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Prisikėlimo Džiaugsmingas Velykų Aleliuja
nuotaikomis

Kasmetinės Velykos pri
mena tą patį, bet laiko rei
kalavimai bei nuotaikos iš
kelia ir naujų aspektų. Čia 
nekalbėsime apie religinę 
Velykų reikšmę ir prasmę, 
nors iš tikrųjų Velykos yra 
pirmoj eilėj religinė krikš
čioniška šventė, apie kurią 
tikintieji plačiau ir išsamiau 
supažindinami per pamoks
lus ar metines rekolekcijas. 
Tačiau per šimtmečius įsipi- 
lietinusios Velykos tautoje 
įgijo ne tik savo tautinio 
charakterio bei papročių, 
bet ir savotišką naują pras
mę, kuri nesikryžiuoja su 
pirmine prasme, bet duoda 
naujų užuominų ypač tiems, 
kurie nėra religingi, bet Ve
lykas kaip prisikėlimo šven
tę priima ir taiko atitinka
mai pagal savus nusiteiki
mus.

Skelbiant žmonėms prisi- 
kėlimą ir tuo įrodant, kad 
šitoji tiesa yra pilnai pagrįs
ta, prisikėlimo prasmę gali
ma ir toliau praplėsti pritai
kant ir tiems, kurių religinė 
Velykų prasmė nepatenki
na.

Visi priima faktą, kad 
kiekvienas gyvena prisikėli
mo viltimi. Kiekviena išau
šusi diena praktiškai yra 
naujas žmogaus prisikėlimas 
ne tik šiai dienai, bet ir ry
tojui. Perkeliant į tolimesnę 
plotmę tuo prisikėlimu lai
kosi ne tik atskiri asmenys,

bet ir tautos imant ateities 
galimybes kultūrine, mora
line ar net politine prasme. 
Juo labiau tokio prisikėlimo 
ilgisi pavergtos tautos, ka
daise buvusios gajos ir ga
lingos, bet patekusios į su
temas bei vergiją. Jos, jeigu 
sąmoningos, tokiu prisikėli
mu tiki, jam ruošiasi ir jo 
laukia.

Viena iš tokių tautų yra 
lietuvių tauta. Istoriniai 
faktai liudija, kad ilgai ver
gavusi lietuvių tauta sveti
mųjų akyse buvo mirusi ir 
net buvo siunčiamos moksli
nės ekspedicijos į buvusią 
Lietuvą, kad išgelbėtų ir už
fiksuotų istorijai jos kalbą ir 
tautinės kultūros likučius. 
Tačiau tautos prisikėlimas 
įvyko! įvyko daugeliui ne
lauktai ir nepageidaujamai. 
Nors tas lietuvių tautos pri
sikėlimas tebuvo trumpalai-
kis, bet jis atliko daugiau 
negu tauta būtų gyvenusi 
laisva šimtmečiais.

Liūdniausia, kad jau ke
turiasdešimt metų vėl tauta 
laikoma palaidota po kieta 
okupacijos uždanga. Tačiau 
nežiūrint to, tauta nėra mi
rusi, bet gajesnė ir sąmo
ningesnė, negu bet kada 
praeity. Tai liudija kruvina 
ir ir dabartinė kultūrinė re
zistencija, kuri įmanoma tik 
iš kultūringos ir pilnai są
moningos tautos. Vien tik
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KITAME PASAULYJE

Vladas Šlaitas

Mano pirmoji Velykų šventė buvo labai.seniai.
Tai buvo baisiai seniai,
kai faraono dviračiai paskendo Raudonojoje jūroje.
Mano antroji Velykų šventė
buvo maždaug prieš dvejus tūkstančius metų, 
kai Kristus kėlėsi iš numirusiųjų.
O dabar mano visas gyvenimas yra Velykų šventė, 
nes dabar nuolatos gyvenu viltimi prisikelti iš mirusiųjų 
ir susitikti su tavimi kitame pasaulyje, 
mano mirusi meile.

Žinios
Lenkijoje prie Varšuvos 

nukrito keleivinis lėktuvas, 
žuvo 87 asmenys, jų tarpe 
17-kos žmonių amerikiečių 
boksininkų komanda, kurie 
turėjo rungtis Varšuvoje.

SOVIETAI GRASINA
VAK. VOKIETIJAI

Sovietų prez. Brežnevas 
parašė laišką Vak. Vokieti
jos kancleriui Schmidt’ui, 
kuriame Brežnevas perspėja 
Vak. Vokietiją nesusidėti su 
Amerika dėl bendros politi
kos. Kitaip sakant, sovietai 
stengiasi įvaryti pleištą tarp 
Vak. Vokietijos ir Amerikos 
dėl bendros gynybos Euro
poje.

Tik neseniai atidengta, 
kad Irano studentai, kurie 

užėmė amerikiečių ambasa
dą Teherane ir nuo lapkričio 
4 d. iki dabar laiko įkaitais 
50 amerikiečių diplomatų, 
buvo rengiami Rytų Vokie
tijoje, kur kovojančius 
anarchistus ruošia sovietų 
KGB ir rytų vokiečių saugu
mo kadrai Leipzige.

Po ilgų kovų baskų taute
lė Pirėnų kalnuose, valdoma 
Ispanijos, pagaliau išsikovo
jo autonomiją ir jau sudarė 
savo 60 asmenų parlamentą 
savistoviai tvarkytis.

Pasiekė žinios, kad perei
tų Kūčių vakarą Estijoje 
Tartu mieste apie 40 stu
dentų išklausę vakarines 
pamaldas demonstravo gat
vėse dainuodami patriotines 
dainas ir leisdami šūkius už 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Buvę keletas suėmimų, bet 
jie buvę vėliau paleisti.
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prisitaikymas prie turimų 
sąlygų būtų tautinės sąmo
nės gesinimas. To šiandie 
okupuotoje Lietuvoje nėra. 
Galima prisitaikinti prie 
ekonominių sąlygų, kai nėra 
pasirinkimo, bet dvasioje 
tauta vis tiek pasiliko maiš
tinga' galbūt net daugiau, 
negu partizaninio pasiprie
šinimo metais. Tik giliai są
moninga tauta galėjo išug
dyti tokius ryžtingus kovo
tojus, kaip V. Petkus, kun. 
Garuckas, N. Sadūnaitė, A. 
Terleckas ir daugybė kitų, 
kurie pasidarė regimais 
tautos dvasios rezistenci
niais simboliais. O kiek yra 
tokių, kurie eina jų pėdomis 
ir vykdo darbus, atitinkan
čius garsiesiems praeities 
žygiams, kaip atviras reika
lavimas atgauti nepriklau
somybę, protestai okupantų 
viršūnėms net skundai 
Jungtinėms Tautoms, 
Amerikai, Vatikanui ir 1.1. O 
tai vyksta vien dėl to, kad 
visa tauta tiki jos 
prisikėlimu ir jo siekia 
neatsižvelgiant į kainą'

Po daugiau kaip trisde
šimt metų mūsų gyvenimo 
išeivijoje ir mes lyg ėmėme 
merdėti susitaikindami su 
likimu ir prisitaikindami 
prie turimų sąlygų, kurios, 
deja, mums asmeniškai gal 
ir yra daugiau negu palan
kios, bet tautiškai pražūtin
gos. Tenka tik stebėtis, kad

PLB Valdyboje
ŠVIETIMO REIKALAI

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Švietimo Komisi
ja savo posėdyje, įvykusia
me š.m. vasario 10 d., pas
kyrė 1000 dolerių paremti į 
PLJS Ryšių Centro ruošia
mus lituanistikos kursus — 
seminarą iš užsienio atvyks
tančius dalyvius. Skiriama 
parama padengs pusę semi
naro mokesčio. Seminaras 
vyks rugpjūčio 3 — 7 d.d. 
lietuvių kalba, o liepos 28 — 
rugpjūčio 1 d.d. anglų kalba, 
Loyola of the Lakes, Clin
ton, Ohio, USA.

Informacijos ir registraci
jos reikalais kreiptis į Liną 
Rimkų, PLJS Ryšių Cent
ras, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, Ill. 60636, USA. 
Užsienio (už Šiaurės Ameri
kos ribų) dalyvių finansinės 
paramos reikalu kreiptis į 
PLB Švietimo Komisijos 
pirmininką kun. Antaną 
Saulaitį, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636 
USA.

Lietuvių Tautodailės Ins
titutas išleido p.p. Tamošai
čių paruoštą anglų kalba 
knygą "Lithuanian National 
Costume”, kurioje detaliai 
pristatomi lietuvių tautiniai 
drabužiai. Lituanistinės mo
kyklos šią knygą gali įsigyti 
platintojų kaina — 22 US 
doleriai.

Taip pat yra susuktas 20 
minučių spalvotas fimas apie 

jau iš pirmos kartos baigia
ma prarasti jaunime lietuvių 
kalba, o tuo pačiu ir tautinė 
sąmonė. Iš to ir kyla abejo
nė, kiek mes tikime tautos 
prisikėlimu ir ateitimi. Čia 
tenka prisiminti prieš 100 
metų Aušros gadynę ir to
kius kovotojus, kaip Dr. J. 
Basanavičių , Dr. V. Kudir
ką ir kitus, kurių veiklos 
pagrindas buvo jų pačių 
svajonė, nes neturėjo užnu
gario, koks yra šiandie viso
je tautoje: jie turėjo ne tik 
žadinti, bet ir sąmoninti 
tautą. Mūsų sąlygos yra ne
palyginamai geresnės, nes

Lietuviški velykiniai margučiai

p.p. Tamošaičių darbą ir gy
venimą Kingstone, Kanado
je. Šį filmą galima pasisko
linus rodyti lituanistinėse 
mokyklose ir kitomis progo
mis.

Knygos ir filmo reikalais 
kreiptis į PLB Švietimo Ko
misijos narį Vitali Matulaitį, 
505 — 44 Longbourne Dr., 
Weston, Ont. M9R, 2M7, 
Canada.

Artimoje ateityje PLB 
Švietimo Komisija yra pasi
ryžusi įgyvendinti sekančius 
projektus:

1. Sudaryti esamų švieti
mo priemonių (knygų, 
skaidrių irkt.) katalogą.

2. Sudaryti V. Matulaičio 
paruoštų skaidrių komplek
tą lituanistiniam švietimui 
(skaidrės bus suskirstytos 
temomis: istorija, menas, 
gamtovaizdžiai ir pan.).

3. Paruošti komplektą 
skaidrių "Lietuviai pasauly
je" tema.

4. Perspausdinti V. Matu
laičio paruoštus Lietuvos 
geografijos pratimus.

5. Išleisti informacinius 
leidinėlius visuomeninio ug
dymo tikslams. Leidinėliai 
apimtų lituanistinį švietimą, 
visuomeninę — politinę 
veiklą, kultūrinę veiklą, 
PLB struktūrą.

V. PLB švietimo Komisija 
prašo Kraštų valdybų pir
mininkus prisiųsti jų kraš
tuose veikiančių lituanisti
nių mokyklų bei lituanistinių

pati tauta yra pilnai sąmo
ninga, Lietuva žinoma visa
me pasaulyje, ko anksčiau 
viso to nebuvo. Pavojus iš 
mūsų, išeivių pusės tik toks,
kad mes imame snūduriuoti 
vengdami įsipareigojimų 
tautine prasme ir palikdami 
viską likimo valiai. Šitokia 
apatija prilygsta mirtinam 
užsnūdimui ir čia būtina 
šauktis prisikėlimo. O kad 
prisikėlimas įvyktų, reikia 
jam ir pilnai angažuotis. 
Kiekvienas tikintysis, įsisą
moninęs asmenišku prisikė
limu, ta kryptimi ir dirba, 
kad laimėtų tą prisikėlimą. 
Nemažesnio angažavimosi ir 
užsispyrimo reikia ir vi
siems tautiečiams, kad tas 
tautinis priskėlimas priar
tėtų. (v.k.) 

kursų mokytojų adresus.

SPORTO REIKALAI

PLB Valdyboje, vykdant 
PLB Seimo nutarimus, yra 
narys sporto reikalams, ku
ris rūpinasi sportinės veik
los koordinavimu.

PLB Valdyba palaiko ar
timus ryšius su Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Są
junga bei su Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sąjunga. Mūsų žiniomis ki
tuose kraštuose panašių są
jungų šiuo metu nėra. Būtų 
naudinga, kad kiekvieno 
krašto valdyba atkreiptų di
desnį dėmesį į sporto reikš
mę, nes sportas yra labai 
gera priemonė išlaikyti jau
nimą arčiau lietuviško ka
mieno. Todėl prašome ska
tinti ir talkinti lietuvių 
sportinei veiklai savo tarpe. 
Kur įmanoma, patartina 
prie krašto valdybos turėti 
vieną narį sporto reikalams, 
kuris rūpintųsi sportinės 
veiklos puoselėjimu. JAV ir 
Kanados kraštų LB valdy
bos jau turi narius sporto 
reikalams.

"Pasaulio Lietuvyje" yra 
įvedamas sporto skyrius, 
kurio redaktoriumi sutiko 
būti žinomas mūsų sporto 
veteranas Vytautas Gry
bauskas (jo adresas: 4144 
So. Maplewood Ave., Chica
go, Ill 60632, USA). Apie sa
vo pastangas ir atliekamus 
darbus sportinėje srityje 
painformuokite mus, o taip 
pat pasiųskite
korespondencijas bei nuot
raukas į "Pasaulio Lietuvio”

Lietuva vėl dėmesio centre
Nepriklausomybės šventė 

minima kasmet kiekvienos 
pajėgesnės Amerikos lietu
vių kolonijos. Gera, kad ši 
tautinė tradicija tęsiama, 
bet čia nieko naujo. Pasku
tinių dvejų metų naujiena 
yra ta, kad ši brangi lietuvių 
šventė jau nebe pirmą kartą 
minima Amerikos kongrese. 
Kaip jau esu minėjęs. Kong
reso dėmesys pavergtai 
Lietuvai ir kitoms Pabaltijo 
valstybėms ypač pabrėžtas 
po sovietų invazijos į Afga
nistaną.

