau pakalbate apie vaikus — 
gal tai bus pirmas kartas pusėje šimtmečio, 
kad toksai įžymus asmuo prabilo šitokiu 
būdu, sakydamas, jog tėvai, be meilės savo 
gimtajai žemei, turėtų įdiegti vaikams ir 
Bažnyčios meilę (o gal ir paties tikėjimo?) 
ir jog jie tą meilę turėtų sustiprinti geru 
savo pavyzdžiu.

Aš tai girdėjau, ir man prieš akis iškilo 
mano paties 'ankstyvoji vaikystė ir daug 
pamaldų bažnyčioje, 'kurias aš tada esu 
lankęs, ir patys pirmieji įspūdžiai, kuriuos 
man jos padarė, tokie nepaprasti savo švie
žumu ir grynumu, kad jokios intelektuali
nės teorijos vėliau nepajėgė jų išdildyti.

Bet ką gi tamsta kalbi? Kodėl tamsta sa
vo tą garbingą prašymą adresuoji vien tik 
rusams emigrantams? Kodėl tamsta krei- 
pies tik dėl tų vaikų, kad jie būtų krikščio
niškai auklėjami? Kodėl tamsta įspėji tik 
tolimą kaimenę, kad „skirtų šmeižtus ir ne
tiesą“ ir apsisuptų teisingumu ir tiesa? O 
kaip dėl mūsų, ar mes turime mokėti skir
ti? O kaip dėl mūsų vaikų — ar mes turime 
jiems įdiegti Bažnyčios meilę, ar ne? Taip, 
Kristaus įsakymas buvo eiti ir ieškoti šim
tosios avies, kuri paklydo, bet tai buvo at
vejis, kai devyniasdešimt devynios buvo 
saugiai tvarte. Tačiau kai devyniasdešimt 
devynios nėra tvarte, ar ne pirmasis mūsų 
rūpestis būtų susidomėti jomis?

Kodėl aš, atėjęs į bažnyčią savo sūnaus 
pakrikštyti, turėčiau parodyti savo pasą? 
Pagal kurį kanoninį įpareigojimą Maskvos 
patriarchas reikalauja registruoti tuos, ku
rie pakrikštijami?

Ypač reikia stebėtis tuo tėvų dvasios 
stiprumu ir nenusakomu, iš kartos į kartą 
amžiais perduodamuoju dvasiniu pasiprie
šinimu, su1 kuriuo jie atlieka tą registraci
ją, nors už tai jie gali susilaukti pasmer
kiami!

O po to jie ir kenčia persekiojimus savo 
darbovietėse ir turi pakęsti neišmanėlių 
pajuoką. Bet čia ir baigiasi jų ryžtas prie
šintis; sakramentinis vaikų gyvenimas Baž
nyčios ribose krikštu paprastai ir baigiasi 
ir sėkmingi būdai auklėti juos tikėjimo 
dvasioje yra jiems visuotinai atimti, kaip 
ir galimybė dalyvauti bažnytinėse pamaldo
se. Kartais jiems sudaromos kliūtys priimti 
komuniją ir paprasčiausiai dalyvauti pa
maldose.

Mes apiplėšiame savo vaikus, kai atima
me iš jų tai, ko jie niekada jau nebegalės 
išgyventi, — to grynai angeliško pajutimo 
melstis, kurio jau suaugę jie niekada ne
pajėgs pajusti, nei suprasti, ko jie yra ne
tekę. Jiems panaikinta teisė tikėti, kaip jų 
tėvai tikėjo ir kaip būtų tėvų teisė auklėti 
savo vaikus pagal savo požiūrį į gyvenimą, 
o tuo tarpu jūs, Bažnyčios hierarchai, susi
taikėte su tuo, net užgiriate tokią padėtį ir 
įžiūrite joje tikruosius RELIGINĖS LAIS
VĖS ženklus.

Šitokiai padėčiai esant, mes būname pri
versti savo nepajėgiančius apsiginti vaikus 
atiduoti ne į bešališkas rankas, bet į pačios 
primityviausios ir negarbingos rūšies ateis
tinės propagandos viešpatiją.

