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KATASTROFIŠKAS
BANDYMAS

Balandžio 25 į 26 naktį 
amerikiečiai bandė įsiveržti 
į Iraną ir išvaduoti 53 savo 
ambasados tarnautojus, lai
komus įkaitais dar nuo pe
reitų metų lapkričio 4 die
nos Teherane, ir visas žygis 
baigėsi katastrofiškai. Aš- 
tuoni didžiuliai helikopteriai 
įskrido į Iraną ir apie 200 
mylių nuo Teherano nusilei
do dykumoje persigrupuoti, 
iš ten speciali komanda tu
rėjusi vykti į Teheraną, 
specialiomis dujomis ap
svaiginti ambasados sargy
binius, paimti įkaitus ir su 
jais pasitraukti. Tačiau 
tamsoje įvyko susidūrimų, 
kai kurių mašinų motorai 
sugedo, žuvo sąmyšyje aš- 
tuoni amerikiečiai kariai ir 
visa operacija turėjo būti 
atšaukta. Dykumoje paliko 
keli sudužę helikopteriai ir 
žuvusieji. Visa operacija pa
sibaigė tragiškai.

Šitas, bandymas padarė 
ypatingai daug žalos santy
kiuose su Iranu ir nusmukdė
Amerikos prestižą. Nekal
bant apie Iraną, kuris laiko 
šį bandymą tiesioginiu Irano 
pažeidimu, ir Sovietų Są
junga laiko šį bandymą kaip 
Amerikos agresiją prieš 
Iraną, o visi amerikiečių są
jungininkai buvo tiesiog 
apstulbinti, nes apie šį keti
nimą išvaduoti įkaitus nieko 
nežinojo. Be abejo, su sudu
žusiais helikopteriais Irano 
dykumoje paliko ne vien tik 
žuvusiųjų lavonai, bet ir 
moderniškų, gal net labai 
slaptų prietaisų, kurie taip 
pat pateko į priešo rankas, iš 
ko bus padarytos toli sie
kiančios istorijos propagan
dai prieš amerikiečius, o gal 
net bus naudingos priešui.

žodžiu, šis amerikiečių 
bandymas baigėsi visoke
riopai tragiškai: amerikiečių 
prestižas dar labai smuko, 
įkaitų padėtis gerokai ap
sunkinta. Po šios pamokos, 
iraniečiai ketina įkaitų ne
laikyti vienoje vietoje, bet 
juos išskirstyti, o ajatola 
Khomeini pareiškė, kad 
bandant ką nors panašaus 
pakartoti, jis užliesiąs Persų 
įlanką alyva ir padegsiąs. 
Politinė padėtis pasidarė 
dar labiau įtempta. Be abe
jo, prez. Carterio prestižas 
taip pat smuko ir vargu ar 
jis bus perrinktas preziden
tu, nes, kaip S.M. Herald 
tvirtina, amerikiečiai pra
laimėjusių nemėgsta.

Pasauliui vis tiek tebėra 
didelė mįslė, kaip taip galėjo 
įvykti, nors, kaip amerikie
čių šaltiniai teigia.buvo ilgo
kai treniruotasi ir neturėjo

PASITRAUKĖ C. VANCE

Sąryšyje su nepavykusiu 
amerikiečių bandymu jėga 
išlaisvinti amerikiečių įkai
tus Irane, pasitraukė Ame- 

įvykti klaidos. Dar yra nuo
monių, kad šis visas tragiš
kas nuotykis buvęs akivaiz
dus ajatolos Khomeini ste
buklas.

Nežiūrint šio nepasiseki
mo, amerikiečių viršūnės vis 
tiek neatsisako vienokiu ar 
kitokiu keliu suimtuosius 
įkaitus išlaisvinti.

PASAULYJE
Padėtis Irane tempiasi ir 

bijomasi, kad labai greitai 
S iii įvykti tiesioginių susi- 

rtimų Amerikos su Sov. 
Sąjunga su nepramatomo
mis pasėkomis. Amerikiečiai 
traukia daugiau karo laivų į 
Pfersijos įlanką ir ruošiasi 
rimtai Irano blokadai. Ne
mažiau stiprinasi ir sovietai. 
Iraniečiai skelbiasi, kad blo
kada jų nepabaidys, nes jie 
savo eksportą nukreipsią 
per Sovietų Sąjungą.

Greičiausiai tyčia išpro
vokuoti Irane susirėmimai 
tarp komunistų ir revoliu
cionierių gali būti akstinas 
sovietams įkelti koją į Iraną, 
nes dar galiojanti tarp Irano 
ir sovietų 1920 metų sutar
tis, kuri įgalina Sovietų Są
jungą kiekvienu kartu įžy
giuoti į Iraną, jeigu kėsintų
si į jo integralumą pašalinė 
jėga. Jeigu amerikiečiai 
bandytų jėga išlaisvinti savo 
įkaitus, sovietai be abejo 
taip pat įsikištų.

Reikšmingas reiškinys.

rikos užsienių reikalų minis- 
teris (valstybės sekretorius) 
Cyrus Vance, kuris anksčiau 
priešinosi Carterio planui 
išlaisvinti įkaitus. Užsienio 
akimis Vances pasitrauki
mas reiškiąs didelę JAV vy
riausybės krizę su nenuma
tytom staigmenom, nors kiti 
reiškia ir pasitenkinimo, nes 
esą Vance buvęs Amerikos 
stabilios politikos stabdis.

Spėjama, kad jo vietoje 
prezidentas paskirs Z. Brze- 
sinski, kuris, priešingai 
Vance, esąs kietos politikos 
šalininkas, ypač santykiuose 
su Sovietų Sąjunga.

Pertho lietuvių tautinių šokių grupė "Šatrija”, Eugenijaus Stankevičiaus 
vadovaujama, kovo 1-2 dienomis turėjo sėkmingą pasirodymą, "Mardi Grass 
Festivalyje” Albany, apie 400 km į rytus nuo Pertho. Vietinės australų spau
dos pranešimu festivalin suplaukia apie 16.000 žmonių. Festivalio meninės 
programos pagrindinė atrakcija buvo mūsų šokėjų pasirodymas. "Lithua
nians” skambėjo tūkstantinės minios lūpose. Visi gėrėjosi lietuvių jaunimo 
darniais judesiais ir margaspalviais tautiniais lietuvių rūbais.

Vietines spaudos, geriausiojo pirmo puslapio vietoje buvo patalpinta čia 
pridedama fotografija, pažymint kad šokėjai yra iš Pertho atvykę, lietuvių et
ninė grupė.

Pertho lietuvių bendruomenė didžiuojasi "Šatrija” ir linki jiems "nepavarg
ti" gesinant Lietuvos vardą. S-s

kad pereitą savaitę apie 220 
sovietų karo laivų išvyko iš 
savo uostų ir užėmė pozici
jas, iš kur gali sekti NATO 
išeities punktus. Taip pat 
sovietų karo laivai manev
ruoja strateginiuose taš
kuose Indijos vandenyne, 
prie didžiųjų vandens kelių. 
Drauge sovietai išvystė di
delį diplomatinį spaudimą 
Vak. Vokietijai, kad ši nu
trauktų ryšius su Amerika. 
Patikimomis žiniomis, ame
rikiečių įkaitų likimą Irane 
kontroliuoja ne Irano revo
liucionieriai, bet sovietai tik 
iraniečių rankomis. Svar
biausias sovietų tikslas įti
kinti Vak. Vokietiją, kad ji 
neįsileistų NATO strategi
nių branduolinių ginklų. Ki
taip sakant, sovietai siekia, 
kad vakarų Europa liktų vi
sai beginklė.

* * *
Dabartinis popiežius Jo

nas Paulius II dar 1960 me
tais buvo parašęs dramą 
"Auksakalio kalvė” Andzrej 
Jawien slapyvardžiu, bet 
pirmą kartą šioji drama bu
vo suvaidinta Vatikane va
sario 19 d. dalyvaujant pa
čiam popiežiui, eilei kardi
nolų ir žymių menininkų. 
Dramos tema apie santuo
kos neišardomumą. Šį vei
kalą greitu laiku statys 
šveicarų teatro grupė Liu
cernoje.

» ♦ ♦
Abejojama, ar įvyks šiais 

metais Helsinkio susitarimų 
konferencija, kuri numatyta 
Ispanijoje. Įvykiai vystosi 
taip greitai, kad konferenci
joje tuščiažodžiavimui grei
čiausia neliks laiko.

Japonija neįsileido sovie
tų sporto ministerio Pavlovo 
vizitui. Pavlovas matyt no
rėjo įtikinti japonus atšaukti 
japonų olimpinį boikotą, ku
rį japonai buvo paskelbę dar 
vasario mėn.

Turkija vėl atsidūrė kri
tiškoje padėty, kai kairieji 
radikalai pradėjo teroristi
nius veikmus iš pasalų žu
dydami įtakingus respubli
konų ir dešiniųjų žmones. 
Per tris dienas žuvo jau apie 
30 žmonių.

* * *
Pritardama Amerikai ir 

Australija iš Irano atšaukė 
savo pasiuntinybę, bet lū- 
kuruoja nutraukti su Iranu 
prekybinius ryšius.

Čiurlionio Ansambliui
40 metų

Čiurlionio Ansamblis 
Amerikoje, vadovaujamas 
A. Mikulskio, švenčia savo 
40 metų veiklos sukaktį. 
Savo darbą Č. Ansamblis 
pradėjo 1941 m. sausio mėn. 
Vilniuje, neiširęs per bėgi
mus ir pabėgėlių stovyklas 
Vokietijoje, 1949 m. atvyko į 
Ameriką ir įsikūrė Cleve- 
lande. Drauge ir Ansamblio 
vadovas Alfonsas Mikulskis 
švenčia savo muzikinės 
veiklos 50 metų sukaktį.

Per 40 metų Čiurlionio 
Ansamblis yra davęs dau
gybę koncertų Lietuvoje, 
Europoje, ir Amerikoje.

Tokios brandžios sukak
ties proga numatoma nepa
sitenkinti vien tik vienkar
tiniu paminėjimu ar akade
mija, bet numatomas išleisti

Apskaičiuojama, kad Af
ganistane nuo sovietų inva
zijos pradžios jau žuvę ko
vose su Afganistano sukilė
liais apie 8000 sovietų karių. 
Sukilėliai kovoja ne vien tik 
su sovietais, bet ir su vieti
niais sovietų simpatikais: 
jeigu tokie sovietiniai bend
radarbiai nesilaiko perspėji
mų, jie arba sunaikinami, 
bet daugiausia tokiems nu
plaunamos ausys. Visa Af
ganistano armija, savo laiku 
siekusi apie 80.000 karių, 
yra demoralizuota ir šiandie 
siekia vos 20.000 paklusnių 
Kabulo vyriausybei, kiti 
arba žuvę, arba perbėgę su
kilėlių pusėn. Ir sovietai Af
ganistano kariais nepasitiki 
ir neduoda reikiamų ginklų 
siunčiant juos prieš partiza
nus.

.specialus jubiliejinis leidi
nys, kuriame sutilptų ir An
samblio 40 metų veikla, ir jo 
vadovo A. Mikulskio muzi
kinė kūryba. Toks paminkli
nis leidinys pareikalaus ne
mažai kaštų, tad sudarytas 
specialus komitetas kreipia
si į visus pasaulio lietuvius 
paremti šitą užsimojimą ir 
tuo pačiu parodyti pagarbą 
ir padėką didžiai nusipelniu
siems Lietuvą ir lietuvių 
kultūrą per 40 metų garsi
nusiems Čiurlionio An
sambliui ir jo vadovui A. 
Mikulskiui. Aukas siųsti ko
miteto iždininkei O. Joku- 
baitienė, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, Ohio 44117. Čekius 
rašyti LTM Čiurlionio An
samblio vardu.
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Geram darbui glauskimės visi
Ir siais metais A.L. Kata

likų Federacija gegužės mė
nesį organizuoja vajų pagel
bėti Lietuvoje persekioja
mai katalikų bažnyčiai. 
Daugelis tautiečių gal įtar
tinai pasižiūrės, kad čia yra 
tik bendruomenėje atskiros 
organizacijos užsimojimas, 
ir tegu ji tuo rūpinasi pati, 
neįtraukiant visos bendruo
menės. Tačiau giliau pagal
vojus, taip nėra. Visiems 
mums rūpi Lietuva ir jos 
dabartinė padėtis. Taip pat 
ne nuo šiandie žinoma, kad 
Lietuvoje okupantas sten
giasi visokiais 'būdais pa
laužti tautinį sąmoningumą 
ir kuo greičiau lietuvius su
lydyti su rusais. Tai yra se
na Rusijos imperijos svajo
nė, kurią bolševikai vykdo 
daug atkaliau ir brutaliau, 
negu savu laiku Rusijos ca
rai. Nežiūrint to, lietuvių 
atsparumas tik didėja sten
giantis atlaikyti milžinišką 
spaudimą.

Su tuo neatsiejamai su
ristas ir Katalikų Bažnyčios 
Lietuvoje persekiojimas. Po 
40 metų priespaudos lietu
vių tautiniai interesai ir kat. 
bažnyčios interesai nuosta
biai sutapo: kai kenčia tau
tinis sąmoningumas, kenčia 
ir tikėjimas, ir priešingai - 
kai tikėjimas persekiojamas, 
tuo pačiu persekiojama ir 
pati lietuvybė. Todėl šioje 
kovoje bent Lietuvoje nuo
monių skirtumų nėra, nes 
jeigu kenčia katalikas, tai 
tuo pačiu kenčia ir lietuvis.

Is čia ir mūsų požiūriai 
negali šičia issiskirti: jeigu 
jungiamės vienokiu ar kito
kiu būdu į vieningą kovą su 
prispaustaisiais Lietuvoje, 
jokiu būdu negalima išskirti 
šių dviejų dalykų — tautinio 
ir tikėjimo. Lygiai kaip ir 
čia, taip ir Lietuvoje ne visi 
tautiečiai yra tikintieji, bet 
jeigu vieną skaudžiau spau
džia tai lygiai ir kitas kenčia.

Tarsi derinant šią akciją 
kaip tik gegužės mėn. iš 
Amerikos atvyko aktyvistų 
grupė parinkti aukų L.K. 
Bažnyčios Kronikoms leisti 
išeivijoje sava ir svetimomis 
kalbomis. Užsimojimas tik
rai yra didelis, nes to Lietu
vos pogrindžio leidžiamos 
Kronikos jau yra pagarsėju
sios visame pasaulyje, o 
drauge su jomis ir pati Lie
tuva. Tokioje Italijoje tomis 
Kronikomis, itališkai pa
ruostomis kun. Mincevi
čiaus, plačiai naudojasi visa 
didžioji italų spauda su pla
čiais komentarais apie už
gniaužtas žmogaus teises 
Sovietų Sąjungoje ir Lietu
voje. L.K.B. Kronikos yra 
skaudi rakštis sovietams ir 
patikimiausias autentiškų 
žinių šaltinis Vakaruose.

Tenka tik džiaugtis, kad is 
mūsiškių šioje pusėje atsi
randa nepavargstančių 
žmonių šitą visą reikalą iš

i980<5:5^ps^2;

naudoti Lietuvos naudai. 
Belieka tik mums visiems 
šiam reikalui atvirom širdim 
pritarti ir prie šio kilnaus 
darbo prisidėti ir darbu, ir 
aukomis.

