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Elena Jonaitienė
Užmerki akis ir regis jauti, kaip 

žemės rutulys sukdamasis skrieja per 
erdves, o su juo mes visi, kiekvie
nas savo baimėje ir savo vienatvėj. 
Ir regis, žemė sukasi ir skrieja vis 
greičiau, greičiau. Naktys su dieno
mis vos spėja keistis, savaitės, mė
nesiai - tik kaip viena akimirka, me
tai - kaię trumpi sapnai, pilni keistu 
vaizdų, žmonių kitoniškų, nebepažįs
tamų, 'įvykių nebesuprantamų ir gąs
dinančių. Ir norisi atsimerkti, atsi
busti, išsklaidyti nakties nejauku
mą, po kojomis pajausti pažįstamą, 
pastovią žeme, atsiremti į čia” visad 
augusį medį, išskaityti padrąsinimą 
šypsenose nepasikeitusių, gerai pa
žįstamų, ištikimų veidų.

Tačiau ir atsibudus nejaukumas 
nemažėja, nes skubančio laiko at 
neštų pasikeitimų žymės kasdien nau
jai mus supa: kur ką tik basom kojom 
vaikščiojom po pievą, dabar ten gat
vės grindinys, ar tamsių kasyklų pra
sivėrusi anga; upelis, kurio tyrume 
ketinom maudytis pavirtęs srove nuo
dingų srutų; paslėpta gyvybe alsuo
janti jūra, kurioj ieškojome galybės 
didesnės už žmogų, iš lėto miršta 
apnuodyta žmogaus... Tūkstančiui 
metų pasodintas medis griūva nuo kir
vio ar nuo miesto dujų.

Kas vyksta žmonių miestuose? 
Vakardienos ramios gatvės šiandieną 
slegiamos dangoraižių, išraižomos 
vis skubančių, niekad "nesibaigiančių 
mašinų eilių, jų triukšmo kurtinamos. 
Kaip arti Žmogus prie žmogaus, ir 
kaip toli. Suspaustas aukštuose pas
tatuose, atskirtas plonos sienos nuo 
kitų, nors nepažįstamas, bet nuogas, 
nors beveidis, bet priverstas dalintis 
savo, kasdienos kiekvienu ' momentu, 
kaip ir priimti jam per prievartą už
spaustą. neišvengiamą' kito • kasdieną.

’ y.Kas vyksta su mumis pačiais? 
Zhįdg^us žinojimas pasiekė toki taš- 
k4., ’isį;kurio kasdien, atsiveria nauji, 
pasauliai. .Ką vakar mokeisi, tas 
sįandiėn jau pasenę, atgyventa. Kas 
vakar stebino, kaip žmogaus kūrybin
gumo įvykdytas stebuklas, šiandien 
jau kasdienybė, ar net seniena. Kaip 
gąsdina' kasdienis priminimas, kad 
net ir tai, ką šiandien dar tebesimo
kai, rytoj jau bus nebereikšminga.

PLB VALDYBOJE
PLB VALDYBOS II. 17 POSĖDY 

svarstytieji klausimai:
* PLB IV SEIMO PROGRAMA. 

Programos projektas priimtas ir siun
čiamas susipažinti kraštų lietuvių 
bendruomenėm ir skelbiamas spaudoj/

* SEKCIJŲ, darbiu ORGANIZA
VIMAS. Visuomeninių ir jaunimo rei- 
kahąsekcijos PLB Seime rengs simpo
ziumus, kultūros ir švietimo reikalų- 
interesuotųjų atstovų pasitarimus. 
Rengimu rūpinasi atitinkamų darbo 
sričių PLB V-bos pareigūnai: visuom. 
reik, vicep. dr. H. Brazaitis, jaunimo 
vicep. M. Lenkauskienė, PLB Kult. 
'J’-bos pirm. dr. A. Nasvytis, PLB 
Sviet. T-bos pirm. A. Rinkimas.

* SEIMO LEIDINYS. Ji leis pati 
PLB V-ba. Turiny: Lietuvių Charta, 
PLB konstitucija ir jos pakeitimų 
projektas. Seimo^ darbo taisyklės, 
PLB V-bos ir kraštu liet, bendruome
nių pranešimai.

MIRE PROF. STASYS ŽYMANTAS
- 1973 m. balandžio mėn. 19 d., 

12 vai. 10 min. dienosv Los Angeles 
Calif., mirė prof. Stasys Žymantas.

Laidojamas balandžio 24 d. ryte 
iš Šv. Kazimiero bažnyčios, Los An
geles, Calif.

Vakar išmoktas amatas, šiandieną 
atgyvenęs. Nuotaikos, pažiūros, ma
dos keičiasi taip greit, kaip niekada 
anksčiau. Kiekviena nauja karta susi
kuria sau naują kalba, kurią tik ji 
viena supranta; "ir ne kas dvidešimtį 
metų nauja karta ateina, bet kas tris, 
kas "du, ir viena su kita nebesusikal- 
ba, nebesupranta. Kiekvienas sukasi 
vis didesnėj minioj ir vis didesnėje 
vienatvėj, nes laikas vis iš naujo pra
lenkia ir vis palieka taip, kad netik 
vietos, miestai, bet ir draugai, kai
mynai, bendradarbiai visi pasikeitę, 
beveik nebepažįstami, taip, kad tarp 
jų pasiklysti, kaip ant to praeityje 
vaikščioto, bet seniai užstatyto kelio.

Pasaulis sumažėjo ir permatomas 
pasidarė: čia pat viską žinai, matai, 
girdi: kaip žmogus žmogų žudo, kaip 
žaidžia su jėgom, kurių užtektu pa
sauliui nužudyti, kalnus nugriauti, 
žemynus vandenynuos paskandinti; 
kaip daug išmokus, bado nugalėti 
neišmokta, o žemės išteklių aruodai 
semiasi; kaip progresas ir nuodus ir 
išsigimimą sukuria, pavojus iš vidaus 
kaip ir iš išorės; žmonių galybę, ir 
kiekvieno atskiro žmogaus bejėgiš
kumą.

Suaugusiam ir besenstančiam da
rosi baisu, kad laikas jį paliko; ir 
jaunas bijosi, nors gal ir sau prisi - 
pažint nenori, nes jis negali atspėt 
ateities ir sau joje užtikrint vietos; 
ir vaikas bvo, nes jaučia baimę ap
link save esančių.

šitame laiko skubėjime, gyve
nimo keitimesi, žmogaus netikrume ir 
baimėje, kiekvienas trokšta atramos, 
pastovaus pagrindo, kito žmogaus 
tarp visų pasikeitusių ir nepažįstamų 
visuomet atpažįstamo, visuomet sa
vo, pateisinančio ir padrąsinančio. 
Kuo greičiau pasaulis keičiasi, tuo 
labiau kiekvienas trokštame būti tik
ri savo mažu mažutėliu pasauliu: sa
vo namais, kuriuose visada’ užtikrinta 
vieta ir dėmesys, užuovėja ir poil
sis, visuotinam keitimesi nesikei
čiantis pastovumas, be pastangos pel
nytas ir be pastangos užtikrtintas pri
sirišimas: motinos meilė vaikui - 
mažam, suaugusiam, pasenusiam... Ji 
pastovi, nors jai pačiai ir josios su
kurtam namų pasauliui grąsinama su
griovimu, išardymu, išorės ketimusi 
ir progreso pagundomis. Bet ji išlie
ka, ir išliks, nes koks nepakeliamas 
siaubas butų vaikui, jei jis ..nakties 
tamsos sukurtų šmėklų gąsdinama^, 
mamos surast nei prisišaukti negalėtų; 
koks sielvartas, jeigu beaugdamas, 
draugystėj ar mokykloj nuskriaustas, 
nebūtų tikras, kad namie ras atjauti
mą, pastangą suprasti; kaip sunku sa
vęs beieškančiam jaunuoliui, jei 
jis nebūtų tikras, kad iš bet kur, vis- 
tiek kokioje nuotaikoj sugrįžus, na
mie jis visad reikalingas, laukiamas, 
net kai jam regis, kad nesuprastas, 
vistiek branginamas. Ir dar vėliau 
suaugusiam, kitus namus bekurian- 
čiam, laiko skubėjimą ir keitimosi 
baimę išgyvenančiam, koks brangus ir 
koksai stiprinantis yra žinojimas, kad 
kažkada ir jį tėvų namai globojo, sau
gojo, o meilė motinos visus žingsnius 
lydėjo, prie širdies mažą glausdama, 
ramindama, vyresnį geriau negu jis 
pats suprasdama, išminties žodžiu 
stiprindama, kantriai atleisdama, išė
jusio grįžimo su viltim laukdama, sa
vo pačios jaunystės netausodama, kol 
pamažu veidai susirauks Įėjo, plaukai 
pražilo ir galva nulinko, širdis nuo 
ilgesio pavargo, tačiau toli išėjusio, 
erdve ir metais atsiskyrusio mylėti 
nenustojo, mintimis tolumoj ieškoda
ma, lydėdama. Net Į jos kapą mintis 
nukreipta padrąsina, sustiprina, pa
saulio nejaukumą nugali.

Ok. Lietuvos komunistų partija 
visu frontu tebetęsia puolimą pries 
jų vadinamus paklydusius kultūrinin
kus. Šia tema specialų straipsnį 
(’’Įkvėpimo šaltiniai”) žurnalui 
‘‘Sovetskaja kultūra” paraše' Antanas 
Barkauskas, partijos GK sekreto
rius. Pradžioje pasidžiaugus, kad 
lietuvių “meno meistrai... tvirtai 
stovi komunistinio partiškumo pozi
cijose”, jis pusę straipsnio paskiria 
“pavojams” ir “negerovėms”. Bar
kauskas aprašo, kaip “buržuaziniai 
propagandistai” organizuoja “vis 
naujas ir naujas atakas”. Jų priemo
nes: “spekuliavimas tautos kultū
rinio palikimo ‘šventumu’”, “koketa
vimas siu religija”; “ ‘Vakarų stan
darto’ brukimas” ir 1.1. “Ypatingas

DAUZVARDIENĖS PAGERBIMAS

i Čikagoje! buvo pagerbta Lietuvos 
Federalinė Konsule p. Juzė Dauzvar- 
dienė. Jos garbei kovo 11 d. Drake 
Hotel buvo suruoštas banketas, ku
riame dalyvavo apie 650 žmonių, jų 
tarpe 30 diplomatinio korpuso atstovų. 
Bankete Čikagos miesto burmistras* 
Richard J. Daley įteikė p. Dauzvar- 
dienei miesto garbės medalį.

Ta proga, Illinois valstijos At
stovų Rūmai priėmė rezoliuciją, kuria 
nutarta pasveikinti p.^ Dauzvūrdienę 
jos pagerbimo, kaip žymiausią 1973 
m. Amerikos lietuvę, proga.

Ponios Dauzvardienės pagerbimą 
paminėjo šie laikraščiai Čikagoje: 
Economist Newspaper (kovo 7 ir 14 
d.d.), Southwest News-Herald (kovo 
8 d.), Southtown Economist (kovo 14 
d.)

KAS DESIMTAS JUODAS
Pagal 1971 m. gyventojų suraši

nėjimą Londone gyveno 476,485 spal
votieji, gimę commonwealth© kraš
tuose. Pridėjus 210,000 čia gimusiu 
ir 27,000 praėjusiais metais atvyku
sius iš Ugandos, spalvotieji šiuo 
metu sudaro apie tris ketvirčius mi
lijono. Londone skaitoma apie 7,45 
mil. gyventoju. Taigi kas dešimtas 
gyventojas jau yra spalvotos rasės.

Įdomu, kad Londono gyventojų 
skaičius mažėja. Pvz. 1969 m. Lon
done buvo 8,59 mil. gyventojų, o 
1971 m. jau buvo 1 mil. mažiau.

viltis antitarybiškumo ideologai deda 
i nacionalistiniu atgyvenų skatinima 
ir išpūtimą”. Barkauską ypač nervi
na ju pastangos “atplėšti lietuviu 
nacionalistinę kultūrą nuo bendro 
tarybines socialistines kaltaios vys
tymosi”.

Barkauskui Lietuvos “kūrybiniai 
darbuotojai”' pilni nuodėmių. Kai ku
rie jų “mėgina idealizuoti patriarcha
linio kaimo vienkiemių buitį”. I kitų 
kūrinius prasiskverbia “pesimizmo,' 
nusivylimo... gaidos... apsimestinis 
absurdiškumas, situacijų ir kolizijų 
beprasmiškumas”. Barkauskas ypa
tingu taikiniu pasirenka jau anksčiau 
aštriai kritikuota literatūros moks
lininko ir kritiko V. Kubiliaus straips
nį—“Talento mįsles”, kuriame tvir
tinama, kad “talentas gimstąs pats 
sau ir negalįs niekam tarnauti. O rei
kalavimas tarnauti visuomeniniams 
idealams (t.y. rusiškajam komuniz
mui Red.), Kubiliaus nuomone/ reiš"- 
kia vos ne talento žlugimą”. Tokioje 
metodologijoje Barkauskas Įžiūri 
mėginimą “sukompromituoti ištisas 
kartas, pradėjusias kurti pokario 
metais/ t.y. stalinis tinę pseudo - 
kurybaz

Barkauskas baigia savo straipsnį, 
tipiška raudonojo biurokrato “logika” 
“Mes, komunistai, pasisakome uz 
plačiausią stilių ir žanrų įvairovę... 
bet drauge pabrėžiame: kiekvie
nas menininkas turi ištikimai... tar
nauti komunizmo reikalui, o ne ‘dro
vėtis’ savo Įsitikinimų,... užimant 
madingą ‘neutralo’ pozą”. (g

SURADO DĄR VIENA 
’’PRIEŠĄ”

Jeruzalė - Goldos Meir ir jos 
kabineto darbotvarkėj buvo labai 
neįprastas klausimas: reikią^ už
drausti Izraely darbuotis krikščionių 
misionieriams. Jų yra Izraely apie 
1000, ir dėl jų kasmet nemaža žydų 
persikrikštija. Tas reikalas bus per
duotas parlamentui, ir tikimasi, jog 

bus priimtas atitinkamas įstatymas.
Rabinas Meir Kahane, Žydų gy

nimo lygos vadas, išvykęs iš Ameri
kos į Izraelį, praėjusį penktadieni, 
vieną" dieną sėdėjo ir "badavo prie 
Raudų sienos Jeruzalėje, protestuo
damas" dėl misionierių buvimo.
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BENDRUOMENINĖS VEIKLOS 
TARŠA

Turime industrinę taršą, turime 
moralinę taršą, gerai apsidairę pama
tysime, kad turime ir bendruomeninės 
veiklos taršą ,nuo kurios apsivalę ,pasi 
Justame daug laimingesni.

