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V aisinga TĖVŲ ŽEMĖ LIETUVA —
reakcija

Pereitam M.P. numery buvo pla
čiai rašyta, kad JAV panašiai kaip ir 
Australija, gali pripažinti Pabaltijo 
kraštus Sov. Sąjungai de jure. Šito
kias galimybes iškėlė dienraščio 
’’Chicago Tribune” politinis kores
pondentas B.Anderson. Kovo 29 d. 
tame dienršty tas pats B.Anderson 
vėl grįžta prie tos pačios temos iš
keldamas pabaltiečių greitą reakciją 
į tokius pasikėsinimus. Jis rašo:

’’Pabaltijo kraštų kilmės ameri
kiečiai vieningai išvystė didelę akci
ją siekdami pastoti kelią Kissinge- 
riui, kad nepripažintų sovietų pre
tenzijų į Lietuvą, Latviją ir Estiją.

’’Tūkstančiai laiškų, telegramų 
pasipylė į Baltuosius Rūmus, užplū
do Valstybės Departmentą, Kong
resą protestuojant prieš galimą po
litinį posūkį.

’’Jau matosi ir šitos akcijos rezul
tatai: daugybė kongresmanų stoja 
drauge su J.Derwinskiu, palaikyda
mi jo siūlomą rezoliuciją, kad Kong
resas pastotų kelią Amerikai pripa
žinti sovietų pretenzijas į Pabaltijo 
kraštus. Gi pats Derwinski stipriai 
publikos palaikomas, kr ipėsi į 
Valstybės Departmentą ^užsienių 
reik, ministeriją) reikalaudamas 
aiškaus Departmentą pareiškimo, 
kaip reikalai iš tikrųjų yra. Nauja 
protestų banga užliejo ir Voice of 
Amerika radijo siųstuvą, kad nebū
tų sulaikytos transliacijos į Pabaltijo 
kraštus.

Primindamas lietuvių' delegaciją 
pas prez. Fordą, kuriai vadovavo 
D/. K.Bobelis, vasario 27 d., auto
rius rašo:

”Iš Kissingerio įstaigos buvo de
dama pastangų sulaikyti bet kokią 
informaciją apie šios delegacijos ir 
prezidento susitikimą. Bobelio tei
gimu, Baltuosius Rūmus užtvindė 
daugiau kaip 6000 protesto laiškų ir 
telegramų, nors oficialiai skelbiama, 
kad tokių protestų tebuvo apie 1000. 
Tačiau mūsų žiniomis Bobelis buvo 
arčiau teisybės. Pats Derwinski 
kasdien gauna šimtus laiškų, palai
kančių jo poziciją.”

Spėjama, kad Kissingeris planavo 
patylomis likviduoti Amerikos ne
pripažinimą Pabaltijo kraštų Sov. 
Sąjungai. šita permaina būtų kaip 
laiptas į Europos saugumo ir bend
ravimo konferenciją, numatomą

MŪSŲ ŠIRDY VISADA!

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo atstovai, suvažiavę į Sao Paulo Bfazili-r' 
joje pasitarti trečiojo Jaunimo Kongreso reikalais. Antroje eilėje pirmas 
iš kairės kun. A.Saulaitis - III-jo Jaunimo Kongreso Komiteto pirminin
kas.
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šiais metais Helsinkyje.
’’Rusija spaudžia, kad ši konfe

rencija įvyktų greičiau, nors įvykiai 
Artimuose Rytuose ir nepastovi tai
kaus sugyvenimo politika tarp di
džiųjų galybių kelia nerimo debesis.

’’Valstybės Departmento ir Kraš
to Saugumo Tarybos (NSC) ’’reikš
mingas požiūris” toks, kad Pabaltijo 
valstybių klausimas yra nereikš
mingos svarbos, kad įtakotų tarp
tautinę strategiją. Tačiau tai yra as
meninis ir emocianalinis reikalas 
dviejų milijomĮ amerikiečių, kilusių 
iš Pabaltijo kraštų.”

Pastaba. Čikagoje veikianti Mar
gučio radijo telegramų persiuntimo 
tarnyba kovo 17-27 d.d. priėmė ir 
persiuntė į Washingtoną 2732 teleg-' 
ramas. Kaip Margučio radijo vedė
jas P.Petrutis rašo, šiam dideliam 
darbui talkininkavo Pasaulio Liet. 
Jaunimo Sąjungos ryšių Centro 
darbuotojai.

Iki šiol nėra žinių, kaip reagavo 
Valstybės Departmentas į Der- 
winskio spaudimą reikalaujant aiš
kaus pareiškimo Pabaltijo valstybių 
klausimu.
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TRAUKINIŲ KATASTROFA

LIETUVOJE

Sydnejaus 2 UE radijo žiniose bu
vo pranešta, kad balandžio 4 d. rusų 
okupuotoje Lietuvoje (taip ir buvo 
pasakyta) įvyko traukinių katastro
fa: susidūrė keleivinis ir karinis 
traukiniai, išsiliejo skystas kuras ir 
kilo gaisras. Nelaimės vieta ir aukų 
skaičius nepaminėta.

MIRĖ KINIJOS NACIONALISTŲ 
VADAS

Balandžio 5 d. sulaukęs 87 metų 
mirė kiniečių nacionalistų vadas 
generalissimo Chiang Kai-shek, 
prieš karą buvęs Kinijos preziden
tas, o po kiniečių komunistų revo
liucijos 1950 įsitvirtino Formozos 
saloje, kuri su 13 mil. gyventojų iš
silaikė iki dabar nepriklausoma kaip

III-JO PLJ KONGRESO ŠŪKIS

III PLJK Komitetas sausio 8 d. 
posėdyje (Montevideo) priėmė 
Kongreso šūkį,-kuris taip skamba: \ 
TĖVŲ ŽEMĖ LIETUVA —MŪSŲ 
ŠIRDY VISADA!
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Norėdama užbėgti už akių gali
miems įvykiams Baltų Taryba Ang
lijoje pasiuntė Anglijos vyriausybei 
memorandumą, prašydama, kad Jos 
Didenybės vyriausybė nepripažintų 
Pabaltijo kraštų inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. Memorandume 
pabrėžiama, kad Europos Saugumo 
konferencijos susitarimai bus be
verčiai, jeigu nebus atsižvelgta į pa
vergtus kraštus ir jie būsią pripa
žinti okupantui. Imperialistinių už
grobimų pripažinimas teisėtais prob
lemos neišsprendžia, o tik daugiau 
sudrumsčia. Nuolaidos užgrobikui 
težadina tik jo didesnius apetitus.

kiniečių nacionalistų tvirtovė. Ilgą 
laiką po kiniečių revoliucijos Chiang 
Kai-shek buvo pripažintas kaip tei
sėtas Kinijos valdovas, bet per 
pastaruosius keletą metų reikalai 
pasikeitė: vienas po tiko kraštai pri
pažino komunistinę Mao Ce Tung 
Kinijos vyriausybę,' o Chiang 
Kai-shek buvo išstumtas. Šiam da
bar mirus Formozos (Taiwan) vy
riausybės galva paliko jo sūnus.***

Šiais laikais atominę bombą paga
minti jokia paslaptis. Antai Ameri
koje vienas chemijos studentas to
kią bombą pats vienas pagamino per 
penkias savaites, kurios galingumas 
toks didelis, kad galėtų sunaikinti 
100.000 miestą. ***

Kovo 10 d. čekai laisvame pasau
lyje minėjo garsiųjų čekų Masaryko 
ir Benešo mirties sukaktis, kurie 
buvo komunizmo aukos. Komunisti
nėje Čekoslovakijoje šie vyrai buvo 
paskelbti kaip ’’liaudies priešai”.

Konkursai
ČIURLIONIO SUKAKTIES 

KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Vargonininkų 
Muzikų Sąjunga, atžymėdama Mi
kalojaus Konstantino Čiurlionio gi
mimo 100 metų sukaktį, skelbia 
konkursą:

1. Sukurti fortepijonui kūrinį. Tai 
gali būti sonata, siuita, preliudai, 
fugos ar kita.

2. Kūrinys turi būti ne trumpesnis 
kaip 15 minučių.

U. Skiriamos trys premijos: I-o ji 
premija - 750 dol., II-oji - 500 dol., 
IH-oji - 300 dol.

4. Kūriniams įvertinti bus suda
ryta komisija, kuri bus greitai pa
skelbta spaudoje.

5. Terminas - M.K.Čiurlionio gim
tadienis, š.m. rugsėjo 22 d. Iki tos 
datos kūriniai turi pasiekti nurodytą 
adresatą.

6. Adresuoti: M.K.Čiurlionio 
Konkursas, c/o Kultūros Židinys, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

7. Pasirašoma slapyvardžiu. At
skirame voke, ant kurio užrašomas 
slapyvardis, reikia įrašyti vardą, 
pavardę, adresą, telefoną. Bus ati
daryti tik premijuotųjų vokai. Kiti 

vokai bus komisijos sudeginti. Tad 
kiekvienas turi dar pažymėti, kokiu 
adresu grąžinti nepremijuotus kūri
nius.

PREMIJOS MECENATAS - dr. 
Jonas P.Lenktaitis, Patrijos leidyk
los savininkas, buvęs Vilniaus filhar
monijos direktorius, Vilniaus operos 
organizatorius ir direktorius, lietu
viškos kultūros puoselėtojas, spe
cialiai rėmęs muziką ir skyręs dvi 
stipendijas instrumentalistams stu
dijuoti.

Amerikos Lietuvių Vargonininkų 
Muzikų Sąjungos valdyba nuošir
džiai dėkoja mecenatui, kuris supra
to reikalą ir kūrybine premija atžy
mėjo genialų lietuvį kūrėją - muziką 
ir dailininką M.K.Čiurlionį.

KLEVELANDO “DIRVA” paskel
bė 1975 m. novelės konkursą, kuriam 
$600 premiją parūpino nuolatinis 
mecenatas Simas Kašelionis. Neribo
to ilgio novelės turinį bei pobūdį pa
sirenka patys autoriai. Rankraščiai, 
perrašyti mašinėle, pasirašyti slapy
vardžiu, su autoriaus pavarde, adre
su ir telefono numeriu atskirame už
klijuotame voke turi būti atsiųsti iki 
birželio 15 d. “Dirvai”, novelės kon
kursui, P.O. Box 03206, Cleveland, 
Ohio 44103, USA. Premiją paprasta 
balsų dauguma paskirs vertintojų ko
misija. Neradusi premijuotinos no
velės, ji gali premiją palikti sekan
čių metų konkursui. “Dirva” rezer- 
vuojasi teisę premijuotą novelę be 
papildomo atlyginimo autoriui skelb
ti savo puslapiuose, panaudoti nove
lių rinkinyje ar išleisti atskiru lei
diniu.
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Atviras kelias 
tironijai

Prasidėjus prieš kelias savaites 
komunistų ofensyva Vietname ir 
Kambodijoj jaudina pasaulį ir kelia 
šiurpą pranešimai iš apsuptų mies
tų, kuriuos komunistai griauna neat
sižvelgdami nei į civilius gyvento
jus, nei į ligonines ar vaikus. Milijo
nai pabėgėlių liudija, kokį išlaisvini
mą neša komunistai ir juos remian
čios galybės - Sov. Sąjunga ir Raud. 
Kinija. Iš komunistų pusės sulaužyti 
visi Paryžiuje padaryti Vietnamo 
karo paliaubų susitarimai, kurių liu
dininkais buvo visas pasaulis. Kai 
Pietų Vietnamo sąjungininkai ati
traukė visas savo karines pajėgas, 
Šiaurinis Vietnamas ne tik kad ne
atšaukė nė vieno savo kareivio iš 
Pietų Vietnamo, o slaptai ir atvirai 
siuntė naujus papildymus žmonėmis 
ir ginklais ir to pasėkoje pradėjo 
triuškinančią ofensyvą.

Australijos min. pirmininko pa
vaduotojas Dr. Cairns atvirai džiū
gauja komunistų pergale. Visi tie, 
kurie garsiai organizavo 1970 m. 
moratoriumus už taiką Vietname ir 
prieš ’’barbariškus” amerikiečius, 
šiandie visi tyli, lyg tai Vietname ar 
visoje Indokinijoje vyktų ne žiau
riausios skerdynės, o iškilminga tai
kos manifestacija. Jie tyli, nes tai 
komunistų darbas ir jį reikia ne tik 
toleruoti, bet ir palaikyti. Deja, tyli
me ir mes, nors Vietnamo likimas 
glaudžiai siejasi su mūsų likimu ir su 
mūsų reklamuojamom laisvės aspi
racijom.Galimas daiktas, kad kritus 
Indokinijai radikaliai išsispręs viso 
rytinio žemės pusrutulio ateitis, į- 
skaitant ir Australiją. Ar mes tada 
galėsime protestuoti prieš užmestą 
prievartą patys atsidūrę prievarto
je?

