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POLITINIAI ŽAIDIMAI
V. Saudargas

Politinių žaidimų gyvenime yra 
labai įvairių apimčių. Didelės vals
tybės, kurios remiasi dideliu kariniu 
pajėgumu tarptautinėje politikoje, 
turi irgi įvairių politinių žaidimų, o 
gal tiksliau tuos žaidimus pavadinti 
politinėmis kovomis. Politiniai žai
dimai gali būti valstybės vidaus gy
venime ar tarptautiniuose pasauli
nės hegemonijos, politiniuose ir ūki
niuose siekimuose dominuoti kitus.

Paskutiniu metu pasaulinio masto 
įvykiuose galime įžvelgti keturias 
reikšmingas jėgas. Jos yra: JAV- 
bės, Sov. S-ga, Kinija ir Vakarų Eu
ropa.

Iki paskutinio laiko dažnai išlįs
davo yla iš maišo ir sukeldavo įtari
mų, kad Amerika ir Sov. S-ga turi 
slaptus susitarimus pasidalyti pa
saulį sferomis ir valdyti jį išnaudo
jant savo naudai. Prancūzijos gene
rolas De Gaulle jau seniai apie tai 
atvirai kalbėjo. Bet gyvenimas ne
stovi vietoje. Kinija išaugo tarp di
džiųjų pasaulio jėgų ir jos jėga ant 
svarstyklių lemia persvarą į vieną 
ar kitą pusę. Kinijos santykių suge
dimas su Sov. S-ga paskatino JAV 
prezidentą skristi į Peking patra ^kti 
Kiniją o ,yusėn. ,

Mes* žinome, kad Sov. S-ga tufri 
okupavusi didelius šiaurės Kūnijos 
plotus. Kinijai sąjungininkas Ame
rikos pajėgumo būtų naudingas, bet 
iki šiol atrodė, kad Amerika yra 
daugiau užinteresuota palaikyti sta
tus quo tarp Sov. S-gos ir Kinijos 
neparemiant Kinijos pretenzijų 
prieš Sov. S-gą militariniai. Aišku, 
Amerikos stojimas vienon ar kiton
pusėn nulemtų pergalę ir tokia pa
dėtis Amerikai labai naudinga, nes 
jos įtaka varžo vienos ir kitos pusės 
militarinę ir politinę veiklą. Dabar 
Amerika gali įtakoti pasaulyje poli
tinius įvykius. Reikalui esant Ame
rika paremia ir Sov. S-gą ir Kiniją, 
bet tik atitinkamose ribose.

Pavyzdžiui, Sov. S-gai įsikišus į 
Angolos politinį vidaus karą Ameri
ka viešai pareiškė nepasitenkinimą 
ir pagrasino detentė’s nutraukimu.

Sov. S-ga į tai atsiliepė, kad ji ne
siekia Angoloje politinių ar ūkinių 
tikslų ir taip pat nesiekia ten turėti 
karinių bazių. Tat aiški nuolaida, bet 
kaip bus vėliau, parodys gyvenimo 
eiga.

Kinija mato ir supranta Amerikos 
politiką ir jau senokai pradėjo ieš-

DARBIEČIŲ PERGALĖ

Po rinkimų N.S.W. valstijoje, ku
rie įvyko gegužės 1 d. užtruko be
veik dvi savaitės,kol paaiškėjo re
zultatai. Baigus suskaičiuoti balsus 
ir kai kur net perskaičiuoti rezultate 
darbiečiai išstūmė iš valdžios libe
ralų ir krašto partijų koaliciją lai
mėdami 50 balsų prieš 48 liberalų. 
N.S.W. parlamentą sudaro 99 nariai. 
Naujame parlamente įeina ir vienas 
iš nepriklausomųjų, kuris yra pa
lankus darbiečiams. Tokiu būdu 
darbiečiai parlamente turės trijų 
balsų persvarą. Naująją N.S.W. vy
riausybę sudarys buvęs opozicijos 
lyderis Mr. Wran. 

koti sąjungininkų Vakarų Europoje 
bei ragina Europą stiprintis milita
riniai. '

Vakarų Europai sąjungininkas 
kaip Kinija labai reikalingas prieš 
Sov. S-gos grėsmę. Atrodo, kad su
tartinai bendradarbiaujant Kinijai, 
Vakarų Europai ir Amerikai būtų 
galimybė paklupdyti Sov. S-gą, bet 
tam kol kas Amerika nerodo jokio 
entuziazmo.

Amerika įtartinai įžiūri, kad pa
klupdžius Sov. S-gą ir įsigalėjus Va
karų Europos ir Kinijos sąjungai 
nusmuktų Amerikos politinė, ūkinė 
ir militarinė įtaka pasaulyje ir Ame
rika atsidurtų izoliacijoj. Aišku, ši
tokia ateitis Amerikos nevilioja. 
Kyla klausimas, kaip to išvengti. 
Paremti Sov. S-gą prieš Kiniją ar 
Kinijos perėjimas Sov. S-gos įtakon 
ir globon būtų per daug pavojingas 
žygis, neš tada Sov. S-ga pasidarytų 
per daug stipri ir galėtų diktuoti sa
vo politiką visam pasauliui.

Atrodo, kad Amerika rado išeitį. 
Reikalinga susmukdyti Vakarų Eu
ropos vieningumą politiniai, ūkiniai 
ir militariniai. Tada pranyks grėsmė 
Amerikos įzoliavimo ir jos pasauli

nio vaidmens susjnųkdymo, nes Va
karų Europa nebebus reikšmingas 
sąjungininkas Kinijai ir jai reikės 
skaitytis su Amerikos politika.

Amerika ir kiti kraštai dešimtme
čiais vedė savo politiką dažnai ją pa
remdami kyšiais ir papirkinėjimais 
įvairių pareigūnų. Prekybininkai 
nesigailėjo papirkinėjimų paremti

Nukelta į psl. 2

Gegužės 6 d. šiaurės Italijoje įvy
ko stiprus žemės drebėjimas, kurio 
metu apytikriais apskaičiavimais 
žuvo virš 1000 žmonių. Pagalba nu
kentėjusioms plaukia iš viso pasau
lio, ypač iš italų išeivių. Vien tik 
Sydnejuje per keletą dienų italai 
sudėjo virš 500.000 dolerių nelaimės 
ištiktųjų šalpai.

***

Indijos vyriausybė įstatymo keliu 
nustačiusi šeimos dydį: ne daugiau 
kaip du vaikai. Sulaukę daugiau vai
kų galį būti įvairiai baudžiami, netgi 
kalėjimu. Indija jau turi 600 milijonų 
gyventojų ir kasmet priauga dar po 
13 milijonų.

***
A. Solženicino sensacinio veikalo 

’’Gulag Archipelago” jau išleistas 
trečias ir paskutinis tomas. Aprašy
damas visą sovietinę sistemę auto
rius rašo, kad tokio žiauraus, kruvi
no ir kartu tokio veidmainiško reži 
mo dar nėra buvę.

*♦*
Aną savaitę staiga mirė maršalas 

Andrei Antonovič Grečko, Sov. Są
jungos krašto apsaugos ministeris, 
sulaukęs 72 m. Spėjama, kad buvęs 
širdies priepuolis. Jis išbuvo sovietų 
gynybos ministeriu nuo 1967 m. per 
tą laiką pakėlęs raudonosios armijos 
lygį ir jų stipriai apginklavęs. Jis

Saulėleidžio sonata Photo Alvina Baltrukonis

įvykiai pasaulyje
taip pat buvo Varšuvos santarvės 
visų karinių pajėgų vyriausias va
das. Naujuoju Sov. Sąjungos gyny
bos ministeriu paskirtas Dimitri 
Ustinov, 67 m., taip pat politbiuro 
narys, kurio žinioje iki šiol buvo 
ginklavimosi pramonė. Vakariečius 
nustebino šis paskyrimas, nęs jis 
yra civilis, ne iš kariškių, ir po Troc
kio (1918 m.) yra pirmas civilis gy
nybos poste.

SOV. AMBASADORIAUS 
NESĖKMĖS

’’The National Times” gegužės 3 
d. laidoje aprašo sovietų ambasado
rių Australijai Aleksandrą Basovą, 
kuris buvo pažemintas, nes rusų ko
munistų partijos 25-me suvažiavime 
jis jau nebuvo išrinktas į partijos 
centrinį komitetą. Tai sovietinėj 
hierarchijoj reiškia didelį smūgį, nes 
Basovas centro komitetui priklausė 
jau nuo 1965 m. Basovas buvo pa
skirtas ambasadorium Australijai 
1975 m. sausio mėn., kai tuometinis 
Australijos min. p-kas G. Whitlam 
lankėsi Maskvoj ir per visą darbie- 
čių administracijos laiką jis buvo 
pats aktyviausias diplomatas Can- 
berroje. Tačiau dabartiniam min. 
p-kui M. Fraser atšaukus Pabaltijo 
pripažinimą ir paskelbus pažiūras į 
Indijos Vandenyną, - rašo The Na
tional Times, - sovietai Canberroje 

kiek aprimo. Bet gi Basovas yra 
svieto matęs žmogus. Jis atvyko į 
Kubą kaip tik tuo metu, kai buvo iš
kilusi visame aštrume Kruščevo ir 
Kennedy krizė dėl raketų. Jam iš
buvus Havanoje trejus metus jis 
buvo paaukštintas ir paskirtas so
vietų ambasadorium Rumunijai.

Bet kai Rumunija viešai atskleidė 
savo palankumą Kinijai, Bosovas 
buvo perkeltas ambasadorium į Čilę, 
kur jam bebūnant krito perversmo 
keliu prezidentas Allende, pirmasis 
komunistas, patekęs legaliu keliu į 
valstybės viršūnes. Tada jis atsidū
rė Canberroje, kur metams nepraė
jus krito ir Whitlamas, taip pat so
vietų simpatikas. Po šitų nuotykių 
Maskva turės gerai pagalvoti prieš 
siųsdama savo buvusį centro komi
teto narį į pavojingus verpetus.

Lietuvos pramonės kai kurie ga
miniai Leipcigo pavasario mugėje 
buvo apdovanoti net keturiais aukso 
medaliais. Medalius laimėjusių ga
minių pavyzdžiai rodomi š.m. balan
džio 1 d. Gimtajame Krašte. Deja, 
užrašai kirilica atrodo taip—(SSSR). 
Rodomi Panevėžio "Ekrano” gamy
klos kineskopai ir Kauno gamyklos 
televizijos aparatai. Lietuvos švie
sių protų ir gabių rankų kūrybą sa- 
vinasi okupantai. (ELTA)
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Turime ir 
nesinaudojame

Štai gegužės 25 d. sueis treji me
tai, kai atidarytas ir veikia Sydne- 
jaus Lietuvių Klubas. Daug anks
čiau prieš šitą atsidarė Canberros 
Lietuvių Klubas. Klubo teises turi 
Melbourno ir Adelaidės bendruo
meniniai ir katalikų namai, žodžiu, 
turime savus klubus ir galėtume net 
būti laimingi, kad turime patalpas, 
kur yra galimybė pasivaišinti, pasi
linksminti, ir pabendrauti. Pagal 
klubinius nuostatus klubai atviri 
kasdien nustatytomis valandomis su 
atviromis galimybėmis bet kokiai vi; 
suomeninei, kultūrinei bei pramogi
nei veiklai, prie to dar ir finansinė 
pagalba, jeigu atsiranda reikalas. 
Perėjus i klubinę sistemą padėtis 
radikaliai pasikeitė ir kaip tik į ge
rąją pusę: turime visokeriopai ge
resnes sąlygas savo tautinei veiklai 
ir dar atkrinta rūpesčiai, kurių tu
rėjome anksčiau pasistatę savus na
mus, kaip juos išlaikyti. Dabar klu
bus išlaikome ne vien mes patys, bet 
ir didele dalimi pašaliečiai svetim
taučiai, būdami klubų svečiais arba 
ribotų teisių klubų nariais.

Ir nežiūrint tokių palankių sąlygų 
mūsų tautinis gyvenimas nesukles- 
tėjo, kaip kad buvo galima laukti ir 
tikėtis, bet greičiau apsnūdo. Tiek 
buvo dėta pastangų siekiant tų klu
bų, o dabar juos turint nemokame ar 
nenorime jais naudotis ir jų išnau
doti. Negyvenant vietoje sunku kal
bėti apie Melbourno ar Adelaidės 
liet- klubus, vis dėl to Sydnejuje 
reikalai gana liūdni. Užeik savaitės 
dienomis, klubas tuščias; užeik sa
vaitgaliais, žmonių yra, bet pusė jų, 
o gal ir daugiau - nelietuviai. Apie 
Canberrą kalbama dar gražiau: 
sako, išskyrus tarnautojus retai ka
da pamatysi lietuvį. Čia ir yra visas 
rūpestis - kur gi pasislėpę mūsiš
kiai?

