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EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIJA
Kaip žinia šiais metais 

■ Įvyksta Helsinkio konferen
cija, kurioje bus sprendžia
mas Rytų Europos likimas, 
taigi ir Lietuvos. Mums įdomu 
patirti kokios nuomonės 
vyrauja didžiųjų valstybių 
tarpe, čia persispausdiname 
iš "Europos Lietuvio" žy
maus parlamentaro kalbos 
ištraukas pasakytas Britų, 
parlamente.

Red.

Britanijos parlamento žemieji rūmai 
svarstė Europos saugumo konferenci
jos klausimą.

Be kitų, kalbą pasakė ir Geoffrey 
Stewart-Smith, pareiškęs susirūpinimą 
savo krašto ir paties parlamento ryto
jum. Jis neturįs giminių nei Rytų Eu
ropos kraštuose, nei Rusijoje, savo ki
šenių neprisikirnšęs pelnais iš Rytų- 
Vakarų prekybos. Viena, ką turįs, Ąai 
gerą jausmą anoms tautoms.

Pateikiame jo kalbos ištraukų.
„Britanija, labai ligotas Rooseveltas ir 

Stalinas anuomet, Jaltos susitikimo metu, 
nusprendė, kas turi būti padaryta“, kalbė
jo G. Stewart-Smith. „Aš priminsiu šiems 
rūmams, kas iš tikro buvo sutarta 1945 m. 
vasario mėn.: „Tvarkos atstatomas Euro
poje ir tautinės ekonomijos atkūrimas pri
valo būti įgyvendintas tokiu vyksmu, kuris 
įgaSiitų ištaiga, uitas,, tuuias... susikurti de
mokratines institucijas pagal savo pasirin
kimą. Tai yra Atlanto Chartos dėsnis — 
teisė tautoms pasirinkti valdymo formą, 
kurioje jie norį gyventi — atstatyti tų t'au-

• tų suverenines teises ir savivaldą“.
„Europoje niekada nebus taikos, kol ne

bus pasiekta Jaltos nutarime nubrėžtųjų 
tikslų... Tvirtinu, kad komunistinė rusiš
koji valstybė paskelbė karą kiekvienai ne
komunistinei valstybei 1917 m. ir iš tiesų 
šitiems rūmams ir viskam, už ką jie pasi
sako, ir tos valstybės vadai niekada nebu
vo susvyravę dėl šių savo strateginių tiks
lų... Šaltasis karas dar nepasibaigė. Jo 
įniršis tebesitęsia, ir bijau labai galimo da
lyko, kad jis mūsų tautoms dar vis tęsis. 
Tas vakarietis .politinis vadas, kuris rimtai 
taikosi nuomonės, kad šaltasis karas jau 
pasibaigė, apgaudinėja save ir, dar blogiau, 
apgaudinėja laisvojo pasaulio tautas.

„Tikrai gali būti pasikeitimų, ir mes tu
rime būti budrūs, sutikdami juos. SSRS 
yra vadovai Varšuvos Pakto, kuris yra di
džiausia ir pati baisiausia karo mašina, 
■kokią tik pasaulis yra kada nors matęs. 
Koks teisingas buvo valstybės pasekreto- 
rius užsienio ir britų bendruomenės kraštų 
reikalams, kai antradienį Paryžiuje sakė: 
Mes turime būti atsargūs dėl atoslūgio 
supratimų. Atoslūgio dar nepasiekta. Gal 
bus pasiekta, 'bet iki šiol dar nepasiekta.

„Komunistinės vyriausybės kovoja ne 
vien tik su nekomunistiniu pasauliu. Jos 
kovoja ir su savo pačių žmonėmis. Joms 
reikalingos koncentracijos stovyklos. Joms 
prisireikia kitaip galvojančius sukišti į be
protnamius. Piotras Ja'kiras kaip tik prieš 
keletą dienų Sov. Sąjungoje buvo palauž
tas raudonojo geštapo. Rusų imperija kaip 
tik kontroliuoja didelius Rytų ir Vidurio 
Europos plotus.

„Kas šios dienos debatus daro ypač 
reikšmingus, tai faktas, kad po keleto die
nų mes pradėsime naują savo tarptautinių 
reikalų tarpsnį, kai įsijungsime į Europą. 
Aš esu aistringai betikįs, kad jeigu mes no
rime būti europiečiai, tai privalome ištisai 
būti europiečiai, ne pusiau europiečiai. Mes 
nenorime tos lengviausios galimybės — tu
rėti reikalų vien su Vakarų Europa. Yra 
taip pat ir Rytų Europą. Mes privalome 
atsisakyti nurašyti visą Vidurio ir Rytų Eu
ropą, tarytum tai būtų koks ledynas. Šį ry
tą mes čia diskutuojame likimą ne mažiau

kaip 132 milijonų europiečių... Politinė ad
ministracija tų kraštų, kuriuos esu užsimi
nęs, yra prieš darbininkų klasę ir naudo
janti represijas. Dauguma jų~ir yra iš viso 
tik dėl to, kad Raudonoji Armija tarp 1945 
ir 1948 m. prieš žmonių valią jas ten pa
statė.

„Po kurio laiko, ypačiai po Stalino mir
ties, darbininkai — ne kapitalistai ir ban
kininkai, bet darbininkai sukilo Rytų Vo
kietijoje. Darbininkai, ne kas kita, sukilo 
Vengrijoje. Vieninteliai režimo draugai bu
vo slaptoji policija ir rusai. Tas pat atsiti
ko su lenkais Poznanėje 1956 m. Įjaudis, o 
ne kas kita rėmė Dubčeką 1968 m. Vėl Len
kijoje 1970 m. gruodyje — uostų darbinin
kai, ir jie vis tebėra neramūs. Žmonės pa
judėjo Lietuvoje ir Ukrainoje šiais metais. 
Parlamentas turi be galo daug įrodymų 
apie masinį antirežiminį nusiteikimą, nuo 
Zacharovo Rusijoje iki Dubčeko Čekoslo
vakijoje. Tos tautos numalšinamos teroru, 
arba, gal tiksliau būtų pasakyti, grasini
mais teroru.

„Svarstydami Europos saugumą, susidu
riame su pačiu keisčiausiu ir pavojingu 
mišiniu žiauraus rusiškojo imperializrro, 
padailinto plonu marksistinės-leninistinės 
ideologijos skiediniu. Sovietai jau daug me
tų neatlaidžiai perša tą konferenciją. Sa
kau, kud jų siekimas yra ne kas nors šaaip 
sau. o r oras išlaikyti ir įteisinti savo kont- 

-rolę Vid — 1& ir Rytų-Europoje. Jie nori iš- , 
stumti Jungtines Valstybes iš Europos ir 
padidinti savo įtaką visoje Vakarų Europo
je, sutartinai veikdami su tomis Vakarų 
politinėmis partijomis, kurios yra pakąn- ‘ 
karnai lengvatikės...

„Laikausi nuomonės, kad Britanijos vy-
riausybė padarė klaidą 1945 m., pasitikė
dama Sov. Sąjunga. Esu įsitikinęs, kad 
Britanijos vyriausybė labai suklys, jei 1973 
m. susigundys patvirtinti Jaltos konferen
cijos nutarimų pažeidimą“.

Priminęs tai, kaip Britanijos parlamente 
buvo neigiamai pasisakyta dėl Čekoslo
vakijos okupacijos, G. Stewart-Smith to
liau sakė:

„Kas sovietiniuose veiksmuose buvo ne
priimtina 1945 ir 1968 m., dabar jau, kaip 
daugumas galvoja, yra visiškai priimtina. 
Kas ir toliau tebėra ištikimas vakarietiš
kiems apsisprendimo, demokratijos ir lais
vės idealams, tam visiškai nepriimtina. Da
bartinės nuolaidos, atrodo, tiesą apverčia 
aukštyn kojomis. Bandydami pasiekti savo 
strateginių tikslų, sovietai susilaukia visur 
pagalbos iš Vakarų...

„Bonnos ir Maskvos ir Bonnos ir Varšu
vos sutarčių Vakarai nelaiko taikos sutar
timis. Sovietai aiškiai gali atidėlioti bet ku
rios taikos sutarties pasirašymą iki bega
lybės ir too pat metu gali šias sutartis lai
kyti pastoviai įpareigojančiomis... Neišven
giamai bus pripažinta Rytų Vokietija, ir 
dvi Vokietijos ateis į Jungtines Tautas. 
Berlyno siena ir geležinė uždanga lieka, ir 
tie šaudymai, kurie per jas vyksta, laiko
mi priimtinais. Išvedžiotos vielos, kurias 
užminus automatiškai pradeda veikti gink
lai, šaudantieji į bandančius iš krašto iš
trūkti darbininkus...

„Bet ar buvo panaikintas-apsijungimo ir 
laisvės dėsnis? Jeigu taip, tai ar nėra tai 
pažeidimas Paryžiaus 1955 m. taikos sutar
ties? Kokių dar nuolaidų pati viena Vaka
rų Vokietija duos Rytams? Gal stambius 
kreditus, gal fiktyvią repatriaciją. Ar ji eis 
tiek toli, kad pašalins užsienių karinius da- 
linius? Jeigu iki to būtų prieita, tai reikš
tų galą NATO sąjungai... Sovietai siekia 
sukurti pastovią Europos saugumo tarybą 
išlaikyti dabartinei padėčiai Vidurio ir Ry
tų Europoje.

„Žiūrint toliau į priekį, matyti krištolo 
aiškumo jų siekimai.

/., i //> //, ,//(Nukelta { Apsl.)

LIETUVOS ŽVEJYS BALTIJOS JUROJE (Nuotr. A. Naruševičiaus)

KLAIPĖDOS SUKILIMO
50 M. SUKAKTIS

Šiais metais sueina 50 metų nuo to 
laikoj kai Lietuvos pajūris kartu su 
Klaipėdos miestu buvo prijungtas prie 
Lietuvos.

Klaipėdos kraštas Lietuvos ekono
miniam gerbūviui turėjo didelės reikšmės, 
o taip pat ir prestyžo reikalas - turėti 
langą. į pasaulį. Po Pirmojo pasaulinio 
karo Lietuva jau buvo atsikūrusi, nepri
klausoma, tačiau ji dar nebuvo atgavusi 
savo uosto Klaipėdos, del kurio varžėsi 
Lenkija ir Vokietija. Klaipėdos kraštų 
globojo santarvininkaijD. Britanija, Pran
cūzija, Italija ir Japonija. Buvo galvo
jama Įkurti laisva miestą.

Klaipėdos krašto gyventojai buvo 
nepatenkinti tokia padėtimi, nes mažas 
kraštas be didesnio užnugario negalėjo 
išgyventi, mažėjo darbai ir smuko eko-

LATVIAI TAMPA MAŽUMA 

LATVIJOJE.

Lapkričio 28 d. * * The New York 
Post’ ’ tilpo straipsnis apie Latvijos 
rusifikaciją, kur rašoma, kad latviai pa
mažu tampa mažuma jų pačių krašte, tuo 
tarpu kai rusų skaičius nuolat augąs. 
Toliau rašo: ’ ‘ Priešingai jų kaimynams, 
Romos katalikiškajai Lietuvai - į kurią, 
beja, šiuo metu sovietai' neįsileidžia 
Amerikos žurnalistų, - latviai nerodo jokių 
išorinių tautinio ar religinio pasiprieši
nimo protesto ženklų’’. (Straipsnio auto
riui turbūt nežinomas latvių, komunistų 
veteranų šauksmas (memorandumas) į pa
saulio komunistus dėl rusifikacijos pavo
jaus. (Red.)

PATS SKAITYK “MŪSŲ PASTOGĘ” 
IR KITĄ PARAGINK SKAITYTI. 

neminė gerovė. Todėl jau 1922 m. daugu
mas blaivių žmonių ėmė galvoti kaip 
prisijungti prie Lietuvos. 1923 sausio 
pradžioje buvo sudarytas Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetas, kuris nutarė 
sukilimą pradėti sausio 10 d. Vyriausiu 
vadu buvo paskirtas Jonas Budrys. Pran
cūzai, kurių įgula buvo Klaipėdoje, tam 
pasipriešino, tačiau buvo nugalėti ir sau
sio 15 d, pasidavė.

Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komi
tetas sausio 19 d. Šilutėj paskelbė dek
laraciją, kad Klaipėdos kraštas jungiasi 
su Lietuva. Taip šios istorinės Lietuvos 
žemės buvo sugrąžintos Lietuvai.

Sukilimo metu žuvo 20 sukilėlių - sa
vanorių, 2 prancūzai ir 1 policininkas.

Klaipėda pagal diduma,. yra trecias 
Lietuvos miestas. 1939 m. turėjo 51,000 
gyventojų, dabar priskaitoma 131,000. 
Klaipėdoje yra 42 pramonės įmonės is ju 
vienuolikoje dirba daugiau, kaip po 1000 
žmonių. Klaipėdos tekstylės fabrikai 
dabar pagamina apie 90% visų Lietuvoje 
medvilnių verpalų ir audiniu, Baltijos 
laivų statyba stato didžiuosius žyeji- 
bos tralerius ir laivus - Šaldytuvus. 
Mieste yra 251 gatvių bendras jų ilgis 
154 kilometrų.

Nepriklausomybes laikais Klaipėdo
je buvo Prekybos ir Pedagoginiai insti
tutai, teatras, radio stotis, muzikos mo
kykla. Buvo leidžiami tris dienraščiai 
ir 4 žurnalai.

Per Klaipėdos uosta, buvo eksportuo 
jama Maisto, Pienocentro, Lietūkio ga 
miniai. Bendrovė Baltijos Llo’ydas turėjc 
7 nuosavus laivus, skirtus Lietuvos pre 
kių eksportui.

Per Antra, pasaulinįkara. buvo sunai 
kinta 28% gyvenamų namu, ir 36% smar 
kiai apgriauta. 
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NAUJAS RUPORAS, SENOS 
MELIODIJOS

Žinoma tiesa, kad sovietai visur 
stengiasi turėti savo šnipus. Šnipai su
teikia jiems žinias ir ardo įvairiais gan
dais, provokacijomis, melu vienybę ir 
atsparumą. Nereikia per daug stebėtis 
kad ir Vliko, Eltos redakcijoje, ilga 
laika sėdėjo šnipas, kuris tarnavo oku
pantams, naudojosi pilnu pasitikėjimu, 

- nes garbinga tėvų praeitis neleido įtarti 
kad sūnus galėtų, nueiti išdaviko keliais.

Nežinia kiek partizanų gyvybių sle
gia V. Alseikos sąžinę, tačiau turime 
pagrindo manyti, kad. jis jau senai išda
vinėjo sovietams visas Vliko paslaptis. 
Iš jo paties pareiškimų matome, kad jis 
dar Vokietijoje būdamas šnipinėjo ir 
rinko dokumentus, kad jais galėtų įsi- 

~ teikti okupantams. Čia nenagrinėsime 
tas priežastis dėl ko V. Alseika palūžo, 
jos yra pakankamai aiškios, mums rūpi 
kita medalio pusė, būtent, kiek Alseika 
gali pasitarnauti okupantams smeigdamas 
ir niekindamas Vliko asmenis.

