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msabuo
POLITIKOJE

IR TAI VYKSTA MŪSŲ 
DIENOMIS

Visi žinome, kad komunistinis re
žimas laikosi tik ant durtuvų. Tačiau 
klaikiausia padėtis yra šiandieninėje 
Kambodijoje, kuri po Vietnamo karo 
jau metai yra nuožmiausio komu
nizmo auka. Koks gyvenimas yra 
tame krašte po to, kai krašto kont
rolę perėmė komunistai (Khmer 
Rouge), tesužinome iš negausių pa
bėgėlių, nes kraštas yra aklinai už
darytas ir jokia oficiali informacija 
užsienio nepasiekia. Iš pabėgėlių 
pasakojimų, kuriuos surinko ir pa
skelbė savaitraštis Time, visame 
krašte viešpatauja teroras, savava
liavimas be kokios nors programos 
ar aiškių tikslų. Manija žudyti yra 
aukščiausia programa. Priešingai 
yra Laose ar Vietname, kur po 
pergalės partijos kadrai deda pas
tangų patraukti savo pusėn mases ir 
jas perauklėti naujos ideologijos 
dvasioje. Kambodijoje to nėra. Nėra 
nei revoliucinių dainų, nei plakatų, 
nei partijos laikrsžčių. nei perauklė
jimo centrų, o tėra tik nenutrūksta
mas valymas/masinis perkrausty- 
mas žmonių, prievartinis darbas ir 
nepateisinamas žudymas. Nuo pat 
komunistinio Kambodijoje pervers
mo prieš metus skaičiuojama 600000 
žmonių, tai yra viena dvyliktoji 
krašto gyventojų, sunaikinta politi
niais preteksais. Visas kraštas, kaip 
rašo Time, remdamasis pabėgėlių 
liudijimais, paverstas Indokinijoš 
Archipelago gulagu. Kai pereitais 
metais balandžio 17 d. sostinė 
Phnom Penh pateko į sukilėlių, t.y. 
komunistų rankas, visi miesto gy
ventojai buvo išvaryti iš miesto, 
įskaitant ir ligonis,, paikus. Skai
čiuojama, kad apie 100.000 mirė 
choleros liga, kuri epidemiškai išsi
plėtė vykdant to miesto evakuaciją. 
Panašiai buvo išvyti gyventojai ir iš 
kitų didesnių miestų ir verčiami 
dirbti ryžių laukuose ar miškuose. 
Visos mokyklos, ligoninės buvo už
darytos. Iš beveik trijų milijonų 
miesto bepaliko vos 45.000. Vėliau 
buvo išleistas įsakymas išžudyti vi
sus senojo režimo karininkus prade
dant leitenantais ir visus tarnauto
jus, turėjusius senoj santvarkoj at- 
sakomingesnes pozicijas, ir ne tik 
juos, bet ir jų. šeimas. Šių metų pra
džioje toks gyventojų perkrausty- 
mas ir valymas vėl buvo pakartotas 
įsakant išžudyti visus, kurie yra 
bent kiek išmokslinti, kurie turėjo 
tiesioginių'ar netiesioginių ryšių su 
senojo režimo armija. Naujiems val
dovams pasirodė perbrangu naudoti 
kulkas: numatytos aukos buvo žudo
mos lazdomis arba masiškai gyvus 
užverčiant žemėmis budozeriais.

Vienintelis iš Vakarų pasaulio 
ambasadorius yra Švedijos, ir tai 
reziduojąs Kinijoje. Jo žodžiais, 
naujieji Kambodijos vadai ’’nekalba 
nei apie komunizmą ar socializmą, 
bet propaguoja naujas kolektyvines 
idėjas. Jų pirmas rūpestis yra su 
šaknimis išrauti liekanas, kurios 
primintų senąją santvarką”.

PADĖTIS ITALIJOJE

Italijoje politinė padėtis susida- 
rusi tokia, kad krikščionys demok
ratai, kurių rankose dar šiandie yra 
krašto kontrolė, politinės krizės pa
sėkoje galvoja apie bendrą kalbą ir 
net koaliciją su komunistais, kurie 
šiandie Italijoje turi didelį kozerį. 
Šalia krikščionių demokratų Italijos 

komunistų partija, arba greičiau šios 
partijos šalininkų, yra pati didžiau
sia. Pereituose rinkimuose komu
nistai buvo atsilikę nuo krikščionių 
demokratų vos dviem procentais. 
Italijoje valdžios keičiasi kaip kalei
doskope. ”11 governo disparcheggio” 
- arba centais teminuota valdžia. 
Šios dienos Italijos chaotiška 
ekonominė ir monetarinė padėtis 
gyvenimą daro labai netikrą, ir ita- 

' lai, kas tik įstengia, skuba emigruoti 
į kitus kraštus. Prieš rinkimus, ku
rie numatomi labai artimoj ateity, 
jau dabar kalbama, kad italai bal
suoja ... kojomis, t.y. bėgdami iš sa
vo krašto. Nors Italijos komunis
tams ir yra beveik atvira galimybė į 
savo kontrolę perimti krašto vairą, 
bet jie atsargūs ir nesiskubina: nie
kas nenori perimti chaotiškos padė
ties ir tuo' įsigyti nepopuliarumo.

USA - USSR KARINIS BALANSAS
Šiais ir panašiais klausimais žinias 

renka eilėje valstybių slaptos ir pu
siau slaptos organizacijos. Viena iš 
plačiausiai žinomų tokių organizaci
jų yra Londone, Anglijoje, kuri va
dinasi ’’Strategic Study Centre”. Ši 
organizacija šalia slaptų leidinių, 
kuriais aprūpina kai kurias valsty
bes, kasmet išleidžia leidinį viešu
mai, kuriuo galima pasitikėti. Vie
nas iš tokių leidinių vadinamas ’’Mi
litary Balance”. Jame surinktos ži
nios apie beveik visų valstybių ka
rinį pajėgumą.

Daug tokių žinių paskelbiama ir 
politiniuose žurnaluose, jų tarpe 
’’Time”, ’’News Week”, ’’Econo
mist”, ’’Spiegel” ir kit. Kai gi atrodo 
karinis JAV ir Sov. S-gos balansas?

Šių metų ’’Strategic Study Cent
re” duomenimis JAV ir Sov. S-ga 
atominių Strateginių (t.y. tolimo na
šumo) ginklų pajėgumu yra maž
daug lygios. Tačiau konvencionali- 
nių ginklų srityje S. S-ga gerokai 
viršija Ameriką. Tos žinios buvo pa
skelbtos eilėje žurnalų. Neseniai 
(spėjama visuomenės nuraminimui) 
JAV vyr. karinių pajėgų viršininkas 
gen. S. Brown pareiškė, kad ’’jie 
(t.y. štabas) mano, jog JAV karinis 
pajėgumas šiandien yra pakanka
mas. Tačiau, jis sako, štabas labai 
susir.ūpinęs mums nepalankiais ka
riniais įvykiais ir galimomis pasėko
mis ateity”.

Susirūpinimo kelia ypač paskuti
niųjų metų Sov. S-gos paspartintas 
ginklavimasis ir tam tikslui skiria
mos lėšos. Nuo Kubos raketų krizės 
1962 m. Sov. S-gos kariniai biudžetai 
auga kasmet nuo trijų iki penkių 
procentų. Priešingai, JAV ginklavi
mosi ir krašto apsaugos biudžetas 
nuo 1968 m. (kada buvo aukščiausias

vykstant karui Vietname) smarkiai 
krito. Prileidžiama, kad šiuo metu 
Sov. S-gos ginklavimosi išlaidos vir
šija JAV ginklavimosi išlaidas" net 
40%, kas sudaro 43,5 bilijonus dole
rių! Kitu būdu skaitant Sov. S-ga 
gynybos reikalams išleidžia virš 
15% savo G.N.P. (t.y. visų krašto 
pajamų sumos). Gi JAV tam tikslui 
išleidžianti tik 5,4% savo G.N.P. 
1976-77 m. JAV biudžete numatyta 
gynybos reikalams net 101 bilijonas 
arba 26% viso federalinio biudžeto. 
Čia tenka dar paminėti, kad Sov. 
Sąjunga turi privalomą karo tarny
bą ir kareiviams algos nemokamos, 
o tik kišenpinigiai (keletas rublių į 
mėnesį), tuo tarpu Amerikos visa 
kariuomenė samdoma: kareiviai ir

įvykiai
Baltų mokslininkų kasmetinė 

konferencija šiemet įvyks gegužės 
20-23 d.d. Kolumbia universitete 
New Yorke. Pagrindinė konferenci
jos mintis - ’’Sovietinių tautybių 
problemos”. Iš lietuvių prelegentais 
dalyvauja profesoriai R. Misiūnas, 
R. Šilbajoris ir E. Vaišnienė. Kon
ferencijoje bus skaitoma apie 100 
paskaitų iš įvairių kultūrinių bei po
litinių sričių.

Atsiranda vis daugiau balsų, kad 
nesą reikalo ruošti pasaulines olim
piadas, nes jos praradusios savo 
pirmykštį charakterį ir vis daugiau 
ir daugiau virsta politinėmis areno
mis. Ir per pastarąsias kelias olim
piadas neįsileidžiama dalyvauti 
sportininkų iš tų kraštų, kur yra ne- 

karininkai pilnai apmokami, gauna 
patogius butus ir aprūpinti įvairiais 
patogumais. Tas ypač atima didelę 
dalį ginklavimosi biudžeto. Šis fak
tas ypač svarbus, nes rezultate apie 
50% išleidžiama kariuomenės išlai
kymui, o tik likusi dalis skiriama 
ginklavimuisi.

Sov. S-gos raketos (missiles) neša 
žymiai didesnius sporgstamos me
džiagos kiekius, negu amerikoniš
kos. Tad karo žinovai mano, kad 
Sov. S-ga atominių ginklų srityje 
pralenkia JAV pajėgumą.

Amerikos Pentagono tyrimų vir
šininkas M. Gurrie vasario mėn. pa
reiškė tokią liūdną pranašystę: "No
rint suprasti mūsų santykinį atominį 
pajėgumą, reikia įsidėmėti, kad 1977 
m. teoriškai Sov. S-ga galėtų: savo 
iniciatyva smogti atominį smūgį 
Amerikai, atlaikyti JAV atominių

Nukelta į psl. 5

patinkamos olimpiniam Komitetui 
vyriausybės.. Anais metais Muen- 
chene politiniais sumetimais buvo 
banditišku keliu išžudyti Izraelio 
sportininkai. Ir pačiose sporto var
žybose vyrauja ne draugiška sporti
nė dvasia, bet kieta profesionalų ko
va. Tokiu būdu šiūdieninės olimpia
dos prarado savo dvasią ir chrakterį 
ir todėl jos nepateisinamos.

Šiais metais pasaulinė olimpiada 
vyksta Montrealio mieste Kanadoje.

Pereitais metais suėjo 100 metų, 
kai buvo išrastas telefonas. Per tą 
laiką visas pasaulis tapo apraizgytas 
tankiu telefonų tinklu. Vien tik 
Amerikoje priskaitoma apie 140 mi- 
lijonų telefono aparatų, kurių 37 mi
lijonai ištaigose ir įmonėse, o liku
sieji privačiuose namuose. Lyginant 
su kitais kraštais Amerikoje vienam 
šimtui gyventojų tenka 65 telefonai, 
Japonijoj 35, Anglijoj 34, Sov. Są
jungoje vos šeši.
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Ar nesame
hipokritai?

D. M. Šumskai
V. J. Ramanauskai
B. R. Ramanauskai

Mūsų Pastogė. 1976.5.3, psL. 2(J

Jau tokia gyvenimiška teisybė, 
kad nė vienas nenori būti papeiktas, 
o greičia pagirtas. Tačiau praktika 
moko, kad gyvenime neįmanoma 
pasiekti tobulybės, ir kad mūsų pa
stangos tos tobulybės siekiant ne 
visada pasiteisina. Iš čia ir kyla kri
tika, kurios tiesioginė užduotis yra 
atskleisti, kas pasigėrėtinai ir iški
liai atsiekta, kas užsimota, bet neį
vykdyta, ir kas tik sujaukta. Kriti
kos neišvengia jokia gyvenimo sri
tis ten, kur bando savo jėgas ir su
gebėjimus asmuo, ar net ištisas ko
lektyvas. Tačiau gal labiausiai kriti
ka pasireiškia meno pasaulyje, o de
mokratiniuose kraštuose ir politiko
je.

Kiek kitaip žiūrime į kritiką mes 
patys, gyvendami išeivijoje ir čia 
bandydami sukurti savą, lietuvišką 
gyvenimą, kitaip sakant, vystydami 
savo lietuvišką veiklą visuomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo srityse. Mes 
patys pasirodome nuostabiai pasta
būs ir nepaprastai greiti kritikuoti 
kitus, net ir šio krašto kultūrinius, 
visuomeninius bei politinius poreiš- 
kius, tačiau savo tarpe kritika yra 
bene labiausiai pasmerkimo verta 
veiklos šaka. Taip buvo pačioje pra
džioje, kada mes visi buvome pilni 
entuziazmo dirbti ir reikštis kaip 
kas išmanydami, lygiai tas pats ga
lioja ir šiandie, kai tokių entuziastų 
beveik neliko, o vis tiek norisi, kad 
jaustųsi bent kdks sukrutėjimas. 
Tad ir palikome tarsi kokia neliečia
mųjų sala, kur turi būti priimtą ir 
net primygtinai pagirta bet koks 
pasirodymas arba šioks toks veiki
mas, kuris kitu atveju tebūtų tik 
pajuokos vertas, nekalbant apie 
kokį nors kritišką svarstymą. Todėl 
ir mūsų minėjimų programos ar bet 
kokie pasirodymai pasidarė grau
džiai skurdūs, karikatūriški arba 
tiesiog atkištiniai, kur nesimato jo
kių pastangų, kad tam net buvo 
ruoštasi ir bandyta šį tą dėmesio 

SOFIJAI DRYŽIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje Eugenijų Dryžą, sūnus 
su šeimomis ir visus artimuosius.

