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SLAPTAS KARAS
ŠNIPINĖJIMAS IŠ PADANGIŲ,
Kaip Amerika ir Sovietu Sąjunga 

satelitų, pagalba seka viena kitą.
WASHINGTONAS - Nežiūrint 

visu “atkilimu” ir kalbų apie nusi
ginklavimą, draugystę, "Amerika ir 
Rusija seka, renka žinias, šnipinėja 
viena kitą taip, kaip dar niekad anks
čiau, - rašo “U.S. News and World 
Report” (VIII,13). Sekimas ypač suin
tensyvėjo paskutiniaisiais sesiais 
mėnesiais. Šnipinėjimas vykdomas 
padangių satelitais (“spy in the sky”)

Nei viena šalis negali pajudinti 
kariuomenės, pravesti manevru, iš
bandyti ginklų ar nuleisti naujo laivo, 
kad tą pačią. valanda^ nesužinotų kita 
šalis. Satelitai nufotografuoja rake
toms leisti platformas, karinių ryšių 
priemones, atominius kad ir mažiau
sius bandymus ore, suskaičiuoja lėk
tuvus ir kitas susisiekimo priemones. 
Pagaliau žino, koks tos šalies tų 
metų derlius.

Kariniai padangių satelitai yra 
visokių rūšių. Yra skirtų kitiems sate
litams kontroliuoti. Jie duoda ženklą 
kitiems, kada kamera atidaryti, kada 
uždaryti, kai dangus debesuotas, kada 
pakeisti orbitą ir ką nors pastebėtu, 
dar karta, iš ardau nufotografuoti.

AMERIKIETIŠKI TOBULESNI
Per paskutiniuosius penkerius 

metus sovietai paleido kasmet po 30 
satelitų. Amerika nerado reikalo tiek 
daug leisti,—per metus tik po 4. Ameri
kos satelitai daug tobulesni, labiau 
sudėtingesni ir daug ilgiau išsilaiko 
erdvėje.

Satelitai negali nufotografuoti 
tik to, kas daroma po stogu ir požemy. 
Požeminius atominius sprogdinimus 
pastebi tik kitais būdais. Bet požemi
niuose esančias rakdtoms leisti plat
formas užfiksuoja tam tikrais instru-

MIN. S. LOZORAIČIO LAIŠKAS

Ryšium su Ekumeninės Bažnyčių Tary
bos laikysena tikėjimo persekiojimo Rytų 
Europoje klausimu, vienas svarbiausių Va
karų Vokietijos laikraščių „Die Welt“ pa
skelbė tokį min. S. Lozoraičio laišką:

„Die Welt“ rugpiūčio 29 dienos numery
je buvo atspausdinta žinia, pavadinta „Ra
portas apie smurtą nutyli Rytų Europos 
kraštus“. Joje buvo pranešta, kad Ekume
ninės Bažnyčių Tarybos Centrinė Komisi
ja Ženevoje, apsvarsčiusi kalbamą reportą 
apie smurtą bei jo vartojimą, balsų daugu
ma prieš 2 balsus ir 26 nariams susilaikius, 
nutarė neminėti jame apie Rytų Europos 
kraštuose vykdomą smurtą.

Negaliu susilaikyti nepastebėjęs, rašo to
liau S. Lozoraitis savo laiške, jog šis neti
kėtas nutarimas primena man šitokį nuo
tykį iš pirmųjų Rusijos komunistinės revo
liucijos laikų. Būtent, viename fabrike ko
munistai pareikalavo, kad darbininkai ap
svarstytų ir balsavimu išspręstų klausimą, 
ar Dievas egzistuoja. Darbininkų susirinki
mas nusprendė, kad Dievo nesą.

Aš cituoju šį atsiminimą, nes logiškai 
galvojant, Centrinės Komisijos nutarimas 
turėtų reikšti, kad jos narių daugumos ma
nymu sovietų užvaldytuose kraštuose ti
kintieji nesą persekiojami. Nebent tas 
aukštasis susirinkimas Ženevoje kitais su
metimais nutyli Rytų Europos tikinčiųjų 
kančias.

Tokiu atveju tačiau, užbaigia S. Lozorai- 
•Js, Centrinė Komisija, atsižvelgdama pa
čios Ekumeninės Bažnyčios Tarybų intere
sų, privalėtų tuos sumetimus atvirai pa
skelbti, ypač kad tikėjimo dalykuose slap
toji politika yra neleistina.

*** 

mentais, jautriais raudoniems spindu
liams. Nepastebi dar ir giliai po van
deniu esančių povandeninių laivų, 
tačiau po kokių 10 ar 20 metų nepasi
slėps ir tokie laivai.

Ir Amerika, ir Rusija turi galimy
bes satelitus sunaikinti ore, bet to 
nedaro. Tuo reikalu 1972 buvo pasi
rašyta sutartis.

Satelitų pradžia laikoma po 1950 
metų. Kai iškilo Kubos raketų krizė, 
prezidentas Kennedy norėjo žinoti, 
kiek sovietai turi raketų, ar nėra rizi
kinga juos paspausti, kad jie atsiimtų 
jau įruoštas Kuboje Amerikai pulti. 
Karinė žvalgyba, naudodamasi senais 
metodais, buvo pranešusi, jog rusai 
turi jų parengę apie 400. Amerika 
dar buvo atsilikusi, būtų pavojinga 
laukti jų užpuolimo. Tada buvo 
panaudoti padangių satelitai, ir jie tą 
baimę sugriovė: raketų nedaugiau 
kaip tuzinas. Kennedy tvirtai pareika
lavo, ir Chruščiovas turėjo nusileisti.

SKIRIASI TECHNIKA
Amerikos ir sovietų karinių sa

telitų technika skiriasi. Sovietiniai 
orbitoje išsilaiko nuo 3 iki 17 dienų. 
Savo fotografijas nuleidžia parašiu
tais. Sovietus jaudina, kad satelitai 
vis dar nėra labai tobuli ir nevisuo- 
met “klauso” iš žemės siunčiamų 
nurodymų. Yra pavojus, kad jie gali 
nuleisti savo duomenis ne ten kur 
reikia, priešui į rankas. Tokius nepa
klusnius satelitus sovietai sprogdina 
Kiekvienas jų nešasi sprogmenų. Yra 
žinoma, kad Cosmos 554 balandžio 
mėnesį buvo susprogdintas, kai atsi
sakė^ klausyti Maskvos nurodymų. 
Priešingai su Amerikos satelitais: jie 
atlikę savo uždavinį paliekami ramy
bėje, ir kai pradeda leistis, išlekia 
iš orbitos, patenka į žemės atmosferą 
ir sudega.

Surinktą medžiagą, filmus, ameri
kietiški satelitai paleidžia kristi. 
Paprastai juos išmeta ties Alaska, bet 
žinant trajektoriją, jie atmosferą 
pasiekia ties Havajais. Dėl atmos
feros spaudimo apie 50,000 pėdų nuo 
žemės išsiskleidžia parašiutas ir 
leidžiasi pamažu. Tada parengti lėk
tuvai tam tikrais kabliais juos pagauna, 
nukrinta į vandenį, ir juos išgraibo 
narai. Jeigu nepasisektų jų surasti 
vandenyne, tai, kad nepatektų kur 
nereikia, po 24 valandų susprogsta.

20,000 SVARU SATELITAI
Amerikiečių satelitai yra penkių 

rūšių, skrieja aplink žemę nuo 98 
iki 22,210 mylių aukščio. Paleidžiami 
iš Vandenberg aviacijos bazės, netoli 
Santa Barbara, Californijoje. Pasku
tinis satelitas svėrė jau 20,000 svarų. 
Jis ne tik nuleidžia filmus, bet ir 
radijo pagalba pranešinėja, ką. tuo 
pačiu metu mato. Išsilaiko padangėje 
apie porą mėnesių. Kiti amerikietiški 
išbūna iki d v ėjų metų. Apie jo nuo
traukas dar nedaug žinoma, bet už jį 
mažesnis, 3,500 svarų satelitas jau 
galėjo iŠ 100 mylių aukščio ryškiai 
perduoti kiekvieną nufotografuotą 
objektą 2 kvadratinių pėdų pločio.

Ne visi satelitai perduoda radijo 
signalus suprantama kalba. Kiti nau
doja slaptus šifrus, ir priešas čia 
negali sužinoti. Priklauso, kokiam 
tikslui jis buvo paleistas.

Atskirą rūšį sudaro pastovūs, lyg 
prikalti satelitai, kurie skrieja ta 
pačia kryptimi kaip sukasi žemė. Jie 
skirti užaliarmuoti, jei sovietai ar 
kas kitas paleistų raketą. Paskutinis 
tos rūšies satelitas buvo iškeltas šių 
metų birželio mėnesiu virš Pacifiko.

Tiek apie satelitus yra žinoma, 
bet yra nežinomų dalykų, tikrai karinių 
paslapčių.

***

Prašo II

SYDNEJAUS “GRANDINĖLĖ” ŠOKA MALUNA^ Sydnejaus Operos Namų 
atidarymo proga spalio 26 d.

i talka
Prezidentas Nixonas iš naujo pateikė 

Kongresui įstatymo projektą, pagal kurį 
Sovietams suteikiamos išimtinai palankios 
prekybos sąlygos.

JAV Kongrese eina aštri kova 
del šio krašto prekybos išpletim-' u 
Sovietu Sąjunga. Pagrindinė tos kovos 
priežastis yra: pripažinti į Amerika, 
įgabenamoms Sovietu Sąjungos prekėms 
didžiausio palankumo muitų tarifo 
principą^ kuris taikomas kitoms drau
giškoms valstybėms, ar nepripažinti?

Vašingtono, DC senatorius Henry 
M. Jackson ir kongresininkas Charles 
A. Vanik ĮneŠe' pataisa, kad kol So
vietų Sąjungą neleidžia žydams ir 
kitų tautų gyventojams laisvai išva
žiuoti kur jie norėtų, ir tuo laužo 
žmogaus ir piliečio teises laisvai 
judėti, tol didžiausio palankumo prin
cipo prekybos mainams su sovietais 
netaikyti.

Rezoliucijai pravesti reikia ir 
visuomenes paramos. Todėl visi 
Amerikos lietuviai prašomi rašyti 
laiškus senatoriui Jacksonui ir savo 
valstijos senatoriams, kad jie paremtų. 
Jackson-Vanik rezoliuciją.

***
Nuo š.m. rugsėjo 18 d. Ženevoje 

prade'tas Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos antras aktas.

UŽ LAISVĄ APSISPRENDIMĄ

Dr. J.K. Valiūnas, Vliko ir Pa
saulinės Baltų Santalkos pirmininkas, 
pastarosios vardu š.m. liepos 2 d. 
Helsinky visų laisvojo pasaulio už
sienių reikalų ministeriams, Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijos dalyviams, įteikė notą Balti
jos valstybių laisves ir nepriklauso
mybės atstatymo klausimu. Vakarų 
Vokietijos užsienių reikalų ministerija 
i tai atsakė savo rugsėjo 21 d. tokiu 
raštu:

“Didžiai gerbiamas Ponas Va
liūnai, ponas Scheel, Užsienių Reika
lų Ministeris pavedė man atsakyti į 
Tamstos 1973 m. liepos 2 d. rasta. 
Aš galiu Tamstą, užtikrinti, kad Jūsų 
pareiškimu buvo pasinaudota ir jis 
priimtas dėmesin. Kaip Tamstai tik
rai yra žinoma, laisvojo apsisprendi
mo principo įgyvendinimą^ Federaline 
vyriausybė laiko svarbiausiu savo 
uždaviniu”.

Ten yra sudarytos trys pagrindinės 
komisijos: saugumo, prekybos mainų, 
idėjų pasikeitimo ir žmonių judėjimo 
laisvės. Kiekviena jų turi po tris 
pakomisijas. Kiek ilgai užtruks komi
sijų darbai, nežinia: Spėliojama 
3-6-9 mėnesius. Mums yra svarbiau
sia tariamojo saugumo komisija: ar 
ji sutars dabartines Europos sienas 
laikyti pastoviomis ir nekeičiamomis, 
kaip Sov. Sąjunga su Vakarų Vokietija 
1970 rugp. 12 d. Maskvoje sutarė. 
Jei ta prasme būtų konferencijoje 
sutarta, tuomet Lietuva, Latvija ir 
Estija butų dar karta užblokuotos 
Maskvai, o Europoje nuleista antra 
geležine uždanga. Todėl prieš mus 
visus stovi didelis uždavinys - dėti 
visas pastangas, kad būtų atstatyta 
Lietuvos valstybinė nepriklausomybė, 
arba bent, kad nebūtu nuleista dar 
viena geležine uždanga. Ir Lietuvos 
diplomatinė tarnyba ir Vlikas dar 
kartai suglaudė gretas sekti Konferen
cijos darbams, vieni kitus informuoti, 
sutartinai veikti ir, reikalui esant, 
kviesti į pagalbą lietuvių visuomenę. 
Su latviais ir estais susibūrus i Pa
sauline Baltų Santalką, veikiama drauge 

***
Dr. J.K. Valiūnas, Vliko pirmi

ninkas, iš Baltųjų Rūmų gavo Prezi
dento Richardo Nixono pasirašytą 
CITIZENSHIP DAY and CONSTITU
TION WEEK PROCLAMATION (Pi
lietybės Dienos ir Konstitucijos Sa
vaitės Proklamacija) kartu su tokio 
turinio raštu:

“Prezidentas Nixonas pasirašė 
Proklamaciją, skelbiančią rugsėjo 
17 Pilietybės Diena, o rugsėjo 17 
diena prasidedančią savaitę - Konsti
tucijos Savaitę. Savo Proklamacijoje 
Prezidentas pareiškė: ‘Patyrimas . • . 
pamokė mus, kad konstitucinė vyriau
sybe ir demokrastiška pilietybe turi 
dirbti ranka rankon, nes tiktai infor
muoti ir aktyvus piliečiai gali palai
kyti gyvas valdžios institucijas’,

Vertindamas Jūsų pastangas 
puoselėti geras piliečio ypatybes ir 
veikla, Prezidentas galvoja, kad 
Jums gali būti malonu gauti čia jun
giamą proklamacijos atspaudą. Jis 
siunčiamas Jums su jo geriausiais 
linkėjimais”. 

