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SovietU-pž,sirengimaHaikai

25-tame. Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos kongrese buvo labai 
daug kalbėta apie taiką, apie 
detente, apie taikingus Sov. Sąjun
gos žygius, tačiau niekur nebuvo 
užsiminta apie sovietų ginklavimąsi 
ir karinio pajėgumo stiprinimą. 
Maskva niekad nesvyravo, ar kelti 
krašto gerbūvį, ar didinti karinę ga
lybę. Todėl ir pastaruoju metu kai 
Sov. Sąjungoje nederlius sukėlė di
delių ekonominių rūpesčių, vis tiek 
sovietų karinė programa 
nesusitrukdė ir nestabdoma, o ji vis 
dar labiau plečiama. Ir jeigu dar 
prieš dešimtį metų palyginamai 
Amerika apsiginklavime buvo pra
našesnė, tai šiuo metu, kaip eksper
tai apskaičiuoja, Sov. Sąjunga kai 
kuriose ginklavimosi srityse Ame
riką jau gerokai pralenkusi. Saky
sim, dabar Sov. Sąjunga turi dviejų 
su puse milijonų kariuomenę su 
40.000 tankų, kai Amerika turi 
790.000 karių ir apie, 10.000 tankų.

Gal kiek Sov. Rusija atsilikusi 
oriniam apsiginklavime, nes 
Amerika turi kad ir kiek pasenusių 
463 B-52 tipo bombonešius, kai so
vietai turi 135 (šie ir visi kiti davi
niai paimti iš žurnalo Time). Už tat 
Sov. Sąjunga labiausiai apsirūpinusi 
orinio apsigynimo priemonėmis: 
įrengusi 5000 radaro mazgų, turi 
2600 kovos lėktuvų - naikintuvų, 
12000 priešlėktuvinių labai taiklių 
raketų.

Ypatingai sovietai turi išvystytą 
jūrinę galybę, ypatingai puolamųjų 
povandeninių laivų, apginkluotų 
moderniausiomis raketomis. Ypač 
didelę pažangą sovietai padarę 
atominiam apsiginklavime. Kai 
pagal įvairias atominio 
apginklavimo apribojimo sutartis 
Amerika šios srities ginklavimąsi 
beveik sustabdė, sovietai priešingai 
- dar su didesne sparta jį 
plėtojo.-Niekąs ^nežino skaičiais,- kiek 

skiriama pinigų Sov. Sąjungoje 
kariniams reikalams, bet spėjama, 
kad sovietų karinis biudžetas yra 
dvigubai didesnis negu Amerikos. 
Šioje vietoje reikia įsidėmėti tai, 
kad sovietų kariuomenės išlaikymas 
yra daug kartų pigesnis nei 
Amerikos, nes sovietai privalomos 
tarnybos kariams algų nęmoka, 
išskyrus karininkus, kai Amerika 
moka visiems kariams.

Yra keletas teorijų, kodėl Sov. 
Sąjunga visą dėmesį skiria 
kariniams tikslams. Aiškinama, kad 
tai verčia daryti įtampa su Kinija ir 
kad išlaikytų savo kontrolėje ryti
nės Europos satelitus. Kiti gal net ir 
teisingiausiai spėja, kad siekia su
mažinti Amerikos autoritetą ir ją 
kaip silpnesnę pastatyti antroje vie
toje. Be kita ko, nekalbant apie to
limesnius tikslus sovietus labai 
vilioja likusi laisva Europa, kurią 
žaibo karo metodais galėtų užimti ir

iv Y
Vykdamas iš Maskvos Kubos dik

tatorius F. Castro vizitavo Jugosla
viją, kur buvo priimtas prez. Tito.

Vietoje tarptautiniams 
santykiams prigijusio žodžio 
‘detente* Amerikos prez. G. Ford į- 
vedė naują - ‘taika per jėgą*. Matyt, 
kad ir Amerika įsitikino, kad nuo
laidomis joks atlydys neįmanomas, o 
tik sukeliami nauji apetitai. .♦♦♦

Vasario 5-7 d.d. Briusselyje 
(Belgijoje) įvyko Europėjinio 
Sąjūdžio suorganizuotas Europos 
Kongresas. Šio kongreso vedamoji 
mintis buvo “Europos apsijungi- - 
mas“. Kongrese dalyvavo apie 2000

. delegatų iš 24-rių kraštų. Lietuvius

TIKĖJIMAS IR VALSTYBĖ 
LIETUVOJE

Taip pavadintas išsamus straips
nis apie Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką, kuris pasirodė įtakin
game, liberalių pažiūrų Amerikos 
sostinės dienraštyje, ‘Washington 
Post*. (‘Faith And State in 
Lithuania*, The Washington Post 76 
Jan. 11, F2). Straipsnio autorius yra 
lietuvių kilmės Richard J. Krickus, 
politinių mokslų profesorius Mary 
Washington vardo kolegijoje, sosti
nės kaimynystėje.

Autorius pažymi, jog Kronika 
buvo kovingųjų katalikų Lietuvoje 
pasipriešinimas taip vadinamam 
‘nuosaikiajam* Vatikano ir kai kurių 
Lietuvos katalikų dvasiškių nusis
tatymui, esą ‘geriau laikytis valsty
bės nustatomų ribojimų, negu prie
šintis ir rizikuoti sunaikinimu.“

Pogrindžio vystymąsis.,

R. Krickus vaizdžiai pasakoja apie 
tikinčiųjų pogrindžio vystymąsi - 
teismą,. Lietuvos tikinčiųjų 17,000 
parašų peticiją kompartijos vadovui
L. Brežnevui. Anot Krickaus, ko- 
vingųjų katalikų judėjimas labai Su
stiprėjo kai 1972 m. susidegino 
Romas Kalanta. Jo laidotuvės tapo 
masine jaunimo demonstracija. 
‘Jaunimo,* pažymi autorius, ‘kuris 
nuo mažens auklėjamas 
komunistiškai. Daugumas suimtųjų 
buvo komjaunuoliai, gimę ir augę 
Sovietinės Lietuvos eroje.*

Gausiai dokumentuodamas 
citatomis iš pirmųjų devyniolikos 
Kronikos numerių, autorius atsklei
džia KGB pastangas išardyti kroni
kininkų slaptus lizdus ir palaužti po-

tuo savo kontrolėje turėtų 
aukščiausiai išvystytą civilinę ir ka
rinę pramonę. Jau dabar pastebėta, 
jtad pastaruoju metu sovietai vysto 
daugiau puolamąją jėgą, ne vien tik 
gynybą.

Amerikiečiai kariniame santyky 
su sovietais bent tuo gali tuo tarpu 
pasiguosti, kad tegu ir skaičiais 
Amerika ne taip imponuojanti, bet 
vis tiek pranašesnė techniškai.

__________________________  
cur

KI A I
"atstovavo inž. A. Venskus - Europė
jinio Sąjūdžio Lietuvių Komiteto 
gen. sekretorius.

Kongresą palaikė ir net jame da
lyvavo eilės vakarų Europos vals
tybių vyriausybių nariai, parlamen
tarai, politinių partijų vadai ir kt.

Amerikos lietuvių kunigų lyga iš- • 
leido angliškai knygutę “No Greater 
Love“, kur aprašoma lietuvaitės Ni
jolės Sadūnaitės byla ir teismas ir 
jos heroiška laikysena teismo metu. 
Lietuvoje. ***

Iš ministerio pirm, pareigų pasi
traukė Anglijos vyriausybės galva 
ir darbo partijos vadas H. Wilsop.

Richard Krickus, politinių mokslų 
profesorius, autorius straipsnio 
"Faith and State in Lithuania“, kurį 
paskelbė Washington Post dienraš
tis

grindžio ryžtą. Nėpajfontlratų/su-1 
ėmimų, tardymų ir teismų, Kronika 
ir toliau skleidžiama. R. Krickus iš- 
vedžioja:
...‘Kronika parodo, jog nepaisant 
visų valstybės pastangų, kovingieji 
(katalikai išaugo iš nedidelės, dva
siškių vadovaujamos grupelės į są
jūdį, kuriame reiškiasi įvairaus am
žiaus ir kilmės lietuviai iš viso kraš
to. Tuo tarpu disidentai sovietų in
telektualai mažai tesusilaukia para
mos iš kitų sluoksnių.

Ateitis neaiški

R.Krickus savo straipsnį baigia, 
įspėdamas, jog ‘...būtų neišmintinga 
perdėti kovingųjų sąjūdžio 
stiprumą. Ateitis nėra aiški, o 
sovietų valdžia yra stipri. Nežinia, 
ar KGB imsis dar griežtesnių perse
kiojimo žygių, ar Kremlius nutars 
siekti kompromiso ir suteiks kai ku
rių nuolaidų Lietuvos tikintiesiems. 
Daug kas, kaip atrodo, priklausys 
nuo vakarų reakcijos.*

R. Krickaus straipsnį vėliau ats
pausdino Čikagos ‘Sun Times* dien
raštis ir kiti Amerikos laikraščiai. .

Krickaus veikalas
Šių metų pradžioje knygų rinko

se pasirodė primasis R. Krickaus 
veikalas, ‘Pursuing the American 
Dream* ( Amerikietiškos laimės be
ieškant). Čia jis analizuoja baltųjų 
tautinių mažumų Amerikoje telki
nius, ypač kiek tai liečia jų politinį 
vystymąsi. Jis svarsto šeimos, tiky
bos (ypač žydų ir katalikų), aplinkos 
ir saviveiklos poveikius naujakurių 
gyvenime, imigrantų darbininkų 
susiorganizavimą, baltųjų mažumų 
konfliktus su juodaisiais, šiuolaiki
nes politines sroves. Veikalas kupi
nas išnašų ir turi apyplatį indeksą. 
Keliose vietose autorius stabteli ir 
prie lietuvių išeivių.ISeido Anchor 
Press .Doubleday leidykla New 
Yorke, kišeniniame formate minkš-

■ , tąįs, yįrŠeliais.
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Heroizmas 
ir mes

Herojai kaip ir šventieji daž
niausiai pamatomi jau jiems pasi
traukus iš gyvenimo. Gal ir ne visais 
taškais herojus su šventuoju 
sutampa, tačiau bendrų taškų turi 
labai daug. Tiesa, išimties keliu he- 
hojų pasitaiko ir gyvų, bet nėra ir 
nebuvo gyvo šventojo.

Nežinia dėl ko mes iki šiol teturi
me tik vieną šventąjį, nors tauta jau 
daugiau kaip 700 metų kaip skaitosi 
krikščioniška - katalikiška. Už tat 
herojų - divyrių galbūt turime dau
giau, negu bet kuri kita tauta. Susi
žavėjimas herojais įsitvirtino 
drauge su tautiniu atgimimu, kada 
reikėjo žadinti snūduruojančią tautą 
ir jai priešpastatyti tautos herojiš
kus laikus su istoriniais ir legenda- 
riniais didvyriais. Ir šitas heroizmo 
kultas tebetrunka iki šios dienos. 
Netgi ir V. Kudirka į Tautos Himno 
žodžius įrašė:‘Iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia*. Ir tai buvo 
labai taikliai pasakyta, nes atideng
ta praeitis galiojo kaip veidrodis 
rezignavusiai ir priespaudos užgui
tai tautai: žiūrėkite, kokie mes bu
vome ir kokiais dabar esame.

Herojizmas rišiasi su 
pasiaukojimu visuomeniniams bei 
tautiniams interesams, su pasišven
timu ir ryžtu visuomenei ar tautai 
iškovoti, įvykdyti dalykų, kurie 
trunka ne^momentą, bet ilgą laiką. 
S o čia H nėję bendruomenėje 
herojizmas nuolat reiškiasi ir pačių 
herojų niekad nepritrūksta. Tik 
reikia išimtinų atvejų, kad tokie he
rojai būtų pastebimi čia pat, jiems 
tuos didžius darbus tebevykdant ir 
bekuriant. Ir Mindaugas savo laiku 
nebuvo herojus betverdamas Lietu
vą, o buvo savųjų klasta nužudytas. 
Vis dėl to jo idėja prigijo.