Savo laiku Lietuvoje turėjome 
kiekvienoje parapijoje davatkas, 
kurių perdėtas pamaldumas, vertė jas 
budėti doros sargyboje. Tą pareigą 
vykdydamos, jos budriai stebėjo ką 
daro artimas ir tolimas kaimynas, 
kaip ir su kuo draugauja jaunas kuni- 
gėlisz ir tas visas žinias ir žineles 
nesivaržydamos pasakojo, ką tik 
sutikdamos. Šių laikų terminais kal
bant, tai buvo parapijinė tarša.

Naujos gyvenimo sąlygos išau
gino naujas davatkas, kurios perdėtu 
patriotizmu atlieka tas pačias funkci
jas bendruomenėje, kaip anos para
pijoje. Šiandien turime savo tarpe 
tokių tautiečių, kuriems viskas, kas 
ateina iš Lietuvos ‘ yra sugadinta, 
o visi žmonės išdavikai. Maža to, jie 
atidžiai seka kiekviena žodi, kiek-i ' * «■
vieną mintį, pasakyta ar parašytą

- savo bendruomenėje ir, savaip ją in
terpretavę, lengva ranka sega komu
nistų, indoktrinatorių ir kitų nenau
dėlių vardais atžymėtas etiketes. Kur 
pasirodo toks jų atžymėtas žmogus, 
nesvarbu ar jis būtų bendruomenės 
pirmininkas, ar visuomenininkas, kul
tūrininkas, redaktorius, jie tų susirin
kimų nelanko ir kitus ragina nelanky
ti, organizuoja viešus pasipiktini
mus, išėjimus iš salių ir 1.1.,nevengia 
net ir grasinimų.

Anksčiau į tuos davatkynus 
lengvai įsimaišydavo velnias, šian
dieną-sovietinis agentas,ir taip ter
šia ir gadina visą bendruomenės 
gyvenimą.

Turime ir kitos rūšies teršėjų, 
tai tie, kurie serga nesveika ambici
ja, kerštu ir, nepritapę prie pozityvaus 
darbo, išeina mokyti įvairiuose užjū
rio laikraščiuose tuos , kurie čia 
dirba; jiems rūpi patiems pasirodyti, 
kad jie sielojasi bendruomenės rei
kalais ir išmano juos, tačiau yra ne
suprasti. Taip kitus bemokydami ir 
besiskųsdami, nemažai apdrabsto pur
vais ir mūsų bendruomenę.

Švara reikalinga ne tik fizinei 
žmogaus sveikatai, bet ir dvasiai, ir 
tautiniam gyvastingumui. Žmogus yra 
socialus, jis nuolat gyvena sociali
niame bendravime. Socialinė švara 
yra kūrybinga ir maloni; gi tarša - be 
galo žalinga. Mes dėl jos netenkame 
didelės dalies jaunimo, kuris piktina
si tokiu senųjų nesugyvenimu, o 
patys netenkame sveikatos, praran
dame nervus,ir mūsų socialinis ben
dravimas nyksta.

Nors davatkos tipas yra nepa
keičiamas, jis yra pilnas fanatizmo, 
tačiau nesiduokime savęs mulkinami, 
daugiau kontroliuokime savo žodį, 
savo mintį ir derinkimės prie daugu
mos, nes tik darnioje daugumoje bū
dami galime save įjungti į pozityvinį 
ir kūrybinį bendruomenės darbą. Visi 
ekstremistai, ar jie būtų dešinėje ar 
kairėje, jeigu jie nesiderina su dau
gumos pasirinktu keliu, jie veltui 
aikvoja bendruomenės jėgas.

am

PABLO PICASSO
Ispanų kilmės dailininkas moder

nistas mirė Prancūzijoje, sulaukęs 
91 metų. Per 70 savo gyvenimo darbo 
metų jis nupiešė 14,000 paveikslų, 
100,000 graviūrų, 34..000 : knygų ilius
tracijų ir 300 skulptūrų ar keramikos 
darbų.

Jis mirė staiga nuo širdies ata
kos, lyg ir patvirtindamas savo daž
nai vartotą posakį: dailininkas turi 
mirti nenusiavęs batų Picasso buvo 
turtingiausias 20 amžiauš dailininkas.

Mūsų Pastogė Nu 18 1973.5.7. psl. 2 
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PARAŠČIŲ PASTABOS
A. Zubras

self with those who 
rifice in the belief

that their failure to respect human 
dignity in Lithuania cannot long 
continue to be consistent with their 
own international recognition nor can 
it ever succeed. I fully identify my- 

resisted by sac- 
that this has a 

VASARIO 16-Ji
Šiais metais Vasario 16-ji Mel

bourne susilaukė daug užjūrio sve
čių - sutapo mat su Eucharistiniu 
kongresu. Lietuvių namų sale net 
nebetalpino dalyvių. Šventę labai
tvarkingai pravedė Kat. Fėd. pirm, crucial part to play in ending oppre- 
V. Laukaitis.. Pasigedom bendruome - sion. Their efforts will not be in 

nes pirmininko, kuris,tiesa, salėje 
sėdėjo, bet neatidarė šventės ir neį
vesdino programai p. V. Laukaičio. 
Sveiknamųjų kalbų gal buvo ir per
daug. Tokiose neišvengti kartoji
mosi. Bene svariausiai bus kalbėjęs 
vysk. V. Brizgys, kėlęs vienybės 
reikšmę. Palietė tarp mūs vis dar 
kontraversinį atsilankančių iš tėvy
nės svečių* reikalą. Pabrėžė, kad 
žmogaus vidus mums neįskaitomas, _
todėl kiekvieną iš tėvynės atvykusįjį blogu keliu einantis yra žmogus,^turi 
turim sutikti ir išleisti kaip brolį ’ " °"*"
tautietį. Aišku, kad tai krikščioniš
kas elgesys, ir kitaip kalbėti nesi
derintų su kunigo ar vyskupo pašau
kimu. Bet giliau pagalvojus, tai ma
tai, kad tai ir lietuviškas elgesys, nes 
tuo keliu daugiau laimėsi, negu aps- _
piaudydamas ar akmenimis apmėtyda- šnipinėti, užuomazga būtų psicholo- 
mas. Nieko nėra taip neracionalaus -- J «
kaip kerštas ar atsimokėjimas už 
įžeidimą.

Iš Australų svečių sventeje 
buvo DLP senatorius McManus. Li
beralai buvo kviesti, bet atsisakė. 
Darbiečių ryškiausiasis (bent tarp 
melbourniškių) Dr. J. Caims atsiuntė 
šio turinio telegramą;

“I join you in strongest possible . __ _
protest against oppresion in Lithua- Ir prie laivo neprieisi, kol tavęs neis- 
nia which caused*the sacrifice of tirs iki padugnių, kol negaus apie 
Romas Kalanta and the others. It is tave rekomendacijos iš partinių ir 
time that those responsible realise valdinių institucijų.

vain. Regret pressure of work pre
vents my attendance on Sunday 
February 18 at North Melbourne”.

Šventės išvakarėse adelaidiškiai 
suvaidino V. Baltučio paruoštą ir 
režisuotą Simo Kudirkos įscenizavimą. 
Įscenizavimas ir suvaidinimas geras. 
Gal tik autorius, ruošdamas veikalą, 
perdaug laikėsi mūsų viešosios nuo
monės sukurtų normų. Kas blogas, 
tai blogas, kas geras, tai geras. Ir 

ąbejonių, turi vidinių konfliktų. Pats 
Kudirka neišryškėjo kaip tikrai psi
chologiškai pagrįsta asmenybė, o 
buvo daugiau deklamatorius jam padik
tuotų sakinių. Jei Stripas - lietuvis 
komunistas, - butų išlikęs Kudirkų šei
mos draugu, nors ir partijos siųstas 

giškai ir dramatiškai komplikuotesnė 
stipresnė ir gilesnė. Ypač po tokio 
aiškaus susi: kirtimo su Stripu.nebeįti- 
kėtina Kudirkos iš namų pabėgimas ir 
staiga jo atsiradimas jūrininku. Ir 
dar laive, kuris plaukia derybų su 
amerikiečiais. TSRS santvarka tai 
ne Australijos. Čia galima iš Ade
laidės pabėgti ir, atsidūrus Perthe, iš
plaukti į pasaulį Tik ne iš Klaipėdos.

IGNAS ALEKNA 
65-jį gimtadienį minint

Jeigu manęs kas paprašytų

Jei mato, kad reikalas

bas ar įvairias komisijas.
Kaip bendruomenės narys Ignas 

Alekųa savąją dalį atiduoda su kau
pu. Štai keli faktai: Melboumo apy
linkės valdyboje išbuvo penkerius 
metus, iš kurių dvejus metus valdy
bos pirmininku; Melboumo Lietuvių 
Klubo taryboje taip pat penkerius 
metus; beveik kasmet išrenkamas į 
kurios nors organizacijos kontrolės 
komisiją; dažnas Melboumo apylinkės 
atstovas ALBKrašto Taryboje. Pasku
tiniame Krašto Tarybos suvažiavime 
išrinktas įsteigtojo Australijos Lie
tuvių Fondo valdybom Salia paminėtų 
ir kitokių įsipareigojimų, jis yra ir 
Lietuvių Kredito Kooperatyvo '‘Talka” 
reikalų vedėjas.

Ignas Alekna pažįstamas ir ne- 
melbourniškiams kaip spaudos dar
bininkas: nuolatinis “Mūsų Pastogės” 
bendradarbis, rašąs “Tėviškės Ai
duose”, “DirvojeBe informacinių 
žinių, reportažų apie Melboumo lie
tuvių kultūrinį bei organizacinį gy
venimą, Ignas Alekna pasisako ir 
bendruomeniniais reikalais bei gy
venamojo meto klausimais.

Melboumo organizacijos ir įvai
rių parengimų rengėjai, o taip pat_ir 
programų išpildytojai turėtų būti 
dėkingi Ignui Aleknai už išsamius ir 
objektyvius parengimų aprašymus. 
Gal ne visi “Mūsų Pastogės” skai
tytojai žino, kad Rimas Vėtra, Kęstu
tis Daumantas, IGA yra tas pats Ig
nas Alekna. Tikiuos, sukaktuvininink-

Jeigu manęs kas paprašytų iš
vardinti dešimti pirmaujančių lietuvių 
visuomenininkų Melbourne, tai nė 
kiek nedvejodamas į tą dešimtuką įra
šyčiau Igno Aleknos vardą.

Kaip visuomenininkas, kultūri
ninkas ir spaudos darbuotojas jis 
nedaug sau lygių turi nemažoje ir ga
na veiklioje Melboumo lietuvių ben
druomenėje.

Igno Aleknos veikla nesiriboja 
formaliu priklausymu • vienai ar kitai 
lietuvių organizacijai. Jį sutiksi vi- kas atleis man šį nediskretiškurną 
sur ten, kur lietuviai renkasi pasisa- ’ *’-• - ’ ------ --
kyti tautiniais ar kultūriniais reika
lais. Matysi jį taip pat ir visuose 
kultūrinio pobūdžio parengimuose.

Ignas Alekna yra veiksmo žmo
gus, ir nesitenkina pasyvaus stebėto
jo vaidmeniu. Jis nėra žodinis vei
kėjas; jei tik sąlygos leidžia, jis 
nesikrato siūlomų visuomeninių pa
reigų ir nevengia uždedamos atsa
komybės. ’ ‘ .
svarbus ar neatidėliotinas, pats tal
kon pasisiūlo.

Prisiėmęs bet kokią visuomeninę 
pareiga, darbą atlieka su retai su
tinkamu kruopštumu ir nuoširdumu. 
Organizacinėje veikloje jam niekad 
nestinga naujų idėjų, visad turi origi
naliu sumanymų. Savo Įgimtu opti
mizmu jis užkrečia kitus bendradar
bius, moka sukelti entuziazmą dar
bui dirbti.

Todėl tad ir nenuostabu, kad 
Ignas Alekna per metinius organiza
cijų susirinkimus visada “spaudžia
mas” kandidatuoti į renkamas valdy-

Ignas Alekna, kupiškėnas iš 
Plundakiu kaimo, ūkininko sūnus, gi
męs 1908” m. balandžio 21 d. Baigęs 
Kupiškio vidurinę mokyklą (1925), 
išvyksta į Kauną mokytis ir darbu pel
nytis duoną pragyvenimui. 1929 m. 
baigęs Simano Daukanto mokytojų 
seminariją, aspirantu stoja į Karo 
mokykla. *Po to seka ekonomikos stu
dijos Vytauto Didžiojo universitete 
(1931-1933). Dar studijuodamas pra
deda dirbti Vyriausio Notaro įstai
goje, vėliau pereina dirbti į Taupo
mąsias Valstybės Kasas. Šioje įstai
goje dirbo apie dešimtį metų iki 
antrosios bolševikinės okupacijos.

1933 metais Ignas Alekna suku
ria šeimą susituokdamas su Ona 
Kuizinaite.

Į visuomeninį darbą Ignas Alekna 
įsijungė dar mokiniu būdamas - daly
vauja moksleiviu sporto klubuose, 
vėliau Vilniui Vaduoti Sąjungoje. X“° Ported Summer Lanaua^'hsU- Universitete būdamas buvo lietuvių Forte umrri L nguag Insi
Studentų Tautininkų korporacijos 
‘„‘Neo-Lithuania” narys, priklausė

Literatūros vakaro pranešėja 
Saudargienė. (Aprašymą žiur. ' 
Nr. 15) Nuotrauka A.