SOFIJAI DRYŽIENEI 
mirus, giliai užjaučiame Eugenijų Dryžą, sūnus su šeimomis ir visus < 
artimuosius

Ilgametei S.L.M.S.G. Draugijos narei

SOFIJAI DRYŽIENEI
mirus, didžiam skausme likusius vyrą, sūnus su šeimomis ir gimines 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

S.L.M.S.G. Draugijos Valdyba,
. Patikėtinės ir narės

vertą įnešti, parodyti, pradžiuginti. 
Tačiau tik pabandyk viešai tokius 
pasirodymus įvertinti arba bent pa
sakyti, kaip iš tikrųjų atlikta, tai ly
gu nusikaltimui prieš tautą, tėvynę 
ir Dievą! Pasakius, kad galėjo ir 
kiek geriau užsimotą uždavinį atlik
ti, tuoj grįžta replika atgal: nepati
ko, tai darykitės patys. O dar blo
giau, kai iš to išvedamos toli sie
kiančios išvados, kad su bet kokia 
kritika išvaikysime visus nuo sce
nos, nuo veiklos ir tuo pačiu su
griausime ir tai, ką turime. Tad taip 
ir gaunasi tokia neišbrendma padė
tis: sukandus dantis pakęsti ir pri
imti, ką gauname ar padarome, ant
raip nieko neturėsime. Todėl kiek
vienas scenoje pasirodymas didelio 
ar mažo turi būti priimtas su di
džiausiu entuziazmu, kiekviena 
veikla turi būti užgirta kaip sau ly
gios neturinti, nes kitu atveju liksi
me be veikėjų, be meninių progra
mų, kitaip sakant, išsivaikščiosime 
kas sau. 0 tai yra vien dėl to, kad 
nedrįstame sau statyti pačių mini
maliausių reikalavimų, o gal įtikėję, 
kad viskas, ką tik darome, neturi 
sau lygaus ir todėl nekritiku'otina. 0 
gal mūsų lietuviška sąmonė šiandie 
pasiekusi tokio laipsnio, kad galime 
ir drįstame į kiekvieną atviresnį pa
sisakymą ramia sąžine atsikirsti: 
nepatinka? Tai darykitės patys!

Tai pati kraštutiniausia hipokrizi-. 
ja, kuri tikrai neskelia jokios kūry
binės kibirkšties, o viską niveliuoja 
iki pačios pilkiausios pilkumos. Nėra 
reikalo šito viso pasisakymo ilius
truoti pavyzdžiais, kurių pilna kiek
viename žingsnyje. Todėl šiandie ir 
turin^e, ką per visą laiką auginome. 
Jeigu anksčiau į minėjimus ar di
desnio masto parengimus rinkdavo
mės visi gal ne dėl programos, o 
daugiau iš patriotiškumo, tai šiandie 
turėtume bent geriau paruoštomis 
programomis patraukti ir tuos, ku
rie persisotinę patriotizmu, ir mū
sų nežabotu hipokritiškumu, laikosi 
nuošaliai. Gal ir būtų patikimiausias 
kelias palipėti bent viena pakopa 
aukščiau, jeigu išdrįstume pasižiū
rėti patys į save realiai, ne per padi
dinamąjį hipokritiškumo stiklą.

(v.k.)

Tamara ir Vytautas Skrinskai

a.a.
~ SOFIJAI DRYŽIENEI ' ■į-'

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausme palikusius: vyrą Eugenijų, 
sūnus su šeimomis ir visus artimuosius.

M. ir M. Zakarai
M. Kemežienė

A.A.
SOFIJAI DRYŽIENEI

mirus, Eugenijų Dryžą, sūnus su šeimomis ir kitus gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame drauge liūdėdami.

Stašionių šeima

Surinko Romas Sakalas

ATSILIEPIMAI Į “SONNENFEL- 
DTO DOKTRINĄ“

Amerikoje plačiai komentuojamas 
“Washington Post“ dienraštyje pa
sirodęs straipsnis, kur JAV Vals
tybės sekretoriaus patarėjas cituo
jamas raginęs sudaryti Sovietų Są
jungos ir Rytų Europos ‘organišką 
sąjungą*. (Žiūr. MP. Nr.13) “New 
York Times“ dienraščio skiltyse 
C.L. Sulzberger išvedžioja, jog tai 
yra “kvietimas Kremliui užsitikrinti 
griežtesnę Rytų Europos kontrolę, 

gal net absorbuoti Sovietų Sąjungon 
kaip ‘sovietines respublikas1“.

Sulzbergis, kuris Sonnenfeldtą 
vadina JAV“mini-Metternichu“, 
primena, jog penktajame ir šeštaja
me dešimtmetyje Stalinas kaip tik 
svarstęs inkorporavimo galimybes. 
Iš dalies tai ir privedė prie ginčo 
tarp sovietų ir Jugoslavijos prezi
dento Tito. Tasai ginčas dar ikšian- 
dien neišpręstas. Autorius toliau 
klausia:“Ąr tai yra koks nors dviejų 
supergalybių įtakų sferų sandėris, 
kurį jau kiek laiko įtaria daugelis 
europiečių?“

JAV Valstybės sekretorius Henry 
Kissingeris (Sonnenfeldtas yra jo 
dešinioji ranka) kovo 29 d. 
Washingtone spaudos 
konferencijoje griežtai atmetė Eu
ropos padalinimą įtakų sferomis su 
Sovietų Sąjunga. Abejotina, ar tai 
turėjo kokio didesnio poveikio rytų 
europiečiams, kurie įsitikinę, jog 
Sonnenfeldto nurodymai JAV am

basadoriams Europos kraštams 
buvo sąmoningai iškelti viešumon. • 
Rytų Europoje kalbama, jog JAV 
prezidentas Fordas norėjęs sovietus 
užtikrinti, jog jo posūkis konserva
tyvesnės užsienio politikos linkme 
tėra tik retorika, taikoma užsitik
rinti Amerikos balsuotojų pritari
mui: šį rudenį įvyksiančiuose krašto 
prezidento rinkimuose.

MASINIS MITINGAS NEW
YORKE. ..

■ .- -

Kovo 28 d. New Yorke surengtas 
pirmasis iš eilės masinių mitingų 
Amerikos gyventojų dėmesiui at
kreipti į sovietų politinių kalinių bei 
disidentų būklę. Sausakimšai salę 
užplūdusiai miniai kalbėjo ukrainie-. 
tis sovietų psichiatrinėje ligoninėj 
kalintas Leonidas Pliuščas, sovietų 
disidentas Pavelas Litvinovas, lie--

LITHUANIANS IN AMERICA 
Amerikoje išėjo anglų- kalba dr. A. Kučo 
parašyta knyga (350. psl), vaizduojanti 
JAV lietuvių gyventoją quo pirmųjų emi
grantų iki šių dienų. Knyga sukėlė dideli 

....... . ......... susidomėjimą ne tik lietuvių, bet ir kita-
tuvis buvęs sovietų kalinys Simas taučių tarpe. Ją išleido Encyclopedia la-
Kudirka, demokratų kandidatūros į tuanica, 395 West Broadway, So. Boston,
JAV prezidentus siekiąs Henry Mass. 02127, USA. Kaina 6 doleriai.
- - .... —- • - - - pats autorius apie savo kurtoj taip pa

sisako:
,,Knyga, 350 puslapių, su iliustracijomis, 

apima visos lietuvių ateivijos gyvenimą, 
pradedant ir baigiant kultūrininkais. Ne
žinau jokios kitos etninės grupės, kuri bū
tų atsivežusi į New Yorką toki kraiti, kaip 
dr. Aleksandras Karolis Kuršius, 1659 m- 
ten įsteigęs pirmąją aukštesniąją (tada 
vadintą lotynų) mokyklą, ir Klaipėdos 
krašto lietuvis Martynas Radtke, palikęs 
New York 'Public library apie 400 tūfcs- 
tapčių dolerių (1973 m.), atsidėkodamas 
už <ten įgirtą mokslą."

Jacksonas ir kiti. Pliuščas, kuris da
bar gyvena Paryžiuje, pranešė, jog 
sudaromas specialus komitetas 
kovai su politine priespauda visame 
pasaulyje.
LITUANISTIKA VASARĄ

Kas vasarą Dainavos stovykla
vietėje (netoli Detroito) renkasi Ii-' 
tuanistinių mokyklų mokytojai pra
leisti savaitę kolegų tarpe, dalintis 
nuomonėmis bei klausytis paskaitų 

švietimo klausimais. Mokytojų 
Studijų Savaitėje atsilanko ir dido
kas būrys jaunimo lietuvių kalbos 
bei tautinių šokių pasimokyti. 
Dešimtoji savaitė ruošiama rugp. 
8-15 d.d. Jai vadovaus Čikagos ank
stesniosios lituanistikos mokyklos 
direktorius Juozas Masilionis. 
Rengėja -JAV LB Švietimo Taryba.

Pasibaigus studijoms Dainavoje, 
jau tą patį vakarą kaimyninėje Ohio 
valstijoje netoli Clevelando bus pra
dėta Siaurės Amerikos lituanistinė 
stovykla, kuri tęsis iki rugp. 27 d. 
Stovyklą jau treti metai iš eilės ren
gia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Ryšių Centras, Čikagoje. 
Pernai, o taip pat ir šiemet, prie 
rengimo prisideda ir Kento valsty
binis universitetas, kur jau kelinti 
metai kaupiamas gausus lituanisti
kos archyvas. Kursantams pageida
vus, suteikiami universitetiniai už- 

skaitaiPirmykščiose stovyklose susi
telkta tie lietuvių istorijos 
klausimais, plačiai nagrinėta 
literatūra, o didžiausias dėmesys 
sukauptas į lietuvių kalbos tobuli
nimą. Stovyklos kaina Šiaurės 
Amerikoje gyvenančiam jaunimui 
yra $100. Kursantai turi būti baigę 
gimnaziją ir turi lengvai susikalbėti 
lietuviškai.

Kaip praneša PLJS Ryšių ęen- 
tras, stovyklon kviečiamas ir kitų 
kraštų jaunimas, kuriam bus suda
rytos sąlygos kursus lankyti nemo
kamai. Suinteresuotieji kviečiami 
kreiptis nedelsiant, nes kursantų 
skaičius ribotas. Rašyti: PLJS 
Ryšių Centras, 2422 West 
Marquette Rd., Chicago, Ill. 60629 
USA
“DRAUGO ROMANO PREMIJA

Kanadiškiui Juozui Kralikauskui 
įteikta pusantro tūkstančio dolerių 
“Draugo“ dienraščio premija už jo 
veikalą “Martynas Mažvydas 
Vilniuje. Premijos mecenatas - Zig
mas Umbražiūnas. Tai jau 
dvidešimt penktoji “Draugo“ roma
no premija. Šiais metais “Draugas“ 
švenčia savo šešiasdešimt metų gy
vavimo sukaktį.
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JAUNIMO KELIAI
KAIP SU JAUNIMO 

STOVYKLOM?

Š. m. Mūsų Pastogės Nr. 12 tilpo 
B. Strauko išsamus straipsnis ’’Dar 
vienas neišbandytas kelias”. 
Straipsnyje B. Straukas labai taik
liai ir teisingai išvedžioja mūsų gana 
apgailėtiną jaunimo padėtį ir siūlo 
organizuoti jaunimo stovyklas, kaip 
jau paskutinę išsigelbėjimo priemo
nę. Nematau čia jokio kolumbiško 
atradimo; Nuo pat pirmųjų kūrimosi 
dienų Australijoje kasmet buvo 
rengiamos skautų stovyklos, i ku- • 
riaš kvietė ir ne skautus, o visą lie
tuvišką jaunimą. Neabejoju stovyk
lų naudingumu (ir skautų stovyklos 
prisidėjo dar pratęsti mūsų egzista
vimą), tik neužtenkamai buvo krei
piama dėmesio į stovyklas. Visi 
skautų vadai dirbo veltui ir turėda
vo aukoti savo metines atostogas 
stovyklavimui. Ne visi galėdavo 
tuo laiku gauti laisvalaikio ir vado
vauti staovykloms, bet jei visuome
nė būtų parėmusi stovyklas ir ga
lėjusi apmokėti nors dalinai vado
vams, tikrai stovyklos būtų atne- 
šusios dar daugiau naudos. Nesutin
ku su p. Strauku, kad mes turime 
pradėti organizuoti naujas stovyklas 
jaunimui šalia jau esančių skautų 
stovyklų, bet pilnai pritariu, kad 
skautų stovyklos turėtų pakelti savo 
standartą ir apylinkių bei krašto 
valdybos tam skirtų lėšų.

Tame pačiame Mūsų Pastogės Nr. 
V. Koras labai gražiai nupiešė Ade
laidės apylinkės susirinkimą. Pa
kartosiu jo kelias eilutes: ’’Prieš 
penkiolika metų buvę karšti ir pilni 
diskusijų, susikryžiavusių nuomo
nių, aiškinimų susirinkimai, prieš
rinkiminė agitacija... Jaunimas ir 
tada buvo abuojus bet kokiems su-, i 
sirinkimams, toks liko ir šiandien, i 
nors jau suruošti trys kongresai,.. Į 
Tirpsta ir tautinė sąmonė, taip stip- < 
riai pasireiškusi pirmomis mūsų .į 
dienomis Australijoje. Ne tik pase- i 
nome, neišaugindami sąmoningo j 
jaunimo, bet ir mums patiems išblė- į 
so tautinė savigarba,” Taiklų ir tei- ! 
singa. Ne tik Adelaidės apylinkėje 
tas yra - tas kartojasi visose apylin- , 
kėse. Į susirinkimus ateina vienas ar 
du nuošimčiai tautiečių, i valdybas 
neišrenkami, bet įeina tik sutikę būt 
valdybos nariais žmonės ir daugiau
siai iš ’’prievartos”. Daug šnekam ! 
apie jaunimą, bet įtraukti jaunimą į 
veiklos sūkurį ne tik nieko nedaro
ma, bet jaunimui net trukdoma.

1953 m. Krašto Tarybos 
suvažiavime kėliau ir kėliau ranką 
norėdamas savo trigrašį., įkištį. bet ■_ 

pirmininkaujantis jau a.a. Jonas 
Valys manęs nematė, o vėliau pri
vačiai pareiškė, kad aš dar labai 
jaunas ir turėsiu laiko pasireikšti. 
Manau, kad visose apylinkėse jauni
mas bandė ką nors padaryti, paro
dyti ką nors naujo, ir buvo ignoruo
ti. Praėjusiais metais ruošiantis į 
Jaunimo kongresą kiekvieno jauni
mo parengimo aprašymuose buvo 
pastebima, ’’Gaila atsilankė labai 
mažas tautiečių skaičius”.

Taip mūsų tautinė savigarba iš
blėso. Pasipylus mūsų spaudoje ne
krologams, nebeliks nei kam besi
rūpinti, nei kam bebarti jaunimą.

