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AFRIKA — SOVIETŲ TAIKINYS
Amerikos - Sovietų santykiai ge

rokai įsitempė, kai naujasis Ameri
kos prezidentas J. Carter tvirtai at
sistojo už žmogaus teisių įgyvendi
nimą bet kur pasaulyje ir viešai už
stoja sovietinius disidentus Rusijo
je.

Amerikos valstybės sekretoriaus 
Vance’s vizitas Maskvoje nedavė 
nieko naujo, o tik jam išvykus pa
kurstė patį Brežnevą aštriai pakri
tikuoti JAV su grasinimu, kad ’’mes 
netoleruosime kišimosi į mūsų vi
daus reikalus neatsižvelgiant kieno 
ir kokiu reikalu būtų daroma”.

0 kad sovietai tiesiog kišasi į kitų 
kraštų vidaus reikalus, tai sovietų 
vadai laiko natūraliu ir net teigiamu 
ženklu. Apie tai rašo adelaidiškis 
dienraštis ’’The Advertiser” kovo 30
dienos vedamajame, kurio santrau
ką čia ir paduodame:

"Dviejų sovietų lyderių pareiški
mai atvėrė Kremliaus logikoje plyšį, 
platų, kaip centrinės Azijos stepės.

"Maskvoje sovietų komunistų 
partijos šefas Mr. Brežnevas pa
reiškė vizituojančiam Amerikos 
valstybės sekretoriui (Mr. Vance) 
griežtu tonu, kad Amerika sulaužusi 
nesikišimo principus specialiai at
kreipdamas dėmesį į prezidento 
Carter pademonstruotą paramą ir 
simpatijas Rusijos disidentams. 
Toks terlenimasis grynai sovieti
niuose reikaluose turi būti sustab
dytas, perspėjo Brežnevas.

"Tuo pačiu metu Lusakoje (Zam
bijoje) savo politinio safari po pietų 
Afriką pusiaukelėje, Rusijos prezi
dentas Podgorny aiškiu pabrėžė, 
kad Sovietų Sąjunga ketinanti jėga 
kištis į Rodezijos, Namibijos ir Pietų 
Afrikos vidinius reikalus. Podgorny 
susitiko su juodaisiais politiniais va
dais iš minėtų kraštų ir užtikrino 
Maskvos paramą kovoje perimti 
tuose kraštuose valdžią. Ir iškilmin
gų pietų metu Podgorny kreipėsi į 
Namibijos, Rodezijos ir Pietų Afri
kos baltuosius išsižadėti savų vy
riausybių. Labai abejotina ar Pod
gorny gali pateisinti sovietų kišimą
si į Rodezijos ir Namibijos vyriau
sybių teisėtumą, bet kaip su Pietų 
Afrika? Ji yra jokia kolonialinė 
valstybė, o pilnai suvereninė vals
tybė. Gi iš Podgornio pareiškimų 
juodiesiems Pietų Afrikos vadams
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matosi, kad jiems aiškiai siūloma 
militarinė pagalba ir moralinė para
ma jų pastangoms nuversti Vorste- 
rio vyriausybę.

’’Racionaliai Kremlius negali eiti 
dviem keliais. Juk negalima tiekti 
ginklų Afrikos disidentams ir piktai 
atsikirsti, kam Carteris pasiuntę^ 
laišką Rusijos disidentui. Negali iš
statyti persergėjimo plakatų "Šalin 
rankas!” nuo savo etninių pasienių ir 
tuo pačiu peržengti kitų kraštų tik
rąsias sienas.

’’Kaip visi žinome, hipokrizija yra 
tarptautinės politikos žymė. Bet ji 
niekad nebuvo taip aiškiai atskleis
ta, kaip tų kalbėtojų iš to pa
ties krašto tą pačią dieną!”

AFRIKA — SOVIETŲ TAIKINYS

Pasibaigus kolonialinei epochai 
Afrika suskilo į daugybę valstybėlių 
bet politiškai pasidarė tuščia erdvė. 
Vidinės kovos dėl valdžios paskatino 
išorines jėgas įtakoti. Ypač daug 
pastangų ir dėmesio tam skyrė ki
niečiai ir Sov. Sąjunga. Pastaruoju 
metu sovietų pilnas dėmesys nuk
reiptas į Afriką. Kubos Castro ir so
vietų Podgornio vizitai liudija, kad 
komunistinis blokas Afrikoje mato 
plačią ir palankią dirvą savo eks
pansinei politikai ne vien tik užtik
rindami jau turimas pozicijas, bet 
pramatydami įsitvirtinti ir tuose 
kraštuose, kurie tebėra neutralūs 
ar aiškiai provakarietiški. Žiūrint į 
Afrikos žemėlapį vakarinėj pusėj 
Angola, o rytinėj Mozambikas yra 
aiškiai prosovietiški ir kad sovietinis 
diržas perjuostų visą vidurinę Afri
ką dar abejonių kelia Zambija ir 
Tanzanija, tačiau ir šie du kraštai 
jeigu ne politiškai tai ekonomiškai 
yra sovietų kontrolėje. Tanzanija 
turėjo glaudesnius ryšius su Kinija, 
iš jos gavusi stiprią ekonominę pa
ramą, bet paskutiniu metu sovietai 
Tanzanijos vyriausybę baigia pa
lenkti savo pusėn nežiūrint vietinės 
vyriausybės pastangų išlikti savis
toviai. Šiuo metu Tanzanija yra tie
sioginis sovietų taikinys.

Dar didesnį spaudimą jaučia 
Zambija, kuri yra tiesioginė tarpi
ninkė tarp prosovietinių Angolos ir 
Mozambiko.
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Pas afrikiečius po ilgos koloniali- 
nės patirties vakariečiai didelės 
markės neturi. Sovietinė draugystė 
tuo tarpu priimtinesnė, kol rusai dar 
galutinai neįsitvirtino ir kol patys 
afrikiečiai pilnai nepajuto sovietinės 
letenos. Vakariečių nesikišimo poli
tika ir sovietų agresyvumas Afriką 
gali taip supančioti, kad pajus di-

NAUJI
Sovietinis disidentas dabar jau 

Vakaruose rašytojas V. Bukovskis, 
reporterio paklaustas, kiek dabar 
galėtų būti Sov. Sąjungoje politinių 
kalinių, jis atsakė - 250 milijonų, nes 
visi tie, kurie kad ir neuždaryti ka
lėjimuose ar darbo stovyklose, jie 
visi lygiai nelaisvi, nes nuolat seka
mi, negali turėti savo nuomonės ir 
jos išreikšti viešai. Pagal jį net ir 
Brežnevas esąs tolygus kalinys, nes 
ir jis negali naudotis laisvo piliečio 
teisėmis - skaityti Solženicino, nueiti 
į bažnyčią ir pan., nes ir jis lygiai se
kamas.

*»*
JAV šiais metais numačiusi skirti 

virš dviejų bilijonų dolerių karinės 
pagalbos reikalams Izraeliui, Jorda
nui, Pietų Korėjai ir Turkijai. Pusė 
tos sumos pramatyta Izraeliui.

Cigarečių kainos Švedijoje yra
pačios aukščiausios pasaulyje. Pas
taruoju metu 20 cigarečių pakelis 
kainuojąs apie 2.50 australiškų do
lerių.

Suimti disidentai Sov. Sąjungoje 
teismuose kaltinami ne politiniais 
motyvais, bet kriminaliniais. Nese
niai du disidentai Leningrade buvo 
nuteisti už chuliganizmą ir valdžios 
turto gadinimą, nors jų nusikaltimas 
yra ant sienų išrašyti šūkiai prieš 
tarybinę santvarką.

Visi ženklai rodo, kad sovietų bo
sas L. Brežnevas eina Stalino pėdo
mis: jis apdovanojamas aukščiau
siais ordenais, jam dabar statomi 
•paminklai, jo pasakytas žodis laiko
mas šventu ir neklaidingu. Tačiau 

J sovietiniai piliečiai ne taip jau labai 

desnę priespaudą, negu vakariečių 
buvęs kolonializmas, nors kai kurie 
juodųjų vadai tvirtina, kad išorinės 
įtakos nepakeisiančios mūsų spalvos 
- mes netapsime nei raudonais, nei 
baltais, nei geltonais.

Čia paduodamas žemėlapis rodo 
šiandieninėje Afrikoje galiojančias 
įtakų sferas.

E N O S
domisi savo bosu: dar pernai paga
mintas filmas apie L. Breževą masių 
nepatraukė: kino teatrai, kur buvo 
rodomas tas filmas, dažniausiai bū
davo pustuščiai.

Pereitoje pasaulinėje sporto 
olimpijadoje Montrealyje (Kanada) 
Rytų Vokietijos sportininkai pro- 
centualiai laimėjo daugiausia perga
lių ir olimpinių medalių: 40 aukso, 25 
sidabro ir 25 bronzos. Laimėtų me
dalių skaičiumi rytų vokiečius pra
lenkė tik Sov. Sąjunga, tačiau Sov. 
sąjunga atstovavo 250 milijonų gy
ventojų, kai Rytų Vokietija tik 17 
milijonų. Pasirodo, kad Rytų Vokie
tija turi specialią sportinę progra
mą, kur busimieji sportininkai tre
niruojami jau nuo 8 metų amžiaus ir 
taip paruošiami per įvairias specia
lias sporto mokyklas sportininkai 
profesionalai.

Ekumeninės dvasios veikiami 
Jvairių krikščioniškų bažnyčių teo
logai ieško bendro sutarimo ir 
krikščioniškosios vienybės. Štai 
pastaruoju metu bendrai pradėta 
katalikų ir liuteronų teologų studi
juoti pagrindines prieš daugiau kaip 
400 metų paskelbtas M. Liuterio te
zes, kas tuo laiku privedė prie baž
nyčios skilimo. Spėjama., kad tose 
tezėse katalikų autoritetai neras 
herezijos pradų ir jos galinčios būti 
priimtos kaip krikščioniškos tiesos.

♦**

Persijoje įvykęs žemės drebėji
mas pareikalavo virš 40 gyvybių. 
Plačiu ruožu vykęs drebėjimas pa
darė didžiulių nuostolių.

*** >
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Kuo kas kvep, 
tuo kitą tep

Tai žemaitiška sena patarlė, kuri 
labai taikliai limpa šio meto sovieti
nės Lietuvos propagandistams. Šis 
laikraštis paprastai nekreipia dė
mesio į lietuvišką sovietinę propa
gandą, nes tai būtų kalba su nieku. 
Iš tiesų, jokia propaganda nepavei
kia protingo ir mąstančio žmogaus, o 
yra tik žvejojimas bukapročių ir sa
vo nuomonės neturinčių asmenų. 
Reikia sutikti, atsiranda ir tokių, 
kurie vėliau pasidaro politinės ma
šinerijos įrankiais ir net fanatikais.

Neseniai į rankas pateko Lietuvo
je išleista J. Jakaičio (slapyvardis) 
knyga "Išdavystės keliu", kurioje su 
būdingu sovietiniu prieskoniu apra
šoma lietuvių rezistencinė veikla, 
ypač užkliudomas Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas 
(VLIKas). Nenuostabu, kad joje ap
rašyta lietuvių politinė veikla ir va
dovaują asmenys pačiomis juo
džiausiomis išdavystės spalvomis. 
Šitą būdą pažįsta kiekvienas, kuris 
bet kiek susidūrė so komunistine ir 
ypač sovietine propaganda, pagal 
kurią tik komunistinėje ideologijoje 
ir sovietinėje santvarkoje yra at
baigta tobulybė, o kas šalia jos arba 
kitokios krypties politika bei veikė
jai yra paskutiniai kriminalistai.

Minėtoje knygoje skaitytojui pri
statoma visa mūsų politinė veikla už 
nepriklausomą Lietuvą ir taip pat 
tie visi pasiaukoją veikėjai kaip ka
pitalistinių kraštų žvalgybų agentai 
arba tiesiog jų .įrankiai. Nacinės Vo
kietijos Gestapo, o po karo ir Ame
rikos Čia žvalgybos agentais ir sub- 
versinės veiklos įrankiais pristatomi 
ne vien tik mūsų politiniai veikėjai, 
bet ir kunigai bei vyskupai be jokios 
išimties. Šitoks požiūris yra labai 
būdingas bruožas kaip tik sovietinei 
santvarkai, kurios visi santykiai su 
kitais kraštais yra pagrįsti kaip tik 
tąja subversyvine veikla. Atrodo, 
kad pagal tą knygą joks lietuvis ne
turi ir negali turėti nei savo idealų, 
nei savo tautinių aspiracijų, o yra tik 
svetimų kontraversinių jėgų pa
pirktas ir joms atsidavęs. Tuo iš
reikšta kaip tik sovietinė ideologija, 
atskleidžianti savo pažiūras ir veik
los metodus. Skaitytojui susidaro 
įspūdis, kad sovietinės KGB toje 
knygoje surašyta detalizuota veikla 
tik su atitinkamais vardų pakeiti
mais, kur vietoje sovietinio čekisto 
įdėtas lietuvis patriotas, ir vietoje 
KGB įrašytas Gestapo ar Čia.

