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KAIP STI PRI S. RUSU A ?
SOVIETU. RUSIJOS PROBLEMA

V. Saudargas
Sovietų Rusija turi daug savo 

slaptų propagandistų • agentų po 
visą, pasaulį, kurie yra užsimaskavę 
įvairiausiais būdais, įvairiose organi
zacijose, įstaigose, profsąjungose ir 
t.t. Jų tikslas skelbti ir skleisti 
S. Rusijai naudingą propagandą, žlug
dyti kitu žmonių priešingus nusistaty
mus S. Rusijai, kelti tarp jų nepasi
tikėjimą sawmi, nesantaikąjr bendrai 
anarchiją. Žodžiu, jie turi būti tas 
“cancer”, kuris naikina vakarų pa
saulio priešinimąsi S. Rusijos 
tikslams. Tie agentai kalba apie 
didelius S. Rusijos laimėjimus ir apie 
vakarų pasaulio.supuvimą ir netoli
mą žuvimą.

Ištiktųjų S. Rusijos propagan
distams nėra labai sunku įsibrauti j 
vakarų pasaulio spaudą, nes ji yra 
laisva ir linkusi gaudyti sensacin
gas naujienas. v

AŠ čia jums paduodu ištrauką is 
straipsnio^ tilpusio neseniai lietuvių 
spaudoje: • “Viso pasaulio anti
komunistinis bastionas - JAV jau 
palūžo ir užleidžia pozicijas visais 
frontais komunistinei Rusijai. Tai

ATSKUBĖJO Į PAGALBĄ 
BRAŽINSKAMS

Geras lietuvių draugas parla
mentaras ei'5 D.irhy, M. 1.4. at
skubėjo mūsų laisvės kovotojams 
Bražinskams į pagalba. paraše 
Turkijos prezidentui šio turinio 
laišką:
President of the Turkish Republic. 
His Excellency,
Fahri Koruturk 5.5.74
Ankara, Turkey.

Your Excellency,
In Australia there are no more 

loyal and responsible citizens than 
those who have migrated here from 
Lithuania. I have the privilege during 
my long parliamentary career of 
knowing many Lithuanians and 
having a high respect for their sin
cerity.
- I was very sad to hear that two 
Lithuanians Pranas Bražinskas and 
Algirdas Bražinskas are now in pri
son because they hijacked a plane 
to escape from the Soviet Union.

They are not criminals, but 
merely lovers of freedom. Like the 
turkish people they believe in the 
right of a nation to proclaim its 
own independence. Their experience 
under Russian conquest is very sad.

I am told that many submissions 
are being made to you from Lithua
nians all over the free World that 
these two men will be released from 
Merkes Kapali, Cesa Evi Kat, 253, 
Ankara and permitted to settle in a 
country of their own choice.

May I, as an Australian Member 
of Parliament, who has a very high 
regard for the new Turkey which I 
visited last year, plead that on the 
occasion of the fiftieth anniversary 
of the establishment of your Republic 
that an amnesty be generously granted.

Your faithfully,
Douglas Darby, M.L.A.

***
Kaip žinome Douglas Darby sū

nūs Michael Darby taip pat geras lie
tuvių draugas Liverpool elektorate 
rungiasi su G. Whitlam gegužės 18 d.

ryškiai akcentuoja viso pasaulio 
< didžioji spauda. Tiek politiniu, tiek 

strateginiu atžvilgiu Sov. Rusija eina 
be pralaimėjimų visais frontais, kai 
tuo tarpu vakarų pasaulio valstybės,, 
su JAV priešakyjezužėmė traukimosi 

I pozicijas, jau nebeįstengia komuniz
mo slibinui pasipriešinti”.

Tai yra panikos šauksmas, įspė
jimas žmonėm s, nu si stačiu šiem s prieš 
S. Rusijos politiką, kad jau laikas 
pulti ant kelių su iškeltom rankom 
ir pasiduoti.

Dabar žvilgterkim blaiviai, kaip 
ištiktųjų yra. Ar S. Rusijos politika 
yra tokia sėkminga, kad jie gali ve
džioti vakarų pasauli už nosies.

Pirmiausiai reikia konstatuoti, 
kad po antro pasaulinio karo pabai
gos S. Rusija nepasiekė jokių naujų 
teritorinių laimėjimų, bet turėjo dide
lį pralaimėjimą, galintį turėti S. 
Rusijai katastrofiškų pasekmių, bū
tent, Kinija išėjo iš S. Rusijos Įtakos 
ir atsisuko prieš ją savp politikoje 
ir militariniuose pasiruošimuose.

Po antrojo pasaulinio karo S. 
Rusija turėjo savo penktąją koloną, 
komunistų partijas vakarų pasaulyje, 
kurios buvo paklusnios ir tarnavo S. 
Rusijos politikai. Šiandien daug tų 
partijų atsisuko prieš S. Rusiją, nes 
jos pažino S. Rusijos tikruosius 
tikslus, arba turi tarpusavyje didelių 
nesutarimų, susiskaldę.

Čia paduodu komentarus iš fran- 
cuzų komunistų inteligentų politiniai 
teoretinio žurnalo “Proletariat” , ku
ris sako: "Sovietų imperialistinis 
veržimasis į artimuosius rytus yra 
užmaskuotas žodžiu - 'co - operation”. 
To tikslas,kaip straipsnis aiškina, 
yra: "apiplėšti ir kontroliuoti” tyos 
kraštus. Toliau straipsnis pabrėžia: 
“Kada Maskva plėšikauja, ji visada 
naudoja savo kalboje žodį “friendship 
- draugystę”. “Arabų aliejaus par
davimas Maskvai su nuostoliais yra 
vadinamas - co * operation, , o 
brangūs apsigynimui ginklai parduo
dami arabams po priedanga žodžio 
* pagalba”.

"Tas viskas rodo, kad gražūs 
žodžiai - friendship and co • opera
tion - turi intenciją tik sudaryti pre
tekstą S. Rusijai įsiveržti į artimųjų 
rytų regioną ir todėl sovietų infiltra
cija čia yra*’pavojinga”.

Čia aukščiau paduotos ištrau
kos ar santraukos iš viršminėto žur
nalo rodo, kad S. Rusija svarbioje 
vietoje, vakarų pasaulyje » nustoja 
savo rėm ėjų.

Australijos Komunistų Partijos 
laikraštis “Vanguard” rašo: "S. 
Rusijos imperialistinė ekspansija 
į Indijos Vandenyną yra dalis jų 
pastangų užgrobti pasaulio taip 
daug kaip galima. Jie nori tam pačiam 
tikslui “Azian collective security” 
sutarties. Tai yra brutalus veržima
sis užgrobti nepriklausomybę ir lais
vę anksčiau buvusių anglų kolonijų”. 
“Buvusių kolonijų žmones tikrai 
nenori S. Rusijos imperializmo čia”. 
Straipsnio pabaigoje sakoma: "grės
mė S. Rusijos imperializmo yra ištik
tųjų reali. Ji gręsia Australijai. Pries 
S' Rusijos imperializmą turi būti 
kovojama iki galo”. Gana* aišku, kad 
ir Čia rusai praranda draugus, jau ne
kalbant apie kitus politinius sluogs- 
nius.

S. Rusija, kad įgyvendintų savo 
užsienio politikos planą ; "Asian 
collective security system” pradėjo 
nuo Japonijos ir Indijos. Jie putė 
visas dūdas, kad 1973 metais, ši 
problema bus išspręsta. Spalių mėne
syje Brezhnev pasikvietė vizitui 
Japonijos minister! pirmininką, Ka- 
kuei Tanaka ir bandė jį pagauti ant 
meškerės savo plano įgyvendinimui.

(Nukelta i g-tą psl.)

ROMO KALANTOS MIRTIS Dali. Jurgis Juodis
LAISVES LIETU VAI!

Užmiršti kankiniai
Amerikiečių žurnalistas John 

Gunther (prieš Kelerius metus miręs), 
vairiais laikotarpiais 4 kartus lankę
sis Sov. Sąjungoje, kaip retai kas 
Kitas, turėjo progos aplankyti daugelį 
Sov. Sąjungos vietų ir stebėti įvairius 
reiškinius. Nors ir jam nebuvo leista 
aplankyti Centrinėj Azijoj suvežtus 
tremtinius, tačiau jis vis dėlto .daug 
matė ir. naudodamas autentišką me
džiagą, patiekė ryškų Sov. Sąjungos 
visokeriopo gyvenimo vaizdą. Jo 
knygos "Inside Russia today” pasku
tinė laida, jo paties nuodugniai per
žiūrėta ir pritaikinta iki šios datos 
(1962), nors išėjus prieš 12 metų, 
verta dėmesio kiekvieno, kas ieško 
objektyvių Žinių apie tą tautų kalėji
mą. Žinoma, knygoje rastume, ko mes 
galėtume pasigesti ar laukti kitokio 
nušvietimo, bet tokių vietų nedaug ir, 
imant dėmesin rašymo sąlygas, tas

jj1...... . ;------- - ------- "TlUKgMNP
RABINAS RAGINA ŽYDUS 

DAUGINTIS
NEW YORKAS - New Yorko rabinų 
prezidentas Sol Roth pareiškė, kad 
žydai Amerikoje visi turėtų turėti ne
mažiau trijų vaikų ir kalbos apie 
seimų didumo kontroliavimą neturėtų 
būti taikomos žydams.

Šeimų mažėjimas Amerikoje silp
nintų ir pagaliau visai sunaikintu 
žydų bendruomenę, kuri netenka daug 
narių per asimiliaciją ir vedybas 
su kitų tikėjimų žmonėmis, kalbėjo 
rabinų prezidentas. y

Rabinas Roth pabrėžė, kad žydų 
skaičius Amerikoje Šiandien yrą tas 
pats, koks buvo_prieš 30 metų. Šian
dien^ jįį. turėtų būti 12 milijonų, g yra 
tik sesi mil., skundėsi rabinas. Žydai 
nuo Hitlerio režimo prarado 6 milijo
nus Europoje, o Amerikoje tiek pat 
prarado nenorėdami turėti didesnių 
seimų, pasakė rabinas.

*** 

mums bus suprantama. Pasaulio spau
da, žymus asmens, turėję progos Sov. 
Sąjungą iš arčiau pažinti, pripažįsta 
knygą esant objektyvia ir informuo
jančia. Autoriaus stilius tikrai pui
kus. Žemiau dedama trumpa ištrauka 
jo kelionės po Centrinės Azijos so
vietines respublikas.

Pagaliau ištremtieji. Visur 
Centrinėje Azijoje turėtų būti randami 
šie nelaimingieji persodintieji as
mens * kolonijos "dingusių tautų”. 
Mes anksčiau juos šioje knygoje 
esame minėję - pirmiausia bendruo
menes lenkų, pabaltiečių, ukrainie
čių, kurie jėga buvo išvežti iš jų 
namų kolektyvizacijos ir valymų 
metu, antra • "panaikintų tautų”
- Volgos vokiečiai, Krymo totoriai, 
kalmukai, įvairios Kaukazo grupės
- jos tiesiog nušluotos nuo žemė
lapio. Daug jų buvo rehabilituoti, 
bet grąžinimo į namus procesas yra 
lėtas ir sudėtingas ir nesuskaitomi 
tūkstančiai šių nelaimingų belaisvių 
tebegyvena Centrinėje Azijoje. Kai 
kurie jų, kaip anksčiau šioje knygoje 
minėti amputuotieji (čia autorius 
prisimena daugybės žmonių be kojų, 
be rankų, biauriai sužalotais kūnais, 
paliegėlių ir kit., kurie,kad apvalyti 
Sov. Sąjungos didmiesčius, sugaudyti 
ir išvežti į Centrinę Aziją), yra tikri 
elgetos; kai kurie pajėgė susikurti 
nauja gyvenimą Kazachstane ir Kir
gizijoj, ir nėra taip blogoj padėty. 
Sovietai mėgsta girtis savo naciona
line politika uzbekų ir kazachų sri
tyse, bet - iki šiol - Centrinės Azijos 
belaisviai niekada nebuvo minimi. 
Juos lankyti draudimas yra absoliutus. 
Netgi nepripažįstama, kad toki be
laisviai yra. Formaliai jie yra "pa
naikinti” - tai aukos sovietų "nacio
nalinės politikos”, visai skirtingo 
pobūdžio. (Iš "Inside Russia today”, 
1962 m. leid., 519 * 520 pusi)

S.
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PLANUOKIME ATEITI <-
Ne kartą pastatome klausimą: 

kaip ilgai mūsų bendruomenė gy
vens? Tokį pat klausimą, galima 
pasistatyti ir sau pačiam: kaip ilgai 
gyvensiu? Niekas iš tikrųjų nežino, 
galima tik spėlioti. Bet išmintingas 
žmogus taip klausimą nestato, jis 
ruošiasi savo ateičiai, jis planuoja, 
tarsi dar simtas metu prieš jo akis 
būtą likę s gyventi, nors ir žino, kad 
jo gyvenimo siūlas gali būti nutrauk

tas kiekvieną minutę. Iš tikrųjų, ir nėra 
svarbu, kiek mes gyvensime, yra 
svarbu , kiek mes paliksime darbu, 
kiek mes suspėsime padaryti.

Nėra vis tiek mūsų tautai ar 
mes išnyksime dabar, ar po penkio
likos, dvidešimt ar po šimto metu. 
Musą tauta gyvens ir mūsų indelis 
į jos kultūrą, į jos žūtbūtine kovą dėl 
išsilaikymo yra svarbus ir reikšmin
gas jai! Kiekvieni metai palieka sa
vo istorijų, savo darbus ir dirvą, ku
rioje bręs ir augs ateities darbai. 
Taigi dirbkime ir planuokime, tarsi 
gyventume dar šimtą metų.