Atstovų rūmuose ši 
šventė buvo paminėta vasa
rio 13 d. vadovaujant Illinois 
valstijos kongresmanui 
Annunzio. Kongresmanai 
savo kalbose iškėlė lietuvių 
tautos tragediją ir jos did
vyrišką kovą del laisvės. Kai 
kurie jų palietė Lietuvos 
praeities faktus, priminė 
gėdingą sovietų nepuolimo 
sutarties sulaužymą tarp 
Sov. Sąjungos ir Lietuvos, 
nors Sov. Sąjunga buvo pri
pažinusi Lietuvos nepri
klausomybę ir atsisakiusi 
visiems laikams į ją preten
zijų. Priminti ir areštai disi
dentų ir tikinčiųjų, religijos 
išpažinimo varžymas ir 
kitokių žmogaus teisių 
Kongresmanas Rodino pa
reiškė: "Amerikiečiai lietu
viams skiria ypatingą vietą, 
nes mes matome juose tą 
patį veržlumą ir tą patį pa
siryžimą, su kokiu mes 
patys kovojome dėl savo ne
priklausomybės". Atstovų 
rūmų užsienio reikalų komi
sijos pirmininkas C. Zabloc- 
ki savo kalboje lietuvių tau
tą pastatė pavyzdžiu ir ki
toms tautoms pabrėždamas: 
"Lietuvių tautos pasišventi
mas žmogaus laisvei yra 
skatinantis pavyzdys visoms 
tautoms, kovojančioms dėl 
laisvės ir tautinės tapatybės 
išlaikymo”. Svarbiausia iš 
šio minėjimo gal būtų tai, 
kad Lietuvai labai palankios 
48—nių kongresmanų kalbos 
įtrauktos į kongreso užra
šus, kurie bus labai naudingi 
Lietuvai ateity. Minėjime 
dalyvavo Lietuvos atstovas 
Dr. S. Bačkis ir kiti lietuviai 
veikėjai.

sporto skyrių.
PLB Valdyba ir ŠAL- 

FASS sutarė kartu organi
zuoti jaunųjų sportininkų 
išvyką iš Šiaurės Amerikos į 
1980 m. Australijos Lietuvių 
Dienas, įvykstančias nuo 
1980 gruodžio 26 iki 1981 
sausio 3 Adelaidėje. Šiose 
dienose bus taip pat iškil
mingai paminėta Australijos 
LB 30 metų gyvavimo su
kaktis.

PLB Valdyba jau pakvietė 
Šiaurės Amerikos ir Aus
tralijos Sporto Sąjungas į 
Antrąsias Pasaulio Lietuvių 
Dienas, kurios įvyks 1983 
metais. Tikimės, kad jose 
dalyvaus ir Europos bei 
Pietų Amerikos sportuojan
tis lietuviškas jaunimas. 
Platesnes informacijas apie 
sportininkų įsijungimą į Šas 
dienas pranešime vėliau.

Antanas Saulaitis, S.J. 
vicepirmininkas Švietimo 
Reikalams

Zigmas Žiupsnys, Narys 
Sporto Reikalams

LAIŠKAS IŠ AMERIKOS

Vasario 16 d. išvakarėse 
įvyko priėmimas mūsų 
atstovybes Washingtone. 
Dalyvavo virš 100 svečių, jų 
tarpe 11 kitų kraštų diplo
matų (kai kurie iš Trečiojo 
Pasaulio valstybių), Wa
shingtone esančių diplomatų 
vicedekanas ir dar svarbiau 
šeši pareigūnai iš Amerikos 
užsienių reikalų ministerijos 
bei joje dirbąs kun. Dr. J. 
Šarauskas. Verta dėmesio ir 
toji aplinkybė, kad dalyvavo 
Pabaltijo skyriaus viršinin
kas Longo su žmona. Buvo 
ten ir VLIKo pirm. Dr. K. 
Bobelis, PLB Valdybos 
atstovas Washingtone A. 
Gureckas ir kiti lietuviai 
veikėjai. Nuotaika buvo 
gana gera ir dėl to, kad da
bar jau nebeabejojama dėl 
lėšų gavimo diplomatinei 
lietuvių misijai Amerikoje 
išlaikyti.

Vasario 17 d. šv. Vardo 
katedroje Washingtone at
laikytos šv. Mišios už Lietu
vą. Katedra buvo pilna mal
dininkų, daugiausia kitatau
čių. Amerikietis dvasiškis 
visą savo pamokslą skyrė 
Lietuvai. Tautiniais rūbais 
vilkįs lietuvių jaunimas nešė 
aukas. Pamaldos baigtos 
Lietuvos Himnu.

Vasario 19 d. panašus į 
atstovų rūmų minėjimą 
vyko ir Senate su kalbomis, 
iškeliančiomis Lietuvos pa
vergimą ir jai daromas 
skriaudas. Ir čia dalyvavo 
Dr. S. Bačkis ir kiti lietuviai 
veikėjai.

Vasario 19 d. po pietų vie
noje atstovų rūmų salėje 
įvyko priėmimas su kalbo
mis, užkandžiais ir t.t. Jį su
rengė Liet. B—nės Wa- 
shingtono apyl. Valdyba, 
vyčių kuopa Washingtone 
Eadedant mokytojai I. 

aučkaitei. Dalyvavo apie 
100 svečių. Minėtinas vykęs 
salės dekoravimas: JAV vė
liava, lietuviška trispalvė, 
Gajausko, Petkaus ir kitų 
įkalintų mūsų kovotojų 
nuotraukos su trumpais jų 
veiklos aprašymais. Ypač 
minėtina pagrindinio kalbė
tojo ir lietuvių draugo R. 
Dornano, kongresmano iš 
Kalifornijos kalba, kurioje 
jis iškėlė sovietų užmačias 
nuo Katyno skerdynių iki 
Afganistano. Jis daug pas
tangų padėjo besirūpinda
mas Bražinskų byla ir Ga
jausko bei kitų įkalintų lie
tuvių išlaisvinimu. Lanky
damasis Sov. Sąjungoje vie
nam pareigūnui jis įteikė 
peticiją, pasirašytą žymių 
amerikiečių, kurioje prašo
ma paleisti B. Gajauską ir 
kitus lietuvius kalinius.

Kasmet lietuviai vis įgyja 
daugiau draugų. Lietuvių 
bylos suaktualėjimui dau
giausia, galbūt, padėjo pati 
Sov. Sąjunga, su Afganista
no invazija dar kartą paro
dydama savo nemaskuotą 
veidą. Didelė dalis ameri
kiečių iki invazijos tikėjo, 
kad tas veidas pasikeitęs ir 
pasisukęs demokratėjimo 
Kryptimi, bet dabar net ir 
tieins nebeliko jokios abe
jonės.

K. Audrėnas
■aswaw.vawawav

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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Bendruomenės lėšos
Ryšium su Australijos 

Lietuvių Bendruomenės 
metų paskelbimu, Mūsų 
Pastogės vedamasis "Bend
ruomenės klausimu” 
(28.1.80, Nr. 3) bando kritiš
kai apibūdinti šiandieninę 
bendruomenės padėtį. 
Straipsnyje iškeliama visa 
eilė negerovių, pastebimų 
bendruomenės veikloje. To
liau vedamojo autorius ragi
na "M.P.” skaitytojus rimtai 
apsvarstyti problemas, su
sijusias su bendruomenės 
veikla ir spaudoje dėl jų pa
sisakyti. Esą tada ir bend
ruomenės vadovybei būsią 
lengviau atitinkamus spren
dimus padaryti.

Atsiliepdamas j šį paragi
nimą, noriu pakalbėti apie 
bendruomenės lėšas, arba, 
tiksliau tariant, apie reikalą 
sustiprinti lėšų telkimo ak
ciją.

Jokia organizacija be už
tikrintos finansinės atramos 
negalės tinkamai atlikti jai 
pavestų darbų. Nutarimai, 
darbų planai bei sąmatos 
taip ir liks ilsėtis protokolų 
knygose, jei organizacijos 
iždas bus tuščias. Panašiai 
yra su mūsų bendruomene. 
Per 30-tį savo gyvavimo 
metų ji nesurado būdų su
kurti sau stipresnio ekono
minio pagrindo. Pagal sta
tutą, pagrindinės bendruo
menės lėšos turėtų ateiti iš 
narių mokamo lietuvio (soli
darumo) mokesčio. Po to 
sektų aukos ir rinkliavos. 
Ligšiolinis patyrimas rodo, 
kad iš šių šaltinių labai kuk
lios sumos tesurenkamos. 
Už metinį lietuvio mokestį 
šiandien tenupirktum tik 
2—3 kepalėlius duonos. 
Keista, bet atrodo, kad ir 
tokia auka mums perdidelė. 
Mes vis dar nenorim su
prasti, kad lietuvio mokestis 
yra kiekvieno bendruome
nės nario prievolė, o ne vien 
tik mandatas dalyvauti apy
linkės narių susirinkime.

Spaudoje 
------------ Lietuvis
be savo kalbos — nelietuvis!
Kandos "Tėviškės Žibu

rių” 10—11 numeriuose pas
kelbtas platesnis pasikalbė
jimas su rašytoju Juozu 
Kralikausku, laimėjusiu 7 
premijas. Iš pasikalbėjimo 
skaitytojas susidaro konk
retesnį vaizdą apie patį au
torių ir jo knygas. Pokalbio 
pabaigoje į klausimą "Kaip 
atrodo literatūrinis mūsų 
išeivijos domesys — ar ji il
gai skaitys lietuviškus kūri
nius? kitaip tariant, kaip 
žvelgiate į literatūrinę išei
vijos ateitį?", rašytojas Juo
zas Kralikauskas taip atsa
kė: "Išeivijoje mūsų litera
tūra — tai dalis Lietuvos. 
Manau, mūsų gyvybės ro
dyklė — kiek knygų išperka 
ir kiek jas perskaito. Kny- 
fos bei spauda — mūsų 

raujo srovė. Tikrasis pul
sas — nebe kiek parašoma ir 
išleidžiama, o kiek perskai
toma; ne Įdek rašančių, o 
kiek skaitančių. Lemtingai 
svarbu, kad jaunosios kartos 
neišsižadėtų lietuviško žo
džio, kad pamėgtų lietuvių 
literatūrą bei spaudą. Mūsų 
išeivija bus tol gyva, kol bus 
gyvas dėmesys lietuviškam 
žodžiui. Gi rašom ir skaitom 

Per tautines šventes šimtais 
renkamės į sales, bet tik 
vienas kitas stabtelėjame 
prie apylinkės valdybos iž
dininko staliuko lietuvio 
mokesčio sumokėti. Būtų 
neteisinga tvirtinti, jog 
dauguma tautiečių yra taip 
nejautrūs ir abejingi savai 
bendruomenei. Kad bend
ruomenei tik nuotrupos ten
ka, nemažai kaltos apylinkių 
vaidybos ir Krašto valdyba. 
Duodame tiems, kurie 
geriau organizuoti ir garsiau 
prašo. J.A.V. lietuvių bend
ruomenei pagrindinės paja
mos visuomeninei — politi
nei veiklai finansuoti ateina 
iš Vasario 16-tos proga or
ganizuojamų rinkliavų, ne
žiūrint, kad tą dieną ir kitos 
organizacijos renka pinigus. 
Tautiečiai patys apsispren
džia kam duoti. Tat sunku 
suprasti, kodėl mūsų bend
ruomenės valdybos tautinių 
švenčių progomis nevykdo 
rinkliavų, nors jos pačios tas 
šventes rengia. Lietuvos in
teresų gynimas gali ir turi 
būti vykdomas kiekviename 
krašte. Netolima praeitis 
patvirtino, kad ir Australi
jos lietuviai moka Lietuvos 
bylą ginti. Lėšos visuomeni
nei — politinei veiklai finan
suoti Australijos lietuvių 
bendruomenei yra labiau 
reikalingos, negu, sakykim, 
tokiai J.A.V. lietuvių bend
ruomenei, J.A. Valstijose 
yra susispietę mūsų politi
nių veiksnių centrai, ten yra 
Lietuvos pasiuntinybė, 
funkcionuoja konsulai, žo
džiu, ten yra galimas pasi
dalinimas darbu. Pas mus gi, 
tiek bendruomenės repre
zentacija, tiek ir Lietuvos 
reikalų gynimas tenka 
vykdyti bendruomenės va
dovams. Nereikia ir aiškinti, 
jog tuščiomis kišenėmis ne 
ką tenuveiksime.

Tas, kas buvo sakyta dėl 
bendruomenės vykdomo vi
suomeninio — politinio dar- 

apie tai, ką mylime, kuo gy
vename. Mūsų išlikimo 
problema — lietuviško žo
džio problema.

Pati pirmoji spausdinta 
knyga nuoširdžiai prašė: 
broliai, seserys, imkit mane 
ir skaitykit. Vėliau žymiau
sieji mūsų tautos mokytojai 
ir vadai prašė pamilti lietu
viškos knygos žodį. Knygą 
jie laikė pagrindine sąlyga 
tautos gerovei, net ir jos 
išsigelbėjimui ir išlikimui. Ir 
štai M. Mažvydo testamen
tinis prašymas ypač aktua
lus tapo išeivijoje. Dabar čia 
užvis aiškiau, kad lietuvybės 
branduolys yra lietuviškas 
žodis, kad jame slypi mūsų 
gyvybė, kad išlikimo laidas 
— kuo augštesnė mūsų kū
ryba bei kultūra.

