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Nepavargti elena juciute 

kovoje už Lietuvą
ELENOS JUCIŪTĖS PASKAITA, PERNAI VASARIO 
16 PROGA SKAITYTA BOSTONE (USA)

Elena Juciūtė nepriklausomybės metais buvusi moky
toja, o antrosios bolševikų okupacijos metu buvo suimta 
ir pasmerkta dešimčiai metų Sibiro stovyklose. Vėliau 
grįžus į Lietuvą susisiekė su giminėmis Amerikoje, ku
riems padedant jai pavyko pasiekti Ameriką ir gyvena 
Bostone. Čia būdama ji aprašė savo išgyvenimus sovieti
niuose gulaguose savo knygoje “Pėdos mirties zonoje“ 
(išleista 1974 m.).

Kiekvienas susipratęs lie
tuvis Vasario 16—ją laiko di
džiausia mūsų tautine šven
te Tai mūsų Tautos Velykos, 
prisikėlimas po šimtmečių 
vergijos naujam, laisvam 
nepriklausomos valstybės 
gyvenimui.

Nesileidžiant į istorinius 
labirintus, vis dėlto reikia 
paminėti, kad 1918 metų va
sario 16—toji nėra Lietuvos 
valstybės įkūrimo data, kaip 
pvz. mūsų kaimynų — Lat
vijos ir Estijos. Tai yra Lie
tuvos valstybės atkūrimo, 
atstatymo data, nes Lietu
vos valstybė jau egzistavo 
prieš 700 su viršum metų. 
Jos įkūrimo data priimta 
laikyti 1253—tieji metai, kai 
Didysis Lietuvos kunigaik
štis Mindaugas karūnavosi 
Lietuvos karalium.

Be abejo, ir prieš tą karū
naciją Lietuvos valstybė jau 
yra egzistavusi, bet, nesant 
tikslių istorinių davinių, pa
sitenkinama minėta data.

Pirmieji Lietuvos nepri
klausomybės metai buvo 
sunkūs, vargo, kovų, kūri
mosi problemų metai, užtat 
ne visi mūsų tautos žmonės 
mokėjo džiaugtis ta sunkiai 
iškovota laisve. Laisvė, kaip 
ir sveikata, dažnai įvertina
ma tik tada, kai jos nebe
tenkama. Vargu ar mes čia 
sugebame įvertinti tą laisvę, 
kurią turime šiame krašte.

Tas Nepriklausomos Lie
tuvos dvidešimtmetis ne
ginčijamai buvo laimingiau
sias mūsų tautos istorijoj 
laikotarpis.

Deja, .neilgai truko tos 
mūsų tautinės “Velykos“ — 
vos porą dešimtmečių, — ir 
vėl sugrįžo mūsų kraštui, 
mūsų tautai “kančios savai
tė“ — žiaurios kančios epo
cha, kuri jau 40 metų tęsiasi, 
ir galo nematyti.
Mes, kurie esame laisvame 

pasaulyje, turime pakanka
mai laisvės, bet neturim tė
vynės, daugelis atskirti ir 
nuo savo artimųjų, kenčia
me nostalgiją ir rūpestį tė
vynės vargais. Tie, kurie 
Tėvynėje, neturi jokios lais
vės, nei žmoniškų gyvenimo 
sąlygų, kenčia
persekiojimus, nutautinimą, 
nureliginimą, nužmoginimą, 
išnaudojimą ir genocidą. 
Klysta, kas mano, kad Lie
tuvos žmonės patenkinti ir 

nebenori laisvės. Jie pri
versti vaidinti patenkintus, 
jie nutildyti. Kas gali labiau 
norėti laisvės už pavergtąjį? 
Saujelė “kvislingų”, karje
ristų neatstovauja visai tau
tai. Ir tie "kvislingai”, patai
kūnai okupantui nepatikimi, 
už jų nugaros paprastai sto
vi okupantas raudonasis ru
sas. Gaila tų, kurie tik mo
raliniu nuosmukiu perkasi 
bent kiek geresnį gyvenimą.

Grįžtant prie šios dienos 
šventės, reikia įvertinti lai
svojo pasaulio lietuvių pa
stangas, kaip galima iškil
mingiau atšvęsti šią dieną. 
Nors per ilgus metus, nesu
laukiant nieko naujo, išsise
mia temos, kartojasi istori
niai daviniai ir menininkų 
dainos bei deklamacijos, bet 
vistiek toji diena suteikia 
dvasinio peno lietuviškai 
sielai, kenčiančiai tėvynės 
ilgesį.

Pavergtoj Lietuvoj Vasa
rio 16—toji daugelio atšven- 
čiama tylia malda. Kauno 
katedroj daugelis apeina 
keliais aplink altorių, virš 
kurio stovi didžiulis kryžius, 
atvežtas iš Šaričių bažny
čios, kuri jau seniai panai
kinta. Pamini tarp ištikimų 
draugų ir darbovietėse, tik 
negarsiai pasikalba Vasario 
16—tosios temom.

Prisimenu, juokais saky
davom Lietuvoje, kad di
džiausi patriotai yra milici
ninkai ir saugumiečiai. Tie 
nekada nepamiršta Vasario 
16—tosios, iš anksto jai ruo
šiasi.

Dabartinė
ALB Krašto Valdyba

Savo posėdyje, kuris įvyko 
sausio 28 d., Krašto Valdyba 
formaliai pareigomis pasi
skirstė:
Pirmininkas Albinas Pocius 

65 Wallace St., Brunswick 
West, 3055, telef. 383—4308,

Vicepirm. ir narys sporto 
reikalams Jonas Tamošiū
nas, 62 Wycliffe Cres., 
Eltham, 3095, tel. 
439—3437. Sekretorė Irena 
Tamošaitienė, 23 Station- 
St., Doncaster, 3108, tel. 
848—2963. Iždin. Juozas 
Krikščiūnas, 1 Valdemar 
Court, Moorabbin, 3189, tel.

Vasario 16—toji švenčiama 
ir Gulago salyne — Sibire.

Prisimenu, iš ryto sveikin
davome savas — lietuvaites, 
linkėdavome laisvės. Iš ko
kiu siūlgalių ara skiautelių

557—6681. Kultūros reikal. 
Aldonas Butkutė, ,69 Heller 
St., Brunswick West, 3055, 

■tel. 387—3161, Švietimo 
reik. Povilas Baltutis, 71 Ni- 
mmo St., Middle Park, 3206, 
tel. 699—8419. Jaunimo reik. 
Birutė Prašmutaitė, 7 Mac
Gregor St., East Malvern, 
3145, tel. 211-3775.

Tikimės, kad visos Apylin
kių Valdybos ir mieli ben- 
įdruomenės nariai mūsų dar
bus parems.

ALB Krašto V—bos 
Sekretorė 

pasidarydavom ženkliukus 
— trispalvę, prisisegdavom 
prie vatinės.
Po darbo susirinkdavom po 

kas, pasimelsdavom, pa- 
klamuodavom pritaikintų 

eilėraščių, pasikalbėdavom. 
Ten nereikėjo nieko bijoti, 
nes svetimosios nežinojo nei 
mūsų tautinių švenčių, nei 
mūsų vėliavos spalvų, o lie
tuvių šnipų, paprastai, ne
būdavo.