Mano tvirtu įsitikinimu nei sto
vyklos, nes jose tarpusavyje kalba
masi angliškai, nei jaunimo kongre
sai, ypač paskutinis, o kadangi re
daktorius prašė apie tai rašyti, tai 
pakalbėsime ir apie jį, nors nei mūsų 
straipsniai spaudoje, kurių jaunimas 
vistiek neskaito, nei jokie barimai 
nepadės lietuvybės išlaikymui. Ma
nau, kad dar lyra vienas kelias apie 
kurį po Jaunimo kongreso. 
KONGRESINIAI GALVOS

SKAUSMAI
Praėjusiais metais nemažai rašiau 

ir rūpinaus, kad tik daugiau 
nuvyktų į kongresą. Dviejų iš šei
mos pasiuntimas ir gi atsiliepė kiše-

Jaunimas pasisako

Pasitikėkite ir leiskite dirbti Lietuvai
- Na, tai kur atostogauji šią 

vasarą, Jonai?
- Žinai, galvojau ne atostogauti, 

bet dar pastudijuoti, i . .
- Žiūrėk! Koks pavyzdingas , ... 

Beje, kurgi V ką studįjuot panorai?
- Vis mane traukia. į tą Europą. 

Matyt, ne amerikietiškas mano krau* 
jaš, ir Tiek. Galvoju į Lietuvį sukti, 
Vilniuj pastudijuoti, lietuvių kąlbą 
truputį geriau pramokti, žodyną pra
turtinti. Pati žinai; kaip' sunku ‘ 
jau susikalbėti padoriai lietuviškai.

• Taigi. Na, matyt,, drąsus esi. 
Jonai. Sveikinu*, sveikinu, nors tavo 
batuose sėdėti, tur būt,nelabai norė
čiau. Tik tu, žinai, geriau iš tenai 
man laiškiu nerašyk. O telefonininkės 
neprašyk mano telefono - ji neturės. 
Linkiu tau sėkmės pas tuos komunis
tus, tai yra . . . laimingos kelionės!

Stovi Jonas vidury gatvės, pa
kaušį krapšto, nesusiorientuoja, kas 
čia dabar atsitiko. Argi, gali būti? 
Jau. rodos, visi aprimo Šiek tiek tiį 
kelionių Lietuvos, klausimų,' juk kas 
antras dypukaš, prisikrovęs lagaminu 
dovanų, dumia' Lietuvbti‘pas:giminešz' 

nei, bet sugrįžusiųjų pasakojimai ir 
atsiliepimai spaudoje tikrai skau
džiai privertė nusivilti. Iš pasikal
bėjimų pirmųjų dviejų kongreso da
lyvių girdėjosi, kaip australiokai 
buvo-gražiai sutikti, kaip buvo rū
pintasi Australijos lietuviško jauni
mo reikalais ir problemomis, kaip 
buvo stengtasi visur ir visaip padėti. 
Šio kongreso organizatoriai, atrodo, 
iš pat pradžių nusistatė prieš Aus
tralijos kontingentą. Jau nukreipi
mas jų kelionės ne per Čikagą, o per 
Los Angeles kiekvienam kaštavo po 
porą šimtų dolerių daugiau, ko pa
sėkoje keletas turėjo atsisakyti nuo 
važiavimo. Nuvažiavus, Argentinoje 
ir Brazilijoje palikti aredromuose po 
keliolika valandų negalint niekur 
pasitraukti nuo bagažo, per simpo- 
zijumus mokyti amerikiečių draudi
mo sistemų ir kalbėti vien tik apie 
Čikagos lietuvių jaunimo problemas 
ir ginčus, manau nei vieno Australi
jos jaunuolio lietuvybei nepatraukė, 
o gal dar pastūmėjo toliau nuo jos. 
Manau, kad jaunimo kongresai tu- I 
retų būti manifestacinio pobūdžio, 
bet ne sausų teorijų ir rezoliucijų 
nagrinėjimas.

Dabar mėginsiu atsakyti į redak
cijos paduotus klausimus. 1. Ar pa
siteisina iki šiol įvykę Jaunimo 
Kongresai? Žinoma, kad taip. Per- 
verskim mūsų spaudos pokalėdinius 
numerius, E. Castroąvičiaus ir R. 
Peronausko straipsniai, tai ar nėra 
didžiulis įnašas mūsų gyveniman ir

Tik gal šešios savaitės Lietuvoje 
bus per ilgai?

Reikėtų kokiam nors bičiuliui 
nusivesti Joną į Šalį, gal stiklą alaus 
uŽfundyti ir paaiškinti jam apie ką 
Čia reikalas sukas. Mat, išeivija 
(atsiprašau, turėjo būti didžioji raidė 

<I) nepritaria studijoms Lietuvoje, ir 
mūsų Jonelis gali susilaukti nemaža 
ir rūsčios konservatyvesnių visuo
menės sluoksnių kritikos. Ak, jauni
mas spaudoje tikrai retokai šiuo 
klausimu pasisako, ir iš šios rakštjes 
:gali būti jau pašinas, o gal net PASI
JAS. Taigi.
ž Kodėl važiuoti? Pamatyti savo 
kraštą, paŽinti'savo brolius ir seseris 
i(ir Čia kalbu ne apie giminių aplanky
sią). Kodėl nevažiuoti? Nes grįšime 
-komunistais, nes išplaus smegenis. 
.’Panagrinėkim dabar Šį atsakymą. 
’Klausiu atvirai! kiek metų jau mus 
auklėjat? mus, bubuliukais čionai 
.atvykusius, ar net gimusius Čia? Argi 
-galvojat, jog sesių savaičių užteks 
Ištrinti tam maždaug dvidešimties 
įmetu auklėjimui? Ar taip nepasitikit 
mumis? Ar taip nepasitikit savimi, 
savo auklėjimo metodais? Juk mirti- 

:hai įžeidžiat mus tokiu nepasitikė
jimu - kaip mes galime Jus gerbti 
.tuomet?. Pagaliau, pagalvokit rimtai: 
įjeigu meš taip lengvai išsižadėsime to 
.■įautiškumO, kurį Jūs vargdami mums 
bandėte.-perduoti, a». mes.esam-ko -v 

spaudon! Ričardų Badausko ir Bu- 
kevičiaus protestas ar neparodo, 
kad šiems jaunuoliams rūpi lietuviš
ki reikalai ir jie ir toliau jais sielosis. 
Aprašymai iš pranešimų atskirose 
apylinkėse su skaidrėm ir paaiškini
mais, kad ir negausioms tautiečių 
grupelėms ar neparodo, kad jie ne 
veltui ten važiavo. Ar Labutytės - 
Bieri prieškalėdiniame pranešime 
pateikta statistikos skiltelė neįrodo, 
kad iš kongresantų dauguma įsijun
gia į bendruomeninę veiklą. Manau, 
kad jau vien šito užtenka, nebekal
bant apie jų praplėstą akiratį, apie 
susipažintus kitų kraštų lietuvius 
jaunuolius,kad iki šiol įvykę Jauni
mo Kongresai pasiteisina. 2. Ar pa
teisinama vykstančius į Jaunimo 
Kongresą rūšiuoti į atstovus ir tik 
dalyvius? Jokiu būdu ne! Jau čia ir 
buvo pirmas trečiojo kongreso or
ganizatorių minusas iš pat pradžių. 
Jaunimo Kongresai nesprendžia, ar 
bent neturėtų spręsti jokių admi
nistracinių problemų, kur turėtų tu
rėti proporcingą atstovų skaičių nuo 
gyventojų ar nuo organizacijos na
rių. Man atrodo, kad jau organizuo
jant čikagiškių buvo numatyta 
spręsti savo kromelio reikalus - tam 
jie ir įvedė atstovus, nes žinoma, 
kaip didžiausia lietuviška kolonija 
numatė ir turėti didžiausią atstovų 
skaičių, žinoma, kaip kad trečiame 
punkte klausiama apie Kongresų 
pobūdį, Kongresai būtų manifesta- 
ciniai, atstovų klausimas visiškai 
nekiltų. Jau jei jaunuolis važiuoja į 
kongresą, aukoją savo laiką ir lėšas, 
tai kodėl vienas turi būti geras, ki
tas geresnis, o trečias dar geresnis? 
I trečią klausimą (žiūr. M.P. Nr. 14) 
galiu tik tiek pasakyti, kad pirmųjų
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nors verti savo tautai? Juk tuomet iŠ 
mūsų tvirtų lietuvių vis tiek nebus. 
Ar ne geriau dabąr atsikratyti tokių, 
kurie kaip epušėles links ir drebės, 
mažiausiam vėjeliui pakilus, o ne 
tvirčiausiais ąžuolais stovės, kad ir 
didžiausioj vėtroj? Atsijokim pelus 
nuo grūdų.

Mes suprantam Jūsų baimę: Jas 
pažinote komunizmo ne teoriją, bet 
praktiką. Jūs turėjote draugų, kurie 
pasiliko ir įsirašė i komunistų parti
ją, ir todėl Jūs galvojate - jei jie 
taip padarė, tai kodėl negali to pa
daryti mūsų vaikai? Kaip mūsų vaikai 
atskirs propagandą nuo tiesos? Ta
čiau Jūs negalit būti tokie naivūs! 
Mes gi neūžaugom urvuose - komu
nizmo teoriją mus mokė net universi
tetuose. Markso ir Engelso raštus 
esam skaitę, ne vienam Stalinas ir 
Leninas buvo privalomas. Jau seniai 
galėjom įsijungti į komunistų eiles. 
O komunizmo praktika juk nėra gra
žesnė už teoriją. Bent taip Jūs mums 
seniai kartojat.

Ne to mes važiuojam Lietuvon, 
ne to važiuojam į savo gimtą kraštą! 
Jis yra gimtasis kraštas net tiems iŠ 
mūsų, kurie gimėme užsienyje. Mes 
važiuojame ieškoti to, ko Jūs mums 
negalite duoti. Važiuojam įtraukti į 
plaučius Lietuvos oro, užkopti į 
Gedimino kalną, atsiremti į Vilniaus 
Universiteto rūmų sieną, basas kojas 
Įmerkti į Nemuną. Važiuojam tenai, 
nes Jūs mums negalite duoti to 
krašto, tokio brangaus ir tokio nerea
laus. Ir tokio mums reikalingo. Jūs 
nedirbote Lietuvai, jos nematę. Užtat 
gal būt Jums sunku suprasti, kad mes 
turime ją pamatyti, prieš apsiimdand 
dirbti tautos darbą toliau. Jūs savo 
duoklę Lietuvai atidavėt. Kas dabar 
perims iŠ Jūsų rankų, fakelą? Mes 
esame išeivijos ateitis. Su mumis 
gyvens ar žus lietuvių tautos išeivi
ja. Nematę krašto, dėl kurio mes 
ryžtamės plušti, — neištesėsim. Jūs 
davėte mums viską, ką turėjote — 
Žinias, jausmus, meilę ryžtą. To ne
ganą.., Me § reikalaujam iš Jūsų pasi
tikėjimo.'Leiskite mums iš Lietuvos 
atsivežti^ dar daugiau ryžto, dar dau
giau meilės kraštui. Jūs mus užau
ginot, mes esam Jūsų vaikai, bet 
esam suaugę, ir laikas atsistot mums 
ant kojų ir pradėti dirbti Lietuvos 
naudai.
, .Eglė-Juodvalkytė*

Mūsų' Pastere,' 1976.3:3, psl. 3 ’
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Skaitytojai
NESUTINKU;’ KAD MŪSŲ 

AMBICIJOS PERBRANGIOS

Mūsų Pastogėje p. L. Barkus daž
nokai parašo bendruomeniniais 
klausimais brandžių straipsnių, ku
riuos ypatingai vertinu ir autoriaus 
mintims pritariu. Tačiau M.P. Nr. 14 
jo rašinyje ’’Perbrangios ambicijos” 
iškeltam siūlymui sujungti Mūsų 
Pastogę su Tėviškės Aidais neprita
riu. Man rodos, p. L.B., rašydamas 
tą straipsni, nepriėmė dėmesin šių 
dienų gyvenimo faktų.

1947-50 m. i Australiją atvykom 
teturėdami tik vieną kitą lagaminą. 
Retas kas iš mūsų turėjo kokių nors 
vertybių ar pinigų kūrimosi pra
džiai. Taigi, atvykome kaip tikri 
proletarai. Mūsų tautiečių turimi 
diplomai ir kvalifikacijos nebuvo 
pripažinta, išskyrus dvasiškius, ir 
visi buvome traktuojami papras
čiausiais darbininkais. Be to, retas iš 
mūsų mokėjo angliškai. Visi pradė
jome dirbti žemiausioje atlyginimų 
kategorijoje. To meto buvo 6-7 sva
rai savaitinis atlyginimas vyrams, o 
moterims dar mažiau.

Per tuos 27-rius metus visi, gal 
vos su 2% išimtimi, pakilom atlygi
nimų kategorijose ir gerai taupyda
mi praturtėjom. Dabar beveik kiek
vienas turi namus ar butą (kiti turi 
po dvejus ar daugiau), automobilius 
ir dar po gražią sumelę santaupų. 
Namai perpildyti baldais, televizi
jom, ir visokiais reikalingais ir pra
bangiais daiktais. Daugelis važinėja 
po pasaulį kaip turistai, išleisdami 
kelionėms po 5 ar daugiau tūkstan
čių dolerių. Turime taip pat ir drū
čiai prasigyvenusių, net milijonie
rių. Taigi, dabartinis mūsų vidutinis 
gyvenimo standartas prilygsta 1939 
m. Lietuvos, aukšto valdininko Iv-

JAUNIMO...
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dviejų kongresų programos buvo 
daugiau liberališkesnės ir neper
krautos. Manau, kad reikalinga vis
ko po truputį, bet pats pagrindas - 
manifestacija. Kelios geros paskai
tos ir laisvos diskucijos kiekvienam 
jaunuoliui rūpimais klausimais, bet 
ne iš anksto įrėminti klausimai. Vi
siškai netikėtai iš suvažiavusių gali 
kilti auksinių sumanymų bei pasiū
lymų. Neturėtų būti klausimo, kad 
parengimai turėtų būti atviri vi
siems tos vietos gyventojams. Ne
matau jokio reikalo kongresus da
ryti slaptais, o ką gi jaunimas turėtų 
slėpti, sakyčiau, kad ir nuo mūsų se
nių? 4. Ar reikalinga vykstančių į 
Jaunimo Kongresą atranka...? Jau 
pirma minėjau, kad atranka, kaip ir 
atstovai nustato jaunuolius vieną 
prieš kitą - aš geras, tu geresnė ir 
t.t. Nei vienas negalime šiandien 
pirštu parodyti, kad šis jaunuolis ar 
jaunuolė tai jau bus tikri lietuviai. 
Kiek atsitikimų, kad iš pradžių gana 
daug reiškėsi, paskiau dingsta kaip 
burbulas vandenyje, ir jo jau lietu
viškame gyvenime nebematysi. Į 
Kongresus reiktų siųsti kiek galint 
daugiau, o gyvenimas vėliau išsijos į 
vertus ir nevertus lietuvio vardo 
žmones.
5. Ar Kongresas turėtų ribotis tik 
.tautine lietuvių jaunimo manifesta
cija...? Žinoma ne. Klausime minima 
politika, religija. Didžiausia mūsų 
klaida yra, kad mes politiką supran
tame tik lietuvišką politiką, kuri jau 
seniai atgyvenusi savo dienas, o re
ligija tai katalikybę, be kurios joks 
lietuviškas pajudėjimas neapsieina. 
Kaip atsakant į trečią klausimą, taip 
ir šis turėtų apimti visus rūpimus 
dirvonus, o ypač pajudinus, vietinių 
kraštų politinius klausimus.