Kad sovietai kitaip negalvoja, tai 
liudija visa sovietų diplomatinė 
veikla užsieniuose. Nė vieno kito 
krašto diplomatai ar pasiuntinybių 
tarnautojai neišvarinėjami sugavus 
juos užsiimant svetimame krašte 
subersyvine veikla, o tik Sovietų 
Sąjungos ar jos satelitų. Nuolat ir 
nuolat spaudoje skaitome apie tai 
viename, tai kitame krašte atideng
tus šnipų bei sąmyšį kurstančius liz
dus, kur neišvengiamai įvelti sovie
tiniai ar komunistinių kraštų diplo
matai. Tai tik dalis to, ką sužinome 
iš spaudos. Dėl šventos ramybės 
daug daugiau yra atvejų, kada so
vietiniai diplomatinį statusą turį pa
reigūnai tylia išprašomi iš vieno ar 
kito krašto. Dar daugiau apie sovie

tų diplomatinių misijų veiklą suži
nome iš John Barron knygos "KGB 
The Secret Work of Soviet Secret 
Agents”, kurioje per eilę metų su
rinkti faktai liudija visai kitą tikro
vę, negu kad skelbia sovietų oficia
lioji propaganda. Iš čia sužinome, 
kad visos sovietų diplomatinės misi
jos yra tiesioginėje KGB kontrolėje, 
o jų tarnautojai yra gerai paruošti 
šnipinėjimo ir neramumų židinių 
kurstytojai KGB agentai. Verta su 
ta knyga arčiau susipažinti kiekvie
nam sąmoningam lietuviui.

Grįžtant prie J. Jakaičio knygos 
"Išdavystės keliu”, kuri be abejo 
platinama ir dabartinėje Lietuvoje, 
reikia pripažinti ir jos teigiamą mi
siją: iš jos nors ir per kreivą veidro
dį nuo viso pasaulio atskirtas pa
vergtas lietuvis per KGB priemones 
sužino, kad laisvajame pasaulyje yra 
lietuvių išeivių politiniai ir kultūri
niai centrai, kad dirbama būsimos 
Lietuvos naudai ir kad Lietuvos 
klausimas tarptautiniame forume 
nėra nei užmirštas, nei palaidotas. O 
reikia sutikti, kad pavergtas lietuvis 
moka tokias knygas skaityti ir pa
sidaryti tinkamų išvadų.

PASAULIO POLITIKOJE
Indijos parlamento rinkimose 

min. pirmininkė Gandhi ir jos Kon
greso partija pralaimėjo. Ji pati net 
nebebuvo išrinkta į parlamentą. 
Nauju min. p-ku tapo 81 m. Desai, 
"dezertyravęs” iš Kongreso partijos 
ir Gandhi grupės, dėl to buvo išlai
kytas suėmime 20 mėnesių. Dabar 
jis yra Janatos partijoje. Jo, kaip ir 
kitų Gandhi opozicijos vadų didžiau
sias tikslas buvo nusikratyti Gandhi 
ir jos žmonių valdžios su diktatūri
niais užsimojimais, kada buvo su
spenduotos kai kurios pilietinės tei
sės ir kt. Daug jos kritikų buvo lai
koma kalėjime. Bet Desai pasisakė, 
kad prieš ją ir prieš jos grupę nebus 
imtasi keršto. Dabar ji pareiškė vi
sišką lojalumą naujiems vadovams. 
Desai yra griežtas antikomunistas ir 
paskelbė, kad Indija nutrauks Gan
dhi sudarytus su Sovietų Sąjunga 
(draugiškus) ryšius. Jis sako, Mas
kva ir Wašingtonas neturi laikyti 
savo karo laivų Indijos vandenyne. 
Jo tikslas kovoti prieš vargą ir be
darbę.

* *

Valdanti Britanijoje laboriečių 
partija su min. pirmininku Callag 
hanu atsidūrė sunkumuose ir buvo 
aišku, kad ji nebeišlaikys parlamen
te egzamino. Konservatorių vadė 
Thatcher reikalavo patikrinti vy
riausybei pasitikėjimą. Bet laborie- 
čius išgelbėjo liberalų (jų vadas 
Steel) 13 parlamentarų, kurie balsa
vo už valdančius laboriečius. Tokiu 
būdu Callaghan sukrapštė 24 balsų 
persvarą, nes kitaip turėtų būti 
nauji rinkimai, kurių žmonių apsi
blaus imo daviniais laboriečiai šiuo 
metu nebelaimėtų. Dabargi liberalai 
keletą mėn. iki kadencijos pabaigos 
bus laboriečių partneriais. Bet labo
riečių partija turi liberalams užmo
kėti kainą - Callaghan įsipareigojo 
nesuvalstybinti draudimo bendro
vių, bankų ir kt. Iškilo priekaištų,

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene
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Kanados Liet. Bendruomenės 
Krašto Taryba renkama trejiems 
metams. Tarybą sudaro 57 rinkti 
atstovai. Be šių rinktųjų į Krašto 
Tarybą pilnomis teisėmis įeina visi 
apylinkių pirmininkai arba jų pava
duotojai, garbės teismo nariai ir 
Krašto Valdybos nariai.

♦**

kad dešinieji liberalai prieš savo 
sąžinę susidėjo su socialistais, kad 
jie dėl savo biznio atsisakė principų, 
o savieji kairesni rodo CaŪaghanui 
ragus, kad jis užšaldė partijos pla
nus. Laboriečiams lieka nedaug lai
ko iki sekančių rinkimų, kad patai
sytų krašto ekonomijos reikalus ir 
kartu pataisytų savo markę.

* *

Sovietų prez. Podgornyj lankėsi 
Afrikoje. Ieško progų polit. bizniui 
ir naudos Sovietų S-gai, palaužti 
Vakarų ir Kinijos įtakas. Daugiausia 
susirūpinimo sovietų skverbimasis į 
Afrikos kraštus kelia Rodezijai ir 
Pietų Afrikai, iš kurių rusai norėtų ” 
"naujų Angolų”: Sovietų ginklais ir 
Kubos karo daliniais pasiekti juo
diesiems "išlaisvinimo”. Būdamas 
Zanzibare, dar Amerikos valst. sek
retoriaus Vances vizito į Maskvą iš
vakarėse, jis sakė, Kad Sovietų Są

Sydn. Lietuvių Klube

junga nor siekti Indijos vandenyną 
paversti "taikos zona”. Bet nėra ko 
stebėtis, kad ir čia neišvengė savo 
propagandos, kurios gali klausyti 
tiktai neišmanėliai, kad imperialis
tinių militarinių bazių panaikinimas 
šiame regione būtų pirmas žingsnis 
pasiekti tikslo - taikos zonos įsteigi
mo. Taigi, jankiai turėtų išsinešdin
ti, o jie pasiliktų Somalijoje ir kitur.

Atvykus Vancei į Maskvą, jis bu
vo sutiktas aerodrome užs. reik, mi- 
nisterio Gromyko ir Sov. ambasado
riaus Vašingtone Dobrynino tik ko
rektiškai, šaltai. Kremlius nepri- 
puolamai, bet tyčia Vances 
atvykimo proga pakaltino preziden
tą Carterį, kad jis kliudąs taikos rei
kalui. Prieš pat atvykimą Tzvestija” 
pakaltino, kad Carter, kuris piktina 
Kremlių savo simpatijų deklaracijo
mis Sovietų disidentams, sako 
’’Sekmadienio pamokslus, 
nesutinkančius su realiu gyvenimu”. 
Baltieji Rūmai kartu su Kongresu 
dirbą akcijai, kurios tikslas paremti 

' disidentus. Ši akcija nedirba taikai 
ir net JAV interesams, tad ir neį
manoma kombinuoti tikro gyvenimo 
ir tikros užsienio reikalų politikos su 
sekmadienio pamokslais^ Sovietų 
vadovas Brežnev keletą dienų anks
čiau pasakė, kas skamba, kaip 
’’dviem ponams netarnausi”. Anot 
jo, arba detentė - santykių atlydis 
tarp abiejų kraštų, arba disidentų 
rėmimas, bet ne abudu dalykai kar
tu.

(p.a.)

Balandžio 16 d. Sydnejaus Liet. 
Klube koncertuoja latvių vyrų an
samblis ’’Dziesmu gars”.

Ansamblis gerai užsirekomenda
vęs, susidedąs iš 12 asmenų, keletą 
kartų koncertavęs Sydnejuje, New
castle, Wollongonge ir kitose vieto
vėse labai sėkmingai. Šis populiaru
sis dainininkų vienetas dainuoja ne 
vien latviškas, bet kitas populiarias 
dainas, gerai žinomas visame pa
saulyje.
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rūpestis vadovais
NAUJŲ VADOVŲ ANGAŽA VI- 
MAS IR VEIKLOS

ATNAUJINIMAS

Tai gyvybinė mūsų egzistencijos 
problema, atsirandanti iš ryškėjan
čio pasyvumo, abejingumo. Proble
ma plati, apimanti visą išeivijos 
bendruomene.

Per daugelį metų sustiprėjom 
ekonomiškai - ir pavieniai asmenys 
ir organizacijos. Bet susilpnėjom 
veikla, kokybe ir kiekybe. Eilės 
praretėjo visuose lietuviško darbo 
frontuose. Kodėl?

Ekonominis gerbūvis atima daug 
laiko. Visi teisinasi nebeturį laiko. 
Nuotolius pasididinome dėl to ger
būvio, kurdamiesi kur kam geriau. 
Pagaliau dažnas galvoja "savo atli
kau”. Tegu dabar jaunesni padirba.

Ar yra ir ar gali būti lietuviškos 
kovos fronte jaunimas ir senimas? 
Ar toks veikėjų grupavimas yra 
tikslus? Manau, kad ne. Veiklos ba
ruose tegali būti aktyvūs arba pasy
vūs. Ne amžius lemia, bet noras ir 
pajėgumas. Todėl išpūsta propa
ganda, kad dabar ateis jauni ir viską 
perėmę geriau padarys, yra savęs 
apgaudinėjimas ir kai kuriems su
daroma proga iš fronto trauktis 
peranksti.

Jei priimtume, kad lietuviško 
darbo aktyvumui amžiaus ribų ne
gali būti, tai kaip tada suaktyvėti, 
kaip angažuoti vadovus darbui, ku
ris laukia žmonių. Pirmiausia - kai 
skelbiamės esą vadovai-vės, kai tu
rime teisę dėvėti uniformą, būti 
renkami į aukštus postus ar kitus 
rinkti, kai turime teisę kalbėti išei- 
viškos skautijos vardu, turime teisę 
Sąjungos gerovę kreipti vienaip ar 
kitaip - turėtume, jau apie konkre
čias pareigas nekalbėdami, pirmiau
sia patikrinti save: Ar esi naudingas 
ir padedi? Ar esi brolis kitam skau
tui ir draugas artimui? Ar esi pa
klusnus savo tėvams ir vyresnybei? 
Ar pagaliau esi pakankamai ištiki
mas Dievui ir tėvynei? Ir taip to
liau... Tai mūsų pagrindai, ant kurių 
statomi organizaciniai reikalai. Tai 
dvasia, kurioje turi būti veikiama, 
dirbama, rašoma, diskutuojama, ta
riamasi. Be šito mes niekada nepro- 
gresuosime. Mums reikia vieno da
lyko - skautiškėjimo. Eidami ta link
me, įveiksime bet kokias kliūtis, ku
rias dabar pavadiname ’’sunkiomis 
problemomis”. Kas bando savo ak
tyvumus paremti ne skautišku pag
rindu, tas nesupranta skautybės, 
kaip tokios, iš esmės ir, kad ir su ge
rais norais atėjęs, gali tik pakenkti.

Atsistoję ant skautiško pagrindo, 
grįšime nejučiomis į idealizmą, be 
kurio sunku bus įsipareigoti veiklo
je. Kokie gi būtų šiandien tie gyvy
biški įsipareigojimai? Pirmiausia 
turėtume padėti Draugovėms: per
duoti skautybę pavyzdžiu, įtaka, 
dalytis žiniomis su jaunais draugi
ninkais, rūpintis skiltininkų pajėgu
mu ir skilčių sistemos geru veikimu, 
siaurinti centrinius štabus, o juos
didinti prie draugovių.

Mūsų Sąjungos ateitis priklausys 
nuo to, kaip mes dabar sugebėsime 
padėti draugovėms, jas globoti, au
ginti, mokyti, būti vyresniaisiais 
broliais ar sesėmis tų, kurie sudaro 
mūsų skautiškos šeimos pagrindą.