Štai mes planuojame įsigyti spau- 
dai reikalingas priemoneszkurios mus 
įgalintu tęsti lietuvišką spaudą ma
žiausiai 15 - 20 metu. Tai didelis 
šuolis į prieki. Šis mūsų užsimoji

mas yra labai didelės reikšmės, bet 
kaip ne daug žmonių tai supranta 
(turime ir tokių patriotų, kurie kasa 
duobę šiam sumanymui).

Šiandien tauta iš mūsų nereika
lauja didelio pasiauk.oj'imo ir mes 
nerizikuojame nei gyvybe, nei svei
kata, bet tai nereiškia, kad mes ne
turime jokiu prievolių savo tautos 
gyvastingumui išlaikyti. Mūsų moky
tojai, spaudos darbininkai, visuo- 
meninkai atlieka toki pat svarbų dar
bą, kaip ir tie istoriniai didvyriai 
knygnešiai, spaudos darbuotojai ir 
kūrėjai savanoriai.

Vykdydami savo užsibrėžta^ va
jaus Įgyvendinimą,susitinkame su žmo 
nėmis, kurie mums pataria grįžti į 
“Minties” spaustuvę. Sis klausimas 
reikalingas daugiau sviesos. Jei 
galėtume tomis pačiomis išlaidomis 
issiversti, mano manymu, nieko ne
laukiant reikėtų grįžti. Bet.deja, jei 
norėsime,kad laikraštis būtų iliustruo
tas, taip kaip jis dabar spausdinamas, 
su 7 - 10 nuotraukomis/ jo kaina 
“Minties” spaustuvėje pakiltų ma
žiausiai $100.00 vienam numeriui. 
Laikraštis be nuotraukų yra neįdomus/ 
ypač jaunimui, todėl visi laikraščiai 
stengi asi 
pakeisti 
gesniu ir
spausdinimo 
žvilgiais 
turime 
priemones savo, kad
dinti modernišku ir

Krašto Valdyba 
surinkti $12,000. Ar 
didelė musų bendruomenei? Kiekvie
nas pasakys, kad - ne! tik reikia, 
kad kiekvienas pagal savo išgalę 
paremtų.

Jei šis planas nepasisektu, tada 
turės nustoti ėjęs ir laikraštis, o mes 
patys galėsime pasiguosti, kad nebu
vome verti savo laikraščio. Kad to 
neatsitiktų, rūpinkimės savo plano 
įgyvendinimu ir atiduokime kiekvie
nas savo dalį bendram labui.

am

Senas 
visais at- 
todėl mes 
reikalingas

seną spausdinimo būdą 
nauju “Off set” daug pi- 
patogesniu būdu.

būdas yra
brangesnis! ir

stengtis įsigyti
galėtume spaus- 
pigesniu būdu, 
yra pasirengusi 
si suma yra per

STIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ 
STIPRINKIME JOS SPAUDĄ t ĮSIGY
DAMI SAVO SPAUSTUVĘ.

Mūsų Pastogė Nr. 19 19.4.5.13 psl. _

Andrius Rimka, Engineer & Architect, A.T.M. ^Lithuania, gyvenęs, dirbęs ir 
miręs Cooma, N.S.W. miestelyje, suprojektavo šį paminklą, kuriuo pagerbiami 
Australijos lakūnai.

Įžymiausi Australijos lakūnai Sir Charles Kingsford • Smith ir Charles Ulm 
1,929 metais įkūrė bendrovę, kuri pradėjo susisiekimą oro keliu tarp Australijos 
didmiesčių. Vienas iš tokių (5) lėktuvų - "Southern Cloud” • pražuvo Austra
lijos alpėse 1931 metais. Tuo metu tai buvo didžiausia oro susisiekimo ne
laimė/ir įkurtoji bendrovė likvidavosi po keturių mėnesių. Nelaimėje žuvo du 
lakūnai ir šeši keleiviai. (Bendrovės Įkūrėjai nežuvo).

o paminklas pastatytas 1962 metais. j
Cooma miestelis yra Australijos alpių prieangyje ir aplankomas tūkstančių ■ 

turistų, tiek vasaros, tiek žiemos metu. J

Tęsinys

Taatinis aiklėjiNas
E. Dainienė

3. TAUTINĖS SAVIGARBOS IR 
TAUTINIO “INFERIORITY KOMPLEK
SO” PROBLEMOS.
MEGALOSTATIZMO SROVĖS KRI
TIKA.

Kartais sutinkame mūsų žmonių 
tarpe tam tikrą kategoriją pesimistų, 
kurie sako: “Tai ką čia! Ta musų 
Lietuvėlė tokia maža, tokia nereikš
minga ir mažai kam žinoma. Ji net 
neturi garsių žmonių... Argi verta 
dėl jos tiek sielotis?...” Šios rū
šies žmonės, paneigdami savo tautą 
dėl jos mažumo ir silpnumo/ būna 
pirmieji jos dezertyrai (pabėgėliai). 
Jie kaip pakaitalo savo mažajai tau
tai ieško progų prisišlieti prie didžių
jų tautų. Geras vaikas savo motiną 
laiko gražiausia, išmintingiausia ir 
geriausia iš visu motinų dėl to, kad 
ji yra jo motina. ‘Kaip gi kitaip geras 
savo tautos sūnus turi žiūrėti į savo 
tautą? Argi ji nebūtų verta jo meilės 
ir ištikimybės vien dėl to, kad ji 
maža ir kitiems nežinoma?

Politinės geografijos moksle daž
nai komentuojama megalostatizmo ir 
mikrostatizmo teorija. Megalostatistų, 
arba didžiųjų valstybių svarbos pri- 
pažinėjų, tvirtinama, kad tik didžio
sios tautos ir jų sukurtos valstybės 
kuriančios žmonijos istoriją ir le
miančios jos likimą, kad mažosios 
valstybes neturinčios galimybių kuo 
nors ypatingai pasižymėti. Ir kar
tais toms mažoms valstybėms net 
nenorima pripažinti teisės laisvai 
egzistuoti... Mūsų tauta, būdama ne
didele savo gyventoju skaičium ir 
užimamos teritorijos plotu, tų mega
lostatistų buna menkinama. Ir mūsų 
pačiu tarpe, deja, atsiranda asmenų, 
turinčių taip vadinama tautinį “men
kavertiškumo kompleksą”. Tat vie
nas svarbiausių tautinio auklėjimo 
uždavinių ir būtu, to “menkavertišku
mo komplekso” sumažinimas ir vi
siškas išstūmimas iš jaunuolio gal
vosenos. Vietoj to reikia ugdyti pasi
didžiavimą savo tauta, jos garsia 
praeitimi, jos ryžtinga ir nepalaužia
ma dvasia net ir sunkiausiais jos 
likimo momentai s.

Yra svarbu mūsų jaunimui iškelti 
ir išaiškinti mikrostatizmo šalininkų 
pažiūras. Jie tvirtina, kad didžiosios 
tautos, o ne mažosios, “kurdamos 
žmonijos istoriją”, yra prasikalto
sios taąžmonijai, sukeldamos nepasi
baigiančius karus, o su jais ir visas 
kitas nelaimes. Gyvenimas mažoj 
taikingoj valstybėj yra daug malo
nesnis, daug jaukesnis, negu didžiu
lėj, kuri kartais, gruoboniškų kėslų 
vedama, priverčia, savo žmones atsi
sakyti daugelio tų gėrybių ir patogu
mų kuriais džiaugiasi mažų valstybių

gyventojai. Ir mažos tautos žmoni
jos istorijoje suvaidina didžius vaid
menis. Paimkime, pavyzdžiui, seno
vės graikų valstybėlės Atėnus ir 
Spartą. Ar gali tokia Rusija bent iš 
tolo prilygti anų abiejų valstybėlių 
reikšmei? Arba prisiminkim mūsų vos 
apie 250,000 žmonių teturinčios tau
telės atsiekimus praeityje. Savo lais
vę begindama nuo visos Vakarų Eu
ropos remiamų kryžiuočiu ir kalavi- 
ninkų ordinų, ‘sugebėjo išplėsti savo 
imperiją nuo Baltijos ligi Juodosios 
juros, apgynė Europą nuo baisiųjų 
totorių ^ordų puolimų f keletą šimtų 
metu išmintingai valdė ir globojo 
didžiąją dalį Rusijos, Gudijos ir 
Ukrainos žmonių. Anais.laikais Lie
tuva sukūrė pavyzdingiausia įstatymų 
kodeksą "Lietuvos Statutą”, nors ir 
sunkiai kariaudama, sugebėjo Įkurti 
pagarsėjusį anais laikais Vilniaus 
universitetą. Lietuvių tauta yra davu
si kitoms tautoms visą eilę žymių 
valstybes vyrų rašytoju, mąstytojų. 
Jogailaičių dinastija sukūrė lenkų 
tautai garbingiausią jos istorijoje 
epochą. Net gi vėlesniais laikais 
Lenkija neapsiėjo be lietuvių pagal
bos: pirmasis jos prezidentas buvo 
lietuvių kilmės Narutavičius. Vėliau 
tvirtai Lenkus tvarkė lietuvis Pilsuc- 
kis. Rusų pasididžiavimas - rašytojai 
Tolstojus ir Dostojevskis - abu lietu
vių kilmės. Adomas Mickevičius, 
Milašius, Emanuelis Kantas • lietuvių 
kilmes. Kaip Įrodymą, kad ir mūsų 
tauta turi geras sąlygas kurti sau 
gražų ir sotų gyvenimą Baltijos regi- 
jone, galima paimti statistinius viso 
pasaulio valstybių duomenis (žemės 
ploto ir gyventojų skaičiaus), iš ku
rių matysime, kad kone pusė visų 
pasaulyje esančių suverenių valsty
bių yra mažesnės uz Lietuvą arba 
žemės plotu,arba gyventojų skaičiu
mi. Taigi Lietuva pasaulio valstybių 
tarpe yra vidutinė. Ir jeigu ne tautos 
gyventojų skaičiaus sumažėjimas 
II Pasaulinio karo ir Rusijos okupa
cijos vykdomo genocido pasekmėse, 
tai Lietuvoje šiandien turėtume arti 
4,000,000 žmonių.

4. ASMENYBĖS DUALIZMAS EMI
GRANTO GYVENIME.

Lojalumas gyvenamajam (ir 
mūsų vaikams - gimtajam) kraštui 
ir sentimentas bei ištikimybė savo 
tėvu ir protėvių šaliai nevisada taip 
lengvai suderinami, ypač" kada gy
venamojo krašto politiniai ir ekono
miniai interesai kryžiuojasi ar net 
prieštarauja tėvų šalies likiminiams 
interesams. Situos dvilypės asmeny
bės priešingumus nūnai išgyvena 
nemaža dalis mūsų, jaunosios kartos. 
Ir, reikia pasakyti, kad tais atvejais

jaunuolio nusistatymo ir apsispren
dimo kryptį, nulems, jo kaip lietuvio 
tautinis sąmoningumas ir jo charak
teris. Mes sutinkame aktyvių lietu
viško darbo baruose gražiai besi
reiškiančių jaunuolių, kurie reikale 
nevengia stoti savo^ tėvų šalies ir 
savo tautos interesų pusėj, nežiūrė
dami nė to, kad tokia jų laikysena 
gali suteikti jiems šiais laikais ne
labai populiaru politinių grupių, pa v. 
fašistų ar panašius epitetus. Iš kitos 
pusės matome taip pat gausią grupę 
musų jaunimo, kurie, tartum bijodami 
išpažinti savo politinį credo, vengia 
pasisakyti kitaip, negu viešoji gy
venamojo krašto visuomenės opinija 
skelbia. IŠ viso, vengimas pasirodyti 
kitokiu, negu visi, vengimas viešai 
kalbėti savo gimtąja kalba yra dali
nai ir-charakterio žymė. Šiuo atveju 
nuo ankstyvojo kūdikio amžiaus pra
dėtas ir vėliau jau lituanistinėje 
mokykloje užbaigtas sistematingas 
auklėjimas gali pasiekti teigiamų 
pasikeitimų.

Susiduriant su šia dualybės 
problema, patartina vengti kraštuti
numų. Pav. kritikuojant gyvenamojo 
krašto vyriausybės politiką arba 
visuotiną to krašto-žmonių nusistaty
mą bet kuriuo klausimu, vengtina to
kių tvirtinimų, kurie tūliems jaunuo
liams būtų užgaulūs ir galėtų juos 
priešiškai nuteikti prieš patį ^moky
toją. Diplomatiškumas ir santūrumas 
panašiais atvejais butų labai reko
menduojamas.

PABAIGA: "LITHUANIAN 
POWER” POLITIKA.

Šiais laikais gana dažnai girdi
me “black power", "white power” ir 
kitokių politinių ar ekonominių žmo
nių grupių "power”. "Lithuanian 
Power” tūlam gal iššaukt ironišką 
šypsnį: Kur čia ta “power" gali būti? 
Ar toji nedidelė pavergtos tautos ske
veldrėlė, susikaldžiusi į daugybę 
mažų grupelių ir partijėlių, gali kal
bėti apie savo jėgą? Ar galų gale 
pati tauta žiaurioj,L despotiškoj ru
siškojo komunistinio imperializmo 
priespaudoj gali parodyti kokią, nors 
jėgą?.