Nepamirštama liko man 
pirmoji Vasario 16—toji, at
vykus į Ameriką. Atvykau 
sausio priešpaskutinę dieną 
1966 metais. Netrukus ir toji 
šventė. Sužinojau, kad Bo
stone prie gubernatoriaus 
rūmų tą dieną bus pakelta

Amerikos prezidentas R. 
Reagan savo kaip preziden
to pirmojoje spaudos kon
ferencijoje apie Sovietų Są-. 
jungą pasisakė labai atvirai, 
ko iki šiol nei diplomatijoje, 
bei valstybių galvos tokiais 
terminais nekalbėjo. 
Susumuodamas sovietų lai
kyseną ir ėrjimus nuo rusų 
revoliucijos iki šiandie prez. 
R. Reagan priminė, kad so
vietų viršūnės nuo pat pra
džios iki šiandie niekad ne
silaikė jokių susitarimų, o 
naudojo apgaulę, šantažą ir 
kitokias priemones siekiant 
savų tikslų — užvaldyti pa
saulį. Drauge perspėjo tiek 
savus, tiek ir kitus diploma
tus, tariantis su sovietų ats
tovais, tai turėtų dėmesy. 
Po jo pareiškimo sovietų 
šaltiniai to nekomentavo, tik 
priminę, kad Amerika ser
ganti militarine manija. 
Reagano politikos pirmuoju 
punktu eina Amerikos galy
bė ir jos prestižas, kad atei

Lietuvos vėliava. Nuvažia
vau gerų žmonių padedama. 
Nedidelis būrelis lietuvių 
jau laukė. Buvo darbo diena, 
žmonės dirba, mažai tesusi
rinko. Kai pamačiau kylan
čią aukštyn Lietuvos tris
palvę, išgirdau “Lietuva Tė
vynė mūsų, Tu didvyrių že
me...”, ašaros aptemdė akis. 
Ten, savoj Tėvynėj girdė
jome keiksmus, koliojimus: 
buržuazinė Lietuva, fašisti
nė Lietuva, banditų žemė... 
O čia, svetimam krašte, už 
jūrių—marių — Lietuva — 
didvyrių žemė. Sunku per-

Nukelta į psl. 3 

tyje su ja būtų skaitomasi ir 
niekas nedrįstų jai grasinti 
ar įžeidinėti /turint minty I- 
rano atveją/.

Pernai spalio 24 d. Jungti
nių Tautų Organizacijai su
ėjo 35 metai, bet per tą laiką 
jos autoritetas pasaulyje 
neišsivystė, o pastaruoju 
metu netgi gerokai kritęs. 
Dažnai visai nekreipiama 
dėmesio į JTO sprendimus 
ir rezoliucijas, su jais nesis
kaitoma. Amerika dar prie 
Carterio suabejojo šios or
ganizacijos prasmingumu ir 
net yra užuominų, kad JAV 
galinčios iš Jungtinių Tautų 
išstoti kaip tik dėl to, kad 
kiti kraštai J.T. autoriteto 
nepripažįsta Iki šiolei 
Amerika pati viena paden
gia apie vieną ketvirtį visų 
Jungtinių Tautų išlaidų.
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Mintys Vasario 16 proga

Jau šešiasdešimt antrą 
kartąmžnžme Vasario 16—ją 
— Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventę, kuri 
pasidarė kiekvieno lietuvio 
gyvenimo tikslu ir idealu. 
Tikslu, nes Vasario 16—sios 
atsiektais, vaisiais tauta gy
veno tik 22 metus, o visi kiti 
metai praėjo kovų, siekimų, 
desperatiškų pastangų žen
kle. Ir šiandie, praėjus ke
turiasdešimt vieneriems 
metams, kai esame netekę. 
Lietuvos nepriklausomybės, 
Vasario 16—ji visai lietuvių 
tautai vėl iškilo idealu, lie
tuviško gyvenimo tiesiogi
niu siekimu ir giliausia pra
sme.

Siekti lietuvių tautai lais
vės ir Lietuvai nepriklau
somybės Vasario 16—ji 
kviečia ir įpareigoja visus 
lietuvius, nežiūrint, kur jie 
gyventų ir ką bedirbtų. Tai 
nėra tik atskirų asmenų už
davinys, ambicija iškilti, pa
garsėti, pasižymėti, o is tie
sų kiekvieno, kas tik prisi
pažįsta lietuviu. Juk kokia 
prasmė vaidinti lietuvį nieko 
nedarant tos pačios lietu
vybės ir Lietuvos naudai.'

Kiekviename Vasario 
16—sios minėjime su pagar
ba prisimename mūsų ano 
meto tautos vadus, asme
nybes, privedusius prie Lie
tuvos nepriklausomybės pa

mūsų tautos praeities žy
giais nesiryžtant eiti jų pra
mintu keliu. Juo labiau da
bar, kada vėl Vasario 16— 
sios idealas yra pakibęs ore 
ir yra ne turimas, o tik sie
kimas objektas. Šiam žygiui 
turėtų būti pasiruošus visa 
tauta be svyravimų ir abe
jonių

Teoretiškai apskaičiuojant 
šisai Lietuvos nepriklau
somybės idealas šiandie 
mums stovi daug arčiau, ne
gu jis buvo 1918 metais: 
šiandie ne tik visa tauta pil
nai apsišvietus, nepalygina
mai tautiniu atžvilgiu są
moningesnė, negu anuomet; 
per šimtą dvidešimt metų 
pasaulis apie Lietuvą buvo 
visai užmiršęs, tad reikėjo 
ne tik fiziškai kovoti kraują 
liejant su tiesioginiais prie
šais, bet lygiai ir vesti at
kaklią kovą politinėje ir di
plomatinėje arenoje sten
giantis įtikinti, kad tokia 
lietuvių tauta egzistuoja, iš
sikovojo laisvę ir reikalinga 
oficialaus pripažinimo. Tuo 
tarpu šiandie, nors Lietuva 
ir isnykusi is pasaulio vals
tybių sąraso ir žemėlapio, 
bet vis tiek ji žinoma, o dau
gelio valstybių netgi egzi
stuojanti jei ne praktiškai, 
tai bent teisiškai — de jure. 
Ir tai yra šios dienos lietuvių 
rankose galingas kozeris, ko

skelbimo, prisimename ir lietuviai 1918 metais iš viso 
neturėjo. Tokiu būdu gali
mybės Lietuvai atgauti lai: 
svę šiuo 
alesnės, negu kodais. ,/'•

Čia suminėtieji faktai, liu
dija šio meto mūsų politinės 
padėties pranašumą, negu 
kad buvo 1918 metais, suda
ro tik lietuvių ir Lietuvos 
bylos lengvinančias aplin
kybes. Pats tikrasis tautos 
laisvės ir Lietuvos nepri-

tuos pilkasermėgius sava
norius, kurie Lietuvai ne
priklausomybę atkovojo, tuo 
pačiu atsiekė Vasario 16 ak
tu deklaruotą tikslą. Taip, 
minėjimuose visa tai prisi
mename ir juos pagerbdami 
apgailime faktą, kad šiandie 
tos nepriklausomos Lietu
vos neturime.

Tačiau neužtenka vien tik 
iš tolo gėrėtis ir didžiuotis

Apgailėdami

A.A.
KAZIMIERĄ SADAUSKĄ 

l

jo žmoną Eleną, dukrą Reginą, sūnų adv. Ričardą ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Kostas, Irena ir Viktoras
į Bagdonavičiai

Netekus brangaus vyro, ir mielo tėvelio

KAZIMIERO RADAUSKO,

drauge liūdėdami nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Eleną, 
dukrą Reginą, sūnų advokatą Ričardą ir visus 
artimuosius.

J.J. Žemaičiai

Mielam A. A.
KAZIMIERUI BADAUSKUI

-mirus, jo didžiai gerbiamą žmoną ir visus šeimos narius 
skausmo valandoje giliai užjaučiame.

V. ir T. Skrinskai

klausomybės faktorius yra 
pati lietuvių tauta, nedvejo
dama pasiryžusi tą laisvę ir 
nepriklausomybę atgauti 
bet kokia kaina. Laisvės 
niekas veltui nedalina, o už 
ją reikia nuolat kovoti: ko
voti norint ją išlaikyti, ir ko
voti jos siekiant.

