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Prof. Vytautas Skuodis pasisako

Jau skaitėme, kad Lietu
voje neseniai suimtas Vil
niaus universiteto prof. Vy
tautas Skuodis, dirbęs kaip 
docentas geologijos kated
roje. Jis aiškiai įsijungė į 
kovą už tikinčiųjų teises ir 
bendrai sovietišką nesiskai
tymą su elementariausiomis 
žmogaus teisėmis. Jis pa
rengė plačios apimties do
kumentinį veikalą "Dvasinis 
genocidas Lietuvoje" jame 
nagrinėdamas ateistinę 
veiklą ir tikinčiųjų prievar
tavimą. Deja, kratos metu, 
tas jo veikalas buvo konfis
kuotas. Prieš suimant dar 
buvo spėjęs paskelbti, kad 
įstojęs į Tikinčių Teisėms 
Ginti Komitetą.

Taip pat prieš suimant 
dar buvo spėjęs pasiųsti 
laišką Amerikos prezidentui 
J. Carteriui, kuri čia ištisai 
perduodame:

"JAV PREZIDENTUI 
DŽEMSUI KARTERIUI

Aš, Benedict Scott, arba 
Vytautas Skuodžius arba 
Vytautas Skuodis, infor
muoju Jus, gerbiamas p. 
Prezidente, apie tai, kad gy
vendamas TSRS Lietuvoje

Padėtis 
Afganistane
Po daugiau kaip trijų mė

nesių okupacijos padėtis Af
ganistane nepasikeitė so
vietams norima linkme: nors 
ir daug sunaikina sukilėlių 
lizdų, bet rezistencija prieš 
sovietinę okupaciją plečiasi. 
Anksčiau buvo kalbama, kad 
tik kraštutiniai nusulmonai 
priešinasi įves'.tai sovietinei 
krašte santvarkai, bet šian
die toji rezistencija išvirto 
nacionaline prieš okupantą. 
Sukilėliai priešinasi despe
ratiškai, nes neturi moder
nių ginklų su sovietų mo
derniškai ginkluota ir gerai 
treniruota kariuomene. Iš 
kitos pusės esamo režimo 
Afganistano kariuomenė 
pasirodė nepatikima ir jos 
daliniai pasiuntus prieš su
kilėlius dažniausiai pereina 
sukilėlių pusėn. Vadovauda
miesi tuo sovietai beveik 
beginklę afganistaniečių ar
miją siunčia prieš sukilėlius 
neduodami reikiamų ginklų. 
Tad jiems pavestus uždavi
nius dažniausiai atlieka so
vietinė okupacinė armija, 
kurios gana daug žūsta. Af- 
ganistiečiai partizanai reiš
kiasi ne vien tik pakraš
čiuose ar neprieinamose 
kalnuotose vietose, bet vi
same krašte. Pranešama, 
kad prie krašto sostinės Ka
bulo buvo užpulta sovietų 
tankų bazė, ir kovų metu 
žuvo apie 200 sovietų karių. 

iki šio tebelaikau save JAV 
piliečiu. Esu gimęs 1929 m. 
kovo mėn. 21 d. Čikagoje, 
JAV piliečio Peter Scott, 
1910—1930 m. gyvenusio 
Amerikoje, šeimoje. ( Certi
ficate and Record of Birth 
Registered N. 13870).

Esu geologas, dirbu Vil
niaus universiteto hidrolo
gijos ir inžinerinės geologi
jos katedroje decento parei
gose. Nuo 1940 m. birželio 
15 d. matydamas nuolatinius 
demokratinių laisvių ir žmo
gaus teisių pažeidimus Lie
tuvoje aš įsijungiau į lietu
vių tautos judėjimą už de
mokratines laisves ir žmo
gaus teises, kurios pastoviai 
sistematingai pažeidžiamos 
mano tėvų gimtinėje o mano 
tėvynėje Lietuvoje.

1979 m. lapkričio 24 d. 
mano bute buvo padaryta 
krata, kuri tęsėsi 11 valan
dų. Jos metu buvo konfis
kuotas mano dar neužbaig- 
tos-Knygos "Dvasinis geno
cidas Lietuvoje” rankraštis, 
įvairūs užrašai, Lietuvoje 
leidžiami įvairūs pogrindžio 
leidiniai ir kt. Tos pačios 
dienos vakare mane išsivežė 
tardymui, kuris tęsėsi 2 va
landas. Lapkričio 25 d. mane 
išsivežė iš universiteto. 
Tardė tris su puse valandos. 
Lapkričio 27 d. tardymui į 
saugumo rūmus privalėjau 
nuvykti pats. Tardymų 
metu iš manęs daug kartų 
reikalavo išduoti kitus as
menis demokratinio judėji
mo ir pogrindžio spaudos 
dalyvius tuo pačiu metu pri

pasaulyje
Pakistane jau dabar yra 

apie pusė milijono pabėgėlių 
iš Afganistano, o pavasariui 
įsibėgėjus tikimasi jų dides
nio antplūdžio. Pakistanui 
susidaro didelė problema ne 
tik jų išlaikymui, bet jaučia 
ir didelį sovietų spaudimą, 
nes Pakistanas kaltinamas 
remiąs Afganistano sukilė
lius, o patys pabėgėliai skel
biasi, kad jie grįšią kovoti už 
Afganistano nepriklauso
mybę.

* » *
Buvęs Irano šachas iš Pa

namos persikėlė į Egiptą 
pastoviai apsigyventi. Pas
taruoju metu Egipte jam 
padaryta nauja operacija ir 
tikimasi, kad buvo sėkmin
ga. Buvęs Irano šachas per
sikėlė į Egiptą, nes Pana
moje jam grėsė pavojus būti 
išduotam Irano revoliuci
niam teismui. Egipto prez. 
Sadat buv. šachą priėmė 
kaip galiojančią valstybės 
galvą.

* * *
Medicinos autoritetai 

tvirtina, kad prieš kai kurias 

mindami, kad jie pakanka
mai daug paėmė iš manęs 
įkalčių tam, kad sudarytų 
baudžiamąją bylą.

Šiuo laišku užtikrinu Jus. 
p. Prezidente, kad nors ir 
kokie sunkūs išbandymai 
manęs lauktų ateityje, visa
dos pasiliksiu ištikimas 
žmogaus teisių gynimo 
principams, tuo pačiu ap
gindamas savo gimtinės 
JAV ir savo tėvynės Lietu
vos garbę. Tegu mano auka 
sustiprins pagrindą nau
jiems kovotojams už žmo
gaus teisių ir demokratinių 
laisvių įgyvendinimą dabar
tinėje Lietuvoje.

Per Jus visam pasauliui 
skelbiu: jeigu nuolatinio 
šantažo ir tardymo metu 
neišlaikytų mano mikroin- 
farkto neseniai paliesta šir
dis, netikėkite oficialiai ver
sijai apie mano savižudystę 
kaip tai 1972 m. buvo pas
kelbta apie Vilniaus univer
siteto profesoriaus Dr. J. 
Kazlausko mirtį. Jeigu vie
toje kalėjimo mane patal
pintų į spec, psichiatrinę li
goninę, žinokite, jog ten pa
tekau už tai, kad nepritariu 
tebesitęsiančiai Lietuvos 
okupacijai ir demokratinių 
laisvių joje užgniaužimui.

Jeigu aš būsiu nuteistas 
ilgus metus kalėti, tikėkite, 
kad taip aš įprasminsiu savo 
kaip pavergtos lietuvių tau
tos sūnaus gyvenimą. Tai, 
kad aš, Vytautas Skuodis, 
esu tas pats Benedict Scott, 
gali patvirtinti kunigas Ka
zimieras Kulbis, su kuriuo 

ligas galioję vaistai pasidarė 
neveiksmingi, nes tų ligų 
sukėlėjai — bakterijos ar vi
rusai pasidarė turėtiems 
vaistams atsparūs. Kaip 
pavyzdį pamini cholerą, kur 
prieš ją iki šiolei vartoti 
vaistai pasidarė neveiks
mingi.

* * *
Sovietinėje orbitoje (So

vietų Sąjungoje ir sateliti
niuose kraštuose) yra labai 
išsiplėtęs pogrindžio spau
dos tinklas. Proporcingai 
bene skaitlingiausia yra 
pogrindžio spauda Lietuvo
je. Bet ji leidžiama ne tik 
pavergtuose kraštuose, bet 
ir pačioje tikrojoj Rusijoj. 
Lenkijoj išleidžiama pogrin
džio spaudos ir knygų net iki 
20.000 egzempliorių.

♦ * *
Mažiausia nepriklausoma 

valstybė yra Vatikanas Ro
moje, įsteigta 1929 metais 
vasario 11 d. Jos užimamas 
plotas tėra vos 44 hektarai 
arba 108.7 akrai.

I

Telesforas Valius Iliustracija (Medžio raižinys)

buvau du kartus susitikęs 
jam lankantis Lietuvoje. Jo 
adresas: 4940 Washington 
St., Hillside Ill, 60162.

Aš ir mano žmona Irena 
Skuodienė, dukros Giedrė ir 
Daiva Skuodytės, dabar gy
vename Vilniuje, Vanden
tiekio gatvė 44, bt, 4. Mano 
motinos Elzbietos Skuodie
nės (g. 1902 m.) adresas: 
Panevėžys, Gogolio gatvė 
65, bt. 2.

Su gilia pagarba Jums

V. Sk uodis 
1979 m. lapkričio mėn. 28 d."

Iš "Tėv. Žiburių”)

DRAMOS KONKURSAS 
PRATĘSIAMAS

Vertinimo komisijai siū
lant, JAV LB Kultūros Ta
rybos skelbtojo dramos 
konkurso terminas pratę
siamas iki 1981 m. kovo 1 d. 
Premijos dydis — tūkstantis 
penki šimtai dolerių (1500). 
Jei būtų gautas ne vienas 
premijuotinas veikalas, 
Kultūros Taryba skirtų ir 
antrąją premiją tūkstančio 
(1000) dolerių dydžio. Pre
mijos nebus skaldomos.

Vertinimo komisija: Jur
gis Blekaitis — pirmininkas, 
Antanas Vaičiulaitis, Alf. 
Nyka Niliūnas, Kazys Al
menas ir akt. Juozas Palu
binskas.

Parenkant veikalą premi
jai bus atsižvelgta į jo lite
ratūrinę ir teatrinę vertę bei

Apie tą patį laiką suimtas 
ir 20 metų jaunuolis Julius 
Sasnauskas kaltinamas už 
antitarybinę veiklą bei anti
tarybinės literatūros laiky
mą ir platinimą. J. Sasnaus
kas yra vienas iš tų 45 pa- 
baltiečių. kurie Maskvoje 
pasirašė atsišaukimą panai
kinti Ribentroppo ir Molo
tovo paktą ir gražinti Pabal
tijo tautoms laisvę.

į tinkamumą išeivijos teat
rams.

Konkursui atsiųstieji kū
riniai negali būti niekur nei 
ištisai, nei dalimis spausdin
ti. Rankraščiai rašomi maši
nėle ir pasirašomi slapyvar
džiu. Tas pats slapyvardis 
užrašomas ant voko, į kurį 
įdedama tikroji autoriaus 
pavardė, adresas ir telefono 
numeris. Nelaimėjusiųjų 
autorių vokai nebus atida
romi. Rankraščiai siunčiami 
šiuo adresu: Antanas Vai
čiulaitis 9307 Chanute Dr., 
Bethesda, Md. 20014 
U.S.A. 301 / 530 - 6276

JAV LB Kultūros Taryba 
Cleveland, 1980 m. kovo 10 d

* * *
Nepatikėsit, kad 1972 m. 

dvi salos Pietų Pacifike — 
šiaurinė ir pietinė Minerva, 
esančios apie 600 mylių į 
pietus nuo Fiji, buvo pas
kelbta nepriklausoma res
publika pagal tarptautinę 
teisę. Paskelbė tūlas Micha
el Oliver kilęs iš Lietuvos.
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Bevilčių viltys
Kai pasaulinė įtampa di

dėja, bevilčiai tuo džiaugia
si, nes būna giliausiai įsitiki
nę, kad įtampoje arba jai 
sprogus jie gali dar sį tą lai
mėti, bet kai dalykų tusavi- 
mas arba nuolaidomis tepa
ma padėtis, tai bevilčių nuo
taika smunka, viltys ima 
viena po kitos blėsti. Tokių 
bevilčių padėtyje yra ir lie
tuvių tauta tiek vienoje, tiek 
ir kitoje geležinės uždangos 
pusėje. Šioje pusėje mūsų 
pastangos atolydžio atveju 
netenka atramos, tuo tarpu 
anoje pusėje, tėvynėje, dar 
labiau tą atolydį jaučia, nes 
vykstant politiniam atoly- 
džiui, okupacinis spaudimas 
tik sustiprinamas, kovotojai 
persekiojami daug nuožmiau 
ir žiauriau. Pasalinus is viso 
politinę įtampą pavergtųjų 
padėtis darosi dar labiau 
tamsesnė ir beviltiskesnė, 
nes nenorint drumsti susi
dariusios pakenčiamos poli
tinės padėties niekas pa
vergtųjų nei nori girdėti, nei 
dėl jų kistis.

Nenuostabu todėl, kad 
galima konflikto metu bevil- 
čiai tikisi permainos, per- j 
mainos ne tik savo, bet ir vi- | 
so pasaulio naudai. Kai gir- j 
nos ima suktis, gali būti vi
sai sutraiskintos, bet gali ir 
issprūsti sveikas. Pirmojo 
karo girnų pasėkoje Lietuva 
atgavo nepriklausomybę, 
antrojo karo metu, deja, 
Lietuva pateko į girnas ir jei 
nebuvo galutinai sutrinta, 
tai gerokai apgliaudėta, ne
tekusi savo valios ir politi
nės laisvės, nekalbant jau 
apie patirtus nuostolius.

Šiais metais Lietuvos 
okupantas verčia lietuvių 
tautą tėvynėje džiūgauti, 
kad buvo sovietų pries ke
turiasdešimt metų "išlais
vinta , kai tuo tarpu ji buvo 
žiauriausiai pavergta su in
tencija jąis viso niveliuoti ir 
sunaikinti. Kitaip sakant, 
lietuvių tauta vėl atsidūrė 
bevilčių kategorijoje ir to
kioje padėtyje kankinasi jau 
keturiasdešimt metų.