***
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AUSTRALIJA IR MES LIETUVIAI

Karalienė Elizabeta II atidary
dama Sydnejaus Operos Namus išsi
reiškė, kad ne tik Sydnejaus gyvento
jai, bet visa Australijos tauta didžiuo
jas šia meno šventove, iš tikrųjų 
tai įvykis vertas visos australų tau
tos pasididžiavimo. Australija šiuo 
įvykiu įeina į naują kultūros erą. 
Australija, iš dar taip neseniai ne- 
reiškmingos Anglijos kolonijos, tampa 
reikšminga savistovi valstybė. Kaip 
savarankiškai besireiškiančiai valsty
bei jai rūpi daug dalykų, bet ypač 
turi rūpėti kultūriniai, moksliniai jos 
gyventojų reikalai, nes kaip tik nuo 
tų dalykų priklausys jos vieta pasau
lyje.

Ne tiek svarbu Operos namų gra
žus pastatas, kainavęs per 100 mili
jonų dolerių, kiek svarbu suorgani
zuoti aukšta kultūrini židinį,iš kurio * r i- * •
spinduliuotą grožis, menas, kultūra. 
Teatras ir opera visais laikais buvo 
kultūriniai centrai, kurie ugdė ir 
puoselėjo humaniškus jausmus ir kėlė 
žmogaus didybę.

Australija yra skubiai progresuo
jantis kraštas. Jos progresas prasi
dėjo tuoj po n-jo pasaulinio karo, kada 
vyriausybė nutarė apie milijoną gy
ventoju, įsileisti iš Europos. Tai buvo 
daugiausia, karo pabėgėliai, išvietin- 
ti žmonės be gyvenamos vietos - bal
tai. - lietuviai, latviai, estai; ukrai
niečiai, rusai, lenkai, vengrai , o 
vėliau italai, graikai, vokiečiai ir kt. 
Gyvenimas su jais greitai pradėjo 
keistis ir ne tik matomose formose, 
bet ir mažiau pastebimose, kaip idėjų 
ir minties polėkiuose ir aspiracijose. 
Galima sakyti, kad su naujos duonos 
ir kulinarijos pasikeitimu , pasikeitė 
ir dvasiniai poreikiai. Australija 
šiandien vertas pasididžiavimo kraš
tas ir mes, lietuviai, kaip šio krašto 
gyventojai,, atiduodame savo ne tik 
fizines, bet ir kultūrines jėgas, savo 
dvasinį potencialą.

Imigracijos ministeris Mr. Grassby 
tvirtina, kad trečdalis Australijos 
tautos yra kaip tik pokarinių imi
grantų tėvu, ją vaiką ir vaikaičiu 
išsiplėtusių šeimą gražus rezultatas. 
Kaip tik šis elementas yra naujos 
pažangos variklis, tai jaunos Austra
lų tautos spiritus movens. Australų 
tauta^ keičiasi.

Šiandien mums jau nebesunku 
suorganizuoti tarptautinę dainą 
šventę (International Festivals), 
tarptautiną komitetą, tarptautines 
skautu stovyklas, All Nations Club 
ir kt.,nes tai darosi ne tik mums, bet 
ir australams įdomu ir naudinga-taip 
apsireiškia margaspalve Europos 
kultūra. Ir tokių švenčių ir subuvimų 
turime organizuoti kaip galima dau
giau.^

Šiandien mes savus kitaip nega
lime identifikuoti kaip Australijos 
lietuviais, o tai reiškia, kad mes 
turime tam tikrą pareigą ir prievolių 
šiam kraštui. Sis kraštas tapo mūsų 
kraštu, ir mes privalome juo rūpintis 
lygiai taip, kaip ir anuo ..iš kurio 
esame kilę ir kuriam priklausome savo 
krauju ir dvasia.

am
***

Tautietis, atvykęs iš Lietuvos į 
Australiją viešnagėn išvažiuodamas 
atgal gavo dovanų foto aparatą. Grį
žęs giriasi ir rodo, ką Australijos 
lietuviai jam padovanojo. Giminės 
pavydžiai apžiūrinėja. Vienas, smul
kiai apžiūrėjęs sako: - Na, žinai, 
aparatas geras, bet tie Australijos 
lietuviai dideli mužikai.

- Kodėl? - Klausia buvęs Austra
lijoj.

- Ar matai foto aparato vardą?
Foto aparatas vadinosi “Yeshika” 

Iš Melb. Spaudos “Aitvaro”’***

ziumo “Lietuvių Bendruomenė laisvinimo veikloje”.
simpo

Ponai Balsiai, atlikę savo pareigą Washingtone, išvyko į Europą ir, 
tenai aplankę kone visas Europos valstybes, laimingai grižo* į Canberra 
spalio 13 d.

P.L.B. SEIMO NUTARIMAI
IV PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENES SEIMO 

REZOLIUCIJOS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes 
IV seimas, susirinkęs 1973 m. rug
pjūčio 30 - rugsėjo 2 dienomis JAV 
sostinėje Vašingtone, DC, kuriame 
dalyvavo laisvojo pasaulio lietuvių 
atstovai iš Argentinos, Australijos 
Brazilijos, Didžiosios Britanijos, 
J.A.V., Kanados, Kolumbijos, Prancū
zijos, Venecuelos, Vokietijos ir N. 
Zelandijos, pareiškia savo nusistaty
mą šiais klausimais!

ŽODIS PAVERGTAI TAUTAI

Broliai ir sesės pavergtoje Lie
tuvoje! Pasaulio Lietuvių Bendruo
menes ketvirtasis seimas siunčia 
jums savo ir visų laisvojo pasaulio 
lietuviu broliškus sveikinimus.

Sovietinio okupanto atkaklios 
pastangos sunaikinti Lietuvos poli
tini, kultūrinį ir religinį savarankiš
kumų ir jį paskandinti Rusijos sovie
tinėje imperioje mums yra gerai žino
mos, ir mes atidengiame laisvajam 
pasauliui tuos klastingus sovietinės 
Rusijos kėslus. Mes žinome ir at
jaučiame jūsų politinės, tautinės, 
kultūrines bei religines laisves prie
vartavimus. Mes žinome sovietinės 
Rusijos grobuoniškumą ir jūsų medžia
ginius nepriteklius. Mes didžiuojamės 
jūsų atspara okupantui, jūsų meile 
savajai žemei, jūsų ištikimybe tau
tinėms religinėms tradicijoms, jūsų 
drąsa bei ryžtu tautinės kultūros kūry
bai ir mokslo pažangai, jūsų tikėjimu 
į, Lietuvos laisvę. Romo Kalantos, 
Simo Kudirkos, kun. Antano Šeškevi
čiaus, kun. Juozo Zdebskio. kun.P. 
Bubnio ir kiti panašūs pavyzdžiai yra 
tarsi ugniniai stulpai okupacinės prie
spaudos tamsoje, kad nušviestų tautai 
kelia ir viltingą ateitį.

Laisvojo pasaulio lietuviai nuo
lat jaučia gyvg tautinės vienybės 
ryši su jumis ir savo tautini solidaru- ■' t . . . • i • • -mą jums stengiasi pareikšti visais 
Šiuo metu įmanomais būdais ir 
keliais.

Kad lietuvis liktų lietuviu visur 
ir visada, tam turime Pasaulio Lietu
vių Bendruomene, išlaikome lietuviš
kas mokyklas, chorus, tautinių šokių 
ansamblius, meno kolektyvus, jauni
mo stovyklavietes, leidžiame žurna
lus, laikraščius, knygas. Jaunimo 
organizacijos kasmet ruošia vasaros 
stovyklas, žiemos kursus, tautinių 
šokių bei dainų masines šventes. 
Organizuojame kultūrines, profesines, 
švietimo bei šalpos draugijas, dailės 
parodas, koncertus.

Nors šio meto tarptautinė raida 
ir laisvojo pasaulio nevieningumas 
bei nuolaidžiavimas Maskvai lyg ir 
nežada greito Lietuvos nadėties pasi

keitimo, yra daug duomenų tikėtis, 
kaip istorija liudija, kad ir kiekvie
nas svetimųjų viešpatavimas, nors 
ir į galinga^ jėgą būtų atremtas, visada 
yra laikinis ir praeinamas. Likvida
vus vakarietiškojo imperializmo lie
kanas Afrikoje ir Azijoje, ateis eile' 
likviduoti ir sovietinį kolonializmą. 
Laisvieji lietuviai, siekdami priartin
ti ir pagreitinti Lietuvos išsivadavi
mą iš sovietinio kolonializmo, ati
džiai stebi tarptautinę raidą, plačiai 
informuoja laisvąjį pasauli apie pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje, kiekviena 
tinkama proga šaukiasi į Lietuvai 
draugingas vyriausybes, kad jos 
reikalautą sovietinio kolonializmo 
likvidavimo.

Brol iai ir sesės pavergtoje tė
vynėje, mes žinome, kad jumyse lais
ves idėja yra gyva ir jokios okupanto 
pastangos jos nesunaikins. Mes 
norime jus užtikrinti, kad nepriklau
soma Lietuva yra ir bus gyva taip 
pat laisvojo pasaulio lietuviuose.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!

ŽODIS LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIAMS

Kai mūsų seses ir broliai pa
vergtoje tėvynėje yra rusų komunistą 
žiauriai niokojami, kai ju tautinė ir 
religinė laisve be atodairos varžoma, 
kai savitos kultūros vystymasis 
stabdomas, kai ten vis daugiau ir 
daugiau brukoma rusu kalba, kai 
ekonominis krašto gyvenimas alinamas, 
kai apie krašto laisvę jie kalbėti 
negali, nerizikuodami būti sukišti į 
kalėjimus ar ištremti is gimtojo krašto 
į Sibirą ar kitus svetimus kraštus, - 
mūsų laisvajame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių teisė ir pareiga yra būti 
ju akimis, jų ausimis ir jų balsu, 
skelbiančiu visam pasauliui apie pa
vergtai Lietuvai rusų komunistų daromą 
skriauda. Suglaudinkime 'gretas ir 
visas savo jėgas nukreipkime prieš 
musu, visų bendrą, priešą, - pavergtos 
Lietuvos okupantą.

Myle'kime savo kalba, leiskime 
savo vaikus i lietuviškas mokyklas, 
i Vasario 16 gimnazija., palaikykime 
savo kultūrininkus, rašytojus, muzi
kus, menininkus, mokslininkus. 
Skaitykime jų grožinės literatūros 
bei mokslo veikalus, dalyvaukime 
lietuviškuose koncertuose bei paro
dose, lietuviškose pamaldose, skai
tykime ir remkime lietuvišką spaudą. 
Raginkime lietuvius jaunuolius ir 
jaunuoles kurti lietuviškas šeimas. 
O svarbiausia, ir toliau aktyviai ir 
vieningai dalyvaukime Lietuvos 
laisvinimo veikloje.

Visi mūsų darbai ir žygiai, at
liekami ar tiesiogiai Lietuvių Bendruo 
menės padalinių, ar lietuvių organi
zacijų, kurie padeda išlaikyti lietu

vybę ir priartina Lietuvos laisvę, 
yra tartum geliu puokštė ant tėvynės 
aukuro, ir visi yra lygiai brangintini.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Seimas, apsvarstęs dabartini 
pasaulinių jėgų susiskirstymą ir jų 
ryšą su mažom tautom, priėjo išvadą, 
kad lietuvių tautos didžiajai aspira
cijai pasiekti - Nepriklausomybei
atstatyti reikia tiek tautai, tiek ir 
išeivijai pasiruošti nenuilstamai ilga
laikei kovai, kuriai būtinas yra lietu
vybės ir tautinio sąmoningumo iš
laikymas. Šiam tikslui įgyvendinti 
reikalinga ne tik skatinti visuomenę 
išlaikyti lietuviškus centrus, bet 
prie jų taip pat pastoviai apsigyventi.

Lietuvybei išlaikyti naudinga 
puoselėti giminystės ir draugystės 
ryšius su tėvynėje gyvenančiais 
broliais ir sesėmis, ypač jaunimo 
tarpe. ,

(bos daugiau)

Laiškas Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau, “

Laikydama Melbourne uni
versitete prancūzų kalbos žo
dinį egzaminą, buvau labai 
nustebinta profesoriaus Dr. 
Scott klausimais. Kiekvieno 
studento apklausinėjimas trun
ka maždaug 10 minučių. Profe
sorius paklausė manęs, kokios 
tautybės esu, nes mano pavar
dė svetima. Pasakiau, kad 
esu lietuvaitė. Po to paklausė, 
ar moku lietuviškai skaityti, 
rašyti ir kalbėti. Atsakiau tei
giamai. Sekantys klausimai 
jau prancūziškai: kiek Melbour 
ne lietuvių, ar turite savo 
spaudą, ar žinai lietuvišką li
teratūrą, kada pirmoji lietu
viška knyga išleista, ar namie 
kalbi lietuviškai. Aš atsakiau 
viską teigiamai. Jis pradėjo 
man sakyti, jog lietuvių kalba 
yra seniausia Europoje, labai 
turtinga ir graži, senesnė už- 
graikų, lotynų, net ir sanskri
to kalbas. Visi lietuviai turi 
mokėti šią kalbą ir nesibijoti 
ja kalbėti savo šeimoje. Jo žo
džiai: “Yra garbė tautai, kuri 
turi tokią seną ir turtinga kal
bą, kaip lietuvių.” Jis sakė lie
tuviškai nemokąs, bet puikiai 
žino lietuvių kilmę. Baigė 
mano egzaminą, liepdamas ne
užmiršti’ savo kalbos ir mokyti 
kitus lietuviškai.

Šiuo noriu priminti visiems 
tėvams, kurie nemoko savo 
vaikų lietuviškai arba kad ir 
kalba lietuviškai, bet atsaky
mus iš vaikų priima angliškai. 
Jie nesupranta kokią didelę 
žalą daro savo tautai ir vaikų 
ateičiai. Noriu taip pat pasa
kyti, jog yra labai gražu turė
ti savo lietuviškas pavardes, 
nekeisti jas į svetimas. Išlai
kant savo pavardžių lietuviš
kas galūnes — yra vienas iš 
svarbiausių mūsų kalbos pa
grindų.

Su pagarba,
Verutė Sidabraitė, Melb.

-fa- ""Tėviškės Aidai” Nr. 40 
atsispausdino
Verutės Sidabrai tės laišką, 
kurį mes persispausdina
me be komentarų. Red.
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Pajauta

DIENOS MŪS

Lyg paukščiai migloje paklydę, 
Skrenda dienos, viltys 
Užmarštin, negrįžtamai...
Norėtum sulaikyti;
Susigrąžint visas -
Ramias
Ir tas, kur skausme klykė, 
Ir kaip rožes
Ant savo kapo pasodinti.