Už laisvę lietuvių tauta ko
voja jau virs 40 metų: 1941 
metų sukilimas, dešimtį me
tų užtrukęs partizaninis ar- 
ba išsilaisvinimo karas, o jau 
trisdešimt metų vykstanti 
pasyvi rezistencija yra ne
nutrūkusį kova už laisvę, 
kuri iš tautos pareikalavo 
per tą laiką gal nepalygi
namai daugiau aukų, negu jų 
buvo sudėta 1918 — 1920 
metais. Ir toji kova neat
lyžta, o kaskart vis stiprėja. 
Ir tai vyksta kaip tik pačioje 
pavergtoje Lietuvoje, kur 
viskas okupanto griež
čiausiai suvaržyta ir kiek
vienas .pajudėjimas, net 
tautos laisvės paminėjimas 
nuožmiausiai baudžiamas 
kalėjimais, katorgomis, net 
mirtimi. Ten tikrai vyksta 
kova už laisvę ir nepriklau
somybę, ir iš visų apraiškų 
matosi, kad toji kova kas
kart stiprėja.
h kitos pusės kaip yra su 

lietuviais už Lietuvos ribų? 
Ar tie Vasario 16 siekiamieji 
idealai galioja tik Liestuvoje 
esantiems, ar kiekvienam 
lietuviui,, kur jis bebūtų? 
Nors nė vienas lietuvis nėra 
ir negali būti išskirtas ar at
leistas nuo tautinės parei
gos, vis tik jaučiamas po 

^trisdešimties išeivijos metų 
gal net ja-

1. r* .d r.J r. ' — ______________________T

Amerikos politinis posūkis
Amerikoje perėmus vado

vybę prezidentui R. Reaga- 
nui, staiga pasikeitė Ame
rikos politinė linija. Jeigu 
anksčiau galiojo tik ameri
kiečių nuolaidos visose sri
tyse pasaulio politikoje, tai 
šiandie, prie naujos Ameri
kos administracijos, šia pra
sme politika radikaliai atro
do pasikeitusi: visos politi
nės ir diplomatinės veiklos 
pagrindan dedamas pirmoje 
eileje Amerikos prestižas, o 
tai reiškia pačios Amerikos 
užsiangažavimą pilnai atlikti 
ir įvykdyti savo įsipareigo
jimus, kur Amerika yra 
įsivėlusi.

Todėl prie dabartinės ad
ministracijos vadovaujant 
prez. R. Reaganui, Amerika 
pasiryžusi

a/ sustiprinti savo 1 
galybę, kad kiekvienas skai
tytus! su Amerika kaip su 
Eirmaeile valstybe , kad 

iekvienas ją respektuotų, 
b/ kad Amerika nėra pa

juokai ir niekas su ja negali 
žaisti.

Šios politikos akivaizdus 
paties prezidento atviras 
pareiškimas jo spaudos kon
ferencijoje, kur jis iškėlė ir 
pabrėžė, kad santykiuose su 
Sovietų Sąjunga reikia būti 
ypatingai atsargiems tiek 
derybose, tiek įsipareigoji
muose, nes Sovietų 
Sąjungos Vadovybė ir dip-
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Senatorius J. Knight sveikina
Šalia kitų sveikinimų ALB draugas ir ypač palankus 

Krašto Tarybos Suvažiavi- Lietuvos bylai. Jo sveikini
mą pereitų metų pabaigoje mo žodi skelbiame origina- 
sveikino ir senatorius John loję kalboje ištisai. Red. 
Knight, didelis lietuvių,

Dear Members of the Council,

Please accept my best wishes for a successful meeting 
of the Australian Lithuanian Community Federal Council 
from 29 to 31 December.

I maintain close contact with the Canberra Lithuanian 
community (and am a member of the Lithuanian Club) 
and admire the spirit and determination of Lithuanians 
to continue the fight for freedom and your cultural heri
tage against Soviet oppression. I was especially impres
sed by Simas Kudirka whom I met this year and I was 
interested to hear from Simas about his experiences and 
sufferings under the Russian regime.

I also recently had the pleasure to meet Bishop Brizgys 
when he visited Australia. Those discussions were most 
valuable to me.

Kindest regards,

Yours sincerely, 
John Knight

S enator for the Australian Capital Territory

šąlimas. Pasyvumas ir net 
daugelio abuojumas mūsų 
gyvybiniams tautiniams 
reikalams matosi iš akivaiz
džių nutautėjimo apraiškų 
(ypač šeimose), iš susigyve
nimo su esama padėtimi, net 
rezignacija “pries vėją ne
papūsi“, ii bendro nusista
tymo lietuvių
bendruomenės atžvilgiu, ir 
1.1. Būtų galima ir daugiau 
išskaičiuoti liūdnų faktų, 
įskaitant ir mūsų viršūnių 
tarpusavio nesutarimus, tad 
ir atsistoja didžiulis klau
stukas — ar išeivijos lietu
viai esame kovotojai už Va- - 
sario 16 idealus ir siekimus, 
ar tik pasyvūs stebėtojai?

(v.k.j

lomatija pagrįsta melu, suk
čiavimu ir nesilaikymu jokių 
susitarimų. Šios veidmai
niškos politikos Sov. Sąjun
ga laikėsi nuo pat revoliu
cijos iki šios dienos. Tai bene 
pirmas politikas ir valstybės 
galva, kuris išdrįso pasakyti 
tai, kas seniai reikėjo pasa
kyti. Po Reagano tokio pasi
sakymo Maskva praktiškai 
nieko nereagavo, o tik pa
reiškė, kad Amerika “apsi
krėtusi militarine manija“.

Bet gi kas skaitosi su tais, 
kurie neturi reikiamos galy
bės santykiuose su lutais 
kraštais, ypač su tokiais, 
kurie nenori ir nesiekia mi- 
litariškai pirmauti ir tuo pa
čiu kitus kraštus šantažuoti. 
Reaganas nedviprasmiškai 
Eabrėžė, kad Amerika turi 

ūti pirmaeilė pasaulio ga- 
lybė, su kuria kiekvienas 
turi skaitytis. Aišku, jis ne
pasakė, kad visi klausytų 
jos direktyvų, bet davė su
prasti, kad Amerika niekad 
nenusileis jokiems šanta
žams, kokių buvo netolimoje 
Sraeityje. Kitaip sakant, 

eaganas nori atstatyti ir 
kitų, ypač Amerikos sąjun
gininkų, akyse Amerikos 
prestižą, kad ja būtų galima 
remtis ir pasitikėti.

Ar pavyks Amerikos pre
zidentui tokius už užsianga
žavimus pravesti, tai vėlin
tas klausimas, nes ir prezi

RAGINA UŽDRAUSTI 
MIRTIES BAUSMĘ

Politinių belaisvių likimu 
besirūpinanti Tarptauti

nė Amnestijos organizacija 
paragino Jungtinių Tautų 
organizaciją uždrausti mir
ties bausmę pasaulyje, kaip 
nesuderinamą su pagrin
dinėmis žmogaus teisėmis. 
Amnestijos organizacija su
stiprins taip pat savo kovą 
Ijrieš sąžinės ir politinių be- 
aisvių kankinimą kalėji

muose ir psichiatrinėse ligo
ninėse. Šiuo klausimu ji taip 
?at kreipsis į Jungtinių 

autų organizaciją, raginant 
ją paremti Amnestijos or- > 

jganizacijos reikalavimą, kad - 
Visų kraštų vyriausybės lei
stų pravesti inspekcijas ka
lėjimuose ir kitose kalinimo 
vietose.

dentas nėra visagalis, bet 
mestas Reagano šūkis pa
saulyje atstatyti Amerikos 
prestižą ir ja pasitikėti, 
susilaukė didelio pritarimo 
pačių amerikiečių tarpe, ku
rie ir pasisakė už jo rinkimi
nėje kampanijoje atskleistą 
politiką ir už jį. patį.

Dar būtų sunku daryti toli 
siekiančias išvadas, kaip a- 
teityje Amerika laikysis, ta
čiau jau šiandie aišku, kad 
Amerika negali izoliuotis 
nuo viso pasaulio, nes čia 
priklauso ne tik Amerikos 
politika, bet ir ekonomija. 
Todėl ir nenuostabu, kad 
yra pasaulyje vietų, kurias 
Amerika laiko sau gyvybi
nėmis ir neketina jų užleisti 
bet kokia kaina.