Tokioje padėtyje mūsų jaunimas, jau at
plėštas nuo krikščioniško tikėjimo, — kad 
tik neapsikrėstų juo! — yra paliktas mora
linį auklėjimą įsigyti prarajoje tarp pro
pagandininko užrašų knygutės ir krimina
linio baudžiamojo kodekso.

Praeita pusė šimtmečio jau buvo praras
ta, ir aš nekalbu apie pastangas išgelbėti 
dabartį. Tačiau kaip mes išgelbėsime savo 
krašto ATEITĮ — ateitį, kurią sudarys 
šiandieniniai vaikai?

Galutinėje išvadoje mūsų krašto likimas, 
nuoširdžiai ir nuodugniai galvojant, pri
klauso nuo to. ar JĖGOS TEISINGUMAS 
galutinai įsistiprins tautos sąmonėje, ar ji 
apsivalys nuo tamsybių ir vėl sužibės TEI-

IŠ E.L.
ve vien svarstymams, kaip čia išsaugoti pa
tiems save ir savo asmeninius laimėjimus?

Kas yra studijavęs paskutiniųjų keleto 
šimtmečių Rusijos istoriją, tas yra įsitiki
nęs, kad ji būtų nuėjusi žymiai žmoniškes
nių ir darnesniu keliu, jei Bažnyčia nebū
tų atsisakiusi savo nepriklausomybės ir jei 
žmonės būtų klausę jos balso tuo pat būdu, 
kaip, pavyzdžiui, Lenkijoje.

Deja, mūsuose jau seniai kitaip būta. 
Mes netekome krikščionybės spinduliuoj an- 
čios dorovinės atmosferos, kurioje visą 
tūkstantį metų buvo mūsų dorovės pagrin
dai; mes susidarėme dirbtinį gyvenimo bū
dą, požiūrį į gyvenimą, savo folklorą, net 
ir patį vardą, kuriuo rusas kaimietis yra ži
nomas. Mes netenkame paskutiniųjų krikš
čionies žmogaus bruožų ir žymių, o ar tai 
iš tikro būtų ne PAGRINDINIS rusų pat
riarcho rūpestis?

Rusų Bažnyčia reiškia savo susirūpinimą 
dėl bet kokių blogybių tolimosiose Azijoje 
ar Afrikoje, o tuo tarpu ji niekada neturi 
nieko pasakyti apie tuos dalykus, kurie yra 
negeri čia, namie.

Kodėl gi tie ganytojiniai laiškai, kurie 
buvo perduoti mums aukščiausiojo Bažny
čios autoriteto, yra tokie tradiciškai nuo
lankūs? Kodėl visi bažnytiniai dokumentai 
yra vis tokie taikūs, tarytum jie būtų sklei
džiami tarp pačių krikščioniškiausių žmo
nių?

Kai mūsų akys krypsta nuo vieno tokio 
taikingo laiško prie kito, nieko kita nelie
ka, kaip tik klausti, ar, susilaukus kurių 
nors pilnų palankumo metų, iš viso neat- 
kris reikalas juos rašyti: nebebus kam juos 
skirti, nebebus likusios kaimenės, išskyrus 
keletą žmonių paties patriarcho įstaigoje.

Dabar jau praėjo septynetas metų, kai 
du labai garbingi kunigai, Jakuninas ir Eš- 
limanas, savo pasiaukojamuoju pavyzdžiu 
patvirtino, kad 'grynoji krikščioniškojo ti
kėjimo liepsna dar nėra visai užgesinta mū
sų krašte. Jie tamstos pirm atakų i parašė 
gerai žinomąjį laišką, parūpindami jam 
gausybę smulkių įrodymų to savanoriško 
vergiškumo viduje, net susinaikinimo, iki 
kurio yra priėjusi rusų Bažnyčia.

Jie prašė, jeigu jų laiške kas nors netei
singa, nurodyti jiems. Bet kiekvienas jų 
žodis buvo TIESA, ir nė vienas Bažnyčios 
vadų nesiryžo jiems atsikirsti.