Keturiasdešimt metų 
tautai gyventi be savo valios 
ir nuolat teriojamai yra 
skaudžiau, negu mirčiai nu
teistojo kalinimas nežinant, 
kada jis bus išveš tas egze
kucijai. Keturiasdešimt me
tų tautai gyventi budelio 
rankoje, kuris ne vien nori 
ją ekonomiškai išnaudoti, 
bet ir sunaikinti, kaip kad 
buvo sunaikinta Rytų Prū
sija, is kurios geriausi ir pa-

A.A.
JURGIUI PETNIŪNUI

mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame mūsų Draugijos 
ilgametę narę ir pasišventusią darbuotoją Veroniką 
Petniūnienę, šeimą ir artimuosius

Syd. Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugij os Valdy ba ir Patikėtinės

Mūsų Pastogė Nr. 13, 1980.4.7, psl.2

jėgiausi žmonės metodiškai 
išrenkami sunaikinimui arba 
izoliacijai. Nuolat Vakarus 
pasiekią lietuvių is anos pu
sės skundai bei šauksmai yra 
bevilčių skundai, bevilčių 
desperatiskas sauksmas, 
kurie ir saukdami nebijo ri
zikuoti, nes nieko nepraran
da. Gal čia ir glūdi jų visa 
jėga, nes kaip teisingai sa
koma, beviltis kovotojas 
nieko negali prarasti, išsky
rus savo vergijos pančius.

Pro mūsų tautos ketu
riasdešimt metų vergijos 
sukaktį ir mes čia negalime 
praeiti tylomis, lyg tas mūsų 
neliestų. Juo labiau kad ir 
mes patys esame tos vergi
jos aukos, praradę namus, 
seimas, atidavę savo bran
džiausias jėgas ne savo tau
tai, o svetimiesiems. Jeigu ir 
nepajėgiame padėti ten 
kenčiantiems, tai bent pra- 
tęskime savo lietuvišką eg
zistenciją svetur, kad su 
mumis ji neisdiltų. Baisiai 
piktinamės girdėdami, kad 
Lietuvoje is gyvenimo stu
miama lietuvių kalba ir jos

Sovietinės pilietybės klausimu
REIKALU DEPARTAMENTO INFORAMCIJAj AUSTRALIJOS UŽSIENIO

Naujas sovietų pilietybės 
i įstatymas įsigaliojo 1979 m. 
I liepos 1 d. Dėl šio įstatymo 
J pasekmių Australijos pilie- 
' čiai iš Sovietų Sąjungos ar 
I Pabaltijo valstybių pareiškė 
; susirūpinimą.

Australijos vyriausybė 
formaliai siekė iš sovietinių 

i valdžios įstaigų kai kurių įs- 
i tatymo išsireiškimų paaiš- 
į kinimo ir tarėsi su Kitais 
! kraštais, kurių piliečiai taip 
j pat gali būti pilietybės rei- 
■ kalu paliesti sovietinės įsta- 
1 tymdavystės. Sekančios 
! pastabos yra paremtos to 
1 įstatymo studijavimu, so- 
; vietinių įstaigų bei kitų 
I kraštų, atsakant į vyriausy- 
| bės paklausimus, suteikta 
, informacija. Šios pastabos 
į ypatingai liečia kai kurių 
I Australijos piliečių susirū- 
1 pinimą, kad naujo sovietų 
j įstatymo pasekmėje jie ga- 
į Įėjo įsigyti sovietinę piliety- 
i bę arba prarasti Australijos 
: pilietybę, taip pat liečia 
: Australijos piliečių, turinčių 
j sovietinę praeitį ir keliau- 
1 jančių į Sovietų Sąjungą ar 
I iš Baltijos valstybių kilusių 
' australų padėtį.
, Į klausimą, kokią pasekmę 
: sovietų įstatymdavystė gali 
i turėti Australijos pilietybei, 
; Australijos Užsienio Reikalų 
i ministeris jau užtikrino par- 
į lamentą, kad nė vienas ne- 
I praras Australijos piliety- 
I bės dėl kito krašto įstatymų 
I suktybių. Šis pareiškimas 
I lieka užtikrinimu kiekvie

vietoje prievarta brukama 
rusų, tuo tarpu čia visai ne
sijaudiname, kad mūsų jau
nimas ir vaikai praradę ir 
savo lietuvių kalbą ir net 
lietuvišką sąmonę. Galime 
būti ramūs — prievarta 
brukama rusų kalba Lietu
voje taip greitai neprigis, 
nes kur prievarta, ten juo 
didesnis pasipriešinimas, 
bet juo baisiau čia, kai mes 
patys be kovos pasiduoda
me. Į ką pirmiausia remsis 
bevilčių šauksmai ir skundai 
iš Lietuvos, kai čia neliks 
kam jų klausytis!

Skaitėme pereitame Mūsų 
Pastogės numery teisingus 
rašytojo J. Kralikausko žo
džius: "Lietuvis ir be savo 
žemės dar gali būti lietuviu, 
bet jis negali išlikti lietuviu 
be savo kalbos". Šituos žo
džius čia sąmoningai pakar
tojame, kad mūsų neišgel
bės praeities veiklos proto
kolai, jeigu savo vietoje pa
liksime nebylius savo ainius. 
Bent prisimenant skaudžią 
keturiasdešimt metų 
sukaktį pagalvokime, kur 
glūdi mūsų didžiausia atsa
komybė. Iv.k.)

nam australui, kuris auto
matiškai, bet nesavanoriš
kai, įsigyja kito krašto, pa
gal to krašto įstatymus, pi
lietybę, nežiūrint ar jis ar ji 
gyvena Australijoje ar kur 
kitur. Trumpai, naujo sovie
tų įstatymo pasekmėje, nė 
vienas nenustos būti Aus
tralijos piliečiu.

Lygiagrečiai, sovietų įs
tatymai negali paveikti 
Australijos vyriausybės
prisiimtos atsakomybės
savo piliečių atžvilgiu, ar jos 
pasiryžimo tuos įsipareigo
jimus vykdyti. Šiuo atveju, 
deja, vyriausybės laisvam 
veikimui egzistuoja ribos, 
kurios yra apibūdinamos se
kančiuose paragrafuose.

Plačiai imant, studijiniai 
tyrimai patvirtina anksty
vesnį patarimą, kad naujas 
sovietų įstatymas, atrodo, 
pateikia sujungimą — ir gal 
būt perdirbimą — anksty
vesnių sovietų įstatymų, bet 
ne jų pratęsimą.

Pirmiausia, ir gal būt 
svarbiausia, neatrodo, kad 
tas įstatymas būtų retroak- 
tyvus (— atgal veikiąs). So
vietų valdžia patvirtino, kad 
jis nėra retroaktyvus ir kad 
jis nesuteikia sovietų pilie
tybės nė vienam, anksčiau 
jos neturėjusiam. Tai 
reiškia, ir sovietų valdžia tai 
patvirtino, kad įstatymas 
neliečia statuso nė vieno as
mens, išvykusio iš teritori
jos, kuri dabar yra Sovietų 
S-gos dalis, prieš tos terito
rijos įjungimą į S.S.R. S-gą. 
Tokie žmonės nėra skaitomi 
sovietų piliečiais. Taip pat 
sovietų valdžia patvirtino, 
kad asmenys, netekę 
sovietų pilietybės pagal 
1921 m. įsaką, ir toliau lieka 
pašalintais, ir kad jokios 
tarptautinės sutartys, įskai
tant bet kurias sutartis mi
nimas naujame įstatyme, 
atgalveikiančiai nesuteikia 
pilietybės buvusiems gy
ventojams tų sričių, kurios

PASINAUDOKITE RETA PROGA!

Parduodamas namas 
be sklypo

Vykdant Sydnejaus Liet. Klubo statybos planus pra
nešame, kad parduodamas šalia klubo namas be sklypo, 
kuris gali būti perkeltas ant savos žemės arba nugriautas 
ir panaudotas kaip medžiaga statybai. Kaina pagal susi
tarimą. Kreiptis j Klubo Valdybą arba vedėją.

Sydnejaus Liet. Klubo 
Valdyba

Aukos
Mūsų Pastogei
J. Voveris A.C.T. $ 5.00 
A. Jasaitis N.S.W. $ 5.00
A. R. W.A. $ 20.00
J. Ruzgys Qld. $ 4.00 
M. Gauiūnas N.S.W. $ 5.00
B. Gailiūnienė

N.S.W. $ 20.00 
A.J. Dubauskai

N.S.W. $ 10.00 
L.G. Petrauskai

N.S.W. $ 12.00
A. Bartkus N.S.W. $ 4.00 
Gyvataras Canada $ 22.88 
Makaravičiai Vic. $ 5.00 
Julius Dambrauskas

N.S.W. $ 2.00
J. Metrikas Vic. $ 10.00 
L.K.V. "Ramovė” Adelaide

$ 50.00
V. Mikelaitis Tas $ 5.00

M. Gaivalsk
K. Rašinskas
E. Alyšaitis
A. Kalpokas
J. Šimaitis
A.L.B. Pertho

vėliau buvo įjungtos į S.S.- 
R.S.

Gali būti, kad kai kurie 
žmonės, sovietų valdžios 
akyse visuomet turėję so
vietinę pilietybę, tik pasku
tiniuoju metu, paskelbus 
naują įstatymą, apie tai su
žinojo. Naujas sovietų įsta
tymas patvirtina, kad asmuo 
tampa sovietų piliečiu, ne
žiūrint jo gimimo vietos, jei 
jo tėvai buvo sovietų pilie
čiais. Tas įstatymas taip pat 
liečia padėtį tų asmenų, ku
rių vienas iš tėvų yra sovie
tų pilietis. Sovietų pilietybė 
nedingsta laikui bėgant ar 
negyvenant. Sovietų S-goje: 
ji pastoviai tęsiasi, nebent 
jos išsižadam. Gali būti, kad 
vaikai, kurių tėvai prieš 
daugelį metų išvyko iš So
vietų S-gos ir neišsižadėjo 
sovietų pilietybės, pagal so
vietų teisę, yra sovietų pi
liečiai, net to nežinodami.

Sovietų valdžia pranešė, 
kad naujas įstatymas nepa
keitė anksčiau veikusios iš
sižadėjimo procedūros. So
vietų piliečiai, norintieji iš
sižadėti sovietų pilietybės, 
gali tai padaryti, paduodami 
prašymą sovietų konsului ar 
diplomatinei misijai, kurie 
tą prašymą perduos aukš
čiausio sovieto prezidiumui. 
Šis procesas noramaliai už
trunka apie 3 mėnesius.

Naujas sovietų įstatymas 
aiškiai nustato, kad vedybos 
nepakeičia vyro ar žmonos 
pilietybės.

Atsižvelgiant į buvusią 
Pabaltijo valstybių gyven
tojų ypatingą padėtį, sovie
tų valdžia pranešė, kad iš tų 
valstybių kilusiems asme
nims naujas įstatymas ne
pakeičia 1940 metų įstatym- 
davystės. Pranešama, kad 
asmenys gyvenusieji Pabal
tijo valstybėse tų valstybių 
įjungimo į S.S.R. S-gą metu 
yra skaitomi sovietų pilie-
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Qld. $ 2.00 
Vic. $ 10.00 
S.A. $ 10.00 
Vic. $ 5.00 

W.A. $ 5.00 
Ap. V-ba

$ 20.00
A. Griškauskas

N.S.W. $ 10.00 
V. Aukštiejus Vic. $ 5.00 
A. Gaidukas N.S.W. $ 15.00 
J. Alkevičius N.S.W.S 10.00 
P. Burokas N.S.W. $ 10.00 
P. Lingė N.S.W. $ 5.00 
V. Patašius N.S.W. $ 10.00 
A. Chelna Vic. $ 5.00 
J. Norvilas W.A.$ 5.00 
Inkratienė N.S.W. $ 10.00 
V. Koženiauskienė

Vic. $ 5.00 
A. Šabrinskas Vic. $ 10.00 
S. Šalūgienė Vic. $ 30;00 
E. Petravičienė

Tas$ 2:00 
IV PASAULIO L.J. K-sas

U.S.A. $ 44.75
V.M. šiukšteriai

S.A. $ 10.00
R. C. N.S.W. $ 5.00
V. Rimka N.S.W. $ 5.00
V. Binkis N.S.W. $10.00
J. Karpavičius

N.S.W. $ 10.00 
A. Kapočius N.S.W. $ 10.00 
V. Simniškis N.S.W. $ 10.00 
Jz. Ramanauskas

v N.S.W. $ 10.00
Z. Vičiulis N.S.W. $ 5.00 
M. Didžys Vic. $ 3.30 
J .M. Antanaičiai Vic. $ 10.00 
L.J. Bačkai Vic. $ 5.00
S. Z. Stankūnavičiai

Vic. $ 10.00 
J. Jasulaitis Vic. $25.00 
Melbourne Soc. GI. M.

D-ja Vic. $ 50.00 
J. Vizbaras Vic. $ 10.00 
V. Žygas Vic. $ 10.00 
S. Montvidas N.S.W. $ 15.00
A. Kudžius Qld. $ 5.00
I. Norvydienė Vic. $ 3.00
J. Stakišaitis A.C.T. $ 5.00
K. Kučinskienė

A.C.T. $ 5.00
O. Kuprienė N.S.W.$ 5.00
I. Jonaitis N.S.W.$ 5.00 
Sydnejaus "Ramovės”

V-bos nariai N.S.W. $ 25.00 
E.J. Bartkevičiai

N.S.W. $ 5.00 
Ant. Jablonskis

N.S.W. $ 10.00
G. Umbražiūnas

N.S.W. $ 10.00 
Al. Kutka N.S.W. $ 10.00
Leverienė N.S.W. $ 20.00

i A. Papšys N.S.W. $ 10.00
B. Gaidelienė Vic. $ 16.00 

i K. Simonas N.S.W. $ 100.00 
Į Č. Liutikas N.S.W.$ 10.00 
1 N. Liutikaitė N.S.W. $ 30.00 
i E. Karblane Vic. $ 5.00 
i P. Velioniškis ACT$ 5.00

A. Kaspariūnas Vic. $ 10.00 
V.K. Bitinai N.S.W.$ 7.00
A. Grikepelis Vic. $ 10.00 
V. Brilingas N.S.W. $ 5.00
P. Antanaitis N.S.W. $ 5.00
B. Dirmantienė

U.S.A. $ 7.77
L. Bučelis Vic. $ 5.00 
P. Sakalauskas

N.S.W. $ 6.00 
B. Barkus N.S.W. $ 5.00
A. Meliauskas W.A. $ 5.00
S. Sagatys Qld. $ 10.00
J. Feder Qld. $ 5.00
A.G.Radžiai U.S.A. $50.00

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū!

Administracija
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ORGANIZACIJOS
BENDRUOMENĖS

Paskutiniuoju metu Mūsų 
Pastogėje tilpo bendruome
nės veiklą liečiančių kontra- 
versinių straipsnių.

Viename jų — "Bendruo
menė akligatvy” (M.P. 1979 
m. Nr. 20) buvo būkštauja- 
ma, kad kai kurios organiza
cijos (Lietuvių klubai ir są
jungos) netik lietuvių bend
ruomenės neremia, bet ją 
net ignoruoja.