Tironija žygiuoja. Nereikia būti 
naiviems ir tikėtis, kad ji sustos 
Vietnamo pasienyje. Tironijos ape
titai nepasotinami. Ir kodėl jai nesi-

AUSTRALIJOS POLITIKOJE
V.Saudargas

Paskutiniu metu į Australiją at
vyko naujas Sov. S-gos ambasado
rius Mr. A.V.Basov. Tat galėtų at
rodyti normaliu dalyku tarptauti
niuose santykiuose: Bet šiuo metu 
padėtis yra skirtinga. Mr. Basov yra 
Sov. S-gos komunistų Partijos 
Centro Komiteto narys, ir tokie 
žmonės nesiunčiami užimti normalų 
ambasadoriaus postą. Jis buvo, savo 
laiku, ambasadoriumi Rumunijoj, 
Kuboje ir Čilėje. Šie visi postai tu
rėjo ypatingos politinės reikšmės 
Sovietų S-gai. Tose valstybėse buvo 
reikalinga pagelbėti sukurti ir ap
saugoti komunistinį rėžimą, kad ne
nukryptų nuo Maskvos linijos ir kad 
užtikrintų ypatingą paklusnumą 
Maskvai.

Be abejonės, jam yra skirti spe
cialūs uždaviniai Australijoj. Pašali
niam stebėtojui atrodytų, kad Kam
bodžos ir Pietų Vietnamo karo pa
baigos artėjimas rodo tų valstybių 
patekimą Kinijos įtakon, ir tas Sov. 
S-gai yra labai nepageidautina, tuo 
labiau, kad tai turės reikšmės į poli
tinių įvykių eigą Thailande, Malazi- 
joje, Singapūre, Philipinuose, o gal 
dar ir Indonesijoje. Australijos poli
tinis vaidmuo turės svarbią reikšmę 
įvykių eigoje, o taip pat Sov. S-gos 
strategijai Indijos vandenyne.
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plėsti, jeigu nesutinka pasipriešini
mo, ir netgi sveikinama su pasiseki
mais. O tie, kurie mato pavojų ir ke
lia ranką ar balsą, apšiaukiami karo 
kurstytojais, kraugeriais. Ir visa tai 
vadinama labai patraukliai - išlaisvi
nimu. Kuo kvepia toks išlaisvinimas, 
liudija Vietnamo karo pabėgėliai. 
Jie kojomis balsuoja. Ir tai yra pats 
tikriausias liudijimas, už ką jie bal
suoja.

Ir ne vien ti karo lauke tironijai 
tiesiami keliai. Pataikaudami tironi
jai laisvės ir demokratinių principų 
išpažintojai skubinasi įteisinti tiro
nijos veiksmus, įvykdytus panašiai 
kaip šiandie Vietname, prieš trisde
šimt metų, sakydami, kad pats lai
kas tuos aktus įteisino. Šitokį įteisi
nimą, kad ir Pabaltijo valstybių, pa
darė pernai Australija ir N.Zelandi
ja. Atrodo, kad tuo pačiu keliu pasi
ryžusi eiti ir Amerika, tasai laisvės 
bastionas, kuriuo žmonija tikėjo ke
letą šimtmečių. Netiesioginiai šalti
niai skelbia, kad Australija šitokį 
pripažinimą padarusi su Amerikos 
Jungtinių Valstybių žinia ir paskati
nimu.

O tai įvyksta dėl to, kad kiekvie
nam terūpi tik savi interesai. Net ti
ronai smaugia kitus visai nesuinte
resuoti reklamuojamu išlaisvinimu, 
o siekdami savų interesų.

Galbūt ir mes esame šitokių siau
rų interesų sargai. Ir kaip tik dėl to 
platesnio atgarsio ir 
nesusilaukiame. Ar nereikėtų tų in
teresų akiratį kiek praplėsti taip pat 
tų savo pačių interesų naudai? Pasi
priešinimas tironijai Lietuvoje gal 
įgytų daugiau svorio; jeigu mes ly
giai tokio pasipriešinimo tironijai 
parodytume ir Vietname. Esmė iš 
tiesų ta pati, tik mūsų reikalai jau 
’’įsisenėję”, tuo tarpu Vietname dar 
jie karšti, varvą krauju. Ir mūsų 
aktyvumas, mūsų bent vieši protes
tai spaudoje ar kitu keliu jeigu aki
vaizdžiai ir nepastotų kelio tironijai, 
tai bent atvertų akis daugeliui, 
kurie snūduruoja arba be apsi
sprendimo sėdi ant tvoros.

(v.k.)

Atrodo, kad Sov. S-ga priduoda 
didelę reikšmę Australijai Pietų A- 
zijos įvykiuose ir neabejotinai nori 
daryti įtaką į Australijos politiką 
per savo specialų ambasadorių. Sov. 
S-gos žvalgybinių lėktuvų pasirody
mai virš Australijos žemyno taipgi 
turės savo svorį Australijos galvoji
mui.

Būtų neatsargu tvirtinti, kad 
S.S-gos viltys išsipildys.

Australija, kol ministeriu pirmi
ninku yra Mr. Whitlam, niekam nė
ra patikimas sąjungininkas. Austra
lija blaškosi užsienio politikos ėji
muose.

Tik atėjus darbiečiams į valdžią, 
prasidėjo purvo mėtymas Amerikos 
pusėn. Dabar, atrodo, santykiai tarp 
Australijos or USA garėja.

Terrigal darbiečių konferencijoj 
kairysis darbiečių sparnas pasiūlė 
atšaukti pripažinimą Pietų Vietna
mo vyriausybės ir jos vietoj pripa
žinti komunistinę sukilėlių vyriau
sybę. Mr. Whitlam pasipriešino pa
reikšdamas, kad Australija pripa
žįsta tokią vyriausybę, kuri yra 
krašto sostinėje. Čia, atrodo, patai
kavimas Amerikai.

Taiwan’o pripažinimas buvo at
šauktas, nors ji sėdėdama sostinėje, 
valdo visą Taiwan be jokių kliūčių.

PADĖKA
A.a. mylimam vyrui, tėveliui Baliui Pūkui mirus, širdingai dėkojame 

kun. P.Butkui už maldas koplyčioje ir šv. Mišias bažnyčioje, tariusiems 
atsisveikinimo žod į laidotuvių metu ir spaudoje, choristams už giesmes 
bažnyčioje ir visiems, aukojusiems šv. Mišias už velionio vėlę.

Didis ačiū p. Č.Liutikui, padėjusiam mums tvarkytis ištiktoj nelaimėj, 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse, išreiškusiems mums užuojautą per 
spaudą, laiškais, žodžiu ir gėlėmis.

Rozina ir Arvydas Pūkai

Moters Metai

Moters Metų emblema Australijoje--------------------------------------------

TARPTAUTINIAI MOTERS 
METAI

Jungtinių Tautų Organizacija pa
sauliui paskelbė šiuos 1975-sius me
tus Tarptautiniais Moters Metais. 
Kiekvienas kraštas per šiuos metus 
savaip sudaro ir vykdo programą, 
susijusią su moters metais. Austra
lijoje sudarytas specialus komitetas, 
kuris rūpinsis, kaip šiuos metus tin
kamai paminėti pabrėžiant moters 
kūrybines galias, keliant jos teises 
tiek šeimoje, tiek ir socialiniame gy
venime. Šiems metams atženklinti

Tai buvo pataikavimas Kinijai.
Rodezijos vyriausybės nepripa

žįsta, nors ji sėdi sostinėje ir valdo 
visą kraštą. Čia, pataikaudama 
Afrikos juodosioms masėms, 
Australija remia sukilėlius prieš vy
riausybę.

Portugalų Timor’e, tuo tarpu 
Australija remia timoriečių laisvą 
apsisprendimą, pataikaudama ko
munistinėms įtakoms partijos kai
riajame sparne.

Pabaltijo valstybėms darbiečiai 
laisvo apsisprendimo nepripažįsta ir 
remia krašto okupanto valdžią - Sov. 
S-gą.

Viduriniuose rytuose, ginče tarp 
arabų ir Israelio, Whitlam tuo tarpu 
laikosi neva neutraliai, pataikauda
mas Amerikai, arabams, žydams ir 
rusams, o paaiškėjus laimėtojui tik
riausiai šoks nuo tvoros laimėtojo 
pusėn.

Aiškiai susidaro vaizdas, kad 
Australija šiuo metu pataikauja vi
siems, neturi jokios aiškios nuosek
lios savo užsienio politikos linijos, 
nei sąjungininko vienodai politikai 
vesti. Atrodo, kad ji tuo tarpu 
lankstosi visiems.

Gal būt, galima daleisti, kad jos 
politikoje dominuoja opurtunizmas 
siekti, nors ir mažiausios bėk kokios 
naudos neatsižvelgiant į darbiečių 
partijos ideologinius principus, kas 
labai būdinga ir ministerio pirmi
ninko charakteriui.

Toks kraštas negali tikėtis draugų 
ar užtarėjų krizėje, nes juo negalima 
pasitikėti. Jis gali būti tik mainų ob
jektu stipresnių derybose.

Sov. S-ga, matydama Australijoj 
drumzlinus vandenis, aišku, bandys 
čia pažuvauti.

žinoma Sydnejaus dailininkė Leono
ra Howlett sukūrė specialią emble
mą - moteris rankomis apkabinus 
žemę ir mėnulį, kaip moters kūrybi
nės jėgos simbolius.

Jau ne nuo šiandie pasauly vyksta 
Moters išslaisvinimo Sąjūdis. Gal

būt ryšium su šiuo sąjūdžiu Jungti
nės Tautos paskelbė ir šiuos metus 
Tarptautiniais Moters Metais. Apie 
tą Išlaisvinimo Sąjūdį prikalbama ir 
prirašoma daug įvairių - rimtų, 
kontraversinių ir net anekdotiškų 
pasakojimų. Kiek plačiau šia proga 

supažindisime su Mote
rų Išlaisvinimo Sąjūdžiu paskelbda
mi gana įdomią ir gilią p. E.Jonai- 
tienės studiją.

NEWCASTLE
NEWKASTeLIO CHORUI 20 

METŲ.

Šią sukaktį Newkastelio choras 
atžymėjo surengdamas Wallsend 
saliukėje šeimyninį pobūvį.

Choro dirigentas Stasys Žukas 
vaišių pradžioje padarė choro ap
žvalgą: būta sunkumų ir keletą kar
tų choro egzistencija buvo subraš
kėjusi, tačiau nesusipratimai išsis
prendė taip, kad choras be pertrau
kos egzistavo ir tęsia savo darbą to
liau, gi pats St. Žukas yra ilgiausius 
metus dirigavęs chorą čia Austra
lijoj dirigentas.

Apyl. Valdybos vardu chorą svei
kino Vald. Pirm. Alf.Šernas pa
reikšdamas, kad choras čia New- 
kastelyje greta Diskusijų Klubo, 
Tautinių Šokių Grupės ’’Vaiva” ir 
retkarčiais pasireiškiančio jaunimo 
yra svarbus vienetas apylinkės gy
venime, nes choras* savo koncertais 
reprezentuoja lietuvius tarp austra
lų Newkastelyje, taip pat atstovauja 
mus Lietuvių Dienose, o patys cho
ristai beveik be išimties matomi vi
suose subuvimuose bei šventėse. 
Vald. Pirm, pažadėjo paramą chorui 
jo veiklos planuose.

Pobūvio metu pastebėta, kad šiuo 
metu choras yra pilnas energijos. 
Naujas seniūnas Henrikas Zaka
rauskas gražiai vedė pobūvį ir vai
šes. Seniūnė Emilija Daugėlienė, ką 
tik grįžusi iš atostogų po U.S.A, ir 
Kanadą, įnešė daug gyvumo ir 
linksmumo pravesdama sėkmingą 
loteriją ir pelną: tuojau perduodama 
į choro kasą ir apdovanodama p. Co
lette (dirigento žmoną) padėkos 
ženklan už ilgametį priėmimą choro 
repeticijoms savo namuose.