Erasmus-Europos sąžine
O. Areimaitė

Nedaugeliui didžiųjų praeities 
milžinų mūsą kultūra privalo būti 
dėkinga už pagrindinių gyvenimo ver
tybių įrodymą kaip Erasmus. Garsu
sis humanistas, prieš 450 metu galio
jęs teisėju tikėjimo ir doros supratimo 
klausimuose, šiandieniniam, į lankas 
išėjusiam z šimtmečiui turi daug ką 
pasakyti. Jo aistringas žmogaus tei
sių gynimas, jo tolerancija, jo gilus 
neigimas neištirtą nuosprendžių ir jo 
viso gyvenimo pastangos atvesti 
krikščioniškąjį pasaulį į tyrą tikėji
mo šaltinį, padaro Desiderius Eras
mus Rotterdamus belaike amžina 
statūra.

Ką jis mokslui yra suteikęs - 
neišmatuojama. Jo literatūrinė pro
dukcija, nuo aistringą pledojerių pries 
karus ir kraujo liejimą iki mokslinių 
komentarą bažnyčios tėvams, užpildo 
septynis storus, smulkaus šrifto 
tomus. Kaip klasiškas filologas jis 
senųjų išmintį ištraukė į šviesą ir 
trumpą posakių formoje paliko ateinan
čiam pasauliui. Jis žymiai prisidėjo, 
kad vakarietiškoji siela turi sveiką 
respektą nepraeinantiems, praeities 
išvystytiems laimėjimams, ypač tęsti
numo prasmei, kuo ir visa šių dienu 
civilizacija yra remiama.

Didysis mokslininkas turėjo ir 
jumorui lengvą ranka,. “Kvailystes 
pagyra” - yra mėgiamiausias iš jo 
darbų. Si žavinti, maža knygelė, kuria 
jis parašė vien savo malonumui, pif- 
na švelnios pajuokos didžiais var
dais išpūstos garbės asmenims ir 
vos išėjus iš spaudos per naktį tapo 
“Bestseller’iu”.

Erasmus gimė Rotterdame, tikriau
sia 1469 metais, kaip pavainikis 
provincijos daktaro dukters sūnus. 
Dar jaunas vyras įstojo į augustini- 
jonų vienuolyną Steyn prie Guoda. 
Olandijoj. Jo vidujinis neramumas 
traukė jį į didesnį pasaulį. Būdamas 
olandas, vargu, ar jis būtų pasiekęs 
tarptautines garbės, jeigu nebūtų 
valdęs lotyną kalbos, kuri tuo laiku 
buvo Europos inteligentu kalba. 
Erasmui neegzistavo valstybių sie
nos; jis jautėsi tikru pasaulio pilie
čiu. Jis siekė būti atleistas iš vie
nuolyno ir po poros metų atsidūrė 
Cambrai vyskupo tarnyboje Paryžiaus 
universitete, tuo laiku pulsuojančiame 
pasaulio mokslo centre. Guttenbergo 
išradimas mokslui įdavė sparnus ir 
Italijoj gimęs humanizmas, siekian
tis atverti antikinės kultūros pasau
li, atrado naują tėviškę universitetuo
se šiaurinėje Alpiu pusėje. Linaplau- 
kis olandas sužavėtas sėdėjo po 
kojomis garsiąją Paryžiaus mokytojų. 
Pragyvenimą, užsidirbdavo privačio
mis pamokomis ir. neužilgo jis pats 
iše'jo visą eile mokslo davinių, kurie 
jį įjungė įmokslo elitą,

Erasmus buvo silpno fizinio 
sudėjimo ir dažnai kentėjo peršali
mus ir kitokias ligas. Atrodė, lyg jo 
protas butą išsėmęs visas jo jėgas. 
Albrecht Duerer ir Holbein portretuose 
jis atvaizduojamas lyg bekūnis moks
lininkas, tiesia ir smaila nosimi kau
lėtame veide ir sunkiais vokais virš 
šviesiai mėlynu akių. Dažniausia jis 
buvo vaizduojamas su ilga plačia 
sutana. Iš portretą ėjo savotiška jėga 
šiam išblyškusiam intelektualui su
teikianti patrauklaus žmogaus vaizdą.

Jis buvo apie 30 metų amžiaus, 
kai vienas jo mokinys - anglas pa

ji į savo tėvynę. Anglijos 
atmosfera 
sužavėjo 

Rotterdamiecio 
aukšta erudicija 
laimėjo jam anglu simpatijas. Du metu 
jis lektoriavo Cambridge universitete 
ir vyrai,’kaip Thomas Morus, William 
Warham ir Canterbury vyskupas, skai
tėsi artimais jo draugais.

kvietė 
laisva 
džioje

Tudoru eros pra- 
Rotterdamo vyrą, 

trykštanti dvasia, 
ir laisvos pažiūros

artimais jo draugais.

“Colloquia” apie ano meto proble
mas buvo labai mėgiamas. Draugų 
ratelyje jis buvo linksmas, mėgo iš
gerti, bet nevalgė žuvies. Buvo prie
šingas pasninkams. Būdamas apie 
50 metų su popiežiaus dispensija 
nusivilko vienuolio rūbą, bet visą 
amžių liko formalus dvasiškis.

Pirmoj eilėj Erasmus buvo krikš
čionis. Plato, Cicero ir kitų didžiųjų 
minty tojų darbuose jis rado daug, ką 
to meto etika neige. Sujungimas dvieju 
svarbiausiųjų vakariečių kultūros 
sroviu - antikinės ir Evangelijos - 
jam buvo svarbiausiuoju uždaviniu.

Poetika
Vienas vyras - Lyrika
Du vyrai - Baladė
Vienas vyras ir moteris - Novelė 
Dvi moterys ir vyras - Romanas 
Du 
Du

vytai ir moteris - Drama 
vyrai ir dvi moterys - Komedija ***
Žmogus sapnuoja sapnų; Sovietų 

Sąjungoj paskelbta pilna laisvė. 
Daugelio politiniu partijų, sistema, 
laikraščiai įvairių politinių pažiūru, 
privati prekyba, privačios įmones. 
Įeina į kavine,, kuri jau nebe valsty
binė, atsisėda ir sako: "Pone kelneri, 
prašau man kavos ir komunistinį 
laikraštį!”

- "Pas mus komunistinių laikraš
čių nėra. Kavos labai prašau r’

- .“Puodelį kavos ir komunistinį 
.laikraštį, prašau!”

- Bet aš jau sakiau, kad komu
nistinių laikraščių pas mus ne'ra.

- Kartok man, pone kelneri, vis 
kartok! ***

damas norįs atsiduoti vien mokslui.
Neutralus ilgai išlikti negalėjo. 

Kataliką universitete Loewen, Belgi- 
gijoj, kur jis keletą metų dėste, dau
gelis ėmė jį vadinti kurstitoju. 
Anglų karalius Henry VIII ir popie
žius Adrianus VI - Erasmus tautietis 
ir senas geradarys, spaudė jį viešai 
prieš Luther’į pasisakyti ir nusikra
tyti įtarimais. Erasmus ilgai delsė 
ir pagaliau dėjo save ant svarstyklių. 
Savo garsiajame rašiny-: apie “Valios 
laisvę” jis ėjo sutikti reformacijos 
vienintelėj jam rūpimoj arenoj; arenoj 
išminties. Jis kirto Lutherio mokslo 
centrui tikėjimo teisėtumu: - Nežiū
rint tarp gėrio ir blogio pasirinkimo 
laisves, - jis sakė, - Dievo teisingu
mas ir Dievo gailestingumas netenka 
prasmės. - Lutheris jam atsakė karštu 
antsmugiu - traktatu apie “Nelaisva, 
Valia” ir neslėpė nuo draugu,, kad jam 
esą skaudu matyti Erasmus popiežiaus 
pusėje. Groteskiška, bet daugelis 
kataliku aukštuomenes ir toliau 
Erasmus vadino apkvaišusiu liuteronu. 
Kaikurios jo knygos tapo uždraustos 
ir sklido šnabždesiai:- - Erasmus 
kiaušinį padėjo, o Lutheris išperėjo! -

Tuo tarpu Erasmus, kaip litera
tūros patarėjas pas leidėja Johann 
Eroben, persikėlė į Basel’į, Šveicari
joj. Aštuonis tylius metus jis čia 
praleido, aukščiausiojo šveicarų 
humanizmo pily, dirbdamas darbą, 
kuris buvo arčiausiai jo širdies - iš- 
1 ėdimą, antikinių tekstų. Bet neužilgo 
protestantizmo banga,užliejus visą
Europa, nesustojo nei prie Baselio. 
Vaisingas miestas tapo karingai pro
testantiškas ir Erasmus atrodė patar
tina atsisveikinti.

Freiburge, Breisgau srity, kuris 
tada priklausė prie paveldimųjų kata
likų Habsburgų žemių, jis jautėsi 
taip saugiai, jog net ir narna nusi
pirko; vieninteli., ką jis turėjo savo. 
Apsuptas mažos mokslininką grupes 
jis ir toliau tęsė seną rankraščiu 
išleidimą ir rašė.

Pagaliau pasene(s ir liguistas 
jis grįžo i Bazelį, kur Froben sūnus 
savo namuose jam įrengė patogų darbo

Šv. Onos bažnyčia Vilniuje.

- Aš dažnai iki ryto studijuoju graikų 
ir lotyną rastus, - jis karta rasė, - Ne 
dėl garbės ar vaikiško sielos džiaugs
mo, bet kad Dievo šventyklą šiuo 
mokslo turtu papuošciau. -

Kaip krikščionis, mokslininkas 
ir humanistas jis nutarė pats šven
tuosius tekstus revizuoti. Vienintele 
tuo laiku panaudojama Biblijos versi
ja, lotyniška Vulgata, buvo pilna 
klaidą ir neaiškumų. Sėdo Erasmus 
prie sunkaus ir ilgo darbo iš originalo 
Naujojo Testamento graiką kalba vers
ti į lotyną kalbą. Pirmą kartą istori
joj šventosios žinios teologams tapo 
prieinamos tokios, kaip evangelistai 

* , iužraše.
Pirmasis atidus skaitytojas buvo 

jo bendralaikis Martynas Luther’is 
ir už penkių metu versdamas Bibliją, 
į vokiečių kalbą jis rėmėsi Erasmus 
vertimu. Reformacija žengė pilnu 
tempu ir Luther’is iš tolo stebėdamas 
rotterdamietį, svajojo jį patraukti į 
savo pusę. Jiedu nėra susitikę. Kas 
lietė ją charakterius, tai buvo kaip 
diena ir naktis. Erasmus buvo labai 
jautrus ir lėtas, o Lutheris grubus ir 
gyvas. Luther’iui kviečiant prisi
jungti, Erasmus atsisakė, motyvuo-
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pastatytasAnglijos aukštai 
mokslas įgalino ji praplatinti savo 
žinias ir studijuoti senąją graikų 
kalba, kuria, valde tik mažas aukštų 
intelektualą būrelis. Erasmus tapo 
lyg aukso ieškotoju ir tam jis praleido 
didesnę savo gyvenimo dalį. Jis 
išvartė senu vienuolyną palėpes ir 
apleistus archyvus ieškodamas rank
raščiu, kurie ten šimtmečiais gulėjo 
užmiršti. Jis rausėsi senuose sutrū
nijusiuose pergamentuose ir atrasdavo 
niekur neišleistų tekstų graiku ar 
lotyną kalba. Daug jo radiniu, anti
kos rašytoją posakią perėjo į kas
dienę mūsą kalbą ir šiandien nebe
žinome iš' kur jie kilę.

Išskyrus menką pensija, Canter
bury arkivyskupo paskira, Erasmus 
neturėjo tvirtą pajamų. Dauguma 
savo knygą jis dedikuodavo aukš
tiems krašto žmonėms, kurie jam atsi
lygindavo piniginėmis dovanomis, 
teklius ir alkis, gal būt, labai 
vienas kito gyveno, bet Erasmus 
sutiko atiduoti sielos laisves 
materialinio gerbūvio. Jo 
plunksna buvo visur bijoma, 
buvo švelnus satyrikas.
rinkinys , polemiškai spalvotą dialogu

Per- 
arti 
ne- 
dėl 

smai la 
nors jis 

Jo didelis

Iki pat savo gyvenimo pabaigos 
jis užsispyrusiai išlaikė nepriklauso
mybe. Didžiajame konflikte, suskal
džiusiam. bažnyčią, abieju, pusių va
dovai jame matė vieninteli aukšto 
rango žmogų, kuris galėjo stovėti 
virš' partijų triukšmo. Liepos mėnesį 
1536 metais jis mird. Taikoj su savo 
Dievu, bet be kunigo.
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VELNIAS PAKEITĖ ADRESĄ. 
Aga

Sugavo jie mane Maskvos mui
tinėj. Sugavo su griežčiausiai drau
džiama kontrabanda. Ne, ne su narko
tikais! Nors iš tikrųjų, taip su narko
tikais, nes mano rankinuke atrado ro
žančių; o Marksas juk savo tobulystės 
rastuose sakė religija esant liaudies 
opiumu. Taigi matote; atsidūriau padė
tyje, kaip kadaise airis emigrantas 
be dokumentų Ellis - saloj prie New 
Yorko. Ellis sala kaidaise buvo vadi
nama velnio sala. Dabar jos nebėra. 
Sala tebėra, tik velnias išvarytas.

' Amerikonams išvarius velnią, iš salos 
jis emigravo į Maskvą, ir ten eina 
didžiojo muitinės inkvizitoriaus pa
reigas.

Kratė jie mano nešulius, kratė 
kišenes ir rankinuką. Matyti jau iš 
matymo suprato mane esant liaudies 
opiumo šmugelnike. Kratė jauna mer
gina, nes nesutikau vyrui muitininkui 
leisti kišti rankas į mano privačias 
vietas. Mergina buvo drąsi, savimi 
pasitikinti sovietu muitininkė, turinti 
geras “kvalifikacijas” ir patyrimo 
kišenių kratyme. Tarp lipštikų ir 
pudrinių, tarp aspirino tablečių atrado 
mano dėžutę su maz'd miniatiūriniu 
rožantėliu. Jį man įdėjo vienuole 
laimingai kelionei.

- Cto eto? - Klausia manęs mui
tininkė, dviem pirštais paėmus men
kučius karoliukus. Muitininkė su pasi
šlykštėjimu laikė jį savo pirštuose, 
lyg bijodama susitepti, nors klausi
mas rodė ja_ nežinant ko bijo. Nejau 
jis butu, deginęs vargšės pirštus? ... 
Mano rožantėlis storuose sovietės 
pirštuose atrodė toks kuklus ir ma
žas, lyg atsiprašyti norėtų, kad bū
damas atstovu baisiausio liaudies 
priešo jis toks neimpozantiškas.