Antru atveju —• "Eikime 
su laiku" (M.P. 1979 m. Nr. 
44) tų pačių klubų, sąjungų 
bei visų kitų veikiančių lie
tuviškų organizacijų reikš
mę lietuvių bendruomenei 
teigiamai suminėjus siūlo
ma, kad jos ne rinkiminiu 
būdu privalėtų dalyvauti 
sprendžiamuoju balsu ALB 

’.Krašto Tarybos suvažiavi-
■ ' muose, kame būtų išnagri

nėjama organizacijų veiklos.
■kompleksas, padarant ver
tingus jų veiklos sprendi-

> mus.
. Dėl pirmojo pastraipoje 

'.^minimo straipsnio priekaiš
tų str. "Bijomasi savo šešė
lio" (M.P. 1979 m. Nr. 28-9) 
oponavus, pirminio straips
nio autorius V. Koras repli
kuodamas oponentui tik tiek

■ tegalėjo atsakyti, kad opo
nentas į keliamą problemą 
siaurai pažiūrėjęs: "dairy
damasis blusos, nepastebė
jęs dramblio". Tačiau savo 
replikoje apibūdinti to 
"dramblio” atliekamus tei
giamus veiksmus mūsų 
bendruomenei taip ir neįs
tengė, ar neturėjo reikiamų 
argumentų.

Po to, V. Koras dar eks- 
kursavo po "akligatvy" atsi
dūrusias lietuvių bendruo
menės apylinkes, tačiau tų 
ekskursijų metu patirtus įs
pūdžius, str. "Bendruome
nės pulsas” (M.P. 1979 m. 
Nr. 38), tepapasakojo blan
kia farso forma.

Kalbant apie lietuvių or- 
' ganizacijų ne rinktiniu būdu 
■1 atstovavimą ALB Krašto 
00 Tarybos suvažiavimuose 
00tenka vadovautis praeities 

patirtimi bei realiais sam- 
<)’.'< protavimais.
• Per eilę metų pastebėjo

me, kad visuose ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimuose ne

■ ex officio, bet bendra nusta
tyta tvarka mūsų organiza
cijų atstovai dalyvauja. Jei 
žvilgterėsime ir į pereitos 
XVI-sios Tarybos atstovų 
vardinį sąrašą matysime, 
kad jame dalyvavo apie 50 
procentų atstovų, vadovau
jančių bei aktyviai dirbančių 
įvairiose organizacijose. 
Keliuose paskutiniuose Ta
rybos atstovų suvažiavi
muose buvo daryti paskirų 
organizacijų pranešimai. 
Pranešimuose iškeltieji 
klausimai svarstyta ir dėl jų 
suvažiavime buvo pasisaky
ta.

Realiai galvojiant atrodo, 
kad tarybos suvažiavime 
praktiškai neįmanoma visų 
veikiančių organizacijų vi
daus veiklos reikalus aptar
ti, nes kiekvienos jų veikla 
yra specifinė paskirai orga
nizacijai. Ką gali Tarybos 
suvažiavimas nutarti apie 
veiklą lietuvių chorų, tauti
nių šokių grupių, sporto 
klubų; o tuo labiau turtinių 
bei ekonominių organizacijų, 
kaip tai: lietuvių klubų, Ue- 

1 tuvių sąjungų, ’Talkos" bei 
kitų. Krašto Tarybos atsto
vai, nors jie būtų vien tiktai 
lietuviškų organizacijų na
riai, intelektualiai nebūtų

VEIKLOJE
pajėgūs orientuotis ir daryti 
teigiamų sprendimų plačios 
apimties ir įvairių paskirčių 
organizacinės veiklos reika
luose.

Įvairios mūsų organizaci
jos savosios veiklos progra
mas nustato savuose susi
rinkimuose, o jų vykdymą 
prižiūri išrinktosios organi
zacijų vadovybės. Dauguma 
mūsų organizacijų dirba 
daug ir pasigėrėtinai. Kiek
vienam suprantama, kiek 
daug laiko aukoja mūsų cho
ristai, paruošdami platų 
dainų repertuarą. Kiek au
koja laiko ir išlieja prakaito 
tautinių šokių šokėjai iki pa
siekia darnaus bei gracingo 
tautinių šokių judesio. Pa
galiau kiek rūpesčių turi vi
sų kitų organizacijų rūpes
tingieji nariai bei jų vado
vybės stengdamosios savos 
organizacijos darnia ir nau
dinga veikla. Visą šį darbą 
mūsų organizacijos atlieka 
rūpestingai ne kažkokių nu
tarimų paragintos bet savų 
tautinių aspiracijų skatina
mos.

Visas paskirų organizacijų 
narių bei jų vadovybių, kai
po neišskiriamos lietuvių 
bendruomenės dalies, rū
pestingai atliktas darbas ir 
rikiuojasi Lietuvių Bend
ruomenės veiklos bendron 
apimtin; gi tų kultūrinių,

Atsiųsra paminėti
Jurgis Jankus. KOL ESU 

ČIA. Pasakojimai. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas 
Čikagoje 1979 m. Aplankas 
Rūtos Čepaitytės — Ryge- 
lienės. Minkštais viršeliais 
376 psl. Kaina 8 doleriai.

Autorius šiuo metu yra 
vienas iš iškiliausių ir gal 
produktyviausių lietuvių 
rašytojų išeivijoje. Jo eilė 
veikalų buvo premijuota, o 
pastarojo meto leidiniai pa
sakojimų forma yra giliai 
psichologiški, patrauklūs, 
prasmingi savo turiniu ir 
turtingi gražia lietuvių kal
ba ir žodingumu. Šiame 
stambiame leidinyje sudėti 
šeši pasakojimai, kurių vie
nas kitas rodytas periodinė
je spaudoje. Su džiaugsmu 
galima tvirtinti, kad savo li

švietimo, visuomeninių, so
cialinių, ekonominių bei kitų 
darnių veiksmų suma palai
ko ir stiprina Lietuvių 
Bendruomenės tautinio išli
kimo paskirtį. Teisingai 
straipsnyje rašoma, kad net 
kuriai šių organizacijų su
nykus ar susilpnėjus, vieti
nis gyvenimas pasidarytų 
nykesnis ir skurdesnis.

’ Besigėrėdami mūsų orga
nizacijų veiklos išorine tau
tine išraiška, pasigendame 
jose vidinio, tautiniai dvasi
nio turinio — lietuvių kal
bos. Kažkaip keistai neside
rina lietuvių tautiniais dra
bužiais pasipuošusių jau
nuolių tarpusaviuose pokal
biuose vartojama anglų kal
ba. Be savosios lietuvių kal
bos mes nejučiomis pasida
rome mūsų organizacijų 
tautiniais "invalidais". Gi 
tokiais tapus, nutolstama ir 
nuo lietuvių bendruomenės, 
nes jos tikslai darosi neaiš
kūs ir nesupratami.

Apie lietuviškose organi
zacijose tautiniai dvasinio 
turinio išlaikymą daug ir iš
samiai buvo rašyta šio laik
raščio vedamuosiuose 
straipsniuose. Gera būtų, 
kad mūsų organizacijų va
dovai ir jų nariai laiku tas 
mintis pasektų ir savų orga
nizacijų veikloje pradėtų 
siekti tautiniai dvasinės pil
naties.

Kaip jau minėta, ALB 
Krašto Tarybos suvažiavi
muose, kokios sudėties tie 
Tarybos nariai bebūtų: or
ganizacijų atstovai ar rink
tieji bendruomenės nariai 
visų mūsų organizacijų pla- 

teratūriniais kūriniais Jur
gis Jankus savo skaitytojų 
iki šiolei nėra apvylęs. O su 
kiekviena knyga jis vis da
rosi dar brandesnis ir giles
nis.

O.V. Milašius. SEPTY
NIOS VIENATVĖS. Poezi
ja. Vertė Antanas Vaičiulai
tis. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, Chicago, 
1979 m. 152 psl. Kaina $ 4.

Prieš trejetą metų šven
tėme O.V. Milašiaus 100 
metų nuo jo gimimo sukaktį. 
Visame pasaulyje buvo jis 
minimas ir ne tik lietuvių 
tarpe, bet daugumoje kita
taučių, nes O.V. Milašiaus 
kaip poeto garsas paplitęs 
labai plačiai. Tai bene vie
nintelis lietuvis, labiausiai 
pagarsėjęs visame pasauly-

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIČKUS IR KRISTIJONAS

Atkartota karališka gromata, kurioj piktasis ir labai 
pavojingasis šovimas ant lauko prie svodbų bei kitų Čes
nių arka kitur... uždraudžiamas tampa. ("Gromata” drau
džia vestuvių ar šiaip vaišių metu šaudyti. Baudžiamas 
bus ir jaunikis, kuris leistų šaudyti savo vestuvėse. Ku
nigai ir mokytojai įpareigojami apie tokios rūšies šaudy
mus pranešti vyriausybei). Pasirašė Pritzkus Willus, 
1728.

METAI: ŽIEMOS RŪPESČIAI

Štai ant ulyčios toksai pasidarė šūvis,
Kad ir žemė su visais daiktais padrebėjo,...
Duraks, paikas vaiks,...
Šovė taip durnai, kad šaudams uždegė skūnę 
Ir kaimynų tuo visas supleškino trobas.

"Ak”, tarė viens tarp jų, "toktu su mūsų gadyne, 
Kad savavalninkai, drausmės n’atbodami ponų, 
Sau ir artimui biednam iškadą padaro.
Ar negana pons amtsrots mus, kaip tėvs

pamokindama,
Draudęs yr su pučkoms ant nadvarijų šaudyt? 
O kieksyk kunigai, mišias laikydami, barė, 
Taigi, dabar, žiūrėk tikt, kas mums pasidarė!”

(parinko A.K.)

čiosios veiklos, dėl laiko sto
kos ir reikalų gausumo, ne- 
išnagrinės. Be to, tenka su
tikti, kad kiekvienas darbas 
mieliau bei sėkmingiau dir
bamas kada jis ne kažko nu
tarimais primestas, bet dir
bančiųjų iniciatyva supla
nuotas ir suplanuotąja 
kryptimi vykdomas.

Tokį samprotavimą tujas 
palaikys mūsų bendruome
nės autoriteto pažeminimu 
bei jos užduoties funkcijų 
nereikšmingumu. Toks gal
vojimas būtų labai klaidin
gas. Visuotinai pripažįstama 
ir suprantama, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, gi 
mūsų atveju Australijos 
Lietuvių Bendruomenė, 
išeivijos lietuviams tautinio 
identiteto išlaikyme yra 
pradinis ir išbaigiamasis 
veiksnys; visos kitos lietu
viškos organizacijos tetar
nauja šio pagrindinio tikslo 
stiprinimui ir išlaikymui. 
Todėl visos mūsų organiza
cijos steigiamos Lietuvių 
Bendruomenėje, o ne šalia 
jos.

Tačiau tenka apgailestau
ti, kad laiko tėkmėje, o net 
gi ir dabar, tebepasitaiko 

je. Savo kūrybine dvasia 
O.V. Milašius bene arti
miausias kitam iškiliam lie
tuviui menininkui M.K. 
Čiurlioniui. Jų abiejų kūry
ba remiasi lietuvių tautos 
dvasios ištakomis ir gilia 
mistika, abu gyvenę tame 
pačiame laikotarpy.

O.V. Milašiaus visa litera
tūrinė ir filosofinė kūryba 
parašyta prancūziškai, kurią 
bene pirmasis nagrinėjo Dr. 
J. Grinius, o jo kūrybos pa
vyzdžių lietuviams pristatė 
rašytojas Antanas Vaičiu
laitis. kurio O.V. Milašiaus 
poezijos vertimų atskiru lei
diniu išleido "Sakalas" dar 
1931 melais Kaune. Po dau
gelio metų tas pats vertėjas 
išleido naują vertimų rinki
nį, kuriame kai kas pakarto
ta iš senojo leidinio, bet pri
dėta ir naujų vertimų su 
plačiu autoriaus pristatymu, 
apie jį statistinėm žiniom ir 
Milašiaus kūrybos paaiški
nimais.

Mūsų 

mūsuose šiuo klausimu 
lėkštokai galvojančių.

Kadaise, šiame laikrašty
je buvo taip rašoma: "Kre
dito kooperatyvai atneštų 
mums daug naudos. Tačiau 
kol patys ju neįsteigiame, 
junkimės prie australiškų. 
(Dirbkime salia bendruome
nės).”

Kitu atveju taip rašoma: 
"Net grynai ekonominės or
ganizacijos, kaip ’’Talka" su 
savo skyriais, kur susibūrę 
šimtai tautiečių, ne tik pa
deda savo nariams, bet kas
met skiria iš savo turimo 
pelno stambias sumas mūsų 
tautiniams reikalams.” 
(Dirbama bendruomenėje).

Po tokių citatų verta pas
tebėti, kad kaip visos kitos 
organizacijos, taip ir "Talka” 
įsteigta Lietuvių Bendruo
menėje, o ne šalia jos. Todėl 
neverta stebėtis, kad "Tal
ka” savo ištekliais remia lie
tuviškąją veiklą — tai buvo 
jos steigimo tikslas ir pas
kirtis.

Stebėdami lietuviškąją 
veiklą bei tos veiklos sąly
gas ir aplinkybes matome, 
kad viskas vyksta bendruo
menės apylinkėse. Todėl sa
vaitgalio mokyklų, lietuvių 
kalbos kursų, jaunimo nu
tautėjimo bei atsiribojimo 
nuo lietuvių bendruomenės 
ALB Krašto Tarybų nutari
mai nepagerins ir nesulai
kys. Šių pareigų privalo im
tis ALB Apylinkių Valdy
bos. Jų iniciatyva pakviesti 
tinkami asmenys sudarytų 
prie apylinkės kultūros ta
rybą. Šios tarybos 
iniciatyva, randant
tinkamus būdus, turėtų būti 
stengiamasi suartėti su mo
kyklinio amžiaus vaikų tė
vais, aptarti su jais lietuvių 
savaitgalio mokyklų, 
lietuvių kalbos kursų klau
simus. Gi palaikant glau
džius ryšius su lietuviškų 
organizacijų vadovais bei jų 
nariais stengtis mūsų orga
nizacijose žadinti savosios 
kalbos meilę ir reikšmę pla
čiuose tarpusavės komuni
kacijos reikaluose, kad susi
tikę Pasaulio Lietuvių Jau
nimo kongresuose arba lan
kydami Lietuvoje savo gi-
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GYVENIMAS LIETUVOJE
ELTOS INFORMACIJOS

KRATOS IR SUĖMIMAI 
LIETUVOJE

Apie kratas ir suėmimus 
Lietuvoje rašoma Briuselyje 
išeinančiame biuletenyje 
USSR News Briefs (Nr. 2, 
1980). Pas sausio 14 d. suim
tą geologą Vytautą Skuodį 
buvo padaryta krata jau 
lapkričio 24 d. Majorui Vili
mui vadovaujant, buvo pa
imta savilaidos dokumentų, 
rašomoji mašinėlė, magne
tofonai, ir 400 psl. rankraštis 

''Dvasinis genocidas Lietu
voje!'Tą pačią dieną papul- 
kininkas Liniauskas vado
vavo kratai pas mokytoją 
Petrą Pečiulionį: konfiskuo
ta savilaidos, užrašų knyge
lė ir archyvas. Skuodis ir 
Pečiulionis buvo suimti.

