
DAR VIENA KGB AUKA! Premija lietuvei

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 20 įdėjo žemiau deda
mą aprašymą apie KGB nužudytą 
Mindaugą Tamonį ir lietuvių kreipi
mąsi į rusus disidentus.

Vakarų Europos ir Tarybų sąjun
gos intelektualams: H. Boel, G. 
Grass, L. Kolakovskiui, E. lonescu, 
S. Siniavskiui, A. Solženicynui ir A. 
Sachrovui:

Vėl lietuvių tautą ištiko skaudi 
nelaimė: š. m. lapkričio 5 d. po trau
kiniu žuvo talentingas poetas ir 
mokslininkas Mindaugas Tamonis. 
Vėl paslaptingoji KGB ranka sunai
kino vos 35-rių metų amžiaus kūri- 
bingą, kilnios sielos žmogų.

Praėjusiais metais M. Tamonis, 
Paminklų konservavimo instituto 
cheminės laboratorijos vedėjas, 
technikos mokslų kandidatas, atvi
rame' s pareiškime karštai išreiškė 
protestą prieš lietuvių tautos pries
paudą, reikalavo jai elementarių 
teisių. Už šį drąsų protestą M. Ta
monis buvo uždarytas į Vilniaus m. 
Vasaros g. Nr. 5 psichiatrinę ligoni
nę ir čia išlaikytas 4 jnėnesius.

Š. m. birželio 25 d. M. Tamonis 
laišku kreipėsi į Lietuvos KP CK, 
įspėdamas dėl rfe<Jštalii^zari<r grės
mės ir protestuodamas prieš lietu
vių kultūros slopinimą. Birželio 27 d. 
jis vėl prievarta buvo uždarytas į 
psichiatrinę ligoninę. Nepakėlusi 
šios sūnaus nelaimės, birželio 29 d. 
nuo širdies priepuolio mirė jo moti
na.

Po mėnesio M. Tamonis buvo iš
leistas iš ligoninės, tačiau pastaruo
ju metu, t.y. prieš lapkričio mėn. 5 
d., jis vėl gavo šaukimą atvykti į li
goninę, bet neatvyko. Įvairiais bū
dais ignoruojamas ir persekiojamas 
M. Tamonis gyveno visą antrojo 
grįžimo iš psichiatrinės ligoninės 
laikotarpį. Šeima, du vaikai ir žmo
na, liko be maitintojo, tauta neteko 
idealisto patrioto, gabaus poeto ir 
mokslininko. Keliasdešimt eilučių 
drąsių tiesos žodžių M. Tamoniui 
kainavo gyvybe. Panašiai atsitiko ir 
su kitais lietuviais.

1969 m. lapkričio 5 d. nukamuotas 
nuolatinių grumtynių dėl teisės būti 
sąžiningu menininku ir lietuviu, mi
rė nuo insulino talentingas grafikas 
Arūnas Tarabilda. Šis taip pat 35 
metų dailininkas savu laiku buvo 
tardomas, po to atiduotas rekrutu į 
tankų dalinį, kur, manoma, bus pa
tyręs radiacijos poveikį. Taip nu
trūko prasmingos, Lietuvai skirtos 
kūrybos posmai.

1970 m. rudenį mįslingomis aplin
kybėmis žuvo gabus mokslininkas 
Vilniaus universiteto lietuvių kalbos 
profesorius dr. J. Kazlauskas, 
40-ties metų pažangus ir aktyvus 
mokslininkas, savo drąsiomis baltis
tikos mokslo teorijomis irgi buvo 
susilaukęs valdžios nemalonės. Pa
našių faktų būtų galima nurodyti ir 
daugiau.

Šiandien Lietuvoje pačioms ta- 
lentingjausioms ir kūrybingiau
sioms asmenybėms, nenutrauku
sioms ryšių su tauta, surakinta lū
pos. Tylėjimas - egzistavimo kaina. 
0 tų, kurie ryžtasi prabilti ir siekti 
tautai šviesesnių dienų, laukia dideli 
nemalonumai, ir jų gyvenimo kelias 
nutrūksta gana nelauktai.

Priespaudos ir konformizmo sąly
gomis tautai nepaprastai sunku iš
auginti ir subrandinti kilnių polėkių, 
kūrybingas ir veržlias asmenybes. 
Todėl jų netekimas tolygus nacijos 
išnykimui. Dabarties aplinkybėmis 
fizinis genocidas nebeįmanomas. 
Vietoj jo naudojamas rafinuotas, 
klastingas ir nuoseklus lietuvių tau
tos kūrybinių asmenybių naikini
mas. Tai rodo pastarųjų metų įvy
kiai, tai patvirtina ir M. Tamonio li
kimas. Lietuvių tauta, šimtmečiais 
turėjusi savo valstybingumą, sukū
rusi savitą kultūrą ir nemažus dva
sinius turtus, negali būti palikta is
torijos proceso sauvalei. Ji nori eiti 
kartu su gyvenimo pažanga, ji nori 
naudotis teisėmis ir laisvėmis, ku
rias turi kitos tautos.

Gerbiami Lietuvos bičiuliai! Jūsų 
talentingi, kupini humanizmo kūri
niai, gerai žinomi ir Lietuvoje. Jūsų 
idėjos susilaukė karšto pritarimo ir 
daugelio lietuvių širdyse. Jūsų var
dai čia tariami su pagarba ir meile. 
Mes prašomo: padėkite mums šven
toje kovoje dė| Lietuvos laisvės, dėl 
jos šviesesnių dienų, dėl elemen
tarių žmogai s teisių.

Mes praSoKiė^tarti protesto žodį 
dėl mums daromų skriaudų, dėl 
mūsų inteligentijos slopinimo ir jos 
rafinuoto naikinimo, dėl tragiško M. 
Tamonio ir kitų intelektualų likimo.

(pasirašė) LIETUVIAI

Visi talkon skautams!
Laikas greitai bėga, Australijoje 

jau auginame antrąją kartą. Pirmos 
kartos jaunimas, kuris dabar jau yra 
vidurinioji karta, augina antrąją 
kartą. Jei pirmąją kartą auginant 
daug nubyrėjo nuo mūsų tautinio 
kamieno, tai antrajai kartai yra dar 
didesni pavojai,ir tėvai susiduria su 
dar sunkesnėmis aplinkybėmis. 
Mes, skautai, esame pasiryžę ateiti
tėvams į pagalbą su tokiu pat nuo
širdumu ir energija, kaip ir anks
čiau, organizuojant jaunąją kartą į 
lietuviška skautiją. Mūsų tikslas kuo 
daugiau vaikų nuo 7-12 metų suor
ganizuoti į vilkiukų ir paukštyčių 
draugoves. Sudaryti jiems palankias 
sąlygas kartu pabūti, kartu pasto- 
vyklauti, susipažinti, susidraugauti 
lietuviškoje skautiškoje nuotaikoje. 
Mums reikia, kad jauni tėvai įrašytų 
savo vaikučius į skautus, kad tėvai 
patys organizuotųsi į tėvų komite
tus ir rėmėjų būrelius, kad remtų 
savo jaunimą moraliai ir materialiai. 
Taip dirbdami mes dar vieną gene
raciją laimėsime, o tai bus labai 
daug. LSS Australijos Rajonas dės 
visas pastangas, kad ten, kur skau
tai šiuo metu yra silpni, juos sustip
rintų, o ten, kur jų dar nėra, bet ga
lėti būti, įkurti naujus vienetus.

Lietuvių Skautų Sąjungos vy
riausia vadovybė 1978 m. pavedė 
Australijos rajonui suorganizuoti VI

PREMIJUOTA EVA KUBBOS

Kiekvienais metais sausio pra
džioje Sydnejuje rengiamos Archi
bald, Sullivan, Vynne ir Pring kon
kursinės meno parodos išjudina 
Australijos menininkus. Ir šių metų

Eva Kubbos

Tautinę stovyklą, į kurią tikimasi 
susilaukti lietuvių skautų iš viso 
laisvojo pasaulio. Kaip matote Aus
tralijos skautams yra patikėtas di
delis ir sunkus uždavinys, kuriuo ne 
tik skautai, bet ir visa Australijos 
Lietuvių Bendruomenė turi didžiuo
tis ir padėti šį uždavinį įvykdyti.

Australijos skautės ir skautai ti-

Įvykiai
AUSTRALIJOJE

Australijos gen. gubernatorius 
Sir John Kerr atostogas leidžia 
Anglijoje ir ta proga atliko kai ku
riąs oficialias funkcijas. Australijos 
Dienos proga jis gavo naują titulą - 
Chancellor of the Order of Austra
lia. Jis grįžta į Australiją vasario 3 
d. Australijos Darbo Partijos jau
nimas ryžtasi jam pastoti kelią su
grįžti į Australiją. Kreiptasi į ati
tinkamas darbo unijas, kad jo neį
leistų.

♦♦♦

Buv. Australijos min. pirmininkas 
Mr. G. Whitlam perrinktas Austra
lijos Darbo Partijos (ALP) lyderiu. 
Jis pasiryžęs 1978 m. vėl grąžinti 
Darbo Partiją į Australijos federa- 
linę vyriausybę.

**♦

Aliaskoje vėl prasiveržė ugnia- 
kalnis Mount St. Augustine. Nors 
netikėtas prasiveržimas nuostolių 

šioje meno šventėje dalyvauja ir iš
statyta šių lietuvių darbai: V. Meš
kėno (Archibald), H. Šalkausko 
(Vynne) ir E. Kubbos (Pring).

Galime pasididžiuoti, kad Eva 
Kubbos ir šiais metais laimėjo Pring 
konkurse pirmą vietą. Tai ketvirtą 
kartą iš eilės Evai atitenka Pring 
premija - pirmaujančių Australijos 
menininkių moterų. Jos kūrinys - 
Vigorous Coast, akvarelinis darbas, 
laimėjęs premiją, yra vienas iš Evos 
išstatytų parodoje dviejų paveikslų.

Visos šios parodos vyksta N.S.W. 
Meno galerijoje Sydnejuje.

kiši, kad šis didelis įvykis pažadins 
senus ir jaunus skautus iš apsnūdi- I 
mo ir įžiebs pasišventimo, meilės ir I 
tarpusavio gražaus sugyvenimo ug
nelę.

Šios VI Tautinės stovyklos suor
ganizuoti ir pravesti vieni skautai. 
be bendruomenės bei pasišventusių 
skautų bičiulių pagalbos nepajėgs, į 
todėl teks kreiptis į pavienius skau
tų bičiulius ir organjza^jas prašant 
finansinės pagalbos^ Savaime 
suprantama, kad lietuviškos beiid- t
ruomenės ateitis Australijoje pri
klauso nuo jaunimo, todėl tam tiks
lui nieko neturėtume pagailėti, nei 
darbo, nei pinigų. Su pasitikėjimu 
kreipiamės į skautų bičiulius, į 
skautus išėjusius į ’’atsargą”, į 
skautų tėvus ir, bendrai, į kiekvieną 
lietuvį padėti mums suorganizuoti 
VI Tautinę stovyklą Australijoje. 
Laiko nedaug bepaliko, nėra nei pil
nų dvejų metų, o darbo daug. Per tą 
laiką patys turime gerai susiorgani
zuoti, kad parodytume pasaulio jau
nimui, kad Australijos lietuviai te
bėra gyvi ir tvirti.

LSS Australijos Rajono Vadas 

gyvybėmis nepadarė, vis tik sudaro 
pavojų laivininkystei ir gali nu
traukti susisiekimą su Anchore uos
tu.

*** i

NAUJAS N.S.W. PREMJERAS

Pereitą savaitę iš premjero parei
gų buvo atleistas T. Lewis ir jo vie
toje išrinktas Sir E. Willis. Sir Eric 
prieš tai buvo N.S.W. švietimo mi- 
nisteris.

• n
*♦*

NAUJAS LIET. MUZIEJAUS 
VEDĖJAS

Mirus a.a. J. Pyragiui Adelaidės 
Liet. Sąjungos Valdyba nauju Ade
laidės Lietuvių Muziejaus - Archyvo 
vedėju pakvietė p. Mečislovą Ru- 
dzenską. Muziejaus reikalais kreip
tis į Liet. Namus arba naujo vedėjo 
adresu: 6 McColl St., Woodville, 
S.A. 5011, tel. 45 4156.
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Parengimai ir 

minėjimai

Per metų metus mūsų visuome
ninė veikla stabilizavosi ir net igijo 
savotiškus rėmus. Tik pažvelkime į 
metinius parengimų kalendorius, ir 
pamatysime, kad mes jau seniai 
įklimpę į sustingusį trafaretą: baliai, 
šokiai, apeiginiai minėjimai... Tai ir 
viskas. Visi tie parengimai žodis žo- 
din tapatiški, kaip pernai, kaip už
pernai, taip šiemet, gal ir ateinan
čiais metais tik su mažais datų skir
tumais, kurie kalendoriuje neišven
giami. Lygiai tas pats gaunasi ir su 
Lietuvių Dienų programomis, spor
to šventėmis, skautų stovyklomis.