Bene vienas iš pačių kūrybingiau
sių akstinų yra buvimas drauge, 
nuolatinis bendravimas. Prancūzų 
kultūrą, ypač meną, literatūrą bei 
politiką išaugino Paryžiaus kavinės, 
kuriose nuolat ir pastoviai rinkda
vosi dailininkai, poetai, rašytojai, 
kritikai, politikai ir savo pokalbiuose 
gvildeno politines, visuomenines ir 
kūrybines problemas. Panašus reiš
kinys vyko Anglijoje jų sukurtuose 

Politiniai žaidimai
Atkelta iš psl. 1

savo biznius. Panašūs dalykai visur 
naudojami nuo senų laikų daugybėje 
kraštų, čia nieko naujo ir apie tai 
viešai nekalbama. Bet yra labai 
naujas dalykas pradėti skelbti, kas 
tuos kyšius ėmė. Tokių dalykų vie
šas paskelbimas yra pražūtingas 
politinėms partijoms ir jų vyriau

sybėms rinkiminėse kampanijose. 
Amerika ėmėsi šių priemonių sunai
kinti Vakrų Europai - jos politiniam, 
ūkiniam ir militariniam pajėgumui. 
Pradžioje tokie reiškiniai daug kam 
neaiškūs ir nesuprantami, bet pra
dedant giliau ieškoti to priežasčių 
yla išlenda iš maišo.

Silpniausia šiuo metu vyriausybė 
yra Italijoj, ir vyriausybės krikščio
nių demokratų partija yra labiausiai 
purvinama dėl kyšininkavimo. Ar
tėjant rinkimams ši visa propaganda 
talkina Italijos komunistams, ir vie- 

klubuose. Angliškų klubų kopija, gal 
kiek modifikuota pagal vietos ir so
cialines sąlygas veikia ir Australi
joje. Ir visos idėjos tiek Prancūzi
joje, tiek ir Anglijoje, išėjo į gyve
nimą perėjusios per kavinių ar klu
bų koštuvus. Ir tai yra dėl to, kad 
ribotuose rateliuose kūrybinė laisvė 
pasireiškia be jokių varžtų, ir dėl to 
nenuostabu, kad minėtuose kraš
tuose bet koks kūrybinis polėkis bai 
kūrybinė kibirkštis buvo greičiau 
įskelta negu bet kur kitur, kur tos 
laisvės ir intymumo trūko.

Mūsų tautinis gyvenimas išeivijo
je šitokio tarpusavio ir intymaus 
bendradarbiavimo gal labiausiai ir 
reikalingas. Užsidaręs savo vienat
vėje pasidarai kaip vienišas vilkas, 
ir gal kartais turi net ir genialių 
minčių ar idėjų, bet kas tave girdi. 
Vėl gi iš kitos pusės būdamas vienas 
arba apkerpėji ir numoji ranka į vis
ką, arba atbunki viskam ir sustings
ti savo kiaute, nes niekas tavęs nei 
pakursto, nei iš snaudulio pažadina. 
Tuo tarpu mūsų tautinis sąmonin
gumas diktuoja priešingai: kuo dau
giau bendrauti savo tarpe, kuo dau
giau judėti ir santykiauti, nes be to 
mes dingsime be pėdsako.

Mūsų turimi klubai ir suteikia tas 
idealias sąlygas bendrauti ir . savo 
tarpe kuo glaudžiau komunikuoti. 
Deja, mes šito neįvertiname ir gal 
nemokame išnaudoti. Oficialūs pa
rengimai, kaip viešos paskaitos, su
sirinkimai ar standartiniai minėji
mai yra priešklubinės gadynės pa
senusi liekana. Viešuose masiniuose 
susirinkimuose mes visados esame 
suvaržyti arba atgyvenusių pažiūrų, 
moralės ir oficialumo, ir todėl retai 
prasiveržia kūrybinė kibirkštis. Ta
čiau intymus bendravimas jaukiame 
ratelyje visados bus pilnas ugnies, 
idėjų, planų. 0 šito mums kaip tik ir 
labiausiai reikia, ir tam klubai teikia 
idealiausias sąlygas. Iš programinių 
susirinkimų mažiausia ko galima ti
kėtis. Tik siauruose ir intymiuose 
rateliuose išdiskutavus sumanymus, 
planus reikėtų juos nešti į oficialius 
susirinkimus, kad visa tai gautų eį- 
gą. Bet kaip prie to prieiti, jeigu 
mūsų visa inteligentija, bent Syd
nejuje, kaip susitarus, niekur kojos 
neiškelia? Reikia keisti mūsų santy
kiavimo kursą, kitaip greitu laiku 
nieko nereikės ir prarasime viską, 
ką per ketvirtį šimtmečio padarėme 
ar įsigijome.

(v.k.)

šoji nuomonė jau sutinka, kad ko
munistai laimės rinkimus. Laimėjus 
rinkimus ir patekus į valdžią Italijos 
komunistams bus didelis smūgis 
Vakarų Europos vieningumuia.?

Yra labai 
įtakingų nuomonių, kad Italijos ko
munistai turi Vašingtono palaimini
mą. žiūrint giliai ir plačiai. į visą 
tarptautinę politiką gaunasi vaizdas, 
kad Amerikai tat būtų tikrai nau
dinga.

Kodegę daktarę Sofiją Ambrozienę užjaučiame, jos vyrui 
A.A.

POVILUI AMBROZAI
mirus, (Berry, N.S.W., 1976 m. kovo 29 d.).

Lietuvių Gyvytojų Draugija Melboune»

Spaudoje.
PROTESTAS KARDINOLUI

Čikagos lietuvių studentų gru
pė — ateitininkai, skautai ir 
kiti š.m. kovo 19 d. prie šv. 
Vardo katedros surengė 40 va
landų budėjimą-vigiliją, kurios 
metu garsiai skaitė “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką” 
lietuvių ir anglų kalbomis. Bu
dėjimas buvo skirtas atkreipti 
viešumos dėmesiui į religijos 
persekiojimą sovietų pavergtoje 
Lietuvoje ir paminėti ketvirtą
sias “Kronikos” metines. Dėlto

His Eminence John Cardinal Cody, 
D.D., Ph.D„ J.C.D.,
Archbishop of Chicago,
1555 North State Parkway, 
Chicago, Illinois 60610

Your Eminence:
We deeply regret Your lack of 

understanding and concern for the 
suffering of Lithuanian Catholics as 
shown by Your recent refusal to 
show any interest in the Forty Hour 
Prayer Vigil at the doors of Your 
Cathedral on March 19-21st.

It was not only a cause of deep 
disappointment for the young Ca
tholics of Lithuanian descent living

Katalikų bažnyčios centras yra 
Italijoj - Vatikanas. Šiuo metu gal 
nėra jokio kito pasaulio krašto, kur 
daugiau tyčiotųsi spaudoje ir kari
katūrose iš kunigijos, kaip Italijoj, 
net popiežius buvo apgarsintas kaip 
homosexualistas.

Komunistų laimėjimas būtų grės
mė ne tik Vakarų Europai, bet ir 
katalikų bažnyčios centrui Vatika
nui. Iš tikrųjų dėl Vatikano likimo 
niekas viešai dar nesisieloja.

Vatikano politika pastaruoju me
tu vakarų pasaulyje daug kam atro
do kontraversįnė.

Kada Amerika buvo dideliame 
konflikte su komunistine Kuba - ka
talikų bažnyčios aukšti atstovai Ku
boje gyrė ir rėmė Kubos komunisti
nę vyriausybę. Kardinolai įvairiuose 
kraštuose dažnai davė pareiškimų 
prieš kapitalistinį vakarų pasaulį. 
Atrodo, kad daug Vatikano parei
gūnų sudaro lyg ir penktąją koloną.

Lietuvoje taipgi buvo didelis 
sukrėtimas, kada su nuncijaus ir 
vyskupų pritarimu prelatas Krupa- 
vižius įteikė memorandumą komu
nistinei valdžiai 1940 metais, siūly
damas katalikų, bažnyčios talką ir 
bendradarbiavimą Tarybų Lietuvos 
valdyme. Žvelkime į keletą punktų, 
kurie daug ką nustebino:

1. Bažnyčia yra priešinga kapita- 

buvo dalinami atitinkami lape
liai. Skaitymui buvo ‘įrengta pa
kyla prie didelio lietuviško kry
žiaus. Budėjimą' iniciatoriai no
rėjo rengti katedroje, bet nega
vo leidimo. Jie tikėjosi paramos 
bei dėmesio iš kardinolo Cody, 
bet nesulaukė. Dėlto sambūris 
“Jaunimo Žygis už Tikėjimo 
Laisvę” parašė jam laišką, iš
reiškiantį apgailestavimą. Štai 
laiško tekstas.

within the limits of your Archdiocese. 
Such incidents weaken the position 
of all those Lithuanians in the free 
world who are trying to defend their 
conviction that the Church is a com
munity of brotherly love and streng
then the voices of atheists who see 
in it only an instrument of financial 
and political power in the hands of 
a few.

We hope and pray that You might 
s be more open and sensitive in the 
: future. - Respectfully,’ '

Romualdas Bublys 
President-
Tėviškės Žiburiai ,

lizmui ir jo padariniams.
2. Bažnyčia kovoja su kapitalizmu.
3. Ji stoja proletariato pusėn.
4. Ji imasi priemonių jų būklei pa

gerinti ir pašalinti neteisybės, skur
do bei vargo Šaltinius.

Rezultate memorandumas bažny
čiai nieko nelaimėjo, nes Stalinas 
nebuvo užinteresuotas nei talka, nei 
bendradarbiavimu. Bet įsivaizduo
kime, kokį įspūdį toks memorandu
mas padarė New York ir kitiems 
kapitalistams vakarų pasaulyje.

Tuo tarpu nesimato jokių aiškių 
davinių, kad Vatikano pataikavimas 
komunistams užtikrintų saugią 
ateitį katalikų bažnyčiai.

Neseniai Afrikoje buvo bažnytinė 
konferencija, kurioje dalyvavo ir 
Vatikano aukšti atstovai. Ten buvo 
priimta rezoliucija prieš Izraelio po
litiką. Turint dėmesyje, kad Va
šingtono valdžiai turi didelės įtakos 
Amerikos žydai, tokios rezoliucijos 
pasirašymas taipgi nieko gero neža
da Vatikanui.

Taipgi ir Vakarų Europa yra nu
sikaltusi Izraelio atžvilgiu, nes jo 
paskutinio karo metu su arabais V. 
Europa trukdė Amerikai teikti pa
galbą Izraeliui.

Kaip matome, įvairūs faktai ren
kasi į krūvą ir prieš Europą ir prieš 
Vatikaną, kiek tai liečia pačios 
Amerikos, Amerikos žydų ir Izraelio 
interesus.

Iki šiol paskutiniai įvykiai Italijoj 
rodo, kad politika susmukdyti Va
karų Europos vieningumą politiko
je, ekonomikoje ir militarinėse pas
tangose veikia laikrodžio tikslumu. 
Ar Europai pasiseks to išvengti, la
bai abejotina.

Netolima ateitis greičiausiai daug 
ką išryškins, nes rinkimai Italijoj 
tikimasi bus jau birželio mėn.
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REALUS ŽVILGSNIS Į ATEITĮ
A. Mauragis

Seniai pastebėta, kad tarp gamtos 
dėsnių ir socialiniai kultūrinių reiš
kinių yra daug panašumo. Sakysi
me, žmonių masė ar grupė - minia 
daug greičiau užsidega entuziazmu, 
gaivalinga jėga, ne vien tik kūrybi
ne, patriotine, ar religine prasme, 
bet, kad jų bala, ir griaunančia, nai
kinančia versme, kaip kad pavieniai, 
kad ir labai kūrybingi ir darbštūs 
asmenys. Čia, kaip atomų sutirštė- 
jimas, medžiagoje gimdo jėgą, nau
jas formas. Mes,'skautai, esame pa
stebėję, kad kuo daugiau malkų ant 
laužo, tuo ugnis didesnė, tuo šviesos 
ir karščio daugiau. Taip yra ir su 
žmonėmis: kuo daugiau susirenka
me į savo susirinkimus, sueigas, 
šventes, minėjimus, pasilinksmini
mus, stovyklas, tuo didesne lietuvy
bės šviesa nušvintame, sublizgame 
ir vieni kitus uždegame. Mums rei
kia jungtis, tirštėti, kad galėtume 
pajusti esą lietuviai, todėl mums 
reikia visų lietuvių.