Lapkričio 24 d. krata įvy
ko ir Kultūros ministerijos 
tarnautojos Danutės Ker- 
šiūnaitės bute. Paimta rašo
moji mašinėlė ir anglinis po
pierius. Po poros dienų Ker- 
šiūtė buvo tardoma ir ragi
nama savo noru pasitraukti 
iš darbo. Jai nesutikus, ji 
buvo atleista už ’’amoralų 
elgesį”. Keršiūtė kreipėsi į 
teismą, protestuodama dėl 
neteisėto atleidimo.

Sausio pradžioje pakarto
tinai padaryta krata pas 
Helsinkio grupės narį 
gydytoją Algirdą Statkevi- 
čių, kratytą jau spalio mė
nesį. Visos kratos ir suėmi
mai susiję su byla Nr. 58. 
Pirmosios kratos ryšium su 
šia byla įvyko pernai rugsė
jo mėnesį pas matematiką 
Algį Patacką ir vyresnįjį 
Termoizoliacijos instituto 
mokslinį bendradarbį Juozą 
Propecką.

ŠKOTŲ PEN KLUBO 
AKCIJA PETKAUS

REIKALU

Tarptautinis PEN Klubo 
Škotijos centras, lapkričio 
mėn. Londone įvykusiame 
kongrese ’’adoptavęs” Vik
torą Petkų, jau aktyviai rū
pinasi jo likimu. Rašytojos 
Mary Baxter vadovaujamas 
centras šiuo metu renka ži
nias apie Petkų.
NAUJAS SAVILAIDINIS 

ŽURNALAS

Lietuvoje neseniai pasi
rodė naujas literatūrinis fi
losofinis žurnalas "Pastogė! 
praneša Briuselyje leidžia
mas USSR News Brief, Nr. 
2, 1980.

JUSTO GIMBUTO 
PERSEKIOJIMAS

Briuselyje išeinančiam 
Bulletin d’Information (Nr. 
23) rašoma, kad 1979 m. 
spalio mėn. buvusiam polit
kaliniui Justui Gimbutui 
paskirta administracinė 
priežiūra. Grįžęs iš lagerio,. 
Gimbutas atsisakė imti so
vietinį pasą ir reikalauja lei
dimo išvykti iš Sovietų są
jungos. 1948 m. jis buvo nu
teistas už dalyvavimą Lie
tuvos partiotiniame sąjūdy
je ir praleido 30 metų lage
riuose.

149 LIETUVIAI REIKA
LAUJA GRĄŽINTI KLAI
PĖDOS BAŽNYČIĄ

Informacinio biuletenio 
USSR News Brief (Briuse
lis, Nr. 2, 1980) žiniomis, 149 
lietuviai pasirašė reikalavi- 

Mūsų Pasibgė Nr. 13, 1980.4.' 

mą grąžinti tikintiesiems 
uždarytą Klaipėdos 
bažnyčią. 1589 lapai su pa
rašais ir 56-iomis nuotrau
komis įrišti į knygą, kuri pa
siųsta Brežnevui.

(ELTA)

PRANCŪZŲ 
ŽURNALISTO ĮSPŪDŽIAI

IŠ LIETUVOS

"Po blyškiu Lietuvos dan
gumi" — šiuo pavadinimu 
prancūzų laikraštyje "La 
Croix" (25.1.80) pasirodė 
Pascalio Alberny įspūdžiai iš 
jo viešnagės Lietuvoje. 
’’Šios mažos šalies gyvento
jai”, rašo jis, ”80 % katali
kai, antikomunistai ir anti- 
rusai, kaip ir lenkai, prieši
nasi jiems grasinančiai rusi
fikacijai. Jie išsaugojo 
savo kalbą, savo alfabetą, 
savo tradicijas. Tačiau jie 
negalėjo išvengti savo vals
tybės susovietinimo ir jos 
pajungimo kaimyninei Rusi

i
Lietuviai Čikagoje

I
I Specialiai Mūsų Pastogei rašo Jurgis Janušaitis, Chicago

: DAR VIENI NAMAI

j Chicagos didžioji lietuvių 
I kolonija gali didžiuotis sa- 
I vais kultūriniais centrais — 
! nuosavais namais.
į Didingi Jaunimo centro 
i rūmai — tai lietuviškojo gy- 
i venimo širdis. Juos pastatė 
j ir sumaniai adminstruoja 
I tėvai jėzuitai. Čia kasdien 
I verda lietuviškasis gyveni- 
! mas. Vyksta koncertai, mi- 
; nėjimai, rečitaliai, meno pa- 
1 rodos, organizacijų posė

džiai, tautinių šokių grupių 
1 repeticijos, lietuvių operos 

repeticijos, nestokojama 
įvairių balių, vestuvių.

Gi šeštadieniais čia dirba 
I Čikagos aukštesnioji litua- 
! nistinė ir Dariaus ir Girėno 

pradžios lituanistinė mo
kyklos, bei Pedagoginis ins
titutas. Kitose patalpose 
prisiglaudęs Laisvės kovų 
muziejus, didelė biblioteka, 

į archyvai, muzikologijos ar- 
’ chyvas. Kavinėje kas penk- 
' tadienį įvyksta kultūrinės 

vakaronės. Taigi Jaunimo 
1 centras yra didžioji lietuvy- 
> bės išlaikymo tvirtovė. Jį 
• puošia žuvusiems už laisvę 

gražuspamihklas ir du kry
žiai ir prie šių paminklų, so
delyje dažnai, įvairiomis 
progomis vyksta gražios 

1 apeigos.
Sunku būtų įsivaizduoti, 

jei Čikagos lietuviai neturė
tų jaunimo centro. Tik gaila, 
kad šį kultūrinį centrą ne
sunkiai pasiekia ir juodoji 
rasė, kuri savo kultūringu- 

i mu nepasižymi.
, Šalia Jaunimo Centro, tu- 
1 rime ir Lietuvių tautinius 

namus, kuriuose yra graži 
salė pokyliams ir šiaip di
desniems renginiams.

Neatsiliko ir Vyt. Didž. 
šaulių rinktinė. Ir ji prieš 
keletą metų įsigijo nuosavus 
namus. Patys atremontavo 
ir dabar juose kiekvieną sa- 

i vaitgalį vyksta baliai, susi- 
I rinkimai, minėjimai. Tai vis 

lietuvių ryžtas ir auka įgali
na pasiekti tokių laimėjimų.

Praėjusią vasarą ir ateiti
ninkai įsigijo nuosavus na
mus, toliau už Čikagos, prie 

j Lemonto. Nupirko 25 akrus 
Į žemės ir namus, kuriuose

’, psl/4 ■ 

jai. Vilnius ir Kaunas, dabar 
restauruotas, yra gražūs 
miestai”.

Nors Alberny neturėjo 
leidimo išvykti iš Vilniaus, 
jis aplankė Kauną ir keletą 
kitų vietovių. Kaune jis ap
žiūrėjo vietą, kur 1972 me
tais susidegino Romas Ka
lanta: "Kareivis saugo, kad 
niekas neprieitų; nežiūrint 
to, kiekvieną rytą jam reikia 
pašalinti gėles, kurių susi
renka nakties metu.” Lietu
vių katalikų įkarštis pran
cūzų žurnalistui priminė 
Lenkiją. ’’Kaikurie tikintieji, 
rizikuodami savo saugumu, 
leidžia žurnalą, vardu Kro
nika, kuris kartais netikėti
nai atsiranda pašto dėžu
tėje”.

La Croix korespondentas 
pastebėjo ilgas eiles prie 
krautuvių. Norint rasti mė
sos, reikia anksti keltis. 
Apie trečią valandą po pie
tų, ant daugelio kaferetijų 
durų pasirodo lapelis su už
rašu: ’’Sanitarinė kontrolė”. 
Alberny pažįstama lietuvė 
jam paaiškino: ’’Tai reiškia, 
kad viskas išparduota, nieko 
nebėra valgyti”. Jo žodžiais: 
”Ji taip įpratusi prie to, taip 
rezignavusi”.

yra daug kambarių bei ma
žesnių salių. Šie namai irgi 
tarnaus lietuviškom organi
zacijom — susirinkimams, 
posėdžiams ir pramogoms.

Už šį turtą sumokėta 
6OO.OO0 dol. grynais pini
gais. Šią sumą sudėjo kele
tas lietuvių daktarų. Be to, 
yra sudarytas Ateitininkų 
namų fondas, kuris telkia 
lėšas ir jau turi surinkęs 
apie 60.000 dol., iš kurių bū
sią sugrąžintos paskolos gy
dytojams.

Tokie reiškiniai liudija, 
kad Čikaga, lietuvių sostinė 
laisvajame pasaulyje yra 
priglaudusi daug tėvynai
nių, kurie ryžtasi išlaikyti 
lietuvių kultūrinius židinius 
dar ilgus metus. Žinoma, 
prie ryžto reikia ir pinigų, o 
jų, kaip matome Čikagos 
lietuviai nestokoja.

LIETUVIŲ OPERA - 
MŪSŲ 

PASIDIDŽIAVIMAS

Čikagoje jau dvidešimt 
ketveris metus su dideliu 
užsispyrimu ir žmonių pasi
šventimu egzistuoja Lietu
vių Opera, per tą laiką pas
tačiusi gražių operų, jų tar
pe ir lietuvių kompozitorių. 
Tai vienetas, susiklausąs, su 
didele meile scenai metų 
metais neatlaidžiai dirba ir 
neša gėrį ne tik lietuviams, 
bet gražiai mūsų kultūrą re
prezentuoja ir svetimtaučių 
tarpe. Kitais metais švęs 
savo veiklos 25 metų sukak
tį. Šį sezoną, balandžio 19, 
20 ir 26 d.d. gėrėsimės 
’’Carmina Burana” ir ’’Paja
cais”. Jų pastatymas atseis 
per 75.000 dol. Lietuvių 
Operos darbus remia gausus 
mecenatų būrys, o taip pat 
ir operų lankytojai. Paja
cuose dainuoja ir mūsų di
dysis tenoras Stasys Baras.

PIETŲ JAUNIMO
TRIUMFAS ČIKAGOJE

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės, Kultūrinės talkos 
komisijos, vadovaujamos 
Dr. Leono Kriaučeliūno, 
pastangomis į JAV iš Pietų 
Amerikos buvo atvykęs 
šaunus būrys tenykščio jau-

Miestuose Alberny matė 
gausius palakatus apie 
“TSRS tautų draugystę", 
bet Vilniuje tarp lietuvių ir 
rusų jis pastebėjo tik prie
šiškumą. Kaunietė dailinin
kė jam padovanojo keletą 
paveikslų, kurių ji, savo di
deliam nusivylimui, niekad 
negalėjo išstatyti parodoje 
Sovietų Sąjungoje. Išvykda
mas jis stebėjo "nutolstan
čią Baltijos pakrantę” ir ty
liai pravirko: ”Tą akimirką 
supranti, kad laisvė yra ir 
fizinis pajautimas. Ir aš gal
vojau apie savo draugus 

(Lietuvoje), apie jų sunkią 
kovą, jų narsą ir jų viltis”. 
Išvažiuojantį autorių muiti
nėje sulaikė, nuodugniai iš
kratė ir tardė, nes pastebė
jo, kad jis turi prancūziškų 
frankų, kurių įvažiuoda
mas neužregistravo. Kai pa
galiau paleido, tai net apsi
verkė iš džiaugsmo, pasiju
tęs vėl laisvas.

ELTA

nimo; įš Urugvajaus tauti
nių šokių ansamblis "Ąžuo
lynas” ir iš Argentinos ’’Ži
bučių” oktetas. Šokių an
sambliui vadovauja Dr. Sta
nevičius.

Jaunieji menininkai nus
tebino išlepintą Čikagos 
publiką savo repertuaru ir 
jo išpildymu. Tautinių šokių 
ansamblis šoko ypatingai 
gerai, giliu įsijautimu, žva
lumu, precizišku šokių atli
kimu bei nauja interpretaci
ja. Spalvingi drabužiai, daž
nai juos pasikeičiant, turtino 
spektaklį.

"Žibutės” pasirodė visame 
savo žavume, pasirinktos, 
daugumoje pramoginės dai
nos, skambėjo ypatingai 
gražiai ir nuotaikingai, ir 
muzikos kritikų teigimu, tai 
buvęs vienas iš gerųjų okte
tų.

Programos atlikėjai bere
gint užkariavo publikos 
simpatijas, kuri su didele 
atyda sekė spektaklius ir in
tarpuose kėlė ovacijas, ar 
plojimais įsijungdavo į 
akordeono palydą. Tai buvo 
mūsų svečių dydysis trium
fas Čikagoje. Jie Jaunimo 
centre davė net tris koncer
tus ir visuose spektakliuose, 
talpinančiuose po apie 800 
žiūrovų, publika netilpo. 
Koncertą davė ir amerikie
čiams miesto centro rūmuo
se, o po to gražiai svečiai ir 
vadovai buvo priimti Čika-

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
® Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekil. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 
12%,iki $ 2000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

® Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių Namai, 50. Errol 
St., North Meltxmrne. Tel. 323 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood..

Pašto adresas: "TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry 
St. Norwood, S.A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW.

Organizacijos..
Atkelta iš psl. 3 

mines nebūtumėm lietuvių 
kalbos "nebyliais”.

Pakeitus ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimuose 
atstovavimą ne apylinkėse 
rinktų bendruomenės narių, 
bet nerinktų lietuviškų or
ganizacijų atstovų manda
tais, Australijos Lietuvių 
Bendruomenės dabartinės 
struktūros forma esminiai 
pakistų: dabar veikianti 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenė taptų Australijos 
Lietuviškų Organizacijų Fe
deracija. išeivijos lietuviai 
nepriklausą jokiai organiza
cijai iš naujos organizacinės 
formos veiklos būtų išskirti.

Nepramatant teigiamų 
veiklos pagerėjimų, ar verta 
tokį eksperimentą daryti?

Liudas Barkus 

gos burmistrės J. Byrne.
Reikia pasakyti, kad toks 

dėmesys iš toli atvykusioms 
svečiams Čikagoje buvo pa
rodytas bene pirmą kartą.