Kiekvienu atveju su nauja 
administracija ir vadovu 
prez. R. Reaganu Amerika 
keičia savo kryptį fr laiky
seną. Jeigu prez. Reaganas 
akcentavo Amerikos presti
žo svarbą, matyt, kad jis to 
yra rimtai užsibrėžęs. Gal 
dėl to ir daugelis Amerikos 
sąjungininkų šiandie po to
kių prezidento pareiškimų 
žiūri į Ameriką daugiau su 
pasitikėjimu, negu anksčiau, 
kada Amerikos vadovybė 
pasaulio politikoje vadova
vosi tik nuolaidomis, kad 
niekas jos neįtartų, jog 
griauna atolydžio — de- 
tentės politiką ir darosi grė
sminga taikai. Gal kai kam 
naujoji Amerikos politika ir 
atrodo pavojinga, tačiau 
kiekvienu atveju bet koks 
ėjimas surištas su atitin
kama rizika.
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NEPAVARGTI KOVOJE UŽ LIETUVĄ

Šventi tokį kontrastą. Už 
etuvos vėbavą, rastą na

muose, teisė 10 metų kator
gos, o čia mūsų vėbava ger
biama, plevėsuoja prie gu
bernatoriaus nūmų. Toks 
lūžis iš karto neįmanoma ra
miai pakelti, tik laikas pri
gesina visokius sunkius per
gyvenimus, prisiminimus ir 
palyginimus.

Tačiau Lietuvos žmonių 
sunki daba, matytos nekaltų 
žmonių kančios visai negab 
išdilti iš atminties, nors jau 
nemažai metų pragyvenau 
ramiai šioje laisvės šaly.

Lietuva šiandieną mūsų 
tautiečių lūpose ir širdyje. 
Ta proga nepamirškime pa
kratyti savo sąžinę, paklau
siom savęs, ką gera per 
šiuos metus padariau pa
vergtai Tėvų žemei?

Visi jaučiamės patriotais, 
bet ne visi vienodai supran
tame patriotizmą. Yra 
manančių, kad mylėti tėvy
nę užtenka ilgėtis sodybų ir 
miškų su gegutėmis, lak
štingalomis, vieversiais; 
upių ir ežerų gėlėtais kran
tais ir viso, kas mus džiugi
no, kas lengvino mūs gyve
nimą tenai.

Atsitiktinai sušnekus su 
vienu betuviu patriotinėm 
temom, jis. pasakė: “Svarbu 
žemė!“. Nebijokim, 
žemės į Sibirą neišveš, dau
giau rūpinkimės tauta, ji yra 
pavojuje! Iš tikrųjų, ne 
žemė, bet mūsų tauta šau-

Iš metų j metus minime 
Vasario 16—ją. Tą dieną 
prieš 62 metus Lietuvos Ta
ryba paskelbė Lietuvos val
stybinės nepriklausomybės 
atkūrimą.

Kaizerinė Vokietija tą Lie
tuvos teisę buvo pripažinusi, 
tačiau ir toliau laikė kraštą- 
užgniaužtą okupacinėmis 
replėmis, iki vakaruose karą 
pralošė ir buvo priversta 
atitraukti savo karines jėgas 
iš lytuose užimtų kraštų, 
taigi ir iš Lietuvos. Deja, 
paskui jas slinko i vakarus 
rusų raudonosios armijos 
masės, nešdamos Lietuvai 
naują pavergimą.

Užsitęsus vokiečių okupa
cijai lietuviams gynimosi 
pozicijų nebuvo galima pa
ruošti, o viltis prisiprašyti 
kitų, toliau nuo Lietuvos e- 
sančių valstybių karinės pa
galbos, liko tuščia iliuzija. 
Tuo metu raudonosios armi
jos daliniams jau braunantis 
l mūsų kraštą ir artėjant 
prie Vilniaus, nebuvo kitos 
išeities, kaip pasipriešinti 
įsibrovėliams rusams bet 
kokia kaina ir šaukti vyrus 
savanoriais suformuoti Lie
tuvos kariuomenės bran
duolius.

Man pačiam buvo pavesta 
skubiai sudaryti ginkluotą 
branduolį ginti pačią Lietu
vos sostinę. Per savaitę pa
vyko sutraukti apie 500 sa
vanorių, deja, be ginklų: 
teturėjome vos apie 50 šau
tuvų, keliolika revolverių, 
du lengvuosius ir vieną sun
kųjį kulkosvaidi, kiek dau
giau rankinių granatų. En
tuziastingai veikdami 
buvom net iškėlę Gedimino

Atkelta iš psl. 1

kia: S.O.S. /tai skęstančių 
šauksmas/.

Ilgų metų izobacija nuo 
tautos kamieno, žiauriai 
skirtingos vienų ir kitų gy
venimo sąlygos mus visiškai 
išskyrė. Kai bent kiek pra- 
laisvėjo susisiekimas ir pra
dėjome lankyti vieni kitus, 
pasirodė būdna padėtis: 
mes nesuprantam vieni kitų, 
nebesusikalbam, kaip Babi
lono bokšto statytojai. Ir 
nėra ko labai stebėtis. Lais
vojo pasaulio žmonės gyve
na normalų laisvą gyvenimą, 
o anie visą laiką gyvena 
persekiojami, skurde, kalė
jimuose, baimėje dieną ir 
naktį. Tą baimę iš ten kiek
vienas vežasi kartu su sa
vim, išskyrus tuos, kuriems 
nebereikia grįžti. Toji baimė 
įaugus jiems į kūną, kraują 
ir sielos gelmes. Ar tokie 
gab rasti bendrą kalbą su 
laisvėje gyvenančiais žmo
nėmis? Ir šio pasaubo žmo
nėms sunku anuos suprasti. 
Todėl visiškai pateisinamas 
pirmųjų bendravimo metų 
nepasitikėjimas vienų kitais. 
Tačiau šiuo metu, kada mū
sų spauda mirga Lietuvos 
pogrindžio raštų skiltimis, 
kada LKB—čios Kronikų jau 
išleidžiama penkta knyga, O 
“Aušros“, rodos, trečia, dar 
ir kitokių ašarom ir krauju 
rašytų dokumentų, kurie 
prašosi skaitomi ir leidžiami, 
dabar nebegalima pateisinti 
tų, kurie meta akmenį į pa

VASARIO 16 MININT
Balys Steckis

pilies bokšte Lietuvos vėlia
vą kaip simbolį kovojančios 
tautos už išsilaisvinimą.

Tačiau nors labai skubėjo
me susiorganizuoti, bet Vil
niaus apginti nuo rusų įsi
brovimo negalėjome stoko
dami ginklų ir šaudmenų. 
Tad sausio 5 d. teko iš Vil
niaus pasitraukti per Lent
vari į Kauną, kur prieš ke
bas dienas jau buvo pasi
traukusi ir mūsų 
vyriausybė.
Tuo metu Kaune dar nebu- ______

vo suspėta sudaryti nė pa- tokį idealą ir kietai kovoti.
b/ Kad tokią kovą laimėjus, 

mažai tautai būtina sau už
sitikrinti miUtariškai pajės- 
gesnio kaimyno realią pa
galbą prieš grėsmingą prie-

c/ Nepasikbauti laisvės ir 
išlaisvinimo pažadais tobau 
nuo Lietuvos esančių val
stybių, nors labai galingų, 
nes lemiamu momentu rea
lios pagalbos galima ir ne
sulaukti.