Per pastaruosius keliolika metų 
jau įsigijome nemažai ir dabarties 
herojų, kaip Simas Kudirka, Romas 
Kalanta ir kt. Nežiūrint kokia kaina 
jie vis tiek paliko gilius pėdsakus ne 
vien pavergtame krašte, bet juo la
biau ir išeivijoje, kuriai toks iš anos 
pusės herojizmas yra tarsi kibiras 
benzino ant blėstančių žarijų. 
Žmonės tačiau nepasotinami: praė
jus kiek laiko entuziazmas perdega, 
įsigali pilka ir nuobodi kasdienybė ir 
vėl dairomasi naujų herojų...

Gaunasi labai apgailėtinas ir 
liūdnas faktas, kad mes savo gyvybę 
norime palaikyti kitų pasišventimu 
ir auka. Bent toks susidaro įspūdis. 
Taip Simas Kudirka sušvito mūsų 
padangėje kaip meteoras ir po metų 
baigia įsilieti į bendrą išeivių pilką 
masę. Galimas daiktas, kad taip yra 
visur. Štai ir Šolženicinas jau iš he
rojų darosi kasdienišku žmogum. 
Stebėtina, kad to heroizmo 
dairomės iš anos pusės ir svarbiau
sia, kad kaip tik anoje pusėje tie 
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tautiniai herojai išsivysto. Bet kodėl 
nieko ne iš čia? Sakytume, sąlygos ir 
galimybės heroiškai iškilti yra vie
nodai lygios šiapus ir anapus. Hero
jais anoje pusėje pasidaro kaip tik 
tie, kurie karščiau myli savo tautą ir 
nebijo aukos už jos teises ir gerovę. 
Bet gi lygiai tokia pati meilė galioja 
ir čia, teoretiškai kalbant gal net tu
rėtų būti kaitresnė, nes kurstoma 
savam kraštui nostalgijos, nes jau
čiamės čia svetimi. Bet taip nėra. O 
nėra gal tik dėl to, kad mes daugiau 
savo mylime. 0 savimeilė arba ego
istinė meilė niekad nėra heroiška ir 
iš tokios meilės niekad ir neišaugs 
arba nebus išugdytas herojus.
Kai anoj pusėj beveik kiekvienas 
sąmoningas tautietis rizikuoja savo 
padėtimi, savo šeima, savo sveikata 
ir gyvybe, mes čia elgiamės visai 
priešingai - kad tik toji lietuviška 
veikla mažiau kainuotų, kad parei- į 
gos ar veikla mažiau atimtų laiko, 
kad nereikėtų sugaišti darbo dienos 
ar prarasti viršvalandžių. O ką jau 
kalbėti apie drąsesnį užsimojimą, 
nekalbant apie žygius, vertus hero
jiškumo, surištus su betkokia, kad ir 
mažiausia rizikalHerojais 
kiekvienas galime būti, jeigu bent 
dalį padarytume to, ką mes žodžiais 
išsakome. Lygiai kaip visi šventai
siais tapti turi tą pačią galimybę, 
nes įstatymas visiems tas pats, tik 
skirtumas tas, kad vieni myli labiau 
Dievą, kiti labiau save. (v.k.)

Lenkijos sovietizacija
Iki šiol Lenkijos Liaudies Res

publika (Polska Respublika 
Liudo va) esanti Sovietų Sąjungos 
įtakoję, palyginamai su Baltų tary
binėmis respublikomis, naudojasi 
žymiai didesnėmis laisvėmis 
spaudos, kultūros,ekonomikos, pi
liečių judėjimo į užsienį, o ypač reli
gijos praktikos srityse. Mat, Sov. 
Sąjunga, nežiūrint jos galingumo, 
priversta skaitytis su Lenkijos 
kultūrininkų, profesionalų ir 
darbininkų aukšta tautine ambicija 
ir sąmoningumu. Be to, Lenkija da
bar turi 34 milijonus gyventojų 
lenkų su labai nedidele tautinių ma
žumų priemaiša. Taigi, pagal gy
ventojų skaičių Lenkija yra viduti
nio dydžio valstybė.

Iš kitos pusės žinome, kad Sov. 
Sąjunga ypač po antrojo pasaulinio 
karo gudriai išnaudoja visokias 
progas be karo sustiprinti savo įtaką 
ne tik Europoje, bet ir kituose 
žemynuose. Tuo tarpu Amerika po 
eilės politinių nesėkmių aiškiai 
pasimetusi ir neturi savo aiškios 
globalinės politikos. Taigi, Sovietų 
Sąjunga, išnaudodama tokią padėtį 
spaudžia Lenkijos komunistų parti
jos vyriausybę norėdama dar labiau 
sustiprinti savo įtaką ir įjungti Len
kiją į savo tiesioginę kontrolę.

Lenkijos komunistų partija 
staiga, iš anksto nepainformavus 
visuomenės, sausio 19 d. įnešė į sei
mą svarstyti ir priimti naujos kon
stitucijos projektą. Seime pristatant 
konstitucijos projektą, kom. partijos 
įgaliotinis p. Babiuch pareiškė, kad 
“...konstitucinio patvirtinimo 
reikalauja Lenkijos Liaudies Res
publikos tarptautinės politikos pa
grindai* jos priklausumas pasaulio 
socialistinei sistemai, jos 
neliečiamas broliškas ryšys su Sov.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 
indelius 9% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus 
(shares) iki 10% dividendo.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtų, iš 10*/2%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš llVz%, iki $ 1000 be 
garantijos iš 12 Vi %. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

•Įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. pp. Liet. Namai, 50 Errol 

St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 pp. Liet. Namai, 6 Eastry 

St., Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

pasaulyje
Penkiolika metų užtrukusi Egipto 

- Sovietų draugystė nutrūko. Prez. 
Sadat įnešė parlamentan pasiūlymą 
draugystės su Sov. Sąjunga sutartį 
nutraukti, nes toji draugystė tėra 
tik vienšališka sovietų naudai. 
Egiptas apginkluotas sovietų gink
lais, bet jie mažai efektyvūs, nes ru
sai jiems neduoda atsarginių dalių. 
Sovietų ekonominis ir militarinis 
spaudimas toks didelis, kad -vertė 
dėl mažmožio Egiptą pulti ant kelių.

Vakariečių žvalgybiniai lėktuvai 
pastebėjo, kad pereitą savaitę tarp 
rusų ir kiniečių įvyko kruvinų susi
rėmimų Usuri pakraščiuose. Sovie
tai apie tokius incidentus nieko nes
kelbia tikėdamiesi ideologinės įtam
pos atolydžio. ♦♦♦

Prancūzijoje įvykusiuose 
savivaldybių rinkimuose. didele 
persvara laimėjo kairieji - socialistų 
ir komunistų koalicija.

Sąjunga ..“ Taigi, siekiama Lenkiją 
dar labiau palenkti Sovietų Sąjun
gos priklausomybei net įrašant 
pačioj konstitucijoj tuo tikslu atitin- 
kamus žodžius.

Tegu ir nedaug buvo laiko, sukru
to prieš valdžią Lenkijos 
Kultūrininkai, mokslininkai, organi
zacijos ir katalikų bažnyčia. 
Pasipylė įvairūs protestai bei laiškai 
seimui ir komunistų partijai. Kaip 
tik tų protestų įtakoje kai kurie 
konstituciniai straipsniai buvo 
perredaguoti.

Nežiūrint visų protestų tiek 

• Reformos Sydn. Lietuvių Klube
Jau virš dvejų metų nusistovėjusi Sydnejaus Lietuviu Klubo paren

gimų tvarka nuo kovo 28 d. keičiama: sekmadieniais nei muzikos, nei 
šokių, nei artistų programos, nebus, o bus rodomi filmai nuo 7 vai. ir 
pagal susitarimą lietuviški parengimai - paskaitos, minėjimai ir pan.

Kiekvieną penktadienį, pradedant kovo 26 d. nuo 8 iki 12 vai. šokiai 
grojant ‘Golden Trio* kapelai. Taip pat kas antrą šeštadienį bus nuo 9.30 
vai. kviestinių artistų programa, kaip kad būdavo iki šiol sekmadieniais. 
Taigi, jau kovo 27 d. šeštadienį, programoje dvi austrės dainininkės - 
citaristės Lothe ir Johana. Apie kitus artistų pasirodymus sekite 
spaudoje Lietuvių Klubo pastovų skelbimą.

Sąryšyje su programos pertvarkymu keičiasi ir klubo valgyklos va
landos pirmadieniais ir antradieniais Klubo valgykla uždaryta (permažai 
valgytojų).
Valgykla veiks kitomis dienomis:

Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 vai. v
Penktadieniais ir šeštadieniais nuo 6 iki 10 vai.
Sekmadieniais nuo 1 iki 7.3o vai.
Visi šitie pakeitinjai įvesti Klubo narių ir svečių patogumui: 

savaitgalių pramogos pradedamos penktadienių vakarais, kas padeda 
sumažinti įtampą po visos savaitės darbų. Sekmadieniai palieka 
laisvesni, daugiau asmeniškam ir bendruomeniniam bendravimui. 
Filmai bus rodomi kiekvieną sekmadienį.

Visi nariai kviečiami šiuos pekeitimus klube įsidėmėti ir prie jų prisi
taikyti. Malonu pastebėti, kad ruošiant šį pakeitimų projektą buvo 
atsiklausta'visos eilės aktyvių klubo narių ir net svečių, kurie tam entu
ziastingai pritarė. v r

pačiame krašte, tiek ir užsienyje, vis 
tik vasario 10 d. tylusis seimas priė
mė naują Lenkijos konstituciją'be 
jokių pataisų.

Naujosios konstitucijos apimty 
Lenkijos suverenumas tapo dar 
daugiau apribotas. Lenkijoje visuo
meninės tvarkos palaikymo daboto
ju ir pačios konstitucijos globėju ta
po Sovietų Sąjunga. Tenka pastbėti, 
kad naujoji konstitucija mažai buvo 
svarstyta ir priimta per tris sa

vaites.
Čia pateikiu tos naujos konstitu

cijos keletą ištraukų. Pirmame 
straipsnyje sakoma, kad ‘Lenkijos 
Liaudies Respublika yra socialistinė 
valstybė (anksčiau buvo “liaudies 
demokratinė valstybė)“

Lenkijos Liaudies Respublikos 
valdžia vadovaujasi tautos 
interesais jos suverenumu, neprik
lausomumu.. ir rišasi solidarumo 
pagrindinėmis tradicijomis su 
laisvės ir pažangos jėgomis, susti
prina draugystę ir 
bendradarbiavimą su sovietų 
Sąjunga ir kitomis socialistinėmis 
valstybėmis*.

.‘Lenkijos kopaunistų partija 
(P.Z.P.R.) bus visuomenės vado
vaujanti jėga statant socializmą*.

~ L

Konstitucijos 57 straipsnis turi 
tris pastraipas:

1. ‘Lenkijos Liaudies Respublika 
praplatina pilietines teises ir 
laisves*;

2. ‘Visų piliečių teisės yra lygios* 
ir

3. ‘Visi piliečiai privalo gerai at
likti visas pareigas tėvynei*

Vietinėj lenkų spaudoj dar nėra 
paskelbta pilno naujos konstitucijos 
teksto, o tik ištraukos, tad sunku 
nustatyti, kiek joje yra daugiau pi

liečių teisių suvaržymų.
V. Šliogeris
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O, TĖVIŠKĖ! KOKS MIELAS KRAŠTAS
POETO PRANO VAIČIAIČIO 100 METŲ SUKAKTIS

taikas išreikšdamas dviem kryptim: 
patriotine, kur ypač domijuoja gim
tojo krašto ilgesys, romantika, ir

YRA SALIS

YRA šalis, kur upės teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių, 
Ir linksmai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų vieversių.

Ten prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių darbų 
Ir prastas paradas marškonis 
Apdengia sąnarius visų.

Bet tave meiliai pavaišina, 
Kaip tik nueisi į svečius, — 
Ten tave myli, valgydina, 
Kiek tiktai leidžia išteklius.

Ir grakščios tos šalies merginos 
Ten žydi vis kuonopuikiau... 
šalis ta Lietuva'>‘vadinas.
Bet aš — neilgai ten buvau...

Atsimenu, kada į guolį
Saulutę prašo vakarai,
Ir gieda lietuviai varguoliai, 
Nes pabaigti dienos darbai...