- I beg your pardon, - sakau. - 
Nesuprantu. - Jejgu ir būčiau norėjus 
suprasti, rožančiaus vardo rusiškai 
bežinojau.

Paliepė sėstis ir laukti. Mano 
rožančių padėjo toliau, atskirai nuo 
aspirino ir kosmetikos. Pati išėjo.

Sėdėjome keturiese _ir laukėm. 
Mano kolegos įtariami nežinojo delko 
laukia. Aš viena žinojau. Kaimynas 
is' Londono sako; - Jis kadaise keikė 
muitininkus, todėl gali tikėtis, jog 
nebus jam gailestingi. -

Kitas kaimynas vokietis iš" Rytų 
zonos ir dar vienas graikas. (Ko 
graikas atvyko į Maskvą man nebeteko 
sužinoti). (

Muitininkė grizo vedina buriu 
vyru. Vieni dėvėjo uniforma, kiti 
civiliai. Ak, jų visų veidai dėvėjo 
tą pačia, uniformą. Apstojo didelį ir 

J. Banks - AITVARAI iš Melboumo parodos 1973 m 
Aliejus.
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dulkiną muitinės stela ant kurįo gu
lėjo numestas mano rožančius. Žiūrėjo 
išdidžiai su išdidžia nuostaba pa
kaitomis į mane ir rožančių, lyg ne
galėtų apsispręsti, ką su manim ir 
mano kontrabanda daryti.

- Damned snobs! - Sako anglas. 
Jis teisus. Snobas - ž'mogus, kuris 
į viską paniekinančiai raukia nosį. 
Rusas skiriasi tik tuo, kad jis raukia 
nosį, dar neišmokęs jos nusivalyti. 
Vienas muitinės didžiūnų čia pat 
prie mūsų dviejų pirštų kombinacija 
sutvarkė nosies reikalą ir nusišluos
tė pirštus į kelnes. Matomai komuniz
mo penkmečių planuose nosinės ne
įtrauktos.

-Pasakykit jai, kad“zaporožno”, 
- sako vienas inkvizitorius kitam, 
kuris pasirodė esąs vertėju.

- Why do you bring this object 
of religion into Soviet Union? šiaip 
taip suprantu klausima, prisiekusio 
muitinės vertėjo. Kodėl, kodėl ve
žuosi rožančių? Kodėl mano rankinu
ke tarp aspirino ir kosmetikos atsi
rado atomo bomba?

Vertėjas laiko rankoj sąrašą, 
kuriame keturiomis kalbomis užrašyti 
visi draudžiamieji objektai. Neblogos 
išvaizdos parkeriu baksnojo sąraše 
( matyti jam buvo lengviau baksnoti, 
negu kalbėti) tris draudžiamus objek
tus; narkotikus, religijos objektus 
ir pornografiją. Enkavedistiniu kan
trumu vertėjas baksnojo ir kartojo 
“draudžiama”; turėsiąs konfiskuoti. 
Man ilgiau tylint vertėjas užklausė, 
ar suprantu? Ištiktųjų per ilgą baksno- 
jimą nebesupratau, ką vežu; narkoti
kus, religiją ar pornografiją? Gal būt, 
visus tris, galbūt sielos pornografiją? 
... Užėjo toks pašėlęs noras juoktis. 
Padėtį išgelbėjo anglas.

- Jūs atsilikote nuo vakarų 
kultūros, - jis sako vertėjui. - Mūsų 
universitetuose naujjeji fakultetai, 
patys svarbiausieji šiuo metu, kaip 
tik ir yra narkotikai ir pornografija. - 

Vertėjas susimaišo ir kol jis 
paaiškina didžiajam inkvizitoriui, 
mes galime šypsotis.

- Verdamtes Volksgericht - pra
šneka vokietis. Šį kartą, aš vertėjauju 
anglui ir Šypsomės visi trys. Vienin
telis graikas baimingai susikaupęs.

Įdomu, ar dažnai krikščioniškas 
“religinis objektas” turėjo tokius 
kovotojus, kaip mes. Anglas pasisa
kė jokiai religijai nepriklausąs. Vo
kietis iš Rytų Vokietijos religijos 
atsisakė o aš? ... Mano religinė pa
žiūra, nelįsti Dievui į akis maldomis; 
gavus rankas ir galvojimo priemones 
išmaldos nebereikalinga. Dėkoti žmo
gus ne toks greitas, kaip prašyti. 
Jeigu muitinės inkvizitoriai būtų 
pareikalavę kalbėti rožančių tikėjimo 
įrodymui, * muitinės velnias tikrai 
būtu laimėjęs. Dabar eina kova dėl 
mano tikėjimo laisvės. Tegul būna 
tai tik prietarai, gali vadinti, kaip 
nori; šiame “tikėjimo laisvės” krašte 

aš turiu teisę į tikėjimą, o kuo aš 
tikiu, kas muitinei darbo.

Vertėjas grįžta ir ve'l klausia, 
kodėl vežu rožančių? Rusai puikūs 
klausinėtojai.

- Vežuosi, - sakau, - kaip 
“good luck” amuletą. Keliavau viso
kiais lėktuvais ir tikrai niekas neatsi
tiko. Norėčiau, kad neatimtumėt, nes 
jūsiškių “Aeroflot” nepasitikiu. 
Kas žino, jeigu neturėsiu nieko ap
saugai, tikriausia kokie arabai gali 
“highjackinti” lėktuvą, Vilniaus ne
pasiekus. Jūs visi atiminėjate ką 
nors. Amerikoj ir Londone iškratė 
kišenes ir atiminėjo žirklutes ir pei
liukus nagams kirpti, o jūs prisika- 
binot prie rožančiaus. Dar negirdėti, 
kad su rožančium kas būtų privertęs 
lėktuvo pilotą skristi į Lebanoną. 
Dėlto nebijokit! Su rožančium as' ne
bijosiu. Tuo būdu būsim “everybody 
happy”, ką?

Prisiekusiam muitinės vertėjui, 
atrodo, nebeužteko anglų kalbos žino
jimo. Kaimynas anglas balsiai juo
kėsi. Vertėjas pasakė muitinės vy
riausiam kad vežuosi rožančių apsi
saugoti nuo arabų “highjackerių”. 
Linskma buvo visiems, nors ne visi 
juokėmės delbto paties jumoro. Mano 
rožantėlį įraše į sidabrinių daiktų 
sąrašą. ‘ Muitinės velnias pasirodė 
netoks jau blogas, ką?

***

DARBAS ŽMOGAUS NEGADINA

“Gyvenimas, tai vien tik dar
bas”, - skundžiasi šiandien daugelis. 
Arba; "Žmogus turėtų dirbti, kad 
gyventų; bet ne gyventi, kad dirbtų”. 
Vakarų pasaulis apimtas besotisko 
noro, kuo mažiau dirbti, bet kuo dau- 
giaus uždirbti. Paradoksiška, tačiau 
tiesa; laikraščiai pilni žinių apie 
streikus dėl trumpesnių darbo va
landų ir didesnio atlyginimo. Darbas 
galioja, kaip išnaudojantis žmogaus 
jėgas, keliąs didesnę įtampą, kuri 
atsiimanti fizinę duoklę.

iš tiesų, įtampa turi tam tikrą 
vaidmenį įvairiuose susirgimuose: 
kaip skilvio votys, aukštas kraujo 
spaudimas, širdies atakos, alergi
jos, dvasiniai sutrikimai, net ir 
senatvės pažymiai. Bet ar tai jau 
reiškia, jog privalome bijoti įtam
pos, turime vengti darbo, reikalau
jančio koncentracijos? Aišku, kad 
ne. Įtampa yra gyvenimo šaknis. 
Be to, kai kurie užsiėmimai turi 
terapatinę reikšmę; jie padeda iš
laikyti įtampos mechanizmą, pana
šiai, kaip muskulų treniruotė išlaiko 
mus fiziniai stiprius.

Darbas yra tai, ką mes esame 
priversti daryti. Kav darome savo ma
lonumui yra tik sportas. Literatūros 
skaitymai, žvejyba, daržininkavimas, 
sportiniai z'aidimai tampa darbu, 
jeigu iš to uždirbame pragyvenimą. 
Žmogaus gyvenimui darbas reikalin
gas lygiai kaip oras, maistas, mie
gas, kontaktas su žmonėmis. Svajoti 
apie totalinę automaciją yra lygiai 
nesąmoninga, kaip svajoti apie 
dirbtiną žmogų, kurio kūdikiai būtų 
pagananti laboratorijoj.

Prancūzų filosofas Henri Berg
son taikliai pastebėjo, jog šių dienų 
žmogų reikėtų vadinti “homo faber” 
(dirbantis), bet ne “homo sapiens” 
(galvojantis). Charakteringa žmoguje 
ne jo išmintis, bet pastovi, stumianti 
jėga savo aplinką ir save tobulinti. 
Musų tikslas - ne darbo vengti, bet 
ieškoti tokio darbo, kuris mums geriau
siai tiktų. Kad išvengus per didelės 
įtampos, turėtume susirasti darbą 
atitinkantį mūsų įgimtiems polin
kiams; užsiėmimą - suteikiantį džiaugs
mo ir, žinoma, naudos. Tuo bodu būtų 
pašalinta prisitaikymo prievartai 
didžiausioji kenksmingos įtampos 
priežastis.

Darbas mus pertempia tik tada, 
kada manome, jog nesugebėsim, 
negalėsim. Toks darbas tampa sun
kumu. Kiekvienas įtampos periodas, 
ypač po nesėkmingų pastangų, palieka 
neužgydomus chemiškus randus, 
kurie daugėdami sendina kūną ir 
veda prie dvasinės kapituliacijos. 
Nors ių labai įtemptas, bet pasise
kęs užsiėmimas praktiškai jokių 
randų nepalieka. Priešingai - duoda 
jaunatviškos jėgos jausmą, net ir 
pažengusioje senatvėje.

Sėkmingiausieji tarp sunkiai 
dirbančių randami kiekvienoje srity 
ir ne vienas iš jų pasiekė aukštą 
amžių. Prisiminkim Winston Churchill 
Albert Schweitzer, Toscanini, Charles 

de Gaulle ,Pablo Picasso ir kitus. 
Jie turėjo pasisekimą net iki 90 
metų. Aišku, savo ilgame gyvenime 
jie nieko “nedirbo”. Jie tik užsiėmė 
tuo, kas jiems teikė malonumo. Ne
daugelis iš mūsų priklauso šiai laL 
mingai kategorijai, bet kiekvienas iš' 
mūsų gali ilgai ir laimingai gyventi, 
jeigu jis savo kukliuose rėmuose 
dirbs nors ir sunkiai, bet su malo
numu ir tų savo darbą mylėdamas. 
Menas yra' - susirasti sau tinkama 
profesiją, darbą, kurio atlikimas* 
atneštų pagarbą ir džiaugsmą. Žmogus 
nori įvertinimo; nuolatine nesėkmės 
baime sunku ilgai kentėti.

Trumpas darbo laikas palaima 
tik tiems, kurie ir taip gavo trumpąjį 
“lazdos” galą; kurie niekur neranda 
pasitenkinimo ir neturi iniciatyvos. 
Jie yra tie žmonijos vargšai.

***

Patrick White

NOBELIO PREMIJA AUSTRALUI
Šių metų Nobelio literatūros pre

mija atiteko rašytojui australui Pat
rick White. Tai pirmas atsitikimas, 
kad australas rašytojas būtų apdova
notas tokia aukšta premija. White 
pradėjo rašyti dar prieš Antrą pasau
linį karą, per paskutinius 25 metus 
jis intensyviai rašė romanus ir dra
mas. Žymesnieji jo veikalai yra; 
The Tree of Life, Voss, The Aunt’s 
Story, Riders in the Chariot ir jo 
paskutinioji knyga The Eye of the 
Storm.

Rašytojas gyvena Sydnėjuje, turi 
mažą ūkelį, augina šunis, ožkas ir 
daržoves ir, zinoma,daug rašo.

***

Pokalbis prie ligonio
— Jonuk, matai kad tavo; sene

lis labai serga. Kad jis negirdėtų, 
aš tave tykiai prašau, kad tu pa
sakytum jam ką nors linksmo.

— 'Seneli, ar tu norėtum, kad 
per tavo laidotuves grotų karinis 
orkestras ?

Teisine
— Kaip tau ne gėda ir šią sa

vaitę pakliūti j teismabutį?
— 'Pone teisėjau, aš tik kartą 

kas savaitė čia atsiduriu,, o tam
sta kasdien čia po 6 valandas sė
di ant tos pačios kėdės.

Susirašinėjimo kampelis
A. Dundulis, nakvojęs blaivy

kloje, nori susirašinėti su savo 
žmona, kad sužinotų t ar galima 
pareiti namo. (Šluota).

Ligoninėje
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KĄ AS MAČIAU AMERIKOJE
(.Tęsinys iš praėjusiu nr.)

Būti Chicagoje ir nematyti ^Jau
nimo Centro, būtų nuodėmė. Žinau, 
kad ten sėkmingai darbuojasi tėvas 
Borevičius. Taigi jį reikia susirasti. 
Dar būdamas •‘Draugo” redakcijoje 
buvau užsiminęs Kvikliui, kad noriu 
susitikti su tėvu Borevičium. Jis 
tuoj paskambino jam ir patyrė, kad 
tėvas Borevičius išvykęs jau į skau
tu stovyklą. Bet man, kaip tolimam 
svečiui iš Australijos, sutiko Jaunimo 
Centrą parodyti tėvas Zaremba.

Sutartu laiku su p. Ginočiais 
nuvykome į Centrą, tėvas Zaremba 
mus sutiko ir aprodinėjo spaudos 
archyvą, tėvo Kezio organizuojamą 
fotografiją archyvą, kas ypač buvo 
malonu susipažinti, muzikologijos 
archyvą, tvarkomą muziko Žilevi
čiaus ir kt. Pastatas tikrai didelis, 
daug vietos, salės ir koridoriai deko
ruoti paveikslais. Didžioje salėje 
aptikome dail. L. Urbono tapytą Vi- 
dūną. Čia visa galerija pilna kitų mūsų 
žymių vyrų portretų nutapytų žymių 
dailininkų. Visur svaru,gražu. Matosi 
kad čia vyksta gyvenimas.

Bažnyčioje jaučiamas paprastu
mas, bet kartu ir iškilminga ramybė 
dvelkia nuo altoriaus. Kairėje yra 
Sibiro kankiniu, Motinos paveikslas, 
kurį nežinomas vilnietis tremtinys 
iškalė iš paprastos skardos Aušros 
Vartų Marijos atvaizdą. Paveikslas 
turų ilgat istoriją, kol galiausiai atsi
dūrė tėvų .jėzuitų rankose ir pateko 
ant altorėlio.