Praeitų metų pabaigoje V. Alseika 
grįžo į Lietuvą ne kaip šnipas, bet kaip 
tarybinės Lietuvos patrijotas. Apie jo 
šnipinėjimą sužinome tik -ifT jo paties 
pareiškimo atspausdinto “Gimtajame 
Krašte“ nr. 51, {1972.12.21 d.) Jei Alsei
ka buvo šnipas,jis negalėjo savo valia 
grįžti ir palikti tokį, postą kaip Vlikas. 
Jis grįžo atšauktas savo ponų ir kalba 
tai ką jie jam isako kalbėti.

Kodėl Alseika buvo atšauktas iš savo 
gerai užmaskoto šnipo pareigų. Kaip 
matome, Alseika jau nebesugebėjo naujo 
ir vieningo Vliko sukompromituoti išei
vijos tarpe, kaip tai buvo pasireiškę anks
čiau, todėl ir jo buvimas prie Vliko pasi
darė nebenaudingas. Pasiliko vienintele 
galimybė jį išnaudoti kaip ruporą, mė
ginant suskaldyti išeiviją ir suniekinti 
Vliko veikėjus.

Grįžęs Alseika į Lietuva tuoj pat 
įsijungė i tautos skaldymo darbą. Pra
bilo nauju' ruporu; bet ta pačia sena 
meliodija. Nors Alseika stengiasi apjuo
dinti ir kompromituoti Vliką, tačiau tau
ta, tiek tėvynėje tiek čia išeivijoje, 
mato,, kad Vlikas dirba tikrą Lietuvos 
laisvinimo darbą, ir kad Vlikas yra tapęs 
pats didysis okupantų priešas. Dauge- 

' liui iš mūsų, o tuo labiau Lietuvoje esan
tiems, nebuvo žinoma) ką. Vlikas veikė ir 
ką veikia, dabar iš Alseikos pranešimų 
sužinome.

Stovėdami pries realų faktą ir so
vietų pastangas suniekinti musų vadovy
bę ir suskaldyti mus pačius, turime dar 
labaiu jausti pareigą būti vieningiems 
ir remti savo vadovybę.

am.

Kalėjimuose mirė 
86 latviai rašytojai
NEW YORK. -— Amerikos ir 

Kanados latvių rašytojai ir žar
nai-štai Darbo dienos savaitgalį 
buvo suvažiavę į Elka Park, N. 
Y., ir ta proga kreipėsi j lais
vojo pasaulio sąžinę dėl rusi
fikacijos ir genocido rusų val
domoj Latvijoj. Rezoliucijoj sa
koma, kad per paskutiniuosius 
30 metų latvių tauta neteko 86 
poetų, rašytojų ir žurnalistų. 
Jie visi -mirė sovietų kalėjimuo
se arba Sibiro koncentracijos 
stovyklose.

Spaudos laisvės Latvijoj nė
ra. Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos susitarimas apie įkultūrinį 
vertybių pasikeitimą tarnauja 
tik vienai pusei. Kai iš Sov. Są
jungos kiekvienas gali siųsti j 
Ameriką ką tik nori, visus ten 
išeinančius leidinius, laisvajam 
pasauly latvių atspausdinti laik- 
rašč'ai’, knygos, net šventraščiai 
tenai neleidžiami, sovietų cen
zūra visa tai konfiskuoja.

Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Protestuoju prieš Jūsų korespondento 
V. Dumčius neteisingą ir klaidinantį ap
rašymą tilpusį š.m. sausio 15 d. “Mūsų 
Pastogėje” Nr. 1-2, kuriame jis straips
nyje "Adelaidės Kronika“, teigia buk 
aš propagavęs Vliko atstovybės steigimą 
Canberroje. Aš tokio pareiškimo mini
mame susirinkime nepadariau. Ir toli
mesni tame skyrelyje tilpę aprašymai 
yra grynai jo paties išvedžiojimai.

Su pagarba,

J. Lapšys.

Gerb. p. Redaktoriau,

S.m. "M.P.“ Nr; 1. tilpo Aleksan
dro Kelmiečio reportažas is‘z Sydnėjaus 
Lietuvių Dienu,, kuriame jis rašo kad jis 
buvo nustebintas neįprasta Lietuvių 
Dienų tvarka ir pačiu Sporto Šventės ati
darymu. Jo manymu, Lietuvių Dienos 
turėjo būti atidarytos anksčiau ir Sporto 
Šventė vėliau. Toliau seka jo pamokslas 
ir pamokymai, kad nereikėtų ir nederėtų 
rodyti sportininkams pranašumus prieš 
pačią bendruomenės vadovybę.

Sis apkaltinimas yra neteisingas ir 
negražus visiems Sporto Šventės rengė
jams. Pirmiausiai, kas liečia Lietuvių 
Dienų ir paskirų sekcijų atidarymus, tas 
viskas buvo nutarta Lietuvių Dienų ren
gimo komiteto ir, pagal tą nutarimą, buvo 
pravesta Lietuvių Dienų ir Sporto Šven
tės atidarymai. Kitaip gi ir būti negalė
jo, nes paskirų sekcijų atidarymai, ar 
tikriau pasakius, pasveikinimai gali būti 
tik prieš Lietuvių Dienų oficialų atida
rymą.

Taip pat A. Kelmietis aprašo ir Meno 
Parodos atidarymą, kuris įvyko daug 
anksčiau ir, jeigu jo nuomone, tas buvo 
visiškai tvarkoj, tai norėčiau Jo paklaus
ti, kodėl jam užkliuvo Sporto Šventė.

J. Baciunas - Bachunas— PLB pirmininkas, St. Lozoraitis-dipl. šefas, Dr. K. Valiūnas- 
Vliko pirmininkas ir S. NarušisrALB pirmininkas, 1968 m. rugpiūčio mėn. 29 d. Pasau

lio Lietuvių Seime Chicagoje. Nuotrauka L. Tamošaitis

4 METAI BE JUOZO BAČIŪNO
v*
Sis didysis bendru omen ink a s Juozas 

Baciunas Australijos lietuviams gerai 
pažįstamas. Jis kelis kartus lankėsi su 
savo ponia “Generolu“ Australijoje, pa
milo mūsų bendruomene, mūsų žmones, 
įsigijo daug draugu. Jis tapo mūsų ben
druomenės garbės ■ nary s. Amerikonai jį 
vadino Australijos lietuviu. Nemažai jis 
padėjo mūsų bendruomenei savo patari
mais, aplankymais ir aukomis, Tai buvo 
svečias kuris atvažiuodamas visada at
veždavo ir ragaišio abraką.

J. Baciunas buvo plataus masto vi- 
suomeninkas, jis priklausė daugeliui 
organizacijų, jis rėmė kiekvieną lietu
viška pasireiškimą, ypač jis buvo dide
lis spaudos rėmėjas. 1963 m. buvo iš
rinktas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku, tas pareigas ėjo i .i savo 
mirties.

Socialiniais ir visuomeninias reika
lais yra parašęs daug straipsnių įvairiuo
se laikraščiuose. Apie Australiją yra

Baigiant, aš norėčiau Aleksandrui 
Kelmiečiui patarti, kad jeigu jau norint 
ką, nors mokinti, tai apie tai reikia pa
čiam turėti bent mažiausią supratimą.

Su pagarba,
Vladas Daudaras 

Syd. “Kovo“ Pirmininkas

Gerb. Reaktoriau,

Norėčiau paskelbti keletą faktų apie 
Kūrėjus - Savanorius, nes man rodosi, kad 
mūsų jaunimas mažai ką žino apie jų 
organizaciją.

Nepriklausomybės kovose žuvo apie 
1300 savanorių, sužeistu buvo apie 
2500. 1926 m. savanoriai pradėjo kurti 
savo organizaciją, 1927 m. sausio mėn. 
Valdžia pripažino ir patvirtino Lietuvos 
kariuomenes Kūrėjų - Savanorių Sąjungą, 
išleido specialų kūrėjo savanorio medalį 
atsimeti jų didvyriškai drąsai ir pasi
šventimui kovojant už Lietuvos laisvę.

Kariuomenės Kūrėjų - Savanorių 
Sąjungoje buvo apie 12,000 savanorių. 
1919 m. gegužės 11 d. vyskupas P. 
Kareivicius priėmė pirmąją priesaiką. Ta 
diena tapo Sąjungos Šventė, kuria kiek
vienais metais kūrėjai - savanoriai iš
kilmingai švenčia ;.

Tremtyje kūrėjai - savanoriai atkū
rė savo organizaciją ir veikia visuose 
pasaulio kraštuose, kur tik randasi keli 
ar keliolikos savanorių. Australijoje 
yra beveik kiekvienoje didesnėje lietu
vių kolonijoje, mirtis juos jau gerokai 
praretino ir, žinoma, su laiku visi iš
mirs, o nauji įsirašyti negali, tuo budu 
ir organizacija turės išnykti. Jaunimas 
turėtų šią organizaciją geriau pažinti 
ir vertinti, nes tai yra gyva istorine 
realybė, kuri gyvenime nepasikartos, jei 
pasikartotų tai tik kitame laike ir kitose 
aplinkybėse.

Ats. Virsyla V. Valaitis, 
Kūrėjas - savanoris.

parašęs knygą, “Kelionė į Pacifiko 
kraštus“. Jo kultūrinis ir dvasinis pali
kimas PLB yra jaučiamas ir dabar.

Baciunas gimė Jurbarke 1893 m. ge
gužės 24 d. o mire Benton Harbor, 
Michigan Amerikoje 1969 m. sausio 23 d.

*** —

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
^Sausio 21 d.-Sydnėjaus Apylinkės 

Krašto Tarybos- atstovai padarė prane
šimą Apylinkės susirinkime apie Krašto 
Tarybos XIH-sios sesijos darbus. Susi
rinkimą atidarė pirm. A. Reisgys ir pa
kvietė susirinkimui pirmininkauti Vyt. 
Bukevičių, sekretoffSūti V. Kazoką. Pir
mos dienos pranešimą padarė A. Reisgys, 
antros dienos - Vyt. Šliogeris ir trečio
sios dienos - A. Adomėnas.

Po pranešimų kilo paklausimai i 
kuriuos buvo atsakyta ir paaiškinta.

am.

A.A. PULK. LEIT. 
ANDRIUS PRIDOTKAS.

Karys, davęs iškilminga priesaiką, 
lieka tikru kariu, kada tvirtai laikosi 
josios, nežiūrint kur ir kokiose aplin
kybė se jis rastųsi. Pulk. Andrius 
Pridotkas toks buvo. Pareigas ir ją 
vykdymų laikydamas santykiavimo ir 
darbo pagrindu, Andrius Pridotkas jas 
atliko nepaprastu kruopštumu.

Santykiavime su dr augais ir tau
tiečiais, Andrius rodė’nepaprastą pakan
tumą, kito nuomonės gerbimą, taktiškumą, 
rūpestingumą, bei kilnų paslaugumą. 
Darbe matė gyvenimo prasmę, todėl jam 
skyrė visą savo gyvenimą.

Andrius Pridotkas gimė 1897 m. 
Gudeliuose, Marijampolės apskr. Pirma
sis Pasaulinis karas jį paruošė kario 
tarnybai. 1919 m. grįžęs į Lietuvą, stoja 
savanorių į besikuriančia kariuomenę, 
kurioje jam teko kovoti su bermontinin
kais Radviliškio garsiose kautynėse, 
būti ten sunkiai sužeistam, dalyvauti 
Klaipėdos Kras'to sukilėlių eilėse. Vė
liau Andrius Pridotkas perkeliamas į 
Vyriausią, Kariuomenes Stabą Tiekimo 
Skyrių, kur jis greitai tapo to skyriaus 
viršininku.

Rusams okupavus Lietuvą, Andrius 
Pridotkas sunkiai išgyveno Lietuvos 
Kariuomenes likvidavimą. Prasidėjus 
Antrajam Pasauliniam Karui ir vokiečių 
armijos žygiui prieš Sovietų S-ga, 
Andrius Pridotkas išvežamas į Pabradės 
poligoną, kur laimingai pasišalinęp iš
vengia deportacijos i Sovietų S-gą,

Antrą kartą priartėjus raudonajai 
bangai prie Lietuvos žemės, Andrius 
Pridotkas su žmona Antanina (Kairiūkš
tyte) pasitraukia į Vakarų Vokietiją, ir 
apsigyvena prie Freiburgo. Čia Andrius 
prisiima Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
atstovo pareigas. 1947 m. Freiburge 
miršta jo gyvenimo patydovė žmona 
Antanina.

1948 m. atvyksta i Australiją. Val
džios paskirtas pradžioje dirba Melboumo 
uoste. Vėliau išvyksta į Pietų Austra
liją, o iš čia vėl grįžta į Melbourną, gau
damas darbą Nylex Plastiko fabrike. 
Širdies negalavimams pasireiškus, 
1961 m. paskiriama jam invalido pensija.

Kad . ir invali das pensininkas And
rius nepraranda prigimto darbštumo ir ji 
dažnai matome teikiantį pagalbą, kokią 
jis dar pajėgia teikti. Ypač didžią pa
galbą davė ir daug rūpestingo darbo 
įdėjo tvarkydamas Melbourno Lietuvių 
Kultūros Fondo biblioteką, kurioje dau
gelį metų kiekvieną šeštadienį budėda
mas laukė su džiaugsmu,priėmė kiek
viena, lietuviškos knygos skaitytoją. 
Andrius Pridotkas, taip pat ilgesnį 
laiką talkino p. Aniulio vedamoje pre
kybos ir siuntinių Įmonėje “Hansa”.

Andrius Pridotkas buvo nuoširdus 
ir pareigingas Melbourno lietuvių ben
druomenės ir jos organizacijų: LVS-gos 
Ramovė Melbourno Skyrius ir Melbourno 
Lietuvių Klubo narys bei rėmėjas.

1972 m. gruodžio mėn. 4 d. sustojo 
plakusi širdis. Prie pašarvoto Andriaus 
kūno Tobin Bros s koplyčioje, vadovau
jant kun. P. Vaseriui buvo atkalbėtas 
rožančius, o Sv. Jono bažnyčioje atlai
kytos Šv. Mišios. Prie karsto, pridengto 
tautine vėliava, garbės sargyboje stovėjo 
buvę Lietuvos kariuomenės kariai. Spring
vale kapinėse atsisveikinimo žodžius 
tarė L.V.S-gos Ramove ^Melbourne Sky
riaus pirmininkas p. V. Salkūnas, Ben
druomenės ir L.K. Fondo vardu p. A. 
Mikaila. Po laidotuvių p. Aniuliai Lie
tuvių Namuose suruošė šermenų pietus.

Vietoje gėlių, draugų buvo sudėta 
aukos lietuviškai veiklai remti.

Andriaus Pridotko naujai supiltą 
kapą papuošė vainikai ir p. Katilių padėta 
jo mylimos žmonos plaukų kuokštele 
bei jos kapo žemių sąujale.

Teneslegia tave, Andriau, ilsintis 
ramybėje, svetimoji žemė.