Žinoma, ta jėga galima_suprasti 
visokia prasme. Gali tai būti mora
linė jėga, gali būti ir materialinė, 
militarinė, finansinė jėga. Lietuvių 
jėgą mes suprantame dvasine, mora
line prasme. Juk vieninga ir neatiai
di, solidariai visos tautos vedama 
kova, pareikalaujanti tiek vargo ir 
aukų už laisvą gyvenimą, už žmogiš
kas ‘‘vertybes, ^už aukštuosius krikš
čioniškosios civilizacijos principus, 
jau rodo jos didelę moralinę jėgą. 
Toji jėgą lyg spaudžiamas garaą, 
tolydžio auga, didėjant okupanto 
priespaudai. Skelbimas laisvajam 
pasauliui apie tas rungtynes bei jų 
efektyviausius epizodus (herojiškos 
partizanų kovos, 6 žmonių susidegi
nimas praėjusiais metais Lietuvoje, 
bandymai pasiekti laisvąjį pasaulį, 
drąsus tikinčiųjų laikymasis, narsi 
kunigu kova už tikėjimą ir 1.1.) ir 
būtų tas "Lithuanian Power” de
monstravimas ir iškėlimas. Yra ir 
kitas šios idėjos aspektas. Prisi
minkime Dievo išrinktą Izraelio tautą. 
Iš savo tėvynės po platųjį pasaulį 
išblaškyti, ištisus šimtmečius perse
kiojami ir niekinami, izraelitai suge
bėjo išlaikyti savo tautos tapatybę,

(Nukelta i 4-tą psl.)
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KREIVOS NAUJIENOS
Sovietu Sąjungos šiauriniuose 

plotuose, kaip spėjama, yra daug 
žemės turtų - žibalo, natūralinių dujų, 
anglies rudos ir kt. Tačiau tuos 
turtus pasiekti, ištirti ir juos išnau
doti yra sunkus uždavinys: šiurkštus 
klimatas, neapgyventi ir neištirti 
plotai, nėra priėjimo - kelių ir t.t. 
Sovietai deda dideles pastangas šių 
turtų eksploatvimui pritraukti sveti
mą kapitalų, atitinkamus specialis
tus. Baigti '’pasitarimai su japonais, 
siekia 2 milijardų dolerių investavi
mų natūralinių dujų ieškojimui. So
vietai norėjo įtraukti į sutartį ir ilgo 
geležinkelio linijos statyba, nes esa
moji linija per daug apkrauta ir einą 
arti Kinijos sienos, vietomis tik už 
keliu mylių. Dėl geležinkelio betgi 
nesusitarta, nes japonai nenori erzin
ti kiniečių. Jau senokai sovietai ta
riasi ir su vokiečiais - tu pasitarimų 
objektas siekia apie milijardus 
dol., su amerikiečiais - apie 8 mili
jardus dol., kapitalo dalį, o gal ir vi
są, sovietai grąžintų surastais ga
miniais. Be šių kontraktų jau dabar 
italai baigė statyti didelį automobilių 
fabriką, anglai dirbtinų valaknų,, 
amerikiečiai - trąšų ir, gal but, sunk
vežimiu. Tai tik patys didieji pro
jektai.

O ką gi veikia patys sovietai? 
Jau daugiau kaip pusė šimto metų nuo 
revoliuciįos, apie 30 metų nuo karo 
pabaigos?

Iš tikro, sovietai labai užimti: 
jie stato povandeninius laivus, mo
demiškus karo laivus, tobulina avia
cija, tankus, visokių rūšių raketas su 
atominėmis viršūnėmis. Jiems reika
lingos lėšos propagandai, kursty
mams. Dėl sovietų gaminamų moder
nių ginklų, povandeninių laivų ir 
amerikiečiai pradėjo gerokai būkštau- 
ti - kai kur sovietai juos jau esą 
pralenkę.

Nors ir kurijoziškai, bet panašiai 
į. tiesą skamba vieno “žinovo” nuo
monė: sovietai skuba pasiekti neabe
jotiną ginklų persvarų prieš antrąją 
“superpower” nevėliau, kol bus 
baigtas atidaryti svetimomis ranko
mis ir kapitalu šiaurės lobynas, bus 
nutiesti keliai, .pastatyti atitinkami 
fabrikai. Tada bus pribrendęs laikas 
viską perimti į savo rankas, nepri
pažinti jokiu skolų, kaip jie jau yra 
ankščiau pabarę. O jei kas mėgins 
prieštarauti, sovietai tam atsakys: 
“Mūsų laivynas, aviacija, raketos 
žino kelius į jūsų šalį”.

Ir ant žemės liks tik viena 
“superpower”, bus įgyvendinta 
amžina taika • kapų taika ir ramybė.

S.***

SOVIETU RUSIJOS PROBLEMA 
(atkelta iš t psl.)

Japonijos ministeris pirmininkas 
aiškiai atmetė Brezhnev pasiūlymą. 
Štai jo žodžiai: “idėja apie Asian 
collective security system yra 
perankstyva, jei svarstyti Azijos 
taiką ir stabilumą iš realaus 
požiūrio. Dar daugiau, esamose ap 
linkybėse tat gali sukomplikuoti 

Azijoje”.
o to, lapkričio men. Brezhnev 

nuvažiavo į Indiją tikėdamasis ten 
gauti pritarimą, jo planui. Pastangos 
Indijoje buvo irgi bevaisės ir pasi
baigė nereikšminga deklaracija dirbti 
dėl “development of mutual benefit 
and co - operation”.^

Indija jau paprašė JAV pageltos 
krašto vystymui, kuri buvo nutraukta 
Bangia Dash karo metu.

Beveik niekas iš Azijos kraštų 
nepasisakė besąlygiškai už S. Rusi
jos pasiūlytą planą, gi dauguma pa
reiškė: “jie nedalyvaus tame”, 
“nepritaria tam”, “negali priimti 
tat”, arba “yra neužinteresuoti - 
Asian collective security system”.

Kitas S. Rusijos planas - sumoks 
las toliau skaldyti Pakistaną, kad ji 
galėtų įsigyti tiesioginį_priėjimą.prie 
Indijos Vandenyno iš centrines Azi
jos, buvo išaiškintas ir sukėlė pasi
priešinimą tarp Pakistano gyventojų 
ir tarp Azijos kraštų.

Taipgi S. Rusijai nepasisekė jos 
planas užgrobti strateginius taškus 
Persijos įlankos srityje. Viena po 
kitos valstybes Persijos įlankos sri
tyje pareiškė, kad S. Rusija yra 
“imperialistinis kraštas” ir kad reika
lingas susijungimas prieš “daugiau 
pavojingą priešą”.

Labai įdomus yra Egipto prezi
dento Sadat pareiškimas pasikalbė
jime su Lebanon laikraščio JA1 Anwar* 
korespondentu kovo pabaigoje. Jis 
pareiškė: “Du milžinai, JAV ir 
Soviet Union palaiko Israel egzis
tencija, kiekvienas iŠ jų veikdamas 
savu 'būdu... ”. Jis nurodė eilę S. 
Rusijos veiksmų, kurie priverčia 
kiekvieną pagalvoti apie S. Rusijos 
klastingus tikslus. Gi, Kuwait laik
rašti s^ Al Rai Al Amm paskelbė se
kančius komentarus prie prezidento 
Sadat pareiškimo: “Taip vadinama 
teisinga ir pastovi taika artimuos 
rytuose, kurios siekia S. Rusija ir 
JAV, nėra parėmimui arabų, teisių, 
bet apsaugojimui Israel nuo sužlugi
mo”. Kitaip tariant/kiekvienas iš jų 
siekia savo egoistinių interesų ap
saugos ir atrodo, kad arabai tat 
supranta ir darosi vis atsargesni. 
Neabejotinai S. Rusijos tikrieji 
tikslai arabams yra žinomi, ir ten 
draugų skaičius sparčiai mažėja.

Japonijos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto laikraštis “People’s 
Star” iškelia S. Rusijos komunizmo 
išsigimimą ir jų imperialistinius 
tikslus. Tat irgi negalima priskai- 
tyti prie S. Rusijos politikos pasise
kimų.

Kinijos diplomatinė spauda in
formuoja, kad S. Rusijos^ užsienio 
politika Europoje yra atsidūrusi prieš 
akmeninę sieną. Europos - security 
conference -, kurios pasisekimo S. 
Rusija taip labai siekė, šiuo metu 
yra sustingusioj stadijoj, be judė
jimo pirmyn. Visos kalbos konferen- 
ciojoj yra kaip vieno nebylio kalba Į 
kita nebyli, (dialogue among the 
deaf).

S. Rusija tikėjosi, kad ji suskal
dys ir valdys vakarų Europą, gi įvyko 
priešingai. Europa greit pasuko į po
litinį vieningumą^ pasipriešinti S. 
Rusijos norimai dominacijai.

Prancūzija, kuri dar anksčiau 
flirtavo su S. Rusija, pirmoji pasiū
lė devynių common market valsty
bių konferencijoj pereiti nuo ekono
minės Vakaru Europos unįjos/.prie 
politinės ir militarinės unijos. Tai 
vėl naujas ir didelis S. Rusijos už
sienio politikos nepasisekimas.

Kur beliko mums žygiuoti ir ieš
koti S. Ęusijos pasisekimų ar nepa
sisekimui' IŠtrikųjų tai bus Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir, tur būt, pas
kutinis ir svarbiausias sustojimas. 
Sov. Rusija išvystė taip vadinama 
- detente offensive - santykiuose su 
JAV. Daug propagandos šiame reikale 
buvo padaryta, pasirašyta net 12 do
kumentų tarp JAV ir USSR, bet tie 
dokumentai pasirodė tušti, be prak
tiškos naudos, tik propagandine me
džiaga.

JAV ir USSR nepasitiki viena

Prof. St. Kolupaila

PROF. STEPONO KOLUPAILOS 
MONOGRAFIJA

Žymaus Lietuvos mokslininko, 
Vytauto Didžiojo universiteto ir vė
liau Notre Dame ūniversiteto (J.A. V.) 
profesoriaus dr. inž. Stepono Kolu
pailos buvę mokiniai, draugai ir 
bendraminčiai nutarė jo 10-ties 
metų mirties sukaktį atžymėti pasta
tydami profesoriui nenykstantį pa
minklą: išleisdami plačiajo gyvenimo 
ir darbų mokslinę apžvalgą - mono
grafiją.

Iniciatyvos monografijai parengti 
ėmėsi Akademinis Skautų Sąjūdis 
J.A.V-bėse, šiam darbui atlikti pa
kviesdamas dr. inž. J. Gimbutą, kuris 
jau visą dešimtmetį rinko tai mono
grafijai "'medžiagą, 'naudojosi profe
soriaus šeimos išsaugotais archyvais 
ir raštais, o taip pat ir profesoriaus 

bendraamžių atsiminimais. Apie

prof. Kolupailos mokslo darbus mono
grafijai medžiagą parengė inž. J. 
Danys. Redakcinį darbą atlieka 
Bronius Kviklys.

Knygoje iškeliami ne tiktai 
prof. Kolupailos darbai ir gyvenimas 
bet ir su juo susijusių institucijų 
bei organizacijų istorijos aspektai: 
minima eilė faktų iš Vytauto Didžio
jo universiteto, bet. inžinierių drau
gijų, kitų tech, švietimo įstaigų Lie
tuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje, 
skautų, plieniecių ir kitų organiza
cijų. Duodamos detalės iš Lietuvos 
gyvenimo, jaunimo kelionių ir turizmo 
ugdymo, pastangų Lietuva elektrifi
kuoti - kova su belgų elektros bendro
ve, okupacinio gyvenimo užkulisiai 
ir kiti faktai. Yra virš 50 fotografijų.

Knyga bus apie 500 puslapių. Ją 
išleidžia Akademinės Skautijos Lei- 
dvkla.Spaų sdinimo darbai jau toli 
pasistumėję^ir tikimasi knygą išleisti 
į rinką dar s.m. rugpjūčio mėn.

:ita daugiau j negu galima įsivaiz
duoti. Gi Palestinos karas ir benzi
no problemos padėtį privedė prie to, 
kad kiekvienas dar labiau ginkluo
jasi.

Čia paduodu Jums oficialius 
pareiškimus originale, anglų kalba: 
"On the grounds that the United 
States has to protect our (U.S.) na
tional security and to maintain the 
strategic balance, the U.S. Prezi- 
dent recently submitted to Congress 
the largest military budget in the 
nation’s 198 years”.

Jei JAV tokiasupuvusi ir griū
vanti valstybė, kaip kai kas skelbia, 
tai to negalėtu, atsitikti, kad siektų 
tokio karinio biudžeto. Tie žmonės, 
kurie nežino JAV vidaus gyvenimo 
sąlygų istorijos eigoje^ gali padaryti 
tik tokias neišmintingas išvadas, 
kad JAV nebėra militarinė jėga. Sa
vaime aišku, kad tokia propaganda 
gali būti varoma ir visai kitais tiks
lais - kad palaužti musų morale prie

šintis S. Rusijos politikai.

Kaip matome,S. Rusija yra apsup
ta ir be vilties iš tos padėties išeiti. 
Krašto viduje nepasitenkinimas esa
ma santvarka jos padėtį dar labiau 
apsunkina. Tur būt, niekas, sveikai 
galvojantis, nepritars, kad S. Rusija 
Žygiuoja nuo laimėjimo prie laimėji
mo, nes faktai yra aiškūs.

ė.š paliksiu pasidaryti išvadas 
pačiam skaitytojui, su maža pasta
ba, kad netikėtai mažos kibikstys 
sukelia didelį gaisrą.