Kartais mes, garbindami savo 
gražią kalbą, užmirštame, kad ne 
viena kalba lietuviškumas gali eg
zistuoti, reikia lietuviškos sąmonės, 
apsisprendimo ir to tikro nuoširdu
mo būti tvirtu lietuviu, draugauti su 
lietuviais ir, reikalui esant, lietuvy
bei aukotis. Kiek mes turėjome ir 
kiek dar turime lietuvių gerai mo
kančių lietuviškai, žinančių Lietuvos 
istoriją, papročius, gyvenusius Lie
tuvoje, o kokia nauda iš tų, kurie 
pasitraukę į nuošalį, niekada nesu
sitinka su lietuviais, savo vaikų ne
leido ir neleidžia bendrauti su lietu
viais, nesirūpina juos lietuviškai iš
mokyti. Ko tokie lietuviai verti? Juk 
tai pelų maišai, daugiau nieko. Tuo 

tarpu tie jauni lietuviukai, kurie ne
turėjo progos, ar, dėl savo vaikiško 
amžiaus patys buvo nepakankamai 
rūpestingi ir neapsisprendė, lietuvių 
kalbos neišmoko, bet nori būti lietu-, 
viais, kartu dalyvauti su jaunimu, su 
skautais, mes jų negalime atstumti, 
vien , dėl to, kad jie lietuvių kalbos 
nemoka; jei norės būti lietuviais, iš
moks. Mes, skautai, priimdami ne
mokančius lietuvių kalbos į savo 
tarpą, turime pastatyti jiems sąly
gą, kad jie mokytųsi lietuvių kalbos. 
Jau nemaža turime gražių pavyz
džių, kurie visai nemokėjo lietuvių 
kalbos, kai pradėjo bendrauti su lie
tuvišku jaunimu, o šiandien yra 
skautų vadais, pakankamai pramokę 
lietuvių kalbos, istorijos ir yra geri 
lietuviai, šimtą kartų gal vertinges
ni už tuos, kurie viską žino apie lie
tuvybę, bet apkiautę tūno savo pa
lėpėse. Čia verta prisiminti vieno 
lietuviuko kelią į lietuvybę: G. Ka
minskas visai nemokėjo lietuvių 
kalbos, kai pradėjo su lietuviukais 
draugauti, šiandien jis yra Can- 
berros Universiteto Lietuvių kalbos 
profesorius. Garbė jam! Tie gražūs 
pavyzdžiai yra visiem žinomi.

Aušros Tuntas Kazimiero Dienos proga po pamaldų išsirikiavęs 
šventoriuje. Nuotrauka A. Jakšto

Mūsų pasisekimo paslaptis - jun- 
kimės į kupetą, kaip tie atomai į mo
lekulę ir dirbkime darbą, kurį mums 
istorija paskyrė.

Šiandien jau Australija vadinama 
Multy Cultural Nation, niekas etni
nių grupių nebevaržo ir iš jų nebesi
juokia, priešingai nebemadoje daro
si jokiai tautiniai grupei nepriklau
syti, neturėti savo identiteto, savo 
kilmės, savo kalbos, pasilikti šablo
nu, panašiu į visus kitus, tarsi bū
tum degtuku degtukų dėžutėje. 
Šiandien pati valdžia palaiko etnines 
grupes ir jas jau pradeda šelpti ir 
gerbti pagal jų pajėgumą ir kultūros 
indėlį. Taigi,mums lietuviams jokių 
sunkumų nebėra. Priešingai, mes 
esame gerbiami, pageidaujami. Tuo

Naujoji Rajono Vadija
1975 m. pabaigoje - 1976 m. pra

džioje vykusio LSS Suvažiavimo 
metu, LSS Australijos Rajonu Va
du, sekančiai trejų metų.kadencijai, 
išrinktas v.s. dr. Aleksandras Mau
ragis. Kovo 3 d. į jo sudarytą Rajono 
Vadiją įėjo šie pareigūnai:

1) v.sl. Pajauta Pullinen - LSS 
Australijos Rajono Vadeivė (3 Cast
le Howard Rd., Cheltenham, N.S.W.

2119, tel.: 869 8180),
2) s. Vytautas Bukevičius - LSB 

Australijos Rajono Vadeiva (75 
Kent St., Epping, N.S.W.- - 2121, 
tel.: 869 2466),

3) LSS Australijos Rajono R. Ka
talikų Skautų Dvasios Vadovas - s. 
kun. Petras Butkus (Christian Bro
thers College, 68, The Boulevarde, 
Lewisham, N.S.W. - 2049, tel.:

Naujoji Australijos Rajono Vadija. Sėdi iš k.: Rajono Vadas v.s. Dr. A. 
Mauragis, vadeivė v.sl. Pajauta Pullinen, vadeiva s.v. V. Bukevičius. 
Stovi: Aušros Tunto tuntininkas s.v.v.sl. J. Belkus, rajono iždn. s. B. 
Barkus ir spaudos sk. vedėjas v.s. B. Žalys. Trūksta dvasios vadovų: s. 
kun. P. Butkaus ir ps. J.V. Šimboro.

Leidžia: LSS Australijos Rajono 
Spaudos Skyrius.naudodamiesi mes galime gražiai 

veikti.
Nepamirškime ir neišleiskime iš 

savo akių VI Tautinės stovyklos. Aš 
jaučiu, kad galime susilaukti didelio 
netikėtumo, mus gali užplūsti už
sienio lietuvių jaunimas ir mes turi
me pasirodyti ko esame verti.

Astralijos lietuvių garbę pirmą 
kartą ; ginsime pasaulio lietuvių 
akyse. Taigi rimtai ruoškimės.

4) LSS Australijos Rajono Pro
testantų Skautų Dvasios Vadovas - 
ps. kun. Jonas Valteris Šimboras, 
(37 McPherson St., Nhill, Vic. 3418),

5) LSS Australijos Rajono Iždi
ninkas - Tiekimo Skyriaus Vedėjas - 
s. Balys Barkus, 80 Links Ave. Con
cord, N.S.W. 2137, tel.: 73 3984),

6) v.s. Bronius Žalys - LSS Aus
tralijos Rajono Spaudos Skyriaus 
Vedėjas (9 Lloyd Ave., Yagoona, 
N.S.W. - 2199, tel. 70 3101).

LSS Australijos Rajono Vado ad
resas: v.s. dr. A. Mauragis, 82 Vic
tor Ave., Picnic Point, N.S.W. - 
2213, tel.: 77 6707.

Kiti Rajono Vadijos nariai bus 
paskirti vėliau.

RAJONO VADUOS POSĖDŽIAI
3T j -r.*'
LSS Australijos Rajono Vadijos 

posėdyje kovo 3 d. Bankstown’e 
įvyko Rajono Vado pareigų perda
vimas. 1972-75 m. kadencijos Rajono 
Vadas v.s. A. Jakštas pasveikino 
naujai Rajono Vado pareigoms iš
rinktą v.s. dr. A. Mauragį ir padė
kojo buvusios kadencijos rajono va
dijos nariams už darbą. Naujasis 
Rajono Vadas ta proga įteikė v.s. A. 
Jakštui, neseniai apdovanotam, LSS 
Padėkos Ordeną. Po to sekė Rajono 
Vadijos sudarymas.

Posėdyje dalyvavo ir VI Tautinės 
Stovyklos Rengimo Komiteto pirm, 
ps. H. Antanaitis, atvykęs iš Mel
bourne. Jis painformavo posėdžio 
dalyvius apie jau padarytus ir pla
nuojamus darbus, surištus su VI 
T.S.

Skautiškoji 
spauda

SKAUTŲ AIDAS. Jau virš 
50-ties metų lietuvius skautus ir 
skautes lanko gražutis, mėnesinis 
žurnalas ’’Skautų Aidas”. Šiuo metu 
jis leidžiamas Čikagoje, J.A.V. Jis 
skirtas visiems - patiems jauniau
siems, ir amžiumi ir patyrimu vy
riausiems. Jaunesnieji čia ras įdo
mių rašinėlių, eilių, juokų. Vyres
nieji - sužinos, kas dedasi kituose 
mūsų plačios sąjungos vienetuose, 
ką kiti daro savo sueigose, sąskry
džiuose ir t.t. ir tai - neretai - pritai
kys savo vienetų veikloje.

’’Skautų Aidą” nuo š.m. pradžios 
pradėjo redaguoti v.s. Sofija Jelio- 
nienė. Ji laukia iš Australijos Rajo
no sesių ir brolių rašinių, kūrybos,

Vs. Lilė Miluldenė, vasario 
29 išrinkta LSS tarybos pir
mininke.

J ’ ' '
Antrasis Rajono Vadijos posėdis 

įvyko kovo 24 d. Bankstown’e. Jo 
metu buvo planuojamas Rajono Va
dijos darbas.

Tretysis posėdis įvyko balandžio 
30 d. Jo metu tartasi įvairiais Tau
tinės Stovyklos reikalais, išklausyta 
atskirų vadijos pareigūnų praneši
mai, diskutuotas skautų-čių organi
zavimas kitose lietuvių kolonijose, 
kur skautiškoji veikla yra apmirusi 
arba jų ten niekad nebuvo.

Rajono Vadijos posėdžiai šaukia
mi kas mėnesį. Sekantis posėdis 
vai .

piešinių ir fotografijų. Juos galite 
siųsti šiuo adresu: ’’Skautų Aidui”, 
6111So. California Ave, Chicago, Hl. 
60629, U.S.A.

’’Skautų Aidą” turėtų užsiprenu
meruoti kiekvienas lietuvis skau- 
tas-tė. Jo kaina pritaikyta jaunimui - 
tik US $ 5-00 metams, jį užsiprenu
meruojant pinigus siųsti pašto per
laida ”Sk. A.” Administratoriaus, s. 
A. Orento adresu: 6842 So Campbell 
Ave. Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

’’Skautų Aidą” aš jau prenume
ruoju nuo 1946 m. ir jis manęs nie
kada neapvylė - jis visada jaunas, 
gyvas ir įdomus. Pasikviesk ir tu jį į 
savo namus!

MŪSŲ VYTIS — Lietuviai skau
tai akademikai J.A. Valstybėse lei
džia studentiškam jaunimui pritai-. 
kytą žurnalą - ’’Mūsų Vytį”. Jis pas
kutiniu metu išeina neperiodiniai, 
bet tikrai įdomus žurnalas, pasiro- 
dąs storais tomais, skirtas vyr. am
žiaus skautui ir vadovui. Jo kaina 
metams: US $ 3-00. Pinigus siųsti: 
MV Admihistratoriui A. Kiemaičiui, 
11044 W. 84 Place, Willow Springs, 
Ill. 60480, U.S.A.

■ 4--:

Tetos dovana .
— Antanai, man atrodo, kad ši

tie šaukštai, kuriuos mums teta 
dovanojo, nėra sidabriniai.

— Ar tu taip gerai pažįsti sida
brą? ’ Į

— Ne. Bet aš gerai pažįstu sa- 
vo tet4! - , "J ’
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AUŠROS \
TUNTE

Aušros Tunto tuntininkas
s.v.v.sl. J. Belkus

NAUJAS TUNTININKAS

Sydnejaus ’’Aušros” tunto tunti- 
ninku, s. Baliui Barkui atsistatydi
nus, nuo š.m. vasario 16 d. paskirtas 
s.v.v.sl. Jeronimas Belkus, prieš tai 
ėjęs tuntininko pavaduotojo parei
gas. Jo sudarytąjį tunto štabą su
daro:

1) v.s.sl. Elena Kiverytė - skaučių 
skyriaus vedėja,

2) s.v.sl. Antanas Mikutavičius - 
skautų sk. vedėjas ir iždininkas,
• 3) s.v.sl. Darius Gečiauskas - tun
to adjutantas,

4) v.s.v.sl. Ginta Viliūnaitė - tunto

Neužmiršta lietuvio
1948 metais atkeliavo į Tasmaniją 

lietuvis, tremtinys Olegas Trucha- 
nas. Jis* tuojau pamilo šios salos dar 
neištirtą gamtą ir leidosi tyrimo 
tikslais į pietų - vakarų sritį, kur 
daugelyje vietų dar niekad nebuvo 
įžengęs baltasis žmogus. Jis pats 
vienas, paties pasigaminta valtimi 
perplaukė tarp uolų įsigraužusias 
upes, jų vandenkričius, laipiojo uo
lomis, kelią kirtosi per vad. lietaus 
miškus. Jis ištyrė Gordon upės ba
seiną, puikiuosius ežerus, kurių 
vandenyse knibždėjo reta gyvūnija, 
o krantuose augo augmenijos, ko
kios pasauly reta užtikti.

Olegas Truchanas matavo upes, 
ežerus, juos aprašinėjo, stebėjo uo
las, jų sudėtį ir viską fiksavo pui
kiose : nuotraukose. Grįžęs į salos 
sostinę Hobartą, Truchanas skaitė 
apie savo keliones paskaitas, jas pa
iliustruodamas skaidrėmis, nuot
raukomis. Visuomenės susidomėji
mas buvo nepaprastas - ateivis lie
tuvis atskleidė jų pačių krašto grožį! 
Apie jo tyrinėjimus rašė spauda, 
teigiamai vertino mokslininkai. Bet 
ištiko nelaimė: 1967 m. įvykę miškų 
gaisrai pasiekė net Hobarto prie
miesčius - liepsnose žuvo Truchano 
namas ir visa surinkta ekspedicijos 
metu medžiaga - nuotraukos, pada
ryti planai, apskaičiavimai. Bet Ole
gas nepalaužiamas: jis vėl leidosi į 
tas pačias vietas ir savo tyrinėjimus 
pakartojo! Bet 1972 m. sausio 6 d., 
gelbėdamas įkliuvusią valtį, Olegas 
Truchanas prigėrė toj pat jo tiria
moj Gordon upėj...

Olego Truchano darbai, vėliau su
rasti, buvo jo draugų išleisti puikioj 
knygoj, pavadintoj ’’The World of 
Olegas Truchanas” (Hobart, 1975). 
Didelis Sydnejuje išeinąs savaitraš
tis, ’’The National Times” š.m. kovo 
mėnesio iliustruotąjį priedą skyrė 
Olego Truchano pagerbimui. Leidinį 
puošia puikios spalvotos, Olego 
Truchano padarytos nuotraukos ir 
talpinamas jo ekspedicijos aprašy
mas. Bet aprašymo antraštė pava
dinta: ’’Australijos tragedija ir žmo
gus, kuris mirė, norėdamas tą tra
gediją sulaikyti”. Mat, nežiūrint

... -.m -v
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korespondentė ir vienetų vadovai.
Tunto dvasios vadovu yra s. kun. 