Tat uždavinys būtų - plačiausiu 
mastu padaryti taip, kad prie kiek
vienos draugovės, kaip tos draugo
vės dalis, veiktų bent du patyrę va- 
dovai-vės ir su draugininku-ke, ku
rie paprastai būna iš jaunesniųjų 
tarpo, turėtų artimus ir nuolatinius 
ryšius. Čia skelbiama sistema yra 
per eilę metų išbandyta ir neša gerų 
rezultatų. To siekiant, reikėtų grįžti 
iš ramovių ar židinių į konkrečią tal
ką skautiškam judėjimui. Antra - 
reikėtų sąjunginiu mastu skelbti • 
naujų narių verbavimo vajų (gal net - 
varžybiniu būdu?). Reikia prisiminti 
ir tai, kad tėvai, leisdami savo vai
kus į draugoves, pirmiausia žiūri,

ZUIKIS PUIKIS

Vytė Nemunėlis

KAS TEN BĖGA? - Zuikis Puikis.
Ką jis neša? - Margučius.
0 iš kur? - Iš tėviškėlės. , 
0 pas ką? - Pas vaikučius.

Zuiki Puiki, - gero vėjo!
Adresų ar daug turi?
- Ne, nė viens neišbyrėjo: 
tūkstantėliai keturi.

Šimtas Vytų suraitytų,
Algiu stalgių - trys šimtai.
- 0 Rimukų kiek šimtukų?
- Keturi, sakau rimtai.

Rimą, Rimvydą ir Romą
vis vadina Rimuku, 
o aš juos visus pažįstu, 
aš pas juos visus suku.

Vl-sios Taut. Stovyklos fronte
RUOŠA.Į VI—JĄ T.S. Amerikos 

lietuviai skautai jau užsakė 100 vie
tų lėktuve kelionei į VI T.S., įvyks
tančią 1978 m. pradžioje Melbourne 
apylinkėse.

Iš Anglijos kol kas yra užsiregis
travę 2 stovyklautojai. Girdėti, kad 
ir kitų kraštų lietuviai skautai atsiųs 
savo atstovus į VI T.S.

Svečiai pasieks Sydnejų Kūčių 
dieną. Čia jie praleis keletą dienų, 
po to svečiuosis Canberroje (1 die
ną) ir Melbourne, iš kur jau vyks į 
VI T.S. Po stovyklos svečiai grįš at
gal į savo gyvenamus kraštus.

Skyrelį veda LSS Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius, 
iliustracijas ir t.t. siųsti v.s. B. Žalio adresu, 9 Lloyd Ave, Yagoona, 
N.S.W. 2199.

kas toms draugovėms vadovauja ir 
stebi, kaip tie vaikai sueigose uži
mami. Užtat kai neatsargiai skiriami 
perjauni, nepatyrę vadovai-vės, už
kertamas naujų narių verbavimo 
kelias. Jau vien tas rodo, kad atkiš- 
tinai veikti būtų pavojinga. Nema
loni tėvų ar visuomenės pastaba, 
kad skautų sueigos - tai tik laiko 
gaišinimas. Jei tokios pastabos virs
tų plačiau šakota nuomone, ką gi 
bereikštų centrinių institucijų žy
giai, planai, posėdžiai ir kokios pas
tangos.

Manau, kad svarstant veiklos at
naujinimo klausimą, būtų ir kitokių 
siūlymų,-kurie virstų gerais spren
dimais. Mūsų yra daug ir visokių - 
amžiaus, pasiruošimo, pajėgumo bei 
būdo atžvilgiais. Dėl to ir nuomonių 
skirtumas gal pas mus didesnis, ne
gu kitose organizacijose. Bet reikėtų 
prisiminti, kad tų nuomonių lygini-

Džiugiečių stovyklinis laikraštėlis

Metų pradžioje stovyklavę Mel
burno . ’’Džiugo” Tunto skautai-tės 
išleido gražų stovyklos laikraštėlį, 
pavadintą Ventos Pastogė.

Laikraštėlio redaktorė - sk. R. 
Makarevičiūtė. Tai 26 viena puse 
spausdintų, iliustruotų, ’’foolscap”, 
puslapių. Turinyje - stovyklinė kro
nika, įsakymai, jumoristiniai 
straipsneliai ir t.t.

Šio laikraštėlio iliustracijomis pa
puoštas ’’Skautų Padangėje” skyre
lis.

VI T.S. REGISTRACIJA. VI T.S. 
registraciniai sąrašai turi pasiekti 
VI TSR Komitetą ne vėliau š.m. 
rugsėjo 39 d., drauge su registracija 
pridedant $ 5.00 depozitą už kiek
vieną užsiregistravusį asmenį.

VI T.S. SUSKIRSTYMAS.
Pačią Vl-ją Tautinę Stovyklą su

darys trys pagrindinės stovyklos: 
Seserijos, Brolijos ir Bendrijos, ku
rios bus suskirstytos į 11 pastovyk- 
lių.

* *
DAINORĖLIS. Jau sudarytas VI 

t.s. dainorėlis: į jį įeina 150 dainų bei 
giesmių. Jas surinkti padėjo visi 
LSS Australijos Rajono tuntai.

♦ ♦

VI T.S. VADOVAI. Baigiama su
daryti VI T.S. vadija. VI Tautinės 
Stovyklos viršininku bus s. H. An
tanaitis, jo pavaduotojais - v.sl. Pa
jauta Pullinen ir s. Vladas Stasiliū- 
nas. Kitų pareigūnų pavardės bus 
neužilgo paskelbtos.

* *
SPECIALI ’’SKAUTŲ AIDO” 

LAIDA. Čikagoje išleistas specia
lus, 28 psl. ’’Skautų Aido” numeris, 
skirtas pasaulio lietuvių skautų su
pažindinimui su Australija, Jame 
vaizdžiai piešiamas Australijos, jos 
lietuvių ir skautų gyvenimas. Spec, 
numerio paruošime talkino Adelai- 

mas dar nėra skautavimas. Prana
šumo prieš kitą rodymas dar nėra 
vadovavimas. Mes trinamės su or
ganizaciniais dalykėliais jau 30 metų 
išeivijoje ir niekada negalim susior
ganizuoti. Trintis neleidžia pažvelgti 
į esmę - nebėra laiko. Esmės pamir
šimas juo toliau, juo bus žalingesnis. 
Nemanau, kad skautybės vardu kas 
nors norėtų ką kitą daryti. Siūlau 
veiklos atnaujinimą visiems pradėti 
nuo savęs peržiūrėjimo, galvojant, 
kad esi tiek naudingas, kiek padedi 
savo jaunesniam broliui - sesei...

v.s. Č. Senkevičius

Tai Amerikos žemyno lietuvio 
skautininko mintys. Manome, kad 
jomis galėtų pasinaudoti ir mūsų 
kontinento broliai-sesės, nes prob
lemos visur tos pačios.

dės, Melbourno ir Sydnejaus skau
tai-tės ir talkininkai (į spec, numerį 
nepatekusi medžiaga bus spausdi
nama vėlesniuose numeriuose).

* *
RAJONO SKAUTŲ LOTERIJA. 

’’Palangos” turizmo biurui paskyrus 
2 keliones į Naująjąj Zelandiją, buvo 
suruošta rajono skautų loterija, ku
rios laimingųjų bilietų traukimas 
įvyks pavasariop. Pelnas eina VI 
T.S. rėmimui. Inf.

Mūsų rajone
RAJONO SKILTININKŲ KURSAI 
Velykų atostogų metu (balandžio 
7-11 d.d.), Ingleburn’e, N.S.W., ruo
šiami rajono skiltininkų kursai, ku
riuos praves savi ir kviesti lektoriai. 
Kursuose dalyvaus Melbourno, 
Sydnejaus ir kitų vietovių jaunieji 
vadovai-vės.

PAKELTI Į VYR. LAIPSNIUS. 
Melburno ’’Džiugo” Tunto tuntinin- 
ko pavaduotojas ir VI Tautinės Sto
vyklos Ruošimo Komiteto pirm., ps. 
Henrikas Antanaitis ir Melburno 
Skautininkų Ramovės ilgametis 
pirm., ps. Albinas Pocius, pakelti į 
skautininko laipsnį.
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Australijos Lietuvių Fonde
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DO TŲSTININĖ AKADEMINĖ 

PREMIJA.

Kaip žinoma, velionis Povilas 
Alekna yra įmokėjęs A.L.F. $ 1.000 
specialiam tikslui - premijai už 
mokslini lituanistinį darbų. Fondas 
buvo paruošęs nuostatus, pagal ku

riuos šių premijų galėjo gauti lietuvis 
už darbų aukštesniam moksliniam 
laipsniui. Iki šiol tokio darbo nesu
laukta, tačiau gauta du darbai diplo
miniam darbui - pirmajam moksli
niam laipsniui.

Fondo valdyba, apsvarsčiusi pa
dėtį, pakeitė tad nuostatus. Kartu 
su šiuo pakeitimu ryžtasi savo kaso
je turėti tęstininę šios rūšies premi
jų. Valdybos nariai yra įsitikinę, kad 
tokia premija veikia skatinančiai 
mūsų jaunimų studijuojant rinktis 
darbams lituanistines temas.

Savo paskutiniajame kovo 12 d. 
valdybos posėdyje taip pat svarstė 
prof. J. Marvan veikalo ’’Modern 
Lithuanian Declension” atspausdi
nimo reikalų. Nutarė dėti visas pas
tangas, kad šis lietuvių kalbotyrai 
vertingas rankraštis išvystų dienos 
šviesų. Plačiau apie tai kita proga.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DO AKADEMINEI PREMIJAI 
GAUTI NUOSTATAI

1. A.L.F. premija skiriama už li
tuanistine tema parašytų darbų bei 
studijų lietuvių kalbos, literatūros, 
meno, istorijos, sociologijos, ūkio, 
teisės, politinių mokslų šakose.

2. Premijų už rašytinį darbų gali 
gauti Australijoje gyvenų lietuvių 
kilmės asmenys ne vyresni 40 metų, 
jeigu jie yra: a) baigę universitetų 
ar šiaip aukštojo mokslo institucijų 

ir patiekę kuriai nors vienai Austra
lijos akademinei institucijai mokslinį 
darbų akademiniam laipsniui įsigyti; 
b) baigę universitetų ar šiaip aukš
tojo mokslo institucijų ir savo moks
line studija nesiekiu akademinio 
laipsnio, tačiau yra atspaudę jų 
moksliniame žurnale ar paskelbę 
atskiru leidiniu; c) gyvenų kuriame 
nors kitame krašte ir ten baigę 
aukštųjį mokslų, bet laikinai atvykę 
į Australijų, patiekę lituanistinės 
temos darbų ir už tai gavę akademi
nį laipsnį vienoje šio krašto aukštojo 
mokslo institucijoje.

3. Darbams įvertinti ir premijai 
paskirti A.L.F. valdyba sudaro trijų 
asmenų komisijų, kuriai pirminin
kauja A.L.F. valdybos narys. Komi
sija savo darbui gali kviestis patal
kinti atitinkamų sričių ekspertus jų 
nuomonei bei samprotavimams iš
klausyti.

4. Komisijos narių vertinimai pa
teikiami raštu. Komisija sprendžia 
balsų dauguma. Jei iš tų vertinimų 
vienam sprendimui atsiekti daugu
mos nėra, vertinimai nustoja galios 
ir jų nuorašai siunčiami komisijos 
nariams. Tokiu atveju komisijos na
riai, atkreipę dėmesį į kitų komisijos 
narių nuomones, įteikia naujus ver
tinimus ir sprendimus.

5. Atsitikus, kad metų eigoje įtei
kiami keli darbai, ir komisija randa 
juos lygiai svarstytinus, premija 
gali būti padalinta į dalis.

6. Komisijos sprendimas dėl pre
mijos paskyrimo yra galutinis.

7. Rašytiniai darbai bei studijos 
premijai gauti įteikiami A.L.F. val
dybai metų eigoje iki gruodžio 31 
dienos.

8. Neatsiradus premijuotinam 
darbui iki 1979 metų gruodžio 31 
dienos - velionies Povilo Aleknos 
premijai skirtieji pinigai panaudo

Sūnaus Daniaus gimimo proga nuoširdžiai sveikiname Teresę ir 
s.v.v.sl. JonąBIRETUS linkėdami visiems šviesaus ir saulėto gyvenimo.

Aušros Tuntas

jami A.L.F. kitiems kultūriniams 
tikslams vykdyti.

9. Šie premijos nuostatai valdybos 
tapo priimti 1977 metų kovo 12 d., ir 
nuo tos dienos nustoja galios anks
tyvesnieji 1974 metų balandžio 12 d. 
priimtieji nuostatai.

REMKIME MODERN
LITHUANIAN DECLENSION 

ATSPAUSDINIMĄ

Prieš trejus metus į mūsų rankas 
pateko prof. J. Marvan (Monash 
uni., Melbourne) 436 puslapių rank
raštis ’’Modern Lithuanian Declen
sion”. Viešumai žinoma labai palan
kus baltisto prof. W. Schmalstieg 
įvertinimas ’’Aidų” žurnale 1976 m. 
Nr. 6. Leidėjas pagaliau surastas 
JAV, bet prašo lietuvius dalimi pri
sidėti padengti spausdinimo išlai
das. Reikia tat mums sutelkti $ 
3.500. Australijos Lietuvių Fondo 
valdyba šių metų kovo 12 d. posėdy
je, pati paskyrusi iš kasos $ 750, nu
tarė skelbti specialų šiam reikalui 
vajų - sutelkti trūkstamus $ 2.500. 
Rėmėjai prašomi įnašus pasiūlyti 
Melbourne A.L.F. iždininkui I. 
Aleknai, kitose vietose Fondo įga
liotiniams. Siunčiant čekius, įrašo
ma: Australijos Lietuvių Fondas - 
Gramatika

Siunčiant adresuojama: The Aus
tralian Liethuanian Fund, 44 Errol 
St., North Melbourne, Vic.