_ lt h r.
Siam didžiuliui veikalui išleisti 

reikalingos nemažos lėšos, kurios 
telkiamos iš prenumeratorių, garbės 
prenumeratorių, ir mecenatų. Is 
anksto knygąprenumeruojant,kainuoja 
7 austr. doleriai, - knygai išėjus ji 
kainuos 814 aust, dol.: garbės prenu
merata - 17 aust. d. Asmenys.paaukoję 
knygos leidimo reikalams 70 aust, 
d. ar daugiau/bus laikomi knygos lei
dimo mecenatais ir jų pavardės, kartu 
su garbės prenumeratoriais, bus at
spausdintos knygoje.

Akademinės Skautijos Leidykla 
ir P.L. Inž. ir Arch. S.gos centro 
valdyba kreipėsi į mane, prašydama, 
kad painformuočiau Australijos lie
tuvius apie leidžiamą monografiją ir 
kviesdama visus besidominčius prisi
dėti prie veikalo išleidimo - iš anksto 
jį užsiprenumeruojant.

Norintieji knygą užsiprenumeruo
ti prašomi čekius rašyti “Akademi
nės Skautijos Leidykla” vardu ,ir
siųsti Leidyklos iždininkei šiuo 
adresu: Akademinės Skautijos Lei
dykla, c/o O. Kotovienė, 120 S. 
Herbert Rd., Riverside, Ill., 60546, 
U. S. A.

Iz. Jonaitis ***

DEKANOZOVO VAIDMUO LIETUVOJE

(ištrauka iš prof. St. Kolupailos mono
grafijos.;

“Dekanozov buvo taip pat gruzi
nas; tikroji jo pavardė buvo Dekano* 
zosvili. Kada Sovietu kariuomene oku
pavo Lietuvą, jis atskrido į Kauno su 
ypatingu paskyrimu. Jis likvidavo 
paskutinę mūsų vyriausybę, skyrė 
naujus ministrus, dirigavo rinkimus 
į liaudies seimą, ruošė to seimo nu
tarimus, vienu žodžiu, buvo vyriau- 
rias Lietuvos nepriklausomybės gra* 
torius. Savo misiją atlikęs, jis buvo 
paskirtas į Berlyną ambasadorium pas 
S ovietų sąjungininką Hitlerį.

Ir man teko nemalonumas trum
pam susitikti su tuo Lietuvos engė
ju. Gal skaitytojams bus įdomu apie 
tai išgirsti.

1940 m. liepos 10 d. buvau pa
kviestas į rautat Dekanozovui pagerbti 
Sovietų pasiuntinybėje. Tik ką prieš 
savo valią buvau paskirtas “XX 
Amžiaus” vyr. redaktorium: tikėjaus 
išgirsti ką nors nauja. Pasiunintybe- 
je buvo minia žmonių, politiku ir 
nepolitikų. Pasiuntinys Pozdniakov 
primygtinai ragino pašnekėti su Deka
nozovu. Aš vengiau, nes tai padare 
man labai neigiamą įspūdį. Redakto
riaus pareiga nulėmė: priėjau ir prisi
stačiau,kaip žymiausio Lietuvoje 
dienraščio redaktorius. Dekanozov 
susiraukė:

— A, žinau, tai yra didžiausias 
mūsų priešas!

Mėginau ginti gerą savo dienraš
čio vardą. Dekanozov supyko:

- Juk “XX Amžiuje” tilpo toji 
šlykšti karikatūra, nukreipta prieš 
SSSR!

Tikrai, prieš metus buvo įdėtas 
labai vykęs šaržas: išdidžiai žengia 
rusas, o jo ilgus batus bučiuoja atsi
klaupę Gira su Cvirka. Tuo buvo 
pajuoktas musu, rašytojų perdėtas 
žavėjimasis rusų literatūra. Už tą 
pranašinga^ karikatūrą paaukojo savo 
gybyvę buv. redaktorius dr. Skrupske- 
lis, aišku, per Dekanozovo “protek
ciją”.

Mane užgavo toks Dekanozovo 
kaltos tonas: jis iššaukė mane elgtis 
lygiai stačiokiškai. Dekanozov atsi
suko ir sėdo už stalo. Nekviečiamas 
atsisėdau greta jo ir mačiau visų 
buvusių aplink “šulų” išgąsdintus 
žvilgsnius.

Dekanozov kaltojo išdidžiai, 
neslėpdamas paniekos lietuviams. 
Jis stačiai puolė mane:

- Kodėl lietuvių visuomenė taip 
nedrauginga Sovietams?***

“Laisvė neįkainojama”. Tokia 
antrašte italu dienraštis “Gazetta 
del Sud” savo rugsėjo 6 laidoje pa
talpino straipsni,s perspausdintą is 
“Elta-Press”. Tai gana ilgas ir 
išsamus Komo Kalantos didžiosios 
aukos Lietuvai aprašymas - 1972 m. 
gegužes 14 d. susideginimas, jo lai
dotuvės, tą pačią metu gegužes 
18-19 demonstracijos Kaune, kuriose 
buvo reikalaujama laisvės Lietuvai 
ir kuriose esą dtJyvavę ne tik kau
niečiai, bet ir ukrainiečių, gudą, 
.latvių. ir ..es.tų, atstovai.
Mūsų Pastogė Nr. 119 19?4.5.1š‘*ps^. ’3
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TAUTINIS AUKLĖJIMAS

(atkelta iš 2psl.)

ir sukurti "Izraelio jėgą”, kuri jau 
senokai dominuoja didžiosios dalies 
pasaulio valstybių (Įskaitant ir JAV) 
finansuose, pramonėje, spaudoje, 
radijuje ir televizijoje ir net valsty
bių politikoje, Izraelis tat pasiekė 
savo žmonių gabumais, veržlumu, iš
tverme ir vieningumu. Lietuviai, kurie 
savo gabumais ir savo ištverme n'era 
menkesni už izraelitus, galėtų jei 
ne visose, tai bent daugelyje sričių 
iškopti i gyvenamųjų kraštų dominuo
jančias visuomeninio, kultūrinio, 
mokslinio ar net politinio gyvenimo 
pozicijas. Jau ir dabar turime šim
tus pasižymėjusių lietuvių moks
lininkų, išradėjų, menininkų visuose 
pasaulio kraštuose. Tai jau pradžia 
augimo tos "Lithuanian Power”. Ir 
kada matome fiziniai ir dvasiniai 
varganą šios šalies jaunimą, apskuru
sį, apdriskusį, nešvarų, ilgais plau

kais apžėlusį, dažnai narkotikais ir 
alkoholiu besikankinantį, jokio gy
venimo tikslo nematantį, jokios mora
lės nepripažįstantį, jokio idealo 
nesiekiantį, savo pačių valstybę 
niekinantį - tada stoja prieš akis

LIETUVIS JAUNUOLIS 
Sveikas ir stiprus fiziniai ir dvasiniai. 
Gražus, tvarkingas savo išvaizda ir 
laikysena. Siekiąs mokslo ir veržlus, 
savo pasirinktoje srityje, turėdamas 
prieš akis geresnę savo, savo arti
mųjų ir savo tautos ateitį. Savo gy
venime nepaliaująs siekti tikro krikš
čionies idealo.

Štai jis ir tūkstančiai tokių ir 
yra “Lithuanian Power”, kuri garan
tuos senosios išdidžios ir kietaspran
dės aisčių tautos egzistenciją, ne* 
žiūrint kaip ilgai nusitęstų likimine 
jos kova prie Nemuno ir Baltijos 
krantų. Toks musų Jaunimas, kurs 
turės dvasios tvirtybės ir charakterio 
jėgas atsispirti kvailo, kažin kieno 
piktais motyvais inspiruoto, taip 

vadinamo "modernaus” (deja, į urvi
nio žmogaus lygmenį krypstančio) 
jaunimo stiliaus sekimo arba bezdzio- 
niavimo pagundąj, toks jaunimas 
kiekviename krašte bus "elitas”, 
sū kurio įtaka ir reikšme skaitysis 
ir valstybių vyriausybės ir tų valsty
bių visuomenė.

***

KIEK SUŽINOJAU!
Balandžio 4 d. Nata LiutikaitĄ 

sydnejiškė visuomeninkė, išvyko 
trim savaitėm atostogų aplink Austra
lija. Turistiniu autobusu vyksta į 
Pietų Australiją, per Alice Springs į 
Darwing, čia pabus kelias dienas ir 
per Queensland^ sugrįš atgal į Sydne- 
jų. Natai linkime laimingos keliones, 
o sugrįžus pasidalyti kelionės įspū
džiais su “M.P.” skaitytojais.

*** *

Šiandien daug kas susirūpinę 
moralės pakrikimu šeimose ir 
visuomenėje, nyksta geri papročiai 
ir įsigali palaidumas bei kriminali
niai nusikaltimai. Yra svarbu,kad i 
senatą patektą dori žmones, su aukšta 
morale. Family Action Movement yra 

išstaciusi tris kandidatus į senatą - 
Fred Brown, Fred Nile ir Mr. K. 
'Harrison, kurie angažuojasi uz aukš
tesnės moralės gyvenimo lygį. Se
nato rinkimo lapeliuose jie bus 4-tame 
skyriuje.

***
"Liberta” 1973 lapkr. 2 laidoje 

plačiai aprašo Maskvos išakytą valy
mą tarp Lietuvos intelektualų. Ypa
tingai sustoja prie dramaturgo ir re
žisieriaus Jono Jurašo atvejo. Pasi
žymėjęs savo originaliais pastaty
mais ir gavęs nemaža pagyrimų. Jura
šas staiga neteko sovietų malonės po 
to/kai atsisakė daryti sovietų cen
zūros reikalaujamus pakeitimus jo 
parašytoje dramoje "Barbora Radvi
laitė”. 

ŽMONES, KURIE GALVOJA

BALSUOJA UŽ LIBERALUS

NES:

1. VYRIAUSYBĖS TAURUMAS; Ką liberalai, būdami Vyriausybėj, 
pažada, yra tikra. Mes visi neapkenčiame Watergate stiliaus ap
gaulių ir pažadą laužymo.

Kas atsitiko su Labor Party (Darbo Partijos) 1972 metų pa
žadais? — mažiau streiku, žemesni procentai, pigesnė žemė ir na
mai; sveikatos ir dantų gydymo schemosį pensijos ir turto dydžio 
tikrinimas; skundų institucija; atvira Vyriausybė?
LIBERAL - COUNTRY PARTIJŲ VYRIAUSYBĖ YRA iŠ ŽMONIŲ, 
KURIU. ĮRODYTU TAURUMU GALITE PASITIKĖTI!

4. AUSTRALIJOS SAUGUMAS: Šiandie gynybos pajėgumas ir 
Australijos gynybos pajėgų moralė smunka labai greitai. Mes ne
turime modernišką priešlėktuviniu įrengimų, nei tankų, ąei ląivyno. 
-Visi patikimi mūsų sąjungininkai — J.A.V., Anglija, Indonezija, 
Prancūzija ir Malaysia — yra sistematiškai įžeidinėjami tuo metu,, 
kai Sovietų Sąjunga paskubomis ugdo savo laivyno pajėgumg Indi
jos Vandenyne.

Liberal — Country partiją Vyriausybė atstatys mūsų gynybos 
stiprybę. Ji garantuos taikų ir nepriklausomumą šioje srityje.

2. INFLIACIJA: buvo sumažinta iki 4.5% ir krito toliau, kai Li
beralai paliko valdžia. Jei ji (infliacija) toliau pasiliks 15% iki 20% 
per metus, kaip yra spėjama, jūsų dolerio vertė 5 metų laikotar
pyje bus 20ė ir mažiau. Tas skubiai ves prie kredito suvaržymų, 
medžiagą trukumo ir nedarbo.

Australija nepaprastai turtinga maistu ir mineralais. Yra ne
sąmonė versti kaltę dėl mūsų didėjančios infliacijos kitiems 
kraštams. Iš tikro ji kyla dėl nekompetentingos ir amatoriškos 
Vyriausybės.
INFLIACIJA PRIVALO BŪTI SUSTABDYTA IR TIK LIBERALU. 
PASTANGOMIS, NES JIE ŽINO, KAIP TAS PADARYTI.

3. LAISVĖ NUO BAIMĖS: Liberalą Partijos pagrindinis princi
pas - tarnauti JUMS. Labor Vyriausybė — kaip visos socialistinės 
vyriausybės — tiki, kad jos yra seimininkės, o, Jūs esate joms 
tarnauti. Šiandie mes bijomės, ar bus rytoj benzino, elektros, ar 
eis traukiniai, autobusai, ar skraidys lėktuvai, ar bus pristatinė
jamas paštas, kasdieniniai laikraščiai, ar mes galėsime naudotis 
televizija.

Paskiau yi)a baimės dėl statybos draugijose, akcijose, super
annuation, gyvybės draudime įdėtų pinigu vertės saugumo. Ar 
Labor Vyriausybė netiesioginiai vers žmonių smulkias santaupas 
šiose institucijose perkelti į Vyriausybės kontroliuojamas institu
cijas, kaip pav. Australijos pramonės eksploatacijos korporacija 
(AIDO? Ar tos santaupos bus naudojamos steigti valstybines 
dirbtuves, ūkininkų kooperatyvus?

Finansinių korporaciją įstatymo projektas ir su juo susiję 
projektai buvo didžiulis užsimojimas perkelti visus Australijos 

resursus i vyriausybės rankas taip, kad faktiškai jie taptų vyriau
sybės pramone. Tuo budu — perkėlimas mūsų resursų iŠ produkty
vumo, iš laisvų įmoniąir t.t., į. neproduktingą Vyriausybės sektorią.

5. SOCIALINIS TEISINGUMAS: Pramonės srityje santykiai turi 
būti pagerinti. Liberal — Country partijų Vyriausybė atstatys Kon- 
ciliacijos ir Arbitracijos Komisijos autoritetą ir sustabdys kovin
gas unijas nuo siekimo neprasmingai kelti atlyginimus.