’’Ąžuolynas” ir "Žibutės” 
po to koncertavo Detroite, 
Clevelande, Canadoje ir St. 
Petersburge iš kur, atsi
sveikinę su Amerika, išskri
do į namus. Koncertai vyko 
vasario ir kovo mėn.

Šios gastrolės PLB atseis 
apie 50.000 dol.

Gal kam kils klausimas — 
ar tokias išvykas organizuo
ti apsimoka, ar verta? Atsa
kymas būtų — taip, apsimo
ka ir verta. Juk ne doleriais 
lietuvybę perkame ir ugdo
me. Pietų Amerikos jauni
mas, ten gimęs ir augęs, lie
tuvių aplinkos mažai paty
ręs, tokiomis progomis pa
junta, kad lietuviu būti ver
ta, kad lietuvių tauta gyva, 
kad Lietuvai tėvynei aukotis 
yra prasminga. Jie sugrįžę į 
savus kraštus kaip tik ir ju
dins lietuviškąjį gyvenimą. 
Tad sudėti doleriai neš ge
ras palūkanas.

Pastebėtina, kad su tokiu 
pat pasisekimu svečių kon
certai praėjo visur.
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VLADAS PŪTVIS—PUTVINSKIS

Lietuvos Šaulių Sąjungą 
kurdamas VI. Pūtvis — Put
vinskis ėjo tik 46 metus, o 
mirė nesulaukęs pilnų 56 
metų, pačiame savo dvasios 
ir proto jėgų klestėjime.

LŠS įkūrėjas VI. Putvins
kis —Pūtvjs buvo aukštos 
dvarininkų kilmės. Jis 
turėjo du Šilo — Pavėžupio 
ir Graužikų dvarus. Pavėžu
pio dvaras buvo vadinamas 
Pūtvių šeimos lizdu. Jame 
gyveno iš viso septynios, o 
gimė šešios Pūtvių genera
cijos. Jų senoji ir tikroji tė
viškė yra Pūtvė, Tauragės 
apskrities, Šilalės valsčiuje, 
kur D.L.K. Vytenio ir Gedi
mino valdymo laikais vyko 
atkaklios kovos su kryžiuo
čiais. XIV amž. pradžioje 
ten buvo stipri Pūtvės pilis, 
Akmenės krante, kurios 
įveikti kryžiuočiai negalėjo. 
Galingas, įtakingas ir pilių 
saugotojas lietuvis Spūda 
(1315) slapta pilį išdavė Ra
gainės komtūrui. Kai Ragai
nės kontūras su savo ka
riuomene prisiartino prie 
Pūtvės pilies, Spūdas slaptai 
atidarė vartus tėvynės prie
šams. Pilį ir priemiesčius 
sudegino, o gyventojus iš
žudė. Pilis ir priemiestis že
maičių vėl buvo atstatyta. 
1328 m. Ragainės komtūras 
su 80 kryžiuočių ir 200 sve
čių vėl surengė žygį į Pūtvės 
pilį. Anksti rytą, kai pilies 
gyventojai tebemiegojo, ap
gulė pilį ir staiga įsiveržė į 
pilies priemiestį. Kryžiuo
čiai išžudė gyventojus, o 
priemiestį sudegino, Tačiau 

Pūtvės pilies neįstengė pa
imti. Kas atsitiko su Pūtvės 
pilimi po 1328 m. kronikos 
nieko nemini.

XVIII amžiaus gale kiek
vienos Pūtvių generacijos 
atstovai tarnavo L.D. kuni
gaikščio kariuomenėje įvai
riuose laipsniuose, nuo vė
liavininko iki pulkininko. 
Atgabendavo iš Vokietijos 
įvairių lietuviškų knygų ir 
ginklų, o Pūtvių buvo parei
ga tuos ginklus ir knygas 
platinti toliau. Rusų žanda
rai nujautę tą ir Pūtvių dva
ruose dažnai darydavo kra
tas, bet nieko nerasdavo, 
nes tas turtas buvo požemi
niuose sandėliuose, toliau 
nuo gyvenamos vietos. I Pa
saulinio karo metu, 1914 m. 
Vladas Putvinskis — Pūtvis, 
rusų caro valdžios buvo iš
tremtas į Voskresenkos kai
mą, Žem. Naugardo guber
niją, kur išbuvo iki 1917 me
tų revoliucijos. Revoliucijos 
pradžioje atgavęs laisvę ir iš 
Maskvos atsiėmęs vaikus 
bei jų globėją Mariją Ne- 
mekšaitę, draugo K. Bara
nausko kviečiamas Pūtvis 
nusikėlė ūkvedžiu į jo ūkį 
Stanica Atamanskaja Dono 
stepėse. Tų pačių 1917 m. 
rudenį, norėdamas, kad 
dukterys toliau tęstų moks
lą, Pūtvis drauge su jomis 
persikėlė į Dono respublikos 
sostinę Novočerską. Sūnus 
Vytautas, iš ūkio turėjo iš
vykti šiek tiek vėliau, karo 
veiksmų buvo atskirtas nuo 
tėvo ir seserų ir pats vienas 
pasiekė Lietuvą.

Novočerske Vladas Pūtvis 
pergyveno bolševikų per
versmą ir jų aršias kovas su 
kazokais, kai miestas ketu
ris kartus ėjo iš rankų į ran
kas. Gelbėdamas šeimą nuo 
bado, jisai dirbo gatvėje: 
pardavinėjo cigaretes, su
pirkinėjo raikomos duonos 
trupinius, vėliau dirbo vie
nos įstaigos raštvedžiu. 
Nuolat besikeičiant val
džioms ir gyventojams pasi
liekant be globos, nuo gink
luotų plėšikų apsiginti buvo 
organizuojami gatvių 
apsaugos komitetai. Pūtvis 

Vladas Pūtvis-Putvinskis 
Lietuvos Šaulių Sąjungos įkūrėjas

dalyvavo tų komitetų orga
nizavime ir patsai su viena iš 
dukterų ėjo sargybą gatvė
je. Šia organizacija Pūtvis 
buvo taip sužavėtas, kad 
svajojo apie Lietuvos gy
ventojų suorganizavimą 
savisaugai kaip čia ir dar 
kaip Šveicarijoj, Viliaus Te- 
lio laikais.

1918 m. pavasari (kovo 
mėnesį) Novočerską užėmė 
vokiečiai. Neužilgo po to 
Pūtvis su dukterimis ir Ma
rija Nemekšaite per Vilnių 
grižo į namus, į Šilo — Pa- 
vėžupį. Ten rado žmona ir

Sydney, Dariaus ir Girėno, 
šaulių kuopos pirmininko St. 
Pačėsos paskaita, skaityta 
1980 m. kovo 9 dieną per 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
įkūrėjo Valdo Pūtvio —> 
Putvinskio 51 metų mirimo 
sukakties minėjimą, kuris 
įvyko Syd. Lietuvių Klube.

vyriausiąjį sūnų Stasį. Ne
buvo tik sūnaus Vytauto, 
kuris grįžo vėliau. Jau Vil
niuje Pūtvis patyrė, kokia 
nerami padėtis Lietuvoje, 
nors nepriklausomybė buvo 
jau paskelbta. Savo artimų 
giminių Žmuidzinavičių ir 
Kodaičių šeimoms jisai 
dėstė ir karštai įrodinėjo 
reikalą ir sumanymą kurti 
ginkluotą apsigynimą 
Lietuvoje. Iš tų šeimų savo 
sumanymui gavo visiško 
pritarimo ir taip laimėjo 
energintų ir nepamainomų 
bendradarbių jo būsimai 
Lietuvos Šaulių Sąjungai.

Į namus grįžęs Vladas 
Pūtvis susidūrė su labai 
liūdna padėtimi Žemaitijoje. 
Miškai buvo pilni plėšikau
jančių rusų belaisvių ir kito
kių valkatų, apylinkėse 
skersai ir išilgai trankėsi 
bolševikų baudžiamieji bū
riai. Prieš pat Pūtvio sugrį
žimą tų belaisvių buvo apip
lėštas ir žiauriai primuštas 
jojo kaimynas ir švogeris 
(Emilijos Pūtvienės brolis) 
Suvartuvos dvaro savinin
kas Dr. Stanislovas Gruz
dys, kuris išliko gyvas tik jį 
gelbėti subėgusių žmonių.

Bus daugiau

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Antanas Vaičiulaitis

PELKIŲ TAKAS
Žiūr. pradžią pert 

— Dar greit netems, — 
garsiai pasakė Mateka išsi
judindamas.

ir vėl sustojo. Klausėsi 
savo balso. Jam atrodė, lyg 
tuos žodžius būtų taręs kas 
visai svetimas ir nežinomas 
— kaip keistai jie atliepė 
tarp šių sniego ir dangaus 
platybių, ir toki nereikalingi 
jie buvo prieš visą šį nebylų 
pasaulį. Ir kaip tik šiuo metu 
prieš save Mateika pastebė
jo juodulį. Žengdamas jis 
svarstė: gal tai medis, gal 
kuolas koks įbestas ar tirš
tesnė dėmė debesyje. Juo
dulys ryškėjo — gal tikrai 
ten koks žvėrelis bėga ar 
žmogus eina. Kad tik nebūtų 
sargybinis! Bet ne! Iš lėto 
keliavo moteriškė. Kai ji 
prisiartino ir pagarbino 
Dievą, Matas regėjo prieš 
save senutę, amžiaus pri
lenktą prie žemės. Rankoj 
laikė ji lazdą, beveik lygią su 
savim. Apsigaubusi didele 
skara, užtraukta ant kaktos, 
ji nešėsi rąžančių ir meldėsi 
kelyje. Šituose lūnuose Ma
teiką ji susitiko ramiai, lyg 
savo žmogų ar seną bičiulį.

— Kur, senutėle, taip vė
lai? — tarė jis.

— Namo, vaikeli. O Die
vuliui niekados nėra vėlu.

Tai sakydama, ji kėlė nu
linkusią galvą ir žvelgė Ma
teikai tiesiai į akis. Jis ne
suvokė, kaip atsakyti. Tada 
moteriškė vėl prabilo ramiu 
ir geru balsu.

— Iš miestelio grįžtu.
— Ilgai užtrukot.
— Dukrelę laidojau. Iza- 

itam M.P. numery
bele buvo ji vardu. Dievuliui 
niekados nevėlu; dukterį 
pasiėmė, o motiną, sako Jis, 
paskui rasiu.

Matui buvo graudu prieš 
tą jos tiesų žvilgsnį ir švel
nius ramybės žodžius.

— Tu, tu... jūs... — jis 
murmėjo.

Ji atrodė jam tokia didelė 
ir galinga su tąja į sniegą 
tvirtai įsmeigta, kaip kokio 
vyskupo, lazda.

— Gyvenu ten prie girios, 
— aiškina ji. — Miestelyje 
nelikau pas žentą — koks jis 
man dabar žentas!.. O pats į 
kur?

— Irgi namo. Į miestą.
— Valandą eisi. Pasisku

bink iš pelkių: apsiniauks. 
Tamsy dar pataikysi į eketę: 
jų čia daug... Ir tos sargybos 
dar! Vaikščioja tarp gluosnio 
ir sandėlių. Sako, juose esą 
ginklų, parako... Nežinau 
tikrai. Bet kam taip labai 
žiūrėtų, jei nebūtų... Nuo 
tada, kai dvare generolai 
gyveno...

— Sako, štabas koks bu- 
vęs.

— Aš nieko nesuprantu, 
vaikeli. Gal ir štabas... Bet 
sargybiniai, kaip tie maži 
šunyčiai: tai . kanda, tai ap
linkui glaustosi.. Kartais pa
so nori: be paso dabar nė 
kojos per slenkstį nekelk. 
Ėjo pernai čia mūsų kaimy
nas. Stok! Duok pasą! Netu
ri. Suėmė, žinotum. Ir šian
dien žmogus dar negrįžo — 
išvežė kur.

— Bjaurybės!
— O antrą adventų sek

madienį keliavo čia Dermino 
Julius į rarotas. Liepė stoti,
— o anam galva ir susi
maišė: kad pasileis bėgti. Ir 
nušovė... Tokioj jaunystėj...

Ji lukterėjo, ar Matas jai 
nepritars kokiu žodžiu. Bet 
jis, niūrus, tylėjo.

— O tarpais jie nieko, — 
prabilo jis, — Matyt, ar 
žmogus nelygu, ar sandė
liuose mažiau ko būna... 
Nors ir šiandien: ėmiau ir 
susitikau sargybinį. Žemas 
toks, šinelis platus, skvernai 
nukarę; šypsosi jis kaip koks 
vaikas — ir toks nesuaugęs 
dar atrodo. Sakė man kažką, 
nusijuokė ir numojo ranka
— eik savo keliu.

Staig Mateika tarė:
— O jei mane bandytų su

imti, kaip tą jūsų kaimyną,
— nesiduočiau. Ką be manęs
pradėtų mažieji namie..._ _

— Vaikų turi...
— Aš be jų negaliu. Nesu

laikys manęs...
— Ką gi, sūnau, iš tolo pa

saugok, kada kareivis nuo 
gluosnio grįš prie sandėlių
— jis į dešine, tu — i kairę; ir 
nepastebės tavęs. Gal ir taip 
nieko nedarytų. Kartais net 
pašneka su žmogum...

Ji nutilo. Mąstė kažką.
— Gal pas Dievą jai ge

riau, — ji pasakė. — Ir vi
siems bus taip, kaip ten 
Viešpats į savo knygas pa
rašė... Sudie, sūneli: per 
ilgai šiandie gaištu... žeme
lėje gaištu... sudie!

— Sudie.
Baksnodama lazda, ji 

gūrino takeliu ir kalbėjo 
poterius. Mateika stovėjo, 
kol ją apglobė sutemos ir vis 
tirštesnės snaigės. Tada jis 
greit nusisuko ir keliavo 
skubiai, apie nieką nemąs

tydamas. Tik jam akyse vis 
šmėkšojo ilga jos lazda, jis 
vis prisiminė ramų senės 
veidą ir gailią jos kalbą. Mo
teriškė strigo jam galvon, 
strigo prieš jo valią, ir kaž
kaip nykiai atliepė jo sieloje. 
Ir gūdžiai pritarė jo sielai 
smarkėjantis vėjas tuose 
tyruliuose.

— Duktė numirė, duktė 
numirė! — jis kartojo. — 
Džiaugsis Staselis, kai 
grįšiu. Mano vaikas! Duk
tė... duktė... Ir tas vaikinas 
— nušauti!