Dirigentui St. Žukui pareiškus, 
kad šiais metais numatoma surengti 
tradicinį Viduržiemio Vakarą ir taip 
pat choro dvidešimt metų jubiliejų 
pažymėti surengiant Newkastelyje 
Dainų Šventę, trumpose diskusijose 
šis pasiūlymas buvo entuziastiškai 
priimtas. St.Žukas vyksta į Mel- 
bourną, į chorvedžių posėdį, ir ten 
išspręs pakvietimo į koncertą reika
lus.

Atskleisdamas Mūsų Pa* 
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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V-ji rajono stovykla, priglaudusi 
apie 110 pastovių stovyklautojų, 
įvyko 1975 m. sausio 3-13 dienomis, 
Lower Hermitage kalneliuose Pietų 
Australijoj, puikioje ukrainiečių va
sarvietėje: didelis plaukiojimo ba
seinas, gerai įrengta virtuvė, pasto
gė valgytojams ir sodinta, laistoma 
žalia pieva.

Šių stovyklą, organizavo Rajono 
Stovyklos Rengimo Komitetas, ku
riam ir stovyklai vadovavo. Rajono 
Vado v.s. Aleksandro Jakšto pa
skirtas fil.ps. Vacys Ilgūnas. Aust
ralijos Rajono Vadą ’’Trakų” sto
vykloje atstovavo fil. s. Balys Bar- 
kus. Stovyklos Globėjas - GARBĖS 
SKAUTININKAS buvo s. Jonas 
Vanagas. Stovyklos adjutantas bei 
administratorius - senj.pl. Jonas 
Mockūnas, sekretorė ir redaktorė - 
t.n.v.sl. Auksė Stankevičiūtė, ūkio 
viršininkas - ps. Donatas Dunda, 
skautų pastovyklės viršininkas - ps. 
Jonas Sabaliauskas, skaučių pasto
vyklės viršininkė - v.s.pl. Aldona 
Juškaitė, vyresnių skaučių pasto
vyklės viršininkė - ps. Rasa Statku
vienė, vyčių pastovyklės viršininkas
- s.v.sl. Arvydas Zduoba, sargybų ir 
tarnybų viršininkas pirma buvo 
s.v.sl. Darius Gečiauskas, o vėliau 
s.v.v.sl. Jonas Sakalauskas, vyriau
sia laužavedė - v.s.pL Rita Šidlaus
kaitė ir pašto viršininkas - si. Tadas 
Gurskis.

Pirmos stovyklos dienos buvo la
bai karštos,- bet tai nekliudė stovyk
lautojams. Ypač, kai ’’mokantieji” 
vyčiai rodė ’’nemokančioms” 'se
sėms, kaip kelti stiebelius, tempti 
virves, rišti mazgus ir statant pa

lapines kuoliukus sukalti. Tačiau vi
sai netikėtai oras pradėjo vėsti, o 
pagrindinė stovyklavimo savaitė 
praėjo šaltos darganos persekioja
ma. Brrrr!

Ryte ir vakare buvo rikiuojamasi 
pastovyklėmis vėliavų pakėlimo ir 
nuleidimo apeigoms. Šiokiomis die
nomis giedojome tautos giesmę, o 
sekmadienio ryte prie vėliavų buvo 
skaitoma dar ir dienos malda.Šv. 
Mišias sekmadieniais aukojo sto
vyklos kapelionas fil.s.kun. Pr. 
Dauknys MIC.

Po pusryčių mokėmės darbelių, 
gilinom patyrimo žinias, puošėm pa
lapines ir išdėliojom simbolinį sto
vyklos stalą, nes vasarvietės šeimi
ninkai prašė kasinėjimais nesuga
dinti vejos, o broliai iš virvių nuo 
vieno medžio ligi kito pastatė virvinį 
tiltą ir saulės laikrodį. Ypatingai di
delį pasisekimą turėjo dainų vadovė
- sesė Rita. Beveik kiekvieną dieną, 
geroką pusvalandį prieš pietus, su- 
sirinkdavome valgykloje, 
susėsdavom skilčių ar pažinčių bū
reliais, nes visiems reikėjo dalintis 
dainorėliais, ir net nemokantieji lie
tuviškai skaityti - skaitė ir dainavo 

Paradas Trakų stovykloje. Nuotrauka V.Vosyliaus

niekada negirdėtas dainas. Mat, 
stovyklavo taip pat ir keletas 
neskautų.

Saliutas Melbourne ’’Džiugo” 
tunto, vyresnių skaučių ’’Audros” 
būreliui, surinkusiam stovyklines 
dainas ir padėka Tėvų Komitetui už 
jų išleidimą.

Po vakarienės buvo ruošiamasi 
laužo programai, 9 vai. vakaro lau
žas, o po to naktipiečiai: karšta ka
kava su pyragaičiais, kad būtų šil
čiau lįsti į miegojimo maišą.

Atitinkamomis dienomis vyko 
skautų vadovų, vyčių, vyresnių 
skaučių ir akademikų skautų suva
žiavimai.

Sausio 10 d. stovyklautojai buvo 
autobusais pavežioti po Adelaidę, ir 
buvo užsukę į Lietuvių Namus. Visi

Pamaldos Trakų stovykloje Nuotrauka V.Vosyliaus

Egzilai skautai 1975
Egzilų skautų džiamboretė 1975.

Egzilų Skautų tradicinė džiambo
retė šiemet įvyko sausio 24-26 d.d., 
Menangle, N.S.W. Dėl susidėjusių 
sąlygų, joje dalyvavo tik dvi lietu
vaitės - v.s.pl. Violeta Maksvytytė ir 
v.s.v.sl. Eglė žižytė.

Visuomet atrodo, kad džiambore- 
tės yra per trumpos, skautai-tės tik 
atvyksta, pastato palapines, įrengi
mus ir tuoj pat turi grįžti namo - nė
ra laiko nei padraugauti, nei pasi
linksminti, tik dirbti, kad kasdien 
uždirbus daugiau tų nelaimingų sto
vyklos konkurso taškų... Gal ir per
daug to konkuravimo egzilų tarpe. 
Regis, kad egzilų skautų draugišku
mo siekimas lyg ir dingsta per tuos 
konkursus. Iš tikrųjų gi ir jauniems 
ir suaugusiems labai įdomu ir svar
bu išmokti apie kitų kraštų papro- 

apgailestavo, kad vienintelis lietu
vių muziejus Australijoje buvo už
rakintas...

Kaip stovykloje, taip ir šiame 
rašte, reikia užtraukti linksmą su
tartinę stovyklos šeimininkėms: 
”Bra-vo, bra-vo bravissimo!”, kurios 
taip skaniai ir sočiai mus maitino.

V-ji Rajono Stovykla ’’TRAKAI” 
oficialiai uždaryta sausio 12 d. tuoj 
po pamaldų, dalyvaujant daugeliui 
garbingų svečių, su iškilmingu pa
radu tuntais, išsirikiavus prieš vė

čius ir suprasti, kad ne tik mes, lie
tuviai, kovojame už mūsų tautišku
mo išlaikymą. Šiemet stovykloje 
’’bedarbiais” buvo tik vyresnieji, 
kurie atvažiavo be jokių pareigų...

Vadovybė stengėsi pravesti kele
tą bendrų užsiėmimų: visi mokėsi 
kitų kraštų tautinių šokių, o šešta
dienio vakare įvyko ’’tarptautinis 
pokylis”. Tai buvo labai įdomi vaka
rienė, kurioje kiekvienas patiekalas 
buvo paruoštas vis kitos tautos. 
Meniu sudarė latviški lašiniečiai, 
ukrainietiški barščiai, vengriškas 
gulašas, rusiški kaldūnai, lietuviški 
tortai ir krustai ir estiškas kompo
tas. Žinoma, maistas visus domino ir 
ši vakarienė labai gerai praėjo, tik
tai taip prisivalgius niekas nenorėjo 
vilktis uniformos vėliavos nuleidi
mui! Šiaip jau visi užsiėmimai buvo 
truputį trukdomi per visą savaitgalį 
lietaus. Dėl to susitrukdė organi
zuotos tinklinio ir futbolo žaidynės. 
Gerai tik, kad stovyklavietė buvo 
labai graži ir vanduo čia pat. Vengrų 
skautai atsivežė savo baidares, tai 
sekmadienio popietės metu vyko 
baidarių lenktynės. Aišku, laimėjo 
vengrai! Daug maudėmės!

Kai kurios grupės labai gražiai 
įsirengė savo stovyklavietes. Rušai 
skautai pastatė įdomų medinį tiltą, o 
ukrainiečiai patys pasidarė sau lo
vas ir pastatė ’’parabolinius” var
tus, didžiulį stalą ir vėliavos stiebą. 
Ir visų kitų tautybių įsirengimai 
šiemet buvo įdomūs. Matėsi, kad 
džiamboretei buvo stipriai ruoštasi.

Gaila, kad svečių dieną matėsi 
taip mažai uniformuotų svečių, ku
rie būtų įvertinę tą visą įsirengimą.

Stovyklai vadovav.o pats AASE 
(Australian Association of Scouts in 
Exile) Pirmininkas, Roman Dech- 
nitz (ukrainietis), brolių pastovyklės 

liavas, buvo paskelbti stovyklos 
varžybų laimėtojai, apdovanoti nu
sipelnę stovyklautojai, išklausyti 
sveikinimai, priimtas iš ASS Ade
laidės Skyriaus čekis $ 50.00 vertės - 
auka stovyklai paremti, Simo Naru- 
šio vardo pereinamojo skydo atida
vimas ’’Džiugo” tuntui už viršijantį 
pavyzdingumą bei įteikimas ’’Džiu
go” tuntui Rajono vėliavos, kaip 
įgaliojimą ruošti sekančią rajoninę 
stovyklą.

Paskutinis laužas savo programos 
įvairumu ir turtingumu pralenkė vi
sus prieš tai buvusius stovyklos va
karų laužus* Nors ir užtruko dau
giau dviejų valandų, vienok laužo 
dalyviai nejautė nei šalčio ir nei 
nuovargio besidžiaugdami vakaro 
nuotaika. Paskutinė ’’Ateina nak
tis...”. sugiedota sujungtose rankose 
laikant degančias žvakes, skambėjo 
tarsi dvasiškos vienybės priesaika. 
Tardė mirgančių liepsnelių vainike 
kristalizavosi sparnuotais skautybės 
dvasiai takais į sekančią rajono sto
vyklą. Ir liūdesys dėl taip greitai 
pasprukusio laiko, dėl persiskirian- 
čių pažinčių, nepajėgė išskleisti savo 
slegiančio šydo.

sesė Elė

viršininkas Peter Brandt (rusas), 
skaučių pastovyklės viršininkė - 
Eglė žižytė (lietuvaitė), stovyklos 
sekretorė - Kathy Hevesi-Nagy 
(vengrė). Adjutantas keitėsi kas
dien: šeštadienį - ukrainietis, sek
madienį - latvis, pirmadienį - veng
ras.

Paprastai džiamboretės paskutinę 
dieną vyksta Skilčių Varžybos. Šie
met jas organizavo latviai. Skautų 
tarpe laimėjo vengrai, skaučių - ru
sės. Ukrainiečiai laimėjo bendrą 
stovyklavimo konkursą - už savo 
įdomius įsirengimus, tvarkingumą, 
punktualumą ir virtuvės švarą.

Pirmą kartą džiamboretėje ma
tėm egzilų skautus iš kitų miestų - 
buvo vengrų ir ukrainiečių skautų iš 
Melbourne ir Adelaidės. Gal kitais 
metais sulauksim iš ten ir lietuvių?..

NAUJAS EGZILŲ SKAUTŲ 
ĮVERTINIMAS

Ateityje AASE nariai - skautai ir 
skautės - bus specialiai įvertinami už 
asmeniškus atsiekimus įvairiose 
varžybose - plaukime, sporte ir pan. 
bei už darbštumą džiamboretėse ir 
t.t. Anksčiau didesnis dėmesys buvo 
kreipiamas į grupių atsiekimus.

v.s.v.sl. Eglė žižytė
***

LATVIŲ SKAUTŲ 25—METIS
Sausio mėn. latvių skautams suė

jo 30 metų nuo jų veiklos atkūrimo 
tremtyje ir 25 metai nuo skautavimo 
Australijoje. Ta proga, minint šias 
sukaktis, sausio 2-9 d.d., suruošta 
džiamboretė Colo, N.S.W., vietovė
je, kur latvių skautai turi savo sto
vyklavietę ’’Straumeųi”. Joje daly
vavo apie 200 skautų-čių, suskridu- 
sių čia iš visos Australijos; iš jų apie 
35 buvo atvykę iš J.A.V. ir Kanados. 
Svečiai atvyko į Australiją gruodžio 
viduryje; buvo nuvykę į Queenslan- 
dą, Pietų Australiją ir Victoriją, 
savo viešnagę užbaigdami džiambo- 
rete.