Lietuvių kalba svarbesnė 
ir už Lietuvos žemę: lietuvis 
ir be savo žemės dar gali 
būti lietuviu, bet jis negali 
išlikti lietuviu be savo kal
bos. Taip bus ir ateityje, 
kaip buvo praeityje: ne Va
karai ir ne Rytai išgelbės ir 
apgins Lietuvą, ne broliškos 
respublikos ar broliai kai
mynai — tik lietuviškas žo
dis, lietuvių kūryba ir kul
tūra.” 

bo rėmimo, tinka ir kultūri
nio darbo sričiai. Gerokai 
pavėlavę įsteigėm Australi
jos Lietuvių Fondą. Iš fonde 
sutelktų lėšų jau buvo pa
remtos savaitgalio mokyk
los, lituanistiniai kursai, 
tautinių šokių junginiai, 
skautai, sportininkai, su
suktas filmas, išleista pora 
knygų.

Tačiau dabartiniai fondo 
ištekliai yra permaži, kad jis 
pajėgtų stambesnėmis su
momis pastoviai paremti li
tuanistinį švietimą ir šakotą 
kultūrinę veiklą. Pastovus 
fondo kapitalas turėtų pa
siekti bent šimtą tūkstančių 
dolerių. Tiek sutelkus, už 
kapitalą gaunamos palūka
nos ir papildomi įnašai įga
lintų fondą tapti galingu 
kultūrinės veiklos varikliu. 
Šimtas tūkstančių nėra ne
pasiekiama suma. Ją turėsi
me, kada suprasime, jog už 
Australijos lietuvių bend
ruomenės ateitį tik mes, šio 
krašto lietuviai, nešam at
sakomybę. Dėl to, ne kartą 
ir braunasi mintis — ar nes- 
kriaudžiame savos bendruo
menės telkdami lėšas J.A.V. 
veikiantiems fondams. Taip 
samprotaudamas anaiptol 
nežeminu tų fondų kilnios 
paskirties ir jų svarbos lie
tuviškiems reikalams. Rei
kalas eina apie tai, kur tie 
pinigai labiau reikalingi — 
ten ar čionai. Jei sutinkame, 
kad lietuvybės išlaikymas 
yra bendras visas išeivijos 
rūpestis, nežiūrint kuriame 
krašte lietuvis begyventų, 
tai tuo atveju, didesniųjų ir 
turtingesniųjų bend
ruomenių prievolė būtų pa
dėti mažesnėms, kurioms 
nutautėjimo pavojus yra žy
miai didesnis. Nepamirškim, 
kad Australijos lietuviai te
sudaro tik du procentus 
Šiaurės Amerikos lietuvių.

Būdami maža dalelė lais
vojo pasaulio lietuvių bend
ruomenės, mes geriausia jai 
pasitarnausime, kada savo 
materialinius išteklius ir tu
rimas intelektualines pajė
gas nukreipsime savo bend
ruomenės gyvastingumui 
išlaikyti.

J. Meiliūnas

Meno paroda per šias Lie
tuvių Dienas Adelaidėje nu
matoma kiek kitokio pobū
džio. Norint išvengti aukštų 
persiuntimo išlaidų ir, taip 
pat įtraukti daugiau ir ypač 
jaunesnių menininkų, bus 
rengiama grafikos paroda su 
atskiru ”Ex Libris’’ skyreliu. 
Beveik kiekvienas meninin
kas yra dirbęs grafikos sri
tyje, ar tai jis būtų tapytojas 
ar skulptorius, todėl tikiu, 
kad daugumas mūsų meni
ninkų šioje parodoje daly
vaus.

”Ex Libris” Australijoje 
nėra paplitęs, bet J.A.V. ir 
Lietuvoje plačiai naudoja
mas ir dabar Lietuvoje yra 
pasiekęs aukštą meninį lygį. 
’’Ex Libris” tai — tai maža 
asmeniška etiketė, užklijuo
jama knygos pirmame pus
lapy. Menininkai paprastai 
sukuria ką nors, kas yra 
charakteringa tam asmeniui 
pav. teatras, sportas ar 
mokslo šaka, kartu su var
du, pavarde ir "Ex Libris” 
žodžiais. Kam būtų įdomu 
daugiau apie tai sužinoti, 
siūlau pasKaityti ’’Metme
nų” No 27 (1974 m.). Šiuo 
pasiulymu norima įtraukti ir 
lietuvišką publiką prašant 
užsakyti pas vietinius meni

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIČKUS IR KRISTIJONAS

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, xvii, p. 276

Mažojoje Lietuvoje maras atnešė didelių pasikeitimų ir 
tautiniu atžvilgiu. Ištisi kaimai išmirė, ir labiausiai ten, 
kur buvo skurdžios gyvenimo sąlygos. Iš viso Mažojoje 
Lietuvoje liko 8411 tuščių ūkių. Tuščiuose kaimuose di
dysis Rytprūsių kolonizatorius kurfiurstas Fridrichas 
Vilhelmas apgyvendino daug kolonistų. 1732 m. vien iš 
Salzburgo vyskupijos atvyko 15.508 emigrantai.

*
1732 m. Prūsijos karaliaus įsakymu amtmonams buvo 

uždėta pareiga rūpintis, kad salzburgiečiai kolonistai 
rengtųsi gerais vokiškais drabužiais ir nemėgdžiotų vie
tos lietuvių nešiosenos.

Nežiūrint įsakymų, apie 18-to amžiaus vidurį, kai 
užaugo antroji kolonistų karta, tautybių maišymasis 
Rytų Prūsijoje labai suintensyvėjo.

METAI: VASAROS DARBAI

"Ak”, tarė Seimas, ” jau koktu su mūsų gadyne, 
Kaip jau šveisteris ir prancūzas Lietuvą gavo.
Rods, ir tarp lietuvninkų tūls randasi kiaulė, 
Kurs lietuviškai kalbėdamas šveisterį peikia, 
O tiktai ir pats, kaip tikras šveisteris, elgias”.

Kai lietuvninkai su vokiečiais susimaišė, 
Štai, ir viežlybums tuojau į nieką pavirto. 
Taip, kad klapai vyžų, viežlybai padarytų, 
O mergaitės krosytų marginių nekenčia. 
Klapai, kaip ponaičiai, su puikiais sopagaičiais, 
O nenaudėlės mergaitės su kedelaičiais, 
Lyg kaip jumprovos, pasirodyt jau nesigėdi. 
Taip lietuvninkai savo viežlybumą pražaidė.

METAI: ŽIEMOS RŪPESČIAI

(Prancūzai) lietuviškai kalbėdami valgo 
Ir jau rūbais mūs, kaip mes, vilkėti pagavo.

Tu, prancūziškas žioply! su šveisteriu storu 
Ir kas dar daugiaus susibastėt Lietuvą vargint, 
Ar negalėjot ten pasilikt, kur jus nuperėjo 
Ir varles bei rupuižes jus ėst pamokino?

(parinko A.K.)

Pranešimas
dailės parodos reikalu

ninkus sau "Ex Libris”, ku
rių vienas egzempliorius 
būtų paskui išstatytas paro
doje. Būtų malonu, jei spau
dos kioskai tuo reikalu pa
tarpininkautų.

Mes turime daug jaunų 
menininkų, apie kuriuos lie
tuvių visuomenė mažai ar 
visai nėra girdėjusi, todėl 
Lietuvių Dienų proga noriu 
surinkti žinias apie visus, 
senus ir jaunus, žinomus ir 
pasislėpusius, kurie užsiima 
menu Prašyčiau atsiųsti 
duomenų apie save: trumpa 
biografija, 3 savo darbų ir 1

DAR DAUGIAU 
VARŽOMAS 

SACHAROVAS

Tremtis Dr. A. Sacharovo 
į Gorkio miestą tuo nesibai
gia: jis atskirtas nuo savo 
senų draugų, nuo mokslo 
institucijų, o pastaruoju lai
ku Sovietų Mokslo Akade
mija atėmė jam teises būti 
tos akademijos nariu. Tai 
naujas Dr. A. Sacharovo pa
žeminimas ir tuo pačiu žmo
gaus teisių sulaužymas. 

asmenišką nuotraukas ir 
menini kelią — mokslas, pa
rodos, premijos užsakymai, 
galerijos ir pan. Tautiečiai 
prašomi patarpininkauti, nes 
gal ne kiekvienas meninin
kas šį pranešimą paskaitys. 
Ši medžiaga bus apipavida
linta ir išstatyta parodoje.

Menininkai, kurie sutinka 
dalyvauti parodoje, prašomi 
pranešti iki liepos 1 d. o me
džiagą apie save iki spalio 1 
dienos.

Adresas: Ieva Pocius 2 a 
Tailala Tee Myrtle Bank 
5064

Pasiekė priešingos žinios, 
kad V. Česiūnas, prievarta 
grąžintas į Sov. Sąjungą, 
nėra nusižudęs, bet gyvas. 
Esą, pasklidusi žinia apie jo 
mirtį buvusi klaidinga. Esą, 
jis kalbėjęsis su Vak. Vokie
tijos žurnalistu Vilniuje, 
stebėjęsis tokia nepagrįsta 
žinia, ir pasisakęs, kad "grį
žęs” iš Vak. Vokietijos jis iš
siskyręs su žmona, atleistas 
iš karinės tarnybos ir esąs 
instruktorius sporto klube.
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Nekaltas atsitiktinimas?
bendradarbisRašo DARŪNAS, mūsų sp 

šiaurės Amerikoje

Gyvename anksčiau ne
praktikuoto ambasadų uži- 
minėjimo laikotarpį. Kai 
anksčiau jų neliečiamumas 
buvo kaip neginčijama ak
sioma, kaip gerbtinas ir ki
taip neįsivaizduojamas da
lykas, tai dabar bet kokie 
teroristai tvarko jas kaip 
nori. Tam didžiausių įtaką 
turėjo Amerikos ambasados 
užėmimas Irane pereitų 
metų lapkričio 4 d. Galin
giausia pasaulio valstybė 
turėjo nusilenkti teroristų 
smurtui ir pildyti jų reikala
vimus. Tokiam darbui dau
gelį patraukė , kad teroris-
tai gali turėti jiems malonių 
nuotykių ir dėl to jiems nie
ko blogo neatsitinka. Dar 
didesnis nustebimas ir 
nelauktas precedentas buvo 
tai, kad net pati krašto val
džia kaip Irane tokius tero
ristus globoja. Nei Irano 
valdžia, nei visagalis jos 
valdovas ir tautinis bei reli
ginis autoritetas Khomeini 
visai nepriskyrė sau kaltės 
dėl Vienos konvencijos 
nuostatų sulaužymo. Nuo 
lapkričio 4 d. įvyko apie try
likos ambasadų užpuolimų. 
Jų charakteringiausias buvo 
betgi paskutinis — užėmi
mas Dominikonų respubli
kos ambasados Kolumbijos 
sostinėje Bogotoje.

Domininkonų ambasada 
savo krašto šventės proga 
surengė priėmimą diploma
tiniam korpusui. Po gero 
pusvalandžio jon atvyko 
prosovietinių kraštų šoferiai 
ir įteikė savo kraštų ten da
lyvavusiems ambasado
riams po raštelį. Kai kurie 
pranešimai šoferių nemini, 
bet visi sutinka, kad visų 
prosovietinių kraštų amba
sadoriai beveik visi kartu iš 
priėmimo išvyko. Po to mė
gino išeiti ir Amerikos am
basadorius, bet jam buvo 
pastotas kelias ir tuo mo
mentu prasidėjo ginkluotas 
ambasados užėmimas, kurio 
metu Amerikos ambasado
rius ir keli kiti asmenys bu
vo sužeisti. Viso sulaikyta 
apie 40 asmenų. Prasidėjo 
derybos tarp Kolumbijos 
vyriausybės ir ambasadą 
užėmusių kairiųjų pažiūrų 
teroristų, pareikalavusių 50 
milijonų dolerių, saugų iš
vežimą iš krašto, paskelbi
mą jų manifesto spaudoje ir 
paleidimą apie 300 jų draugų 
— politinių kalinių. Vyriau
sybė pasiūlė penkis milijo
nus ir atsisakė paleist’ kali
nius, kurie jų nuomone esą 
ne politiniai kaliniai, bet 
paprasti kriminalistai. Te
roristai išpildė pirmą vy
riausybės reikalavimą — 
paleido visas moteris ir 
Austrijos ambasadorių, 
kurio žmona yra arti mir
ties. Susiderėti nesiseka ir 
dabar. Teroristai grasina iš
sprogdinti visą ambasadą ir 
žūti kartu su suimtaisiais 
diplomatais, kurių ten yra 

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

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

Per pastaruosius 28 metus esame glaudžiame kontakte 
su katalikiška lietuvių bendruomene
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apie 13 ambasadorių ir eilė 
kito rango diplomatų bei 
tarnautojų.

Pastarosiomis žiniomis 
Bogoton atvyko Amerikos, 
Vak. Vokietijos ir Izraelio 
daliniai, specialiai paruošti 
kovai su teroristais.

Teroristų netrūksta jo
kiam pasaulio pakrašty. Bet 
kas jie? Dešinieji, kairieji ar 
kitokie radikalai? Niekas 
neabejoja, kad Kolumbijoje 
ambasadą užėmę yra mark
sistai. Nuomonės kiek ski
riasi apie Irano kairiuosius 
"studentus”: vieni juos va
dina patriotiniais studen-
tais, religingais žmonėmis, o 
kiti to paties plauko kaip ir 
Kolumbijoje — marksistai 
teroristai. Kiti nurodo, kad 
jie nekalbą persiškai, kaip 
kiti iraniečiai, bet arabiškai 
ir kad kai kurie kilę iš Liba
no ir Sirijos, kur veikia 
PLO. Kokių jie pažiūrų, aiš
kiausiai parodė paskutinieji 
įvykiai. Kai revoliucinė ta
ryba pareikalavo, kad "stu
dentai” perduotų jai ameri
kiečius įkaitus, prie amba
sados susirinko didelė minia 
marksistų ir ragino ”stu-

Rusijos Tol. Rytų politika

Viktoro Kalninio straips
nis apie rusų — kiniečių ne
sutarimus.