Atsakant į antrą klausimą 
reikia su apgailestavimu 
pripažinti, jog antrojo pa- 
saubnio karo paskelbtas 
Lietuvos neutralumas ne
buvo jokia reali priemonė 
jos valstybinei egzistencijai 
išsaugoti, o tik surišo rankas 
Lietuvos diplomatijai siekti

našiaus karinio branduolė- 
lio, kaip mums Vilniuje. Be 
to, mieste jau švaistėsi iš 
Maskvos atsiųsti bolševiki
niai komisarai. Jie organi
zavo Kauno padugnes prieš 
Lietuvą mus pasitikdami 
šūviais iš pasalų, kai žygia
vome kolonoje iš geležinke
lio stoties į miesto centrą. 
Vilniaus savanoriams tat 
buvo lemta laikinai tapti 
Kauno saugumui ir besiku
riančios valdžios atrama.

Faktiškai ir Kaunas jau 
buvo rusų raudonosios ar
mijos supamas iš rytų ir 
šiaurės. Ano meto Lietuvos 
vyriausybei buvo pavykę 
lalenkti Benį yną, kad susi- 
aikytų nuo tolimesnio vo
kiečių kariuomenės atitrau- _________ t______
dmo ir perleistų mums gin- Vokietijos, tada pajėgiausio 
dų ir aprangos Lietuvos ka- kaimyno, pagalbos apsi-
riuomenei. Tik talkinant 
Vokietijai, nors ir karą pra
laimėjusiai, anuo Lietuvai 
lemtingu momentu, mums 
fiavyko kad ir labai pavė- 
uotai suorganizuoti 

Lietuvos, kariuomenę ir jos 
sudėtomis kraujo aukomis 
išgelbėti Lietuvą nuo rusų.

vergtą brolį, neturintį jokios 
nei žodžio, nei veiksmo lais
vės. Nebepateisinami tie, 
kurie nesistengia išmokti 
atskirti pavergėją nuo pa
vergtojo. Dabar tam jau yra 
sąlygos ir atėjęs laikas. Ne
galima pateisinti tų, kurie 
pavergtuosius daro ’’atpir
kimo ožiu’’ už savo nesan- 
taikas.
Pavergtoji Lietuva, nors ir 

nukraujavusi, bet nėra mi
rusi. Lietuvių tauta tebėra 
ne tik gyva, bet ir kovojanti. 
Kovos dvasia tautoje yra 
pasilikusi ir perduota vėles
nėms kartoms. Vietoj žuvu
sių, vietoj kalinamųjų ir iš
tremtųjų stoja nauji didvy
riai. Ir šiandien galingam 
okupantui, siekiančiam val
dyti pasaulį, maža Lietuva, 
nuteriota, sunaikinta, pris
lėgta ir nužmoginta, sudaro 
nelauktų problemų.
Kas daryti okupantui su tuo 
pagadintu, neperauklėjamu, 
nepalaužiamu betuviu, lat
viu, estu, ukrainiečiu? Viso
kį metodai jau išbandyti, 
kraujo ir ašarų upės išbetos, 
bet tikslas nepasiektas — jie 
gyvi ir dar Kietesni, negu 
pirma. Atbuvę katorgoj 10 
ar net 25 metus, nebijo gauti 
tą dozę. Maža to, jie ir toje 
Sibiro katorgoje apaštalau
ja. Sušaudyti — nepatogu, 
nes jau dabar visos žinios iš- 
Elaukia į platų pasaub. ne- 

eįmanoma paslėpti, kaip
Nukelta į psl. 5

Savaime čia kyla klausimų:
1. Ko galima pasimokyti iš 

anų nepamirštamų laikų?
2. Ar mokėjome tomis pa

mokomis pasinaudoti, kada 
po 22 laisvo valstybinio gy
venimo metų Lietuvai vėl 
kilo mirtinas pavojus?

Į pirmąjį klausimą būtų to
kie atsakymai.

a/ Valstybės suverenumui 
atkurti neužtenka politikos 
vadovų kolektyvo ir tik de
klaruoti valstybinę nepri
klausomybę, bet reikia už 

drausti nuo Šov. Sąjungos 
grėsmės.

Susilaikymas nuo žygio į 
Vilnių, kai išryškėjo, jog 
Lenkija atitraukė savo oku- 
Eacines jėgas iš Vilniaus 

rašto buvo padaryta fatali- 
nė klaida. Jos pasėkoje ano 
meto Lietuvos vyriausybė 
tuo prarado galimybę tikėtis 
Vokietijos pagalbos prieš 
Sov. Sąjungą ir tuo pačiu 
sudarė Maskvai sąlygas ui- 
kergti Lietuvai rusų įgulas. '

Tokia pat buvo fatalinė
klaida neturėjimas parengtų 
Lietuvos karinių pajėgų ir 
susilaikius nuo pasipriešini
mo rusams 1940 metais. To
kia pat klaida, kad paskuti
nioji Lietuvos A. Merkio 
vyriausybė neparodė jokio 
[įasipriešinimo nei forma- 
aus protesto prieš sovietų 
agresiją. Taip pat buvo vy
riausybės klaida, kad drau
ge su prež. A. Smetona ne- 
Easitraukė į užsienį ginti 

ietuvos valstybingumo po- 
btiniai diplomatinėmis prie
monėmis, kaip kad mūsų to 
meto diplomatai Kaunui bu
vo iš anksto patarę.

Kada Lietuvos valstybin
gumas minėtų klaidų pasė
koje jau buvo sužlugdytas, 
Lietuvos atkūrimo ėmėsi vėl 
tie patys nepriklausomybės 
kovų savanoriai talkinant 
patriotiškam jaunimui. Pa
našiai kaip 1918—1919 me
tais, jiems buvo aišku, kad 
be aukų nepriklausomybės 
niekas neduoda.

Po betuviu aktyvistų fron
to vėliava jaunimas išnau
dojo rusų-vokiečių gink
luotą susirėmimą mūsų že

Literatūrinė Vinco Krėvės 
vardo (Kanadoje) premija, 
skiriama kas antri metai, už 
1979—1980 metus paskirta 
poetui Henrikui Nagini už 
poezijos rinkinį "Prisijau
kinsiu sakalą“. Įteikiant 
premiją ta proga buvo su
rengtos didelės iškilmės 
Montrealyje ir pagerbtas 
poetas laureatas.

mėje: 1941 metais birželio 
22 d. pradėjo tautos suksi
mą prieš sovietinį okupantą 
ir jį laimėjo. Tuo aktu 
Lietuva tapo išjungta iš So
vietų Sąjungos, o naujos 
krašto vyriausybės paskel
bimu buvo atkurtas Lietu
vos valstybinio suverenumo 
vykdomasis organas vieton 
bolševikų 1940 metais su
naikintos A. Merkio vyriau
sybės.

Pagal Lietuvos Konstituci
jos muostatą ’’valstybės su
verenumas priklauso tautai“ 
Todėl jos, kaip valstybės ti
krojo suvereno kraujo auka 
pastatytos krašto vyriausy
bės kvestijonuoti negab jo
kia svetima valstybe. Tuo 
labiau, kad vyriausybė buvo 
ne tik paskelbta, bet 
išsilaikė krašto priekyje, iki 
kito Lietuvos okupanto ne
buvo nušalinta, nepanaikina 
jos teisinio buvimo, nes 
okupanto, juo labiau karą 
pralaimėjusio, padarytiems 
arbitražams teisinės gabos 
neteikiama.

Būtų buvę logiška ir prak
tiškos pobtikos vykdymo 
požiūriu privalu bazuotis 
minėtosios vyriausybės to
limesniu teisiniu buvimu. 
Reikia labai apgailestauti, 
kad Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas 
/VLIKas/ susidaręs Lietu
voje rezistencijai prie nacinę 
okupaciją, buvo nuėjęs klai
dingu kebu: vietoj pradėjęs 
savo veiklą dėl Lietuvos lai
kinosios vyriausybės nuša
linimo, savo 1944 metų va
sario 16 dienos deklaracija 
užsiangažavo sudaryti kaž
kokią kitą Lietuvos vyriau
sybę. Kai vyriausybės rei
kalu VLIKas jau buvo ši
taip susipainiojęs, o į karo 
pabaigą dar atsikūrė užsie
nyje, sakyto uzurpacinio įsi
pareigojimo realizavimas 
jam iš viso jau buvo neįma
nomas. Be to, grįžimas ir 
bazavimasis 1941 metų su
kilimo pastatyta vyriausybė 
irgi buvo sukliudytas, tai iki 
šiol ir bkome be savo egzib- 
nės vyriausybės, kaip teisi
niai kompetetingo organo 
manifestuoti užsienyje Lie
tuvos valstybingumą bei 
ginti Lietuvos suverenines 
teises santykiuose su kito
mis valstybėmis bei tarp
tautiniuose forumuose.