P. Butkus.
Naujasis tuntininkas - brolis Je

ronimas savo skautavimą pradėjo 
’’Aušros” tunte 1956 m.-, įstodamas į 
DLK Kęstučio Skautų Draugovės 
jaun. skautų būrelį, mat, jau turėjo 
net 7 metus amžiaus! Vėliau jį ma
tėme Sk. Vyčių Geležinio Vilko Bū
relyje, kurio vadu jis buvo bent tre
jus paskutinius metus iš eilės, vado
vaujantį tunto stovykloms ir dir
bantį visur, kur buvo reikalinga 
darbšti ranka.

Be skautų jis dar priklauso ”Ne- 
ries”Sporto Klubui ir Sydnejaus 
Tautinių Šokių Grupei.

Broliui Jeronimui, perėmusiam 
’’Aušros’* tunto vairą į savo rankas, 
linkime sėkmės!

v.s. B. Ž.

i
RUOŠKIMĖS KAUKIŲ BALIUI

Jau laikas ruoštis Kaukių Baliui, 
reikia rūpintis apie kaukes ir kos
tiumus o labiausiai sutraukti visą 
jaunimą, nemažiau žinoma, ir seni
mą, kad šis tradicinis Kaukių Balius 
tikrai pasiliktų atmintinis savo ori
ginalumu ir išmonėmis. Taip pat jau 
laikas būtų pradėti rinkti ir fantus 
loterijai. Tad visi kibkime į darbą. 
Visas pelnas bus sunaudotas ’’Auš
ros tunto pasiruošimui į VI tautinę 
stovyklą, kurioje mums teks atsto
vauti Sydnejaus Lietuvių garbę.

Kaip žinote, Kaukių Balius įvyks 
birželio 26 d.

’’Aušros” Tunto Tuntininkas

protestų, ilgai trukusių ginčų, fede
ralinės vyriausybės siūlymų sumo
kėti padarytas pradines išlaidas, 
Tasmanijos Hydroelektros . tinklo 
plėtimo reikalams tos vietos užtvin
dytos, jų tarpe ir Pedder ežeras 
dingo su visa reta gyvūnija ir aug
menija. ' į

Olegas Truchanas buvo taurūs 
lietuvis ir visada pabrėždavo savo 
kilmę. Spaudoje buvo rašoma apie jo 
gyvenimą Lietuvoje, tarnavimą 
Lietuvos kariuomenėj ir pagaliau, 
gresiant antrajai sovietų okupacijai, 
traukimąsi iš Lietuvos - nes ’’dau
giau nenorįs matyti sovietų”.

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
Prieš daugel metų tometinis Pa

saulio Lietuvių Bendruomenės pir- 
min Juozas Bačiūnas Melbourne 
susišaukęs visų rūšių lietuvių jauni
mo atstovus paprašė pasisakyti: Ar 
baigus leisti Lietuvių Enciklopediją 
reikėtų leisti enciklopediją anglų 
kalba, kurioje būtų viskas sutelkta, 
kas liečia Lietuvą ir lietuvius? Nei 
vienas tokios enciklopedijos leidimui 
neprieštaravo, o visi pasisakė, kad 
tokia enciklopedija labai reikalinga.

Tie, kurie buvo tame susirinkime, 
ir tie, kuriuos dalyvavusieji atsto
vavo, dauguma šiandien jau yra tė
vai ir dalis jų jau aukštose pareigose 
su didelėmis pajamomis. Labai liūd
na, kad iš anometinio jaunimo, da
bar jau pusamžyje esančių retas te- 
prenumeruoja E.L. Apgailėtinai 
mažas skaičius egzemplorių E.L. te
pasiekia Australiją. Ir iš to mažo 
skaičiaus didžiausią procentą sudaro 
pensininkų prenumeratūros. Pensi
ninkai moka lietuviškai ir skaito 
Lietuvių Enciklopediją. E.L. labiau
siai reikalinga menkai bemokan
tiems lietuviškai ir visai nemokan
tiems. Taigi ir įrodymas, kad lietu
viai ne tokie kaip žydai - nebekalba 
lietuviškai ir nebesidomi lietuvišku 
gyvenimu.

Vienas Australijos Lietuvių Fon
do valdybos narys rašė Mūsų Pasto
gėje, kad ALF jau sukaupęs $ 5000

Kelionėms į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Londoną, Los Angeles, 
Oslo, Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną,'Vilnių ir kitas pasaulio vietoves 
kreipkitės į

Palanga Travel

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

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

Su skautais Ingleburne
ATVELYKIS SU SYDNEJAUS 

SKAUTAIS

Atvelykis rudenį, koks neįprastas 
reginys senajai kartai. Deja, jau ap
sipratome, kaip apsipratome su 
saule: dienos viduryje saulė pas mus 
šiaurėje, o ten, kur jos iš viso nėra, 
sakome - pietuose. Tas sumišimas 
pasaulėvaizdžio mūšų prigimtyje 
dar stipriai tebesireiškia, tačiau 
jaunieji to iš viso nejaučia, jiems 
taip viskas netūralu. Ir štai, toks, 
rodos, nereikšmingas skirtumas, o 
vis tiek yra skirtumas tarp senimo ir 
jaunimo. Jiems viskas natūralu, 
mums dar vis svetima.

• ••
Nors ruduo, saulės šviesa ir šilu

ma taip maloni; miškas tylus, susi
kaupęs, pilnas melancholijos; dan
gus mėlynas, be jokių debesėlių, 
žydruoja savo aukštybėse. Medžių 
tankmėse pasislėpęs kartais atsik
vepia vėsus vėjelisnr vėl pradingsta. 
Visur nuostabi ramybė, tik stovyk
los aikštėje girdisi žmonių klegesys, 
jaunų balsų krykštavimai ir skubūs 
judesiai. Formuojasi kermošius.

Kiek laiko automobiliai tyliai 
šliaužė pro vartus, papuoštus vėlia
vomis, pilni žmonių. Aikštė pilnėja 
ir klegesys didėja. Tautiečiai renka
si iš arti ir iš toli. Štai Wollongongo 
lietuvių būrelis, p. Gailiūnai net su 
vežimėliu atsivežė savo anūkėlį, tai 

ir numatąs didžiausias Australijos 
bibliotekas aprūpinti E.L., vadinas 
nupirkti joms E.L. Toks pasielgimas 
būtų panašus į Canberros Baltų 
Klubo, kuris visą gautą pelną iš 
baltų baliaus padovanojo Olimpi
niam Australijos Komitetui (M.P. 
Nr. 16).

Melbourne Lietuvių Namuose, 
kada jaunimas grįžęs iš Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso, susi
rinkime darė pranešimus ir rodė 
skaidres, aš pasiūliau bent tiems 
jaunuoliams, kurie buvo Kongrese, 
kad jie australų didesnėm bibliote
koms įsiūlytų prenumeruotis E.L., o 
ALF numatomas tam reikalui sumas 
įmokėtų į TALKĄ, užvedus ’’Sąs
kaitą ’’Pajamoms 4-tam PLJK pa
remti”. Tą pasiūlymą noriu per šį 
laikraštį pagarsinti ir kitų kraštų 
jaunimui.

Studentai universitetams, insti
tutams ir koledžiams, kurių biblio
tekomis jie naudojasi, lengvai gali 
įsiūlyti prenumeruotis E.L., o filis
teriai toms didžiosioms bibliote
koms, kurias jie lanko.

Visur, kur tik Yra Encyclopedia 
Britanica, turėtų būti ir Encyclope
dia Lituanica. Tai geriausias būdas 
E.B. tilpusiai rusų propagandai bei 
melui apie Lietuvą ir lietuvius iš
blaškyti.

Jonas Normantas 

bus jauniausias kandidatas į skautų 
eiles. Čia pat ir senosios kartos ma
tomas vyriausias atstovas, kūrėjas 
savanoris, pulk. V. Šliogeris. Kaip 
tai visa reikšminga bendruomenėje.

... .
Skautai nebūtų skautais jei jie 

pasiliktų tik kermošiaus organizato
riai. Tuntininkas s.v.v.s. J. Belkus 
išrikiavo Aušros tuntą ir savaitgalio 
mokyklą, pasveikino skautus ir sve
čius, padėkojo už atsilankymą 
ir paprašė Rajono Vadą v.s. A. 
Mauragį tarti žodį. Rajono Vadas iš
kėlė naują mintį: ruošti kiekvienais 
metais jaunimo ir senimo susiartini
mo šventes, nes reikia vieniems ki
tus geriau suprasti ir kartu bend
rauti. Po oficialinės dalies s. kun. P. 
Butkus atlaikė pamaldas ir po to 
prasidėjo margučių šventė.

Nereikia čia rašyti, kad skautai 
fiuvo linksmi, kad svečiai buvo pa
tenkinti, kad s.v. V. šliteriš gerai 
maistą pagamino ir daug jo buvo, 
kad veikė geras bufetas, kad buvo 
dvi loterijos ir kitokių pramogų bei 
malonumų, nes tai per daug reikėtų 
rašyti. Geriau trumpai pasakyti, kad 
visi buvo patenkinti ir kad susiarti
nimas jaunimo su senimu pasisekė. 
Ar dar reikia ką pridėti? Taip, skau
tų laužą...

Ak tas skautų laužas. Kada skau
tai galėjo be jo apsieiti? Tiek daug 
jis teikia jaunimui džiaugsmo. Šį 
kartą prie laužo pasiliko didelis bū
rys svečių, jų tarpe Dainos choro 
dainininkų, tai laužas turėjo skam
bėti naujomis dainomis. Taip ir 
buvo.Kai ugnelė iškilo į viršų ir nuš
vietė linksmus veidus, pasirodė lau- 
žavedys s.v. R. Milašas. Nors ir ne
buvo dainininkai susirepetavę, miš
kas skambėjo lietuviška dvasia, juo
ku ir jaunystės džiaugsmu. Visus 
nustebino mažasis svečias Šarkaus- 
kas, savaitgalio mokyklos mokinys. 
Jis tokiu tvirtu aiškiu lietuvišku ak
centu užtraukė ”Du Gaideliai”, kad 
buvo miela, malonu klausytis, žino
ma, susilaukė daug katučių. Kai rei
kėjo atsistoti rateliu apie laužą ir 
sugiedoti ’’Ateina Naktis”, buvo tik
rai liūdna skirstytis. Bet čia Vikto
ras netikėtai pranešė, kad visus lau
žo dalyvius kviečia naktipiečių, ir 
vėl visi pralinksmėjome.

am
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jaunimas
Kongreso

PASISAKYMAI APIE JAUNIMO 
KONGRESĄ

Aiškindami ir išdėstydami prie
žastis, kodėl nedalyvavo J. Kongre
so Studijų Dienose, du Sydnejaus 
atstovai, pasakojo ir bendrai apie 
kongreso eigą trijuose Pietų Ame
rikos kraštuose. Ne viskas skambėjo 
taip jau gerai. Skaitytojui galėtų 
susidaryti įspūdis, kad tautiečiai ir 
jaunimas lankytuose P. Amerikos 
kraštuose nebuvo svetingi ir drau
giški, nei rūpestingi. Iš tikrųjų, ne
koks įspūdis gali susidaryti apie tų 
kraštų lietuvius. Štai kelios mintys.

ARGENTINOJE. 1975 m. di
džiausia pasaulyje infliacija įvyko 
Argentinoje (300%). Man net nuos
tabu, kad iš viso nebuvo atšauktas 
J. Kongresas - bendras jaunimo su-
važiavimas ir stovykla. Bet tasai su
važiavimas įvyko. Higiena toj gim
nazijoj - seminarijoj nebuvo gera, 
nes nemaža suvažiavusių buvo Pietų 
Amerikos jaunimas, kurie nesilaikė 
nei drausmės, nei švaros, arba jos 
laikėsi tik tada, kada vyresnieji juos 
sudrausdavo. Šie tedalyvavo tik 
bendrame suvažiavime ir savame 
krašte ir nevyko su kongresu į kitus 
kraštus. Sutinku, maistas irgi nebu
vo geras, bet viduriavimas, kuo 
daug kas sirgo, buvo ne bacilų in
fekcija, bet daugiau keliautojų vidu
rių paleidimas, kuo daug kas nega
lavo vos iš namų išvykus, ir atsiliepė 
net ir tada, kai buvo ir gero maisto 
(Brazilijoj).

Iš jaunimo stovyklos niekas netu
rėjo išeiti, nes buvo pavojus dėl te
roristų. Ir bendrai reikia atminti^ 
kokioj politinėjatmosferoje vyko, 
pirmoji Kongreso dalis prie Buenos 
Aires.'

pasisako
reikalais

ka (prie Sao Paulo) vietos būtų už
tekę ir būtų likęs stipresnis austra
liečių įnašas. Ten maistas buvo ge
ras, gal perdaug geras, nes vėl daug 
kas viduriavo, bet nežiūrint to pilnai 
dalyvavo gaudami atitinkamų vais
tų, kurių netrūko. Stipriausias vie
netas dominavo. Tą ir Šiaurės ame
rikiečiai, įskaitant kanadiečius, pri
pažino. Bet negi turėjo ar galėjo do
minuoti nedidelis skaičius australie
čių? Braziliečiai, kurių irgi Studijų 
Dienose dalyvavo nedidelis skaičius, 
buvo labai užimti organizaciniais 
darbais, davė nekokį įnašą į kasdie
ninę Stud. Dienų eigą, kaip tikėjaus.