O kokio atsakymo jie susilaukė? Paties 
paprasčiausio ir griežčiausio — už tiesos 
sakymą jie buvo nubausti draudimu laikyti 
pamaldas. Iki šios dienos tamsta nesi atšau
kęs to draudimo. Dar daugiau — į baisybes 
iškeliantį 12 piliečių iš Vdatkos laišką taip 
pat nebuvo atsakyta, o jo autoriai buvo su
naikinti.

Iki šios dienos bebaimis arkivyskupas, 
Kalugos Jergomenas, ištremtas tebegyvena 
vienuolyne-kalėjime, nes jas neleido savo 
bažnyčių uždarinėti ar ikonų ir knygų de
ginti, kai prasiveržė vėlyvoji įniršio banga 
ateizmo, kuriam prieš 1964 m. pasisekė tiek 
daug sunaikinti kitose diecezijose.

Septynetas metų praėjo nuo to laiko, kai 
visa tai buvo paskelbta nuo visų stogų vir
šaus, tačiau kas pasikeitė? Kiekvienai dar 
naudojamai bažnyčiai tenka 20 tokių, ku
rios buvo nugriautos ar paverstos nebepa
taisomais griuvėsiais, ir dar 20 kitų, kurios 
stovi nenaudojamos ir užterštos. Ar berei
kia daugiau širdį rėžiančio vaizdo, kaip tie 
griaučiai, kuriuos perėmė savo žinion 
paukščiai ir sandėlininkai?

Kiek daug yra miestų ir kaimų krašte, 
■kurie iš viso neturi bažnyčios arčiau kaip 
už šimto ar net dviejų šimtų kilometrų? 
Šiaurinės mūsų krašto sritys, senosios rusų 
dvasios saugyklos ir galimos vietos, kuriose 
glūdi pati tikriausioji Rusijos ateitis, dabar 
jau yra likusios visiškai be bažnyčių.

Aktyvistai, žmonės, kurie duoda pinigi
nę auką, ir tie, kurie Bažnyčiai palieka pi
nigus, mato, kad bet kokios jų pastangos 
ATSTATYTI nors ir mažiausią bažnytėlę 
susiduria su kelią užkertančiais įstatymais, 
tariamai tvarkančiais Bažnyčios ATSKY
RIMĄ nuo valstybės. Mes net nedrįstame 
kelti klausimą dėl varpų skambinimo baž
nyčiose, tačiau kodėl gi Rusijai atimtas 
jos senasis papuošalas, jos puikusis bal
sas? Nebekalbant- apie bažnyčias, štai ir 
evangelijų mūsų krašte nėra kur gauti, dėl 
to jos turi būti mums atgabenamos iš už
sienio. kaip mūsų misijonieriai kadaise jas 
nešdavo į Sibirą.

Aleksandras Solženicinas

Kun. S. Gaidelis, S.J.

Šventenybė popiežius Paulius 
VI birželio mėnesiui MA nariams sky
rė sekančias intencijas:

b endrąją - Kad įsikūnijęs 
Žodis, kuris mylėjo mus žmogaus šir
dimi, mums visiems atskleistų aiškiau 
Kristaus - žmogaus paslaptį.

misijų- Kad per Jėzaus Šir
dies paslaptį naujai įsteigtosios die
cezijos ir parapijos misijų kraštuose, 
subrandintų Žodžio sėklą slypinčią 
atatinkamos tautos tradicijų lobyne.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISĄ AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!

Birželio menuo skirtas Švenčiau
siosios Jėzaus Širdies garbei.

Brangus Broli, Sese!
Birželyje turime dvi žymias šven

tes - Dievo Kūno ir Švenė. Jėzaus Sie- 
dies. Abi jos į save panėši. Kaip šir
dis lieka glaudžioje vienybėje su kū
nu, taip šios dvi šventės darniai sie
jasi viena su kita. Nors kūnas yra 
daugiau negu širdis, vis tik kaip sim
bolis, širdis pralenkia kūną.

Švenč. J. Širdies pamaldumas me
na Viešpaties neapsakomą meilę žmo
gui. Ta meilė, kuri ne tiktai vaizduoja 
Kristaus mistini Kuna, i kuri mes esą- l f L- * t
me Įjungiami per krikštą, bet ir visas 
kitas Dievo meilės apraiškas mums - 
kiekvieną laikiną ir viršgamtinę dova
ną.