Pastatas gražiai atrodo ir iš 
lauko, didelis ir gražus. Padėkoję 
tėvui Zarembai už sugaištą laiką 
palikome šią brangia^ vietą.

Daug buvau skaitęs apie šį jėzuitų 
kuriamą Jaunimo Centrą, bet realybė 
pralenkė visas mano turėtas žinias. 
Tai buvo malonus siurpryzas. Jėzui
tai padare' didelį darbą, jie pastatė 
didelius rūmus, bet jų laukia dar 
didesnis darbas: tose gražiose patal
pose turi klestėti lietuviškas žodis, 
lietuviškoji kultūra, juos turi pri
pildyti lietuviškas jaunimas. Dieve,, 
padek jiems ši darbą sėkmingai įgy
vendinti.

Dabar jau laikas butų pietų sako 
p. Vanda. Važiuojame pas Šarkį į 
restoraną. Restoranas tikrai geras, 
valgių pasirinkimas didelis. Savinin-

DABARTINĖS LIETU VIU. KALBOS 
ŽODYNAS

Žodynas, atlikęs ilgą kelionę iš 
Lietuvos, pagaliau pasiekė Australiją 
- Adelaidę.

Knyga didelio formato. Juodais, 
odos imitacijos, viršeliais. Priekis 
ir nugarėlė išspausdinta paauksuoto
mis raidėmis. Gražiai atrodo. Tvirtas 
ir geras įrišimas. Viso labo 1000 
(tūkstantis) puslapių.

Pirmame puslapyje Įrašas - Lie
tuvos TSR Mokslų Akademija Lietu
vių Kalbos ir Literatūros Institutas. 
„ Dabartinės Lietuvių Kalbos 
Žodynas II papildytas leidimas. 
Apie 60,000 žodžių. Redakcinė kole
gija: J. Kruopas (atsak. redaktorius), 
A. Lyberis, D. Lukšys, J. Paulaus
kas, J. Senkus - įde'tas langelyje, 
vadinasi jau miręs: 1970.X.29 Vil
niuje -, K. Ulvydas Keturkampis, ku
rio aukštai dešiniame kampe žvaigž
dutė, viduryje spiralė. Apačioje, 
leidykla ’‘Mintis” - mažas kvadratu- 
kas - Vilnius 1972.

Taip atrodo žodyno titulinis pus
lapis. Pratarmėje sakoma, kad tai 
antras patobulintas leidimas. Papildy
tas skaičiumi žodžiu. Turtingesnis, 
tobulesnis.

ĮVADAS
1. Žodyno apimtyje nurodoma kad 

jo tikslas yra pagelbėti plunksnos 
bei žodžio darbuotojams ir visiems 
norintiems tiksliai reikšti savo mintį.

2. Žodyno sandaroje plačiai paaiš
kinama kaip sudarytas žodynas ir kaip 
juo naudotis. Antraštiniai ir išvesti
niai žodžiai atspausdinti stambiais, 
tamsiais spaudmenimis. Po antrašti
nio žodžio duodamos kursyvu jo pa
grindinės formos, stilistinės ir kito
kios pažymos. Žodžio reikšmės aiš
kinamos šviesesniais statiniais spaud
menimis. Pavyzdžiai, rašomi kursyvu.

A. Mauragis

kas lietuvis, bet personalas tik 
angliškai kalba. Gerai pavalgę va
žiuojame namo pailsėti, laiškų reikia 
parašyti'- "Mūsų Pastogę” painfor
muoti. Taigi valandėlę pabūsiu namie, 
o 7 vai. susitarėme su Kvikliu susi
tikti jo namuose. Deja, poilsio netu
riu telefonas neleidžia, kviečia drau
gai apsilankyti, norėčiau ir aš, bet 
laiko nepakaks, todėl sakau grįšiu dar 
į Chicaga, ir pabusiu Čia kelias die
nas, susitiksime, o dabar noriu kuo 
greičiau išvažiuoti į skautų stovyklą, 
ten jau manęs laukia. Su australiečių 
v.s. Stasiškiu - Statkum susitarėme 
susitikti dar si, vakarą pas Broniu 
Kviklį.

Sutartu laiku nuvykau pas Kviklį 
į namus. Jis metė rašęs “Draugui” 
vedamąjį ir tuoj mane nusivedė i 
požemį, kur yra sukrauta jo dideli 
turtai - biblioteka, įvairių knygų ir 
žurnalų rinkiniai, fotografijų, paveiks
lų, pinigų, ženklų ir medalių kolekci
jos. “Viską renku, viska^ rūšiuoju, 
dedu (tvarkau”, - sako jis man rody
damas lentynas ir skrynias pilnas 
knygų ir kitų daiktų. “Kaip gali 
visur suspėti?” - klausiu.. “Reikia, 
kad reikia”, - sako jis man. Kito 
paaiškinimo, žinoma, negalėjo duoti. 
Mums taip, bežiūrint ir bevartant se
nienas, atvyko Stasiškis ir prisijungė 
prie mūsų. Malonu jį buvo čia,po tiek 
nesimatymo metų, susitikti. Jis toks 
pat jaunas sveikas, stiprus, malonu 
žiūrėti į tokį tvirtą vyrą.

Jaučiau, kad šiems seniems skau
tininkams akademikams rupi pasitarti 
su manimi dėl vykstančio dabar nesu
sipratimo tarp LSS (Lietuvos Skautų 
Sąjungos) ir ASS (Akademinio Skautų 
Sąjūdžio). Mes Australijoje apie ši 
nemalonų įvykį, girdėjome iš vienos 
ir kitos pusės. Bet tie reikalai taip 
toli nuo musu, kad mes nesigilinome, 
kurioje pusėje, yra tiesa ir kurioje 
kaltė. Bet dabar kada, kada turėsiu 
progos, būdamas stovykloje, išgirsti 
ir viena, ir kitą ginčo pusę, pasisteng
siu įsigilint ir savo nuomonę pareikšti 
vienokia ar kitokia forma. Taip mes 
susitarėme reikalus švelninti ir 
ieškoti kompromisų, kad iš to niekam 
nebūtų skriaudos, o ypač kad dėl to 
nenukentėtų geras skautų vardas.

Čia turėjau progos susipažinti 
ir su skt. akademiku Dirveniu, apie jį 
jau buvau girdėjęs iš spaudos ir 

Nurodymai išretintais spaudmenimis. 
Labai plačiai išaiškinta z'odyno pasi
naudojimas.

3. Žodžio reikšmių aiškinime, 
aiškinama sudėtų, žodyne žodžių varto
sena.

4. Iliustracijoje ir frazeologijoje 
duodami pavyzdžiai, kurie padeda^ ge
riau suprasti žodžio turinį, reikšmę.

5. Stilistinėje žodžių cfiarakteris- 
tikoje dedamos specialios pažymos, 
kurios nurodytos ir paaiškintos kur 
jos atatinka.

6. Žodžių kirčiavime aiškinama 
kaip žodyne kirčiuojami žodžiai, ar 
jų dalys. Gan plačiai išaiškinta, iš
dėstyta šešiuose su puse puslapiuose.

Leksikografiniuose šaltiniuose 
nurodyta dvidešimt aštuoni veikalai 
bei jų autoriai. Naudojamų žodyne 
sutrumpinimų atspausdinta šimtas 
devyniolika vienetų. Septyni žodyne 
naudojami ženklai. Tai romėniškos 
numeracijos XXIV puslapiai.

Toliau eina arabiška numeracija. 
Pirmame žodyno puslapyje abėcėlė 
iš šešiasdešmt šešiųdidžiųjųir mažųjų 
raidžių. Nuo trečio puslpaio praside
da patsai Žodynas, kurio puslapiai 
padalinti į dvį skiltis.

Kiekvienai raidei tenka daugiau 
ar mažiau, apie puslapių: A, A - 64: 
B - 28, C - 4, C - 4, D - 41, E - 9, 
E - 9, F - 9, G - 37, H - 2, 1,1, Y - 68,
J - 8, K - 80, L - 27, M - 36, N - 51,
O - 5, P - 175, S - 125, Š - 30,,T - 41,
U, U, U. - 43, V - 44, Z - 3, Z - 21.

Žodyno kaina 3.41 rb., o Austra
lijos valiuta $4.50.

Po didžiojo, lietuvių kalbos žody
no, kurio jau yra išleista nuo I - IX 
tomo ir kuri, kai kas ir Australijoje 
turi; plačiausias ir geriausias dabar 
yra antros papildytos laidos dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas.

Bronius Plokštis 
1973.X.13

***

skautiškos veiklos, šis jaunas vyras 
man padarė labai gerą įspūdi.

Šiuo savo vizitu buvau labai 
patenkintas, malonu buvo atnaujinti 
bičiulystę, pažinti iŠ arčiau seniai 
nematytą draugą. Stebėjausi jo darbš
tumu, energija ir sveikata. Jis sveikai 
atrodo. Gera buvo pažinti ir jo su
kauptą kultūrinį turtą. Žinoma, pažini
mas per tokį trumpą laiką buvo men
kas, bet gera žinoti kur jis randasi, 
kur, reikalui iškilus, galima rasti. Ten 
tikrai yrav daug įdomios medžiagos 
surinkta. Šiokių tokių senienų ir aš 
pažadėjau jam atsiųsti. Geriau yra, 
kad tokie dalykai 'randasi vienoje 
vietoje, o ne išmėtyti po truputį po 
visą pasaulį.

Turėjau "" vilties dar grįžęs į 
Chicaga< su Broniu susitikti ir pasi
dalyti stovyklos įspūdžiais, deja, 
pritrūko laiko, ir aš jo daugiau nema
čiau. Bet mums rūpimais klausimais 
mes dar susirašinėsime laiškais.

Stasiškis - Statkus daug linkėjimų 
perdavė kone visai Australijos Lietu
vių bendruomenei, o ypač Adelaidiš- 
kiams. Kiek galėdamas as tuos įsi
pareigojimus vykdau, bet dar man il
gai truks kol aš visus juos išpildysiu.

Grįžęs namo dar valandėlę turėjau 
laisvo ‘laiko, todėl Vandos paprašiau 
kad man parodytu spalvotą ameriko
niška, TV, mes Australijoje dar jos 
neturime, o svarbiausiai norėjosi 
pamatyti kokia programa, kokios rek
lamos yra rodomos.

Pataikėme kaip tik ant reklamos 
ir ant tokios, kokia yra rodoma ir Syd- 
nejuje. Pasirodo z kad daug reklamų 
yra tos pačios. Visa kita kat mačiau 
nieko ypatingo. Labanaktis.

(bus daugiau)
***

NUOTAIKINGAS SAVAITGALIS 
ADELAIDĖJE

Pavasaryje atgyja ne vien gamta, 
atskleisdama savo paslaptingus bur
tus, bet tolygiai ir žmonių geros nuo
taikos. Visi jaučiamės sveikesni, 
laimingesni ir malonios šypsenos 
dažniau sužiba visų veiduose.

Tokių nuotaikų pagauta Adelai
dės Lietuvių Katalikų Moterų Draugija 
spalių 13 d., šeštadienį, suruošė 
parapijos salėje “Pavasario” ba
lių, kurio pasisekimui turėjo įtakos 
dar ir kitos aplinkybės. Dailiai iš
puoštoje tam vakarui salėje, prie 
dekoratyviai ir turtingai padengtų 
stalų susirinko arti 250 asmenų. 
Didelis nuopelnas ponių Organizatorių, 
kad jos niekad nepamiršta jog ir 
“seneliai” pensininkai dar moka 
gyvenimu pasidžiaugti. O šį kartą 
jų organizaciniai gabumai nusitiesė 
dar toliau, nes mūsų - lietuvių jau
nimas dalyvavo tame vakare - nemo
kamai .

Daug kalbama apie tai kaip pri
traukti jaunimą į darnų bendradarbia
vimą su senimu. Tą vaka'rą visos 
trys tautiečių kartos pakilioje nuo
taikoje glaudžiai “bendradarbiavo”.

šventiškai pasipuošusius ba
liaus dalyvius gražiai nuteikė “Ne
muno Dukros” padainuodamos 
“Pavasario Valsą”, kuriam gražius 
žodžius ir muziką sukūrė p. S. Pus- 
dešrienė, pati prisijungdama prie 
vokalisčių. Joms buvo gausiai paplota.

Sekančią dieną, sekmadienį 14, 
Adelaidės Lietuvių Bendruomenės 
Moterų Sekcija suorganizavo Lietuvių 
Namuose, Lietuvių ir Ukrainiečių glau
desniam bendradarbiavimui vakarą - 
koncertą.

Programos pradžioje choras 
“Lituania” padainavo 4 dainas: 
J. Gaidelio “Daina, daina”, K. 
Kavecko: “Vilniuje žydi liepos”, 
A. Mikulskio: “Malūnėlis” ir S. 
Sodeikos: “Kur namas mūs”. Dai
nos skambėjo švariai, tinkamai 
interpretuojamos su širdingu atsi
davimu jų atlikimui. Malonu pa
brėžti žymiai pagerėjusį žodžių 
tarimą. Jaunoji dirigentė Rasa Kubi- 
liūtė vis labiau pasineria į vadova
vimo rutiną, siekdama didesnių meno 
laimėjimų.

Malonu buvo žiūrėti į puošnius, 
gražius tautinius rūbus ir matyti il
gesnio laiko bėgyje vis veik nesi
keičiantį ponių - dalyvių sąstatą. 
Jaunesniais veideliais, deja, mūsų 
choras iki šiolei nepasipildė.

A. Vanagaitis,"Margučio" radio 
programos įsteigėjas

Tautinių šokių grupės “Žilvi
nas” yra jauna ir gabi vadovė Rūta 
Bielskytė. “Blezdingėlėje” mergai
tės žavingai pavaizdavo mūsų liau
dies šokių savitumą ir originalumą, 
o “Malūną” jaunimas tikrai šoko 
“iš peties*’. Pažymėtina, kad dabar 
“Žilvino” šokėjai turi lengvas ir 
lanksčias kurpaites, nelyginant 
naginaites, ir tas žymiai geriau deri
nasi su visu tautiniu apsirengimu.

Ukrainiečių didžiulis choras, 
arti 80 asmenų, jau 24 metrai 
yra vedamas įgudusio dirigento 
Josafat Klisch. Dalyves puošė ukrai- 
nietiškai išsiuvinėtos baltos bliuze- 
lės ir juodi sijonėliai, tad dekoraty
viai tiek akies nepagavo, kiek mūsų 
ponių spalvingi tautiniai rūbai, bet 
... moterų sąstatas žavėjo jaunų, 
gražių veidelių rinktinę.