Gaila, kad ir čia yra nesu
tarimų ir atsišakojimų. Ta
čiau kiekvienu atveju, 
bendra idėja ir didelis tiks
las visus suves į produktyvų 
vieningą darbą. Ne mūsų 
reikalas čia spręsti ir teisti, 
kieno kaltė ir kas teisus ar 
neteisus. Iš viso kiekvienu 
atveju tų ar kitų rankų vyk
domas kilnus ir prasmingas 
lietuviškas darbas, kurio 
neturėtume nei trukdyti, nei 
jo atsisakyti, jeigu kur nors 
centruose vyksta vienokių 
ar kitokių netikslumų ar ne
esminių issiskyrimų dėl me
todo, nors einant ta pačia 
kryptimi rezultatas vis tiek 
gausis tas pats, nežiūrint ar 
dėtum tris ir du, ar keturis 
ir vieną, vis tiek gausis 
penki.

Gegužis -
persekiojamųjų mėnuo

Jau kelinti metai Austra- 
i;jos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos Valdyba skelbia 
gegužės mėnesį persekioja
mos Lietuvos bažnyčios mė
nesiu ir ruošia religinės šal
pos vajų;

Bažnyčia Lietuvoje yra 
vienintelis organizuotas 
vienetas, kuris gali kovoti 
prieš komunistinę priespau
da. Jie turi kovoti su dideliu 
priešu ir dėti visas pastan
gas atlaikyti rusų spaudimą 
ir persekiojimą. "Jei sunyk
tų bažnyčia - sunyks Lietu
va", pasakė jaunas moksli
ninkas Lietuvoje. Per baž
nyčią jungiasi Lietuvoje į 
šovą už laisvę net ateistai ir 
agnostikai. Bažnyčiose dar 
esanti vienintelė vieta susi
būrimui didesniam skaičiui 
žmonių.

Tauta susideda iš įvairių 
pažiūrų žmonių, kurie susi
būrę sudaro tautinį vienetą, 
šitas vienetas dar susideda 
iš atskirų grupių ar organi
zacijų, kurias beveik visas 
globoja viena tautinė stipri 
religija. Palyginkime su 
mūsų ranka: ištiesi ranką ir 
matai, kaip visi pirštai suei
na į tą patį delną. Penki 
pirštai, visi skirtingi, nevie
nodi, bet jeigu vienas iš tų 
pirštų apsirgs, apsirgs ir 
demas. Mes rūpinamės, kad 
nekentėtų nei vienas pirš
tas. Lietuvos bažnyčia ken
čia didelius skausmus, bet 
nežiūrint visko ji dirba viso
mis jai likusiomis išgalėmis. 
Mes čia laisvame pasaulyje 
galime ir privalome jai ak
tyviai padė.i. Per gegužės 
religinės Šalpos mėnesį mes 
tą priklausomumą bendram 
tikslui galime savo auka įro
dyti.

Pirmąjį gegužės mėnesio 
sekmadienį, t.y. gegužės 4 d. 
Melbourne įvyks religinės 
šalpos vajaus atidarymas.

Remkime
persekiojamuosius!

Visi esame daugiau ar 
mažiau issiskyrioję ar įsiti
kinimais, ar pažiūrom, ar 
pagaliau draugystėm, tačiau 
kaip lietuviams visiems ga
lioja vienas ir tas pats idea
las — laisva ir nepriklauso
ma Lietuva, o išeivijoje — 
lietuvybė. Tad kas ką beda
rytų, kaip ir kur besireikstų, 
jeigu visa tai eina to paties 
idealo sąskaiton, neklauski
me, kas daro ir kaip daro, o 
remkime, nes kiekvienas 
mūsų veiklos grūdelis krinta 
į tą patį aruodą. Kaip baisiai 
visame pasaulyje yra išsi- 
skyriojį žydai ir kiek jie turi 
savitarpio nesutarimų, ta
čiau tuose reikaluose, kurie 
liečia žydiją principe, jokių 
nuomonių skirtumų nėra. 
Jeigu panašiai ir mums ga
liotų tasai vienas ir nedalo
mas principas — Lietuva ir 
lietuvybė — iš tikro mes bū
tume neįveikiami. Šitai aki
vaizdžiai ir mums gal prie
kaištaujančiai byloja pa
vergtos Lietuvos patriotai. 
Kodėl mums jų nestatyti sau 
pavyzdžiu? (v.k.)

Alisa Baltrukonienė

nors aukos bus renkamos 
per visą gegužės mėnesį. Tą 
dieną mišios šv. Jono baž
nyčioje bus už Lietuvoje žu
vusius kunigus. Jaunimas 
neš erškėčių vainiką.

Taip sutampa, kad tą sa- , 
vaitgalį į Melbourną at- į 
vyksta ir garbingi svečiai iš ; 
JAV: Kronikų leidėjas kun. ! 
K. Kuzminskas, kuris jau i 
kelinti metai leidžia Lietu- I 
vos Katalikų Bažnyčios I 
Kronikas lietuvių ir sveti
momis kalbomis knygų for
moje. Kun. K. Kuzminskas 
pasikvietė ir1 kartu su juo 
atvyksta solistė - artistė p-Iė 
Elena Blandytė ir gyvas pa
vergtos Lietuvos įvykiti liu
dininkas Romas Giedra,

Solistė E. Blandytė, Reli
ginės Šalpos Vajaus ajtida- 
rymo sekmadienį, . t.y. 
gegužės 4 d., po pamaldų, 
Lietuvių Namuose North 
Melbourne. 2.30 vai. duos

ALB Kr. Valdybos veikloje
Nubėgęs į netolimą praei

tį trumpas laikotarpis 
mums, australiečiams buvo 
labai derlingas svečių - me
nininkų atsilankymais. Pa
kartotinai girdėjome kana
dietę G. Čapkauskienę, at
vykusią Krašto V-bos kvie
timu, pianistą - vargonistą 
prof. Vytenį Vasyliūną, ku
rio vargonų rečitalius suor
ganizavo taipogi Krašto 
V-ba, pasinaudodama jo at
vykimu į pasaulinių moksli
ninkų kongresą, ir, štai, vėl 
liepos mėnesio pabaigoje 
susipažinsime su Krašto 
V-bos kita kviestine viešnia 
— soliste Praurime Ragiene, 
Kuri visose mūšų didesnėse 
kolonijose atliks vokalinius

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. turtų, 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.

savo dainų koncertą. JAV 
recenzijos apie jos koncer
tus geros. Po koncerto pra
nešimus duos kun. K. Kuz
minskas ir Romas Giedra.

Nepraleiskime šios retos 
progos. Savo atsilankymu į 
šį kultūrinį — politinį pa
rengimą paremsime mūsų 
pogrindžio kovotojus.

Melbourne per šį gražiau
sią Lietuvos mėnesį turėsi
me progos dalyvauti dar ke
liuose skirtinguose parengi
muose. Antrą mėnesio sek
madienį švęsime Motinos 
Dieną, šeštadienį, gegužės 
24 d. Melbourne parapijos 
klebono kun. Prano Vaserio 
40 metų kunigystės jubilie
jus, išbuvęs 30 metų Mel
bourne parapijoje dvasios 
vadu ir jo brandaus gimta
dienio sukaktis. Melbourne 
organizacijos ruošiasi tą 
dieną tinkamai paminėti.

Gegužės 25 dieną, pasku
tinį mėnesio sekmadienį, 
įvyks Religinės Šalpos Va
jaus uždarymas. Po mišių 
šv. Jono bažnyčioje visi 
vyksime į Lietuvių Namus, 
kur bus įdomi meninė prog
rama ir vaidinimas.

Aukokime pagal išgales 
Lietuvos kenčiančiai bažny
čiai ir dalyvaukime gausin
gai visuose gegužės mėnesio 
parengimuose.

rečitalius. (Ta proga pra
vartu paminėti ir solistę R. 
Mastienę, kuri buvo atsilan
kiusi Australijos Katalikų 
Federacijos V-bos kvieti
mu).

Į kiekvieną meno vakarą 
mes gausiai lankomės ir es
tetinių išgyvenimų kupini 
paliekame koncertų sales.

Tarkime tad padėkos žodį 
mūsų dabartinei Krašto 
V-bai, kuri šalia jos šakotos 
ir sėkmingos veiklos, pasi
rūpina dar ir meno rengi
niais.

Atvykusių menininkų - 
svečių gastrolės praeina 
labai sklandžiai, rūpinantis 
Krašto V-bos kultūros rei
kalams narei G. Vasiliaus
kienei. Šalia solo dainavimų 
ir choro vadovavimo jinai 
pasižymi kaipo gabi ir akty
vi tų renginių administrato
rė. Gastrolių suorganizaci- 
mo tinklas mūsų kolonijose 
pareikalauja nemažai rū
pesčių, sugebėjimo ir darbo 
valandų, ir visa tai G. Vasi-

A.L. Fonde
A.A. FONDUI AUKOJO:
$ 200 - Juozas Ramanaus

kas (NSW, 1830).
$ 100 — A. Krausienė 

(Vic., 280) dešimtmečio nuo 
a.a. vyro Antano Krauso 
paminėjimui.

Po$25 -P. Dirkis (ACT, 
46), naujas narys, V; Binkis 
(NSW) naujas narys, F. Sa
vickienė (Vic., 44), naujas 
narys, E.N.J.Č. Liutikai 
(NSW, 220) - trejų metų 
žmonos - motinos primini
mui.

$ 10 - J. Klupšas (Vic.).
A.a. J. Petmūnui mirus 

vietoj gėlių po $ 5 aukojo: L. 
Simanauskas, V.S. Šimkai 
(10), A. Gaidukas (25), St. 
Dabkus, M. Šidlauskiehė, O. 
Palaitienė, E. Almasienė, 
V.R. Andruškoš; $ 2 - J. Ka
počius (37).

Sveikiname naujus narius 
ir ačiū aukotojams.

V. Ališauskas
A.L. Fondo iždininkas

liauskienė atlieka sėkmingai 
ir... be nusiskundimų.

Praurimė Ragienė, kad ir 
nepriklauso Čikagos Lietu
vių Operos Kolektyvui, yra 
jau nuėjusi rimtą ir vertingą 
solistės - vokalistės kelią. 
Vien pažymint, kad jinai da
lyvavo visoje eilėje operų ir 
operečių, kaip antai: Par
duotoji Nuotaka, Madame 
Butterfly, Sūnus Palaidū
nas, šikšnosparnis, Čigonų 
Baronas, Cukrinis Kareivė
lis, Cavaleria Rusticana, 
Linksmoji Našlė ir kt., davė 
savo dainų rečitalius Los 
Angeles, Omahoje, Detroi
te. Clevelande, New Yorke, 
Bostone, Toronto... Triskart 
buvo kviečiama ir nuvykusi į 
Vakarų Vokietiją dalyvauti 
koncertuose. Skaitlingus 
kartus dainavo amerikiečių 
auditorijoms. Gražus pluoš
tas rimtų spaudos atsiliepi
mų lydėjo kiekvieną jos pa
sirodymą. Iš tokio gausaus 
skaičiaus jos dalyvavimų 
galima spręsti, kad Pr. Ra
gienė yra neeilinė, jau gerą 
vardą atsiekusi menininkė ir 
turėsime greit malonumo 
pažinti ją scenoje ir mūsų 
žemyne.

Kiek vėliau suteiksime 
apie šią solistę daugiau ži
nių.

A. B-tė Gučiuvienė
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Kai aš mažas buvau...

...šile ožius ganiau... Sako, 
iš dainos žodžio neišmesi, 
bet tam tikrais atvejais ga
lima ir pakeisti. Kažin kuris 
iš mūsų šile ožius ganė? Tad 
ir pakeiskim:

Kai aš mažas buvau, 
Lietuvoj gyvenau...
0 aplinkui gyveno dar 

trys milijonai tokiu pat kaip 
aš - lietuvių. Daug. Viens 
prie kito.

0 dabar mes kaip druskos 
saujelė didžiuliame svetim
šalių katile. Nė pamaišyti 
nereikia, kad ištirptume, 
ypač tie mūsų smulkesnieji 
grūdeliai - mūsų vaikai, jau
nimas.

Nereikia didelių chemijos 
mokslų, kad suprastume, 
kad tik koncentracija gali 
mus nuo tirpimo sulaikyti. 
Turime pasiekti viens kitą, 
paduoti rankas (arba mintis) 
ir laikytis.

šeštoji Tautinių Šokių šventės emblema, kurią su- 
Šventė įvyksta liepos 6 d. projektavo dail. Ada Sutku- 
Čikagoje. Nuotraukoje šios vienė.

Jaunimas apie mišrias šeimas

(IŠ STUDIJŲ DIENŲ ADELAIDĖJE)

Simpozijumą atidarė Jo- 
. nas Verbyla. Pasveikino

gausiai susirinkusius daly
vius ir pakvietė Nemirą Ma
siulytę pristatyti kalbėtojus. 
Pasigėrėtinai atrodė 
jaunimo pravedamos Studi
jų Dienos. Iki šiol buvome 
pripratę visomis progomis 
prelegentus matyti pagyve
nusius žmones, kalbančius 
ilgai, nedaug pasakančius. Šį 
kartą viskas buvo jauna, 
nauja, įdomu.

Pirmasis kalbėtojas Terry 
Strout, australas, vedęs lie
tuvaitę, dirba prekyboje. Jis 
kalbėjo apie mišrias vedy
bas. Jo nuomone, mišrios 
vedybos yra teigiamas daly
kas, papildo abi puses. Už
metimas, kad jos atitraukia 
nuo lietuvybės, esąs neįtiki
nantis, nes ne visos ir grynai 
lietuviškos šeimos įsijun
giančios į lietuvišką veiklą. 
Ir atvirkščiai. Jis asmeniš
kai jokių nepatogumų dėl 
mišrių vedybų nesąs paty
ręs nei iš australų, nei iš lie
tuviu pusės.

Antroji kalbėtoja Janet 
Verbylienė, australe, ište
kėjusi už lietuvio, dirba uni
versitete, politinių mokslų 
dėstytoja. Pati pasisakė 
esanti palyginamai išsilavi - 
vinusi moteris, ne ortodoxi- 
nė katalikė. Janet kalbėjo 
apie savo asmeniškas pažiū
ras į lietuvius. Jį lietuviškai

Visi suprantame tą kon
centracijos ir sąlyčio reikalą. 
Todėl ir ruošiame suvažia
vimus, Lietuvių Dienas, 
jaunimo kongresus, dainų ir 
šokių šventes.

Suvažiuojame, 
susitinkame, pabendrauja
me, o išsiskirstę visvien 
jaučiame, kad nesame vieni, 
atskirti, kad visame pasau
lyje mūsų yra, kad būti lie
tuviu reiškia priklausyti di
džiulei šeimai.

Deja, laikui bėgant prisi
minimai, jausmai blėsta - to
dėl ir ruošiame tuos subuvi
mus ne vieną kartą, kad 
juose anksčiau buvę dar su
stiprėtų, kad juose nebuvę, 
staiga pajustų stiprų vie
ningą uznugurį.

Artimiausias toks sąskry
dis dabar ruošiamas Čika
goje liepos mėnesį. Tai lie
tuvių tautinių šokių šventė. 
J 

nesimokanti, nes ta kalba 
esanti mažai naudojama, bet 
jei iš ryto pabudusi pasijus
tų mokanti kalbėti lietuviš- i 
kai, būtų gerai, galėtų kai- • 
bėtis su uošviene. Vyro tau- 1 
tybė ir jo krepšinis esą jo 
reikalas. Lietuviai turį pa
linkimą būti užsidarę, ne
mėgsta išsilaisvinusių ino- 
terų. Jie nemėgstą nė mote
rų su profesijomis. (!?)