Nieko mandresnio ir su tų visų 
parengimų turiniu: Šokiuose bei ba
liuose paskubomis sudurstyta prog
rama, neišvengiama loterija; minė
jimuose tos pačios jau šimtus kartų 
girdėtos paskaitos, vaikų deklama
cijos, choro dainos. Argi reikia ste
bėtis, kad tokia monotonija tik at
bukina žmones ir tuose parengi
muose dalyvauja tik iš pareigos, bet 
neviliojami naujovės, originalumo. 
Banalumas visados liudija kūrybinę 
stoką ir dvasinį apsnūdimą, išseki
mą. O Šito gyva ir ryžtinga bend
ruomenė neturi prileisti.

Nekalbant apie balius ir vakaruš
kas, ką galima visada atšviežinti ir 
padaryti juos patrauklesnius, atsi
sukime tik į mūsų rimtojo žanro pa
rengimus - minėjimus, sukaktis ir 
kitokius. Kiek į juos galėtume įnešti 
naujumo, originalumo, kūrybos! Ži
noma, jeigu jiems iš anksto rūpes
tingai rengsimės arba pavėsime juos 

■ paruošti tiems, kurie šiek tiek dau
giau supranta ir su didesniu polėkiu, 
negu vien tik koks nors atsitiktinai 
išrinktas organizacijos pirmininkas. 
Tegu neužsigauna čia pirmininkai - 
jie gali būti geri organizatoriai ar 
administratoriai - tokiems darbams 
jie ir renkami, bet retas jų turi kū
rybinio polėkio. O paruošti kiek pa
trauklesnį minėjimą, vien šito neuž
tenka. Iš kitos pusės beveik kiek
vienoje kolonijoje paieškojus būtų 
galima surasti asmenų su kūrybine 
gyslele, kurie neatsisakytų prisidėti 
jei ne konkrečiu darbu, tai bent idė
ja, suplanavimu, sugestija. O gal

AR KAD JIS TOTORIUS?

Neseniai atvykęs į Vakarus so
vietų disidentas Andriejus Grigo
renko po didelių pastangų paskelbė 
laišką Londono ’’Times”, sausio 9 d., 
kuriame pasakoja apie totorių kovo
toją Mustafą Džemilevo. Jo pastan
gos yra iškovoti Krymo totoriams 
teisę grįžti į gimtinę, iš kurios 1944 
m.. Stalino įsakymu totoriai buvo 
masiškai ištremti apkaltinus juos 
neištikimybe sovietams ir bendra
darbiavimu su vokiečiais. Mustafa 
pradėjo reikalą tyrinėti ir net įstei
gė jaunųjų Krymo totorių lygą, bet 
buvo susektas ir uždarytas į kone, 
stovyklą. Ir taip jis nuo 1962 m. yra 
tampomas po stovyklas, teismus ir 
Mūsų Pastogė Nr. 4,1976.2.2, psl. 2 

taip skurstame su savo parengimais 
vien dėl to, kad geresnio parengimo 
kreditas tektų ne oficialiai valdybai, 
o asmeniui, kuris tą sugeba?

Imkime tik pačius oficialiuosius 
minėjimus. Kiek erdvės ir kūrybinio 
polėkio tilptų tokiuose Vasario 16 ar 
Tautos Šventės minėjimuose. Bet 
žinoma, jeigu mes tik ribojamės 
Nepriklausomybės paskelbimo aktu 
ar ba neįvykusią Vytauto karūnasi- 
ja, tai žinoma, kelias čia ir pasibai
gia.

Pagaliau kodėl neįvedus naujų, 
nemažiau mūsų tautai reikšmingų 
minėjimų šalia Vasario 16-sios arba 
Tautos šventės? Prigijo išvežtųjų 
minėjimas, bet lygiai nemažiau 
reikšmingas ir sukilimo minėjimas, 
ir jeigu jį lyginsime su nepriklauso
mybės kovomis, tai apytikriai suki
limo aukų skaičius bus bene dides
nis. Išvežtųjų minėjimas yra tauti
nio gedulo išraiška, bet gi sukilimo 
minėjimas yra mūsų tautinio hero
izmo akcentavimas. Kas iškalbin
gesnis tiems kurie išvežimų nematė 
ir neišgyveno, įskaitant ir mūsų 
jaunimą - ar gedulas, ar kova?

Minime kariuomenės šventę, bet 
tos kariuomenės žygiai ir baigiasi 
nepriklausomybės kovomis. 
Daugiau apie ją neturime ko kalbėti 
arba nedrįstame atvirai pasakyti 
tiesos. Bet gi tiek patys, tiek ir prieš 
kitus didžiuojamės dešimtį metų 
trukusia Lietuvos partizanų veikla. 
Norė tos partizaninės kovos ir neda
vė apčiuopiamų rezultatų, vis dėl to 
yra neginčijamas liudijimas, kad 
tauta nebuvo ir nėra kaip skerdyk- 
lon vedama avelė, o kovojo. Ir tas 
tautinės rezistencijos liudijimas 
tautai kainavo apie 50.000 gyvybių, 
tai yra daugiau negu dešimt kartų 
daugiau, negu kritusių nepriklauso
mybės kovose. Nežinia kodėl, bet 
mes tokių minėjimų dar nesame or
ganizavę. Lietuvoje oficialiai juos 
vadino banditais. Kokia nesąmonė! 
Tautoje gali atsirasti banditų de
šimtys, bet ne šimtai tūkstančių. O 
toks skaičius ir išreiškia tautos valią 
laisvai gyventi, bet ne banditizmu 
verstis.

žodžiu, jau pats laikas pasižiūrėti 
į mūsų parengimus, kurie sudaro 
lietuviškos veiklos branduolį, kiek 
kritiškiau ir pasistengti, kad jie ne
būtų tik atkištiniai.

(v.k.)

kalėjimus, šiuo metu jis paskelbęs 
bado streiką ir jo gyvybė dideliame 
pavojuje.

Iškeldamas Mustafos Džemilevo 
atveją Grigorenko laišką baigia to
kiais žodžiais: ”Ar todėl, kad Mus
tafa Džemilevas yra totorius, o ne 
žydas, apie tai pasaulis nieko nenori 
girdėti.”

A.A.
VLADUI DAVIDAVIČIUI

mirus, jo žmoną Jadvygą ir dukrą Ireną skausmo valandoje giliai 
užjaučia

S. Liaksas

PIGIAUSIOS KELIONĖS Į UŽSIENĮ

Į FRANKFURTĄ IR ATGAL (LĖKTUVU) nuo
Į LONDONĄ IR ATGAL (LĖKTUVU) nuo ’* -
Į LOS ANGELES IR ATGAL (LĖKTUVU)
LĖKTUVU APLINK PASAULĮ (SU SUSTOJIMAIS)
LĖKTUVU APLINK PASAULĮ (EKSKURSINĖ KAINA) 
Į VILNIŲ IR ATGAL (LĖKTUVU) nuo

* Vienos dienos išvykos iš Vilniaus į Trakus ir Kauną jau leidžiamos. |
i; .'.-v . . - I

♦Vilniuje galima apsistoti neilgiau 6 dienų (5 naktis) viešbutyje. •
i 
i

* Teiraukitės dėl pigių kelionių i JAV ir Kanadą Olimpinių Žaidimų ’
proga. ‘

l 
i

Visi patarnavimai veltui. Atstovaujam visas lėktuvų ir laivų bendroves. į 
i

Odra Travel P/L ■
' ■ I

Alg. Žilinskas *
311 La Trobe St. ?

MELBOURNE, Vic., 3000 ?
Tėl.:679454 |

Vakarais: 93 4258 I
' ’ ' i

i
i

POETAS VERŽIASI Į LAISVŲ
Venclovos sūnus prašo leidimo 
emigruot (LKB Kronika Nr. 19)

Lietuvos Koministų Partijos centro 
Komitetui

Šis laiškas neturėtų jums būti di
delė staigmena. Esu rašytojas, ver
tėjas, literatūros tyrinėtojas. Visose 
šiose srityse nemaža triūsiau. Ma
nau, kad neblogai tarnavau savo tė
vynei ir tautai ir atidirbau duoną, 
kurią per savo amžių suvalgiau. Vis 
dėlto esu padaręs žymiai mažiau, 
negu pajėgčiau, tai ne mano kaltė.

Mano tėvas Antanas Venclova 
buvo įsitikinęs komunistas. Aš jį 
gerbiau ir tebegerbiu kaip žmogų. 
Be ko kito, ištikimybės savo princi
pams mokiausi iš jo. Bet dar jaunys
tėje, stebėdamas gyvenimą ir jame 
dalyvaudamas, susidariau kitokią, 
negu tėvas, pažiūrų sistemą, kurią 
vėlesnis patyrimas tik sutvirtino. 
Nei tėvui, nei kam kitam tai nebuvo 
paslaptis.

Komunistinė ideologija man toli
ma ir, mano manymu, didele dalimi 
klaidinga. Informaciniai barjerai ir 
represijos, taikomos kitaip manan
tiems, stumia visuomenę į stagnaci
ją, o šalį į atsilikimą. Tai pražūtinga 
ne tik kultūrai. Ilgainiui tai gali pa
sidaryti pavojinga ir valstybei, ku
rią tokiais metodais bandoma stip
rinti. Nieko čia pakeisti aš negaliu. 
Negalėčiau ir tada, jei turėčiau tiek 
valdžios, kiek turite jūs. Bet vis 
dėlto galiu ir net privalau - atvirai 
pasakyti apie tai savo nuomonę. Tai 
jau šis tas.

Šias pažiūras susidariau seniai ir 
savarankiškai. Daug metų nesu pa
rašęs ir pasakęs nė vieno žodžio, ku
ris joms prieštarautų. Žiūriu į ko
munistinę ideologiją rimtai ir dėl to 
nesutinku mechaniškai ar veidmai
niškai kartoti jos formulių. Jų ne
kartodamas tegaliu užsitraukti dis
kriminaciją, kurios gyvenime esu 
nemažai patyręs.

■ i ' •■ i■

$ 971.40 J 
$ 974.30 3 
$ 815.00 ■
$ 1734.10 . J 
$ 1099.60 J 
$ 1054.00 i

Mūsų šalyje man užkirsta plates
nės ir viešos literatūrinės, moksli
nės, kultūrinės veiklos galimybės. 
Kiekvienas humanitaras ir ne tik 
humanitaras Tarybų Sąjungoje turi 
nuolat įrodinėti savo, ištikimybę 
viešpataujančiai ideologijai, kad ga
lėtų dirbti. Tai lengva prisitaikė
liams ir karjeristams. Tai nesunku 
nuoširdžiai įsitikinusiems 
marksizmo teisingumu žmonėms 
(nors kai kuriems jų tai, gal būt, at
rodo įkyri ir žeminanti procedūra). 
Man ir tai neįmanoma.

Deja, nemoku rašyti ”į stalčių”. 
Ieškau kontaktų su auditorija ir ieš
kosiu jų bet kokiomis aplinkybėmis. 
Kitokio darbo, išskyrus literatūrinį 
ir kultūrinį, nesugebėčiau ir neno
rėčiau dirbti. Tačiau kultūrinio dar
bo galimybės man kasmet siaurėja, 
ir pati mano egzistencija šioje šalyje 
darosi beprasmė ir abejotina.

Visa tai, kas čia parašyta, liečia ir 
mano žmoną, kuri taip pat yra kul
tūrininkė (teatro režisierė).

Prašau leisti man, remiantis Vi
suotine žmogaus teisių deklaracija ir 
veikiančiais įstatymais, išvykti su 
šeima gyventi į užsienį. Mano drau
go Jono Jurašo ir kitų draugų pa
vyzdys rodo, kad tai nėra neįmano
ma.

Kadangi mano žmona yra žydė, 
galėtume vykti į Izraelį. Šis spren
dimas galutinis. Taip pat prašau ne
diskriminuoti tų mano šeimos narių, 
kurie laikos kitokių negu aš pažiūrų 
ir pasilieka Lietuvoje.