Rėmėjų pavardės ir sumos bus 
paskelbta spaudoje, o taip pat ir visa 
apyskaita.

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

SU SKAUTAIS

SENŲJŲ SKAUTŲ SUEIGA.
Sydnejaus Senųjų Skautų Židinio 

sueiga įvyko vasario 20 d., Banks- 
town’e. Sueigoje buvo svarstoma 
židiniečių talka Vl-jai Tautinei Sto
vyklai ir jų dalyvavimas joje. Taip 
pat buvo nutarta suaktyvinti paties 
židinio veiklą, įtraukiant naujų na
rių, ruošiant tankesnes sueigas, iš
kylas, ekskursijas ir t.t. Kaip vienas 
pagrindinių uždavinių ir toliau liks 
tunto veiklos rėmimas.

Židinio nariai nutarė VI TS parė
mimui suruošti loteriją ir pagaminti 
200 baltinių (’’T-shirts”) su užrašu 
”Aš remiu Vl-ją T.S.!”

Sueigą pravedė židinio tėvūnas, 
v.s. A. Jakštas ir kanclerė, sesė A. 
Jablonskienę.

Židinietis

BANDYMAI ATGAIVINTI 
SKAUTUS. LSS Australijos Rajono 
vadija deda pastangų dar šiemet at
gaivinti .skautus Brisbane ir Can- 
berroje. Abiejose vietovėse yra ne
mažai buvusių skautais asmenų, o 
taip pat ir jaunojo atžalyno. Tikima
si, kad šiose vietovėse susiras pasi
šventusių skautų vadovų, kurie su
burs jaunuosius į gražiai veikiančius 
vienetus. Inf.

pažinkime Australiją

Groja tie patys muzikantai ir tas 
pačias šokių melodijas, tik šiandien 
šokantieji labiau suspausti. Hava- 
jiečių koncertas prasidėjo 9.30 vai. 
ir truko apie vieną valandą. Progra
mą atliko 7 šokėjos ir kada reikėjo 
išeidavo vyrai, kurių buvo trys. Jų 
šokių judesiai lėti. Tai žingsniavi
mas, klubų kilnojimas ir pakeltų 
rankų judesiai vyksta kiekviename 
šokyje. Be havajietiškų ”hula”, buvo 
keletas komiškų šokių. Grojant ”1 
am the only man on the Island” me
lodija, apie ’’vienintelį” vyrą šokinė
ja jam įtikti norėdamos merginos. 
Kitas šokis vaizdavo tik atrastas 
Havajų salas į kurias atvykę misio
nieriai maišais pridengė pusnuoges 
merginas, bet vėliau atvykę jūrinin
kai tuos maišus vėl nuplėšė. Grojant 
’’Hawaiian wedding song”, vyko 
vestuvės. Pabaigai šokėjos iš publi
kos parenka 7 vyrus ir 7 moteris ha- 
vajietiško šokio varžyboms. Viena 
šokėja pademonstravo, kaip tas 
šokis turi būti šokamas. Pagal muzi
ką pavieniui pirmiausiai šoka vyrai 
ir pagal publikos plojimo garsumą 
išrenkamas laimėtojas. Laimė nusi
šypsojo karo laivyno jūreiviui. To
kiu pat būdu išrenkama ir moterų 
grupės laimėtoja. Ji buvo amerikie
tė iš Kalifornijos. Abu laimėtojai tu
rėjo pašokti dar vieną polinezų šokį 
ir po to jiems buvo įteikti prizai - 
butelis šampano kiekvienam.

Svečiai, atvykę laivais, turėjo iš 
keliauti 11.30 vai. nakties. Šokiai 
pasibaigė už pusvalandžio, bet tai 
dar ne visiems poilsio laikas. Labiau 
nuo šokių iššilę lenda į baseiną at
vėsti.

Išaušo gražus sekmadienio rytas. 
Po pusryčių renkamės į prieplauką

KORALŲ IR MIRAŽŲ AKIMIRKOS
(Tęsinys iš pr. M J*. Nr.)

kelionei į kitas salas. Atplaukė 
"Whitsunday Princess”, tai žymiai 
didesnis laivas, kaip tie, kuriais mes 
važinėjome anksčiau. Viduje, geres
nėse vietose (stebėjimui) jau buvo 
įsitaisę anksčiau paimti keleiviai. 
Sueiname mes ir dar lieka nemažai 
sėdimų vietų. Plaukiame į šiaurę 
Hayman salos apžiūrėti, kuri yra 20 
km. nuo Daydream salos. Per gar
siakalbius tarpais duodami praneši
mai ir paaiškinimai. Pagyvenusi 
moteris nešioja ir siūlo pirkti Whit
sunday salų žemėlapius. Laivo apa
čioje įrengtas bufetas, kuriame par
duodami vaisvandeniai ir alus.

Atvykome. Laivas sustoja prie 
Hayman salos prieplaukos, kuri ne
giliu vandeniu nuėjusi labai toli į jū
rą ir yra toli nuo salos įrengimų. 
Pėstiems eiti nereikia, mūsų jau' 
laukia traukinukas. Šilta, saulė be 
pasigailėjimo kepina. Traukinuko 
sąstate yra keli su stogu vagonėliai, 
bet jie jau užpildyti keleiviais. Be
lieka lipti tik į atvirus su turėklais 
vagonėlius. Keliaujame kraštuose 
stebėdami per skaidrų vandenį 
šviesų jūros dugną. Traukinukas 
sustoja prie informacijos pastato. 
Čia pat stovi viešbutis, bankas, par
duotuvės, T.A.B. ir administraciniai 
pastatai. Iš karto jaučiasi, kad ši sa
la priklauso turtingesniam šeimi
ninkui (Ansett). Sala didesnė, o taip 
pat pastatai ir visi įrengimai yra di
desni ir brangesni. Toliau, prie šali
gatvių eilėmis pastatyti po 2 butus 
turintieji namukai. Jų numeracija 
prašoka 200. Apie tuos namukus ir 
takus yra gražiai sutvarkyti gėlynai. 
Mačiau du skirtingose vietose

J.Zinkus

įrengtus maudymosi baseinus. Di
delis, balto smėlio paplūdimys yra 
įsitaisęs salos įlankoje. Vanduo 
skaidrus ir eina gilyn labai pamažu. 
Sala yra 4 km. ilgio ir 2.5 km. pločio. 
Yra helikopterių nusileidimo aikštė, 
į kurią atskrenda keleiviai iš Mac
kay ir Proserpine. Dar statomi nauji 
pastatai. Gražu, jaučiasi rami atos
togų nuotaika.

Pietus valgome parke, sėdėdami 
prie didelių stalų, įrengtų po žolėmis 
dengtomis pastogėmis. Žmonių čia 

- suėjo labai daug, kaip per kokius at
laidus. Po pietų traukinuku vėl iš
vykstame į prieplauką ir keliaujame 
toliau. Malonu vėl laive ramiai pasė
dėti po ilgesnio vaikščiojimo Hay
man saloje.

Po valandėlės laivas sustoja 
South Molle salos prieplaukoje, 
South Molle yra netoli Daydream 
salos, bet ji žymiai didesnė. Iš 
prieplaukos įėjęs į salą pirmiausiai 

prieini parduotuvę ir paštą. Paštas 
ir sekmadienį atdaras, net nesinori 
tikėti? Toliau yra naujas ir didelis 
(keturkampis) plaukimo baseinas už 
jo, baras. Bare alų pilsto keletas vi
dutinio dydžio vyrų ir tur būt virš 2 
metrų aukščio mergina. Ji ten atro
do kaip ’’mama” tarp vaikų, nors 
amžiumi ji yra dar labai jauna. Ne- 
vaikštinėjau po atostogautojams 
pastatytas patalpas, bet girdėjau 
kad saloje yra vietos apgyvendini
mui 180 žmonių. Geriamas vanduo 
išpompuojamas iš požemio. Vietoje 
auginamos daržovės.

Už parduotuvės yra nedidelis gol
fo žaidimui laukas. Šalia jo ir čia le
sinami paukščiai, bet jų atskrenda 
ne tiek daug kaip Currumbin. Le
syklos įtaisytos pavėsyje, todėl ir 
fotografuojant rezyltatai būna 
nepergeriausi. Pabuvę valandą laiko 
South Molle saloje grįžtame į savo 
apsistojimo vietą Daydream saloje. 
Be mūsų iš laivo išlipo daug žmonių, 
šios salos apžiūrėti.

Vakare šokių nėra, bet toje pat 
salėje rodo filmą. Ne visi eina filmos 
žiūrėti, kiti iš karto pasirinko poilsį.
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YVENIMAS LIETUVOJE
Aušra Jurašienė apie padėtį Lietuvoje

VLIKO seimeWashingtone 1976 
uodžio 4 Aušra ir Jonas Jurašai 
Jbėjo apie rusifikaciją ir sovieti- 
ciją Lietuvoje.
AUŠRA JURAŠIENĖ:
Mano tema būtų rusifikacija - 
etų vos rusinimas. Aš manau, kad 
i, kad rusifikacijos klausimas yr 
jus Lietuvoje, man įrodinėti ne- 
nka. Apie tai nemažai rašyta išei
tas spaudoj, pateikta skaičių fak- 
L Apie tai liudija Įeitų pavergtų 
irybų Sąjungos tautų patirtis, pa
koja sugrįžę turistai. Man šiuo at- 
hu belieka susumuoti kai kuriuos 
tamenis ir paliudyti savo asmenine 
kirtim, kiek šis Lietuvos rusinimo 
beesąs yra pažengęs ir kaip jis pa
reiškia kasdienybėje, kurią nese- 
įi esu palikusi.
Mano profesinė patirtis šioje sri- 
įe ne kažin kiek gali padėti, nes 
kno ilgų metų darbas valstybinėje 
bratūros leidykloje buvo kaip tik 
iešingoje, grynai lietuviškoje lite- 
tūros srityje, kuri jau savaime sa- 
lietuvišku žodžiu, spausdinta rai- 
buvo savotiška atsvara rusiškam 

fetui, rusiškai raidei, gal ne visada 
taankama atsvara tarybinei dva- 
Įi.
Nenorėčiau perdaug dramatizuoti 
b klausimo. Visų pirma dėl to, kad 
Įti visą savo sąmoningą gyvenimą 
įgyvenau taip vadinamoj Tarybi- 
Įj Lietuvoj ir gerai moku rusų kal- 
L bet, kaip matot, kalbu lietuviš- 
[i, galvoju lietuviškai ir rašau lie- 
viškai. Tą galiu pasakyti ir apie 
yo kartos žmones ir apie jaunimą, 
įgalėčiau teigti, ir kad vietinė lie- 
yiška valdžia būtų nusiteikusi iš- 
įadėti lietuvių kalbos ar ją niekin

ti. Netgi dabartinis galva, komunis
tų partijos centro komiteto sekre
torius Griškevičius, prieš užimda
mas šitą postą, yra vertęs knygas į 
lietuvių kalbą ir taip savotiškai 
bendradarbiavęs su leidykla. Vis 
dėlto norėtųsi pastebėti, kad Lietu
vos padėtis kitų respublikų atžvilgiu 
taip pat yra geresnė. Net palyginti, 
pavyzdžiui, su tokia Baltarusija, 
kuri yra beveik visiškai surusinta, 
galima pasakyti, kad knygos lei
džiamos lietuviškai, eina dideliais 
tiražais, teatruose vaidinama lietu
vių kalba, kaimuose kalbama lietu
viškai, tarsi iš pažiūros viskas būtų 
tvarkoj. Bet tai, ką dabar sakau, ne
paneigia ir nesušvelnina problemos 
ir savotiškai nepalieka iliuzijos. To
dėl, kad šio klausimo esmė glūdi pa
čioje Tarybų Sąjungos tautybių, ar 
kitaip sakant, tautinių mažumų po
litikoje.

Rusų kalba savaime nėra 
blogybė. Kalbos mokėjimas pratur
tina žmogų ir, kaip sakydavo mūsų 
protėviai, mokslo ant pečių nenešio
si. Mes daug gavom per rusų kalbą, 
skaitėm Dostojevskį, Čechovą, Blo- 
chą ir Mandelštamą originale. Ji 

mums buvo net susikalbėjimo prie
monė kad ir su estais, armėnais... 
Bet svetima kalba tampa blogybe, 
kai ji pasidaro priverstinės asimilia
cijos priemone, kai atsiranda pavo
jus gimtajai kalbai, kai rusų kalba 
turi tapti antrąja gimtąja kalba, o 
palaipsniui išstumti ir gimtąją kal
bą. Kuo tauta mažesnė, tuo grėsmė 
didesnė.