Atrodo, kad Janet liepa- 
sistengė arčiau susipažinti, 
nei su lietuviais, nei sui lie
tuvių kultūra, o.-į visa tai 
žiūri gana subjektyviai.

Trečia kalbėjo Dr. Dalia 
Viliūnaitė, ištekėjusi už 
australo. Ji į mišrias vedy
bas (mišrios vedybos buvo 
šios dienos tema) nesigilino, 
o tik pastebėjo, kad vedasi 
žmonės, o ne tautybės. Ji 
kalbėjo gana ilgai apie lietu
vius, jų charakterį ir jų gy
venimo būdą, vienur juos 
pakritikuodama, kitur šiltu 
žodžiu paglostydama. Vidu
rinės kartos atitrūkimą nuo 
lietuvybės ji aiškino aplin
kybių susidėjimu. Dvasioje 
jie nesą atitrūkę, save laiką 
lietuviais, tik gal tas jų lie
tuvybės supratimas esąs 
daugiau simbolinis. Ji 
mananti, kad tie atitrūkėliai 
anksčiau ar vėliau sugrįšią 
prie lietuvybės, tik reikią 
turėti kantrybės ir laukti...

Visi trys kalbėtojai dau-

Įvairiuose pasaulio kam
peliuose šokių grupės dirba, 
repetuoja, kad suvažiavę 
visi darniai ir vieningai ga
lėtų pasauliui parodyti mūsų 
gražiuosius šokius.

Iš Australijos į šią šventę 
ruošiasi važiuoti Klumpako
jis.

Kiek to darbo, kiek tų rū
pesčių! Ir šokius ištobulinti 
(tuo pačiu metu ruošiantis ir 
Lietuvių Dienoms Adelai
dėje) ir rūbus susitvarkyti, 
kad būtų ne gėda prieš ki
tus, ir atostogas išsirūpinti, 
ir... kelionę apsimokėti. O 
dalis dar studijuoja, dalis 
dar neseniai pradėjo dirbti - 
iš kur jiems to pinigo!

Tad šalia repeticijų 
Klumpakojis dar turi ir už
darbiauti. Ir uždarbiauja - 
kai atsiranda laisvas sekma
dienis, verda pietus, ruošia 
loterijas.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba jiems padeda, 
kreipdamasi į darbdavius, 
kad duotų atostogas, kreip
damasi į valdžią, kad pa
remtų pinigais. Kokie to re
zultatai, tuo tarpu nežino
me, bet atsiminkime: mes 
savo valdybą ne tam išrin
kome, kad jie viską už mus 
padarytų. Į valdžią krteiptis 
negalime urmu - tai čia val
dyba mums atstovauja, bet 
Klumpakojį ne tik galime, 
bet ir turime paremti indi
vidualiai,

Jau nemažai žmonių pri
sidėjo, pav. p. Žilienė, iš
kepdama puiktj tortą loteri
jai (seilė varvėjo vien žiūrint 
į jį), arba Birutė Prašmutai- 
tė, paaukojusi savo radijo 
valandėlės atlyginimą 
Klumpakojui. Ačiū, Birute, 
kad paaukojai, ir labai gerai, 
kad kuklumą nustūmusi į 
šalį, savo auką paskelbei, 
nes tikiuosi, kad geras pa
vyzdys ir kitus paskatins.

Aš čia neišvardinu visų 
žmonių, kurie jau yra prisi
dėję prie Klumpakojo iždo - 
grybštelėjau tik kelis pa
vyzdžius.

Pats Klumpakojis ruošia 
du parengimus, į kuriuos 
kviečia visus atsilankyti.

Gegužės 17-tą dieną, šeš
tadienį, bus 
KLUMPAKOJO

VAKARONĖ 
Lietuvių Namuose. Atsime
nat, kokia nuostabi nuotaika 
buvo per pernykščių vaka
ronę? Ir šįmet Klumpakojis 
jūsų neapvils. Visi būsite 
programos dalyviai, visi bė

giau ar mažiau buvo tos 
pačios nuomonės, kad lietu
vybę išlaikyti svetur labai 
sunku, beveik neįmanoma, 
išlaikyti, taip pat jaunimui 
labai sunku sukurti lietuviš
kas šeimas. Lietuvybė išsi
laikys Lietuvoje, o Austrą-, 
lijoj’e ji anksčiau ar vėliau 
turės mirti.

Diskusijose, kurios buvo 
gana gyvos, buvo pasiginčy
ta su kalbėtojais dėl kai ku
rių jų tvirtinimų ir lietu
viams nepriimtinų pažiūrų.

Po pietų vyko IV PLJ 
Kongreso dalyvių praneši
mai apie kongresą. Eugeni
jus ir Rūta Pociai savo pra
nešimus pailiustravo skaid
rėmis. Toliau pranešimus 
darė Dr. Vida Bardauskaitė 
ir Jonas Mockūnas. Šį bei tą 
papildė melbourniškė Zita 
Prašmutaitė.

Visi kongreso dalyviai 
buvo vieningos nuomonės, 
kad Jaunimo Kongresai jau
nuolius arčiau supažindina 
vienus su kitais ir suartina. 
Jie nebesijaučia esą austra
lai, amerikiečiai, vokiečiai ar 
anglai, o lietuviai, vienos 
šeimos nariai, kuriuos

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIČKUS IR KRISTIJONAS
Karališka gromata, jogei pečiai namuose ant. lauko at

mesti, o ant atvirų ūlyčių kiemo tur pakurti būti... (..."Iki 
šiolei tankiai nusidavė, jog per pečius namuose tuliario- 
pai ugnies bėda atsirado ir visi butai nudegė...” Įsakas 
reikalauja išgriauti visas kaimiečių pirkiose esančias 
duonkepes krosnis. Jas liepia įrengti viešose kaimo gat
vėse, arba net už kaimo, jeigu būtų gaisro pavojus.) Pasi
rašė Pritzkus Willus.

Tas įsakas yra papildymas ankstesnių apsaugos nuo 
gaisro taisyklių, kuriose buvo draudžiama kulti su žibin
tu, džiovinti ant krosnies javus ar malkas, reikalaujama 
rūpestingai prižiūrėti kaminą ir pan. Atsakomybė už šių 
nuostatų skelbimą ir vykdymą buvo uždedama kaimo 
seniūnams.

METAI: ŽIEMOS RŪPESČIAI
Žinot, kad ugnis, kurią mes skildami darom, 

Daug naudos ir daug iškadų gal padaryti.
Kad, pasikūręs ją, kukulius ar šiupinį verdi.
Ei, koktu dūšelei, kad didžiai prisivargęs, 
Susnigts ar sulyts pas šiltą kakalį traukies 
Ir, mylėdamas jį, pamaži jau pradedi snausti.

Ta liepsna, klausykit tik, kad mes nedabojam, 
Daug, ak, daug iškadų gal ūmai padaryti.

Todėl nepamiršk kasdien į kaminą žvilgtert 
Ir kytriai krapštyt, kad suodžių kas pasidarė. 
0 stuboj nevalia sukraut ant kakalio skiedras. 
Šiukštu čia džiovint ar džiaut bent pagalį vieną. 
Žinot juk visi, kokį mes urdelį turim, 
Ir kaip vyriausybė tą ketina pakarti, 
Kurs, kaip kietsprandis, šaltyšiaus žodį paniekins.

(parinko A.K.)

site gardžiai pavaišinti, tik 
sekite skelbimus ir užsisa
kykite iš anksto bilietus.

Birželio 1-mą d., sekma
dienį, Melbourno universi
teto teatro salėje įvyks 
KLUMPAKOJO

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
KONCERTAS. 

Šiame koncerte dalyvaus ir 
Gintaro grupė.

Gintaras ne tik koncertu 
talkininkauja. Keli Gintaro 
šokėjai save "skolina” 
Klumpakojo kelionei į Ame
riką.

Tur būt nesuklysiu saky
dama, kad nereikia didelio 
pasiaukojimo, kad nueitu
mei į vakaronę ir koncertą, 
kad progai pasitaikius, nu- 
pirktumet loterijos bilietą, 
kad jeigu kartais kokia de
šimtinė kišenėj skylę degi
na... na, kaip žinote.

A. Karazijienė 

jungia ta pati kalba ir bend
ri siekiai — lietuvybės išlai
kymas ir Lietuvai nepri
klausomybės atgavimas.

Jaunuoliai pareiškė norą, 
kad VI PLJ Kongresas 
įvyktų Australijoje. Čia jie 
kreipėsi į Krašto V-bą ir 
Apylinkių V-bas prašydami 
ateityje padėti jiems, o ne
būti abejingiems, kaip tai 
buvo praeityje. Jie norį 
dirbti ir kiek galėdami sten
giasi, bet jiems reikalinga ir 
vyresniųjų parama.

Studijų Dienas užbaigė 
Krašto V-bos narė kultūri
niams reikalams G. Vasi
liauskienė, padėkodama 
jaunuoliams, įdėjusiems 
daug darbo ir pastangų, 
ruošiant šias Studijų 
Dienas, Augiui Zamoiskiui, 
Jonui ir Marytei Verby- 
lams, Eugenijui ir Rūtai Po
ciams ir kitiems talkinin
kams bei programos daly
viams. Užbaigai sugiedotas 
Tautos Himnas.

b.m.
(ALŽ)

Vincui
Rasteniui 
75 m.

Sausio 16 d. Vincas Ras- 
. e.’.is sulaukė 75 metų am
žiaus. Tai viena iš labai retu 
asmenybių ir bene giliausiai 
trr.-, ausi savo pėdas lietuvių 
žurnalistikoj. Nekalbant 
apie i., politinę - visuomeni
ne veikią, kurią jis pradėjo 
nu<, ateitininkų, perėjo tau
tininkus ir šiandie jis yra 
nepriklausomas žurnalistas - 
publicistas, vis tik Vincas 
Rastenis per tą savo margą 
labai intensyvų gyvenimą 
niekad neprarado savo vei
do, savo ištikimybės Lietu
vai ir lietuviams ir savo 
principams. Jo nepažabojo 
jokios partinės ar organiza
cinės doktrinos. Vincas Raš
te,.is visados vadovavosi sa- 

protu, kurio aštrumas ir 
šiandie stebina ne vien tik jo 
draugus, bet ir oponentus. 
Ne kas kitas, o jo aštrus da
lyk,., įžvalgumas jį įsodino į 
įau; Įninku partijos Lietuvo
je generalinius sekretorius, 
iš kur jis palypėjo ir į dien- 
r-ašė.o Lietuvos Aido vyr. 
redaktorius. Taip per tuos 
75 met us V. Rastenis perėjo 
kaip redaktorius ir žurnalis
tas eilę laikraščių ir žurnalų 
ir kaip redaktorius, ir kaip 
bendradarbis visur laikyda
masis ir įmanomo objekty
vumo nesitaikydamas prie 
oficialių partijos ar krypties 
gairių, dėl ko jis pats dauge
liu atvejų net sau pakenkė 
tuo pačiu išlaikydamas savo 
asmenybę aukščiau už bet- 
k sias srovines ambicijas. 
G .-.i plačiausiai Vincas Ras
tenis atsiskleidžia bendra
jam,ai,damas žurnale Aki
ra'... se. kur jis nei pats turi 
aik> ytis, nei kitų taikomas 

į k. kius nors rėmus.
Malonu pasveikinti su

kaktuvininką sukakties pro
ga ir bičiuliškai palinkėti 
daug kūrybinės ištvermės.
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Rašo DARŪNAS, mūsų specialus bendradarbis, Amerikoje

KARO PAVOJUS ARTĖJA
KARAS GALĮS PRASIDĖTI DAR GEGUŽĖS MĖNESĮ

Karas gali prasidėti net šį 
gegužės mėnesi - sunkiai 
patikimas teigimas skamba 
lyg nerimta pranašystė. Bet 
žvelgiant iš Amerikos pa
dangės reikalai atrodo kiek 
kitaip. Padėtis yra tiek rim
ta, kad ir didžiausi optimis
tai bei karų analizuotojai 
dabar sutinka, kad tai gali 
įvykti. Vis daugiau čia pra
dedama gyventi karo nuo
taikomis.

Kodėl toks didelis pasi
keitimas? Štai keli sampro
tavimai.

1. Prez. Carteris po inva
zijos į Afganistaną įsitikino, 
kad Rusija nėra tokia, kaip 
jis ją vaizdavosi. Dr. Z. 
Brzezinski paklaustas, kodėl 
Amerikos užsienio politika 
įklimpo į tokius sunkumus ir 
nustojo pasitikėjimo, jis at
sakė, kad svarbiausia prie
žastis buvo toji, jog jau kiek 
laiko vyravo nuomonė, kad 
visas problemas galima iš
spręsti ir karo išvengti pa
laikant draugiškus santy
kius su Sovietų Sąjunga. 
Šias eilutes rašąs dar pridė
tų, kad tokiu keliu ėjo ir da
bartinis Amerikos užsienių 
reik, ministeris C. Vance.

2. Amerika jaučia, kad jau 
atėjęs laikas keisti kryptį 
vidaus ir užsienio politikoje. 
Kiti net siūlo visą Ameriką 
perorganizuoti naujais pag
rindais, nes senoji sistema 
neatitinkanti dvidešimt pir
majam- šimtmečiui... jei 
nenorima susilaukti ekono
minės ir socialinės katastro
fos. Ir pati vyriausybė jau
čia, kad dabartinė linija gali 
atnešti pralaimėjimą ne tik 
Carteriui, bet ir pačiai 
Amerikai. Krašto ekonomija 
kelia labai rimto susirūpini
mo. Net 20% palūkanos yra 
aukščiausia norma, bet ka
da buvusi Amerikoje. 18% 
infliacija! Tik vos keli pa
saulio kraštai yra blogesnėje 
padėtyje. Net prez. Carterio 
šulas senate Mr. Church ir 
sen. Jackson padarė aliar
muojančių pranešimų įspė
dami prezidentą, kad tokie 
aukšti nuošimčiai sugriaus 
ne tik pramonę, bet ir žemės 
ūkį. Pramatomos ir dvi atei
ties blogybės: ekonominis 
merdėjimas (recession) ir 
totalinė krizė (depression). 
Reikia keisti, bet kuria 
kryptim? Niekas nepatiekia 
išganingo recepto. Praside
da lyg ir mėginimo laikotar
pis.

3. Nusivylimai pakeitė 
viltis. Buvo tikėtasi, kad 
įkaitų klausimas galės būti 
išspręstas derybomis nuo-' 
saikiajam Bani Sadr tapus 
Irano prezidentu. Jis ir jo 
partija pasirodė bejėgiai 
atsverti marksistus ir ajato- 
lų bloką. Izraelio ir Egipto 
sutarties vykdymas ne
vyksta sklandžiai ir neatro
do, kad jiems pavyks taiką 
įgyvendinti Art. Rytuose. 
Izraelis tebesipriešina pa
lestiniečių autonomijos įve
dimui, o baigiąs kantrybę 
išsemti Egipto Sadatas sa
ko, kad sutartis ir toliau ga
lios, bet tai autonomijai įgy
vendinti jis būsiąs privers
tas griebtis kitokių priemo
nių. Užkuliuose kalbama, 
kad tokiu atveju jis kreipsis 
į Vakarų valstybes, kurios 
yra už autonomiją ir mėgins 
veikti per Jungtines Tautas.