J. Širdies pamaldumas gerai pa
vaizduoja ir gailestingo evangeliško 
Tėvo meilę, atlaidžia visiems, kurie 
grįžta pas Jį iš savo paklydimų. Šis 
pamaldumas taip pat primena ir kvieti
mą jungtis ir bendrauti su Viešpačiu 
kuo glaudžiausioje vienybėje. Paga-

Jo

kupų paskyrimą (net ir tų, kurie padaro 
nusikaltimus, nes tada būna patogiau pa
juokti ir griauti Bažnyčią).

Bažnyčia yra diktatūriškaii valdoma 
ateistų — dalykas, kuris niekad nebuvo ži
nomas du tūkstančius metų! Jų kontrolėje 
yra visa Bažnyčios nuosavybė ir panaudo
jimas Bažnyčios fondų — skatikų, suneštų 
maldingų žmonių. Penki milijonai rublių 
iš karto atiduodami pašaliniams fondams 
su visa pompa, kai tuo tarpu elgetos meta
mi už pakarpos iš bažnyčios prieangio, ir 
nėra kuo pataisyti kiauro stogo neturtingo
je parapijoje.

Kunigai neturi jokių teisių savo para
pijose; jiems dar tebeleidžiama laikyti pa
maldas, kol jie tai atlieka ne už bažnyčios 
sienų, ir jie turi prašyti miesto valdybą 
leidimo, jei nori aplankyti ligonį ar išeiti į 
šventorių.

Kaip reikia galvoti, kad galėtum įtikinti 
save, jog ateistų nurodymais vykdomasis liau J. Širdis būdingai pavaizduoja ir 
planingas Bažnyčios dvasinis ir fizinis 
NAIKINIMAS yra geriausias būdas AP
SAUGOTI? Apsaugoti kam? Tikrai ne 
Kristui. Apsaugoti kuriomis priemonėmis? 
Ar MELU? Melu reikalus betvarkant, kie
no* gi rankomis pagaliau bus atliekamos 
šventosios misterijos?

Šventasis Tėve, neignoruok visiškai ma
no šio neverto šauksmo. Gal panašus šauks
mas nepasieks tamstos ausų kas kiekvieni

"septyneri metai. Neleisk prieiti tokios išva-- 
dos, neversk žmonių galvoti, kad rusų Baž
nyčias vyskupams žemiškoji galia yra svar
besnė už dangiškąją galią ar kad laikinoji 
jų atsakomybė kelia jiems didesnę• baimę 
negu atsakomybė prieš Dievą.

Neapgaudinėkime savęs prieš žmones, o 
juo labiau melsdamiesi, kad išorinės gran
dinės turi galią mūsų sieloms. Nelengvesni 
dalykai buvo ir krikščionybės gimimo pra
džioje; tačiau ji atlaikė ir sužydo. Ir ji pa
rodė mums būdą: AUKOJIMĄSI. Kai iš 
jos būdavo atimama visa materialinė stip
rybė, ji visada laimėdavo AUKOJIMUSI.

Mūsų atminimu daug mūsų kunigų ir ti
kinčiųjų sutiko su tokia kankinio padėti
mi, verta pirmųjų krikščionių. Tačiau ano
mis dienomis jie būdavo metami liūtams, 
tuo tarpu kai šiandien galima netekti tik 
savo materialinės gerovės.

Šiomis dienomis, kai atsiklaupsite prieš 
vidurin bažnyčios išneštą kryžių, paklaus
kite Viešpatį, koks dar kitas tikslas, be au
kos, gali būti tamstos tarnyboje žmonėms, 
kurie jau beveik neteko krikščioniškosios 
moralės ir net tikėjimo dvasios.

Vyrų barzdos

Seniau vyrai barzdų neturėjo. Bet ir mo
terys vyrų nebijojo ir jų neklausė. Tai vy
ras nuėjo pas Dievą ir apsiskundė, kad mo
terys nebijo.

— Bijos, — sako Dievas, — eik namo.
Nu, tai anas namo ir atėjo.
— Aje, kokis tu! — boba pasakė nusigan

dus. kai jį pamatė. Anas tada jau barzdotas 
buvo.