Tarybų Sąjungos tautinė politika 
yra vienas iš svarbiųjų punktų, į 
kuriuos yra kreipiamas ypatingas 

dėmesys. Paprastai tariant, tai būtų 
imperialistinė palaipsnio tautų asi
miliavimo ir suvirškinimo politika, 
tas ilgalaikis procesas, kurio galuti
nis tikslas yra viena tarybinių tautų 
šeima.

Čia galima prisiminti kelias 
marksizmo klasikų citatas. Cituoju 
Engelsą: ”Tų mažų mirštančių tautų 
vienintelis ir neišvengiamas likimas 
yra leisti kuo greičiau joms išnykti, 
kad stiprieji kaimynai galėtų kuo 
greičiau jas suvirškinti. Ir kaip gali
ma laukti, kad istorija grįžtų tūks
tantmečiu atgal, pataikaudama toms

menkavertėms grupuotėms”. (Raš
tai). Leninas išvystė marksizmo tei-
ginius. Jis buvo prieš prievartą savo 
teorijoje, už bendrą nacionalinę ta
rybinę kultūrą, į kurią turi būti ei
nama per tautinių kultūrų ir kalbų 
sužydėjimą, suklestėjimą ir išsivys
imą. Jis buvo prieš prievartą ir už 
laisvanorišką principą. Cituoju Le
nino pasisakymus: "Mes tikrai ne
norim vieno prievartos elemento. 
Mes nenorim varyti į rojų su lazda, 
nes kiek gražių frazių apie kultūrą 
jūs ir besakytumėt, privaloma vals
tybinė kalba yra susieta su prievar
ta, su įkalimu. Mes manome, kad di
džiai ir galingai rusų kalbai nereika
linga, kad kas nors jos turėtų moky
tis lazdos grasinamas”. Leninas pa
sisakė prieš prievartą, bet už parei-
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ris po šios dienos išvykų labai rei
tingas. Kai kurie užsnūsta salėje 
inui tik prasidėjus. Buvotyli, rami 
ktis.
Keliamės įprastu laiku, 
jauname palapines ir ruošiamės 
ūmesnei kelionei. Po pusryčių 
nkvežimis nuveža daiktus į priep- 
įką. Atplaukė laivas, pasikrauna- 
į daiktus ir grįžtame į Shute Har- 
ur. Jau esame su patyrimu, todėl 
iktai labai greit buvo pernešti į 
cobusą ir 9.45 vai. ryto išvyksta- 
! toliau Australijos žemyno ke
ta.
Važiuodami Bruce H-way į šiaurę 
įvažiuojame didesnį miestą Bo- 
k Jis pastatytas arčiau jūros že- 
Įimoje ir į jį neužsukame. Šalia 
lio matosi jūros vandens prileistos 
tvankos. Kai vanduo būna saulės 
karinamas, belieka tik druską su
pti ir ją išvalyti. Žemė gera, apy- 
Įkėse auginamos daržovės. Yra 
pens anglies kasyklos ir sker- 
kla.
Prieš pietus sustojame Home Hill 
tastelyje, prie būk tai didžiausios 
■stralijoj "Rock Shop”. Didokas 
orinis pastatas (spėju bus 20 x 10 
Otrų dydžio), pusę jo užima įvairūs 
penys ir jų apdirbimo įrankiai, 
ju kurie akmenys be didelės ver
ta o tik įdomūs savo susiformavi- 
b. Viskas parduodama. Kitoje 
Stato pusėje išdėliotos įvairios 
bkės pardavimui. Tai laikrodžiai, 
Wai, skarelės, staltiesės, pinigi- 
s, opalų ir kitų brangakmenių pa- 
įošalai. Kainos man atrodo aukš
ta bet pagunda didelė ir moterys 
[labiau pasiduoda.
lame pačiame pastate, prie sienų 
ą pritvirtinti stalai, o po jais su
imtos plastikinės taburetės. Ant 
Įsėdame pietums. Pradžiai gauna- 
) po gabalą Barramundi žuvies su

bulvėmis (užsakyta iš parduotuvės), 
o kam to neužtenka, ant stalo yra iš
dėlioti jau mūsų įprasti pietums 
produktai, kurių galima imti kiek 
kas nori.

Važiuojame toliau. Pravažiavę il
gą tiltą per Burdekin upę užsukame 
į Ayr miestą. Vairuotojas sako, kad 
čia yra padarytas geras plaukimo 
baseinas ir prieš visokias olimpiadas 
Australijos plaukikai susirenka 6 - 8 
savaitėm paskutiniajam pasiruoši
mui. Aplink yra dideli cukrinių nen
drių laukai, kurie laistomi, vandenį 
pompuojant iš požemio. Prie miesto 
yra cukrinių nendrių apdirbimo fab
rikas.

Po valandos privažiuojame antrą 
didumu Queensland© miestą 
Townsville, turintį apie 80.000 gy
ventojų. Pietinėje miesto dalyje iš 
tolo matosi iš kamino dūmai. Tai va
rio, atvežto iš Mt. įsa kasyklų (913 
km), apdirbimo fabrikas. Autobusu 
pravažiuojame apžiūrėdami įdo
mesnes vietas, paskui valandai su
stojame miesto centre. Miestas sto
vi prie vandenyno ir Ross upės. 
Centre daug didelių ir naujų par
duotuvių. Yra keletas ir labai aukštų 
namų. Jaučiasi, kad miestas didelis, 
bet man atrodo, kad jam ko tai 
trūksta. Gal per daug pilka namų 
spalva jį daro sunkų ir neispūdingą, 
nors jame yra visko. Yra Cpt. Cook 
universitetas ir jūros gyvių tyrimo 
institutas. Čia yra įsikūrusi kariuo
menės vadovybė Australijos šiauri
nei daliai. 1976 m. spalio mėn. čia 
vyko didieji kariuomenės manevrai 
pavadinti "Kangaroo H”. Per uostą 
eina visų Mt. įsa produktų ekspor
tas. Taip pat, išvežama mėsa ir cuk
rus. Gatvėse žmonių apranga jau 
lengvesnė, o thongs normalus kojų 
apavas. Tačiau parduotuvėse tar
nautojai dėvi marškinius ir kakla
raiščius. Prekių kainos panašios 
kaip ir kitur, bet vaisiai žymiai 
brangesni ir jų mažiau. Nuo jūros 

kranto matosi (apie 8 km.) turistus 
viliojanti Magnetic sala.

Pavažiavę 115 km. už Townsville 
randame Ingham miestą. Namai 
daugumoje seni ir jie stovi ant stul
pų. Čia cukraus fabrikai per sezoną 
apdirba 2 milijonus tonų nendrių. 
Pravažiuojame kiek didesnį miestu
ką Cardwell ir po to pastebime pa
kelėse iškeltus keistus užrašus, 
nukreiptus prieš premjerą Bjelke 
Petersen. Pasirodo, žmogus buvo 
įsitaisęs gyvačių ūkį ir dėl kaž kokių 
tai priežasčių Queensland© vyriau
sybė nutarė tą ūkį likviduoti. Dar ir 
dabar matosi apgriauti gyvatėms 
laikyti betoniniai pastatai. Vieną to
kių užrašų suspėjau užsirašyti: 
"Criminaly closed by Bjelke Peter
sen ’’Dick Nixon” of Queensland”. 
Kiti užrašai buvo ilgesni.

Pravažiuojame Tully miestą - Sla
piausią vietą Australijoj. Vairuoto
jas sako, kad šioje vietoje iškrenta 
apie 200 colių lietaus per metus 
(Grįžęs patikrinau Sydnejaus Mete
orologijos ištaigoje. Tully lietaus vi- 
durklis yra 177 coliai arba 4494 mm. 
metams. Adelaide 529 mm., Brisba
ne 1142 mm., Melbourne 657 mm. ir 
Sydnejus 1207 mm.)

Žinau, kad Tully apylinkėse ir lie
tuvių gyvena, bet nėra galimybių 
juos šį kartą aplankyti. Žmonės ver
čiasi daugiausiai augindami cukrines 
nendres arba dirba cukraus fabri
kuose.

Išsukę iš Bruce H-way sustojame 
Mission Beach miestelyje. Statomės 
palapines labai erdvioje ir gražioje 
vietoje, netoli jūros. Tvanku ir šilta. 
Dangus niaukiasi. Atsilankęs ne
simpatingas karavanų parko savi
ninkas padrąsino, kad radio prane
šimai naktį lietaus nenumato. Šalia 
parko, lyg koks krantas, eina aukš
tuma, ant jos auga mums nežinomi 
lapuočiai medžiai ir vietomis apie 
juos raizgosi vijokliai. Vakare, pa
matę virtuvės šviesas, pradėjo 

skristi įvairaus dydžio ir visokių ti
pų vabzdžiai. Žiogai čia yra žymiai 
didesni. Naktis buvo šilta, daug kas 
miega šalia palapinių.

Antradienis. Beveik visi dar mie
ga. Mano bendrakeleivis ir aš seniai 
atsikėlę, susipakavę savo daiktus ir 
nugriovę palapinę laukiame pusry
čių. Yra dar daug laiko, todėl einame 
į pajūrį. Išvystame ilgą, gražaus 
smėlio paplūdimį, kuris tęsiasi apie 
15 km. Smėlis smulkus ir švarus, net 
ir kriauklių jame mažai. Jūra rami ir 
tik kelių centimetrų aukščio bangos 
atsimuša į smėlio krantą. Smėlyje 
vietomis matosi didokos skylės, lyg 
tai vorų urvai. Vėliau pamatėm tų 
urvų gyventojus, atrodo, jie yra 
smėlio vėžiai.

Pro medžių tarpus matosi toliau 
nuo pajūrio stovinti mokykla, gara
žas ir keletas gyvenamų namų. Gra
žiai žaliuoja tropiniai medžiai ir 
aukštai savo viršūnes iškėlusius 
palmės. Čia plati aplinka dar nėra 
paliesta žmogaus rankų, bet tikiu, 
kad po metų kitų ir ši rami, erdvi 
vieta bus sukomercinta.

Po pusryčių rengiamės išvažiuoti. 
Bet pietums reikia dar sumuštinius 
pasidaryti. Ant stalų padėtos svies
tu apteptos duonos riekės, piaustyta 
mėsa, dešra ir sūris. Taip pat ir dar
žovės išdėliotos keliuose induose iš 
kurių kiekvienas pasiima ką nori. 
Nuošaliau padėti plastikiniai maišai 
sumuštiniams susidėti. Pastatyta 
dėžė apelsinų.

Vyksta dar nuo pusryčių pradėti 
pokalbiai, kas geresni autovairuoto- 
jai vyrai ar moterys? Nežiūrint mo
terų pusę prilaikančią statistiką, 
vyksta karštos diskusijos. Pagaliau 
prieiname prie senų atgyvenusių 
judėjimo taisyklių, kurios nepakeis
tos, bet jų niekas nesilaiko. Vienas 
žinovas sako, kad reikalaujama 
prieš važiuojančią auto mašiną bėgti 
kelio rodytojui mosikuojant raudona 
vėliavėle. Atėjo išvažiavimo laikas 
ir pokalbiai baigėsi.
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gą ir už būtiną meilę. Stalinas, švel
niai tariant, daugiau praktikas, negu 
teoretikas, pabandė realizuoti 
marksizmo teiginius per tautu iš
keldinimą iš gimtųjų vietų. Pavyz
džiui, Krymo totoriai, kad ir lietuvių 
trėmimai. Jo politika nebuvo įgy
vendinta iki galo, bet jis ir teorinėje 
plotmėje vystė šitą klausimą, apie 
laipsnišką kalbų ir kultūrų suartėji
mą, apie zonines kalbas, paskui na
cionalinių kultūrų sužydėjimą, susi
liejimą. Žinoma, visai tai turi įvykti 
laisvanoriškai, dialektiškai ir neiš
vengiamai. Šie, kaip ir daugelis 
marksizmo - leninizmo teiginių, kar
tais gali skambėti patraukliai, kaip 
ir šūkiai: laisvė, lygybė, brolybė.

Bet totalinės sistemos esmę ir su
daro sugebėjimas suprasti ir teisin
gai, kaip pas mus buvo įprasta sa
kyti, perskaityti leninizmo klasikus. 
Ir ką reiškia laisva valia ir savo no
ru, mums įrodė istorija. Lietuva 
"savo noru ir laisva valia įsijungė į 
Tarybų Sąjungą”, lietuvių ūkininkai 
"laisvu noru jungėsi į kolūkius”, kas 
nesuspėjo laisvos valios pareikšti, 
atsidūrė Sibire ir t.t. Taip pat "lais
vanoriškai šiandien Lietuva kuria 
tarybinę kultūrą ir vis intensyviau 
stengiasi įsisavinti rusų kalbą”. Žiū
rint iš šitos perspektyvos, kad ir 
perdaug neakcentuojant ir nedra
matizuojant šito klausimo, vis dėlto 
tas galutinis kelias, tas kelias į ko
munizmą, veda per tautų susiliejimą 
ir per kalbos praradimą. Nemany
čiau, kad tas procesas turėtų būti 
greitas, ar kad ta grėsmė kabotų čia 
pat, virš mūsų galvų. Trumpai su
minėsiu keletą faktorių, kurie gal 
būt ir labiausiai veikia šiandien lie
tuvių tautą.