Irane ir Afganistane bei 
Pakistane gyvena nemaža 
baluči tautybės žmonių, ku
rie svajoja apie autonomiją 

ir net pilną nepriklausomy
bę. Jie nepatenkinti Iranu, 
nei buvusia Afganistano 
tvarka, bet ypač nepaten
kinti Pakistano diktatoriumi 
gen. Zia ui Hag, kuris įvedė 
karinį režimą 1977 ir kuris 
iki dabar neatšaukęs krašte 
karo padėties. Mat, 450 km 
ilgumo pietvakarų Pakista
no siena eina kaip tik per 
baluči apgyventas sritis. Jei 
religinės nuotaikos nesu
kliudys, sovietai pažadėję 
balučiams pagalbą kuriant 
savo valstybę ir gali paimti 
juos savo įtakon ir prieiti 
prie neužšąlančių uostų 
Arabų jūroje, apie kuriuos 
rusai svajoja nuo senų laikų. 
Tie uostai, ypač Gwadar 
įgalimų prieiti prie naftos 
per Persijos įlanką trans
portų kontrolės ir leisti 
jiems vaidinti stipresnę rolę 
Indijos vandenyne šachuo- 
jant Amerikos laivyną.

Prasidėjo susišaudymai 
ore ir sausumoje tarp Irako 
ir Irano. Nors abi valstybės 
apgyventos islamo tikėjimo 
žmonių, bet Irake yra sunni 
sektos Khomeini. Tos dvi 
sektos musulmonai, o Irane 
šiitų sektos, kuriai vado
vauja karingasis ajatola 
Khomeini. Tos dvi sektos 
tarpusavy nesugyvena. 1972 
m. Irakas pasirašė 15 metų 
draugiškumo sutartį su Sov. 
Sąjunga. Irakas yra vienin
telė arabų valstybė, tebe- 
prisilaikanti tokios sutar

i---------------------------------------------------------------------------I
Viktoras Baltutis

ŠUOLIS Į LAISVĘ
(Simo Kudirkos laisvės dramai

(Tęsinys iš pr. M.P. nr.)

ir prieina arčiau). Gautas radijo pranešimas, įsa
kantis tave grąžinti Klaipėdon. Aš pats priėmiau.

SIMAS Kodėl tu man tai sakai? Manęs gerai nepa
žįsti ?

BORIS Daugiau negu save. Nelengva paslėpti tai, 
ką viduje išgyveni.

SIMAS Aš tik savo teises ginu...
BORIS Mes ukrainiečiai laisvės nematėme ilgus am

žius, bet blykstelėjimas jos, nors ir labai trum
pas, įžiebė blėstančią viltį ir troškimą, kuris auga 
ir gal vieną dieną nusikratysime vergijos. (Nu
tyla. Tyli ir Simas).
Tu manimi nepasitiki? žinau, nes gyvename toje 
pačioje priespaudoje. Jie atėmė iš mūsų laisvę ir 
visas žmogiškąsias dorybes, pagarbą, pasitikėji
mą, atvirumą... Tapome gyvuliais, kovojančiais už 
duonos plutą, už lašą vandens, už teisę egzistuoti.

SIMAS Tai jų tikslas. Lengva valdyti baimės ir ne
pasitikėjimo užguitus.

BORIS Mano tautos kančias žino visas pasaulis. Mi
lijonai badu numarinti, kalėjimuose ir vergų sto
vyklose sunaikinti. Mirusieji nekalba, o gyvieji 
baimės ir teroro surakinti nutilo.

SIMAS Aš tikiu, kad atsiskaitymo valanda artėja.
BORIS Artėja!? Ji niekuomet nebuvo tokia tolima 

ir beviltiška kaip šiandien. Aš pradedu abejoti 
žmoniškumo principais. Jie naudojami kaip prie
danga klastai ir apgaulei paslėpti. Žmogus ne
daug tesiskiria nuo gyvulio.

SIMAS Mačiau aš žmonių baisesnių už gyvulius. Vi
so pasaulio niekšybės tilpo juose.

BORIS Kiekvienas žmogus turi savo viduje gyvulį, 
kuris laukia progos pasireikšti. (Tyla).

SIMAS Žinai, kodėl mane nori grąžinti Klaipėdon?
BORIS Nežinau. Pranešimas buvo slaptas. Neišsi

duok, kad žinai apie jį.
SIMAS Neišsiduosiu. Ačiū tau! (Paspaudžia ranką). 

Aš tikiu tavo žodžiais. Mūsų likimas panašus.
BORIS Sunku iš jų nagų ištrūkti. (Įeina išgėręs Va

silijus) .
VASILIJUS Štai kur jie! Ieškau aš jų po visą laivą, 

"o jie čia sau ramiausiai čiulba, žinote, velniška 
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ties, nors santykiai tarp Ira
no ir Rusijos dabar gerokai 
atšalę, nes Irakas pradėjo 
nevykdyti Maskvos nurody
mų. Irakas nori iš Irano at
gauti tris anksčiau jo valdy
tas salas ir kai kuriuos naf
tos laukus, kuriuos jis savi- 
nasi. Iranas žada nuversti 
marksistinį Irako režimą ir 
įkurti islamo respubliką ar
ba net prisijungti prie Irano. 
Nors Irakas ir neturis dip
lomatinių santykių su Ame
rika, bet Iranas jau dabar 
skelbia, kad Amerikos slap
toji žvalgyba ČIA organi
zuoja Irako gyventojus 
ofensyvai prieš Iraną. Brze
zinski tai paneigė, tačiau yra 
manančių, kad Irakas galįs 
tapti antru Egiptu. Nors 
Irake gyvena tik apie 13 mi
lijonų gyventojų, o Irane 
pustrečio karto daugiau, bet 
amerikiečiai teigia, kad Ira
kas neturėtų problemos tą 
kovą laimėti prieš pairusį 
Iraną, kurio karinės pajėgos 
teturi tik 15% pajėgumo 
šacho turėtos kariuomenės.

Vienintelis amerikiečiams 
šviesesnis atsiekimas - JAV 
olimpinis komitetas didele 
persvara nubalsavo už boi
kotą (dvigubai daugiau už, 
negu prieš) nedalyvauti 
Maskvos olimpijadoje, kuri 
greičiausia ir nebeįvyks. Tai 
pats didžiausias ir vieninte
lis paskutinių mėnesių prez. 
Carterio laimėjimas.

4. Kas verčia griebtis ra
dikalių priemonių? a) Viltys 
išgelbėti įkaitus gyvus ir 
taikingomis priemonėmis 
yra labai sumazėjusios. Net 
ir įkaitų šeimų kai kurie 
nariai pageidauja, kad reikią 
aiškesnės krypties į tą ar ki
tą pusę, nes ir jie jau tampa

ligoniais gyvendami kasdie
ninėje nežinioje ir apie tai 
galvodami 24 valandas per 
parą. Tuo labiau netiki, kad 
įkaitai, pabuvę ten dar pus
metį, kažin ar bebus tinkami 
gyvenimui. Vienas iš įkaitų 
išsitaręs: ’’Mes norime ne 
maldų, bet veiksmų!”. Ir 
Kongreso kai kurie nariai 
privačiai vienas kito klausia: 
ar verta dėl keliolikos žmo
nių gyvybių leisti iranie
čiams klupdyti 220 milijonų 
tautą ir ją kasdien niekinti 
pasaulio akyse? Buv. prez. 
J.F. Kennedy kartą pabrė
žė, kad laisvė ir tautinė sa
vigarba yra du žibintai, ku
rie amerikiečių visados buvo 
laikomi reikiamoje aukštu
moje ir kad Amerika buvo 
visada pasiruošusi mokėti 
aukštą kainą juos toje aukš
tumoje išlaikyti. Deja, Car
terio prezidentavimo laiko
tarpyje Amerikos prestižas 
smuko iki žemiausio laipsnio 
istorijoje. Dabar jis mėgina 
jį atitaisyti, b) Sovietų Są
jungos veržimasis prie naf
tos vermių ir jos didele 
sparta stiprėjimas Ameri
kai kelia didelio susirūpini
mo. Pirmą sykį prie Persijos 
įlankos pasirodė rusų amfi
binis laivas skirtas puolimui 
su 400 jų kariuomenės (ma
rinų) elitu. Skaičius nedide
lis, bet pats pasirodymas 
kaip precedentas vis dėl to 
kelia susirūpinimo. Kai kas 
jau mano, kad laikas dirba 
Rusijos, ne Amerikos nau
dai. c) Opozicija stiprėja ir 
prieš Egipto prez. Sadatą, 
nors jis pats tai neigia. 
Egiptui kritus Izraelis vie
nas neišsilaikytų ir visi Ar
timieji Rytai, tas pasaulio 
naftos aruodas ir labai svar

padėtis. Turiu butelį degtinės (iškėlęs parodo), 
bet nėra su kuo išgerti. Nebegaliu aš vienas ger
ti ir kalbėtis pats su savimi.

SIMAS Bet tai geriausia. Niekuomet nereikia ką nors 
įtikinėti ar kam nors prieštarauti.

VASILIJUS Gal ir tiesa. Šiandien vienam geriausia. 
Prieteliai tave palieka, draugai išsižada, o nuo sa
vęs pabėgti negali. Nors kartais ir norėtum...

BORIS Tai amerikiečiai tave pavaišino?
VASILIJUS Ką jie... Jie žiopli. Už žioplą žioplesnį. 

Jau kelintas kartas mes tariamės dėl tų gelto- 
nuodegių plekšnių. Jiems užtenka pažadėti, ir jie 
patenkinti. (Borisui) .Mes juos vaišiname, pagerb
dami jų kvailumą.

SIMAS Jie tiki pažadais.
VASILIJUS Aš niekuo netikiu. Aš kartais net savi

mi nepasitikiu. Bet gana kalbėti. Išgerkime! (Siū
lo butelį Simui, šis atsisako, tada Borisui, tas irgi 
neima). Nenorite, nereikia. Aš pats išgersiu. (Išge
ria). Kai išgeriu labai noriu kalbėti, kalbėti...

SIMAS Išgėrus reikia dainuoti.
VASILIJUS Dainuoti!? Sakai dainuoti reikia!? Gal 

ir gerai būtų. Ne. Aš savo balso bijausi. Atrodo, 
kad tai ne aš dainuoju, bet kažkoks žvėris 
staugia.

BORIS Gerai truktelk, nereikės nei kalbėti, nei dai
nuoti. Miegosi kaip užmuštas.

VASILIJUS Išmiegosiu, kai ant nugaros paties... Am
žinas poilsis... Ar jūs tikite į amžiną poilsį?

SIMAS Jei žemėje užsitarnausi. Kiekvienas geras 
darbas yra atlyginamas.

VASILIJUS Cha, cha (juokiasi)... Man algą žemė
je sumoka. Aš netikiu jokiais dievais, velniais ar 
angelais. Aš pats esu Dievas. Ak, juk tai nesąmo
nė. (Prieina prie Simo). Žinai, šiandien už gerus 
darbus daug kas kalėjime sėdi. Cha, cha... (Juo
kiasi).

BORIS O kodėl? Todėl, kad klasta ir melas viešpa
tauja pasaulyje! Žmoniškumas miręs. Žmogus 
lyg mašina, be dorovės, be jausmo...

VASILIJUS Nekalbėk apie jausmus. Pradėsiu 
žliumbti, žmoniškumas? Kas tai per daiktas? 
Stipresnis, galingesnis yra visų valdovas. Jaus
mais tik... a, kam ir kalbėti (Išgeria). Kai dau
giau išgeriu, graudumas užeina. Prisiminimais 
imi saldintis... Tikėjau kažkada visais žmonių žo
džiais... žmogaus didybe... Laimės prieangyje bu
vau... Kiek daug gyvenimas man tada žadėjo...

bus strateginis rajonas pa
tektų į Amerikos priešų 
rankas ir labai apsunkintų 
vakarų demokratijų išsilai
kymą. d) Nebėra tikslo 
laukti kažkokio stebuklo. 
Aišku, kad iraniečiai nėra 
linkę įkaitų problemų rimtai 
spręsti, bet tik nori Ameriką 
kankinti, murdydami ją 
purve. Vienas Irano diplo
matas Charge d’Affaires Ali 
Agah, grįžęs iš Amerikos į 
Iraną išreiškė savo džiaugs
mą: "Mūsų pergalė murk
dant jų (amerikiečių) nosis į 
purvyną neturi precedento. 
Amerika niekada nebuvo 
taip suniekinta, niekada ne
buvo parodyta tokia maža, 
kaip dabar... net nė po Viet
namo karo ji to nesusilau
kė”. Iranas nuolat keičia sa
vo reikalavimus ir nuolat di
dina jų skaičių. Anksčiau 
sakė, kad visi įkaitai bus iš
sprogdinti ar kitaip nužu
dyti jei bus paleistas bent 
vienas amerikiečių šūvis. 
Dabar jie sako, kad įkaitus 
nužudys net ir tuo atveju, 
jei Irakas išvystys prieš 
Iraną plataus masto ofensy- 
vą. Reikalavimų didinimui ir 
keitimui nėra galo, e) Kiek 
Art. Rytai yra jau įkaitę, 
rodo kad ir nuosaikiojo Bani 
Sadr pareiškimai, kad ira
niečiai pasiruošę kariauti 
prieš Iraką, Izraelį, Ameriką 
ir visus kitus, kurie tik kė
sinsis į Irano savistovią sa
vivaldą. f) Visokiems neti
kėtumams ruošiasi ir Ame
rika. Po diplomatų išvykimo 
jie išsiuntė dar 209 Ameri
koje studijuojančius Irano 
lakūnus ir laivyno karinin
kus. Kai kuriems būtų likę
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Korp! ROMUVAI 50 METŲ

1980 m. kovo 8 d. Mel
bourne Lietuvių Namuose 
įvyko korp! Romuvos pen
kiasdešimties metų jubilie
jinis balius.

D.L.K. Vytauto mirties 
500 metų jubiliejiniais 1930 
metais buvo įsteigta Romu
vos korporacija. Tais metais 
dešimties lietuvių studentų 
buvo patiektas Vytauto Di
džiojo Universiteto senatui 
korp! Romuvos įsteigimo 
aktas, kurį senatas kovo 2 d. 
patvirtino ir paskyrė tuo
metinį universiteto docentą 
(vėliau profesorių) Dr. Pra
ną Skardžių korporacijos 
globėju.

Korporacijos 
yra išreikšta 
’’Amico, Patriae, 
Aestiorum”, kas 
’’Draugui, Tėvynei, Aisčių 
Vienybei”.

Korp! Romuvos tikslas 
yra:

1. Pažinti ir moksliškai 
tirti lietuviams giminingų 
genčių (aisčių) praeitį, jų 
gyventus ir tebegyvenamus 
kraštus, tų kraštų žmones, 
kultūrą ir istoriją;

2. Žadinti nutautintųjų 
lietuviškų genčių tautinę 
sąmonę, gaivinti ir ugdyti jų 
kalbas ir kurti tvirtą savo 
narių asmenybę lietuviškųjų 
genčių solidarumo ir vieny
bės idėjai ugdyti.

3. Išeivijoje Romuvai ten
ka ypatingi uždaviniai: a) 
lietuvybės išlaikymas ir ne
priklausomos Lietuvos idė
jos puoselėjimas; b) Romu-

ideolgoja 
jos šūkyje 

Unitati 
reiškia

vos akademinių tradicijų tę
simas; c) narių lituanistinis 
lavinimas.