6. MOKESČIAI: Kiekvienas atlyginimo pakėlimas pastūmėja atly
ginimo gavėją. į aukštesnę mokestinę kategoriją. 1973 vidutinis 
atlyginimas pakilo 15%, bet darbininko mokesčiai pakilo 34%. Infli a- 
cija pagrobė kitus 14%.

Liberal — Country partiją Vyriausybė sumažins asmeninius 
pajamą mokesčius 600 milijonų dolerių, sumažindama prabanginio 
pobūdžio išlaidas, bet ne asmeninių patarnavimą srityse, kaip, 
pav. švietimo, viešo aptarnavimo, gynybos, socialinio aprūpinimo.

NEBUS BANKŲ, STATYBOS DRAUGIJŲ, GYVYBĖS DRAUDIMO 
BENDROVIŲ IR FABRIKŲ NACIONALIZACIJOS.

Į

BALSUOKITE "NE” VISŲ. 4 REFERENDUMUI KLAUSIMAIS 
IR TUO PAČIU JUS PASISAKYSITE "N E”

PRIES SOCIALIZMĄ
PRIEŠ CENTRALIZMĄ
PRIEŠ VALSTYBĖS KONTROLE INDIVIDAMS
PRIEŠ RINKIMINĮ NESĄŽININGUMĄ

LIBERALAI TIKI INDIVIDO LAISVĖMIS

GEGUŽĖS 18 DIENĄ BALSUOKITE UZ LIBERALUS
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
A. Maura gi s

goti tuos slaptus seifus. Čia noriu . 
priminti vieną atsitikimą. Didžiojo 
karo metu vokiečiai Norvegijoje statė 
atominę bombą. Anglai sužinoję 
subombardavo. Tada vokiečių slapto
sios komandos viršininkas (nebe
prisimenu jo pavardės), generolas, su
šaukė dešimtį kitų generolų ir 
paklausė: ’’Ponai generolai, vienas 
iš mūsų yra išdavikas, niekas kitas 
negalėjo žinoti ir pranešti kaip tik 
vienas iš musii. Prisipažinkite,kas 
tą padarėte?”.* Išdaviku buvo tas 
pats generolas , kuris tų klausimų 
pastate. Taip yra visur ir su visais. 
Susilaukė daug kritikos ir blogu 
kalbų buvęs Pentagono bosas Mc 
Namara, kuris daug stiprių ginklų 
sunaikinęs, pataikaudamas sovie
tams. Kaip ^bebūtų saugios vietos, 
paslaptims žemėje vietos nėra. Ir 
sis didelis Pentagono pastatas, kuris, 
tur būt, tiek pat aukštų yra įsikasęs 
į žemę paslaptims apsaugoti ir iš
laikyti, deja,. negali,, -jos išlipa į 
dienos ^Šviesą.

Važiuojame atgal į miesto 
centrų, kai ką dar norime pamatyti ir 
bendrai atsisveikinti su Washingtono 
miestu. Visi didieji ir gražieji pasta
tai sukoncentruoti ne toli Kapitelio 
• Kongreso rūmų. Patys rūmai Įspū
dingai atrodo, dideli ir grąžus. "Tuoj 
už jų_ Kongreso biblioteka; pastatas 
atrodo ne toks įau didelis, bet kai 
pagalvoji, kad čia yra surinkta 10 
milijonų knygų, žemėlapių, filmų, fo
to ir kt. medžiagos-viso priskaitoma 
iki 44 milijonų daiktų, tai nustembi*- 
ar nebus tik čia mūsų kultūros di- gal reikėtų’ paminėti Tautinę Meno 
džiausiąs rinkinys?

Kitoje gatvės pusėje yra JAV 
Aukščiausias Teismas, apie kurį, 
deja, nieko gero neguliu pasakyti, 
žinau, kad jis pripažino laisvės var
žymu maldos kalbėjimų mokyklose. 
Malda nebekalbama Amerikos mokyk
lose, o laisvė jau daugeli atvejų yra 
vijtusi netvarka, ir saugumas tapęs 
džiunglių įstatymu.

(TĘSINYS)
PASKUTINĖS VALANDOS 

WASHINGTONE
Washingtonas D.C. yra didmies

tis, turi apie 2. milijonu ^gyventojų 
ir yra geriausiai išplanuotas 
miestas. Antanas veža mus pro cent
rines valdžios įvairių departamentų 
įstaigas ir aiškina kur kas yra. .Rū
mai dideli, gražūs, bet akys greitai 
nuo jų nu slysta, nieko ypatingo neras
damos. Veža parodyti tautinės gale
rijos rūmus, muziejų ir kitas vietas. 
Bet man rupi labiau pamatyti Penta
goną, nors iš tolo. Apie jį laikąs 
nuo " laiko išgirstame laikraščiuose 
sensacingu žinių, kaip dingsta 
slapti dokumentai toje pasaulyje 
didžiausioje ir tvirčiausioje citade
lėje. Čia dirba 27,000 tarnautojų, 
didesnė pusė iš jų civiliai ,kita pusė 
kuriai. Pastatas suplanuotas 30,000 
žmonių ir pastatytas ant 13,7 ha. že
mės ploto, gi pats pastatas su uždaru 
kiemu užima 29 akrus. Tą viską jau 
žinojau, prieš jį pamatydamas, dabar 
užtektų nors akį. užmesti,-kaip tas 
šaunus pastatas atrodo, Ir kai pama
čiau t tai nustebau - kaip didelis 
blynas, pamestas ant tuščio lauko. 
Atrodo žemas, nors turi penkis aukš
tus; jo penkiakampės formos negali 
matyti, nors ir į medį įsiliptum, bet 
čia ir medžių nematyti. Šia tvirtovę 
gali apžiūrėti tik orlaiviu pakilęs. 
Amerika turi pagrindo juo didžiuotis; 
kainavo 83_ milijonai dolerių. Na, o 
kaip su musų Sydnejaus Operos rū
mais, kurie kainavo virš" 100 milijonų. 
Kai kiti ginkliuojasi, mes galime 
šokti ir dainuoti, opera besidžiaug
dami. Didžiausė pasaulio galybė turi 
gynybos tvirtovę, teoretiškai ten nie
kas nieko negalėtų pavogti. Joks 
slaptas dokumentas negalėtų išvysti 
dienos šviesa, praktiškai matome, 
kad tie įrengimai neapsaugoja nuo tų 
šnipų, kurie patys yra įgalioti sau*

A.A. SKIRMUNDAI VISOCKIENEI
mirus, vyra Sigita^ \ isocki, sūnų ir dukras bei visus kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Geelongo L.S.K. “VYTIS”

Žinau, kad praeitais metais 
(1973.1.22) sis teismas paskelbė 
sprendimu, jog įstatymast draudžiąs 
abortus, yra nekonstitucinįs. Tuo sa- 
vo sprendimu jis leido negimusius 
vaikus žudyti. Jis sunaikino neliečia* 
mumą žmogaus teisės gimti ir gyven
ti. Princeton universiteto prof. Paul 
Ramsey sako: ’’lengva bus eiti ir 
prie gimusių vaiku žudymo, nepai
sant, ar teismo institucijos tai žinos^ 
ar nežinos. Kai leidžiama žudyti 
negimusius, nebus sunku žudyti ir 
slaugymo namuose vaikus, kurių tė
vai nenorės priimti savo seimon". 
Daugiau kaip prieš 2500 metų turėjo 
panašius įstatymus Spartos resgubli* 
ka, kurioje tėvai turėjo teisę žudyti 
ij plakti vaikus. Sparta išgyveno tris 
simtus metų ir žuvotnepalikusi jokio 
žymesnio kultūrinio' palikimo.

... Kitoje pusėje Kongreso Rūmų 
eina gražus slėnys, dideliais ir re
tais medžiais apaugęs. Tolumoje ma
tomas Lincolno paminklas, daugiau
sia lankomas žmonių, ne toli nuo jo 
stovi Washingtono paminklas • balto 
marmuro ?it raketa į dangų iškilęs^ 
obeliskas. Jis yra 555 pėdų aukščio, 
ir galima liftu pasikelti į_ jo viršūnę. 
Yra daug įspūdingesnis paveikslė
liuose kaip tikrovėje. Nuošaliai kai
rėje pusėje yra Jeffersono pamink
las prie vandens prūdo. Marmuriniame 
pastate stovi 19 pėdų bronzos sta
tula * Thomas Jeffersonas, tretysis 
JAV prezidentas. Vasaros laiku 
gražioje pievutėje vyksta koncertai. 
Tarp kitų pastatų, čia pat esančių, 
gal reikėtiil naminėti Tautine Meno 
Galerijų, Smithsonian institutų ir 

Istorijos ir Technologijos muziejų.
Taip, šioje vietoje Washingtonas 

labai gražus, bet šiandien jis man 
atrodė lyg sustingęs, be džiaugsmo, 
lyg įsigąpdęs juodųjų antplūdžio, 
(čia aplinkui gyvena tik juodieji). 
Antanas pasakojo, kad ir Marijos 
tautinė šventovė yra veržiama juodu 
diržu, gerai dar tiek, kad Čia yra 
vienuolyno ir universiteto dideli 
plotai, prie kurių_ jie negali prieiti, 
bet visas’ tas didelis plotas jau yra 
negrų žiede. Liūdesį kelia čia ir 
Nixono byla. Tiek daug pasaulis 
buvo įdėjęs vilties į jo plačius užsi
mojimus, į jo tvirtų ir realių politiką- 
ir štai viskas supliuško.

Pentagonas, Amerikos stiprybės simbolis

bet kaip bus

laikas buvo
Paskutiniu

leidosi ir 
Baltimorę. 

atsisveikinau su vakaro

Taip Washingtonas turi savo di
delę^ ir garbingų istoriją, jo politinė 
reikšmė buvo ir tebėra dar tvirta, bet 
žavesys jau praėjo. Nors jis nieka
dos šios politinės formulės nėra 
pavartojęs • Roma locuta, causa 
finita, - tačiau jis dar neseniai buvo 
pajėgus jų ištarti ir įvykdyti. Jis to 
nedarė dėl savo demokratiškos pa
saulėžiūros, nes buvo kartu ir lais
ves šauklys. Dėl to Amerika buvo 
visos musų civilizacijos zenite. Ji 
verta buvo tos garbės, 
toliau?

Saulė 
grįžti į 
Žvilgsniu* 
liūdesiu nuspalvintu Kapitoliu, ir 
žalioje viltyje paskendusiais par
kais. Sudiev, Washingtone, daugiau 
tu nebūsi jnano svajonė, nors aš tau 
linkiu gražiausios ateities.

Pilni įspūdžių grįžome pas An
tanų, dar kartų pasidžiaugėme pažin
timi ir draugyste išgėrėme į ‘sveikatų 
ir sudiev- - • Malonu buvo susitikti 
su tokiu nuoširdžiu giminaičiu, malo
nu bus jį susitikti ir Australijoje. 
Todėl iki pasimatymo, Antanai!

Grįžome pas p. Pūkelius jau vė
lai vakare, bet jiė mūsų laukė su 
šilta vakariene. Jau visa savaitė 
kaip mes Čia viešime su Done, o 
pasikalbėti taip ir nebuvo laiko. 
Jeronimas nori žinoti daugiau apie 
Australiją, o Vanda daugiau apie 
seimą, ir "taip kalbėjomės įki^miegas 
ėmė lįsti į akis. Rytoj važiuojame 
į Waterbury, tad laikas jau eiti mie
goti. Labanaktis!

(bus daugiau)***

KONCERTAS MELBOURNE
Savo tautiniame - bendruomeni

niame veikime, man atrodo, šiuo metu 
neturime daug kuo džiaugtis. Nusi
bosiančiai besikartojančios progra
mos, baliai, paviršutiniški minėjimai 
viską paverčia į kasdienybę ir veda 
prie neišvengiamos apatijos arba 
dirbtinio entuziazmo.

Balandžio 28 dieną Melbourne 
surengtas koncertas - šiupinys - 
spaustuvės vajui paremti buvo malo
nus įvykis, suteikęs pesimistams 
kaip man vilties,kad mūsų padangėje 
dar nėra viskas galutinai aptemę.

Klausiu aš savęs - kaip aprašyti 
koncertą? Ar apsimesti dideliu žino
vu ir sukritikuoti? Gal pagirti pagy
rimo nevertus ir suniekinti tuos, kurie 
man nepatiko? 0 gal vai žgantiškai 
ieškoti deimančiuką?

- Ne man lygintis su Vaižgantu! 
Ne man jį pamėgdžioti - tik mokytis 
galiu.

Deimančiukai!
Puiku matyti nesireklamuojančias 

pajėgas - Ciurlionies Diskusiją 
Klubą ir Spaustuvės Vajui paremti 
Komitetą, atnešusius dar vieną pozi
tyvu atsiekimą musų skurdžiame- gy
venime. Džiugu, kad suprastas prin
cipas, jog norint ką, nors gautųreikia 
ką nors ir duoti. Suprastas ir vienas 
iš svarbiausių šios dienos Austra
lijos lietuvių tikslų - įsigyti spaus
tuvę.

“Klumpakojis” - neapvylė. Trūko, 
tiesa, mažoje scenoje jiems erdves. 
Truko naujų šokių. Gal trūko ir 
drausmės, kurios anksčiau nepasiges- 
davome. Netruko tačiau energijos.^jau- 
natviškos šypsenas ir aiškiai matomo 

■ potencialo, kuris padirbėjus turėtu 
juos nuVe’Žtf ' *į’,' jaunimo Kongresą

* T A” uy-'

Brazilijoje, galėtu jiems leisti pasi
rodyti bet kur pasaulyje be jokios 
gėdos.