Ignas Alekna.
• • . ’ . 1.5 • f r f r ■ » »
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DAILĖS PARODA IR 
REPREZENTACIJA

I. Jokubauskienė (tapyba), V. Jomantas 
(skulptiira), V. Kabailiene (tapyba), E. 
Kubbos (tapyba), N. Meškenaite (tapy-
ba), I. Pociuvienė (skulptūra), V. Ratas 
(grafika), H. Šalkauskas (tapyba), L. 
Urbonas (tapyba), A. Vingis ir L. Zygas 
(tapyba). Viso parodoje buvo išstatyta 
25 paveikslai, keturios skulptūros ir 12 
keramikos darbų. Jeigu visi būtų suvokę 
tokios parodos reikšmę ir solidariai 
dalyvavę, tai šioje parodoje galėjo būti 
išstatyta dvigubai daugiau kūrinių ir ji 
papildyta eile žinomų vardų, Žinoma, 
kiekvienas menininkas yra individualis
tas ir niekas į jo individualybę nesikėsi
na. Bet yra atvejų, kada būtinas ir soli
darumas, ypač kai liečiama tautinė 
reprezentacija, bet ir čia dailininkas 
savo individualumo nepraranda. Teisin
gai parodos organizatorė Dr. G. Kazokie
nė pastebėjo “Kviečiauvisus pabrėžda
ma motyvus, bet kas atsisakė dalyvauti, 
tai jo reikalas: ne tik svarbu parodos 
organizatoriams, bet dar svarbiau pa
čiam dailininkui parodoje dalyvauti ir 
joje save reprezentuoti”.

Kodėl kai kurių trūko, tegalima tik 
spėlioti. Atsakyti gali tik pats kviesta
sis. Daugelio dalyvavusių nuomone paro
dai pats laikas netinkamas - atostogų me
tas ir pats vidurvasaris. Gal dėl to apie 
pačią parodą vietinėje spaudoje net ne
buvo užsiminta. Klausimas visai rimtai 
svarstytinas ir gal ateity teks tuo pačiu 
reikalu plačiau pasisakyti.

Negalima išleisti iš akių ir jaunųjų 
dailininkų sekcijos. Tiesa, ši jaunųjų 
sekcija buvo pavėluotai ir gana pasku
bomis organizuota, tad joje reprezenta- 
vosi tik aštuoni bifsimieji dailininkai: 
R. Badauskas (tapyba), R. Dambrauskaitė 
(reljefai varyje ir skulptūra), M. Kabai- 
laitė (tapyba), Rimas Kabaila (skulptūra), 
U. Kazokaitė (tapyba), R. Keraitis (skulp
tūra), D. Paulauskaitė ir E. Zdanavičiū
tė (tapyba). Išskyrus E. Zdanavičiūtė, 
kuri yra baigusi meno mokyklą, visi kiti 
yra tik natūralūs, besikalą talentai, to
dėl juos vertinti tebūtų galima tik spėlio
jimu keliu. Tiesa, jaunųjų sekcija buvo 
konkursinė: parodos atidarytojas prof. 
B. Smith atrinko premijuotinus darbus ir 
laimėjusiems įteikė premijas: pirmoji 
premija paskirta R. Keraičiui (skulptūra), 
antroji R. Kabailai (skulptūra) ir trečioji 
D. Paulauskaitei (tapyba).

Bendrai paroda laikytina pa vyku šia 
ir gera, nors šalia stiprių asmenybių 
netruko vidutiniokų, be polėkio, be ryš
kesnio veido. Bet taip ir turi būti: ne
buvo tai paroda išskirtinai “iškiliųjų”, 
bet Australijos lietuvių daile's paroda, 
kurioje kiekvienas save laikąs dailininku 
galėjo dalyvauti bė pirmumo teisės pa
liekant atskirų menininkų kokybės skalę 
susidaryti patiems parodos lankytojams 
ar meno žinovams.

n.n.

Gal kitam atrodytų, kad jau perdaug 
kalbama apie Lietuviu Dienose turėta 
lietuvių dailės parodų; s.m. “M.P.” 
Nr. 3 savo Įspūdžių pluošta pabėrė dail. 
L. Urbonas, parodos įvertinimą
“Tėviškės Aiduose” paskelbė A. Lukšy
tė. Rūpi ir dar pasisakyti tuo pačiu klau
simu, juo labiau kad tokia lietuvių dailė s 
paroda mūsų kultūriniame gyvenime nėra- 
eilinis įvykis, bet greičiau pats svariau
sias tautinės kultūros reprezentantas. 
Visai pagrįstai didžiuojamės savo 
dainomis ir šokiais, tačiau šitoji repre
zentacija neprašoka mČgėjis'ko lygio, 
tuo tarpu mūsų dailininkai reiškiasi 
kaip subrendę ir talentingi menininkai, 
kuriais didžiuojasi ne tik tauta, iš kurios 
jie kilę, bet ir tas kraštas, kur jie reiš
kiasi kaip kūrėjai. Gal vyresniųjų jaus
mus ir labiau sudilgina vienaip ar kitaip 
sudainuotos dainos ar sušoktas lenciū
gėlis, negu dailininkų kūriniai, kuriuose 
žiūrovas neįžiūri rūtelėmis vainikuotos 
Birutės ar Vytauto prie Juodųjų Jūrų, o 
juose mato tik neįvardijamas formas ir 
spalvų žaismą, tačiau į. Australijos 
kultūros istorijos puslapius lietuvio 
vardą įvedė ne kas kitas, o dailininkai. 
Štai dėl ko tokia jungtinė lietuvių dailės 
paroda yra didelė ir labai toli siekianti 
musų tautine manisfestacija.

Ar- mes šitai pilnai įsisąmoninam ir 
suvokiam? Vargu. Ir tai šitokios sampratos 
stokoja ne vien tik visuomenė, bet ir kai 
kurie dailininkai. Parodos atidarymo 
metu buvo susirinkę gana apsčiai tau
tiečių, tačiau kiek jų vėliau aplankė 
parodą, kad arčiau susipažintų su musų 
menininkų kūryba, pasigrožėti, be vyno 
ir minios alaso, išstatytais kūriniais, 
įsižiūrėtų, o gal net ir įsiklausytų, ką 
jie liudija ir ką. kalba? Gal ne vienam 
pakuteno širdį tiesus ir atviri profeso
riaus B. Smith žodžiai, kad tokia neskait
linga bendruomenė turi tokį, didelį kūry
bini. potencialą. Gražu pasiklausyti, kai 
kiti aukštai įvertina, ir mes patys tada 
pasijuntam lyg ant aukštesnės pakopos, 
bet kada reikia kiek ir pačiai visuomenei 
angažuotis palaikant pačius dailininkus, 
ne vien tik jų pasiekta garbe dalintis, 
tai savanorių neatsiranda.

Lygiai kai ką galima priminti ir 
patiems menininkams. Kaip minėta, 
tokia apžvalginė lietuvių dailės paroda 
yra didelė tautinės kultūros manifesta
cija. Teisingai dail L. Urbonas paste
bėjo, kad parodoje trūko vardų, kurių 
darbai turėjo būti ant galerijos sienų. 
Kur jie? Parodos organizatorė Dr. G.E. 
Kazokienė kvietė visus, tačiau ne visi 
atsiliepė, o kiti pasižadėję paskutiniu 
momentu susilaikė. Parodos kataloge 
įrašyta 16 vardų, o iš tiesų tedalyvavo 
tik dvylika: J. Janavičienė (keramika),

VACLOVAS RATAS

LIETUVOJE
Lapkričio 17 d. Kaune, eidama 89- 

sius metus, mirė teisininkė - advokatė, 
visuomenės veikėja, socialdemokrate 
Liuda Purėnienė - Vienažinskaitė. Ji 
gimė 1887 m. Dačiūnų kaime, Obelių 
valse.. Rokiškio apskr. 19 11 - 19 14 m., 
būdama Maskvos Universiteto studente, 
veikliai dalyvavo Lietuvių Studentų Drau
gijoje. 19 15 m., baigusi teisių fakultetą, 
tapo advokate. 1917 m. dalyvavo Petra
pilio Lietuvių Seime. Grįžusi j Lietuvą, 
ji 19 22 - 19 26 m. buvo Lietuvos seimų 
narys - socialdemokratų partijos atstovė. 
Daug rašė įvairiuose laikraščiuose. Jos 
vyras prof. Antanas Purenąs mirė jau 
prieš keletą metų.

Maskvos M. Gorkio Pasaulinės lite
ratūros institute birželio 8 d. apginta 
kandidatinė disertacija ‘ ’ Nacionalinės 
formos apraiška šiandieninėje lyrikoje’’. 
Disertacijos autore - instituto teorijos 
skyriaus aspirante Palmyra Katinaite. Ofi
cialūs oponentai L. Timfejevas ir V. 
Kubilius jos darbą įvertino palankiai.

* * *

Lapkričio 17 d. Vilniaus ’ * Tiesoje’’ 
randame žinią, kad šiuo metu trisdešimtyje 
aukštųjų mokyklų, esančių Sovietijoje, 
mokosi 347 Lietuvos studentai. Kiekvie
nais metais tose mokyklose baigia moks
lus 80 - 90 studentų.

***

Lapkričio pradžioje Vilniaus Valsty
binis akademinis dramos teatras gastro
liavo Rytų Vokietijoje su Justino Mar
cinkevičiaus ‘ ‘ Katedra’ ’ ir Cvirkos 
• ’ Meisterio ir sūnaus’ ’ iscenizacija.

* *, *
1972 m. baigiantis išleistas naujas 

dviejų dalių plačiaekranis filmas “Her
kus Mantas”. Filmą režisavo M. Giedrys 
pagal S. Šaltenio scenarijų, kulminuo
janti paskutiniajame prūsų sukilime 
prieš Tautonų ordiną. Mantą vaidina 
aktorius Antanas Šurna. Žiūrovai Lietu
voje, be abejo, nepaliks nepastebė
ję paraleles tarp 13-jo šimtmečio teuto
niškųjų agresorių ir dabartinių okupantų.

* * *

Lapkričio 19 d. Vilniaus ’ ‘ Komjau
nimo Tiesa’ ’ rašo: • ' Lietuvos kino stu
dijoje anksčiau numatyto laiko baigtas 
kurti naujas meninis filmas ’ ‘. Ties 
riba’’. Pagal G. Kazenovičiaus ir S. 
Šaltenio scenarijų, ‘ ' Laikrodis ant 
bėgių’*. Filmą režisavo R. Vabalas. 
Tad jau esanti septintoji šio režisoriaus 
menine juosta.

* * *
Vilniaus Trakų gatvėje jau eilė 

metų veikia teatro ir muzikos muzie
jus, sukaupęs vertingą medžiagą. Ta; 
čiau jau viešai nusiskundžiama šio 
mažo muziejaus vargingomis patalpo
mis.

***

‘ ’ Suomijoje nėra išėjusi nei viena 
Tarybų Lietuvos rašytojų knyga’ ’, nusi
skundžia ’ ’ Pergalė’’ (19 72, 8 nr.) .

♦ * *

Lietuvos dailininkai, pabrėždami 
kūrybini augimą ir meninę, formą, metodiš
kai kovojo prieš jiems brukamus siuže
tinių - teminių paveiksiu^ reikalavimus. 
Šis prisipažinimas telpa vadinamam Lietu
vos TSR kultūros ministro L. Šepečio 
straipsnyje, išspausdintame Maskvos žur
nale *' Isskutsvo’ ’ (1972, nr. 10).
Paties Šepečio žodžiais:

“ ’ ... Tapytojai kurį Iaiką_tenkinosi 
išoriniais plastiniais ieškojimais, forma
lių kolorito problemų gvildenimu ir t.t. 
Esant tokiai situacijai, netgi pasireiske 
tam tikros, atseit,reikalavimais pagrįstos, 
teorine’s koncepcijos, kuriu viena sąlygiš
kai būtų galima pavadinti ‘ minimalizmu’, 
o kita - ‘ antitemiškumu’. Atsirado nuo
monių, kad, girdi, bendras dailės vysty
masis, pasireiškiąs konkrečiais darbais, 
jų skaicum, tematikos ryškumu, yra mėn- 
kareikšmis meninio gyvenimo aspektas. 
Vienintelis svarbus aspektas - pačių 
dailininkų kūrybinis augimas. Kartu su 
tuo teigta, kad kiekviens paveikslas, ne
priklausomai nuo temos visuomeninio gi
lumo, vien savo menine forma, esą, galįs 
pakilti iki siužetinės - teminės tapybos 
lygio ... Faktiškai imtasi kampanijos 
prieš siužetinį - teminį paveikslą’' .

Tuos savo menui ir individualybei 
ištikimų dailininkų teiginius Šepetys pas
merkia kaip ‘ ’ melagingus’ ’ ir ‘ ‘ žalin
gus’ ’. Jis atmeta ir ’ ’ prasimanymą, kad 
lietuvių tarybinei į tapybai siužetinis te
minis paveikslas tariamai nesąs organiš
kas’ ’. iškelia jis tapytioj.us“ ‘ kurie ak
tyviai reaguoją i tikrovės visuomeninius 
reiškinius' ’ ir kuria paveikslus ‘ ' didie
siems mūsų partijos ir valstybės jubilie
jams minėti’' - t.y., propagandistus.

Šepečio straipsnis nežada gero lie
tuvių dailei. Išvertus jį is" partinio žar
gono, tai; perspėjimas lietuvių dailinin
kams grįsti prie stalininės propagandines 
tapybos. Terminai ‘ ‘ visuomeninė tema
tika ir ‘ ’ siužetinis teminis’ ’ paveiks
las buvo labai mėgiami Stalino meninių 
prievaizdų. Kad dailininkams neliktu jo
kios abejonės apie partijos vaidmenį, 
Šepetys cituoja Leniną: ’ ‘ Mes turime 
visiškai planingai tam (meno) procesui ' 
vadovauti ir formuoti jo rezultatus’ ’.

* * *

19 72 m. gruodžio 12 d. Vilniuje 
leidžiamas ‘ ' Valstiečių Laikraštis’’ 
didelėmis raidėmis šitaip išmargintas: : 
• ‘ Mūsų Tėvynė - TSRS (Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjunga) . Straipsnio 
autorius G. KretaviČius rašo: ' ' Tėvynė 
- tai gintariniai ktantai ties Palanga ir 
nesibaigiančios Kazakstano lygumos, ir 
Bresto tvirtovė, ir revoliucijos lopsys 
Leningradas, ir Brastos elektrine’, ir 
Uralo aukštakrosnės, ir Maskva, ir Stalin
grado Kiamajevo’piliakalnieZ.”' •• • ■ ■
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SKAUTU JUBILIEJINE STOVYKLA
Sausio 3-13 d.d., Ingleburn’e, 

N.S.W. “Aušros” stovyklavietėje, įvyko 
LSS Australijos Rajono 25-meČio Jubi
liejinė Stovykla, į kurią, be Sydnėjaus 

“Aušros” tunto (brolių 41, sesių - 28)

skautųčių atvyko kontingentai iš Ade
laides “Vilniaus” (5 broliai, 13 sesių), 
Geelongo “Šatrijos” (3 broliai, 6 sesės) 
ir Melboumo “Džiugo” (33 broliai ir 22 
seses) tunto - viso, iškaitant stovyklos 
tikio skyrių, 157 stovyklautojai - jos. 
Savaitgaliais šis skaičius dar šoktelda
vo į viršų.