1975.V.11
T. Venclova

Apie šitą kreipimąsi, Tomo Venc
lovos laišką Lietuvos Komunistų 
Partijos Centrui (iš LKB Kr. Nr. 
19), kad jį su šeima išleistų išvykti iš 
Lietuvos, gruodžio 30 d. ELTA pa
ruošė anglų kalba Press Release ir 
su priedais išsiuntinėjo spaudos 
agentūroms, kai kuriems laikraš
čiams, Žmogaus Teisių Komisijai 
Jungtinėse Tautose, UNESCO į 
Paryžių Lituanistikos Institutui, 
kad lietuviai. mokslininkai keltų šį 
klausimą akademiniame gyvenime, 
American Association of Universi
ties Professors. Lietuvių Rašytojų 
Sąjunga tą medžiagą ruošiasi iš
siuntinėti viso pasaulio rašytojų or
ganizacijoms. (ELTA)

.... . ' dSlfiF
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STOVYKLA ’’PUNTUKAS”

Džiugo Tuntas stovyklauja

Skautų stovyklos yra pats įdo
miausias ir maloniausias reiškinys 
skautiškame gyvenime. Kai nėra iš
kylų, stovyklų, tai nėra ir skautiškos 
veiklos. Todėl kiekvienas gyvas 
skautiškas junginys, ar jis būtų di- 

, delis, ar mažas - tuntas, ar atskira 
• skiltis - turi bent vieną kartą į metus 

stovyklauti ar iškylauti.
Šiais metais ’’Aušros” skautų 

tuntas stovyklavo savo gražioje In- 
jgelburn stovyklavietėje sausio 7-17 
Hienomis. Stovykla pavadinta ’’Pun
tuko” vardu, kuriai vadovavo š.v. A. 
Mikutavičius, jo padėjėjais buvo: 
v.s. Laura Karpavičiūtė, adjuntan- 
tė; s.v. Arvydas Zduoba, skautų pa
stovyklės viršininkas; v.s. Ginta Vi- 
liūnaitė, mergaičių pastovyklės vir
šininkė; s.v. V. Šliteris, ūkio dalies 
vedėjas ir virėjas.

Stovyklavo apie 40 skautų ir 
skaučių, susiskirstę i šiuos vienetus: 
paukštyčių - ožkyčių skiltis; skaučių 
- Dievo karvytės ir kelios vyr. skau
tės; vilkiukų - Kupranugarių ir Liū
tų skiltys; skautų - Gyvulių, Vorų ir 
Ružavų Panterų skiltys ir skautų 
vyčių būrelis. Laužavedys s.v. R. 
Milašas ir jo padėjėjas Edis Žilins
kas.

Jau iš pirmos stovyklavimo die
nos gražus oras, gamta ir pavyzdin
ga tvarka visus stovyklautojus gerai 
nuteikė. Po praeitų metų geros sto
vyklos, visi norėjo vėl susitikti 
gamtos prieglobstyje. Greitai euka
liptų miškelyje pradėjo skambėti 
jaunatviškas juokas ir lietuviška 
daina. Nors stovykloje buvo ketu
rios dienos lietingos, tačiau gana 
malonios. Sumanių vadovų, ypač 
Gintos ir Rimo pastangomis, laikas 
buvo maloniai ir naudingai praleis

tas los dienos galima sakyti, pri
vertė stovyklautojus spiestis po 
valgyklos stogu ir mokytis dainų, 
tautinių žaidimų ir šokių, čia sto
vyklos viršininkas Antanas galėjo 
pasakyti:"Nėra to blogo, kuris neiš
eitų į gerą . Ir tikrai, po lietaus ne
beliko dulkių, gamta pagražėjo, o 
mes patys jau mokėjome gražiai 
dainuoti ir pasirodyti prie laužų.

Stovyklos gyvenimą paįvairino du 
numeriai išėję ’’Puntuko”, sieninio 
laikraščio, aktualijos, dienoraščių 
skaitymas prie laužų ir tetos Mari
jos ir dėdės Luige laiškai ir patari
mai, kuriuos gražiai pravedė sesės 
Audrutė ir Audronė.

Puntuko stovyklos atminimui 
Elenutė Kiverytė sukūrė gražią 
dainelę (žodžius ir meliodiją), kuri 
buvo dainuojama stovykloje. Pas- 
kutinę stovyklos dieną pasodinta 
eglutė, kuri taipgi turės priminti šią 
gražią stovyklą. Eglutė buvo paso

Sausio 3-11 dienomis įvyko Mel
bourne Džiugo tunto stovykla labai 
mėgiamoje stovyklavietėje Wonga 
Park. Stovyklavo apie 90 skautų ir 
skaučių. Stovyklai vadovavo s.v.v.s. 
Vytas Straukas. Jis pirmą kartą 
stovyklavo su Džiugo tuntu ir pasi
rodė kaip gabus ir visų labai mėgia
mas viršininkas. Viršininko pava
duotoja buvo ps. D. Čižauskienė. 
Kiti Stovyklos štabo nariai buvo: 
adjutantas - j.b.v.v. Raimundas Mu- 
ceniekas, programos vadovas - sk. 
Linas Prašmutas, ūkvedys - s.v. Vy
tas Mockus, stovyklos virėja - v.s. 
Viltis Kružienė su padėjėjoms p. 
Frida Savickiene irp. Dalia Rama
nauskiene. Skautų pastovyklės va
dovas - Andrius Žilinskas, Jūrų 
skautų vadovas - Tomas Baltutis, 
skaučių pastovyklės vadovė - ps. 
Rasa Statkuvienė, pirmos pagalbos 
teikėjas - Petras Kružas, dvasios 
vadovas - kun. P. Vaseris, vilkiukų 
vadovės - v.s. Rūta Statkutė ir 
v.s.v.s. Dona Sadauskaitė, vyresnių 
sesių vadovė - v.s. Dalia Mucenie- 
kaitė.

Pirmos įsikūrimo dienos buvo ga
na sunkios, nes buvo labai karšta, 
bet po poros dienų oras truputį at
vėso ir, prisidėjus vilkiukams bei 
paukštytėms, stovyklavimas rimtai 
prasidėjo.

Stovyklautojai galėjo pasirinkti 
dvi iš keturių specialybių, kuriom 
ruošėsi per stovyklą. Tai buvo sto
vyklos virimas, kurį pravedė sesė 
Čižauskienė, visokių skanių kepsnių 
skautai pagamino. Pionerija - pra
vesta brolio Strauko , baidarių 
plaukimą pravedė jūros budžiai nors 
jie ir pralaimėjo prieš vyčius baida
rių lenktynėse, o taip pat pirmą pa
galbą mokino brolis Kružas su daug 
labai realių ’’pacientų”.

Kiekvieną dieną vyko dainavimo 
ir plaukimo pamokos, kur nemoką 
mokinosi o moką tobulino savo plau
kimo stilių ir mokinosi gelbėti skęs
tančius. Kadangi daugiausia sto
vyklautojų buvo jauni, dauguma 
stovyklavo tik pirmą kartą, tai dai
navimo pamokos labai padėjo laužo 
programai pagyvinti.

dinta su oficialiu iškilmingumu, visai 
stovyklai ir svečiams dalyvaujant. 
Tą pačią dieną buvo ir Puntuko ak
mens pakrikštijimas. Ingelburno 
stovyklavietėje yra panašus akmuo į 
Puntuką, kiek mažesnis už savo 
brolį Lietuvoje. Nuo pat stovyklos 
įsigijimo laikų, tą akmenį vadinome 
Puntuku, pirmasis jį taip pavadino 
pskt. Algis Plūkas, dabar buvo jam 
tas vardas oficialiai suteiktas ir į jo 
kietą paviršių iškaltas ’’Puntuko” 
vardas ir šios stovyklos data. Raides 
kalė kone kiekvienas stovyklauto
jas, bet ypač stropūs buvo vilkiukai 
ir paukštytės. Atidarymo metu bvo 
padainuota Elenutės sukurta Pun
tuko daina ir papasakota Puntuko 
legenda. Kadangi Lietuvoje yra du 
Puntukai, tai čia Australijoje pava
dinome jį - Puntuku III.

Stovyklos uždarymo metu, pa
skaityta ’’Aušros” tunto tuntininko 
įsakymai, iš kurių matome, kad sto
vykla ’’Puntukas” buvo aukštai 
įvertinta, daug į laipsnius pakeltų, 
daug apdovanotų ir pagirtų.

Laiką linksmai praleidom skau
tiškai gyvendami. Šioje stovykloje, 
kaip visose, kankino mus su rytine 
mankšta, iškilomis per lietų, sušali
mu per sargybą ir naktiniais žaidi
mais, bet, nežiūrint viso to, išlikom 
sveiki, linksmi ir labai patenkinti.

Stovykloje buvo stengiamasi kal
bėti tik lietuviškai ir vadovybė tam 
pasiekti dėjo dideles pastangas. Ta
čiau, tenka čia psiskųsti, kad ne iš 
visų tėvų buvo gauta parama, nes, • 
jie atvykę aplankyti vaikų į stovyk
lą, su jais kalbėjo ne lietuviškai.

Kad visi energingai dirbo paaiš
kėjo stovyklai baigiantis, nes didelis 
būrys išlaikė patyrimo laipsnių eg
zaminus ir davė įžodį.

Skaučių įžodį davė: Jūratė Bai- 
kauskaitė, Renata Bertašiūtė, Biru
tė Mačytė, Laima Muceniekaitė, 
Rasa Šaulytė, Mėta Venckutė, Ber
nadeta Vaičiulevičiūtė.

Skautų įžodį davė: Marius Baltu
tis, Juozas Keblys.

Vilkiukų įžodį davė: Jonas Lipšys.
Jūrų skautų įžodį davė: Paulius 

Aniulis, Vytas Liubinas, Paul Steel, 
Algis Vaitiekūnas, Sigitas Eimutis, 
Rimas Liubinas, Andrius Balnionis.

Džiugo Tunto Korespondentė 
(D. Sadauskaitė)

Paskutinis stovyklos laužas pa
prastai įdomiausias, bet kartu ir • 
liūdniausias, nes reikia skirstytis, o 
taip dar nesinori. Prie laužo dalyva
vo nemažas būrys tėvų. Laužas bu-Z 
vo tikrai įdomus, gerai paruoštas, 
programa įvairi ir įdomi. Programo
je dalyvavo ir ukrainiečių skautąi.

Šioje stovykloje dalyvavo du bro
liai Žilinskai iš Canberros ir Donatas 
Mauragis iš Adelaidės. Ta proga no
rėtųsi padrąsinti tuos, kurie neturi 
galimybių stovyklauti savo vieto
vėse, kaip Brisbanes, Newcastelio ' 
ir kitų vietovių jaunimas gali prisi
jungti prie didesnių vienetų ir pa
būti drauge su lietuvišku jaunimu, 
su skautais, malonioj draugystėje. 
Tie dalykai niekada iš jaunimo at
minties neišnyksta, o jūs, tėvai, ar 
nejaučiate pareigos savo mielą vai
kutį pradžiuginti gamtos ir tautinės 
kultūros perlais. Tegul būna vaiko 
siela brangesnė kaip rūbelis, ar 
žaislelis.

am
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’’Puntuko” stovykloje

Sesės - Broliai ir Lietuviškosios Skautybės draugai!

Leiskite Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybės vardu tikrai nuoširdžiai 
Jus visus pasveikinti didžiųjų Švenčių

KRISTAUS GIMIMO ir NAUJŲJŲ METŲ proga.
Ir palinkėti, kad-

-ŠV. KALĖDŲ džiaugsmas mus visus dar labiau uždegtų noru 
taip gyventi ir taip veikti, jog lietuviškosios skautybės idealai ir lietuvių 
tautiniai troškimai parturtintų visų dvasią;

NAUJIEJI - 1976 - METAI įgalintų įvykti mūsų visų svajonėms 
būti laimingiems ir matyti lietuvių tautą laisvą!

Budžiu
Jūsų

v.s. Antanas Saulaitis,
LSS Tarybos Pirmininkas

Mūsų vyresnės sesės ir vyčiai at
vyko į stovyklą viena diena ankš
čiau, pasipraktikuoti mazgų, kuriuos 
jie nuo praeitos stovyklos buvo už
miršę... Jų laukė didelis darbas, nes, 
atrodo, kad šioj stovykloj daugiau 
’’auga” palapinių negu stovyklauto
jų! Mūsų stovyklos viršininkas, bro
lis Antanas, parodė mums savo ga
bumus ir entuziazmą, kai pirmą sto
vyklos rytą visus pažadino šeštą va
landą - punktualiai!

Jaunesnieji stovyklautojai atvyko 
stovyklon trečiadienį pilni gero ūpo 
ir gerų norų. Puntuko stovykla pra
sidėjo! Pastovyklių papuošimai, 
maudymasis, mazgų mokymasis, 
pionerija, drama, orentavimasis, 
rikiuotė ir daug daug dainelių: net 
valandų dienoj pritrūksta!

Brolis Mauragis, mūsų patyręs 
stovyklautojas, mums papasakojo 
apie Puntuką ir jo legendą, apie Da
rių ir Girėną, o vėliau nuvedė mus 
visus į mišką ir parodė ’’Puntuko 
brolį”, kurį mes pakrikštysim sto

vyklos metu ir vadinsim jį trečiuoju 
Puntuku.

Stovyklos maistas, kaip visados, 
skaniausias: gal mes labai alkani, 
bet vistiek skanu mums valgyti mū
sų mielų virėjų paruoštą maistą. 
Broliai Viktoras ir Boris ir sesės 
Juta ir Vida sunkiai dirba virtuvėj ir 
jiems norėtumėm pareikšti skautiš- 

. ką ’’Ačiū!”
Kasdien užbaigiam savo dieną 

puikiu laužu. Nors ir truputį lijo (se
sė Julija mums atvežė lietaus iš 
Sydnejaus), mes nenusiminėm ir 
pravedėm savo mažajį lauželį po 
valgyklos stogu. Net ir mūsų jau
niausieji broliai, Danius Mauragis ir 
Raimondas Stašionis pasirodė mums 
per laužą ir net naujų dainelių išmo
kė. Visi laukia nekantriai kad pasi
rodytų vyčiai ir vyresnės sesės, su 
savo juokingą kasdieninę sagą. 
Daug dainų ir daug juokų skamba 
per miškus Puntuko stovykloj!