Ava» »

Šiaulių Sąjungai, dalyvavo Sąjungos 
centriniame chore.

1944 metų vasarą, Aleknai su 
dviem mažamečiais sūnumis, gelbė
damiesi nuo bolševikinio teroro, kaip 
ir dešimtys tūkstančių kitų lietuvių, 
pasirenka tremtinio dalią ir pasitrau
kia į vakarus.

Ligi karo pabaigos Aleknai gy
veno Tuttlingene, o karui pasibaigus, 
persikėlė į Ravensburgą, kur jų vaikai 
galėjo lankyti lietuvišką mokyklą.

Australijon atvyko 1949 metais 
ir pastoviai įsikūrė Melbourne. Ignas 
Alekna, atlikęs privalomą darbo su
tartį stiklo fabrike ir akmenų skal
dykloje, ilgesnį laiką dirbo popierio 
prekybos Įmonėje. Šiuo metu jis 
dirba žemes ūkio mašinų įmonės New 
Holland Įstaigoje.

Nei vienam nebuvo lengvi pir
mieji kūrimosi metai . Austrą lijo ję, 
ypač šeimoms su mažais ar mokyk
linio amžiaus vaikais. Ir Aleknoms 
reikėjo kietai dirbti ir taupiai gyven
ti, nes norėta išmokslinti vaikus ir 
patogiau įsikurti. Tai buvo atsiekta. 
Abu sūnūs jau kelinti metai yra bai
gę mokslus, įsigiję^ profesijas: Viva 
yra elektronikos inžinierius, Vytas - 
architektas. Abudu yra vedę, au
gina savo vaikus.

Minėdami Igno Aleknos 65-jį 
gimtadienį, tikime, kad jis dar daug 
metų liksis aktyviu lietuviškųjų 
organizacijų dalyviu, o “Mūsų Pasto
gės” skaitytojai dar ilgai turės pro
gos skaityti jo ra šinius apie Melbour
ne lietuvių gyvenimą. Ir pačiam Ignui 
Aleknai, tikriausia, neateina mintis 
apvilti savu tautiečių lūkesčius.

Ilgiausių*metų Ignui Aleknai!
J. Meiliūnas

PROTESTAS PRIEŠ FED. 
VYRIAUSYBĘ

Balandžio 15 d. Vakarų Austrą; 
Ii joj World Freedom League sušaukė 
protesto mitingą. Mitinga^ pravedė 
Fed. Australijos ir Vakarų Australi
jos komitetu nariai, taip pat ir kitos 
antikomunistinės organizacijos bei. 
pavergtųjų tautų atstovai, kartu 
dalyvaujant ir liberalų partijos atsto
vams.

Minėjimą atidarant , buvo sugie
dota specialiai tai dienai sukurta gies
mė. Po to sekė kalbėtojai. Bendrai 
visų kalbėjusių buvo panašūs reika
lavimai, kad Australija turi pasilikti 
demokratinė valstybė, ių turi būti 
visi piliečiai lygus prieš įstatymusjr 
kad dabartinė Fed. Vyriausybė pa
žeidusi demokratines teises^

Australijoje gyvenančių lenkų 
bendruomenė paraše ministerial peti
ciją. Gaila, kad lietuviai nepasiuntė 
savo atstovo, argi mes ne tie patys 
kaip jie? Argi mūsų likimas geresnis?

Dalyvis

Lietuvių kalba šią vasarą. bus 
dėstoma Yale universitete, birželio 
18 - rugpiūčio 10 bėgyje. Išsamesnes 
informacijos galima gauti iš Charles 

tute, Yale University, New Haven, 
Connecticut 06520.
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MOTINOS DIENA m.m. slaveniene

Motinos diena yra skirta motinai 
pagerbti. Šiais metais sukanka 65 
metai, kaip pirmų kartų buvo atšvęsta 
motinai pagerbti diena. Šios šventės 
steigėja yra amerikietė A. Jarvis, 
kuri išsirūpino leidimą is'JAV Vyriau
sybės, 1902 metais, ir Filadelfijos 
mieste buvo oficialiai atšvęsta.

Praslinkus penkiems metams, 
tai yra 1913 mt., Pensilvanijos Vals
tybė paskelbė Motinos dienos šven
tę. Tais pačiais metais JAV Senatas 
ir kongresas Motinos dienos šventę 
priėmė rezoliucija ir oficialiai buvo 
paskelbta gegužes antrasis sekma
dienis - Motinos pagerbimo diena.

Atgavus Lietuvai 
mybę, Motinoms pagerbti 
švenčiamos įvairiu 
nevienodu laiku. Točėl 
tikrų nesusipratimų ir

MŪSIĮMOTINA

Visoj Visų Šventųjų Istorijoj 
nerandu šventesnės moteries už Tave, 
musu Mama. &

Nerandu labiau kenčiančios širdies 
už Tavo širdį.

Nerandu didesnės meilės uz Tavo meilę, 
mūsų Mama.

nepriklauso- 
dienos buvo 
organizacijų 
susidarė tam 
priekaištų, 

nes "pagerbimo dienos buvo kai kada 
ruošiamos gegužės pirmąją, dieną,, 
kaip tuo tarpu ta diena skirta ki
tiems tikslams. 1929 metais buvo 
sušauktas visų organizacijų atstovų 
pasitarimas, kuriame buvo priimta 
rezoliucija ir Įneštas pageidavimas 
kad Motinos pagerbimo diena būtų 
švenčiama gegužes menesį pirmąjį 
sekmadienį.

Trys didžiulės organizacijų 
grupės, veikiančios socialinės glo
bos, motinos ir vaiko apsaugos srity j, 
pasireiškė savo veikla iš" pat pirmųjų 
nepriklausomybės metų ir tęsė ją iki 
okupacijos 1940 metų. Buvo sušauk
tos dvi motinoms ir vaikams apsau
goti konferencijos ir spaudoje išs
pausdinti tų konferencijų darbai. Jos 
rengė motinos dienas, kilnojamas 
parodas, rėmė daugiavaikes seimas 
ir pavienes motinas. patekusias j 
nelaimes. Motinos ir vaikų globą 
Lietuvos Vyriausybė laikė privatinių 
organizacijų rankose/ palikdama sau 
tik tai kontrolės teisę ir. iš dalies; 
šelpimą atskirų organizacijų, nepa
jėgiančių finansis*kai įvykdyti užsi
motų planų.

Šioje srityje Motinoms ir vaikams 
globoti organizacijų Sąjunga buvo 
įsteigta 1928 m. Kaune, kuri jungė 
23 socialines globos organizacijas. 
Sąjungos tikslas buvo koordinuoti 
motinos ir vaiko globojimo darbą. Lie
tuvoje. Sąjunga buvo Union Interna
tionale de Secour aux Enfants ir 
Pabaltijo • Motinoms ir vaikams glo
boti Sąjungos narys.

S-gos ilgametė pirmininkė buvo 
Jadvyga Tubelienė, valdybos narėmis 
buvo A. Svabinskaitė - Hunebeliene', 
Elena Sklerienė, dr. Aldona Biruta- 
vicienė, Birute Navickienė, Kristina 
Grinienė ir kt.

Sąvo patarimais ir darbais są
jungų rėmė dr. Kazys Grinius, kuris 
ypatingai daug nusipelnep šioje sri
tyje. Sąjungą leido savo periodinį 
žurnalų “Pro Juventute Baltika“, 
kuris buvo leidžiamas Baltijos Mo
tinos ir vaiko komiteto. 5>į skyrių 
tvarkė’ ir redagavo dr. Aldona Biruta- 
vičienė. t

Todėl šiandieną t švenčiant Mo
tinos Pagerbimo Diena., 65 metų ju
biliejinį amžių , visi paminėti ir 
nusipelnę asmenys turėtų būti pa
gerbti.

Nors jau ir mirus Tu seniai, 
mūsų tėviškės pastogėj 
teberandu vis dar gyvą Tavo širdį, 
Tavo rankų glėbio nenykstančių šilumą, 
Tavo gailią ašarą ir Tavo maldas.

Nors jau ir mirus Tu seniai, 
tebežydi kiekviena, rudenį 
Tavo augintas jurginų krūmas. 
Tebežaliuoja rūtų lysė, 
iš kurios puošei mano kasas 
mano vestuvių dieną. -

Tu amžina,
Tu nemirštanti, -
Tu miisu Motina brangi. -

Ir nerandu visoj Visų Šventųjų Istorijoj 
šventesnės moteries už Tave, 
mūsų Mama. -

PASKUTINIS NORAS
- Ką. tu čia dabar išgalvojai, 

širdyte? - Klausiu Argusienės, užpuo
lusios mane, kad eičiau pas advoka
tą - “Last Will” ir testamentą para
šyti? Mano visai kitokie norai, iry 
darz toli gražu, nepaskutiniai. Oho, 
aš! Dar jauną mergiotę taip suspaus- 
čiau, kad kniauktų.

- Nepaistyk ‘ nieku! Visa turi 
surašę, kam ką palieka, - kalba Argu
siene. - Reikia dėl tvarkos ir ramy
bes. Aš nenoriu, kad mano sunkiai 
uždirbtą pinigą išmėtytu valdžia, 
kuri ničnieko veltui nedavei

- Bet aš dar nemirsiu, - sakau.
- Aš dar oho!...

- Oho, tai oho, bet turėtum rim
tai pagalvoti. Aš to milijono nie
kaip negaliu užmiršti.

- Kokio milijono?
- Gabrilienė pasakojo. Ji sta

tistikoj dirba ir žino. Sako, iš vienų 
tik lietuvių, mirusių be testamento 
valdžia jau gavo milijoną doleriu pa
likimo. Kodėl aš turiu valdžiai palik
ti kitą milijoną?

- O kam mes paliksim? Vaikų 
neturim, tai ar ne vistiek, kam mūsų 
milijonas teks?

- Na žinai, Argusai, as niekada 
nemaniau, kad tu toks durnas.

- Pati visada sakei, kad aš dur
nas. Bet aš dar ne toks, sakyčiau...

- Ir aš maniau, kad dar ne toks. 
Dabar matau, kad tavo galvoj tikra

V. Miniotas

Literatūros ir Muzikos vakaro dalyviai, iš k. Į d. D. Bartkevičienė, S. Skorulis, 
A. Dauguvietytė - Šniukštienė, kun. P. Butkus, A. Saudargienė, A. Skirka, M. 
Slavėnienė, G. Viliūnaitė, dr. R. Zakarevičius, Z. Belkutė, M. Kavaliauskienė, 
A. Gasiūnas, V. Vęsčiūnaitė ir A. Mauragis. (Aprašymą, žiūr. “M.P.” Nr. 15) 

Nuotrauka A. Jakšto.

GABRINAI BUKEVICIENEI

mirus Lietuvoje, mielus Vytautą., Lonę, Ričardą^ ir p. Sulcienę 
nuoširdžiai užjaučiame

E. ir Iz. Jonaičiai

pūstynė. Kaip tau gali būti vistiek? 
Tai kas, kad savo vaikų neturim. Ar 
jau taip nėra kam?

- Na tai kam, kam tą savo mili
joną skirsi?

- Kam ne kam, bet tik ne valdžiai, 
kuri tik policininką atsiunčia tave 
palaidoti nedažytame grabe, kaip kokį 
ubagą. Policininką atsiunčia ne dėl 
paskutinės pagarbos, bet ^kad tikrai 
galėtu užrašyti, jog esi užkastas pau
perių kape, numeris toks. Sako, jis 
nė kepurės nenusima, nei poterių uz 
tave nesukalba.. O paskui ant tavęs 
vėl laidoja... kokius kandžiulnikus 
galbūt... AŠ su kandžiųlnikais vie
name kape negulėsiu!

- Na ką tu, širdy te? Visą amžių 
gulėjai su manim, kodėl dabar, saky
čiau, negalėtume ir Fawknery?...

- Argusai, jeigu be testamento 
mirsime, tada valdžia ir mūsų antrąjį 
milijoną pasiglemš ir negulėsi su kuo 
nori. Kodėl aš savo prakaitu uždirbtą 
pinigą turiu taip numesti ir savo pas
kutinio noro nei valios nepareikšti, 
kaip jis turi būti suvartotas. Mili
jonas jau nuėjo ant niekų. Ar tu pa
galvoji, Argusai? Milijonas?!

- Bet mes dar marias laiko turi
me. Aš vyras pačiame gerume, saky
čiau, o tu labai jauna ir sexy...

- Tau niekas daugiau ir ne gal
voj. Sexy?

- O kas turi būti galvoj? Mano 
amžiuje daugiau niekur...

- Taigi, kad ne savo vietoj. Ha, 
ha, ha, - nusikvatojo visu balsu Argu
siene. - Galvoj smegenims vieta.

- O tau mirtis galvoj, o tas jau 
visai blogai.

- Mirtis gali ateiti kad ir dabar. 
Kas bus su mūsų palikimu? - Klausia 
Argusiene. - Nežinai, kada gali ne
laimę _ susitikti. Kas tada? Numes, 
kaip šunis į duobę, pinigus pasiims 
ir nė dėkui. Mano prakaitą sugers 
svetimi. Ne, Argusai! Aš noriu pa
reikšti savo valią, kad mano turtas 
atneštų kokią naudą saviems. Sako, 
juoliiasi statistikos žmonės iš mūsų, 
kaip iš didžiausių durnelių, nes jokia 
kita tauta tiek daug nepaliko. Gal tik 
vienas kitas žmogelis, beraštis koks. 
O mes, Argusai, skaitomės šviesūs 
žmonės, o taip patamsis kai galvo-

jame apie save, lyg nesugebėtume 
savo turto paskirti, kur norime. Mokė
jome sutaupyti, o kur dėti - nežinome. 
Tegul mes nesame kažin kas tokie, 
bet aš nenoriu numirti be ženklo, kad 
žmogus buvau. Kad^ mano kapo nie
kas nežinotų. Kad nė jokios atminties 
neliktų, jog gyvenau, buvau lietuvė... 
Ne . Argusai, as nenoriu išnykti, tik 
policininko palydėta, kaip dulkė vėjo 
nupūsta. Tai daryk, kaip nori, kad 
mane geru žodžiu paminėtų savieji, 
o ne kokie nedėkingi trustees... Dar 
su kandžiųlnikais gulėti... Ne, taip 
nebus!-

Dėl policininko man nebūtų taip 
svarbu; tegul jis ir su kepure pasto
vi, man vistiek. Bet su tuo kandziul- 
niku, sakyčiau, tai man Argusiene 
ant gyvo mozolio užmynė*. Kodėl aš, 
garbingas žmogus, ne valkata, turiu 
būti numestas, kaip koks gyvulys. 
Nix, taip nebus! Policininkas gali 
sau rašyti, kad Argusas paspyrė kibi
rų, sakyčiau. Tas manęs nejaudina. 
Bet kad kokie statistikos nusmukta- 
kelniai iš mane,s juoktųsi, kad savo 
valios ir noro pareikšti nemokėjau 
ant savo nuosavo turto,, kad aš buvau 
kvailesnis už kokį nemokšą kacapą. 
O ne! Bus viskas aiškiai parašyta, 
kur ir kaip mano likusį turtų padėti. 
Bus taip, kaip as noriu, o ne koks ten 
trustees.