Kaip tąsyk mergos veidą skaistų 
Prie rūtų lenkia kvepiančių, 
Dainuodamos, jas meiliai laisto. 
Lelijų skinas žydinčių...

Atsimenu, kaip vakars šiltas 
Po vasaros kaitrios dienos 
Ir oras, ramumu išpiltas. 
Nenorams traukia prie dainos ...

Kaip tąsyk varpas sunkiai gaudžia 
Ir užgirdėt toli, toli...
Senai jau paukščiai medžiuos snaudžia. 
Bet pats užmigti negali..,

Kaip upės vandens, mintys teka,.
Idėjos reiškiasi galvoj;
Gamta su tavim, rodos, šneka: 
“Gražu, gražu mūs Lietuvoj” ...

O, tėviške! koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai, — 
To neišreikš nė vienas raštas, 
Tą pasakys vieni jausmai...

Vasario 10 d. suėjo lygiai 100 
metų, kai gimė vienas iš ryškiausių 
atgimimo gadynės poetų Pranas 
Vaičaitis, kuris mirė sulaukęs vos 
dvidešimt penkerių metų, džiovos 
pakirstas atgulė Sintautų kapuose. 
Nors kilęs iš pasiturinčių tėvų, ta
čiau gyveno, ypač studijuodamas, 
labai vargingai, nes pagal ano meto 
vyraujančias pažiūras tėvų verčia
mas turėjo eiti į kunigus, bet jis tam 
pasipriešino ir dėl to jam iš namų 
bet kokia parama buvo nutraukta. 
Nuvyko į Petrapilį studijuosti tikė
damasis pats kaip nors pragyventi. 
Tiesa, jis buvo net gavęs stipendiją, 
bet jos greit neteko, nes pasirodė 
kaip lietuvis patriotas nepatikimas, 

NOREJAU AŠ DEIMANTO GRŪDUS PAGRIEBTI

NORĖJAU aš deimanto grūdus pagriebti 
Nuo žemės, o paėmiau rasą tiktai, 
Norėjau aš laimę ant svieto pasiekti, 
O teko man usnys ir dagių pluoštai.

Norėjau prikalbint prie darbo doringo, 
Prie darbo svarbiausio žmonių kuo daugiau, 
Norėjau ištarti jiems žodį širdingą, 
Bet širdis atšalusias, ledą radau.

O vis dėlto šiandien dar mintys man mena, 
Kad svieto žmonelių širdies vidury 
Gražiausi jausmai, supratimai gyvena, 
Kaip brangūs žemčiūgai giliam vandeny.

vėliau pesrsekiotas, net kalintas už 
savo patriotinius eilėraščius ir raši
nius to meto lietuvių spaudoje. Visa 
tai jo sveikatai labai pakenkė, ir vos 
baigęs Petrapilio universitete teisės 
mokslus jis grįžo į tėviškę kaip ne
pagydomas ligonis ir pagyvenęs 
metus mirė 1901 m. rugsėjo 21 d.

Dar besimokindamas Mariampo- 
lės gimnazijoje jis pasireiškė kaip 
aktyvus ir sąmoningas lietuvis, o 
ypač jo lietuviškoji veikla išsivystė 
studijuojant Petrapilio universitete. 
Jis daug rašė poezijos ir įvairiais 
s] apyvardžiais straipsnių to meto 
dar draudžiamoje lietuviškoje spau
doje. Išryškėjo Pranas Vaičaitis 
kaip talentingas poetas, savo nuo- 

asmenine kryptimi, kur poetas 
sukūręs ypatingai jautrių ir gražių 
elegijų.

Poezija ir dailioji literatūra P. 
Vaičaičiui buvo sritis, kur galėjo ir 
norėjo poetas pilniausiai atsiskleisti, 
tačiau ano meto sąlygos ir tautiniai 
patriotiniai motyvai bei visuomeni
nė veikla poetą, kaip kitus ano meto 
kultūrininkus ir veikėjus, atitraukė 
nuo tiesioginio pašaukimo ir įkinkė į 
kitus darbus. Šialia grynosios lyri
kos P. Vaičaitis buvo užsimojęs su- 

. kurti platesnio masto epų, bet neiš
tesėjo. Taip pat P. Vaičaitis yra pa
rengęs gana gražių ir sklandžių ver
timų iš rusų kalbos (Puškino, 

Llermontovo).

Spausdino P. Vaičaitis savo kūry
ba ano meto draudžiamoje lietuvių 
spaudoje, už ką jis nukentėjo - buvo 
persekiojamas, net kalėjime paso
dintas. Tik jam mirus susigriebta jo 
kūrybą surinkti ir atskirai išleisti. 
Pilnas jo raštų rinkinys buvo 
išleistas 1921 m. su plačia jo dėdės 
kun. J. Vaičaičio paruošta poeto 
biografija.

Šalia Maironio Vaičaitis buvo vie
nas iš stipriausių atgimimo laiko
tarpio lietuvių poetų. Jo daugybė 
eilėraščių dar ir šiandie yra populia
riai deklamuojami tiek išeivijoje, 
tiek ir dabartinėje Lietuvoje.

.................. .!« .W.!” v*"*.?'

DIENORAŠTIS

PUNTUKO STOVYKLOJE
Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

Po lietingos nakties, rytas išaušo 
giedras. Tvirtai kvepėjo žemė ir 
miškas. Per inspekciją paaiškėjo, 
kad kai kurios palapinės turėjo blo
gai iškastus grioviukus, reikėjo 
pasitaisyti ir išsidžiovinti . Pioneri- 
jos klaidų neišvengė ir stovyklos 
štabo pastatai.

Šiandien sekmadienis, laukiame 
svečių, o paukštytės ir vilkiukai ma
myčių, žinoma, su gardumynais ir 
limonadu.

Jau dvi dienos kaip gražūs George 
upės krantai nebematė Puntuko 
skautų, besitaškančių vandenyje. 
Kaip manote, kas labiau pasiilgo - u- 
pė skautų, ar skautai upės? Šiandien 
prieš pietus aplankėme upę ir išsi
maudėme. Kai kalnas netėjo pas 
Mahometą, tai Mahometas nuėjo 
prie kalno.

*♦*

Deja, lauktų svečių nedaug tesu
laukėme, nei vakar, nei šiandien. 
Kodėl taip, jei mes nebijome per lie
tų stovyklauti, kodėl turėjo svečiai 
bijoti mus aplankyti? Kur tie visi 
vyresnieji skautai, skautų bičiuliai, 
kurie taip nori, kad mes per tautines 
šventes 'stovėtume uniformoti su 
vėliava pamaldose, o mūsų neap
lanko net. vieną kartą į metus?

Nuostabiai gražus dalykas yra pa
maldos gamtoje, po atviru dangum. 
Čia mes neturime jokių architektū
rinių apsitverimų, viskas taip arti 
Dievo. Mes čia turime tik vieną 
akmens altorėlį ir aikštelę miško vi
duryje, kur kapelionas s. kun. P.

Rašo Aleksandras Kelmietis

Butkus atlaikė mums pamaldas ir 
pasakė prasmingą pamokslą.

**♦

Sekmadienis praėjo be lietaus, ir 
laužą kūrename po atviru dangumi. 
Dalis tėvų pasiliko prie laužo, jie tu
rės progos pamatyti savo vaikų 
akyse nuostabų pagyvėjimą, ugnies 
pažadintas atgimsta protėvių krau
jas ir dainų meliodijos nusileidžia į 
širdies gelmes su visu savo grožiu. 
Jokios kitos priemonės to negali pa
siekti, kaip jaunimo susibūrimas 
prie degančio laužo. Todėl laužai 
taip yra mėgstami jaunimo.

Tylos trimitui nuaidėjus, stovy
kloje liko tik vienas mėnulis, 
besimaudąs debesų bangose. Kai 
visi kiti sulindę į tamsias palapines 

miegojo, aš žiūrėjau pro palapinės 
plyšį į jį ir į mišką. Kada mėnulis 
pasineria tamsiuose debesyse, 
miškas pavirsta juoda naktimi, bet 
kai jis išlenda, tada nuostabi diena 
pasirodo miške. Taip aš žiūrėjau į tą 
dangaus prožektorių, kol atėjo eu
kaliptas ir uždengė palapinės plyše
lį. Tada jau visiems labanaktis... 
Sausio 12 d.

Visą naktį lijo. Laukiame giedros, 
kaip gervė lietaus. Po to, kai atvyko 
į stovyklą sesė Lialė ir sesė Elenutė 
su skaidriomis šypsenomis, stovyk
loje tuoj šviesiau pasidarė, bet tik
ros giedros dar nebuvo.

♦♦♦

Palapinėse sėdėti niekas nenori, 
reikia ką nors išgalvoti. Po pusryčių 
staiga dingo iš valgyklos visi suolai 
ir stalai. Vienos Rimo rankos mos
telėjimu, visa Puntuko stovykla pa
virto Shakespearo teatru. Tik, 
žinoma, sumodernintu, nes čia 
nebuvo hamletiško šūkio: ‘Būti, ar 
nebūti', visi tvirtai stovėjome už 
būti

“Puntuko“ stovyklos viršininkas
s.v.sl. Antanas Mikus

Kai kurie vilkiukai ir paukštytės 
pusryčių nevalgė. Patyrinėjus rei
kalą paaiškėjo jų gudrybė. Mat, 
vakar mamytės atvežė jiems skanu
mynų, kas buvo nesuvalgyta, reikė
jo atiduoti apsaugai nuo skruzdelių į 
virtuvę. Kad išvengus tokios ‘rek
vizicijos*, kai kurie jų perkietai pri
kišo savo pilviukus, ir šiandien pus
ryčių jau nebegalėjo sutalpinti.

♦♦♦

Šiandien kai kurie skautai ir vil
kiukai turėjo iškylą į netolimas apy
linkes. Mažasis vilkiukas Raimondas 
grįžo su gėle, kurią įteikė stovyklos 
adjutantei sesei Laurai. Laura atsi
dėkodama pasiūlė jam bučkį, bet 
mažasis įsimylėjėlis atsisakė nuo to
kio eksperimento.

♦♦♦

Pasirodo, kad po lietaus upės 
vanduo toks pat šlapias, kaip ir prieš 
lietų, tik dabar purvinas. Edis skau
tams maudytis neleido, bet Rober
tas ne tik išsimaudė, bet lazdą be
gelbėdamas kuo ne pats ‘nuskendo*.

Nukelta į psl. *4
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Alio! Alio! SPECIALIAI ♦MŪSŲ PASTOGEI*

KALBA AMERIKA!
Rašo ‘M.P.‘ bendradarbis ROMAS SAKALAS 

✓

Detente bendruomenėje
Šį pavasarį (bal. 24-5 d.d.) Ame

rikos lietuviai rinks aštuntąją JAV 
LB Tarybą, vyriausią Lietuvių Ben
druomenės organą. Rinkimams ar
tėjant, atsinaujimo šnekos apie pas
tangas šalinti Bendruomenės gre
tose kilusią nesantaiką.

Jau ilgesnį laiką tęsiasi ginčas 
tarp vidurio kelio šalininkų, Čikagos 
‘Naujienų* kolektyviai vadinamų 
‘frontininkais* (nors didesnė Tary
bos narių dalis jiems nepriklauso ir 
jiems nesimpatizuoja) ir negausaus 
sparno, kurį neoficialiai remia ilga- 

' laikė Bendruomenės konkurentė 
politinės veiklos baruose - Amerikos 
Lietuvių Taryba (ALTa).