Tuo tarpu kaip ir 1919 m., 
taip ir dabar vėl iškilęs rei
kalas siekti vakarų kaimynų 
talkos. Nors bendros sienos 
su Vokietija neturime, bet 
su Vokietija yra interėsų 
bendrumas. Neabejoju, kad 
šią padėtį geriausiai sektųsi 
išnaudoti Lietuvos naudai, 
jei operuotume 1941 metų 
sukilimo pastatytos vyriau
sybės vardu. Juk 1941 metų 
biržebo sukilimas nebuvo 
joks nedraugingumo aktas 
vokiečių tautai, bet prie
šingai — jai tik draugingas, 
nors ir išsivystęs į konfliktą 
su ano meto Vokietijos hit
lerine vadovybe. Juo labiau, 
kad pats JAV prezidentas J. 
Carter dar visai neseniai 
buvo viešai pareiškęs, jog 
Vokietiją laiko pajėgiausiu 
NATO nariu ir pačiu patiki
miausiu JAV sąjungininku.

Mes dar turime teisiškai 
išsilaikiusią 1941 metų Lie
tuvos sukibminę
vyriausybę, pastatyta be- 
tuvių kraujo auka. Bebeka 
tik užpildyti dabar vakuo
jančias vietas jos ministerių 
taryboje ir tuo operuoti.
Baigdamas sveikinu visus 

betuvius ne tik Austrabjoje, 
bet ir visame pasaulyje Lie

tuvos nepriklausomybes pa
skelbimo proga. Telaimina 
Viešpats Lietuvą ir betuviu 
tautą. -j r '
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MIRUSIEJI
A.A. RIMAS POŠKUS

Sausio 28 d. Sydnejuje 
staiga mirė Rimas—Rai
mondas
Poškus—Paškevičius, 43
metų amžiaus.Velionis gimė 
Kaune penkių brolių ir dvie
jų seserų šeimoje, iš visų 
jauniausias. Tėvas Vincas 
Paškevičius tarnavo Lietu
vos Banke, visus vaikus iš
leido j mokslus.

Rimas Vokietijoje baigė 
lietuviška pradžios mokyklą, 
lankė vokiečių gimnaziją. 
Emigruojant dėl ligos ilgiau 
užtruko Italijoje, mokėsi 
itališkoje mokykloje, kur jis 
S draugų, su kuriais 

ė ryšius ir būdamas 
Australijoje.

Australijoje mokėsi šv. 
Bernardo koledže Katoom- 
boje ir jį baigęs dirbo gele
žinkelio įsitaigoje. Žadėjo 
studijuoti, bet vedus planai 
pasikeitė. Išaugino du sūnus 
ir dvi dukras. Vėliau pasi
traukė iš geležinkelio ir ga
vo jį patenkinantį darbą 
AGL kompanijoje Bank- 
stown įstaigoje, kur išbuvo 
iki mirties.
Pastaraisiais metais jis bu

vo užsidaręs, prisirišęs prie 
šeimos ir gilinosi į lingvisti
nius mokslus. Rimas kalbėjo

Žinelės
VIENA DIENA AREŠTO

Pereitų metų pabaigoje 
Washingtone prie sovietų 
ambasados protestuojant 
prieš Afganistano okupaciją 
jaunimo demonstraciją, kuri 
labai plačiai pagarsėjo, nes 
įsikišo Amerikos policija ir 
eilę demonstrantų apkaltino 
įstatymų laužymu. Pagal 
įstatymą jokie demonstran
tai negali prieiti arčiau per- 
50 metrų nuo tos vietos, 
prieš kurią
demonstruojama. Mūsiškiai 
peržengė tą ribą, net kiti 
prie sov. ambasados vartelių 
grandinėm prisirišo. Policija 
suėmė keliolika lietuvių jau
nuolių, jų tarpe kun. Puge- 
vičių, Simą Kudirką ir kt. 
Kiti buvo paleisti, bet iškel
ta byla trims — kun. Puge- 
vičiui, R. Stirbiui ir M. 
Aisčiui. Neseniai įvykęs tei
smas jiems užkrovė po vieną 
dieną kalėjimo, bet buvo pa
leisti, nes užskaityta pralei
stas laikas arešte suėmimo 
metu. *»♦

Jau užpatentavęs 91 išra
dimą chemijos srityje, išra
dėjas Kazys Sekmakas mi
nimas kaip lietuvis, univer
sitetą baigęs Kaune.

*»♦ ___

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!
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laisvai ir rašė septyniom 
kalbom. Tarp kitataučių jis 
jautėsi kaip lygus tarp lygių, 
bet visur pabrėždavo, kad 
esąs lietuvis, gimęs Lietu
voje. Nuolat bendravo su 
lietuviais, net vienu laiku 
sėkmingai vaidino
Sydnejaus Atžalos teatre.
Laidojimo apeigas pravedė 

kun. P. Butkus ir velionį į 
amžino poilsio vietą palydė
jo gausus būrys giminių, 
draugų, pažįstamų ir ben
dradarbių.

SUDIEV, KAZY SADAU
SKAI...

Negailestinga mirtis vėl 
aplankė ? Sydnejaus 
lietuvius. Vėžio iškankintas 
sausio 31 d., vakare, ligoni
nėje mirė Kazys Badauskas.

Kazys Badauskas gimė 
1919 m. gruodžio 10 d., Že
maitijoje, garsioje Luokės 
parapijoje, ūkininku šeimo
je. Jis augo 2 seserų ir 4 
brolių draugystėje, Žemai
čių sostinėje Telšiuose lankė 
suaugusių gimnaziją ir mu
zikos mokyklą. Vėliau mo
kytojų seminarijoje ir amatų 
mokykloje davė muzikos 
pamokas, mokė groti smui
ku. Mokytojų seminarijoje 
susipažino su Elena Vitke
vičiūte. Lietuvoje pradėta 
judviejų pažintis tęsėsi ir 
Vokietijoje, kur 1944 m. su
kūrė lietuvišką šeimą. Po 
karo Vokietijoje gyveno 
prancūzų zonoje, Trossinge- 
ne, kur Kazys galėjo tęsti 
konservatorijoje muzikos 
studijas.
■ 1949 m. prieš Velykas at
vyko į Australiją ir pradėjo 
kurtis Sudnejuje. Kaip 
mūsų visų ateivių, taip ir 
Kazio Badausko pirmieji 
žingsniai svetimoje žemėje 
buvo sunkūs. Padedamas 
žmonos ir būdamas darbš-
tus, energingas gerino savo 
dalią. 1950 metais gimė sū
nus Ričardas, gi 1959 m. du
kra Regina. Velionis Kazys, 
nors apkrautas kasdieniniu 
darbu ir šeimos rūpesčiu, 
sėkmingai ir gražiai įsikūrė. 
Svarbu pabrėžti, kad Kazys 
Badauskas nepamiršo savo 
pareigų katalikų bažnyčiai, 
lietuvių tautai ir bendruo
menei. Jis dau dirbo Sydne
jaus Lietuvių Katalikų Kul
tūros draugijoje, kur jo dėka 
nemažai lėšų buvo sutelkta 
kultūriniams reikalams ir 
spaudai. Velionis Kazys Ba
dauskas buvo kilnus, nuo
širdus, pareigingas ir taurus 
lietuvis. Jis su žmona abu į- 
sijungė į lietuvių veiklą, au
gino savo vaikus lietuviško
je dvasioje, leido juos į sa
vaitgalio mokyklą, skautų 
organizaciją, tautinius šo
kius. Sūnus Ričardas baigė 
teisių mokslus, dirba kaip 
advokatas. Kazio ir Elenos 
Badauskų šeima padidėjo. 
1979 m. pabaigoje kai prisi
jungė marti čikagietė 
Ramunė Janušaitytė. Duktė 
Regina šiomis dienomis bai
gia gailestingų seserų mo
kyklą. Rodos, gyvenk ir 
džiaukis. Viskas atlikta, vai
kai užauginti, įsikurta. Deja, 
1977 m. pabaigoje Kaziui 
Badauskui padaryta pirmoji 
operacija. Viskas atrodo 

gerai, daug vilčių. Bet išsi
plėtęs vėžys ir toliau kanki
no jį.