Stovyklai vadovavo s. B. Barkus, 
talkinamas pavaduotoju - s. A. Karpavi
čiaus, s. VI. Stasiliuno, ps. V. Ilgūno ir 
adjutanto - s.v.v.si. R. Milašo (vėliau - 
s.v.v.si. S. Žiedo). Stovyklos dvasiniu 
gyvenimu rūpinosi s. kun. P. Butkus, svei
kata - s.v.v.sl. Dr. G. Kišonas ir sani
taras A. Mikutavičius.

Brolijos stovykla buvo suskirstyta į 
4 pastovykles: jūros skautų viršininkas 
j.b.s.s. A. Gružauskas, pavad. - j.b. v. 
V. Eimutis; sk. vyčių - v-kas - s.v.v.sl.
S. Žiedas; skautų - v-kas - s.v. D. Ge- 
clauskas, adj. - s.v.sl. E. Karpavičius; 
vilkiukų - v-kas - s.v.sl. T. Jabolonskis, 
adj. - pi. R. Kabaila.

Seserijos stovyklą, sudarė: vyr. 
skaugių pastovyklė - vadovė - v-s-v-sl. 
E. ZiĄrtė; skaučių - vadove v.s.v.sl. 
R. Milvydaitė, adj. - pi. D. Neverauskaitė; 
paukštyčių - vadovė - v.s.v. si. L. Barku- 
tė, pav. - v. s.si. D. Sadauskaitė.

Stovyklos metu, be nuolatiniu užsi- 
e'tnimų, z'aidimų, maudymosi, ir t.t., viena 
diena skirta Sydnėjaus ir jo apylinkių 
apžiūrėjimui, pravesti įvairūs konkursai, 
kasdien rengti, pačių jaunųjų pravedami 
laužai. Daugelis stovyklautojų įsigijo 
aukstesnius patyrimo laipsnius arba 
specialybes.

Stovyklos mityba rūpinosi p. A. 
Jablonskienė, talkinama nuolatinio per
sonalo, susidedančio is” P. Antanaičio J. 
ir B. Dambrauskų, A. Mikutavičiaus ir J. 
Petrukevičiaus, talkinamų, be to, padienių 
pagelbininkių.

Sausio 6 d. įvyko Rajono Vadovu 
Suvažiavimas, o sausio 12 - sk. vyčių 
sąskrydis.

V.s. A. Jakštas, talkinamas instruk
torių, pravedė stovykloje jaunųjų vadovu 
kursus, kuriuos baigė V. Dagy te, A. 
Cielskytė, s.v.sl. T. Jablonskis, s.v.sl. 
A. Jakštas, pi. A. Jančiauskaitė, A. Jus-

"GELEŽINIO VILKO” skautų vyčių 

būrelio sueiga - Inglebume.

Sausio mėn. 19 d. skautų žemėje 
Inglebume įvyko skautų vyčių, ir vyres- 

-nių sesių - Vaidilučių pasitarimas. Da
lyvavo 8 vyčiai - ir 2 sesės. Būrelio va
das atsiprašo vyr. sesių vadoves J. Bo- 
gušaitės, kad nors ir bandė, bet negalėjo 
su ja susirišti - todėl gal ir suprantamas 
toks mažas vyr.. sesių dalyvavimas. Taip 
pat gaila, kad skautai vyčiai su didesnia 
skautiška patirtimi negalėjo dalyvauti.

Programoje pirmoje eilėje buvo svars" 
tomas “post mortem” praėjusios sto
vyklos ir buvo prieita išvados, kad tru
ko koordinacijos pačių vyčių tarpe ir del 
to stovyklos disciplina kentėjo. Buvo 
nutarta per kitą, stovyklų pasitempti ir 
daugiau aktyviai dalyvauti stovyklos 
tvarkyme. Toliau buvo nutarta padėkoti 
skautininkui broliui B. Barkui už” jo 
darbą ir stovyklos tvarkymą bei vadova- 
vymą. Skautai vyčiai ir vyr. sesėms pri
tarus nutarė surengti iškylą tunto skau
tams ir skautėms į Burning Paims, išky
la numatyta suruošti vasario men. 18 d.

Po pasitarimo buvo skautiškas lau
žas ir skambant lietuviškom dainom buvo 
užvalgyta “smėlio laumiu” (sandwiches) 
kurias paruošė* vyr. sesės ir pasilinks
minta daugiausiai limonadu. Sueiga bai
gėsi _2 vai. naktį ir visi patenkinti išsi
skirstė namo. „ „Ričardas Bukevicius.

*“Gel. Vilko” skautųvyčiųbūrelio vadas 

kaitė, pi.* R. Kabaila, pi. A. Klovaitė, 
P. Kruzas, pl. V. Maksvytyte, pi. D. 
Neverauskaite, si. J. Sakalauskas, pi. 
A. Straukas, pi. R. Šaulys, pl. V. Viliū- 
naite.

Stovykla leido savo jumoro -infor
macijos laikraštį, pavadintą “Krambam- 
bulio” vardu. Ji redagavo - v.s.v.sl. 
E. Zižytė, v.s.si. E. Kiverytė, v.s.pl. 
G. Viliūnaitė ir s.v.sl. R. Sadauskas, 
talkinami visos eilės bendradarbių.

Sausio 13 d. - stovyklos uždarymo 
metu - paskelbta visa eilė vadovų apdo- 
vanotųLSS žymenimis, bei pakeltų į 
vyresniškumo laipsnius rajono 25-mečio 
proga: Geležinio Vilko Ordinu apdovano
tas v.s. V. Neverauskas; Padėkos ordinu 
- v.s. B. Žalys; Lelijos Ordinu - s. A. 
Karpavičius; Už Nuopelnus Ordinu - s. 
E. Laurinaitienė, ps. V. Deikus; Už Nuo
pelnus Ordinu su rėmėjo kaspinu - A. 
Šliogeris, A. Kataržis; Tėvynės Dukros 
žymeniu - ps. L. Žalienė, v.s.sl. N. 
Stašionienė; Vėliavos žymeniu - v.s.v.sl. 
L. Barkutė, v.s.sl. U. Kazokaitė ir s.v.sl. 
A. Jakštas; Pažangumo žymeniu - v.s.pi. 
R. Maksvytytė, pl. V. Viliūnaitė ir s.v.sl. 
T. Jablonskis. į vyr. skautininko laipsni 
pakeltas s. dr. A. Mauragis; į skautininko 
laipsnį - ps. B. Barkus, ps. A. Dudaitis.

Susitvarkymo ir švaros konkursą 
skaučių pastovykles laimėjo “Šatrijos” 
tunto “Voveraičių” skiltis, paukštyčių 
vilkiukų sekcijos - “Aušros” tunto 
“Varnų” skiltis, skautų pastovykles - 
pirmą vietą lygiomis pasidalino “Aušros” 
tunto “Slibinų” ir “Vilniaus” tunto 
“Erelių” skiltys.

Simo Narušio vardo pereinamąjį 
skydą laimėjo “Džiugo” tuntas, pripa
žintas pažangiausiu tuntu rajone.

Paskiromis dovanelėmis atžymėti:_ 
daugiausiai taškų surinkusios skilties 
skiltininkas - pi. R. Kabaila; geriausia 
skautu skiltis (“Aušros” t. "Slibinai” 
ir “Vilniaus” t. “Ereliai”) geriausia 
skaučių skiltis (“Šatrijos” t. "Voverai- 
te's”); geriausias skautas (aušrietis 
pi. R. Kabaila); geriausia skaute' (aus- 
rietė pl. V. Viliūnaitė); geriausias skil
tininkas (aušrietis s.v.pl. A. Jakštas ir 
vilnietis pi. A. Straukas); geriausia 
skiltininkė (šatrijietė pi. A. Jančiaus
kaitė); geriausias vadeivas (džiugietis 
s.v.v.sl. S. Žiedas); geriausia vadovė 
(džiugiete' v. s.v.sl. R. Milvydaitė); 
pažangiausias vilkiukas ( aušrietis R. 
Pullin en).

Tą dieną stovykla užbaigta stovyk
lautojų perversmu, nuverčiant senąją 
stovyklos valdžią, nauju stovyklos vir
šininku paskiriant vilkiuką R. Pullinen.

v.s. B.Ž.

***

Jubiliejinėje.skautų stovykloje vilkiukai su senu vilku R. Kabaila prie vėliavos 
nuleidimo Inglebume.

Geležinis Vilkas 25 metų jubiliejinėje skautų stovykloje Inglebume.
Nuotrauka J. Zinkaus.

LIETUVIŠKOS SKAUTYBĖS 
ATEITIS AUSTRALIJOJE.

Ričardas BukeviČius.

Spausdiname jauno skau
tų vadovo sias originates 
mintis, kurios buvo jubilie
jinėje stovykloje Ingleburne, 
vadų suvažiavimo proga, pa
reikštos pašnekesio formoje.

Red.

Praėjusiais metais, berods, gruo
džio mėn. 17 d. Melbourno skautai 
“Džiugo” tuntas šventė savo 25 metų 
gyvavimo sukaktį. Šiandien čia susirinkę 
vadovai iš visų Australijos vietovių, ku
rių as noriu paklausti, kaip Jus manote 
kas bus dar už 25 metų, ar mes susitik
sime vėl panašiose aplinkybėse - ar bus 
lietuviški skautai - ar jie kalbės lietu
viškai - ar jie bent- jausis esą lietuviai 
ir ar musų trispalve plėvesuos virš musų 
galvų?

As bandysiu duoti pasiūlymus į. kai 
kuriuos klausymus ir prašyčiau Jus, 
mieli broliai, įsijungti į diskusijas ir 
pagelbėti man rasti tinkamus atsakymus 
į mums visiems taip rūpimus klausymus.

1. Kas liečia skautybė bendrai, tai 
aš noriu pabrėžti, kad mano tema yra 
daugiau apie lietuvišką skautybę, bet aš 
noriu paminėti keletą žodžių ir apie 
skautybę aplamai. Skautybės programos 
turės keistis prisitaikant prie skirtingų 
gyvenimo sąlygų; ji jau keičiasi J.A.V. 
ji keisis ir kitur.

Man atrodo, kad skautai kaip tarptau- 
tįnė organizacija turėtu daugiau susikon
centruoti labai aktualia tema (issue) bū
tent:

“Gelbėkime savo planetą - žemų”, 
ir peršiauklėti gamtos gynybai ir lyg
svaros tarp žmonijos ir augmenijos iš
laikymui - prieš erdve’s ir žemės teršimą 
ir gerbūvio žmonijai be rasės ir pažiūru 
skirtumo.

Kas liečia senų skautijos programą 
tai militarizmo dvasia skautų organiza

t ... ... . :•
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cijoje turėtų būti minimali. Rikiuotė, 
žygiavimas į koją neturėtų būti panašus 
į kariuomenės, bet daug laisvesnis ir 
pati skautų organizacijos disciplina 
turėtų išplaukti iš .vidaus - dvasinio 
išsiuaklėjimo- ir atsakomybės supratimo, 
o ne iŠ viršaus, rėkimais ir drausmės 
baudomis. Reikia pažvelgti į siu dienu 
jaunimą, ir suprasti, kad barzdos ir ilgi 
plaukai tai yra jaunų žmonių protestas 
prieš militarizmą ir nors barzdos ir ilgi 
plaukai vakarų pasaulyje jau pradeda 
išeiti iš mados, jaunimo prieš militari
nis jausmas visame pasaulyje pasilieka 
labai stiprus. Jaunimas yra nusivylęs 
visa pasaulio politika bei ekonominėm 
mechinacijoms (Korėjos bei Vietnamo 
karai, badas Indijoje, skerdynės Afrikoje 
etc.) ir nori sukurti pasauli meiles ir 
gerbūvio rėmuose (make love not war).

Skautų organizacija nėra militarinė 
organizacija ir jeigu mes vadai norime 
patraukti jaunimą, mes turime juos išauk
lėti kaip savistovius savim pasitikinčius 
individus, kurie butu tiek išradingi, kad 
bet kokiam pavojui esant galėtų panau
doti savo iniciatyvą ir savo draugų, skil
ties pagelbą atlikti pavestus uždavinius 
ne taip kaip vadas iš viršaus įsakė, bet 
kaip jie patys randa reikalinga, (trys 
skiltys kiekviena kitaip supras savo uz"- 
davini, Ar neprieisime prie anarkįjos? 
Red.)

2. Lietuviškuose skautuose aktyvus 
vyčių vyr. skaučių ir geltonšlipsių 
skiltininkų bei jų pasklusnumas turėtu 
būti mūsų tikslas (order of the day). 
Daug daugiau galios (authority) bei ini
ciatyvos turėtų būti duodama gelton- 
šlipsiams skiltininkams, nes lietuviškos 
skautybės interesai reikalauja, kad mes 
lietuviai išsiauklėtumėme kaip galima 
daugiau jaunų vadų, nes be vadų nebus 
nei lietuviškų skautu. Stabo posėdžiuose 
(tunto ar draugovės) turėtų dalyvauti 
ne tik draugininkai bet ir geltonšlipsiai 
ir aktyvūs vyčiai bei vyr. skautės ir ju. 
balsas bei norai turėtų būti išklausyti 
ir tuo mes tikrai galėtumėme bent pri
daryti ta. plyšį tarp senimo ir jaunimo 
(generation gap).

Štai keletas pavyzdžių: 1. Stovyk
los sargyba turėtu būti skiriama ne sto
vyklos adjutanto, bet pavedama paskiro
mis skiltimis, sakysime, šiandien vyčiai, 
lytoj “Lokiai”y poryt “Vilkai” ir t.t. 
Čia jau būtu, skįltininkų darbas paskirti 
skautus į pamainas ir prižiūre'ti kad jie 
savas pareigas atliktų. Adjutantas tįik 
retkarčiais patikrintų ir tik- ginčui įs
kilus tarpininkautų.

Antras pavyzdys - pažangūs gelton
šlipsiai turėtų būti prileidžiami prie 
stovyklos darbotvarkės sudarymo, bent 
leidžiant jiems pasisakyti, kokius pra
timus bei žaidimus jie norėtų atlikti ir 
jeigu galima jų norus patenkinti. Skautai 
galėtų vadovauti užsiėmimams, o skau
tai vyčiai ar vyr. skautės galėtų daly
vauti tik kaip stebėtojai ir įsiterptų tik 
tuo atveju jeigu užsiėmimai ir jų vykdy
mas prieštarautų skautybės principams 
ar dvasiai.

Vienas reikšmingas faktas yra tas, 
kad skautams dar prieš stovyklą, reikia 
pasakyti, kad skautybės rėmuose jie 
patys gali dalyvauti stovyklos programos 
sudaryme ir vadovauti jos vykdymui, bet 
neturi panaudoti jiems suteiktą pasitikė
jimą piktam. Aš, kaip jaunas vadovas, 
manau, kad parodytas pasitikėjimas ir 
uždėjimas pareigu bei atsakomybės jau
nesniems atneš“ daugiau gero, negu ža
los ir dauguma atsilieps (Will respond) 
ir atliks savo pareigas geriau negu se
nieji vadai tikisi. (Nukelta; į 7 pusL)
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"MUSIL PASTOGES” 
KORESPONDENTAS APLANKE 

HELMUTĄ, ADELAIDĖJE.