Argentiniečiai atvyko iš Monte
video į Sao Paulo autobusu, nes 
daug pigiau. Tuo tarpu mes austra- 
liečiai visur skridome, išskyrus ke
lionę laivu per Sidabro upę iš Bue
nos Aires į Montevideo. Atrodo, 
vietiniai lietuviai buvo pasiruošę 
daugiau pakentėti, negu palygina
mai turtingi svečiai.

MONTEVIDEO. Man ten irgi ne
patiko. Bet todėl, kad nebuvome ap
gyvendinti šeimose ir nesutikom 
vietos lietuvių. Matėm viešbučio 
sienas, bet ne lietuvių namus ir kie
mus. Bet ir čia mūsų kaltė. Būtume
paprašę, ir būtų mus apgyvendinę 
kitur. Dr. V. Kiaušas (iš Brisbane) 
pasiprašė ir buvo apgyvendintas 
šeimoje. Aš manau, kad mums aus- 
traliečiams nurodė viešbučius kaip 
ir visiems amerikiečiams, iš kurių 
buvo gal šimtas turistų ir dalyvių 
šalia kongreso atstovų. Ir taip pat 
manau, kad vietos lietuviai gal per
daug gėdinosi priimti ar siūlytis, nes 
gal mums būtų buvę perdaug prasta

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI 

apsigyventi jų kukliuose namukuo
se. Gi ne taip seniai lietuviai Aus
tralijoj ir gi neturėjo tos visos pra
bangos, kokią dabar turi. Ir čia ne 
visur (priemiesčiuose) buvo kanali
zacija. Retas kas turėjo automobilį. 
Pietų Amerikoje yra dabar panašiai, 
kaip kad buvo Australijoje prieš 
dvidešimt metų. Montevideo yra at
silikęs, neturtingas, bet gražus ir 
švarus miestas. Ir pats kraštas ne
turtingas. Vien į Australiją emig
ravo 6000 iš Uragvajaus. Montevi
deo gatvėse visur dar prieškariniai 
automobilių modeliai. Išvertus dole
riais jų uždarbis - $ 30 į savaitę, o 
Argentinoje gamintas Ford Falcon 
automobilis kainuoja $ 12.000. Pra
sigyvenę tenai turi automobilius, 
bet tokius, kokius ir čia, ir Ameri
koje meta į šiukšlynus.

Kas kita yra viešbučių kainos. 
Vietiniai gyventojai į tokius viešbu
čius neitų. Montevideo viešbučiai 
senoviški, bet vis vien plėšė iš mūsų 
perdaug (10 austr. dol. už parą as
meniui). Ir Buenos Aires ir Sao 
Paulo geruose viešbučiuose ėmė po 
12 dol. į parą. Žinoma, buvo ir pi
gesnių, bet turistams visur kainuoja 
daugiau.

Manau, kad pietų amerikiečiai 
lietuviai niekada neorganizavo ko 
nors panašaus ir jie bendrai lėtesni, 
negu šiaurės amerikiečiai ar austra- 
liečiai, tad ir nesusiprato išsiderėti 
pigesnių kainų atvykusioms. Gal ir
mes Australijoje nebūtume to suge
bėję. Šitai sakydamas visai nekriti
kuoju mielų kongreso šeimininkų, 
rengėjų minėtuose kraštuose. Ir 
šiandie dėkingas jiems, kad jie ry
žosi įvykdyti tą P.L. Jaunimo Kong
resą. Ir jis įvyko ir praėjo neblogai! 
Tikiu, iš jo bus naudos ir rengėjams, 
ir visiems, kurie jame dalyvavo.

Kazys Zdanius
PRIERAŠAS. Ketvirtasis Pasau

lio Liet. Jaunimo Kongresas įvyks

i i

Brazilijos jaunimas Kongrese

1979 metais greičiausia Vokietijoje 
(Europoje tikrai). Kiekvienas iš 
Australijos jaunuolis turėtų būti 
pilnateisis ir dalyvauti Kongreso vi
suose darbuose, o taip pat ir gauti 
pašalpą kelionės išlaidoms, nežiū-
rint, ar jis turėtų oficialaus atstovo 
vardą, ar ne. Į Pietų Ameriką vyko 
31: atstovai, ’’antrininkai” ir daly
viai ir viena ponia turistė. Studijų 
Dienose buvo kviesti tiktai atstovai. 
Gi apie dvylika australiečių buvo 
dalyviai. Mano žmona ir aš buvome 
"antrininkų” kategorijoje, t.y. pa
vaduotojai, kurie gauna atstovo tei
ses suvažiavime nesant oficialaus 
atstovo.

• • - K. Z(Lfc..

Rašo Antanas Laukaitis

BRAZILIJA. Gaila, kad į Stu
dijų Dienas nebuvo kviečiami visi,
atvykę iš užsienio, ypač australie- 
čiai. Taip įvyko per pirmąjį kongre
są. Tada virš trijų šimtų dalyvavo 
Studijų Dienose, ir buvo visi ’’atsto
vai” be skirtumo. Taigi, gaila, kad 
ne visi australiečiai buvo vadina
mais atstovais, tada ir mūsiškių 
būtų daugiau. Manau, kad Irena ir 
Povilas Kviecinskai (Melb.) būtų 
sutikę dalyvauti Studijų Dienose ir 
būtų buvę puikūs atstovai, ir tada 
gal nebūtų tiek svarbu, ar "oficia
lūs” visi dalyvavo, ar ne. Villa Kost-

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MUSŲ PASTOGE

Prieš kįek laiko okupuotų Baltijos 
valstybių sostinėse lankėsi keli 
Amerikos spaudos atstovai iš Mas
kvos. Tarp jų buvusi Elisabeth 
Pond, The Cristian Science Monitor 
dienarščio korespondentė. Vilniuje 
žurnalistai lankėsi ir Tiesos redak
cijoje ir kalbėjosi su laikraščio vy
riausiu redaktorium Albertu Lau- 
rinčiuku. Laurinčiukas labai nuste
bęs, radęs, kad ponia Pond parašė, 
jos estai gali matyti Helsinio televi
zijos laidas ir kad Taline yra labai 
gražių kavinių, o Rygoj labai skanių 
pyragaičių. Apie Lietuvą parašė 
taip: ’’Lietuviai tebėra Romos kata
likai, nepaisant Tarybų valdžios va
romos intensyvios ateistinės kam
panijos”. Tiesos redaktorius klau
sia: ”Iš kur ir kokiais faktais remda
mosi ji daro tokias kategoriškas iš
vadas?” Laurinčiukas laukė, kad bus 
aprašyta sovietinė gamyba, laikraš
čiai ir pan., žodžiu tai, apie ką jis be
silankantiems Amerikos žurnalis
tams bus pasakojęs. (ELTA)

CHEUNG CHAU IR MACAO

Prieš paliekant linksmąjį Hong 
Kongą netikėtai sutikau porą aus
tralų, kurių čia yra gana daug. Jie 
nusivedė mane į australišką barą, 
esantį Kowloon, visai netoli mano 
buvusio hotelio. Pavadinimas irgi 
australiškas - ’’Waltzing Matilda”, 
bare ir atmosfera kaip Australijoj. 
Šalia vietinbalaus gali gauti austra
liško, vokiško ir kitokio. Pietūs iš 
steiko, kiaušinių, čipsų ir daržovių. 
Pavalgiau už 15 dolerių, ko niekur 
kitur čia panašaus nerasi. Būnant 
Hong Konge patariu visiems užsukti 
į šitą barą.

Viena iš Hong Kongo gražiųjų sa
lų yra Cheung Chau - Ilgoji sala, kuri 
ilgus šimtmečius yra buvusi jūros 
piratų sala. Tiek anksčiau, tiek ir 
dabar ši graži sala su savo ramiu pa
sagos pavidalo uostu yra žvejų sala, 
pristatanti žuvis eksportui. Šios sa
los žvejų kaimeliai istorijoje žinomi 
nuo 2500 m., o vėliau, piratų siautė
jimo laikais, ji buvo kontrabandos ir 
nelegalios prekybos sala. Bevaikšti- 
nėjant ir stebint mažas krautuvėles, 
jose vykstantį biznį ir uoste tinklus 
bedžiovinančius kiniečius man prisi
minė jaunystėje apie piratus skaity
tos knygos ir jose vaizduoti herojai. 
Šiandie gi ši piratų sala baigia iš
griauti senuosius pastatus, o su jais 
ir juos supančią istoriją, o jų vietoje 
dygsta modernūs pastatai. Tačiau ir 
dabar dar laivuose gyvenančios mo
terys, dar tebevadinamos ’’Tanka”, 
vakarais savo galvas puošia įvairia
spalvėmis skarelėmis, kaklus karo
liais ir kitokiais papuošalais, išeina 
iš laivų ir tradiciniai laukia grįžtan
čių vyrų iš jūros, anksčiau piratų, o 
šiandien gal ir turistų.

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
(Tęsinys)

Viena iš įdomiausių šiose vietovė
se salų yra Macao sala. Jinai yra 
apie 40 mylių nuo Hong Kong į Kini
jos pasienį. Čia prie Porta do Cerco 
yr oficialūs pasienio vartai, per ku
riuos patenkama į raudonąją Kiniją. 
Lankytojams galima prie sienos pri
eiti 100 metrų atstumu, tačiau bu
vau perspėtas, kad draudžiama fo
tografuoti.

Macao oficialiai atrasta 1557 m., 
kada portugalai ir jų garsusis Vasco 
de Gama plaukiojo po šias naujai at
rastas jūras ir salas. Nuo to laiko 
Macao yra Portugalijos kolonija ir 
buvo pati pirmoji svarbiausia bazė, 
per kurią krikščionybė buvo įvestą į 
Kiniją. Seniau ši sala buvo ypatingai 
svarbi prekybos atžvilgiu ir ją ne 
vieną kartą olandai bandė pagrobti 
iš portugalų. Pats Macao vardas yra 
vienas iš dievų.

Šiuo metu visas Macao yra labai 
sumodernintas. Puikūs restoranai, 
krautuvės ir svarbiausia turistų at
rakciją - čia veikia keturi azartinių 
lošimų klubai - casino. Įvažiavimui 
reikalinga viza, kurią gauni atplau
kęs ir sumokėjęs 27 patacas (5.50 
dol.). Saloje gyvena apie 300.000 
gyventojų, iš kurių 8000 portugalų 
ir europiečių. Anglų kalba čia yra 
trečioji ir susikalbėti galima gana 
lengvai.

Bevaikštinėdamas po senas ir is
torines, akmenimis grįstas siauras 
gatveles stebėjau ramų dienos gy
venimą. Be kitų susisiekimo prie
monių čia yra taip vadinami ”pedi - 
cab”, tai panašiai kaip rikšos, tik 
moderniškesni, nes kinietis tave ve
ža su dviračio vežimėliu. Susiderė
jęs dėl kainos sėdau į tokią karietą ir 
išvykau apžiūrėti įžymybių. Prava
žiavom gražų paplūdimį, vėliau čia 

labai populiaras šunų lenktynes, su
stojam prie ’’Goddess A—MA” 
šventovės, kuri yra pati seniausia 
Macao saloje ir kurioje mačiau dau
giaspalvę akmeninę sėdynę su įvai
riausiais kinietiškais ženklais. Joje 
pagal pasakojimus ši deivė buvo per 
audras ir uraganus atnešta į Macao. 
Pravažiavom šv. Povilo . sugriautą 
bažnyčios griuvėsių fasadą ir laip
tus, kurie buvo pastatyti 1602 m. 
Įdomus yra 16-to amžiaus jėzuitų 
pastatytas ’’Monte Fort” su savo is
torija.

Pagaliau nuvargęs mano vežikas 
pristatė mane prie paties didžiausio 
casino ’’Macao Palace”. Nors su ma
tytu Las Vegas šis casino ir nesusi
lygina, tačiau neskaitant hotelio tik 
lošimų salės yra geresnės ir dau
giau, negu mūsų Hobarto, Tasmani- 
joje. Pamačius pokerio mašinas, ku
rios čia vadinamos ’’alkanais tig
rais”, prisiminė man mūsiškis Syd
nejaus Lietuvių Klubas. Savaime 
aišku, reikia ir laimę išbandyti, ir ji 
buvo daug geresnė, negu Sydnejuje. 
Be šių čia yra ir kitokių mašinų. Pa
bandžiau laimę ir prie "Black Jack” 
(21), bet laimės čia nebuvo. Gi prie 
ruletės mano azartinė dievaitė buvo 
palanki, ir man visa kelionė į Macao 
su visomis išlaidomis ir malonumais 
nieko nekainavo. Išsivežiau tik gra
žių ir įdomių prisiminimų iš šio pa
saulio krašto, kur susiduria vakarų 
ir kiniečių kultūros, kur raudonoji 
Kinija tik už kelių šimtų metrų ir 
kur aš daugiau gal niekad neužsuk
siu.