Nuo to jau visiems vynams barzdos auga, 
kad bobos bijotų.

Jo dovanas - šv. sakramentus bei įkve
pia mumyse amžinojo gyvenimo viltį 
bei troškimą../ * w

-Praktikuodami pamaldumą, į Svenc. 
J. Širdį bei gerbdami Jo dieviškąją 
meilę, mes tuo pačiu imituojame ir pa
čią kilniausią Dievo savybę - Jo ne
išmatuojamą meilę, kuri visada pir
mauja tarp visų dorybių.

LEONĄ URBONĄ APLANKIUS
Nerašau aš čia menininko darbų 

įvertinimą, o tik pirmąjį įspūdį pasi
gavęs noriu pasidalinti su Mūsų Pa
stogės skaitytojais.

Tvankaus labaratorinio didmies
čio oro gaubiama stovi gana ankštoka 
Woolahra Gallery, joje išstatyti ir kata' 
loguoti 55 nauji, niekur dar nematyti, 
dail. L. Urbono paveikslai. Tik žvilg
terėjęs į sienas pamatai, kad čia ne 
tas įprastas gyvenimas iš kurio atėjai, 
Urbono paletėje pasaulis pražysta uto
pinėmis vizijomis. Greitai pra.’andi ir 
to moderniško numeninto civilizacijos 
geležinio pulso ritmą ir imi jausti pa
laimintą ramybę žiūrėdamas į miegan
čią buitį užšaldytą kristaliniame van
denyje. Nauji daiktai, nauji pasauliai 
neapibrėžti laiku nei erdve; kosminė
se vizijose ir biologinėse mažybėse 
ieškai pats savęs. Nei laikas nei erd
vė nėra esminiai elementai šiai ab
strakcijai, viskas įšaldyta amžinybė
je kaip žiemos šalčio ant lango stikle 
snieguoles. Šitame gražių daiktų pa
saulyje pasigedau vistik šilumos, ju
desio, gyvybės. Deja, tai nėra viskas 
ką tie kūriniai savyje slepia, aš tų 
paveikslų nepakankamai prisižiūrėjau, 
kad galėčiau daugiau ką apie juos pa
sakyti, arba nesuklysti. Greitai į gale
riją prigužėjo tiek daug žmonių, kad 
praktiškai, buvo nebeįmanoma į pa
veikslus žiūrėti ir ta palaiminta meno 
nuotaika besidžiaugti. Kai palikau ga
leriją sunku buvo išeiti pro duris, žmo-

S1NGUMO JĖGA.
Ar mums pasiseks atgauti bent kai ku

riuos krikščioniško tikėjimo elementus, ar 
mes neteksime ir tų pačių paskutiniųjų, ku
riuos dar turime, ir pasmerksime patys sa-

Praėjo septynetas metų, o ar buvo iš vi
so koks nors dalykas, kurį Bažnyčia būtų 
gynusį? Visa Bažnyčios administracija 
slaptai tebetvarkoma RELIGINIŲ REIKA
LU TARYBOS, įskaitant ir kunigų ir vys-

(Iš Lietuvių tautosaka)

Viena iš didžiausių meno dorybių: neat
silikti.

Prancūzų rašytojas Andre Gide

nes vis dar grūdosi į vidų.
Šį karta. Urbonas didz'iai sėkmin

gas ir aš jam linkiu tos pačios darbo 
įtampos, kuria jis parodė iki šiol kur
damas vis naujus dailės darbus, am
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P RANESIMAS
ALB Sydnejaus Apylinkės nariams 

norintiems vykti su ekskursija į II Pa
saulio L J Kongresą,, JAV, pranešame, 
kad ekskursijos tvarkymą perėmė Syd
nejaus Apylinkes pirmininkas p. A. 
Reisgys gyv. 1 Holloway Str. Botany, 
2019. Tel. 666 9389.

Visi suinteresuoti prašome kreip
tis į p. A. Reisgį.