Spausdiname pasikal
bėjimą su Helmutu Bakaičiu, 
kuris šiuo metu yra South 
Australian Theatre Company’s 
youth activities programos 
direktorius.

- Ponas Direktoriau, Jūsų vardas 
yra nuolat minimas australų spaudoje 
gal galite ką. nors pasakyti “Musų 
Pastogės” skaitytojams apie save?

- Gimiau Vokietijoje. Į Australiją 
atvykau su -tėveliais būdamas keturių 
metų. Lankiau Fort Street Boys High 
School - Sydnėjuje ir University of New 
South Wales kur studijavau dramą ir

vaidybą Valstybiniam Dramos Institu
te. Baigęs, gavau diplomą ir dirbau su 
Young Elizabethan Players, Melbourne 
Theatre Company ir Old Tote Theatre 
Company Sydnėjuje.

- Jūs gražiai ir teisingai kalbate 
lietuviškai.

- AŠ lankiau Banks towno lietuvių 
Savaitgalio mokyklą, kur mano tėvelis 
buvo mokyklos vedėjas. Su tėvais kalbu 
lietuviškai už tai ir neužmiršau nei 
kalbėti, nei rašyti lietuviškai.

- Australų spauda JtTs iškėlė kaip 
žinomą aktorių, rašytoją ir vaikų dramos 
specialistą. Gal galite ką nors papasako- Kas 'nori daug pinigu užsidirbti, tegu
ti apie savo karjierą? būna gydytojais. Kam patinka menas ir

- Mano karjiera kaip aktoriaus prasi- teatras ir jeigu turi gabumu, tas gali
dėjo dar gimnazijoje. Rodos buvau 16-kos pabandyti. Mano mamytė dainuoja tokia
metu, kai vaidinau pirmą kartą, Hamletą 
Sydnėjuje. ABC padarė filmą ir rodė 
televizijoje. Dirbdamas su Young Eliza
bethan Players vaidinau visokias roles. 
Melbourne dirbau apie tris metus, kas 
metais gaudamas geresnes ir didesnes 
roles. Dirbau su žinomais direktoriais 
kaip Sir Tyrone Guthrie, George Ogilvie, 
John Bell ir kitais. Sydnėjuje vaidinau 

gos liks veikti. Atrodo galimas dalykas, kad 
bus reikalaujama iš visų prisidėti prie pa
reiškimo, kuriuo pasmerkiamas jėgos var
tojimas. Toks dalykas gali būti paverstas 
savo rūšies sutartimi, pasirašyta, aprūpin
ta antspaudaiM ir nugabenta kur reikia. 
Bet ko vertas bet koks Sov. Sąjungos para
šas? Kol Vakarai dar leisis užliūliuojami ir 
pasiduos monumentaliai ir pavojingai iliu
zijai, pasvarstytinas raportas, kurį yra pa
teikęs Jungtinių Valstybių senatas, pava
dinęs „Sovietų politinės sutartys ir jų pa
sėkos“, kurį pirmininkas baigia šitaip:

„Sovietai nesilaiko jokio tarptautinio įsi
pareigojimo, nebent tai būtų aiškiai pato
gu Sov. Sąjungai. Aš rimtai abejoju, ar 
bet kuri kita didelė tauta visoje civilizaci
jos istorijoje yra pasiekusi tokio klastingo 
rekordo kaip ši tokiu trumpu laiku“. Ga
lima 'būtų sakyti, kad čia reiškiama tokia 
priešiška pažiūra apie priešo kraštą. Ačiū 
Dievui, Britų ambasadorius Helsinkyje, 
mūsų delegacijos vadovas, yra taip pat pa
sakęs, kad „popierinės garantijos ir gerų 
intencijų pareiškimai“ nėra jokia apsauga 
prieš karinę galią.

„Neseniai 128 ^pyietiniai žydai pasiuntė 
saugumo konferencijai tokį pareiškimą: 
„Mūsų nuomone, prieš skelbiant naujas 
deklaracijas, vistiek, kokio gerumo jos bū
tų, reikia neišsisukinėjant žiūrėti, kad bū
tų vykdomos jau priimtosios. Pirmiausia 
mes turime galvoje žmogaus teisių dekla
raciją, kurios nevykdant jokia tauta ir joks 
individas negali jaustis saugus. Tačiau ne 
paslaptis, kad , tam , tikri, .tos deklaracijos 
dėsniai ir tarptautinis susitarimas dėl pį-
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apie vienus metus.
Ką galėtumėte pasakyti apie 

televiziją?
- Nepatinka, esu padaręs filmą 

Romeo and Juliet, vaidinau Homicide ir 
Division 4.

- Ką apie radiją?
- Patinka. Ilgokai dirbau Theatre 

of the Air ABC programos.
- Ka apie filmas?
- Filmos man patinka. Esu parašęs 

ir vaidinau “Shirley Thompson versus- 
the Ailiens”. Ta filmą buvo rodoma Film 
Festival Sydnėjuje ir Londone.

“Stork” buvo mano pirmoji komer
cinė filmą, kurioje vaidinau. Ta filmą 
laimėjo premiją ir buvo rodoma visoje 
Australijoje pernai ir f rodos , dabar 
yra Anglijoje.

v - Jus Rašytojas?
- Geriausiai man patinka rašyti 

vaidinimus. Mano leidėjai (Heineman 
Publishing Company) išleido, mano vai
dinimus knygos formoje. Mano vaidinimai 
yra naudojami Viktorijos ir Pietų Aus
tralijos mokyklose. Paskutinis mano 
veikalas suaugusiems (Shadows of 
Blood) buvo pernai pastatytas “Nimrod”
teatre Sydnėjuje.

- Esate vaikų, dramos specialistas?
- Man visada patiko dirbti su vai

kais. Pirmasis mano veikalas “Chinese 
Love Tree” buvo pastatytas daug metu 
atgal Melbourne su dideliu pasisekimu. 
Pietų Australijos Švietimo Ministeris 
man pavedė pravesti dramos auklėjimo 
programą mokyklose. Pagal mano metodą 
visi klasės mokiniai yra įtraukiami į 
darbą. Vietoje to, kad vaikai būtų stebė
tojai, jie galės parašyti, pastatyti ir 
kritikuoti savo darbus. Tokiu būdų vai
kai Įgaus geresnį supratimą apie dramos 
reikalavimus ir jos reikšmę jaunimo 
auklėjime.

- Ką galite pasakyti apie lietuvių 
teatrą?

- Girdėjau, kad lietuviai turi savo 
mėgėjų teatrą Adelaidėje. Nebuvau dar 
pakviestas apsilankyti.

- Ar daug lietuvių sutikote Savo 
profesijoje?

- Nesutikau dar nei vieno lietuvio 
arba lietuvaitės profesionaliame teatre. 
Jeigu kas nors yra - tai būtu malonu 
susirašinėti lietuviškai.

- Adelaide turi savo Festival of 
Arts. Ar Jūs dalyvausite?

- Mūsų teatras vaidins Festivalyje. 
Aš esu pakviestas pravesti vaikų pasi
rodymus per Festivalį ir jau pradėjome 
ruoštis.

- Malonu buvo pasikalbėti. Gal turi
te kokius patarimus jaunesniems “Musų 
Pastogės” skaitytojams?

- Aktoriaus profesija yra sunki.

lietuvišką dainą;
“Menas galingas ir stebuklingas, 

veršiui auksiniam papirkt nesiduos”.
- Ačiū už malonu^pasikalbėjimą,lin

kime Jums dar labiau iškilti kaip akto
riui ir kaip rašytojui australų literatūroje, 
o taip pat būtų malonu,kad Jūs kada nors 
parašytumėte ir į'*M.P.” skaitytojams.

M.M.

ŠAUNI JAUNOJI PORĄ,

Gruodžio mėn. 8 d. saulutei žais
mingai barstant popiečio spindulius, jau
ni akademikai ir vyresnieji draugai bei 
giminės būreliais rinkosi įMelboumo 
Grammar School St. Peter’s koplyčią, 
kad čia pagerbus Audronės Virginijos 
Dumskytės ir Paul Richard Hanson vestu
vines apeigas.

Tėvelis p. Vytautas Dumskis atvedė 
Audronę lydimą pamergių: Sigutės Pet
raitytės ir kitų dviejų jos studijų drau
gių, žydinčią pačiu jaunystės grožiu, prie 
altoriaus jau laukiančiam Pauliui. Iš
kilmingose jungtuvių apeigose Audrone 
ir Paulius sumainė aukso žiedus, prašy
dami Dievo palaimos, pasiryžo džiaugs
me ir varge eiti kartu naujo gyvenimo 
keliu.

Po bažnytinių apeigų vestuvinė 
puota įvyko puošnioje Fontainebleau 
parengimų salėje Elwoode, prie jūros 
kranto, kuriai vadovavo vyr. pabrolį s 
Dr. Peter Padbury.

Jaunuosius Audronę ir Paulių tėvų 
vardu sveikino jaunojo tėvas Mr. Colin 
Hanson, kuris prieš daugelį, metų buvo 
sutuoktas toje pat koplyčioje. Gausybę 
sveikinimų ir telegramų iš Amerikos ir 
Australijos skaitė pabroliai, gi sveiki
nimus iš Lietuvos skaitė pats jaunasis 
Paulius. Maloni staigmena jauniesiems 
buvo išgirsti sesutės Armidos sveikini
mą telefonu iš Londono.

Jauniesiems bendromis jėgomis per
plovus vestuvinį tortą o visiems sve
čiams keliant šampano taures, sugiedo
tos , angliška linkėjimų ir lietuvis'ka 
“Ilgiausių Metų”, dainos.

Jaunasis - Paulius, žmonos Audronės 
ir savo vardu, padėkojo tėvams ir sve
čiams už gražius linkėjimus ir dalyvavimą 
jų reikšmingoje šventėje.

Audronė ir Paulius Han son’ai — daug 
žadanti ir graži pora, kurių gyvenimo 
kelias paruoštas jų sėkmingu darbu. 
Paulius Richardas Hanson mokėsi Mel
bourne Grammar School ir baigė Mel
bourne Universiteto Medicinos Fakulte
tą, su aukščiausiais pažymiais (su tumo
rais). Kaip medicinos daktaras dirba

SU KUO BUS TARIAMASI HELSINKYJE?

(Atkelta iš 1 psl.)
Bendrasis Jungtinių 

Valstybių-Sov. Sąjungos (komunikatas sako: 
„Galutinis tikslas yra visuotinis ir visiškas 
nusiginklavimas, įskaitant atominį nusi
ginklavimą, griežtoje tarptautinėje kontro
lėje. Pasaulinė nusiginklavimo konferenci
ja galėtų suvaidinti savo vaidmenį atitin
kamu šio vyksmo metu“. Amerikiečiai ir 
rusai tartųsi per europiečių galvas bendra
jam savo pačių patogumui.

„Ar turi būti pakartotas Jaltoje pasireiš
kęs Roosevelto naivumas? Galima stebėtis, 
kas čia ką išnaudoja. Gali būti, kad Hel
sinkyje kitais metais sovietai iškels savo 
reikalavimus. Ligi šiol dažnai būdavo pra
sitariama apie NATO ir Varšuvos pakto 
panaikinimą. Jeigu taip atsitiks, dvišalis 
susitarimas tarp Varšuvos ir Sov. Sąjun

Dr. Paul Richard ir Audronė Virginija
Hanson

Alfred ligoninėje Melbourne. Audronė Vir
ginija Dumskytė - (Hanson, Vytauto ir 
Ados Dumskių duktė, yra paskutinio kur
so Melbourne Universite to Medicinos 
Fakultete gabi ir darbšti studentė.

Tenka dar karta, prisijungti prie 
Audronei ir Pauliui pareikštų gražią 
linkėjimų, įžengusiems į naują gyvenimo 
kelią.

Igans Alekna.

lietinių ir politinių teisių, taip pat pasira
šytas ir SSRS, tebeignoruojamas Sov. Są
jungoje, kaip tik toje valstybėje, kuri rodo 
iniciatyvą Europos konferencijai sušaukti. 
Numatyta, kad kiekvieno krašto pilietis tu
ri teisę netrukdomas palikti savo gyvena
mąjį kraštą, bet tai paneigiama sovietinės 
valdžios, kuri sako, kad ji pati viena turi 
teisę nuspręsti pagal savo valią, kas gali 
palikti SSRS, o kas ne. Tai yra neabejoti
nas pažeidimas .tarptautinio įsipareigojimo, 
Sov. Sąjungos savanoriškai prisiimto. Tai 
kur yra ta garantija, kad tie principai, ku
rie siūlomi Europos konferencijai priimti, 
Sov. Sąjungai taip pat nebus vien tik po
pierius?“

„Žinoma, bus sireniškų balsų, kurie ša
kys: „Bet šįkart viskas bus 'kitaip“. Šitai 
mes girdėjome, kai 1943 m. buvo panaikin
tas komintemas, ir 1947 m., kai kominter- 
nas buvo paleistas. Mes tai girdėjome, kai 
Sov. Sąjunga bandė atominius ginklus įga
benti į Kubą 1962 m. Sov. Sąjunga ne tik 
užpuolė Čekoslovakiją, bet taip pat darė 
spaudimą Rumunijai ir Jugoslavijai. Ma
siškai telkiama kariuomenė Kinijos pasie
nyje, ir Sov. Sąjunga grasina Kinijai ato
miniais puolimais. Tie patys vyrai, su kur
čiais mano draugas užsienio reikalų sekre
torius vasarą tarsis Helsinkyje, yra kaip 
tik tie, kurie buvo susėdę Ciemoje ir Bra
tislavoje ir sakė „Taika, nesikišimas“, o 
paskui atsiuntė daugiau karinių dalinių į 
Čekoslovakiją, negu amerikiečiai į Vietna
mą. šitie vyrai yra nepataisomai sukti. Jie 
pateisins jėgos pmaudojdmą bet kada, kai 
tiktai 'bus reikalinga vykdyti Brežnevo 
doktrinai“.
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LIETUVIAI YRA GERI 
ŠACHMATININKAI.

Algirdas Gustaitis.
Šachmatai yra labai senas žaidimas. 

Kas ir kada juos pradėjo vartoti, tiks
liai nežinoma. Įsigalėjusi nuomonė, kad 
jie išrasti Indijoje susilaukia kritikos 
ir priesirodžių. Yra tvirtinančių, kad jie 
sugalvoti kaž kur Rytuose, bet nebūtinai 
Indijoje. Europiečiai šachmatais žaisti 
išmokų iš arabų, anų vykdytų Europos 
užkariavimų laikotarpiu atneštu, pirmiau
sia i Ispaniją, kur jau 1561 m. šachmatų 
žaidimo ir pamokymo buvo išleista knyga.