Elenutė Kiverytė 
Ginta Viliūnaitė

Australijos 
Rajone

*Rajono Vadijos posėdis įvyko 
sausio 8 d. Posėdžio dalyviai išklau
sė Rajono Vadijos Įgaliotinio, v.s. 
dr. A. Mauragio praeitų metų pa
baigoje lankiusio Melbourno, Gee- 
longo ir Adelaidės vienetus, prane
šimą. Vėliau buvo tartasi dėl paski
rų vietovių skautų veiklos pagyvini
mo, Vl-sios Tautinės Stovyklos ir kt.

* 1973-75 m. kadencijos vadovų 
pareigos užsibaigė 1976 m. sausio 1 
d., bet LSS Korespondenciniams 
rinkimams užsitęsus, visi vadovai 
LSS Pirmijos buvo įgalioti eiti savo 
pareigas iki jų perdavimo naujai iš
rinktiesiems vadovams.

* Vasaros stovyklas metų pra
džioje suruošė Melbourno ’’Džiugo” 
ir Sydnejaus ’’Aušros” tuntai.

Melburniškiai stovyklavo Wonga 
Park.

35 sydnejiškiai stovyklavo ’’Pun
tuko” stovykloje Ingleburn’e, 
N.S.W., vadovaujami s.v.sl. Antano 
Mikutavičiaus.

* Sydnejaus ’’Aušros” tunto tun- 
tininko pavaduotoju nuo praeitų 
metų pabaigos paskirtas s.v.v.sl. 
Jeronimas Belkus.

* Už įdėtą darbą ir pareigingumą 
skautiškoje veikloje, šie ’’Aušros” 
tunto vadovai pakelti į vyr. laips
nius: į skiltininko - s.v. Antanas Mi
kutavičius, į vyr. skiltininko - v.s. 
Ginta Viliūnaitė ir s.v. Viktoras Š1L 
teris.

J. Zinkus

AUSTRALIJOS SAFARI
v '■ 4‘t i ' - ' ■ ■ ji

(Tęsinyi fš pr. M. P. Nr.)

Per valandą susitvarkę stovyklą 
ir apsiprausę gauname pirmą vaka
rienę. Daržovių sriuba, jautienos 
kepsnys su bulvių koše ir žirniais, 
ryžių košė su konservuotomis 
kriaušėmis, na ir arbata ar kava, kas 
kaip pasidaro. Sutemus išeiname 
apžiūrėti miesto. Pastatai seni, par
duotuvėse prekės kaip ir kitur.

10 vai. išjungiama elektra. 
(Queenslandas vasaros laiko neturi). 
Miegame ant guminių čiužinių. Šilta. 
Kiti miega po atviru dangumi. Šian
die nuvažiuota 750 km.

Pirmadienį keliamės 5.30 vai. Nu
griauname stovyklą, viską pakrau
name į autobusą pasilikdami tik in
dus pusryčiams. Pusryčiams kiek
vienas gauna javainių (Corn flakes), 
jų padėta keturių rūšių pakeliais, 
cukraus ir pieno. Priedo apkepinta 
duona, užtepta svietu. Dar gauname 
virtų pamidorų, bet jie man nepati
ko. Na, ir arbatos ar kavos, taip pat 
buvo uogienės ir medaus. Pavalgė
me sočiai. Išvažiuojame 7 vai. Pake
ly vaizdai mažai keičiasi. Miesteliai 
vienas nuo kito tolokai. Matosi daug 
’’Black butt” medžių. Tai eukaliptų 
rūšis, kurių kamienas apie pusantro 
metro nuo žemės yra juodas. Dau
gėja ir kitų nematytų medžių.

Sustojame pusvalandžiui Char- 
lesville mieste. Čia daug naujų 
dviaukščių pastatų. Pagrindinė 
gatvė plati su žolės juosta per vidu
rį. Yra skraidančio gydytojo bazė, 
kuri iš čia teikia medicininį aptar 
navimą plačiai apylinkei. Queens 
lando ir Šiaurės Teritorijos gyven 
tojai remia skraidančio gydytojo 
darbą ir jį gausiai šelpia. Mūsų au
tobuse irgi, buvo įvestos piniginės 
baudos skraidančio gydytojo bazei 
paremti Alice Springs mieste. Bau-

,\ • (\ 
dos buvo po 10 centų už tokius nusi
kaltimus: ’’coach” pavadinus ”bus”į 
’’coach captain” pavadinus ’’driver", 
už netvarkingai padėtus daiktus, už 
nusikeikimus ir kt. Per visą kelionę 
iš tokių baudų susidarė $ 53.00.

Pietų sustojame Tambo miestely
je prie mokyklos, vandens ir kitų 
patogumų. Šis miestelis skiriasi nuo 
kitų, kad gatvės apsodintos ’’Bottle 
tree” medžiais. Medžiai jau seni ir 
dideli,įdomūs. Pakely dar stabtelė- 
jame Blackhall miesčiuke, o pava
karėj pasiekiam ir Barcaldine mies
tą. Tai labai senų pastatų miestas 
lyginant su kitais jau matytais. Pa
grindinėje gatvėje prie seno gum
tree prikalta metalinė lenta su 
įrašu: ’’Tree of Knowlege. This 
plaque commemorates the loyalty 
courage and sacrifice in 1891 of the 
stalwart men and women of the 
west from whom, beneath this tree 
emerged Australia’s Labour and 
political movement”. Skaitoma, kad 
Barcaldine gimė Australijos Darbo 
Partija, išsivysčiusi 1891 m. iš avių 
kirpėjų unijos streiko į politinę par
tiją.

Apsistojame savivaldybės parke 
turistams camping grounds. Čia 
auga dar ligi šiol nematyti medžiai 
su didelėmis sėklų ankštimis. Tvan
ku ir karšta. Šalia yra sporto aikštė, 
bet tik vėlai vakare į ją susirinko 
mokyklinio amžiaus mergaičių 
krepšinio žaisti. Jos dar tebežaidė 
jau mums ir sugulus.

Antradienio rytą netoli pavažiavę 
sustojame Ifracombe prie ’’Folk” 
muziejaus. Tai australiškų senienų 
rinkiniai, kokius galima pamatyti 
visuose mažiuose miesčiukuose. Sa
kyčiau, kad kai miestelyje nieko 
įdomaus nėra, tai steigia tokį mu

ziejų ir juo entuziastingai giriasi. 
Muziejaus lauke visų dėmesį pa

traukia didžiuliis i seniau naudotas 
vilnoms vežti vežimas. Ratų aukštis 
bus apie poros metrų. Virš jų užtai
syta vilnoms krauti paltforma. Jau 
vien tik tuščią vežimą patraukti ka
žin ar užtektų poros arklių, o kiek jų 
kinkydavo, kai jis būdavo pakrau
tas, tai p ir neteko patirti.

Tiesiu keliu kaip styga privažiuo
jame Longreach miestą, 108 km. nuo 
Barcaldine. Sustojame prie Qantas 
angaro. Čia Qantas pradėjo savo 
vaikystę, dabar išaugęs į tarptauti
nę oro susisiekimo bendrovę. Nuo 
Longreach miesto prasideda tropi- 
kinė zona - Tropic of Capricorn. At
važiavom anksti, parduotuvės dar 
uždarytos.

Dar pavažiavę 280 km Lands- 
borough vieškeliu sustojame Win
ton, kuris pradėtas styti prieš 100 
metų. Miestelis nedidelis, bet šva
rus ir prižiūrimas. Prie pagrindinės 
gatvės savo dydžiu labai išsiskira 
naujas hotelis (jų yra ir daugiau, kiti 
maži). Vietovė labai sausa, žemdir
bystei netinkama, bet ganyklose 
priskaitoma apie pusė milijono avių 
ir keliasdešimt tūkstančių galvijų. 
Taip pat pavažiavus apie 14 km už 
miesto randama opalų, bet kai 
trūksta vandens, tai mažai kas jų ir 
ieško. Wintone Quantas turėjo pir
mąją savo įstaigą. Netoli gyvenęs 
poetas ’’Banjo” Peterson 1895 m. 
parašė ’’Waltzing Matilda” ir toje 
apylinkėje ji pirmiausia ir buvo dai
nuojama. Autoriui pastatytas gra
žus paminklas prie dar visai naujo 
plaukymo baseino, kuriame ir mes 
pirmą kartą kelionėje gerai ’’sušla
pome”.

Dar kiek pavažiavę Combo lau
kuose sustojome pasižiūrėti taip 
vadinamos ’’water hole”. Tai Dia- 
mantina upės vagoje vieta, kurioje 
vanduo niekad neišsenka. Pačia upe 
vanduo sruvena tik po gero lietaus, 
o dabar ji sausutėlė. Neišdžiūstan- 

čioje vandens kūdroje plaukioja keli 
pelikanai, aplink vaikščioja galvijai.

Toliau važiuojame jau negrįstu 
pilko juodžemio keliu. Pravažiuoda
mas buldozeris praskynė pravažia-. 
vimą, tai ir kelias, kuris yra žemiau 
lygumos. Užtektų tik kelių cm. lie
taus, ir kelias būtų nepravažiuojama 
klampynė. Prieš dvi savaites vienas 
mūsų firmos autobusas buvo įklim
pęs ir įstrigęs net penkiom dienom. 
Dėl to jų kelionės planas turėjo būti 
pakeistas ir jie grįžo nedaug ką ma
tę. Kelyje sutinkame nemažai auto- 
vežimių, tad užsidarinėjame langus, 
kad dulkių debesys nesiveržtų vi
dun. Autobuse vėsinimo ir ventilia
cijos įrengimai nekokie, tad dau
giausia važiavom pradarytais lan
gais.

Popietėje sustojame Kynuna vie
tovėje. Tai nei miestelis, nei kaimas. 
Prie kelio labai senas viešbutis su 
baru, kiek toliau maisto produktų 
parduotuvė ir dar keli namai. Prieš 
einant į barą (J .B. Patrick hotel) 
vairuotojo buvome įspėti, kad savi
ninkas stengiąsis svečius gerai nu
teikti savo keistu, kartais net už
gaulingu būdu, tad prašo nekreipti į 
tai dėmesio. Geriame kas vaisvan
denius, kas alų. Mus aptarnauja 
prakaituodami trys vyrai. Kiek be
geriame o nepavyksta troškulio nu
malšinti ir tiek. Šeimininkas, padė
jęs aptarnauti pirmąją keleivių 
kamšatį, pasigriebė akordeoną ir 
grodamas dainuoja populiarias dai
nas. Kviečia ir mus prisidėti. Dar 
papasakoja kelis nepergeriausius 
anekdotus užtraukia Waltzing Ma
tilda, nes ir čia dar ’’Matildos” kraš
tas. Pabaigęs dėkoja ir už palinks
minimą prašo aukų skraidančio gy
dytojo bazei paremti. Vienai iš mūsų 
grupės merginų paduoda seną ap
lankstytą naktinį puodą ir prašo pe
reiti ir parinkti aukų. Savininkas ži
no, kad sustojom tik pusvalandžiui, 
tad išėjęs į verandą jau groja atsi
sveikinimo dainą. Supratome, kad 
turime išeiti.
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JAUNIMO KONGRESAS
SVEIKINA LIETUVOS JAUNIMĄ

Itaici, Brazilija
1976.1.6.

Mielas Lietuvos jaunime

Mes, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Trečiojo Kongreso atstovai, suva
žiavę Brazilijoje, Sao Paulo did
miesčio kaimynystėje, atstovaudami 
lietuvių jaunimui Argentinoje, Aus
tralijoje, Brazilijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kanadoje, 
Kolumbijoje, Švedijoje, Uragvajuje, 
Venecueloje ir Vakarų Vokietijoje, 
susirinkę spręsti pasaulio lietuvių 
jaunimo reikalus, sveikiname Jus, 
Lietuvos jaunime.

Į šį Jaunimo Trečiąjį Kongresą, 
taip kaip į du pirmuosius, suvažia
vome todėl, kad laikome save lietu
vių tautos vaikais. Per mūsų kong
resines keliones - pirmiausia Argen
tinoje, paskum Uragvajuje ir galop 
Brazilijoje, Jūs, Lietuvos jaunime, 
nuolat buvote mūsų mintyse ir šir
dyse.