Nurimk, Argusiene, ryt padary
siu pasimatymą su advokatu. Kandžiui' 
nikas nė į taz puse,nepasisuks, kur tu 
gulėsi. • 
Rimtai sakau;
niui; 
sveiki pagyvenę, kas liks - bus vai
kui ant prasi gyvenimo. Mokslui jam 
ir dabar duosiu. Vaikas gabus. 
Pinigas smulkėja, į kapus nesinešiu, 
o jauną lietuviuką ant kojų pastatyti 
reikia. Jeigu ir nepaminės*, pats ži
nos, kad krikštatėvis buvau. -

Be testamento mirti, kvailystė, 
sakyčiau..^.

- nusijuokiu^ šį kartą ąs. ~- 
*- Užrašysiu krikštasū- 

jeigu visko nenugyvensime,

Argus

Mūsų Pastogė Nr. 18 1973.5.7. psl. 3
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Gerb. p. Redaktoriau,
“Kiek aš sužinojau” skyrelyje 

gal nevertėtu atklydusias, o tuo la
biau klaidinančias bendruomeninio 
pobūdžio žinias lengvabūdiškai, be 
žinutės autoriaus parašo skelbti.

Jei begrybaujant kas nors grybą 
nuo koto nuspyrė, tai maža bėda, jo 
vietoje kitas išdigs. Tačiau jei Mel
bourne Lietuviu Klubo Taryba su or
ganizacijų atstovais “nutarė” lietu
vių Namų sienas išgriauti, tai jau 
rimtesnis reikalas. (“M.P.” Nr. 15)

Dėl tokio “vandalizmo” besisie- 
lojantįsis turėjo progos tame pat su- 
susirinkime klystančius sudrausti ir 
duoti išganingų patarimą lėšoms su
telkti, kad klubui nereikėtų daryti 
“žalingus veiksmus” pelno vardan, 
bet nemesti Lietuvių Namais besirū
pinantiems viešai '““degutuoto ak
mens”, papuošto rūpesčiais, di
džiais darbais ir džiaugsmais.

Liudas Barkus.
***

Gerb. p. Redaktoriau,
Balandžio mėn. 9 d. “M.P.” 

įdėtas straipsnis dėl kovo mėn. 18 d. 
Vakarų Australijos Lietuvių Bendruo
menės Valdybos rinkimų yra netiks
lus. Atrodo, kad straipsnio rašytojas 
(A.K.) sąmoningai išleido išrinktų 
penktąją Valdybos narį - iždininką p. 
J. Liutikų, kuris taip pat yra kelis 
kartus valdyboje buvęs ir yra daug 
nusipelnęs lietuvių bendruomenei.

Dėl autoriaus užmetimo, kad ben
druomenės vienybė yra pašlijusi, no
riu pasakyti, kad tai yra jo asmeninė 
nuomonė, kuriai perthiškiai neprita
ria. Būtų geriau, kad rašytojas dau
giau kreiptų, dėmesį į tiesą, o ne sa
vo asmeninius nesutikimus su tais 
žmonėmis, su kuriais jo santykiai yra 
pašliję.

V. Aust. Liet. Bend. V-bos. Pirm.

K - 
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41. AUSTRALIA .LU

COMMITTEE 
ON OPEN UNIVERSITY

The Minister for Education has appoin
ted a Committee of the Australian Universities 
Commission with the following terms of 
reference:

1. To enquire into the desirability and 
means of expanding opportunities in 
Australia for extra-mural degree 
courses of university standard and 
to make recommendations to the 
Australian Universities Commission.

2. The Committee should conduct its 
enquiry having regard to the aims 
and methods of the Open University 
in the United Kingdom and to meet 
the position of persons who are 
unable to meet the normal entry 
requirements of universities..

Interested persons and organisations 
are invited to make written submissions on 
the above and related matters.

Notice of intention to make a submis
sion together with a brief outline of topics to 
be covered should be sent to the Executive 
Member, Committee on Open University, 
Australian Universities Commission, P.O. Box 
250, Canberra City, A.C.T., 2601, by 16 May 
1973. Submissions should be forwarded in 
time to reach the same address by 16 July 
1973.
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dai, kad dėl perdaug lietuviško cha- 
♦RB ▲. rakterio šis veikalas neleistas baig-

***.*■< gfc. Atšilt JE tL <A- Liobytės parengtas pagal
# llFtfSflrO “Sukilėlius” operos libretas ir J.
B * 1111B UVra U Lw Juzeliūno muzika neleista i sceną

“dėl ideologinių nukrypimų” Buvo 
V viešai skelbiama, esą rašytojas del

sveikatos susilpnėjimo negalėjęs 
“Sukilėlių” baigti. Bet neseniai iš 
Lietuvos gautomis žiniomis, dar keli 
“Sukilėlių”' II-sios dalies skyriai 
atsiradę Lituanistikos institute. 
Kodėl jie nepaskelbti drauge? Ar 
dar neatsiras vėliau? Arba vėl an
tras pavyzdys: I-sis Putino raštų 
tomas skirtas lyrikai. “Vivos plan- 
go”, “Mortuos voco” ir kai kurie eį- 
lėraščiai iš “Rūsčios Dienos” į šį 
tomą neįtraukti (nors jie parašyti tuoj 
po 1941 m.) Visiems buvo aišku, 
prieš ka( tie eilėraščiai buvo nekreip
ti. Tik kai J.A.V. tie eilėraščiai 
buvo paskelbti, tada ir Lietuvoje jie 
(nevisi) buvo įjungti į 10-jį tomą 
(1969), sukuriant versiją^ kad jų turi
nys nukreiptas prieš vokiečius.

Būtų galima daugiau patiekti 
“autentiško į Putino paveikslo pie
šimo pavyzdžių, bet trumpam straips
nely tas neįmanoma. Dar ’ betgi keli 
žodžiai dėl K. Korsako tvirtinimo 
užsieny gaminamus falsifikatus „ir 
jų priskyrimą Putino plunksnai. Čia 
K. Korsakas, greičiausia, turi gal
voje vad. “Marijos Litanija” ir eilę 
eilėraščiu, ypač religinių.

Kas 4 iŠ tikro yra “"Marijos Lita
nijos” ir religinių eilėraščių auto
rius, šiuo metu niekas nesiima tvir
tinti. Tačiau toji litanija ir religiniai 
eilėraščiai atsirado Lietuvoje ir ten 
kursuoja , žmonių nūs įrašinėjami eina 
iš rankų į rankas ir laikomi Putino 
kūryba. Jų. nevienas egzempliorius, 
įvairių žmonių, kartais net labai 
neišlavinta rašysena nurašytas, pa
siekė ir užsienį ir čia buvo atspaus
dinti, pažymint, kad dėl jų autentiško 
nesiimama spręsti. Taigi; juos fal
sifikavo užsienio ^lietuviai? Ar tie 
eilėraščiai autentiški ar ne, bet jie 
atsirado pačioj Lietuvoj. Putino at
minimas gerbiamas Lietuvoje, Puti
nas laikomas tautinių jausmų įkvėpė
ju ir jo autoritetas yra didelis. Taigi 
ir toji kontraversinė poezija, jei ji ir 
nėra autentiška, gali būti žmonių 
priskiriama Putinui, kad ji įgautų 
daugiau svorio. Ar galės kas nors 
panašaus atsirasti pav. mirus A. 
Sniečkui, J. Paleckiui?

voj, jų išbandytu būdu - mirties, is- 
FALSIFIKUOJA - BET KAS7 trėmimo, kalėjimo šešėlyje - piliulė, 

sukelianti “nuoširdų apsisprendimą”.
“Vos mirus V. Mykolaičiui - Tokią piliulę teko praryti (o ir dabar 

Putinui, užsienio emigracinėj lietu- tenka) daugybei lietuvių rašytojų, 
vių spaudoj karkartėmis ėmė rodytis poetų, mokslininkų, kultūrininkų, 
publikacijų, siekiančių kvestijonuo- Pasirinkimas tik vienas - arba ta 
ti rašytojo idėjinio apsisprendimo nuo- piliulė arba sunaikinimas. O kas gi 
širdumą bei autentiškumą. Pasirodė geriau Lietuvai? 
net atskirų falsifikatų, priskiriamų jo 
plunksnai. Visi, kas gerbia V. My
kolaičio - Putino šviesų atminimą, su 
panieka turi atmesti šias nepagrįstas 
pastangas sumenkinti jo asmens 
taurumą”; v

Šita žinutė, čia pažodžiui paci
tuota, buvo atspausdinta “M. Pasto
gės” 1973 m. 13-me numeryje. Iš 
kokių šaltinių ši žinutė buvo paimta 
ir kas jos autorius - laikraštyje ne
buvo pažymėta, tačiau vos ją per
skaičius - iš turinio netenka abejoti, 
kad jos šaltinis yra okupuotos Lietu
vos spauda. Neilgai teko ieškoti, kad 
šaltinis ir autorius būtų surasti: tai 
ištrauka iš Kosto Korsako kalbos, 
pasakytos Vilniuje, minint V. Myko
laičio - Putino 80 metų, gimimo su
kaktį ir vėliau paskelbtos Lietuvos 
TSR Tarybinių Sąjungų laikraštyje 
“Literatūra ir Menas” 1973 m. 3-me 

numery (Vilnius, sausio 20 d.)
Kokį V. Mykolaičio - Putino idė

jinio apsisprendimo nuoširdumą bei 
autentiškumą. emigracinė lietuvių 
spauda ėmė kvestijonuoti ir kokius 
falsifikatus pagamino ir priskyrė jo 
plunksnai? Kodėl K. Korsakas tuo 
labai susirūpinęs?

Toje pat K. Korsako kalboje 
toliau sakoma, kad V. Mykolaičio - 
Putino, kaip ir kiekvieno tokio masto 
rašytojo, laukia permainingas klasiko 
likimas, susijęs su rašytojo pagrin
dinių kūrybinių vertybių istoriniu iš
bandymu - su kova dėl rašytojo kūry
binio palikimo užangažavimo tos ar 
kitos ideologijos interesams. Todėl 
esą būtina išsaugoti ateičiai auten
tišką autoriaus paveikslą, neprarasti 
ryšio su gyvąja kūrėjo asmenybe. 
V. Mykolaitis - Putinas, anot K. 
Korsako, savo gyvenimo kelyje turėjo 
pergyventi ne vienaatsakingat momentą 
su sudėtingom ir dramatiškom kolizi
jom, jam teko apsispręsti ne vien 
dėl pašaukimo ar. profesijos pasi
rinkimo, bet ir “dėl mūsų gyvenamo
sios epochos lemtingų situacijų, dėl 
mūšų tautos istorinio kelio - pasi
sakant už socialinę santvarką - ideo
loginio vertinimo”.

Taigi, tame pagrindinių rašytojo 
kūrybinių vertybių istoriniame ban
dyme, anot K. Korsako, V. Mykolai
tis - Putinas esąs pasisakęs už 
socialistinę santvarką, taigi ir už 
mūsų tautos istorinio kelio ideologi
nį vertinimą. Tam jis ir likęs ištiki
mas. Taigi", toks esąs autentiškas 
paveikias, kurį esą reikia išsaugoti 
ateičiai.

Koks yra tikrasis V. Mykolaičio 
- Putino žmogaus, lietuvio, kūrėjo, 
mokslininko autentiškas paveikias, 
jo tautiečiai Lietuvoje ir svetur daug 
geriau žino ir pažįsta, be K. Korsako 
aiškinimų, iš jo paties kūrybos, iš jo 
mokslo darbų, iŠ jo veiklos, iš jo 
asmens taurumo. Jo kūryba byloja į 
tautiečių: širdis, teikia jiems paguo
dos, suraminimo, vilties ištverti sun
kioje vergijoje, pasiryžimo išsaugoti 
tautines vertybes, padrąsinimo ren
giantis ateičiai. Jo tautiečiai, kaip 
viena moteris privačiame laiške iš 
Lietuvos rašė apie “Sukilėlius”, 
moka skaityti tarp eilučių, mato save, 
savo gyvenimą, ir kartu jaučia, padrą
sinimą ištverti sunkumus, nes atei
tyje sušvis laisvės šviesa, didžiau
sia šiame pasaulyje vertybė:
Aš noriu laisvę šlovinti 
Ir prievartą prakeikti.

Mums, vienerius metus gyvenu
siems sovietų okupacijoj, tos piliu
lės receptai dar ir dabar stovi akyse.

Aišku, ir pats K. Korsakas ir 
lietuvių dabartinė karta puikiai žino 
to “nuoširdumo” iššaukimo būdus ir 
priemones bei jo autentiškumą. Ta
čiau K. Korsakui rupi ne dabartinė 
karta, o busimosios kartos, kurios 
neturės galimybės pažinti Putino 
paveikslą, koks jis iš tikro buvo, 
bet turės pažinti tik tokį, kokį K. 
Korsakas ar kiti į jį panašus asmens 
nupieš. V. Mykolaitis - Putinas žy
mus rašytojas, mokslininkas, daręs 
įtakos jauniesiems kūrėjams ir moks
lininkams, turi būti “mūsų žmogus”, 
taigi ir jo paveikias turi būti atitin
kamai nupieštas. “Nesavas” Putinas 
tektų visai nurašyti iš Lietuvos kul
tūros* istorijos, bet tam nėra galios, 
taigi jo paveikslą reikia “pataisyti”.