Musų istorikams ar šachmatininkams 
reikštu, nustatyti, aprašyti senosios Lie
tuvos šachmatininku, kokiais buvo nema
ža mūsų didžiūnų. Tai gali būti visiškai 
atskira istorinė tema. Kas jų pradės 
nagrinėti?

Lietuvos šachmatininkų istorija 
pradėti nuo nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpio (1918 metų) yra tikras nesu
sipratimas ir didžiai apgailestautinas 
musų šachmatininkų praeities nežinoji
mas. Taip, galima didžiuotis mūsų ne
priklausomoje Lietuvoje pasireiškiusiais 
šachmatininkais, kur labiausiai pagarsė
jusiu ir populiariu buvo Vladas Mikėnas, 
Lietuvos šachmatininkų garsą. iškėlęs į 
pasauline aukštumų. Jis daugeli kartu, 
atstovavo Lietuvą tarptautinėse šachma
tininkų varžybose ir yra laimėjęs pries 
tokius garsius ir kiekvienam pasaulio 
šachmatininkui žinomus šachmatų žai
dimo meisterius, kaip Aliochin, Keres, 
Stahlberg ir 1.1.

Lietuvoje buvo nemaža ir gerų, 
šachmatininkų. Jų išskirtinai gerų yra 
ir dabar užsienyje. Apie juos nuolatos 
rašo musų užsienyje spausdinama spau
da, pasipuošdama ją nuotraukomis. 
Geru, šachmatininku yra ir dabartinėje 
okupuotoje Lietuvoje, kur vis dar atžy- 
mėtinų laimėjimų pasiekia tas pats 
Vladas Mikėnas.

Vladas Mikėnas buvo Lietuvoje 
parengęs gerą knygų apie šachmatus, 
kuria turėjau ir ja naudojausi. Neseniai 
atsiklausiau vieno bičiulio okup. Lietu
voje, bet knygynuose jis negalėjo su
rasti jokios lietuvių kalba knygos apie 
šachmatus.

LAUKTINA ŠACHMATININKAMS 
KNYGOS

Gaila, kad užsienyje gyvenantieji 
musų šachmatininkai nėra parengę ir 
pasistengę išleisti šachmatininkams 
knygos. Gaila, jie nei viename laikraš
tyje, žurnale neveda šachmatininkų

Linksmos Ądelaidiškės sporto šventės 
metu

SIAURĖS AMEJUKOS LIETUVIU. 
FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO 

SĄJUNGOS
Centro Valdyba ruošia krepši

ninkų išvyką į. Vakarų Europa rug- 
piūcio - rugsėjo men. Rinktine bus 
sudaryta iš pajėgiausių JAV ir Kana
dos lietuvių, krepšininkų. Tuo pačiu 
metu planuojama į Europą pasiųsti 
moterų tinklinio rinktinę ir stalo 
teniso zaidikus.

■ ‘ " *** ■ •

Musų Pastogė Nr. 4. 1973.1.29 psl. 6. 

skyriaus. Jiems reikėtų sudaryti, bent 
užsienio lietuvių. spaudos šachmatinė
mis temomis .paskelbtų straipsnių, raštų 
bibliografiją ir ją duoti kad ir tokios 
apie šachmatus knygoje.

Lietuviai šachmatininkai buvo 
(neapibrėžiu laiko sąvokos) ir yra vieni 
pasaulio geriausiu šachmatininkų ir 
šitai būtinai reikėtų pagarsinti ne tik 
savųjų tarpe (daugelis jaunimo apie 
tai visiškai nieko nežinol), bet ir sve
timiesiems. Pavyzdžiui, lietuvių šachma
tininkai Australijoje yra puikiai pasiro
dę, gi Arlauskas 1950 m. laimėjo Aus
tralijos šachmatininkų karūną - meisterio 
titulą.

Kanados šachmatininkų garsenybė 
yra lietuvis P. Vaitonis, laimėjęs ištisą 
eilų plačiu sričių šachmatininkų varžybų, 
o 1951 ir 1957 m. net visos Kanados 
šachmatų meisteris. Nepriklausomoje 
Lietuvoje šachmatų pirmenybės buvo 
laimėjęs net trejetą metų!

JAV-se taip pat yra labai pajėgių 
lietuvių šachmatininkų, laimėjusiu. įvai
rius miestų, sričių ir kitokius lošimus. 
P. Tautvaišas, K. Merkis, Keturakis, 
Zujus, Šveikauskas, K. Jakštas, E. 
Staknys ir kiti yra žinomi ir ne kartą, 
aprašyti specifinių šachmatininkų spau
dos. Apie lietuvius šachmatininkus rašė 
ir plačiajai visuomenei skiriama kana
diečių, amerikiečių, australą ir kitų spau
da.

Čia jokiu būdu nėra įvertinimas ar 
isvardinimas žymių lietuvių šachmatinin
kų, tik labai trumpas kai kurių, toli 
gražu ne visų, suminėjimas.

Turint tokį gausų ir pajėgų lietuvių 
šachmatininkų būri reikia stebėtis, kad 
iki šiol jie nesiteikė parengti pilnesnės 
knygos apie lietuvius šachmatininkus 
užsienyje. „ z „

LIETUVIŠKAS ŠACHMATU LOSIMO
STILIUS?

Yra įvairių, labai plačiai išgarsintų 
šachmatinio lošimo stilių, ypatingai 
išnagrinėtų los'lmo pradžioje. Geri šach
matininkai pagrindinius lošimo stilius 
privalo žinoti, kitaip jie gali būti įvelti 
į nelemtas painiavas.

Negirdėjau apie jokį lietuvišką, 
šachmatininkų stilių. Ar mūsų šachmatų 
meisteriai nieko naujo neišrado? Ar jau 
negalima nieko naujo išrasti?

Ar bandėte tokį lošimo būdą? Abi 
.pusės sutaria pradėti lošti pėstininkais 
nustatyta tvarka. Figūrų visiškai neju
dina, iki viena pusė arba išbaigia savo 
pėstininkus, arba neturi kur daugiau su 
savo pėstininkais eiti. Tada pradeda 
lošti figūromis Šachmatininkams nusta
tytomis ėjimo taisyklėmis.

Neseniai toli lošimo būdą pasiū
liau pas mane atvykusiam vienam vokie
čiui, labai mėgstančiam žaisti šachma
tais. Mudu pabandėme ir patyrėme gerokai 
skirtingo įspūdžio. Kita karta, vėl su
tarėme taip lošti. Jis keistas, bet savo
tiškai įdomus.

Gal tai galima pavadinti lietuvišku 
šachmatų los'imo stiliumi? Be abejonės, 
priklausys nuo tokio lošimo būdo prigi- 
jimo> ar atmetimo.

KNYGĄ PARENKITE LIETUVIŠKU 
ŽAIDIMO BŪDU

Labai keista, bet amerikiečiai 
šachmatinius galvosūkius, meisterių 
partijas rašo amerikietišku (iš ko jį 
paėmė?) būdu. Jie flustatė, kad viena 
pusė vadinama karaliaus, kita karalie
nės. Ir parašo, kad tokios pusės tokia 
figūra pastatyta j langelį, kuri tik ap-. 
taria.

Europiečiams toks šachmatų lošimo 
būdas yra tikras galvosūkis ir didele 
painiava. Turiu knygą, išleista “The 
New York Times” su visais Fischer - 
Spassky. 1972 m. pirmenybių losimais, 
parengta R. Roberts. H.C. Schonberg, 
A. Horowitz ir S. Reshevsky. Keletą 
partijų bandėme, naudodamiesi tenai su
rašytu būdu, lošti.

Kartais nežinai, padarei teisingą 
ėjimą ar ne. Kai kurias partijas negalė
jome sulošti (su tuo vokiečių šachma
tininku), nes kaž kas neatitinka.

Lietuvoje ir Europoje (ar visoje Euro
poje?) buvo lengvas, paprastas šachma
tinių žaidimų būdas, nustatomas raidėmis 
ir skaičiais, kokiais pažymėta lošimo 
lenta. Tokiu būdu neįmanoma padaryti 
klaidos ir nereikia be reikalo sukti galvos, 
stengiantis suvaikyti painų ir tikrai blogą 
amerikietiško uždaviniavimo rašymo būdą.

Pasiruošimas šokiui Lietuvių Dienų metu Sydnejuje

AUSTRAUJA PAUKUS
Antanas Laukaitis.

KELIONĖJE PO AMERIKĄ IR 
KANADĄ.

Aplankęs didžiąsias New Yorko 
Įžymybes ir pamatęs truputį lietuviš
kojo gyvenimo čia, pasileidau link 
industrinio „automobilių fabrikų miesto 
Detroito. Sį kartą skridimą lėktuvu 
pakeičiau į automobilį. Savo gero prie- 
teliaus sportininko Algio Daukšos 
vairuojamas “Ugninis Paukštis” ko
ne oru skrieja per geruosius Ameri
kos greitkelius, su kuriais net garsio
ji Vokiečių autostrada negalėtų lygin
tis, kai apie mūsų “geruosius” Aus
tralijos kelius geriau šį kartą visai 
nutylėsiu. Po kelių valandų važiavi
mo pasiekiama Pensilvanijos kalnuo
tus kelius. Vaizdai labai puikūs, ypa
tingai įvariaspalvėm rudenio spal
vom pasipuošę miškai daro man labai 
senai matyta rudeninį vaizdą tiesiog 
įspūdingu. Algis aiškina man apie 
tuose kalnuose buvusias didžiąsias 
anglių kasyklas, kuriose dar taip ne
senai ir labai daug senosios kartos 
lietuvių sau duoną užsidirbo. Jis 
pasakoja man, kad kone kiekviename 
didesniame kasyklų miestelyje gali
ma ir dabar rasti lietuviškomis pa
vardėmis gyvenančių žmonių. Išvažia
vus iš kalnuotųjų Pensilvanijos ke
lių, Ohio valstybėje vaizdas tuoj pat 
pasikeitė. Lygumos kur tik akis už
mato ir greitkeliai kaip stiklas lygus, 
tik gaila, ne taip kaip Vokietijos 
autostradose - čia yra nustatytas va
žiavimo greitis, kail ten važiuok kiek 
automobilis tik ištraukia. Michigano 
valstybėje ir lygumų vaizdas mažai 
kuo skiriasi, tik man stebėtina, paly
ginus su Vokietija, Kanada ir net 
Australija, kad šioje taip turtingoje 
Amerikoje, važiuojant automobiliu, 
reikia taip dažnai ir „gana, daug mokė
ti įvairiausių mokesčių už kelius, til
tus* ir tunelius, kai anksčiau minėtose 
valstybėse kelių mokesčių beveik 
nėra.

Detroito miestas jau iš tolo at
rodo tikrai industrinis, nes dūmai ko
ne visa miestą buvo aptemdę. Apsi
stojame mes pas savo buvusius spor
tininkus draugus Edvardą Svęnticką, 
Stasį Butvilą ir jų malonias žmonas. 
Abu * jie buvo iškilus krepšininkai, 
kai šiuo metu iš sportinės pensijos 
juos baigia ištraukti jų vaikai, parėmę 
aktyvų sportavimą ir vadovavimą 
Detroito “Koyo”. Malonu buvo susipa
žinti su p. Sventickiene, kuri, pasi
rodo, buvo Laukaitytė* ir kaip Balti- 
morėje susigiminiavome su jos dėde 
Laukaičiu, taip ir čia Detroite draugo 
žmona virto man nuoširdžia gimine. 
Labai malonu šiame mieste buvo su
tikti savo gerus draugus Alę ir Joną 
Baltrušaičius, kurių net pabroliu teko 
Vokietijoje būti ir kurių, universite
tą baigusi vyresnioji dukra, gruodžio 
pradžioje sukuria lietuvišką akademi
nę. šeimą. Gaila tik kad aš negalėsiu 
toje didžioje vestuvinėje puotoje da-

Lietuviams šachmatininkams JAV-se 
ar kitur rengiant knygą, būtinai reikia lai
kytis lietuviško (europietiško) šachma
tinio žaidimo taisyklių, ne amerikietiškų. 
Neįsivelkite ir neveikite lietuvius į ne
vykusias amerikiečių šachmatininkų rašy
mo painiavas. Jas, kaip svarus, inčus, 
jardus, mylias, colius ir kitas nevykusias 
taisykles būtinai reikia pakeisti. 

lyvauti, o būtų įdomu pamatyti kaip 
ir Amerikoje yra sukuriamos šeimos. 
Vieną vakarą aplankau Detroito lie
tuvių klubą, kuris yra baigiamas apsup 
ti juodosios rasės ir į kurio kvartala. 
Įvažiuojant, buvau perspėtas uždaryti 
saugiai duris ir langus. Viduje radome 
gana nemažai jaunimo, kurie čia daro 
tautinių šokių, chorų ir kitokias jepe- 
ticijas. Ir mano jaunoji šofere LSven- 
tickaitė mikliai, kaip ir pas mus Aus
tralijoje, pardavinėja sportinės lote
rijos bilietus, nes ir čia jaunimui vi
suomet stokoja pinigų ir juos kaip 
nors reikia suorganizuoti. Susipažįs- 
tu su klubo pirmininku Dr. Vyt. Mile
rių, kuris per “Dirvą” jau mane “ge
rai” pažįsta ir tuoj prasideda nuo
širdus pokalbis ir lietuviškas vaišin
gumas, kurį aš radau kur tik lietuvių, 
ypatingai mano kelionės sekančių, su
tikau. Tikrai malonu. Pats klubas 
yra lietuviško gyvenimo centras, ypa
tingai naudingas visai jaunimo veik
lai. Savaitgaliais, didesnių subuvi
mų ar balių metu yra pasamdomi du ar 
daugiau negrai „ policininkai, kurie 
saugo visų svečių automobilius, nes 
jie patys su savaja rase gali daug 
geriau susikalbėti.

Palikus industrinį Detroitą, spau
džiame link Kanados ir gana greitai 
atsiduriame mūsų tos pačios karalie
nes Elzbietos valdomose kanadiškose 
žemėse. Skirtumo tarp Amerikos ir 
Kanados, bent pradžioje, beveik nesi
mato. Keliai tie patys, tik jau be 
mokesčių, kai vis toliau važiuojant, 
aiškiai matosi daugiau mūrinių namų, 
pakeičiančių Amerikoje taip populia
rius medinius. Ir, žinoma, pakelės 
miesteliuose tik viena kita taverna, 
hotelis, kas Kanada padaro, mano 
nuomone abstinentų kraštu, nes jei 
Amerikoje teko matyti taverną kiek
viename didesniame gatvių sankry
žos kampe ir jei Australijoje alaus 
barai ir klubai yra kone ant kiekvieno 
gatvės kampo, tai čia ypatingai lai
mingos turėtų būti žmonos, nes po 
darbo vyrui telieka tik į. namus va
žiuoti, ne taip kaip toje vyrų žemėje 
Australijoje, kur vyras nebus vyras, 
jei po darbo jis nesustos savo bare 
ar klube ir neišgers keliu ar kelio
likos bokalų, o jie yra dvigubai ir 
trigubai didesni už Amerikos ir Kana
dos alaus stiklų dydį, neužmirštant, 
kad ir Australijos alus yra tarp 7-8% 
stiprumo.