Tarp kitų nesantaikos priežasčių 
yra ryšių su okupuota Lietuva 
klausimas. Bendruomenę 
valdantieji nuosaikieji pasisako už 
principą ‘skirti okupantą nuo oku
puoto lietuvio* ir ragina toleruoti 
tuos, kurie yra užmezgę ryšius su 
Lietuvos lietuviais. Tuo tarpu 
ALTos šalininkai griežtai pasisako, 
prieš beveik betkokius ryšius, o to
kie laikraščiai kaip ‘Naujienos* ir 
‘Laisvoji Lietuva* aiškina, jog tai esą

Puntuko ...
Akelta iš psl. 3

Čia kas per didvyriškumas? Lazda 
juk neskęsta; kam dėl jos 
skandintis. Pagaliau po tokio ilgo 
laukimo, vakare, su lietumi prisista
tė ‘Official* (Gediminas), jis mums 
atvežė lietų, o mes jo ’ jau 
nebenorime. Bet jis mokėjo išsipirkti 
pasiūlė laužą kurti šalia valgyklos, 
lauke, o programą atlikti po valgyk
los stogu. Idėja puiki. Sukūrėm lau
žą, kad liepsnos kilo per lietų iki 
medžių viršūnių, o mes po stogu 
dainuojame, šokame, vaidiname, 
krykštaujame, kaip niekur nieko. 
Kada atėjo laikas giedoti maldelę 
‘Ateina naktis*, lietus, kaip tyčia, 
sustojo, leisdamas mums atlikti savo 
tradiciją, rankomis susikabinus ra
teliu apie laužą sugiedoti - Ateina 
naktis .. la-ba-nak-tis!

Sausio 13 d.
Nors lietus gerokai naktį lijo, bet; 

palapinės sausos. Visi šlapi rūbai 
buvo surinkti ir išvežti į džiovyklą. 
Atrodo, kad lietus mūsų neįveiks, nė 
vienas nenori važiuoti namo, nėra 
nei slogomis sergančių, visų nuo

taika gera. Jau kelintą dieną mau
domės po dušu, sūtaupom daug lai
ko pasiruošimui patyrimo 
laipsniams įsigyti. Dyki nesėdim, ir 
tas veda mus į pergalę.

♦♦♦ ♦
Vienam Hiesiruošiamčiam į II-jį 

patyrimo laipsnį parodžiau Lietuvos 
Vytį ir paklausiau, Įsas čia toks? Jis 
pagalvojęs atsakė: ‘ST. George4. 
Nedidelė klaida, sumaišyti du rite
riai gyvenę skirtingais laikais ir 
skirtingose kultūrose. Esu tikras, 
kad per egzaminus tos klaidos nie
kas nepakartos. Graži mozaikinė 
Lietuvos Vytis visą laiką puošia 
mūsų valgyklą, kiekvienas turi pro
gos gerai susipažinti su ja.

Mūsų Pastogė Nr.ll,1976.3.21, psl.4 

pasidavimo Lietuvos okupantui 
požymis, kartais su ta nuomone ne
sutinkančius stačiai išvadindami 
‘kolaborantais*.

Galimybės pasiekti kokį nors 
kompromisą yra trukdomos asme
niško ALTos ir LBnės vadovybių 
ginčo.

Tarpusavio įtampos įsiliepsnojo į 
atvirą kovą, kai 1973 metais ALTo 
sparnui nepavyko septintosios Ben
druomenės Tarybos rinkimų boiko
tas. Jo skaičiui BL Taryboje dar la
biau sumažėjus, nutarta atsiskirti, 
įsteigiant ‘reorganizuotą* 
Bendruomenę.
TAIKOS ŠAKELĖ AR IŠŠŪKIS?

Čikagos dienraštyje ‘Drauge* ne
seniai (vas. 23 d.) atspaustame ve
damąja m e raginama
reorganizantus*...drąsiai 
kandidatuoti naujosios tarybos rin
kimuose. Jeigu tie kandidatai bus 
verti, jie gaus daugiau balsų už da
bartinius LB vadovus ir tuo pačiu 
legaliu būdu perims visos Lietuvių 
Bendruomenės vadovybę. Galima 
darytį išvadą, jog tai yra siūlymas 
susitaikinti. Iš kitos pusės, tai gali

Kepamės duonos laužo žarijose
Visa stovykla labai didžiuojasi 

Puntuko vardu. Sesė Elenutė 
sukūrė Puntuko dainą, kuri 
giedama, kaip šios stovyklos 
himnas. Gi vilkiukai ir paukštytės 
šiandien pradėjo kitą istorinį žygį:j 
akmenį kala Puntuko vardą, prižiū
rint vyr. broliams. Nežiūrint 
sunkaus kalto ir plaktuko, jie daug 
padarė. Toliau tą darbą tęs sesės ir 
broliai skautai, o užbaigs skautai 
vyčiai. Tik visi pridėję pirštą galė
sime pasakyti, kad visiems Puntu
kas priklauso.

*♦*
Sesė Vida taip ištreneravo Pun

tuko astronautus, kad dar šiąnakt 
jie pasiryžę išskristi į erdves. Pun
tuko redakcija girdėjo, kai brolis 
Antanas tarėsi su broliu Viktoru, 
kad rytoj pusryčiams tik pusės 
maisto tereikės, kiti pusryčiaus mė
nulyje.

♦**

Sausio 14 d.
Per vėliavos pakėlimą visi 

matėme, kaip blogai būti viršininku 

ma laikyti iššūkiu reorganizantams 
patikrinti savo populiarumą plačio
sios Amerikos lietuvių visuomenės 
tarpe.

Iki šiol nėra žinoma, ar reorgani- 
zantai imsis rizikos ir priims iššūkį. 
Tačiau yra pagrindo abejoti, nes re- 
organizantų stiprumas labiausiai 
reiškiasi beveik išimtinai Čikagoje ir 
tai tik tam tikruose sluoksniuose, 
kurie nori matyti ALTos monopolį 
politinėse lietuvių išeivių pastango
se arba naiviai baiminasi dėl išeivi
jos ‘sukomunistėjimo*. Kita vertus, 
jei reorganizantai jausis 
pakankamai stiprūs ir gerai savo 
šalininkus suorganizuos, o likusioji 
visuomenė nelabai rinkimais 
domėsis, tuomet jie gali pasiekti di
desnių, nors ir ribotų, laimėjimų. 
Tokiu atveju bus ypačiai įdomu ste
bėti pirmąją naujosios Tarybos se
siją, kurioje tradiciniai yra renkama 
nauja JAV LB Krašto Valdyba. 
Šiuometinis pirmininkas Juozas 
Garla ir jo valdyba yra ypač stipriai 
pasireiškę politinėje veikloje ir kri
tiškai atsiliepia apie ALTos kompe
tenciją vienai šioje srityje 
darbuotis.

Kai mes visi patogiai po stogu sto
vėjome, jis su savo adjutantais sto
vėjo lietuje. Lietus kiaurai merkė 
juos, nepalikdamas nė vieno sauso 
siūlo.

Mes žinome, kad joks lietus mūsų 
vadovų neįveiks, neįveiks ir mūsų 
kol turime savo tarpe sesę Gintą ir 
brolį Rimą. Mes šokame ir dainuo
jame kartu su jais. Ir kaip dar dai
nuojame, kaip šokame, pavydėtų 
pati komedijos mūza Talėja, kuri 
paprastai dėvi ant veido kaukę, kad 
galėtų juoktis, kai nori verkti. Mes 
gi nenustojame niekados juokęsi ir 
kaukių nevartojame.

♦♦♦

Po pietų sustojo, ir jau matosi 
mėlynas aukštas dangus pro debesų 
properšas. Daugiau lietaus neturė
sime. Gamta pagražėjo, pagyvėjo ir 
mes savo dvasia arčiau suaugome su 
ja, ir todėl tapome skautiškesni.

(Bus daugiau)

TREČIA ALTERNATYVA?

Vieniems ir kitiems mažiausiai 
pažįstamas elementas yra jaunes
nioji veikėjų karta, kuri kaskart vis 
labiau domisi bendruomeniniu 
darbu.

Jeigu naujoje Taryboje atsiras 
daugiau jaunimo, galimas dalykas, 
kad iškils siūlymas įtampas mažinti 
palaipsniui, užuot ieškojus kokio 
nors ‘galutinio* sprendimo. Kita 
vertus, jaunesniems tikriausiai ma
žiau rūpės ‘Naujienų* ar ‘Laisvosios 
Lietuvos* polemikos ir jie gali pakir
sti reorganizantų kojas visai į juos 
nekreipdami dėmesio.

Viena yra aišku - per eilę metų iš
sivysčiusios nesantaikos šie rinki
mai nepašalins.Bet šis pavasaris su
teiks progos pasukti susitaikinimo 
keliu, arba dar labiau išsiskirti.

JAUNIMO KONGRESO TEMOMIS
‘Šis kongresas stipriais ryšiais 

sujungė pasaulio lietuviškąjį 
jaunimą ir suteikė naujų jėgų, dide
snio ryžto bendrai veiklai ir kovai už 
tėvų žemę - Lietuvą*. Taip ‘Dirvoje* 
(vas. 5 d.) apie Jaunimo Trečiąjį 
Kongresą rašo clevelandietė Ugnelė 
Stasaitė.Kiti teigiami atgarsiai apie 
Pietų Amerikoje vykusį Kongresą 
aptinkami ir kitur Amerikos lietuvių 
spaudoje. Tačiau Čikagoje leidžia
muose *Akiračiuose‘(mėnraštyje) 
Arturas Hermann (iš Vokietijos) įs
pėja, jog kongresų pasisekimas 
matuotinas pokongr e sine veikla. 
Anot jo, primieji du kongresai ^ne

paliko žymesnių idėjinių pėdsakų..* 
ir viliasi, kad šiame Kongrese bus 
‘sudaryta pokongresinės veiklos 
programa, gal geriau veiklos gemai, 
kuriuos (Jaunimo) sąjungos skyriai 
galėtų pagal sąlygas pildyti. Gal fa- 
da netektų sekančio jaunimo su
bruzdimo laukti iki ketvirtojo kon
greso*. (Akiračiai 1976 m. sausis)

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS 
VAŠINGTONE

Balandžio pradžioje (10-11 d.d.) 
Amerikos sostinėn suvažiuos daug
maž 60 lietuviškojo jaunimo - JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Taryba 
ir JAV Kongreso atstovai. Tai bus 
pirmas pokongresinis viso krašto 
mastu suvažiavimas. Pagrindinis 
pasitarimų tikslas'bus sutarti dė to
limesnės Sąjungos veiklos Jaunimo 
Trečiojo Kongreso akivaizdoję. 
Ypač opu bus surasti tinkamą poli
tinės veiklos koordinatorių.

Įkurta 1973 m., JAV LJS iki šiol 
reiškėsi vien, Trečiojo Kongreso 
ruošos darbuose. Šiame 
suvažiavime teks sustatyti planus, 
kaip plėtoti Sąjungos veiklą paski
rose lietuvių kolonijose. Vienintelis 
aktyvus skyrius yra Los Angeles 
mieste.

''l «*«
Pranešama, kad Lietuvoje šiuo 

metu yra 86.850 lengvųjų automo
bilių ir 212.945 motociklai.
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KONGRESINIAI NUOTYKIAI
Pasakoja: E.Castropavičius, R. Peronauskas, Kreiva Strėlė

(Tęsinys ii Ar. M. P. Nr.)
Atvykome į Rio aerodromą.

Negali būti! Mums ką tik 
išaiškino, kad mūsų bilietai nega
lioja skristi toliau i Buenos Aires. 
Šiuo metu visi kongresantai buvo 
pasakiškai išvargę ir daugelis 
snaudė sukritę ant čemodanų. Mūsų 
padėtis darėsi vis rimtesnė. Niekas 
iš mūsų nemokėjo ispaniškai, tai ne
galėjom stipriau protestuoti Varig 
lėktuvų kompanijai, kad mes atsi
dūrėm tokioj netikėto j ir pavojingoj 
padėty. Didelis skaičius čemodanų 
viliojo vietinius vagis, kurie tą dieną 
keletą kartų buvo mus apsupę 
varvindami seilę į mūsų turtą. 
Laimei keli kongresantai išsilaikė 
neužmigę ir ėjo sargybą, kuri parei
kalavo didelių pastangų, nes priešas 
buvo čia pat ir tik laukė mažiausios 
progos ką nors nukniaukti.