Pirmiausia - rusų skaičiaus didėji
mas, daugeliu atveju, išvežtų arba 
pasitraukusių lietuvių sąskaita, bet 
pastaraisiais metais ypatingai su
rištas su pramonės augimu ir su in
dustrializacija. Rusų skaičiaus didė
jimas sudaro tam tikra prasme ne
natūralius santykius su rusais. Iš 
vienos pusės jiems suteikiamos pri
vilegijos, butai, aprūpinimas darbu, 
iš kitos pusės tas žadina ir kursto 
neapykantą tarp tautų, kuri yra 
faktiškai naudinga valdžiai. Todėl, 
kai dabar vyksta priešingas reiški
nys ir plinta demokratinis sąjūdis, 
kada tarp lietuvių ir rusų atsiranda 
kiti ryšiai, pagrįsti visai kitais prin
cipais, tas reiškinys valdžiai atrodo 
gana nepatraukliai.

Antras būdas yra tas rusų kalbos 
mokymas mokyklose, tas privalo
mas antrosios gimtosios kalbos įsi
savinimas, kuris pradedamas nuo 
antros mokyklos klasės. Apie tai 
taip pat yra nemažai rašyta. Neno
rėčiau kartotis, tik noriu paminėti, 
kad vis dėlto ta privaloma "meilė” 
priverčia mokinius nuo pat mažens 
jau savotiškai keisti ir savo mąsty
mo būdą, ir taikytis prie svetimos 
kalbos, kurią jis girdi kiekvieną die
ną klasėje, kurios jie mokosi, skaito 
ir kartais turi ar turės bendrauti.

Toliau ; visų atsakingų įstaigų ir 
gamyklų bei mokslinių institucijų 
dokumentacija vykdoma rusų kalba, 
geriausiu atveju dviem kalbom. 
Darbų metinės ataskaitos Maskvai, 
suprantama, siunčiamos rusų kalba. 
Įstatymai, civilinių teisių kodeksai - 
rusų kalba, lietuviškai ypatingai 
sunku gauti.

Jeigu nors vienas rusas dalyvauja 
susirinkime, privaloma kalbėti ru
siškai.

Užrašai ant įstaigų, įmonių dau
giausia dviem kalbom. Disertacijos - 
jeigu jos ginamos lietuvių kalba, jų 
referatai turi būti išversti į rusų 
kalbą, nes doktoratus tvirtina 
Maskva.

Kaip tas atrodo kasdienybėje?
Toje srityje, kurioje aš dirbau, li

teratūroje, rusų kalbos įtaka reiš

kiasi daugiau iš vidaus: per rusiškų 
konstrukcijų skverbimąsi į lietuvių 
kalbą. Su tuo kovoja lituanistai, lei
dyklų redaktoriai. Sunkiau yra su 
terminologija. Ypač tas liečia naujas 
pramonės šakas, mokslo sritis. Ru
siški terminai skverbiasi per "kal
kes”, tuos vadinamus tiesioginius 
žodžių ar išsireiškimų vertimus, per 
pavadinimus ir sutrumpinimus.

Kasdienybėje yra sričių, kurios 
faktiškai yra jau užimtos rusų. Tai 
yra savotiškos sritys: namų valdy
bos, buitinio aptarnavimo kombina
tai, komisariatai, pasų stalai. Rajonų 
vykdomuosiuose komitetuose dirba 
daugiausiai rusai. Rusams priimtina 
sritis - tas liečia daugiau moteris - 
yra parduotuvės. Parduotuvėse ge
riau kreiptis iš karto rusiškai, jeigu 
nori, kad tau greičiau atsakytų ir 
gautum nusipirkti.

Keiksmažodžiai - tai pati populia
riausia rusų kalbos klestėjimo sritis 
mieste ir kaime, ir faktiškai jie yr 
nepakeičiami, nes lietuviški keiks
mažodžiai - per švelnūs dabarčiai.

Transporto sistemoje taip pat 
smarkiai įsigali rusų kalba. Ir jeigu 
kartais yra stengiamasi naudoti lie
tuvių kalbą, tai toji lietuvių kalba 
taip skamba, kad kartais būna ne 
visai malonu klausytis. Pavyzdžiui, 
Vilniaus geležinkelio stotyje pap
rastai garsiakalbis praneša: "Prasi
deda įsisodinimas į traukinį 
nį Vilnius - Klaipėda. Įsisodinimas 
vyksta iš trečios platformos”. Tai 
yra grynas "kalkės” - paraidžiui - 
vertimas iš rusų kalbos, ir niekas 
negali suprasti, kaip pats žmogus 
’’įsisodina” į traukinį.

Reikia pasakyti, kad lituanistikos 
specialistai, studentai, kalbininkai 
deda labai dideles pastangas, šva-

Rytprūsių klausimas

Vos prasidėjus II Pasauliniam ka
rui, lenkai jau pradėjo dalinti Euro
pą, pradėdami leisti anglų kalboje 
knygas apie rytprūsius, įrodinėda
mi, kad rytprūsiai yra senovės lenkų 
apgyvendintos ir reikalingos Lenki
jos saugumui.

Kad ga«us tikresnį vaizdą, patar
tina perskaityti jų pastangom išleis
tas knygas, kurios yra Adelaidės 
(manau, ir kituose miestų) viešose 
bibliotekose.

Paduodu keletą iš išleistų knygų 
1940 - 1943 metais, kurių yra žymiai 
daugiau. 1. Edgar Stern - Rubarth 
Exit Prussia, Duckworth, London, 
1940. (Adelaides V.B. Nr. 943.1a) 2. 
Henryk Baginski Poland and The 
Baltic. Oliver and Boyd, London, 
1942. (Adelaidės V.B. Nr. 943.9T) 
3. Robert Machray East Prussia. 
George Allen & Unvin Ltd. London, 
1943 (A.V.B. Nr. 943.1)

Iškeldamas tik labai mažą dalelę 
iš tų knygų, kad skaitytojas galėtų 
susidaryti vaizdą, kurlink lenkai 
kreipia pasaulio opiniją. "Exit 
Prusia” pusi. 114: "Connected the 
territory of Memel with Lithuania, 
has brought about so much trouble 
and difficulty that for the future ant 
other arrangement seems prefe
rable - even if one or the others of 
them should be handed to a resur
rected Poland despite nation consi
deration."

"East Prussia” psl.11: "If East 
Prussia is transfered to Poland, the 
problem of the Free City of Dancig 
will disappears...”

"Poland and the Baltic” tik iš kai- 
kurių puslapių: "The principal Po
lish rivers The Niemen itself has the 
Wilia, coming from the direction of 
Dvina... The northern part of the 
Baltic - Black Sea bridge has been 

pindami kalbą kasdienybėje, eidami 
per krautuves, parduotuves, taisy
dami užrašus, prašydami taisyklin
gai tarti ir t.t.

Prievarta brukama tautų brolybė 
įgauna iškreiptus pavidalus, vietoj

V. STANČIKAITĖ - ABRAITIENĖ 
PRISIMINIMAI

the home of Polish political organi
zation and the centre of expansion... 
Tai tik būdingos ištraukos, o pati 
knyga yra pilna tokių išvedžiojimų.

Tad dar nelaimėjus karo, lenkai 
ruošėsi padalinti ne tik Lietuvą, bet 
ir kitus Pabaltijo kraštus, kur jiems 
nėra vietos Europos žemėlapyje. 
Tuo reikalu yra ir lietuvių kalboje 
gera knyga J. Cicėnas VILNIUS 
TARP AUDRŲ, kur aprašomos is
torijos bėgyje lenkų klastos. Paga
liau patys lenkai, būdami išeiviai 
Australijoje, vistiek savinasi Vilnių. 
Adelaidėje, lenkų namuose ”Dom 
Polski” salėje kabo Vilniaus herbas, 
kurioje 1976 m. vyko Pavergtų Tau
tų koncertas. Atkreipiau kelių lietu
vių pareigūnų dėmesį, bet neteko 
girdėti, kad tuo reikalu būtų kas 
nors padaryta. Ar ne paradoksas? 
Europos tautos po maskolišku jungu 
protestuoja prieš rusišką priespau
dą, kai tuo tarpu, to pat komiteto 
nariai - lenkai aiškiai demonstruoja 
savo groboniškus kėslus.

Keista lietuvių elgesys - iš mas
koliško imperializmo į lenkiškąjį. 
Atrodo, kad lietuviams nėra pasi
rinkimo. Bendrai, lietuviai ateityje 
neprivalo dalyvauti jokiame paren
gime, kurie būtų ruošiami Dom 
Polski, kol ten kabės Vilniaus her
bas. Reikalinga gi pagaliau turėti 
lietuvišką nugarkaulį.

Čia norėčiau supažindinti su Lie
tuvių Tyrimo Instituto išleista kny
ga LITHUANIA MINOR, redaguota 
M. Brako, kurioje gerai dokumen
tuotai yra pavaizduotas Rytprūsių 
arba Mažosios Lietuvos klausimas. 
Tai pirmoji anglų kalba lietuvių iš
leista knyga, kuri turėtų rasti kelią į 
Australijos bibliotekas. Viešoms 
bibliotekoms užtenka parašyti su
gestijos laiškelį, prašant įsigyti iš- 

draugystės žadina neapykanti 
Kasdienybėje rusų ir lietuvių saj 
tykiai dažnai būna nenatūralūs. T( 
gimdo nuolatinę įtampą, konfliktu 
skundus. Rusai tuoj mėgsta griebti 
politinės demagogijos ir kaltinti lį 
tuvius nacionalizmu, fašizmu, šov 
nizmu. Lietuviai vieni linkę yra m 
sileisti dėl šventos ramybės ir gi 
riau kalbėti rusiškai, kiti yra link 
kartais panaudoti ir kumštį, nūs 
keikti ar griebtis muštynių. Bet vį 
nu ar kitu atveju tas nežadina tai 
pusavio simpatijų. Ir apsunkina Ii 
tuvių bendravimą, net ir su tais n 
sais, kurie yra bendraminčiai.

Kai aš palikau Lietuvą, man atn 
dė, kad tas lietuvių tautos atspari 
mas, kurį mūsų tauta įsigijo kai 
kokį priešnuodi spaudos draudiu 
metais, išliko ir persidavė ateinai 
čioms kartoms. Tas vidinis atspari 
mas palaiko ir neleidžia išsigimti, 
išnykti lietuvių kalbai. Bet pastari 
jų metų faktai kelia šiek tiek didesi 
susirūpinimą - tą aš jau dabar gali 
daugiau spręsti sekdama spaudi 
nebe iš savo asmeninės patirties.

(Bus daugiau)

ATNAUJINKITE

M.P. PRENU ATĄi a;

leistą knygą ir būtinai duoti autori 
knygos pavadinimą, leidyklą, j 
adresą ir kainą. Teiravausi Adela 
dės bei Flinders u-tų bibliotekose 
gavau paaiškinimą, kad universit 
tai neturi pakankamai lėšų moks 
leidiniams ir negali tokios knygi 
įsigyti. Tad tokias knygas tenka m 
pirkti ir dovanoti ne tik universitel 
bet ir parlamentų bibliotekoms.

Kas tai turėtų atlikti? Čia ir sus 
duriama su dar didesne problem; 
Normaliai, turėtų tai padaryti A.I 
B. Apylinkės valdyba, bet visa bėd; 
kad jos turi mažiausią supratim 
apie knygas ir jų reikšmę lietuvi 
kam reikalui. (Turiu galvoje Adela 
dės A.L.B.) Esu tikras, kad Adela 
dėje, užtenka vienos rankos piršl 
tautiečių, kurie žino ir randa angį 
kalba knygų apie Lietuvą ir jt 
problemas. Tokie tautiečiai, būdau 
Apylinkės valdyboje, nežino ką d 
ryti ir nėra susipažinę su bibliotekc 
sąlygomis bei reikalavimais.

Kad - pažymėtos knygos turėt 
plačiai pasklisti tarp angliškai ska 
tančių skaitytojų, manau, nieki 
neginčys, bet padaryti, kad ti 
įvyktų, nedaro nieko. Ir nežino m 
kaip padaryti, ir gaunasi kai Adela 
dėje Encyclopeadia Lituanica ats 
duria ukrainiečių skyriuje. Geri 
kad Lithuania Minor pasklis tail 
ukrainiečių, bet nemanau, kad ne ti 
buvo knygos išleidimo tikslas, ne 
lietuvių kalba yra pakankamai i 
daug geresnių, tuo klausimu, leidi 
nių. Knygą leisdamas, leidėjas turi 
jo galvoje, kad ji pasklistų tarp ang 
liškai kalbančių kraštų. Tokios knf 
gos turi būti išleidžiamos tiktai ij 
mių ir žinomų leidyklų ir tas garai 
tuoja jų paplitimą anglo - saki 
kraštuose. Dabar gi tenka pirkti! 
dovanoti, kad išleistoji knyga pi 
kliūtų kur reikia.