Jūsų pasiryžimas išlaikyti lietuvių 
tautinį charakterį, nepaisant sveti
mųjų pastangų Jus paversti vienos 
ideologijos ir vienos pasaulėžiūros 
žmonėmis, teikia mums dvasinės 
stiprybės. Tai mus įpareigoja ne tik 
nepamiršti mūsų tėvų krašto Lietu
vos, bet ir visomis išgalėmis dirbti 
dėl jos šviesesnės ateities. Ta ateiti
mi mes tvirtai tikime. Tai ateičiai 
mes iš naujo šiame Kongrese ryžta
mės dirbti.

Iš šalies neįtaigotuose, laisvai ir 
demokratiškai paruoštuose nutari
muose, taip skamba mūsų nusista
tymas:

’’Jaunimo Kongresas pabrėžia, 
kad pasaulio lietuvių jaunimo pa
grindinis uždavinys yra remti Lie
tuvos gyventojų ir išeivijos lietuvių 
pastangas atstatyti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Tam tikslui pa
siekti, Jaunimo Kongresas pasisako 
už kovą prieš rusiškąjį imperializmą 
Pabaltijyje ir primestą komunistinę 
santvarką Lietuvoje. Jaunimo 
Kongresas teigia, kad šio tikslo 
siekti galima įvairiais taikingais bū
dais, kurie priklauso nuo gyvenamo 
krašto sąlygų.”

Dirbtinis ežeras Lake Moondarra netoli Mt. įsa

TĖVŲ ŽEMĖ LIETUVA
MŪSŲ ŠIRDY VISADA!

Drauge su Jumis mes pergyvena
me nesiskaitymą su Lietuvos gy
ventojų pilietinėmis teisėmis, Lie
tuvos tikinčiųjų persekiojimą, 
skriaudas Lietuvos jaunimui, moks
lininkams, menininkams ir kitiems, 
kurie nori laisvai reikštis. Mes žino
me kas Jums gręsia už pasipriešini
mą kitų užmačioms - suėmimai, tar
dymai, teismai, kalėjimas, katorgos. 
Jaučiame pareigą tai skelbti plačią- 
jam pasauliui, valstybių vyriausy
bėms, Jungtinėse Tautose ir kituose 
tarptautiniuose forumuose. Jums 
daromos skriaudos bus įrašytos

^8888^8888^8888888^8888 į 
istorijos puslapiuose kaip pasikėsi
nimai prieš žmogaus prigimtį, o jūsų 
kova už teisę kiekvienam žmgui 
laisvai savo likimą apspręsti bus is
torijoje įamžinta, kaip heroiškas pa
sipriešinimas svetimųjų užmačioms.
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Tėvų žemė Lietuva, mūsų širdy 
visada - skelbia Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Trečiojo Kongreso šūkis. 
Mes, Kongreso atstovai, pasaulio 
lietuvių jaunimo vardu, tiesiame sa
vo ranką Jums, nes šventai tikime 
Lietuvos ir lietuvių tautos ateitimi.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Trečiasis Kongresas

Jonas K. Baltrūnas 
Viktoras Barzdžius 
Nelida Zavickaitė 
Elena Bareišytė 
Teresė Jočytė 
Jonas Lukoševičius 
Antanas Saulaitis, pirm. 
Edmundas Andriuškevičius 
Birutė Mačanskienė

---------------------------------------------- — | 
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Prasidėjus kovoms šiaurės Airi
joje nuo 1969 m. jau iki šiol žuvo 
1400 žmonių. Vien tik praėjusiais 
metais žuvo 246 asmenys.

“j
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Portugalija ruošiasi ištremti iš 
krašto visus svetimšalius revoliu
cionierius, kurių susidaro virš 
10.000.

*** ----- „4-

Apie 6 vai., nuvažiavę 531 km., 
pasiekiame Me Kinley miestą. Ap
sistojame naujame, dar ne visai žole 
užželdytame karavanų parke. Čia 
mes tik vieni. Žemė kieta. Statant 
palapines sunku net geleži
nius kuoliukus įkalti. Prabėga dideli 

tarakonai keista, atvirame lauke 
tarakonai, bet kurie išliko negavę 
plaktuku per galvą, tie į mūsų rei
kalus nesikišo. Vanduo čia kiek ge
resnis, negu buvo kitose vietose 
anksčizu nors ir pumpuojamas iš že
mės. Vakare išeiname į miestą. Pa
sižvalgius gatvėse kyla klausimas, 
ką čia gyventojai daro, kuo jie ver
čiasi ir kaip pragyvena? Naktis 
tvanki, ir daugelis guolius įsitaiso 
atvirame lauke. Valandėlę numigęs 
ir aš kraustausi iš palapinės, nes 
peršilta. Tik atsigulus man veidą 
lyžteli dar iš vakaro prie mūsų pri
siplakę du šunes. Prazvimbia keli 
uodai. Aplink mėnesienoje kaip la
vonai iškritę miega mano bendrake- 
liaivia. Užmiegu ir aš. Anksčiau 
vaizdavausi, kad po atviru dangum 
miega tik valkatos ar pastogės ne
turį vargšai. Šią naktį įsitikinau, 
kad kartais praktiškiau miegoti tik 
prisidengus žvaigždėmis.

Keliamės dar su tamsa. Prieš pie
tus turime pasiekti Mount įsa, ki
taip nepamatysime kasyklų. Bepus- 
ryčiaujant ir išaušo. 6.30 vai. paju
dam pirmyn.

Stabtelim Cloncurry miestely. 
Anksčiau čia buvo žymus vario ka
syklų centras, dabar varis išsemtas, 
kasyklos užsidaro. Gyventojų belikę 
apie 2000. Labai visi nustebome, kai 
užėję į kavinę radome stalus apsė
dusius uniformuotus mokinius. Kas
dien, prieš eidami į mokyklą jie čia 
užeina atsigerti ar ledų suvalgyti.

Pakely važiuodami pastebime 
riogsančius vėžlio formos akmenis. 
Jie ir vadinami ’’turtle rocks”. Pri
važiuojame kitą kasyklų miestelį - 
Mary Kathlyn, kurio pastatai labai 
primena emigrantų šeimų stovyk

las, tik čia daug gražiau aptvarkyta. 
Anksčiau čia iškasdavo uranijaus, 
kurį eksportuodavo į užsienį (dau
giausia britams), ir miestelis pro
gresavo. Sutarties terminui pasi
baigus darbiečių partijos vyriausy
bė uranijaus eksportą sustabdė šio 
miestelio gyventojus palikdama be 
darbo. Užsienio pirkliai dabar jau 
susirado didelius uranijaus išteklius 
kituose kraštuose, ir valdžiai pasi
keitus kažin ar Mary Kathlyn vėl 
atsigaus. Pats miestelis gražiai už
laikomas, parkuose laistoma žolė, 
auga vėl niekur nematyti medžiai, 
žydi krūmai. Tačiau miestelio pa
krašty golfo laukas yra turbūt pats 
skurdžiausias visoje Australijoje.

M.t įsa jau bevaik čia pat. Matosi 
kaminų dūmai. Šioje apylinkėje iš
kasami keturi reikšmingi metalai: 
sidabras, varis, švinas ir cinkas. 
Įvažiavus į plačias miesto gatves 
autobusas pasuka į kalną. Veža į 
J.C. Miles memorial lookout pasi
žiūrėti į miestą iš viršaus (J.C. Miles 
miestui davė vardą 1923 m.). Diena 
saulėta, matomumas geras, tad vis
kas matosi ryškiai. Fotografuojame, 
vaizdus gaudami kaip iš lėktuvo. Čia 
pat ir stulpas, prie kurio pritaisytos 
rodyklės, rodančios didžiųjų pasau
lio miestų kryptį ir nuotolį kilomet
rais. Skaitome ir kalbamės, kur kas 
buvęs.

Grįžtame į stovyklą. Palapinės 
statomos ant puikios žolės, kad net 
gaila. Virtuvei irgi viskas paruošta, 
net dujos prijungtos. Rajone dideli 
medžiai, net poilsiui suolai. Čia ir be 
mūsų pilna žmonių karavanuose, 
palapinėse.

Greit papietavę jau 1.30 vai. lau
kiame prie kasyklų administracijos 
barakėlio. Atvykęs Mt. įsa Mining 
vadovas suleido visus tarsi į mažą 
kino saliukę. Apie 20 min. trukusia
me filme rodė mašinas ir darbą po
žemiuose. Vėliau aprodo kasyklų 
rajoną, įrengimus, produkciją. Pri
važiuojame ir M.I.M. dirbtuvių ra

joną. Čia ir mūsų merginos (jų dau
guma 18-25 m.) atgijo, pamačiusios 
kokį pusšimtį jaunų vyrų, kurie 
ruošiami kasyklų specialistų dar
bams. Bet tasai švystelėjimas buvo 
trumpas: autobusas pravažiavo, o 
vaikinai net ir švilptelėti gerai ne
spėjo. Mes grįžtame į miesto centrą 
ir mums nurodoma, kur po dviejų 
valandų susirinkti, o dabar galim ei
ti savais keliais. Miestas palyginus 
yra visai naujas, hoteliai ir bankai 
išsistatę didžiausius pastatus. Ir 
kainos čia aukštesnės, kaip kitur. 
Alaus stiklas 40 centų. Brisbanėj 
leidžiamas vakarykštis laikraštis čia 
kainuoja 20 c. (normaliai 10 c.). Vie
nos suvenyrų krautuvės savininkas 
yra vokietis, prieš 10 metų gyvenęs 
Sydnejaus Kings Krose. Anot jo, 
nors čia ir karšta, bet gyvenimas 
geras.

Kol mes dairėmės po miestą, au
tobuso tarnautojai papildė maisto 
atsargas. Dabar vykstam prie Mt. 
įsa paplūdimioLake Moondarra, ku
ris 19 km. į šiaurę. Paežerėj įrengti 
persirengimų, dušų ir tualetų pa
statai. Vanduo šaltas, o vėjas dar 
šaltesnis, tad išlipę iš vandens bė
game į persirengimo kabinas užuo
vėjos. Vandeny už kojų kliūva žolės, 
atplaukusios iš kito pakraščio, kur 
jos vešliai auga. Vakarieniaujame 
ežero pakrantėje. Sumaltiniai nors 
priskrudę, bet skanūs, ir jų pareika
lavimas šiandie didesnis. Valgį už
baigiame ledais su konservuotais 
persikais.

Saulė leidžiasi. Grupelėmis susi
skirstę šnekučiuojamės 
prisimindami ir tuos, kurie palikę 
namuose. Iškritus keliems lietaus 
lašams suvirstame autobusan. 
Grįžtant dar kartą užsukam į tą patį 
’’lookout”. Vaizdai stebėtinai žavūs’. 
Į stovyklą sugrįžtame naktį, per 
dieną pravažiavę 299 km. Šalia ran
dame įsikūrusius kito autobuso tu
ristus. Vėsi naktis, visi gerai miega.

Kevtirtadienį keliamės 5 vai. 
Prietemoje išardome stovyklą ir po 
pusryčių psileidžiame Barkly vieš
keliu. Pradeda lyti, greitis sulėtina
mas, bet geras plentas ir įklimpti 
pavojaus nėra. Netrukus privažiuo
jame paskutinį Queenslando mies
telį Camooveal, kur sustojame 20 
min. Viešųjų patogumų sienomis ro
poja bespalviai driežai, grindimis 
šokinėja žalios varlės. Miestelio įdo
miausias pastatas - hotelis - medinis, 
senas. Į jį panašaus neteko matyti.

Privažiavę Queensland - North 
Teritory sieną nors ir lyjant išbėja- 
me fotografuoti. Susitinkame mūsų 
firmos kitą autobusą, kuris panašion 
kelionėn išvažiavo dviem savaitėm 
anksčiau kaip mes. Sako, dėl lietaus 
ir nepravažiuojamų kelių buvo tik 
Alice Springs ir beveik nieko daug 
nematę grįžta nusiminę. •

Lietus pradeda smarkiau belsti į 
autobuso sienas. Vaizdų nesimato, 
keleiviai snūduriuoja. Atsistoja pa
lydovas ir kiekvienam paduoda po 
pusę lapo laikraštinio popierio. Ne
naudojant jokių įrankių prašo išplė
šyti kengūrą. Už tris geriausius 
darbus skiriamos premijos. Iš 30 
grąžintų darbų daugumas buvo pa
našūs į kengūras, bet keli ar tai juo
kais ar nesugebėjus buvo nei velnias 
nei gegutė.

Liovėsi lietus, ir vėl saulė kaitina. 
Pietaujame laukuose. Vandens ar
batai ir indų suplovimui turėjom au
tobuse. Pavalgę skubame tolyn. 
Šiandie dar ilga kelionė prieš akis. 
Sustojame prie garažo, kur susiker
ta Stuart ir Barkly keliai. Čia pasta-
tytas paminklas kun. J. Flynn. Tai 
vienas iš Australijos pionierių, 
skraidančio gydytojo tarnybos stei
gėjas.

Važiuojame Stuart vieškeliu į 
šiaurę. Kelias, kiek akys užmato, 
tiesus ir tolumoje baigiasi su hori
zonto briauna. Aplink lygumos ir 
tik po kiek laiko prasideda kalvos.