Ir tokioj padėty mes išbuvome 
keturias ar penkias valandas lauk
dami žinių iš K. Zdaniaus, J. Petrai
čio ir A. Milvydo, kurie buvo išėję 
išaiškinti bilietų reikalą su Varig 
lėktuvų kompanija. Pagaliau po 
daug pastangų ir kraujo gadinimo 
pavyko gauti autobusą, kuris mus 
sutiko nuvežti į viešbutį. Tačiau tuo 
metu mes nežinojom, į kur tas 
autobusas mus nuveš. Galų gale au
tobusas mus atvežė į Gloria viešbutį 
prie Flaming paplūdimio ir buvome 
labai maloniai nustebinti sužinoję, 
kad turėsim nemokamą nakvynę ir 
maistą viename iš geriausių Rio 
viešbučių ‘

Australiečiai kongresantai Flamingo paplūdimy Rio de Janeiro

Viešbutyje bandėme pirmą naktį 
kaip nors telefonais susiskambinti 
su Rio lietuviais tikėdamiesi, kad čia 
yra lietuvių, organizatorių, kurie 
gali mums kaip nors padėti. Deja, 
nei čia, nei Rio, nei Urugvajuje bei 
Argentinoje tokių neprisišaukėme, 
ir mūsų nuotaikos dar labiau smuko. 
Tiesiog per stebuklą vienas skam
binimas į Argentiną mums pavyko. 
Mums paaiškėjo, kad Argentinoje 
vyksta dar viena revoliucija ir kad 
mes čia esame įklimpę vien dėl 
vietinių valdininkų žioplumo. Kai 
reikalai šiek tiek paaiškėjo, mūsų 
įtempta nuotaika atslūgo, mes sten
gėmės kuo įdomiau išnaudoti laiką. 
Nuvažiavom į vieną naktinį Rio 
klubą, kur šokom ir dainavom, 
vietiniai naktibaldos prisidėjo prie 
mūsų ir taip susipažinom su brazi
lišku temperamentu. Pagaliau;. 
Varig lėktuvų kompanija mums 
parūpino lėktuvą į Buenos Aires ir 
mes tikrai apsidžiaugėm, kad paga
liau pateksim į Jaunimo Kongresą ir 
susitiksim su kitais lietuviais.

Nutūpus Buenos Aires aerodrome 
pamatėm, kaip funkcionuoja 
lietuviška organizacija: čia niekas 
mūsų nepasitiko - jokio lietuviško 
kvapo. Niekas net ir nežinojo, kad 
mes jau čia. Mūsų nusivylimas buvo 
tikrai skaudus, nes atrodo, niekam 
nerūpėjo, kad mes atskridę 30.ooo 
mylių ir išleidę daug pinigų, buvome 
palikti Dievo valiai. Niekas iš orga
nizatorių neatvyko ir nepasidomėjo

Pirmas Rytas Brazilijos saulėje, Rio de Janeiro, netikėtai įstrigę be 
namų ir prieglobsčio.

mumis. Vėl prasidėjo snūduriavimas 
ant čemokanų ir įtemptas 
budėjimas, kad jų kas nepavogtų. 
Net ir tualetai aerodrome buvo už
rakinti. Pagaliau po daugelio 
valandų atvažiavo autobusas mūsų 
paimti. Sulipom į autobusą visai ne
sirūpindami, nei kur mus nuveš, nei 
kur padės. Tiek buvom nusikamavę, 
kad susėdę tuoj sum igom. Pagaliau 
mus pristatė į jaunimo stovyklą. Čia 
lietuviški biurokratai paspaudė 
mums rankas, surinko mūsų pasus, 
išlupo didelius mokesčius ir nuvedė į 
miegamuosius barakus. Vienas di
delis kambarys, priverstas nešvarų 
čiužinių, apdriskusių pagalvių. 
Tikras tarakonų rojus. Toks jau gy
venimas. Paguodai bent buvo 
didžiulis maudymosi baseinas, kuris 
pasidarė jaunimo centras kaitrioje 
Argentinos saulėje.

Pirmas vakaras praleistas prie 
laužo. Kiekvienas kraštas turėjo 
savo pasirodymus. Mūsų rdaina 
‘pasivaikščioti išėjau' taip visiems 
patiko, kad ji pasidarė tiesiog tre
čiojo kongreso oficialia daina. Po 
laužo vienuoliktą valandą buvo 
atidaryta alaus baras - palapinė, prie 
kurios susirinko visas jaunimas ir 
dainavo ir šoko per visą naktį 
grojant įvairiausiais instrumentais: 
pietiečiai su savo būbnais, ameri
kiečiai su akordeonais ir gitarom, 
australiečiai su kazoos(tradicinis a- 
boridženų instrumentas). Saulei 
patekėjus mes sugrįžom į savo 

kambarį, išvaikėm tarakonus ir 
po Rio de Janeiro sumbgom 

išsitiesę horizontaliai, pirmą kartą.
Pagaliau prasidėjo ir oficialios 

kongresinės paskaitos. Jos buvo pa
vėluotos dėl Argentinos politinių 
problemų. Pirmą paskaitą skaitė 
V.Vebeliūnas iš New Yorko tema 
‘Ekonominiai Ryšiai Jaunimo Veik
loj*. Tai buvo kalba apie finansines 
korporacijas ir kaip jomis gali pasi
naudoti jauni biznieriai. Tema neti
ko nei australams, nei pietų ameri
kiečiams. Prelegentas užbaigė savo 
pašnekesį ragindamas 
kongresantus, kad jie prikalbintų 
tėvus pirkti jo kompanijos akcijas. 
Buvome tiesiog pritrenkti, nes jau
nimo kongresas buvo panaudotas 
savanaudiškiems finansiniams inte
resams. Gal tas tiko Čikagos ar New 
Yorko lietuviams, bet mes austra
liečiai šito negalėjom priimti už 
tikrą pinigą.

Iš kitų paskaitų pažymėtinos: 
gruodžio 20 d. argentmietįs A. Ver
bickas kalbėjo apie jaunimo kong
reso tikslus, gruodžio 21 d. prel. Ra- 
gažinskas iš Brazilijos kalbėjo apie 
Lietuvą dabar, gruodžio 22 d. syd- 
nejiškis A. Pilka papasakojo apie 
bendrą lietuvišką gyvenimą. Gi 
Kūčių dieną, gruodžio 24 d. E. 
Bradūnaitė iš Čikagos kalbėjo apie 
lietuviškas Kūčias ir Kalėdas.

(Kitą savaitę lietuviškos Kūčios ir 
Kalėdos stovykloje arba Kaip pali
kau ašaras Argentinoje)

Nauji leidiniai
Pranas Naujokaitis. 

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
ISTORIJA. II tomas (1907-1928). 
Išlaido JAV Lietuv. B-nės Kultūros 
Taryba 1975 m. Čikagoje. Kietais 
viršeliais didelio formato 582 psl. 
Tiražas 1000 egz. Kaina $ lO.oo.

Rašytojas Pranas Naujokaitis 
žinomas kaip literatūros kritikas ir 
taip pat poetas, pastaruoju metu ir 
literatūros istorikas. Jo tokios pat 
apimties kaip ir šis prieš keletą me
tų pasirodė Lietuvių Literatūros Is
torijos I tomas, apimąs laikotarpį 
nuo senųjų laikų iki 1907 m.

Išsamios lietuvių literatūros isto
rijos iki šiol dar neturėjome, 
išskyrus vadovėlius mokykloms. 
Pradžią davė dar nepriklausomybės 
laikais prof. V. Mykolaitis, paruošęs 
vieną daugiau konspektinį liet, lite
ratūros tomą, bet daugiau prie to jis 
negrįžo. O išsamesnės mūsų litera
tūros istorijos būtinai reikia atsime-

I » > » > » » I • • Į t . . I < * J 

nant, kad dabar Lietuvoje 
ruošiamos ir leidžiamos liet, litera
tūros istorijos knygos yra labai vie
našališkos ir tendencingos, kurios 
neapima mūsų literatūros plačiąja 
prasme. Šitą spragą ir stengiasi už
pildyti Pranas Naujokaitis, jau iš
leidęs du tomus ir pakely trečiasis. 
Tegu ir su trūkumais, vis tik P. 
Naujokaitis atlieka labai reikšmingą 
darbą, juo labiau, kad šioje vietoje jį 
galėtume laikyti pradininku.

ŠVIETIMO, GAIRĖS.

Lietuviško ugdymo žurnalas 
mokyklai ir šeimai Nr. 13 (17). Lei
džia JAV Švietimo Valdyba. Čikaga, 
1975 m. Žurnalas knygos formato 82 
psl. Redaguoja Pr. Karalius. 
Žurnalas išeina du kartus per 
metus. Kaina metams 3 dol, atskiras 
numeris 1 dol. 50 cnt. Adresas: 
Švietimo Gairės, 415 Plum street, 
Michigan City, Ind., 46360, U.S.A.

METMENYS. 30-ta knyga. 
Kūryba ir analizė. 1975 m. Reda-

> • ■ ■

SKAITYTOJO
BALSAS

PENSININKAI IR LAIKRAŠČIAI

Mūsų Pastogės Nr. 3 v.k. iškel
tas pensininkams nupigintos laik
raščių prenumeratos klausimas su
silaukė trijų skaitytojų pasaisakymų 
‘M.P.Nr 7-9. Prieš prenumeratos 
pensininkams nupiginimą pasisakė 
v.k. ir p. V. Šliogeris, atrodo, moty
vuoja pagrįstai.
Iš tikrųjų, Australijoje daugumas 
mūsiškių, išeidami į pensiją, yra 
gražiai susitvarkę, susitaupę ir iš 
dabar gaunamos pensijos gali pra-

guoja Vytautas Kavolis. Kaina 
metams 10 dol. Atskiro (šio) nume
rio kaina 3 dol. Administruoja M. 
Paškevičienė, 3308 W. 62nd. PI., 
Chicago, ID. 60629, U.S.A.

Šiame numery gausu poezijos 
(L. Sutema t Aldona Veščiūnaitė iš 
Australijos, Jurgis Šlekaitis), keli 
rimti ir gilūs straipsniai (A. 
Mickūnas - Veikla ir istorinis laikas, 
K.P. Žygas - Čiurlionio dailėtyros 
klausimais) platus kritikos skyrius.

gyventi. Aš pats esu pensininkas, 
nedirbu ir neturiu sunkumų užsi
prenumeruoti laikraščiams ir 
nusipirkti knygoms. Tačiau 
visuomet atsiras išimčių, kurie dėl 
vienokių ar kitokių susidėjusių ap
linkybių tikrai bus nepajėgūs 
užsimokėti pilną prenumeratą. Į to
kių pageidavimus reikėtų atsižvelgti 
ir nepalikti jų be lietuviško 
laikraščio. Pasitaikė nugirsti vieno 
pensininko pareiškimą, kai būsią 
paskelbta, kad visi pensininkai 
moka pilną prenumeratą, tuomet ir 
jis mokėsiąs. ' -

Kai patariama ar siūloma kitam 
ką nors daryti ar nedaryti, tai pap
rastai žiūrime ir klausiame, ar pa- ; 
tarėjas pats tai vykdo. Kai p. V. 
Šliogeris siūlo mokėti pilną prenu
meratą, tai jis pasisako apie save, 
kiek jis išleidžia laikraščiams ir žur
nalams: Atrodo, tatai reikėtų 
priimti kaip - pavyzdys patraukia, 
bet neprikišti norą pasigirti, net jo 
parodytų išlaidų skaičius pakeičiant.

■ ■ . t '.
Kadangi lietuviškų laikraščių į. 

prenumeratorių daugumą greitai -.r 
sudarys pensininkai, tat nuo mūsų 
priklauso, ar mes juos išlaikysime ar 
numarinsime, nors, pasišventusių 
veltui rašančių netrūksta.

Jz. Ramanauskas. < . - • - -■

įsų Pastogė Nr. 11,1976.3.21, psl. 5
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Pabaltijo progrindžio šauksmas
"Mūsų tikslas: nepriklausomybes atstatymas 

Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje"
Dienraštis “Draugas“ Čikagoje 

kovo 3 d. pogrindžio veikėjų Pabal- 
tyje bendrų atsišaukimą į laisvąjį 
pasaulį, kurį čia ištisai cituojame.

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui, tėvui ir seneliui a.a. Eduardui BLIOKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią padėką:
kun. P. Butkui už maldas koplyčioje, gedulingas šv. Mišias ir gražų 

atsisveikinimo žodį;
Kun. P. Martuzui už šv. Mišių auką ir p. Br. Kiveriui už vargonavimą; 

p.p. V, Bukevičiui ir K. Burneikiui už jautrius atsisveikinimo žodžius.

