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ĮTAMPAI BRĘSTANT
Rašo DARŪNAS, mūsų specialus bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Carteriui prezidentaujant 
Ameriką užsienio politika 
dalytina Į du laikotarpius: 
ligšiolini iki sovietų invazi
jos į Afganistaną ir dabar 
prasidėjusi po invazijos. Tie 
du laikotarpiai visai nepa
našūs i vienas kitą: pirma
jame Carteris bučiavosi su 
Brežnevu, antrajame žada 
panaudoti ginkliuotas jėgas 
prieš tą patį Brežnevą ir jo 
agresyviąją imperiją. Tokio 
didelio pasikeitimo
nesitikėta iš
Carterio, ir Carterio naujieji 
žingsniai nustebino daugelį 
politikų.

Savo kietąją liniją Carte
ris pradėjo kalba kongrese 
išdėstydamas savo doktriną, 
kuri esanti dar griežtesnė už 
buv. pres. Nixono 1969 m. 
Tada Nixonas buvo žadėjęs 
parūpinti priemonių savo 
draugams Art. Rytuose, jei 
jie būtų užpulti, bet nesian- 
gažavo kariauti. Tada padė
tis, žinoma, buvo kitokia, 
nes Amerika turėjo sau pa
lankų Irano šachą su draus
minga ir moderniškai gink
luota Irano kariumene. 
Daugelis pripažįsta, kad 
Nixono užsienių politika bu
vusi pati geriausia. Pats 
svarbiausias Carterio kalbos 
ir doktrinos pagrindas glūdi 
jo žodžiuose: "Betkokios už
sienio jėgos mėginimas pa
imti savo kontrolen Persijos 
įlankos šalis bus laikomas 
užpuolimu pačių Jungtinių 
Amerikos Valstybių gyvy
binių interesų ir bus atmuš
tas betkokiom priemonėm 
įskaitant ir karinę jėgą." 
Carterio priskyrimą Persi
jos įlankos šalių prie gyvy
binių Amerikos interesų 
Maskva pavadino kvailyste. 
Priminė, kad jei kas ir kišis 
ten, tai tik pati Amerika. 
Tačiau vienas sovietų parei
gūnas išsireiškė, kad jei 
Amerika nepadės sovietams 
išgauti naftos pačioj Rusijoj, 
tai Sov. S-gai kitos išeities 
nebūsią, kaip tik veržtis prie 
Art. Rytų versmių. Be ame
rikiečių pagalbos rusai 
nepajėgia savo naftos vers
mių pilnai išnaudoti. Vakarų 
specialistai teigia, kad jau 
1985 m. Rusija turės ir sa
viems reikalams importuoti 
naftos iš kitur. Po invazijos į 
Afganistaną prez. Carteris 
uždraudė parduoti sovie
tams grąžtus naftai išgauti, 
kompiuterius ir kitokias 
technologines priemones, 17 
milijonų tonų javų. Už agre
siją sovietai turį mokėti 
konkrečią kainą.

Šalia to savo kalboje Car
teris kongresui siūlė: 1. pra
vesti vyrų ir moterų regis
traciją 18 - 26 m. amžiaus 
grupėse, kad neužkluptų 
pavojus nepasiruošusių. To
kių numatoma 17 mil. asme
nų. Registracija paprastai 
yra pirmas žingsnis į naujo

kų šaukimą. Kai kurie sena
toriai ragina skelbti mobili
zaciją pašaukiant atsaragi- 
nius. Dabar Amerika turi 
apie du su puse milijono ka
riškoje uniformoje, raudo
noji Kinija 4.5 mil., gi Sov. 
S-ga pusantro karlto dau
giau, negu Amerika. 2. Pa
didinti kreditus naujiems 
ginklams įsigyti ir bendrai 
krašto gynybai. Iš kitų pre
zidento bei jo pareigūnų pa
aiškėja, kad per ateinančius 
penkerius metus gynybai 
numatoma išleisti apie vieną 
bilijoną dolerių. Numatoma 
įsigyti 50 naujų CX trans- 
fiorto lėktuvų, apie 100 karo 
aivų, iš kurių 15 tektų grei

tosios užduoties (Task 
Force) tarnybai, kuri veiktų 
panašiai kaip ugniagesiai: 
skubiai nuvykę turės sulai
kyti prasiveržusį antpuolį 
iki pribus reguliari 
kariuomenė.. Bus daroma 
viskas, kad Amerikoje ar jos 
pakraščiuose esančios 

' tolimų distancijų raketos

Okupanto replės gniaužiasi

LIETUVOJE SUIMTI 
SASNAUSKAS IR 

SKUODYS

"Gruodžio 11 d. buvo su
imtas Julius Sasnauskas. 
Smerkdami represijas dėl 
pažiūrų, reikalaujame pa
leisti Antaną Terlecką ir 
Julių Sasnauską”. Šiais žo
džiais į JTO Generalinį 
Sekretorių Kurt Waldhei- 
mą, Helsinkio Susitarimų 
Baigiamąjį Aktą pasirašiu
sių šalių vyriausybes, ”Tap- 
tautinės Amnestijos” orga
nizaciją, ir Europos bei 
Amerikos Helsinkio grupes 
kreipėsi 151 lietuviai. Pasi- 
rašiųjų tarpe yra: Antanas 
Račas, Sofija Račienė, Hen
rikas Račas, Veronika Ra
čienė, Gerutė Šakalienė, Ri
mantas Matulis, Leonora 
Sasnauskaitė, Vytautas Bo
gušis, Andrius Tačkus, Al
gimantas Andreika, Birutė 
Burauskaitė, Ona Smeto
nienė, Zita Vanagaitė, An
gelė Paškauskienė, Elena 
Terleckienė, Vilija Terlec
kaitė, Mart Nikius, Enn 
Tarto, Erik Udam, Albertas 
Žilinskas ir kiti.

Julius Sasnauskas, gimęs 
1959 m. (?), 1976 m. birželio 
mėn. 17 d. buvo pašalintas 
su šešiais kitais abiturien
tais iš A. Vienuolio vidu
rinės mokyklos (žr. Lietuvos 
Helsinkio Grupės Dok. 15). 
Daug kartų kratytas. 1978 
m. lapkričio 16 d. paskelbė 
atvirą laišką Antrajam Lie
tuvos KP CK sekretoriui 

galėtų pasiekti Sov. S-gą. 
Bus plečiamos laivyno rake
tos ir Trident raketos pato
bulintuose povandeniniuose 
laivuose ir pradėta statyti 
naujoji MX (missiles expe
rimental) sistema, kurios 
rusai labiausiai ir bijo. Visas 
projektas kainuos apie 50 
bilijonų ir bus pats bran
giausias ginklas. Svarstoma 
pradėti gaminti neutroninę 
bombą - raketą, kuri naikiną 
žmones, bet nesugriauna 
pastatų. Europa irgi numa
toma apginkluoti tokiomis 
raketomis. Svarstoma vėl 
atnaujinti atominius pože
minius bandymus. Naujasis 
Carterio biudžetas siekia 
615.9 bilijonus dolerių, iš to 
ginkluotei būtų skirta 15.3 
bil, dolerių. Po 4-5 metų iš 4 
valdžios išleidžiamų dolerių 
ginklavimui tektų 1 doleris, 
kai iki šiol tenka tik 23 cen
tai.

3. Persijos įlankoj išside- 
Nukelta į psl. 2

Dybenkai (žr. Aušros 14 
Nr.). Jis yra vienas iš 45 
baltų 1979 m. rugpiūčio 23 d. 
pasmerkusių Stalino - Hitle
rio paktą.

UPI žinių agentūra sausio 
14 d. perdavė iš Maskvos 
Andriejaus Sacharovo pa
reiškimą, kad po kratų, įvy
kusių "praėjusią savaitę”, 
Lietuvoje suimtas Vytautas 
Skuodys, geologijos ins
truktorius Vilniaus univer
sitete. Jis buvo apkaltintas 
pasirašymu peticijos, reika
laujančios atšaukti 1939 m. 
Hitlerio - Stalino paktą ir iš
vesti "svetimus karinius da
linius iš Baltijos kraštų”. 
Kadangi Skuodžio parašo 
nėra tarp 45 baltų, pasira
šiusių Maskvoje rugpiūčio 
mėn. paskelbtą protestą, jo 
suėmimas patvirtina žinias, 
kad Lietuvoje buvusi pa
leista dar viena masinė peti
cija. Kaikuriomis žiniomis, 
ją buvo pasirašę net 30.000 
asmenų.

(ELTA)

PROTESTAI PRIEŠ 
AREŠTUS IR

’’SUSIDOROJIMĄ
LIETUVOJE

Apie regiamą "plataus 
masto susidorojimą su tau
tiniu pasipriešinimu Lietu
voje” perspėja neseniai Va
karus pasiekę patriotų pro
testo raštai. Taip pat prane
šama apie KGB represijas 
Lietuvoje ir Estijoje, nu
kreiptas prieš asmenis pasi-

Kai dangus žaibais liepsnoja
(iš Skautų Aido)

rašiusius pabaltiečių memo
randumą, kuris pasmerkė 
Molotovo - Ribentropo 
paktą.

1979 m. lapkričio 8 d. pas
kelbtas pareiškimas adre
suotas JT. Generaliniam 
sekretoriui Waldheimui, 
Helsinkio Susitarimų Bai
giamąjį Aktą pasirašiusių 
šalių vyriausybėms, ’’Tarp
tautinės Amnestijos” orga
nizacijai ir Europos bei 
Amerikos Helsinkio Gru
pėms. Pareiškime aprašo
mas 1979 m. rugpiūčio 23 d. 
45 pabaltiečių grupės pas
kelbtas memorandumas, 
kuris "susilaukė plataus at
garsio visame pasaulyje". 
Sakoma, kad "nei SSRS vy
riausybė, nei jos masinės 
komunikacijos priemonės 
nepaneigė V. Vokietijos 
Deutsche Welle rug
sėjo 5 ir 6 d. rusiškose laido
se perduotų Molotovo ir Ri
bentropo pasirašytų slaptų 
protokolų tekstų". Tuomi 
buvęs "tiesiogiai ir patvir
tintas pabaltiečių memoran
dumo pagrįstumas”.

Pranešime aprašomos 
KGB represijos Lietuvoje ir 
Estijoje. Spalio 3 d. Vilniuje 
įvykdytos kratos Antano 
Terlecko , Algirdo Statke- 

vičiaus, Julio Sasnausko, 
Vlado Šakalio butuose, spa
lio 11 d. - Kaune pas Arvydą 
čechanavičių. "Visi šie 
asmenys yra pasirašę pa
baltiečių memorandumą, o 
tai rodytų, kad KGB smūgis 
nebuvo atsitiktinis, bet 
glaudžiai susijęs su Moloto
vo - Ribentropo pakto pas
merkimu.

Angelė Paškauskienė ir 
Algirdas Statkevičius buvo 
tardomi pagrindinai irgi šiuo 
klausimu. Juos be to tikino, 
kad memorandumo iniciato
rius esąs Antanas Terlec
kas”.

Taip Lietuvoje Helsinkio 
Grupės dokumente Nr. 18 
atpasakojamas Terlecko su
ėmimas. "Susidorojimo su 
Antanu Terlecku paruoši
mas pavestas KGB papulk. 
Markevičiui, vedančiam by
lą Nr. 58. Atrodytų, jog šios 
bylos priedanga yra rengia
mas plataus masto susido
rojimas su tautiniu pasi
priešinimu Lietuvoje. Anta
nas Terleckas buvo vienas 
to pasipriešinimo entuziastų 
ir, be abejo, ne paskutinė 
šios represijų bangos auka".

ELTA
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Nesame išskirti ir mes
Dar buvusio Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirmininko ir 
Australijos Liet.'B-nės gar
bės nario J.J. Bačiūno lai
kais užsimezgė ir~ išsivystė 
glaudi draugystė ir bendra
darbiavimas su PLB Valdy
ba. Ji nenutrūko ir J.J. Bal
čiūnui mirus. PLB Valdybos 
dėmesys Australijos lietu
viams buvo ir yra daugiau 
negu formalus. Per tą laiką 
PLB Valdybai skatinant ir 
finansiniai remiant susilau
kėme visos eilės pavienių 
menininkų, meninių grupių, 
kultūrinių ir politinių veikė
jų, kas sudaro mūsų bend
ruomenei neįkainuojamą 
kultūrinį įnašą. Toli neieš
kant tik prisiminkime nese
niai Australiją PLB Valdy
bos pastangomis lankiusius 
tokius garbingus svečius, 
kaip pries porą metų poetas 
B. Brazdžionis, dainininkai 
Gina Capkauskienė (net du 
kartus!), Nerija Linkevičiū
tė, Bernardas Prapuolenis, 
taut, šokių grupė Grandinė
lė, buvo atvykę pats PLB 
pirmininkas B. Nainys, per
nai PLB vicepir. V. Kleiza, 
siais metais atvyksta Simas 
Kudirka, dabartinis PLB 
V-bos pirm. V. Kamantas. 
Tai tik keletas suminėtų, o 
jų buvo ir bus žymiai dau
giau. Šalia to PLB Valdyba 
mus aprūpina įvairiais leidi
niais, politine literatūra ir 
kitokiom priemonėm, kad 
mūsų lietuviškas ir bend
ruomeninis gyvenimas būtų 
ir nasesnis, ir turiningesnis. 
Visa tai surista su didžiulė
mis išlaidomis. Tiesa, dalį tų 
išlaidų, ypač menininkų mes 
patys dengiame, tačiau visa 
finansinė atsakomybė ir 
daugelių atvejų pilnas kelio
nių padengimas tenka pačiai 
PLB Valdybai. O tas sudaro 
ne šimtus, bet dešimtis 
tūkstančių dolerių. Tuo 
tarpe mes patys visas tas 
dovanas priimame lengva 
širdimi, kaip kokį natūralų 
dalyką, kad taip turi būti, 
net nesirūpinant, is kur 
visos tos lėsos ir kokiu keliu 
jos surenkamos. Kitaip sa
kant, naudojamės gaunamo
mis gėrybėmis kaip kokia 
natūralia Dievo dovana gal 
net nepagalvodami, kaip 
mes patys galėtume paro
dyti savo dėkingumą ir bent 
dalinai atsilyginti.