Bus daugiau
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NEDARYKIME KLAIDOS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ REIKALU

Australijos Lietuvių Dienos ne už 
devynių kalnų. Dar nesuspėtas pa
rašyti Adelaidės Lietuvių Dienų 
metu vykusio Krašto Tarybos suva
žiavimo protokolas, neįvykdytas 
nutarimas paruošti galutinę A.L. 
Bendruomenės statuto redakciją, 
gal ir daugiau yra neatliktų darbų, o 
jau spaudoje skaitėme, kad Mel- 
bourniškiai ruošiasi sekančioms 
Australijos Lietuvių Dienoms, ku
rios įvyks šiais metais gruodžio mė
nesį Melbourne. Jau skaitėme ten 
sudarytą L.D. Rengimo komiteto 
sąstatą, provizorinę programą ir ra
ginimą kviesti svečius iš užsienio.

Darbas, kaip matome, pradėtas, 
bet dar neįvykdytas. Australijos 
Lietuvių dienų paruošime ne tik ga
lėtų, bet ir turėtų būti padaryta kai 
kurių pakeitimų. Ryžausi rašyti, ka
dangi L.D. Komitetas savo veiklos 
pradžioje kvietė visus Australijos 
lietuvius duoti pasiūlymų, patarimų, 
pageidavimų. Manau, kad dar nepa
vėlavau!

Iš paskelbtos provizorinės A.L. 
Dienų programos matyti, kad būsi
mose L. Dienose būsią tie patys pa
rengimai, kokius matėme Sydney, 
Adelaidėje, Melbourne ir vėl Syd
ney, Adelaidėje, o dabar būsią Mel
bourne. Argi jau nebeturime ko 
nors naujo, ko geresnio?

Pirmiausia, padarykime .A.L. 
Dienų atidarymą kiek tik galint 
puošnesnį ir iškilmingesnį, nei bu
vusieji. Ne tik patys eikime, bet ir 
kvieskime Federalinės ir Valstijos 
(State) parlamentarus, ministerius, 
aukštus bažnyčių dignitorius, tele
vizijos, spaudos atstovus. Sukviesti, 
atrodo, jau nebūtų taip sunku, nes 

žodžiai Lietuva ir lietuviai šiame 
krašte jau užėmė žinomą ir reikš
mingą vietą. Reikia šį atsiekimą ne 
tik išnaudoti, bet ir toliau palaikyti, 
stiprinti.

Kas darytina, kad atidarymas bū
tų puošnesnis, kad jis teiktų mums 
ir mūsų svečiams gerą, malonų ir 
atmintiną įspūdį? Pirmiausia, at- 
skirkime jį nuo sportinių rungtynių - 
krepšinio. Rungtynių metu triukš
mas, šūkavimai, švilpimas ir visa 
aplinka neteikia iškilmingumo ir 
puošnumo pajutimo, bet daugiau 
priešingą įspūdį. Tai kas daryti?

Australijos L. Dienų atidarymą 
sujungkime su Tautinių Šokių 
Švente. Tautiniuose šokiuose įžiūri
me mūsų tautos charakterį, o šokėjų 
apranga - rūbai, tai gyvas tautinio 
meno pavyzdys. Demonstruokim tai 
svečiams, nes čia mūsų tautinė stip
rybė. Be to, siūlyčiau duoti Mel- 
bourniškiams, kaip L.D. šeiminin
kams, mažą išimtį ir leisti jų chorui 
L. Dienų atidarymo iškilmėse atlikti 
2-3 daigas: ’’Lietuva brangi”, ’’Ver
gų dainą” iš operos Nabukas ir dar 
ką, kurias girdėjome kartą dainuo
jant Sydney Lietuvių Dienose. Ši 
duota melbourniškiams išimtis ne
padarys L.D. žalos, bet priešingai, 
paliks gerą ir atmintiną įspūdį, ir

Ekspertai apskaičiuoja, kad že
mėje gyvena milijonas rūšių gyvu
lių, 800.000 rūšių vabzdžių, 300.000 

į rūšių žuvų, 9.000 rūšių paukščių, ir 
daugiau kaip 250.000 augalų.

Mūsų Pastogė Nr. 4,1976.2.2, psl. 6
i

kviestiems svečiams iš dalies paro
dys mūsų kultūrinės veiklos atsieki- 
mus.

Kokie dar galėtų būti pakeitimai? 
Siūlyčiau A.L. Dienų Komitetui vie
ton Literatūros - Dainos vakaro, ku
ris pasidarė jau toks šabloniškas, 
banalus ir nuobodus, nes matome 
jame vis tuos pačius veidus, tas pa
čias mintis, verkšlenimą, kviesti 
Sydnejiškius pakartoti M.K. Čiur
lionio minėjimą. Manau, Sydejiškiai 
šiam pasiūlymui pritars, nes toks 
parengimas, kokį jie turėjo, yra uni- 

Lietuvos pajūryje

Nauji leidiniai
Petras Gudelis. Joniškėlio apskri

ties partizanai. I dalis. Jų organiza
vimas ir slaptoji veikla prieš bolše
vikus 1918.XI.27 - 1919.III.22. Iš
leista Romoje 1975 m. Didelio ‘for
mato 201 psl. Kaina nepažymėta.

Nors nepriklausomos Lietuvos 
atsikūrimo laikotarpis ir gausiai do
kumentuotas atsiminimais, kovų 
aprašymais ir t.t., vis tik jis dar pil
nai neišsemtas. Štai majoras Petras 
Gudelis paruošė ir išleido ano meto 
partizaninės veiklos dokumentuotą <? 
knygą tik iš vieno sektoriaus - Jo
niškėlio apskrities. Ir tai yra mūsų 
netolimos istorijos praturtinimas, 
istorijos, kurią šiandie užsispyrusiai 
Lietuvos okupantai stengiasi ištrin
ti. Tai yra svarbus dokumentinis 
įnašas, pagrįstas gyvais atsimini
mais tų pačių partizanų kovotojų, 
kurie šiandie pasklidę po pasaulį, 
liudija netolimos praeities įvykius. 
Knyga paženklinta kaip pirma dalis. 
Tikėkimės, kad išeis ir antroji.

V. Karosas. Naujas religinės ko
vos frontas. Išleido Tiesos Mylėtojų 
Kuopelė, Cicero (U.S.A.) 1975 m.

Tai autoriaus dienraštyje ’’Nau
jienose” tuo klausimu skelbtų 
straipsnių rinkinys, dabar išleistų 
atskiru leidinėliu, kuris sudaro 18 
psl. V. Karosas kaip tik liečia Vati
kano ir Maskvos politinius bei diplo
matinius santykius, kurių šešėlyje 
atsiduria persekiojamųjų tikinčiųjų 
reikalai. Autorius plačiai naudojasi 
užsienio lietuvių spaudos informa
cija, o taip pat ir Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. Leidinėlis gana 
įdomus, tik gaila, nenurodyta, kur 
jis gaunamas.

Bruno Vrublevičius. Lietuviai le
gionieriai Vietname. Lietuvio, tar
navusio prancūzų svetimšalių legio
ne, išgyvenimai. Išleista Toronto, 
Kanadoje, 1966 m. 86 psl. Kaina $ 
2.00.

kūmas, didi meno šventė mūsų ma
žoje bendruomenėje. Šį Sydnejiškių 
parengimą turėtų matyti nors dalis 
visos Australijos Lietuvių, t.y. at
vykusieji į Lietuvių Dienas. Paren
gimas neeilinis ir jis turėtų būti 
įtrauktas į parengimų programą.

Ir pagaliau! Spaudoje skaitėme, 
kad metai iš metų Adelaidėje ir 
Sydney veikia lietuvių teatrinės 
grupės, kurios kas metai vietos sce
nose, o kartais ir išvykose kitur, pa
rodo savo darbą - vaidina. Melbour- 
nas - miręs! Tylu! Kada girdėjome, 
kad ten būtų buvę vaidinta? Seniai, 
labai seniai ir tai... Vadinas, Mel- 
bournas neturi tam darbui pasi- 
šventusio, pasiryžusio, aktyvaus ir 
sumanaus vadovo. Buvęs ’’Aušros”

Autorius tarnavęs vokiečių ka
riuomenėje, prievarta mobilizuotas 
ir patekęs į prancūzų nelaisvę. Ka
rui pasibaigus ir gresiant būti prie
varta deportuotam į Sov. Sąjungą, 
jis įstojo į svetimšalių legioną, kur 
ištarnavo penkerius metus. Savo 
knygelėje jis vaizdžiai aprašo legio
nieriaus gyvenimą ir kovas dar tuo 

LAISVA VALANDA...
Leonas Urbonas

Kūrybingu momentu menininkas nesiskiria nuo čiulbančio paukščio. 
Savo kūriniu sielos gelmėse ar paviršiuje jis ką nors žavi, vilioja. Vargas 
menininkui, kada žavėtis noras dingsta.

J
Ekstrovertai ir ėgocentristai triukšmą kelia. Ciklono centre visada tylu.

♦♦♦
.. I;

Talentas išvaduoja žmogų atimdamas jam laisvę.
*♦*

Talentas yra leidimas skristi aukščiau, negū erelis, pakilti aukščiau, 
negu mintis.

Talentas yra licenzija, kurios policininkas negali nei atimti, nei grąžin
ti; gali tik tai žmona.

»*♦

Čigonas gavo dramblį dovanų ir pasikinkęs džiaugėsi, kad jis vienas 
veža visą karavaną, bet nuliūdo, kai atėjo laikas šerti: drambliui saujos 
šieno neužteko.

•*»

Galbūt dauguma, bet ne visi vaikai ir idėjos gimsta lovoj.

Neišlieta ašara gali adata virsti.
**♦

Senu sapnu besigardžiuojant naujas pro šalį praeina nepastebėtas.

Sapnas tęsiasi trumpai, sapno odą kai kas visą amžių nešioja.

ko hektyyas tur būt jau seniai ’’žydo 
bičių” keliu išdulkėjęs.

Lietuvių Dienos - visos Australi
jos lietuvių dienos - jungtinė šventė. 
Jei L. Dienose bus ruošiamas teatro 
vakaras, kaip provizorinėje progra
moje pažymėta, tai turėtų būti duo
ta jame pasirodyti tą darbą dirban
čioms Adelaidės ar Sydney teatri- 
nėms grupėms. Tuo A.L. Dienoms 
nebus pakenkta, esu tikras. Gal 
melbourniškiai ir sukrapštytų kelis 
jau ’’mirusius artistus” bet ar jų pa
sirodymas bus geresnis už ’’kloji
muose vaidinimų” lygį?

Čia mano atsakymas į A.L.D. 
Rengti K-to kvietimą pasisakyti. 
Jojo teisė priimti, atmesti, svarstyti 
ir padaryti galutinį sprendimą. 
Mano gi manymas, į A.L. Dienas visi 
dėkime savo geriausią dalį!

K. Upiškis

ŽINIOS

Jau seniai Jungtinių Tautų Orga
nizacija (UNO) rimtėšnių-stebėtojų 
buvo laikoma jokios galios neturinti 
institucija, kurią kaip viešą pasauli
nę tirbūną išnaudoja totalistinių jė
gų propagandininkai. Paskutiniu 
metu atidengtas dar vienas šios ins
titucijos bankroto bruožas: į UNO 
priimtos mažos valstybėlės, kurioms 
sunku išlaikyti savo atstovus, tad jie 
pradėjo prekiauti savo balsais. Prieš 
svarbesnes rezoliucijas turtinges
nieji, ypač arabų kraštai paperka 
neturtingųjų (ypač trečiojo pasaulio 
- Afrikos) valstybių atstovus, kad jie 
balsuotų norima prasme. Taip 
Jungtinėse Tautose vyksta beveik 
atvira prekyba ambasadorių bal
sais...

Nors Kinija visaip ir nuolat prie
kaištauja Sovietų Sąjungai, iš šalies 
žiūrint net provokuojančiai, tačiau 
Sov. Sąjunga vis tiek kalba apie so
vietų ir kiniečių liaudies draugystę, 
kuri atėjus laikui bus įgyvendinta.

♦♦♦
metu buvusioje prancūzų Indokini
joje, dabartiniame Vietname. Kny
gelė įdomiai parašyta, iš kur pati
riame, kad visur lietuvių netrūko.
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Skaitytojai
VLIKAS ir visuomenės informacija

Ir praeity, ir dabar visuomenė iš 
VLIKO gauna mažai objektyvios in
formacijos. Priešingai, tiek anks
čiau, tiek ir dabar ypač svarbesniais 
lietuvių reikalais visuomenė iš 
VLIKO gaudavo ir gauną šykščias, o 
kartais net klaidingas informacijas, 
iš tiesų esame sąmoningai ar nesą
moningai desinformuojami, maiti
nami tik naivaus turinio informaci
jomis arba nerealiomis viltimis. To
kia VLIKO taktika, deja, dažnai iš
šaukia pašaipias, net ciniškas pasta
bas jo adresu. Taip neturėtų būti.