Vertimas iš "Australijos 
Latvietis” No 1506 — 
30.11.1979

19—tas šimtmetis yra 
bene tamsiausias laikotarpis 
Kinijos istorijoj. Valstybių 
skaičiuje, kurios užgrobė tą 
žemę, viena iš svarbiausių 
be abejonės priklauso Rusi
jai. Grasindamas karine in
tervencija Sibiro guberna
torius Murovjevas 1858 m. 
privertė kiniečius pasirašyti 
Aigunos sutartį kuria da
bartiniu laiku tarybų moks
lininkai taip atkakliai re
miasi.

Ryšium su šia sutartim 
Rusijos nuosavybėn perėjo 
Amūro upės ir Piejuros di
džiuliai plotai. Centrinė Ki
nijos valdžia neskubėjo su
tartį patvirtinti, taipogi ati
dėliojo vienašališkos Tjanc- 
zinos prekybos sutarties 
patvirtinimą. Tiktai 1860 m., 
kai anglų ir prancūzų kari
niai daliniai grasino užimti 
Pekiną, rusų diplomatui Ig- 
natjevui pavyko kiniečius 
priversti abi sutartis ratifi
kuoti.

Dar nevisai įsistiprinus 
Amūro ir Piejuros plotuo
se, Rusija jau ruošiasi apie 
naujus užgrobomus: eilė 
atėjo Mandžurijai. 1896 m. 
Rusija pareikalavo iš Kinijos 
koncesijų gelžkelio pratęsi

dentus” neperduoti įkaitų ir 
neleisti Jungtinių Tautų 
Komisijai pasimatyti su 
įkaitais. Khomeini, bijoda
mas naujos revoliucijos ar 
kitokiais sumetimais pakeitė 
savo nuomonę ir atsisakė 
remti revoliucinę tarybą už
virdamas "tyrų įsitikinimų 
jaunuolių” tvirtą nusistaty
mą neatiduoti įkaitų, kol ne
bus Irane paskelbtas šacho 
ir Amerikos pasmerkimas. 
Vos pasibaigė viena revoliu
cija, jau bręsta kita. Iranas 
ir toliau palieka anarchijos 
padėty. Prez. Carteris su
šaukė kongreso vadus ir sa
vo patarėjus, nušvietė susi
dariusią padėtį ir norėjo iš
girsti jų nuomonę. Neaišku, 
ką dar Amerika gali daryti, 
kad išlaisvintų įkaitus nes- 
pausdama Panamos, kad ši 
išduotų ten reziduojantį 
buv. šachą, kuris vėl sunkiai 
serga.

Vienas T.V. komentato
rius savo pranešimą apie 
ambasados Kolumbijoje 
užėmimą ir prosovietinių 
ambasadorių sutartiną išė
jimą baigia vykusiu klausi
mu: "Čia tik tiksliai susidės- 
tęs "atsitiktinumas", ar ...?”

Šie ir daugelis kitų įvykių, 
kaip Afganistano užėmimas, 
prasidedantis civilinis karas 
Salvadore ir neaiški padėtis 
Turkijoje, kuri jau vadina
ma "busimuoju Iranu", aiš
kiai įrodo, kas drumsčia pa
saulio ramybę ir taiką.

mui nuo Čitos iki Vladivos
toko.

Naujai gelžkelio linijai 
reikėjo skelti Mandžuriją. 
Išnaudojant gelžk. statybą, 
kaipo priežastį, Rusija oku
pavo visus didesnius Man- 
džurijos miestus — Harbiną, 
Mukdeną, Hailarą ir kitus. 
Kad už tvirtinus šiaurinės 
Mandžurijos okupaciją, rusų 
jūros eskadra, be jokio įspė
jimo, pagrobė uosto miestą 
Luišuną (vėliau pakrikštino 
Portarturo vardu). Ta pačia 
proga rusų kariniai daliniai 
užėmė ir Luidos miestą. To
dėl, 20—to amžiaus pradžioj, 
praktiškai, Rusija jau buvo 
okupavusi visą Mandžuriją.

Drauge su kitom valsty
bėm, Rusija taipogi dalyva
vo taip vadinamame ”bok- 
sierių sukilimo” numalšini
me. Užsienio valstybių in- 
terventų korpusui Kinijoj 
vadovavo rusų generolas 
Linevič. Tuo pačiu laiku, 
rusų administracija, jiems 
prijungus Amūro ir Piejuros 
sritis, nutarė "išaiškinti” ki
niečių klausymą. Pirmomis 
šio "aiškinimo" aukomis ta
po tūkstančiai Blagoveš- 
čensko miesto kiniečių, ku
riuos generolo Gribsko įsa-
kymu paprastai, suvarė 
upėn. Tuos, kurie atsisakė 
ar negalėjo plaukti į Kinijos 
pusę, plakė rykštėm, šautu
vų buožėm, durtuvais, arba, 
Paprastai, nušovė vietoje, 
ris dienas ir naktis, tęsėsi 

šios vyrų, moterų ir vaikų 
žudynės. Nemažas jų skai
čius, prigėrė Amūro upėje. 
Po Blagoneščensko, atėjo 
eilė ir kitom tolimųjų rytų 

.......kiniečių apgyventam vieto-

PARAMA 
menininkams ir 

meniniams vienetams
Australijos Taryba (The Australia Council) siūlo finan

sinę paramą menininkams ir meniniams vienetams, kad 
visuomenėje plėtotųsi menai / amatai ir būtų progų jais 
plačiai naudotis. Taryba turi septynius skyrius, apiman
čius visų menų / amatų sritis: čiabuvių meno, bendrojo 
meno, išdirbinių, literatūros, muzikos, teatro, tapybos.

Bendrojo meno skyrius rūpinasi įvairių sričių meno 
projektais ir etniniais menais — išdirbiniais atsižvelgiant 
1 bendruomenės reikalavimus tolimuose priemiesčiuose 
ar atstumais izoliuotose vietose.

Prašymams paskutinė data:

1980 m. gegužės 23 d. tokiems užsimojimams:

Festivaliams (įskaitant ir etninius festivalius); praplė
timo programoms, (platesnės publikos naudai); bendrojo 
meno organizatoriams ar sporto vadovams.

1980 m. liepos 17 d. tokiems užmojams:

Bendrųjų parengimų organizacijoms; bendrojo meno 
— amatų centrams ir studijoms; bendrojo meno draugi
joms ir jų narių paruošimui; bendrijų parengimų organi
zatoriams ir sporto vadovams. Etninių tradicinių ir liau
dies menams.

Vadovų projektams, kurie atskleidžia naujų kelių iš
vystant pasiruošimą ir profesionalinį išprusimą taikantis 
prie bendruomeninių reikalavimų .

Naujoji programa, pramatyta 1980 metams, skirta et
niniams menininkams — amatininkams ir jų draugijoms. 
Ribotas premijų skaičius pramatytas iškiliems meninin
kams, {rodžiusiems savo pajėgumą tradicinėje etninėje 
veikloje ypač specialiems parengimams.

Visą informaciją atsižvelgiant į siūlomus planus ir pra
šymų patiekimo datas siųsti Australijos Tarybai:

The Australian Council
P.O. Box 302

North Sydney, N.S.W. 2060

Atsiskaitę su kiniečiais 
Rusijai prijuntuos kraštuo
se, rusų kariškiai surengė 
"kraujo pirtį” Mandžurijos 
pasieniuose, vėliau ir Man
džurijos viduje. Apie rusų 
kariuomenės žvėriškumą 
Kinijoj, užsiliko žiaurūs liu
dininkų atpasakojimai: "Ty
lioj nakties tamsumoj rusų 
kariuomenės dalinys prisi
artino prie kiniečių kaimo ir 
surengė žvėriškas žudynes. 
Neilgai trukus, kokie 300 la
vonų gulėjo dar šilto kraujo 
klanuose, o kaimo pastatai 
tapo griuvėsiais. Jokių mal
davimų neklausydami, rusų 
kareiviai nesigailėjo nė vie
no.

Tų generolų skaičiuje, 
kurie vadovavo tų žudynių 
operacijoms, rasim ir tūlą 
Orlovą. Jis yra tas pats, ku
ris 1905 m. vadovavo suki
lėlių malšinimo ekspedicijo
je Latvijoj.

Caro valdžios politiką 
prieš Kiniją, bolševikai pas
merkė iki pat 1917 m. spalio 
perversmo. O Pragos miesto 
konferencijoj.net priėmė 
rezoliuciją, pavadintą "Ki
niečių Revoliucija”, kurioj 
Leninas rašė: "Rusijos pro
letariatas atydžiai seka Ki
nijos tautos revoliucijos pa
sisekimą ir pasmerkia rusų 
liberalizmo veiksmus, kurie 
parėmė carizmo užgrobimo 
politiką...”

Tačiau, tai rašyta dar 
prieš Lenino atsiradimą val
džioje, o kai jis ten įsitvirti
no, viskas pasikeitė. Dar re
voliucijos laikais, bolševikų 
valdžia stengėsi sulaikyti 
rusų imperijos suirimą. Tas 
pats Leninas 1922 m. išsita
rė: ’’Vladivostokas randasi 
toli, bet tai juk yra rusų 
miestas.n'’

CARO UŽGROBIMŲ 
PATEISINIMAS

Sovietų valdžia netik 
stengėsi pateisinti caro Ru
sijos užgrobimus, bet buvo 
easiryžus juos praplėsti, 

'ar Lenino laikais, sovietų 
Rusija, faktinai, perėmė 
savo kentrolėn visą išorinę 
Mongoliją ir Tana — Tuvu, 
paskelbus jas respublikom, 
nepriklausomom nuo Kini
jos, bet visai priklausomom 
nuo Sovietų Rusijos. 1944 m. 
Stalinas tas respublikas, 
paprastai aneksavo, pada
rydamas jas Rusijos federa
cijos autonominiu apskričiu 
(dabartiniu laiku Autonomi
nė Respublika).

Sovietų Sąjunga visai ne
sirengė atsisakyti nuo caro 
Rusijos vienašališkai pasi
rašytų sutarčių su Kinija. 
Kiek stiprai bolševikai tas 
sutartis iš pradžių paneigė, 
tiek vėliau jas su įnirtimu 
palaikė, nepamiršdami prie 
geros progos, prijungti nau
jų. Taip 1921 m. Leninas 
privertė Iraną pasirašyti 
sutartį, kuri, reikalui esant, 
duoda Rusijai teisę įvesti į 
Iraną rusų kariuomenę. Ne
reikia užmiršt, kad toji su
tartis ir šiandien — tebega
lioja.

1945 m. po Japonijos ka
pituliavimo, Stalinas pri
vertė Ciankaišeko valdžią 
pasirašyti naują sutartį, ku
ri faktinai buvo cariškos 
Rusijos sutarčių atnaujini
mas. Japonijos spaudimo 
rezultate 30—tų metų vidu
ryje, Maskva, žinomam lai
kui, nuo šių sutarčių atsisa
kė. Ryšium su nauja sutar
tim svarbiausios gelžkelio

’Nukelta į psl. 6
", . .. V. 4

4

konferencijoj.net


Lietuvių Dienos 
Adelaidėje

GRUODŽIO 28 d., SEKMADIENIS
11.00 vai. Pamaldos šv. Kazimiero lietuvių parapijos 

koplyčioje, St. Peters
8.00 vai. v. Teatro spektaklis

PASIRUOŠIMAI LIETUVIŲ DIENOMS 
ADELAIDĖJE

Š.m. kovo mėn. Lietuvių Namuose įvyko Lietuvių Die
nų komiteto posėdis. Krašto Valdybos pirm. V. Neve- 
rauskas pranešė, kad komitete įvyko pasikeitimas: Leo
nas Gerulaitis, nesuradęs Lietuvių Dienoms iždininko, 
pats tas pareigas pasiėmė, o pirmininko pareigas sutiko 
eiti V. Neverauskas.

Posėdyje diskutuotos parengimų datos ir salių užsaky
mai, LD atidarymas, apgyvendinimo reikalai, bilietų 
kainos ir kt.

Galutinai nustatyta LD programa:

GRUODŽIO 26 d., PENKTADIENIS
11.00 vai. Pamaldos Adelaidės kat. katedroje
1.00 vai. Oficialus LD atidarymas Adelaidės miesto 

salėje
8.00 vai. Literatūros, dainos ir muzikos vakaras Šv. Ka

zimiero lietuvių parapijos salėje

GRUODŽIO 27 d., ŠEŠTADIENIS
11.00 vai. Meno parodos atidarymas
2.00 vai. Sporto šventės atidarymas Forestville Basket

ball Stadium, Forestville
8.00 vai. v. Jaunimo vakaras Scott Theatre

GRUODŽIO 29 d., PIRMADIENIS
9.00 vai. ALB Tarybos narių suvažiavimo atidarymas 

Lietuvių Namuose, Norwood
8.00 vai. v. Tautinių šokių koncertas Apollo Stadium

GRUODŽIO 30 d., ANTRADIENIS
9.00 vai. ALB Tarybos narių suvažiavimas Lietuvių 

Namuose, Norwood
8.00 vai. v. Dainų šventė Adelaidės miesto salėje

GRUODŽIO 31 d., TREČIADIENIS
9.00 vai. ALB Tarybos narių suvažiavimas Lietuvių 

Namuose, Norwood
3.00 vai. Sporto šventės uždarymas Forestville Basket

ball Stadium

Tai yra pagrindiniai LD parengimai. Šalia jų vyks ir 
kiti; įvairių organizacijų suvažiavimai ir t.t.

Bus sudarytas apgyvendinimo komitetas, kurio parei
ga bus parūpinti nakvynes aktyviems LD dalyviams, Jau 
tartasi su keliais moteliais ir koteliais dėl apsistojimo są
lygų, kainų ir kt.

Kaip ir kiekvienos LD taip ir šios yra ruošiamos su at
sidėjimu ir rūpestingumu, nes tai yra vienas iš mūsų tau
tinių šaltinių, kuriame atgaiviname savo tautos sąmonę ir 
meilę savam kraštui.