Pagal mūsų vietinį ir Pa
saulio Liet. Bendruomenės 
statutus įnasas į PL B-nės 
Valdybos kasą nustatytas 
15% visų bendruomeninių 

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

staiga mirus, jo žmoną Izabelę su šeima ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Ada ir Vytautas Mickevičiai
■■■ . A . -j.i1: >; .! ; si,- j . ..... ui
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pajamų, tai yra solidarumo 
mokesčio. Turimomis žinio
mis Australijos Liet. Bend
ruomenė įneša į PLB Valdy
bos kasą į metus apie porą 
šimtų dolerių, o gal ir tiek 
nesiekia, atsimenant, kiek to 
solidarumo mokesčio 
gauname. Tuo tarpu PLB 
Valdybos užsimojimai ir už
siangažavimai yra didžiuliai. 
Ne kieno kito, o PLB Valdy
bos pastangomis atgaivinta 
Pietų Amerikoje lietuvių 
veikla, jos atsakomybe ren
giami ir organizuojami Jau
nimo Kongresai, kultūrinė ir 
net politinė lietuvių veikla. 
Visa tai pareikalauja ir mil
žiniškų išlaidų. Gi PLB Val
dybos pajamos yra gana 
kuklios -jas formaliai sudaro 
tik atskirų bendruomenių 
15% įnašai. Iš daugelio 
bendruomenių tokių įnašų 
beveik iš viso nėra. Lieka tik 
JAV ir Kanados Liet. Bend
ruomenės. Tačiau šiuose 
dviejuose kraštuose bend
ruomenių pastangos su
kaupti bendruomenės veik
lai lėšų nesitenkinama tik 
solidarumo mokesčiu, o or
ganizuojamos specialios 
rinkliavos bent didžiųjų 
tautinių švenčių progomis.

Nesigilinant, kaip kitur 
liet, bendruomenės prasi
mano lėšų, atkreipkime dė
mesį į mūsų bendruomenę.

Įtampai...
Atkelta iš psl. 1

rėti bazių oro pajėgoms ir 
laivynui. 4. Kinija padės iš
laikyti dabartinę padėtį ir 
taiką pietinėje Azijoje ir va
kariniame Ramiajame van
denyne. 5. Su Pakistanu at
naujinama 1959 metu sutar
tis pagal kurią jam būtų tei
kiama pagalba ir garantuo
jama nepriklausomybė. 6 
Suvaržant išlaidas į užsienį 
prezidentas planuoja impor
tuoti naftos tik 8 mil. naftos 
statinių per dieną (pereitais 
metais importuota naftos už 
60 bil. dolerių). 7 Dėti pas
tangų sujungti Amerikos 
sąjungininkus bendram 
pasipriešinimui prieš Sov. 
S-gą. 8. Boikotuoti pasaulinę 
olimpijadą Maskvoje. 9. At
šaukti suvaržymus užsieniui 
skirtai žvalgybai (ČIA). Šios 
rūšies žvalgyba po Water
gate buvo apribota. 10. Pa
didinti karines pajėgas Indi
jos vandenyne. Jau dabar 
šiame rajone Amerika turi 
24 laivus ir tris didžiuosius 
lėktuvnešius. Rusai ten turi 
28 laivus. Reikalui esant 
anglai pažadėjo pasiųsti 
savo laivų. Blogiausiais 
draugais pasirodė Prancūzi- 

Solidarumo mokesčiai su
renkami bendruomeninių 
susirinkimų metu, kad daly
vaują susirinkime turėtų 
teisę balsuoti. Kitokių būdų 
kaupti bendruomenės veik
lai lėšų taip ir nesigirdi. Tad 
tų pajamų neužtenka nei 
vietinei veiklai remti, nei 
atiduoti, kas privaloma PLB 
Valdybai. O čia ir yra di
džiulis mūsų bendruomeni
nės veiklos minusas.

Ištikrųjų Australijoje ne
same tokie skurdžiai, kad tik 
lauktume iš kitų vienokia ar 
kitokia forma paramos patys 
už tai niekuo neįsipareigo
dami. Kitoms institucijoms 
iš Australijos sudedama 
tūkstančiai, bet bendruo
menei nieko.

Ar nebūtų pats aukščiau
sias laikas mūsų bendruo
menės organams dėmesį at
kreipti ir į šitą pusę ypač 
Australijos Liet. B-nės 30 
metų sukakties proga? Gal 
reikėtų paskelbti bendruo
menės vajų, išnaudoti visas 
didesnių susibūrimų progas 
pravedant rinkliavas bend
ruomenės reikalams. Štai 
kad ir Sydnejuje Vasario 16 
minėjime pribuvo apie 500 
tautiečių. Jeigu būtų pas
kelbta rinkliava, apylinkės 
valdyba turėtų savo ižde 
keletą šimtų, o gal ir dau
giau įplaukų aukomis. Būtų 
iš ko plėtoti savo veiklą ir 
gal net su prideramais įna
šais nepasirodyti elgetomis 
bendruomenės aukščiausio
se institucijose. , 

ja ir Vak. Vokietija, bet ir 
šios Rusijai priminė, kad 
įvykus dar vienai invazijai, 
taikingas sugyvenimas atsi
durtų pavojuje. Į tai Maskva 
atkirto, kad Vad. Europa 
turinti apsispręsti ir pasi
rinkti vieną iš dviejų - de- 
tentę ar Ameriką.

Sovietų laivynas irgi didi
namas Indijos vandenyne. 
Amerikiečių B-52 bombone
šiai demonstravo savo pajė
gumą atlikdami 18000 km. 
skrydžius nenusileisdami 
tuo parodę, kokį didelį plotą 
gali kontroliuoti bet kur pa
saulyje.

Matosi, kad Amerika 
užėmė liniją - nori taikos 
ruoškis karui. Tačiau ne tik 
Amerikos sąjungininkai, bet 
ir sovietai netiki, kad nuo- 
laidusis Carteris išlaikys 
savo nusistatymą. Maskva 
mano, kad ir šį kartą bus 
daugiau lojimo, bet maža 
kandimo, t.y. amerikiečiai 
nerizikuos karu. Kaip ten 
kas bespėliotų įtampa pa
sauly didelė ir karo pavojus 
prie pat durų.

Dar viena mįslė: Sirija 
atitraukė savo 30.000 ka
rių iš Libano nežinia dėl 
ko. Savaitę prieš tai Sirijoje 
lankėsi sovietų užsien. reik, 
ministeris A. Gromyko.

» ♦ *
Esant įtemptai politinei 

situacijai Australija ryžtasi 
skubiai ginkluotis. Tam pas
kirta ekstra 100 mil. dolerių 
ginklams. Numatoma pa
šaukti daugiau vyrų į karinę 
tarnybą.

A.A.
VINCUI PUŽUI 

mirus, liūdinčius jo žmoną Marytę, sūnus Vytą ir Albiną, 
dukrą Vidą su šeimomis ir visus artimuosius giliai 
užjaučiame.

A. ir J. Šidlauskai
Stefa Gintalienė ir šeima

A.A.
VINCUI PUŽUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Mariją, dukrą 
Vidą, sūnus Albiną ir Vytautą su šeimomis ir kartu 
liūdime.

Vincė, Pranas, Gailius ir Renius 
Antanaičiai

A.A.
VINCUI PUŽUI 

mirus, jo žmoną, dukrą Vidą ir sūnus Albiną ir Vytautą ir 
jų šeimas, giliai užjaučiame liūdesio valandoje.

Canberros ’’Baltijos” Tuntas

PLB Valdybojei i i ■ i i ■ 
j Pirmojo Pasaulio Lietuvių 
I Bendruomenės Valdybos 

pirmininko a.a. Jono Matu
lionio, mirusio 1980 m. sau
sio mėn. 24 d. Toronte, Ka
nadoje, laidotuvėse dalyva
vo dabartinis PLB pirminin
kas Vytautas Kamantas, 
buvęs PLB pirmininkas Dr. 
Juozas Sungaila, JAV LB 
pirmininkas Vytautas Kut- 
kus ir Kanados LB pirmi
ninkas Jonas Simanavičius. 
Visa Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė liūdi netekusi 
savo pirmojo pirmininko.

PLB Valdybos vykdoma
sis vicepirmininkas Vaclo
vas Kleiza vasario 6 d. iš
skrido aplankyti Argenti
nos, Brazilijos ir Urugvajaus 
lietuvių. Jis kalbėsis su jais 
lietuviškos veiklos stiprini
mo reikalais ir dėl aktyves
nio Pietų Amerikos lietuvių 
įsijungimo į Lietuvos laisvės 
kovą, tinkamai panaudojant 
šiam reikalui šiandieninius 
tarptautinius įvykius.

Solistė Gina Čapkauskie- 
nė vasario 6 d. išskrido iš 
Montrealio į Angliją, kur 
vasario 8 d. koncertavo 
Manchesterio lietuviams, 
vasario 16 dalyvavo Londo
no lietuvių Nepriklausomy
bės šventės minėjime, ir va
sario 23 dainavo Vakarų Vo
kietijos LB ruošiamame 
centriniame Nepriklauso
mybės šventės minėjime. 
Solistę koncertams iškvietė 
V. Vokietijos LB krašto val
dyba, kelionę finansavo Ka
nados LB krašto valdyba ir 
Kanados, Anglijos ir V. Vo
kietijos lietuviai.

i i
Vasario 18 d. Kanadoje 

į įvykę generaliniai rinkimai 
vėl grąžino į valdžią libera
lus, su P. Trudeau priešaky- 

| je didele balsų persvara. 
' Pereitų metų gegužės mėn. 
: įvykę rinkimai liberalus bu- 
| vo išstūmę ir buvo sudary ta. 
i konservatorių koalicinė vy- 
j riausybė, tačiau dėl biudžeto 

gruodžio mėn. vyriausybei 
buvo pareikštas nepasitikė
jimas ir buvo priversta 
skelbti naujus rinkimus. Po 
272 dienų pertraukos libe
ralų partija vėl grįžo į val
džią.

Prenumeruokite
“Mūsų Pastogę"

PLB Valdybos ir PLB Vi
suomeninių Reikalų komisi
jos vicepirmininkas Saulius 
Kuprys pasiuntė profesi
nėms geologų organizaci
joms Europoje ir Amerikoje 
laiškus, juos plačiai painfor
muodamas apie jų kolegos 
Vytauto Skuodžio suėmimą 
okupuotoje Lietuvoje ir 
prašydamas jų pagalbos jam 
išlaisvinti. Kartu primintas 
tas faktas, kad Vytautas 
Skuodis yra gimęs 1929 m. 
kovo mėn. 21 d. Chicagoje, 
JAV.

Dr. Arvydas Kliorė, žino
mas JAV mokslininkas ir 
erdvių tyrinėtojas 1979 
metų pabaigoje kartu su ke
liais bendradarbiais parašė 
du mokslinius darbus: vieną 
’’Journal of Geophysical Re
search”, o kitą "Science” 
žurnalui. Abiejų darbų pris
tatyme yra taip įrašyta: 
”Dr. A. Kliorė dedikuoja šį 
mokslinį darbą Lietuvos 
Vilniaus universiteto 400 
metų sukakčiai paminėti, 
kuri buvo švenčiama tais 
metais, kai šis mokslinis 
darbas buvo ruošiams.” To
kiu gražiu būdu pasaulio 
mokslininkai buvo supažin
dinti su šia lietuviams pras
minga sukaktimi.

Kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, Amerikos Lietuvių 
Katalikų Tarnybos ir Lietu
vių Informacijos Tarnybos 
vedėjas ir BATUNo organi
zacijos direktorius,
BATUNo prašomas vasario 
3 d. išskrido iš New Yorko į 
Šveicariją kelioms savai
tėms, nes ten Ženevoje nuo 
vasario 4 d. iki kovo 15 d. 
vyksta Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Komisijos 
sesija. Kun. Pugevičius nu
sivežė įvairių dokumentų 
apie žmogaus teisių atėmi
mą okupuotoje Lietuvoje ir 
kituose Pabaltijo kraštuose. 
PLB Valdyba paprašė Švei
carijos LB pirmininką Dr. A. 
Kušlį ir Šveicarijoje gyve
nantį Lietuvos diplomatinės 
tarnybos patarėją Dr. Jur. 
Albertą Gerutį palaikyti ar
timus ryšius su kun. Puge- 
vičiumi. JAV LB, Kanados 
LB ir PLB savo lėšomis pri
sidėjo prie šios svarbios ke
lionės finansavimo. Žmo
gaus Teisių Komisijoje Že
nevoje šiuo metu yra praė
jusią vasarą Jungtinėms 
Tautoms įteiktoji jaunimo 
peticija su 150.000 parašų.
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HEROIZMAS IR
Vinco Kazoko pasakytas 

žodis Vasario 16 minėjime 
Sydnejuje vasario 17 d. Kristijono Donelaičio sukakčiai

Gal ir vietoje klausimas - 
ar tik mirę yra herojai? Ga
lima būtų iš karto katego
riškai atsakyti - ne. Visų 
pirmiausia tik gyvieji turi 
atlikti atitinkamus darbus, 
žygius reikšmingas atsie- 
kimus ir tik po to jie įverti
nami kaip herojai. O tai 
įvyksta po ilgesnio laiko, kai 
tokie jų darbai, žygiai ar at- 
siekimai yra pilnai suvokia
mi, nustatomas jų istorinis 
įnašas ir dėmesys nukrypsta 
į asmenis, kurie buvo tų 
darbų bei atsiekimų inicia
toriai ir vykdytojai. Jie ta
da, pabrėžiant tų darbų ar 
įvykių reikšmę, susiejami su 
tais istoriniais atsiekimais ir 
tada įvyksta istorinis persi
laužimas - žygiai, turėję is
torinės reikšmės,
sujungiami su pačiais asme
nimis, ir jie tuo pačiu pasi
daro herojais, didvyriais, 
nes jie sutapatinami su tuo 
reikšminguoju įvykiu, kaip 
iniciatoriai ir kaip vykdyto
jai bei pravedėjai. Bet tam 
reikalingas laikas, ir daž
niausia, kai apie tų įvykių 
reikšmę ir svarbą įsisąmo
ninama ir pripažįstama, tieji 
vykdytojai būna jau seniai 
Sasitraukę iš gyvųjų tarpo.

ie įeina į istoriją, į legen
das, į mitus drauge su jų 
darbų ar žygių svarba ir 
reikšme. Bet ar jie nebuvo 
herojais kaip tik tuo metu, 
kai visa tai buvo vykdoma, 
kovojama ar kuriama? Žino
ma, kad jie tokiais buvo jau 
tą pačią dieną ir valandą, 
kada jų žygiai buvo pradėti, 
bet reikia ir atitinkamo laiko 
tarpo, kol tai įvertinama, 
pripažįstama. Darbai, žygiai 
ir atsiekimai įgyja istorinės

Vasario 16-ji Sydnejuje

Šių metų Vasario 16-sios - 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas buvo 
surengtas išskirtinai pasi
renkant visai originalią for
mą. Minėjimą surengė Apy
linkės Valdyba, paprašiusi 
minėjimą paruošti Dr. G.E. 
Kazokienę,. kuri paprastai 
nesitenkina trafaretiška 
forma, bet suranda origina
lią išraišką ir mintį.