ALB Krašto Valdyba
****

PLUNKSNOS KLUBO NARIAMS
Sydney Lietuvių Plunksnos Klu

bo posėdis šaukiamas birželio 10 d. 
šeštadienį, 5 vai. p.p. Jonaičių na
muose 18 Gloucester Rd., Epping. Po
sėdžio programoje: einamieji reikalai, 
p. E. Jonaitienės pranešimas - A. Sol- 
ženiciąas. arba vieno rašytojo kelias. 
Po to diskusijos ir bendri pašnekesiai.

Klubo nariai maloniai prašomi at- 
vykti laiku ir skaitlingai.

Pirmininkas****

PAIEŠKOJIMAS
Uršulė Vėlyvienė gyv. Lietuvoj, 

Vilkaviškis, Kranto gt. 26 ieško savo 
sūnaus V. Velyvio, anksčiau gyvenu
sio Australijoje, Sydney, Lot 3, Corn. 
Maquarie St.: and Wills Ave. Žinantie
ji prašomi pranešti motinai.

****

—Europoje cukrus pasirodė 
12 amžiuje, Amerikoje — 
14 amžiuje, Lietuvoje — 
1410 metais. Spėjama, kad 
cukrų pirmieji išmoko ga
minti kinai.

Premjero atsakymas lietuviams
Ryšium su religijos persekio

jimu okupuotoje Lietuvoje Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
valdyba pasitmtė raštą min. pir
mininkui P. E. Trudeau, atkreip
dama dėmesį į žmogaus teisių 
pažeidimą Lietuvoje. Rašte bu
vo priminti kun. J. Zdebskio ir 
kuri. Pf. Bubnio teismai bei jų 
paskirtos bausmės už vaikų mo
kymą religijos. Gautas šis atsa
kymas:

Dėkoju už mano dėmesio at
kreipimą į dviejų lietuvių kuni
gų atveji, Į jų nubaudimą ryšium 
su religiniu auklėjimu Lietuvo
s-

Sovietų valdžios užsimojimas 
persekioti įvairias religines 
bendruomenes Kanados vyriau
sybėms visuomet buvo apgailėti
nas dalykas. Nors sovietinė 
konstitucija įsakmiai pripažįsta 
kulto laisvę, sovietiniai įstatymai 
daugumoje Sovietų Sąjungos sri
čių įsakmiai draudžia formalų

WW5:

Nuotrauka Algirdo Grigaičio
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TAUTOS FONDO ATSTOVYBE 
P R A N E ŠA

Šiais metais Birželio dienos Syd- 
nėjuje minimos birželio mėn. 11 dieną 
tokia tvarka:

1. 11 vai. 30 min. - pamaldos šv. 
Joacimo bažnyčioje, Lidcombe. Šv. 
Mišias laikys ir pamokslą, sakys kun. 
P. Butkus. Giedos Dainos choras, 
dir. muz. Br. Kiverio. Organizacijos 
prašomos dalyvauti pamaldose su vė
liavomis.

2. Tuojau po pamaldų - viesas 
minėjimas salėje salia šv. Joachimo 
bažnyčios.

a. Atidarymas - T. F.A.A. 
pirm. kun. P. Butkus.

b. Paskaita Rezistencija 
prieš okupantus dar tebesitęsia - inž. 
Iz. Jonaitis.

c. Savos kūrybos skaitymas.
d. Sydney Lietuvių Meno An

samblio choras, dir. muz. M. Umbra- 
žiūnienės.

e. Užbaiga. Tautos Himnas. 
Tautos Fondo Atstovybe

Australijoje
****

Japonijoj liko tik 3 
gandrai

Tokijo. — Japonų poetas ir 
gamtos draugas Godo Nakaniši 
apeliuoja į savo tautą, kad nusto
tų naikinti paukščius.. Jis sako, 
kad Japonija labiau nei kas kitas 
pasaulyje naudoja miltelius ir ki
tokius nuodus prieš vabzdžius, ir 
dėl to per dešimtį metų nugaišo 
50,000 gervių, o gandrų liko trys, 
ir tie patys tik viename zoologi
jos sode. Pusė tuzino kitokių ma
žesnių paukščių jau išnyko visai. 
Tokijo įlankoj išmirė beveik visos 
žuvys. Tai vis padarė fabrikų 
laivų nešvarus vanduo.

ir

vaikų mokymą religijos arba or
ganizavimą specialių susirinki
mų religijai mokyti. Atrodo, kad 
lietuviai kunigai kaip tik ir buvo 
nubausti už tos srities pažeidimą. 
Jei būtų kreiptasi šiuo klausimu, 
kurį sovietų vyriausybė laiko iš
imtinai savo kompetencijos daly
ku, labai galimas dalykas, rezul
tatai būtų nepalankūs tiems, ku
riems norima padėti.