“Dainos” sambūryje su malonu
mu pastebėjome grįžusius veidus. 
Su dži augsmu matėme naujuosius. 
Didžiausių entuziazmu plojome Danu
tei Levickienei, pavadavusiai diri
gentą A. Celną, ne tik už jos profesio
nalinį choro valdymą ir įdėjimą darbo, 
bet svarbiausia , už davima mums 
vilties ateičiai , už davimą pasitikė
jimo jaunąja karta.

Solistui J. Rūbui esame dėkingi 
už neatsisakymą dalyvauti progra
moje. Bronei Staugaitienei, nesiver- 
žiančiai į primadonas, sakau ačiū 
už malonias dainas, gražiai išpildy
tas ir suteikusias man džiaugsmo.

Petro Morkūno oktetas - saugus, 
pastovus, truputį pražilęs, visada 
mielai laukiamas. Jie irgi yra musų 
Melbourne lietuviu struktūros dalis. 
Nepamainomas. Nepakeistas.

Kupletinė humoreska, ponių 
Seikienės ir Balčiūnienės sudainuota 
ir Pauliaus Rūtenio skaitymu paryš
kinta, yra žanras, kuriuo mums reiktų 
dažniau pasinaudoti savo surūgusioms 
dienoms praskaidrinti. A. Šeikys turi 
būti dėkingas Pauliui Rūteniui - 
skaitytojo, aktoriaus talentas iškė
lė feljetonisto talentą. Mes, klausy
tojai, esame dėkingi jiems abiems.

“Lietuviškų Gramfomanų Są
junga” išleido šiupinio programą laik
raštuką “Mūsų Bakūžę;*. Tarp “para
pijinių” aktualijų yra ir bendro įdo
mumo jumoro. Abejoju tačiau, ar 
“Mūsų Pastogė” turėtų užtenkamai 
pilietinės drąsos persispausdinti 
į‘Ką aš mačiau provincijoje” arba 
^Xegabioji”. 4

Spaustuvei, girdėjau, sukelta 
apie Š400.00.

Taigi išgirsta. Kritikuoti,tur būt, 
irgi galima, bet kuris iš mūsų yra 
kompetetingas? Kuris iš mūsų turi 
teisę sunaikinti entuziazmą dėl ne
pilno talento turėjimo ar sugebėjimo 
jį išvystyti? Gal tik nederėtų nepa
teisinamai liaupsinti prieš progra
mą jos metu ar po jos, kada ir klausy
tojai, ir skaitytojai, ir dalyviai žino, 
kad taip nėra, nebuvo ir negali būti.

G. Žemkalnis
***

Laimai
Gerb. p. Redaktoriau,

“Mūsų Pastogės” 15/16 nr. 
“Gabijos” skyriuje sacharininiu sal
dumu parašytame straipsnelyje “Gina, 
ačiū Tau...” negražia gaida nuskam- 
bėjp ponios A. Matukevičienės insi- 
niuacijos.

Minėdama “parakines” arba 
“shotgun” vestuves^ kurios lyg kad 
koją pakišo koncertui Sydnejuje, 
p. Matukevičienė Įsileidžia į pletki- 
nius, nepateisinamus, nepagrįstus ir 
asmeniškus jaunavedžių poros užgau
liojimus. Yra gėda matyti, kad musų 
spauda per tokius rašinėjimus, nu
smunka iki bulvarinės spaudos lygio.'

Suprantu pone Redaktoriau, kad 
“Gabijos” skyrius hėra tamstos 
redaguojamas. Tamsta,‘ tačiau, kiek 

aš suprantu, esate atsakingasis 
redaktorius ir Tamstos pareiga yra 
“Mūsų Pastogę” redaguoti.

Su pagarba,
* G. Žemkalnis, 

Melbournas.
j 1974 balandžio 29 d.

***

Gerb. p. G. Zemkalni,
Pasi šaipyti patiems iš savęs yra 

žmogaus įgimta silpnybė, iš esmės 
čia nieko blogo nėra. Ponia Matuke
vičienė pasišaipė is tų, kurie neturėjo 
laiko ir 'solidarumo jausmo būti 
drauge su visa bendruomene, pager
biant viešnią iš Kanados. Tamsta ar 
kas kitas pasišaipėte iš p. Matuke- 
vičienes ir iš manąs “Mūsų Bakūžėje t 
ir čia nieko blogo nėra, as neįsižei
džiau, nemanau, kad ir p. Matukevi
čienė būtų įsižeidusi. Valia pasi
juokti vieniem iš kitų, esame žmonės.

Bet Tamsta kaltini ir “M.P.” 
nusmukusia iki bulvarinės spaudos 
lygio. Šitoje vietoje aš manau, kad 
Tamsta nesupranti,ką reiškia sąvo
ka—bulvarinė spauda, todėl ir į kal
bas tuo reikalu su Tamsta nenoriu 
leistis.

O dėl p. Matukevičienės straips
nio sacharininio saldumo, tai turiu 
pasakyti, kai neturime medaus ar 
cukraus, tai saldiname sacharinu, negi 
gyvensime vien tik pipirais ir druska. 
Dėl Jūsų korespondencijoje iškeltos 
abejonės - ar “M.P.” turėtų užtenka
mai drąsos paskelbti - “Ką as ma
čiau provincijoje” ir “Negabioji”/ 
tai galėčiau tiek pasakyti, kad drą
sos man užtektų paskelbti, jei ten 
būtų nors krislelio sąmojaus ar juoko.

Su pagarba,
A. Mauragis .. . . .

***
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Keramikė Vilija Petruskevičiutė - Dundienė prie savo darbo.

STUDIJŲ DIENOS 
ADELAIDĖJE

Trečios Studijų Dienos, kurias 
suorganizavo Krašto Kultūros Taryba 
Adelaidėje jau praeityje.

Kai pirmose dvejose Studijų 
Dienose Melbourne buvo nagrinėjami 
daugiau mūsų bendri bendruomeniniai 
klausimai ir lietuvybės išlaikymas bei 
tautinis švietimas, tai pastarosiose 
Studijų Dienose abi dienas buvo skai* 
tomi referatai ir diskutuojama jautrių 
santykiavimų su okupacijoj gyvenan
čia lietuvių tauta problemos.

Visa Studijų Dienųprograma buvo 
suskirstyta Į tris temas: santykia* 
vimas politinėj, ekonominėj ir kultu* 
rinėj plotmėj.

Paskaitininkais ir moderatoriais 
buvo pakviesti viduriniosios ir jau* • 
nosios kartos atstovai, kurių daugu
ma su aukštuoju • universitetiniu 
išsilavinimu.

Studijų Dienos buvo pradėtos 
balandžio 12 d. ryto bendru susipa* 
žinimu ir Vilijos Petru škevičiutės 
* Dundienės keramikos parodos ati
darymu.

Keramikės įdomūs ir meniški 
darbai buvo skoningai išdėstyti ir 
užėmė visa Lietuvių Namų mažąją 
salę. Darbų autorė Vilija Dundiene 
jaunosios kartos atstovė. Už Adelai
dės ribų neišsigarsinusijši progresu©- 
jairti ir kukli keramikė dirba daugiau 
užsidariusi savo gausioj šeimoj ir 
dirbtuvėj, kuri daugiau panaši į sa- 
liona negu į dirbtuvę. Bet Adelai
dėj ji plačiai žinoma ir beveik kiek
vienoj šeimoj atrasi jos skoningų 
dirbinių.

Turėdama neabejotinų šioj srity 
talentą, Vilija nepasikėlė i puikybę 
ir savo darbus pardavinėja gana pri
einamomis kainomis. Todėl nenuosta
bu, kad jau pirmą po atidarymo va
landą, dauguma jos darbų buvo išpar
duota.

Reikia tikėtis, kad su ja arčiau 
susipažinę svečiai griže namo su
sidarys sąlygas Vilijai Dundienei 
pasirodyti su savo darbais ir kitose 
lietuvių kolonijose. Energinga kera
mikė netruks “prarastus” savo dar
bus papildyti naujais.

Parodą apžiūrėjus, pasivaišinus 
puoduku kavos ar vyno stiklu, prasi
dėjo posėdžiai. Daugumą, klausytojų 
sudarė adelaidiškiai, bet matėsi ne
maža ir ne vietinių veidų. Galėjo būti 
daugiau svečių iš kitų vietovių. Jų 
buvo mažoka.

Adelaidiškiams šios rūšies 
“tarptautinis” simpoziumas, kuriame 
dalyvautų kalbėtojai iš kitur, buvo 
pirmas. Todėl su dideliu dėmesiu 
buvo išklausyti dr. V. Donielos, dr. 
D. Viliūnaitės ir P. Pusdešrio refe
ratai. Po referatų buvo pravestos 
gyvos diskusijos/ kurias moderavo 
J. Reisgytė. Diskusijos užsitęsė apie 
porą valandų.

Vakare lietuvių parapijos bažny
čioje buvo suruoš'tas religinės muzi
kos koncertas, kurį išpildė mums 
visiems gerai pažįstama kanadietė 
solistė G. Čapkauskienė, Adelaidės 
parapijos, choras ir deklamatoriai 
O. Varnienė ir J. Neverauskas. Vargo
nais grojo solo R. Seeger.

Neskaitlingas, bet gerai chorve
dės N. Masiulytės paruostas choras, 
stiprus viešnios Čapkauskienės sopra
nas ir vargonų griausmas, kartais 
atrodė “pakels” lubas aukštoje baž
nyčios erdvėje. Tačiau kur reikėjo, 
religiniai muzikos kūrinai praskambėjo 

... ętųbtyįįai ir su įsijautimu. Viso kon- 
ęęątp., jnę^įj -įųvęr jaųąį^^.ąor^-i;
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moteriška, bet kartu ir tvirta diri
gentės N. Masiulytės ranka, Jos 
įuostai buvo veiklūs ir įtikinantys. 
Siame, gal pirmajame (pas "lietuviu s) 
didesniame koncerte Nemira užsi
rekomendavo kaip gabi ir subrendusi 
chorvedė.

Tokios rūšies koncerto adelai
diškiai jau seniai, o gal ir niekuo
met anksčiau neturėjo. Tai buvo ver
tingas ne tik Studijų Dienų, bet ir 
Velykų švenčių priedas.

Šeštadienio rytat Lietuvių Namų 
salė vėl ėmė pilnėti" ir apie 10 vai. 
vietos salėj buvo užsėstos. Simpo
ziumo antrojo ciklo paskaitininkais 
buvo pakviesti dr. R. Zakarevičius,
J. Stačiūnas ir G. Žemkalnis. Modera
torius dr. A. Stepanas. Po paskaitų 
diskusijos užsitęsė apie pusantros 
valandos.

Po pietų pertraukos buvo tęsia
mas treciasis paskaitų ciklas. Kal
bėtojai: L. Urbonas, A. Karazijienė 
ir V. Janavičius. Moderatorius dr.
K. Kemežys. Po paskaitų vėl sekė 
gyvos diskusijos. Klausimams išsi
sėmus, Studijų Dienos buvo užbaigtos.

Čia patiekiu Studijų Dienų dau
giau techninį aprašymą, neliesdamas 
jose nagrinėtų problemų. Neturint po 
ranka referatų tekstu ar jų stenogra
mų, lengva suklysti ar klaidingai in
terpretuoti referatų ar paklausėjų 
iškeltas mintis, kurios yra gana 
jautrios, reikalaujančios visiško 
autentiškumo. Buvo sudarytas (pirmą 
kartą) Studijų Dienų sekretorijatas 
p. Jaciunskienė ir M. Pocius, kurie 
rūpestingai užrašinėjo kalbėtojų min
tis, klausimus ir prelegentų atsaky
mus. Be toz iš dalyvių pusės buvo 
pageidauta, kad visos paskaitos būtu 
perduotos paskelbti “Mūsų Pastogėj” 
arba visą Studijų Dienų medžiagą, 
įskaitant diskusijas, būtų išleista 
atskiru leidiniu. Atrodo, kad su šia 
propozicija visi sutiko. Taigi su šių 
Studijų Dienų iškeltomis mintimis 
anksčiau ar vėliau turėsime progos 
susipažinti, ir tai iš autentiškų šal
tinių.

Išklausius kalbėtojus ir po jų 
sekusias diskusijas; atrodytų toks 
šių Studijų Dienų motto: Mes emigra
cijoj nykstam ir mūsų tautine kultūra 
smunka. Tuo tarpu tauta, nors oku
panto priespaudoj yra gyva ir kūry
binga. Lietuvoj gyvenantieji mūsų 
tautiečiai yra tikrasis tautos kamie
nas, iš kurio turėtumėm semtis tau
tinės stiprybės ir tuo būdu tautiniai 
ir kultūriniai ilgiau išsilaikyti, neiš
tirpę supancioj svetimoj aplinkoj.

Kai Studijų Dienos užsibaigė, 
ištuštėjo salės, o prelegentai ir sve
čiai išvažinėjo kas sau, galėtumėm 
savęs paklausti ar apsimokėjo kai 
kuriem dalyviam važinėti tūkstančius 
mylių, daryti stambias asmeniškas 
išlaidas, kad pora dienų pasikalbėjus 
ir i kaip vienas pesimistas išsitarė, 
pilsčius iš tuščio į kiaurą? Iš dalies 
gal ir taip, bet vis dėlto ir nevisai 
taip., Juk pasikalbėjimai, kad ir kas
dieninėm temom j tarp paprastu drau
gų turi prasmės. Iš pasikalbėjimų pa
prastai išryškėja abiejų šalių pažiū
ros į vienų kurį klausimą. Kai priei
nama išvados, kad šiame reikale jų 
nuomonės visiškai sutampa, nebe
lieka prasmės toliau šio pokalbio tęsti. 
Bet kai nuomonės išsiskiria arba su
sikerta, geriausi draugai gali virsti 
priešais.