Tokios knygos būtinos Australija 
viešose, universitetų ir parlament 
bibliotekuose, kad atrėmus jau esi 
mas tendencingas tuo reikalu anglį 
kalba knygas, išleistas anglų, lenki 
ir vokiečių.

Manyčiau, kad A.L.B. Krašą 
Valdyba turėtų rasti išeitį '■ 
sprendimą keliamu klausimu, ne 
niekas už mus to nepadarys. Be to 
ateityje tokias knygas, reikia at 
duoti tiktai žymioms knygų leidyk 
loms ir tas garantuos jų pliti® 
kaip yra įvykę su A. Senn knygom* 
The Emergence of Modern Lithu* 
nia bei kitomis, kurias viešosios bit 
liotekos įsigyja ir be raginimo b* 
dovanojimo.

Ju-Ra.
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SPORTAS A.L.F.A.S. KALBA

SIEMS SPORTO KLUBAMS 
Pakartotinai pranešame, kad Pa- 
Itiečių Sporto Varžybų metu, per 
;ąjį Anzac šventės savaitgalį, Mel- 
urne šaukiamas visų Australijos 
tuvių sporto klubų atstovų ir tre
mų susirinkimas, kurio metu bus 
tarta ir galutinai nustatyta va- 
uojančių komandų ir sportininkų į 
is. Sporto Šventę skaičius. Klubai, 
■galį į šį susirinkimą atsiųsti savo 
stovų, praneša ALFAS valdybai, 
lodami savo įgaliojimus ar nuro- 
raus, nes mes jau turime duoti 
įbar savo sportininkų sąrašą šių 
ddynių rengėjams.
Svarbiausi susirinkimo punktai 

js: dalyvaujančios sporto šakos ir 
s atstovaują mūsų sportininkai, fi- 
insinės lėšos ir jų verbavimas, va- 
uojančių bendra apranga, dovanos 
kt. Kiekvienas atstovas, pasitaręs 

i savo klubu, prašomas patiekti 
ivo idėjų ir pasiūlymų.
Melbourne ’’Varpo” valdyba pra- 

3ina surasti patalpą ir tinkamą lai- 
ą šiam svarbiam atstovų posėdžiui.

[USTATYTAS ŽAIDYNIŲ 
AIKAS.
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy- 

ės įvyks Toronto mieste, Kanadoje 
978.6.28 - iki 7.1. Šiose žaidynėse 
us pravesta šios sporto šakos: vy- 
ų, moterų ir jaunių krepšinis 
inklinis, lauko tenisas, stalo, teni- 
as, lengvoji atletika, plaukimas, 
olfas ir individualiniai - šachmatai 
r šaudymas.
ALFAS valdyba prašo visus klu- 

ius sueiti į kontaktą su asmenimis 
jeigu tokių atsirastų), kaip lengvo
ms atletikos, plaukimo ar kt. sporto 
akų geruosius sportininkus ir jų 
.tsiklausti apie atstovavimą tose 
porto šakose Australijos lietuvių. 
Taip pat lietuviai sportininkai, gy
veną mažesniuose miestuose, kur 
lėra lietuvių sporto klubų prašomi 
iesioginiai kreiptis į ALFAS valdy- 
)ą 18 Miller Ave., Ashfield, N.S.W., 
2131.

Tiek ALFAS, tiek ir visų Austra
lijos lietuvių pagrindinis noras turė
tų būti kuo gražiau šioje pasaulinėje 
lietuvių sporto šventėje atstovauti 
Australiją. Toronto ir Vėliau Ame
rikoje, mes neturime apsijuokti, bet 
įrodyti mūsų pajėgumą ir gražų su
sitvarkymą tiek pačioje aikštėje, 
tiek ir už jos ribų.

1977-jų METŲ ŠŪKIS.
Organizacinis Pas. Liet. Sporto 

Žaidynių komitetas Toronto, pas
kelbė visus šiuos 1977-sius metus - 
Sporto Pasiruošimo ir Darbo Talkos
Metais, ragindami viso pasaulio lie
tuvius sportininkus ypatingai daug 
dirbti ir rengtis šioms žaidynėms, 
pravedant kuo daugiau paskirų pir-

se 

ILGESNIS PASISVEČIAVIMAS VILNIUJE 
DEVYNIOS ARBA DEŠIMT NAKTŲ!

Išvykimo data gegužės 23 d. su sustojimais: Sydney - Singapur • 
Vilnius - Riga - Maskva - Kuala Lumpur - Sydney. 9 naktys VILNIUJE!

Rugpiūčio 13 d.: Sydney - Singapur - Vilnius -Kievas - Maskva - 
Singapur - Sydney. 10 naktų VILNIUJE!

Kainos įskaitant viešbučius, vizas, lėktuvo bilietus, pervežimus aerod
romuose, ekskursijas miestų apžiūrėjime ir kt.

Turėkite omenyje, kad keleivių skaičius ribotas. Nelaukdami rašykite 
arba skambinkite:

Palanga Travel

364 Sussex Street, Sydney, 2000 telf.: 26 2665
263526 

Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf.: 26 5066

262008
613426

menybių ir kietų treniruočių, kad 
visi šių istorinių žaidynių dalyviai 
būtų atkaklūs sporte, tvirti organi
zacijose ir gajūs lietuvybėje.

GRAŽUS PASIŪLYMAS.
Sydnejaus ’’Kovo” Revizijos Ko

misijos pirmininkas, didelis sporti
ninkų rėmėjas ir nepavargstąs jų 
pagelbininkas Č. Liutikas, kovie- 
čiams pasisiūlė ateiti su pagalba ir 
dar viename reikale. Esant nema
žam skaičiui mišrių šeimų jaunuolių, 
daug kas iš jų labai mažai ar visai 
nekalba lietuviškai. Vykstant į Ka
nadą ir Ameriką, kur jaunimas yra 
daugiau lietuviškai išsiauklėjęs ir 
mūsų jaunuoliams būtų labai pra
vartu daugiau žinoti lietuvių kalbos, 
dainų ir kt., Č. Liutikas pasisiūlė 
pravesti specialius lietuvių kalbos 
kursus, kas buvo iškelta per ’’Kovo” 
metinį susirinkimą ir, atrodo, kovie- 
čiai, be atkaklaus treniravimosi, 
mokinsis ir lietuvių kalbos. Gi tą pa
seks ir kiti mažiau lietuvių kalbą 
moką jaunuoliai.

VISŲ KLUBŲ VALDYBOS KARTU SU TRENERIAIS, NEŽIŪ
RINT METŲ SKAIČIAUS IR KITŲ BUVUSIŲ NUTARIMŲ, SUDARO 
VISŲ GALINČIŲ IR NORINČIŲ VAŽIUOTI Į KANADOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNES, SPORTININKŲ PROVIZORINIUS SĄRAŠUS 
IR JUOS ATSIVEŽA Į KLUBŲ ATSTOVŲ SUSIRINKIMĄ PABAL- 
TIEČIŲ SPORTO ŠVENTĖS METU MELBOURNE. IŠ ŠIŲ SĄRAŠŲ 
BUS GALIMA SUŽINOTE KIEK IR KAS GALI ATSTOVAUTI 
AUSTRALIJĄ.

KREIPIMASIS Į PASAULIO 
LIETUVIUS.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga 
kreipiasi į Amerikos, Kanados ir vi
so pasaulio lietuvius ir jų 
organizacijas nuoširdžiai prisidėti 
prie šios garbingos ir istorinės 
šventės rengimo. Tai bus atžymėta 
40 metų sukaktis nuo 1-sios 1938 
metais įvykusios Lietuvių Tautinės 
Olimpiados Kaune ir 60 metų nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės atsta
tymo.

ŠALFASS kreipiasi į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, lietuvišką 
spaudą, radio valandėles ir visus 
lietuvius, laukdamas visokeriopos 

paramos, kai būsimi šventės daly
viai yra kviečiami kruopščiai ruoštis 
ir suvažiuoti Torontan.

Pavergtos Lietuvos sportininkų 
garbingi atsiekimai XXI Montrealio 
Olimpiadoj ir nuolatiniai didvyriški 
pasiaukojimai tautos gyvastingumui 
išlaikyti, yra garbingiausia paskata 
Žaidynėms.

ŽAIDYNIŲ VIETA.
Žaidynėms pravesti gautas Eto

bicoke Olympium ir stadionas To

ronto vakarų priemiestyje. Tai par
kas, apimąs 260 akrų plotą. Olym
pium turi dideles ir modernias sales 
krepšinio ir tinklinio žaidynėms, pa
čius moderniškiausius plaukimo ba
seinus, kai stadione bus pravesta 
lengvosios atletikos ir kitos varžy
bos.

SUSIDOMĖJIMAS IR NE 
SPORTININKŲ.

ALFAS valdyba gauna daug už
klausimų ir pasiteiravimų iš mūsų 
tautiečių kurie galvoja pasinaudoti 
papiginta kelione nuvažiuoti į Ame
riką ir Kanadą. Dar galutinių planų 
nėra, tačiau norį kartu važiuoti su 
sportininkais į šias Pasaulio Žaidy
nes, ar tuo metu vykstančią Š. 
Amerikos Dainų Šventę, ar Pasaulio 
Lietuvių Seimą, turi susirišti su 
ALFAS valdyba. Smulkesnės infor
macijos ir tolimesnės datos bus duo
ta vėliau.

Šaulių 
gretose

ŠAULIŲ STOVYKLA

1977 m. liepos mėn. 2-3-4 dienomis 
Union Pier, Mich., rengiama Lietu
vos Šaulių Sąjungos Tremtyje 
1977-jų metų kultūrinio savaitgalio 
stovykla, arba kultūrinis suvažiavi
mas. Stovyklai rengti sudaryta or
ganizacinė komisija. Ją sudaro: E. 
Vengianskas (pirm.), S. Juozaitis, A. 
Gailius, B. Aniulis, S. Bernatavičius, 
J. Pocius, N. Martinkus, S. Cecevi- 
čienė, S. Paulauskas, A. Markaus
kas, J. Petrauskas, K. Vidžius, K. 
Pumputis, J. Jasaitis, P. Malėta, V. 
Zinkus ir VI. Išganaitis.

Stovykloje kviečiami dalyvauti 
visi šaulių sąjungos nariai, o taip pat 
ir ne šauliai. Stovykloje norį daly
vauti registruojasi adresu: Julius 
Pocius, 4204 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill., 60632. Registruojantis 
siunčiamas 5.00 dol. registracijos 
mokestis asmeniui, kuris atvykus 
stovyklauti įskaitomas į bendrą sto
vyklinį mokestį (50.00 dol.).

RAŠINIO KONKURSAS
Lietuvos Šaulių Sąjungos Trem

tyje centro valdyba skelbia konkur
są už straipsnį, kuriame būtų gvil
denama: šaulių idėja, jos reikšmė ir 
pritaikymas svetimuose kraštuose 
gyvenantiems lietuviams, šaulių or
ganizacijos įnašas tautinei gyvybei 
išlaikyti ir kovai už Lietuvos išlais
vinimą ir šaulių organizacijos vieta 
lietuvių tautinėje veikloje.

Straipsnio pavadinimą pasirenka 
pats autorius.

Tas pats autorius konkurse gali 
dalyvauti tik su vienu straipsniu.

Straipsnis turi būti neilgesnis 
kaip 12 mašinėlės rašytų (eilutę 
praleidžiant) puslapių.

Premijuoti straipsniai bus spaus
dinami Tremties Trimite. Vertingi 
nepremijuoti straipsniai bus sten
giamasi atspausdinti Tremties Tri

LOTERIJOS BILIETAI.
Labai greitu laiku visoje Austra

lijoje sportininkai ir sporto bičiuliai 
pradės platinti kelionės vajaus lote
rijos bilietus. Be visų kitų labai ver
tingų prizų, kurie jau buvo skelbti ir 
dar vėliau bus pakartoti, pirmasis 
prizas, kurį paskyrė Kelionių Biuro 
’’Palanga” savininkai M. ir R. Cibai,, 
yra dviems asmenims kelionės bilie
tas į Toronto ir atgal, kai ten laimin
gieji ir bus kanadiečių prižiūrimi.

ALFAS valdyba iš anksto krei
piasi į visus Australijos lietuvius ir 
prašo nuoširdžiai padėti sportinin
kams, kurie atstovaus mūsų šią toli
mąją lietuvių bendruomenę.