Vėliau korp! Romuva savo 
garbės filistrais pasirinko: 
Dr. h.c. Vilių Vydūną, rašy
toją - filosoją, Dr. Eduardą 
Volterį, V.D. Universiteto 
profesorių, Dr. Mykolą Bir
žišką, V.D.U. profesorių, 
vėlesnįjį Vilniaus Universi
teto rektorių ir Antaną 
Merkį, teisininką, Kauno 
miesto burmistrą, Klaipėdos 
krašto gubernatorių, pasku
tinį nepriklausomos Lietu
vos ministerį pirmininką.

1935 m. korp!. Romuva 
pasirašė kartelį (broliško 
draugiškumo sutartį) su lat
vių korporacija Beveronija.

1966 m. korp! Romuva ta
po atgaivinta senosios Alma 
Mater filistro Stasio Stan- 
kūnavičiaus pastangomis 
Melbourne. Tais pačiais me
tais pradėjo veikti ir korp! 
Romuvos Čikagos konven
tas.

Romuvos jubiliejiniam 
baliuj dalyvavo virš 130 
kviestinių asmenų. Jų tarpe 
p. Bill Burns, M.H.R., (kuris 
oficialiai atstovavo Austra
lijos ministerį pirmininką p. 
Malcolm Fraser) su žmona, 
fil! M. Lakis, latvių K!K!M! 
senjoras su žmona, fil! T. 
Rossman, estų korp! Ugala 
senjoras su žmona, fil! Al
bertas Zubras, korp! Romu
vos pirmojo konvento ne
priklausomoje Lietuvoje 
narys, v! Ona Mašiotaitė - 
Jakutienė, korp! Romuvos

Kaip kūdikis tyra širdimi žvelgiau į žmogų... Net 
jį mylėjau... Meilės ryšiais sujungėme gyvenimą 
su Olga. Olga — lygumų mergaitė, šviesiais plau
kais... Ruošėmės povestuvinei kelionei. Abu lai
mingi ir kupini gyvenimo džiaugsmo. Bet lyg kas 
delnu užgožė mūsų laimę. Nesulaukėme ryto. Už
klupo vokiečiai... Olga pateko į jų rankas... Gy
vuliai, niekšai... prie mano akių ją išniekino... ne
gyvai. (Prišoka prie Boriso paima jį už krūtinės 
ir purto). Supranti tu... išniekino negyvai... lygu
mų mergaitę šviesiais plaukais...

BORIS Karas visus padaro gyvuliais...
VASILIJUS Gyvulio vardo jie neverti. Jūs man kal

bate apie žmoniškumą, amžiną poilsį ir gerus 
darbus... Pasilikite juos sau... Man liko tik lygu
mų mergaitės atminimas ir neapykanta žmogui. 
Kerštas yra vienintelė dorovė, kurią aš pripažįs
tu. Jis saldus ir nenumaldomas. Karas suteikė 
man progą, ir sėjau aš kerštą lygumų mergaitės 
garbei...

SIMAS Virtai gyvuliu... Keršto persunktu gyvuliu.
VASILIJUS (Prieina prie Simo). Kerštas yra sal

džiausias jausmas. Kerštas išlygina abiejų pusių 
skriaudą.

BORIS Nesąmonė! Kerštas skriaudą padidina; bet 
neištaiso ar išlygina. Jis yra aklas ir žiaurus.

VASILIJUS Nutilkite! Jūs norite iš manęs atimti 
paskutinę žmogiškąją žymę — kerštą.

BORIS .Tu esi praėjusio karo auka. Karo prieš ver
giją ir tautų neapykantą.

SIMAS Ne karo jis auka, bet įrankis žvėries, kurio 
nesaisto jokie žmoniškumo ir moralės varžtai.

VASILIJUS (Išgeria). Nesuprantate manęs! (Siūlo 
išgerti. Simas ir Boris atsisako). Niekas manęs 
nesupranta! Visi jūs apsėsti kažkokio minkštu
mo... Aš viską skiriu lygumų- mergaitės garbei... 
(Prieina prie Simo). Tu man žmoniškumą perši. 
Užmiršk. Ruso širdyje jo nėra. Jo ir negali bū
ti... jo vietoje pasaulio galybės idėja... Mes visi 
esame rusai, pasiutusios troikos tempiami...

SIMAS Aš ne rusas...
VASILIJUS Anksčiau ar vėliau tu būsi rusas. Visas 

pasaulis bus rusai. Tik rusai...
SIMAS Svajonė, kuri, atsimušusi tikrovėn, subyrės. 

Galybės manija jus apsėdo...
VASILIJUS Ne manija, bet tikslas, kurio siekia Ru

sija!
BORIS Sena tiesa.' ŠiS' -siekimas tai kitų tautų iš

KORP! ROMUVOS
PREZIDIUMAS 1980

Senjoras fili Jonas Pet
raitis, vicesenjoras fil! Algi
mantas Milvydas, scriba sp! 
Henrikas Kaladė.

Vaidilutė pirmojo konvento 
Lietuvoje narė su vyru, p. 
Eustace Tracey, Australia 
Day Council sekretorius su 
žmona, p. Balys Stankūna- 
vičius, imigracijos ir etninių 
reikalų ministerio patarėjas, 
p. Vida Vaitiekūnienė, korp! 
Romuvos mecenatas, fil! Al
girdas Šimkus, korp! Romu
vos senjoras su žmona, fil! 
Paulius Jokūbaitis, vicesen
joras su žmona ir fil! Algir
das Klimas, scriba su žmona.

Taip pat dalyvavo visa 
eilė lietuvių ir pabaltiečių 
korporacijų atstovų, būtent: 
korp! Romuvos Vaidilutė, 
korp! Filiae Lithuaniae, 
korp! Gaja, korp! Jaunoji 
Lietuva, korp! Kęstutis, 
korp! Plienas, korp! Šatrija, 
latvių korp! Beveronija, 
korp! Selonija, estų korp! 
Ugala ir korp! Vainola. Da
lyvavo ir visa eilė korp! Ro
muvos bičiulių, draugų ir 
svečių.

Baliaus Magister Oficio- 
rum buvo Romuvos filistras 
Jonas Petraitis, kuris tą ba
lių pravedė pavyzdingu 
būdu.

Maistą paruošė Socialinės 
Globos Moterų Draugija

Melbourne. Grojo latvių 
’’Mainstream” orkestras.

Įeinančius svečius pasiti
ko Romuvos prezidiumas ”in 
corpore”. Dalyviams pasira
šius svečių knygoje buvo 
servuojamas šampanas.

Prie stalo, po "Loyal 
Toast" Australijos karalie
nei Elžbietai II, korporacijos 
senjoras fil! A. Šimkus pa
sakė pasveikinimo prakalbą. 
Po prakalbos, visiems atsi
stojus, buvo sugiedotas 
’’Gaudeamus".

Į senjoro kalbą atsakė p. 
Bill Burns, perduodamas 
Australijos min. pirmininko 
sveikinimus korporacijai ir

icPrt 1980ą.

OLIMPINIAI BOIKOTO
ŽENKLIUKAI

Stop Soviet 
Aggression!

(Kanadoje) Lie- 
Filai.eiis;ų Draugija 

1 Maskvos žaidynių 
ženkliukų - lipinu- 

‘rariuani voku.Tokių

..pmuka:s kamuoja 1 
....a.ūssas anie r,s. I žsisa- 

rašant: K. Kaminskas. 
■ Norma Cress., Toronto, 
ra. M6P 3G9, Canada.

prievartavimas.
VASILIJUS Kiekvienas tikslas reikalauja aukų.
SIMAS Man aiškus jūsų tikslas...
VASILIJUS Kas jums!? Ar jūs pamišote? Yra tik 

vienas tikslas ir vienas likimas, kuris riša mus 
visus. 1<

SIMAS Tiktai jus. Manęs tavo likimas neriša, nes 
mūsų tikslai skirtingi. Jūs laisvės nesuprantate. 
Priespaudoje gimę ir augę...

VASILIJUS Mes laisvės nesuprantame! ? Mes jums 
ją atnešėme; jus iš jungo išvadavome... Jei ne mes 
— rusai, jūs ir šiandien po kapitalisto ir nacio ba
tu tebetupėtumėt.

BORIS Jūsų laisvė žiauresnė už priespaudą!
SIMAS Ar gali suprasti laisvę tie, kurie jos nepaty

rė? (Vasilijui). Jūsų laisvės simboliai: botagas, 
durtuvas, piautuvas ir kūjis, kurių skonį mes jau 
pajutome!

VASILIJUS Labai drąsiai kalbi! (Prieina prie Si
mo ir nori jį paimti už krūtinės, bet Simas jį 
atstumia. Boris šoka tarpan). Ar draugas ne 
per plačiai atvėrei burną. Žinok, kad rusas tau 
ne draugas, o valdovas!

BORIS Eik išsipagiriok! Nesąmones kalbi.
VASILIJUS Nesąmonės... Cha, cha... Taip, taip... vis

kas yra nesąmonė... tik lygumų mergaitės šviesūs 
plaukai... (Išeina).

BORIS Jo reikia saugotis. Tai vaikščiojanti gyvatė, 
persunkta savo paties nuodais.

SIMAS Man gaila jo, jei tai tiesa, ką jis kalbėjo.
BORIS Nežinau, bet, manau, kad tiesa.
SIMAS Ar žinai, kada laivas plaukia atgal?
BORIS Šią naktį. Viskas yra parengties stovyje. 

Žvejonės deryboms pasibaigus, tuoj išplaukiame. 
Mūsų kapitonas vaišina amerikiečius ir stengia
si jiems įtikti.

SIMAS Ar žinai, kaip ilgai vyks vaišės?
BORIS Nežinau. Bet pagal rusų papročius tai turė

tų užsitęsti iki vėlumos.
SIMAS Tu esi vienintelis, kuriuo aš galiu pasitikėti.
BORIS Mano nuoširdumu neabejok. Kalbėjau tau, 

ką širdis jautė. Aš esu tavo draugas. (Ištiesia 
ranką, Simas ją paspaudžia). Būk atsargus.

BORIS Gerai. (Sulaiko benueinantį Simą). Klausyk, 
ar tu supranti angliškai?

SIMAS Truputį. Kodėl?
BORIS Aš norėčiau su amerikiečiais pasikalbėti, bet 

jie manęs nesupras. Bus daugiau

tarp kitų reikalų pareiškė 
premjero pageidavimą, kad 
ateity ir lietuvis būtų Aus
tralijos parlamento nariu. 
Po to sekė "Filistrų daina”.

Balius praėjo iškilmingai 
korporantiškoj, draugiškoj 
ir linksmoj nuotaikoj ir bai
gėsi 2 vai. ryto.

1980 m. kovo 28 d. Mel
bourne Lietuvių Namuose 
įvyko tradicinis korp! Ro
muvos komersas, kuriame 
dalyvavo vien tik korporan- 
tai pabaltiečiai.

Komersas praėjo pagal 
nusistovėjusią tradiciją 
(traditio vilnensis, usus ro- 
muviensis), pradedant ofi
cialiuoju aktu, kurio metu, 
po senjoro prakalbos, biivo 
Įteiktas šimto semestrų 
ženklas Romuvos steigėjui 
fil! Kaziui Kemešiui in ab
sentia. (Fil! Kazys dalyvauti 
negalėjo dėl jo pažengusių 
metų ir silpnos sveikatos. 
Todėl šis ženklas bus jam 
vieno Romuvos filistrų nu
vežtas į Sydnejų ir ten as
meniškai įteiktas). Toks 
pats ženklas buvo įteiktas ir 
fil! Albertui Zubrui. Fil! Al
bertas, atsakydamas senjo
rui, pasakė trumpą prakalbą 
apie žmogaus esmę ir jo 
vaidmenį korporacijoj.

Po to sekė skaitingi svei
kinimai žodžiu, telegramo
mis ir laiškais. Korp! Beve- 
ronijos senjoras, po savo 
sveikinimo žodžių įteikė Ro
muvai jos jubiliejui atžymėti 
specialiai įgraviruotą taurę 
su Beveronijos spalvomis. 
Korp! Jaunosios Lietuvos 
filistras Albertas Bladzevi- 
čius tarė emocinę pasveiki
nimo prakalbą, kurios mintį 
galima būtų išreikšti saki
niu: "Korporacija — tau
riausias dalykas korporanto 
gyvenime". Įdomiausias 
sveikinimas raštu buvo gau-
tas iš Clevelande gyvenan
čio poeto Romuvos spalvūno 
Balio Augino.

Po oficialaus akto sekė 
Krašto Valdovo ceremonija, 
kurią pravedė sp! Henrikas 
Kalade MC!

Vėliau prasidėjo linksmas 
korporantiškas alutis su 
dainom ir įvairiom išdaigom.

Korp! Romuvos 50-ties 
metų jubiliejaus proga buvo 
išleistas Romuvos dainynas.

Jutais Žalkauskas 
korp! Romuvos filistras

NAUJIENOS
AiDAI

KAS DU MENESIAI
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Gegužės 20 d. įvyks Ka
nados Kvebeko provincijoje 
balsavimas — referendu
mas. kur gyventojai pasisa
kys už nepriklausomą Kve
beką, ar palikti su Kanada. 
Kvebeko gyventojų daugu
mą sudaro prancūzų kilmės 
gyventojai, kurių vadai nori 
savarankiškai tvarkytis, 
kaip nepriklausoma valsty-
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Namie ir svetur
SVEČIAI IŠ AMERIKOS 

SYDNEJUJE

Balandžio 27 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klube įvyko išskir
tina popietė: svečiai iš 
Amerikos kun. K. Kuzmins
kas, disidentas, tik pernai 
išleistas iš Lietuvos, Romas 
Giedra ir solistė Elena Blan- 
dytė surengė labai įdomią 
politinę popietę su solistės 
E. Blandytes koncertu. Kad 
ir nebuvo didelės propagan
dos, klausytojų susirinko la- 
bai'apsčiai. Koncertinei da
liai vadovavo A. Kramilius, 
o pranešimus ir diskusijas 
moderavo J. Kedys.

Labai šviežia ir neįprasto 
stiliaus pasirodė solistė Ele
na Blandytė, kuriai akom- 
ponavo latvaitė pianistė 
Ingrida. Solistė atliko pilną 
koncertą sudainuodama apie 
16 lietuvių ir nelietuvių 
kompozitorių dainų, ką 
gausi pubjika priėmė gana 
■Sitai. Toje pačioje dainoje 
solistės perėjimai iš vienos 
tonacijos į kitą mūsų publi
kai buvo gana naujas daly
kas. Pasigėrėtina solistės 
balso plati skalė ir jos artis
tiška laikysena.

Koncertas buvo surištas 
su specialia misija. Kun. K. 
Kuzminskas, sudaręs Ame
rikoje Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikoms leisti 
sąjungą ir jai vadovaująs, 
pasitaikinęs solistę ir disi
dentą R. Giedrą, atvyko į 
Australiją parinkti aukų 
toms kronikoms leisti. Jos 
numatomos leisti ne vien tik 
lietuviškai, bet ir svetimo
mis kalbomis - anglų, pran
cūzų, ispanų. Prieš prade
dant informaciją apie kroni
kų leidimą, savo pranešimą - 
biografiją ir išgyvenimus 
okupuotoje Lietuvoje, kali
nių lageriuose papasakojo 
Romas Giedra. Dar 18 metų 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
O kas gi yra Jėzus ir kuo jis atsižymėjęs? Kodėl mes ti

kime ir tvirtiname, kad jis atitinka visam,. kas reikalauj’a- 
ma iš to, kuris galės pasekmingai įsteigti ramybę ištvir- 
kusiame šių dienų pasaulyje? Nežinome kito geresnio bū
do atsakymui į šituos klausimus, kaip ištirti kaikurias iš 
daugelio pranašysčių ir Dievo žodžio pažadų, kalbančių 
apie Jėzų ir apie jo sugebėjimą įvykinti visus Dievo Tėvo 
nutarimus. Tai darydami mes patirsime, kad pats Dievo 
planas, liečiąs Jėzų, paaiškės ir pasirodys garbingas ir 
sandermingas.