Svečiai nepagailėjo atskleisti 
savo vokalinio lobyno gausą ir grožį. 
Moterų chorai glamonėjo ausį švel
niomis melodijomis, o mišrus choras 
šalia ugningai nuskambėjusių patrio
tinių dainų: “Moja Ukraine Beskraja”, 
“Velitala Orle” (Ereliai skraido - 
istorinė daina apie ukrainiečių parti
zanus) ir “Vstavaj Narode”, taip pat 
pateikė ir romantiškai ir svajingai 
atliktų dainų. Ypatingą dėmesį pa
traukė “Vziavbe ja bandūra”, kur 
balsai imituoja ukrainiečių tautinio 
instrumento “bandūra” gąrsus. Audi
torija ypač reagavo i “Kijevo Valsą”, 
apdainuojantį sostinę Kijevą prie 
gražios Dniepro upės.

Ukrainiečių tautiniai šokiai visų 
mėgiami dėl jų gyvumo ir spalvingu
mo. Adelaidės grupėje yra 126 šokėjai 
nuo 7 metų amžiaus iki to... kol ukrai
nietis dar šokti pajėgia.

Ilga^ pynė tų temperamentingų 
šokių žavėjo žiūrovus, kurie net 
šokių eigoje plojo. Reikia pripažinti, 
kad dažnais momentais vyrų akrobati
ka tikrai buvo profesionališka.

Koncerte prasmingai ir gražiai 
pranešinėjo p. E. Varnienė, kuri 
programai pasibaigus iškvietė į sce- 
nat vakaro iniciatorių, Ukrainiečių 
Bendruomenės pimrinįnką, p. Pasi- 
czynsky. Jis pareiškė pasitenkinimą 
gražiai pavykusiu vakaru ir pranešė, 
kad artimoje ateityje mūsų choras 
ir tautinių šokių grupė bus pakviesti 
dalyvauti Ukrainiečių Namuose.

Pabaigoje buvo sugiedoti Lietu
vių ir Ukrainiečių himnai. Žiūrovų 
salėje buvo sausakimšai.

A. Binkevičiūtė - Guciuvienė
***

Lietuvybės tflallwmas Tavo rankose, 
tad remk Australijos Lietuvių Fondą

Pinigus siųsti A.L. Fondo vardu šiuo adresu:
Lith. Coop. Credit Soc. TALKA 
Box 4051. G.P.O. Melbourne, 3001.*
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f POSTAI
NETIKĖTAI Į FINALUS...

Vyties jaunių mergaičių iki 
18-kos metų krepšinio komanda ketvir
čio finalus žaidė su West Torrens ir 
pralaimėjo. Visi buvo patenkinti iš
kovota ketvirta^ vieta. Vėliau paaiškė
jo , kad už priešininkių komandų žaidė 
nelegali žaidėja. Vyties valdyba pa
reiškia protestą ir laimėjimas buvo 
užskaitytas vytie tiems.

Pusfinaliai teko žaisti su pajėgia 
North Adelaide komanda. Musų žai
dėjos, norėdamos parodyti .kad į pus; 
finaliūs pateko ne per klaidą, sužaidė 
penketukui. Rungtynės buvo gražios 
ir rezultatai artimai svyravo tai i 
vieną tai į antrat pusę. Puslaikį vy- 
tietės laimėjo mėtymo persvara 23 -21

Antras puslaikis kainavo žiūro
vams ir treneriui nervu. Betgi, žai
dėjos neapvylė. Gerai gindamos ir 
tiksliai mėtydamos jaunės laimėjo 
56 - 52 santykiu. Taškus pelnė: I. 
Rupinskaitė 13, L. Jaunutytė 12, 
J. Staugaitė 10, R. Sholze 9, R. Ru
pinskaitė 8 ir S. Visockaitė 4.

Finaluose reikėjo beveik stebuklo 
kad laimėjus prieš Alabardą komandą. 
Priešininkės visą sezoną' žaidė be 
pralaimėjimų. Jų centro puolėja la
bai gerai žaidžia ir dominuoja ūgiu. 
Visgi, mūsų jaunės nepabūgo prie

šininkių ir atkakliai kovojo. Prie
šininkės užvaldo žaidimą, po krepšių. 
Faktinai viena jų centro puolėja daro 
mums skriaudą. Ją stengdamuosi už
dengti musų centro puolėja J. Stau
gaitė per tris minutes surenka ketu
rias pražangas, ir treneris turi ją 
pakeisti. Johana daro didelę pažangą 
ir būtų buvusi labai naudinga toli
mesniam žaidime. Jos vietą užima 
Renata Scholze. Renata trupučiuką 
prigesina pavojingąją priešininkių 
puolėja , bet puslaikis pralaimimas 
7 - 19.'

Antrą puslaikį vėl Į aikštę išeina 
Johana. Pavojingoji priešininkė ir 
toliau paliekama Renatos priežiūroje. 
Į šiz puslaikį vytietės sudeda viską. 
Protarpiais sublizgama geru žaidimu. 
Atrodo dar trupučiukas pastangų ir 
jau.: turėsime laimėjimą. Pastangų 
buvo, bet laimėti nepavyko. Antras 
puslaikis sužaistas lygiomis. Nors 
ir pralaimėdamos bet puikiai žaisda- 
mos vytietės Įrodė jos pelnytai iško
vojo antrą vietą. Galutinis rezulta
tas 43 - 55. Taškai: R. Rupinskaitė 
14, I. Rupinskaitė su R. Scholze po 
9, J. Staugaitė 6, L. Jaunutytė 4 ir P. 
Molnar 1.

B.N.
***

J. Banks - Anupro troba. Is Melbourne parodos, 1973 m. Aliejus.

LIETUVIŠKIEJI AMBASADORIAI 
NESNAUDŽIA

Kiek lietuvių reikia, kad svetim
taučiai sužinotų apie Lietuva? 100? 
20? 50?

Nebūtinai.
Vienos Danutės Levickienės 

užteko, kad visi Sunshine West High 
School pirmaklasiai vieną trimestrą 
mokytųsi lietuvių kalbos ir, Danutei 
sudominus kitus mokytojus, dainuotų 
lietuviškai, virtų lietuviškus valgius 
ir pieštų lietuviŠKam stiliuje.

Ir vienos Danutės Simankevičie-

atskirų tautybių grupės po viena pas
veikina žiūrovus savo kalba ir išeina. 

Paskutiniai lieka lietuviai - “Klumpa
kojis” ir Danutė, pasipuošusi pui
kiais vilnietiškais rūbais. “Labas 
vakaras!” - ir Danutė nueina nuo 
scenos, o “Klumpakojis” pradeda 
vakaro koncertą^ linksmais žiogeliais 
ir visiems juoką sukeliančiu lenciū
gėliu.

Šokiais, muzika ar dainom atsto
vaujami makedoniečiai, graikai, 
turkai, australai, ukrainiečiai, lat
viai, indai, estai, italai.

Pertraukos metu visi apžiūrinėja

Aldona Stucyte, jaunute balerina, vaidybinėje pozoje.

DAUG ŽADANTI ALDONA

Kiekvienoje tautinėje grupėje 
pasididžiavimas yra priaugančiame 
jaunime ir jų gabumuose.

Malonu skaityti apie talentingus 
lietuviu jaunuolius - les.

Jau kuris laikas, kai australų 
spauda aprašinėja baleto ir teatro 
žvaigždę, 15-os metų Aldoną Stucy- 
tę iš Melbourne.

^Aldona lanko Kew priemiesčio 
aukštesnę mokyklą ketvirtą klasę ir 
yra savo Ulases seniūnė ir pirmoji 
mokinė. Salia mokslo, keturius 
vakarus savaitėje lanko baleto, mo
kyklą. Australų spaudoje mano dėmesį 
atkreipė vardas^ Aldona, kurį visi 
laikraščiai parašo teisingai, bet pa
vardė Stučys iškraipoma - kaip 
Stuchys, Stucey ir panašiai. Maždaug 
prieš metus Ballarato miesto Victori- 
jos jaunųjų talentų pasirodyme 
“Operatic classical Ballet solo Div. 
1” A. Stučytė surinko 79 taškus lai
mėdama pirmą, vietą mūsų valstijoje.

Kitas gražus pasirodymas tai 
“Nunawading Arts” festivalyje su 
“Jennifer Stielow Ballet School of 
Forest Hill” metiniame baleto pasiro
dyme Camberwell Civic Centre 
patalpose Aldona taip vykusiai išpil
dė savo partiją, kad buvo pripažinta 
geriausia klasinio baleto studente Vic- 
torijoje ir laimėjo pirmenybių dovaną 
“Cecchetti Medai”.

Š.m. “Nunawading Gazette” 
birželio mėn. 2 d. talpina didžiulę 
Aldonos nuotrauką ir paskelbė “kaip 
laimėtoja The Colonial Gas Award” 
Latrobe Valley pasirodyme.

Iš vietinės spaudos susidariau 
vaizdą, kad atitinkamų meno šakų

žinovai labai gerai atsiliepia apie 
daug žadančią Aldoną. Sekantį dides
nį pasirodymą jau atliks televizijos 
transliacijai apie jaunuosius talentus 
š.m. pabaigoje. Būtų tikrai malonu 
Victorijos lietuviams sužinoti laiką 
ir datą , kada Aldona Stucyte pasiro
dys televizijoje. Reikia tikėtis, kad 
bus padaryti žygiai ir galimybės se
kančiose Liet. Dienose pasirodyti mel- 
boumiškei Aldonai.

Tada džiaugsis ne tik jos tėvas 
mama, bet ir visi šventės dalyviai.

nės užteko, kad Lakeside High 
mokykla visą savaitę gyventų jungti
nių tautų nuotaikomis, kurios spalio 
6-tą dieną pasireiškė tarptautiniu 
vakaru.

Patrauklūs Viktoro Simankevi- 
čiaus plakatai sutraukė žmones į Lake
side^ High mokyklos salę, kurioje, 
kėdžių eiles bent kiek sustūmus, 
pakraščiais atsirado vietos 
tautybių stalams: amerikonų, 
vių, vokiečių, italų, latvių, 
ir kt.

Nuotaika iŠ karto buvo 
nes Danutė per mokyklos vaikus buvo 
paraginus, kad ko daugiau ateitų 
tautiniais rūbais. Na ir margavo 
salė! O labiausiai visų akis traukė 
mūsų gražieji rūbai t dėvimi mūsų 
gražaus “Klumpakojo” ir kelių 
vyresnių moteriškių. Nesigiriu, bet 
sukinėjantis prie mūsų stalo, daugy
bė žmonių priėjo ir susižavėję gyrė 
lietuvių rūbus, šokius, valgius. Bet 
grįžkime prie pradžios.

Mokyklos direktorius atidarė 
vakarą pažymėdamas, kad viskas 
yra nuopelnas “Mrs. Simankevičius, 
kurią tuojau turėsite progos patys 
pamatyti”.

Scena atsidaro. Didžiulė marga 
minia šaukia “Welcome!” Paskui

įvairių 
lie tu- 

graikų

pakili,

vieni kitų rūbus, stalus.
Lietuvių velykinis stalas užklo

tas raštuota linine staltiese, papuoš
tas Vilniaus verbomis, o ant jo di
džiausia to vakaro kulinarinė atrak
cija - raguolis (arba raguotis, bet ne 
baumkuchenas). Ir ne tik raguolis, 
bet prie jo krūva receptų (“Take 
60 eggs ...”) ir fotografinis triptikas, 
rodantis raguolio kepimą. Ne mažiau 
domina ir plokščias krepšys su su
daigintom avižom ir jose Įfūpsančiais 
margučiais. (Ir patikėkit man - ne 
taip jau lengva Melbourne gauti 
"gyvuj’ avižų daiginimui!)

Po pertraukos vėl šokiai, dainos 
ir mūsų “Klumpakojis”. Koncertui 
pasibaigus prie tautinių valgių stalų 
prasideda prekyba. Ne viena darbšti 
Melbourne lietuve prisidėjo prie musų 
stalo paruošimo, ir , kaip sniegas , pa
vasarį. nutirpsta nuo padėklų žagarė- 
liai, spurgos, lašinieciai, tortai ir 
bobos, o raguolis labai sumažėja.

Kermošiaus nuotaika tęsiasi dar 
gerą valandą. Kažkas iŠ svečių paste
bi: “Kažin kodėl atrodė, kad lietu
viai šiame vakare dominuoja? ...”

O skaičiumi lietuvių visai nedaug 
tebuvo.

A.K.

ir

Juozas Gailius 
ifc ifs

LIETUVIU. NAMU, PATALPŲ. 
NUOMOJIMAS

M.L. Klubo Taryba f apsvarsčiusi 
Lietuvių Namuose patalpų - salių 
išnuomojimo savo tautiečiams ir sve
timiesiems Įvairių parengimų reika
lams, priėjo išvados, kad' norint 
išnuomoti patalpas ir jas užsakant; 
reikia kartu įmokėti ir 20 dolerių 
depozitą,. Jau yra atsitikimų, kad be 
depozito išnuomotas patalpas norėjo 
ir kiti ta, pat dieną išnuomoti, tačiau 
jiems buvo atsakyta. Kiek vėliau 
pirmasis nuomininkas, nieko nerizi
kuodamas, jų atsisakė. Tuo būdu 
Lietuvių Namų patalpos tą dieną 

neišnnomotos ir Klubas negavo 
reikalingų pajamų. Kad ateityje 

nepasikartotų, išnuomojant patal- 
bus reikalaujama iŠ karto sumo- 

depozita, kuris atsisakymo

liko
taip
tas
pas
keti _
atveju nebus grąžinamas.

Norint išnuomoti patalpas, pra
šome kreiptis pas vice - pirm. p. 
Albina Pocių, Tel. 38 - 5969.