Visi Australijos lietuviai kviečiami jau dabar planuoti, 
kad galėtumėte kuo skaitlingiau susiburti šių metų pa
baigoje Adelaidėje, didžiausioje Australijos lietuvių 
šventėje — Lietuvių Dienose! y

Reikalingos 
paskolos

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
naujo pastato statybai rei
kalingos paskolos. Tautie
čiai, norį investuoti arba 
skolinti tuo padėdami S.L. 
Klubui, prašomi kreiptis į 
Klubo Valdybos iždininką p. 
A. Migų tel. 726 4139 po 
darbo valandų.

Paskolų sąlygos: už ne- 
! terminuotas paskolas bus 
įmokama 9% metinių palū- 
I kanų.
! Terminuotos paskolos. 
’ Sumos, nemažesnės $ 
į 10.000: paskolos terminas ne 
’trumpiau kaip 3 (treji) me
tai, ir bus mokama 11% me
tinių palūkanų. Ypatingais 
atvejais, sulaužus skolinto
jui sutarto laiko terminą, 
bus mokama tik 9%.metinių 
palūkanų.

Klubui pinigai reikalingi 
tik po š.m. birželio 1 dienos. 
Bet norį skolinti dabar, pas
kolos bus priimamos. Suin
teresuoti kreipiasi į Klubo 
iždininką p. A. Migų po dar
bo valandų tel. 726 4139.

Sydnejaus Liet. Klubo 
Valdyba

Pakistanas nepriima 
amerikiečių siūlomos 400 
milijonų dolerių pagalbos 
apsiginkluoti. Šiam kraštui 
paramą teiksią kitos valsty
bes, kaip Saudi Arabija, 
Vak. Vokietija, Prancūzija, 
Japonija, Anglija.

PELKIŲ
Matas Mateika paskutinį 

kartą smogė kirviu į kamie
ną ir pridėjo ranką prie kak
tos. Jis žvelgė aukštyn, kur 
temstančiam danguj pušis 
stovėjo išdidi ir liekna, su 
snieguota viršūne.

Jis pasitraukė prie kitų 
darbininkų.

Medis apačioje grikštelė
jo, susvirduliavo, lyg neži
nodamas, į kurią pusę griūti. 
— ir, triokštelėjęs, nuslinko 
žemyn šlamšdamas. Krito 
staigiai. Vainikuota galva 
dusliai šlumštelėjo į žemę. 
Spiečius snieguliųištryško iš 
viršūnės. Pušis dar krūpte
lėjo, sušiureno pastarą kartą 
ir nutilo. Išskėtė šakas tarp 
kelmų, kurių susigūžusios 
eilės kirtimuose laukė nak
ties.

Mateika grįžo prie me
džio, nubraukė delnu per 
kamieną ir paglostė baltą 
rėžį su išplyšusia žievės 
juosta. Jis kalbėjo sau vie
nas:

— Tokia pušis! Tokia pu
šis...

— Mylimąją nukirto, — 
juokėsi vyrai.

Pamažu gulė snaigės ant 
šakų. Jis akimis permetė vi
są medį. Ūmai nusigręžęs, 
pasibruko kirvį su pjūklu po 
pažaste. Tiesiai per kelmy
nus kūprino į kaimą. Kur tik 
akys siekė, visur jis regėjo 
sugulusias eiles pušų ir eg
lių, begalinę srovę rudų ir 
sakuotų rąstų. Jis mąstė: 
"Koks naikinimas! Koks 
naikinimas!”

Grįžęs tarė:
— Šiandien keliauju na

mo.
Ir ėmė dėliotis daiktus.
— Nakčia, — abejojo šei

mininkas.
— Mėnesieną... .

Antanas Vaičiulaitis

TAKAS
— Bet dvi mylios.
Mateika tylėjo. Atsiklau

pęs ant grindų, jis kišo į 
krepšį duonos kepalaitį ir 
lašinių bryžą.

Po valandėlės jis tarė:
— Gal paskolintumėt mai

šą.
— Pralobai, pralobai! — 

nupūtė dūmą ūkininkas, ir jo 
pypkė cypė ir spragėjo.

—• Mat, jie alkani ten, na
mie. Ir tie mažyčiai...

Jis norėjo dar kažką tarti, 
bet jo lūpos ėmė vapsėti, 
kaip žmogui, kuriam graudu 
kalbėti, ir žodžiai užduso.

Šeimininkas, — o jis vadi
nosi Jonas Naigūnas, — pa
kilo nuo suolo, iškratė pele
nus į stalo kampą ir žiūrėda
mas, kaip asloje gęsta ki
birkštis iš pypkės, tarė:

— Maišą duosiu. Tik aš 
manau: pasiimk dabar, 
kiek pakeli be vargo, — li
kučius atvešiu antrą švenčių 
dieną.

— Būsit mieste?
— Jei sakau!...

— Gerai, gerai! Ir marški
nius paliksiu, — reikia dau
giau maisto...

— Taip! — pratarė Naigū
nas, linguodamas galva.

Sutemos rinkosi į trobą, 
tokios skystos ir šėmos 
žvaigždėtų vakarų sutemos. 
Ant lovos, prie lango, drie
kėsi geltonas mėnesienos 
keturkampis.

Iš tvarto grįžo Jonienė, 
milžusi karvę.

— Šiandien su darbais su
gaišau, — ji skundės ir įžie
bė skalą, kurią dantyse laikė 
medinis diedas.

Ji buvo liesa ir pageltusi 
moteriškė, su augšta kakta. 
Vos padėjo kibirą, kai ją už
puolė kosulys. Ji kosėjo už
dusdama, įtraukus vidurius 

ir rankomis krūtinę suspau
dus. Akyse jai sužvilgo aša
ros.

— Kad būtų medaus, — 
pasigaikščiodama ji kalbėjo, 
— išsivirčiau... išsivirčiau su 
liepžiedžiais... Tada man 
praeina...

Atbula rankovės puse, 
kaip vaikai daro, ji nubraukė 
ašaras ir košė pieną, kurio 

■burbulai pūtėsi ir sproginėjo 
puodynėje.

— Mūs bitukes vokiečiai 
sudegino, — tarė ji po 
valandėlės. — Buvo penki 
aviliai, o spiečiai toki stip
rūs...

— Žinai ką, Liudvika, — 
prabilo vyras, — užsuksiu 
pas dėdę, — jis turės me
daus.

— Taip vėlai? — tarė ji, 
nužnybdama žariją nuo ska
los.

— Palydėsiu štai Matą.
— Ar jau išeina?
— Taigi.
Po vakarienės, į kurią 

grįžo išraudę vaikai, rogu
tėmis leidęsi nuo'upės šlaito, 
abu vyrai iškeliavo. Buvo 
vaiski mėnesienos naktis. 
Kaimynijoj gūdžiai kaukė 
šuva, žvaigždės aukštai bu
vo stambios ir drebėjo, kaip 
benukrentą rasos lašai.

Matas žengė atlašus. Šia
me žiemos pusiautamsy jo 
įkritusios akys, žandų įdu
bimai priminė juodas dėmes. 
Su pjūklu ir kirviu po ranka, 
su krepšiu ant strėnų, jis 
keliavo aukštas, įsižiūrėjęs į 
laukų platybes, į tas sniego 
lygumas, kurios tolumoj 
niūriu ruožu susibėga su 
dangum.

Naigūnas, kuris nešė jam 
duonos kepalą, tarė:

— O aš dar galvojau, kad 
nesiskubinsi namo. Pačioj 
darbymetėj...

Jis ėjo palinkęs į priešakį, 
ilgomis, nukarusiomis ran
komis, ir kalbėdamas vis 
kreipė savo didelį veidą į 
Matą, tartum norėtų kiaurai 

žmogų perprasti.
— Užteks jau... —atsakė 

tasai.
— Taip, taip... Ir aš pama

nau: sunku jiems ten mies
te...

— Kur čia bus lengva...
Mateika norėjo dar ką 

tarti, bet jam dabar buvo ir 
graudu, ir malonu: jam ro
dės, kad Jonas užsiminė apie 
jo šeimą, — apie tą mažytį 
Stasiuką, tokiomis didelėmis 
akimis nubalusiam veide, ir 
apie žmoną, ir apie Bronę...

— Ne iš gero juk ėjau, — 
pasakė jis Naigūnui, kuris 
žvelgė į jį ramiai ir stengda
masis suprasti. — Prieš karą 
gyvenau tegu nepuikiai, bet 
dėl kąsnio neturėjau vargo. 
Nūn ėmė iš visų pusių verž
ti: nei kuro, nei duonos, nei 
darbo. Gal būtume dar ken
tėję. Bet vaikai... Staselis. 
Jis toks mažas, o gudrumą 
savo turi.

— Vaiko neapgausi.
— Taigi... Vieną dieną 

kaip ten buvo, kad aš kruti
nu lūpas, lyg kramtyčiau ką 
nors. Berniukas atkiūtino 
prieš mane, žiūrėjo, žiūrėjo: 
’’Tėti, ką valgai?” — paklau
sė jis. O man jo žodžiai — lyg 
peiliu... Ir iškeliavau į girias. 
Na, bus geriau dabar. Ir keli 
variokai skamba kišeniuj.

Ėjo tylėdami, kol Naigū
nas prabilo:

— O čia jau skirsimės...
— Dar geras kelio galas 

prieš akis. Aplinkui pelkės 
— tokia alkūnė!

— Kam tas šuolis į šalį — 
keliauk tiesiai.

— Kad įgarmėčiau kur į 
properšą!

— Pasisaugosi, Vasarą, 
taip, šių liūnų neišbrisi. Ta
da čia tik žalčiai šliaužioja. 
Gyvatės vaikus perisi. O 
žiemą numina žmonės taką.

— Nežinojau.
— Parodysiu, ir žinosi. 

Galiu pavedėti valandžiukę.
— Tik ar ne per vėlu bus 

pas dėdę...

Naigūnas juokėsi:
— Pas dėdę per vėlu! — 

Žmogau, ten — kaip vienuo
lyne! Jie kažin kolei vaka
ruoja, ligi atkalba rąžančių, 
ligi atgieda apie Adomą ir 
Jievą. Senis net gyvenimus 
šventųjų skaito.

— Senoviški žmonės...
— Senoviški, senoviški.
— Kaip tie medžiai, ku

riuos svetimi kerta.
Matas staiga nutilo: jis 

nebuvo pratęs tokiais žo
džiais kalbėti.

Ūkininkas liūdnai jam 
pritarė:

— Skurdu žiūrėti, kaip jie 
naikina... O štai ir takelis. 
Retas kas juo vaikšto, bet 
jei įsižiūrėsi gerai — ir pė
das rasi. Jų ir laikykis. Nu
krypęs į šalį, pateksi į kokią 
akį ir... Žinai, pernai metais 
čia trys vokiečiai priburbė- 
jo... Eik rankos tiesumu, o 
mėnesienoj pėdsakus leng
vai atseksi.

— Kad tik nesutemtų: lyg 
ir niaukiasi iš vakarų.

— Ne, — pasižiūrėjęs 
sprendė Naigūnas. — Ten 
skystas debesys, tik kol že
mai, atrodo juodas ir sun
kus. Iš tikrųjų — tik marška. 
Aptrauks mėnulį, nubirs 
kelios snaigės... O dabar su
die!

— Pasilikit sveikučiai... 
Ačiū jums...

— Ką čia! Keliauki su 
Dievu.

Kai Matas nusisuko ir 
kiek paėjėjo, ūmai išgirdo 
balsą už savęs: atsigręžęs 
pamatė ūkininką, stūksantį 
sniege, lyg ir padidėjusį nuo 
nykaus ir išblėsusio žiemos 
naktų šviesumo. Dūlavo jis 
ten kažkaip šiurpiai ir neže
miškai, o jo balsas sklido to
li, lyg būtų sakomas sušalu
siam ir išmirusiam pasauliui.

— Dar būčiau užmiršęs, — 
jis šaukė, — jie anoj pusėj 
turi sandėlius ir laiko sargy-
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Rusijos Tol. Rytų politika
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linijos Mandžurijoj, buvo 
Paskelbtos — abiejų vaisty

tų bendra nuosavybė. Pur- 
tarturą paskelbė kaipo 
bendrą jūros bazę, bet jos 
gynyba buvo pavesta tiktai 
Sovietų Sąjungai. Ir kai ko
munistai Kinijoj perėmė 
visą valdžią i savo rankas, 
tai ir tada Stalinas neskubė
jo atsisakyti nuo taip palan
kios Maskvai sutarties. 1949 
m. Maotcetungas asmeniš
kai atvyko į Maskvą ir mė
gino prikalbėti rusus, kad 
atsisakytų tų vienašališkų 
sutarčių. Visa, ką jis pajėgė 
išgauti —- tai 1950 m. pasira
šytą naują "draugiškumo ir 
tarpusavės pagelbos” sutar
tį. Siame susitarime Sovietų 
Sąjunga tik atsisakė nuo 
savo privilegijų pačioj Kini
joj, bet pastatė įvairias są
lygas. Viena iš jų buvo tai
kos sutarties pasirašymas 
su Japonija, kurios Rusija 
neskubėjo vykdyti.

1952 m. Maskvoj prasidė
jo nauji pasitarimai, kurių 
rezultate rusai sutiko Man- 
džurijos gelžkelį, be jokio 
atlyginimo, atiduoti kiniečių 
jurisdikcijai. Visgi tarybų 
priežiūroj liko Kinijos jūros 
bazės. Buvo aišku, kad Sta
linas nutarė ten kietai įsi
tvirtinti. Po Stalino mirties, 

Pelkių...
Atkelta iš psl. 5 

bą. Pasisaugok: žmogaus jie 
nesigaili. Kel auki sveikas!