(Bus daugiau)
♦♦♦

Mūsų bendradarbis keliautojas 
Antanas Laukaitis iš Japonijos sėk
mingai pasiekė Vilnių ir ten sve
čiuojasi savo artimųjų tarpe.
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JAUNIMO KONGRESE
III PLJ KONGRESO STUDIJŲ 

DIENOS.

Jaunimo Kongreso Studijų Die
nos įvyko netoli Sao Paulo, Brazili
joje, Villa Kostka vienuolyne. Stu
dijų Dienos truko 5 dienas, nuo sau
sio pirmos iki penktos. Studijų die
nose dalyvavo apie 120 atstovu iš 
dešimt skirtingų kraštų - Argenti- 
nos(17), Australijos (12), Brazilijos 
(7, įdomu.kodėl tik 7 atstovai at
stovavo Braziliją?), Jungtinių Ame
rikos Valstybių (43), Kanados (15), 
Kolumbijos (1), Švedijos (1), Vene- 
zuelos (3), Vokietijos (6) ir Uragva- 
jaus (3). Studijų Dienose taip pat 
dalyvavo Bronius Nainys, PLB Pir
mininkas ir Romas Kasparas, PLB 
Vice - pirmininkas Jaunimo Reika
lams. Taip pat apsilankė iš Europos 
atvykę vyskupas Deksnys ir prela
tas Tulaba.

Studijų Dienų programa susidarė 
iš trijų dalių. Kiekvieną dieną buvo 
skaitomos dvi paskaitos po 45 minu
tes. Paskaitos buvo apie tautinės 
veiklos dinamiką, lituanistikos 
svarbą, Pietų Amerikos rašytojus, 
Lietuvių tautos egzistenciją ir apie 
PLJ Sąjungą. Paskaitos nebuvo pa
ruoštos ne vyresnio amžiaus žmo
nių, bet daugumos pačio jaunimo 
pav., Paskaita ’’Lietuvių veiklos di
namika: Pasauliniai lietuviški cent
rai” - pristatė trys jauni žmonės - 
Gabija Juozapavičiūtė ir Rasa Lu- 
kosevičiūtė iš Kanados, ir Viktoras 
Nakas iš JAV.

Nuotrauka A. ŠeštokoJaunimo Kongreso stovykloje, Argentinoje.

POKONGRESINĖ VEIKLA 
AMERIKOJE

Balandžio 10-11 d.d. įvyko JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
(JAVLJS) suvažiavimas University 
of Mery land patalpose netoli Wa- 
shingtono, D. C. Suvažiavime daly
vavo apie 40 jaunimo, bet balsavimo 
teisę turėjo tik JAVLJS Tarybos 
nariai, kurie pagal ankstyvesnį nu
tarimą, padarytą prieš trečiąjį P.L. 
Jaunimo Kongresą, susideda iš visų 
to kongreso JAV dalyvių.

Buvo padaryta eilė pranešimų, 
įskaitant vieną iš svečių, Kanados 
LJS narių, kuriame buvo išvardin
tos naujos Pasaulio Liet. Jaunimo 
sąjungos ir Kanados LJS valdybos. 
Tai visai atskiri vienetai. PLJ S-gos 
valdyba yra Toronto mieste, Kana
doje, su pirmininke Gabija Juozapa
vičiūte, o Kanados LJS valdyba 
perkelta į London, Ontario, jaunimo 
rankas.

Suvažiavimo pagrindinis uždavi
nys buvo pritaikinti III-jo PLJK nu
tarimus JAVLJS pagal to krašto 
vietines sąlygas. Nutarimai buvo 
suskirstyti į penkias pagrindines 
sritis, būtent: jaunimo politinė 

Mūsų Pastogė, Nr. 19, 1976.^.1^, psl. 6
'■ "į ■ '' .

Po paskaitų, vyko diskusiniai bū
reliai, kurie diskutavo tos paskaitos 
bendrą temą - pav.,: ”PLJS: jauni
mo veiklos praplėtimas”. Diskusi
niai būreliai buvo: 1) Ryšiai su Lie
tuvių Bendruomene. 2). Jaunimo 
organizacijos ir jaunimo sąjunga. 
3). PLJS Ryšių Centras. 4). Talka 
vietinei veiklai, ir 5) Jaunimo 
kongreso ruošimas. Kiekvienas bū
relis turėjo vadovą iš pačių atstovų; 
8 australiečiai irgi buvo iš anksto 
pasiruošę vadovauti būreliams. Gai
la, kad kartais, nebuvo laiko pa
čiame būrelyje padiskutuoti visos 
paskaitos, vietos atskirų šakų, ku
rios apėmė tik vieną dalį paskaitos. 
Man atrodo, diskusinio būrelio pasi
sekimas priklausė nuo skaičiaus da
lyvių, kurie prisidėjo prie diskusijų. 
Diskusiniame būrelyje, kur tik 3 ar 
4 asmenys pasikalba tarpu savęs ir 
visi kiti tik klausosi, mano nuomone, 
nelabai pasisekė. Tai buvo vadovo 
darbas prižiūrėti, kad dauguma pa
sisakytų. Kitame Kongrese reikėtų 
daugiau kreipti dėmesio į šį reikalą, 
kad visi būrelių dalyviai turėtų gali
mybių ir laiko diskusijose pasisaky
ti.

Taip pat, buvo sudarytos 9 darbo 
komisijos, jų tarpe: ’’Informacijos 
skleidimas” - kuriai pirmininkavo 
Australijos atstovas Algis Milvy
das; ’’Jaunimo Politinė Veikla” - ši 
tema buvo daug daugiau diskutuota, 
nekaip per pereitus jaunimo kong
resus; ’’Jaunimo Sąjungos ryšiai su 
lietuviškai nemokančiu kalbėti”, 

veikla, jaunimo bendradarbiavimas, 
jaunimo informacija, lituanistinis 
švietimas ir lietuviškai nekalbančio 
jaunimo reikalai. Dalyviai, pasidali
nę į penkias darbo komisijas, pana
šias į tas, kurios veikė III-jo J. 
Kongreso Studijų Dienose, porą va
landų nagrinėjo tuos klausimus ir 
pristatė siūlymus susirinkimui, ku
ris tada juos priėmė arba atmetė. 
Priimti siūlymai tapo nutarimais, 
pagal kuriuos vyks JAVLJS darbai.

Iš suvažiavimo susidarė vaizdas, 
kad po III-jo J. Kongreso JAVLJS 
buvo kiek apmirusi. Beveik vienin
telė veikla atstovams sugrįžus įs 
kongreso buvo paruošimas skaidrių 
ir pranešimų savo miesto lietuviams 
apie tai, kas vyko Pietų Amerikoje. 
Įdomu buvo girdėti, kad per visas 
JAV yra oficialiai įsisteigę tiktai du 
LJS skyriai: vienas Los Angeles 
mieste, o kitas Lemont, netoliChica- 
go. Taigi, iki kol skyriai bus įsteigti 
kituose miestuose JAVLJS Tarybos 
nariai patys turės vykdyti šio suva
žiavimo padarytus nutarimus. Ne
begalės pasiaiškinti, kad veiklai gai
rių nėra arba kad jos JAV sąlygoms 
netinka.

Algimantas Milvydas

PADĖKA
Alex Nash LLB.

nepriklausomųjų kandidatas iš Bligh norėtų nuoširdžiai padėkoti vi
siems ir kiekvienam, kas tik talkino jam neseniai įvykusių rinkimų į 
N.S.W. parlamentą kampanijoje.

Daugybė įvairių tautybių ir profesijų žmonių pribuvo pagalbon, įskai
tant įvairių sričių savanorius, kaip laikraščių redaktoriai, žurnalistai, 
spaustuvininkai, fotografai, ir tuos, kurie platino rinkiminę medžiagą ir 
tuos šimtus, kurie už jį balsavo. Visiems jums jis yra giliai dėkingas.

Jeigu manytumėte, kad ateivių bendruomenė norėtų būti reprezen
tuojama parlamente ir norėtumėte jam talkinti kitų rinkimų kampanijo
je, prisiųskite savo vardą, adresą ir telefono numerį šiuo adresu:

Alex Nash, P.O. Box 68, Double Bay, N.S.W. 2028

Autorised bu Gerard Eugene O’Neill, 56 Ada St. Bexley, N.S.W.

”PLJS ketvirtasis kongresas”, ku
riame buvo pasiūlyta rengti IV PLJ 
Kongresą Europoje, kuris vėliau 
buvo priimtas visų atstovų per at
stovų suvažiavimą.

Mes Australijos atstovai nuta
rėm, kad bent vienas iš mūsų daly
vautų visose Kongreso dalyse, ir 
bent vienas atstovas dalyvautų 
kiekviename diskusiniame būrelyje 
ir darbo komisijoje. Darbo komisijų 
uždaviniai buvo suformuluoti siūly
mus tam tikromis jaunimo temomis, 
kurios buvo įneštos į atstovų suva
žiavimą ir, jeigu šiuos siūlymus pri
ėmė, tai jie tapo III PLJ Kongreso 
nutarimais.

Jaunimo Sąjungos reikalu, Nuta
rimas NR. 41 (b) specifiniai duoda

N nNAUJI U ►INIAI

SĖJA. Tautinės demokratinės 
minties žurnalas Nr. 4 (131) 1975 m. 
Redaguoja L. Šmulkštys, išeina 4 
kartus per metus. Prenumerata - 
$ 5.00. Adresas: Sėja, c/o J.Urbelis, 
1649 N. Broadway Melrose Park, Bl. 
60160, U.S.A.

A.D. Kizlys Kizlaitis. KAS UGDO 
IR KAS ŽLUGDO TAUTĄ. Tai 
Naujienų išleista brūšiūrėlė (21 psl.) 
kur knygos autorius Kizlaitis pole
mizuoja sus savo knygos (Kas ugdo 
ir kaš žlugdo mūsų tautą) kritiku V. 
Karosu.
DEVINTOJI PRADALGĖ. Litera
tūros metraštis. Romano formato 
389 psl. Išleido Nida Londone 1976 
m. Kaina 7.50 U.S. dolerių. Redaga
vo Kazimieras Barėnas.
- Jau pats vardas rodo, kad prieš 
tai jau buvo išleistos aštuonios pra
dalgės. Šioje devintojoje ypač gau
siai sukaupta įvairių autorių kūry
bos, kritikos ir literatūrinių svars
tymų. Iš Australijos gyvenančių au
torių šiame tome rašo tik V. Kazo
kas, kur jis svarsto lietuviškos kny
gos padėtį išeivijoje.

Australijos atstovams darbo: ’’Jau
nimo Kongresas, siekdamas įgyven
dinti jaunimo susiorgąnizavimo 
mintį visuose kraštuose, kur yra lie
tuviškojo jaunimo, (a) ragina kraštų 
LJS valdybas stiprinti savo veiklą, 
(b) prašo Jaunimo Kongreso atsto
vus iš Australijos kuo greičiau baig
ti Australijos LJS organizavimo 
darbą.

Melbourne Kongreso atstovai nu
tarimo NR. 41 (b) atveju jau pradėjo 
darbą įsteigiant, per sušauktą jau
nimo visuotinį susirinkimą,' Mel
bourne Lietuvių Jaunimo Sąjungą ir 
išrenkant valdybą.

Dabar po Kongreso, atstovai įpa
reigoti vykdyti Kongreso nutari
mus, nes jie yra darbo gairės, padėti 
atstovams ir sąjungos valdyboms. 
Žinoma, būtų labai gerai, jeigu kuo 
daugiau nutarimų iki IV-to Kong
reso būtų įvykdyta, jeigu sąlygos 
gyvenamo krašto leidžia, bet nesi 
priverstas tą darbą atlikti, jeigu są
lygos neleidžia. Nutarimai galioja iki 
iy PLJ Kongreso, kuris įvyks Eu
ropoje, ir kurį ruošia Vokietijos jau
nimas. • '

Birutė Prašmutaitė, 
III PLJ Kongreso atstovė.

TRETIEJI VAINIKAI. Lietuvių 
poezija išeivijoje 1944 - 1947 m. IV 
tomas, (derintasi prie K. Bradūno 
paruošto leidinio ’’Lietuvių poezija 
III.) Redagavo Paulius Jurkus, 
Anatolijus Kairys ir Pranas Naujo
kaitis. Išleido ’’Dialogas” 1975 m. 
288 psl. kietais viršeliais. Kaina 6 
dol.

Šio ’’Lietuvių poezijos IV tomo 
pasirodymą paaiškina knygoje pati 
redakcija: ”1971 m. išleista Kazio 
Bradūno redaguota antologija ”Lie-
tuvių poezija III” yra sutelkusi di
delį skaičių išeivijos poetų ir jų kū
rinių. Tačiau nemaža kūrėjų į tą an
tologiją nepateko”. Iš čia matosi, 
koks buvo akstinas išleisti šį naują 
poezijos antologiją. Šioje antologi
joje dalyvaujančių virš 50-ties auto
rių tarpe paminėtini ir poetai, gyve
ną Australijoje: Antanas Skirka, 
Marija Slavėnienė, Antanas Gasiū- 
nas, Juozas Mikštas, Aldona Priž- 
gintaitė, Pranas Pusdešris, Bronius 
Žalys, Kazys Kunca (miręs).