M.L. K. Sekt.***

***

, ALBAI ir VYTOLIŲI STAŠIONIAMS susilaukusiems dukre
lės 'linkime gražios ateities.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

PADĖKA
✓

Mylimai žmonai ir motinai VALENTINAI SNIRIENEI mirus, nuo
širdžiai dėkojame visiems^dalyvavusiems gedulingose pamaldose 
ir palydėjusiems į kapines, Melbourne Lietuvių Socialinės Globos 
Draugijai už suruoštas šermenis, o taip pat visiems aukojusiems 
vietoj gėlių (Lietuvių Namams Melbourne (viso suaukota $102.00) 
ir iŠreiškusiems užuojautą ir paguodą.

i l v 'Juozas Sniras ir duktė Birute su seimą

JAUNIMO ANKETA
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Praėjusiais metais Jaunimo Žygis už Ti
kėjimo Laisvę buvo paskelbęs lietuvybės — 
ir religijos Mausimais anketą. Iš 2.900 pa- ; 
siųstų anketų buvo gauta 500 atsakymų. į 
Anketos daviniai labai smulkiai išdėstyti j 
ir apima daugybę klausimų. Kas šiuo rei- v 
kalu plačiau domėtųsi, anketos davinių su
vestinę gali gauti, pasiuntęs 1 dolerį šiuo 
adresu: Už tikėjimo laisvę, 23430 Harms 
Rd., Cleveland, Ohio, USA. Taikingas arabo su žydu pasikalbėjimas.
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BRONIUS NAINYS
Br. Nainys yra PLB 

Valdybos pirmininkas, 
Australijoje yra mažai žino
mas, todėl c'ia spausdiname 
jo trumpą biografiją susipa
žinimui.

Red.
Bronius Nainys ( g. 1920 m. 

XI.15, Grikpėdžių kaime, Pašvitinio 
valsčiuje Šiaulių apskrityje.) inžinie
rius. Baigė Linkuvos gimnazijų
1939 m.; aspirantų Karo mokyklą
1940 m. ir mechaninę inžineriją VDU 
1944 m. Išeivijoje gilino studijas ir 
Illinois Institute of Technology, 
Amerikoje, įgijo magistro laipsnį civi
linėje inžinerijoje. Dirba vyr. inži
nieriumi GATX kompanijoje, Čikagoje. 
Turi užpatentavę^ kelis išradimus 
prekinių vagonų amortizacijos srityje.

Bendruomenėje dirba nuo pat jos 
Įsikūrimo. Darbą pradėjo East Chiga- 
go, USA, apylinkėje. Kelis kartus 
buvo jos valdybos nariu, apylinkės 
valdybos pirmininku. Vėliau persikėlė 
Į Čikagą ir Įstojo i Marquette Parko 
LB apylinkę. Buvo jos valdybos nariu. 
East Chicago dar buvo lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto pirmininku, 
o Marquette Parke tokio pat komiteto 
nariu._ Vėliau buvo išrinktas į JAV 
LB Čikagos apygardos valdybą, dar 
vėliau buvo jos pirmininku. Būdamas 
Čikagos apygardos valdyboje suorga
nizavo II JAV ir Kanados Lietuvių 
Tautinių šokių švente,, kurios metu 
buvo susuktas filmas ir buvo plačiai 
rodomas Australijoje, Anglijoje ir 
kitų kraštų lietuvių kolonijose. Daug 
padėjo lituanistinio švietimo perorga
nizavimui. 1967 - 1970 metais buvo 
JAV LB Krašto valdybos pirmininku. 
Penkių JAV LB tarybų narys, tris 
kartus buvo išrinktas PLB Seimo at
stovu ir dalyvavo Toronte, New Yorke 
ir Vašingtone Įvykusiuose PLB sei
muose.

Būdamas JAV LB Krašto valdy
bos pirmininku atliko daug darbų. 
Suorganizavo informacijos anglų 
kalba tiekimą amerikiečiams. Informa
cija lietė lietuvių išeivijos ir paverg
tos Lietuvos reikalus ir mūsų laisvės 
bylai davė daug naudos. Reikšmingiau
siu savo darbu laiko suorganizavimą 
pirmojo Amerikos ir Kanados lietuvių 
mokslininkų suvažiavimo, kuriame 
dalyvavo Amerikos ir Kanados mokslo 
institucijose (daugiausia universite
tuose) dirbą jaunesnės kartos lietuviai 
mokslininkai. Šiuo suvažiavimu buvo 
padaryta pradžia mokslininkų suartė-

I

jimui su Lietuvių Bendruomene.
Dirbdamas Bendruomenėje Nai

nys dalyvavo daugelyje įvairių komi
tetų, komisijų, atliekančių įvairius 
didesnius ir mažesnius darbus. Pasku
tinis jo darbas buvo PLJ kongresui. 
Nainio vadovaujamas komitetas Čika
gos apygardoje 1972 m. surinko 26 
tūkstančius dolerių kongreso dar
bams finansuoti. Atliko leidėjo ir 
techniško organizatoriaus pareigas, 
leidžiant "The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lithuania, 
A Report for 1971” ir "A report for 
1972”.

Kitų smulkesnių žinių galite 
rasti Lietuvių Enciklopedijoje. 
(Papildymų tome).

a.m.***

LIETUVIULAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

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

PLB VALDYBA
Pasiskirstė pareigomis: Bronius NAI
NYS - Pirmininkas 6804 So. Maple
wood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A. Kun. Jonas BOREVIČIUS - 
vicepirmininkas - 2345 W. 56th St., 
Chicago, Ill. 60636, U.S.A. Kostas 
DOČKUS - vicepirmininkas finansų - 
reikalams - 1901 So. 49th Court 
Cicero, Ill. 60650, U.S.A. Romas 
KASPARAS - Vicepirmininkas jaunimo 
reikalams - 220 Southcote Riverside, 
IB. 60546. Jonas KAVALIŪNAS - 
vicepirmininkas švietimo reikalams - 
P.O. Box 438 Beverly, Shores, Ind. 
46301, U.S.A. Juozas ŠLAJUS - sek
retorius - 4004 So. Talman Chicago, 
Ill, 60632. Stasys DŽIUGAS - vice
pirmininkas administraciniams reika
lams - 7240 So. Mozart Ave., Chicago, 
Ill. 60629.

***

KUR VEDA DABARTINE 
CIVILIZACIJA ?

Ar tautu vadai laiku supras ir pri
sitaikys/

P. GAUČYS
Klausiama, kas mes esame ši

tame judriame, patogiame, pilnam 
prieštaravimų ir dėl savo ateities 
nerimaujančiame pasaulyje. Ar mūsų 
civilizacija jau yra betrūnijąs lavo
nas ar, priešingai, mes žengiame į 
didesnės laimės pažadus sau ir savo 
įpėdiniams?

Dabar plačiai kalbama, kad reikia 
sulaikyti bet kokį augimą, kad už 30 
ar 50 metu beveik' nebeliks angliavan
denių, kad žemės natūralūs ištekliai 
išsisemia, kad gyventojų skaičius 
geometrine progresija vis augs, ap
linkos užteršimas didėja dar sparčiau 
už ^gyventojų daugėjimą. Ar tokie pra
našavimai turi rimtą pagrindą? Spė
liojamai ir ateities pramatymai visada 
būna netikras dalykas. Kas galėjo 
pramatyti, koks bus II-rasis pasau
linis karas, kaip jis vystysis, kas 
bus jo dalyviai? Kas galėjo pramatyti 
japonų Pearl Harbor užpuolimą, ir kaip 
jis paveiks amerikiečius, nacių kon
centracijos stovyklas, Britanijos 
atsparumą, radaro išradimo dėka? 
Be abejo, niekas negalėjo įsivaizduoti 
daugiau ar mažiau tikroviškos įvykių 
raidos.

ATOMINES ENERGIJOS ĮTAKA
O kaip su atomine energija? 

Ne vienas tų laikų fizikas negalėjo 
pramatyti tos naujos energijos rūšies 
praktiško panaudojimo. Apie 1935 m. 
niekas negalvojo apie atomines bom
bas. Atominių branduolių perkeitimo 
tėvai buvo įsitikinę, kad nėra galima 
praktiškai panaudoti atominės energi
jos. Urano suskaldymas visai nebuvo 
žinomas. O jis kaip tik ir buvo atomi
nės bombos ir branduolinių reaktorių 
pagrindas. Tik nuo 1942 m. atomo 
branduolys įgavo nepaprasta^ reikšmę 
pasaulio gyvenime, pradėjus veikti 
pirmam branduoliniam reaktoriui. Ypač 
ta reikšmė išaugo numetus atomines 
bombas ant Hirosimos ir Nagasakio, 
o taip pat ir su nauja karinės galios 
forma, kuri nuo 1945 m. tapo beveik 
totaliai naikinančiu ginklu. Iš čia 
fantastinis rungtyniavimas tarp JAV 
ir Sovietų, kurie išvystė nepaprastą 
techninę veiklą ištobulinant atominę 
ir vandelininę bombas, raketas ir 
atominius povandeninius laivus.

Taip pat tai turėjo ir ūkinės 
reikšmės, nes branduoliniai reaktoriai 
sudarė dideles galimybes, ypač gamy
bai energijos, kuri kasdien visam 
pasauliui darosi vis reikalingesnė. 
Nemažiau ji svarbi ir politiškai: gink
lai ir ekonomija suteikia papildoma 
galia ir politinėje srityje.

Kaip matome, 1935 m. ateities 
spėliotojas nebūtų galėjęs pramatyti 
svarbiausių įvykių karinėje, politinėje

ir ūkinėje srityse. Nors tai daug, bet 
tai dar ne viskas. Medicininė sritis 
jam butų visiškai paslėpta. Iš tikrų
jų, apie' antibiotikus ir apie penici
liną tuo metu visai nieko nebuvo ži
noma. Nors Flemingas 1929 m. jau 
buvo padaręs savo pagrindinį atradimą, 
jis dar nebuvo išėjęs iš jo laboratori
jos. Niekas neįsivaizdavo nepaprastos 
penicilino raičios. Reikėjo karo su 
daugybe sužeistųjų su užkrečiamom 
žaizdom su epideminėm ligom, kad 
jis būtų plačiai panaudotas. Pries 
40 metų begalės mirtinų ligų dabar 
dingo su antibiotikų paplitimu.

ERDVĖS UŽKARIAVIMAI
Taip pat 1935 m. spėliotojas ne

būtų galėjęs pramatyti, kokia didele 
reikšmė mūsų laikais įgis erdvė ir 
tranzistorius, kurie perkeitė ir išplėtė 
žmonijos santykiavimo galimybes. 
Plačių teritorijų ir retų gyventojų 
valstybės tranzistoriaus dėka gali 
veiksmingai bendrauti ir derinti savo 
veiklą. Alzirijos pietuose gyveną 
piemenys, izoliuoti dykumų palapinė
se, jaučiasi vienybėje su sostine 
kaip tik dėl to tranzistoriaus, kurį 
visi turi.

Mes gyvename su savo džiaugs
mais ir vargais. Tas neramus, nesvei
kas gyvenimas išsemia mūsų mintis. 
Mums neleidžia rimtai galvoti apie 
didžiausias problemas, mus verčia 
rūpintis tik tuo, kas nūdien reikalinga 
ir mums artimiausia. Iš vis dėlto mes 
norime matyti, kas yra toliau, žinoti, 
kur einame, kur mus veda mūsų civi
lizacija. Tačiau mes matome labai 
skirtingą tikrovę. Nieko jau nebėra, kas 
būtų patvaru aplink mus. Viskas gin
čijama, viskas nepastovu ir vis 
reikia naujai prisitaikyti. Mes matome 
pavojus, suprantame, kad medžiagi
ne, ūkine ekspansija, kurioje nuo 
pokario plaukiojame, negalės be 
galo tęstis. Niekas nežino, kur ta 
srovė mus nuneš.

Mokslininkai pažymi, jog pirmą

Sydnejaus Liet. Klubo jaunimo patalpų talkininkai. Jie daug prisidėjo savo 
darbu, kad jaunimas turėtų kur susirinkti ir pasimokyti.

NAUJA SĄJUNGOS VALDYBA

Metinis Sąjungos narių ir rėmėjų 
susirinkimas įvyko rugsėjo mėn. 8 d. 
Lietuvių Namuose.

Susirinkimas praėjo darbingoje 
nuotaikoj, kurį pravedė p. J. Ren- 
kauskas, o sekretoriavo p. Alg. Karpa
vičius.

(Metinės veiklos apyskaitą pa
dare pirm. J. Gailius, o finansinę 
padėtį apibudino kasininkas VI. Ivaš
kevičius. Revizijos pranešima, paskai
tė p. Česlovas Volodka ir padėkojo 
ilgamečiu! kasininkui už tvarkingai 
vedamas atskaitomybės knygas.

Naujos Valdybos ir Revizijos 
komisijos rinkimai praėjo gana sklan
džiai ir greitai. Pasiskirstė parei
gomis: J. Gailius - pirmininkas, J. 
Medelis - vicepirmininkas vyrų reika
lams, A. Zenkevičienė - vicepirminin
kė moterų reikalams, Vyt. Mačiulis 
- sekretorius, J. Manikauskas - kasinin
kas ir kandidatai: VI. Adomaitis ir 
A. Jančauskienė.

Revizijos komisija pagal balsų 
daugumą ’ sudaro: Vyt. Bindokas, 
Česlovas Volodka ir Ign. Dargvainis. 
Kandidatai: K. Šimkus ir Alg. Karpa
vičius.

Klausimų ir pasiūlymų buvo daug. 
Susirinkimas įpareigavo Valdybą Jonui 
TilindŽiui, mirus prieš metus laiko, 
pastatyti paminklą^- kryžių. 

kartą žmonijos istorijoje žmonės 
įsisąmonino, kad mūsų planeta turi 
ribas, kad jos ištekliai tiek metalų, 
tiek deguonio, maisto, geriamo van
dens nėra neišsemiami, kad tarša, 
nors dar pataisoma, gresia pasiekti 
pavojingo dydžio. Tad dabartiniu 
greičiu gyventojų skaičiui didėjant, 
su šešiais bilijonais žmonių 2000 
metais, nežinia, kas mūsų laukia.

VISUS LIEČIA DIDIEJI RŪPESČIAI
Tą reikalą ėmėsi tirti Romos 

ir Massachusetts Technologijos ins
tituto mokslininkai. Jie sudarė veik
los planą, kuris, nors ir nėra tobulas, 
leidžia įžvelgti toliau, negu mūsų 
kasdieniniai rūpesčiai. Dabar vis 
įsitikino, kad didžiosios problemos 
paliečia visą pasaulį. Tarp įvairių 
kitų, štai svarbiausios: energijos 
tyro vandens, gyventojų gausėjimo, 
maisto, taršos, vandenynų ir gamtos 
išteklių.