Latvių Tautinis fondas Šve
dijoje gavo slaptai atvežtą es
tų, latvių ir lietuvių politinės 
pogrindžio organizacijos bendrą 
atsišaukimą j laisvojo pasaulio 
Pabaltiečių sąjungą. į viso pa
saulio laisvę mylinčių tautų va
dus, organizacijas ir sąjungas. 
Atsišaukimą pasiraivė dvi estų, 
trys latvių ir viena lietuvių po
litinė grupė. Tai redo, kad vi
sose trijose okupuotose Pabal
tijo valstybėse veikia politinės 
pogrindžio organizacijos, kurių 
tikrins yra siekti laisvės ir ne
priklausomybės.

Atsišaukimo tekstas
Mūsų tikslas: nepriklausomy

bės atstatymas Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje, žmogaus pa
grindinių teisių pripažinimas Pa
baltijo tautoms ir šio klausimo 
iškėlimas laisvę mylinčii’jų tau
tų sąjungoje — Jungtinėse Tau
tose. Norime, kad J. Tautos pa
šalintų marionetinių režimų vieš 
patarimą Pabaltijo respublikoj 
ae. Jie negali reprezentuoti es
tų. latvių ir lietuvių tautų sie
kius ir norą.

šiuo laišku mes kviečiame vi-* 
so pasaulio žmogaus teises my
linčias valstybes, organizacijas 
ir sąjungas susilaikyti bent nuo 
kompromisinių nuolaidų šiais 
klausimais su Sovietų Sąjunga.

Mes prašome JAV Kongresą 
ir ateityje kovoti. už teisingą 
žmogaus teisių įgyvendinimą, 
mūsų valstybėse ir kviečiame^ 
JAV mokslininkus, meno dar
buotojus ir visas organizacijas, 
bendraujant su Sovietų Sąjun
ga, priminti jai, kad ji nepildo 
viso pasaulio pripažintų elemen
tarinių žmogaus teisių.

Daugybė sovietų piliečių gali 
paliudyti ir įrodyti, kad, nežiū
rint labai išreklamuotų sovietų 
“bendradarbiavimo ir žmogaus 
teisių” gerbimo šūkių, žiauru
mas ir nežmoniškumas sovieti
nio režimo nėra pasikeitęs. Veid
maininga yra smerkti žmogaus. 
teisių pažeidimus, kur nors ki
toj pasaulio dalyje, kai neprisi
laikoma jų savo krailte.

pasinaudodami šia proga, mes 
prašome pasaulio bendruome
nės, laisvę mylinčių tautų ir vy
riausybių bendradarbiavimo ir

Ypatingai dėkojame p.p. Baužių šeimai už pagalbą slaugant ligonį na
muose ir ligoninėje. "

Ačiū aukojusiems vietoj gėlių Mūsų Pastogei ir skautams ir visiems už 
užprašytas šv. Mišias, gėlės, taip pat palydėjusiems velionį į amžinojo 
poilsio vietą.

Nuliūdę: Eugenija Bliokienė. duktė Tamara, sūnus Jurgis 
ir šeimos.

pakartojame svarbiausius rei
kalavimus;

1) . Pripažinti estų, latvių ir 
lietuvių tautų apsisprendimo tei
sę.

2) . Deklaruoti dabartinį oku
pacinį režimą Estijoje, Latvijo
je ir Lietuvoje neteisėtu, nes jis 
negali -reprezentuoti šių tautų 
nei o.

3) . Užtikrinti, kad iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos būtų išvesta 
sovietinė kariuomenė.

4) . įsteigti Estijoje, Latvijo
je ir Lietuvoje laikiną J. Tautų 
vadovybę ir įvesti į mūsų res
publikas Jungtinių Tautų ka
riuomenės dalinius.

5) . Pravesti laisvus rinkimus 
po JT kontrolės priežiūra.

Esame įsitikinę, kad ši mūsų 
apeliacija į J. Tautas, į viso pa

lies prašome pasaulio visuo
menės paramos. Prašome Pa
saulio pabaltiečių sąjungos su 
mumis bendradarbiauti. Visų, 
kuriems brangi laisvė ir kurie 
nori mums padėti, prašome Jį 
laišką paskelbti viešumon.

Estijos tautinis frontas,
Estijos demokratinis sąjūdis,
Latvijos nepriklausomybės 

sąjūdis,
Latvijos krikščionys demo

kratai,
Latvijos demokratinio jauni

mo komitetas,
Lietuvos tautinis demokrati

nis sąjūdis.
Talinas - Ryga - Vilnius 

1975, — 35 metų sukakties 
dieną, kai sovietinis režimas o- 
kupavo Pabaltijo valstybes, t.

Ir sumainė
? žiedelius...

DUKTERĮ IŠLEIDŽIANT...

‘Kur tu eisi, ten ir aš eisiu; tavo 
tauta bus mano tauta ir tavo 
žmonės bus mano žmonės*...(Ruth 
sakė Naomi Sen. Testamente)

Vasario 28 dieną Latrobe Valley 
seniūnė su vyru, Veronika ir Vladas 
Koženiauskai išleido savo vienintelę 
dukterį už apylinkės ūkininkaičio 
Tony Rosato.

Jaunųjų į naują gyvenimą įvesti ir 
jiems visokiausios laimės palinkėti 
Veronikos tėvelių sukviesti 
susirinko tikrai didelė minia gimi
nių, draugų ir-artimų pažįstamų, 
apie tris šimtus. Veronikos dėdė Al
gis Arelis ir dėdienė Laurena atvy
ko net iš Kanados su glėbiais 
linkėjimų nuo būrio tenykščių gimi
nių. Iš Adelaidės ir Melbourno sve
čiai skaitėsi jau prie vietinių.

Koženiauskų šeima plačiai- 
pažįstama ir žinoma kaip labai veikli 
lietuvių bendruomenėje. Jauna 
Veronika, jau pilnai kvalifikuota 
medicinos sesuo. Jos mokslo laisva
laikiai buvo labai riboti, tačiau lie
tuviška veikla jai nebuvo svetima. 
Pamilęs Veroniką ir Tony dalyvau
davo drauge įvairiuose mūsų 
tautiniuose parengimuose.

Išleisdami dukrą užTony Rosato, 
plačios ir malonios italų giminės sū
naus, nemanau, kad p. Koženiaus- 
skai ją prarado. Greičiau noriu tikė
ti, kad jie ir Latrobe Valley lietuviai 
gavo sūnų, kuriuo gėdintis jiems 
tikrai nereikės. Tikiu, kad Tony 
žino, jog vesdamas lietuvaitę jis įei
na į tautą, kuriai labai labai brangūs 
visi jos vaikai, gimdytieji ir 
įsūnytieji. Visų mūsų vaikų rankos 
ir mylinčios širdys yra labai tėvynei 
reikalaingi.

Linkiu daug laimės ir sėkmės jud
viejų gyvenime, miela Veronika ir 
Tony.

Anita Matukevičienė

Sacha Guitry buvo aistringas ir 
girnaJ plataus masto įvairių dalykų 
rinkėjas. Porą metų prieš mirtį jis 
visus savo rinkinius išstatė parodai. 
Vienas svečias pastebėjo trūkumą: 
jo moterų rinkinio.

Guitry jam atsakė: - Mielas drau
ge, aišku, jog moterys yra vertingi 
eksponatai, ir tai būtų lengva 
padaryti. Išlaikyti jas labai sunku. 
Be to ir rinkėjų skaičius yra 
begalinis. *

Jauna moteris dėl prisvilusio 
kepsnio bumbančiam vyrui:
- Ko tu nori? Juk čia mano tik 
pirmos vedybos.

Vyras žmonai kelionių biure.*
Man visai nepatinka šitokia 

kelionė. Aš dešimtį metų tam tikslui 
taupiau, o dabar tu nori per šešias 
valandas nulėkti?! 

Spaudoje
Raportas vadui

Norėdamas pavaizduoti dabartinę poli
tinę būklę Europoje, britų parlamento at
stovas Peter Blaker apsimeta L. Brežnevo 
politiniu patarėju ir pateikia jam tokią 
Europos japžvialgą“ (Daily TeJegmapti, 
sausio 30 d.).

Pinmoausia jis savo vaidui nurodo, kad 
Vakarai nustojo budrumo, nes jie nežino, 
kad „detante mums duoda pakankamai 
laiko konsoliduoti valdžią Rytų Europoje 
ir išplėsti įtaką Vakaruose, neįsiveliani į 
karą ir nemažinant karinių ipajėgų“.

Esą, reikia stebėtis, kaip vakariečiai 
lengvai duodasi apgaunami. „Jūs atsime
nate, kaip rugpiūčio mėnesį priėmėte 
draugą Zorodovą ir sutikote su jo pateik
ta nuomone, kad valdžią galima užimti be 
balsavimo kortelių pasinaudojant, esant 
reikalui, jėga. Draugas Čerepinas spalio 19 
d. „Pravdoje“ ragino Vakarų darbininkus 
streikuoti, o jūs neseniai pakartojote Le
nino mintį, kad valdžiai pasiekta visos 
priemonės — legalios ir nelegalios, taikin
gos ir kariškos — yra geros.“

Toliau „apžvalgininkas“ pataria Brežne
vui nekreipti dėmesio į dr. Sacharovą, 
kurio įspėjimų apie sovietų įsigalėjimą 
vakariečiai neklauso. „Iš tikrųjų jie ne

šaulio bendruomenes, estu, lat
vių ir lietuvių tautose susilauks 
dar žiauresnės reptesijes iš. vy
riausybės įstaigų", kdip tai buvo 
ir pirmiau. Tačiau jos negalįs 
sid-’ikyzi mūsų kovoti dėl bend
rų teisėtų žmogaus teisių ir lais
vos minties laimėjimų estų, lat
vių ir lietuvių tautose.

Niekas negali tvirtinti, kad 
latvių, estų ir lietuvių tautos su 
“pasitenkinimu”’ yra priėmusios 
ir susi‘aikiusios su 35 metų ilga, 
jėga įbrukta Sovietų okupacija.

Esame įgalioti painformuoti, 
kad šis dokumentas ir viltis ga
lios tol, kol svarbiausios estų, 
latvių ir lietuvių pagrindinės tei
sės bus atstatytos ir nuolati
nis rusifikacijos pavojus'paša
lintas.

klauso ir savo karo žinovų, kurie sako, 
kad mūsų bazės yra parengtos ofenzyvai. 
Dar daugiau —jie mums padeda, aprū
pindami grūdais ir modemiška technolo
gija.“ Todėl dabar esanti geriausia proga 
įsitvirtinti Afrikos laivyno bazėse ir už
blokuoti Narto pajėgas.

Vakarų komunistų partijos dirbančios 
sovietų naudai. Portugalijos Cunhafl. seka 
Zarodovo nurodymus, Italijos komunistai 
kviečiami į koaliciją, o Jugoslavijos Tito 
tarnai bus sutvarkyti, užvožus senojo 
prezidento karstą.

„Dabar, drauge Brežnevai, apžvelkime 
reikalus D. Britanijos, kuri taip atidžiai 
peržiūrinėja ir vis mažina savo gynybos 
biudžetą. Aš turiu žinių, kad numatoma 
dar labiau sumažinti krašto gynybos išlai
das. Tikiu, kad tos žinios yra teisingos.“

Žvelgdamas į ateitį, ,apžvalgininkas“ 
pataria Brežnevui neskubėti su nusigink
lavimo sutartimis, nes britai ir kiti vaka
riečiai ir patys vieni nusiginkluoja. , Dau
guma britų ir Vakarų Europos politikų 
nesupranta, kad mūsų visa strategija, lai
vyno bazių kūrimas Azijoje ir Afrikoje, 
kariuomenės didinimas centrinėje Europo
je yra nukreiptas prieš Vakarų Europą.

Pasaulio estų 
festivalio ženklas.

Šiais metais laisvųjų pasaulio 
estų dienos rengiamos liepos 5 -12 
d.d.Baltimoreje, Amerikoje. Čia 
vyks įvairūs estų kultūriniai festi
valiai, kaip chorai, tautiniai šokiai, 
poezijos - literatūros bei dramos 
parengimai, koncertai. Šioms estų 
dienoms viso pasaulio estai 
rūpestingai ruošiasi. Daugelis estų 
numato vykti ir iš Australijos.