Piešiant “autentišką'1 Putino 
paveikslą naudojama įvairūsbūdai ir 
priemonės, atseit, parenkami atitin
kami dažai. Vilniuje 1959 m. pradė
tas leisti teminis Putino raštų leidi
mas baigtas 1969 m.’ dešimtuoju tomu. 
Bet surinkus bent pačius svarbiausius 
Putino raštus - dailiosios kūrybos ir 
mokslinius straipsnius bei studijas 
- būtų mažiausia 15 tomų., Toki stam
būs veikalai, kaip “Krizė”, “Vaidi
lutė Motina” ir daugybė mokslinių 
straipsnių ir studijų į tominį leidimą 
neįtraukti. O kiek dar smulkesnių 
darbų, literatūros istorijai vertingų 
laišku nurašyta i užmirštų... Į tominį 

‘ “ - proginių
straipsnelių kalbų, pav. laidojant 
kokį rašytoją ir pan., bet stambūs, 
vertingesni darbai išskirti. “Suki
lėlių II-sios dalies paskelbta tik da
lis po rašytojo mirties, kursavo gan-

leidimą surinkta nemaža 
straipsnelių, kalbu,

LIETUVOJE
, Architekto-mokslininko Vytauto 
Žemkalnio (Landsbergio) 80 metų am
žiaus (gimęs 1893.11.26) sukakties 
proga, Parodų rūmuose Vilpiuje ati
daryta jo kūrinių paroda. S.m. kovo 
24 d. “Tiesa” aprašo kas parodoje 
išstatyta. Būtent: “Originalūs pasta
tų projektai, visuomeninių rūmų bei 
gyvenamųjų, namų nuotraukos, monu
mentų, interjerų bei baldų sprendimai, 
pramonės statinių, kultūros paminklų 
restauravimo bei parkų išplanavimų 
pavyzdžiai, pagaliau žaismingo brai
žo piešiniai ir teatro dekoracijos bei 
kostiumų eskizai supažindina su di
delio kūrybinio potencialo, nepapras
tai produktyviu^ menininku. Šiomis 
dienomis jis atžymėjo savo garbingą 
aštuoniasdešimties metų jubiliejų. Pen- 
kiašdesimt iš jų buvo praleista prie 
braižybos lentos ir ant statybų pasto
lių.

Laikraštis “Literatūros ir Menas” 
savo kovo 24 d. laidoje įdėjo gana pla
tų straipsnį apie jubiliatą, po kuriuo 
pasirašė Stasys Abramauskas. Kūry
bingiausi Žemklanio metai buvo 1926 
- 1939.

Ir plis daina kaip žydros jūros bangos 
Ir vėjas ją nešios kalnais ir kloniais 
Ir paukščiai skrisdami čiulbės, 
Kad nėr pasauly laimės didesnės, 
Kaip laisvė!

K. Korsako minimas “idėjinio 
apsisprendimo nuoširdumas ir auten? 
tiškumas” yra ne kas kitas, kaip 
gaminys partijos linijos, parengta 
sovietų antrą kartą okupuotoj Lietu-

***
Lietuvių gimnazistų “abejingu

mu” “Literatūroje ir Mene nusiskun
džia Danutė Ruzgienė, Vilniaus VII 
vidurinės mokyklos mokytoja. “Kai 
kurie jaunuoliai”, rašo ji, ^“prisi
skaitę apie kapitalistinių kraštų jau
nimo atskalas - hipius, jų atitrūkimą 
nuo gyvenimo, slapčia tuo “origina
lumu”, neribota laisve žavisi... La
bai blogai, jeigu vardan naujovių to
kioje aklavietėje atsiduria ir mūsų 
jaunimas”. Klausdama, “kas gi dėl 
to kaltas?”, Ruzgienė pamini tėvus, 
mokytojus, perdideli darbų krūvi ir 
“pionierių ir komjaunimo organizacijų 
darbo sustabarėjimą”.

***

Vincas Mykolaitis - Putinas 1940 
metais.. (Šiemet suėjo 80 m. nuo jo 
gimimo ir birželio men. 7 dieną 6 m. 
nuo mirties.

Taigi, užsienio lietuvių spau
doje pasirodęs kvestijonavimas (kaip 
K. Korsakas sako) Putino idėjinio 
apsisprendimo nuoširdumo ir auten
tiškumo, yra pagrįstas faktais, Lietu
voj esamos tikrovės vertinimu, o pri
metimas falsifikavimo tėra mėginimas 
nustumti šį jam negeistiną reiškinį 
kitiems, geriausia užsienio lietu
viams. z

Piešdamas Putino paveikslą 
K. Korsakas parinko jam spalvas ir 
jį iškreipė. Visi tie priekaištai ir 
kaltinimai falsifikavimu grįžta pa
čiam autoriui. Visi, gerbia Putino 
atminimą, turi atmesti K. Korsako ir 
panašiai manančių išvadas, kaip 
kylančias ne iš objektyvaus Putino 
kūrybos nagrinėjimo ir teisingo jo 
asmenybės pažinimo, o kaip kuria
mas iš reikalo, iš anksto apgalvotam 
tikslui.

J. Slavėnas

1972 m. balandžio 16 d. Kauno 
Arkikatedroje - bazilikoje J.E. vysk. 
J. Labukas šventinimus suteikė 6 
ketvirto teologinio kurso auklėtiniams 
(praėjusiais metais Lietuvoje numirė 

_ _ .12 kunigų). Sekančiais metais kuni-
minto, kartais iškreipto, tačiau galų gystės šventinimus turėtu, gauti taip 

pat 6 klierikai.
Palikus 6 neojpresbyti-eriams Semi

nariją, šiuo metu jojo liko 33 auklė
tiniai: filosofiniame kurse - II, I teo
loginiame - 9, II teologiniame - 7, III 
teologiniame - 6.

Praėjusiais (1971) mokslo metais 
Religijų reikalų tarybos įgaliotinis 
lankėsi Seminarijos bibliotekoje ir 
tikrino, kokią literatūrą skaito klieri
kai. Buvo nepatenkintas, kad neskai
to marksizmo klasikų.

Pemai Vengrijoje išleista Juozo 
Grušo apsakymu rinktinė buvo kri
tikų ir skaitytojų labai palankiai su
tikta. Literatūrinio laikraščio “Elet 
ės irodalom” recenzentui Grušo pro
zos pagrinde esanti”“netobulo, pa- 

gale visa nugalinčio- žmoniškumo apo- 
teozė”,Pasak jo, “vengrų skaityto
jas džiaugiasi turįs vis didesnes ga
limybes susipažinti su lietuviu litera
tūros kūriniais, su tautos, pergyvenu
sios, panašiai kaip mūsiškė, ne vieną 
istorinį sukrėtimą, literatūra”.

***
Ekskursijų vadovai, turistus 

Lietuvoje vedžiojantys gidai - 
“kultūrinio ideologinio fronto dar
buotojų armija”, rašo Antanas Papsys 
“Kultūros baruose” Q.972, 10 nr.). 

, Papsys gidams prikiša margumą ir 
“reikiamo politinio, dalykinio ir me
todinio pasiruošimo” stoką. Dabar 
kvalifikuotus gidus profesionalus 
“pagal' specialią programą, numatoma 
ruošti aukštosiose mokyklose prie 
humanitarinių mokslų fakultetų”. 
Pasak Papsio, “busimieji gidai čia 
turėtų gauti bendrą politini ir daly
kinį pasiruošimą”.

***

ok. 
tai

***

***

organizavęs Vilniaus Filharmonijos 
liaudies ir dainų ansambli ir jam va
dovavęs iki mirties. Antkainio kapi
nėse Vilniaus miestas jam pastatys 
atitinkamą paminklą, prie namo Tilto 
g. Nr. 7 bus prikalta paminklinė len
ta, ir Panevėžio pedagoginė muzikos 
mokykla pavadinta Jono Švedo vardu. 
Komj. Tiesa, 1973.III.22)

S.m. kovo 21 d. Vilniuje leidžia
mas “Tarybinis Mokytojas” rašo, kad 
1972-1973 mokslo metais Lietuvoje 
reikėjo laikyti lietuvių kalbos ir lite
ratūros egzaminus, kas norėjo įstoti į 
aukštąją mokykla. Egzaminus^ laikė 
9435 stojantieji. Labai gerai išlaikė - 
867, gerai - 3755, patenkinamai - 4457, 
neišlaikė - 356. Kiek iš jų i, aukštą
sias mokyklas buvo priimta, laikraštis

S.m. kovo 27 d. “Tiesos” dien- nera®°- 
raštis plačiai aprašo neseniai Vil
niuje įvykusį Lietuvos paminklų apsau
gos ir kraštotyros draugijos ketvirtąjį 
suvažiaviną. Paliekant nuošalyje Lietuvoje iamzlno muzika Joną 
propagandini suvažiavimo aprašymą, ■ ..
jame randame keletą dalykų rodančių, Švedą. Jis jau 1940 m. pagarsėjo su- 
kad tautoje yra susirūpinta surinkti ir 
apsaugoti per daug metų krašte Susi
rinkusias vertybes. Rašoma: ‘Šiuo 
metu respublikoje veikia apie 600 vi
suomeninių kraštotyros muziejų ir kam
pelių. Dauguma jų tapo patraukliais 
kultūros židiniais”. “Apie 4000 ekspo
natų ir 450 rinkinių praėjusiais metais 
respublikos kraštotyrininkai perdavę 
mokslo įstaigoms”. ***
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XPOPTA^
JAUNĖS FINALUOSE

Adelaidės “Vyties” jaunių mer
gaičių iki 18-kos metų krepšinio ko
manda pasiekė finalus. Dauguma šios 
komandos žaidėjų dar galėtų žaisti 
iki 16-kos metų grupėje. Porai žaidėjų 
pasiekus 16-kos metų, ribą, komanda 
vasaros sezonui buvo užregistruoja 
“Metro” iki 18-kos metų, grupėje. Ši
toje grupėje vytietės pasipriešinimą 
surado daug kietesni. Varžovės daž-‘ 
nai buvo pranašesnės ūgiu ir amžiu
mi. Visgi, musų jaunės iš turėtu 
16-kos rungtynių laimėjo 10 ir pateko 
į ketveriukę.

KetverČio finalai teko žaisti su 
West Torrens komanda. Pirmas pus- 
laikis žaista nedrąsiai, silpnokai. 
Puslaikis. laimėtas 15 - 13. Antrame 
puslaikyje žaista geriau, tik labai 
blogai mėtyta baudos. Rungtynės lai
mėtos 41 - 30 rezultatu. Taškus pel
nė: I. Rupinskaitė 13, R. Rupinskaitė 
8, R. Scholze 6, L. Jaunutytė su S. 
Visockaitė po 4, R. Paškevičiūtė 3, 
P. Molnar 2 ir J. Staugaitė 1.

Pusfinaliuose teko z'aisti su pa
jėgia North Adelaide komanda. Prie
šininkės aukštos, gerai žaidžiančios 
komandiniai. Rungtynių, pradžioje 
žaidimas buvo gana apylygis. Prie
šininkės gynėsi zona, kas mūsiškėms 
buvo labai neparanku. Bendrai prie
šininkės išnaudojo savo ūgį ir domi
navo po krepšiais. Pirmam pusląi-

SV,

kiui įpusėjus, mūsų jaunės pamėgino 
aikštės spaudimą, kas davė gerus 
rezultatus. Pajėgta buvo išeiti pora 
taškų i priešakį, bet tas buvo viskas. 
Viena " iš musų pagrindinių žaidėjų. 
I. Rupinskaitė, pelnė keturias baudas^ 
Ją pakeitus, žaidimas sulėtėjo. Pus
laikis pralaimėtas 16 - 25.

Antrame puslaikyje dėtos pastan
gos, betgi priešininkės trupučiuką 
buvo geresnės. Abidvi pusės darė 
daug baudų,kurių pilnai neišnaudojo. 
Teko pralaimėti ir pasitenkinti trečia 
vieta. Rezultatai 37 - 50. Taškai: I. 
Rupinskaitė 10, R. Scholze 7, R. Rū- 
pinskaitė 6, L. Jaunutytė, J. Staugaitė 
ir R. Paškevičiūtė po 4, P. Molnar 2.

Rezultatais reikia būti patenkin
tais. Pažanga padaryta, komanda pros- 
pektyvi ateičiai. Komandos treneris 
Sigitas „ Visockis laike praėjusios 
Sporto Šventės susižeidė koją ir kaip 
kada turėjo būti pavaduojamas A. 
Reivyčio. Jeigu ateityje neišblės 
žaidėjoms entuziazmas, bus pasiekta 
geresnių rezultatų.

Nors visos žaidėjos pareigingos 
ir padarė pažangą, betgi reikia atski
rai paminėti sesutes - dvynukes Ru- 
pinskaitės. Tai labai pažangios krep
šininkės. Irena pelno daugiausia 
taškų bet, komandos motoras ir dvasia- 
Regina. Ši žaidėja pavyzdingo kovin
gumo ir piukios sportiškos ištvermes.

B.N.

SVIESTO KALNAI
yra Žymiai mažesnė už produktų savi
kainą. Ir vėl E. Bendruomenės kraštų 
mokesčių mokėtojai turės dovanoti 
sovietams po 20,000 svarų už kiek
viena, jų nupirkta, tų produktu tona.

Atrodo, kad E. Bendruomenes 
kraštai patenkinti sovietų pasiūly
mais. Atrodo, kad jie nieko nepasi
mokė iš JAV pernykščių klaidų, kad 
pusvelčiui pardavus sovietams kvie
čius, staiga pakilo maisto produktų 
kainos ir vyriausybė turėjo leisti 
specialius potvarkius kainoms suregu
liuoti.