Po trijų metų ligos išvar
gintas Kazys Badauskas 
iškeliavo amžinybėn, palik
damas liūdinčius žmoną

Nepaprasta dovana kiekviena proga!
Auksakalio rankų darbo medalionas "Vytis” iš aukso ar 

sidabro. Niekur kitur Australijoje negaunamas. Kiek
vienas lietuvis turėtų įsigyti ir didžiuotis savo herbu, 
ypač jaunoji karta.

Auksinis 9 caratų - $ 96, auksinis 18 caratų - $ 192, 
sidabrinis (925) $ 45 (be grandinėlės).

Užsakymus priima su pilnu apmokėjimu:

Station Gift Shop
SHOP 20, HURSTVILLE SUPER CENTRE 

ORMONDE PARADE
HURSTVILLE NSW 2220 Telephone: 570-3365 

(Savininkai lietuviai)
Jeigu nepatenkinti, per 10 dienų pristačius medalioną 
pinigai grąžinami

— ■ - ■■ . .................................. -■—■■■ I —■ ■ I ■

Mr. Mrs. Miss.................................................
Adresas...........................................................

Užsakau medalioną: aukso □ sidabro □ 
(langelyje pažymėti skaičių). Su užsakymu siunčiu 
čekį $......sumai.

Parašas

Čekius rašyti: Station Gift Shop

A. A.
KAZIMIERUI BADAUSKUI

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną Eleną, sūnų Ričardą su 
žmona ir dukrą Reginą.

Pranas, Vincė, Gailius ir Renius
Antanaičiai

A.a. Kazys Badauskas

Eleną, sūnų Ričardą, dukrą 
Rginą, marčiąRanjunę, arti
muosius, draugus ir prie- 
telius. Lietuvoje savo brolio 
pasiges dvi seserys, o Ame
rikoje broliai Antanas ir Jo
nas.

Vasario 3 d. vakare tau
tiečiai pagerbė a.a. Kazį 
maldomis ir rožiniiu . At
sisveikinimo žėdį tarė Syd
nejaus Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugijos pirmi
ninkas p. A. Vinevičius. Šei

Laiškai Redakcijai

Gerb. Redaktoriau,

Pilnai pritariu Alb. Pociaus 
mintim /žiūr. M.P. Nr.4/ 
kur jis pasisako apie vėliavų 
nešimą Adelaidėje. Vėliavos 
duoda iškilmingumo įspūdį 
ir tai kelia susidomėjimo ir 
atkreipia daugiau į mus dė
mesio.

Tarp kita ko, jeigu neklys
tų, rengėjai ar iš nežinojimo, 
ar neapsižiūrėję prasilenkė 
su vietos įstatymais, nes ei
senoje po pamaldų ir sporto 
šventės atidaryme naudojo 
tik J.A.V. ir Kanados vėlia
vas be australų vėliavos 
Valstybinių vėliavų naudo
jimas yra įstatymų regu
liuojamas, ir ateities švenčių 
rengėjai turėtų su tais įsta
tymais susipažinti. Tai nėra 
vien tik mandagumo klausi
mas.

Čia verta dar kartą pagirti 
sportininkų dalyvavimą. 

mos vardu atsisveikino sū
nus adv. Ričardas Badau
skas. Sekančią dieną į gedu
lingas pamaldas Joachim 
bažnyčioje Likdombėje su
sirinko daug tautiečių ir ve- 
iionies pažįstamų kitataučių. 
Pamaldas laikė kunigai P. 
Butkus ir P. Martuzas. Pa
moksle kun. P. Butkus per
žvelgė Kazio Badausko gy
venimą, jo darbus ir nuo
pelnus. Kapinėse atsisvei
kinimo žodžius tarė Sydne
jaus lietuvių bendruomenės 
vardu dr. A. Mauragis, arti
mųjų ir prietelių vardu p.P. 
Nagys ir p. A. Skirka. Prie 
naujai supilto kapo nuskam
bėjo Marija, Marija ir Lie
tuvos himnas.

Mielas Kazy, iškeliavęs į 
Dievo dausas, ilsėkis ramy
bėje. b.B.

Juk ir kitos organizacijos 
turi savo vėliavas ir unifor
mą. Kur jos buvo?

Jūras Kovalskis

Gerb. Redaktoriau,

Canberros “Audėjėlės“ 
Tautinių šokių Grupės var
du norėčiau atkreipti dė
mesį į klaidą p. Alės 
rašytam straipsnyje apie 
Tautinių Šokių Šventę Ade
laidėje, atspausdintam šių 
metų 4—tam Nr.
Klaidingai paminėti p.p. R. 

ir M. Mauragiai kaipo šios 
grupės vadovai, greičiausia 
dėl to, kad ši žinia buvo pa
imta iš Šventės programos, 
kur buvo netikslumų.

Adelaidės Šokių Šventės 
metų, p. Vencius atsiprašė 
už klaidą bet turbūt mažai 
kas įsidėmėjo jo pastabą.

Būtumėm dėkingi, jei ati- 
taisytumėt šią klaidą ir pa-

Vilnius Tour 
1981

* ilgiausias laikas Vilniuje 
įskaitant Rigą ir Leningradą
* apsipirkimas Singapore
* paslaugi grupės palyda
* pirmos klasės viešbučiai

Išvykstama birželio 21 d., 
sekmadienį ir grįžtama 
liepos 17 d. (penktadienį)

Apsirūpinkite informaci
niu leidiniu šiandie. Skaro
kite:

PALANGA TOURS

Sydney 264 2008
Melbourne 627758/9
Adelaide 223 7817
Brisbane 2213177
Perth 3226812 

minėtumėt, kad Canberros 
“Audėjėlės“ Tautinių Šokių. 
Grupės vadovė—mokytoja 
yra p. Rama Genienė, kuri į- 
deda daug darbo į šios gru
pės sėkmingą veikimą ir jai 
paaukoja daug laiko.

Iš anksto nuoširdžiai dė
kojame.

Audronė Stepanienė

PATIKSLINIMAS
Pereitame M.P. nr. (Nr.. 5) 

Australijos lietuvius sporti
ninkus 31—sios Sporto 
Šventės proga sveikino ne; 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Auklėjimo ir Sporto Sąjun
ga“., kaip buvo to Nr. 7 psl. 
paskelbta, bet ŠIAURĖS 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
FIZINIO AUKLĖJIMO IR 
SPORTO SĄJUNGA (buvo 
praleistas žodis “fizinio). Už 
klaidą suinteresuotus malo
niai atsiprašome. Red.
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Nepavargti kovoje..
Atkelta iš psl. 3

Stalino laikais. Jau ir Stalino 
laikų žudynės — nebepa- 
slaptis. Nuvežti j lagerius 
Sibire, jie ir ten griauna 
“komunizmo“ pamatus.