Mūsų Pastogė, 1976.5.3, psl. 4

pasisako
giui. žodžiu, gyvename viskuo per- | 
tekę. Šiandie didžioji dauguma gau- | 
na kvalifikuoto darbininko ar aukš- | 
tesnės kategorijos tarnautojo atly- | 
ginimą. " . |

Dabartinis vidutinis savaitės at- | 
lyginimas jau viršija 160 dolerių, t.y. | 
$ 8.300 metams, ir palyginamai su | 
1949-50 m. pakilęs dvylika kartų. | 
Tiesa, vyksta infliacija, pinigas at- | 
pigo, bet ne 1,200%, o maždaug g 
500%, t.y. tik penkis kartus. Taigi, | 
šiandie turėdami geresnius darbus | 
ir pakeltus atlyginimus gyvename | 
daug geriau ir pinigus mėtome nie- | 
kams. Duodu pavyzdžių. ?

Pagal Sydnejaus Liet. Klubo | 
1975.6.30 dienos balansą mes per | 
metus klube pragėrėme $ 100.595, 
pralošėme pokerio mašinomis $ 
135.420, pražaidėm bilijardu $3.000, 
viscf - $ 239.000 sumą! Ir tai išleido 
750 klubo narių ir jų svečių. Męs dar 
geriame kituose klubuose ar baruo
se, kitur lošiame pokerio mašinomis, 
arkliais, šunimis ar kortomis. Pri- 
leiskime, kad kitose vietose mes 
pražaidėm pusę tiek (o gal ir 
daugiau) negu Liet. Klube. Tai susi
darytų $ 120.00. Išvadoje vien Syd
nejaus tautiečiai pražaidė apie 
360.000 dolerių. Graži sumelė! Syd
nejaus tautiečiai sudarom tik apie 
25% visų tautiečių Australijoje. 
Manau, kad lietuviai kitose vietovė
se pražaidžia kiek mažiau, nes, iš
skyrus NSW, kitur nėra pokerio 
mašinų. Tačiau kitų vietovių tautie
čiai sudaro 75% lietuvių Australijoi- 
je, tad imu, kad jie pražaidžia ne tris 
kartus daugiau, kaip Sydnejuje, bet 
tik du kartus. Tai sudarytų apie 
750.000 dolerių, o viską sudėjus 
gautųsi virš milijono dolerių. Iš to 
darau išvadą, kad savo spaudą išlai
kyti Australijoje esame pilnai pajė- 
gūs- I *

---------—---------------------- .......
DAR VIENAS BANDYTINAS 

KELIAS
Tiek į redakcijos paduotus klausi

mus. Dabar noriu paklausti ar jau 
kongresai pats geriausias lietuvybės 
išlaikymui kelias, ar nerastume ko 
nors geresnio? Prieš porą metų 
skaičiau antrojo kongreso australio- 
kų vadovo Antanaičio straipsnį, ku
riame jis tarp kitko rašė( cituoju iš 
atminties): ’’Kaip galima ką nors 
pamilti nemačius? Taip ir su Lietu
va, vien tik iš mūsų tėvų pasakojimų 
ir iš knygos paveikslėlių tikrai tėvų 
žemės pamilti neįmanoma.” Šie 
jauno vyro žodžiai giliai įstrigo ma
no atmintyje ir šiandie sakau, kad 
jie tokie teisingi ir ieškant jaunimui 
kelių, ar nevertėtų sustoti prie vie
no ir paskutinio kelio, kad mūsų 
jaunimas pamatytų ir tik tada pa
miltų Lietuvą. Žinau, ne vienas 
skaitytojas mane vėl nudažys ruža- 
vai. Mano sūnus turėjo progos pa
būti keturias dienas Lietuvoje. Jo 
žodžiais ”Po trijų dienų aš ne tik 
pradėjau nebeversti iš anglų į lietu
vių kalbą - aš pradėjau lietuviškai 
galvoti ir net sapnuoti.” Grįžęs su 
didžiausiu užsidegimu ruošėsi jau
nimo kongresam kuris jo lietuvišką 
užsidegimą truputį atšaldė.

Vilniuje kasmet ruošiami šešių 
savaičių lietuvių kalbos kursai už
sienio lietuviams, kaskart vis tuose 
kursuose dalyvauja daugiau laisvojo 
pasaulio lietuvių. Tuose kursuose 
dėsto pasižymėję lietuvių kalbos 
specialistai-Iš pasakojimų, kas be 
ko, jie ten įberia ir propogandinės 
druskos, bet aš nemanau, kad iš jų 
padarytų komunistus, gal anaiptol, 
juos daugiau pagydytų nuo vakarų 
pasaulyje pradedančių vis labiau 
stiprėti kairesnių samprotavimų. 
Jaunimas, pamatęs ten visokiausius 
suvaržymus visokiausių leidimų rei
kalingumas, o užaugę krašte, kur tik 
vairuotojo pažymėjimas atstoja vi
sus dokumentus, tuoj įvertina de
mokratines laisves ir jų gerumą.

Mūsų laikraščių sujungimo klau
simas buvo keltas keletą kartų Mū
sų Pastogėje, tačiau Tėv. Aidai nė 
karto tuo reikalu neprasitarė. Reiš
kia, jie nenori. Jei Tėv. Aidai norė
tų, tai galėtų prisidėti atskiru sky
rium su savo skyriaus redaktorium. 
Mūsų Pastogė yra bendruomenės 
laikraštis, taigi durys atviros. Lo
giškai atrodo, kad gali būti svarsto
mas tik Tėv. Aidų ir kitų vietovių 
biuletenių prisijungimas prie Mūsų 
Pastogės. Juk Mūsų Pastogė yra vi
sos bendruomenės laikraštis, o ne 
kurios nors tautiečių grupės; ji api
ma visų ideologijų, tikybų ir visokių 
paskirų grupelių tautiečius, gyve
nančius Australijoje.

Patiekus p. L. Barkaus Mūsų 
Pastogės biudžeto duomenis turiu 
kiek papildyti. Prieš maždaug metus 
M. P-gės adm. komisijos pirminin
kas p. V. Bitinas Sydnejaus tautie
čių susirinkime pranešė M.P. biu
džetą. Jis 1975 m. siekė $ 22.000. 
Kiek prisimenu, pajamų buvo nu-. 

pdje’ matyta: iš prenumeratos - $ 15.000, 
'-f skelbimų - $ 4.000, balių Jr aukų - 

$3.000. M.P. išlaidų pozicijoje už 
vieno numerio persiuntimą reikėjo 
mokėti paštui po $ 58, arba metams 
$ 2.900. Nuo 1976 m. vasario mėn. 
reikia mokėti apie $ 100, arba me-

Kadangi mes esame kitoje pusėje 
Grigo Ratų, ir mūsų vasaros nesu
tampa su vasaromis tėvynėje, tad 
turėtų jaunuoliai į ten važiuodami 
nutraukti mokslo metų dalį, ko, ma
nau, kiekvienas nenorėtų, bet kodėl 
neužvedus su ta Vilniške Draugija, 
kaip ten ji vadinasi, berods, ’’Ry
šiams su užsienio lietuviais” flirto, 
jei tas mums naudinga, ir išsiderė
jus, kad tokie kursai būtų ruošiami 
Australijos ir Pietų Amerikos 
mokslo metų atostoginiu laiku, tai 
yra apie Kalėdas. Gal jie negalėtų 
trukti šešias savaites, bet ir trys sa
vaitės, praleistos jaunuolio Lietuvo
je, jau pratęstų mūsų egzistenciją 
užsienyje trimis dešimtmečiais.

Petras Pilka 
Canberra

/

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. turtą, iš 10Vi%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš HVz%, iki $.1000 be 
garantijos iš 12%%. 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

tams $ 5.000. Nežinau, kiek pabran
go spausdinimas. Sprendžiant iš
1975 m. biudžeto $ 22.000, atrodo,
1976 m. biudžetas siektų apie $ 
26.000. Man teko girdėti, kad Tėv. 
Aidai pašto išlaidų turi kiek mažiau, 
nes jie priklauso kategorijai A, gi 
M.P. kategorijai B.

L. Barkus abejoja, ar ’’trejetui 
tūkstančių lietuviškų šeimų, imant 
tai geriausiu atveju, reikalingi Aus
tralijoje du lietuviški laikraščiai?” Į 
tas abejones taip atsakau: priklauso, 
ar tautiečiai nori ar nenori; kurie 
nori, tie prenumeruoja. Aš, būda
mas pensininkas noriu ir prenume
ruoju tik tris liet, laikraščius ir ke
turis žurnalus, be to dar tris kitomis 
kalbomis - viso 10 leidinių. Anksčiau 
per 20 metų prenumeravau ir Tėv. 
Aidus ir net jiems parašydavau, ta
čiau po Helsinkio nutraukiau. Pana
šiai yra ir su kitais prenumerato
riais, pavz., su mūsų išmokslintais 
vaikais: jų mažuma prenumeruoja 
dar vieną kitą liet, laikraštį, tačiau 
jų dauguma neprenumeruoja jokios 
liet, spaudos, i. ' rM "I " 5 1 >.

■ L. Barkus nagrinėjo daugiausia 
finansinę spaudos pusę, tačiau ne
palietė kitų spaudos svarių reikalų: 
redaktorių, bendradarbių, turinio, 
cenzūros ir t.t. Neliečiu jų ir aš. Tai 
būtų kita tema.

Išvadoje: dabar esame tiek tur- 
tingi, ko Lietuvoje negalėjom nė 
sapnuoti, kad tokiais būsime, Dabar 
galime ir sugebame per metus pra- 
žaisti - niekams išleisti virš milijono 
dolerių, iš kitos pusės nesigėdinam 
pasirodyti tokiais šykštuoliais, kad 
daugelis’ iš mūsų gailimės savo 
spaudai keliolikos dolerių. Turime 
pagaliau suprasti, kad spauda yra 
svarbiausias variklis bet kokios lie
tuviškos veiklos Australijoje.

V. Šligeris

Čia neseniai viename laikrašty 
skaitėme, kad tūlas lietuvis nedaly
vaująs komitetuose, bet savo veiklą 
parodo finansais stambiai remdamas 
Dainos chorą, Tautos Fondą, -Libe
ralų Partiją ir daugelį kitų lietuviš
kų organizacijų. Iki šiolei neteko 
girdėti, kad liberalų partija būtų 
lietuviška organizacija.

♦♦♦

Rizikuoji viskuo, įskaitant gyvybę, 
jeigu išgėręs sėdiesi vairuoti!

ketvirtadienį (balandžio 
22 d.) išvyko į užjūrius Mūsų Pasto
gės bendradarbis Antanas Laukai
tis. Užsienyje, įskaitant ir vizitą 
Lietuvoje, išbus apie šešis mėnesius 
ir ketina sugrįžti namo apie spalio 
mėn. Jo patyrimus ir išgyvenimus 
skaitysime Mūsų Pastogėje. Lai
mingo kelio!

Balandžio 24 d. išvyko į Europą 
žinoma mūsų keramikė Jolanta Ja
navičienė. Išvyksta studijiniais 
tikslais ir svetur išbus apie tris mė
nesius. ..■■ v, v- • ’ - Vir
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KORP! ROMUVOS SUKAKTIS

LIETUVIŲ AKADEMINĖS KOR
PORACIJOS ROMUVA DEŠIMT
METIS

1930 m. kovo 2 dieną, dešimties 
studentų iniciatyva, buvo įsteigta 
lietuvių studentų korporacija Ro
muva. Tie studentai pasirašė korpo
racijos steigimo aktą ir įteikė jį Vy
tauto Didžiojo Universiteto senatui 
Kaune. Romuvos ideologija yra iš
reikšta jos obalsyje: ’’Amico, Pat
riae, Unitati Aestiorūm”, kas reiškia 
’’Draugui, Tėvynei, Aisčių vieny
bei”.

Toli nuo Tėvynės ir senosios Alma 
Mater, Vytauto Didžiojo Universi
teto Kaune, filistro Stasio Stankū- 
navičiaus ypatingai didelėmis pas
tangomis ir rūpesčiu, Lietuvių Aka
deminė Korporacija Romuva 1966 
m. liepos 8 dieną pradėjo veikti 
Melbourne.

Romuvos dešimtmetį pirmiausia 
paminėjo valstybinė 3ZZ Access 
Radio (1220 kHz) stotis Melbourne: 
’’Lietuvių Akademinės Korporacijos 
Romuvos konventas Melbourne 
švenčia savo įsisteigimo dešimtmetį.

Melbourne, manau, kad Romuvos 
korporaciją laikytina svarbiausia 
organizacija intelektualiniu atžvil
giu. Šiuo metu korporacijai vado
vauja jos senjoras dr. Kazys Zda
nius, o nuo sekančio mėnesio senjoro 
pareigas perims architektas filisteris 
Jurgis Zaikauskas.

Korporacija yra palikusi žymų 
pėdsaką mūsų bendruomenės gyve
nime. 1971 metais korporacija Ro
muva, filisterio Stasio Stankūnavi- 
čiaus pastangomis, įsteigė Lietuvių 
Kalbos Kursus, kurie veikia Vikto
rijos Švietimo Departamento gim
nazijų sistemos jurisdikcijoje. Kor
poracija skiria $ 40 kasmetinę pre
miją asmeniui, geriausiai išlaikiu
siam lietuvių kalbos egzaminą bran
dos atestato lygyje. Korporacija ap
rūpina lietuvių savaitgalio mokyklas 
Australijoje spalvotų skaidrių 
komplektais. Šiemet korporacija su
rinko $ 220 dolerių Lietuvių Vasario 
16-tos Gimnazijai Vokietijoje.