ŽODIS (LOGOS) PADARYTAS KŪNU

Jėzus gyveno pirm atėjimo į pasaulį. Apie tai skaitome 
Jono Ev. 1:1-3. Neaiškus vertimas suklaidino daugelį Jė
zaus asmenybės klausimų. Skaitydami mūsų paprastus 
Biblijos vertimus žmonės mano kad Jėzus ir jojo Dangiš
kasis Tėvas yra vienas ir tas pats asmuo. Klaidingai iš
verstieji žodžiai yra šitie: "Ir Žodis buvo Dievas.” Graikų 
tekste šitie žodžiai šiaip skaitomi: ”Ir Žodis buvo vienas 
iš dievų."

Naujame Testamente žodis "dievas" yra išverstas iš 
graikų žodžio theos. Kartais tuo žodžiu vadinamas Su- 
tvertojas, kartais Jo Sūnus, o kartasi tuo žodžiu pava
dinti kiti dievai. Antrame laiške korintiečiams 4:4 tuo žo
džiu pavadintas velnias. Šv. Povilas vadina jį "šio pasau
lio dievas.” Jono Ev. 1:1 tas žodis naudojamas du syk. 
Kartą jis pritaikomas Jehovai, pačiam sutvertojui; pas
kui tas pats žodis pritaikomas Jėzui, kurs savo prieš- 
žmoginiame stovyje buvo vadinamas "Logos” arba Dievo 
žodis. Teisingas Jono 1:1 vertimas skaitosi: "Pradžioje 
buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą (ang. the God) ir. 
Žodis buvo vienas iš dievų (a god)" •— kitaip sakant, jis 
buvo vienas iš galingų valdovų, o ne pats Visagalis Die
vas.

Bus daugiau

Mylimieji tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. 
Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 
4121

jaunuoliu būdamas jis su 
keliais draugais Klaipėdoje 
buvo bandęs pagrobti lėktu
vą ir juo pabėgti į Švediją. 
Gaila, jų bandymas nepavy
ko, ir jie visi atsidūrė už 
grotų pasmerkti sunkiom il
gametėm bausmėm. Romas, 
gavęs 10 metų, atkentėjo 
penkerius bet kaip nepilna
metis buvo paleistas, bet 
grįžęs vis tiek išsikovojo ir 
buvo išleistas emigruoti. Jo 
pranešimas buvo faktais 
santūrus, bet kupinas pat
riotinės gražbylystės.

Sekė kun. K. Kuzminsko 
pranešimas apie Lietuvos 
Kat. Bažnyčios Kronikų, 
kurios Lietuvoje leidžiamos 
pogrindyje nuo 1972 metų, 
leidimą, o kadangi jų prista
tymas svetimotnis kalbomis 
plačiai išgarsina Lietuvą ir 
jos gyvenimą sovietų oku
pacijoje, svarbu išleisti 
atskiromis knygomis, jo va
dovaujama Sąjunga pasiry
žo jas leisti svetimomis kal
bomis. Tam reikalingos di
delės sumos, ir dėl to iš 
Australijos lietuvių tikisi 
gausios paramos.

Tikslas yra tikrai labai 
kilnus ir naudingas Lietuvai, 
o Australijos lietuviai, kaip 
visada yra nešykštūs tokiam 
reikalui.

Diskusijų metu, kurias 
pravedė J. Kedys, daug 
klausimų neatsirado, grei
čiausiai dėl to, kad po kon
certo ir pranešimų klausy
tojai jau buvo gerokai pa
vargę. Kun. P. Butkus iškėlė 
viso to reikąlo nesuderintą 
veiklą, nes L.K.B. Kronikas 
leidžia Amerikoje ir Kunigų 
Vienybė su kun. Pugevičium ■ 
priekyje ir kad tą darbą rei
kėtų vykdyti jungtinėmis 
jėgomis. Svečias kun. K. 
Kuzminskas šitą reikalą 
gražiai paaiškino1 ir dėl to 
daugiau ginčų nekilof

Svečiai amerikiečiai žada 
panašius koncertus surengti 
Melbourne gegužės 4 d. Lie
tuvių Namuose, ir gegužės 
10 d. Adelaidėje taip pat 
Liet. Namuose. Baigę 
kelionę po Australiją jie 
prieš išvykdami namo gegu
žės 20 d. dar žada duoti atsi
sveikinimo koncertą parapi
jos salėje Lidcombe.

Paaiškėjo kad L.K.B. 
Kronikoms leisti Sąjungos 
Skyrius jau veikia ir Sydne- 
juje, kuriam vadovauja J. 
Kedys.

BRISBANE
SVEČIAI IŠ AMERIKOS

Ema ir Kazimieras Stat- 
kai tai vieni iš pirmųjų Bris- 
banės lietuvių, su kuriais 
kūrėme vietos apylinkę, or
ganizavome meno grupeles, 
dirbome apylinės valdyboje. 
Kazimieras gal nevienoj ka
dencijoj pirmininkavo, ponia 
aktyvi choristė, o jų jaunasis 
atžalynas priklausė skau
tams bei šoko tautinių šokių 
grupėj. Visa jųjų šeima čia 
buvo mylimi ir gerbiami, bet 
po kelerių metų persikėlė į 
Ameriką ir įsikūrė Los An
geles — Californijoj. Būdami 
darbštūs ir per 20 m. įsigijo 
nevieną nuosavybę ir dabar 
tapo vieni iš turtingųjų lie
tuvių.

Jiems įšykstant sakėme 
vieni kitiems gal paskutinį 
sudie. Bet štai po 20-ties 
metų pradžiugino ypatingai 
brisbaniečius savo netikėtu 
apsilankymu šešių savaičių 
atostogoms į Australiją. 
Aplankę N. Zelandiją ir po 
to sūnų Rimą, gyvenantį 
Melbourne, paskutines dvi 
savaites praleido Brisbanėj. 
Čia senų prietelių tarpe įs
pūdžiais pasidalinimu bei 
pasisvečiavimu netik kad 
nestigo, bet dar trūko laiko 
visus aplankyti ar bent pa
simatyti. Abu janatviškai 
tebeatrodo, abu, kaip ir 
anksčiau visad geroj nuotai
koj. Platesniame ratelyje 
senus draugus susitiko ir 
pabendravo Verbų šešta1 
dienį dalyvaudami Juozo 
Klimo gimimo dienos pobū
vyje, ir vėliau buvo pak
viesti į Lietuvių Namus ir 
ten tą dieną vykusiame 
bendruomenės susirinkime, 
kartu buvo svečiams su
ruoštas ir oficialus priėmi
mas - pasivaišinimas. Čia vėl 
buvo plačiau pasidalyta abi
pusiškais įspūdžiais. Išklau
sėme p.p. Statkų papasako
jimą, kaip viskas ėjosi jiems 
besikuriant jau antrame 
krašte. Svečius Brisbanėj 
globojo B. ir A. Birškiai pa
sikviesdami ir poilsiui į 
mūsų Auksinėj Pakrantėj’ jų 
turimą vasaros rezidenciją.

Balandžio 9-tą dieną 
gausus būrys brisbaniečių 
susirinko į aerodromą atsi
sveikinti su nepamirštamais 
senais prieteliais. Netrūko 
ir ašarėlių, bet bent apsira- 
minimui visi sakėme iki se: 
kančio pasimatymo. Ir šia 
proga tebūna leista palinkėti 
jiems laimingos kelionės į 
namus ir geriausios sveika
tos ištverti iki grįžimo į lais
vą tėvynę. klimelis

Apie 1100 Amerikoje gy
venusių Irano piliečių pasi
prašė politinės globos. 
Amerika planuoja ištremti 
apie 150.000 iraniečių, esan
čių Amerikoje.

*-» *

PERTH
Pertho lietuviai, įsigiję 

nuosavus bendruomenes 
namus, dabar renkasi juose 
įvairiomis progomis. Per 
Velykas čia vyko vaišės su 
svečiais sportininkais. Nau
jai susiorganizavusi Moterų 
Draugija Atvelykio metu 
suruošė pirmuosius pietus. 
Dalyvavo apie šimtinė tau
tiečių. Pagal Pertho sąlygas 
skaičius labai didelis. Mote
rų D-jos tikslas remti nuo
savą pastogę. Visiems susė
dus prie stalų kun. T. 
Tomich pietus pradėjo 
malda. Prof. Z. Budrikis na
mų komiteto vardu pasvei
kino susirinkusius ir pareiš
kė susižavėjimą ir padėką 
šeimininkėms už pietus. Tuo 
pačiu profesorius pasveikino 
ir seniausią kolonijos lietuvę 
p. 0. Jurgdienę. Jai sugie
dota "ilgiausių metų”. Taip 
pat jis priminė, kad tokie 
pietūs bus ruošiami kas ant
rą mėnesio sekmadienį, o 
pirmą mėnesio sekmadienį 
renkasi jaunimas. Sekė lo
terija leidžiant p. Čižeikie- 
nės padovanotą didelę šam
pano bonką.

Veikliosios moterys Perthe, iš k.: p.p. M. Stankevičienė, 
čižeikienė, Vaičiūnienė, B. Kateivienė ir Grincevičienė

Karo 
pavojus... 
Atkelta iš psl. 4

tik pora savaičių iki baigia
mųjų egzaminų, bet į tai 
neatsižvelgta. Keturi pasi
prašė pabėgėlio teisių. Nu
matoma iraniečius iš Ame
rikos ištremti tūkstančiais. 
Ir Irakas jų ištrėmė 15000. 
Amerika paskubomis 
gamina šarvuočius, pritai
kintus dykumų karui. Pra
deda paruošiamuosius dar
bus MX raketų sistemai 
įrengti. Dabartinė Kanados 
vyriausybė labai vengia so
vietus išprovokuoti, bet ir ji 
užsakė už keturis bilinojus 
dolerių 137 naikintuvus F 18 
A tipo. Jie yra dvimotoriniai 
ir skrenda 2240 km per va
landą, t.y. dukart greičiau 
už garsą, g) Dr. Z. Brzezins
ki, kuris atrodo ir naujosios 
Amerikos politikos archi
tektas, pareiškė, kad Ame
rika labai stengėsi išspręsti 
įkaitų problemą taikingomis 
priemonėmis. Tą problemą 
spręsdama vyriausybė ir 
dabar visada galvoje turi 
tris pagrindinius reikalavi
mus: apsaugoti amerikiečių 
gyvybes, tautinę savigarbą 
ir Amerikos interesus. Ji 
mėgina tuos tris reikalavi
mus suderinti, bet tai ne
lengva. Tačiau jis esąs opti
mistas ir teigia, kad Iranas 
nusikalto ne tik prieš Ame
riką, bet ir prieš visą pasau
lį, nes sulaužė svarbų tarp
tautinį įstatymą ir nusižen
gė diplomatijos praktikai, 
h) Niekada Amerika nebuvo 
taip nusivylusi savo sąjun

Atrodo, kad šie pirmieji 
pietūs davė ir pelno Liet.. 
Namams. Pietus rengė p.p. 
Čižeikienė (vadovė), jai ti
kino Kateivienė, Stankevi
čienė, Grinevičienė, Vaičiū
nienė ir Andreikienė.

Tikimasi, kad sekantį 
kartą į pietus pribus dar 
daugiau tautiečių. Nuoširdi 
ponioms padėka už įdėtą 
darbą. Buvęs

Kovo 28 d. Lietuvoje mirė 
gen. Vladas Karvelis, sulau
kęs 77 metų. Jis buvo Lietu
vos nepriklausomybės kovų 
savanoris kūrėjas, baigęs 
pirmąją Lietuvos karo mo
kyklos laidą ir 1939 m. jam 
tarnaujant Lietuvos kariuo
menėje suteiktas brigados 
generolo laipsnis. Bolševi
kams užėmus Lietuvą jis 
stojo okupantų pusėn, įsi
jungė į raudonąją armiją, 
bolševikų pakeltas į gene
rolus majorus ir sovietų ka
ro metu su vokiečiais vado
vavo taip vadinamai lietuvių 
16-jai divizijai. Už ištikimy
bę Maskvai jis buvo bolševi
kų apdovanotas raudonosios 
vėliavos ordinais.

gininkais, kaip šį kartą. Sa
ko, jie tik kalba, o mums ne
duoda jokios realios pagal
bos. Sąjungininkai kreipėsi į 
Bani Sadr klausdami, kada 
jis paleisiąs amerikiečius, ir 
jis atsakė, kad tai nustatys 
parlamentas, kurio dar nėra. 
Ir po to Amerikos draugai 
dar nėra linkę į sankcijas ar 
blokadą. Tas. turėjo paaiš
kėti dar balandžio menesį. 
Amerika planuoja užminuoti 
Irano uostus. JAV kiekviena 
proga įspėja sąjungininkus, 
kad tik tie galį tikėtis Ame
rikos pagalbos, kurie jai pa
dės. Rusija pažadėjo parū
pinti Iranui naujus kelius 
naftos transportui blokados 
atveju. Prez. Carteriui pri
kišama svarbiausia kritika: 
nesąs užtenkamai pajėgus ir 
radikalus vadas. Todėl da
bar jis mėgina visas proble
mas spręsti radikalesnėje 
dvasioje. Ir visiems sąjungi
ninkams atsisakius Amerika 
eisianti savo užsibrėžtu ke
liu. Balandžio 14 d. Baltųjų 
Rūmų ir užsienių reik, mi
nisterijos diplomatiniai ko
respondentai pranešė, kad 
sankcijoms ir blokadai ne
pasisekus prezidentas nu
mato panaudoti dar dvi 
priemones: pirmoji jų nes
kelbiama, antroji - karinė 

intervencija, kuri galinti 
įvykti jau gegužės mėnesį. 
Pareikalauta paleisti įkaitus 
iki gegužės 15 d. Rusijai į tai 
reagavus tuo ir prasidėtų 
trečiasis pasaulinis karas. 
Paskutinėmis žiniomis į 
Arabijos jūrą išplaukė ir 
naujausias bei moderniš
kiausias Amerikos lėktuv
nešis Eisenhower.

Darūnas
.sa-Rastogė.Nr. 17, 1980.5.5, pšll 6 ■
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ALFAS KREPŠINIO RINKTINE
PERTHE, W.A.

Robertas Sidabras
SPORTININKŲ IŠVYKA Į VAKARŲ AUSTRALIJĄ Tęsinys

IPOPTAL^
ŠVENTOS VELYKOS

Sekmadienio rytą pamal
dose St. Francis Xavier 
bažnyčioje visi rinktinės 
krepšininkai bei palydovai 
dalyvavo išeiginėse unifor
mose, kas jautriai nuteikė 
labai skaitlingai į bažnyčią 
atsilankiusius tautiečius. 
Pamaldas atlaikė lietuvių 
įpilietintas kroatų kilmės 
kunigas T. Tomich. Jo graži 
lietuvių kalba ir jautrus pa
mokslas mus visus nuteikė 
labai šventiškai. Po pamaldų 
nusifotografuota kartu su 
Pertho lietuviais ir vieni ki
liems palinkėjome laimingų 
Šventų Velykų...