Broliams latvių skautams-tėms, 
30-mečio proga, linkime viso geriau
si0- v.s.B.Žalysi

Musų Pastogė Nr.14, 1975.4.14, psl.3
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ADELAIDE
’’Vilniaus” tuntas sausio 3-13 d.d. 

suruošė gerai pavykusią V-ją LSS 
Australijos rajono stovyklą ”Tra 
kai”. Joje dalyvavo apie 90 - 100 
skautų-čių. Stovyklai vadovavo fil.s. 
Vacys Ilgūnas.

Pirmoji š.m. ’’Vilniaus” tunto su
eiga įvyko vasario 9 d.

Vasario 9 d. tunte įsisteigė Skau
tų Korespondentų Skiltis (SKS), sa
vo skiltininke išsirinkusi v.s.sl. Elę 
Jaciunskienę. Skiltis rūpinsis bend- 
ruomeninės-skautiškos spaudos 
informavimu apie vietos skautų 
veiklą, bei palaikys ryšius su Rajono 
Spaudos Skyriumi.

MELBOURNE
BUDĖK! Pereitais metais Mel

bourne susidaręs skautų-čių kores
pondentų būrelis pradėjo leisti ro
tatorinį laikraštėlį ’’Budėk”, kurį 
užpildo patys redakcijos nariai ir 
skautai-tės. Nr. 1-me sakoma, kad 
didžiausias šio laikraštėlio ’’prama- 
torius” buvęs s. V.Adomavičius. 
Laikraštėlio redaktorė - Aldona 
Juškaitė, talkininkai: Jonas Saka
lauskas, Vytautas Juška, Dalia 
Adomavičiūtė, Juozas Vaitiekūnas, 
Raimondas Muceniekas, Judita 
Nieildažytė, Ramutė Juškaitė ir Bi
rutė Šaulytė. Laikraštėlis pasirodo 
kas mėnesį. Aplinkiniais keliais Ra
jono Spaudos Skyrių jau yra pasiekę 
5 šio laikraštėlio numeriai.

Gražu matyti jaunųjų pastangas 
spaudos darbe, tačiau tenka paste
bėti, kad nors laikraštėlio medžiaga 

INFORMACIJA
RAJONO VADUOS PALAPINĖJE

Rajovo Vadovų Suvažiavimas 
įvyko V-sios rajoninės stovyklos 
metu, sausio 9 d., Pietų Australijoje. 
Jo pagrindiniu uždaviniu buvo 
IV-sios Tautinės Stovyklos (pagrin
dinės) suruošimo rajone aptarimas, 
bei kiti, bendrąjį rajono gyvenimą 
liečią klausimai.

LSS Australijos Rajono Vadijos 
š.m. pirmasis posėdis įvyko kovo 20 
d., Bankstown’e. Posėdžio metu 
persvarstytos metų pradžioje vyku
sios rajone stovyklos - aptarti buvu-
šieji trūkumai ir t.t., iškelti šių sto
vyklų vadovų, dalyvių bei stebėtojų 
raportuose bei pasisakymuose.

SKAUTININKŲ MOKESTIS - 
Rajono Vadas primena, kad ryšium 
su besiartinančiais LSS-gos rinki
mais, broliai-sesės skautininkai 
paskubėtų susitvarkyti su nario 
mokesčiais, ($ 2.00 metams), nes tik 
susimokėję nario mokestį už visą 
praeitą kadenciją, galės dalyvauti 
rinkimuose. Nario mokestis įmoka
mas pas savo vietovės tuntininkus 
ar jų nurodytus asmenis.

Rajono Spaudos Skyrius ragina 
vyr. brolius sk. vyčius, vyr. skautes, 
skautus-tes akademikus ir skauti- 
ninkus-kes juo gausiau savo prenu
meratomis paremti LSS Pirmūno, 
v.s. Petro Jurgėlos parašytos ’’Lie
tuviškosios Skautijos” knygos išlei
dimą. Prenumeratą (Aust. $7.00) 
siųsti v.s. A.Jakštui, 18 Wentworth 
Rd., Eastwood, N.S.W. 2122, vietos 
tuntininkų nurodytiems asmenims 
arba tiesioginiai ”L.S.’ admininstra- 
toriaus vardu (US $10.00): Juozui 
Bružui, 7103 Avenue X, Brooklin, 
N.Y., 11234, U.S.A.; čekius išrašyti 
’’Liet. Skautijos” vardu. -x- 

dalinai yra originali (nemažai per
sispausdinta iš kitų šaltinių), lietu
vių kalba galėtų būti geresnė. Čia 
redaktorė į talką galėtų pasikviesti 
vyresnio amžiaus asmenį, gerai nu
simananti lietuvių kalboje, kurio 
pagalba būtų labai teigiamas įnašas į 
laikraštėlio kokybę.

Sveikiname melburniškius už jų 
entuziazmą spaudos darbe!

DŽIUGAS DAINUOJA. Tai tik
rai gražiai išleistas ’’Džiugo” Tunto 
vyr. skaučių 86 psl., kišeninio for
mato, dainorėlis. Dainų pynę surin
ko ’’Audros” būrelio vyr. skautės. 
Išleido ’’Džiugo” Tunto Skautų Tėvų 
Komitetas, Melbourne, 1974. 
Spausdino ’’Tėviškės Aidai”.

Bravo, sesės!
Inf.

SYDNEY
Sausio 16-26 d.d. ’’Aušros” tunto 

jaunieji vadovai suruošė Ingle- 
burn’e, N.S.W., stovyklą tunto jau
nesniesiems nariams, nedalyvavu
siems rajoninėje stovykloje prie 
Adelaidės. Dalyvavo apie 30 bro- 
lių-sesių. Stovyklai vadovavo s.v.v. 
si. Jeronimas Belkus.

Tuntas organizuotai dalyvavo 
Nepriklausomybės šventės pamal
dose, šv. Joachimo bažnyčioje, Lid- 
combe.

Tunto sueiga įvyko kovo 2 d., 
Lidcombe, tuoj po kazimierinių pa
maldų, kuriose tuntas dalyvavo or
ganizuotai. Ta proga, už nuolatinę ir 
nuoširdžią paramą skautams, p.p. 
Povilas Alekna ir Jonas Laurinaitis 
apdovanoti ordinais Už Nuopelnus

Pasaulinė skautų 14-ji jamboree 
šiais metais įvyks Norvegijoje liepos 
29 - rugpiūčio 7 d.d. Šioje stovykloje 
dalyvaus apie 15.000 laisvojo pasau
lio skautiškojo jaunimo. Į šią jambo
ree galėjo patekti tik vienas lietuvis 
v.s. V. Zinkus iš Anglijos, kuris ga
lės dėvėti lietuvių skautų uniformą 
ir atstovauti lietuvius skautus. Po 
stovyklos Kopenhagoje (Danijoje) į- 
vyks skautų konferencija, kurioje 
tikimasi dalyvausiąs ir lietuvis.

Dedama pastangų, kad stovyklą 
galėtų aplankyti ir daugiau lietuvių 
skautų. ***

EGZILŲ SKAUTŲ PLAUKIMO 
KARNAVALAS

Vis mums nesiseka - ir vėl smar
kiai lijo per visą plaukimo karnava
lą. Tačiau bent lietuvių ūpo oras ne
gadino, nes mūsų susirinko gausus 
būrys - ir lenktyniauti ir lenkty
niaujančius palaikyti. Iš viso daly
vavo apie 350 žmonių, tik latvių 
skautų nebuvo, nes jų visas tuntas 
buvo išvykęs ’’piknikauti” prie Colo 
upės.
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S Turime įvairių atostoginių išvykų bei ekskursijų po Pacifiko salas.
B Skambinkite Tel. 26 3526

su rėmėjo kaspinais, o sk. vyčiai - v. 
si. Jeronimas Belkus ir si. Darius 
Gečiauskas - Pažangumo žymenimis. 
Už padarytą pažangą skautiškame 
darbe į skiltininkės laipsnį pakelta 
v.s.pl. Roma Maksvytytė, į paskil- 
tininkės - v.sk. Rūta Gečiauskaitė, 
sk. Regina Badauskaitė, į paskilti- 
ninko - s.v. Gailius Antanaitis ir s.v. 
Jonas Zubrickas.

Kaziuko mugėje, kurią ruošia ke
lios organizacijos, tuntas buvo ak
tyviai įsijungęs - vyr. skautės par
davinėjo savo keptus pyragus, kiti 
prisidėjo su įvairia talka.

Pasikeitimai vienetų vadovybėje: 
Vyr. Skaučių Šatrijos Raganos bū
relis savo nauja vadove metų pra
džioje išsirinko v.s. pi. Rūtą Ge-

Programa buvo gerai paruošta ir 
viskas vyko be sustojimo. Lietuviai 
gerai pasirodė ir dalyvavo beveik 
visose lenktynėse. Ypatingai gerai 
pasirodė Vida Viliūnaitė, Ginta Vi- 
liūnaitė, Jane Dambrauskaitė, Vio
leta Maksvytytė, Gailius Antanaitis, 
Tomas PulHnen, Edis Karpavičius ir 
Edis Žilinskas, specialiai atvykęs iš 
Canberros. Gražiai pasirodė mūsų 
patys jauniausieji, kurie lenktynia
vo prieš daug vyresnius konkuren
tus.

čiauskaitę. Prieš tai būreliui kele
rius metus iš eilės vadovavo v.s.v.sl. 
Rasa Blansjaar.

Naujuoju DLK Gedimino Skautų 
Draugovės drugininku, iš pareigų 
pasitraukus s.v. Gailiui Antanaičiui, 
paskirtas s.v.pl. Jonas Zubrickas.

Jaun. Skautų Žalgirio Draugovės 
draugininkui s.v.pl. Rimui Kabailai 
pasitraukus, draugininku paskirtas 
pi. Arūnas Stašionis.

Adelaidės Lietuvių Archyvo-Mu- 
ziejaus dovana jaunesniesiems 
skautams - graži gairelė, perduota 
Jaun. Skaučių Šešupės draugovei, 
vadovaujamai si. Vidos Viliūnaitės.

1974 m. pabaigoje Sydnejaus 
’’Aušros” tuntą žymesnėmis sumo
mis parėmė: 1. Sydnejaus Lietuvių 
Klubas; 2. Sydnejaus Lietuvių Gy
dytojų Draugija; 3. Sydnejaus Lie
tuvių Inžinierių Draugija, ir 4. p. 
Kazimieras Butkus.

Iki pat galo lietuviai turėjo dau
giausiai taškų, ir tik paskutinės dvi 
estafetės jiems atėmė pirmą vietą, 
kuri atiteko vengrams. Pirmą vietą 
skaučių grupėje laimėjo ukrainietės 
(lietuvaitėms atiteko trečioji).

Jau antrą kartą mūsų skautai pa
čiam lenktynių gale nustumiami į 
antrą vietą - kitais metais turėsime 
dar daugiau pasispausti!

Nuo seno tebetikima, kad perkū
nas netrenkia į vandenį, ta
čiau ekspertai įrodo, kad žaibas daž
nai trenkia į vandenį, ir dėl to pers
pėja, kad audros metu žmonės ato
kiai laikytųsi nuo vandens. ‘ ‘
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ATOTIfS PRANAŠYSTĖS EKONOMINĖ INTEGRACIJA
IR NACIONALIZMO STIPRĖJIMAS

.Pranašauti yra sunku ir nedėkinga, net ir 
pranašams didžiųjų tautų, kurios vienintelės yra 
atsakingos už pasaulio likimą. Mes, mažesniųjų 
tautų vaikai, o taip pat ir sukilėliai prieš „savas“ 
santvarkas, per dažnai savo norus ir baimes pa
laikome tikrove. Bet ir toks pranašavimas turi 
šiek tiek vertės, nes be sapnų ir herezijų gyve
nimas būtų nepilnas, tiek savo žmogišku tiek 
ir socialiniu požiūriu.