Jau skaitėme Mūsų Pastogėje, 
kad vasario 12 d. Vokietijoje mirė 
Aldona Eretaitė - Lange, pagarsė
jusi Vokietijoje teatro aktorė. Jos 
tėvelis profesorius Juozas Eretas 
parašė jos atminimui vokiečių ir lie
tuvių kalbom leidinėlį - Abschied 
von Aldona - Atsisveikinimas su 
Aldona. Iš čia skaitytojas patiria 
Aldonos kelią nuo Kauno, kur ji gi- 
mė, iki teatrinių viršūnių Vokietijo
je. Būdama gyva, Aldona nuolat pa
laikė glaudžius ryšius su lietuviais, 
dalyvavo Dainų šventėje Amerikoje 
ir ten surengė eilę poezijos rečitalių 
gimtąja kalba - lietuviškai.
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PASISAKYMAI
Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Rašau ’’Mūsų Pastogės” ir Tė
viškės Aidų” sujungimo bei aplamai 
mūsų laikraščių ateities klausimu.

Man atrodo, kad mūsų galvojimų 
šiais klausimais apsunkina du daly
kai: žodis "sujungti” ir nuomonė, 
kad Australijos lietuviškų laikraščių 
ateities klausimas yra pagrinde fi
nansinis.

Pirmiausiai apie abiejų laikraščių 
’’sujungimo” galimybes. Man neaiš
ku, apie ką šios idėjos šalininkai iš 
tikrųjų rašo. Mano supratimu neį
manoma sujungti pilna to žodžio 
prasme Australijos Liet. Bendruo
menės laikraščio su Australijos Lie
tuvių Katalikų Federacijos leidžia
mu laikraščiu. Teoretiškai galvo
jant, gal ir galima leisti vieną iš 
dviejų lygiateisių dalių sudėtą laik
raštį, redaguojamą dviejų vieno nuo 
kito nepriklausomų redaktorių, ku
rie gyventų viename mieste, naudo
tų vieną spaustuvę ir t.t., tačiau ar 
toks dalykas yra praktiškai įgyven
dinamas? Galima taip pat teigti, 
kad, kadangi dauguma Australijoje 
gyvenančių lietuvių yra katalikų ti
kybos, Lietuvių Katalikų Federaci
jos leidžiamas laikraštis gali taip pat 
eiti ir bendruomenės laikraščio pa
reigas ir turėtų, laikraštinės vieny
bės vardan, perimti ’’Mūsų Pasto
gę”. Kita galimybė yra užsidaryti 
"Tėviškės Aidams” sudarius sutartį 
su Australijos Lietuvių Bendruo
mene, garantuojančia Lietuvių Ka
talikų Federacijai atitinkamo didu
mo skyrių ’’Mūsų Pastogėje”. Atro
do, kol kas Australijoje yra dar pa
kankamai prenumeratorių ir aukų 
rinkėjų abiejų laikraščių gyvybei 
palaikyti, ir aš nemanau, kad nei 
"Mūsų Pastogė”, nei ’’Tėviškės Ai
dai” būtų tokiomis savęs sunaikini
mo galimybėmis suinteresuoti.

Antraš/klaūsirnas yra 'laikraščių 
finansavimas ateityje. Australijos 
ekonominė ateitis man yra nepra
matoma, tačiau galima spėti, kad 
bent artimoje ateityje lietuvių 
emigrantų vaikai ir vaikaičiai gy
vens gana pasiturinčiai. Sprendžiant 
iš p. V. Šliogerio pasisakymų, Aus
tralijoje net ir pensininkai finansi
niai pajėgūs prenumeruoti visą eilę 
periodinės spaudos. Mano rūpestis 
tad nėra, kad mūsų lietuviški laik
raščiai gali būti priversti užsidaryti 
dėl finansų stokos. Man neramu, kad 
nepriauginę sau rašytojų ir skaity
tojų prieauglio, mūsų laikraščiai gali 
pasidaryti niekam nebereikalingi ir 
jie numirs natūralia senatvės mirti
mi. Busimieji mūsų laikraščių skai
tytojai yra mūsų dabartinis jauni
mas. Jeigu lietuviška išeivijos spau
da nesugebės tapti jų spauda, tai 
mūsų laikraščiai ateityje liks be 
prenumeratorių, nors mūsų jauni
mas ir milionieriais taptų. Nevar
ginkime savęs tad apskaičiavimais, 
ar lietuviai pensininkai pajėgs du 
laikraščius ateityje išlaikyti. Juk tai 
yra savižudiškos mintys! Rūpinki
mės sudaryti sąlygas kuo didesniam 
mūsų jaunimo skaičiui reikštis ir 
naudotis mūsų lietuviškos bendruo
menės spauda - juk tik jie yra mūsų 
laikraščių ateitis!

Siulau mums visiems, senimui, 
jaunimui ir vidutinio amžiaus skai
tytojams dar sykį su dideliu dėme
siu perskaityti ’’Mūsų Pastogės” 
13-tame numeryje tilpusį Rimo Mi- 
lašo atsišaukimą ”TO ALL STU
DENTS, STUDENT — PRESI
DENTS, PARENTS AND 
FRIENDS”. Šitas atsišaukimas yra 
kelrodis mūsų spaudos ateities ga
rantavimui. Priimkime mums jauni
mo ištiestą ranką, rašykime ir siųs- 
kime ’’Studentų žodžio” redaktoriui 
straipsnius! Jei turime tikrai ką 
nors savo jaunimui pasakyti, mė
ginkime rašyti angliškai. Aš manau,

jie mums bus tolerantiškesni, 
i kad mes dažnai jiems esam

nuotru pos
Mėnesinis žemės ūkio žurnalas, 

leidžiamas Vilniuje, savo .1975 m. 
12-uoju numeriu mini savo 50m lei
dimo sukaktį. Tik šis žurnalas ir 
ELTA Sovietų okupuotoje Lietuvo
je leidžiami tais pat vardais, kaip jie 
buvo leidžiami laisvoje Lietuvoje. 
Užsienių Reikalų Ministerija 1919 
m. įsteigė savo informacijos biurą, 
kurį pavadino ELTA. Žemės ūkio 
ministerija 1925 m. gruodį pradėjo 
leisti žurnalą ’’Žemės Ūkis”, po ke- 
lerių metų žurnalą leido žemės Ūkio 
Rūmai.

Savo sukaktuviniame numeryje 
dabartinė žurnalo redakcija apie 
anuo metu leistąjį žurnalą rašo: 
’’Tuometinės Žemės ūkio ministeri
jos pradėtas leisti kaip žemės ūkio 
specialistams skirtas leidinys, žur
nalas ilgainiui išvarė nemažą vagą, 
skleisdamas ūkio mokslo ir geriau
sios praktikos žinias”.

Verta paminėti, kad ir dabartinis 
žemės ūkio žurnalas deda taip pat 
mokslo ir dabartinės žemės ūkio 
praktikos žinias bei kroniką. Savo 
ruožtu straipsniai bei žinios dažnu 
atveju gaubiamos sovietinės ’’evan
gelijos” priedais. Tiražas: 1925 m. - 
876; 1935 - 1.757; 1955 - 10.000; 
1975 - 26.313. (ELTA)

POETUI TOMUI VENCLOVAI 
pagalbos prašančiu atsišaukimu, pa
skelbtu “New York Review of 
Books”, į amerikiečius kultūrininkus 
kreipėsi rusų disidentinis poetas Jo
sifas Brodskis, prieš keletą metų iš 
Sovietų. Sąjungos atvykęs į JAV ir 
dabar profesoriaująs Mičigano uni
versitete. Amerikiečiams jis nušvie-

buvę, ir nepuls mūsų perdaug už tai, 
kad nežiūrint trisdešimties Austra
lijoje praleistų metų, dažno iš mūsų 
anglų kalbos žodynas yra siauras, 
anglų kalbos gramatikos žinojimas 
ribotas. Kaip mes galime reikalauti 
iš visų, rašyti sugebančių jaunų lie
tuvių, kad jie rašytų spausdinimo 
vertus straipsnius lietuviškai, kada 
jų visas pagrindinis mokslinimas ir 
kalbos mokymasis vyko ir vyksta 
anglų kalba. Galbūt, būtų tikslu 
’’Mūsų Pastogei” turėti vertėją, ku
ris svarbesnius anglų kalba jaunimo 
parašytus straipsnius išverstų į lie
tuvių kalbą taip, kad straipsnis ga
lėtų būti atspausdintas abiem kal
bom. Neneigiu, kad mūsų bendruo
menėje yra nemažai ir stebėtinai 
gerai lietuviškai kalbančių ir rašan
čių jaunuolių. Reikia tikėtis, kad jie 
ir toliau rašys į mūsų spaudą lietu
viškai, tačiau bendruomenės laik
raščio puslapiai negali būti tik jiems 
skirti.

Periodinio laikraščio išsilaikymui 
taip pat labai svarbu neatsilikti nuo 
laiko dvasios, turėti aiškią paskirtį 
ir aukštą žurnalistinį standartą bei 
būti aktualiu savo pranešimais ir 
įvykių aprašymais. Savaime aišku, 
kad Lietuvos reikalai ir lietuvišku
mo puoselėjimas turi būti lietuvių 
bendruomenės leidžiamo laikraščio 
branduolys. Tačiau svarstykime 
šiuos reikalus dabarties laiko dva
sioje ir šių laikų socialinių proble
mų fone. Jeigu norime, kad ’’Mūsų 
Pastogė” būtų visų Australijos lie
tuvių laikraštis, ieškokime būdų, 
kaip pav., Perth’o ar Tasmanijos 
lietuviai galėtų geriau ’’Mūsų Pas
togę” naudoti saviems vietiniams 
pranešimams skelbti. Nors ir bran
gu, bet gal kartais apsimoka ’’Mūsų 
Pastogės” redakcijai kai kuriuos 
pranešimus iš kitų miestų telefonu 
pranešti. Tas paėaTytų" laikraščio 
kasdieninių įvykių reportažus aktu1 
alesnius. Kadangi lietuviškų organi
zacijų veikla yra dažniausiai savait-

DALIS VYTAUTO K. JONYNO PIEŠTŲ PAŠTO ŽENKLŲ VOKIETIJOS PRANCŪZŲ ZONAI.

galinė, gal būtų įmanoma ’’Mūsų 
Pastogės” medžiagos rinkimą ir | 
spausdinimą suorganizuoti taip, kad 
kiekviename numeryje jau būtų ga- 

. Įima skaityti praėjusio savaitgalio 
žinias.

Aš noriu tikėti, kad mūsų visų 
bendruomeninis laikraštis ’’Mūsų 
Pastogė” nenustos ir toliau tobulėti 
ir progresuoti taip, kad dviejų lietu
viškų laikraščių prenumeratoriui, 
reikalui esant, nebūtų perdaug sun- 

-- kų -apsispręsti, kurį iš dviejų Aus- - 
tralijos lietuviškų laikraščių verta ir 
toliau prenumeruoti.

Danutė Žilinskienė

laisvę ir. pasiprašiusio vizos išvykti 
užsienin. Jis taipgi pabrėžia, kad 
jam yra tekę versti rusų kalbon šio 
talentingo poeto eilėraščius. Semio
tinių darbų dėka T. Venclova esąs 
gerai žinomas Europos kalbininkų 
tarpe. Pernai jis buvo kviestas dės

čia tuos pavojus, kurie dabar tyko T. 
Venclovos, pasisakiusio už kūrybos

VYTAUTE ŽILINSKAITĖ

Tik žmogus
Humoreska iš ’’Literatūra ir Menas”

PIRMININKAS. Kas ten, 
už durų, vis bruzda?

PADĖJĖJAS. Et, kažkoks 
žmogus reikalauja, kad jį 
priimtumėte.

PIRMININKAS. Ką, jis 
nežino, kad ketvirtadie
niais nieko nepriimu?

PADĖJĖJAS. Žino, bet 

sako, kad jam labai sku
bu.

PIRMININKAS. O ar jis 
žino, kad jau prieš mė
nesį reikia užsirašyti j ei
lę?

PADĖJĖJAS. Viską žino, 
bet" veržiasi pas jus, ir 
tiek.

PIRMININKAS. Pamany
kit! .. O kas jis per vie
nas?

PADĖJĖJAS. Sakosi esąs 
žmogus.

PIRMININKAS. Kas... 
kas? ,

PADĖJĖJAS. Esu, sako, 
tiesiog ’ žmogus.

PIRMININKAS. Įdomu!.. 
Ir kaip atrodo tasai... 
žmogus?

PADĖJĖJAS. Nieke ypa
tinga:-'dryžas švarkas, juo
di batai, raina kepurė su 
snapeliu.

PIRMININKAS. Raina ir 
su snapeliu?.. Čia kažkas 
ne taip. O ko jam rei
kia — nesakė?

PADĖJĖJAS. Ne. Tik va
ro tą patį: žmogus, sku
bu, prašau priimti.

PIRMININKAS. Ar fik 
nebus kauštelėjęs?

PADĖJĖJAS. Kad ne. 
Blaivut blaivutėlis.