Po labai vaišingų ir gar
džių pietų vėl visi susirinko
me į universiteto sporto sa
lę.
AUSTRALIJOS LIETU
VIAI - PERTHO "TAU
RAS” 66:45 (28:21)

Šios rungtynės vyko tik
roje draugiškoje atmosfero
je ir jaunieji Vakarų Aus
tralijos lietuviai krepšinin
kai pasirodė daug žadančiai. 
Rinktinei taškus pelnė: J. 
Obeliūnas 24, D. Šutas 16, P. 
Urnevičius 12, V. Roussiyan 
6, P. Šutas 4, S. Karpuška 4. 
0 ’’Taurui" Andrius Klimai- 
ris 27, E. Repševičius 7, R. 
Repševičius 5, C. Norvilas 4, 
K. Jasas 2. Po šių rungtynių 
krepšinio salėje pasirodė 
Pertho tautinių šokių grupė 
’’Šatrija". Šokius žiūrovams 
labai vaizdžiai pristatė gru
pės vadovas E. Stankevi
čius. Šokių mokytoja V. Mi
liauskienė savo auklėtinių 
pasirodymu buvo labai pa
tenkinta, o taip pat ir žiūro
vai.

AUSTRALIJOS LIETU
VIAI - LATVIŲ RINKTI
NĖ 52:48 (30:20)

Lietuviai, matomai, tikė
josi lengvos pergalės ir at
rodė be' didesnių pastangų 

n įgijo 10 taškų persvarą pir
mame kėlinyje.

Tačiau po pertraukos 
vaizdas pasikeitė ir kėlinio 
viduryje latviams pavyko 
rezultatą išlyginti 36:36. 
Latvių gretose sėkmingai 
taškus medžiojo broliai B. ir 
E. Cecins Vakarų Australi
jos rinktinės krepšininkai, o 
lietuvių gretose jau buvo 
pastebimas kai kurių žaidėjų 
nuovargis. Padėtį vėl išgel
bėjo jaunieji rinktinės žai
dėjai rungtynių pabaigoje 
išvystę spartos žaidimą, kas 
užtikrino lietuviams kuklią, 
bet pelnytą 4 taškų pergalę. 
Po finalinio teisėjų švilpuko 
mūsų žiūrovai giliai, giliai 
atsiduso... Šiose rungtynėse 
lietuviams taškus pelnė: A. 
Milvydas 10, J. Ignatavičius 
10, A. Wiasak 8, P. Šutas 8, 
D. Šutas 6, A. Vieraitis 6, P. 
Urnevičius 2, V. Roussiyan 
2, J. Obeliūnas 0, S. Kar
puška 0.
PASKUTINĖ

VAKARIENĖ

Po rungynių su latviais 
visi susirinkimo Pertho Lie
tuvių Namuose paskutiniam 
pasivaišinimui Vakarų Aus
tralijoje. Stalai lūžo nuo ne
paprastai skanių patiekalų ir 
kaip visuose parengimuose 
jaukioje bei nuotaikingoje 
atmosferoje praleidome 
paskutines padėkų ir atsi
sveikinimų valandas.

Svečių vardu padėkos žo

dį tarė išvykos vadovas, 
ALFAS Valdybos pirminin
kas Jurgis Jonavičius 
"...mes džiaugiamės, kad 
pirmą kartą Australijoje 
lietuvių sporto istorijoje di
desniam Australijos lietuvių 
vienetui, būtent mūsų krep
šinio rinktinei, pavyko ap
lankyti savo tautiečius Va
karų Australijoje ir už- 
megsti ryšj, kuris, aš tikiu, 
ir toliau liks tamprus ir abi
pusiškas, nes jau šių metų 
pabaigoje matysime Pertho 
"Tauro” klubo ir "Šatrijos” 
tautinių šokių jaunimą daly
vaujant sporto šventėje ir 
Lietuvių Dienose Adelaidė
je. Sporto Šventėje daly
vaus ne tik visi Australijos 
lietuvių sporto klubai, bet 
taip pat ir iš J.A. V-bių at
vykęs gražus būrys Ameri
kos lietuvių sportininkų. Tar 
bus didžiausia iki šiol savo 
dalyvių skaičium Australijos 
Lietuvių Sporto Šventė, ku
rioje varžysis apie 400 spor
tininkų krepšinyje, tinkli
nyje, lauko ir stalo tenise, 
plaukime, golfe, skvošo, 
šachmatuose ir bilijarde.

Reikia tikėtis, kad į Lie
tuvių Dienas Adelaidėje at
silankys be jūsų sportininkų 
taip pat ir daugiau Pertho 
lietuvių.

Baigdamas nuoširdžiai 
dėkoju Pertho lietuvių 
bendruomenei ir p. Francie- 
nės vadovaujamai bendruo
menės valdybai už mūsų 
gražų priėmimą, atsiprašau 
visų Pertho lietuvių pas ku
riuos apsistodami mes jiems 
sutrukdėme jų Velykinį po
ilsį ir sudarėme nepatogu
mų, ir reiškiu ALFA S-gos 
ypatingą padėką "Tauro” 
klubo pirmininkui Vytautui 
Klimaičiui, visai klubo val
dybai, veteranams ir sporti
ninkams bei sportininkėms 
už kvietimą atvykti.

Linkiu visų mūsų vardu 
"Tauro” klubui stiprios ir 
nenutrūkstančios veiklos 
ateityje, apjungiant visą 
Pertho lietuvišką jaunimą 
savo eilėse. Nuoširdus ačiū 
visiems”.

Po padėkos Jurgis Jona
vičius ALFA S-gos Ženkliu
kais apdovanojo šiuos per- 
tiškius: Andrius Klimaitis -

KOVO 
KLUBE

., ‘ " i ’ • * ' 'ii 1
TINKLINIS ’

Kovo moterys laimėjo 
prieš N.S.W. Universitetą 
15:3>16:14 ir 15:2. Taip pat 
kovietės moterys gana 
lengvai nugalėjo estes re
zultatu 15:7,15:5, 15:2.

Koviečiai vyrai pralaimė
jo prieš "Plast” 11:15,15:11, 
12:15.

Vyrų tinklininkų treni
ruotės vyksta kiekvieną 
antradienio vakarą nuo 7.30 
iki 9.30 vak. ir moterų — 
kiekvieną penktadienio va
karą nuo 7.30 iki 9.30 vak. 
East Hills Girls High School.

IŠKILŪS JAUNIAI .

Michael Wallis ir Edis 
Kasperaitis buvo išrinkti 
dalyvauti specialiuose tre
niravimo kursuose, kurie 
vyksta Narabeen. Fitness 
Centre. Į šiuos kursus buvo 
Barinkta tik 20 geriausių 

ydnejaus jaunių. Šioje sto

senjoras, vienas is pirmųjų 
Pertho lietuvių sporto klubo 
steigėjų, Kazys Anaitis, 
Vladas Marcinkevičius, 
Henrikas Naglazas, Vytau
tas Klimaitis - pirmojo lietu
vių sporto klubo "štorm” 
žaidėjai, 1950 metais iško
voję Vakarų Australijos 
čiampijonų titulus. Algis 
Baikauskas ■ ilgametis Va
karų Australijos rinktinės 
krepšininkas. Vaclovas Vo
lodka - nuolatinis sportinin
kų bei jaunimo rėmėjas, 
globėjas. Jonas Miliauskas - 
ilgametis sporto darbuoto
jas. Juozas Jasas - ilgametis 
veikėjas ir dabartinis "Tau
ro” komandų organizatorius. 
Dalia Francienė - A.L.B. 
Pertho Apylinkės Valdybos 
pirmininkė, kurios pastan
gomis buvo įsteigtas "Tau
ras". Leonas Hustas, And
rius Klimaitis - gynę Aus- 
cralijos lietuvių vyrų krep
šinio rinktinės spalvas. Al
fonsas Čižeika ■ visapusiškas 
lietuviškumo veikėjas. The 
Rev. Thomas V. Tomich - 
Pertho lietuvių dvasios va
das - lietuvių jaunimo drau
gas.

Olimpijados boikotas
Sovietai su amerikiečiais 

lenktyniauja ne tik ginkla
vimosi ir sporto srityje, bet 
ir politikoje, norėdami kuo 
plačiau išplėsti savo įtaką. 
Tačiau pirmą kartą jie-taip 
stipriai susikirto įveldami 
sportą į politiką. Arši kova 
vyksta dėl dalyvavimo olim- 
pijadoje; sovietai grasina 
valstybėms, žadančioms 
olimpijadoje nedalyvauti, 
bet ketina apmokėti kelionę 
svyruojančių valstybių ko
mandoms. Amerika nori, 
kad sportininkai nedalyvau
tų todėl, kad Sovietų Sąjun
ga, okupuodama nepriklau
somą valstybę, nusikalto

vykloje M. Wallis laimėjo 
geriausio metiko (krepšių) 
varžybas.

JUBILIEJINIS BALIUS

Nepamirškite, kad liepos 
26 dieną Sydnejaus Sporto 
Klubas’’Kovas” rengia savo 
jubiliejinį 30-ties metų balių, 
kuris įvyks graikų salėje 
Bankstowne. Šio baliaus 
metu bus speciali ir labai 
įdomi programa su visais ki
tais malonumais. Baliuje gali 
dalyvauti ir jaunimas, neat
sižvelgiant į jų metus. Pra
šome iš anksto užsisakyti 
vietas ir šį jubiliejinį vakarą 
praleisti su sportiniu jauni
mu.
SYDNEJAUS KOVAS 

UŽ BOIKOTĄ

Balandžio 23 d. įvykusia
me visuotiniame Sydnejaus 
sporto klubo Kovo susirin
kime vfsų narių sutikimu 
nutarta pasiųsti laišką Aus
tralijos min. pirmininkui Mr. 
M. Fraseriui pritariant 
Maskvos olimpijados boiko
tui. Panašų rastą Kovo Val
dyba taip pat pasiuntė ir 
Australijos piimpiniam Ko
mitetui. Jąu buvo minėta 
anksčiau, kad savo pritari
mą boikotui pasiuntė min. 
pirmininkui ir ALFAS Val
dyba.

BENDRI ĮSPŪDŽIAI

Sužavėjo mus Pertho 
miestas savo grožiu, o dar 
labiau mūsų tautiečiai savo 
nuoširdumų, vaišingumu, 
paslaugumu ir pastebimai 
nepaprastai gražiu tarpusa- 
vio sugyvenimu. Šiuo atž
vilgiu Perthas man labai 
primena Kiivelandą, kur 
197fr metais Š. Amerikos 
gas rolės su sportininkais 
oraieidome 4 dienas. Pertho 
lietuvių skaičius neprilygsta 
Kiivelandui, tačiau, kas lie
čia sugyvenimą, draugišku
mą. vaišingumą, rai nė kiek 
neatsilieka. Čia nepastebima 
"jūs" ir "mes”, bet tarpusa
vyje bendrą tikslą ir kalbą 
.-anda ir akademikai ir sta- 
• yni;'.! .kai, biznieriai ir pap
ras: i larnautojai, inžinieriai 
.r darbininkai, tad nestebė- 
..... Kari tokioje atmosfero

je gyvendami Pertho lietu- 
v.;.„ be didesnės reklamos, 
pajėgė surinkti apie 48.000 
dolerių ir nupirkti lietuvių 
bendruomenei namus. 
Pertho Lietuvių Namus 
tvirtai remia ramovėnai ir 

prieš tarptautinę teisę ir 
žmoniškumą ir tuo turėtų 
vadovautis kitos valstybės. 
Jei jos dalyvautų, tuo pačiu 
pritartų Afganistano oku
pacijai. Kaip mes žiūrėtume 
į žmogų, besibičiuliaujantį 
su žmogžudžiu ar kokiu ži
nomu Mafijos bosu? 
Maskvon vykstą sportinin
kai tik save nuvertintų,

Naujasis argumentas dar 
stipresnis. Jei sportininkai 
nepaklausys savo vyriausy
bių ir dalyvaus olimpijadoje 
ir po to, kai jos bus nutariu- 
sios komandų nesiųsti, 
padarys dvigubai didesnę 
žalą. Tokiu atveju jie tik pa-., 
sitarnaus Sovietų Sąjungai, 
apie ką pati Maskva svajoja. 
Iš to ji (Sov. Sąjunga) pada
rytų pasaulyje milžinišką 
propagandą savo naudai. 
Sovietai pasauliui nurodinė
tų, kad kad pasaulio liaudis 
nepasitiki kapitalistiniais 
vadais ir pasirenka Sovietų 
Sąjungą, kuri skatinanti 
tautų taikų bendradarbiavi
mą, brolybę, o valdžios kė
dėse sėdį negausūs reakcio
nieriai palikti patys vieni. 
Tas galėtų paskatinti ir tre
čiąjį pasaulinį karą, nes so
vietai susidarytų įspūdį, kad 
pasaulio tautos prieš Rusiją 
nekariautų, jeigu jų vyriau
sybės ir mėgintų karą "iš
provokuoti”.

Visi disidentai ir senato
rius Goldwater sako, kad 
olimpijados boikotas būtų 
reikšmingesnis, negu visos 
kitos sankcijos (javų embar
go, kitos prekybos sumaži
nimas, įvairūs suvaržymai) 
sudėjus kartu, nes olimpija
dos boikotą pastebėtų visos 
Rusijos žmonės, o prekybos 
suvaržymus tik prie to dirbą 
pareigūnai.

Ar boikotas laikytinas 
blogu veiksmu? Priminimas 

; draugui, kad jis ką blogo pa- 
daręs,nėra blogas veiksmas. 
Greičiau blogu darbu laiky
tinas tokio veiksmo slėpimas 
arba sutinkant, kad nieko 
blogo nepadaryta. Ryškiau
sią apibūdinimą davė disi
dentas Gincburgas: "Olim
pijados boikotavimas yra 

naujai įsteigta Moterų 
Draugija, kuriai vadovauja 
labai energinga Emilija Ci- 
žeikienė.

ZINUTĖS — taip vadinasi 
Vakarų Australijos lietuvių 
informacinis biuletenis, kurį 
leidžia A.L.B. Apylinkės 
Valdyba. Laikraštėlis lei
džiamas kas mėnesį, kur pa- 

.< i. .;u, >s lokalinio pobūdžio 
z.... ė' bei informacija. Tiek

u/.iia. riek turiniu laik- 
ra' ūkas skoningas ir įdo- 
iTil.S. t

Easter Basketball Car
nival — taip vadinosi spe- 
•naius leidinys Australijos 
dėtuvių vyrų krepšinio 
rinktinės į Vakarų Australi
ją vizitui atžymėti. Šiame 
programos pobūdžio leidi
nyje tilpo lietuvių, latvių ir 
Scarborough City krepši
ni.,kų aprašymai. Leidinyje 

...op pat suglaustai aprašy
mus "Tauro” sporto klubas ir 
"Šatrijos" tautinių šokių 
rupė. Taip pat paminėtas

• •-.uvit. ir latvių įnašas
ra.ijos krepšinio spor- 

.... iršelis dailiai iliustruo- 

.o ..d šios programos lei
dėjai "Tauro’' klubas ir AL 
FAS Valdyba1 užsitarnavo 
pagyrimų. I

Lietuvių krepšininkų vi- 
.: .as buvo paminėtas ir vie-
• ir.ėje australų spaudoje.