Ir šį kartą Dr. G.E. Kazo- 
kienės paruoštas ir praves
tas minėjimas gausių daly
vių neapvylė. Po iškilmingų 
šventės proga pamaldų apie 
500 dalyvių susirinko Syd- 
nejaus Liet. Klubo salėje. 
Minėjimo mintis - pareikšti 
pagarbą laisvės kovų sava
noriams ir iškelti heroines 
tautos apraiškas. Savo tau
tinio atgimimo apybraižoj 
Genovaitė Kazokienė pag
rindiniu motyvu pasirinko 
Dr. V. Kudirkos Varpą, ža
dinusį lietuvių tautą atgimi
mui ir nepriklausomybei.

Minėjimui pravesti pak
vietė inž. Vytautą Jušką. 
Bendram deriny buvo įri- 
kiuoti Lietuvos nepriklau
somybės kovų dalyviai sa
vanoriai kūrėjai - Ona Šal
kauskienė, Vincas Juzėnas 
ir Juozas Kapočius, kaip gy
vieji ano heroiško meto liu
dininkai, kurie buvo pa
gerbti, o drauge simboliškai 
pagerbti ir visi už Lietuvos 
laisvę kovojusieji. Norint 
sudaryti įspūdį, kas vyko 
Lietuvoje 1918 m, scenoje

LIETUVA
reikšmės, o su jais susiję as
menys pripažįstami hero
jais, didvyriais, o kur nesie
kia istoriniai šaltiniai, tokie 
herojai laikomi dievų vai
kais, milžinais ar net die
vais, nes kai neužmirštami 
tautai ar žmonijai reikšmin
gi žygiai, darbai ir atsieki
mai, lygiai nuo jų neatsieja
mi ir patys jų vykdytojai.

Pasakose ir legendose hero
jai už savo nekasdieninius 
žygius čia pat atlyginami - 
gauna pusę karalystės, ka
raliaus dukterį ir 1.1. Bet 
gyvenime būna ir kitaip - koį 
jų atsiekimai nesuprasti ar 
neįvertinti, jie atsiduria už
maršty, net pajuokoj, iki jų 
pati istorija neiškelia. Ge
riausias tam pavyzdys yra 
tokia istorinė figūra Kristu
pas Kolumbas, 1492 metais 
atradęs Ameriką. Jeigu 
žygio metu herojus nėra žu
vęs jis ilgainiui įsilieja į kas
dienybę ir tik specialiomis 
progomis išskiriamas ir ati
tinkamai pagerbiamas)

Šiandie niekas gal nemi
nėtų nei Valančiaus, nei Ku
dirkos, nei Basanavičiaus, 
nei kitų kovotojų už lietuvių 
tautos laisvę ir Lietuvos ne
priklausomybę, įskaitant ir 
pačius savanorius, jeigu jų 
darbai ir žygiai būtų niekais 
nuėję, nebūtų susilaukę 
tautos pritarimo ir jų pilno 
įgyvendinimo. Kad pilnai 
įsisąmonintume ir suprastu
me patį herojų, reikia turėti 
aiškią paties herojaus defi
niciją. Tad kas gi yra hero
jus?

įvedami trys jaunuoliai - 
Irena Bielskytė, Tomas Pul- 
linen ir Povilas Stašionis, 
kurie vaizduodami ano meto 
savanorius klausytojams 
papasakojo, kas paskatina 
juos stoti savanoriais ir ko
voti už Lietuvą. Pagerbus 
žuvusius už Lietuvą iškeltas 
klausimas - ar tik mirę yra 
herojai. V. Kazokas išsa
mesniu žodžiu pakalbėjo 
bendrai apie heroizmą ir 
specialiai užkliudė Lietuvos 
herojus (jo žodis skelbiamas 
šiame numery. Red.).

Minėjimo pabaigai Syd- 
nejaus ’’Dainos” choro vyrai, 
vadovaujami dirigento Bro
niaus Kiverio, skambiai su
dainavo keletą liaudies dai
nų ir pats minėjimas už
baigtas Tautos Himnu, kurį 
gdlmgai traukė apie 500 mi
nėjimo dalyvių.

Varpais pradėtas minėji
mas V. Juškai deklamuojant 
V. Kudirkos eilėraštį "Var
pą”, minėjimas ir užbaigtas 
varpų gaudesiu tarsi karto
damas V. Kudirkos žodžius - 
kelkite, kelkite, kelkite.

Su dėkingumu reikia pa
minėti savanorius - kūrėjus 
Vincą Juzėną, Oną Šalkaus
kienę ir Juozą Kapočius, o 
drauge jaunuosius Ireną 
Bielskytę, Povilą Stašionį ir 
Tomą Pullinen, vaizdavusius 
1918 metų Lietuvos savano
rius, kas sudarė minėjimo 
branduolį.

Minėjimas buvo origina
lus, prasmingas ir nuotai-

Kristijonas Donelaitis

Pagal įsigalėjusią samp
ratą herojai yra tie istoriniai 
ar legendariniai asmenys, 
kurie nesavanaudiškai au
kodamiesi ėmėsi didelių, 
tiesiog neįmanomų žygių. 
Per ugą žmonijos istoriją 
tokių neaprėpiamos reikš
mės žygių yra daugybė, ir 
juos turėjo kas nors pradėti 
ir įvykdyti. Žinome jų kai- 
kurių vardus ir laiką, bet 
daugelio nežinome, ir todėl 
jie yra mitiniais, legendari- 
niais herojais su tikrais ar 
pramanytais vardais. Jais ir 
jų darbais grindžiami žmo
nijos atsiekimai, pažanga ir 
tolimesnė kultūros plėtotė. 
Vaizduotėje išimkime iš 
žmonijos istorijos Prometė
jų, pagal mitą atnešusį iš 
dangaus ugnį, išimkime at
sisukant į naujuosius laikus 
Kolumbą, Galilėjų ir kitus 
žmonijos kultūros herojus, 
kiek metų, gal šimtmečių 
būtų tekę laukti, kol kieno 
kito jų idėjos būtų atideng
tos ir įvykdytos. Per tą laiką 
žmonija gal būtų nuėjusi vi
sai kitokiais keliais.

Nėra abejonės, kad hero
izmas išsivystė iš atskirų 
genčių, vėliau tautų, kas 
davė joms atsparą ir kryptį. 
Ypač tas heroizmas iškeltas 
ir pripažįstamas atskirose 
tautose, kurios turėjo arba 
turi istorinį vaidmenį.

Lietuvių tauta rikiuojasi 
kaip tik tokių tautų tarpe. 
Per žinomus jau istoriškai 
patikrinamus praeities 700 
metų lietuvių įnašas Euro- 

kingas. Jo paruošime prisi
dėjo: inž. Vytautas Juška, 
deklamavęs ir jį ištisai pra
vedęs, Algis Dudaitis, sceną 
dekoravęs ir derinęs švie
sas, Kajus Kazokas -muzi
kinės dalies tvarkytojas, 
Vincas Kazokas, taręs mi
nėjimui pritaikintą žodį, pa
galiau Dainos vyrų choras ir 
dirigentas Bronius Kiveris. 
Ypatingai paminėtina Dr. 
G.E. Kazokienė, kuri šį mi
nėjimą paruošė, parašyda
ma tekstus, suorganizuoda
ma visus atlikėjus ir talki
ninkus ir patį minėjimą su
maniai surežisuodama. Įs
pūdis buvo gilus ir jaudi
nantis. Atsiliepimai entuzi
astiškai palankūs. Net sve
čias iš Melbourne Albertas 
Zubras, pareiškė: ’’Grįžtu 
namo matęs geriausią Vasa
rio 16 minėjimą, kokį tik 
mačiau per visą gyvenimo 
laiką Australijoje.”: Galima 
prileisti, kad jo nuomonei 
pritarė ir visi minėjime da
lyvavusieji.

PRIČKUS IR KRISTIJONAS

žodžių sujungimo pratybose išgirdę žodį Kristijonas, 
beveik automatiškai pridedame: Donelaitis. Toks jau 
daugumai žinomas tas, Prūsijoje gimęs ir ten visą amžių 
išgyvenęs, Tolminkiemio pastorius Kristijonas Donelai
tis, parašęs "Metus” ir keletą kitų, mažiau žinomų, bet 
labai įdomių veikalų.

Tai Kristijonas. O kas gi tas Pričkus?
Anais laikais, nors lietuvių tose vietose namažai gyve

no, bet Prūsija, kaip valstybė, buvo vokiečių valdoma ir 
kolonizuojama.

Iki 1740 m. Prūsiją valdė Friedrich Wilhelm I, lietuviš
kai pasirašinėjęs Pričkus Vilius, o nuo 1740 m. - jo sūnus 
Pričkus (Friedrich II, der Grosse). Kasdieniniam gyve
nimui reguliuoti karalius leisdavo įsakymus, vadinamus 
gromatom. Lietuviams įsakymai buvo leidžiami lietuvių 
kalba. Iš tų įsakymų matome, kas kaimiečiams buvo lei
džiama ar draudžiama.

Nuo 1743 m. Donelaitis buvo paskirtas Tolminkiemio 
klebonu. Paties Pričkaus jis, žinoma, niekad nebuvo suti
kęs. Tolminkiemio bažnyčios metrikų knygose yra jo įra
šyta pastaba: "Savo karalių Fridrichą Didįjį nebent prieš 
Dievo teismą pamatysiu, nes šiame pasaulyje nešu jo 
matęs. 1773”. Tačiau, kaipo pastorius, jis turėdavo kara
liaus įsakymus žmonėms paskelbti. Kartais jis ne tik 
paskelbdavo įsakymą, bet ir paskaitydavo savo rašomų 
’’Metų” ištraukas, iliustruojančias arba komentuojančias 
įsakymą. \

Pats Donelaitis irgi savo parapijiečius skatino vienaip 
gyventi, draudė kitaip, bet kadangi jis buvo ne tik pasto
rius, bet ir lietuvis, tai ir jo siekimai ne visuomet sutap
davo su Pričkaus.

» *
Šituose Pričkaus ir Kristijono ’’Kampuose” aš bandy- 

dysiu sugretinti Pričkaus politiką ir Donelaičio pamoky
mus, o skaitytojai tegu patys pasidaro išvadas.

A ■ Karazijienė

pai ir tuo pačiu žmonijos 
kultūrai yra neginčijamas ir 
net neįkainuojamas. Kaip 
atrodytų šiandie rytų ir 
bendrai Europa, jeigu nebū
tų buvus įkurta karaliaus 
Mindaugo pastangomis Lie
tuva, kuri per šimtmečius 
atlaikė aziatinį antplūdį, ir, 
anot poeto Aisčio, "gynė 
Europą nuoga krūtine". Tai 
herojiška Lietuva. Gyveni
mas per istoriją vyksta per 
svaigius iškilimus ir skau
džiausius nuopuolius. Šis 
dėsnis neaplenkė ir Lietu
vos. išgyvenusi savo heroinę 
epochą, ji savo nuopuoly 
susmuko, kad šimtmečiams 
neliko jos ir vardo. Tačiau 
tauta išliko, išliko ir toji is
torinė heroine dvasia, kuri 
įgalino Lietuvą prisikelti 
naujam gyvenimui, naujai 
egzistencijai, tegu be tos di
dybės ir galybės, kokią ji 
turėjo praeityje. Tačiau 
Lietuva buvo išgelbėta, at
kurta, ir nors šiandie vėl pa
vergta, bet gyva, gyva ne 
tik lietuvio širdy, bet gyva ir 
viso pasaulio sąmonėje. Visa 
tai nebuvo veltui gauta, o 
reikėjo atkovoti, reikėjo he
roines dvasios ir ryžto siekti 
neįmanomo, kovoti prieš

Vasario 18 d. suėjo 200 
metų, kai Mažojoj Lietuvoj, 
Tolminkiemy mirė didysis 
lietuvių poetas kun. Kristi
jonas Donelaitis. Ši sukaktis 
bus plačiau minima visų lie
tuvių.