Per sekančius penkiasdešimt metų pasaulis 
tikriausiai pergyvens mažiau valstybinių sienų 
pasikeitimų negu politinių ir visuomeninių sant
varkų pasikeitimų. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, 
kad šis pasisakymas yra paneigimas aiškiai nyks
tančių tarptautinių ideologijų bei tolygaus tau
tinių ideologijų stiprėjimo. Tačiau priešingybė 
yra tik iliuzinė, nes ateities nacionalizmai 
priešingai devyniolikto ir ankstyvo dvidešimto 
amžiaus nacionalizmams — bus pirmiausiai etniniai 
ir kultūriniai, o ne ekonominiai ir imperialistiniai. 
Ekonominė integracija vyks kartu su tautinio 
sąmoningumo stiprėjimu.

Tauta ir viskas, kas yra tautiška, yra stipresni 
už ideologiją ar ekonomiją. Ideologijos tebe
atrodo tarptautinėmis tik iš paviršiaus. Iš tik
rųjų jos jau yra tapusios tautinėmis — 
tiek leninizmas Sovietų Sąjungoje tiek maoizmas 
Kinijoje. Ekonominiai ryšiai yra gyvastingi ir 
įmanomi tik tuomet, kai jie neprieštarauja tau
tų aspiracijoms.

Tautinės aspiracijos prives prie valstybinių 
sienų pasikeitimų tose pasaulio dalyse, kur dar 
tebėra imperijų liekanos, ar kur tautos yra tik 
dabar besiformuojančios. Tai pirmoje vietoje 
liečia Afriką ir Aziją. Šiaurės ir Pietų Ameriką, 
Australija ir Vakarų Europa nepatirs svarbesnių 
sienų pasikeitimų, nes ten tautos yra laisvos ir 
užkariavimų tendencijos jose yra jau išsisėmusios.

Svarbiausias pasikeitimas pasaulyje per sekan
čius penkiasdešimt metų bus sovietinės impe
rijos subyrėjimas. Visa eilė ženklų jau dabar tai 
rodo. Visos imperijos, išskyrus kol kas tik so
vietų, žlugo. O istorija šaiposi iš Lenino, nes im
perializmas nėra labiausiai pažengusio kapi
talizmo išraiška. Jis labiausiai pažengęs so
vietizme. Ideologija, t.y. totalitarizmas, kuris 
iki šiol išlaikė Sovietinę imperiją, jau yra dis- 
integracijoje. Rusų tarpe atgyja tautinis sąmonin
gumas ir laisvės troškimas. Sovietinis biurokra
tizmas trukdo modernizaciją. Tačiau lemiamu 
veiksniu bus vidinis „virimas“ ir Kinijos spaudi
mas. Šiuo atveju mes negalime atmesti ir karo 
tarp Kinijos ir Sovietų Sąjungos ar sukilimo 
Rytų Europoje galimybių.

Kinija aneksuos Mongoliją ir okupuos teri
torijas j rytus nuo Baikalo ežero ir Lenos upės. 
Teritorijos į rytus nuo Kaspijos jūros (Turkes
tanas, Uzbekistanas. Kirkizija. Tadžikistanas) 

atsiskirs ir sukurs savitas tautines valstybes, kurios 
bus Kinijos įtakoje. Pabaltijo valstybės ir Ukrai
na atsiskirs nuo Europinės Rusijos ir sukurs 
nepriklausomas valstybes.

Kaukazo tautos (gruzinai, armėnai, azar- 
beidžaniečiai) atsiskirs nuo Rusijos ir pradžioje 
sudarys nepriklausomą federaciją. Gudija liks 
federacijoje su Rusija. Sovietinės imperijos 
subyrėjimo pasėkoje rusai galų gale sulauks laisvės 
ir pastovumo, nors didžiavalstybiniai biurokra
tai ir imperialistiniai nacionalistai tame įžiūrės 
Rusijos sunaikinimą.

Su Sovietinės imperijos žlugimu Rytų Europos 
kraštai, dabar Sovietų Sąjungos dominuojami, 
taps nepriklausomais ir įsijungs į Europos 
bendruomenę. Vokietija bus suvienyta be pi
lietinio karo. „Vokiečių socialistinės tautos“ te
orija yra utopinė Rytų Vokietijos valdovų idėja, 
tarnaujanti jų pačių dabartiniams reikalavimams.

Nutarimai niekad nesukūrė tautų — tautos atsi
randa. Nutarimai taip pat negali išlaikyti pada
lintų tautų.

Korėja taip pat bus suvienyta, kaip ir Viet
namas bei Laos, tikriausiai dar prieš šio 
šimtmečio galą. Taivanas bus prijungtas prie 
Kinijos, o Sachalinas bei Kurilų salos atiteks 
Japonijai.

Nežiūrint mano simpatijų Indijai, aš 
nesu įsitikinęs, kad Indija ilgainiui išliks nesus
kilusi. Dabartiniai kalbiniai vienetai po truputį taps 
nepriklausomais ir pietvakarines, pietinės ir 
pietrytinės Indijos dalys tikriausiai atsiskirs į 
nepriklausomas valstybes.

Panašiai ir vak. Pakistane beluchistaniečių 
tautinis sąjūdis stiprės iki kol pasieks 
nepriklausomybę.

Europoje (išskyrus Rusiją, apie kurią jau 
kalbėjome), tik Ispanija ir Jugoslavija pergy
vens pasikeitimus. Ispanija bus perorganizuota 
federacijos pagrindais: Katalonija ir Baskai gaus 
reikšmingą autonomiją. Jugoslavija taps keturių 
valstybių konfederacija (Slovėnijos, Kroatijos, 
Makedonijos ir Serbijos), iš kurių Serbija pati 
bus federaline valstybe. Yra galimybė, kad tos 
keturios valstybės vėliau atsiskirs ir taps visiškai 
nepriklausomomis; tačiau jos liks Europos po
litinio ir ekonominio junginio dalimi. Bet kokiu 
atveju, šios tautos atsieks nepriklausomybę, 
nesantaika tarp jų sumažės, o kooperacija pa
didės visiškos lygybės pagrindu. Stipriausia 
Balkanų valstybe bus federalinė Serbija.

Audringiausi pasikeitimai bus juodojoje 
Afrikoje, kur tautos dar tik pradeda susikurti 
ir kur valstybių sienos, pagrindiniai nustatytos 
didžiųjų „baltųjų“ jėgų, dažnai skaldo etnines 
grupes. Neturint pilnesnio etninių, geopolitinių 
ir kitokių veiksnių supratimo, negalime daryti

1974 m. rugpjūčio mėn. Saturday Revietcr 
World žurnalas atspausdino eilę pasisakymų, 
parašytų pasaulinio garso istorikų, apie pasaulį 
sekančiame penkiasdešimtmetyje. Čia atpasako- 
jaine mums ypač aktualų Milovan Džilas pasi
sakymą, kuriame autorius svarsto Sovietų Są
jungos ateitį ir pranašauja jos padalinimą į eilę 
nepriklausomų valstybių. Žinoma, tokia pažiū
ra nėra vienintelė: kai kurių vakariečių moksli
ninkų tarpe tebėra stipri nuomonė, kad parti
jos — biurokratijos režimas yra gana pastovus 
ir gali išlikti ilgesnį laiką. Milovan Džilas. tačiau, 
yra ypač autoritetingas pranašas, nes jis gerai 
pažįsta taip vadinamas socialistines ir sovieti
nes santvarkas, pats nuoširdžiai dirbo (kartu 
su Tito ir net Stalinu) šias santvarkas įgyven
dinant Rytų Europoje. Bet. nusivylęs tų san
tvarkų klasine esme, vėliau ėmė jas kritiškai ver
tinti (žr. jo klasikinę vadinamosios socialistinės 
santvarkos studiją Naujoji Klasė). Už tai jam 
teko eilę metų praleisti savo draugo Tito kalė
jimuose.

Akiračių Red.

tvirtų išvadų apie šį žemyną. Nežiūrint to, 
drįstame pasiūlyti sekančias mintis.

Afrika dar tik pradeda pergyventi tautinius kon
fliktus ir tautų susidarymo fazę, kuriuos Europa 
pergyvena jau nuo viduramžių ir ypač nuo pran
cūzų revoliucijos. Baltųjų dominacija Rodezijoje 
užsibaigs kruvinais sukilimais, kurie pasibaigs 
baltųjų išnaikinimu ir išstūmimu. Portugalijos ko
lonijos (Mozambique ir Angola) taps nepri
klausomom. Prancūzų Somalija bus sujungta su 

. Somalija, o Pietų Afrikoje galų gale išsivystys ko- 
’ operacija tarp baltųjų ir juodųjų, panai
kinus segregaciją ir įvedus teisinę lygybę.

Arabų pasaulyje bus netikėtų pasikeitimų. 
Tarpusavio konfliktai ir kovos galutinai palaidos 
arabų tautos mitą. Arabų apgyventa 
teritorija dalinsis pagal tris centrus: Kairą, Alži- 
riją ir Jiddą. Visas arabų pusiasalis bus Jiddos 
kontrolėje. Jemenas, Jordanas, Ku vaitas ir šeikų vals
tybėlės išnyks, kaip nepriklausomos valstybės. 
Sirija ir Irakas susijungs. Kurdai gaus autonomiją 
galingos Persijos rėmuose. Izraelis išlaikys savo 
nepriklausomybę ir vaidins labai reikšmingą kul
tūrinį ir ekonominį vaidmenį. Egiptas ir Sudanas 
sudarys federaciją. Libija bus padalinta tarp Egipto 
ir vakarų arabų — Alžiro. Mauritanija ir Is
panijos Sahara taip pat išnyks kaip nepriklausomos 
valstybės. Alžirija tada išplės savo kontrolę į 
Tunisiją ir Moroką, susijungdama su jomis į fede
raciją.

Bendrai paėmus, toliau tęsis jau dabar jaučiami 
procesai. Nuolatinė technologinė revoliucija, kuri 
pakeis komunikaciją ir gyvenimo būdą, pavers 
žemę dideliu „kaimu“, tokiu, kur kiekviena 
šeima pavydžiai saugos savo sienas.

akiračiai

V IS U R
PASIRODO LIETUVOS BŪTA IR 

PRIEŠ 1940-sius METUS!..

Girdėjau amerikietį, keliavusį 
Baltijos valstybėse/ stebintis, kad 
pagal tengirdimus oficialius aiškini
mus išeiną jog tų šalių tikra istorija 
prasidedanti nuo 1940 metų... Dabar 
net pagal vieną žinomą enciklopedija 
išeina tas pats... Bet ne - yra ir tikro 
enciklopedinio turinio knygų: Štai 
The World Book Encyclopedia, 1975, 
leidžiama Field Enterprises Educa
tion Corporation, Čikagoje, turi tri
jų puslapių straipsnį apie Lietuvą - 
Mičigano universiteto geografijos 
profesorius George Kish ten sako: 
’’Lithuania once was independent, 
bet Russia seized the country in 
1940 and made it a Russian state. It 
is now called the Lithuanian Soviet 
Socialist Republic. Many countries, 

including the United States, do not 
officially recognize the annexation 
of Lithuania to Russia. Lithuanian 
diplomatic and consular represen
tatives still function in many count
ries in .the name of their former go-

VISA I P
vernment”, ’’Hundreds of thousands 
of Lithuanians have been deported 
to Siberia by the Russian Commu
nists. But Lithuania has about the 
same number of people as before 
World War II, because many per
sons have been brought into Lithu
ania from other parts of Russia. Be
cause of this interchange of people, 
more than half the people who live 
in Lithuania cannot speak Lithua
nian”, ’’After World War II, the 
farmland first was divided by the 
Communists and later was collecti
vized. About nine out of ten farms 
are part of collective farms”, ’’Since 
Lithuania was annexed to Russia, 
most of its trade has been with 
other parts of Russia”, ’’Under 
Russian rule, there has been an 
effort to forbid religious services 
and Christian practices”, ”In June, 
1940, the Russian army marched 
into Lithuania. The Russians over
threw the Lithuanian government 
and set up a Communist govern
ment. This new government staged 
fake elections, and Lithuania was 

then annexed as one of the Soviet 
republics”, ’’Russian Secret Police 
and the Red Army shut Lithuania 
off from other nations. The Commu
nists tried to stamp out religion”, 
’’They also put young people under 
Russian supervision in many posts 
of responsibility. These young 
people follow Russian directions 
better than older people, who re
member life in an independent 
Lithuania”. Profesorius Kish pa
duoda žemėlapį su lietuviškais pa
rašais, žemės aprašymą, orą, žmo
nes, papročius, istoriją ir taip toliau.