Ginčydamas su savim, nė 
nepajuto, kaip jis baigė pel
kių taką. Iš tolo buvo matyti 
ir sodybos, ir dvaras, ir gi
ria, ties kuria barkšojo 
augšti sandėliai, iš lentų su
kalti. Sargyba? Ne, jos čia 
nėra. Skubėdamas jis tru
putį apilso. Pasiekęs gluosnį 
sustojo. Augo tas gluosnis 
tvirtos žemės liežuvyje, 
įlindusiame toli į liūną, ir 
buvo senas ir be šakų, tik il
gus išleidęs ūgius, kurie 
vainiku buvo sužėlę viršuje 
ir dabar styrojo sušalę.

Girioje stūgavo vilkai. 
Kiemuose bailiai jiems at
liepė šunes.

Matas prisišliejo prie me
džio. Oras buvo šaltas, toks 
gaivus ir sveikas gerklei, 

lateika užsiėjo iš kitos 
gluosnio pusės ir išvydo, lyg 
išplėšus vidurius, juodą 
kiaurynę nuo šaknų ligi 
šakų.

Jis tarė sau:
— Čia įlindus ir užsirūkyti 

galima — niekas nepastebės.
Ir kėlė koją į tą drevę. 

Atkišo ranką. Susyk atšoko, 
palytėjęs kažką šiltą, lyg 
veidą. Iš medžio riktelėjo. 
Ten būta sargybinio. Jisai 

didelėmis akimis žiūrėjo, lyg 
nežinotų ką daryti, ir čiup
telėjo už diržo, permesto per 
petį.

’’Šaus!” — suūžė Matui 
galvoje. Stvėrė jis kareivį, 
trenkė ant sniego ir griebė 
už gerklės. Tačiau anas grū
do jam keliu į vidurius, iš
traukė rankas iš glėbio ir 
apsikabino. Mateika jį 
murdė į sniegą, o sargybinis 
nepasidavė, persisvėrė ant 
šono ir koja užkliudė kupstą. 
Pasispyrė, ir abu kūliais ap
sivertė. Taip jie ritosi, balti 
kaip du sniego kamuoliai, 
pridusę ir tylūs. Ilgi drabu
žiai sukosi jiems aplink ko
jas. Matas buvo be kepurės, 
susivėlusiais plaukais, o 
sargybinio šalmas tarkštel- 
davo, pataikęs į sušalusį 
grumstą ar kyšantį akmenį. 
Tamsoje tik jų akys žvilgėjo, 
tik jautė vienas antro 
šniokštimą ir kvapą, veidas į 
veidą, tokį karštą ir stiprų 
kvapą, lyg juodu vienas 
antrą gaivintų. Grūmėsi ne
bylūs, tik unkštė, kaip du 
susirieję žvėrys; grūmėsi 
naktyje, tyruliuose ir snie
ge, kaip du priešai, kurie po 
ilgų metų laukimo susikovė 
kerštui ir mirčiai. Nuo tako 
nuslydo į pelkę, nė vienas 
neilso, nė vienas nepasidavė 
ir nė vienas nejautė, kaip 
sniego pluta ėmė eižėti ir 
linkti: lūžo juodu ir nugar
mėjo po ledu.

Mateika vandeny plėšė 
kareivio rankas nuo savęs. 
Bet sargybinis laikė jį tvir
tai, prisispaudęs kaip sūnus 
prie tėvo, ir gramzdino abu 
gilyn ir gilyn, kol paskutinis 
burbulas mušė jiems iš 
gerklės. _ , .Pabaiga
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Du dvasiškiai
Amerikos komentatoriai, 
vertindami praėjusius me
tus, tarp kitų įvykių ir as
menybių iškėlė ir du dvasiš
kius, kuriuos vienas komen
tatorius taip apibūdino: 
’’Vienas jų buvo toks, kurį 
amerikiečiai galėjo suprasti, 
o kitas buvo... Khomeini”. 
Tačiau vienas iš svarbiausių 
Amerikos žurnalų ’’Time" 
žymiausiu 1979 metų vyru 
paskelbė kaip tik tą, kurio 
amerikiečiai negalėjo su
prasti, o ne popiežių Joną 
Paulių II, kuris amerikie
čiams, o ypač lietuviams pa
liko tikrai šviesų atiminimą. 
Už tą paskelbimą ’’Time” 
žurnalas susilaukė aštrios 
kritikos, kad jis žymiausiu 
metų vyru parinko ne tą, 
kuris Amerikoje ir pasauly
je skelbia artimo meilę ir 
taiką, bet tą, kuris Irane be 
pasigailėjimo žudo savo 
oponentus.

Amerikos lietuviai (daug 
kur vilkėdami tautiniais 
drabužiais) stengėsi popie
žių pasitikti. Čikagos Grand 
Parke mišių metu popiežius 
paskaitė šį sveikinimą lietu
viškai: "Mano nuoširdus 
sveikinimas Amerikos lietu
viams. Likite ištikimi Kris
tui, Bažnyčiai, branginkite 
kilnias tautos tradicijas. Te
globoja jus Dievo Motina 
Marija. Garbė Jėzui Kris
tui”. Lietuviai atsakė - per 
amžius amen. Pravažiuojan

Sovietinės 
pilietybės...

Atkelta iš psl. 2

čiais. Asmenys, išvykę prieš 
įjungimą, piliečiais neskai
tomi. Todėl, atrodo, kad tie, 
kurie apleido Pabaltijo vals
tybes po jų įjungimo į S.S.R. 
S-gą. ir šių asmenų vaikai 
sovietų valdžios yra laikomi 
sovietų piliečiais, nebent jie 
turi dokumentus, pagal so
vietinę teisę įrodančius, jog 
jie nebelaikomi sovietų pi
liečiais.

Kiekvienas kraštas turi 
neaprėžtą teisę nustatyti 
savo įstatymuose, kuriuos 
asmenis laikyti ar nelaikyti 
savo piliečiais. Tie įstatymai 
nebūtinai sutampa su kitų 
kraštų įstatymais ir jie gali 
būti kitų kraštų nepripažįs
tami. Iš to seka, kad kas 
buvo pasakyta apie Austra
lijos pilietybės išlaikymą 
atspindi Australijos įstaty
mus, nebūtinai sovietų val
džios pripažįstamus. Tai yra 
svarbu įsidėmėti sovietų 
kilmės australams, keliau
jantiems į Sovietų S-gą. 
Naujas sovietų įstatymas 
įsakmiai pabrėžia, kad 
S.S.R. S-gos skaitomi kaip 
turintys vien tik sovietinę 
pilietybę. Tai, žinoma, yra 
svarbiausia kai šie žmonės 
jau randasi Sovietų S-goje. 
Sovietų valdžia paaiškino, 
kad ji neteikia jokios teisi
nės reikšmės sovietinėms 
vizoms, išduotoms sovietų 
piliečiams, keliaujantiems 
su Australijos pasais, ir kad 
ji toliau laikys tokius asme
nis sovietų piliečiais. Tai nė
ra naujas potvarkis, bet iš
ryškinimas jau anksčiau 
veikusios sovietų politikos.

Esant šitokioms aplinky
bėms, patys žmonės turi ap
sispręsti ar jiems lankytis ar 
nesilankyti Sovietų S-goje. 
Jei žmonės apsisprendžia 
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tį pro lietuvių apgyventą 
Marquette Parką popiežių 
pasveikino lietuvių veikėjas 
Valdas Adamkus ir jauni
mas, iškėlęs plakatą su ang
lišku įrašu: ’'Lietuvių jauni
mas myli Jus, šv. Tėve!”

New Yorke kun. K. Puge- 
vičius suorganizavo masinį 
lapelių dalinimą apie tikin
čiųjų Lietuvoje persekioji
mus. Kur tik buvo įmanoma, 
lietuviai popiežių pasitiko ir 
kitose vietovėse.

Per Ameriką ir kitose jo 
kelionėse popiežių lydėjo ir 
du lietuviai, labai aukšti pa
reigūnai Vatikane: vysk. P. 
Marcinkus, Vatikano banko 
ir bendrai finansų vedėjas ir 
kelionių organizatorius, ir 
nemažiau svarbiose parei
gose esąs prel. A. Bačkis, 
(Lietuvos atstovo Washing
tone sūnus, ir viešųjų reika
lų tarybos, t.y. Vatikano už
sienio reikalų ministerijos 
pasekretorius (atitinkąs mi- 
nisterio pavaduotojui). Wa-

pas Pertho lietuvius
KŪRĖJAI SAVANORIAI 

PERTHE

1954 metais Perthe įsis
teigė Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų Savanorių Sąjungos 
Skyrius, kurį suorganizavo 

lankytis, tai yra visų svar
biausia,- kad jie, dar prieš iš
vykdami, išsiaiškintų savo 
pilietybės statusą, ypač jei 
jų vienas ar abu tėvai yra 
gimę Sovietų S-goje. Aus
tralas, turėjęs sovietinį 
pasą, arba prileisdamas, kad 
jis ar ji taip pat gali būti lai
komas sovietų piliečiu, dar 
prieš apsilankymą Sovietų 
S-goje turėtų rimtai 
apsvarstyti jo ar jos sovieti
nės pilietybės išsižadėjimo 
reikalų sutvarkymą. •

Mes žinome, kad tam tik
ras skaičius sovietų kilmės 
australų aplankė S.S.R.S. su 
Australijos pasais ir nepa
tyrė sunkumų. Mes taip pat 
žinome — ir sovietų valdžia 
tai patvirtino — kad sovietų 
piliečiai, pastoviai gyvenan
tieji užsienyje, nėra šaukia
mi atlikti karinę prievolę 
Sovietų S-goje ir kad jiems 
ta prievolė nėra taikoma 
vien tik apsilankius Sovietų 
S-goje. Mūsų supratimu, 
naujas įstatymas neturėtų 
atnešti pasikeitimų apsiėji
me su sovietų piliečiais ar 
buvusiais piliečiais jiems 
lankantis Sovietų S-goj, bet 
mes dar norėtume įsitikinti 
kaip šis įstatymas veiks 
praktikoje, prieš patvirtin
dami šią pažiūrą.

Busimieji keliautojai tu
rėtų atkreipti dėmesį į Už
sienio Reikalų ministerio 
patarimą, pareikštą parla
mente, kad dvigubos pilie
tybės problemos nėra pilie
čių paprastai išsprendžia
mos vien tik jiems išsiginant 
kitos pilietybės priėmimo, ir 
kad kiekvienas individas 
turi pats iš anksto panagri
nėti galimas pasekmes, jam 
atsidūrus jurisdikcijoje kito 
krašto, besisavinančio jo ar 
jos pilietybę, nežiūrint ar 
tas individas ar Australijos 
vyriausybė pripažįsta ar ne
pripažįsta tą savinimąsi. 
Australijos konsuliariniai 
valdininkai gali tokiais at

shingtonė prelatas supažin
dino su savo tėvais. Prel. 
Bačkio viršininku yra kardi
nolas Casaroli, Vatikano 
’’rytų politikos” architektas.

Popiežius lietuviams rodo 
ypatingą palankumą ir kar
tais minima, kad jis kartais 
galįs nuvykti ir į Lietuvą. 
Jis kiekviena proga pamini, 
kad jis kasdien meldžiasi už 
Lietuvą ją paminėdamas at
skiru vardu. Romoje S. Lo
zoraičiui jis pareiškė: ’’Pusė 
mano širdies yra Lietuvoje”. 
Kai kurie laikraščiai ir žur
nalai, tarp jų ir "New York 
Times”, mini, kad Karolis 
Wojtyla (dabartinis popie
žius) yra gimęs lietuvės 
išeivės ir lenko puskarinin
kio šeimoje. Kai kurie lietu
viai teigia, kad Varėnos ir 
Druskininkų apylinkėse gy
veno daug žmonių Vaidilos 
pavarde.

Čikagoje jį žinoma sutiko 
ir vysk. V. Brizgys, o Čika
gos lietuviai popiežiui pado
vanojo gintarinę Aušros 
Vartų Mariją.

Darūnas

k. sav. A. Klimaitis sušau
kęs savo namuose skyriaus 
steigiamąjį susirinkimą.

Pirmieji skyrių sudarė: 
Antanas Šimkus, Amanas 
Melia.iskas, Jurgis Miliaus
kas, Bernabas Baikauskas, 

apie sveikatą ir gyvatą
Plačiai šitais laikais apie sveikatą kalbama ir mediciną. 

Kiekvienas (jei jis televiziją pamėgęs) puikiai žino: 
dabar kompiuteris ligos nustato diagnozę, 
o automatas (rankeną pasukus) išmeta vaistų mums dozę. 
Bet kam toks būdas gydymo lyg per senoviškas atrodo, 
prisilaikyti gali dar moderniškesnio jis metodo. 
Atskleisk tik dienraštį (skelbimų ypač skyrių), 
kiek rasi ten pamokymų, kiek patarimų!

Jei nemiga užpuola ir kamuoti ima, 
pirk auskarą su apskaičiuotu moksliškai spaudimu, 
kurio dėka (nespėsi net tvirtai įsukt į ausį!) 
į karaliją tuoj sapnų saldžiųjų iškeliausi.
Jauties pavargęs (automobilį gal vairavai daugybę my

lių?), 
neapsieisi tad be chemiškai padirbtų vitaminų.
Jie taipgi padeda, kai diegulys įsimeta stipriai į šoną, 
tik dar žvakelę reik įžiebt tada rausvai — geltoną.

Jei kaulus smarkiai gelia, smarkiai suka, 
laikyk kišenėj vario gabaliuką, 
Apyrankė — geriau, ar grandinėlė (jeigu kojai), 
karolius to metalo daugelis nešioja. 
Numušti norisvorį? Čia padės hipnozas.
Žolelės (užkerėtos) sugrąžins vėl veido grožį.
O jeigu negalavimas labai jau įkyrus tau pasirodė, 
raganių šauk, kad paslaptingą, magiškąjį tartų žodį. 
Ne vienas taip padarė ir tuoj pat pasveiko.

Taigi, pas daktarą jau eiti — trukdymas vien laiko! 
Mes galim pažangiau juk saugoti sveikatą.
— Kažin, kaip žmonės gydėsi prieš du, ar tris, ar šimtą 

metų?

Julija

vejais patarti, bet jie gali 
nepajėgti padėti kai paten
kama į kito krašto jurisdik
ciją.

Naujo sovietų įstatymo 
kopijų galima gauti, pagal 
pareikalavimą, Australijos 
Užsienio Reikalų Departa
mente. (A.L.Ž.) 

Aleksas Einas, Teofilius Ci
bulskis, Andrius Klimaitis, 
Stasys Račkauskas, Klemas 
Kuzmickas. Vėliau prisidė
jo: Viktoras Valaitis, Napo
leonas Slidžiūnas, Kazys 
Žuromskis, A. Saunoris, A. 
Kebliauskas ir A. Astraus
kas. Viso skyrių sudarė 15 
narių. Nuo 1954 iki šių 1980 
metų skyrius neteko miru
siais: A. Šimkus, A. Me- 
liauskas, J. Miliauskas, B. 
Baikauskas, T. Cibulskis, K. 
Kuzmickas, N. Slidžiūnas, 
A. Saunoris ir A. Astraus
kas.