Mūsų bendradarbė Alena 
Karazijienė primindama ir 
pagerbdama poetą maloniai 
sutiko duoti šios sukakties 
proga trumpų apybraižų iš 
Kristijono Donelaičio gyve
nimo ir jo kūrybos, kurias su 
šiuo numeriu ir pradedame. 
Red.

nenugalimą, atlaikyti nepa
keliamą.Realistiškai žiūrint 
iš šios dienos taško, atrodo, 
kad tas kovų laikotarpis nuo 
’’Aušros” iki Vasario 16 akto 
paskelbimo buvo ne kas 
kita, kaip tiesiog beprotiška 
fantazija. Tokia kraštutinė 
fantazija apie Lietuvos ne
priklausomybės atgavimą ir 
angažavimąsi kovai už ne
priklausomą Lietuvą galėjo 
tilpti tik anų idealistų, kaip 
Kudirkos, Basanavičiaus ir 
nepriklausomybės atstaty
mo aktą pasirašusių galvose. 
Tokią fantaziją jiems padik
tavo ne kas kita, kaip tik toji 
praeities Lietuvos dvasia, 
drauge įkvėpusi ir ryžto, ir 
drąsos. Nemažiau ta heroine 
dvasia liepsnojo ir visi tie, 
kurie pakluso tai fantastinei 
idėjai ir stojo į kovą begink
liai, be jokio pažado pasie
kus laimėjimą, be jokio su
pratimo, prieš kokį priešą 
jie stoja kovon. Ta heroine' 
dvasia degė visų pirmiausia 
savanoriai, davę paskatą vi
sai tautai, ta pačia heroine 
kovos dvasia degė ir vėliau 
suformuota reguliari Lietu
vos kariuomenė. Kraštutinė

Nukelta į psl.«4
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n Australijos Lietuvių Fonde
NARIŲ VAJUS

A.L. Fondo valdybos po
sėdyje 1980.2.5 nutarta 
kreiptis į Australijos lietu
vius ir jiems prijaučiančius, 
skatinant įstoti nariais į 
Australijos Lietuvių Fondą 
Ine. Kiekvienas Fondo narys 
prašomas iki šių metų rug
sėjo 8 d. surasti bent vieną 
naują narį Fondui. Fondo 
valdybos nariai ryžtasi su
rasti po keturius naujus na
rius. Įstojamieji formuliarai 
gaunami pas valdybos na
rius, pas Fondo įgaliotinius 
bei talkininkus.

SKIRTA PARAMA

Melbourno tautinių šokių 
Klumpakojo grupei, komi
tetui prašant, paskirta pa
ramos $ 300.

Šaltinių bibliotekai įrengti 
skirta $ 800. Bibliotekai va
dovauja Danutė Baltutienė. 
Bibliotekos komiteto koor
dinatorė yra Aldona Juš
kaitė. Melbourno Lietuvių 
Klubo valdyba bibliotekai 
paskyrė naujai atremontuo
tą didžiulį kambarį. Knygos 
jau sunumeruotos ir sudėtos

į spintas. Trūksta dar ar
chyvui spintos. Dėl jos dai
romasi, nes tai gana brangi 
priemonė. Tikimasi surasti 
vartotą pirkinį ar atlieką 
įstaigose.

$ 100 paskirta Newcastlio 
lietuvių bendruomenės bib
liotekai.

Krašto Valdyba yra 
pakvietusi iš Kanados tauti
nių šokių instruktorę p. 
Breichmanienę. Pusę kelio
nės bilieto išlaidų padengia 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba. A.L.B. 
Krašto Valdybai prašant, 
antrąją pusę kelionės bilieto 
sutiko apmokėti A.L. Fondo 
Valdyba. Atvyką ir instruk
tavimą organizuoja A.L.B. 
Krašto Valdyba.

PREMIJOS
A.L. Fondo Valdyba ski

ria kelias metines premijas. 
Ir šiems 1980 m. skirta:, po 
$ 75 Adelaidės, Melbourno ir 
Sydnejaus šeštadienio lietu
vių kalbos kursų studen- 
tui/tei, metų gale geriausiai 
išlaikiusiam/iai matrikųlia- 
cijos pažymėjimui lietuvių 
kalbos egzaminus; po $ 75 
Mūsų Pastogės ir Tėviškės 
Aidų redaktorių atrink- 
tam/ai metų geriausiam bei 
uoliausiam jaunosios kartos 
spaudos bendradarbiui/ei; 
po $ 10 kiekvieno skyriaus 
mūsų savaitgalio pradinių 
mokyklų mokiniui/ei, uo
liausiai lankusiam/ai per 
metus mokyklą. Už praeitus 
metus pradinių mokyklų te
gauta kandidatai tik iš Mel
bourno. Kitos mokyklos ne-

Heroizmas...
Atkelta iš psl. 3

fantazija virto tikrove. Įvy
ko stebuklas, Lietuvos ste
buklas!
Paprastai heroines legen

dos ir mitai siejami su ste
buklais. Ir visai nenuostabu, 
nes herojų žygiai ir atsieki- 
mai prašoka bet kokią rea
listinę vaizduotę.

Lietuvos stebuklas įvy
kęs. Štai dar mes ir savo 
tarpe turime kelis to Lietu
vos stebuklo gyvus liudinin
kus, to stebuklo dalyvius ir 
vykdytojus - Lietuvos sava
norius - kūrėjus. Daug jų 
žuvo kovose, bet lygiai daug 
jų ir išliko, kurie nutilus 
ginklams įsijungė į Lietuvos 
kūrybinį darbą. Kasdieny
bėje jie yra tokie pat žmonės 
kaip ir mes visi, tačiau jų 
įnašas Lietuvai, jų savu 
laiku atsidavimas ir besąly
ginis aukojimasis ir dalyva
vimas Lietuvos stebuklo 
vyksme uždeda jiems ne
vystančią aureolę, kuri am
žiais švies Lietuvos vai
kams.

Toji heroizmo dvasia ir 
šiandie tebėra gyva lietuvio 
širdy. Tai liudija nenutrūks
tanti pavergtos tautos besą
lyginė rezistencija, kankinių 
pėdomis nuėję nepaperkami 
kovotojai už tikėjimą, už 
žmogaus teises, už laisvę, 
kas telpa viename žodyje - 
Lietuva. Tai rodo, kad lietu
vių tauta nėra palūžus, kad 
nėra rezignavusi, ir išmušus 
skirtai valandai Lietuva vėl 
kelsis dar skaistesnė ir 
nuostabesnė, ilgoje pries
paudoje laisvės ilgesio nu
skaidrinta, heroinėm jos sū
nų ir dukterų kančiom bei 
aukom išpirkta, jų krauju 
numazgota.

Todėl - -
aš tikiu į Lietuvą,
aš tikiu į jos nepraeina

mumą,
aš tikiu į Lietuvos prisi

kėlimą,
aš tikiu į naują Lietuvos 

stebuklą,
kurį iššauks toji pati amžinai 
budinti ir negęstanti heroine 
tautos dvasia.

prisiuntė. Jaunųjų spaudos 
bendradarbių kandidatus 
premijai teprisiuntė tik Tė
viškės Aidų redaktorius.

Šiemet pirmą kartą Kraš
to Valdybos sudarytoji ko
misija paskyrė A.L. Fondo $ 
500 premiją veikliausiam 
jaunesniosios kartos (iki 30 
m. amžiaus) atstovui/ei. Į 
komisiją įėjo L.B. garbės 
narė E. Reisonienė, Kf.ašto 
Valdybos jaunimo reikalams 
A. Zamoiskis ir A.L. Fondo 
įgaliotinis B. Straukas. Pa
siūlyta buvo septyni kandi
datai iš penkių mūsų koloni
jų. Komisija nesiryžo at
rinkti visai Australijai vieno 
ryškiausio jaunosios kartos 
atstovo/ės, o premiją pas
kirstė dviem. Atrinktieji 
šiemet tat gavo po $ 250. 
A.L. Fondo Valdybos idėja 
ateičiai ta pati: atrinkti 
metų jaunesniosios kartos 
iškiliausią lietuvį/ę. Šios 
premijos tolimesnį likimą 
bei būdą atrinkimui pravesti 
Fondo valdyba nutarė 
spręsti savo sekančiame po
sėdyje. Būtų įdomu susi
laukti pasiūlymų bei idėjų iš 
jaunesniosios kartos atsto
vų, iš mūsų jaunimo organi
zacijų bei sambūrių.

Fondo ižde yra dvi premi
jos po $ 500: viena už groži
nės literatūros veikalą lie
tuvių ar anglų kalba, antra 
už lituanistinės temos aka
deminį darbą moksliniam 
laipsniui ar tos rūšies darbą, 
atspaustą moksliniame žur
nale. Premijuotam grožinės 
literatūros veikalui Fondo 
valdyba padės surasti leidė
ją ir, reikalui esant, parems

Lietuviški parengimai Sydnejuje 1980 m.
VASARIS

23 d., šešt. Jaunimo organizacijų atstovų pasitarimas
Liet. Klube »

24 d., sekm. Pranešimas iš IV-jo Jaunimo Kongreso Liet.
Klube

KOVAS

2 d., sekm. Kaziuko mugė Lidcombe parapijos salėje
9 d., sekm. VI. Putvio - Putvinskio minėjimas - šauliai

15 d., šešt. Žvejų klubo iešminė
28-30 d.d. Rekolekcijos

BALANDIS

13 d., sekm. Margučių popietė skautų žemėje Ingleburne
19 d., šešt. Dainos choro ir Carito balius Liet. Klube
26 d., šešt. Skautų ekskursija

GEGUŽIS

4 d., sekm. Religinės šalpos akademija
11 d., sekm. Motinos Diena. - Savaitgalio Mokykla
24 d., šešt. Savaitgalio mokyklos vakaras Liet. Klube
25 d., sekm. Moterų D-jos kult, popietė Liet. Klube

BIRŽELIS

8 d., sekm. išvežimų minėjimas - Tautos Fondas
15 d. sekm. Išvežimų minėjimas - Jungt. Baltų Komitetas
21 d., šešt. Joninių balius - Liet. Klubas
27-30 d.d. Simo Kudirkos pranešimai

LIEPA

6 d., sekm. Apylinkės susirinkimas Liet. Klube
12 d., šešt. Šachmatų klubo balius Liet. Klube
19 d., šešt. Dainos choro vakaras Liet. Klube
26 d. šešt. Sporto klubo Kovo balius graikų salėje
27 d., sekm. Metinis Mot. Draugijos susirinkimas .
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LXETCV1U KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA" LTD.
® Moku didėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už termi
nuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių 
melų galo'.y. birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bė
gyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% dividendo.
į* Teikiu paskolas iki S 15.000 įkeičiant nekjl. turtą, iš 11$<. as
menines paskolas iki S 5000 su garantuotojais iš 12% iki $ 2000 
be garu .-rijos iš 13',i. Procentai už visas paskolas užskaitomi 
kas 3 mėlt.
iį ĮąJalra vaikiai
tooi'-a* šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp„ sekmadieniais 
nuo i .30 pp. iki 3 vai. pp,, Lietuvių Kamai, 50 Errol St., 
..’\ Melbourne. '.‘'ei. 323 4957.
'-.lb;- cei :cs dar tai-eismus pirmadieniais ir antradieniais nuo 
9 va-. r.-io iki 2 vai. pp.

!-.;..-.lo adresas: i ALKA”, Box 4051. GPO, Melb. 3001.
A.?'. į: -e sekmadieninis nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namai, 
G Eusiry St., Norwood.

l-ašui udr_'.,us: "TALKA”. Lietuvių Namai, G Eastry St. 
Norwood, SA. 3067.
Symvėiuje. sekmac ieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 

iube patalpose 1'3 East Terrace, Bunkstown NSW.

finansiškai. Pastarosiom 
abiem pramijom Fondo val
dyba kandidatų nėra sulau
kusi. Laikas todėl automa
tiškai pratęsiamas iki šių 
metų gruodžio 31 d.

Fondo valdyba yra nuo
monės, kad formuluojant 
paskirus pasireiškimus kul
tūros baruose ir už jų įvyk
dymą skiriant premijas, 
Fondas skatina lietuvių kul
tūrinę veiklą tarp Australi
jos lietuvių. Atrodo, kad 
greitu laiku iškils naujas už
davinys. Turima galvoje 
Pulgio Andriušio pomirtinio 
tomo išleidimas, kuris šiuo 
metu redaguojamas.

Albertas Zubras
A.L. Fondo pirmininkas

Australijos Lietuvių 
Fondui aukojo:

$ 30 Adolfas Griškauskas 
(N.S.W.).

$ 25 Arvydas Pūkas 
(N.S.W.).

Melbourne mirus Antanui 
Bulotai vietoj gėlių aukojo: 
$ 20 A. Muceniekas

Po $ 10 - J. Jasulaitis, L. 
Chmieliauskas, J. Valiūga ir 
A. Rakštelis.

Po $ 5 - J. Krikščiūnas, J. 
Švažas ir Pov. Baltutis.

$ 2 A. Lastas.
Sveikiname naują narį A. 

Griškauską ir ačiū visiems 
aukotojams.

V. Ališauskas 
A.L.F. iždininkas

RUGPIŪTIS

3 d., sekm. Ateitininkų vakaras parapijos salėje
9 d., šešt. Kaukių balius graikų salėje - skautai
10 d., sekm. Žvejų klubo susirinkimas
24 d., sekm. Ateitininkų šventė
30 d. šešt. Moterų Draugijos kartūnų balius Liet. Klube

RUGSĖJIS j

6 d., šešt. Skautų ekskursija
7 d., sekm. Tautos Šventė - Apylinkės Valdyba

20 d., šešt. Mūsų Pastogės SPAUDOS BALIUS liet. 
Klube

27 d., šešt. Sporto klubo Kovo balius Liet. Klube

SPALIS j

4 d., šešt. Taut, šokių gr. Sūkurio vakaras Liet. Klube
6 d. pirm. Savaitgalio mokyklos išvyka

18 d., šešt. Tėviškės Aidų balius Liet. Klube
25 d., šešt. Žvejų klubo iešminė
26 d., sekm. Pirmoji komunija

LAPKRITIS

2 d. sekm. Vėlinės
8 d., šešt. Sporto kl. Kovo balius Liet. Klube
9 d., sekm. Moterų Draugijos iešminė Engadine

16 d., sekm. Sutvirtinimas vaikams - bažnyčioje
22 d., šešt. "Sūkurio" vakaras Liet. Klube
23 d., sekm. Kariuomenės šventė - ramovėnai

GRUODIS

6 d., šešt. Dainos choro metinis balius Liet. Klube
7 d., sekm. Sav. mokyklos užbaigimo diena parapijos 

salėje
13 d., šešt. Skautų kalėdinė sueiga
24 d., treč. Tradicinės Kūčios - Liet. Klubas
31 d., treč. Naujų Metų balius - Liet. Klubas
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Nuomonės
Į ATEITĮ AR NUOSMUKĮ?