Linkime Romuvos korporacijai 
sėkmingos ateities, narių prieauglio 
ir naudingo darbo.”

1976 m. kovo 26 d., Melbourne 
Lietuvių Namuose, įvyko korp! Ro
muvos ir latvių korp! Beveronijos 
tradicinis metinių komersas, kuria
me dalyvavo abiejų korporacijų na
riai ir svečiai. * *

Jau 1935 metais abi korporacijos 
pasirašė Rygoje broliško draugiš
kumo ir glaudaus bendradarbiavimo 
sutartį, sudarydami taip vadinamą 
kartelį (iš lotynų ’’carta”) ir kurio 
laikomasi iki šių dienų. Laike meti
nių komerso įvyko iškilmingas aktas 
ir ’’Krašto Valdovo” ceremonija. 
Vėliau sekė draugiškas alutis ir kor- 
poratiškos dainos.

Sekančią dieną, t.y. 1976.3.27 
(šeštadienį), Melbourne Lietuvių 
Namuose įvyko korp! Romuvos ba
lius.

Tame baliuje dalyvavo 140 kvies
tinių asmenų. Jų tarpe: senatorius. 
Ivor J. Greenwood (Minister for 
Environment, Housing and Com
munity Development) su žmona; p. 
Al. J. Grassby (buvęs Imigracijos 
Ministeris, dabar Commissioner for 
Community Relations); p. James 
Curran (Amerikos konsulas Mel
bourne) su ponia; p. Peter Grimm 
(Vokietijos kultūrinių ir prekybos 
reikalų attache); korp! Romuvos 
spalvūnas p. Algirdas Šimkus (ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas) su 
ponia; p. Balys Stankūnavičius 
(Australijos Baltų Tarybos pirmi
ninkas) su viešnia; p. Albinas Pocius 
(ALB Melbourne Apylinkės Valdy
bos pirmininkas) su žmona; latvių 
korp! Beveronija senjoras fil! Indulis 
Norvelis su ponia; seniausius latvių 

korporacijos Lettonia pasaulinės 
centro valdybos vice-senjoras fil! 
Aivars Petersons iš J.A.V.; fil! Ger- 
hards Bremanis. lettonus, DLK Ge
dimino ordino kavalierius, buvęs 
Rygos Operos direktorius; grafas 
Anatolius Tiškevičius su dukra; estų 
korporacijos Vainola fil! Kari Kesa, 
vienos didžiausių architektų firmos 
Melbourne direktorius; korp! Ro
muvos vėliavos krikšto tėvas fil! Jo
nas Meiliūnas su ponia.

Taip pat dalyvavo visa eilė lietu
vių ir pabaltiečių korporacijų atsto
vų, būtent lietuvių korp! Romuvos 
Vaidilutė, korp! Neo Lithuania, 
korp! Filiae Lithuaniae, korp! Jau
noji Lietuva; korp! Vytis ir korp! 
Plienas; latvių korp! Beveronija, 
korp! Lettonia, korp! Talavija, korp! 
Gersicania ir korp! Fraternitas Aca- 
demįca; estų korp! Ugala ir korp!

Korp! Romuvos dešimtmečio jubiliejinis balius Melbourne. Prie garbės j 
stalo matosi iš k. į d.: fil! Stasys Stankūnavičius, fil! Zuzana Stankūnavi- ’ 
čienė, p. Peter Grimm, p-lė Gianna Veglia, p. Balys Stankūnavičius, po
nia Lola Greenwood, p. Ivor J. Greenwood, ponia Nijolė Zdaniuvienė, fil! 
dr. Kazys Zdanius, ponia Mary Curran, p. James Curran, p. Jūratė Šim- 
kuvienė, sp.! Algirdas Šimkus.

Foto: Zigmas Gružauskas, 145 Canterbury Rd., Toorak, 3142

USA — USSR...
Atkelta iš psl. 1

raketų smūgį ir po to dar turėti pa
kankamai jėgų užpulti Kinijos ir 
NATO atomines pajėgas, dar kartą 
pulti JAV miestus ir karinius taiki
nius ir po to ji dar turėtų atominių 
ginklų daugiau, nei JAV.

Iš kitos pusės JAV kariniai žino
vai tvirtina, kad net po pasikeitimo 
atominiais smūgiais Amerika dar 
turėtų tiek atominių sprogmenų, 
kad galėtų net keletą kartų sunai
kinti Sov. S-gą.

Sovietų Sąjungos pranašumas 
konvencionaliais ginklais vaizdas 
dar grėsmingesnis. Sovietų sausu
mos kariuomenė skaičiumi viršija 
Amerikos karines jėgas santykiu du 
su puse prieš vieną. Žinovų teigimu, 
sovietų kariuomenė ginklais geriau 
aprūpinta, dvigubai viršija šarvuo
čiais, keturis kartus tankais ir šešis 
kartus artilerija. Jūroje sovietai ly
gintini kovos laivais su Amerika 
kaip penki prieš keturis. Sovietai 
turi savo laivams bazių visame pa
saulyje ir dar kuria naujų. Tiesa, sa
vo laivynui bazių turi ir Amerika.

Tik savo aviacijos pajėgomis 
Amerika viršija sovietus, tačiau 
tas pranašumas palyginus su sovie
tų pastangomis ginkluotis akivaiz
džiai tirpsta. JAV karo laivynas turi 
keturis kartus daugiau lėktuvų ir 
helikopterių. Šie Amerikos karo lai

Vainola. Dalyvavo ir visa eilė korp! 
Romuvos bičiulių, draugų ir svečių.

Balių atidarė korp! Romuvos sen
joras fŪ! dr. Kazys Zdanius, pasvei
kindamas baliaus dalyvius ir tarda
mas atitinkamą žodį, kuriame supa
žindino svečius su korporacijų kilme 
Vilniuje, Kaune ir kitų Europos 
kraštų universitetuosę, taip pat pa
minėjo apie korp! Romuvos praeitį, 
jos tikslus ir veiklą. Jam atsakyti 
buvo pakviestas senatorius Green
wood, kuris iškiliais žodžiais pasvei
kino korp! Romuvą.

Po senjoro žodžio, dr. Zdanius iš
kėlė šampano tostą karalienei Elž
bietai II, o po senatoriaus kalbos 
buvo visų jausmingai sudainuotas 
’’Gaudeamus”. Baliaus metu senato
riui buvo įteikta korporacijos dova- 
,na - knyga ’’The World of Olegas 
Truchanas”. (Olegas Truchanas, lie- 

vyno lėktuvai yra stiprus varžovas 
prieš sovietų jūrų galybę (pavir
šiaus ir povandeninius laivus). JAV 
turi 14 didelių lėktuvnešių ir 7 he

likopterių lėktuvnešius, gi sovietai 
turi vieną lėktuvnešį (statosi dar du) 
ir du helikopterių lėktuvnešius. 
JAV sausumos kariuomenė ir mari
nai dalinai viršija sovietų kariuome
nę helikopteriais maždaug 4 prieš 1 
santykiu. Tačiau JAV sausumos 
aviacija dabar yra kiek mažensnė už 
sovietų.

Žaibinio karo galimybė

Tokio žaibinio karo galimybė aiš
kiai matosi centrinėj Europoj. So
vietai su Varšuvos pakto sąjungi
ninkais, turėdami 2.900 naikintuvų - 
bonbonešių ir 19.00 tankų yra pasi
ruošę žaibo karui. Gali smogti, 
smūgiu palaužti NATO armijų pasi
priešinimą ir atkirsti tiekimo linijas 
- kelius. Tokiai grėsmei pasipriešinti 
Vakarų gynimosi pajėgumas atrodo 
gana skystas.

NATO sąjungininkai turi prieš- 
pastatę 2.300 naikintuvų - bombo- 
bešių ir 7000 tankų. Tačiau atlaikyti 
Varšuvos pakto armijų puolimą 
NATO turi du kozerius: (1) tankiai 
išdėstytos prieštankinės raketos ir 
’’smart” bombos, kurios skirtos su
naikinti tankų grupuotes. (2) Ame
rikiečių tankiai išdėstytos taktinės 
atominės raketos (esą jų apie 7000). 
Šitos atominės raketos yra galinga 
grėsmė Varšuvos pakto karinių da
lių didesniems sutelkimams - kon
centracijoms. 

tuvis - imigrantas, žymus tyrinėto
jas /explorer-environmentalist/, 
plačiai ištyręs Tasmanijos neapgy
ventas, sunkiai prieinamas ir net vi
sai nežinomas vietoves. Jis žuvo 
vienos ekspedicijos metu. Jo garbei, 
Australai išleido labai gražią knygą 
su Truchano darytom spalvotom 
nuotraukom.)

Vėliau, dainuojant ’’Filistrų dai
ną”, kai kurių senų korporantų aky
se matėsi susijaudinimo ašaros.

Balius praėjo iškilmingoj ir 
džiaugsmingoj nuotaikoj, priminda
mas tradicinius korporacijos balius 
Lietuvoje. Nors balius turėjo baigtis 
vidurnaktį, bet užsitęsė iki 2 vai. 
ryto.

Lietuvių Moterų Katalikių Drau
gija Melbourne gražiai papuošė sta
lus ir paruošė puikų maistą, o Mel
bourne Lietuvių Klubo pareigūnai 
teikė nuoširdžią pagalbą. Grojo ge
ras latvių šešių asmenų orkestras su 
soliste - dainininke.

3ZZ Access Radio pranešėja, lie
tuviško pusvalandžio metu, 
1976.3.29 dar kartą paminėjo korp! 
Romuvą ir jos pasisekusį jubiliejinį 
balių.

Korp! Romuva gavo visą eilę 
sveikinimų raštu ir telegramomis iš 
Australijos, Kanados ir J.A.V.

PRANEŠIMAS

L.K.V. Ramovės Sydney skyriaus 
nariams ir visuomenei pranešame, 
kad balandžio 11 d. išrinktoji sky
riaus valdyba pareigomis pasiskirs
tė: pirmininkas V. Bižys, sekreto
rius J. Makūnas ir iždininkas J. Mi
kutavičius. Kandidatu paliko A. An- 
driejūnas.

Visus ramovėnus, turinčius naujų 
sumanymų ir ar patarimų, prašome 
kreiptis į pirmininką V. Bižį tel. 
587 9837. .

Pirmininkas

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MŪSŲ PASTOGES" 

PRENUMERATOS ADRESU: 
BOX 4558, GJ».O^ 
SYDNEY, N.S.W.

Iš to seka, kad tarpusavis priešų 
apsišaudymas taktinėmis (mažo pa
jėgumo) atominėmis raketomis gali 
privesti prie didesnio (tolimo našu
mo ir stambaus galingūmo) atomi
nėmis raketomis apsišaudymo. JAV 
ekspertai mano, kad tai įvertindami 
Varšuvos pakto karo ekspertai susi
laiko nuo rizikos pradėti Europoje 
žaibinį karą. Bet iš kitos pusės gen. 
Brown sako, kad karas neturi racio
nalios pradžios ir mes turime būti 
pasiruošę, nes sovietai savo karinę 
galybę sparčiai didina ir rengiasi 
ne vien gintis, bet ir pulti.

PALYGINAMOJI LENTELĖ 
Ginkluotos pajėgos / karių skaičius

JAV 2.084.000 sov. S-ga 4.412.00 
Ginluotos pajėgos / karių skaičius

JAV 2.084.000, Sov. S-ga 4.412.000

JAV 10.000, Sov. S-ga 42.000 
Strateginės raketos

JAV 1.710,Sov. S-ga 2.378 
Megatoninis galingumas

JAV 4.000,Sov. S-ga 10.000 
Strateginių lėktuvų

JAV 463,Sov. S-ga 135 
Taktinių lėktuvų

JAV 8.500,Sov. S-ga 6.100 
Didelių kovos laivų

JAV 182, Sov. S-ga 226 
Lėktuvnešių JAV 14,Sov. S-ga 1 
Povandeninių laivų su atom, rake
tomis JAV 41, Sov. S-ga 73
Puolamųjų pov. laivų

JAV 73, Sov. S-ga 253

Paruošė V. Šliogeris
' X i''i yįįiiss

Mūsų Pastogė, 1976.5.3, psl. 5
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KAD TAI BŪTŲ NETEISYBĖ I
Rašo Kukutis

tik klausysis?..Nedaug beliko! 0 tie, 
kuriuos vis dar matome kas porą 
metų - nepajaunėjo ir meldžia dan
gų, kad dirigentas nelaikytų jų per
ilgai ’’Crescendo”. Taip ir matai, 
kad: - ’’Kaip obelis, močiut, palin
kus; galva baltumo jazminų...” ir 
’’Paleisk, tėveli, lankon žirgelį, pats 
pailsėti eik į svirnelį...”, bet - ”Oi, 
kas tada dainuos, oi - kas?” Norėtųsi 
išgirsti - ’’Jaunos jėgos - kaip grana
tos, skamba žingsniai ir daina.” De
ja...

Tai, kas iki daugtaškiui paminėta 
šiame straipsnyje, o taipogi ir fak
tas, kad paskutiniai dveji metai bu
vo beveik patys du neveiklingiausi 
bendruomenės metai, tiek, kiek tai 
liečia Krašto Valdybą ir Tarybą, lei
džia daleisti, kad ir bendruomenės 
suvažiavimų salės bus įmanomai ty
lesnės. O tai leidžia tikėtis, kad gir
dėsime daugiau: - Kandidatuok, 
Tamsta, valdybon!?.”, vietoje prieš 
keletą metų girdėto: - ”Už tą, rupū
žę, nebalsuok - nepatikimas!” Da- 
leistina, kad ’’Lietuvos Kelių” metai 
neprisimenami ir, kai kuriems - ne- 
primintini. Betgi, taipogi, daleistina, 
kad tokio bendruomeniškos ’’veik
los” kilminacionio taško irgi niekada 
nebepasieksime. Bendruomenei per
dėm įsitikinus, kad nuo vilko bėgda
mas užbėgsi ant meškos, pasitvirtir 
na ir kitas, lygiai tiek pat žinomas, 
liaudies priežodis - ’’Auksas ir pele
nuose žiba!” Tuo būdu, pakeitus 
’’Dunda, trankosi griaustiniai, blyk
čioja žaibai” į ’’Saldi, gardi arielkėlė” 
ir ’’Pokerių jei nebūtų...”, galime 
tikrai tikėtis Krašto Tarybos Suva
žiavimo praeisiančio darbingoje nuo
taikoje. Amen!..