Arėjas Vitkauskas
***

Kovo 21 d. Australijos liberalų 
partija Parlamentų rūmuose Can- 
berroje suabejojo savo lyderio 
B.Snedden tinkamumu ir išrinko 
naują partijos vadą ir opozicijos ly
derį Mr. M.Fraser.J lyderius kandi
datais buvo B.Snedden ir M.Fraser, 
balsavimuose gavęs net dešimties 
balsų persvarą. Australijos visuo
menė ir spauda naują liberalų vadą 
pasitiko gana palankiai ir jis verti
namas kaip visais atžvilgiais prana
šesnis politikas. M.Fraser yra labai 
jaunas - 44 metų.

Maskvoje su vyriausybės žinia 
buvo išardytos žydų velykinės 
apeigos, kas sukėlė didelio pasipik
tinimo visame pasaulyje. New Yor
ke įvyko didelės demonstracijos, 
kurios metu sovietų misijos nariai 
buvo aptaškyti dažais ir krauju. Į 
demonstracijas įsikišo policija ir 
apie 20 demonstrantų suėmė.***

Tasmanijos ministeris pirminin
kas M.E.Ree, sulaukęs 65 m. pasi
traukė, šiose pareigose išbuvęs 
daugiau negu 14 metų. Nauju Tas
manijos min. pirmininku prisiekdin
tas Mr. W.Neilson, kuris pravedė 
eilę pakeitimų ministerių kabinete.***

Bostone išeinančiam lietuvių sa
vaitraščiui ’’Keleviui” šį mėnesį suei
na 70 metų. Šio jubiliejaus proga 
’’Keleivis” rengia balandžio 27 d. iš
kilmingą minėjimą, į kurį pakviesta 
ir ’’Mūsų Pastogė”. M.P-gės redak
cija pasiuntė ’’Keleiviui” sveikinimą.*♦*

Izraelyje mirė iš Lietuvos įkilęs M. 
Gilutz (94 m.), kuris buvo vienas iš Tel
Avivo miesto kūrėjų.
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Brangūs Lietuviai!

Į VISUS KONCERTINIUS PARENGIMUS

BILIETAI PO 3 DOL.

gelį valstybių kaip Amerika, Olan
dija, Vokietija ir dabar Australija, 
dirbti lietuvybės naudai.

Mūsų dainos yra pramoginės, 
liaudies ir melodijos, kur gal girdė
jote kitom kalbom, išgirsite lietu
viškai.

Mūsų pasisekimas priklausys nuo 
Jūsų, o mūsų širdys priklauso jau 
dabar Jums, Australijos lietuviams.

Baigdami prisimename poeto 
gražius žodžius: ’’Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais norime ir būt!”

Su širdingiausiais sveikinimais iki 
pasimatymo

Astra ir Alfredas Šalčiai

Good morning ar good evening? 
Nežinome ar vakaras, ar rytas pas 
Jus, kitoj pusėj pasaulio rašant iš 
Vokietijos.

Sveikiname visus Australijos lie
tuvius širdingiausiai ir džiaugiamės 
susitikti neužilgo gastrolės proga.

Lietuviai išsisklaidė po visą pa
saulį, mums niekas laisvajame pa
saulyje neuždraus, jeigu mes norime 
lietuviais būti ir čia už Lietuvą dirb
ti, skleisti jos kalbą, dainą lietu
vybės naudai.

Tam pasiryžę važiuojame po dau-

MELBOURNE
gegužės 2 d., penkt., 8 vai. ir gegužės 4 d., sekm., 3 vai. Lietuvių 

Namuose 50 Errol St., North Melbourne. Bilietus platina R.Žvinakis, 
tel. 306 5509

SYDNEY
gegužės 15 d., ketvirt. 8 vai. Bankstown Civic Centre Drauge dalyvauja 
ir taut, šokių Grandinėlė. Bilietus platina A.Bučinskas: tel. darbe 26 5066 
namų 709 7542

AUSTRALIJOJE!
Visi kviečiami pasiklausyti pagarsėjusių lietuvių dainininkų 

Europoje ir Amerikoje!

visi - seni ir jauni turi 
ASTRA ir ANDY! Kelionių reikalus tvarko PALANGA TRAVEL -j

Dėl informacijų kreiptis tel. 26 5066 •š
2* sic sic S^C sic ^^C S^C S^C sic sic S^f ^^C ^^C ^lc ^^C ^C 1*R^*^P^R^R*®**’R*R^b*^**R*R^P^R*R*R

ADELAIDE
Balandžio 23 d., trečiad., 8 vai. Lietuvių Namuose 6 Eastry St., 

Norwood specialus koncertas lietuviams. Bilietus platina R.Binkevičius 
tel. 45 8736

ASTRA ir ANDY dainuoja kitur;

balandžio 27 d. koncertas su pagalbiniais artistais Arcaba viešbuty, 
Adelaide. Tame pat viešbutyje balandžio 24-26 d.d. atliks vakarais 
kabaretinę programą.

gegužės 10-11 ir gegužės 24-25 d.d. Sydney Liet. Klube 16-18 East 
Terrace, Bankstown atlieka kabaretinę programą

f 1
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Melbourniškiai lietuviai pasta

ruoju metu ypatingai susidomėjo 
Sydnejum. Antai p.p. Jakučiai, bū
dami p.p. Bitinų svečiais, nuodug
niai tyrinėjo patį miestą, jo geogra
finę padėtį, klimatines sąlygas. Be 
abejo, nevengė susitikimų ir su lie
tuviais: aplankė daugelį pažįstamų, 
jų tarpe Mūsų Pastogės redaktorių, 
susipažino, kokiais keliais pasaulį 
išvysta Mūsų Pastogė, lankėsi Liet. 
Klube ir kitur. Įdomu, kokias išva
das pasidarė išvykdami namo.

Tuo pačiu beveik metu ir pana
šiais metodais tyrinėjo Sydnejų ir 
p.p.Mulokai, turėję Sydnejuje bazę 
pas p.p. Zinkus. Neiškentęs pereitą 
šeštadienį paskubomis pribuvo ir 
ALB Krašto Valdybos narys - švie
timo vadovas p. P.Sungaila. Atrodo, 
lyg ruošiamasi invazijai arba neti
kėtai atakai.

***

Prieš kiek laiko į N.Gvinėją išvy
ko darbams sydnejiškis Jurgis Ja
navičius, literatūros pasauly žino
mas kaip vienas iš pirmaujančių 
lietuvių poetų Australijoje, o perei
tą savaitę paskui vyrą išsekė ir Jo
lanta Janavičienė - menininkė kera
mikė. Po savaitės kitos abu žada vėl 
sugrįžti į Sydney.

***

Mūsų Pastogės tekstų rinkėja p. 
Aldona Jablonskienė pereitą savaitę 
atšventė savo gimtadienį. Nežinia, 
kelintas tai buvo jos gimtadienis, 
bet tą dieną ji atrodė tiesiog spindu
liuojančiai, kaip jaunamartė. Ilgiau
sių metų, Aldona!

***

Žinomi Vak. Vokietijoje lietuviai 
dainininkai Astra ir Andy Šalčiai
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Australijoje jau bus balandžio 20 d. 
ir numato koncertuoti Adelaidėje, 
Melbourne ir Sydnejuje. Galimas 
daiktas, kad suspės dar pasirodyti 
Canberroje ar Newcastle. Australi
joje išbus iki gegužės pabaigos.

***
Aną vakarą būrelis bičiulių susi

metė pas K.Butkų ir N.Žygienę pa
vakaroti. Besišnekučiuodami pradė
jo lošti kauliukais susitarę, kad pra
lošęs meta pinigus į bendrą lėkštę. 
Taip bežaidžiant susidarė graži 
sumelė - 15 dolerių, kuriuos nutarė 
paskirti Mūsų Pastogei. Ačiū, bičiu
liai!

***

Per Velykas susižiedavo sydne
jiškis Rimas Ramanauskas su Bar
bara Hill. Tikimasi šaunių vestuvių.

***

Aną vakarą vienas iš jaunųjų už
protestavo, kad jis paskelbtas kaip 
naujas Mūsų Pastogės skaitytojas: 
esą, jis skaitąs Mūsų Pastogę nuo to 
laiko, kai tik išmoko skaityti tad 
joks naujas skaitytojas, o iš tikrųjų 
naujas prenumeratorius. Ir ką gi gali 
atsakyti - jo teisybė!

***

Vingiuoti šeimos keliai. Kaip pa
vyzdį imkime Povilo Laurinaičio šei
mą: išleido vienturtį sūnų Algį į 
mokslus - baigė konservatoriją, ku
ris vedė ir gyvena mokytojaudamas 
sau, o tėvai sau. O dabar - sūnus vėl 
įstojo į universitetą studijuoti ma
tematikos mokslų, marti Helen, bai
gusi konservatorijoje piano klasę, 
grįžo vėl atgal į konservatoriją stu

dijuoti viola klasėje, motina išvyko 
atostogų į Vokietiją ilgesniam laikui 
aplankyti giminių. Kas beliko šei
mos galvai? Jis įstojo į A.Plūko va
dovaujamą vyrų oktetą, vadinamą 
’’pluktetu”. Kaip matome, visi įsi
kinkę ir nė vieno neliko dyko!

***

TRUMPAI
NORI APSAUGOTI ČIURLIONIO 

PAVEIKSLUS
M. K. Čiurlionio šimtosioms gimimo me

tinėms vokiečių leidykla „VEB Verlag der 
Kunst“ išleis leidinį „-Čiurlionis“, kuria
me bus apie 180 juodai baltų ir 50 spalvo
tų reprodukcijų. Vilniuj bus išleisti: gau
siai iliustruotas M. K. Čiurlionio meno kū
rinių mokslinis katalogas, „M. K. Čiurlio
nio tapyba muzikos temomis“, „M. K. 
Čiurlionio muzikos“ faksimilinis akademi
nis leidinys mokslo reikalams. Ilgą laiką 
buvo manyta, kad M. K. Čiurlionio pa
veikslai blunka nuo šviesos ir drėgmės. 
Maskvos restauracinėse dirbtuvėse atlik
ta analizė nustatė, kad dėl jų blukimo pa- ‘ 
grindinė kaltė tenka perdaug medienos tu
rinčiam kartonui ir klijams su spalvoms 
kenksmingomis medžiagomis. M. K. Čiur
lionio galerijos meno skyriaus vadovė V. 
Čiurlionytė — Karužienė, ieškodama pa
galbos paveikslams išsaugoti, per Jungti
nes Tautas kreipėsi į didžiąsias kūrinių 
apsaugos organizacijas visame pasaulyje, 
bet iš jų gautas neigiamas asakymas. Vie
nintelė viltis- — Japonijos gpqcioalist|ai, 
kurie galėtų imtis šitokio darbo.

Nemunas ir jo intakai
Nemunas, pati ilgiausia ir didžiau

sia Lietuvos upė turi net 937 kilo
metrus ilgio. Per visą tą kelią — 
nuo Gudijos pelkių iki Kuršių Marių, 
- Nemunas surenka bent dvidešimties 
didesnių upių vandenį į save. Visi 
žinome, kad didžiausias Nemuno in
takas yra Neris, prie Kauno įsilie- 
janti į senelį Nemuną. Neris taip pat 
netrumpa — jos ilgis 510 km. Kiti 
mums gerai pažįstami Nemuno inta
kai yra: Šešupė (308 km.), Nevėžis

Teisindamasis biznio motyvais 
Sydnejuje pribuvo ir žinomas Mel
bourne prekybininkas V.Aniulis, ku 
ris, E.Kubbos ir H.Šalkausko globo
jamas, padarė oficialų vizitą Sydne- 
jaus Liet. Klube, susitiko su M.P. 
Redaktorium ir išvažiavo savo ke
liais.

(219 km), Dubysa (149 km), Jūra 
(170 km). Merkys (198 km), ščera 
(319 km), Bereza (190 km), Želva 
(149 km), Mituva (101 km), Svislo- 
tis (115 km). Juodoji Ančia (130 km), 
Katra (107 km). Kiti Nemuno inta
kai trumpesni ir neturi nė 100 km 
ilgio.