Mūsų taikinys yra Vak. Europa, nes ją 
užkariavus, mūsų pramonės ir karo galy
bė 'pralenks visą likusį pasaulį sudėjus į 
krūvą“.

Britanijos pataria perdaug nespausti dėl 
keturių priežasčių. „Pirmiausia, drauge 
Brežnevai, reikia atsižvelgti į istorines 
priežastis. Nors dabartinė Britanijos pa
dėtis nėra pavydėtina, bet jos pavyzdžiu 
seką kirti kraštai. Antroji priežastis — D. 
Britanija yra ekonomiškai silpninusias E. 
Bendruomenės narys. Už tai turime būti 
dėkingi mūsų draugams darbininkams. 
Trečioji priežastis — Britanijos val- 
dančboje partijoje turime daug simpatikų, 
užimančių tvirtas pozicijas. Iš tikrųjų jie 
tokios geros padėties dar niekada nėra tu
rėję. Ketvirtoji priežastis yra pats mi
nistras pirmininkas. Jis yra silpnas as
muo, susirūpinęs išlaikyti nesubyrejusį 
partijos aparatą. Todėl yra daug vilties, 
kad jo partijos marksistų veikla, o kitų 
narių apatija padės mumis pasiekti nori
mų rezultatų“. -

Parts laikraštis priduria, kad šitoks ra
portas būtų visiškai arti teisybės, o kar
tu ir paaiškinimas dėl Mirs. Thatcher nuo
gąstavimų. EUROPOS LIETUVIS

♦♦♦
Buvęs Amerikos prez. R. Nixon 

lankėsi Kinijoje, kur buvo priimtas 
pačių Kinijos viršūnių ir turėjo il
gus pasikalbėjimus. Daugeliui dip
lomatų yra tikra mįslė, kad Kinijos 
viršūnės tiek daug dėmesio skyrė 
privačiam asmeniui. • *
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Namie ir svetur
PERTH

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS

Sekmadienį, vasario 15 d. iškilmės 
prasidėjo pamaldomis St. Francis 
bažnyčioje. Kapelionas kun. Pet- 
trauskas į bažnyčią buvo palydėtas 
ramonėnų irjąunimo su vėliavomis. 
Tai dienai pritaikintame pamoksle, 
kapelionas prisiminė kenčiančią 
Tėvynę ir ragino už ją aukoti maldas. 
Vakare, Leedervilles salėje, džiugi
nančiai didelis būrys tautiečių atsi
lankė, V-bos surengtame minėjime.

Įnešus vėliavas v-bos 
pirm-kė p. O. Liutikienė prisiminė 
tik ką pasirodžiusią Lietuvoje 
‘AUŠRĄ.*. Ragino nenustoti vilties ir 
tikėtis, kad ateis diena, kai tikroji 
aušra nušvis pavergtai Tėvynei, ir 
lietuvis vėl pasijus šeimininku sava
me krašte. Ramovėnų vardu, Sky
riaus P-kas p. Steckis sveikino gau
siai susirinkusius tautiečius, 
ragindamas budrumo ir pasiryžimo 
vieningai dirbti, mūsų Tautos sieki
mams įkūnyti. Prof. Z. Budrikis 
kalbėjo apie Australijoje veikiančius 
Fondus, jų uždavinius ir veiklos 
plotmę. Pats būdamas A.L.F. Įga
liotiniu, paaiškino to Fondo Statutą 
ir jo uždavinius. Tai dienai pagrin
dinę paskaitą paruošė ir skaitė p. 
Klimas.

Po paskaitos p-lės Plučaitė ir Pa- 
sčekaitė gražiai padeklamavo. P. 
Kalinauskas skaitė iš savo kūrybos 
‘Sapnai*. Ponios Miliauskienė ir 
Repševičienė pritariant piano p. 
Francui, išpildė duetu porą dainelių. 
Užbaigai ‘Šatrija* atliko keletą tau
tinių šokių, kurių paskutiniame Eug. 
Stankevičiui, buvo proga pasireikšti 
savo artistiniais gabumais. Pagaliau 
susėsta prie stalų su atsineštais 
užkandžiais ir pralesista geroka va
landėlė besišnekučiuojant.

Patirta, kad dirigentas S. Žukas 
su šeima iš Newcastle ketina greitu 
laiku persikelti gyventi į Sydney, 
žinoma, priklausomai, jeigu jam pa
vyks susirasti tinkamą darbą. Čia 
būdamas jis numato ir diriguoti 
‘Dainos* chorą, kuris pastaruoju 
metu direigento neturi.

AUKOS
Mūs? Pastogei

A.Žilys NSW
K.Peliurytis NSW
J. Penkaitis NSW

$ 5,00

$ 5,oo 
$2,50

PASKUTINIŲ TRIJŲ MĖNESIŲ Z.Vičiulienė NSW $ 5,oo
LAIKOTARPYJE ‘MŪSŲ PASTO- Nežinomas asmuo iš Vokietijos $
GET AUKOJO: 12.oo
V. Karpavičius NSW $ 3.75 V.Kazokas W.A. $ 5.oo
V.Pleškūnas Vic. $5.oo S.Paulauskas NSW $2.50
A.Krausienė Vic. 5.oo E.AIyšaitis S. A. $ 5.oo
G.Antanėlis NSW . 5.oo V.Simniškis NSW $ 4.oo
V.Koženiauskienė Vicr: ’ $3.75 G.Antanėlis NSW $20.oo
J.Voveris ACT $ 5,oo V.Šliteris NSEW $ 5.oo
E.Karblane Vic. $ 3,oo V.Bukevičius NSW $5.oo
E.šidlauskas Vic. $ 3.oo A MeliauskasWA $ 5.oo
V.Kasputis W.A. $2.oo V.Patašius NSW $ 5.oo
O.Liutikienė W.A. $5,oo T.Gailiūnas Vic. $2.50
J. Miškinis QLD $ 10. oo V.Volodka WA $20,oo
S.Reivytis S.A $ lO.oo S.Liaksas S.A $ 1.00

P.Medelienė NSW $5.oo M.C. NSW $ 20.oo
N.čelkienė NSW $ 2.5o J.šeštokas Vic $ 5.oo
J.Zinkus NSW $5,oo V.Valadkaitis NSW $ 5.oo
P.Burokas NSW $5,oo J.Kairiukštienė Vic. $ 2.oo
A.Gaidukas NSW $5,oo Br.Vanagas Vic $5.oo
S.Šalugienė NSW $5,oo I.Alekna Vitu. $5.oo

A.Kalpokas Vic. $5.oo J.Petrašiūnas Vic. $5.oo
J.Palaitis NSW $2.50 J.Balčiūnas Vic $5.oo
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NAUJA WOLLONGONG 
APYLINKĖS VALDYBA

Kovo 5 d. įvykusiame Wollongong 
apylinkės, susirinkime išrinkta val
dyba tokios sudėties:

a) Pirmininkas A. Paplauskas (39 
Porter Ave., Mt. Warrigal 2528),

b) Sekretorius M. Gailiūnas, (1/40 
The Avenue, Corrimal 2518);

c) Kasininkė R. Mataitienė ir val
dybos narys J. Geležiūnas.

Susirinkimo metu atšvęsta Vasa
rio 16-ji. Ta proga žodį tarė p. A. 
Paplauskas. Po oficialios dalies dar 
maloniai ir jaukiai pabendrauta 
savųjų tarpe.

PRANEŠIMAS GEELONGO 
LIETUVIAMS.

Pranešame, kad Geelongo apylin
kės visuotinis susirinkimas įvyks 
balandžio 11 d., sekmadienį, 2 vai. 
Lietuvių Ben-nės Namuose.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas;
3. Mandatų komisijos rinkimai;
4. Praeitų metų susirinkimo pro

tokolo skaitymas;
5. Pranešimai: ' pirmininko, 

iždininko, revizijos komisijos;
6. Pasisakymai dėl pranešimų;
7. Valdomųjų organų rinkimai: 

apylinkės valdybos, revizijos 
komisijos, Garbės Teismo.

8. Klausimai ir sumanymai ir
9.Susirinkimo uždarymas.
Nesusirinkus nurodytu laiku pa

kankamam narių skaičiui po pusės 
valandos šaukiamas kitas susirinki
mas, kuris nežiūrint narių skaičiaus 
bus teisėtas.

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdyba.

MOTERŲ VEIKLOJ
. ■ -.■ » v

Soc. Globos Lietuvių Moterų 
Draugija už Blynų Baliaus vasario 
28 d. finansinį pasisekimą labai dė
kinga loterijos fantų aukotojams.

Draugijos žinioje yra šie ligoniai:
J. Bastys ir A. Miliauskas Lidcombe 
State Hospital; T. Zakarevičienė 
Bankstown Hospital; J. 
Mikutavičius St. Leonard's Hospi
tal; N. Žygienė War Memorial Hos
pital, Waverley; Bartnikas Tudor 
House Burwood. Namuose: A. Liu- 
binskienė ir Rocienė.

Draugijos pirmininkei p. O. Bau-

žienei laikrnai išvykus iš Sydnejaus, 
Draugijos pirmininkės pareigas eina 
vicepirm. p. Petrauskienė. Jos ad- 
resas:117 Fairview Ave., Engadine 
2233, Tel. 520-8377.

. u valdyba
seeaeeeesase&seseeesese&ssesasz 

SKELBIMAS

Sydnejaus Lietuvių Klubui reika
lingas asmuo, kuris ar kuri perimtų 
klubo virtuvę (catering) sutarties 
pagrindu. Kreiptis asmeniškai, raš
tu ar telefonu: Lithuanian Club, 
16-18 East Terrace, Bankstown 
2200, tel. 708-1414.
jssesseeeeaiBseeee&sseeeeeesas&g

A.D.Burneikiai NSW $ lO.oo 
Melbourne Soc. Glob. Mot. d-ja $

25.00
V.Glionertas NSW $ 2.50
A.Chelna Vic. $ 5.oo
J. šeštokas (Yall.) $

5.oo

K. Beržinskienė N.Z. $ 2.oo
S.’Stropus Vic. $ 5.oo
S.Tama&auskas Vic. $ 5.00
V.Aukštiejus Vic. $ 2.oo
S.Šagatienė QLD $ 5.oo
R.Rakūnienė Vic. $5.oo
K.J.Lynikas Vic $ 5.oo

Visiems aukotojams, taip pat au
kojusiems ‘Mūsų Pastogei’ vietoj 
gėlių mūsų mirusiųjų atminimui, 
dėkojame ‘M.P.* Administraciją?

♦♦♦
Prancūzų komunistų partijos su

važiavime buvo pasmerktas 
žmogaus teisių laužymas Sovietų 
Sąjungoje, o suvažiavimo dalyviai 
pasisakė už “prancūziškų spalvų so
cializmą“. Taip pat buvo atsisakyta 
proletariato diktatūros, kurią prak
tikuoja ir visiems perša Sovietų 
Sąjunga.

■ -
- įįfe '

SUKAKTUVININKAI
1886 metais, kai Jungtinės Vals

tybės dar kapstėsi iš pilietinio karo 
griuvėsių, Pennsylvanįjoje, anglies 
kasyklose pasirodė" pirmišis Ame
rikos Lietuvių laikraščio ‘Vienybės 
Lietuvininkų* numeris. Jos leidėjas 
buvo Juozas Paukštys, o vėliau ilgus 
metus redagavo Juozas Tysliava. 
Dabar leidžiama New Yorke, ‘Vie
nybė* švenčia 90 m. gyvavimo su
kaktį. Jos redaktorius yra Jonas 
Valaitis.