Netrukus Sydnejaus Lie
tuvių Klubas numato vyk
dyti savo patalpų praplati
nimo planus. Šis užsimoji
mas plėstis parodo, kad ne
stovima vietoje, kad ne tik 
pats klubas, o sykiu ir lietu
vybė auga ir plečiasi. Dau
gumas Sydnejaus lietuvių 
veiklos prisiglaudė Lietuvių 
Klube, tad ir šis klubo pra
plėtimo projektas liečia ir 
mus visus. Reiškia, klubas 
pasidarė mūsų veiklos šir
dis. Tokiu būdu klubas tam
pa mūsų lietu viško gyve
nimo varikliu ir įtakoja lie
tuvišką mūsų atietį.

Žinoma, reikia sutikti, kad 
klubas yra pirmoj eilėj biz
nis. Bet kaip biznis gali re
guliuoti mūsų lietuviška 
veikla, taip ir patys lietu
viai, ypč klubo nariai turi 
teisę ir pareiga žiūrėti, kad 
klubo praplėtimas būtų 
naudingas ne tik pačiam 
klubui, bet kuo palankiau
sias ir lietuviškai veiklai.

Šio laiško tikslas yra at
kreipti Klubo direkcijos dė
mesį, ar klubo vadovybės 
priimtas patalpų praplėtimo 
planas tikrai atitinka tuos 
siekimus, kad kuo daugiau 
būtų pasitarnaujama ir klu
bui, ir lietuvybei. Tai mūsų
visų bendras interesas.

Prigijęs įsitikinimas, kad 
ilgainiui lietuvių skaičius 
Sydnejuje mažės ir mažės, ir 
klubo finansinė atrama bus 
tik kitataučiai. Laikantis to
kios nuomonės klubas ir nori 
pristatyti vieną dviejų 
aukštų pastatą, kurio apa
čioje bus baras ir kambariai 
pirmame aukšte. Toks 
planas tik laikinai išspren
džia dabartines problemas 
visai negalvojant į ateitį.

Mūsų galvojimu, klubas 
turėtų planuoti kaip galint 
daugiau apimti lietuvių, 
ypač įtraukiant jaunimą ir jį 
auklėjant lietuviškoje dva
sioje. Tai žvilgsnis į ateitį, 
nes pats klubas be lietuvių 
paliks tik šaltas paminklas. 
Neišsisklaidė lietuviai po 
pasaulį, kad statytų pa
minklus, bet išsilaikyti ir 
stiprinti savo gyvybę. Klubo 
vadovybei buvo pristatyti 
kiti praplėtimo planai su 
ateities gailimybėm: pagal 
juos išnaudojama racionaliai 
turima žemė, išsprendžia 
šiandienines problemas ir 
atveria vartus ateičiai.

Gaila, klubo direktoriai, 
atrodo, giliau neišmąstė 
įvairių galimybių, pasikvietė 
tik vieną architektą ir pri
ėmė jo planą be pasirinkimo. 
Tas liudija direktorių ribotą 
įžvalgumą ir jų siaurumą, 
visai nepagalvodami apie 
daugiau galimybių, ypač tu
rint galvoje lietuvybės atei
tį.

Priimtieji planai buvo iš
kabinti Liet. Klube ir klubo 
narių susirinkime priimti. 
Klausimas, kiek iš klubo na
rių turi supratimą apie brė
žinius, kiek iš jų gilinosi į 
patį projektą su dabarties ir 
ateities galimybėmis? Betgi 
atsirado jaunų ir reikalą su
prantančių žmonių, kuriems 
priimtieji planai nepatiko ir 
klubo direkcijai patiekė 
naują klubo praplėtimo pro
jektą, giliai išstudijuotą su 
plačiomis galimybėmis ir 
pramatymais ateičiai, pilnai 
ir taupiai išnaudojant turi
mą žemės plotą ir patį eg
zistuojantį klubą pertvar
kant ir jį sumaniai ir orga-

niškai sujungiant su naujais 
pristatymais, kad išsispręs
tų eilę problemų, kurių bent 
dalį čia suminėsime: 1. 
praplėsti įėjimą, rūbinę ir 
parūpinti telefonui vietą; 2. 
padidinti salę ir šokiams 
plotą; 3. padidinti sceną ir 
persirengimo kambarius; 4. 
parūpinti geresnių prietaisų 
operuoti šviesomis ir gar
sais; 5. praplėsti valgyklą; 6. 
įrengti atskirą ’’Club bar”; 7. 
padidinti patalpas bibliote
kai ir įrengti skaityklą; 8. 
įrengti bilijardui patalpas; 9. 
parūpinti įstaigoms kamba
rių, kaip Talkai, Mūsų Pas
togei, direktoriams šalia 
klubo vedėjo įstaigos, pra
matyti vietą lietuviškai mo
kyklai galvojant, kad ir ji 
kada nors atsidurs po klubo 
sparnu; 10. išspręsti maši
noms pastatyti erdvės 
problemą; 11. parūpinti ge
neraliniam naudojimui pa
talpų, kaip poilsio kamba
rys, šachmatininkams, cho
ro, tautinių šokių repetici
joms, teatrui, skautams bei 
kitoms organizacijoms, ku
rių veikla susijusi su patal
pomis. Viso to nepramatant 
ir nesistengiant išspręsti, 
lietuviška veikla savaime 
smunka.

Lituanistiniuose kursuose Menesio intencijos

Loreta čižauskaitė

Melbourne baigė lituanis
tinius kursus išlaikydamos 
aukščiausiais pažymiais lie
tuvių kalbos egzaminus 
brandos (HSC) atestatui 
Loreta Čižauskaitė ir Lina 
Tamošaitytė. Loretai Či- 
žauskaitei atiteko ir Aus
tralijos Lietuvių Fondo pre
mija ($ 75), kuri kasmet ski
riama geriausiai išlaikiusiam 
lietuvių kalbos egzaminus 
brandos atestatui, nes jos 
bendras pažymių lygis ates
tate yra aukštesnis.

Loreta gimusi 1962 metais 
Melbourne, baigė gimnaziją 
ir priimta į universitetą. Ji 
gyvai reiškiasi ir lietuvių 
tarpe kaip skautė ir tautinių 
šokių šokėja. Sveikiname 
Loretą ir linkime sėkmės 
studijose.

AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ FONDO PREMIJA 
AUDRONEI

STAŠIONYTEI

Mes visi džiaugiamės ir 
didžiuojamės kiekvieno lie
tuvio iškilesniais atsieki- 
mais, apie kuriuos išgirsta
me arba skaitome laikraš
čiuose. Tikrai, jau yra daug 
mūsų tautiečių aukščiau 
prasimušusių už kitus savo 
darbo srityse, profesijose, 
prekyboje, moksle ir sporte. 
Dar labiau atkreipiame dė
mesį, kai pamatome iškiles
nius jaunuolius ar jaunuoles,

Bet patalpų parūpinimas 
dar neišsprendžia viso rei
kalo: būtina, kad visas 
kompleksas turėtų ir būdin
gą hetuvišką charakterį vi
daus išplanavime ir dekora
vime, kad lietuvis klube 
jaustų lietuvišką atmosferą, 
o kitatautis pasijustų jaukiai 
esąs pas lietuvius svečiuose. 
Visa tai naujame plane pra
matyta ir įskaityta. Pagal 
siūlomą naują planą prama
tyta ir trečioji klubo praplė
timo stadija, kuriai būtų jau 
padėti pagrindai statant 
antrą stadiją, kas be abejo, 
būtų labai daug sutaupoma 
ir pinigais ir darbu.

Patiektasis naujas klubo 
praplėtimo planas išpildo 
tris pagrindinius reikalavi
mus: a. leidžia klubui statyti 
naujas patalpas (antroji sta
dija) palengvinant šiandie
nines problemas ir kas kai
nuotų beveik tiek pat, kiek 
direktoriai apskaičiuoja iš
leisti. b. Išplanuoja klubo 
praplėtimo trečią stadiją 
panaudojant antrą stadiją 
kaip bazę trečiai, c. Leidžia 
klubui pertvarkyti egzis
tuojantį klubą (pirma stadi
ja), kad su laiku visos trys 
stadijos (tai reiškia atbaig- 

ypatingai tvirčiau pasireiš- j 
kiančius lietuviško gyveni- i 
mo plotuose.

Iš tokių šiandien yra J 
Audronė Stašionytė, 1979 į 
m. baigusi lituanistinius į 
kursus Sydnejuje geriau- i 
siais pažymiais ir laimėdama ; 
A.L.F skirtą $ 75 premiją. ! 
Audronė dar tik 17 metų, 
praėjusiais metais baigė 
Nazareth College, Banks- 
towne ir studijuos meną 
Sydney College of the Art. .

Jau seniai Sydnejaus lie- : 
tuviai pažįsta Audronę, j’ą ■ 
matydami scenoje, gražia 
lietuvių kalba deklamuojant 
eilėraščius. Ji šoka tautinius 
šokius "Sūkurio” grupėje : 
nuo pat jo įsisteigimo die- ; 
nos. Vos būdama ketverių 
metukų Audronė jau maišė
si savaitgalio mokykloje iki 
ją baigė 1977 m. Tik kojoms 
kiek sustiprėjus, Audronę 
jau matome skaučių eilėse. I 
Ji dalyvavo visose lietuvių ■ 
skautų stovyklose Australi- i 
joj ir vienoje Amerikoje. • 
Paaugus ji buvo vadovė, 
skiltininkės ir kitose parei- : 
gose. 1978 m. Amerikoje ■ 
Vl-toje Tautinėje Stovyklo-1 
je praėjo aukščiausią skau-! 
čių vadovių "Gintaro” mo- ! 
kyklą. Dabar yra vyresnė : 
skautė ir vadovė, skaučių i 
’’Živilės” d-vės adjutante. i

Apsidžiaugiau, bet nenu
stebau sužinojęs kad Aud
ronė užbaigė lituanistinius 
kursus surinkdama aukš-

Audronė Stašionytė

tas klubas) galėtų lanksčiai 
■; 4 ir harmoningai funkcijonuo- 

ti. Ypatingai pertvarko ir 
pagražina visą klubo vidaus 
vaizdą, kas visais atvejais 
turi didelės reikšmės.

Pagaliau patiektasis nau
jas klubo praplėtimo planas 
visas minėtas problemas iš
sprendžia ir svarbiausia, 
pristato pakankamai patal
pų, kas skatintų ir plėstų 
lietuvišką veiklą. Jame pra
matyta ir didesnė valgykla, 
salė, padidinta scena ir šo
kiams erdvė, įvedami akus
tikos, garsų bei šviesų pato
bulinimai. Šiame naujame 
projekte užsimojimai drą
sūs, bet įgyvendinami.

Mes parodėme klubo di
rektoriams naują klubo pro
jektą, bet planai nebuvo 
priimti remiantis motyvu 
reikalas esąs pavėluotas, 
nes priimtasis planas jau 
taip toli nuėjęs, kad jo neį
manoma sustabdyti. Su 
tokia nuomone mes griežtai 
nesutinkam ir kaip lietuviai, 
ir kaip planuotojai. Nesutin
kam kaip lietuviai, nes lie
tuviui ateities klausimas yra

Irena Bielskytė, Dip. I.D. 
naujo klubo plano autorė

Petras Kanas, A.R.A.I.A. 
Architektas ir architektų 
firmos direktorius

Kajus Kazokas, B.A.
Sociologas, planavimo kon
sultantas

AUSTRALIJA IR 
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius 
Jonas Paulius II kovo mėn. 
M.A. nariams skyrė sekan
čias intencijas: 
bendrąją - kad Eucharis
tija taptų gyvenimo šaltiniu 
ir broliškos meilės ryšiu; 
misijų- misijonieriškų 
pašaukimų Filipinų saloms.

Trumpas rytimetinis au
kojimas: Visa aukoju Tau, 
Šventoji Jėzaus Širdie!

Mieli Brokai, Sesės,
Eucharistija privalo būti 

krikščioniškojo gyvenimo 
centru, aukščiausiu punktu, 
į kurį turėtų būti diriguoja
ma visa kita veikla. Ji yra 
tas energijos šaltinis, iš ku
rio trykšta paskatinimas 
misijoms, tiek individua
lioms, tiek ir visuomeni
nėms.

Eucharistija yra gyveni
mo šaltinis. Paskutiniojo 
Bažnyčios suvažiavimo dek
retuose randame vieną iš 
pačių tiksliausių Eucharisti
jos apibūdinimų, būtent: 
"Juk Eucharistijoje yra vi
sas dvasinis Bažnyčios lobis, 
pats Kristus, mūsų velykinis 
Avinėlis ir Gyvoji Duona. 
Joje Kristus Šventosios 
Dvasios gaivinamu ir gyvy
be trykštančiu savo kūnu 
teikia žmonėms gyvenimą. 
Ja žmonės yra kviečiami ir 

čiausius pažymius. Arti gy
vendamas ir ją matydamas 
nuo kūdikystės laikų, visuo
met gėrėjaus Audronės 
mandagumu,, švelnumu ir 
rimtu ątsifiešimu į pareigas.

Audronė augo ir bręsta 
trijų brolių ir sesers drau
gystėje, xlįetuviškoje Kasty
čio ir Nijolės Stašionių šei
moje. \ / j.z. 

svarbiausias; nesutinkam ir 
kaip planuotojai, jnes mato
me kad priimtasis planas 
nėra pilnai išmąstytas apsi
lenkiant su lietuviškos veik
los galimybėmis ir su atei
ties reikalavimais. Jeigu ir 
pradėti pirmojo plano vyk
dymo darbai, tai jie dar nėra 
tiek toli pasistūmėję, kad jų 
nebūtų galima pakeisti.

Gal šitas laiškas įtikins 
klubo direktorius ne kad 
naujas planas yra geriau
sias, bet kad jis teikia dau
giau galimybių ir turime 
daugiau reikalavimų, ku
riuos "Butina patenkinti. 
Galvojame, kad klubo di
rektoriams reikėtų rimtai 
įsigilinti skaitantis su lietu
viška paties klubo ir visuo
menės ateitimi.