Australiškai tariant: - ’’Let's face 
it!” Trūksta naujų veidų, naujų dar
bų ir naujų idėjų, o mes vis tebegy
vendami vakarykščia diena, it anoji 
patarlinė ožka, priėjome liepto galą. 
Apie tai liudija korespondentų 
straipsniai iš įvairių krašto vietovių, 
vis didesnės eilės tuščių suolų bend
ruomenės parengimuose ir vis kry
želiais bei paminklais tankėjančios 
gretos kapinynuose. Žinia, dar esa
me gyvi (kol esame!), bet veik visiš
kai pasitraukus pirmajam avangar
dui (kuris, beje, buvo pats darbš
čiausias!), antrajam avangardui 
šaudant tik iš klubinių patrankėlių, 
o trečiajam dezertyravus - vis aiš
kiau pradedame įžvelgti, kad greitai 
nebebus kam nešti vėliavų bei mušti 
barabanų. Suprantama, kad būtų, 
anot Maironio, pasveikinti auštantį 
rytą labai malonu, bet kada (anot 
kun. Butkaus) ’’Naktis tamsi ir nieks 
nelaukia...”, tai atgal gal nežygiuo
sime, bet pirmyn irgi nepertoliau- 
siai...

Emigracija, aklimatizacija, stabi
lizacija ir asimiliacija pareikalavo 
savo. Ir, aišku, atsiėmė! Organizaci
ja, natūralizacija, racija ir neracija, 
susicementizacija ir disorganizacija - 
taipogi. Ir kai jaunybė ir vienybė iš
slydo per pirštus,esame tik ten, kur 
esame. ■

Didingos, nėra ką apie tai ir kal
bėti, buvo - yra mūsų Lietuvių Die
nos, savo meniniais, literatūriniais, 
sportiniais ir tautiniais parengimais. 
Prasidėjo jos gana kukliai ir išaugo į 
didelę tautinio susipratimo šventę, 
ir demonstraciją. Štai dar ir šiais 
metais susirinkę, tarpe gero tūks
tančio (Dieve, duok!) dalyvių, tos 
nubyrėjusios šimtinės gal ir nepa
stebėsime. Vieno, pavieniai ir asme
niškai, pasiigesime ginklo, plunks
nos, dainos, sporto ir politikos drau
gų. Minutės tyla juos pagerbsime... 
bet kas ir betkada beužims jų vie
tas? Kas besigrūs per minią, porą 
metų tavęs nematęs, tau šiltai nu
kratyti dešinės?... Kas benugirs 
tave komplimentu: - ”Ak, tu vis dar 
gerai atrodai!” Taip! - gerai atrodai, 
pasižiūrėk...veidrodin! Ir į tą, su ku
riuo prieš kiek tai metų traukei: - 
’’Suskridę į būrį narsių sakalų...”

Širdį gaivinančios, nėra ir apie tai 
ką kalbėti, buvo - yra mūsų Dainų 
Šventės. Pradėjome, vis taip nedrą
siai, dainuoti namuose ir, štai, susi
bardavome į vieną iš pajėgiausių 
vienetų, kuris veik versdavo žemyn 
šimtmetines Town Hall sienas, kel
davo aukštyn stogus ir neretą už
kietėjusią širdį paversdavo į sviestą. 
Vienok...sulaukę ’’Subatėlės”, se
kančios sulaukti jau nebeatėjo Gee- 
longas. Su ’’Vėjužėliu” nusilenkė 
Darius ir veik net neaiktelėjus krito 
Canberros ’’Aušra”. Paskutiniai 
"Šiaurės Pašvaistės” tonai išblėso, o 
su jais ir Sydnejaus Ansamblis. 
Bendratyje, tarytumei per storą, 
dūmą, girdisi dar Newcasteliečių 
balsai ir Žuko mostuose įžiūri norą 
juos vė ir dar ištraukti į pirmąsias 
eiles... ’’Dainos” Maestro p. Kiveris 
dirigento lazdelę perleido Choro 
Valdybai ir turbūt su visais kitais

Mieliems '
Marytei ir Jonui Mašanauskams, jų brangiai mamytei p. į 

Mašanauskienei Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia
Rotcų šeima

Turint omenyje, kad Sidabrinis 
Sydnejaus Sporto Klubo ’’Kovo” ba
lius praėjo ypatingai sėkmingai ir, 
kad ’’Liublino Unija” nieku nepa
kenkė Adelaidės Sporto Klubui 
’’Vyčiui”, prisimenant paskutinių 
mėtų Melburno ’’Varpo” laimėtą si
dabrą bei žinias apie atsigavusį 
Canberros ’’Vilką”, taipogi neuž
mirštant Geelongo ’’Vyties” nuosta
biai gražaus prieauglio ir vis dar te- 
besispardančio Hobarto ’’Perkūno”, 
patiešinkime širdis tuomi, kad ”Sur- 
sum Corda” vis dar turėsime progos 
sporto aikštėse. Žinia ir čia, sūnaus 
sūnus jau dažnai pavaduoja senelį. 
Ir garbė tiems seneliams, kuriuos 
matome veteranų eilėse ir parade! 
Tik: - ’’Kas bus, Močiute, širdele - 
kas bus?”, kai palengva pranyks to
kie, kaip Adelaidės ’’Vyties” Kos
tas?.. Gal, geriau, apie tai negalvo
kime!..

Abelnai - vienu žodžiu - kiek tų 
žodžių (per paskutinius trisdešimt 
metų!) Ir anot Adelaidės p. Strauko 
- ’’pasilikę sau privilegiją daryti 
klaidas” šiandiena gal jau taip labai 
nebebliaukime. Faktas lieka faktu, 
kad po sūnaus sėdyne motociklą pa- 
kišome nelaiku, o jam ir jo drau
gams suvažiuoti vienon vieton (pa
gal p. Strauką - maždaug!) nepasta- 
tėme net ir padoresnio garažo... O 
kada ir mes patys nebedirbame, o 
tik stenime ir dejuojame po neleng
va, savo pačių ir gyvenimo sąlygų j 
uždėta bei užsidėta našta, tai ką: - Į 
’’Let’s face it - we had it!”

~ r i

LAIŠKAS IŠ ANAPUS 
Antanas Gustaitis

Mielas.broli, rašau ne iš bado, 
Ar apnuogęs, pagraužtas vargų. 
Nebetrūksta nei vodkos, nei vado, 
Esu sveikas, o sunkiai sergu: 
A r-džiaugiuosi, liūdžiu ar kenčiu - 
Regis stovi kažkas už pečių...

Kartais naktį į patalą virtus, 
Noris tarti žmonelei ausin, 
Kad mūs kiemsargio protas netvirtas, 
Kad vis kaupiasi melas gausya, - 
O po pirmojo žodžio jaučiu: 
Kalbam dviese, o lyg su trečiu...

Kai žygiuojame gretose liaudy 
Su buržujų pasaulio karstu, 
Jei sustoju, - vaiduoklis užčlaudi, 
Net su vėliavos kotu virstu 
Ir, vėl bėgdamas zuikio greičiu, ,r 
Paskutiniąją dvasią pučiu.

O šešėlis už nugaros lydi . ų < 
Pro šventyklą, smukles ir kapuos, ! 
Vis juntu jo hematomą dydį , ;
Ir bijau,kad mirtim sūkvėpuos 
Ir sukeiks,kadjo šlovę švenčiu, . .
O prikandęs liežuvį dančlū...

j 'l <•. -n • ■
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Zoologijos sode
Nebegalima susikalbėti su 

savo vaikais, skundžiasi vie
nas tėvas. Anądien nusive- 
džįąu savo penkerių metų sūne
lį. į zoologijos sodą ir aiškinu 
jam visokius žvėris bei paukš
čius. štai - gandras, — rodau 

. jam. ■ 
’ s. ■—>•Nelaikyk manęs kvailu, 
I atsakė vaikas. — Tokių da

lykų nėra!

Mūšų. Pastoge; 1936.5.3,-pš!:W

KALBA
Jonas Jablonskis, mūsų bendrinės 

kalbos kūrėjas, prieš 60 metų (1916) 
išleisdamas chrestomatiją “Vargo mo
kyklai”, jai parinko gimtosios kalbos 
reikšme pabrėžiantį motto: “Maža gar
bė svetimomis kalbomis kalbėti — di
di gėda savosios gerai nemokėti”. An
tanas Maceina “Tautiniame auklėji
me” (Kaunas, 1934) ryškino gimto
sios kalbos mokymo uždavinius: "... 
gimtosios kalbos mokymas tautiniu 
atžvilgiu turi pažadinti mokinyje gim
tosios kalbos pagarbą, meilę ir rūpi
nimąsi josios išlaikymu ir ištobulini
mu” (148). Pagarba ir meilė neturi 
leisti gimtosios kalbos “niekinti ne
tikslia tarsena, netaisyklingais posa
kiais ar grubiu stilium”, o “rūpini
masis josios išlaikymu ir ištobulini
mu yra pagrindinis kiekvieno patrio
tiškai nusiteikusio žmogaus uždavi
nys”. 1949 Lietuvių Chartoj jau įra
šytas ir toks “įpareigojimas kiekvieno 
lietuvio sąžinei”: “Kalba yra stipriau
sias tautinės bendruomenės ryšys. Lie
tuvių kalba lietuviui yra tautinė gar
bė”.

Bet atvirai paklauskime kiekvienas 
save: ar dažnai šitai prisimename ir, 
svarbiausia, vykdome? ar pagarbos, 
meilės ir rūpinimosi savo pavyzdžiu 
parodome ir kitiems? Deja, nevienam 
jau “geras lietuvis” ir tas, kuris pa
sistengė tėvų kalbą užmiršti. Nevienas 
jau pasiūlo ir susirinkimuose kalbėti 
krašto kalba, nes jaunimas ją “geriau 
mokąs”. Va kas lieka iš gimtosios kal
bos “pagarbos, meilės ir rūpinimosi”, 
o pasroviui plaukiantiems to ir terei
kia! Ne taip elgėsi tie lietuviai, ku
rie savo tautą išvedė atgimimo keliais. 
Todėl taip pat ypatingo dėmesio ir ge
ro žodžio nusipelno Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto rektoriaus dr. Pet- • 
ro Joniko kalba. 1975 absolventų iš
leistuvėse:

Savosios kultūros pažinimas, pa
sisavinimas yra gyvybiškai svarbus 
tautos išsilaikymui amžių būvyje. O 
juoba kultūrinis kraitis svarbus ma
žai tautai, kuri turi tokią pat ypač 
moralinę teisę gyvuoti, kaip ir kitos 
tautos. Savoji kultūra, jos išlaiky
mas ir puoselėjimas yra tokios tau
tos vienas svarbiausių ginklų tau
tų varžytynėse istorijos arenoje ir 
vertingiausias jos įnašas į įvairia
spalvį žmonijos kultūros lobyną. 
Todėl tautai yra ypatingai brangūs 
jos kultūros kūrėjai ar ir šiaip tos 
srities darbuotojai. Jie, o ne savo 
vegetuojamai būsenai besigraibstan- 
tieji tariamų pateisinimų konjunk- 
tūrininkai ir hedonistai tepaliks 
reikšmingus' pėdsakus tautos istori
joje. (...) Mums reikia įsisąmoninti, 
kad svarbiausias lietuvio tautybės 
dėmuo yra kalba, nors šiaip dauge- 
geliui tautiečių ji gal ir neatkreipia 
į ’save dėmesio normaliomis aplin
kybėmis. Su Humboltu galima tar
ti, kad kalba yra išorinė tautos dva
sios apraiška. Tačiau kalba yra 
mums ne tik išoriškai ryškiausias 
lietuvybės požymis, bet kartu ir iš 
esmės su lietuvybe susijusi. Jei ap
skritai ir galima nurodyti vieną ki
tą atvejį, kur kalba nėra pirmaeilė 
tautybės žymė, tai tokiam atvejui 
mūsų kalba nepriklauso. Mūsų -at
veju yra aišku: be lietuvių kalbos 
nebus ir lietuvių, ypač už Lietu
vos ribų. Tie bet kurios pirmosios 
kartos lietuvių kilmės asmenys, ku
rie lietuviškai nebekalba, žengė ir 
žengia per slenkstį į kitų tautybių 
tarpą. Reta trumpesnį laiką tetve
rianti išimtis čia nedaro taisyklės.

“Istorija patvirtino, — kalbėjo toliau 
dr. Jonikas, — Daukšos pranašystę: 
lietuvių diduomenė ir bajorija, kuri 
pametė savo gimtąją kalbą, ilgainiui 
pražuvo lietuvių tautai. Lietuvių tau- . 
ta išliko tuose Lietuvos gyventojų 
sluoksniuose, kurie nenustojo vartoję 
savosios kalbos.. Pasaulio Lietuvis
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i GOLFAS IR JO
Jungtinių Valstybių prezidentas, 

etgi, nėra pirmasis valdovas, pa
regės ši sportų — Anglijos Karolis 

I, Jokūbas II, garsioji Marija Stuart 
ir daugelis kitų monarchų buvo ži
nomi kaip golfo entuzijastai. O su 
politika ir politikais golfas susijęs 
jau nuo senų laikų — XV amž. vi
duryje Škotijos parlamentas išleido 
įstatymą, kuriuo uždraudė žaisti 
golfą ir futbolą, kaip “nenaudingus 
žaidimus”. Mat ano meto škotai bu
vo taip pamėgę golfą, kad retas ku
ris bandydavo savo taiklumą su 
lanku ir strėle. Kadangi krašto gy
nybai taiklūs šauliai buvo būtini, 
po keliolikos metų parlamentas 
draudimą pakartojo, paskirdamas 
nemažas bausmes už golfavimą. 
Nežiūrint to, golfas neišnyko. Net ir 
Jokūbas IV, pats pasirašęs ediktą, 
slaptai žaisdavo.

Nors golfas buvo labai populiarus 
Škotijoj, tačiau kituose kraštuose, 
net pačioj Anglijoj, tuo metu tebu
vo mažai žinomas. Tik kai aštuonio
liktame šimtmetyje įsisteigė pir
mieji golfo klubai, šis sportas išpli
to ir pradėjo įgauti šiandienines 
formas, šv. Andriaus golfo klubas, 
bene seniausias klubas Anglijoj, la
bai daug pasitarnavo golfo suvieno
dinimui ir taisyklių nustatymui. Ir 
šiandien šis klubas vadovauja ne tik 
Anglijos, bet ir viso pasaulio golfo 
klubams. Tik JAV Golfo Sąjunga 
yra nesaistoma šio klubo' sprendi
mų.