Be Klemo Kuzmicko ir 
Antano Šimkaus, kurie pa
laidoti Melbourne, visi kiti 
amžinąjį poilsį turi Pertho 
Karrakattos kapuose.

Visiems įnirusiems kūrė
jams savanoriams brangūs 
paminklai pastatyti, išsky
rus k.s. N. Slidžiūną, kuriam 
draugai savanoriai savo 
rankom pagamino ir pastatė 
gražų medinį kryžių, kuris 
puikiai reprezentuoja tą 
vietą tarpe kitų brangių pa
minklų.

Gyvieji kūrėjai savanoriai 
savo minusiems draugams 
lankant kapines jų kapus at
žymi tautinėmis vėliavėlė
mis.

Šiuo metu gyvųjų tarpe 
yra 4 kūr. savanoriai: sav. 
A. Einas laikosi nuošaliai. 
Savanoriai A. Klimaitis, V. 
Valaitis ir K. Žuromskis su
sitarę sudaro Skyriaus Val
dybą. Šiuo metu pirminin
kauja A. Klimaitis, 117 
Dlencowe str., Leederville, 
tel. 381 2581.

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

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 
’mokama 9% metinių palū- 
Ikanų.
1 Terminuotos paskolos, 
j Sumos, nemažesnės $ 
i 10.000: paskolos terminas ne 
'trumpiau kaip 3 (treji) me
stai, 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.

I Bet norį skolinti dabar,1 pas- 
i kolos bus priimamos. Suin- 
'teresuoti kreipiasi į Klubo 
) iždininką p. A. Migų po dar-
■ bo valandų tel. 726 4139.
4 * O,

Sydnejaus Liet. Klubo 
Valdyta

Bendruomenės tarpe 
esantieji kūrėjai savanoriai 
yra veiklūs ir aktyvūs lietu
vybės reikaluose. Palaiko 
lietuvišką spaudą, ne tik 
Australijoje leidžimą, bet ir 
iš kitų laisvo pasaulio kraš
tų. Savo dalyvavimu ir au
kojimu remia vietos lietuvių 
bendruomenės veiklą. Už tai 
savanoriai bendruomenės 

.„vertinami ir gerbiami. Per 
minėjimus jiems skiriama 
garbės vieta.

Šiais 1980 metais minint 
Vasario 16 dieną kūrėjams 
savanoriams netik kad 
nebuvo jiems numatytą sė
dėjimui vieta, bet kėdžių 
pritrūko ir iš viso nebuvo 
vietų sėdimų nei stovimų. 
Tuo tarpu dešimčiai žmonių 
vieta buvo užimta mažai 
vartojimui tinkamu biljardu, 
prie kurio sėdėjo plačiai 
aparatais apsikrovęs ;bįljar- 
do saugotojas, kad kas, jo 
nepaliestų. - J

Sugadintą nuotaiką sava
noriams atitaisė antrą, dieną 
po Vasario 16 d. minėjimo 
Karių Veteranų S-gos Ra
movės Pertho Skyrius! su
ruoštame Užgavėnių 
baliuje. Čia savanoriai buvo 
visai prideramai pagerbti 
paskiriant jiems vietą su dar 
neišvykusiais iš po Vasario 
16 d. minėjimo garbingais 
svečiais Krašto V-bos pirm. 
V. Neverausku ir Lietuvių 
Dienoms Rengti K-to pirm. 
L. Gerulaičiu.

L.K.K.S. SKYRIAUS 
Valdyba

Vienas iš pačių didžiausių 
pasaulyje teleskopų yra 
pastatytas ant Palomar kal
no Kalifornijoje. Per jį žiū
rint mėnulis atrodo tik už 
aštuonių mylių.
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GYVENIMAS KOVO KLUBE
NAUJA KOVO VALDYBA

Įvykusiame visuotiniame 
Sydnejaus Sporto Klubo 
’’Kovo* susirinkime, kovo 23 
d. išrinkta tokia klubo val
dyba: pirmininkė N. Wallis 
— Grincevičiūtė, vicepirmi
ninkas — D. Atkinson, sek
retorius — J. Karpavičius, 
iždininkas — D. Kraucevi- 
čius, turto vadovas — G. 
Sauka, nariai — A. Zduoba 
ir R. Leveris. Taip pat iš
rinktas ir pagelbinis paren
gimų komitetas, kurį 
sudaro: E. Karpavičius, V. 
Šneideris ir Z. Motiejūnienė.

KOVO SEKCIJŲ
VADOVAI

Krepšinio — P. Gustafson, 
tinklinio — A. Zduoba, žie
mos sporto — D. Kraucevi- 
čius, stalo teniso — N. Wal
lis, šachmatų — J. Damb
rauskas, teniso — R. Leve
ris, bilijardo — A. Auglys.

KREPŠINIS

Jauniai berniukai iki 
■ 18-kos metų pradėjo žaisti 
i’ąrramatta krepšinio są

jungoje ir pirmose rungty
nėse kovo 14-tą dieną jie la
bai lengvai laimėjo prieš 
Castle Hill RSL rezultatu: 
68:8. Taškai: Mikas Šapokas 
30, Gary Atkinson 12, Pet
ras Kapočius 6, Povilas Sta- 
šionis 10, Edis Kasperaitis 8, 
Antanas Protas 2.

KOVAS - AUBURN
PANTHERS 49:20

Šias rungtynes koviečiai 
jauniai taip pat gana lengvai 
laimėjo prieš australiukus. 
Taškai: Mykolas Šepokas 
19, Petras Kapočius 10, 
Gary Atkinson 6, Edis Kas
peraitis, Povilas Stašionis ir 
Antanas Protas po 4 ir An
tanas Kolbakas 2.

KOVAS - NORTH MEAD 
HIGH 91:38

Kovo 28-tą dieną jauniai 
atsiekė trečią lengvą laimė
jimą prieš North Mead High 
91:38. Taškai: Mikas Šepoka 
28, Petras Kapočius 23, Edis 
Kasperaitis ir Gary Atkin
son po 10, Povilas Stašionis 
ir Antanas Protas po 8 ir 
Antanas Kolbakas 4.

KREPŠINIO
TRENIRUOTĖS

Jaunės mergaitės (prade
dančios) pradės treniruotis 
balandžio 12 d. 14.30 vai. 
East Hills Girls High School. 
Jų trenere pakviesta buvusi 
iškili kovietė krepšininkė 
Birutė Saukaitė.

Visos mergaitės, nežiū
rint metų amžiaus, kviečia
mos pradėti mokintis ir 
žaisti krepšinį. Nuo gegužės 
mėnesio, kai bus baigta sta
tyti naujos salės, visos 
krepšinio treniruotės bus 
perkelta į Condell Park 
krepšinio stadioną. Data bus 
pranešta vėliau.

FILMŲ VAKARAS

Gegužės 31-mos dienos 
vakare (šeštadienį), Sydne
jaus Sporto Klubas Kovas 
rengia grandiozinį sportinių 
filmų vakarą, kuris įvyks 
Lietuvių Klube. Bus rodoma 
keturios specialios filmos, 
kurias Kovui paskolina "The 
National Fitness Film Lib
rary”. Šiuose filmuose bus 
galima matyti Montrealio 

olimpiadą, krepšinį ir kitus 
sportinius žaidimus bei pa
rengimus. Filmų vakaro 
pradžia 7 vai.

Visi paskirų komandų žai
dėjai dalyvauti gali ir jau
niai, nes filmai bus rodoma 
mažojoj salėj, klubo rėmėjai 
ir sportininkų draugai kvie
čiami atsilankyti į šį vakarą ir 
pasidžiaugti šiuo sportiniu 
vakaru. Be filmų apatinėje 
salėje galima bus pasi
džiaugti ir gera muzika bei 
šokiais.

STALO TENISAS

Birželio 23 dieną, 7-tą vai. 
vakaro Lietuvių Klube įvyks 
stalo teniso pirmenybės, 
kurios bus žaidžiamos per 
keletą pirmadienių vakarų, 
parengiant paskirus įvairius 
susitikimus. Laimėtojams 
yra paskirtos dovanos. Re
gistruotis pas stalo teniso 
vadovę.

Sporto
ADELAIDĖS

SPORTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 20 d., sekma
dienį, 2.30 vai Lietuvių Na
muose įvyks Adelaidės L.S.
K. "Vyčio” klubo narių me
tinis — visuotinis susirinki
mas.

Darbotvarkė: 1. Susirin
kimo atidarymas. 2. Prezi
diumo sudarymas. 3. Prane
šimai: a) pirmininko, b) iždi
ninko, c) Revizijos komisi
jos. 4. Diskusijos dėl prane
šimų. 5. Einamieji reikalai. 
6. Susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus klubo rė
mėjus, sportininkus bei jų 
tėvelius dalyvauti susirinki
me.

Adelaidės L.S.K.
’’Vytis” Valdyba

Algis Vieraitis, Adelaidės 
"Vyties” krepšininkas pate
ko į Pietų Australijos vyrų 
žemiau 20 metų amžiaus 
rinktinę. Šios grupės Aus

tralijos pirmenybės įvyks 
Adelaidėje. Apollo stadijo- 
ne. Linkime Algiui kuo ge
riausios sėkmės žaidynėse.

Kauno ’’Žalgirio” vyrų 
krepšinio komanda iškovojo 
antrą vietą Sov. S-gos pir
menybėse. Tad po 28 metų 
Kauno krepšininkai vėl tapo 
apdovanoti sidabro meda
liais. Už ’’Žalgirį” žaidė šie 
krepšininkai: R. Civilis, A.

Nuotraukoje: vyriausias amžiumi Sydnejaus liet, šachmatininkų klubo narys Juozas 
Kapočius (kairėje) išbando savo jėgas su jauniausiu klubo nariu Antanu Šarkausku. 
Žaidimą stebi kiti klubo nariai iš k.: M. Christianson (australas), St. Rimkus, A. Giniū- 
nas, R. Marino ir V. Augustinavičius

TINKLINIS

Priešvaržybinių rungty
nių rezultatai: Kovo vyrai 
laimėjo prieš La Copains 
2:1, ir pralaimėjo prieš Vos- 
tok (geriausią komandą 
N.S.W. valstijoj) 3:0.

Moterys sužaidė lygiomis 
po 2 setus su Yani ir laimėjo 
prieš Plast 3:0.

KOVO 30-ties METŲ
JUBILIEJINIS BALIUS

Jau dabar kviečiami visi 
Sydnejaus lietuviai ir ypa
tingai sportininkų draugai 
nepamiršti^ kad jubiliejinis 
Kovo 30-ties metų balius 
įvyks liepos 26-tą dieną 
graikų salėje Bankstowne. 
Platesni aprašymai tilps vė
lesniuose '’Mūsų Pastogės” 
numeriuose.

žinios
Linkevičius, M. Arlauskas, j 
V. Chomičius, S. Jovaiša, A. 
Baziukas, V. Masalskis, V. 
Jankauskas, M. Valančius, 
M. Lekarauskas, R. Veliko
nis, A. Lauritėnas, L. Žu- 
kaitis ir E. Vasiliauskas. Šią 
komandą pirmus metus tre- 
neravo Vladas Garastas ir 
pasiekė neįtikėtinų rezulta
tų, nes pereitais metais 
Kauno krepšininkams grėsė 
iškritimas iš aukščiausios 
lygos.

Vilniaus ’’Statybos” krep
šininkai, kurie taip pat žai
džia aukščiausioje lygoje ir 
pernai pasipuošė bronzos 
medaliais, šiemet užėmė aš
tuntą vietą tarp 12 koman
dų.

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ SLIDININKŲ 

DĖMESIUI

S.L.S.K. Kovas praneša 
kad šių metų (1980) Žiemos 
Sporto šventė įvyks liepos 
19-20 d. Thredbo N.S.W.

Sydnejaus slidininkai, 
norį šioje šventėje dalyvau
ti, registruojasi pas D. 
Kriaucevičių (Jumbo) tel. 
709 8573 susimokant regis
tracijos ir nakvynės mokestį 
iki gegužės 30 d.

Kitų miestų slidininkai 
prašomi registruotis per 
savo vietinius sporto klubus.

Kovo valdyba

fcgJPOPTAhy

Varpo susirinkimas
Susirinkimas įvyko sek

madienį, kovo 16 d. Lietuvių 
Namuose. Jį pravedė p. V. 
Ališauskas, sekretoriavo p. 
B. Adomavičienė. Vienas iš 
svarbiausių dienotvarkės 
punktų buvo diskutuoti lie
tuviško krepšinio ateitį 
Melbourne, ir tai problemai 
spręsti buvo kviesti per 
spaudą, laiškais, per radijo 
ir žodžiu visi sportu užinte- 
resuoti tėveliai ir rėmėjai.

Klubo pirmininkas prane
šė, kad šiuo metu už klubą 
tebežaidžia tik trys krepši
nio komandos: vyrai, mote
rys ir iki 18 m. berniukai. 
Klubo valdybos pastangos 
paskutiniais metais užver
buoti naujų jaunų žaidėjų į 
krepšinį nebuvo sėkmingos, 
nes dauguma Melbourne tė
velių matomai nori, kad klu
bo valdyba ne tik sudarytų 
jų vaikams sąlygas žaisti su 
lietuvių klubu, bet kad klubo 
valdybos nariai savo lėšomis 
ir savo laisvalaikiu jų vaikus 
nuvežtų į rungtynes, prižiū
rėtų per rungtynes ir par
vežtų namo. Tokia pasi
šventusi valdyba neegzis
tuoja, ir kadangi susirinki
me tėvelių buvo labai ne
gausu, o praktiškų pasiūly
mų tai problemai spręsti dar 
mažiau, tai jaunių krepšinis 
po šių metų pradings tol, kol 
atsiras pakankamai ener
gingų tėvelių, norinčių at
gaivinti mūsų jaunių krep
šinį.

Klubo pirmininkas p. R. 
Ragauskas savo pranešime 
apie 79/80 metų veiklą betgi 
atidengė nają klubo stiprybę 
—tinklinį. Dabar klubas turi 
net penkias komandas, 
kurių dvi puikiai pasirodė 
paskutinėje Canberros

ŠACHMATAI
Veda

V. Augustinavičius

TANKĖJA ŠACHMATI
NINKŲ GRETOS

SYDNEJUJE

Kiekvienoje sporto šako
je, lygiai ir šachmatuose, 
siekiant progreso komandi
nėse varžybose reikia turėti 
gerų žaidėjų, kurie pakeistų 
Basišalinusius. Sydnejaus 

achmatų Klubas kiekvie- 

sporto šveptėje užimdamos 
antras vietas. Vicepirminin
kas p. L. Baltrūnas, atgaivi
nęs tinklinį, dabar ruošiasi 
’’pagimdyti" dar vieną naują 
sporto sekciją — plaukimą, 
ir neužilgo kreipsis į Mel
bourne jaunimą su konkre
čiais pasiūlymais. O po to 
seks gaivinimas šachmatų, 
stalo teniso ir kitų sekcijų.