Kviečiame visus klubo 
narius, kuriems rūpi lietu
viška veikla ir pats klubas, 
raštu pareikšti savo nuomo
nę klubo direktoriams. Taip 
pat būtų prasminga išstatyti 
abu projektus klube, kad 
nariai galėtų susipažinti ir 
palyginti.

pastumiami drauge su Kris
tumi aukoti save pačius, sa
vo darbus ir visą kūriniją. 
Todėl Eucharistija šviečia 
kaip viso Evangelijos skel
bimo bei apaštalavimo šalti
nis ir viršūnė”. (Dekr. apie 
Kunigų tarnybą, § 5.).

Eucharistija taip pat yra 
ir savitarpės vienybės aks
tinas per meilę. Ji ugdo 
meilę, kuri tikintiesiems yra 
viso apaštalavimo esmė. 
Apie tai dekretas sako: "Jo
kia krikščioniškoji bendruo
menė negal būti sėkmingai 
kuriama, jei jos pamate ir 
centre nėra eucharistinė au- 
ka, nuo kurios turi prasidėti 
bet koks bendruomeninės 
dvasios ugdymas. O eucha
ristinės aukos atnašavimas 
tuomet yra nuoširdus ir pil
nas, kai iš jo kyla įvairūs 
meilės darbai, tarpusavio 
pagalba, misijinė veikla ir 
eilė kitų būdų liudyti Kris
tų.” (Dekr. apie Kunigų tar
nybą § 6.).

Ši centrinė Eucharistijos 
svarba buvo gerai suprasta į 
Sibiro priverčiamųjų darbų 
stovyklas deportuotų nelai
mingųjų bolševikų siautėji
mo metais. Apie tai liudyja 
kun. Walter Ciszek, vienas 
iš tų aukų. Jis pasakoja apie 
didžiausias aukas, kurias 
pasmerktieji mielai pakel
davo, kad tik galėtų priimti 
Šv. Komuniją. Reikia prisi
minti, kad tais laikais juos 
dar saistė pasnikas nuo vi
durnakčio ligi Komunijos. 
Būdavo atsitikimų, kada ka-
linamieji po sunkių dienos 
darbų ir išbadėję pasnikau- 
davo ligi vakaro, kad nors 
tada slaptai galėtų dalyvauti 
Šv. Mišiose. Palygindamas 
tas žiauras sąlygas su mū
siškėmis, tas buvęs kanki
nys sako: ”Aš kartais pagal
voju, kad tie, kuriems nie
kada nėra buvę draudžiama 
dalyvauti Šv. Mišiose, vargu 
ar galės kada nors pilnai 
įvertinti turtą, kuris slypi 
Šv. Mišiose.”

Kun. S. Gaidelis, S.J.Aun. s. laidelis, S.J.
!' Mūsų Pastogė "Nr. 7, 1980.2.25, pšl. 5 '
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Namie ir
PASISEKUSI INŽINIERIŲ 

EKSKURSIJA

Melbourno Inžinierių Są
jungos ekskursija į Thomson 
River užtvankos statybos 
projektą, suorganizuota pir
mininko p. B. Vingrio, įvyko 
prieš šventes, gruodžio 
15-16 dienomis.

Joje dalyvavę 40 lietuvių 
greitai jos neužmirš. Eks
kursantų tarpe buvo ir 10 
vaikų, įskaitant p.p. Vingrių 
5 anūkus.

Savomis jėgomis teko nu
vykti į užtvankos statytojų 
barakinį miestelį, 120 kilo
metrų į rytus nuo Melbour
no ir 3 kilometrus nuo 
Ericos. Ši vietovė priminė 
Bonegilos stovyklą, kur 
prieš 30 metų daugeliui lie
tuvių teko pagyventi. Ta
čiau ši stovykla, Board of 
Works pastatyta, yra liuk
susinė palyginus su Bonegi
los. Ilgi barakai padalinti į 
elegantiškus dviejų lovų 
kambariukus, o prausyklos 
bendros. Viskas svaru, gra
žu, nauja. Vienas toks bara
kas skirtas mums nakvynei.

Valdiškas autobusas po 
pietų mus nuvežė tvenkinio 
statybos apžiūrėti. Jaunas 
projekto inžinierius, p. 
Vingrio kolega, važiavo 
drauge kaip vadovas.

Dar nebaigtą Thomson 
upės užtvanką apžvelgėme 
nuo kalno viršūnės. Užtvan
kos statybos darbai dar tik 
įpusėję, taip kad vandens 
nebuvo matyti. Upė šiuo 
metu teka dirbtiniu tuneliu 
pro šalį, kol vyksta pašlaičių 
valymo ir tvenkinio sienų 
stiprinimo darbas. Milžiniški 
pakalnių plotai jau nunuo
ginti, visa augmenija paša
linta. Kitur kasama, sprog
dinama, cementuojama. Iš 
slėnių išrautieji tūkstančiai 
paparčių medžių rūpestingai 
buvo persodinti barakų 
miesteliui papuošti. Busi
moji užtvanka ateityje pa
daugins Melbourno vandens 
rezervus, o jos busimasis 
grožis bei natūralioji šių 
apylinkių gamta be abejo 
pritrauks daug turistų.

Toliau autobusu nusilei
dome į užtvankos dugną, 
kur mums parodė didžiulį 
tunelį, kuriuo vanduo tekės į 
Melbourną. Čia pat, esamoje 
laikinoje auditorijoje, pro
jekto inžinieriai mums pa
aiškino vykdomus darbus ir 
planus.

Sekmadieni, po pusryčių, 
savomis mašinomis nuvyko
me į netolimą Walhallos 
miestelį, kuris kadaise buvo 
įkurtas aukso ieškotojų. 
Šiandien stengiamasi šį įdo
mų apleistą užkampį po 
truputi atremontuoti. Seni 
išrausti slėniai, užgriuvę ur
vai'ir kasyklų mašinų liku
čiai duoda šiai vietovei sa
votišką romantiką. Senųjų 
kapinių stačioje atšlaitėje 
liekanos liudija, kad čia pra
eitame šimtmetyje buvo pa
guldyta virš 1000 žmonių, Iš 
likusių antkapių įrašų mato
si, kad mirdavo daug vaikų 
ir visai jauni tėvai ar moti-

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tel. 2235879 veikia ižtiaą parą

Per pastaruosius ŽBmetus esame glaudžiame konl 
m katallkižką lietuvių bendruomene
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nos, kartais ištisos šeimos. 
Turėjo būti sunkus jų gyve
nimas.

Visi turėjome viltį patys 
surasti kokį nepastebėtą 
aukso gabalą, tarp senųjų 
iškasenų, ar upelyje, tačiau 
rimtam ieškojimui šiam 
kartui buvo per trumpas 
laikas. Valgykloje mūsų lau
kė kiaulienos kepsnis, pas
kutinieji pietūs prieš išsi- 
skirstant į namus.

Nė vienas iš mūsų būtų 
mielai pabuvęs dar ilgiau 
čia, toli nuo kasdienybės. 
Esame dėkingi p. Vingriui 
už šios smagios ekskursijos 
įgyvendinimą ir dėkingi 
Board of Works už tokią ga
limybę ir puikias sąlygas.

J. Arienė

NAUJAS SAVILAIDOS
ŽURNALAS’’VYTIS'

Vakarus pasiekęs mask
viškės Einamųjų įvykių 
kronikos 53 n-ris (1979, 
rugp. 1) praneša, kad birže
lio mėnesį Lietuvoje pasiro
dė naujas savilaidos žurna
las VYTIS. Pirmasis nume
ris 105 psl., išleidimo vieta 
nurodoma ’’okupuota Lietu
va”. Įžanginiame straipsny
je ’’priešu numeris pirmas” 
vadinama ’’okupacinė admi
nistracija". Spausdinamos 
ištraukos iš Aušros ir Jono 
Jurašų straipsnių METME
NYSE apie kultūrinės inte
ligentijos laikyseną Lietu
voje. Du straipsniai apie lie
tuvių komunistų partijos 
poziciją tautiniu klausimu. 
1949-ų metų straipsnis ap
taria partizaninį sąjūdį. Ap-

Ir sumainė
i Pereitų metų gruodžio 15 
: d. Melbourne sujungė bend- 
■ ram gyvenimui rankas Bi- 
; rutė Leverytė iš Sydnejaus 
ir Peter Don iš Melbourno.

, Jungtuvės įvyko Melbourno 
j universiteto koplyčioje, ir 
jaunuosius sutuokė kun. P. 
Vaseris. Koplyčioje vargo
nais grojo Zita Prašmutaitė 
giedant Birutei Prašmutai- 
tei, Birutei Šaulytei ir Viltei 
Araitei.

Vestuvinė puota įvyko 
Melb. Lietuvių Namuose 
dalyvaujant apie 120 svečių 

, iš Melbourno, Sydnejaus, 
Geelongo, Brisbanės, net iš 
Prancūzijos. Po vestuvinės 
kelionės jaunieji ketina 
pastoviai apsigyventi Mel
bourne, nes Peter kaip inži
nierius dirba Viktorijos ge
ležinkely, o Birutė kaip 
miesto planuotoja tarnauja 
Northcote miesto savival
dybėje.

Jauniesiems linkime ge
riausios sėkmės.

A.L. Fondo įgaliotinis 
Adelaidėje B. Straukas su
darė Fondo atstovybę iš 
trijų asmenų. Be jo į atsto
vybę įeina A. Zamoiskis ir 
A. Kubilius. Sėkmės 
naujajai atstovybei. 

rašomas kraštotyrininko 
Untulio nužudymas. Buvu
sio politkalinio Brukštaus 
1964 metų pareiškimas, kur 
jis įsipareigoja dirbti KGB, 
Kitame straipsnyje kriti
kuojamos savilaidinės Per
spektyvos, kad įsileido į 
savo puslapius "lietuvių ko
munistų sąjungą”.

Antras Vyties numeris 
(46 psl.) išėjo liepos mėnesį. 
Čia spausdinamas skundas 
LTSR aukščiausiai Tarybai 
dėl Viktoro Petkaus bylos 
(150 parašų); Marto Niklaus 
straipsnis ’’Procesas Vilniu
je esto akimis”; ir Antano 
Terlecko ’’Atviras laiškas 
Viktorui Kalninšui". (Taip 
pat pranešama, kad išėjo 
Perspektyvų 12-tas nume
ris).

(ELTA)

Neskriausk savo artimo 
jį apiplėšdamas, ne
skriausk savos spaudos 
už ją, neatsilygindamas!

žiedelius

Birutė (Leverytė) ir Peter Don

AUŠROS TUNTE
Aušros Tunto metinė 

programa prasidėjo gražia 
kelione į "Baublio” stovyklą 
prie Canberros. Stovyklą 
ruošė Baltijos tuntas. Daly
viai grįžo geriausioje nuo
taikoj, nes stovykla buvo 
gausi užsiėmimais ir įdo
miais išgyvenimais. Niekam 
neteko nusivilti.

Tik grįžę iš Baublio sto
vyklos Aušros tunto broliai 
ir sesės išskubėjo į egzilų 
skautų stovyklą. Mūsų sesės 
čia ypatingai gerai pasirodė.

Šių metų Aušros Tunto 
štabą sudaro: tuntininkė fil. 
ps. P. Pullinen, skaučių sky
riaus vadovė s. M. Cox, 
skautų skyriaus vadovas 
s.v. vsl. A. Mikutavičius, 
adjutante ps. Ginta Viliū- 
naitė, iždininkas sv. vsl. V. 
Šliogeris.
sekretorė/korespondentė 
v.s. vsl. E.Kiverytė, skaučių

Dalis dalyvių iš Melb. liet, inžinierių ekskursijos (žiūr. aprašymą)

Dail. Tamošaičių 
knygos proga

Dailininkų Antano ir 
Anastazijos Tamošaičių 
knyga buvo laukiama jau 
seniai,- nes išeivijoje stokoja 
autoritetingo pasisakymo 
lietuviškų tautinių rūbų 
klausimu. Dar nepriklauso
moje Lietuvoje prieš 40 
metų išleistos Tamošaičių 
knygos "Sodžiaus menas” (8 
tomai) jau nebepasiekiamos. 
Todėl suprantama įtampa ir 
susidomėjimas suinteresuo
tų ansamblių, tautinių šokių 
grupių, laikraščių redakcijų 
ir visokių liet, pasirodymų 
vadovų ir pačių menininkų 
belaukiant šio veikalo. Iki 
šiolei išeivijoje buvo remtasi 
blankiais prisiminimais iš 
praeities, ant greitųjų pas
kubomis paruoštais geros 
valios skautų leidinėliais ir 
iš pavergtos Lietuvos atei- 
nančiom "autentiškom” 
knygom ir "autentiškais” 
filmais.

draugovės draugininke v.s. 
vsl. V. Viliūnaitė,

skautų draugovės 
draugininkas sv. psl. R. Ka
počius, jaun. skautų/čių 
draugovės draugininke v.s. 
si. T. Daubaraitė, vyr. sesių 
būrelio vadovė v.s. svl. fil. 
Julija Basil, vyčių būrelio 
vadas sv. vsl. A. Zduoba, 
egzilų skautų/čių atstovai 
s.v. si. J. Zubrickas ir vs. 
vsl. fil L. Barkutė.

Tunto korespondentė

* * *
4-ji Azijos - Pacifiko (12-ji 

Australijos) Džiamborė įvy
ko Vakarų Australijoje, 
Perth’o apylinkėse
1979.XII.29 - 1980.1.7 d.d.

Jaunesnę ir net vidurinę 
kartą sovietinės Lietuvos 
leidiniai ypač klaidino, nes 
propagavo vien tik "auten
tišką” medžiagą nė kiek ne
kreipiant dėmesio į tautinių 
bruožų išryškinimą, bet 
stengiantis tuos charakte
ringus bruožus sulieti ir su
vienodinti su kaimyninių 
tautų rūbų dalimis sten
giantis įgyvendinti proleta- 
riškąjį internacionalizmą.

A. ir A. Tamošaičių knyga 
yra atsakas į sovietinės Lie
tuvos leidinius, kadangi au
toriai remiasi ne vien auten
tiškumo, bet ir atrankos 
principu ir jiems autentiški 
rinkiniai tėra tik žalia me
džiaga, tik darbo pradžia. 
Tuo klausimu buvo Mūsų 
Pastogėje prieš porą metų 
iškilę ginčai.