Š.m. Mūsų Pastogės Nr. 1 pa
skelbta Vliko valdybos nauja sudė
tis, bet tik vardai bei pareigos. Jo
kioj spaudoj neužtikau VLIKO narių 
pristatymo - kas jie tokie kaip as
menys, kaip veikėjai? Visuomenė 
tikrai turi teisę žinoti nors tumpas 
biografijas tų asmenų, kuriems pa
tikėtas svarbus politinis darbas. Ei
lę metų sekdamas mūsų politinę 
veiklą žinau tik apie du - Dr. J.K. 
Valiūną ir Dr. B. Nemicką. Apie ki
tus nieko nežinau. Liet. Enciklope
dijoje paminėtas dar vienas asmuo, 
gi apie kitus VLIKo narius net ir 
Liet. Enciklopedijoje neradau nė 
žodžio, nors Liet. Enciklopedijoje 
yra žinių ir apie daugelį nežymių as
menų.

Spaudoje paskelbti VLIKo Sei
mo, vykusio pereitų metų lapkričio 
29-30 d.d. .nutarimai. Deja, skystes- 
nių nutarimų sunku sugalvoti - tik 
bendrybių bendrybės bei kartojimai 
senų nutarimų. Nieko apie svąrbius 
ir aktualius politinius įvykius, lie
čiančius Lietuvą.

Šie faktai VLIKo ir jo Seimo 
autoriteto ir pasitikėjimo tikrai ne
kelia.

Neseniai pasirašytas Helsinkio 
baigminis aktais ' iš esmės svarbi 
tarptautinė sutartis, liečianti Lietu
vos suverenumo panaikinimą ir jos 
ateitį. Apie šį aktą, jo pasėkas Lie
tuvai VLIKas nieko nesako. Taip 
pat Seimo nutarimuose nieko neuž
siminta apie Vatikano parašą po tuo 
aktu. Gi Vatikano įgaliotinis arki
vyskupas A. Cassaroli ( cituoju iš 
’’Tėviškės Žiburių” Nr. 48) ’’savo 
kalboje pabrėžė, kad Vatikanas 
konferencijoje dalyvauja ne tikkaip 
maža valstybėlė, bet kaip ypatingo 
pobūdžio jėga, nesiribojanti vien 
politika ir Europa”. Toks Vatikano 
reikšmės jo įgaliotinio lūpomis pa
brėžimas Helsinkio aktą ypač parė
mė moraliai. Lietuvio patrioto aki
mis, Vatikano parašas yra krikščio
niškos moralės piknaudojimas.

Keldamas šitas mintis tikiuosi 
VLIKas į jas atkreips dėmesį.

V. Šliogeris, Belmore

Lietuvių Fondo reikalu

Gerb. Redaktoriau, neseniai skai
čiau Mūsų Pastogėje pranešimą, 
kuriame paskelbtos aukos Austr. 
Liet. Fondui ir šalia lyg ir nusiskun
dimas, kad tautiečiai Fondo entu
ziastingai nepalaiką ir jo gausiai ne- 
remią. Nežinia, kokio dydžio šiandie 
yra A.L. Fondo kapitalas nuo jo 
įsteigimo (1972 m.) bet sutikime, 
kad jis gana lėtai auga. Vietoj nusi
skundimų ir priekaištų tautiečiams 
gal reikėtų pajieškoti kitokių prie
žasčių, kodėl pačiu Fondu susido
mėjimas nėra didelis.

Greičiausia čia kalta reklamos 
stoka. Australijos Lietuvių Fondas 
primenamas tik retais,atvejais kar
tas nuo karto paskelbiant keletą au
kotojų pavardžių, bet šitokia rekla
ma nepagauna skaitytojų:: dažnas 
prabėga akimis net nepaskaitęs ži
nodamas, kad jo pavardės ten ne
bus. O iš tiesų daugelis lietuvių gal 
net ir nėra girdėjęs apie tą Fondą

pasisako
arba jį maišo su kitais fondais už
sieny. Vėl gi mūsų žmonės, nors ir 
nebūdami šykštūs, nesiskubina au
koti, nes patys Fondo tikslai tėra tik 
abstrakčioj formoj, be jokių konkre
čių užsimojimų. Tiesa, dar pernai 
kažkada A. Zubras bandė priminti, 
kas A.L. Fondo planuose numatyta, 
bet tie pramatymai eilinį tautietį ar 
būsimą aukotoją gal greičiau atšal
dė, negu paskatino. Ten buvo tarp 
kita ko minimas ir vieno Melb. uni
versiteto profesoriaus veikalas bal
tistikos klausimu, kuris Fondo plane 
numatytas išleisti. Gal ir gražus su
manymas, bet tiesiog mūsų tautie
čiams čia Australijoje neturi jokios 
reikšmės. Jeigu to profesoriaus yra 
vjertas dėmesio mokslo veikalas, tai 
jam lengviau susirasti leidėją, negu 
tam tikslui sukaupti Fonde pinigus. 
Pagaliau galima būtų tokio profeso- 
Haus veikalą pristatyti Amerikos 
Lietuvių Fondui, kurie tam pajė
gesni (Amerikos Liet. Fondas jau 
yra gerokai įžengęs į antrą 
milijoną!). Juk turime ir savo tarpe 
svarbių uždavinių, kurie remtini ne
atsižvelgiant ar Fondas pasiekęs 
užsibrėžtą kapitalą, ar ne. Sakysim, 
taip čia reikia kvalifikuotų taut, šo
kių vadovų. Pernai buvo galimybė 
pasiųsti bent vieną žmogų į tokius 
taut, šokių kursus Amerikoje. Net 
buvo ir kandidatas. Galėjo Fondas 
jam bent pradžią duoti, o tikriausiai 
būtų prisidėję ir kiti tautiečiai. 
Fondas tuo būtų tik labiau išpopu
liarintas.

Kitaip sakant, Australijos Lietu
vių Fondas reikalingas reklamos, ir 
ne vien tik žodinės, o konkrečių už
simojimų ir iniciatyvos. Jeigu Fon-
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Kelionėms į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Londoną, Los Angeles, 
Oslo, Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną, Vilnių ir kitas pasaulio vietoves 
kreipkitės į

Palanga Travel
Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių 
čekiais, viešbučių užsakymais ir t.t.

364 Sussex Street, SYDNEY, 2000 Telf. 262008
Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf. 265066

Spaudoje
’’Europos Lietuvis” paduoda įdo

mius SoJženicino perspėjimus Vaka
rų pasauliui, kuriuos jis iškelia pasi
kalbėjime su prancūzų žurnalo ”Le 
Point” korespondentu. Būdingesnes 
vietas patiekiame ir M.P. skaityto
jams.
Prancūzų žurnalas „Le Point“, kuris iš- 

siriiniko A. Solženicyną žymiausiu 1975-jų 
metų žmogumi, išspausdino su juo platų 
.pasikalbėjimą. Tame pasikalbėjime Solže
nicynas kaip tik ir įspėja Vakarų pasaulį, 
kad jis gyvena ant laiko ribos. Jis sako, 
kad mirtiname pavojuje yra atsidūrusi ne 
tik Vakarų civilizacija, bet ir visa jų eg
zistencija.

„Jūs galvojate, kad jūsų dt-rdkratcIja iš
tvers įamžinai“, sako Solženicynas. „Nebū
kite tokie tikri Demokratijos yra tiktai 
salos istorijos upėje.. Vanduo smarkiai ky
la — istorinis vyksmas dirba demokrati
jos nenaudai. Jūsų laisvės sąvokos laiko 
bėgyje nusidėvėjo; jūs susikūrėte mažo
sios 'laisvės tipą, kuris nejaučia įsiparei
gojimų ir atsakomybės. Tai yra tikrosios 
■laisvės Ikar.iktaūra. Šiuo metu jūs jau ne
besistengiate aukotis ir nebenorite prie
šintis, o vien tiktai darote nuolaidas.“

Koks grėsmingas įspėjimas! Jis pasa
kytas lūpomis žmogaus, kuris yra išgėręs 
nelaisvės kartumo 'taurę ir, gindamas tik
rosios laisvės sąvoką, neteko tėvynės.

Solženicynais įspėja, .kad Vakarams gre
sia ne ekonominė, bet dvasinė krizė. Jis

Ėg./PORTALE

Sporto Šventės rezultatai
XXVI-ji Sporto Šventė Geelonge

Pereitų metų pabaigoje Geelonge 
įvyko XXVI-ji Australijos lietuvių 
Sporto Šventė. Čia paduodame šios 
šventės laimėtojus.

KREPŠINIS
Vyrų - Melb. Varpas; moterų - 

Syd. Kovas; berniukų - Geel. Vytis; 
mergaičių - Adei. Vytis.

BAUDŲ METIMAS
Vyrų Melb. Varpas; vyrų indivi

dualiai - G. Kymantas (Geel. Vytis). 
Moterų - Geel. Vytis; moterų indivi
dualiai - L. Jaunutytė (Adei. Vytis).

TINKLINIS
Vyrų - Syd. Kovas; moterų - Geel. 

Vytis.

SKVOŠAS
Vyrų - Geel. Vytis; vyrų individu

aliai - P. Obeliūnas (Geel. Vytis); 
moterų individualiai - A. Zylienė 
(Geel. Vytis.).

das iškeltų realius ir konkrečius už
davinius, neabejotinai jį paremtų ne 
tik atskiri tautiečiai, bet ir šiandie 
jau ant kojų atsistoję veikią lietu
vių klubai.

N. Ralys
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saiko, kad visur ten, .kur Vakarai parodė 
drąsos (Korėja, Berlynas, Kuba), ten jie 
laimėjo. Ir priešingai, eidami nuolatinių 
nuolaidų keliu, jie patyrė ne tik milžiniš
kus materialinius nuostolius, bet ir skau
dų moralinį pažeminimą.

Šiandien Vakarai, anot Solženicyno ne
benori ir nebepajėgia sukoncentruoti savo 
materialinių ir dvasinių jėgų laisvei' ir de
mokratijai ginti. Laisvė jiems atrodo kaip 
stalo teniso žaidimas, 'kurį gali kiekvienu 
momentu pralošti. J'is sako, 'kad Rytų Eu
ropos vadai atsidėję seka, kiek ryžto ar iš
tvermės vakariečiai .rodo žaidimui laimė
ti „Jeigu įtiktai jie pajustų, kad jumyse 
■teberusena laisvės ugnis, kad jūs esate 
rimtai pasiruošę tą laisvę ginti ir neven
giate aukų, tada jie nebebūtų tokie drą
sūs.“

Deja, Vakarai nebeįžvedgia jiems grę
siančio pavojaus. Jie daugiausia kalba ne 
apie pasipriešinimą grėsmei iš Rytų, o 
apie 'tai, kad Sov. Sąjungoje smarkiai 
plinta vakarietiškos mados, kad farmeriai 
turės gražaus pelno, parduodami sovie- 
■tams duoną, kad sumažinus gynybas iš
laidas, galės ištaigingiau gyventi...

Savo pasikalbėjime Solženicynas atvirai 
sako Vakarams, kad jokios politinės ar 
kariškos kombinacijos, jokie atlydžiai ir 
deklaracijos nieko nepadės, jeigu demo
kratinės laisvės dvasia bus numirusi Va
kariečiai esą pamiršę, kad laisvės ugnis 
nekurstoma gęsta. Jeigu toji ugnis užgęs, 
Vakarų pasaulio katastrofa neišvengia
ma. Laiko persigalvoti ir apsispręsti esą 
■lakę nedaug.

Lucan us

LAUKO TENISAS
Vyrų - Bankst. Neris; vyrų indivi

dualiai - R. Leveris (Bankst. Neris); 
vyrų dvejetas - R. ir V. Leveriai 
(Bankst. Neris).

Moterų - Hobarto Perkūnas; mo
terų individualiai - R. Vaičiulevičiū- 
tė (Hob. Perkūnas); mišrus dvejetas 
- A. Kaltinis, R. Vaičiūtevičiūtė 
(Hob. Perkūnas).

STALO TENISAS
Vyrų - Melb. Vąrpas; Vyrų indivi

dualiai - R. Jarutis (Melb. Varpas); 
vyrų dvejetas - R. Jarutis, J.Maša- 
nauskas (Melb. Varpas).

Moterų - Canberros Vilkas; mote
rų individualiai - O. Pilkienė (Canb. 
Vilkas); moterų dvejetas - O. Pilkie
nė, A. Kovalskienė (Canb. Vilkas); 
mišrus dvejetas - O. Pilkienė (Canb. 
Vilkas), J. Ablonskis (Melb. Var
pas).

ŠACHMATAI
Individualiai - A. Baltutis (Melb. 

Varpas); žaibo turnyras - A. Baltutis 
(Melb. Varpas).

GOLFAS
Vyrų individualiai - R. Turner 

(Geel. Vytis); vyrų Handicup - A. 
Duonis (Melb. Varpas); arčiau vė
liavos - F. Čekauskas (Adėl. Vytis); 
arčiausiai antros vėliavos - G. Žem
kalnis (Melb. Varpas).