Kita sukaktuvininkė, Cleveland© 
‘Dirva*, švenčianti 60 m. nuo įsikū
rimo, keliasi iš gaisro pelenų. Pernai 
vėlai rudenį liepsnos nusiaubė re
dakciją, spaustuvę ir archyvą. Tad 
sausio 23 d. įvykęs sukaktuvinis 
banketas iš tikrųjų buvo pastanga 
padėti tvirtus pagrindus ‘Dirvos* 
atstatymui. Banketo pravedėjas či- 
kagietis Vladas Vijeikis tarp kitko 
pastebėjo, jog ‘pirma Dirva sudegė, 
o jos atstatymui dabar vadovauja 
dr. Degesys . e>. ,

KONKURSAS PAMINKLUI

Susitarus su prof. Stepono Kairio 
paminklui statyti komitetu, PLIAS 
(Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos) centro valdyba 
skelbia konkursą paminklo projek
tui. Visi projektai turi būti nusiųsti 
iki gegužės 1 dienos inž. B. Masio- 
kui, 6033 N. Sheridan Rd. 44 M, 
Chicago, Ill. 60660 USA. Pas jį gali
ma kreiptis dėl taisyklių ir prof. 
Kairio biografinių duomenų. Premi
jos - $ 500 ir $ 150.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BRISBANE

VAASARIO 16-tos MINĖJIMAS
Brisbanėj Nepriklausomybės 

Šventės minėjimas, kaip taisyklė, 
vyksta kas metai, patsai vėlyviau
sias. Šiais metais Šventė buvo atš
vęsta tik kovo 6 dieną. Mūsų senas 
posakis nusako, kad geriau vėliau 
nei niekad. Tuo pasiteisindami bris- 
baniečiai savo įsipareigojimus ėmė 
ir išpildė. Išpildė su kaupu. Apylin
kės Valdyba, permaža būtų 
pasakyta, jei būtų pasakyta, kad 
musų kapeliopui talkininkaujant, 
tenka pasakyti, kad vadovaujant, 
minėjimui salė buvo gauta pačioj 
miesto širdyje - greta mūsų garsios, 
City Hali. Tai Railway Instituto da
bartinių reikalavimų aprūpintais 
įrengimais tik pastatyta ištaiginga 
parengimams patalpa.

Prieš tai veik kiekvienas brisba- 
nietis padūmojo, ar mes būsime 
minėjime gana skaitlingi, bet tas 
nepasitvirtino ir į minėjimą atsilan
kė labai seniai matytas skaičius ne- 
vien lietuvių, bet daug ir ktataučių, 
taip, kad erdvi salė tapo perpildyta.

Oficialią dalį pradėjo apyl. pirm. 
Br. Butkus trumpu žodžiu kartu iš- 
kviesdamas vėliavų įnešimą bei 
garbės prezidiumą, į kurį pakviesta 
jaunimo atstovės - J. Miškinaitė, K. 
Eininkytė ir daug bendruomenei 
pasidarbavęs V. Lorencas. Pager
biant žuvusius bei žūstančius už 
Lietuvos laisvę vietos lietuvių cho
ras sugiedojo ‘Kovoj jūs jau žuvot*.

Toliau sekė J. Miškinaitės grįžu
sios iš laisvojo pasaulio jaunimo 
kongreso išsamus pranešimas, o po 
to - Fulgencijaus Mališausko dienos 
tema paruošta paskaita. Laiką tau
pant ir tokiais atvejais visur prak
tikuojamam pasilinksminimui, po 
labai trumpos pertraukėlės pradėta 
ir meninė dalis oficialią dalį užbaigus 
Tautos Himnu.

Meninę dalį pradėjo mūsų 
mažiausias deklamuotojas - Dariu- 
kas Mališauskas
eilėraščiu - ‘Tau, Tėvyne*. Po to, 
sekė Virg. Mališauskienės vedamos 
jaunųjų ir paaugusių tautinių šokių 
grupių darniai išpildyti tautiniai šo
kiai ir galiausiai K. Stankūno veda
mas choras padainavo penkias dai
nas. Kartu buvo išpildytas montažas 
- chorui ‘Lietuva Brangi* niuansais 
palydint R Platkauskienė dek
lamavo Ant. Skirkos eilėraštį - Il
giuosi Tavęs.

SKELBIMAS
Sydnejaus Lietuvių Klubui reikalingas asmuo klubo vedėjo - Secretary 

Manager . pareigoms. Gali kreiptis asmenys, turį patyrimo toje darbo 
srityje arba asmenys, norį mokintis tų pareigų. Būtina mokėti lietuviš
kai. Dėl darbo sąlygų ir atlyginimo abipusis susitarimas.

Kreiptis raštu pažymint savo amžių, išeitą mokslą ir ką dirba dabar.

Lithuanian Club Ltd., 
Board of Directors, 

P.O. Box 205, Bankstown, N.S.W. 2200

bei- JTautiniams šokiams 
kaikurioms dainoms adordeonu pri- i 
tarė Vyt. Lorencas. Programą pra- J 
nešinėjo patsai pirmininkas - Br. J 
Butkus. O galiausiai -sekė ilgas pa- ! 
silinksminimas grojant šauniai italų i 
kapelai. Koresp.rJ

SYDNEY j

Kovo 14 d. Sydnejaus Liet. Kiube Į 
p. V. šliogseris davė visuomenei pa- ■ 
šaulio politinių įvykių apžvalgą. J 
Nors ir nebuvo iš anksto išreklam- J 
muota vis tik klausytojų susirinko ■ 
apie 50, ką reikia laikyti gana gera 
pradžia. Pasinaudodamas gerai in
formuotais šaltiniais prelegentas 
vaizdžiai pristatė Sov. S-gos komu-' 
nistų partijos 25 -jį suvažiavimą,,
mušvietė Lenkijos padėtį jos naujos J 
konstitucijos rėmuose ir pakalbėjo } 
apie Lietuvos kaip katalikų bažny-: J 
čios provincijos 50 metų sukaktį.

Klausytojai tokiu parengimu buvo 
patenkinti, kėlė įvairių paklausimų. 
Sekančią politinių įvykių apžvalgą p. 
V. Šliogeris numato balandžio 4 d. 
Liet. Klube.

i

■

■ ■
I

pastangų gautiDedama 
lietuvišką radio valandėlę per 
valdišką radio stotį etniniams.reika
lams ir Sydnejuje. Reikiamų žygių 
atitinkamose įstaigose padaręs 
V.Šliteris

i

P

SYDNEY LIETUVIAMS
REKOLEKCIJOS

i

Dr.Kovo 26, 27, 28 d.d. Kun.
Th. Juozas VAŠKAS, MIC, marijo
nas iš Amerikos, St. Joachims bažn. 
Lidcombe (prie John St.), praves 
rekbleskcijas. r K

Kovo 26 d., penktadienį - rekolek
cijų pradžia. Nuo 5,30 vai. vak. 
išpažintys. 6,45 įžanginė konferen
cija, 7,30, Šv. Mišios, Komunija, re
kolekcijų pamokslas ir vėl išpažin
tys.

Dėmesio! Dėmesio!
Maloniai kviečiami visus Melbourne ir Apylinkių tautiečius pamatyti 
Sydnejaus Lietuvių “ATŽALOS“ statomą V. Alanto komediją

ŠIAPUS UŽDANGOS
Kovo 28 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., Melbourne Lietuvių namuose, 50 

Errol St., North Melbourne.
Tai yra vienintelė proga pamatyti šį linksmą veikalą, kuris turėjo 

didelio pasisekimo Sydnejuje. Te nelieka nei vieno namuose.
NEPRALEISKITE PROGOS PAMATYTI SYDNEJAUS 

VAIDILAS MELBOURNO SCENOJE.

VISUR
Keletą metų “ atostogavęs“ 

Sydnejaus Liet. Meno Ansamblis iš 
naujo rikiuojasi savo veiklai. 
Repeticijos pradedamos jau balan
džio pradžioje. Ansambliui 
vadovaus p. Marija Umbražiūnienė.

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

Kovo 27d., šeštadienį:
LOTHE IR JOHANNA 

austrės citaristės-dainininkės

Mo. 2 -S c 
E.fe®
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FILMAI LIET. KLUBE

Kovo 24 d., trečiadienį, 7.30 vai.: 
"Life is a Cabaret”. M. Muzikalinis 
filmas, vaizduojąs Vokietijos krizę 
1930 m.

Kovo 28 d., sekmadienį; 7 vai. 
CLEOPATRA. Istorinis filmas iu E. 
Taylor ir R. Burton. Vienas iŠ;pfa- 

' bangiausių filmų bet kada 
pastatytas.

•— = o = c m.c

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4 iki 1 vai., šešt. 2 iki 1 
vai., sekm. 12.30 iki 11 vai.

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

KOVO 27 d. - šeštadienį, 
išpažintys nuo 5 vai. 6,30 - australų 
Mišios, 7 vai. konferencija. 7.30 vai. 
Šv. Mišios, Komunija, rekolekcijų 
pamokslas - išpažintys.

Nuoširdžiai prašomi visi kuo dau
giau atlikti išpažintįs jau pirmais 
vakarais, nes galėsime -naudot tik 
dvi klausyklas, tuo išvengsime 
varginančšio laukimo sekmadienį.

KOVO 28 d. - Sekmadienį - užbai
giamoji rekolekcijų diena. Išpažin
tys nuo 9 vai. iki pamaldų. 11.30 vai.

Balandžio 3 d., šeštadienį Sydne- 
jaus Liet. Klubo programinę dalį 
išpildys A. Pluko vadovaujamas 
vyrų oktetas.

Sukruto Sydnejaus skautai naujo 
tuntininko J. Belkaus vadovybėje: 
sueigos, iškylos yra kasdieninė 
skautų duona. Ypač didelio aktyvy- 
mo išvystė skautų vyčių būrelis va
dovaujant naujam vadui Viktorui 
Šliteriui

Kai rusų rašytojas Juri Daniel 
buvo paleistas iš kalėjimo, rašytojų 
tarpe pasklido klausimas: - Koks 
skirtumas tarp ruso kalinio ir vaka
rų pasaulio kalinio?

Atsakymas: - Vakarietis parašo
‘Bestseller*}' bent metus pasėdėjęs 
kalėjime. ' Rusas atbulai; pirma 
parašo knygą, paskui jau tiesiai eina 
į kalėjimą. •' ' *

‘M FEINTED BY BOKB FRESS FIX1LTD

c
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Valgykla veikia: treč. - penkt. 6 - 9 I 
vai., šešt. 6 -10 vai., sekmad. 1-9 vai. J 
Pirmadieniais ir antradieniais j 
valgykla uždaryta.

iškilmingos rekolekcijų pamaldos, 
giedant ‘Dainos* chorui, rekolekcijų 
pamokslas ir visų bendra komunija. 
Prašoma neiti Komunijos kitose 
Mišiose ar kitose bažnyčiose.

Tuojau po Mišių užbaigiamoji 
Konferencija ir Palaiminimas bei 
atlaidų suteikimas.

Po rekolekcijų užbaigimo, po 
trumpos pertraukos bei atgaivos - 
gerb. kun. Svečias ten pat Lidcombe ' 
naujoje parapijos salėje kalbės lie
tuvybės išlaikymo klausimais. 
Kviečiami visi - ypač jaunimas.

WOLLONGONG LIETUVIAMS
Atskirų rekolekcijų nebus - visi 

kviečiami į Sydney.

ŠOKIAI grojant ‘Golden Trio 
kapelai: Penktadieniais
šeštadieniais 8 -12 vai.

ir

Kun. P. Butkus

Primename, kad lenkų protesto 
demonstracija * Sydnejuje protes
tuojant prieš naują Lenkijos kons
tituciją įvyksta kovo 27 d. šia 
tvarka: 10 vai. pamaldos katedroje 
ir 1 vai. masinis susirinkimas Town 
Hali žemutinėje salėje. Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. Susi
rinkime iš lietuvių kalbės p. 
Vytautas Patašius.

S LITHUANIAN AUSTRALIAN 
S WEEKLY “OUR HAVEN“
S Australijos Lietuvių bendruomenės 
S laikraštis
S Leidžia ALB Krašto Valdyba
S Redaktorius V.Kaiokas
• Redakcijos Patariamoji Komisija: 
5 J.Maksvytis, A-Reisgys.
S Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
5 Bankstown,N.S.W. 2200;
5 Tek 7098395
S Leidėjo ir Administracijos adressas: 
= Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
S Administracijos Tek 6499062 
5 Prenumerata: metams 
Z 6mėn.
S Užsieny metams 
Z Oro paštu užsieny 
J 'Atskiras numeris
S Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
S savo nuožiūra. Už skribunų turini 
- beatsakoma. , j '• <
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