Kanados vyriausybės politika 
siekia pagerinti santykius su So
vietų Sąjunga iki tokio laipsnio, 
kad galėtų atviriau kalbėti su so
vietiniais pareigūnais tokiais 
klausimais ir išvengti visai nei
giamų, o kartais ir pasipriešinan
čių atsakymų. Jau yra šiokių to
kių ženklų, rodančių, kad pasta
ruoju metu padarėm pažangą ta 
linkme. Vyriausybė yra pasiruo
šusi pasinaudoti progomis, kai 
jos ateis, teikti pagalbą.

Nuoširdžiai —
P. E. Trudeau

■T?

AUSTRALIJOS LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGA
MELBOURNE RENGIA

20 METU JUBILIEJINĮ. B A L I IL

kuris Įvyks Melbourne universitete Union Buff salėje, Union House 
Tin Alley gatvėje, penktadieni, birželio 2 d. 7.30 - 1.30.
Šilta vakarienė ir kavutė bus parūpinta. B.Y.O.
Bilietų kaina: $ 4.50; jnoksleiviams S 3.50.
Užsakyti galima pas: Artię Gružauską 88 1126

Ventą Zemkalnytę 874 4494.
Rengėjai Melbourne Studentų Valdyba

Remkime Tautos 
Fondą

Tautos Fondo išleista užklija

Tautos Fondas, kuriam pir
mininkauja prel. J. Balkūnas ir 
kurio vadovybę sudaro daugu
moje jauni žmonės, plečia savo 
veiklą. Neseniai išleido platų 
laišką kviesdami prisidėti prie 
Fondo. Aukodami Tautos Fon
dui užtikrinsime Vliko 30-ties 
metų darbo tęstinumą. Dabar 
štai jų rūpesčių pagaminta tri
jų spalvų užklija. Jos dydis— 
du su puse colio ant trijų co
lių,

Užklija^“Tautos Fondo rėmėjas 
Lietuvos laisvei”: Antroje pu
sėje nurodyta, kaip ženkliuką 
galima užklijuoti.

Ženkliuką — užkliją galima 
klijuoti ant bet kokio lygaus 
paviršiaus, labiausiai tinka ant 
automobilio lango. Tai bus 
ženklas, kad čia važiuoja lietu
vis ir kad jis yra Tautos Fon
do rėmėjas.

— Valties ant kranto neiš
bandysi.

NAUJOJI ZELANDIJA
Žinomas mums melbourniškis vi

suomenininkas Jonas Normantas šiuo 
laiku gyvena N. Zelandijoje ir tenai 
gražiai reiškiasi spaudoje. The New 
Zealand Herald atspausdino jo eilę 
trumpų straipsnelių - laiškų, kuriais 
jis kovoja su komunistine propaganda. 
Suffering Balts (17.2.72); Russian Vi
sitors (16.3.72); Russian Visitors 
(26.3.72); Rugby Tour (21.3.72); Com
munist Methods (23.3.72). Visi šitie 
ir kiti jo straipsneliai garsina Lie
tuvos vardą ir demaskuoja komunisti
nę propagandą.

Ta pačia proga tenka paminėti ir 
Z. Intą, kuris tame pačiame The New 
Zealand Herald balandžio 22 d. at
spausdino straipsnelį Protestors Ig
nore Discrimination Shown by Rus
sians.

Z. Intas klausia - kodėl protestų 
ir demonstracijų kėlėjai taip labai pa
sireiškę pries' Pietų Afrikos rasinę 
politiką, tyli del Rusijos diskrimina
cijos Lietuvai, Latvijai ir Estijai? 
Kodėl demonstrantai ignoruoja faktus?

****
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