Ir juodu išsiskyrė. Vėlu 
dar nebuvo. Mateika galvo
jo, kad miestelį pasieks ge
rokai prieš vidunaktį. Tie
siai juk ir kelias kokia 
valanda trumpesnis. Taip, 
Staselis jau miegos. Žmona 
kartais gula negreitai. Gali 
ją rasti adant ar lopant. Ta
da ir Bronė zys aplink moti
ną, it širšė. Ne, tos mergai
tės pervirš jis nemylėjo: to
kia draska, susipeša su vai
kais. Parbėga kartais visa 
murzina ir purvais apsitaš
kius. O Staselis! Meilus kaip 
ėriukas. Na, aš jam nupirk
siu naujas kelnaites. Ir val
gyti bus tau ko. O, ir kepa
las, net ranką sveria...

Aplinkui buvo lyguma, 
toli ten atsirėmusi į juodą 
girių ruožą ir į gilų dangų, 
kur stambios žvaigždės dre
bėjo. Nieko čia neaugo, vien 
tik samanų kupstai po balta 
pluta. Kur nekur stiebėsi 
nušiuręs lendrių ir švendrų 
kuokštelis, nespėjęs nugriū
ti į liūną ir likęs speigams ir 
šiaurės vėjams. Vietomis 
styrojo trumpi ir stambūs 
stagarai, apsisagstę 
lediniais spygliais, kurie už
gauti trupėjo ant žemės. Ir 
akių tiesumu buvo įmintos 
pėdos — vienur giliau ir su 
apšalusiais kraštais, kitur 
lengvos ir vos įžiūrimos.

Pačiame pelkių vidury jis 
rado beržą, žemą ir skursnų, 
nežinia kieno galybės čia at
neštą, įdiegtą ir augintą. 
Mateika atsikvėpė ties me
džiu, čiupinėjo sustirusias 
beržo šakas ir glostė žievę.
Juodų debesų siena jau bu

vo pakilusi ir stūmėsi prie 
mėnulio, šalto ir bailaus tose 
erdvėse. Debesies viršūnė 
buvo išsitaršiusi, ir štai vie
nas skystas jo pluoštas per
bėgo per mėnulį.

Bus daugiau

Mūsų Pastogė Nr. 12, 1980.3.3

ryšium su krize Kremliuje ir 
tarybų pirmūnų kivirčais dėl 
vadovybės, jie turėjo svar
besnių problemų. Todėl 
Chrusčovo — Malenkovo 
valdžia, rudenį 1954 m., su
tiko su kiniečių reikalavimu, 
atitraukti rusų kariuomenę 
iš abiejų jūros bazių: — 
Portarturo ir Dalnijos. Da
bar tarybų valdžia stipriai 
apgailestauja savo elgesio. 
Aišku, kad ir tas dar neiš
sprendė teritorinių proble
mų tarp Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos. 1964 m. Maotcetun
gas, kalbėdamas su japonų 
politikais, išsitarė: r,Haba- 
rovska, Vladivostokas ir 
Kamčatka tapo Rusijos teri
torija, tik prieš 100 metų ir 
mes dar nesam įteikę jiems 
savo pareikalavimų.” Niekas 
neliudija., kad kiniečiai, šiuo 
klausimu, būtų pakeitę savo 
pažiūras.

Kiniečiai Sovietų Sąjun
gai gali patiekti dar ir kito
kią sąskaitą. Nežiūrint caro 
kariuomenės 1900 m. įvyk
dytų žvėriškumų Blagoveš- 
čensko ir kitose tolimųjų 
Rytų vietovėse, kur buvo 
nužudyta tūkstančiai kinie
čių, Rusijai visgi nepasisekė 
visų kiniečių kilmės gyven
tojų sunaikinti. Prisime
nant caro administracijos 
padarytas skriaudas, kinie
čiai, rusų revoliucijos lai
kais, gana dideliais skaičiais, 
dalyvavo raudonosios armi
jos daliniuose, taipogi ir 
partizanų būriuose. Už tokį 
patarnavimą Stalinas, savo 
galybės laikais, žiauriai su 
jais atsilygino. 1923 m. gy
ventojų statistika miestuose 
rodė, kad Amūro upės Pie- 
jūros rajonuose ir rytų Sibi
ro plotuose yra daugiau kaip 
40 tūkst. kiniečių. 30—se 
metuose viešai skelbtuose 
aprašymuose apie Vladivos
toko miestą, teKdavo pami
nėtas nuostabus — kolori
tas, kokie miestai priduoda 
kiniečių krautuvės, restora
nai ir maži teatrėliai. Dabar 
Vladivostoke kiniečių visai 
nerasi. Jie visi išnyko Čekos 
rūsiuose ar koncentracijos 
stovyklose. Tai, ko caro ad
ministracija negalėjo atlikti, 
t.y. išvalyti Tolimųjų Rytų 
nuo kiniečių, su pasisekimu 
atliko tarybinė jėga.

Naujas santykių pablogė
jimas tarp Maskvos ir Peki
no prasidėjo, kai Rusija pra
dėjo kartoti prieš Kiniją di
džiai šovinistišką politiką. 
1957 m. spalio mėn., Sovietų 
Sąjunga ir Kinija pasirašė 
sutarti aprūpinti jos kariuo
menę naujausia militarine 
technika, kurioj turėjo būti 
ir atominių bombų pavyz
džiai. Ryšium su šia sutarti
mi, Maskva 1958 m. parei
kalavo kontrolės
teisių apie jau esamų kinie
čių atominių ginklų gamini
mą. Pekinas griežtai atsisa
kė tokią kontrolę jiems duo
ti. Todėl 1959 m. Maskva 
minėtą sutartį užginčijo ir 
nuo to laiko prasidėjo viešas 
kiniečių — rusų ideologinis 
karas. Rusai taipogi nutrau
kė sutartį dėl ekonominės 
pagelbos ir atšaukė iš Kini
jos visus savo specialistus.

NAUJAS SANTYKIŲ 
PAAŠTRĖJIMAS

1969 m. ideologinis karas, 
gasino virsti į tikrąjį karą.

ie Usuri upės tarp abiejų 
valstybių įvyko kariniai 
susirėmimai. Visgi šio šalto
jo karo laikais, Maskva ven- 

1, psl, 6 

gė "susprogdinti paskuti- 
niustiltus” galimam susita
rimui su Kinija. Bet tarybų 
strategai vis ..dar tebesap
nuoja apie tokią galimybę.

Todėl, tarybinėj propa
gandoj buvo jaučiamas no
ras visą kaltę užmesti Mao- 
tcetungui asmeniškai , po 
jo mirties paaiškėjo, kad Ki
nijoj santykuose su Sovietų 
Sąjunga, jokio pasikeitimo 
neįvyko. Dar daugiau: — 
keičiant savo "uždarų durų" 
politiką prieš Vakarus ir 
perimant vakarų techniką, 
technologiją ir kreditus, Ki
nijai radosi galimybė gana 
greit pasivyti Sovietų Są
jungą karinės pramonės 
sferoje (kai kurių specialistų 
manymu, tai galėtų įvykti 
20—ties metų laikotarpyj). 
Todėl kai kurių rusų milita- 
ristų galvosenoj pasireiškė 
mintys apie "preventyvinį 
karą”. Visgi ir tokiam kare 
Maskvai mažai vilties pa
siekti galutinę pergalę. To
dėl, kad apsidraudus nuo 
rytų pavojaus ir išaiškinus 
ginčijamus klausimus 
Maskva, dabartiniu laiku, 
išmėgina naujus pasitarimus 
su kiniečiais.

AR ĮMANOMAS
SUSIARTINIMAS?

Ar yra įmanomas naujas 
susiartinimas tarp Sovietų 
Sąjungos ir Kinijos Respub
likos? Gana sunku apie tai

pas Pertho lietuvius
eučiams už p. G. Capkaus- 

ienės globojimą jos viešna
gės metu.
Apie baltiečių ir pavergtų 

tautų veiklą kalbėjo p.p. Mi
liauskas ir Steckis. Abu nu
siskundė ne tiek finansinės 
paramos stoka, kiek negau
siu dalyvavimu tų organiza
cijų parengimuose, protestų 
eisenose, demonstracijose ir 
t.t.

Į Liet. Kunigų Sekretori
ato pasiūlymą laikinai ar 
Bastoviai įdarbinti Perthe 

etuvį kunigą pirm-kė 
Pareiškė, kad kroatas kun.

omich patenkinamai 
aptarnauja tikinčiųjų reika
lus ir lietuvių bendruomenės 
labai gerbiamas. Taip pat ir 
p. V. Laukaičio pasiūlymas 
atvykti ir įsteigti Katalikų 
Federacijos skyrių pritari
mo nesulaukė. Patarta suin-

METINIS SUSIRINKIMAS

Pertho apylinkės pir
mininkė p. Francienė susi
rinkimui pirmininkauti pak
vietė p. Miliauską, sekreto
riauti paprašytas p. Jaude- 
gis. Pasiūlyta darbotvarkę 
papildai pranešimu apie 
naujai įgytus bendruomenės 
namus. Pirmininkaujantis p. 
Miliauskas pasakė, kad 
namai yra kitos organizaci
jos žinioj, o namų įgaliotinis 
tokio pranešimo nebuvo pa
ruošęs. Valdybos pirmininkė 
išsamiai apibūdino valdybos 
veiklą suminėdama žymes
nius įvykius, kaip tautinių 
švenčių ir išvežtųjų minėji
mus, Naujų Metų sutikimą, 
G. Čapkauskienės koncertą. 
Kr. Valdybos pirmininko 
apsilankymą. Iš iždininko ir 
Kontrolės Komisijos prane
šimų paaiškėjo, kad metinės 
pajamos palyginant su 
praėjusiais metais padvigu
bėjo, o tuo pačiu atitinkamai 
pagyvėjo ir visa bendruo
menės veikla. Baigdama 
pirmininkė padėkojo vi
siems, visokeriopai talkinu
siems dalyvavimu ir rėmu- 
siems pinigais valdybos 
pastangas. Ypatingą padėką 
pirm-ke pareiškė p.p. Kas-

Geros kokybės persiškas 
kilimas turi apie vieną mili
joną mazgų vienoje kvadra
tinėje pėdoje. Apskaičiuoja
ma, kad kilimai išlaiko savo 
kokybę apie 500 metų. 

spręsti. Analizuojant tarp 
abiejų valstybių susidėju
sius istorinius santykius, at
rodo, kad toks susiartinimas 
gal ir būtų įmanomas, nes 
Sovietų Sąjunga niekad ne
atsisakys nuo savo hegemo- 
niškų pretenzijų. 0 milži
niškąja! Kinijai su jos dina
miškuoju nacionalizmu įvai
rios rusų pretenzijos Azijoj, 
nėra priimtinos. Žiūrint iš 
kitos pusės, vistik nereikia 
pamiršti, kad netik Sovietų 
Sąjungoj, bet ir Kinijoj val
džia randasi komunistų ran
kose. Jeigu tarp dviejų ga
lybių ir įvyktų laikinas susi
tarimas, tai tik kitų tautų 
sąskaitom Maskvos valdo
vai, dabartiniu laiku, deda 
visas pastangas, tokį susita
rimą pasiekti. Todėl čia ver
ta keletas žodžių tarti apie 
rusų delegacijos pirmininką 
šiuose pasitarimuose.

Jis yra Leonidas Iljičov, 
kurio karjera prasidėjo dar 
Stalino laikais. Būdamas 
laikraščio "Pravda” vyriau
siu redaktorium, jis nepails
tamai darbavosi rusofuo-šo- 
vinistiškos propagandos 
stiprinimui. Šioji propagan
da pareikalavo nemažai 
aukų. Pavyzdžiui, žydų in
teligentija daro jį atsako- 
mingu, daugelio pasižymė
jusių žydų rašjrtojų, taipogi 
ir gydytojų sulikvidavnnu. 
Dar Chruščovo laikais Dji- 
čovas buvo paskirtas propa
gandos ir agitacijos skyriaus

VISAIP
Taikydamasis prie prog

resuojančios inflacijos No
belio premijų fondas Švedi
joje nutarė šiems metams 
Nobelio premijas 10 % pa
didinti taip, kad kiekviena 
premija šiais metais sieks 
238.763 dolerius. Metinės 
Nobelio premijos skiriamos 
už atsiekimus ir nuopelnus 
medicinos, fizikos, chemijos, 
literatūros ir ekonomijos 

premiją skiria Norvegijos 
parlamentas. 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

vedėju. . Vėliau, kompartijos 
centrinio komiteto skereto- 
rium propagandos klausi
muose. Savo rolėj Djičovas 
sėkmingai dresiravo savo 
kultūros darbuotojus, < 
taipogi pravesdavo tarp 
Chruščevo ir pirmaujančios 
inteligentijos pagarsėjusias 
sueigas.

Dabar, būdamas Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų 
vice-ministeriu, Ujičovas 
vadovauja pasitarimuose su 
Kinija. Tačiau kiniečiai nėra 
nei jų rašytojai, nei gydyto
jai, kuriuos jis galėjo diri
guoti pagal savo norą.

Laisvai vertė (a.g.) 

teresuotiems susitarti pa
tiems.

Valdybos pir—kė nusi
skundė, kad atsiranda as
menų, veikiančių bendruo
menės vardu, kurie kalba, 
atstovauja, susirašinėja 
kompromituodami išrinktus 
b—nei vadovauti tuo pasta
tydami asmenis ar organi
zacijas į nepatogią padėtį.

Dėl mokesčių mokėjimo 
Pasaulio Lietuvių ir Krašto 
Valdyboms pirmininkaujan
tis p. Miliauskas pasisakė, 
kad kol iš tų organizacijų 
nieko negaunama, nereikią 
joms ir mokėti (?!Į. Apie so
lidarumo mokestį iš viso net 
neužsiminta.

Iškilo klausimas išrinkti
laikraščių korespondentus ir 
paprašyti, kad redakcijos 
nedėtų ypač anoniminių ko
respondencijų, kurios dažnai 
prasilenkiančios su tiesa. 
Kandidatų į nuolatinius ko
respondentus neatsirado,, 
pasilikta prie esamos padė
ties.