DRAUDŽIAMA J. A. VALSTYBĖSE
Normai, III. — žmonėms šaipytis iš 

šunų.
Kentucky — miegoti restorane.
Spokane, Wash. — kabinti moteriš

kus ir vyriškus rūbus ant tos pa- 
pačies virvės.

North Dakota — pardavinėti riestai
nius kartu su alumi.

Braukiamą dektuką išrado 1827 
m. anglų vaistininkas John Walker, 
bet tik švedas Bottger šitą atradimą 
pritaikė praktikai išrasdamas sau
gius degtukus. Degtukų gamybai 
naudojamas raudonas fosforas su
maišytas su potąšo^chĮorątu. , iig
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KUR TA LIUBLINO UNIJA?
’’Mūsų Pastogėje” 9 ir 11-12 nu

meriuose B.Nemeika ir A.Laukaitis 
diskutuoja pasikeitimus Adelaidės 
Vyčio sporto klube. Diskusijos apie 
bent kokį padėties pasikeitimą yra 
sveikas dalykas, tačiau kada faktai 
patiekiami iškraipytoje formoje ir 
klaidina skaitytojus, abejotina, ar 
tai neštų mums kokią naudą. Mūsų 
sporto klube įvyko pasikeitimų, ta
čiau ne taip, kaip B.Nemeika juos 
aprašo.

Adelaidėje lietuviai, latviai ir es
tai turi savo tautinius sporto klubus, 
kurie turi savo vardus (Vytis, 
A.S.K. ir Estonia) ir kuriuose veikia 
po keletą sporto sekcijų. Iki vasaros 
sezono visos sporto sekcijos žaidė 
savo klubų vardais, išskyrus latvių 
krepšinio sekciją, kuri žaisdama 
aukščiausioje krepšinio lygoje, pa
gal Krepšinio Sąjungos potvarkius, 
turėjo naudoti distrikto Central 
vardą. Mūsų manymu, tai nereiškia, 
kad latvių sporto klubo A.S.K. ne
bėra. Lygiai taip pat nereiškia, pa
vyzdžiui, jeigu Sydnejaus sporto 
klubo Kovo krepšinio sekcijos žai
dėjai žaidžia kitu vardu, kad Kovas 
pabaigė savo egzistenciją. Įvyko 
tiktai prisitaikymas prie esamų są
lygų ir aplinkybių.

Adealaidės Vyčio sporto klubas, 
visuotinio narių susirinkimo nutari
mu, taip pat prisitaikė prie esamų 
aplinkybių ir sąlygų. Tos aplinkybės 
ir sąlygos gal buvo kiek skirtingos, 
bet tai nereiškia, kad mūsų egzis
tencija pasibaigė. Neabejotina, kad 
mes visi, įskaitant ir B.N., gerai ži
nome, kad anksčiau,kol neturėjome 
mašinų, laivukų ir paupyje namukų, 
pajėgdavome ateiti į sporto stadijo- 
ną, atvesti savo vaikus ir prisidėti 
prie darbo sporto klube. Dabar tais 

• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių
■ palūkanų, už terminuotus 2 metams (ne

mažiau $ 500) 9%, 4 metams (nemažiar.
I $ 1000) 10%, už įnašus (shares) iki 7% divd.

• Teikto paskolas iki | 5000, įkeičiant ne- 
kiln. turtą, iš 10%, asmenines paskolas I

| iki $ 3000 su garantuotojais iš 11%% 
iki $ 1000 be garantijos iš 12%%. Procecn į

vemia žežtakieniam nuo n Ml 2 VAt.RF.
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reikalais rūpinasi kasmet mažėjanti 
saujelė žmonių. Rezultate - nepajė
giame sudaryti komandų visose am
žių grupėse dėl stokos prieauglio, 
dėl tos pačios priežasties dalis žai
dėjų žaidžia ne savo amžiaus ko
mandose, komandos nubyra dėl 
stokos žaidėjų, prarandame sporti
ninkus kitiems sporto klubams, dar
bais vis daugiau apkraunama ta pati 
saujelė žmonių. Latviai ir estai turi 
panašias problemas ir valdybų pasi
tarimuose buvo prieita išvados, kad 
gudarus didesnį vienetą, yra gali
mybių, jog dalis tų problemų pra
nyktų. Tie pasiūlymai buvo patiekti 
visuotiniam narių susirinkimui; pa
sėkoje sudarytas baltų vienetas, su
sidedąs iš lietuvių, latvių ir estų 
sporto klubų. Tarpklubinį bendra
darbiavimą tvarko komisija, suside
danti iš 2-jų lietuvių, 2-jų latvių ir 
2-jų estų. U

Krepšinio sekcijoje, kad būtų ga
limybė žaisti aukščiausioje lygoje, 
žaisime Central vardu, komandas 
maišysime jeigu joms yra pavojus 
iširti ir jei nepajėgiame sudaryti 
naujų dėl stokos prieūglio, propor
cingai apmokėsime išlaidas ir dalin
simės kas sezoną gaunamomis paja
momis (maždaug $1.000) iš Krepši
nio Sąjungos . Tinklinio sekcijoje, 
jeigu dėl tų pačių priežasčių reikėtų 
komandas maišyti, žaisime Baltic 
vardu, o kitose sekcijose - savo esa
mais vardais. Visi pasikeitimai yra 
bandymo stadijoje ir nedarome jo
kių -sutarčių.

Mes neabejojame B.Nemeikos 
nuomone, kad ateitis parodys, ar tie 
sprendimai buvo naudingi, ar ne lie
tuviško jaunimo atžvilgiu. Tačiau 
mes lygiai tikime, kad pagaliau buvo 
bandomaspręsti esamas problemas, 
kai tuo tarpu B.N- kalba apie klubo 

tautinį aspektą, bet neduoda nei 
vieno konkretaus pasiūlymo, kas 
darytina. Jo tvirtinimai, kad mes 
susijungėme su kažkokiu latvių 
Central klubu, kad mūsų žaidėjai 
tapo jų žaidėjais ir, kad mes daugiau 
kaipo klubas nebeegzistuojame, ne
turi jokio pagrindo. Nesuprantama, 
kodėl jis straipsnyje visiškai nemini 
estų ir kodėl patiekia iškraipytus 
faktus; galbūt tuo norima įrodyti, 
kad visuotinis narių susirinkimas 
klydo, o tik jis vienas buvo teisus.

Taip pat nesuprantamas A.Lau-

Išsipildęs

Ugnė Kazokaitė

JAV LB leidinys “The Vio
lations of Human Rights in So
viet Occupied Lithuania — a 
Report for 1973” jau yra spė
jęs pasiekti tolimąsias laisvojo 
pasaulio bibliotekas. Leidinį už
siprenumeravusių bibliotekų 
tarpe yra JAV kongreso biblio
teka, Pennsylvanijos, Uppsala 
(Švedijoj), Mainzo (V. Vokieti
joj), Texas State universitetų 
bibliotekos.

KLAIDINGA 
PROPAGANDA 
APIE LIETUVĄ

Amerikos universitetus ir 
miesto bibliotekas užplūdo ko
munistų pagaminta ir išleista 
knygutė apie Lietuvą — “Lith
uania — Past and Present”. Lei
dėjais pasirašo “American 
Lithuanian Literary- Associa
tion”, 102-02 Liberty Ave., Ozo
ne Park, N.Y. Tai vieta, kur lei
džiama komunistinė Laisvė.

Knyga neturi autoriaus. Ji pa
ruošta komunistinio kolektyvo 
Vilniuje ar net Maskvoje. Lie
tuvos praeities toje knygoje be
veik nėra. Keliom eilutėm prisi
mintas Vytautas, Kęstutis, Vyte
nis. Apie nepriklausomą gyveni
mą visi faktai yra klaidingi ir 
melagingi. Plačiausiai aprašo
mas revoliucijos judėjimas ir ko
munistų partijos veikla. Pačiai 
aprašoma, kiek “gero” padarė 
sovietai, okupavę Lietuvą, iš
laisvinę iš nacių ir fašistų.

Knyga siuntinėjama ne
mokamai, kaip leidėjų dovana. 
Ji patenka ir į “reference” są
rašus, bendras skaityklas ir taip 

kaičio staigus susirūpinimas mūsų 
likimu. Kai sporto klubų atstovų su
važiavimo metu, per 25-tą sporto 
šventę, Adelaidės atstovas, patiek
damas metinę veiklą, iškėlė pasikei
timus mūsų sporto klube, A.Laukai
tis buvo visiškai nesuinteresuotas 
tuo reikalu ir nekėlė nė vieno klau
simo. Ar nebūtų teisingiau, jei to
kius reikalus A.Laukaitis būtų dis
kutavęs atstovų suvažiavime.

A.L.S.K. VYTIS V-ba

sapnas
LIETUVAITĖ — SLIDINĖJIMO 

MOKYTOJA AUSTRIJOJE
Austrija yra plačiausiai pagarsė

jusi šalis pasaulyje savo sniego 
sportu ir sportininkais. Šis kraštas 
daugiausia eksportuoja slidijėjimo 
instruktorių po visą pasaulį. Visas 
kraštas yra tarsi savotiška slidinėji
mo mokykla, kuri turi jau ne nuo 
šiandie pripažintą markę, ruošia sli
dinėjimo mokytojus ne vien saviems 
reikalams, bet ir kitur. Sunku at
rasti pasaulyje reikšmingesnę slidi
nėjimo vietovę, kur nebūtų austrų 
instruktorių. Tad pasiekti austrų 
slidinėjimo lygį ir jų pripažinimą jau 
nėra taip lengva. Tačiau ir tas pa
siekiama.

Prieš kelerius metus Australijoje 
susipažinusi su sniego sportu ir jį 
pamėgusi Ugnė Kazokaitė ryžosi 
pasiekti nepsiekiamo: pasidaryti 
slidinėjimo instruktore Austrijoj. 
Dar Australijoje išbandžius savo 
sugebėjimus ir ištvermę šiame
sporte ji prieš beveik pusantrų metų 
išvyko į Europą išbandyti savo lai
mės. Tai, ką ji buvo pasiekusi 
Australijoj, buvo daug, tačiau 
instruktore Australijoje negalėjo 
būti, nes ji vietinė, ne iš Austrijos. 
Austrijoje ji perėjo sunkų bandymų 
stažą, sėkmingai išlaikė reikalauja
mus egzaminus ir jau samdoma kaip 
kvalifikuota slidinėjimo mokytoja 
pačioje Austrijoje, žinomame 
žiemos sporto kurorte Fuegene. Čia 
ji sėkmingai išdirbo visą sezoną ir 
kviečiama pasirašyti sutartį dar ki
tiems dviem sezonam. Tačiau žino
dama savo pajėgumą ir kvalifikaci
jas ji nesiskubina susirišti ir dairosi 
patrauklesnių pasiūlymų ar sąlygų.

Pereitas sezonas Austrijoje slidi
nėjimui nebuvo labai palankus: ne
įtikėtinai buvo lengva žiema, kad 
tam tikrais laikotarpiais net sniego 
pritrūko. Kaip Ugnė pati pasakoja, 
vienoms tarptautinėms lenktynėms 
net prireikė sniegą sunkvežimiais 
privežti, kurį per naktį kažkas išvo
gė.

Visam kurorte Ugnė yra viena iš 
populiariausių slidinėjimo 
mokytojų, plačiai žinoma, ne tik mo
kiniams, bet ir visoje apylinkėje 
kaip lietuvaitė iš Australijos. Lais
valaikiais ji dar davė anglų kalbos 
pamokas vietiniams slidinėjimo ins
truktoriams.

Galimas daiktas, kad ji šiais me
tais pasirodys Australijoje. Kaip ji 
pati sako, įdomu ir gražu svetur, bet 
Australija vis tiek yra namai, kurių 
labai pasiilgus.

klaidina žmones. Reikia imtis 
priemonių, kad ši knyga būtų 
pašalinta iš bibliotekų, nes ji 
savo iškreiptais neteisingais fak
tais klaidina visuomenę.