Besigrožėdami kanadiškais rude
nio vaizdais,, pagaliau pasiekiame 
plieno ir geležies pramonės miestą 
Hamiltoną, kuriame jau mūsų lauke* 
mano gerąs prietelius Kanados, Ame
rikos ir Australijos sportininkams la
bai gerai pažįstamas Jonas Bųlionis. 
Bulionis sporto veteranas iš Šančių 
ir “Aušros” berniukų gimnazijos, 
kuris su Amerikos lietuviais krepši
ninkais viešėjo Australijoje. Įdomu 
buvo susipažinti su jo sunumi jau
nuoju inžinierium ir žmona Rūta, kuri 
per visą laiką mane mokino kanadie- 
tiškai amerikoniško anglų kalbos ak
cento, mūsų australiškąją anglų kal
bą vadindama tik “kengurišku žargo
nu”. Tiek to ta anglu kalba, svarbu, 
kad, pagal žemaičius, šiaip taip susi- 
rokodavome.

{Nukelta į'7. pusi.)
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AUSTRALIJA PALIKUS
Antanas Laukaitis.

(Atkelta iš 6 pusi.)
Apžiūrėjus didjjį “In- 

temational Harvesting” fabriką, ku
riame ne tik mano draugas Jonas dir
ba, bet kurio fabrikuose Australijoje 
nemažai ir vietinių lietuvių sau duoną 
pelno, patraukiame i buvusio mūsų 
Lietuvos futbolo rinktinės veterano 
Antano Tėvelio hotelį. Čia ir vėl nau
jos keistenybės Kanadoje. Pasirodo 
hotelio bare tegali gauti gerti alų, 
kai spiritinius gėrimus turi pirktis tik 
specialiose gėrimų krautuvėse, juos 
geriant tik namuose, nes jei buteli, 
kad ir alaus atkimši atvirame laukė, 
ne po stogų, tai labai greitai gali at
sidurti po stogu daboklėje. Lygiai 
kaip ir baruose nėra jokių stovinčių, 
nes jei neturi vietos atsisėsti, tai 
gali užmiršti ir apie alų. Jeigu kas 
nors bandytų panašius Įstatymus Įves
ti Australijoje, tai, aš esu tikras, 
įvyktų toks streikas, kuris suparali- 
žuotų visą krašto gyvenimą.

Malonioje A. Tėvelio ir jo žmo
nos kompanijoje, kartu su pas savo 
mamą viešinčiu buv. Lietuvos ir 
Sov. S-gos stalo teniso meisteriu Dr. 
Algiu Saunoriu, prisimename mūsų 
Lietuvos buvusius ir dabartinius spor
tininkus. Daug kalbu, daug diskusijų 
ir daug sveikinimų Australijos vete
ranams futbolininkams.

Vieną vakarą, buvau vakarienei 
pakviestas lietuvių milijonierių Ikos 
ir Balio Kronu. Balys, senas ša nei š- 
kis, yra tur but turtingiausias lietu
vis Kanadoje, turintis keliuose mies
tuose didžiules namų ir turto pardavi
mo Įstaigas ir kitokias biznio bendro
ves. Gyvenime teko būti Australijos 
milijonierių, Vokietijos barono, Indi
jos turtuolių, bei Malajiečių, bei a- 
merikieciu puikiuose namuose, tačiau 
tokį namą, kaip kad turi Hamiltono 
Kronai, temačiau tik filmų ekranuose. 
Savi apartamentai vaikams, uošviams, 
patiems savininkams, su gražiu dide
liu uždengtu plaukymo baseinu, suo
miška pirtimi, Įvairių žaidimų kamba-, 
rių, stilingais salionais ir valgomai
siais, bei atskirais kokteilių barais 
ir daug kitų širdžiai malonių keiste
nybių, šį narna padare1 man kaip pasa
kų namą. Tačiau šia pasaką išsklai
dė pokalbiai apie šeimininkes brolį, . 
su kuriuo mokėmės Kauno IV-jė 
gimnazijoje ir malonus šeimininko pa
raginimai vaišintis įvairiausiomis 
gerybėmis. Pirmą kartą ir aš buvau 
'milijonieriaus aptarnaujamas jo nuo
savame bare, kas sukėlė man džiaugs
mo ir pasididžiavimo, kad ir mūsų lie
tuviai gali taip gerai iškilti ir mokėti 
gyventi, nepamirštant ir visos lietu
viškos aplinkumos.

Įdomu buvo susipažinti ir su 
Hamiltono kredito kooperatyvu “Tal
ka”, kurio vienas iš direktorių yra ir 
mano prietelius J. Bulionis. Įsikūrė 
gražiuose trijų aukštų namuose, vado
vaujami ilgamečio vedėjo ir vieno iš 
pirmųjų steigėjų Ernesto Lengniko, 
“Talka” šiandien jau daro kelių mi
lijonų dolerių apyvartą. Džiugu, kad 
metų pelnas yra paskirstomas lietuviš
koms jaunimo ir kultūros įstaigoms. 
Panašia “Talka” mes turime ir Mel
bourne mieste, tačiau didysis Sydnė- 
jus tikrai turi raudonuoti, kad ten 
nėra nieko panašaus, kas būtų labai 
naudinga ne tik visiems lietuviams, 
bet ir visoms lietuviškoms organiza
cijoms, ypatingai jaunimo.

Paskutinė mano buvimo vieta 
Kanadoje yra Toronto miestas. Neži
nau tikrai, bet man atrodo, kad po 
Chicagos kanadiškasis Toronto, lie
tuviškumo atžvilgiu,yra pats didžiau
sias ir veikliausias mūsų centrasišei- 
vijoje. Apsistojęs pas savo gerus prie 
telius iš Australijos Valę(Jarmala- 
viciutę) ir Donatą Karosus, buvau su
tiktas kaip senai nematytas austra- 
lietis. Malonus vaikučiai, o jų yra 
pilna krepšinio komanda, man" tuoj 
pasipasakojo, kad visi yra geri skau
tai ir jiems vadovauja taip pat buvęs 
australietis K. Batūra, kad jų šešta
dieninė savaitgalio mokykla turi virš 
600 lietuviukų mokinių, kuriuos mo
kina apei 40 mokytojų. Negalėjau to 
įsivaizduoti, kol pats ‘to nepamačiau. 
Aplankiau abi lietuvių parapijas, susi
pažinau su Prisikėlimo parapijos ma
loniu klebonu pranciškonu tėvu Pla
cidu Barium, apžiūrėjau didžiules pa
rapijos ir naujai atremontuojamas 
Bendruomenes Namų patalpas, kaip 
lygiai malonu buvo apžiūrėtų ir susi
pažinti su Kanados “Tėviškės Žįbu-

PADĖKA
Visiems draugams ir pažįstamiems liūdesio valandoje mane 

ir šeimą užjautusiems šiuomi širdingai dėkoju.

Jolanta Janavičiene.

rių” redaktoriais kun. Dr. Pr. Gaida
mavičium ir Vyt. Kastyčiu, kurie pa
geidautų, kad Sydnėjaus “Musų Pas
togė” juos pasiektų oro keliu ir jie 
galėtų duoti daugiau ir naujesnių 
žinių‘ iš Australijos. Mano manymu 
Toronto lietuviai, jų visos kultūrinės 
organizacijos, bažnyčios, parapijos, 
namai ir naujai projektuojamas Ana
pilis su labai gražiomis lietuviškomis 
kapinėmis ir busimuoju lietuviškuoju 
centru tarp Toronto ir Hamiltono, dar 
ilgai, ilgai išliks toks lietuviškas, 
kokį aš su didžiausiu pasigerėjimu, 
o gal ir pavydu, mačiau besilankyda
mas šiame lietuviškame Kanados cen
tre, kuris net ir du labai gerai veikian
čius savo sporto klubus turi ir gauna 
didelę parama, ar tai iš parapijos, 
ar tai iš lietuvių bendruomenės biz
nio įstaigų, krautuvių ir kt. ir vjsi 
jie sugyvena labaų gražiai be dides
nių kivircių ir pašalietiškų vienų ar 
kitų neaiškumų ir rasinės baimės.

***

LIETUVIŠKOS SKAUTYBĖS 
ATEITIS AUSTRALIJOJE

(Atkelta iš 5 psl.)
Tik daugiau pasitikė

kime jaunimu ir jie mūsų neapvils.
3. Norint pratęsti lietuvių skautybę 

Australijoje yra- svarbu suprasti kodėl, 
būtent, skautų organizacija yra pati po
puliariausia ir lietuviškiausia jaunimo 
tarpe; gal tiksliausias atsakymas būtų, 
kad skautų organizacija apjungia visų 
profesijų bei pašaukimų žmones (all 
walks of life); sportininkai, ateitininkai, 
studentai - visi - gali pasidaryti skau
tais ir jausti dvasinį ryšį būdami lietu
viai; ir aš esu įsitikinęs kad tik skautų 
organizacija jungia mus visus lietuvius 
į dvasinę vienybę.

4. Aš nežinau ar aš tai turėčiau čia 
sakyti ar ne, bet kadangi mes visi čia 
esame vadovai, aš norėčiau pabrėžti kad 
lietuviško skautavimo tęstinumas bazuo
jasi ne skautiškumo principu, bet lietu
viško charakterio bei lietuviškų papročių 
patrauklumu musu jaunajai kartai; kaip 
kad tas yra mums iskiepita musų tėvų. 
Tėvų vežioj'mas mus po visokias sto
vyklas, suvažiavimus, vaidinimus, paren
gimus mums įdiegia išdidumo jausmą pa
lyginus su austrlais ir palygindami mes 
pastebime, kad mūsų parengimai yra ge
resni ir įdomesni negu australų ir mes 
pradedame didžiuotis esą lietuviai ir 
noriai dalyvaujame lietuviškuose paren
gimuose bei skautu, eilėse. Lietuviškas 
charakteris ir lietuviška dvasia yra pa-
grindas lietuviškos skautybės išlaikymui.

Dabar aš noriu grįžti prie lietuvių 
kalbos vartojimo stovykloje. Aišku, kad 
yra labai svarbu, kad mes visi kaip ga
lima daugiau vartotumėme savo gimtąją 
kalbą; bet aš pats iŠ savęs žinau, ne
žiūrint, kad namuose mes kalbame lietu
viškai man jau yra daug sunkiau išsi
reikšti lietuviškai negu mano tėvams, o 
ka, kalbeli jau apie musų vaikus. Todėl 
man atrodo kad mes ateityje turime priim
ti faktą, kad lietuvių kalbos vartojimas 
mažės ir turime būti pasiruošę, priimti 
į stovyklą ir tuos lietuvius, kurie dar 
jaučiausi esą lietuviai, nors lietuviškai 
kalbėti jau ir negali; aš tikiu, kad lietu
viška dvasia yra daugiau svarbi negu tik 
fiziška lietuvių kalba ir aš esu įsitiki
nęs, kad gali būti geri lietuviai skautai 
ir nekalbą lietuviškai.

5. Kalbant apie mūsų skautišką 
veiklą, aš norėčiau ypatingai pabrėžti 
(stress the point), kad lietuvių skautu 
organizacijos gyvavimui čia Australi
joje yra būtinai reikalingi skautai - vy
čiai ir vyr. skautės. Gaila, dažnai vado
vybė žiūri į vyčius ir vyr. skautes kaip 
į niussence, nes jie gal ir yra vieni iš 
tų,kurie nori sulaužyti drausmės taisyk
les, jaučiasi rebeliuos prieš nustatytą, 
tvarką, ypač jeigu jiems nebuvo leista 
dalyvauti stovyklos organizavime, ar 
iškrečia kokį nors pokštą kuris gal ir 
yra nevisai priimtinas stovyklos vado
vybei. Bet prieš imdami bet kokius dras
tiškus žygius prieš vyčius ar vyr. skau

tes (tarp kitko aš siūlau vyr. skautes 
perkrikštyti ir pavadinti jas vaidilutėm) 
atsiminkime viena. - visi raudonšlipsiai 
ir gel ton slip šiai žiūri i_ vyčius ir vyr. 
skautes - vaidilutes kaip i pavyzdį ir 
jiems patinka jų pokštai bei linksmumas 
ir jie ilgisi tos dienos kada jie patys 
galės tapti ar tai skautais - vyčiais, ar 
tai skautėms - vaidilutėms. Todėl as 
dar karta_ noriu pabrėžti, kad, mano 
nuomone, lietuviško skautavimo labui 
ir tęstinumui skautiškos veiklos čia 
Australijoje, vyčių bei vaidilučių vyr. 
skaučių buvimas skautu, organizacijoje, 
o ypač stovykloje, yra teigiamas ir būti
nas reiškinys ir skautų vadovybe tai 
turėtų priimti dėmesin.

6. Paskutinis punktas apie kurį 
aš norėčiau kalbėti tai būtų tėvų parei
gos. Tėvai, tikrumoje, turi pačią svar
biausiąją ir vadovaujama^ rolet skautų 
organizacijos tęstinume. Kiekvieno jau 
nuolio gyvenime ateina kritiškas am
žius 15 - 17 metų - tas amžius yra pats 
pavojingiausias, nes to amžiaus ir ber
niukai ir mergaitės labai yra priešingi 
bet kokiai disciplinai ir yra linkę į indi
vidualizmą ir jeigu tėvai neturi savo 
vaikams tiek itakos, kad galėtų savo 
vaikus įtikinti pasilikti skautų eilėse 
per tą pavojingą amžių - mes prarandame 
labai dideli skaičių busimųjų vadų. Tame 
amžiuje išėje,s jaunuolis labai retai grįž
ta i skautų eiles. Tai ir yra viena iš 
priežasčių kodėl mūsų vadu, eilės tokios 
retos. Čia aŠ kaltinu tėvus, kurie neturėjo 
guts (ištvermės) tuo kritis*ku metu guide 
(vesti) savo vaikus tuo kritiškuoju am
žiumi ir įkvėpti jiems palankumą lietu
vių skautų organizacijai ir lietuvybei. 
As" nekaltinu tų skautu, kurie paliko 
skautų eiles, bet tik jų tėvus, kad jie 
nebuvo tvirti kai jaunuoliams suėjo 
kritiški metai.

Baigdamas šį žodi as~ dėkoju, Jums ’ 
broliai^ už" dėmėsi ir tikiu kad mano 
iškelti klausimai bus bent šiek tiek 
naudingi tęstinumui lietuviškos skau
tiškos veiklos Australijoje.

LIETUVIU.LAIDOJIMO biuras 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72-5401. Veikia visas 24 valandas per parą.

ORIGINALI DEGTINE
VIENINTELIAI TIEKĖJA! DEGTINĖS 

RUSĘ IMPERATORIŠKIEMS RŪMAMS 
1886 - 1917

Distiliuota pagal Pierre Smir- 
noffo slaptą, receptą kurį jis išsivežė 
bėgdamas is Rusijos 1917 m.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI
ZELANDIJA

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI vasario mėnesiui M.A. nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
b endrąją- kad krikščionys per 
atitinkamą tiesų gvildenimą, sustiprėtų 
tikėjime. ■ ■ ✓
m i s i j ų - Kad tikintieji misijų kraš
tuose siektų Kristuje savo tautos gero
vės klestėjimo ir tarptautinio bendradar
biavimo. ;
Trumpas rytmeįįnis aukojimas:: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS 
ŠIRDIE!/ ?■

Brangus Broli, Sese! -
“Be tikėjimo negalima . patikti 

Dievui“ - sako Sv. Raštas, tačiau tikė
jimas nėra įmanomas Dievo nepązįstant. 
Gi Dievo pažinimas daugiausiai puoselė
jamas gvildenant tikėjimo tiesas.