Dar Valdyba kreipėsi į 
moteris, kurios galėtų susi
rinkimų, minėjimų ar kito
mis progomis gaminti val
gius, užkandžius, iš kurių 
pelno (jei tokio būtų) galima 
būtų papildyti ar pagerinti 
namų inventorių. Taip pat p. 
E. Stankevičius prašė pa
galbininkų jam padėti namų
valdyme, nes vienam ne vi- .> 
sur galima suspėti.

Gaila, susirinkime neiškilo 
mintis turint dabar palan- 
kias sąlygas pasirūpinti tau- , 
tiniu švietimu, savaitgalio ' 
mokykla.

Susirinkime dalyvavo 33 v 
asmenys. j e

M

«SĮĮ(

■
M

Sydnejaus moksleivių 
ateitininkų ir jaunučių įžodis 
įvyks balandžio 27 d. tuoj po 
pamaldų Lidcombe parapi
jos salėje. Šiai iškilmei jau
nieji sparčiai ruošiasi.

Sydnejiškė Ginta. Viliū- 
naitė, būdama Šiaurės 
Amerikoje aplankė ir Gyva- 
tarą bei jo vadovę p. G. 
Breichmanienę. Ginta gyva- 
tariečių buvo tiesiog ant 
rankų nešiojama.

mm
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Gerb. Redaktoriau

Rašau šį laišką, norėda
mas atkreipt sporto sky
riaus skaitytojų dėmesį kas 
liečia moterų rinktinę, kuri 
buvo sudaryta praeitos 
sporto šventės metu Can- 
berroj. Aš visuomet galvo
jau, kad ta komanda, kuri 
surenka daugiausia laimėji
mų, tampa sporto šventės 
laimėtoja ir turi garbę va
dintis čempionais. O pavie
niai žaidėjai kiekvienas 
stengiasi žaist kaip galint 
geriau, kad atkreipus dėme
sį žiūrovų, trenerių bei 
sporto vadovų ir tuo būdu 
patekus į rinktinę. Kiekvie
nam žaidėjui garbė repre
zentuoti Australijos lietu
vius Australijos lietuvių 
rinktinėje. Aš neturiu nieko 
prieš žaidėjas, kurios buvo 
išvardintos Australijos lie
tuvių moterų rinktinėj, bet 
jaučiu, kad turiu pareikšt 
protestą dėl to, kad iš šven
tės čempionų komandos į 
rinktinę papuolė tik dvi žai
dėjos. Jau 9 metai kaip da
lyvauju sporto šventėse, 
kaip žiūrovas, žaidėjas bei 
treneris. Priėjau išvados, 
kad nesvarbu, kaip tu gerai 
žaisi sporto šventės metu, 
bet tas dar nereiškia, kad 
dėl to gali patekti į rinktinę, 
nes yra du svarbesni daly
kai. 1) Jeigu buvai rinktinėj 

pereitais metais, tai turi gerą 
šansą būti išrinktas ir vėl. 2) 
Kiek populiarus esi trenerių 
arba snorto vadovų akyse. 
Nejaugi šių metų
moterų ir mergaičių rinkti
nės buvo sudarytos iš anks
to? Nemėgstu minėt pavar
džių, bet žiūrovai, kurie ste
bėjo Geelongo moterų rung
tynes, manau, sutiks su ma
no nuomone, kad Julie Obe- 
liūnienė visas rungtynes su
žaidė labai gerai, ypač pas
kutines prieš Melbourną 
įmesdama net 26 taškus. Ir 
taip pat Aldona Brown per 
visą sporto šventę žaidė 
kaip prityrusi gynėja. Ma
nau, kad šios abi žaidėjos 
buvo vertos patekti į moterų 
rinktinę. Taip pat ir žemiau 
18-kos metų mergaitės. 
Geelongiškės baigė 
vietoj pralošdamos 
prieš Melbourną, bet 
tinę pateko tik viena 
Zenkevičiūtė. O 
šventėj labai gerai žaidė ir 
Rima Kaladytė bei Rožė Šu- 
taitė. Šitokie dalykai labai

antroj 
tiktai 

į rink- 
Linda 
sporto

Nesunku nustatyti nuotolį 
tarp žaibo ir jūsų. Blykste
lėjus žaibui jei trenksmas 
jus pasiekia po trijų sekun
džių tai sužaibavo maždaug 
už kilometro, nes garsas ei
na apie 300 metrų per se
kundę. 

numuša žaidėjų ūpą ir norą 
dalyvauti sporto šventėse. 
Pažiūrėkit, kiek iš kokio 
klubo žaidėjų pateko į mote
rų rinktinę. Geelongo Vytis 
pirma vieta — dvi žaidėjos, 
Melbourne Varpas antra 
vieta — trys, Adelaidės Vy
tis trečia vieta — keturios, 
Sydney Kovas ketvirta vie
ta — trys ir Canberros Vil
kas penkta vieta — viena. 
Mergaitės: Melbournas pir
ma — 4-rios žaidėjos, Gee- 
longas antra — 1, Adelaidė 
trečia — 3, Sydnejus ketvir
ta — 2. Taigi, žiūrint iš šalies 
taip atrodo, kad Geelongo 
nelabai kas mėgsta.

Aš jaučiu tą, ką aš čia pa
rašiau. Jeigu skaitytojas su
pras teisingai, tai matys, 
kad nieko neužgaunu ir 
nieko nenoriu užgaut. Taip 
pat noriu pranešt, kad šis 
straipsnis yra vienkartinis, 
ir todėl nesileisiu į jokias to
limesnes diskusijas.

E. Kardas 
Geelongo moterų krepšinio 

treneris

ADELAIDĖS "VYTIS” - 
GEELONGO "VYTIS” 44:43

Tokiu rezultatu pasibaigė 
moterų krepšinio rungtynės 
30-toje sporto šventėje Can- 
berroje. Dėl rungtynių pro
tokolavusios mergaitės klai
dos oficialus rungtynių re
zultatas užfiksuotas 47:42 
Geelongo naudai. Jei Gee-

Kovo 7 d. ALB Krašto 
Valdyba Adelaidės Liet. 
Namuose sukvietė spaudos 
darbuotojus jau antrai 
spaudos koferencijai, kuri 
buvo turininga ir jauki. 
Krašto Valdyba dalyvavo 
pilname sąstate ir kiekvie
nas valdybos narys padarė 
išsamų pranešimą iš savo 
srities.

Kr. Valdybos pirmininkas 
V. Neverauskas priminė, 
kad Australijos Lietuvių 
Bendruomenė šiais metais 
švenčia savo 30 metų su
kaktį, kuri turėtų būti ir ati
tinkamai paminėta spaudoje 
ir bendruomenės padali
niuose. Kr. Valdyba per 
Mūsų Pastogę norėtų iš
girsti platesnių pasisakymų, 
nuomonių ir kritikos Valdy
bai. Prieš akis stovi trys 
veiklos variantai: stagnaci
ja, vietos tempas ir spėrus 
žingsnis su jaunąja karta. 
Mūsų tikslas, kad jaunimas 
domėtųsi bendruomenės 
gyvenimu. Jaunoji karta 
daugelio bendruomenės
veiklos plonybių nesupranta 
ir svarbiausia — nenori su
prasti.

Be jaunimo bendruomenė 
suplėks kaip sena duona. 
Įsikūrimo rūpesčiai, atskirų 
politikierių žalinga veikla 
bendruomenės dirvoje tarsi 
ožkabarzdžiai nustelbė jau
nuosius daigelius. To pasė
koje esame praradę jauni
mą.

Reikės daug pastangų, kol 
jaunimas tarškės su mumis 
vienoje bričkoje gana duo
bėtu bendruomeninės veik
los vieškeliu. Padėtis nėra 

longo krepšinio mėgėjai bu
vę ir nebuvę sporto šventėje 
tiki, kad jie tas rungtynes 
laimėjo, tai yra jų sąžinės 
reikalas. Tačiau aš, aprašy
damas 30-tos šventės krep
šinio pirmenybes "Mūsų 
Pastogėje” pateikiau taip 
kaip aš jas mačiau.

L.B. ("M.P." Nr. 9) labai 
jautriai pergyvena, kad aš 
kritiškai įvertinau mūsų vy
rų krepšinio rinktinės tre
nerio vadovavimą rungty
nėse prieš Canberros Can
nons, kurias mes pralaimė
jome 55:57. Treneriai — ne 
dievai ir juos galima kriti
kuoti lygiai kaip ir "Mūsų 
Pastogės" sporto skyriaus 
bendradarbius.

Treneris Stasys Šutas, 
neginčijamai užsitarnavo 
pagyrimų už veiklą Austra
lijos lietuvių krepšinyje, ta
čiau L.B. begirdamas trene
rį prasilenkė su tiesa teig
damas, kad jo vadovaujami 
mūsų vyrai pirmą kartą 
įveikė latvius pereitose pa- 
baltiečių žaidynėse Sydne
juje.

LIETUVIAI - LATVIAI 
58:56, tokiu rezultatu mūsų 
vyrų krepšinio rinktinė 
įveikė latvius pirmose pa- 
baltiečių žaidynėse Adelai
dėje 1969 metais. Lietuvius 
krepšininkus tada treneravo 
buvęs Australijos olimpinės 
rinktinės žaidėjas Algis Ig
natavičius, kuris ir dabar 
treniruoja Adelaidės "Vy
ties” krepšininkus.

Robertas Sidabras 

ALB Krašto Valdyboje
(IŠ SPAUDOS DARBUOTOJŲ KONFERENCIJOS)

beviltiška, bet nubyrėjimų 
neįmanoma išvengti.

Šie metai mūsų bendruo
menei bus labai gausūs sve
čiais iš užsienio. Pirmoj eilėj 
tai narsus zanavykas, šokęs 
nuo rusų laivo, nuteistas Si
biro katorgai, paleistas įsi
kišus Amerikos prezidentui, 
atplukdytas New Yorkan ir 
perduotas VLIKui. Tai Si
mas Kudirka. Jis Adelaidėje 
bus birželio 15 d. Iš Adelai
dės S. Kudirka vyks į Pert- 
hą, Melbourną, Hobartą, 
Canberrą ir baigsis jo kelio
nė Sydnejuje. Kitas stam
baus kalibro svetys tai ant 
Pegaso sėdįs ir Parnasą pa
siekęs, laiko kiek apėstas 
poetas Stasys Santvaras. 
Įsimylėjęs į Australiją prieš 
ketvertą metų joje viešėjęs 
rašytojas ir žurnalistas 
Andrius Norimas žada daly
vauti adelaidinių Lietuvių 
Dienų literatūros vakare. Iš 
Lietuvos ketina Australijoje 
lankytis Vilniaus operos so
listė Tallat Kelpšaitė. Per 
Velykas Adelaidėje numa
tomas plataus masto simpo
ziumas — diskusijos. Bus 
retai pasitaikanti proga pa
siklausyti, kaip kuliami miš
rių vedybų, indifirencijos ir 
abuojumo dirsių pilni šiau
dai. Tarp kitų čia pasirodys 
ir Mūsų Pastogės redakto
rius V. Kazokas, gi ateinan
čiame ALB Krašto Tarybos 
suvažiavime dalyvaus Pa
saulio Liet. B-nės pirminin
kas inž. V. Kamantas, kuris 
bus mūsų garbės svečias.

Ateinančių Lietuvių Die
nų varpai palengva įsupami 
ir pradės gausti kviesdami

Ir sumainė žiedelius

Nuotraukoje Katrina (Einikytė) ir Algimantas Milvydas. 
Vestuvių aprašymą žiūr. praeitame Mūsų Pastogės Nr.

visus į dvimetinį Australijos 
lietuvių kermošių Adelaidė
je. Bene didžiausia Lietuvių 
Dienų staigmena bus diri
gentės ir solistės G. Vasi- 
liausienės organizuojamas 
vaikų choras, kuris jos pa
čios apskaičiavimu susidės iš 
apie 80 galvų.

Bus gausi lietuvių daili
ninkų paroda, kuriai vado
vaus mūsų iškili skulptorė 
Ieva Pocienė. Jaunimo ta
lentų vakarui pirmu smuiku 
gros mokytoja E. Varnienė. 
L. Gerulaitis smulkiai nupa
sakojo visą Lietuvių Dienų 
programą, kuri jau ruošiama 
spaudai. Drąsiai galima 
tvirtinti, kad ateinančios 
Lietuvių Dienos Adelaidėje 
savo apimtimi ir kokybe 
pranoks iki šiol buvusias ne
atsižvelgiant, kaip įvykiai 
fermentuosis Afganistane.

Toliau pirm. V. Neve- 
rauskas paminėjo, kad jo ir 
L. Gerulaičio vizitas pas 
Pertho lietuvius buvęs 
našus ir naudingas. Tokios 
išvykos padrąsinančiai vei
kia tolimos Vak. Australijos 
lietuvius.

Daug brandžių pareiški
mų teko praleisti, nes pir
mininkas neleido naudoti 
magnetofono juostelių, o už
sirašyti negalima suspėti. 
Klausimų metu buvo pasiū
lyta į susitikimus su S. Ku
dirka pakviesti latvių ir estų 
laikraščių atstovus. Be to, 
pirmininkas buvo užklaus
tas, kaip jis elgtųsi, jei 
dabar pasitaikytų proga nu
vykti į dabartinę Lietuvą. 
Mūsų Pastogės Nr. 5 VLI- 
Kas savo atsišaukime ape
liuoja, kad nė vienas lietuvis 

nevažiuotų Lietuvon, o to 
pat laikraščio Nr. 6 Pasaulio 
Liet. B-nės Valdybos atsi
šaukimas ragina vykti. Tai 
ko gi klausyti? Pirmininkas 
atsakė, kad jis elgtųsi pagal 
savo sąžinę, bet kaip ALB 
Krašto Valdybos pirminin
kas PLB Valdybai yra pa
valdus.