Panaši knyga apie Lietuvą 
yra išleista ir ispanų kalba, siun- 
tinėjama taip pat universitetam. 
Ta knyga spausdinta Maskvoje.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

PRASMINGI PASITARIMAI

Balandžio 5 d. Sydnejaus Liet. 
Klube Sydney Apyl. Valdyba su
šaukė eilę vietinių pedagogų ir suin
teresuotų lituanistiniu švietimu as
menų pasitarti lietuviškojo švietimo 
reikalais. Posėdyje dalyvavo ir ALB 
Krašto Valdybos narys švietimo 
reikalams p. P.Sungaila iš Melbour
ne. Svečias nupasakojo, kaip vyksta 
lietuvių kalbos kursai Melbourne ir 
kaip buvo iškovotas pripažinimas 
lietuvių kalbos Victorijos ir Pietų 
Australijos valstijose brandos ates
tatuose. Panašiai tokio pripažinimo 
siektina ir N.S.W. valstijoje. Šio pa
sitarimo išdavoje apylinkės valdyba 
Sydnejuje bandys artimiausiu laiku 
sudaryti tokių lituanistinių kursų 
branduolį ir jau Victorijoje išbandy
tais metodais siekti pripažinimo ir 
šioje valstijoje.

Antras įdomus projektas, kurį iš
kėlė p. Sungaila, tai sušaukti rug- 
piūčio 30-31 d.d. Melbourne Aust
ralijoje gyvenančių lietuvių akade
mikų suvažiavimą. Šio suvažiavimo 
tiesioginis rūpestis būtų suartinti 
visus akademikus ir paieškoti kelių, 
kaip akademikai galėtų efektyviau 
talkinti lietuvių bendruomenei ir 
lietuvybei. Susirinkusieji šiam pro
jektui gana šiltai pritarė ir buvo pa
žadėta sumanymą remti.

MOTERŲ PAGERBIMAS.

Ryšium su International Women’s 
Year, kovo 8 d. Sutherland Shire 
Council suruošė priėmimą-reception 
pagerbti moteris, gyvenančias 
Sutherland Shire.

Kadangi Lietuvių Sodyba yra toje 
apylinkėje, Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija buvo 
taip pat kviečiama dalyvauti. Mūsų 
draugiją reprezentavo p. Narušienė, 
Palaitienė, Kutkaitienė, Sabaliaus
kienė, Baužienė.
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PLJS Melbourne Skyriaus Valdyba maloniai kviečia 
visus tautiečius, senus ir jaunus, atsilankyti į

Kongreso balių
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kuris įvyks BALANDŽIO 19 d., šeštadienį, 7 v.v. Lietuvių Namuose

Gros gera muzika, šalta vakarienė, karšti ir šalti gėrimai.
Suaugusiems - $6.00 Jaunimui ir pensininkams - $5.00

Bilietus užsisakyti prie lietuvių bažnyčios arba pas V.Jušką - 
tek 398 3629, R.Steponavičių - tel. 311 3068
(Pelnas skiriamas paremti jaunimo atstovus, važiuojančius į III PLJ 
Kongresą, P. Amerikoje)

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
KLUBE

Pereitą savaitę klubą vizitavo 
eilė asmenų iš Melbourno, su klubu 
susipažino pirmą kartą: p.p. Jaku
čiai, Mulokai, P.Sungaila, V.Aniulis. 
Atrodo, visi išsivežė geriausius įs
pūdžius.

***
Visi jau žino, kad antradienį, ba

landžio 15 d., Klube vyksta uždaras 
vėžių vakaras. Įėjimas tik su bilie
tais. Šiuo vakaru susidomėjimas ga
na gyvas. ***

Sydnejaus Liet. Klubo biblioteka 
sparčiai turtėja. Štai neseniai bib
liotekai padovanojo Jurgis ir Jolan
ta Janavičiai 20 knygų. Klubo Val
dyba aukojisiems nuoširdžiai dėko
ja.
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Priėmimas buvo įspūdingas ir 
jaukus. Sutiko Shire Prezidentas su 
ponia Mr. & Mrs. Lewis, pristatėme 
kaip Lietuvių Moterų Daugijos 
atstoves. Dalyvavo apie 500 moterų, 
kurioms užsiregistravusioms 
kiekvienai buvo prisegta kortelė su 
United Nations International Wo
men’s Year ženklu ir ant kurios už
rašyta pavardė susipažinimui.

Maloni aplinka, vaišių aptarnavi
mas ir palodytas noras moterims 
tinkamai pagerbti.

Buvo išstatyta pasaulio vėliavos, 
didelės ir mažytės, taip pat ir visų 
tautų lėlės. Apžiūrėjus pastebėta 
trūko pabaltiečių, įskaitant ir lietu
vių. Pasiteiravus mūsų pasiūlyta tai 
papildyti. Rezultatas; p. V.Narušie- 
nė parūpins mūsų tautinę vėliavėlę 
ir lėlę, kuriosbus paren
gimuose prijungtos, o tų parengimų 
laike International Women’s Year, 
Sutherland Shire Council ž ada ir 
daugiau suruošti.

Oficialioj dalyje, pasveikino visas 
dalyves, Shire Council Prezidentas, 
Shire Clerk ir Councillor Mrs. Ema
nuel. Visi sveikindami apibūdino 
moters rolę namuose ir visuomenė
je, taip pat pabrėždami moterų nu
veiktus svarbius darbus ypač socia
linėj srity.

A.Baužienė

NEWCASTLE
DISKUSIJŲ BŪRELIS

Būrelis vėl susirinko sekmadienį, 
balandžio 6 d. Numatytam paskai
tininkui p. Alf. Šernui neatvykus, 
buvo pravestos spontaniškos disku
sijos apie šio krašto vidaus politikos 
padėtį, pradedant klausimu ’’kuri 
partija laimės sekančius rinkimus?”. 
Beveik dvi valandas kalbėtojai dėstė 
savo pažiūras apie valdžios bei opo
zicijos teigiamus ir neigiamus as
pektus, kartu paliečiant ir pabaltie
čių rolę bei jos nedateklius paskuti
nių mėnesių laikotarpyje. Ateities, 
žinoma, įrodyti negalėjo nei vienas.
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Pereitas savaitgalis taip pat buvo 
turtingas klube lietuviškais paren
gimais: šeštadienį vyko Dainos cho
ro ir Karitas balius, sekmadienį vie
šas Plunksnos Klubo parengimas su 
įdomia p. E.Jonaitienės paskaita. 
Abiem atvejais dalyvių buvo gau
siai.

***

CANBERRA
Atsikūrė Lietuvių Studentų Sąjun
gos skyrius Canberroje.

Prieš keletą savaičių, vos pra<ši- 
dėjus akademiniams metams, be
studijuojąs Canberros Univeritete 
ir Koledžiuose lietuviškas jaunimas 
susirinko Lietuvių Klube ir atkūrė 
LSS Canberros skyrių.

Išrinkta valdyba pasiskirstė pa
reigomis: Pirmininkas Neris K.Pil
ka, Sekretorė Dalė Saženytė, Iždi-

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS |
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414 S

PROGRAMOS SEKMADIENIAIS:
Balandžio 20 d.

V.JOHN ST.PETERS SHOW (trijų asmenų trupės dainos 
ir vaidyba)

Balandžio 27 d. - ,,
THOMAS AND MOORE - dainininkai humoristai

Balandžio 15 d.
VĖŽIŲ VAKARAS

“IN SET” KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA: 

Šešt. 8-12. sekm. 6-10 vai. vak.
I

KLUBAS ATVIRAS:

I
pirm.-treč. nuo 4 iki 10 val.v.; ketv. 4-11, penkt. 4-12, į 

šešt.nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v.v. '
Valgykla veikia: pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo S iki 11 v.v. 

sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

Diskusijas tvarkingai pravedė 
ponia Viktorija Kristensen, kuri lyg 
simboliškai, bet iš tikrųjų už dide
lius nuopelnus Būreliui, šiais Tarp
tautiniais Moters Metais yra Disku
sijų Būrelio pirmininkė.Susirinkimą 
priėmė vaišingai p.p. M.Walsh’ai, 
nes ponia Violeta Walsh yra Būrelio 
sekretoriaus p. Jono Lizdenio duk
ra. Sekantį kartą bus renkamasi ge
gužės 11 arba 18 d.

V.Don.

Pranešimai
KREIPIMASIS

Adelaidėje gyvenąs Mr. Lolo J.G. 
Houbein kreipiasi per Mūsų Pastogę 
tokiu prašymu:

’’Esu pasiryžęs paruošti veikalą 
apie ateivių įnašą į australų litera
tūrą su intencija sudaryti bibliogra
fiją, tinkamą universiteto studijoms.

Autoriai iš neangliškai kalbančių 
kraštų, išėję ar neišėję anglišką mo
kyklą, ir kurie, atvykę į Australiją 
yra išleidę novelių, dramų, romanų 
arba autobiografijų, maloniai kvie
čiami susirišti su manimi.

Prašoma informacija būtų: leidi
nių pavadinimai, ar išleista Austra
lijoje, ar užsieny, (tačiau angliškai), 
leidinio metai ir leidėjas; taip pat 
pageidautina ir kita informacija 
kultūrinis pasiruošimas, vieta ir iš
silavinimas.

Numatoma bibliografija labai 
daug pagelbėtų studijuoti ateivių 
autorių veikalus, kaip vienkartinį 
įnašą į mūsų literatūrą, lygiai kaip 
dabar studijuojame pionierių litera
tūrą.

Lolo J.G.Houbein
P.O.Box 96,
Rundle St., Adelaide, 
S.A. 5000

ninkė Aurora Dirkytė, Narys pa
rengimų organizavimui ir ryšių pa- 
laikimui Gediminas J. Andruška.

Naujasis Canberros LSS Skyrius 
norėtų, patirti,-kas nutiko su buvu
sio skyriaus bylomis ir iždu.

OP
***

„ KUR LOGIKA?
Žmogui. išeinančiam į pensiją, 

kai laikau iiebeturi svarbos, kolegos pa
dovanoja laikrodį.

PATIKSLINIMAS
Vasario 16 d. Sydnejaus Liet. 

Klube buvo suruošta tautinių audi
nių paroda, kurią šiltai skaitytojams 
pristatė D.S.Mūsų Pastogės Nr. 8 
(1975.3.)

Norėtųsi dar prie to pridėti: dau
gumas tos parodos eksponatų buvo 
gauti p. Marijos Cibienės pastango
mis iš Vilniaus Muziejuje vykusios 
audinių parodos ir paminėtini išsta
tytų darbų autoriai: lovatiesės 
Juzės Deveikienės iš Švenčionių ir 
Rimšienės iš Vilniaus; rankšluoščiai 
Gasiūnaitės iš Vilniaus ir daugumas 
juostų sukurtos ir austos Uzelienės 
taip pat iš Vilniaus.

Šalia' to dar parodai eksponatų 
paskolino p. D.Skorulienė. 
Mieloms ponioms už paskolintus au
dinius parodai nuoširdžiai dėkoju.

G.E. Kazokienė 
Parodos organizatorė

SKELBIMAS
Pranešu draugams ir pažįsta-' 

miems, kad a.a. Sofijos Raitelaitie- 
nės paminklo pašventinimas įvyks 
balandžio 27 d. Roockwood liet, ka
pinėse tuoj po lietuviškų pamaldų,, 
kurios bus aukojamos už jos vėlę. 
Kviečiame maloniai dalyvauti.

Jonas Raitelaitis

Į MŪSŲ PASTOGĖ
LITHUANIAN AUSTRALIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės

Leidžia ALB Krašto Valdyba
Redaktorius V.Kazokas

I Redakcijos Patariamoji Komisija: 
j| J.Maksvytis, A.Reisgys.
I Redakcijos adresas: 13 Percy S.,
I Bankstown.N.S.W. 2200;
| Tel. 7098395
Į Leidėjo ir Administracijos adressas:
| Box 4558, G.P.O. Sydney 2001
| Administracijos Tel. 6499062
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Oro paštu užsieny $37.00
Atskiras numeris $00.35
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turinį

I neatsakoma.
X

PRINTED BY ROTOR PRESS PTY.LTD

8


	1975-Nr14-MUSU-PASTOGE-0001
	1975-Nr14-MUSU-PASTOGE-0002
	1975-Nr14-MUSU-PASTOGE-0003
	1975-Nr14-MUSU-PASTOGE-0004
	1975-Nr14-MUSU-PASTOGE-0005
	1975-Nr14-MUSU-PASTOGE-0006
	1975-Nr14-MUSU-PASTOGE-0007
	1975-Nr14-MUSU-PASTOGE-0008