ALFAS BALIUS.
Rugpiūčio 6 dieną (šeštadienį) 

Sydnejaus Lietuvių Klube ALFAS 
rengia savo balių, kurio visas pelnas 
eis į Toronto kelionės fondą. Šio va
karo meninę programą sutiko išpil
dyti veteranė kovietė sportininkė, 
kuri taip pat yra viena iš mėgsta
miausių Sydnejaus dainininkių ir 
tiek pati, tiek ir visa šeima, yra labai 
dideli sportininkų rėmėjai.

Šio baliaus loterijai dar trūksta 
fantų. Jeigu kas iš sportininkų bi
čiulių galėtų šį balių paremti fantais, 
prašome pranešti ALFAS valdybai, 
už ką būsime nuoširdžiai dėkingi.

MERGINŲ TINKLINIO 
RINKTINĖ.

’’Mūsų Pastogėje” skelbtame vi
sų, per paskutiniąją sporto šventę, 
sudarytų rinktinių sąraše, buvo 
praleista merginų tinklinio rinktinė. 
Ji yra: R. Kasperaitytė, L Kaciušy- 
tė, S. Dambrauskaitė, A. Liesytė, C. 
Bonn, I. Gulbinaitė, N. Wolf, L. 
Luckytė, B. Šimaitytė ir A. Bungar- 
daitė. Treneris R. Dambrauskas.

*****
ATMINKITE* TAUPYMAS YRA 

GARANTIJA NUVYKTI Į 
TORONTO.

mite ar kitoje lietuvių spaudoje.
Autorius straipsnį pasirašo sla- 

pyvarde, o į atskirą užlipintą voką 
įdeda tikrą pavardę, vardą ir adre
są.

Konkurse dalyvavusių ir nelai
mėjusių pavardės bus laikomos 
griežtoje paslaptyje, bus skelbiamos 
tik laimėjusių pavardės.

Straipsnius vertins specialiai .su
daryta komisija (bus paskelbta vė
liau).

Skiriamos trys premijos: 1-ji 
150.00 dol., II-ji 100.00 ir III-ji 75.00.

Konkursui straipsnių įteikimo da
ta: 1977 m. birželio mėn. 1 d. 
Straipsnius siųsti adresu: Jonas Ja
saitis, 7217 So. Francisco Ave., Chi
cago, Ill., 60629.

Konkurse kviečiami dalyvauti ir 
šaulių sąjungai nepriklausantieji, 
bet šaulių idėja ir veikla besidomin
tieji.

LŠSTcvinf.

Mūsų Pastogė Nr. 14, 1977.4.11, psl. 7

7



Informacija
PRIMENAME

Sydnejaus lietuviams, kad N.S.W. 
tautinių mažumų bendruomenių 
ruošiamas masinis susirinkimas sie
kiant įvesti tautinių mažumų kalbų 
mokymą valdiškose mokyklose ir 
gauti iš valdžios finansinės paramos 
bendruomenių savaitgalio mokyk
loms įvyks balandžio 16 dieną, šeš
tadienį, nuo 1 iki 4 vai. Sydney 
Town Hall aikštėje (esant blogam 
orui susirinkimas vyks šalia esan
čioje Lower Town Hall salėje).

Tautiečiai kviečiami kuo skaitlin- 
giau dalyvauti.

ALB Sydney Apyl. Valdyba

AUŠROS TUNTO PRANEŠIMAS 
visiems skautukams, tėveliams, bi
čiuliams, draugams: visus maloniai 
kviečiame atvykti į Aušros Tunto 
ATVELYKĮ skautų žemėje Ingle- 
burne, balandžio 17 d., sekmadienį.

Tą dieną pas skautus - margučių 
ridenimas, margučių konkursas, 
įvairūs žaidimai, skautiška virtuvė 
ir... daug daug daugiau. Laukiame 
visų į gražų Atvelykio popietį.

Aušros Tuntas

PAIEŠKOJIMAS

Adelė Daugintienė prašo atsiliep
ti savo brolį Justiną Zablockį. Rašy
ti: Adelė Daugintienė, Lietuvos 
TSR, Plungė, Gagarino gatvė 9a-l. 
A. Liaugminienė būtų dėkinga ir 
tiems asmenims, kurie žinodami 
apie jos brolį jai parašytų.

Sydnejaus sporto klubo Kovo 
naujoji valdyba (žiūr. informaciją 
praeitame M.P. Nr.) prašo pranešti, 
kad visa korespondencija siųstina 
Kovo valdybos sekretoriaus p. J. 
Karpavičiaus adresu: 2 Belinda 
Crescent, Epping, N.S.W. 2121, tel. 
869 1163.

Dang Busa&ri 
skaitydama* 

Mūsų Pastogę I
#4^a*#<ri**<****i*********‘

Šypsenos
Pagaliau sužinojo...

Jurgaitis, nelaimingų vedybų 
auka, vaikščiojo kapinėse ir 
skaitė užrašus ant paminklų: 
“Mylimai žmonai“, “Geriausiai 
gyvenimo draugei”, “Nepamai
nomai bičiulei” ir pan.

— Aha, — sušnabžda jis pats 
sau. — Dabar žinosiu, kur rei
kia jieškoti tobulų žmonų — 
kapinėse .. .

Malonus kreipimasis
Žymus advokatas diktuoja 

sekretorei laišką, skirtą kitam 
advokatui.

— Kaip kreipsimės į jį laiške: 
“Gerbiamas pone” ar kitaip? — 
klausia sekretorė.

— Gerbiamas? Tas sukčius! 
Tas apgavikas! Rašyk jam pa
prastai: “Brangus kolega”!

Laimingas gyvenimas
Kad turėtum ramų ir laimin

gą gyvenimą, reikia dviejų pil
nų ir dviejų tuščių dalykų: tuš
čia turi būti širdis ir galva, o 
pilnas pilvas ir kišenė...

ŠAUKIAMA ŽIDINIEČIŲ 
SUEIGA.

1977 m. balandžio mėn., 17 d., 3 
vai., per Atvelykį, Ingleburn’e, 
skautų žemėje, įvyks Senųjų Skautų 
Židinio sueiga, kurioje bus svarsto
mi mūsų ateities veiklos planai, da
lyvavimas Vl-je Tautinėje Stovyk
loje, einamieji reikalai ir kt.

Narių dalyvavimas būtinas.

Tėvūnas

ATSIŠAUKIMAS

Inž. J. Riauba iš Adelaidės krei
piasi į tautiečius, prašydamas jam 
perleisti, kas turi, šias jam reikalin
gas knygas:

J.A. Swetenham. TRAGEDY OF 
BALTIC STATES. F.A. Praeger 
Press, New York, 1954.

A.E. Senn. THE EMERGENCE 
OF MODERN LITHUANIA. Co
lumbia University Press, New York, 
1958.

A.E. Senn. THE GREAT PO
WER. Leiden Brill, Holland, 1966.

Turį šias knygas ir galį jas per
leisti prašomi rašyti inž. J. Riaubai, 
9 Harrow St., Dover Gardens, S.A. 
5048 nurodant knygos vertę ir per
leidimo sąlygas.

Tradicinį MARGUČIŲ BALIŲ 
ruošia Melbourno Liet. Klubo Tary
ba balandžio 16 d., šeštadienį, 7 vai. 
Liet. Namuose 50 Errol St. Nth 
Melbourne.

Įėjimas su vakariene tik 6 doleriai

Margučių popietę

Aušros Tuntas

Pradžia 12 vai. Pietūs iki 1.30 vai. Ten pat 1.30 vai. pamaldos. Po to 
vyksta linksmoji programa - margučių konkursas, margučių ridenimas, 
žaidimai ir nuotaikingas visų su visais pabendravimas.

Visi maloniai kviečiami iš arti ir toli šioje tradicinėje skautų šventėje 
dalyvauti, ir niekas nebus apviltas!

LAUKIAME! LAUKIAME! LAUKIAME! LAUKIAME!

Dėmesio!
Sydnejaus Aušros Tuntas Atvelykio sekmadienį (balandžio 17 d.) 

skautų žemėje, Bensley Rd., Inglebum, rengia tradicinę

VISUR VISAIF
ATVELYKIO BALIŲ

Bus gera muzika, turtingas bufetas, įdomi loterija ir linksma nuotaika.
Kviečiame visus atsilankyti.

Pradžia 7.30 vai.

Amerikoje sugautas sovietų šni
pas Ivanas Rogalskis, kuris buvo 
prisikasęs prie RCA (erdvių tyrimų 
centro) slaptų dokumentų, kuriuos 
jis turėjo perduoti sovietų misijos 
prie UNO antrajam sekretoriui.

Šio šnipo istorija tokia. Jis sakėsi 
esąs pabėgėlis nuo sovietų laivo pa
siekęs Vokietijos krantus ir vėliau 
buvo įsileistas į Ameriką. Čia apsi
gyveno pas rusų ateivių šeimą, vai
dino bedarbį ir .taikstėsi prie RCA 
tyrimų centro, kuriame dirbo ir vie
nas rusas inžinierius S.P. Nekraso-
vas. Per jį Rogalskis prašė parūpinti 
slaptų dokumentų. Gi Nekrasovas 
apie tai pranešė FBI ir su jos žinia 
pradėjo ’’bendradarbiavimą”. Mat, 
FBI norėjo susekti, kam jis sušnipi- 
nėtą medžiagą perduoda. Paaiškė
jus, kad jis gautą medžiagą perduo
da sov. misijos prie UNO antrajam 
sekretoriui E. Karpovui, paskutinį 
kartą jam buvo įduota tikrų doku
mentų, su kuriais jis ir buvo pagau
tas. Rogalskis atsidūrė ilgiems me
tams kalėjime, o ’’diplomatas” Kar
povas paprašytas apleisti Ameriką.

Pietų Australijos valstybinėje 
bibliotekoje yra jau net 81 knyga

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

ŠEŠTADIENIAIS IR S^EKMADIENTATS DQK1AIGROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Balandžio 16 d., šeštadienį
DZIESMU GARS

Latvių vyrų ansamblis

FILMAI:
Balandžio 12 d., antr., 7.30 vai.: 

O LUCKY MAN
Patraukli komedija

Balandžio 26 d., aritr., 7.30.: 
PICNIC AT HANGING ROCK 
Šiurpi gyvenimiška drama

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama 
10% nuolaidos už spiritinius gėri
mus ir 5% už alUf

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.- treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vaL. 
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vai adun. 
12 JO -11 vaL

Antradieniais stalo tenisas 
Trečiadieniais šachmatai

šeštadienį, balandžio 16 d. 
Lietuvių namuose Dauro Str.

anglų kalba apie Lietuvą ir jos 
problemas. Visos knygos yra vietos 
tautiečių pastangomis parūpintos 
bibliotekai arba reikalaujant, kad 
biblioteka pati jas įsigytų.

Prisimintinas vokietis literatas 
Dr. Herman Budensieg, kuris mirė 
pereitų metų gruodžio 12 d. Mums 
lietuviams jis reikšmingas tuo, kad 
karo metu jis kaip reicho kareivis 
tarnavo Lietuvoje, pramoko lietu
viškai ir susidomėjo lietuvių litera
tūra. Pokario metais jo dėmesys bu
vo pašvęstas lietuvių kultūrai: vertė 
iš lietuvių į vokiečių kalbą mūsų 
poetus, jų tarpe ir K. Donelaičio 
monumentalų kūrinį ’’Metus”.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ

Primenama, kad šeštadienių šokit]
vakarais visi turi dėvėti klubo 
taisyklėse nurodytą aprangą

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm.T-10 vai.

VALGYKLA veikia: pirm. - penkt. 
6-9 vaL, šešt. 6-10 vaL sekm. 1-9 vai 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienč

Gražus būrelis tautiečių buvo su
sirinkęs balandžio 3 d. Syd, Liet. 
Klube pasiklausyti kun. Dr. P. Ba- 
činsko paskaitos apie Nijolę Sadū- 
naitę, kuri už tikėjimą sovietinėje 
Lietuvoje nuteista ir kalinama so
vietinėje koncentracijos stovykloje. 
Po paskaitos prelegentas atsakinėjo 
į klausytojų iškeltus klausimus.

Leisdamas savo kaip pensininko 
dienas ir bekeliaudamas po Pacifiką 
balandžio 3 d. užklydo į Sydnejų 
Amerikos lietuvis p. Jaras. Buvo 
užsukęs ir į Liet. Klubą, kur turėjo 
progos susitikti su tautiečiais, ypač 
iš tos pačios gimtosios apylinkės

Geelongo sporto klubas Vytis rengia

M0SQPASTOGE
AUSTRALIAN LITHUANIAN

W -•Y "OUR HAVEN”m
Leidžia 

Australijos Lietuvių Bendruomen 
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komisija 
J. Maksvytis, A. Reisgys. 
Redakcijos adresas: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200;
TeL 709 8395
Leidėjo ir Administracijos adresas: 
Box 4558, G .P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 649 9062
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20.1
Užsieny paprastu paštu 124.0
Oro paštu j N. Zelandiją $35.0
Oro paštu kitur $50.0
Atskiro Nr. kaina 40 centų
Redakcija rašinius taiso ir ske&ė 
savo nuožiūra. Už skelbimų turit 
neatsakoma.
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