Golfas yra individualinis sportas, 
žaidžiamas tik lauke, specialiai pa
ruoštose aikštėse, žaidimo tikslas— 
įmušti kamuolį į tam tikrą duobu
tę su kiek galima mažiau mušimų. 
Plotas tarp kiekvienos duobutės 
yra suskirstytas į keturias dalis: 
pradinė, tarpinis laukas, kliūtys ir 
veja, kurios viduryje yra maždaug 
12cm diametro duobutė. Visas gol
fo laukas paprastai susideda iš 9 
ar 18 tokių vienetų. Atstumai tarp 
duobučių nevienodi—nuo 100 iki 
600 metrų. Kliūtys irgi būna įvai
rios—upeliai, dirbtini grioviai ar 
kūdros, smėlio kupstąį, duobės, py
limai, medžiai. Golfo laukai papras
tai būna kalvoti ir taip sutvarkyti, 
kad visi. 18 etapu kuo jjors skirtųsi.

Golfui žaisti reikalinga nemažai

Mūsų naudai ir patogumui
Atvykęs svečias iš kitur arba ir 

koks vietinis nelietuvis, arba įstai
ga, ieškodami kontaktų su, pavyz
džiui, Sydnejaus lietuviais, pirmiau
sia griebiasi telefonų knygos ieško
dami kokio užsikabinimo pagal žodį 
’’Lithuania” ar ’’Lithianian”. Ir toks 
asmuo ar įstaiga iš karto nusidegina 
pirštus, nes 2000 puslapių Sydne- 
jaus telefonų knygoje žodis ’’Lithu
anian” parašytas tik vieną kartą - 
"Lithuanian Club”. Vis dėl to Syd- 
nejuje yra nemažai lietuvių įstaigų, 
organizacijų, tai ir telefonų knygoje 
tokių pozicijų su žodžiu ’’Lithua
nian” galėtų ir turėtų būti daugiau. 
Tik paskaičiuokime: šalia Lietuvių 
Klubo, kuris jau įtrauktas į telefonų 
knygą, yra dar lietuvių laikraštis 
"Mūsų Pastogė”, yra Lietuvių So
dyba, yra Lietuvių kapelionas, yra 
Lietuvių Bandruomenė ir kitos Lie
tuvių organizacijos, yra Lietuvių 
meniniai vienetai, kaip chorai, taut, 
šokių grupė, yra Lietuvių Moterų 
Draugija ir t.t. žodžiu, pagal žodį 
"Lithuanian’’galėtų būti telefonų 
knygoje apie dešimt ar net daugiau 
pozicijų. Šalia to, čia turime dar visą 
eilę ne bendruomeninių, bet kitokių, 
tegu ir privačių įstaigų ar įmonių, 
kurios taip pat galėtų būti įtrauktos 
telefonų knygon "Lithuanian” var
du, kaip spaustuvė Mintis, Lietuvių
Laidotuvių Biuras ’’Funeral of Dis
tinction”, Kelionių Biuras "Palanga” 
ir kt. Turime visą eilę lietuvių pro
fesionalų, kurie taip pąt galėtų būti

ISTORIJA
įrankių, žaidėjai paprastai turi 14 
įvairios konstrukcijos lazdų. Kiek
viena lazda turi savo paskirtį: vie
na jų mušamas kamuoliukas pra
dedant žaidimą, kada svarbu nu
mušti kuo toliau, kitos vartojamos 
išmušti kamuoliuką iš smėlio, aukš
tos žolės, mušti prie kalną ar į pa
kalnę ir panašiai. Pats golfo ka
muoliukas yra kiek didesnis už sta
lo teniso sviedinuką, sveria apie 50 
gramų, padarytas iš kietos gumos.

Rungtynėse ar varžybose golfas 
žaidžiamas dviem būdais. Oficia
liuose turnyruose laimėtoju laiko
mas tas, kuris laimi daugiau etapų 
negu jo oponentas. Etapą laimi tas. 
kuris pirmas įmuša kamuoliuką Į 
paskirtą duobutę. Kiekvienai žaidė
jas turi savo kamuoliuką ir muša 
paeiliui, žaidėjai stengiasi numušti 
kamuoliuką iš pradinės į veją, ban
dydami išvengti kliūčių. Veja pa
prastai pasiekiama per kelis muši
mus. Kamuoliuką liesti rankomis 
negalima—žaidėjas muša nuo ten 
kur kamuoliukas nukrinta. Kartais 
žaidžiama neatsižvelgiant į tai. 
kiek etapų kuris laimi, bet į tai, su 
kiek mušimų žaidėjas baigė visus 18

PAVOJINGA TRIUKŠMAUTI
GERA PRIEMONĖ TRIUKŠMAU
JANTĮ KAMYNĄ NURAMINTI.

Didelis pakeitimas ir papildymas 
padarytas apie šio krašto ’’NOISE 
CONTROL ACT”, kuris jau įsigalio
jo nuo 1975 m. gruodžio mėh.

Valdžios, visuomenės ir atskirų 
kritikų buvo daug kalbama, disku
tuojama ir kritikuojama viena ir kita 
šio žodžio prasmė. Opozicija ir net 
atskiri Civilinių. Laisvių Tarybos 
nariai (The Council for Civil Liber
ties) skundėsi ir visaip kritikavo, 
kad šis naujas įstatymas, liečiąs 
žmonių suvaržymą triukšmo kėlimo 
reikalu, bus sunkiai pritaikomas, 
nes pagal jį; policija,- State Pollution 

įrašyti po tuo pačiu "Lithuanian” 
vardu, kaip gydytojai, advokatai, 
arba amatininkai, kaip elektrikai, 
staliai, statybininkai ir pan.

Taip pat galėtų būti įtrauktos ir 
lietuviškos organizacijos, kurios turi 
daugiau ar mažiau kontaktų su kita
taučiais, kaip ALB apylinkės valdy
ba, Moterų Draugija, skautai, spor
to klubai ir kt. Kitas pagalvos, kad 
organizacijos neturinčios pastovaus 
adreso, tad neverta jų kaišioti į te
lefonų knygą. Priešingai, net reikia. 
Atsiminkime, kad ir telefonų knyga 
keičiama kas metai ar kas antri me
tai, todėl ir organizacijos adresui 
pasikeitus lengva telefonų knygoje 
duoti ir naują adresą ir telefoną. Net ; 
jeigu organizacijos adresas ir neti- 
ketai pasikeitęs, visada skambinan
čiam senu telefonu bus duodama 
nurodymų, kaip tą organizaciją pa
siekti.

Slėpdamiesi mes labai daug pra- ? 
randame, nes yra tiek vietinių, tiek 
ir atvykstančių, kurie nori susirišti 
sū lietuviais ar atitinkamom lietuvių 
institucijom bei organizacijom ir jų - 
telefonų knygoje neranda.

Čia buvo kalbama tik apie Sydne- 
jų. Greičiausia tokia ar panaši padė
tis ir kituose Australijos miestuose. 
Čia ne vien tik reklamos reikalas, 
bet ir praktiški išskaičiavimai verčia 
tokį apsileidimą atitaisyti. Laikraš
čiuose skelbiama, kada numatoma 
išleisti naują telefonų knygą ir iki 
kada paduoti žinias. 

etapu Perėjęs visą golfą su mažiau
siai mušimų, laikomas laimėtoju.

Golfas yra Įdomus savo įvairumu. 
Kiekvieną kartą mušdamas kamuo
lį, žaidėjas susiduria su skirtingo
mis aplinkybėmis ir kliūtimis. Be 
to, pats žaidimas nėra varginantis, 
nereikalauja daug fizinės jėgos. To
dėl golfą žaidžia visi—ir jaunimas, 
ir vyresnio amžiaus žmonės, ir mo
terys. Tačiau daugelyje kraštų (bu
vo taip ir Lietuvoj) šiuo sportu ga
lėjo' džiaugtis tik turtingesnieji, nes 
golfo lauko įrengimas ir išlaikymas 
atsieina dideles sumas pinigų. 
Anksčiau panašiai buvo ir Ameriko
je, tačiau jau nuo 1930 metų dauge
lis miestų pradėjo įsigyti viešus 
golfo laukus, taip dabar šiame kraš
te golfas prieinamas visiems. Jung
tinėse Valstybėse dabar yra virš 
3000 golfo laukų ir apie 4 milijonai 
žaidėjų.

Metų bėgyje Įvyksta visa eilė gol
fo pirmenybių ir turnyrų, žymiausi 
iš jų Anglijoje ir Jungtinėse Valsty
bėse. Čia susirenka išmėginti savo 
jėgas geriausi pasaulio golfininkai. 
Kasmet vyksta ir trejos komandi
nės rungtynės tarp Amerikos ir 
Anglijos: profesionalai rungiasi 
dėl Ryder taurės, mėgėjai — Walker 
taurės, o moterys dėl Curtis taurės.

Control Commission ir Local Coun
cils turi visiems vienodą ir bendrą 
įstatyminę galią ir jėgą triukšmui 
nuslopinti. Tačiau prieita išvados, 
kad uždavinys ir problema yra vie
noda, ir pats aktas, kaipo toks, yra 
neabejotinai gana gerai paruoštas ir 
apibrėžtas. Nustatyta, kad ’’The 
Noise Control Act” yra realybė ir 
visuomenė turi juo vadovautis. Nu
sikaltėliai turi būti persekiojami ir 
baudžiami.

Šiame įstatyme numatytos šios 
bausmės:

1. Už suorganizavimą kelių asme
nų triukšmo - tvarkos ardymo di
džiausia bauda yra 5000 dolerių;

2. -Už individualinį triukšmo kėli
mą, jo organizavimą bei kurstymą, 
nusikaltėlis baudžiamas 500 dolerių.
Pirmenybė priklauso policijai. Po to, 
The State Pollution Control Commi- 
sion ir Local Council valdininkai gali 
nustatyti ir ' spręsti nusižengimo 
baudos didį bei jo įgrupavimą.

Pagal šį aktą triukšmą sudaro:
a) Garsas, jo virpėjimas ir banga

vimas bet kokio instrumento, suke
liančio neramumą, triukšmą savo 
charakterio lygiu, ir drumstinos pa
dėties stoviu;

b) Žalingas ir kenksmingas ramy
bei;

c) Savo esme įžeidžiąs ir užgaunąs 
asmenis;

d) Prieštaraująs ir kliudąs asmens 
ramų ir patogų poilsį;

e) Triukšmas, daromas viduje na
mo, kuris nėra priskiriamas prie 
viešųjų pastatų;

f) Triukšmas keliamas viešoje 
vietoje (gatvėje), nors pats pastatas 
priskirtas prie viešųjų pastatų.

Paties triukšmo rūšį, pobūdį ir jo 
pasireiškimą nustato aukščiau pa
minėtų įstaigų valdininkai, kurie yra

Parodant geros valios ir lietuviš
ko solidarumo būtų labai naudinga, 
jei be jau minėtos bendros abonantų 
knygos, sakysim, tokia apylinkės 
valdyba surinktų ir atskirai išleistų 
vien tik lietuvių abonentų sąrašą. 
Tai būtų ir labai praktiška ir socia
liai naudinga. Toks vien tik lietuvių 
turinčių telefoną, paduodant drauge 
ir savininko profesiją bei užsiėmimą, 
leidinėlis išleisti nedaug kainuotų ir 
galima būtų jį išdalinti veltui arba, 
taupant bendruomenės pinigus, pa
imti nedidelį mokestį sušvelninant 
kaštus, bet tai būtų ir naujovė, ir gal 
net socialinis lietuvių suglaudini
mas, suartinimas. Pagalvokime ir 
vykdykime.

.: n.n.

SPORTAS
Melbourne

VILKAS — V.R.I. 41:47
Vilkas finalinėse žaidynėse pir

majai vietai gauti netikėtai suklupo. 
Nors pirmame puslaikyje vedė de
vyniais taškais, bet priešininkas, 
turėdamas komandą iš 8 žaidėjų ir 
juos keisdamas vienas po kito mū
siškius kietai spaudė.

Antrame puslaikyje po 5 min. Vil
kas kiek pasimetė ir tai išnaudoda
mas priešininkas santykį išlygino, 
teisėjų vienašališkumas australų 
naudai buvo akivaizdus, nes antra
me puslaikyje priešininko visi žai
dėjai, turėdami po 4 baudas, žaidime 
išsilaikė, o tuo tarpu prie mūsiškių 
kabintasi be reikalo. Nebuvo kam 
protestuoti, nes iš lietuvių tebuvo
me tik du, o anų dauguma, kurie už 
saviškius šaukė be pertraukos, ir 
paskutinės trys minutės nulėmė 
Vilko pralaimėjimą.

Vilko taškai: V. Soha 6, G. Braz
džionis 12, V. Brazdžionis 8, Edis 11, 
Vadis 4, V. Bužinskas 0 ir V. Soha 0.

VILKAS - V.R.I. 48:39
Štai pirmas žiemos sezono žaidi

mas, kur Vilkas susitiko V.R.I., 
prieš kuriuos finalinėse' vasaros 
varžybose pralaimėjo 6 taškais. Šis 
pirmas susitikimas su čempionu bu
vo mielai laukiamas. Nors V. Braz
džionis ir Edis nežaidė, bet Vilkas 
tuojau prasiveržė į priekį 9 taškais 
ir tuo pačiu santykiu laimėjo.

Taškai: V. Soha 6, G. Brazdžionis 
16, Vadis 6, A. Petraitis 11, R. Bra- 
želis 3, E. Bužinskas 4, V. Soha 
(jun.) 2.

Vilko komanda sustiprėjo, nes jau 
pradėjo žaisti A. Petraitis, kuris 
puikiai pasirodė gynyboje ir dar 
Vilkui pelnė 11 taškų.

Be to, jau grįžo iš užjūrių Arūno 
Brolis Jonas Petraiti^ kuris tuoj pat 
pasirodys Vilko gretose ir mielai 
laukiamas. j.

■ znjili: ; A.G.

gerai išprusinti ir išminklinti darbo 
srityje.