Panašiai yra ir jautriame klau
sime ar reikia ir kokia forma bendrau
ti su pavergta tauta. Ir bendravimo 
ir nebendravimo šalininkai turi savus 
motyvus. Ir vieni ir kiti turi dalį 
tiesos. Bet negali būti dvi tiesos?

Ji turėtu būti kažkur šių dviejų pa
žiūrų vidury.

Atrodo šio vidurio šiose Studi
jų Dienose ir buvo ieškoma. Jeigu 
vieni kitų visiškai ir neįtikinome, tai 
vis tiek tam tikra distancija pasislin
kome arčiau vieni kitų. O tai reikštų, 
kad vieni kitus pradedame geriau 
suprasti ir daromės vieningesni. Bū
dami vieningi, nors ir maža grupez 
galime daug padaryti. Juk vienas 
Solženicinas sudrebino Sovietinę 
Imperiją iki pačiu pamatų.

Bijome kaip maro iŠ okupuotos 
Lietuvos atvykstančiu menininkų. Bet 
kai šiame krašte atsiradęs žymusis 
solistas Kaniava mums ‘padainavo, 
mes nesukėlėme jokio šurmulio ir 
nesikibome vieni kitiems į plaukus. 
Kas norėjo ėjo, kas nenorėjo nėjo į 
jo koncertus. J’asigrožėjome jo puikiu 
balsu ir po šiai dienai dėl to nesi
ginčijame. O kai paprašėme, kad jis 
vėl atvažiuotų, Maskva jį jau pakely 
sulaikė. Atseit solisto vizitas triukš
mo nesukėlė, tai nėra prasmės jo i 
Australiją besiųsti. Tai rodo, kad 
musų ne su skaldys, jei mes patys 
to nesieksime ar nenorėsime.

Panaši musu pozicija ir santy
kiavime su musų pavergtais tautie
čiais. Kiekvienas turi savo pažiū
ras, kaip kokioj formoj tas santykia
vimas turi būti palaikomas. Ir jei kas 
tokius _ santykius palaiko, nebūtinai 
turi užsitarnauti tautos išdaviko var
do. Pagaliau, jei kuris tautietis v ar 
net jų grupė ir padarytu tokią išda
vimo transakciją, nuo to nė kiek ne
pasikeistų Lietuvos statusas sovie
tinėj ar tarptautinėj politikoj. Istorija 
nežino atsitikimo, kad saujelė emi
grantų būtų savo kilmės kraštą kam 
nors “pardavusi” ar jam laisvę iš
kovojusi. Tai jau pačios tautos prero
gatyva. Tik ji pati gali padaryti ir 
sau laisve iškovoti. Mes tik galime 
ir privalome šioje kovoje visokerio
pai padėti. Anot vieno kalbėtojo, mes

MUSU LIKIMAS YRA MŪSą PAČI U. RANKOSE

1. Kapitonas Michael DARBY, po aštuonerių karinės tarnybos 
metų, pasitraukė atsargon ir stoja rinkiminėje kovoje prieš E.G. 
Whitlam Werriwa elektorate. Michael Darby yra labai pasipiktinęs 
dabartinės valdžios karinių pajėgų sugriovimu ir pasitraukimu iš 
draugiškų demokratinių valstybių tarpo, kad suartėtų su komunisti
niais diktatoriais.

2. Michael Darby, kaip ir jo tėvas Douglas Darby, M.L.A. yra 
pasišventęs kovotojas už pavergtų tautų, o kartu ir Lietuvos laisvę.

3. Michael Darby darys visas pastangas, kad naujieji ateiviai 
butų pripažinti pilnais australais ir tuo pačiu išlaikytų netik savo 
kultūrą, bet ir kalbą.

4. Michael Darby yra kietai nusistatęs, kad joks ateities Teisin- 
i gumo ministeris (Attorney General) negalėtų išduoti mažumos tei

sių komunistiniams diktatoriams.

5. Michael Darby prašo Jūsų pagalbos rinkiminėje kampanijoje:
Sydnejaus laisvės mylėtojai, rinkimės į Werriwa elektorato 
rinkiminius mitingus! Werriwa elektoratui priklauso šie 
priemiesčiai: Liverpool, Canley Vale, Bonnyrigg, St. 
Johns Park, Cabramatta, Warrick Farm, Moor ebank, Casula, 
Ingleburn, Green Valley.

6. Kur Jūs begyventumėte, BALSUOKITE UŽ LIBERALU.PAR
TIJOS KANDIDATUS į Parlamentą ir Senatą, BALSUOKITE„NE(NO)" 
UŽ KIEKVIENO REFĖRANDUMO KLAUSIMĄ.

■
7. PADĖKITE BALSAVIMO DIENOJE, GEGUŽĖS MĖN. 18 

DIENA, MICHAEL CARRY SAVO BALSAIS IR DARBU.
; SKAMBINKITE TELEFONU 601 - 3350 IR KALBĖKITE SU ŽMO

GUMI KALBANČIU JŪSŲ KALBA.

Authorised by Frank Calabro M.L.C.
8 Speed Street, 
LIVERPOOL." f

turime išnaudoti nors ir mažą plyšį 
geležinėj uždangoj ir nešti kad ir 
pavieniam tautos nariam vilties ir 
moralinio sustiprinimo, kad priespau
doj jie nėra palikti patys vieni. Kad 
mes beldžiamės ir belsimėsį pasau
lio sąžinę, prisimindami, kad lietu
vių tautai padaryta skriauda turi būti 
atitaisyta ^ir Lietuvai grąžinta nepri
klausomybe.

v Jei okupantas pravers geležinę 
uždangą dingstimi tai išnaudoti 
savo tikslams, kodėl mes Šio plyšio 
negalėtumėm išnaudoti savo tiks
lams? Išminties monopolis nebūtinai 
turi priklausyti tik sovietams. Oku
pantas puikiai žino, kad šis plyšys 
jam nenaudingas ir jo nepraplečia, bet 
nesiaurina. Tik nedrįsta jo visiškai 
užskleisti, lygiai kaip atsikratyti 
Solženicinų pasiųsdami jam milijo
nus kartų sėkmingai naudotą kulipką. 
Tad ir lankymasis pavergtoj Lietuvoj 
nėra beprasmis.

Viena išmokslinta jaunuole stu
dijų dienų metu privačiame pasikal
bėjime pareiškė, kad vien iš pasa
kojimų ir vaizdelių ji nepajėgianti 
pamilti kraštą, kurio ji nėra mačiusi. 
Girdi, jei materialinės sąlygos leistų, 
aš į Lietuvą važiuočiau nors ir porai 
valandų, kad galėčiau savo ranka pa
liesti savo svajonių šalį , pamatyti 
savo^ akimis gyvą,kuriančią ir ken
čiančią tautą,

Nėra abejonės, kad jaunimas, 
kai tik pasijus savistovus, tai pa
darys visai mūsų neatsiklausęs.

Gal ir gerai, kad šių "Studijų 
Dienu proga šį opų klausimą visa
pusiškai panagrinėjome. Nuomonės ir 
siūlymai nieko neįpareigoja. ir nie
kam neprivalomi. Pelus nuo grudų 
atskirti palikta kiekvieno tautiečio 
sąžinei. O jaunimui gal bus kiek 
aiškiau, kur glūdi bendravimo ar 
bendradarbiavimo pavojai.

Dalyvis***

6



MELBOURNO LIETUVIUI 
NAMUOSE

NAMŲ, REMONTAS IR LĖŠOS
Melbourniečiai ir svečiai atsi

lanką Jį viešnios iš Kanados solistes 
Gino Capkauskienės ir “Musų Pasto
gės” spaustuvės vajaus koncertus, 
kurie vyko Lietuviu. Namuose, turėjo 
progos pamatyti namuose vykdomo 
remonto eigų. Remontas tik pradėtas, 

bet reikia, turėti vilti, jis bus sėkmin
gai baigtas. Remonto vykdymui kaso
je nėra pakankamai lėšų, todėl para
mos laukiame iŠ visų tautiečiu ir jy 
organizacijų. Taip pat su malonumu 
konstatuojame, kad sulaukiame mielų 
tautiečių, kurie suprasdami rimtų 
L. Namų padėti, skiria savo dalį.

Pastaruoju metu įmokėjo: $220.00 
- p. Bronė Adomavičienė iš Maribyr- 
nongo, po $100.00 - Melbourne Dai

nos Sambūris ir p. Bronius Vingrys. 
$75.00 - p. Julius Plečkaitis, $25.00 
- p. R.K. Ragauskas. Po $20.00 - 
p.p. A. ir N. Ališauskai, I. ir P. 
Kviecinskai, A. Ir A.E. Liubinai, A. 
Staugaitis, E. Sečenis, J. Zonius. 
Po $10.00 - p.p. T. Gailiūnas (iš 
Bairnsdale), A. Forest, J. Jeskevi- 
cius, M. Sodaitienė, S. Stropus, S. 
Šutas (iš Geelongo). Po $5.00 - 
p.p. J. Kairiukštienė, A. Krasaus

kas, J. Kvietelaitis, M.N. Verbyla. 
Po $1.00 - p. P. Vaičaitis.

M.L. Klubo Taryba z dėkodama 
geradariams, tiki, kad ir kitus Mel
bourne tautiečius išvysime skelbia
muose Lietuvių Namų rėmėjų sąra-

n sp.

M.L. Klubo Taryba
***

SVARBUS DALYKAI KURIUOS TURĖTUMEI ŽINOTI PRIES

BALSUOJANT GEGUŽĖS 18 D.

1. 1974 M. GEGUŽĖS MĖN. 18 D. VISOJE AUSTRALIJOJE 
VYKSTA RINKIMAI, KURIUOSE PILIEČIAI TURI BALSUOTI, ŠIE 

RINKIMAI IR REFERENDUMAI YRA KOMPLIKUOTESNI IR YRA 
SVARBU, KAD JŪS SUPRASTUMĖTE RINKIMU. PROCEDŪRĄ.IR 

LIEČIANČIUS REIKALUS.

2. JUMS REIKĖS BALSUOTI UZ RENKAMUS Į:
A) SENATĄ.
B) REPREZENTACINIUS RŪMUS

C) REFERENDUMUS
TAI REIŠKIA, KAD BUS TRYS ATSKIRI BALSAVIMU LAPAI.

4. REPREZENTACINIU. RŪMU RINKIMINIS LAPAS YRA 
ŠVIESIAI ŽALIAS. JO UŽPILDYMUI IRGI REIKIA NAUDOTI NU

MERIUS,IR KIEKVIENAS KVADRATAS TURI BŪTI NUMERUOTAS 

PAGAL JŪSŲ PASIRINKIMO TVARKĄ.

5. REFERENDUMAMS LAPAS TURĖS KETURIUS KLAUSIMUS 
DĖL PROJEKTUOJAMU ĮSTATYMU. JIS BUS GELSVOS (CREAMY) 
SPALVOS. ŠIAME LAPE JŪS ĮRAŠOTE “YES” ARBA “NO” Į 
KIEKVIENĄ ATSPAUSDINTĄ KVADRATĄ.

6. KIEKVIENAS KVADRATAS VISUOSE TRIJUOSE BALSA
VIMO LAPUOSE TURI BŪTI UŽPILDYTAS.

3. SENATO RINKIMINIS LAPAS YRA BALTAS. TEN BUS DAUG 
PAVARDŽIŲ, IR JŪS TURITE ĮRAŠYTI NUMERIUS, KAD JUSLĘ 
BALSAVIMAS BŪTU. TEISINGAS: 1,2,3,4,5 IR T.T. TOKIA TVAR
KA, KOKIĄ. JŪS DUODATE PIRMUMO EILĘ KIEKVIENAM KANDI
DATUI, IKI KIEKVIENAS KVADRATAS TURĖS NUMERI.

7. KIEKVIENOJE RINKIMINĖJE BŪSTINĖJE YRA NURODY
MAI, KAIP UŽPILDYTI RINKIMINIUS LAPUS. KAI NUEISITE 
BALSUOTI, PRAŠOME NESKUBĖTI, STROPIAI PERSKAITYTI 
IR .SVARBIAUSIA, BŪTI TIKSLIU.

8. JEI JŪS UŽPILDYDAMAS LAPĄ PADARĖTE KLAIDĄ, 

SULENKITE TĄ LAPĄ IR NUNEŠKI TE JĮ PAS RINKIMUS PRA
VEDANTĮ PAREIGŪNĄ, KURIS VIETOJE SUGADINTO JUMS 
IŠDUOS NAUJĄ.

PRISIMINKITE, KLAIDA NEGALI BŪTI PATAISYTA,KADA 
RINKIMINIS LAPAS JAU ĮDĖTAS Į BALSAVIMO DĖŽĘ. TOKS 
BALSAVIMO LAPAS BUS NEGALIOJANTIS IR JŪSU BALSAS 
NEBUS UŽSKAITYTAS.