Jie tvirtina, kad mūsų žemė nėra 
tokia didelė, kad jos gyventojų 
egoistinė elgsena su visais nacionaliz
mais, kurie dabar visur tarpsta, 
galėtų dar ilgą, laiką tęstis. Apie 
šitas planetarinio dydžio problemas 
reikia galvoti, pagrindinai pakeičiant 
mūsų įprastinį tradicinį galvojimą. 
Reikia ' atnaujinti mūsų politinius 
papročius. Musų valstybininkai su 
savo siauru trumparegiškumu, su savo 
ginčais, partinėm programom yra 
labai atsilikę. Nežiūrima į priekį, 
nežiūrima i, aukštumas. Kaskartą vis 
labiau reikia vyriausybės, galinčios 
veikti pasauliniu mastu. Tačiau sunku 
įsivaizduoti, kad tautinės vyriausy
bes laisvu noru sutiktu atsižadėti 
dalies savo valdžios. Europos di
džiųjų tautų pavyzdys tai aiškiai pa
rodo. Tašiau reikia tikėtis, kad ne
gailestinga tikrove ir idealistiškai 
nusiteikę veikėjai įtikins tautas siekti 
to uždavinio, kol dar nepervėlu.***

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu, po susirinkimo Įvyko sunešti
nė kavutė.

Staiga apsirgus dviem valdybos 
nariams, ir pareigų perėmimas kiek 
užsitęsė. V. Mačiuliu! padaryta opera
cija, ir jau sveiksta namuose; p. Juo
zui Manikauskui jau padarytos trys 
operacijos, dar tebėra daktarų prie
žiūroje “Kardinia House” ligoninėje.

Valdybos vardu ligoniams linkime 
geros sveikatos.

Geelongo Liet. S-gos V-ba.***

Mėnulis ir audros
Jau nuo senovės yra paplitusi 

spėjimų nuomonė, kad mėnulis tu
rįs didelės įtakos oro reiškiniams. 
Atrodo, kad tuo klausimu (‘hipo
teze) susidomėjo ir mokslininkai. 
Stebėtojas M. Letbridžas atliko 
108 meteorologinnių stočių duome
nų statistinę analizę. Tie duome
nys buvo renkami nuo 1930 -1933 
ir nuo 1942 iki 1965 metų. Apskai
čiavimai parodė, kad daugiausia 
audrų tenka antrajai parai po mė
nuli© pilnaties.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNO ORGANIZACIJŲ. 

DĖMESIUI

A.L.B. Krašto V-bos pirmininkas 
p. V. Neverauskas pakeliui į Sydney 
nori sustoti Melbourne ir pageidauja 
susitikti su Melbourno visuomeninin
kais.

Ta proga ALB Melb. Apyl. V-ba 
š.m. lapkričio mėn. 2 d. 7 vai. vak. 
šaukia Melb. liet, organizaciją Valdy
bų ir Krašto Tarybos narių susirin
kimą, kuris įvyks Lietuvių Namuose, 
50 Errol St., North Melbourne.

ALB Melb. Apyl. Valdyba
***

PAMALDŲ TVARKA 
LAPKRITIS - Ml RUSI EMS 

PRISIMINTI
Prasideda Visų Šventųjų paminė

jimo šventė. Lapkričio 1 d. - ketvir
tadienį 6.30 vai. vakare Lietuviškos 
pamaldos Lidcombę. Bus klausoma 
išpažinčių. Lapkričio 2 d. - Vėlinės. 
Šventės nėra, bet kunigai aukoja po 
3 Šv. Mišias už mirusius.

Lapkričio 4 d. - sekmadienį 
11.30 vai. gedulingos pamaldos už 
mirusius, giedant “Dainos” chorui. 
Aukos Sv. Mišioms, atlaidai už miru
sius.

KAPINIU LANKYMAS
Sekmadienį,.lapkričio 4 d.,po pa

maldų, lankysime, lietuviškas kapines 
Rookwood. Pamokslas, Libera, gies
mės bei maldos už mirusius, 
aptaisyti 
kapus ir 
tvarkytų.

Prašoma 
artimųjų 
jų kapą

bei papuošti savo 
tu,kurie neturi kas

WOLLONGONG
Lapkričio 4 d. Wollongong lietu

viams pamaldų nebus. Visi kviečiami 
pamaldoms į Lidcombe. Pamaldos 
gruodžio 2 d. 5 vai. p.p. St. Francis 
koplyčioje.

Kun. P. Butkus *** ***

KIEK AS SUŽINOJAU!
Teko 

Lietuviu 
Klubo

patirti z kad Sydnejaus 
Klubas ruošia iškilmingą 

____  atidarymo . banketą , kuriame 
dalyvaus daug aukštų svečių.

Banketo dalyviai bus gausiai 
vaišinami. Tai dienai yra paruošta 
plati meninė programa. Banketas bus 
užbaigtas šokiais, grojant pagarsėju
siai 4 asmenų klubo orkestrui.

Dalyvavimas bankete $7.00 as
meniui! Bilietai gaunami klubo patal
pose iki 4 lapkričio.

Sužinota, kad vietų skaičius yra 
ribotas, tad norintieji dalyvauti Ban
kete prašomi paskubėti užsitikrinti 
sau vietą. ***

“Accident and Invention” 
(Aksidentas ir išradimas) buvo paskai
tos ir demonstracijos tema Drummoyne 
Civic Centre spalio 17 d. vakare.

. Drummoyne Meno sąjungą šio 
vakaro programai pravesti pasikvie
tė Leona Urboną. Dailininkas pa
demonstravo kaip akcidentas mene 
gali vesti į naujus techniškus me
džiagų panaudojimus ir tapybos sti
liaus vystymą.

GEELONGO SPORTO KLUBAS

VYTIS” ruošia

METINI

KAUKIŲ BALIŲ

G.L.S.K. “VYTIS” VALDYBA

«$

š.m. lapkričio mėn. 10 d. 7 vai. vak. Lietuvių Namuose.
Maloniai kviečiami visi šiame baliuje dalyvauti: - jauni, seni 

iš arti ir toli su kaukėmis. Bus traukiamas “KELIONĖ Į HOBARTĄ”i 
loterijos bilietas. O su visais kitais baliaus malonumais Geelongas 
neatsilieka.
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LATROBE VALLEY 
Lapkričio 23 Minėjimas

Lapkričio 17 d. ŠeŠ
7.30 vai. punktualiai z Morwellio 
town hall ma'žojoje salėje jvyks Lie
tuvos Kariuomenės minėjimas, kuriame 
prašomi skaitlingai dalyvauti vietos 
ir tolimesnieji lietuviai.

Po oficialiosios^ dalies, ten pat 
vyks suneštines vaisęs. Stipresnieji 
gėrimai bus galimi gauti vietoje.

Seniūnė.
***

MELBOURNO LIETUVIU. KLUBO 
NARIO MOKESTIS

Kas met kečiantis Klubo 
bos sudėčiai, dažnas nežino, 
asmeniui yra pavesta rinkti

Tary- 
kuriam 

nario 
mokestį, kuriam galima įteikti savo 
auka Lietuviu Namams. Kl.L. Klubo 
Taryba praneša, kad kiekvieną sek
madienį Klubo Tarybos sekretorius 
Ignas Alekna ir talkininkas p. Karolis 
Prašmutas priiminės nario mokesti ir 
jūsų skiriamas Lietuvių Namams su
mas. Taip pat visus mokesčius ir 
aukas bei paskolas galima įmokėti 
kiekvieną šeštadienį (11 vai. - 2 vai. 
p.p.) Lietuvių Koop. Kredito 
Draugijoje “Talka” Lietuvių Namuose 
arba juos siųsti paštu: Mr. M. Didžys, 
Lithuanian House, 50 Errol St., 
Nth. Melbourne, Vic. 3051.

Ta pat proga primename, kad 
pagal statutą^ nario mokestis už eina
muosius metus turi būti sumokamas 
iki liepos mėn. 1 d., tačiau mokesčio 
sumokėsimas automatiškai, nenusto
jant Klubo narių, teisių, pratęsiamas 
dar 3 mėnesiams t.y. iki spalio mėn. 
1 d. Todėl M.L. Klubo nariai, kurie 
dar nėra sumokėję nario mokesčio už 
1973 - 74 metus,' jau turi save lai
kyti nustojusiais aktyvaus nario 
teisių,

Dr. Rimantas Kazlauskas spalio 
19 d. grįžo su savo šeima iŠ Londono, 
kur jis darė tyrinėjimus organinėje 
chemijoje. Sėkmingai baigęs stu
dijas laukia naujo paskyrimo.***

“Neries” sporto klubo, pirmi
ninkas Andy Andriejūnas išsiunčia
mas kuriam laikui į Singapūrą kariškai 
tarnybai atlikti. Kaip ilgai ten bus 
nežinia, bet gali trukti iki vienų metų.

***
Sydnejaus skautų gegužinėje 

buvo linksma; geras oras, geri mamy
čių pagaminti valgiai, žaidimai ir kt. 
palaikė gerų nuotaiką. Būtų^ buvę 
dar geriau, jei būtu daugiau žmonių 
buvę.

***

“Musu Pastogės” bendradarbis 
p. Klemensas Stankūnas Birsbanėje 
persikėlė gyventi į kitą namą. Dabar
tines gyvenvietės adresas: 76 Deagon 
St. Nashville, QLD. 4017.

Petronėlei ir Klemensui Stankū
nams linkime gražaus ir laimingo 
Įsikūrimo naujoje vietoje.***

74

16 - 18 East Terrace, Bankstown 
TEL; 708 - 1414

KLUBO VALANDOS
4-10.30 v.v. pirm. - ketv.
4-12 v.v. penk._ 
12-1 v. ryto sėst. 
12.30-10.30 v.v. sek.

UŽKANDŽIU. BARAS

6-8 tree. - pen k.
5-10 vai. vak. šeštadienį
1-8 vai. vak. sekmadienį

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI!

REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?
Alus, degtinė, vaisvandeniai ir kiti. Klube ją galima 

gauti normaliomis kainomis. Pirkdamas gėrimus kitur, 
nuskriaudi savo Lietuvišką Klubą!

“D AINOS” CHORO METINIS KONCERTAS
DRAUGE DALYVAUJANT IR NEWCASTLE LIETUVIŲ CHORUI 

LAPKRIČIO 17 D. 7 VAL. VAK. 15 PARK RD., AUBURN

Siame “M.P.” numeryje spaus
diname _ “Lietuviški Ambasadoriai 
Nesnaudžia”, o praeitame numeryje 

r buvo tos aukštesniosios mokyklos

M.L.K. Sekr. nių

Principal’o laiškas redaktoriui 
atspausdintas. Matosi f kad melbour- 
niškiai gražiai pasidarbavo. Valio 
jiems. Teko nugirsti, kad be minėtų 
ambasadorių, buvo ir daugiau tautie
čių ( kurie palaikė gerą nuotaiką, o 
ypač ponios, kurios svečius vaišino 
lietuviškais valgiais. Štai jos - Ado
mavičienė, , Meldažiene, Paragiejiė, 
Šeikiene, Semienė, Valaitienė, Zal- 
kauskienė, o gal ir dar kas buvo. 
Visiems taip gražiai pasidarbiavu- 
siems reikėtų pasakyti ačiū.

***
Keisti būna žmonių ir daiktų 

susitikimai. “Mūsų Pastogėje” 
Nr. 40 buvo aprašytos 5000 metų 
senumo lazdos, rastos šventojoje'. 
Tai labai reti radiniai. Ar galėtume 
pagalvoti , kad Australijoje yrą* žmo
nių, kurie tas lazdas jau turėjo savo 
rankose? Aš vieną žinau, p. A. Kara
zijienė jas laikė savo rankoje - kaip 
senų laikų relikviją. Rodos neitiketi- 
na, o taip tikrai buvo.

***
Kaži kam prireikė vėl sudrumsti 

mūsų bendruomenės ramybę. “Tėviš
kės 'Aidai” Nr. 40^ (spalio 16 d.) 
atspausdino žinutę iš Sydnejaus, ku
rioje rašoma; "Sydnejuje kalbama, 
kad netrukus čia pasirodysiąs naujas 
lietuviškas laikraštis. Lėšų klausi
mas jau sutvarkytas, bet nesurandama 
redaktoriaus, nes, esą, naujas laik
raštis savo turiniu numatomas būti 
artimas “Gimtajam Kraštui”, Vilniuje 
leidžiamam komunistinės propagandos | 
laikraščiui”.. Po Šia žinute niekas I 
nepasirašė. Šio gando skleidimas yra | 
matyt kai kam malonus, o gal ir reika- | 
lingas, gal net įsakytas.

Kaip matote^gandas yra išlaužtas | 
iš_ pirštų, kad ’iš naujo padilgintų | 
mūsų nervus.

***

Šiomis dienomis p.p. Dainiai iš 
Adelaidės, važiuodami atostogų pas 
sūnų, dr. Dainių gyvenantį ir praktikuo
jantį Port Macquarie, apsilankė Mel
bourne ir Sydney. Ponia Elena Dai
nienė yra ALB Švietimo Tarybos pir
mininke. kvietimo reikalais ji tarėsi 
Melbourne ir Sydnejuje su eile as
menų. Sydnejuje ji kalbėjosi su 
pirm. p. J. Maksvyčiu, kun. P. But
kum ir “M.P.” redaktorium# Nori 
susitikti vir su Newcastelio Apyl. 
pirm. p. Šernu.
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ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuola

tiniai groja klube. Muzika 
patiks “senimui” ir jaunimui. 
Repertuare virš 400 dalykų.

*, Užkandžiai bus servuo
jami šokių vakarais.

s

Ponams Dainiams linkime malo- 
atostogu, ***

Į Leono Urbono laišką, rašytą Aus
tralijos Ministeriui Pirmininkui 5.9.’73z 
kuriame dailininkas išreiškė savo 
nesutikimą, kad pagal Ministerio pasi- 
sakyma per televiziją su David Frost 
pašnekesio metu, po Naujosios Gvi
nėjos nepriklausomybės paskelbimo 
pasaulyje, beveik neliksią kolonijų, 
Užsienio reikalų Departamento sek
retorius pareiškė Ministerio Pirmininko 
padėka už laiškų liečiantį rytinių 
Europos kraštų ir Sovietu santykius, 
ir painformavo, kad į jo. (Urbono) 
pažiūras dėmesys buvo atkreiptas.

Savo laiške, Leonas Urbonas 
priminė Ministeriui Pirmininkui, kad 
šių dienu, ir gal visų laikų, didžiau
sia ir nuožmiausia kolonialinė jėga 
yra Rusija, o kolonijos: Ukraina, 
Lietuva, Latvija, Estija, Rytų Prūsija, 
Lenkija, Rytu Vokietija, Vengrija, 
Čekoslovakija, Rumunija ir Bulgarija.

***
Tautinės dienos proga, Kinijoj išleis

tas manifestas, įkuriame gyventojai įspėja
mi dėl galimo rusų užpuolimo.

Kandidatų skaičius į Londono univer
siteto teologijos fakultetą per paskutinį 
penkmetį padidėjo 41%.

; musu
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