Išvados. Krašto Valdybos 
iniciatyva pabendrauti 
draugiškoje atmosferoje su 
spaudos bendradarbiais yra 
visokeriopai sveika. Dar 
daug dalykų iki metų pabai
gos teks aiškintis, gvildenti 
ir rasti tinakmų atsakymų. 
Pirmutinis rūpestis bus — 
ar tikrai išrinktas Krašto 
Tarybos narys gali atsto
vauti bendruomenės dvasią 
ir mintį. Šį klausimą iškėlė 
pati Krašto Valdyba remda
masi tuo, kad į Tarybos na
rius daugiausia renkami tie, 
kurie pasisako, kad važiuo
sią, o ne tie, kurie galėtų ir 
privalėtų važiuoti.

VI. Dumčius

Sovietai Afganistane dar 
privežė daugiau kariuome
nės ir pavasariui atėjus tiki
si palaužti partizanų pasi
priešinimą. Prieinamose 
vietose jau dabar sovietai 
tankais apsupa ištisus kai
mus ir juos sudegina.

Prie Maskvos olimpijados 
boikoto prisidėjo Prancūzi
ja, Vak. Vokietija ir Olandija 
Europoje. Priskaitoma apie 
60 kraštų, kurie ketina boi
kotuoti Maskvos olimpijadą.

KREDITOAD-JA "TALKA" veikia visų naudai...
Mūsų1 Pastogė' ftr. 12,'i986fS.'£l,‘psV 7
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Informacija
PARENGIMŲ KALENDO
RIAUS SYDNEJUJE

PAPILDYMAS

Skelbiant Sydnejuje lie
tuviškų parengimų kalendo
rių įvyko praleidimų, ku
riuos čia papildomai skel
biame:

Birželio 28 d., šešt., Aus
tralijos Lietuvių Fondo va
karas Lietuvių Klube.

Liepos 20 d., sekm., Da
riaus ir Girėno minėjimas. 
Rengia šauliai.

LKB KRONIKA

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikoms Leisti Są
junga jau išleido LKB Kro
nikos penktą tomą, kurio 
kaina 5 dol. minkštais ir 7 
dol. kietais viršeliais.

Kviečiame lietuvius kny
gą įsigyti ir ją platinti.

Greitai bus išleista LKB 
Kronikos anglų ir prancūzų 
kalbomis pirmieji tomai.

Maloniai prašome visų 
lietuvių aųkų, nes leidėjams 
trūksta dar didelių sumų 
Kronikos knygoms leisti.

Prašome Kronikos knygas 
užsisakyti ir aukas siųsti 
šiuo adresu: LKB Kroni
koms Leisti Sąjunga, 6825 
So. Talman Ave., Chicago, 
UI. 60629.

IN LOVING MEMORY OF 
LITHUANIA

Tokiu užrašu prasideda 
trijų valandų filmas, kurį 
pagamino Sydnejaus ’’Dai
nos” choro steigėjas, dabar 
verslininkas Pranas Saka
lauskas ir jo žmona Marija.

Tai yra beveik visa 10-toji 
Dainų Šventė Sydnejuj vy
kusi 1978 metais. Tuo metu 
buvo atvykusi ir ’’Grandinė
lė” iš Clevelando, USA, ir jų 
pilnas šokių koncertas Re
gents teatre taip pat sutal
pintas šiame filme.

Filmo įvadui P. Sakalaus
kas įjungęs Sydnejaus atei
tininkus moksleivius, Virgi
niją Braželytę, Reginą La- 
šaitytę, Laną Štasiūnaitytę, 
Loretą Šarkauskaitę ir Rai
mundą Stasiūnaitį. Filmą 
susideda iš keturių dalių. 
Kiekviena dalis vaizduoja 
chorus ir tautinius šokius, 
kur dainas ir šokius lydi 
Lietuvos vaizdai.

Pasibaigus filmui, kurį

LOS ANGELES DRAMOS 
SAMBŪRĮ IŠLYDĖJUS

PADĖKA

Nusileido paskutinė už
danga, nuskambėjo aplodis
mentai, pasibaigė paskutinis 
Los Angeles Dramos Sam
būrio spektaklis, su mielais 
vaidintojais atsisveikinta 
aerodrome. Nors spektakliai 
jau praeityje, bet tų spek
taklių vaizdai ir visų, prisi
dėjusių prie jų sėkmės, dar
bai neužmiršti.

Spektaklių pastatymas 
Melbourne ir Sydnejuje 
būtų likusi tik bergždžia 
mintis be pasiaukojimo ir 
pasišventimo, kurį parodė 
nemaža dalis Australijos 
lietuvių. Reiškiu savo gilią 
padėką ir pagarbą visiems, 
kurie savo darbais bei atsi
lankymu spektakliuose su
darė sąlygas sėkmingai Los 
Angeles Dramos Sambūrio 
viešnagei Australijoje.

Ypatinga padėka priklau-

PRIMINIMAS
BENDRADARBIAMS

Dažnai bendradarbiai, ra
šydami korespondencijas iš 
vietinio gyvenimo, minėda
mi asmenis tepamini tik jų 
pavardes visai praleisdami 
vardus. O vardus ar bent 
vardų inicialus paminėti yra 
labai svarbu, nes kiekviena 
korespondencija nėra vien 
tik informacija iš vietinio 
gyvenimo, bet drauge ir do- 
kumantacija, kuri ateity gali 
būti labai reikšminga. Re
dakcija atsitiktinai gali ži
noti kai kurių darbuotojų 
vardus ir korespondencijas 
papildyti, tačiau kiekvienu 
atveju vardai prie minimų 
pavardžių būtina pridėti, 
nes svarbu aprašyti ne vien 
tik patį įvykį, bet ir tuos as
menis, kurie veikia ir mi
nimi.

M.P. Red.

Pranas Sakalauskas pade
monstravo kovo 16 d. Lietu
vių Klube organizacijų ats
tovams ir kviestiniams sve
čiams, buvo susilaukęs ir 
kritikos.

Filmas darytas be specia
lių apšvietimų, tad supran
tama, kad filmuojant grupes 
virš šimto žmonių, neįmano
ma atpažinti kiekvieną žmo
gų-

Stebint šį filmą žiūrovui 
kyla mintis, kur yra riba 
Lietuvos meilei, kiek reika
linga pasiaukojimo šitokiam 
darbui ir pinigų... Paklausus 
P. Sakalausko apie išlaidas, 
jis kukliai atsako, kad gal 
pilnai dešimt tūkstančių 
dolerių ir nekainavo... Pra
nas savo aparatūros neturi 
tad visus aparatus teko 
nuomuoti.

Šį filmą dalimis drąsiai 
galima rodyti Ethnic Tele
vizijoje, kur nei viena kita 
tautinė grupė toli gražu nie
ko panašaus neturi ir negali 
parodyti.

Paskambinus į Ethnic Te
leviziją ir painformavus apie 

SYDNEJAUS SKAUTŲ AUŠROS TUNTAS

balandžio 13 d. 1 vai. skautų žemėje Ingleburne ruošia

Atvelykį — gegužinę
Aušros Tuntas maloniai kviečia visus iš arti ir toli 

atvykti i stovyklavietę po pamaldų. Bus žaidimai, mar
gučių ridinėjimas, Velykų Bobutė, turtinga loterija, mar
gučių konkursas ir kitokios linksmybės.

Konkurso laimėtojai bus suskirstyti į keturias grupes: 
a) žemiau 6 metų, b) tarp 7 — 10 metų, c) tarp 11 — 15 
metų ir d) virš 15 metų — jaunimas ir tėveliai.

Valgiai ir gėrimai bus gaunami vietoje. Lauksime!

Aušros Tuntas

so p. Alisai Baltrukonienei, 
be kurios pastangų ir darbo 
spektaklių pastatymai Mel
bourne būtų buvę sunkiai 
įmanomi. Ačiū p. Baltruko
nienei.

Dėkoju p. Baliui Stankū- 
navičiui už kelionių bei vieš
bučių tvarkymą vienašgės 
metu, p. Algiui Karazijai už 
didelį pasiaukojimą pade
dant tvarkyti sceną.

Sunku visus išvardinti bei 
išminėti, kurie prie tų darbų 
prisidėjo. Prašau atleisti, jei 
šiame sąraše nesate įtrauk
ti. Dėkoju Melb. Apylinkės 
Valdybai, Aušros Teatrui, 
Melb. Liet. Namų Valdybai 
bei namų šeimininkėms, K. 
Prašmutui, kun. P. Vaseriui, 
J. Juškai, Ig. Aleknai, A.

Parengimai

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Balandžio 4 d. Did. Penktadienis. 
Klubas uždarytas.

Balandžio 5 d., šeštadienį, Klubas bus 
atidarytas, bet šokių nebus

Balandžio 6 d., sekm. 7 vai.
VELYKINIAI ŠOKUI

Programoje trijų asmenų šokio ir 
akrobatuos spektaklis:

THE DANISH DELIGHT

Balandžio 12 d., šeštad., 8 vai.
HAVAJŲ VAKARAS 

Įėjimas su bilietais $ 5 asmeniui 
Bus programa ir vakarienė

Balandžio 27 d., sekm. 3 vai.
L.B. KRONIKOMS LEISTI 

KOMITETO POPIETĖ 
Kalbės svečiai iš Amerikos

VISUR
PRISIMENANT ANTISO- 
VIETINĘ DEMONSTRA
CIJA SYDNEJUJE

Kovo 15 d. Pavergtų Tau
tų Komitetas buvo suorga
nizavęs sėkmingą antisovie- 
tinę demonstraciją Martin 
Plaza, Sydnejuje. Aktyvi 

šį lietuvišką filmą pareigū
nai susidomėjo ir priminė, 
kad iš lietuvių bendruome
nės neturi jokių reikalavimų 
dėl lietuviškos programos 
ethninėje televizijoje. Ko
respondentas užtikrino, kad 
toks oficialus reikalavimas 
bus pasiustas greičiausiu 
laiku.

Gr į žtant prie šio filmo 
gamintojų, negalime pa
miršti, kad Prano žmona 
Marija yra vokietaitė, kuri 
ne tik leido savo vyrui dary
ti tokias didžiules išlaidas, 
bet ir pati talkininkavo. Ma
rija išvyksta į Europą pas 
savo gimines. Dr. A. Mau- 
ragis bendruomenės vardu 
padėkojo p.p. Sakalauskams 
už tokį didelį darbą ir palin
kėjo poniai Marijai 
laimingos kelionės. kor.

Karazijienei ir maloniems 
artistų šeimininkams bei 
globėjams.

Sydnejuje dėkoju Sydne- 
jaus Lietuvių Klubo Vado
vybei, Atžalos Teatrui, V. 
Kazokui, P. Rūteniui, A. 
Dudaičiui, K. Stašioniui, A. 
Laukaičiui, K. Ankui, V. 
Burokui, S. Skoruliui, artis
tų šeimininkams bei globė
jams.

Pajamų likutis, padengus 
Melbourne bei Sydnejaus 
išlaidas, viršijo keturis su 
puse tūkstančio (4500) dole
rių, kurie perduoti Los An
geles Dramos Sambūriui 
dalinai padengiant jų kelio
nės išlaidas.

Vyt. Juška

VISAIP
latvė veikėja Paula Šakne 
buvo išsinuomavusi rusiškos 
meškos kostiumą, kas pat
raukė žiūrovų ir T .V. dėme
sį. Tenka pasidžiaugti, kad 
šias išlaidas dalinai padengė 
lietuviai B.S. $ 10 ir Edv. 
Rašymas $ 5. Gi latvių laik
raštyje toji demonstracija 
net nebuvo reklamuojama. 
Ačiū aukotojams.

Pav. Tautų Komitetas 
N.S.W.

f------------------------------- -
TRADICINIS MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO

Margučių Balius
i įvyks balandžio 12 d., šeštadienį, Melbourne Lietuvių
j Namuose
i Pradžia 7 vai.
i Gros orkestras. Bus šilta vakarienė, loterija, margučių
! premijavimas ir kiaušinių ridenimo konkursas
į Įėjimas $ 8

Kviečiame visus atsilankyti
• Stalus užsisakyti pas: Juozą Petrašiūną tel. 232 5034
i Antaną Adamkavičių tel. 465 3284
ii
I________________________________ ,__________ -

Velykų švenčių metu AL
FAS Valdyba organizuoja 
lietuvių sportininkų išvyką į 
Perthą, W.A., kur lietuvių 
vyrų krepšinio rinktinė 
susitiks su vietinėm pajė
gom, latviais ir lietuviais.

***

Taip pat per Velykas 
Adelaidėje įvyksta Studijų 
Dienos ir ALB apylinkių bei 
seniūnų suvažiavimas. Tiki
masi, Adelaidėje svečių bus 
gausiai.

***
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Hamiltono tautinių šokių 
grupė Gyvataras, prieš ket
vertą metų viešėjęs Austra
lijoj, švenčia savo veiklos 30 
metų sukaktį ir ta proga ba
landžio 3 d. rengia iškilmin
gą koncertą. Gyvatarui nuo 
pat pradžios vadovauja p. 
Genovaitė Breichmanienė, 
kuri turėjo per Velykas at
vykti į Australiją kaip taut, 
šokių instruktorė, bet grei
čiausia Gyvataro sukaktis 
tam pastojo kelią. Jei^u bus 
kviečiama, p. G. Breichma
nienė galėtų atvykti į Aus
traliją rugpiūčio pabaigoje.

***

— Įdomu, kodėl judviejų 
su Onute sužadėtuvės taip ir 
iširo?

— Nieko nuostabaus. Mu
du niekaip negalėjome išsi
aiškinti, katras kurį labiau 
mylime.

Mokytojas: Na, sakyk 
Antanuk, kiek bus penkis 
kartus po penkis?

Antanukas: dvidešimt du!
Mokytojas: pagalvok, o 

jeigu aš sakau dvidešimt 
penki!

Antanukas: ką čia, pone 
mokytojau. Mes esame mo
kykloje, bet ne varžytinėse.

N.S.W, 2200

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35 
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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