PIRAUNINKAS. Hm. ?. 
Juo toliau, tuo keikčiau. 
Kaip manai, kas jis iš tik
rųjų?

PADĖJĖJAS. Kelmas jį 
žino... Einu ir išgrusiu.

PIRMININKAS. Stop!.. 
O jeigu jis ■ joks žmo
gus. .. bet kas nors iš 
kontrolės ar. centro?

PADĖJĖJAS. Kažin. Ke
purė tokia nušiurusi.

PIRMININKAS. Nušiu
rusi? .. Čia tikrai kažkas 
ne taip. Blaivutėlis, ne 
priėmimo dieną, nušiurusi 
kepurė, tiesiog žmogus... 
Kažkas čia, pakasta. Prisi
mink, ką jis dar?

PADĖJĖJAS. Dar?.. Dar 
du šratinukai iš švarko 
kišenės kyšo...

PIRMININKAS. Du šra
tinukai?! .. Dabar man vis

Kur druska dar naudotina?
1. Jei kas ant plytos ar krosnyje 

užsidegtų, pilti druską ar kepimo so
dos miltelius ant liepsnos ar dūmų — 
sustabdys lengvai ir greitai.

1. Verdant kiaušinius, kad lukštai 
nesutrūkinėtų, į vandenį dėti gerą 
šaukštelį druskos.

3. Jeigu naudojate šviežius obuo
lius daržovių ar vaisių salotose, juos 
nulupus ir supjausčius pamerkite 10 
minučių vidutinio sūrumo vandeny
je. Apsaugos nuo parudavimo.

4. Norint išimti iš kevalų cielus 
valakiškus riešutus, palaikykite Juos? 
sūdytam vandenyje per naktį. u

tyti vienerius metus San Francisco 
Berkely universitete, bet negavo vi
zos išvažiuoti. Telegramas ir laiškus, 
reikalaujančius išleisti T. Venclovą 
užsienin, J. Brodskis prašo siųsti 
Sovietų Sąjungos ambasadoriui Va
šingtone A. Dobrininui, Lietuvos 
kompartijos centro komitetui, Lietu
vos Rašytojų Sąjungai ir JAV kong
reso atstovams.

kas aiškul Jis specialiai 
apsimetė. žmogumi, kad 
patikrintų mano darbo -Su 
žmonėmis stilių.

PADĖJĖJAS. Tai bėgu, 
pakviesiu.

PIRMININKAS. Stoki. 
Kviesti reikia žmoniškai. 
Liepk sekretorei tuojau 
pat išvirti kavos, įpilti 
konjako, dar šio to... 
Aha, pristumk arčiau tą 
minkštą krėslą... Taip. O 
dabar kviesk. — tik šir
dingai, kaip su duona ir 
druska...

PadėjA; is laeina ir vėl 
SUųlĮŽUl.

PIRMININKAS. Ką?l Ne
bėra?!

PADĖJĖJAS. Tebėra... 
Tik aš. .. grįžau atsiklaus
ti. Matot, jis... verkia.

PIRMININKAS. Kaip — 
verkia?

PADĖJĖJAS. Labai pa
prastai: ašaros kaip pu
pos — papt, papt...

PIRMININKAS (su pa
lengvėjimu). Ak, verkia... 
Vadinasi, tikrai žmogus!.. 
Viskas tvarkoje! Grūsk jį 
lauk be kalbų, sekretorei 
pasakyk, kad kavos ne
bereikia, o konjaką... po 
tokio nežmoniško sukrėti
mo. .. patys.
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NAME IR PASAULY
SYDNEY

MOTINOS DIENA SYDNEJUJĘ

Gegužės 9 d. Sydnejuje buvo su
rengtas gražus Motinos Dienos mi
nėjimas Parapijos salėje Lidcombe. 
Minėjimą organizavo sutartinai pa
rapijos savaitgalio mokykla, skautai 
ir ateitininkai. Tuoj po pamaldų, ku
rios buvo aukojamos už gyvas ir mi
rusias lietuves motinas, i parapijos 
naują salę susirinko gražus tautiečių 
būrelis pagerbti savo motinų. Gražų 
ir taiklų įvadinį žodį tarė kun. P. 
Butkus, toliau sekė Dr. R. Zakare
vičiaus paskaita, kurioje jis pabrėžė 
motinos bėribį pasiaukojimą ir mei
lę.

Labai patraukliai ir šioje vietoje 
derančiai pravesta jaunųjų išpildyta 
programėlė vadovaujant p. Lašai- 
tienei. Malonu buvo matyti ir girdėti 
mokyklos mokinius ir skautus, kurie 
su nekaltu nuoširdumu savo vaid
menis mamytės garbei atliko!

Po minėjimo savaitgalio mokyklos 
tėvų komitetas buvo paruošęs ka
vutę ir pyragaičių ir pavaišino visus 
dalyvius.

PLUNKSNOS KLUBE

Gegužės 9 d. Liet. Klubo mažojoje 
salėje Plunksnos Klubo iniciatyva 
buvo surengta p. V. Saudargo pa
skaita ’’Žvilgsnis į netolimą praeitį”, 
kur prelegentas panagrinėjo Kata
likų Bažnyčios laikyseną Lietuvoje 
okupacijų laikotarpiais. Cituodamas 
eilę faktų autorius priėjo išvadų, 
kad bažnyčiai rūpėjo tik savi, bet ne 
lietuvių tautos reikalai. Pranešimas

ADELAIDE

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖJE

Pranešame, kad nuo 1970 m. pra
džios iki 1975 m. galo įvairiomis 
progomis Adelaidės lietuviai suau
kojo Tautos Fondui viso $ 1.550,25. 
Per šį laikotarpį atstovybės atskai
tomybę tris kartus patikrino ALB 
Adelaidės apyl. kontrolės komisija.

Visiems lietuviams už aukas nuo
širdžiai dėkojame. Tikimės, kad ir 
ateity neatsisakysite Tautos Fondo 
paremti.

Tautos Fondo Atstovybė Pietų 
Australijai Adelaidėje

MELBOURNE
EVANGELIKAMS PAMALDOS 

MELBOURNE.

Sekmadienį, gegužės 23 d., 12 
vai., kun. Kostizenas laikys pamal
das, su Šventa Vakariene, Lietuvių 
Namų koplyčioje, North Melbourne.

Prašome priminti kaimynystėje 
gyvenantiems evangelikams.

Melb. Evang. Parap. Taryba.

į
i 
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 Kart Terrace, Bankstown. Tai: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gegužės 22 d., šeštadienį
"ZORBA”

Spalvinga šokėjų ir dainininkų grupė

FILMAI LIET. KLUBE

Gegužės 19., trečiadienį, 7.30 vai.:
’’TRYS MUŠKIETININKAI”

Nuotaikinga komedija

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

sukėlė gyvų diskusijų. Tik vienas iš 
dalyvių be argumentacijų katego
riškai paneigė iškeltus faktus palai
kydamas tai prieš bažnyčią nu
kreiptais piktais prasimanymais.

. Gaila, dėl organizacinių trūkumų 
klausytojų buvo nedidelis būrelis.

Lietuvoje
Pirmi elektriniai traukiniai ruožas 

Vilnius - Kaunas ir Vilnius - Trakai 
buvo paleisti 1975 m. gruodžio 29 d. 
Vilnius - Kaunas ruožo traukinys 
paima apie tris tūkstančius keleivių. 
Elektriniai traukiniai važinės grei
čiau už dizelinius. Vilnius - Kaunas
ruožo kelio ilgis 113 kilometrų.

Bendrai Lietuvoje pirmasis gele
žinkelis pradėjo veikti 1862 metais. 

‘Elektrinis atsirado po 113 metų.
(ELTA)

*♦»

Lietuvos Mokslo Akademijos vi
suotinio susirinkimo sesija Vilniuje 
įvyko balandžio 14-15 d.d. Apie 
Akademijos darbus pranešimą pa
darė jos pirmininkas prof. J. Matu
lis. Buvo pranešta, kad 1971-1975 m. 
’’įdiegta praktikon” 516 darbų.

Mokslų akademija išaugusi tiek

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

kiekybe, tiek kokybe, pabrėžė aka
demijos vicepirmininkas J. Požėla. 
Dabar akademijos sistemoje dirbą 
apie 4 tūkstančiai žmonių. Tikrųjų 
akademijos narių yra 24 ir 25 nariai 
korespondentai. Akademijos darbai 
apima technikos, gamtos, humani
tarinių, teisės, ekonomikos ir kitus 
mokslus. Sesija išrinko ir naują aka
demijos vadovybę - pirmininkas J.

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

val.penkt. 4ikil2vaL, šešt. 2 iki 1 
vai., sekm. 12.30 iki 11 vaL

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

ŠOKIAI grojant "Golden Trio” 
kapelai: 
šeštadieniais 8-12 vai. vak. 
sekmadieniais 6-10 vai. vak.

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

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i 
i 
i 
i

Matulis; vicepirmininkai J. Požėla ir 
A. Žukauskas; prezidiumo vyriau
sias mokslinis sekretorius - K. Meš
kauskas.

Visi kiti atskirų mokslo šakų va
dovai yra prezidiumo nariais.

Naujais akademijos nariais buvo 
išrinkti: A. Buračas (ekonomika), J. 
Mažiulis (kalbotyra), A. Merkys 
(augalų fiziologija), J. Mockus (ki
bernetika), V. Niunka (filosofija), J. 
Visčakas (eksperimentinė fizika); R. 
Višomirskis (elektrochemiją).

(ELTA)'

DAR VIENAS MŪSŲ PASTOGĖS 
GARBĖS PRENUMERATORIUS

Mūsų Pastogės Garbės prenume
ratorių gretos tirštėja. Štai kanbe- 
riškis p. A. ČEIČYS įmokėjo 50 do
lerių Mūsų Pastogės prenumeratos 
ir tuo pačiu įsijungė į M.P. Garbės 
prenumeratorių eiles.

Daugelis skaitytojų, ypač kanbe- 
riškiai p. A. Čeičį gerai pažįsta: jis 
visą laiką reiškėsi kaip visuomeni
ninkas, vienas iš iniciatorių kuriant

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Birželio pradžioje p. Dočkus iš 

Wollongong išvyksta ilgesniam lai
kui į šiaurės Ameriką. Nori pasima
tyti su savo artimaisiais. Išvyka ne
terminuotai: priklausys nuo to, ko
kiam laikui jis gaus vizas ir ar galės 
pratęsti.

***

Sydnejaus Liet. Klubo vedėjas p. 
B. Stašionis su ponia pereitą trečia
dienį išvyko porai savaičių atostogų 
į Queenslandą.

Ilgametis lietuviškos spaudos 
platintojas Melbourne p. N. Butkū-

■«
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nas dėl sveikatos pasitraukė iš turė
tų pareigų ir visą spaudos kioską to
liau vesti perleido Mūsų Pastogės 
skaitytojui ir bičiuliui p. Feliksui 
Sodaičiui. Sveikiname p. Sodaitį ir 
linkime ištvermės knygnešio parei
gose.

Melburniškis, Mūsų Pastogės 
platintojas p. B. Vingrys su ponia 
gegužės 15 d. išvyko pasidairyti po 
pasaulį. Kelyje žada užtrukti net 
tris mėnesius. Ketina užsukti ir į 
Lietuvą. Linkime p.p. Vingriams 
gero vėjo!

Motinos dieną visų mintys kryps
ta į motiną, bet būna ir išimčių. Štai 
vienas doras sūnelis tą dieną taip iš
reiškė savo nusivylimą: ’’Įsivaiz
duokite: šiandie Motinos Diena, ir 
mano mama visai manęs nepasvei
kino!”

♦**
Sydnejaus Liet, klubo atidarymo 

trečiosios metinės bus paminėtos 
gegužės 25 d., antradienį. Ta proga 
klubo nariai bus pavaišinti ir pagir
dyti klubo sąskaiton.

Mūsų bendradarbis Romas Saka
las iš USA laikinai pertraukė savo 
reportažus Mūsų Pastogei iš Ame
rikos, nes ruošiasi magistrato egza
minams. Jo sultingų reportažų tiki
mės sulaukti jau birželio pradžioje.

Red.

Canberros Lietuvių Klubą ir, žino
ma, nuoširdus spaudos rėmėjas. 
Prieš porą metų jis asmeniškai Mū
sų Pastogę parėmė 100 dol. auka, o 
šiemet įmokėjo 50 dolerių prenume
ratos tuo padidindamas Mūsų Pa
stogės Garbės prenumeratorių gre
tas. - ■-v-' 'i'

Reikšdami nuoširdžią padėką p. 
A. Čeičiui sveikiname ir linkime 
gražių ir saulėtų dienų.

M.P. Administracija

PARAMA MŪSŲ PASTOGEI

Neseniai Melbourno Apyl. Valdy
ba parėmė Mūsų Pastogę 50 dolerių 
auka. Kiek anksčiau Adelaidės
Apylinkė Mūsų Pastogei prisiuntė 
70 dol.

A.A. Sofijai Dryžienei mirus, ją 
pagerbdami vietoje gėlių Mūsų Pa
stogei aukojo: B. ir R. Baltramijūnai 
$ 10.00 ir V. ir J. Ramanauskai 
$ 10.00.
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