Klubo finanasinė padėtis, 
gerai prižiūrima p. P. Oželio, 
yra nepasikeitus nuo praė
jusio susirinkimo, nežiūrint 
virš $ 3.000 išlaidų. Ačiū 
klubo rėmėjams ir 
bičiuliams už širdingą ir 
dosnų parėmimą doleriais.

Revizijos komisijai užgy- 
rus klubo kasos knygas, ji 
buvo palikta be pakeitimų. 
Klubo valdyba, betgi, buvo 
atjauninta ir pagražinta. Šia 
proga susirinkimas išreiškė 
padėką pasitraukiantiems į 
pensiją klubo šulams p. R. 
Ragauskui, p. J. Vaitkui ir p. 
V. Balnionienei už jų ilga
metį darbą klubo valdybose. 
Tegul jiems gerai kimba 
plekšnės ir kelbukai!

Nauja ir jauna klubo val
dyba pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkė B. Adoma
vičienė, vicepirmininkas L. 
Baltrūnas, sekretorius A.E. 
Liubinas, iždininkas R. 
Muceniekas, turto globėja
L. Mackevičiūtė, parengimų 
vadovės E. Vyšniauskaitė, 
D. Muceniekaitė. Klubo ad
resas: 8 Lebanon St. 
Strathmore, 3041. Pirmas 
valdybos parengimas yra 
balius gegužės 3 d., į kurį 
visi kviečiami.

A.E. Liubinas
M. L.S.K. Varpo sekretorius 

nais metais kviečia lietuvius 
žaidėjus stoti į klubą. Šach
matai yra turbūt viena iš to
kių sporto šakų, kur žaidėjo 
amžius neturi reikšmės: žai
džia jauni, žaidžia pagyvenę, 
net sulaukė gana brandaus 
amžiaus. S. Reshevsky, bū
damas tik aštuonerių metų 
amžiaus lenkas jaunuolis ta
po šachmatų meisteriu. Vė
liau jis emigravo į Ameriką, 
kur net šešis kartus laimėjo 
Amerikos šachmatų pirme- 

'nybes, reprezentavo Ame
riką žaisdamas komandos 
pirmoje lentoje ir pasiekęs 
didmeisterio vardą. Tai vie
nintelis šachmatų istorijoje 
jaunuolis, turėjęs nepapras
tų gabumų.

Į Sydnejaus šachmatų 
klubo kvietimą atsiliepė 
vietiniams lietuviams ir 
šachmatininkams gerai ži
nomas mūsų kolonijos veik
lusis narys Jonas Šarkaus- 
kas, įsijungdamas į klubą 
drauge su savo sūnum An
tanuku, kuris dar nebūda
mas devynerių metų labai 
pamėgęs šį žaidimą ir kiek
vieną trečiadienį drauge su 
tėveliu dalyvauja žaidynėse. 
Jis gana sparčiai progresuo
ja ir jeigu ir toliau nepraras 
entuziazmo, daug galima iš 
jo šioje srityje tikėtis.

* *
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NAME IR PASAULY
AUŠROS TUNTO 

ATVELYKIS

Balandžio 13 d. Aušros 
Tunto sesės ir broliai ruošia 
tradicinį Atvelykį — gegu
žinę skautų žemėje Ingle- 
burne. Visi kviečiami po pa
maldų Sydnejuje rinktis į 
skautų žemę ir pasidžiaugti 
stovyklinės virtuvės gėri- 
bėmis. Pietūs, užkandžiai ir 
gėrimai bus gaunami vieto
je. Džiaugiamės, kad mus 
aplankys ir Velykų Bobutė 
su krepšiu dovanėlių. Bus 
užsiėmimų ir žaidimų vi
siems — margučių ridinėji- 
riias, kiaušinių mėtymas, 
margučių konkursas, tur
tinga loterija ir kitokių 
linksmybių.

Margučių konkursas bus 
suskirstytas į keturias gru
pes: I-ji vaikų žemiau 6 me
tų, II-ji tarp 7—10 metų,
III- ji tarp 11—15 metų ir
IV- ji virš 15 metų — jauni
mas ir tėveliai. Pabrėžiame, 
kad margučiai turi būti pa
čių vaikų marginti. Ragina
me visus pasirodyti su savo 
originaliais margučiais.

Kiekvienai grupei bus 
paskirtos dvi premijos ir 
viena premija bus skiriama 
lietuviškiausiam margučiui.

Skautai atsiveža unifor
mas ir žaidimų aprangą.

Laukiame visų kuo skait
lingiausiai!

v.s. vsl. fil. Elena Kiverytė, 
Tunto korespondentė

MIRĖ
JURGIS PETNIŪNAS

Kovo 31 d. ramiai be sun
kių ir ilgalaikių skausmų sė
dėdamas prieš televiziją mi
rė žinomas Sydnejuje akty
vus veikėjas, iš Lietuvos 
buvęs mokytojas Jurgis 
Petniūnas. Apie jį plačiau 
skaitysime artimiausia pro
ga-

MIRĖ DAIL. A. KUDIRKA

Kovo 29 d. Adelaidėje mi
rė sunkiai sirgęs dail. Algis 
Kudirka, originalus savo 
pažiūromis ir kūryba. Kaip 
dailininkas velionis daug 
prisidėjo prie lietuviškos 
veiklos savo sugebėjimais ir 
talentu. Dailininkas mėgo 
jumorą, net leido savilaidi- 
nius satyros leidinius karčiai 
paKnt.kuodamas lietuviško 
gyvenimo apraiškas.

* * *
Britų tautų šeima (British 

Commonwealth of Nations) 
sudaro 36 nepriklausomos 
suvereninės valstybės su 
952 milijonais gyventojų 
(1975 metų statistika).

I
I TRADICINIS MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO
i

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

Kviečiame visus atsilankyti
į Stalus užsisakyti pas: Juozą Petrašiūną tel. 232 5034
i Antaną Adamkavičių tel. 465 3284
1i
I . ....... .............. ............... — . ..... ......
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NAUJA ALB ADELAIDĖS 
APYLINKĖS VALDYBA

Kovo 23 d. Adelaidėje 
įvyko visuotinis apylinkės 
narių susirinkimas, kurio 
metu išrinkta nauja Apylin
kės Valdyba tokios sudėties: 
pirmininkas Česlovas Za- 
moiskis, vicepirm. V. Vosy
lius, narys kultūros reika
lams Br. Mockūnienė, sek
retorius A. Skiparis, iždin. 
A. Mikeliūnas.

TAUTYBIŲ LENTELĖ 
LIETUVOJE

Peteikiamas gyventojų 
pasiskirstymas tautybėmis. 
1979 m. sausio 17 d. lietu
viais užsiregistravo
-.712.000 arba 80 °/o, rusais 
- 303.000 arba 8,9 %, len
us — 247.000 arba 7,3 %, 

• dais — 58.000 arba 1,7 %, 
. i rainiečiais — 32.000 arba 
(J, b °/o, žydais — 15.000 arba
l, -. %. Kitas tautybes pasi- 
-ini o 25.000 arba 0,8 %. 
Teigiama, kad 96,9 °/o Lie
tu 'os gyventojų gimtąja 
kalba laiko savo tautybės 
kaltą, o 3,1 % — kitas so
vietinių tautų kalbas. 1970
m. surašyme laisvai kalban
čių rusiškai, kaip antrąja 
kalba, buvo 33,8 % Lietuvos 
gyventojų, 1979 m. surašy
me — jau 48 %. Šioje lente
lėje atkreiptinas dėmesys ne

j rūšuS, kurių Lietuvoje 
yra 303.000, bet ir į tikri) 
didelį lenkų skaičių — 
247.000, kurie pasiliko Lie
tuvoje. Nemažu laikytinas ir 
15.000 žydų skaičius po juos 
ištikusios tragedijos nacių 
okupacijoje.

(T.Ž.)

Kanadoje, Hamiltono 
,pylinkėje Alfonsas Bivei- 
ds, daugeliui Australijoje 

pažįstamo V. Biveinio iš 
Canberros brolis, atšventė 
savo 50 metų vedybinę su
kaktį, apie kurią plačiai ap
rašė kanadiškė spauda.

1940 m. bolševikai Lietu
voje apsupo Biveinių namus 
r neradę šeimininko A. Bi
veinio išvežė jo žmoną Al
doną ir penkis vaikus į prie
vartinius darbus Sibire. Iš
trėmime išliko gyva tik Al
dona Biveinienė ir vienas 
sūnus, kuris tebėra Sov. Są
jungoje. Aldona Biveinienė 
po ilgu pastangų, net tiesio
giniai įsikišus Kanados min. 
pirm. P. Trudeau, pagaliau 
1972 m. buvo išleista iš So
vietų Sąjungos ir taip šeima 
susivienijo. Kanadiškiam 
laikraščiui žurnalistui Bivei- 
niai papasakojo visą šeimos 
tragediją, kuri buvo pas
kelbta su Biveinių nuotrau
ka laikraščio "Kitchener — 
Waterloo Record” vasario 
22 d. numery.

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

Parengimai:
Balandžio 12 d., šešt., 8 vai.

HAVAJŲ VAKARAS 
Programoje

MAILANI and THE ISLANDERS 
Įėjimas su bilietais $ 5 asmeniui įskai
tant ir bufetinę vakarienę

Balandžio 19 d., šešt., 8 vai.

Caritas balius

Balandžio 25 d., penkt.
ANZAC DAY

Klubas veiks nuo 2 vai. p.p.

Balandžio 26 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Balandžio 27 d., sekm., 3 vai.
L.B. Kronikoms leisti Komiteto po

pietė dalyvaujant svečiams iš Ameri
kos. Programoje solistė BALNDYTĖ, 
kun. KUZMICKAS ir Romas GIEDRA

Įėjimas aukomis

VISUR
Pas Mariją ir Mykolą Za- 

i karus Sydnejuje vieši vieš- 
i nia iš Kanados p. Ada Dva- 
; rionienė — Moklovaitienė, p. 
j Zakarienės sesuo. Viešnia 
i džiaugiasi pabėgusi iš šiur- 
i pios kanadiškos žiemos ir 
; mėgaujasi australiška vasa- 
i ra, gamta ir gražiaisiais 
i Sydnejaus pajūriais.

***
Kovo 10 d. New Yorke 

mirė žinomas pedagogas ir
■ eilės knygų tautinio auklėji- 
I mo klausimais autorius Vac- 
i lovas Čižiūnas. Gi vasario 20 
i d. Augsburge, Vokietijoje,
■ mirė 79 metų amžiaus su- 
I laukęs klasikinės filologijos 
! specialistas pedagogas ir 
! vertėjas Dr. Antanas Ruk- 
; ša, lietuvių kalbon išvertęs 
į eilę romėnų klasikų.

***
i
j Patirta, kad prieš porą 
! metų (1978) Australijoje 
l lankęsis solistas Ričardas 
Daunoras nuolatiniame eta-
te priimtas į vieną Vak. Vo
kietijos operų, kur dainuos 
pagrindines boso partijas. 
R. Daunoras lankė Stutt- 
garte aukštąją muzikos mo
kyklą ir padarė didelę pa
žangą.

Caritas ir Dainos choro 
balius

įvyksta balandžio 19 d., šeštadienį, Sydnejaus Lietuvių 
Klube Bankstowne. Pradžia 7 vai. vak.

Programoje: E. Belkienė ir A. Storpirštienė — 
duetinės dainos, ir Dainos choras, vadovaujamas Br. 
Kiverio.

Seka šokiaigrojant Liet. Klubo orkestrui ir turtinga 
loterija.

Kviečiame visus iš arti ir toli. Įėjimas veltui.

Rengėjai

Ethnic Radio lietuvių kal
ba valandėlė, transliuojama 
per 2EA radijo stotį šešta
dieniais 10—11 vai. ryto, 
pastaruoju metu savo prog
ramą žymiai pagerino ir pa
įvairino. Sudarytas naujas 
pagalbinis komitetas deda 
pastangų, kad tos radijo va
landėlės būtų gyvenimiškos 
ir patrauklios vietiniams 
lietuviams. Velykinę prog
ramą paruošė kun. P. But
kus, o balandžio 12 d. girdė
sime jaunimo programą, 
kuri numatoma jaunimo sti
lium, ir vadinsis "Jaunimo 
Balsu”. Šalia vyresniųjų šios 
programos pravedime ypač 
sėkmingai darbuojasi Vida 
Viliūnaitė.

VISAIP
Melbourne išstatant per

siškus kilimus komercinei 
parodai įvyko pasikėsinimas 
prieš kilimų savininką Algį 
Vaitiekūną apiplėšti, bet 
pasimaišęs saugumo sargas 
tam pastojo kelią. Keturi 
kriminalistai pabėgo. Buvo 
kietų susirėmimų su vagi
šiais, bet pats savininkas A. 
Vaitiekūnas ir saugumo tar
nautojas juos įveikė ir anie 
turėjo pabėgti tuščiomis 
rankomis.

***

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 į 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
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Pernai Alfonsui Tyruoliui 
— Dr. A. šešplaukiui, poe
tui, vertėjui ir filologijos 
dėstytojui Amerikoje suėjo 
70 metų. Jo brandžius 
straipsnius literatūros ir ki
tokiais kultūriniais klausi
mais dažnai skaitome išeivi
jos lietuvių periodinėje 
spaudoje.

***
Vakarų Vokietijoje apie 

prūsų likimą išėjo intriguo
janti knyga, parašyta Hein
richo Gerlacho. Autorius 
pats save laiko prūsų palu 
kuoniu, gimęs Karaliaučiuje 
ir dabr gyvenąs Vak. Vokie
tijoje Bremene.

PABRANGO PAŠTAS

Nuo kovo 31 dienos Aus
tralijoje pakeltos pašto kai
nos. Paprasti laiškai krašto 
viduje persiųsti kainuoja jau 
22 centai vietoje buvusių 20 
c. Specialūs laiškai oro paštu 
į užsienį (aerogram) kai
nuoja 33 centai. Standarti
niai laiškai oro paštu į užsie
nį siekia iki 60 centų žiūrint, 
į kur siunčiama. Atitinkamai 
pakeltos ir siuntinių bei pa- 
kietų kainos.

***

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
U žsienyje 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.

Printed by Rotor Press Pty; Ltd.
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