9. GAL BUT,. JŪS JAU GAVOTE PAŠTU KNYGUTĘ APIE 
REFERENDUMUS, TEN YRA PAAIŠKIMIMAI “UŽ” IR “PRIEŠ”. 
PRAŠOME J.Ą STROPIAI PERSKAITYTI. JŪS GALITE MATYTI, 

GIRDĖTI IR SKAITYTI PARTIJĘ PROGRAMAS PER TELEVIZI
JA, RADIO IR PER LAIKRAŠČIUS.

c

10. JEIGU JŪS ŽINOTE KURįNORS ŽMOGŲ. JŪSĘ NAMUOSE 
ARBA JŪSR GATVĖJE,KURIS GALĖTU. NESUPRASTŲKAIP REI-

I KIA BALSUOTI, PADARYKITE SAVO KRAŠTUI PASLAUGĄ IR 
JAM PAAIŠKINKITE.

i

i

Į
Į į

DARYKITE, KAD JŪSŲ BALSAS BŪTU UŽSKAITYTAS GEGUŽĖS 18 D.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONGAS

PATIKSLINIMAS: A.L.B. Geel ongo 
Apylinkės Visuotinis susirinkimas 
įvyks ne gegužės men. 4 d., bet ge
gužės 18 d. 5 vai. p.p. Uz' klaidą 
suinteresuotus atsiprašome.

A.L.B. Geel. Apyl. V-ba.
* * *

KONCERTU, SALĖS REIKALAS
Išnuomojant Koncertų salę, ji 

buvo palikta mūsų pačių naudojimui 
šeštadieniais visą dieną, ir sekma
dieniais iki 6 vai. p.p. Tačiau yra 
galimybių, jei tomis dienomis nebus1 
mūsų pačių naudojama, ją išnuomuoti 
ir gauti papildomų pajamų. Todėl 
Klubo Taryba prašo visas Melbourno 
lietuvių organizacijas bei atskirus 
asmenis pranešti Klubo Tarybai, 
bent 4 savaites is anksto, kada Kon
certų salė bus reikalinga jų paren
gimams, kad neįvyktų kokių nesusi
pratimų ar užmetimų Klubo Tarybai. 
Prašome sį pranešimą priimti dėme
sin ir jį vykdyti.

M.L.K. Taryba
***

KUREJU SAVANORIUI 
DĖMESIUI

L.K.K. Sav. S-gos W.A. Sky
riaus visuotiniame susirinkime 
29.10.72 buvo nutarta įamžinti Aus
tralijoje gyvenančių bei mirusių kūrė
jų savanorių prisiminimą, įrašant 
pavardes į paminklinę lentą.

Tam reikalui buvo pradėta telkti 
pinigai ir dabar skyriaus kasoje 
yra $53.00.

Skyriaus Valdyba nori minimą 
nutarimą įvykdyti ir kreipiasi į visus 
Kur. Savanorius Australijoje,-prašy
dama pasisakyti tuo reikalu.

Numatoma padaryti bronzinė ar 
kitokio metalo lenta, kurioje būtų 
iškaltos pavardės, vardai, gimimo 
datos, kilimo vietos ir dabartine 
gyvenamoji vieta. Palikti tik tuščią, 
grafą mirimo datai ir vietai atžymėti.

Paminklinė lenta būtų laikoma 
pas įsteigėjus iki mirs paskutinis 
Australijoje gyvenęs savanoris,.ir po 
to perduoti Lietuvių Muziejun Adelai
dėje.

Andrius Klimaitis
Kūrėjas savanoris
117 Blencowe St., Leederville W.A.

6007***

NEPAMIRŠKIME ATSILANKYTI Į LIETUVIUI KLUBĄ 
ŠEŠTADIENI 8 VAL. VAK. GEGUŽĖS 18 D.

SYDNEJAUS PARAPIJOS SAVAITGALIO MOKYKLOS
TRADICINIS VAKARAS.

PROGRAMOJE "LINKSMIEJI BROLIAI" IR KITOS STAIGMENOS.
ATSILANKYMU PAREMSITE MUSU. PRIEAUGLI

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace, Bankstown. TEL: 708 - 1414 

GEGUŽĖS MĖN.

* ŠEŠTADIENĮ,18 d.,8 vai. vak. Savaitgalio Mokyklos Tradicinis 
Vakaras. Programoje "Linksmieji Broliai" ir kitos staigmenos. Iki 
pasimatymo!
* SEKMADIENI, 19 d.,6 vai. vak. Ramon Rutherford - Tenoras.
* SEKMADIENI ,26 d. ,6 vai. vak. Graži - "sexy" Diarą Peek. 
Vokaliste -HavajietiŠka - (Hawaiin) Tahitiška (Tahitian) - Šokėja. 
Pasirodo su Havahietišku (Hawaiin) gitaristu.

BIRŽELIO MEN.
* SEKMADIENĮ,2 d., 6 vai. vak. Garsus Ukrainiečių Zaporozhski 
"Kazokai" gastroliavę užsienyje, pasirodę televizijoje, dabar 
Lietuvių Klube. Puiki proga pasigerėti Ukrainiečių Tautiniu Menu. 
Būtinai reikia pamatyti!
* Minėtoms programoms asistuoja klubo orkestras "IN - SET" 
kvarteto muzika kiekvieną šeštadieni ir sekmadienį.
* ŠACHMATAI - TREČIADIENIAIS 

Valgykla veikia kiekviena diena.* Valgykla veikia kiekviena diena.
* DĖMESIO NARIAMS IR SVEČIAMS! Šeštadieniais ir sekmadie
niais, šokiu, vakaro metu, vyrai privalo dėvėti kaklaryšius, prašome 
laikytis Klubo taisyklių, ir tuo is’venksime nemalonumų.
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SOCIALINĖ GLOBOS MOTERQ 
DRAUGIJA MELBOURNE

Gegužės 19 d., sekmadieni,
(jie 26 gegužės, kaip buvo paskelbta) 
Sv. Jono bažnyčios salėje ruošiama 
loterija - kermošinis

Ta proga prašome draugijos nares 
bei rėmėjas - jus nedelsiant paremti 
fantais. Fantus 
Globos Valdybos

Iš anksto 
dėkojame.

So c,

priima visos Soc. 
narės.

visiems širdingai

Globos Moterų D-ja.

<5>

S 
m- 
cn

ės 26 d.z sekmadieni,4 vai.
p.p. IVlelbourno Lietuvių. Namuose 
rengiamas literatūros vakaras “Susi
tikimas su Metmenimis”. Programoje 
dalyvauja “Metmenų” bendradarbiai 
rašytojai iš Sydnejaus: A. Vešciū- 
naite, J. Janavičius, Vyt. Janavičius, 
is Newcastle - dr. V. Doniela; is 
Melbourno A. Zubras. be to, P. Rūte 
niui režisuojant pirma karta Austra
lijoje bus pastatvta A. Mackaus1 
“Chapel B”.

A.L.B. Krašto V-bos 
lituanistine bilioteka 

***

savyje laimėjimas (Dr. J. 
Tauta ir tautinė ištikimybė,

Kokios galimybės bebūtų, kova uz tai, 
kas brangu, niekada nėra beviltiška 
ir beprasmiška dėl to, kad ji pačioj 
savyje yra vertinga. Pats kovojimas 
jau yra 
Girnius, 
p. 296).

REMK AUSTRALIJOS LIETUVIU, 
FONDĄ!

VISI! VISI! VISI! VISI! VISI! VISI!

“M.P.” Nr. 18

Į TRADICINI SYDNEJAUS SKAUTU.

KAUKIŲ BALIŲ
Father O’Reilly Memorial Hall, 15 Park St., Auburn 
š.m. birželio men. 1 d. 7 vai. vakare.

Turtingas skanėstų, gaivingų gėrimų baras įgausi 
gera šokių muzika ir premijos geriausioms kaukėms.

įėjimas: suaugusiems $3.00, moksleiviams $2.00zpensininkams 
su pažymėjimu veltui.

Bilietus platina: P. ANTANAITIS. TEL. 56 4770
B. BARKUS. TEL. 73 3984
A. JABLONSKIENE. TEL. 709 4031

Stalų užsakymų tvarko: B. Barkus.
SYDNEJAUS LIETUVIU SKAUTU. “AUŠROS” TUNTAS ŽIDINYS?“ 
iTEVą KOMITETAS

KODĖL LIETUVA NESIGYNĖ?
Balandžio 21 d. Sydnejaus Lie

tuviu Klubo patalpose, dalyvaujant 
daugiau kaip penkiasdešimčiai kiaušy 
tojų. pikn. Vac. Šliogeris skaitė įdo
mią ir mums vis dar labai aktualią 
paskaitą - “Kodėl Lietuva nesi
gynė gen. St. Raštikio atsiminimų 
šviesoje”. Paskaita buvo ypač rū
pestingai paruošta su specialisto 
Įžvalgumu, ir nors ji užtruko gerokai 
virš valandos, bet klausytojai taip 
užinteresuoti, kad būtų mielai klausę 
ir dar ilgiau. Nors iš temos atrodė, 
kad prelegentas laikysis gen. St. 
Raštikio atsiminimų rėmuose, tačiau 
p. V. Šliogeris tik prabėgomis vienur 
kitur užkliudė gen. Raštiki, daugiau 
vertindamas ano meto padėtų pagal 
savo supratimą.

Prieš prasidedant ir prasidėjus 
antrajam pasauliniam karui, Lietuva 
maždaug dvejų metų laikotarpy iš 
savo kaimynų gavo net keturis ulti
matumus ir juos visus be pasipriešini
mo priėmė. Gauti ultimatumai: Lenki
jos 1938 m. kovo mėn., reikalaujant 
užmegsti diplomatinius santykius, 
Vokietijos 1939 m. kovo mėn. reika
laujant Klaipėdos* Sov. S*gos 1939 
m. spalio men. ? reikalaujant Įsileisti 
sovietų karinines _ įgulas ir Sov. 
S-gos 1940 m. birželio men.reika
laujant Lietuvai pasiduoti, šie visi 
ultimatumai buvo pagrįsti karine jėga. 
Ar Lietuva su savo turima kariuomene 
galėjo atsilaikyti ar bent efektyviau 
priešintis? Prelegentas i tai tiesiog 
neatsakė, patiekė tik ano meto Lietu
vos ir ultimatumus įteikusių kraštu 
karinių jėgų santykį, iš ko matėsi, 
kad bet koks pasipriešinimas būtų 
baigęsis ne tik valstybes, bet ir 
tautos tragedija. Būdamas ne tik 
kaip karys, bet ir kaip buvęs ano 
meto Lietuvos prezidento adjutantas, 
p. V. Šliogeris savo pranešime patie
kė gana įdomiu diplomatinių užkuli
sinių žinių, tuo praturtindamas savo 
pranešimą, iš to įdomaus ir nuosek
laus pranešimo galima buvo pasida
ryti išvada, kad kritiškais momentais 
to meto Lietuvos vyriausybė galvojo 
ne vien tik apie valstybes, bet juo 

I labiau ir apie tautos ateitį: geriau 
'tegu nukenčia valstybė, o išlieka 
tauta. Priešintis būtų buvę prasminga 

■ tuo atveju, jeigu prasidėjęs dėl to 
karas būtu, pasauly sukėlęs atitinka- 
|mų reakcijų. Svarbiausia, kad Lietu
va lemiamu momentu buvo vienų vie
na be jokio politinio bei moralinio 
lužnugario. Šitai gal ir nulėmė to meto 
Lietuvos vyriausybės sprendimus.

Po paskaitos dar valandėlę truko 
bendri pašnekesiai temos rėmuose.

Su šiuo parengimu Sydnejaus 
Lietuvių Plunksnos Klubas pradėjo 
savo viešų paskaitų ciklą, stengda
masis patiekti Sydnejaus lietuviams 
kas mėnesį po paskaita arba kokiu | 
nors aktualiu klausimu viešas dis- | 
kusijas. Užbaigdamas minėtą paren- | 
girną Plunksnos p-kas klausytojams Įg 

, priminė, kad sekantis Plunksnos ! 
' Klubo parengimas numatomas gegu- g 
žės 19 d., sekmadieni, 3 yval. p.p. ■ 
Sydnejaus Liet. Klubo*-mažojoje sa-® 
Įėję. Tą dieną paskaitą skaitys Dr. 'I 
A. Viliffnas svarstydamas klausimąjį 
kas pirmoj vietoj statytina • žmogus | 
ar tautietis. Klausimas labąi aktualus,| 
nes mes ir patys labai dažnai nuklys- | 
tam į apgailėtiną šovinizmą. Klausi- J 
mas tikrai vertas ne tik išklausyti, s 
bet ir pasvarstyti. '

n .n,

spaustuvės vajus

J. 
J.
S. 
p. 
p.

$2573.36 
$5.00 
$5.00 
$2.00 
$2.00 
$2.00
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$2.00 

$20.00 
$50.00 
$50.00
$2.00 

$10.00
$2727.36

Iš
B. Kaufeldas 
V. Kondreckas 
A. Bartkus 

Viliūnienė 
Maksvytis 
Stirlenskis 
Liubinskas 
Baltrušaitis

A. Plūkas
B. Barkus
E. ir J. Laurinaičiai
P. Mikalauskas 
Ramunė Cobb 
Algis Dudaitis 
VISO:

Visiems už aukas nuoširdus ačiū. 
PASTABA: per neapsi£iurėjimų/‘M.P.’ 
Nr. 15/16 buvo ištaisyta pavardė L. 
Simanauskas į pavardę L. Simanke- 
vičius, iš tikrųjų to padaryti nerei
kėjo, nes tikrasis $10.00 aukotojas 
yra L. Simanauskas. Atsiprašome už 
klaidų, buvome patys suklaidinti.

Red.
Pinigus ir Čekius prašome siųsti 

“Mūsų Pastogės” Spaustuvės Vajaus 
vardu adresu: BOX 4558 G.P .O. 
SYDNEY. N.S.W. 2001.

***
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