Anglai sakydavo: charity begins 
at home. Laisvai 
kad kiekvienam 
turėtų būti arčiau 
nas pirma turėtu. 
Europoje, atrodo, 
lioja. Gal čia nulemia eiliniam žmo
gui nesuprantami kapitalistinės ūkio 
sistemos išskaičiavimai, o gal ir po
litinės kombinacijos.

Tuo tarpu yra žinoma, kad mažiau
sia pusė žemės rutulio gyventojų ne- 
davalgo arba tiesiog badauja. Taip 
pat žinoma, kad sovietinė meška, 
kurios glėbyje ir Lietuva laikoma, 
nors ir neturi prabangos, bet tiesio
ginio bado nejaučia. Niekas nenorėtų 
siūlyti, kad Sovietų. Sąjungos gyven
tojai turėtų nedateklius dėl to, kad 
jų krašto valdžia nepajėgia aprūpinti 
savo piliečių maistu ar būtino reika
lingumo prekėmis. Bet jeigu jau no
rime padėti mažiau turintiems, tai 
pirmoje eilėje E. Bendruomenės visko 
pertekę kraštai turėtų atsižvelgti į 
tuos, kurie kenčia, negalėdami pa
dėti patys sau. O jeigu Sovietų Są
junga, turėdama derlingiausius Europos 
žemės plotus ir išvystytą chemijos 
ir technikos pramonę, dar ir po pusės

A.A. G. BUKEVIČIENEI

mirus Lietuvoje, VYTAUTĄ^ BUKEVICIU ir jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame

A.V.T.R.M. Kabailai 
ir A. Mikaila

Inž. VYTAUTUI BUKEVIČIUI, jo mamytei mirus Lietuvoje, 
reiškiame gilią užuojautą.

M. ir E. Migevičiai 
L. ir V. Deikai 
I. ir A. Dudaičiai.

■ Mielą prietelių VYTAUTĄ, BUKEVICIU. ir šeimą, jo mylimai 
mamytei mirus Lietuvoje, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Jonas Laurinaičiai

NEWCASTLE DISKUSIJŲ. KLUBO 
PRANEŠIMAS

Š.m. balandžio mėn. 5 d. p.p. 
Nekrošių namuose įvykusiam Disku
sijų Klubo susirinkime paskaitą skai
tė dr. G. Kišcnas, tema “Automobilis 
ir, mes”.

Europos Lietuvis štai ką rašo 
apie Europos Bendruomenės pertek
lių :

-D. Britanijai įstojus į Europos 
Bendruomenę, pradeda aiškėt iki Šiol 
nežinomi dalykai. Pasirodo, kad Ben
druomenės kraštai turi 400,000 (kiti 
sako 600,000) tonų sviesto atsargų. 
Per šiuos metus tas sviesto kalnas 
užaugsiąs iki600,000.ar net 800,000 to
nų ir nebebūsią kur ji padėti. Kas 
daiyti?

į pagalbą atėjo Sovietų Sąjunga 
Ji pasisiūlė “išgelbėti” E.‘Bendruo
menę, nupirkdama 200,00 tonų sviesto. 
Girdi, jai tas sviestas nebūtinai rei
kalingas ir jis bus vartojamas tik 
gyvulių maistui (“Tiesa” rašo, kad 
Vilniuje jau buvo pasireiškusi sviesto 
trūkumo ir atsargų sudarinėjimo pani
ka). Todėl jų siūlomos už šviestą kai
nos yra žemos ir E. Bendruomenės 
kraštų vyriausybės turėtu, išmokėti 
gamintojams papildomas pašalpas, 
kurios siektų 122 - 125 mil. svarų. 
Kitais žodžiais tariant, Europos kraš
tai turėtų sušelpti Sovietų Sąjungą, par
duodami jai savo produktus žemiau 
savikainos.

Nenuostabu, kad atsirado pasi
piktinusių balsų. Ypač sujudo britų 
spauda. Greit buvo pasiūlyta atiduoti 
sviestą badaujantiems kraštams nemo
kamai. Atsakymas - sviesto transporto 
kaštai būtų didesni už nuostolius, 
pasidariusius parduodant S. Sąjungai 
papiginta kaina. Tegu anie palaukia. 
Kitas pasiūlymas - sumažinti sviesto 
kainas vidaus rinkoje ir leisti jo iki 
sočiai valgyti pensininkams ir nepa
siturintiems. Atsakymas - Europoje 
perdaug vartojama gyvulinių riebalų, 
kurie sukelia širdies ligaą,- Taigi 
sviestas padidintų jau ir taip katas- 
trosfišką širdies atakų skaičių. Tegu 
nors ' neturtingieji ilgiau gyvena... 
išeities nėra: norint išlaikyti Europos 
ūkio pusiausvyra ir pastovias aukštas 
kainas, norom nenorom reikia šelpti 
komunistinius kraštus... Gal ir tei
singai Marksas pranašavo, kad kapi
talistai praras protą ir sunaikins 
patys save!

Pasirodo, kad jau anksčiau so- _ ____
vietai yra pirkę iš E. Bendruomenės^) parduodanti Čilei. Uždarbis 3 mil. 
kraštuos vie st o ir kitų maisto pro- rų.

dūktų žemesnėmis kainomis, negu mo
ka tų kraštu vartotojai krautuvėse. 
Tokiu' pasisekimu susižavėjusi S. 
Sąjungos vyriausybė paskutiniuoju __  __
metu pasisiūlė nupirkti ir miltinių ikad tclks sovietų elgesys būtų neteisėtas. O nugalimos. 
(Cfereal) produktų atsargas UŽ^ 5 mil. svarbiausia — jis žymiai paveiktų pasauli- 
svarų. Bet ir vėl pasiūlytoji kaina n,es sviesto kainas.
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PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

Buvo nusistatyta Pietų Amerikos 
lietuvių kongresus rengti kas dveji 
metai. Ketvirtasis Įvyko 1967 Argen
tinoj. Penktąjį surengti turėjo Uru
gvajaus lietuviai .sutrukdė vidaus po
litikos nepastovumas ir ekonominiai 
sunkumai. Pasisiūlė Venecuelos LB, 
tačiau Venecuela kitiem buvo per toli. 
Tik po šešerių metų, 1973 vasario 
22 - 25 kongresų surengė Brazilijos 
lietuviai.

Kongresas buvo pradėtas pamal
domis Villa Zelinos liet, parapijos 
bažnyčioj. Atidarytas Šv. Pranciš
kaus liet, seserų mokyklos salėj. Dar
bo prezidiumas - J. Valavičius, J. 
Bagdžius, kun. B. Gavėnas, sekreto
riatas - H. Mošinskienė, A. Idika ir 
J. Satkūnaitė, sudarytos kongreso

verčiant tai reišktų, 
savi marškiniai 

kūno arba kiekvie- 
pasirūpinti savimi, 
tas dėsnis nebega-

Paskaita vispusiškai svarstė 
vieną iš populiariausių žmogaus iš
radimų - automobili; jo teigiamą įtaką 
žmogaus asmeniškam . ir krašto gy
venimui ir su juo susijusias, kas kart 
augančias, problemas. Nagrinėjimas 
šių problemų ir priemonių joms pašalin
ti užėmė didesnę paskaitos dalį. 
Svarbiausios iš jų taršos ir eismo ne
laimės, kurios savo keliu, tiesioginiai 
at netiesioginiai, atneša visą eilę 
kitų negerovių. Tikrai efektyvių prie- _______ ____ _
monių šioms problemoms pašalinti komisijos. Kongresas dirbo pasiskirs- 
dar nerasta; viskas, kas jau daroma, ...................... - . .. - ■ ■

mentų stadijoj. Vieįna; -paskaitoj su
minėta, tikrai pagirtina idėja, yra 
- įtraukti mašiną ir jos specifiškas 
problemas į mokyklose dėstomas pro- 
gramas., ir tokiu būdu išauklėti atei
nančias kartas saugiam ir naudingam 
jos vartojimui.

Paskaitos pabaigoje dr. Kišonas 
pabrėžė, kad mašina, originaliai pri
sidėjusi prie žmogaus gerbūvio pakė
limo, neradus priemonių, su ja susi
jusiom problemoms pašalinti, galės 
ne tik jo gerbūvį bet ir patį žmogų su
naikinti.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės men. 13 d. p. Pauliukėno 
namuose (44a Curzon Rd.,^New Lamb
ton). Paskaita skaitys p. Sernas.

dar nerasta; viskas, kas jau daroma, tęs sekcijom - jaunimo, švietimo. Liet, 
padeda tik dalinai, arba tebėra eksperi - Bendruomenės, kunigų, religijos, po- m Cforl-iirG T 71 Oi n o * c-, , , n t - t ii   n • 1

D is. Klubo reporteris
V. Kristensen

***
VELYKINIS MARGUTIS PAS 

SYDNĖJAUS SKAUTUS

Kaip kiekvienais metais taip 
šiais, - • • j ir 

“Aušros“ tuntas per Atvelykes 
suruošė margučių šventę skautų že
mėje Inglebume. Nors diena buvo lie
tinga, skautams nesutrukdė savo nu
matytos programos įvykdyti; įvyko ir 
margučiu konkursas, ir Velykų bobutė 
apdovanojo skautus , dovanomis, ir 
tunto sueiga, kurioje Šv. Jurgio, skau
tu patrono, dienos proga paskelbti 

šimtmečio nepajėgia pati pakankamai apdovanojimai^ir pakėlimai j laipsnius, 
duonos pasigaminti, tai jį turi daug 
aukso už ja, kiek reikiant užsimokėti.

***
SVIESTO BIZNIS

Britų spaudoj pasirodė žinių, kad Sovie
tų Sąjunga dalį pigiai pirkto sviesto (50 

. sva-

Ta pačia proga buvo ir skautininku 
sueiga; kurioje sese' D. Šliogeryte ir 
kun. J. Simboras jlavė skautininko 
Įžodį ir gavo po žalią šlipsa. Kun. 
Butkus atlaikė pamaldas ir pasakė 
jaunimui pritaikytą pamokslą. O po 
visu, situ dideliu, ir maloniu, iškilmių 
skautą tėvu komitetas pavaisino iš
alkusius ir ištroskusius. ne tik skau
tus bet ir jų svečius. •

Svečiu buvo suvažiavę____. buvo suvažiavę gana
„ . , ,, . aosčiaiapie 50, gi skautu buvo apie
Ta p pat kalbama, kad Kuba irgt gau- - Sis įrašus Skaičius ' nepabijojo 

stant. pigaus sviesto Stoni,. įį.
E. E. Bendruomenės ekspertai pareiškė. riema skautams visos kliūtis lengvai

litikos, spaudos bei kultūros. Pil
naties posėdy Argentinos atstovas 
Z. Juknevičius kalbėjo apie Pietų 
Amerikos lietuvių įnašą Lietuvos * 
laisvės byloje. Buvo perskaityti sek
cijų nutarimai, pasisakyta dėl prane
šimų.

Pirmosios kongreso dienos meni
nę programą atliko Sao Paulo tautinių 
šokių grupė Nemunas ir V. Tatarimo' 
diriguojamas Sao Paulo Liet. Kat. 
B-nės choras. Antrosios dienos tau
tinių šokių festivaly sporto aikštėj 
brazilų orkestras sugrojo Brazilijos 
bei Lietuvos himnus, programą atliko 
trys Sao Paulo tautinių šokių grupės 
ir Chicagos Grandis.

Trečioji kongreso diena vėl pra
dėta atstovų pilnaties posėdžiu. Va
kare erdvioj ir puošnioj japonų salėj 
miesto centre įvyko baigiamasis kon
greso posėdis ir Vasario 16 minėji
mas. Portugališkai kalbėjo prof. H. 
NadoIškiš, lietuviškai - PLB Kult. 
Tarybos pirm. dr. A. Nasvytis, Meni
nėj programoj - vėl tautiniai šokiai 
ir Liet. Kat. B-nės choro dainos. 
Pusantros valandos programą taip 
pat davė Chicagos Grandis ir solistė 
Audronė r Simonaitytė. Svečiai susi
laukė išskirtinio dėmesio ir nuošir
daus pritarimo.

Paskutinę-vasario 25 dieną - iš
kilmingos pamaldos su tėvų narijonų 
vicegenerolo kun. V. Rimšelio pa- 
mosklu, vainiko padėjimas prie Argen
tinos Nepriklausomybės paminklo, at
sisveikinimo vaišės Brazilijos Lietu
vių S-gos būstinėj. z

Kongresas, kaip ir kiti panašūs 
suvažiavimai, neišvengė trūkumų, pvz. 
iš anksto nepasirengta sekcijų posė-‘ 
džiam. Jo pliusai - visų Pietų Amerikos 
kraštų atstovų dalyvavimas.^Kongrese 
jau gausiau ir aktyviau reiškėsi jau
nimas. Jaunimas daugumą sudarė ir 
Kongr. Komitete. Tai pasaulio liet, 
jaunimo kongresų įtaka bei paskata. 
Apie kongresą ir pavergtą Lietuvą 
daug rašė didžioji Brazilijos spauda, 
kalbėjo radijas, televizija.

***
ak
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A.A.
Mirė DOMINIKAS TOMAS KUODIS

Š.m. kovo mėn 26 dieną mirė DOMI
NIKAS TOMAS KUODIS- Žiaurios vė
žio ligos kankinama širdis sustojo 
plakusi, sulaukus 74 metu amžiaus.

„ Kovo 30 d. po gedulingu Sv. 
Misitį St. Joachim’s Bažnyčioje^ Lid- 
combe, velionio kars tas, apdėtas gėlė
mis, dalyvaujant būreliui lietuvių, ir 
australų draugu,buvo atlydėtas į Rook
wood kapines, lietuviu skyrių. Kun. 
P. Butkus j atlikdamas laidotuvių 
apeigas, plačiai priminėj velionio ilga 
gyvenimo kelią, jo nuoširdumą savo 
tautiečiams, jo džiaugsmus ir vargus. 
Vienas iš senesiųjų velionio draugų 
tarė atsisveikinimo žodį. Taipat kal
bėjo ir p. J. Kedys. Velionis giminių 
Australijoje neturėjo.