♦ * *

Jauniausia sporto šventės dalyvė 
• R. Šutaitė (Geel. Vytis); jauniau
sias sporto šventėsdaly vis - R. Kar
das (Geel. Vytis).

KOVO KLUBE
Sydnejaus ’’Kovo” sportininkams 

šie 1976-ji metai yra ypatingai 
reikšmingi. Kovo 4 dieną sueina 
25-ri metai nuo jų įsikūrimo. §į sj 
dabrinį jubiliejų paminėti, valdyba 
rengiasi ypatingai iškilmingai. 25-čio 
Jubiliejinis Balius rengiamas Ukrai
niečių klubo didžiojoje salėje Lid- 
combe. Kiek girdisi, tai šis balius 
bus toks, kokių jau mes seniai netu
rėjome. Programą pakviesta pa
ruošti buvusi kovietė krepšininkė 
Gražina Zigaitytė, kuri šiandien 
sportą pakeitė į dainą, ir jos vardas 
yra jau plačiai žinomas ne tik lietu
vių, bet ir australų tarpe. Jai padės 
kiti mūsų žinomieji dainininkai ir 
dainininkės. Pirmą kartą viešumoje 
išgirsite naują kapelą, vadovaujamą 
muz. mokytojo A. Laurinaičio. Į ba
lių bus pakviesta Federalinės ir 
N.S.W. valstijos etninių grupių ir 
sporto ministerial.

Gi pačiame baliuje:
Stalai puikiai dekoruoti su leng

vais užkandžiais ant jų, iškilmingas 
aktas ir šampanas ”On the House”, ’ 
puiki virtuvė su skanėstais, vado
vaujama B. Binkienės, žavingas 
kokteilių bufetas, aptarnaujamas 
koviečių ponių su vadove V. Laukai
tiene, didžiosios loterijos, su pirmu 
prizu - kelione į Singapūrą, trauki
mas, įėjimo laimės prizas - vertės 
100 dol. ir kita.

Per 25-rius metus ”Kovo” nariais, 
gynusiais įvairių sporto šakų spal
vas, buvo ne vienas šimtas. Šis .ba
lius yra ta didžioji proga vėl visiems 
sueiti ir kartu sportiškoje nuotaiko
je pasibūti. Todėl, tegul kovo 20-ji 
diena (šeštadienis)’ būna paskirta 
šiam didžiajam jubiliejiniam baliui, 
apie kurį dar išgirsite daug daugiau.
Mūsų Pastogė Nr. 4,1976.2.2,
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Pranės
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

Melbourne

Nuo vasario 2 d. Lietuvių Radio 
Pusvalandis bus transliuojamas kas 
savaitę nauju laiku: pirmadieniais 
10.30 vai. vakare ir kartojamas ant
radieniais 10.30 vai. ryto. Programa 
prieinama visoms organizacijoms, 
pranešimai skelbiami be atlyginimo. 
Organizacijos gali paruošti ir savo 
programas susitarus su liet, pusva
landžio vadovybe.

NAUJA AUSTRALIJOS LIET. 
KATALIKŲ FEDERACIJOS

VALDYBA
A.L.K. Federacijos suvažiavimo 

‘f: metu išrinktieji į valdybą pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkas V. Či- 
žauskas, vicepirm. V. Miliauskas, 
iždn. V. Laukaitis, sekr. V. Vaitie
kūnienė; nariai - H. Statkuvienė, E. 
Šemetienė, V. Junokas ir V. Žiogas.

BLYNŲ BALIUS

Sydnejaus Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos tradicinis Užgavėnių bly
nų balius įvyksta vasario 28 d., šeš
tadienį, Sydnejaus Liet. Klube. įsi
dėmėkite: Blynų Balius vasario 28 
d.!

PRANEŠIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimas Syd- 
nejuje vyks šia tvarka:

Šeštadienį, vasario 14 d. 6 vai. v. 
Bankstown Civic Centre iškilmingas 
minėjimas.

Po minėjimo - pasilinksminimas 
Lietuvių Klube.

Sekmadienį, vasario 15 d. 11.30 
vai. pamaldos Šv. Joachimo bažny
čioje, Lidcombe.

Pamaldose visos organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavomis.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba.

PAIEŠKOJIMAS

Kapt. J. Čiuvinskas, gyv. Praca 
Vise. Souze Fontes 191, Sao Paulo, 
Brasil, paieško brolių Augustino, 
Felikso ir Alfonso Ročių. Malonėkite 
atsiliepti nurodytu adresu.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Vincas Gudiškis, 1947 
m. emigravęs į Australiją iš Unterm 
Berg, Oldenburg pabėgėlių stovyk
los. Paieško Izabelė Matiukas, 552 
Eaton Rd., Rochester, N.Y. 14617, 
U.S.A. Paieškomasis arba žiną apie 
jį prašomi atsiliepti aukčiau nuro
dytu adresu.

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

Vasario 8 d.
THE ALLISONS

Šokėjai akrobatai

FILMAI LIET. KLUBE
Vasario 11 d., trečiadienį, 7.30 vai.: 

’’The Sound of Music”. G. Labai po
puliarus muzikalinis filmas, laimėjęs 
penkias akademijos premijas.

Vasario 25 d., trečiadienį, 8 vai.: 
"They Call me Trinity”. NRC. Labai 
intriguojantis ’’vakarietiško" tipo 
filmas.

Visi filmai spalviniai.

KLUBAS ATVIRAS: '
pirm.-treč. nuo 4 iki 10 vai. v.; ketv. 4-11, penk. 4-12

,, , še,št.nuo2iki l vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v.v. ;
Valgykla veikia: pirmd.-penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v i 

sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak. 1
Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius •

ŠOKIŲ MUZIKA: a
šeštadieniais nuo 8 iki 12 val.,sekm. nuo 6.30 iki 10.30 vai. ’

• Antradieniais stalo tenisas ’
• Trečiadieniais šachmatai ■
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai a

i

Vasario 15 d.
GAZINA ZIGAITYTĖ 

įskili lietuvaitė dainininkė ir artistė

J i

i

Sausio 11 d. iš Čikagos savo se
sers Dr. V. Barkuvienės aplankyti 
atskrido p. Aldona Griškus - Griške- 
vičienė. Dar 1956 m. p.p. Griškai iš 
Sydnejaus persikėlė gyventi į JAV.

***

Su gydytojųekskursija iš Ameri
kos į Sydney atvyko Dr. Julius Jur- 
gėla. Jis yra senas skautų veikėjas, 
lietuvių jūrų skautų steigėjas. Čia 
viešėdamas matėsi su Dr. A. Mau- 
ragiu ir sktn. B. Barkum.

♦**

Bostone (USA) leidžiamas liet, 
laikraštis "Keleivis” ilgų straipsnių 
tęsiniais skelbia apie bičių naudą ir 

i reikšmę. Įdomu, kiek ’’Keleivis” turi
[ skaitytojų bitininkų?

**♦
Į ■■ C?'*'. ...

Matyt, kad Sydnejaus "Kovas” 
kovo 20 d. nori suruošti savo ypa
tingą sukaktuvinį balių, jeigu taip 
jau iš anksto angažuojasi ir rekla
muojasi. Tikriausiai, nes Kovas žino, 
kam rengiasi.

***

Pasaulio Liet. Jaunimo Kongresą 
ypač paminėjo brazilų spauda. Sao 
Paulo dienraščiai kelias dienas rašė 
apie vykstantį lietuvių jaunimo 
kongresą iliustruodami nuotrauko
mis.

DĖMESIO! DĖMESIO!

LIETUVIAI TĖVAI, AR PASIRŪPINOTE, KAD JŪSŲ VAIKAI 
TURĖTŲ LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMĮ BRANDOS ATESTATE?

LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMYS LIUDIJA TĖVŲ TAUTINĮ 
SĄMONINGUMĄ IR VAIKO TAUTINĮ SUBRENDIMĄ. LIETUVIŲ 
KALBA AUSTRALUOS UNIVERSITETŲ PRIPAŽĮSTAMA KAIP 
LYGIAVERTIS MOKOMASIS DALYKAS. ŠITĄ PRIPAŽINIMĄ 
TURIME NE TIK IŠNAUDOTI, BET JĮ IR IŠLAIKYTI.

KAM NEPRIEINAMI LIETUVIŲ KALBOS KURSAI MEL
BOURNE, TESIKREIPIA Į ALB KRAŠTO VALDYBOS ŠVIETIMO 
VADOVĄ p. P.SUNGAILĄ:

20 Lisbon St.,
Glen Waverley, Vic. 3150 

į TENEBŪNA NĖ VIENO ABITURIENTO AUSTRALUOJE BE 
\ LIETUVIŲ KALBOS BRANDOS ATESTATE!
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KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Mūsų jaunimo kongresantai sau

sio 24 grįžo namo. Nors Argentinoje 
visi ir gerokai praalko - mat, netikė
tai susirgo viduriais, bet dešimt die
nų, praleistų Amerikoje, gražino 
Kongrese prarastas jėgas ir svorį. 
Vis tik Amerika vis tebėra Ameri
ka...

*** į

Bene vyriausias jaunuolis iš kon-
gresantų grupės buvo perthiškis A. 
Klimaitis - Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas savanoris. Nenorėdama^ 
nukonkuruoti jauniklių, jis pasiten
kino tik šiaurės Amerika.

***

Neseniai grįžo teosofų kongrese 
Indijoje dalyvavęs Jonas Norman
tas. Išnaudodamas progą jis kiek ar
čiau susipažino ir su Indijos gyveni
mu.

***

Dr. K. ir ponia N. Zdaniai grįžę iš 
Jaunimo Kongreso buvo aplankę 
Mūsų Pastogės redaktorių ir plačiau 
painformavo apie patį kongresą. 
Abu džiaugiasi sėkmingu jaunimo 
kongresu ir pačia išvyka.

Australijos lietuvių jaunimas, da
lyvavęs kongrese, nebuvo sužavėtas 
argentiniečių "politika”, kai už išlai
kymą plėšė iš atvykusių trigubai 
brangiau, negu iš vietinių. Šitokia 
kontribucija buvo uždėta kongreso 
išlaidoms padengti. Tačiau organi
zatoriai nepagalvojo, kad australie- 
čiams kelionė kainavo daugiau, negu 
visiems kitiems.

***

1ST
Jubiliejaus proga pernai Maskvo

je Tretjakovo galerijoje buvo su
rengta M.K. Čiurlionio kūrinių pa
roda, kuriai dailininko darbai buvo 
pervežti iš Kauno Čiurlionio galeri
jos. Paroda, kaip liudija užsienio 
žurnalistai, susilaukusi nepaprasto 
dėmesio ir buvo ypatingai gausiai 
lankoma. Tai buvęs maskviečiams 
tikras atsigaivinimas po socialistinio 
realizmo programinių kūrinių.

Ir Lietuvoje pastebėta, kad per
nai minint Čiurlionio 100 metų su
kaktį nepasirūpinta dailininko port
retais, kuriais puųštųsi mokyklos, 
įstaigos ar galėtų įsigyti ir privatūs 
asmenys. Klausimas net buvo keltas 
spaudoje, bet vargu ar bus kokių 
rezultatų, nes mokyklose ar kult, 
įstaigose išstatomi tik komunizmui 
ir didžiajai tėvynei nusipelniusių 
veikėjų paveikslai.

Kauno Laisvės Alėja (kuri ir da
bar taip vadinasi) numatoma netoli
moje ateityje paversti pėsčiųjų 
bulevaru: jokios auto mašinos nega
lės ja važinėti ir bus nukreiptos ki
tomis, šalutinėmis gatvėmis.

•
Antarktikoje Amerikos moksli

ninkai apsikrėtė neištirtomis baci
lomis, kurios užtiktos Antarktikoje 
ir amžinam šaltyje miegojusios gal 
tūkstančius metų. Mokslininkai 
patalpinti ligoninėje, tyrinėjami ir 
laikomi atskirai.

Dalyvavę Jaunimo Kongrese ir 
kiek susipažinę su Pietų Amerikos 
gyvenimu kongreso dalyviai tvirti
na, Piefū Amerikos antikomu
nistinis nusistatymas esąs žymiai 
stipresnis, negu bet kur kitur nežiū
rint, kad P. Amerikoje žmonės gy
vena yargingiau ir kad luominiai ir 
socialiniai skirtumai yra labai dideli.

***

Lietuvių Fondas Amerikoje pa
skyrė 40.000 dolerių lietuvių kultū
ros ir švietimo reikalams.

3 © g
Anglija perleido Amerikai Diego 

Garcia salą Indijos vandenyne USA 
laivyno bazei. Teks iš tos salos iš
kraustyti 1000 gyventojų. Gyvento
jų perkraustymo išlaidas dengia 
abu kraštai.

***

Indija konfiskavo pereitą savaitę 
Burma - Shell naftos bendrovę ir 
dabar Indijos vyriausybė savo kont
rolėje turi 95% visos naftos.

***
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