Įtakingo Kanados savait
raščio ’"Tėviškės Žiburių” 
redakcija kreipėsi į knygos 
autorius A. ir A. Tamo
šaičius jų knygos ’’Lithua
nian National Costume” pa
sirodymo proga, klausdama 
knygos autorius pasisakyti 
lietuvių tautinių drabužių 
autentiškumo klausimu. To
liau cituojame "Tėviškės Ži
burių” redakcijos pasisaky
mą (žiūr. "T.Ž.” Nr. 6, 
1980.II.7): "T. Žiburių” re
dakcija, pateikdama daili
ninkams A. ir A. Tamošai- 
čiams jų leidinio "Lithuanian 
National Costume” pasiro
dymo proga įjungė ir lietu
vių tautinių drabužių auten
tiškumo klausimą. A. Tamo
šaitis, užuot tiesiai atsakęs į 
tą klausimą, dėl jo sudėtin
gumo pasiūlė perspausdinti 
G.E. Kazokienės straipsnį 
"Autentiškumas ir tautiš
kumas”, kuriame minėtasis 
klausimas plačiau gvildena
mas. Čia ir pateikiame tą 
straipsnį iš Australijoje 
išeinančio savaitraščio "Mū
sų Pastogės" 1977.XII.5 
Red. Toliau seka ištisai per
spausdintas Genovaitės Ka
zokienės minėtasis straips
nis.

Visas šis įvykis australie- 
čiams lietuviams vėl prime
na anas diskusijas. Pasitvir
tina neginčijama taisyklė, 
kad teisingas įžvalgumas 
masei lengvai neprieinamas, 
nėra vaikų parašais nubal
suojamas, bet suprastas ir 
įvertintas tik suprantančio 
toje srityje autoritetingo 
asmens. Gal dail. Antano 
Tamošaičio pripažinimas ir 
skaitymasis su G. Kazokie
nės įžvalgiu požiūriu padės 
susivokti ir kitiems, jog au
toritetų šiuo klausimu 
turime ir savo tarpe.
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30-ji SPORTO ŠVENTĖ CANBERROJE
Council) skiria klubas, kurio

Klubų atstovų suvažiavimas
30-tos Sporto Šventės 

metu Canberroje visų klubų 
atstovai apsvarstė mūsų or
ganizacijos veiklos reikalus 
ir nustatė ateities veiklos 
gaires. Posėdžiams pirmi
ninkavo ALFAS Valdybos 
pirmininkas Jurgis Jonavi- 
čius, sekretoriavo Adelaidės 
"Vyties” pirmininkas Stasys 
Urnevičius. Įvyko 4 posė
džiai, kuriuose nutarta:

1. Pavesta ALFAS Val
dybai paruošti nuostatus 
naujai įstaigtai pereinamąja! 
taurei sporto švenčių para
duose geriausiai ir tvarkin
giausiai pasirodžiusiam klu
bui.

2. Pavesta ALFAS Val
dybai paruošti klausimų ir 
atsakymų formą metiniam 
klubo veiklos pranešimui 
atstovų suvažiavime.

Tinklinis šiandien
Leonas Baltrūnas

Kaip daugumai jau yra ži
noma, tinklinis yra tokia 
sporto šaka, kuri gali būti 
kultyvuojama ne tik varžy- 
biniai, bet it rekreaciniai. 
Taigi ne tik rungtyniauti dėl 
laimėjimo, bet sveikai pra
leisti laiką atmušinėjant 
sviedinį per tinklą. Todėl 
dažnai galima pastebėti iš
kabintus tinklus pajūryje 
arba parkų aikštelėse ir, ne
kreipiant dėmesio į taisykles 
arba techniškus žaidimo rei
kalavimus, grupė žmonių, 
įvairiausio amžiaus, įvai
riausio sudėjimo ir be ypa
tingo pasiruošimo stengiasi 
išlaikyti sviedinį ore ir per
mušti jį į priešingą tinklo 
pusę.

Varžybinėje plotmėje, 
sportininkai organizuojasi į 
komandas ir per ilgas treni
ruotes bando išmokti šio 
žaidimo techniškas "plony
bes”. Paskutiniame dešimt-

Skelbimas
ŠVENTOJO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Viltis po mirties
KRISTUS

Jau Mortos dienose mirtis buvo viešpatavusi žemėje 
daugiau kaip keturius tūkstančius metų. Jos brolis buvo 
numiręs, todėl ji žinojo, kad jei Dievas buvo žadėjęs lai
minti visą žmoniją Kristui tarpininkaujant, tai užmigu
sieji mirties miegu turėjo būti pažadinti, ir ji tikėjo, kad 
tai padarys Jėzus "prisikėlime anoje dienoje”.

Jėzaus pasakyta: "Kas tiki į mane, nors ir būtų miręs, 
bus gyvas”. (Jono 11:25). Čia turime aiškų pažadą vi
siems tikintiesiems, kad jie bus pabudinti iš mirties mie
go. Pirmoj vietoj tie žodžiai buvo pasakyti Mortai, kad 
nemanytų, kad Lozorius mirė dėlto, kad neturėjo tikėji
mo arba nebuvo paklusnus Jėzui. Lozorius tikėjo į Jėzų, 
bet vistiek mirė. Taip buvo su visais tikėtojais nuo to lai
ko iki šiai dienai. Bet Jėzus užtikrino Mortą, kad su mir
timi dar viskas nepasibaigia. Jis pasakė: "Nors ir jis būtų 
miręs, bus gyvas’’, mat, žmogui bus sugrąžinta gyvybė.

Po to Jėzus nustūmė šalin visą netikėjimo uždangą, ir 
leido giliau įsižiūrėti į aną "paskutinę dieną”, kad mes ga
lėtume geriau įvertinti beribę Dievo meilę, kuri prirengė 
gyvenimą visai žmonijai. Nes jis dar pasakė: Kiekvienas, 
kurs į mane tiki, nemirs per amžius?’ Šį pareiškimą ne
galima pritaikyti esamam laikui, nes dabar dar visi mirš
ta. Busimasis visos žmonijos gyvenimas priklauso nuo 
pabudinimo iš mirties miego. Bet anoje naujoje dienoje, 
kurioje "Teisingumo Saulė” išblaškys nuodėmės ir mir
ties nakties ūkanas, visi pamatys, gyvenimo šviesą. Ku
rie tuomet gyvens ir tikės į Kristų, niekad nebemirs, bet 
pasiliks gyvi per amžius kaip žmoginės esybės.

Bus daugiau

3. Nutarta įsteigti ALFA 
S-gos garbės nario vardą. 
Priimtas ALFAS Valdybos 
pasiūlytas ir klubams prieš 
šventę išsiuntinėtas garbės 
nario vardo suteikimo nuos
tatų projektas, išskyrus pa
ragrafą, kuris liečia kandi
datų siūlymą.

Iki kovo 1 d. Klubai pri
valo prisiųsti ALFAS V-bai 
savo projektus kandidatų 
atrankai. Kas liečia ALFAS 
V-bą, klubai prašomi sutikti 
su jų pasiūlymu, kad 
ALFAS V-ba patiekia vieną 
kandidatą kas dveji metai, 
prieš tai susitarusi su klubu 
iš kurio vietovės kandidatas 
yra parenkamas.

Pabaltiečių žaidynės. Nu
tarta:

a) Atstovus į Pabaltiečių 
Sporto tarybą (Baltic Sports 

metyje tinklinio žaidimas 
yra atsiekęs labai aukštos 
technikos ir šiandien stebėti 
tinklinio rungtynes yra ne 
tik malonu, bet net pasigė
rėtina. Jeigu anksčiau tūks
tančiai žmonių eidavo pasi
žiūrėti futbolo arba krepši
nio rungtynių, tai šiandien 
tūkstančiai žiūrovų su pasi
gėrėjimu stebi aukštos kla
sės tinklinio komandų var
žybas. Tinklinis, kaip ir ki
tos didžiosios sporto šakos, 
šiandien yra gerai organi
zuotas ir per klubus, sąjun
gas ir federacijas yra prave
damos vietos pirmenybės, 
tarptautinės varžybos, pa
saulio pirmenybės ir, jau ei
lė metų, kaip tinklinis yra 
įtrauktas į olimpinių žaidimų 
programą.

Pasibaigus II-jam pasau
liniam karui ir susinormavus 
tarptautiniam gyvenimui, 
vėl atgijo sportinė veikla. 

vietovėje įvyksta žaidynės.
b) Atstovai yra atsakingi 

vietos sporto klubui, o klu
bas ALFAS Valdybai.

c) Lietuviams priklausan
čioji Pabaltiečių žaidynių 
pajamų dalis yra įmokama į 
ALFAS iždą.

5. Nutarta atšaukti 1978 
metų atstovų suvažiavimo 
nutarimą dėl reprezentaci
nio fondo įsteigimo. Jo vie
toje nuspręsta iš ALFAS iž
do laikyti $ 1.500 Talkos 
Koop. Draugijoje kaip ter
minuotą indėlį. Šioji suma 
ALFAS Valdybos gali būti 
panaudota gavus sporto 
klubų sutikimą.

6. Nutarta išimti iš Sporto 
Švenčių programos baudų 
mėtymo varžybas. Visos 
taurės pasilieka pas jų da
bartinius laimėtojus.

7. Nutarta nuo 1980 metų 
Sporto Šventės įjungti į 
programą šias varžybas:

Vėl prasidėjo įvairios tarp
tautinės varžybos ir vėl 
pradėjo kilti įvairių žaidimų 
lygis. <

1946-tais metais Paryžiuje 
suvažiavo Prancūzijos, So
vietų Sąjungos, Lenkijos, 
Jugoslavijos ir Čekoslovaki
jos tinklinio sąjungų atsto
vai ir įsteigė pirmąją Tarp
tautinę Tinklinio Federaciją 
į kurią nariais įstojo dar ke
turiolika valstybių. Šiandien 
Tarptautinei Tinklinio Są
jungai priklauso 120 valsty
bių. Per trumpą laiką buvo 
išleistos tarptautinės tinkli
nio žaidimo taisyklės, pagal 
kurias jau 1948-tais metais 
buvo pravestos pirmosios 
Europos tinklinio pirmeny
bės Romoje. Praėjus dar 
vieniems metams, buvo su
organizuotos pirmosios pa
saulio tinklinio pirmenybės 
Pragoję. Pradedant
1960-taisiais metais, 
pasaulio sporto spaudoje vis 
daugiau randame aprašymų 
apie įvairių tautų tinklinio 
varžybas. Japonai buvo 
vieni iš pirmųjų, kurie pe
riodiškai pradėjo siuntinėti 
savo pajėgiausias tinklinio 
komandas po visą pasaulį, ir 
jų dėka tinklinio žaidimo ly
gis pradėjo smarkiai kilti. 
Neįtikėtina, bet faktas, kad 
šiandien, remiantis Tarp
tautinės Tinklinio Federaci
jos surinktomis žiniomis, vi
same pasaulyje yra 65 mili
jonai registruotų tinklinio 

_ žaidėjų. Pasirodo, kad ir 
“krepšinio Federacijos žinio- 

U mis, tiek pat žaidėjų yra re
gistruota jų pravedamose 
varžybose. Remiantis tuo, 
išeina, kad tinklinis ir krep
šinis, šiuo metu, yra patys 
populiariausi sportiniai žai
dimai pasaulyje. Sudėjus 
kartu visus registruotus 
sportininkus futbole, plau
kime ir atletikoje, gausime 
žymiai mažesnį dalyvių 
skaičių.

Įdomumo dėlei, jeigu su- 
dėtumėm žemiau išvardintų 
sporto šakų dalyvių skaičių 
milijonais, tai gautumėm to
kį balansą:

Sporto šaka Žaidėjai 
milijonais

Federacijų 
skaičius

Tinklinis 
Krepšinis 
Futbolas 
Šaudymas 
Atletika 
Plaukimas

65
65
25.8
25.5
19.5
10.5

a) bilijardą (Eight ball). 
Šventės rengėjai privalo šių 
pirmenybių pravedimo tai
sykles paruošti ir prisiųsti 
ALFAS V-bai iki liepos 1 d.

b) plaukimą. Ši sporto ša
ka pravedama vietovėse, 
kur yra prieinamos ir tinka
mos sąlygos. Leonui Baltrū
nui (Melbourne Varpas) pa
vesta paruošti plaukymo 
pirmenybių pravedimo tai
sykles, kurios turi būti 
ALFAS V-bos rankose iki 
liepos 1 d.

8. Nutarta šiemet nusiųsti 
Australijos lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinę į Perthą 
dvejoms rungtynėms dėl 
kurių Pertho L.S.K. "Tau
ras" susitars su Vakarų 
Australijos krepšinio sąjun-

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA; 
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA!

Augant žaidimų populia
rumui, kartu kyla ir šių žai
dimų standartas. Po kiek
vienų olimpinių žaidimų, po 
kiekvienų surengtų pasaulio 
pirmenybių buvo aiškiai ga
lima pastebėti tinklinio žai
dimo standarto progresą. 
Ypatingai tai buvo galima 
pastebėti pasibaigus olimpi
niams žaidimams Muenche- 
ne. Niekada anksčiau tinkli
nis nebuvo pasiekęs tokio 
greičio, tokios jėgos ir tokios 
išdirbtos žaidimo technikos, 
kaip per Muencheno olimpi
nius žaidimus.

Po paskutiniųjų pasaulio 
tinklinio pirmenybių Japo
nijos treneris pasakė, kad jis 
norėtų turėti savo koman
doje žaidėjus, kurie -
1 - kiekvienas turėtų žaidi
mo patyrimą, kaip turi čekų 
žaidėjai,
2 • turėtų komandos susi
klausymą, kaip turi sovietų 
komanda,
3 - kiekvienas turėtų greitį 
ir vikrumą, kaip japonų žai
dėjai,
4 ■ kiekvienas galėtų šokti 
aukštai, kaip Kubos žaidėjai

Dairomasi olimpiniams 
žaidimams naujos vietos, kai 
Maskvos olimpijada boiko
tuojama. Politiniuose
sluogsniuose neoficialiai
kalbama, apie Melbourną 
kaip tinkamiausią vietą. Iki 
šiol jau priskaičiuojama apie 
30 kraštų, kurie pasisakė už 
Maskvos olimpijados boiko
tą.