A-A. Dominikas Kuodis gimęs 
Lietuvoje, Ukmergės apskrit., ūkininko 
sūnus. Jis anksti paliko Lietuvą; 
kiek laiko gyveno Vokietijoje, Berly
ne. 1926 metais atvyko į Australiją 
ir dirbo pas ūkininką Albūiy - Wodonga 
apylinkėje. Australijos ūkininkai 
visą laiką kovojo su kralikais, nes 
jie ūkininkams darė daug nuostolių. 
Dominikai, darant kraHkams 
spąstus, kasantį griovį, smėlis už
griuvo ant jo. Šeimininkas, atvykęs j 
tą vietą, rado dalį jo rubųj supratęs 
reikalą-i, atkasė smėlį, ir rado Domi
niką negyvą, be sąmonės, su pilna 
burna smėlio. Po pirmosios pagalbos, 
už kelių minučių atsigavo. Kiek vė
liau velionis persikėlė gyventi į 
Sydney, kur pirko farmelę Sutherland 

apylinkėje, 18 mylių nuo’ Sydnėjaus, 
ir augino vištas, gėles ir pan. Atsi
kvietė brolį iš Lietuvos, bet tas, pa
gyvenęs keletą metų, 1931 metais 
grižo į Lietuvą. Dominikas vėliau 
paliko "farmą, dirbo fabrike, išmoko 
mechaniko amatą. Jis visuomet no
rėjo būti savistovus darbe, ar biz
nyje. Prieš pat antrąjįDidjjį karą, 
pradėjo verstis automobilių išnuo
mojimo bizniu, kur sekės neblogai. 
Karui prasidėjus, įrengė kelių maginu 
fabrikėlį, gamino šriubus, muterkas’ 
ir pan. Karui pasibaigus, turėdamas 
dideles patalpas, įrengė* restoraną - 
valgyklą su išgėrimais.* Dominikas 
nemanė iš to turėti pelnė, bet norėjo 
savo tautiečiams pasitarnauti, kad 
naujai atvykę mūsų tautiečiai turėtų 
vietą, kur uz'eiti ir praleisti laiką, 
ypač viengungiai.

Uždaręs restoraną, dirbo fabri
ke-‘Prieš 17 metų pirko seną namą su 
dviem sklypais, pigiai, Balmain rajo
ne. Kadangi paskutiniais metais 
Sydney namų sklypų kainos šiuoliais 
pakilo aukštyn, šiandien ta nuosavy
bė yra verta daug tūkstančių, dolerių.

Velionis buvo taupuis, bet, kur 
reikėjo, savo dalį pridėjo. Nors Austra
lijoj išgyveno arti 50 metų, jis jokiu 
būdu negalėjo priprasti ir pritapti 
prie Australijos gyvenimo ir prie jų 
papročių. Visuomet jautė ilgesį 
savo tėvynės. A.A. Dominikas iki 
mirties liko savo Tėvu žemei ištiki
mas sūnus.

Antanas Baužė

***

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

rioje visi gimstame. Aišku, iš šios 
nuostabios moters Jis irgi pareika
lavo ir daug aukų, padarydamas ją 
Pasaulio Atpirkėjo "žygių bendrininkei 
Sis dalyvavimas atpirkimo darbe ne 
bet kokia auka - ji reikalavo iš Mari
jos visiško išsižadėjimo savo valios 
visuose dalykuose. Ji tapo Viešpa
ties tarnaite. Bent netiesioginiai ji 
irgi įsipareigojo kartu su Kristumi 
atsiteisti Dievui Tėvui už mūsų pir
mųjų. tėvelių nusikaltimą ir už visos 
žmonijos prasižengimus. Tai buvo 
tikrai sunki atsiteisimo našta, kurią 
Švenč. Mergelė Marija ant savo pečių 
sau dėjo.

Jo Šventenybė popiežius Paulius Tačiau jį, visa pakėlė labaino- 
VI gegužės menesiui MA skyrė se^ riai ir su džiaugsmu - iš meiles 
kančias intensijas: Dievui ir mums. Ji, užimdama Ievos
bendrąją - Dėl geresnio susį- vietą, tapo mūsų visų motina ir kartu 
tarimo tarp vietinių ir Visuotinos su savo dieviškuoju Sūnumi, ji su- 
Bažnyčios. mokėjo mūsų ir visos žmonijos sko
ni i s i j ų - Kad kiniečiai vis labiau las iki paskutinio skatiko. r . 
įvertintų krikščioniškąsias vertybes Tad Marijai pašvęstame gegužes 
ir jas pamiltų. mėnesyje stenkimės bent parodyti jai

Trumpas rytmetipis aukojimas: sūnų ir dukrų prisirišimą, vis labiau 
VISA AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI įvertinkime jos nuopelnus musų vada- 
JĖZAUS ŠIRDIE! vime iš kaltės pančių. Darykime tai

iš naujo, pasivesdami jos Nekalėiąu- 
Brangus Broli, Sese! siajai Širdžiai ir bent pamaldžiau

Dievas, nutaręs^ išganyti žmones negQ kitados ją sveikindami, kaip 
per savo vienatinį Sūnų, vis tik neap- Djevo ų Marijos vaikams pridera, 
siejo be moters pagalbos. “Ateities” 
žumaje (1972 m.) skaitome: “Antra- ■
sis Svenč. Trejybės asmuo jokiu kitu 
būdu žmogumi tapti negalėjo, kaip 
tik per moterį”. Tam kilniam užfdavi- 
niui Dievas specialiai parinko Mer- i^įjS
gėlę Mariją, suteikdamas jai išimtiną 
privilegiją/ atseit, apsaugodamas jos 
sielą nuo prigimtosios nuodėmės, ku-

MES PASIRUOŠĖ JUMS PADĖTI
Jeigu jus turite kokių problemų arba norite gauti gerų patarimų, kaip įsijungti į Australų bendruomenę, tam turime gerų specialistų,kurie jums 
gali padėti be jokio užtai atlyginimo. Jie gali jums pasakyti apie darbo gavimo galimybes, sveikatos ir socialinės paslaugas,arba patartį per
kant namus ar auto mašiną. Jie gali dargi jums padėti surasti naujus draugus.

Čia yra keletą tų organizacijų.
GERIEJI KAIMYNAI

Gerųjų Kaimynų Tarybos nariai visoje Australijoje yra pa
siruošę padėti atvykusioms įvairiais būdais. Jie gali supa
žindinti su australais arba savo tautiečiais, kurie padės 

jums susitvarkyti vietos amatuose ar profesijos reikaluose. Tarybos 
kurios koordinuoja visąbendruomenės veikla, per organizacijas pade
da imigrantams.
Vyriausios Tarybos būstinės:

N.S.W.

VICTORIA.

QUEENSLAND.

Department of Labour, Commonwealth Centre, Chiefly Sq., 
Cnr. Phillip & Hunter Sts., SYDNEY. 2000. Tel. 2 0343

Department of Labout, Princes Gate, 151 Flinders St., MEL 
BOURNE. 3000. Tel- 682 2333

Department of Labour, Australia House, 145 Eagle St., BRIS- 
„.vn .nnn , Tel. 33 7011

N.S.W. C ui wall a Chambers, 67 Castlereahg St. SYDNEY 2000 
Tel. 23 - 0583.

575 Elizabeth St.MELBOURNE, 3000 TeL 302421
77-81 Elizabeth St. BRISBANE 4000 Tel. 210255

S. AUSTRALIA. Department of Labour, Ninth Floor, I.F.M.C. House, 33
King William St., ADELAIDE. 5000. Tel. 51 8344

VICTORIA 
QUEENSLAND ____________________________ ■----- ,
SOUTH AUSTRALIA 47 Waymouth St. ADELAIDE 5000. Tel 513568 
WESTERN AUSTRALIA 188 St. George’s Terrace, PERTH 6000 Tel. 216857 
TASMANIA -- --------------------------- --
A.C.T.

N.T.

47 Murray St. HOBART. 7000 Tel. 34 - 4143
Services Building Bunda St. CANBERRA CITY, 2601 

Tel. 49 - 6107.
Civic Centre Building, Hany Chan Dr. DARWIN 5794
(Postal: Box 381 P.O. DAR WIN.5794) TeL 81 - 7287.

ĮSIKŪRIMO PAGALBA
(seclaHnis ^mpiains ir dakmentą vertimai)

Socialinė įsikūrimo pagalba yra gaunama pas socialinio ap
rūpinimo tarnautojus Imigracijos Departamente. Imigraci
jos Departamentas verčia veltui imigrantams reikalingus 

dokumentus, kaip tai gimimo metrikus ir kitus verslo dokumentus.

ni

W. AUSTRALIA.

TASMANIA

A.C.T.

N.T.

Department of Labour, Victoria Centre, 2 St. George's 
Terrace, PERTH. 6000 Tel. 23 0391

- ———--
Department of Labour and National Service, Mathieson House, 
81 Murray St. HOBART. 7000 Tel. 34 - 3721
Commonwealth Employment Service, Department of Labour, 
39 Ainslie Ave., CANBERRA CITY. 2601 Tel. 48 0511

Commonwealth Employment Service, Department of Labour, 
No. 3 Office Building, Mitchell Street, DARWIN. N.T. 5790

Tel. 89 8911

SOCIALINĖ APSAUGA

Taip pat galima gauti ir vertėjo pagalbą, žemiau nurodytose įstaigose:
N.S.W. Department of Immigration, Commonwealth Centre, Chiefly

Sq. Cnr. Phillip St and Hunter St. SYDNEY. 2000. Tel. 2 - 0342 
Department of Immigration, 86 - 88 Market St. WOLLONGONG 
2500 Tel. 29 - 9999
Department of Immigration, Room 1, First Floor, 2-4 Pacific 
St. NEWCASTLE. 2300 Tel. 2- 1351

VICTORIA. Department of Immigration, Commonwealth Centre. Cnr. Latrobe
£ Spring St* MELBOURNE. 3000 Tel. 622 - 2011

QUEENSLAND. Department of Immigration, Commonwealth Offices, 244 Adelaide 
St. BRISBANE. 4000 Tel. 31 - 0101.

Department of Immigration, Room 213, Second Floor, Hibernian 
Building. 440 Flinders St. TOWNSVILLE. 4810. Tel. 71 -6905/6 

SOUTH AUSTRALIA Department of Immigration, Cresco House, 106 - 110 North Tee. 
ADELAIDE. 5000 Tel. 51 - 3681

WESTERN AUSTRALIA

TASMANIA

A.C.T.

N.T.

51 - 4961 
Department of Immigration, Wapet House, 12 - 14 St. George’s 
Tee. PERTH. 6000 Tel. 25- 0521
Department of Immigration, City Mutual Building, 54 Argyle 
St. HOBART. 7000 Tel. 34 - 3488

Department of Immigration, Civic Office, 22 West Row CAN
BERRA CITY. 2601. Tel. 780412
Department of Immigration. Moonta House Mitchell St. DAR
WIN. 5970 Tel. 7246.

DARBO ĮSTAIGA
Valstybinė Darbo Tarnyba iki paskutinės minutės kur tik 
yra įmanoma sutvarko susitikimą su tinkamu darbdaviu. 
Imigrantai gali laisvai keisti darbą, jeigu jie nori ir atgal 

kreiptis į tą pačią Valstybinę Darbo tarnybą ieškodami kito darbo. 
Beto bedarbis privalo registruotis Valstybinėje Darbo Įstaigoje del 
bedarbio pašalpos gavimo, taipgi ir dėl specialios pašalpos imigran
tams. Valstybinių Darbo Įstaigų yra visoje Australijoje. Pirminiai pa
sitarimai turi būti nukreipti i sekančias įstaigas:

Informacija suteikiamanl9 kalbomis socialinės apsaugos pašal
poms gauti Įskaitant vaikų priedus, motinystės pašalpoms, vais
tinės ir ligos pašalpas, taipgi pensijas, ligonines ir gydymo ap
draudimus galima susitvarkyti Socialinės Apsaugos Departamento 
žemiau nurodytose įstaigose:

50 Carrington St. SYDNEY, 2000. Tel. 2 - 0255 (P.O. Box 4158X) 
Regional offices of the Department of Social Services are listed in 
local telephone directories, at Albury, Armidale, Banks town, Black
town, Broken Hill, Caringbah, Dee Why, Dubbo, Fairfield, Homsoy, 
Gosford, Grafton, Griffith, Hurstville, Lismore, Lithgow, Liverpool, 
Maitland. Newcastle, Orange Parramatta, Penrith, Wagga Wagga and 
Wollongong.
Commonwealth Centre, Cnr. Spring and Latrobe St. MELBOURNE, 
3000 Tel. 662041L (P.O. Box 1797 Q) -
Regional offices: Ballarat, Bendigo, Box Hill. Dandenong, Footscraj 
Frankston, Geelong, Hamilton, Horsham, Mildura, Morwell, Preston, 
Sale, Shepparton, Wangaratta and Warn am bool.

Commonwealth Centre, 295 Ann St., BRISBANE. 4000
(P.O. Box 1088N) Tel. 25 0133

Regional offices: Bundaberg, Cairns, Gympie, Ipswich, Mackay, Marj 
borough. Redcliffe, Rockhampton, Southport, Toowoomba and Towns
ville.

SOUTH AUSTRALIA A.M.P. Building, 1 King William St. ADELAIDE. 5000 Tel 517400 
(P.O. Box. 481 D)

Regional offices: Elizabeth, Mt. Gambier, Port Pirie and Whyalla. 
Humphreys Building, 104 Murray St. PERTH, 6000 Tel. 23-0161. 
Regional offices: Bunbury and Fremantle.

Kirksway House, 2-8 Kirksway Place, HOBART, 7000
Tel. 23 - 7541.

M.U.I.O.O.F. Building, 4 Mort Street, CANBERRA CITY. 
2601 Tel. 48 7333

C.M.L. Building. 73 Smith St. DARWIN. 5790 Tel. 6541. 
(Postal: Box 1785 P.O. DARWIN)

N.S.W.

VICTORIA.

QUEENSLAND.

W. AUSTRALIA

TASMANIA.

A.C.T.