Baigdamas, dar kartą no
rėčiau užakcentuoti, kad šis 
Australijos lietuvių krepši- 

-ą-io rinktinės vizitas Vakarų 
Australijoje praėjo iškilioje 
ir lanai draugiškoje atmos- 

je. Mes esame dėkingi 
. .o lietuviams už labai 

..coširdu ir vaišingą priėmi- 
:..a. o mūsų rinktinė užsitar- 
:..-.vo pagyrimų už gražią re
prezentaciją.

pats pavojingiausias ir pats 
efektyviausias ginklas, kokį 
Amerika turi prieš Sov. Są
jungą". Daugumai aišku, 
kad Sovietų Sąjunga buvo 
numačiusi olimpijadą išnau
doti milžiniškai propagandai 
ypač prieš Vakarų pasaulį. 
Boikotas kaip tik sužlugdytų 
jų didžiausią šių laikų pro
pagandinį užsimojimą. Tik 
visai negalvojantis sporti
ninkas gali dalyvauti olim
pijadoje ir tuo padaryti so
vietams taip reikalingą pa
tarnavimą.

Blogiausia, kad nė di
džiausia sportininkų grupė - 
Amerikos atletai nėra dar 
apsisprendę naiviai klaus
dami — "Kodėl mes turime 
aukotis? Dėl Afganistano?" 
Prez. Carterio atstovas jų 
užklausė: "Jei 104 pasaulio 
valstybės pasmerkė sovietų 
įvykdytą invaziją į Afganis
taną, jei 95% Amerikos 
Kongreso narių ta prasme 
pasisakė, % amerikiečių yra 
už olimpijados boikotą, ir jei 
jūsų šito prašo Amerikos 
prezidentas, — ar jums to 
dar neužtenka?! Amerika 
mėgina pasauliui vadovauti, 
tai ar ne jos pareiga paro
dyti pavyzdį ir kitoms vals
tybėms?" (Amerikos Olim
pinis komitetas nutarė 
Maskvos olimpijadą boiko
tuoti. Po šito apsisprendimo 
lengviau galėjo apsispręsti 
ir kitų kraštų sportininkai. 
Šis straipsnis rašytas dar 
prieš Amerikos sportininkų 
apsisprendimą. Red.).

.' , j ■ .K.'Audrėhas
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Inform
KLUMPAKOJIS

Į ČIKAGA

Melbourno tautinių šokių 
grupė Klumpakojis pak
viestas dalyvauti Pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šven
tėje kuri įvyks liepos 4-5 d.d. 
Chicagoje. Klumpakojo šo
kėjai laiko didele garbe at
stovauti Australijos lietu
vius, ir jau kiek laiko 18 šo
kėjų, vadovaujami Anelės 
Morkūnienės, intensyviai 
repetuoja šokius.

Tačiau yrą problemų. 
Dauguma šokėjų yra stu
dentai arba neseniai pradėję 
dirbti jauni žmonės. Du šo
kėjai visai sunkiai verčiasi, o 
kelionės išlaidos nemažos.

Gegužės 17 d. Lietuvių 
Namuose šokėjai rengia Ka
bareto vakarą su programa, 
į kurį visi prijaučiantieji 
prašomi atsilankyti, o lietu
viškos organizacijos prašo
mos paremti finansine auka, 
išleidžiant mūsų šokantį 
jaunimą į Chicagą.

Administratorius
GEELONG

PRANEŠIMAS

Gegužės 18 dieną 2 vai. 
Geelongo Lietuvių Namuo
se, Douro St. North Gee
long, šaukiamas Geelongo 
Lietuvių Sporto Klubo "Vy
ties” visuotinis metinis susi
rinkimas. Visiems sporto 
klubo nariams dalyvavimas 
būtinas. Taip pat maloniai 
kviečiame dalyvauti sporti
ninkų tėvelius bei visus ki
tus sporto klubo rėmėjus.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas. 3. 
Mandatų komisijos rinkimai.
4. Praeito susirinkimo pro
tokolo skaitymas. 5. Prane
šimai: a) pirmininko, b) iždi
ninko, c) Revizijos komisi
jos. 6. Diskusijos dėl prane
šimų ir veiklos bei apyskai
tos tvirtinimas. 7. Naujos 
valdybos rinkimai (bus ren
kama dvejiems metams). 8. 
Klausimai ir sumanymai. 9. 
Susirinkimo uždarymas.

G.L.S.K. Vytis Valdyba

Skiepykime 
vaikus

NSW Sveikatos ministe
rija ragina nedelsiant pas
kiepyti vaikus prieš difteri- 
ją, tetanus ir kokliušį. Tai 
yra pačios pavojingiausios 
ligos, labiausiai paplitusios 
vaikų tarpe. Artėja žiema, o 
drauge ir peršalimai įskai
tant ir visokias užkrečiamas 
ligas. Daugelio jų galima iš
vengti skiepų pagalba. Tad 
kam rizikuoti? Vien tik dėl 
skiepų per pastaruosius tre
jus metus N.S.W. valstijoje 
tebuvo užregistruotas tik 
vienas difterijos atsitikimas. 
Kai 1951 metais Australijoje 
buvo įvestas skiepijimas 
prieš polio, tuo metu buvo 
1958 polio susirgimai 
N.S.W. valstijoje, iš kurių 
134 mirė. Gi per pastaruo
sius dešimtį metų tebuvo 
užregistruotas tik vienas 
polio atvejąs.

Kokliušis (whooping 
cough) yra viena labiausiai 
žudanti vajkus liga, bet ir 
prieš ją yra kovos priemonių 
- skiepai.

Šios valstijos sveikatos 
komisija siūlo skiepinti vai
kus prieš kokliušą sulaukus 
nuo 2 iki 6 mėnesių amžiaus.
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DAINOS CHORE

Savu laiku Queensland© 
nendrių kirtėjai planavo Ca
ritas baliuje susitikimą, bet 
dėl daugelio priežasčių šitai 
neįvyko. Iniciatorius Vincas 
Stirbinskas (Pupelė), susi
žavėjęs Dainos choro daino
mis, chorui paaukojo 20 do
lerių. Ačiū, Vincai!

Choro repeticijos vyksta 
antradienių vakarais vy
rams, o penktadienių vaka
rais visam chorui.

Katalikų Communications 
Office atkreipė dėmesį į 
Dainos chorą ir pakvietė 
giedoti Channel 9 televizijos 
mišiose spalio 5 d. Be choro 
studijoje dar bus vietos ir 
pašaliniams. Tai bus progos 
parodyti mūsų gražius tau
tinius drabužius. Jau dabar 
ruoškime savo jaunimą į šias 
pamaldas, kurios bus ištisai 
rodomos Sydnejaus trijų 
milijonų publikai. Kor.

Dailės paroda
Sydnejaus Akademikių 

Skaučių Draugovė birželio 
2-13 d.d. Commonwealth 
banko patalpose Martin 
Plaza, Sydnejuje, ruošia 
turtingą

PABALTIEČIŲ MENO 
PARODA

Parodoje dalyvaus apie 40 
dailininkų, jų tarpe apie 15 
lietuvių. Parodos lankymo 
valandos kasdien darbo va
landomis. Parodos atidary
mas birželio 2 d.

Dėmesio! dėmesio!
_ SYDNEJAUS SPORTO KLUBAS KOVAS 

gegužės 17 d., šeštadienį, 5 vai. ruošia

iešminę — Barbeque
privačioje sodyboje 42 Birdwood Rd., Georges Hall.

Maloniai kviečiame gausiai dalyvauti. Vietos užteks 
visiems. Kepsniai, maistas ir gėrimai gaunami vietoje. 
Laukiame

Kovo Valdyba

ATSIŠAUKIMAS

Jau tuoj bus metai kai pe
rėmiau vadovavimą N.S.W. 
Pavergtų Tautų Komitete. 
Darbas yra gan komplikuo
tas ir kartais jaučiuosi per 
mažai kvalifikuotas šiose 
pareigose. Asmeniška pa
tirtis po komunistiniu reži
mu yra maža, nes tais laikais 
buvau tik vaikas. Daug in
formacinės medžiagos reikia 
ieškoti iš įvairių šaltinių. 
Per šiuos metus esu susilau
kęs moralinės ir materiali
nės paramos iš savo tautie
čių, už ką jiems giliai dėkin
gas. Kitų stambūs pažadai, 
deja, paliko tik pažadai, kas 
buvo pastatę mane ir visą 
P.T. Komitetą į labai sunkią 
padėtį.

Šiuo metu dar yra čia, 
Australijoje ir kitur, gyvų 
liudininkų, kurie yra patyrę 
komunistinę okupaciją savo 
kailiu ir kartais turi labai 
svarbių žinių, kurių niekur 
nėra užrašę. Šiuo drįstu 
kreiptis i visus tuos tautie
čius, kurie turi bet kokios 
medžiagos,, kas liečia geno
cidą mūsų Lietuvoje nedel-

*
$

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

Parengimai:
Gegužės 7 d., treč., vakare

KLUBO METINĖS
Pus duodami užkandžiai ir 1 valanda 
nemokamai gėrimai

Gegužės 10 d., šešt., 8 vai.
JACKPOT VAKARĄS 

Bus traukiama laimingojo nario nume
ris. PREMIJA

$275

Gegužės 11 d., sekm.
Motinos Dienos proga valgykloje 
ruošiami

MOTINOS DIENOS PIETŪS
Norį dalyvauti pietuose kviečiami 

užsiregistruoti pas p. E. Birkmanienę, 
valgyldos vedėja.

ALB Krašto Valdyboje
ALB APYLINKIŲ 

VALDYBOMS IR 
SENIŪNIJOMS

ALB 30-ties metų proga 
"Pasaulio Lietuvio” redak
cija sutiko išleisti specialų 
"Pasaulio Lietuvio” numerį 
šiai sukakčiai paminėti. Nu
merio medžiagą mes turime 
surinkti čia Australijoje ir 
pasiųsti ją į JAV. Medžiagos 
paruošimą čia Australijoje 
sutiko prisiimti p. V. Baltu
tis.

įpareigojame visas apy
linkių valdybas ir seniūnijas 
iki š.m. gegužės 31 d. pri
siųsti į Adelaidę, Krašto 
Valdybos adresu:

a) Apylinkės / Seniūnijos 
30-ties metų istoriją. Apra
šymas turi būti ne daugiau 3 
ar 4 prašyminių puslapių, 
rašytų mašinėle, pralei
džiant dvigubą eilutę. Apra- 

siant siųsti man šiuo adresu: 
83 Queen str., Canley Vale, 
2166.

Knygos anglų kalba, kaip 
Lithuania’s fight for 
freedom, Genocid, Lithua- 
nias threefold tragedy, 
Raudonoji žvaigždė ir kitos 
panašios, jeigu jos atlieka
mos, būčiau labai dėkingas 
už jų perleidimą man. Mūsų 
tautos laisvė neateis su šiltu 
pavasario vėju. Dėl jos lais
vės reikės daug aukotis, rei
kia taip pat nepaliaujamai 
visais būdais skelbti mūsų 
tautai padarytas skriaudas. 
Tam reikalinga žinių, kurių 
kartais man trūksta, tad ti
kiuosi, kad pasirausę dulkė
tose spintose, ar savo at
mintyje rasite ką nors nau
dingo, ką aš būdamas šioje 
Ejzicijoje galiu panaudoti 

ietuvos laisvės labui.

A. Kramilius, Pavergtų 
Tautų N.S.W. Komiteto

Pirmininkas
V.W.VAV.W/AV.W.W.1.

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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šyme prašome paminėti 
apylinkės / seniūnijos įsikū
rimo aplinkybes, veikiančias 
lietuviškas organizacijas, li
tuanistinį švietimą, bend
ruomenės narių skaičių, pa
čius svarbiuosius apylinkės 
gyvenimo įvykius, valdybų 
Keitimąsi, esamos valdybos 
sudėtį ir problemas.

b) Pridėti bent 3 juodas ■ 
Baitas (jokiu būdu ne spal
votas) fotografijas iš apylin
kės gyvenimo. Viena iš šių 
fotografinų turi būti esamos 
valdybos.

Šios medžiagos paruošimo 
ir sugrupavimo laikas yra 
:abai ribotas, todėl įsakmiai 
prašome nesivėlinti.

ALB Krašto Valdyba 
KRAŠTO TARYBOS

ATSTOVŲ RINKIMAI
XVII SESIJAI

1. ALB apylinkės prašo- 
sušaukti bendruomenės

narių susirinkimus išrinkti 
atstovams ALB Krašto Ta
rybos XVII paprastai sesi
jai, įvykstančiai Adelaidėje,
S.A. 1980 metų gruodžio 
mėnesio gale.

2. Pagal ALB statuto 
10-tą straipsnį Krašto Val
dyba nustatė apylinkėms 
šiuos renkamų atstovų 
skaičius:

Adelaidėje 9
Aibury 1
Brisbane 2
Canberra 1
Geelongas 3
Ilobartas 1
Melbournas 14
Newcastle 1
Perthas 2
Sydney 12
Wollongongas 1
Viso 47 atstovai

Į šį skaičių neįeina apylin
kių pirmininkai, se
niūnai ir ALB nariai, kurie 
įeina į Krašto Tarybą ex 
officio pagal ALB statuto 
9-tą straipsnį.
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3. Krašto Valdyba prašo 
nevėliau kaip 1980 m. 
lapkričio 3 d. pranešti iš
rinktų atstovų vardus, pa
vardes, jų tikslius ir pilnus 
adresus ir nurodyti ar rei
kalingi apgyvendinimo arba 
kur numatę apsistoti. Taip 
pat prašoma suteikti tas pa
čias žinias apie ALB narius 
apylinkės ribose, kurie 
dalyvauja ex officio Krašto 
Tarybos suvažiavime.

ALB Krašto Valdyba

Australijos Liet. B-nės 
Krašto Valdyba susisiekė su 
"Pasaulio Lietuvio” redak
cija ir sutarė, kad paminėji
mui Australijos Lietuvių 
Bendruomenės 30 metų su
kakties "Pasaulio Lietuvio” 
rugsėjo mėnesio visas nu
meris bus skirtas Australi
jos lietuviams. Visą medžia
gą sukaupti ir paruošti "Pa
saulio Lietuviui” ALB Kraš
to Valdyba pavedė p. Vikto
rui Baltučiui. Taip pat nu
matoma šios sukakties pro
ga paruošti specialų ir Mūsų 
Pastogės numerį.

Ethnica Radio 2EA lietu
vių kalba artimiausiu laiku 
girdėsime: gegužės 3 d. bus 
paminėta spaudos atgavimo 
sukaktis, o gegužės 10 d. 
Motinos Dienos minėjimas 
programą atliekant ateiti
ninkams ir savaitgalio mo
kyklai. Taip pat įvestas 
naujas kampelis mūsų ma
žiesiems. Radio valandėlės 
lietuvių kalba Sydnejuje 
transliuojama kiekvieną 
šeštadienį 10-11 vai. ryto.

* * *
Pagal sovietų disidentą V. 

Bukovskį, kuris yra Vaka
ruose, pastaruoju metu Sov. 
Sąjungoje suimta 73 disi
dentai daugiausia iš tų 
miestų, kur pramatyti olim
piniai žaidimai.

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

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

Printed by Rotor Press Pty; Ltd.
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