Apskaičiuojama, kad že
mėje per penkias dienas 
priauga vienas milijonas 
žmonių, tad po dešimt metų 
visoje žemėje bus apie 6 mi
lijardai. Iš visų kraštų dau
giausia dėmesio giminių 
kontrolei skiriama Kinijoje.

121
127
135 (Europietiškas)
94

143
98 

ga. Rinktinės išvyka įvyks 
Velykų švenčių metu, ba
landžio 4 - 7 dienomis. Smul
kiau apie išvyką klubams \ 
bus pranešta ateinančių /” 
dviejų savaičių bėgyje.

9. Nutarta įsteigti trofėją 
Sporto Švenčių metu ge
riausiai pasirodžiusioms 
krepšinio bei tinklinio žai
dėjams ir žaidėjoms.

Stasys Šutas (Geelongo 
Vytis)) įpareigotas patiekti 
ALFAS Valdybai tų žaidėjų 
atrinkimo taisyklių projek; 
tą, kuris turi būti prisiųstas 
ALFAS V-bai iki liepos 1 d. ~~ 

Pertho L.S.K. "Tau
ras” į ALFA S-gą priimtas 
kaip pilnateisis narys.

R.S.

ir 5 - turėtų kovos dvasią ir 
užsispyrimą, kaip Korėjos 
žaidėjai.

Štai ko reikia norint būti 
geru žaidėju, o kad tai atsie
kus reikalinga nenutraukia
mai lavintis, fiziniai ir pas
toviai lankyti tinklinio tre
niruotes, kur gero trenerio 
priežiūroje bandyti progre
suoti individualiai ir koman
diniai.

Taigi, šiandien, kad atsie
kus gerų rezultatų tinklinio 
žaidime, nebeužtenka vien 
tik sugebėti atmušti sviedinį 
per tinklą, bet reikia išmokti 
mirtinu smūgiu nugramzdy- 
ti sviedinį į priešininko pusę. 
Tik tokiu būdu šiandien gali 
tinklininkas rasti pasitenki
nimą žaidžiant tinklinį ir tik 
tokiu būdu žaidžiant tinkli- 
ninkai gali patenkinti žiūro
vus.

Nepatingėk ir ateik kurį 
vakarą pasižiūrėti gerų 
tinklinio rungtynių ir nea
bejoju, kad rasi pakankamai 
pasitenkinimo, kad turėtum 
noro dar kartą pamatyti ge
ras tinklinio rungtynes.

Pagal dabartinę techniką 
erdvėlaivis turi išvystyti 
24,688 mylių greitį per va
landą, kad galėtų atsiplėšti 
nuo žemės ir patekti į erd
ves. Šitą greitį pasiekus 
erdvėje jis nukrinta apie 5 
tūkstančius mylių per va
landą. Todėl reikia apie 50 
valandų, kad pasiekus mė
nulį, 290 dienų nuvažiuoti į 
Marsą, 215 dienų pasiekti 
planetą Venerą.
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Informacija PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS

Melbourne lietuvių tauti
nių šokių grupė Klumpa
kojis pradėjo 1980 metų 
darbą ir repetuoja, vado
vaujant Anelei
Morkūnienei, du kartu sa
vaitėje.

Klumpakojis pakviestas 
dalyvauti 6-tojoje Tautinių 
Šokių Šventeje Čikagoje 
liepos mėn. pradžioje.

Klumpakojui trūksta 
dviejų berniukų sudaryti 
18-kos asmenų grupę nu
matytai užjūrio išvykai. Su
interesuoti prašomi skubiai 
skambinti Anelei Morkūnie
nei (03) 569 9716.

LIETUVAITĖ
IŠ KANADOS

Vasario 16-18 d.d. Sydne- 
juje lankėsi Australijos Lie
tuvių Fondo Valdybos pir
mininkas Albertas Zubras iš 
Melbourno. Čia jis matėsi su 
A.L. Fondo įgaliotiniu, ap
lankė Mūsų Pastogės re
dakciją, susitiko su eile kul
tūrininkų ir visuomeninin
kų, dalyvavo Vasario 16 mi
nėjime.

Pagal Australijos švieti
mo programą Australija 
keičiasi mokytojais su eile 
kraštų. Šiais metais atvyko 
grupė mokytojų, kurių tarpe 
ir Toronto lietuvaitė Silvija 
Martinkutė, kuri mokyto- 
i’aus Katumboje, apie 100 
;m į vakarus nuo Sydne- 

jaus. Tai ypatingai maloni 
viešnia, švariai kalbanti lie
tuviškai ir giliai sąmoninga 
lietuvaitė. Gyvendama To
ronte ji penkerius metus iki 
išvykdama į Australiją va
dovavo tautinių šokių grupei 
"Atžalynui”. Dalyvavo Va
sario 16 minėjime Sydnejuje 
ir buvo maloniai nustebinta 
sutikusi tiek daug lietuvių. 
Susipažino su eile lietuvių, 
ypač su jaunimu, ir grei
čiausiai kiek sąlygos leis įsi
jungs į lietuvišką gyvenimą. 
Sveikiname viešnią ir tiki
mės, kad ji Austrlija neapsi- 
vils.

Lietuvos Šiaulių Sąjungos 
įkūrėjo VI. Pūtvio - Putvins- J 
kio 51 metų mirimo sukak
ties minėjimas įvyks kovo 9 
d. (sekmadienį) tokia tvar- ", 
ka:

11.30 vai. ryto visi šauliai- ) 
lės renkasi Lidcombe prie 
St. Joachims bažnyčios (prie 
tautinės vėliavos) eisenai į 
bažnyčią pamaldoms. Orga
nizacijos taip pat prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

3 vai. Bankstowne, Lie
tuvių Klubo salėje įvyks iš
kilmingas minėjimo aktas su 
paskaita ir menine dalimi, 
kurioje dalyvaus ir "Dainos” 
vyrų choras, vadovaujamas 
p. B. Kiverio.

Po minėjimo loterija ir 
šaulių bei svečių bendra va
karienė tų, kurie užsiregis
truos pas šaulių kuopos val
dybos narius, ne ,vėliau 3 
dienas prieš minėjimą.

Įėjimas laisvas, todėl pra
šome kuo skaitlingiau daly
vauti.

Sydney Šaulių Kuopos 
Valdyba

Maloniai kviečiame-vi: irti ir toli i

KAZIUKO MŪGĘ
kuri įvyks 1980 kovo 2 d. tuoj po lietii'viškų pamaldų 
Lidcombe Parapijos salėje ___ ’ ”

Rengėjai

iš Adelaidės
PAS ADELAIDĖS

RAMOVĖNUS

Vasario 3 d., sekmadienį, 
įvyko LKV ’’Ramovės” 
Adelaidės skyriaus narių 
susirinkimas. Jam pirminin
kavo ramovėnai C. Zamois- 
kis ir sekr. V. Statnickas.

Valdybos pirm. V. Vosy
lius pranešė, kad skyriaus 
veikla buvo gyva ir produk- 
tinga. Buvo atsiradę valdy
boj nesklandumų, bet šį rei
kalą pati valdyba išsprendė 
iš savo tarpo išrinkdama 
pirmininku V. Vosylių.

Iš iždininko pranešimo 
paaiškėjo, kad per veiklos 
metus skyrius turėjo 1450 
dolerių, o su praėjusių metų 
likučiu - 557, bendra suma 
siekė 2027 dol. Viso išlaidų 
turėta 1427 dol., tad kasoje 
liko 600 dol. Gana įdomios ir 
įspūdingos išlaidų pozicijos, 
kurias sudaro skirtos pašal
pos: spaudai remti skirta 
370 dol., kultūriniams vie
netams 442 dol. Viso 820 dol. 
Prie šios sumos reikia pri
dėti 100 dol. auką A.L. Fon-

tikimo balių apylinkės val
dyba pateko į sunkumus, kai 
b-nės padalinys - organizuo
tos moterys - atsisakė pa
ruošti baliui bufetą. Tada 
buvo kreiptasi į Ramovės 
valdybą, kuri pasitelkusi ra- 
movėnų ponias surengė bu
fetą ir dar gavo vieš 100 do
lerių. Tai rodo, kad mūsų 
bendruomenėje yra patiki
ma pajėga. Ramovės skyrius

savo veikla ir visa laikysena 
tampa jungtimi jau gerokai 
aptrupėjusios mūsų bend
ruomenės vienybės.

Susirinkimas praėjo 
sklandžiai ir pavyzdingai. 
Iškilus klausimui, kodėl Ra
movės valdyba nurašiusi į 
nuostolius vieno nario skolą, 
bet jos neišreikalavo, pirm. 
V. Vosylius kreipėsi į susi
rinkimą vardan skyriaus 
narių vienybės negerų ir 
nemalonių reiškinių neryš
kinti, o juos užmiršti nemi
nint asmenų ir visa tai pa
likti jų pačių sąžinei. Pirmi
ninko pareiškimas buvo plo
jimais priimtas.

Dviem valdybos nariams 
dėl asmeninių motyvų pasi
traukus buvo pririnkti nauji. 
Dabartinę skyriaus valdybą 
sudaro: pirm. V. Vosylius, 
vicepirm. J. Jaunutis, iždn. 
J. Bačiulis, narys parengimų

Kovo 1 d. šešt., 8 vai. 
ŠOKIAI

Kovo 8 d., šešt., 8 vai. ŠOKIAI
Programoje: PATRICK RODRIGAS 

dainininkas - komikas iš Pietų Amerikos

Kovo 9 d., sekm. 6 vai.
VLADO PUTVINSKIO MINĖJIMAS 

Rengia Šaulių Kuopos Valdyba

Parengimai:
Vasario 23 d., šešt., 8 vai.

Vėžiukų vakaras
Programoje TINA ir DARIN - šokėjai atvirom 

krūtinėm
Įėjimas su bilietais - $ 4 asmeniui 

Bilietus įsigyti iki vasario 19 dienos Liet. Klube pas 
vedėją p. V. Binkį.

Kovo 15 d., šešt., 8 vai. ŠOKIAI
Tą vakarą bus traukiamas laimingo klubo nario 

numeris

Premija - $ 250!
Į Bus traukiame tol, iki atsilieps laimingasis!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBE

[16-18 East Terrace Bankstown
’ Tel. 708 1414 
š __ s
reik. J. Norkūnas, ir narys 
R. Žukelis. Kandidatais pa
likę A. Jucius ir L Bakšys.

Baigiantis susirinkimui 
priimta rezoliucija pasiųsti 
laišką Australijos min. pir
mininkui ir užsienių reikalų 
ministeriui palaikant jų 
užimtą poziciją sovietų at-

žvilgiu dėl Afganistano. Su
giedojus Tautos Himną visi 
dar gražiai pabendravo mė
gaudamiesi ponių paruošta 
kavute ir užkandžiais.

Adelaidiškis

a*

Medh. Liet Gamai.[fi-nn v.Jį 
2 RBQ/u(5tro'GalaWika"

VIETOJ ©C 
90 GELIŲ
Pagerbdami a.a. Kazimie

rą Daniškevičių vietoj gėlių 
Sydnejaus Dainos chorui 
skiriame 20 dolerių.

M. ir J. Griškaičiai

Irane išrinkus naują pre
zidentą tikimasi, kad jis bus 
sukalbamesnis spręsti 
Amerikos ambasados įkai
tais laikomų tarnautojų 
klausimą, nors vis tiek visa 
galia yra Ajatolos Khomeini 
rankose, kuris po širdies 
priepuolio vis tebėra ligoni
nėje.

dui. Turėta ir visa eilė smul
kesnių išlaidų. Kad valdyba 
buvo veikli, rodo jos turėtų 
pajamų dydis, kurių pagrin
dą sudaro įvairūs parengi
mai, pareikalavę ne tik or- 
fanizacinių pastangų, bet ir 

zinio darbo bei narių tal
kos. Šiuo atžvilgiu labai 
reikšmingas ramovėnų 
šeimų narių - moterų įnašas. 
Vyriška organizacija be mo
teriškos rankos tikrai tokių 
rezultatų nebūtų atsiekusiu 
Kelis kartus sekmadieniais 
Liet. Namuose buvo gami
nami pietūs, davę 408 dol. 
pelno, o susirinkimo dieną iš 
parengtų pietų dar gauta 
100 dol. Surengtos dvi ieš- 
minės, davusios 338 dol. 
pelno. Ruošiant N. Metų su-

SOVIETINIS SPORTAS

Nežiūrint, kad V. česiūnas 
lietuvis sportininkas buvo 
perbėgęs į Vak. Vokietiją ir 
čia būdamas žadėjo at
skleisti sovietų sportininkų 
paruošimo paslaptis, už tai 
buvo sovietų agentų prie
varta grąžintas į Sov. Są
jungą. Tačiau toks savaitinis 
amerikiečių Newsweek žur- 
nalaš-paskelbė vienos Rytų 
(komunistinės) Vokietijos 
sportininkės išgyvenimus. 
Rašoma, kad toji sportinin
kė Renata Vogei, jai esant 
dar tik 10 metų, buvo pa
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rinkta treniruotis plaukime. 
Treniruotės vykdavo kas
dien po penkias valandas. 
Visi plaukikai gaudavo nu
statytus maisto davinius, 
ekstra vitaminų ir dar kaž
kokių miltelių. Nuo tokio 
davinio ji pradėjo įgyti vy
riškų žymių - išsivystė mus
kulai, praplatėjo pečiai, kei
tėsi balsas ir t.t. 1974 m. toji 
R. Vogei tapo pasaulio plau
kimo čempionė ir ją kaip he
roję paprašė įstoti į komu
nistų partiją, bet jai atsisa
kius, jai viskas buvo nu
traukta. Tada jos sveikata 
pašlijo, pradėjo svaigti gal
va, prarasdavo sąmonę. Ne
gaudama medicininės pa
galbos ji perbėgo į vakarus 
ir čia ji atgavo sveikatą ir 
moteriškumą.
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