N.T.
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AUSTRALIJOS LIETUVIU, KULTŪROS 
FONDO

Likvidacinis susirinkimas
Saukiamas š.m. gegužes 27 d. 

4.30 p.p. Melbourne Lietuvių Na
muose, 50 Ėrrol St., North Melbourne.

Visi nariai, ir buvę nariai, kvie
čiami susirinkime dalyvauti. Reikia
mam skaičiui dalyvių nesusirinkus, 
5 vai. susirinkimas įvyks bet kuriam 
skaičiui dalyvių esant.

Fondo Valdyba
Sydnėjaus Studentams ir 

Filisteriams
Visus Sydnėjuje gyvenančius 

studentus ir filisterius kviečiame 
dalyvauti Wine tasting - Vyno raga
vimo vakarienėje, kuri įvyks gegužės 
mėn. 12 d., šeštadienį, 7 vai. vakare 
253 Doncaster Ave., Kensington.

Už vakarienę ir vyną iki soties 
tik $2.00.

Užsirašyti prašome pas V. Biti- 
naitę tel. 969 - 6394.

ALSS Valdyba
AUKOS "L. SODYBAI”

S.L.M.S.G.D-jai aukojo “Lietu
vių: Sodybai’L F. Sipavičius $50.00 
A.M. Reisgiai $20.00., V. Bernotas 
$10.00, Nežinomas geradaris $6.00
ir V. Žilinskas $2.00.

Ligonių reikalams: -“Ramove” 
$10.00 ir A. Savickienė $1.00.

Ačiū visiems aukotojams.
***

S.L,M3 .G.D-ja prašo gerbiamą 
tautiečiu, paaukoti fantų Metiniam * AXV* u v , t cu x_zt 1 Į V* I XI
Baliui (kuris įvyks gegužes 26 d.).Fanriu dalyvavimas būtinas, 
tus galima įteikti p.p. Bauzienei, Mau- 
ragienei bei kitoms valdybos narėms 
prie Lidcombes bažnyčios prieš ir 
po lietuviškų pamaldų. valdyba.

Kancleris
***

KIEK AS SUŽINOJAU!
Teko patirti kad dr. V. ir M. Kišo* 

nų dukrelė Dalia Kišenaitė per Vely
kas susižiedavo su advokatu p. Vasa
riu iš Sydnėjaus. Linkime sukurti 
gražią^ lietuvišką šeimą.

***
Išvyko į V. Vokietiją. Balandžio 

27 d. išvyko nuolatiniam apsigyveni
mui pas savo motiną ir seseris p. S. 
Bernotienė su savo dviem sūnumis 
Stasiu ir Jurgiu. Duktė Erika^ prieš 
kelias savaites jau anksčiau išvyko, 
o p. St. Bernotas dar pasiliko Sydne- 
juje, kol užbaigs statyti namą ir jį 
galės parduoti. Ponams Bernotams 
linkime gražaus įsikūrimo naujoje 
vietoje. ***

Balandžio 16 d. Victorijos Alko
holinių gėrimų kontrolės komisija 
svarstė Melboumo Lietuvių klubo 
byla_ gauti leidimą' pardavinėti alko
holiniams gėrimams Lietuvių Namuose. 
Byla atidėta. Komisija pareikalavo 
pakeisti klubo statutą, pristatyti 
numatytų atremontuoti patalpų deta
lizuotus remonto planus ir kt.

***
Didelė garbė lietuviui rašytojui. 

Švedų Akademijos Nobelio premijos 
komitetas pakvietė New Yorke gyve
nantį mūsų rašytoja - dramaturgą A. 
Land*sbergį kandidatuoti 1973 m. 
Nobelio literatūrinei premijai gauti. 
Tokie pakvietimai kasmet išsiuntinė
jami po visą pasaulį pagarsėjusiems 
rašytojams, kritikams ir literatūros 
istorikams.

Neseniai JAV išleistai pasaulinei 
dramos enciklopedijai-Encyklopedia 
of World Drama”. A. Landsbergis yra 
parašets apie 80 straipsnių.

***
Dar viena knyga apie Simą Kudir

ką. Amerikiečių leidykla McKay pas
kelbė, kad gegužes men. išleidžiama 
Algio Rukšėno knyga “Day of Shame”, 
kurioje rašoma “the truth about the 
murderous happenings aboard the 
cutter Vigilant during the Russian - 
American confrontations off Marth’as 
Vineyard”.
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GEGUŽES MENUO
Marijos garbei skirtas Gegužes 

mėnuo. Kas sekmadienį po Sv. Mišių 
Lidcombėje giedosime Gegužines 
pamaldas.

Jas giedoti ar kalbėti kviečiu ir 
visas šeimas kiekviena vakarą savo 
namuose, aukojant jas už tėvynę.

LANKYSIME KAPINES
Motinos Dienos išvakarėse, ge

gužės 12 d„, šeštadienį, lankysime 
lietuvių kapines Rookwoode, kur 
4 vaL p„p. maldomis, giesmėmis ir 
mintimis prisiminsime savo mirusias 
motinas,.

PAMALDOS UŽ MOTINAS

Už gyvas ir mirusias motinas
pamaldos įvyks 13 gegužės, sekma
dieni, Lidcombėje 11.30 vaL

Kviečiu visus, o ypač jaunimą, 
kuo daugiausiai priimti Sv„ Komunija, 
aukojant ja. už motinas.

Kun„ P. Butkus..

SYDNĖJAUS LIETUVIU.KLUBAS

S.m. gegužės mėn. 16 d. (trečia
dienį) 7.30 v.v., klubo patalpose East 
Terrace, Bankstown, šaukiamas 
Nepaprastas, Visuotinis klubo narių 
susirinkimas.

Darbotvarkėje. numatyta Syd. 
Liet. Klubo įstatųpakeitimas.

pakištas mintis apie satelitinės Lie
tuvos statuso galimybes. Kaip pavyz
dys, čia primintina. p. Martišiaus (jr.) 
paskaita, skaityta Sydney s.m. Vasario 
16-tosios minėjimo proga. Žinant šiuos 

F.H. o<»un.xa.uia. OM.UIU -oiuiuiv faktus, nepasikliaujama apylinkės val- 
sueiga skautu žemėje Inglebųrne. Na dyba ir vengiama lankytis į minėji

mus, kuriuose vyksta prokomunistine 
indoktrinacija.“ (mano pabraukta).

Šie skaudūs žodžiai yra užgaulūs 
kiekvienam lietuviui,tuo labiau mums, 
Sydnėjaus lietuviams. Čia skelbiama 
toji pati pikta ardomoji propaganda, 
kad sukeltų neramumus ir suniekintų 
mūsų bendruomenę. Kaltinama Apy
linkės Valdyba prokomunistine veik
la ir kiršinami žmonės, kad jie Apy-

Syd. Liet. Klubo Valdyba

ŽIDINIO SUEIGA
Gegužės 20 d., sekmadienį, 3 

vai. p.p. šaukiama skautu Židinio

Praeitame Plunksnos Klubo susi
rinkime pas Antana Laukaitį turinin
gą paskaita* skaitė Vincas Kazokas 
apie Lietuvišką knyga,. Surinkta daug 
įdomios medžiagos, kurią vertėtų pas
kelbti spaudoje. Antanas Laukaitis 
paįvairino programą, papasakodamas 
daug linksmų nuotykių iš savo ke
lionės aplink pasaulį.

***
Žinomas visuomenininkas Liudas 

Martinkus gydosi Queen Elizabeth 
ligoninėje Adelaidėje. Linkime 
sveikatos.

***
_Nelaimipgas atsitikimas su Arūnu 

Stašioniu. Žaisdamas futbolu, užšoko 
ant aštraus pagalio ir smarkiai persi
dūrė šlaunies raumenis; paguldytas i 
Bankstowno ligoninę, kurioje teks iš
gulėti apie savaitę laiko. Linkime 
Arūnui sveikatos.

***
Sydnėjaus Lietuvių Klubas lau

kia atidarymo. Kilimai jau iškloti ir 
užuolaidos ant langų užka bintos.su 
jaustomis lietuviškų raštų juostomis. 
Virtuvės indai nupirkti,!: salės išvaly
tos, ir kiemas išmeksfaltuotas. Kiek
vieną šeštadienį ir sekmadieni žiūro
vų pilna, visi patenktinti laukia ati
darymo. Sėkmės linkime lietuviškam 
Sydnėjaus Klubui.

***
JAV San Francisco simfoninis 

orkestras lankysis Sovietų Sąjungoje 
ir koncertuos Maskvoje, Leningrade 
ir Vilniuje. Vilniuje pramatyti net ke
turi simfoninio orkestro koncertai.

LIETUVItįLAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY POE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

Atsakomasis redaktorius A. Mauragis 
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

Picnic Point, N.S.’W. 2213 
Redakcijos Te. 77 - 6707

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Administracijos Tel. 649 - 9062 
“M.P.” prenumerata metams 310.00 

pusei metų 35.00
Užsienyje nfetams 312.00

Atskiro Nr. Kaina 25 centai
Už skelbimų turinį neatsakoma.
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Investavimui, Senatvės Apsirūpinimui arba Savaitgaliu.Malonumui, 
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Siūlo

DĖL V. MARTIŠIAUS 

PASKAITOS

A.L.B. Krašto Valdybai adresuo
tame viešame laiške (vienuolikos 
asmenų pasirašytame) skaudžiai už
gaunamas p. V. Martišius,- o kartu ir 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba. Tame 
laiške rašoma: “Sydnėjiškiąi vengia 
lankytis į tautinių švenčių minėji
mus tik todėl, kad dabartinė apylin
kės valdyba kviečia paskaitoms prele
gentus, kurie paneigia kova dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo, 
o skelbia komunistinės propagandos 

linkės ruošiamų -parengimų nelankytų. 
Panašų atsitikimą išgyvenome nese
niai Literatūros vakare.

Iš to, kas; jų pačių tame rašte pa
sakyta, Martišius laikė paskaita prieš 
du mėnesiu, b jie tą. ardomąjį darbą 
dirba jau du su puse metų. Taigi 
Martišius čia negali būti paimtas 
kaip pavyzdys. Jų nusistatymas ne
lankyti ’bendruomenės parengimų- yra 
daug senesnis, negu Martišiaus pas
kelbtos mintys. Kitų pavyzdžių jie 
negalėjo nurodyti, taigi kam save dangs
tyti negaliojančiais pavyzdžiais?

Dabar keletą žodžių ,dėl p. Mar
tišiaus paskaitos. Kas yra tas p. Mar-. 
tižius ir kokia: buvo jo .paskaita? u 
Martišius yra jaunosios kartos žmo
gus, talentingas ^kalbėtojas, ' geras 
juristas, aukštai iškilęs savo profesi
joje, vertas pagarbos vyras.

Jo paskaita buvo akademinio ly
gio ir akademinio stiliaus. Daug kuo 
skyrėsi nuo mūsų įprastinių kalbų, 
kurias esame įpratę vadinti, paskai
tomis. Paskaita nuo kalbos skiriasi 
tuo, kad pirmoji analizuoja arba sinte- 
tizuoja faktus ir daro logines išvadas, 
o antroji - kelia emocijas, kartais vi-’ 
sai neatsižvelgiant į faktus ir logiką. 
Tai yra pro ginė s kalbos, kuriomis sten
giamasi palaikyti viltį, dvasią ryžtą 
drąsą ir 1.1. Tokias “paskaitas” mes 
skaitome per savo tautos šventes, jos 
iš 'tikrųjų yra savo esme kalbos.

Akademinių paskaitų ne visi 
esame įpratę klausyti,ir ne visi jas 
galime suprasti. Todėl ne nuostabu, 
kad ir Martišiaus paskaitos, dalis 
klausytojų nesuprato, ir ne to norėjo 
iš prelegento. Trūko jiems paskatini-

mo, vilties, padrąsinimo... Ir kai to 
jie negavo - > liko nusivylę. Gi sai
tų faktų analizė ir jo daromos išva
dos jų nepatenkino.

Kadaise skaičiau tokį atsitikimą, 
kurį noriu čia priminti. Kažkoks vie
nuolis laikė rekolekcijas ir aiškino 
atgailautojams apie pragarą. Viena 
moteriškė, atidžiai išklausiusi visų 
konferencijų, sako tam pačiam vie
nuoliui - “su viskuo sutinku, tik ne
galiu sutikti su pragaro, buvimu”. 
“Ir aš nesutinku”, - atsake vienuolis, 
- bet nieko negaliu padaryti ,kad jis 
yra”.

Tas pats yra ir su Martišiaus 
paskaita, su daugeliu faktų nenorime 
sutikti, bet nieko negalime padaryti, 
kad jie yra.

Ne su visomis Martišiaus minti
mis ir aš sutinku. Man rodos, kad sa
telitinis Lietuvos statusas yra iliu
zija, sovietai niekados su tuo nesu
tiks ir niekados Lietuva Sovietų Są
jungoje tokį statusą neišsikovos*, ta
čiau mūsų jėgas, mūsų viltis ir pasi
ryžimą tos minties propagavimas ga
lėtų labai sumažinti, sumenkinti. Ne
žiūrint to, is Martišiaus paskaitos 
dvelkė gilus patriotizmas ir noras 
Lietuvai padėti. Jis ragino belstis 
Lietuvos laisvinimo reikalais į visas 
duris, nežiūrint, ar jos būtų juodos ar
raudonos.

Martišius jokios prokomunistines 
indoktrinacijos nevedė.

Žinoma, jo paskaita labiau būtų 
tikusi diskusiniam seminarui, negu 
Vasario 16-jai, tačiau buvo labai nau
dinga ją išklausyti, ir joks žmogus, 
gerbiąs kito žmogaus nuomonę, ne
galėjo įsižeisti. Būtų gera , kad Mar
tišius šią paskaitą atspausdintų spau
doje, dėl jos galėtų pasisakyti ir kiti

A. Mauragis.
***

-'Galutinai nupręsta, kad prin-'.- 
cas Pilypas rugsėjo 5 - 9 d. lankysis 
Sovietų Sąjungoje. Tai bus pirmas 
Anglijos karališkas vizitas nuo 
1917 metų.

***
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