Tą uždavinį atlieka tėveliai šeimoje, 
mokytojai ir auklėtojai mokyklose, 
dvasiškiai ir kiti. Kad tikėjimo dėstymas 
būtų sėkmingas ir patvarus, jis turi 
būti gerai paruoštas ir pritaikintas. 
Dėstomąsias tiesas turi suprasti ir 
tinkamai įvertinti ir patys klausytojai. 
Tiesų gvildenimas turi būti reguliarus 
ir gana dažnas. Tik tuomet žmogus per
sisunkęs Kristaus evangelijos mokslo 
dvasia bus nuolat, gaubiamas tikros tikė
jimo nuotaikos - bus giliai tikintis min
tyse, širdyje ir einant kasdienes parei
gas.

*♦*
VALKININKU. KLEBONO 

PERSEKIOJIMAS.
19 70.IX.28 Varėnos raj. adminis

tracinių nuobaudų komisija nubaudė Val
kininkų kleboną kun. Algimantą Keiną 
50 rb. bauda už ‘ * Įstalymų apie religi
nius kultus pažeidimą. Kun. Keina 
apskundė nuobaudų komisija Varėnos raj. 
liaudies teisimui, prašydamas neteisingą 
nuobaudą panaikinti.

*$*
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Seniūne.

NEWCASTLE

"MANO TĖVYNĖ-TSR"

SLMSG D-jos Valdyba.

M.
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KIEK AS SUŽINOJAU!
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SYDNEJAUS LIET. MENO 
ANSAMBLIO PRANEŠIMAS

G.
J.

J. Juška, 
(LKK) Tėvų Komiteto Sekretorius.

S.L.M.A. Valdyba.
DĖL A ŠIMKŪNO KAPO

DR. VYT. DONIELA 
IŠVYKSTA.

Dr. V. Doniela, Newcastelio Valdy- 
pirmininkas, šio mėnesio pabaigoje

Kun. P. Butkus.
AUKOS

lietuvių kalbos kursams

LATROBE VALLEY

VASARIO 16 MINĖJIMAS.

A.L.B. Latrobe Valley Seniūnija
s.m. vasario 24 d., 7 vai. vak., Morwellio 
mažojoje salėje ruošia Vasario 16 minė- 

kuriame visi prašomi skaitlingai 
žada

j imą, 
dalyvauti. Prie programos išpildymo 
prisidėti viešnia iš Melboumo, p. 
Matukevičienė.

Po oficialiosios dalies, ten 
vyks suneštines vaišes.

Vasario 4 d. , sekmadienį , 6 vai. 
p.p. Lidcombės Lietuvių namuose smaukia
mas susirinkimas, dalyvavymas nariams 
būtinas, asmeniški pakvietimai nebus 
siunčiami.

S.L.M.S.G. D-ja jau senai rūpinasi 
pastatyti dail A. Šimkūnui antkapį, bet 
iki šiol musų pastangos nepasiekė tiks
lo, nes dailininkas mirdamas bepaliko 
testamentų, o visas jo turtas buvo paimtas 
i valdžios globa. Tik prieš" Kalėdines 
Šventes buvome paprašytos pristatyti 
k ei etos firmų, statančių antkapius, kai
nų pasiūlimus. Mes pasiuntėme poros 
firmų pasiūlimus ir šiomis dienomis ga
vome leidimą statyti Algiui • Šimkūnui 
antkapi.

Tuo būdu dail. Algio Šimkūno kapo 
antkapis bus greitu laiku pastatytas.

REIKŠMINGA AUKA 
AUSTRALIJOS LIETUVIUI 

FORDUI.

“Talka“ turi ■pareiga, pranešti, kad 
Lietuvių Veteranių S-gos “Ramovė” Sky
riaus pirmininkas p. V. Salkūnas įmokėjo 
į atidaryta^ “Tai koje” Australijos Lie
tuvių Fondo s-ta 18 dolerių. Pinigai 
tautiečių sudėti, vieton gėlių, mirus 
A.A. Pulk. Leit. Andriui Pridotkui.

Šia auka ne tik pagerbtas miręs 
kūrėjas - savanoris, musų laisvės kovų 
aktyvus dalyvis, bet taip pat duotas 
gražus pavyzdys, aukomis jungtis prie 
musų tautinių reikalų rėmimo, kuriems 
velionis skyrė savo rūpestį ir ilgametį 

darbą..

“Talka”

Sydney Lietuvių. Gydytojų Draugijos 
Valdyba š.m. sausio mėn. 21 d. suruošė 
šeimyninį piknikų kuriame dalyvavo na
riai su šeimomis ir savo draugais. Pikni
kas įvyko Kliringai National Parke ( į 
šiaurę nuo Sydney) ir čia pralesita ke
liolika valandų gražioje gamtos aplinku
moje prie Illawong įlankos.

Išsiskirstąnt daugumos pikniko daly
vių dar nuvažiavo i. netoli esanti. “West 
Head” stebėjimo punktą pasigroz'e'ti labai 
puikiais gamtos vaizdais.

Nugirsta, kad į Newcasteli sugrįžta 
Dr. Vidas Mikus, kuris prieš porą metų 
buvo iš Newcastelio išvykęs. Newcaste- 
liečiai džiaugiasi jo atvykimu.

Taip pat nugirsta, kad Julius Zaka
rauskas' su šeima grįžta is Sydnejaus į 
Newcastelio apylinkę ir čia prisijungs 
prie didelio Zakarauskų “kelmo”.

♦**

Leidykla ‘ ’ Vaga’ ’ išleido Čikagoje 
tragiškai žuvusio išeivio poeto Algimanto 
Mackaus eilių rinkinį ‘ ‘ Poezija”. 70 0 0 
egz. tiražu. |žanginį žodį parašė A. Bal
takis, iliustracijos A. Smilingio

Musvį Pastoge Nr. 4. 1973.1.29 psl. S.

"VASARIO 16 - JI” SYDNEJUJE
Sydnėjuje Lietuvos Nepriklausomy

bės šventės . minėjimas įvyksta vasario 
11 d., sekmadienį: _

11.30 vai. pamaldos Sv. Joachim 
bažnyčioje, Lidcombe.

5.00 vai. oficialioji dalis Latvių 
Namuose, 32 Parnell St., Strathfield.

Tai dienai pritaikintų žodį tars sve
čias iš Canberros, teisininkas p. V. 
Martišius, LL.B. Meninę dalį išpildys 
“Dainos” choras ir jaunieji talentai.

Sydnejaus visuomenė yra maloniai 
kviečiama kuo skaitlingiau atsilankyti į 
minėjimą.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba.

Vasario 4 d. pamaldos Newcastelio 
lietuviams Šv. Lauryno bažnyčioje 11 
val.z prieš pamaldas išpažintis.

WOLLONGONG
Vasario 4 v. pamaldos Wollongong 

lietuviams St. Francis koplyčioje 5val. 
P-P.

VASARIO 16

Vasario 14 iškilmingos pamaldos 
už Tėvynę Sydnejaus lietuviams vasario 
H d. 'sekmadienį 11.30 St. Joachimo 
bazn. Lidcombe. Pamaldose giedos 
“Dainos“ choras vad. muz. Br. Kiverio. 
Organizacijos kviečiamos su savo vėlia
vomis. Raginama kuo daugiau priimti 
Sv. Komuniją aukojant už tėvynę.

Melbourne 
aukojo: 
Australijos 
A. Kaladė (Bulleen) 
A. Muceniėkas (M. Park) 
V. Laukaitis (Cheltenham) 
A. Bakaitis (E. Hill) 
Melboumo Parapijos Choras 

Kymantas(Geel.)
J. Jurgelaitis-'(Y’ville)

Žemkalnis (Mitcham)
Petraitis (Hawthorn)

A. Pocius (Brunswick)
J. Meiliūnas (Preston W.)
J. Antanaitis (Clayton)

(LKK) Tėvų Komitetas
siems aukotojams - paskiriems asme
nims ir organizacijoms ne tik už pini
ginę, bet ir didelę moralinę parama. Šir
dingas lietuviškas ačiū!

Liet. Kat. Federacija $30.00 
$10.00 

$5.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 

$5.00 
$25.00 
$20.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00

dėkoja vi-

Apylinkės Pirmininkui Dr. V. Do- 
tiielai išvykus, valdybos pirmininko 
pareigas perėmė buvęs vice-pirmininkas 
A. Šernas, o vice-pirmininko pareigoms 
eiti pakviestas Henrikas Zakarauskas, 
kuris prieš keletu metų buvo apylinkės 
pirmininku.

♦ **
“Nepaprastai retas atsitikimas, 

kad lietuvis rašydamas testamentą atsi
mintų spaudą” - rašo “Europos Lietuvis” 

• Praeitų metų pabaigoje Amerikos lietuvis 
Antanas Maciūnas paskyręs $3000 Ni
dos Knygų Klubui dovaną. Dažnas ir 
pas mus darydamas testamentą galvoja 
kam paskirti savo turto dali, bet dar 
nebuvo nei vieno iŠ tiek daug mirusių, 
kad kas būtu prisiminės spauda, o juk 
daugelį esame gražiai apraše ir pagerbę 
paskutinėje kelionėje.

Ar nereikėtų ir mums daugiau pra
dėti galvoti apie savo spaudą?

Teko nugirsti kad mūsų mielas so
listas Stasys Ba’ras atsigulė ligoninėn, 
reikalinga kojai operacija. Linkime 
greitai pasveikti.

MflCURMliKlA* J

Laikas he cistini «r« Tam/imiį

LIETUVIU KfliMKtiR.SaHS
SKAHBimTi Mok. Sun6AILAI

bos
išvyksta į užsienius - Vokietiją, Angliją 
ir J.A.V. - vieniems metams savo profe
sijos srityje pagilinti studijas. Būdamas 
Amerikoje .dalyvaus Pasaulio lietuviu 
seime, kaip atstovas iš Australijos.

Atsisveikinimui- su Dr. V. Doniela 
Valdyba ir Diskusijų Klubas surengė 
išleistuvių pobūvį - pietus, į kuriuos 
buvo pakviesti visi newcastelieciai, nes 
Dr. V. Doniela yra gerai žinomas is" jo 
visuomeninės veiklos ir asmeniškai dau
geliui yra artimas draugas.

Pobūvio metu čia esančių organiza
cijų vadovai savo atsisveikinimo kalbose 
tarė daug šiltų ir gražių žodžių. A. Ser
nas, kalbėdamas Valdybos vardu, išryš
kino Dr. V. Donielos lietuvišką veiklą, jo 
asmeniškas pavyzdys, vienas iš pirmųjų 
lietuvių jaunimo atstovų įsigijo dokto
ratą, patraukė daugelį mūsų jaunimo verž
tis į aukštesnius mokslus ir juos sėkmin
gai baigti. Diskusiją Klubo Pirm. Dr. G. 
Kisonas palinkėjo sėkmingu studijų ir 
atsivežti naujų temų diskusijoms, Jau
nimo Komiteto Pirm. Kristina Gasparony- 
tė, negalėdama asmeniškai atvykti, at
siuntė atsisveikinimo žodžius ir linkėjimų 
pluoštą rąstu, kas buvo čia perskaitytaį 
Stasys Žukas choro vardu padėkojo uz 
nuolatinę paramą chorui, iškėlė' Dr. Do
nielos lietuvišką būdą ir draugiškumą, nes 
rasdavo laiko pasibiČiuliuoti su kiekvie
nu tautiečiu be išimčių, kas nepaprastai 
prisidėjo prie darnaus darbo ir gražaus 
sugyvenimo šioje apylinkėje.

Dr. Doniela atsisveikindamas ir pa
dėkodamas už šį gražų išleistuvių paren
gimą, savo tiksliais ir nuosekliais žo
džiais paminėjo visus valdybos narius 
darniai dirbusius su juo valdyboje, padė
kojo visiems kalbėtojams už gražius lin
kėjimus, o jaunimui palinkėjo jungtis ir 
stiprėti ir artėjus laikui perimti apylinkės 
vadovybės pareigas. Jis pranešė, kad 
valdyba užpirko bibliotekai “Enciklope- 
dia Lithuanica” anglų kalboje, kur mes 
patys galėsime užėję pasiskaityti apie 
savo kraštą, o vietiniai gyventojai ir 
studentai turės progos, reikalui esant 
irgi šia enciklopedija pasinauduoti. 
Čia pat paleistame aukų lape buvo su
aukota $33.00 pirmiesiems dviem tomams 
apmokėti.^ Baigdamas savo žodį Dr. Do
niela džiaugėsi čia esančių lietuvių 
draugiškumu ir vieningumu, jam buvę ma
lonu kad po sunkaus darbo universitete 
jis savųjų tarpe galėjo savotiškai pasil
sėti.

Pakeltomis taurėmis ir skambiu 
“Ilgiausių Metų” išlydėjome Dr. Doniela 
tolimon kelionėn ir laukiame už metų su-

Švenčiant Sovietų Sąjungos pava
dinimo penkiasdešimt metų, visokiais 
būdais buvo siekiama mokyklų mokinius 
įtikinti, kad Lietuvos gyventojų tėvyne 
esanti Sovietų Sąjunga. A. Krygeris, 
recenzuodamas V. Šapko tai sukakčiai 
specialiai išleistą knyga “Tarybų Są

jungai penkiasdešimt metų“, ir cituo
damas autorių visaip įtikinėjo lietu
vius, kad jų tėvynė esanti Sovietų Są
junga. Net jo recenzijos antraštė tokia: 
“Mūsų tėvynes gimimas”. Lietuviams 
tai buvo tikra naujiena: per 4000 metu 
gy ven ę savo tėvynėje dabar iš rusų 
.sužinojo, kad jų tėvynė gimė~ tik pries 
50 metų! (T.M. 1972 m. gruodžio 22 d.). 
Lietuvą jie verčia vadinti tė-viške, gim
tine, net Nemuno kraštu, kaip visuose 
laikraščiuose buvo aprašinėjamas sovie
tinio generolo Felikso Baltušio - Žemai
čio 75 m. gimtadinis ir jam priskiriami 
nuopelnai dėl 1919 m. Žemaitijoje orga
nizuotos “lietuviškos” divizijos. “Mano 
tėvynė - TSR” - tokia tema buvusi na
grinėta suruoštoje geografijos dekadoje. 
Yra ir konkursinės temos: “Aš"- Tarybų 
Sąjungos pilietis”, “Kas geriau žino 
devintojo penkmečio uždavinius” ir pan. 
(T.M. 1972 m. gruodžio 1 d.). Tad ne be_ 
pagrindo savo tikroje Tėvynėje Lietu
voje žmonės tiek daug protestuoja pries 
okupantą. -
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