Triukšmadariui nuraminti proce
dūra yra visai paprasta. Pavyz. gre
timo namo kaimynas - gyventojas 
turi gerą radiogramą ir muzikos 
mėgėjas. Savo plokšteles groja iki 
išnaktų be sustojimo tokiu garsumu, 
kad visas tavo namas dreba nuo 
muzikos garso. Dėl to negalite mie
goti ir ilsėtis. Tada lieka tik pa
skambinti policijai ir painformuoti 
policijos valdininką esamu reikalu. 
Tuojau policistas pribus ir jis pats, 
būdamas jūsų kambaryje įsitikins 
esama padėtimi ir nuėjęs j as mini
mą kaimyną jį įspės liautis garsiai 
groti. Po to, žifioma, policistas nueis 
šalin už to namo kampo šiek tiek pa
laukdamas, ar triukšmadarys nu
stoja triukšmavęs. Jei ne, policis
tas grįš atgal į triukšmo vietą- ir nu
sikaltėlį nubaus 500 dolerių bauda.

Tas pats atsitiks bet kurio pobū
vio organizatoriui, vykstančio jo 
privačiame name. Žinoma, čia gali 
nukentėti ne tik namo savininkas, 
bet ir jo visi svečiai, kurie savo dai
navimu, muzika ir šokiais sudrums 
kaimyno ramybę. Policistas tame 
pobūvyje ras daug daugiau žmonių 
ir yra įpareigotas sudaryti visų sve
čių sąrašą, surašant jų vardus, pa
vardes ir adresus. Žinoma, iš jų at
siras tokių, kurie nenorės.pasisakyti 
savo asmenybės ir adreso, galvoda
mi, kad čia nėra reikalo to daryti. 
Vadinasi, atsisakys tokio reikalavi
mo, ir vėliau visi tie asmenys bus 
priversti pasisakyti, ir kiekvienas iš 
jų bus nubaustas po 500 dolerių.

Taigi, įstatymas lieka įstatymu ir 
juo tvarkomas visas mūsų gyveni
mas. Tenka saugotis triukšmavimo 
ir tuo reikalu skundų iš savo kaimy
nų.

. ; . M. Zakaras
Mūsų Pastogė, 1976.53,, psi. 7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH
Balandžio 13 d. Perthe.buvo su

ruoštos nepaprasto^ vaišės -World 
Freedom League Australijos sky
riaus pirmininko privačiuose na
muose. Vaišių tikslas buvo supažin
dinti Vak. Australijos fed. parla
mento atstovus su rytų Europos pa
vergtų tautų atstovais. Dalyvavo 
čekoslovakų, estų, lenkų, lietuvių, 
ukrainiečių ir vengrų atstovai. Iš 
parlamentarų dalyvavo du senato
riai ir penki parlamento nariai. Pir
mas oficialų žodį tarė namų šeimi
ninkas Mr. P. Pearson nurodydamas 
šio subuvimo pobūdį. Vėliau išsi
vystė abipusiai įdomūs pokalbiai. Ta 
proga lietuvių atstovė p. 0. Liuti
kienė svečiams įteikė po knygą ’’Pa
lik ašaras Maskvoje’* (anglų kalba), 
kuo gavusieji buvo labai patenkinti, 
o kiti klausinėjo, kur tokią knygą 
gauti. Pažymėtina, kad p. 0. Liuti
kienė šios knygos yra išdalinusi ne
mažą skaičių Vak. Australijos įta
kingiems asmenims.

K.B.

Kasmet Pertho apylinkės valdyba 
ruošia tautiečiams bendrus Velykų 
pietus, kurie buvo labai populiarūs. 
Ir šiais metais tokie pietūs buvo su
ruošti, tačiau dėl daugelio priežasčių 
dalyvių skaičius nebuvo gausus. 
Gaila, mūsų gretos retėja.

SYDNEY
SĖKMINGA SKAUTŲ POPIETĖ

Balandžio 25 d. Sydnejaus skautų 
Aušros tuntas savo stovyklavietėje 
Ingleburne surengė tradicinę mar
gučių popietę. Diena buvo ypatingai 
graži, ir visa popietė praėjo pui
kiausioje nuotaikoje. Ypatingai ten
ka pasidžiaugti gausiu visuomenės 
atsilankymu. Skautai buvo pilnai 
pasirengę pasitikti ir priimti savo 
gausius svečius vaišėmis ir pradžiu
ginti savo programa. Stebint sve
čiams tuntas pravedė savo sueigą, 
po to nuotaikingoje miško aplinkoje 
kun. P. Butkus atlaikė pamaldas ir 
toliau sekė programos, o saulei lei
džiantis dar buvo surengtas nuotai
kingas laužas.

Sueigai baigiantis pribuvo ir Ve
lykų bobutė (p. A. Jablonskienė),

Pakeitimai
Syd. Liet. Klube
Neseniai padarytos Sydnejaus 

Lietuvių Klube reformos nepasitei
sino ir dėl to dalinai grąžinama prieš 
reformas buvusi tvarka: filmai bus 
rodomi ne sekmadieniais, bet kas 
antrą trečiadienį pradedant gegužės 
5 d. 7.30 vai; klube artistų progra
mos paliekamos kaip ir dabar - kas 
antrą šeštadienį, pradedant gegužės 
8 d., kur klubo narius ir jų svečius 
stebins pasaulinio garso magikai 
KEN LITTLEWOOD & TOSHI.
Ateity šeštadienių programoms bus 
parinkti tiktai aukštos klasės artis
tai, kaip kad balandžio 24 d. girdėta 
dainininkė Helen Zerefos, kuri tikrai
sužavėjo visus klausytojus savo kla
siškomis dainomis. Ateity Klubo 
lankytojai prašomi atkreipti dau
giau dėmesio į seklbiamus šeštadie
nių programų išpildytojus - tikrai 
neteks gailėtis.

Klube šokiai ir muzika jau nuo 
gegužės 8 d. vyks šeštadieniais ir 
sekmadieniais, grojant ’’Golden 
Trio” kapelai. Sekmadieniais šokiai 
nuo 6 iki 10 vai. Visa kita tvarka, 
kaip klubo valgyklos valandos, pa
lieka kaip buvo.

Malonūs klubo lankytojai maloniai 
prašomi atkreipti dėmesį į čia pami- 

s ^M?keilimus-
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kuri skautus apdovanojo margučiais 
(jų teko ir kai kuriems svečiams!).

Dalyvavę ypatingai buvo paten
kinti, galėjo gražiai pabendrauti su 
skautais, pasidžiaugti malonia miško 
aplinka, papiknikauti. Rengėjai 
skautai irgi buvo laimingi, kad į jų 
šitą tradicinį Atvelykio parengimą 
visuomenė gausiai atsilankė. Tai 
buvo gražiausias mūsų jaunimo pas
tangų įvertinimas.

Skautai taip pat buvo paruošę sa
vo margučių, kurių gražiausi buvo 
premijuoti.

MOTINOS DIENA SYDNEY

KAPINIŲ LANKYMAS.
Gegužės 8 d., šeštadienį, 4 vai. 

Lietuvių kapinėse Rookwood bus 
pamokslas, Libera bei kitos, giesmės 
ir maldos už mirusias motinas. Pra
šoma papuošti kapus žvakutėmis ir 
gėlėmis, o ypač kuo gausiau daly
vauti. .

PAMALDOS.
Gegužės 9 d., sekmadienį, 11.30 

vai. St. Joachim’s bažn. pamaldos už 
gyvas ir mirusias motinas. Pamal
dose giedos ’’Dainos” choras. Kvie
čiame kuo daugiau Šv. Komunijos - 
ypač jaunimą, aukojant ją už savo 
motinas. Išpažintys nuo 10 vai.

MINĖJIMAS.__ y-

Tuojau po pamaldų parapijos sa
lėje motinų pagerbimas - minėjimas, 
kurį, kaip kasmet ruošia skautai, 
ateitininkai ir savaitgalio mokykla. 
Dr. R. Zakarevičiaus paskaita ir
jaunimo meninė programa bei ka
vutė motinoms. Kviečiami visi.

Per visą gegužės mėn. kas .sek
madienį po Šv. Mišių Lddcombe bus

KIEK AS SUŽINOJAU!
Beieškodama naujo menedžerio 

Sydnejaus Klubo vadovybė, atrodo, 
įsitikino, kad turimas menedžeris 
pats geriausias ir todėl jį nuprašė 
pratęsti savo tarnybos laiką iki... ki
to karto.

Dalyvavę aną šeštadienį Sydne
jaus Liet. Klube ir girdėję dainuo
jančią Helen Zarefos tikrai buvo su
žavėti jos klasiškų dainų išpildymu. 
Tai įvertindama Klubo vadovybė 
užprašė ją pasirodyti klube pakar
totinai, kad jos pasklausytų didesnis 
klubo svečių skaičius.

**♦
Dail. I. Jokubauskienės paveikslų 

paroda Adelaidės Lietuvių Namuose 
balandžio 11 d. buvo labai sėkminga. 
Buvo išstatyta 32 paveikslai, dau
giausia gamtovaizdžiai ir. gėlės. 
Lankytojų buvo apsčiai ir beveik vi
si paveikslai buvo išparduoti.♦**

Adelaidėje gerai žinoma A. Pet
ruškevičienė, atšventė 70 metų savo 
draugų tarpe Christies Beach, S.A. 
Ji mokytojavo Aušros Gimnazijoje 
Kaune, Lietuvių mokykloje Riedo 
D.P. stovykloje, Austrijoje, ir dabar 
jau ilgus metus dirba Lietuvių 
Bendruomenės mokykloje, Adelai
dėje.

Sydnejaus Liet. Klubui nesuradus 
tinkamo vedėjo - menedžerio, laiki
nai paliko senose pareigose p. B. 
Stašionis.

SKELBIMAS

Sydnejaus Lietuvių Klubui reika
lingas baro tarnautojas (casual). 
Kreiptis raštinėn arba telefonu 
708 1414.

P SYMEMUS LIETUVIŲ KLUBAS j

16-18 Kast Terrace, Bankutown. Tel: JOB-1414
------------------------------------------------------------ :-------------------------------------- , i
’ ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
| / GOLDEN TRIO KAPELAI

« Gegužės 8 d., šeštadienį:
j KEN LITTLEWOOD & TOSHI

pasaulinio garso magikai

FILMAI LIET. KLUBE
Gegužės 5 d., trečiadienį, 7.30 vai. 

SERPICO
Moderniška kriminalinė istorija, 

priklauso tik suaugusiems kategori
jai.
Gegužės 19 d., trečiadienį, 7.30 vai.

TRYS MUŠKIETININKAI
Jumoro kupina komedija

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

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

giedamos gegužinės pamaldos.
Kviečiami visi jas giedoti ar kal

bėti ir namuose ar kolonijose.

Kun. P. Butkus

Velykų šeštadienį Syd. Liet. Klu
be muzikos ir šokių nebuvo, už tat 
klubo mažojoje salėje susidarė kele
tas ratelių pokerio mėgėjų. Žvilgte
rėjęs į vidų dail. H. Šalkauskas pri
pažino: ”Va, čia tai bent klubas!”

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA 

Maldos Apaštalavimas
• ’T. c. •.

Jo Šventenybė popiežius Paulius
VI gegužės mėn. MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:
bendrąją - Kad socialinio susisieki
mo priemonių vartojime būtų griež
tai atsižvelgta į žmogaus teisę gauti 
nesuklastotas informacijas
misijų - Kad moderniško susisiekimo 
priemonėse būtų respektuojamas 
žmogaus asmens orumas naujai 
įsteigtose misijų provincijose.
Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVENČIAU
SIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Per socialinio susisiekimo prie

mones (media) siekiama bendrų ry
šių palaikymo ir pažangos žmonių 
bendruomenėje. Tai yra tikslas, kurį 
per spaudą, radio, filmas ir televiziją 
bandoma atsiekti. Čia paminėtosios 
priemonės formuoja viešąją nuomo
nę, kuri savaime yra mažiau ar dau
giau socialinio susisiekimo priemo
nių gaminys.

Nesuklastota informacija yra bū
tinas elementas teisingai nuomonei 
paruošti. Ji yra taip pat būtiniausia 
sąlyga, įgalinanti žmogų realią tik
rovę įžvelgti. Tad pareiga tiekti tei
singą, nesuklastotą informaciją sais
to visus, kurie darbuojasi socialinių 
priemonių agentūroje. .

ŠOKIAI grojant ’’Golden Trio” į
kapelai: ai i
šeštadieniais 8-12 vai. vak. J
sekmadieniais 6-10 vai. vak. >

i
VALGYKLA veikia: pirmadieniais - i 
penktadieniais 6-9 vai.v., šešt. 6-10 ' 
vai., sekmadieniais 1-9 vai. vak.

STAIGI MIRTIS

Balandžio 23 d. Bankstowne, Syd- 
nejuje, mirė širdies priepuolio ištik
ta S. Dryžienė, sulaukusi 65 m. Liū
desy paliko vyras Eugenijus Dryža 
ir penki sūnūs su šeimomis.

----
Balandžio 12 d. Adelaidėje mirė 

Bronius Kapočiūnas. 66 m. Skausme 
paliko žmona, duktė Irena ir sūnus 
Vytas, žinomas dailininkas.

Deja, nežiūrint teisių, kurias kiek
vienas turi, dažnai tos teisės nepai
somos, niekšiškai pažeidžiamos, dar
gi perteikiamąja informacija tiesa 
dažniausiai užtemdoma ar bent nu
tylima. ~

Šiemet gegužės 30 dieną sukan
kant 10 metų nuo socialinio susisie
kimo priemonių Pasaulio dienos 
paskelbimo, skirkime šį mėnesį - 
maldai ypač už šios svarios institu- - 
cijos patobulinimą, atseit, už geresnį 
jos panaudojimą tiesai skleisti bei 
viešąjai nuomonei formuoti.

Kun. S. Gaidelis, S. J.

LITHUANIAN AUSTRALIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN5*

laikraštis

Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J.Maksvytia, AReiagys.
Redakcijos adresas: 13Pfercy S., 
BankstownN&W. 2200;
TeL 7098395

Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos TeL 6499082 
Prenumerata: metams 

6 mėn.
Užsieny metams 
Oro paštu užsieny 
Atskiras numeris

$15.00 
$8.00 
$18.00 
$37.00 
$00JS 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia

neatsakoma

8


	1976-05-03-MUSU-PASTOGE_0001
	1976-05-03-MUSU-PASTOGE_0002
	1976-05-03-MUSU-PASTOGE_0003
	1976-05-03-MUSU-PASTOGE_0004
	1976-05-03-MUSU-PASTOGE_0005
	1976-05-03-MUSU-PASTOGE_0006
	1976-05-03-MUSU-PASTOGE_0007
	1976-05-03-MUSU-PASTOGE_0008