Nė viena tironija netvėrė 
amžinai, nebus amžina ir ši 
melu, smurtu, šantažu pa
laikoma imperija. Jau net 
perilgai ji egzistuoja. Ir tik
tai nuostabu, kad ant “pur
vo” pastatytas komunistinis 
“rūmas” taip ilgai laikosi. Ir 
Ne paslaptis, kad sovietinė 
imperija besilaiko tik šan
tažu, ginklų žvanginimu, 
grėsme kitų tautų laisvei ir 
su pagalba Vakarų ištižimo. 
Komunistinė ideologija jau 
yra subankrutavusi, nes 
vietoj žadėto ’’rojaus” dar
bininkams davė tik skurdą, 
išnaudojimą, priespaudą, 
lydimą nuolatinės baimės. 
Sibiro lagariuos rusės saky
davo: Eto ne komunizm. eto 
banditizm! /Tai ne komu
nizmas, tai banditizmas/. Ir 
iš tikrųjų, sovietinėj siste
moj nėranei komunizmo, nei 
socializmo, nei
demokratijos, nors jie tais 
terminais žongleruoja. Ten 
yra aršiausia diktatūra, ku
rioje žmogus 
prievartaujamas, 
išnaudojamas negirdėtais 
metodais.

Su tokiu piktu ir galingu 
priešu maža, beginklė lietu
vių tauta jau ketvirtą 
dešimtmetį veda nelygią 
kovą ir nesiduoda numari
nama. “Juo labiau spausi, 
tuo labiau rėks“, — sako 
priežodis. Kovoja seni, jau
ni, net ir vaikai, kaip žinome 
iš pogrindžio spaudos.

Caro priespaudos, laikais 
reikėjo tautai žadintojų. 
Kaip žinome, tokiais buvo 
Basanavičius, Kudirka, 
Maironis, Šliūpas, Vaižgan
tas ir kt. Šiuo metu ten ne
bereikia žadintojų, tauta 
pati budi. Vasario 16—tosios 
dvasia juose gyva, nors ir 
prislopinta rusiško komuni
sto batu. Progai pasitaikius, 
toji tautinė gyvybė prasi
veržia ir į viešumą. Jauni 
patriotai nepaiso pasekmių.

Lietuvoje vėl užtekėjo 
“Aušra“, tik ne ta, kurios 
mes visi laukiame. Tos 
“Aušros“ jau šešiolika nu

merių mus pasiekė. Tai jų 
pačių sukurta “Aušra“, lyg 
ir tęsinys anos caro pries
paudoje švietusios Lietuvai 
“Ašros”. Tai ne auksinė, tai 
kruvina “Aušra”, už kurią 
pavergtiesiems gresia tar
dymai, kalėjimai, baisesni už
carinius, o dažnai kančios ir 
mirtis. Bet aušrininkai nebi
jo. Jie išeina su plunksna 
prieš šautuvus, prieš tankus 
ir raketas, kaip Dovydas 
prieš milžiną, ir tas milžinas 
jų bijo.

Sovietiniai komunistai ne
bijo nei Dievo, nei velnio, 
nei Amerikos, bet bijo savo 
pavergtos, alkanos liaudies, 
bijo net ir vieno žmogaus, 
tokio, kuris nepabūgsta 
kančios ir mirties. Stiprios 
asmenybės gąsdina paver
gėjus.
Kremliaus viešpačiai nepa

sisako savo rūpesčių. Jie ir 
bėdoj būdami, vaidina trim- 
fuojančius, tuo stengdamiesi 
apgauti laisvąjį pasaulį.

Tačiau ir pro visas propa
gandos miglas prasiveržia 
žinios, pranešančios, kad 
nacionalinis arba tautybių 
klausimas šiandien sovietų 
imperijai sudaro didelių rū
pesčių. Atseit, pavergtų 
tautų nutautinimas nėra. 

sėkmingas. Jie jaučia, kads 
pavergtų tautų pogrindiniai 
smūgiai darosi vis garsesni 
ir pavojingesni. Nei žiau
riausiomis bausmėmis, nei 
vilionėmis nesiseka užge
sinti nenumaldomo laisvės 
troškimo pavergtose tauto
se, jos nepaliaujamai veda 
“šaltąjį” karą ir nesijaučia 
pralaimėjusios. Ir mūsų 
tauta visą laiką jaučiasi karo 
stovyje. Ištisą dešimtį metų 
lietuviai kariavo ginklu, da
bar kovoja tik ’’šaltojo” karo 
ginklais, kurie ten nemažiau 
gavojingi ir draudžiami.

unku jiems būtų be išeivi
jos pagalbos. Būkime tat jų 
talkininkais. Talkininkauki
me jiems tokiais pat gin
klais, kokiais jie kovoja te
nai, t.y. propagandos gink
lais, kurie mums čia nedrau
džiami. Eikim į savus ir sve
timtaučius su laikraščiais, 
knygomis, paskaitomis, lai
škais ir pokalbiais. Tai 
efektyviausia pagalba pa
vergtiesiems. Mes esame 
ruporas, kalbąs už nutildy
tuosius, atlikime pareigą 
kenčiančiai pavergtai tautai, 
skelbkime visam pasauliui 
pavergtųjų nedalią.

Gintaras kviečia
Tautinių šokių grupė GIN

TARAS Sydnejuje po ato
stogų vėl pradėjo šokių re
peticijas, kurios vyksta 
kiekvieną sekmadienį 6 vai. 
vak. Sydnejaus Lietuvių 
Klube. Priimami ir kviečia

Sydnejaus gintariečiai tautinių šokių festivalio parade 
Adelaidėje

NAUJI LEIDINIAI
Leonardas Andriekus. 

ETERNAL DREAM. Selec
ted poems. Radagavo ir 
vertė Jonas Zdanys. Angliš
kai išleido Manyland Books 
Inc. New Yorke 1980 m. 
Kietais viršeliais, 66 psl. 
Viršelis Romo Viesulo.

Autorius yra plačiai žino
mas lietuvių poetas išeivijo
je, išleidęs visą eilę poezijos 
rinkinių ir įvertintas litera
tūrinėmis premijomis. Jis 
bando perteikti savo poeti
nių žiežirbų ir angliškai 
skaitančiai publikai. Pats 
autorius angliškai nerašo, 
tad visi čia paduoti eilėraš
čiai angliškai perduoti Jono 
Zdanio.

Antanas Jasmantas. IR 
NIEKADOS NAMOLEI. 
Eilėraščiai. Išleido Ateitis 
Čikagoje 1980 m. Aplankas 
D. Kuolienės. 70 psl. Kietais

Ir visokia mūsų veikla, 
mūsų šventės, minėjimai, 
mokyklos, įvairūs parengi
mai tarnauja ne tik mums 
Eatiems lietuvybei išlaikyti, 

et turi platų atgarsį ken
čiančioje tėvynėje. Prisime
nu, kai dar buvau Lietuvoje, 
mėgiamiausia “Amerikos 
Balso“ programos dalis bū
davo “Spaudos ir veiklos 
apžvalga“ ne tik man, bet ir 
kitiems klausantiems. Taigi, 
mūsų veikla stiprina juos 
sunkioje kovoje. Lietuvių 
tauta nori išlikti gyva šiame 
smurto pasaulyje, smurto 
laikotarpyje, — tam reika
lingos didelės pastangos, 
nuolatinė įtampa ir rizikinga 
kova. Kito keho mums nėra 
nei čia, nei Tėvynėje. Jei 
mūsų tauta nori išlikti ir at- 
gauti laisvę, ji turi būtį dyg- 

u, kurio niekas nenorėtų 
turėti po savo marškiniais. 
Mes turim būti kovojanti 
tauta, kovojanti už savo eg
zistenciją. Todėl ir lietuviai 
čia privalome kiekvienas 
nešti savo dalį, — kas maldą, 
kas dolerį, kas darbą, visi 
kuo nors galim padėti ken
čiantiems skurdą ir perse
kiojimus. Nors okupantas 
visaip varžo pagalbą 
pavergtiesiems, bet visvien 
iki šiol buvo galima ir nate- 
rialinė pagalba saviesiems. 
Nemokėti muitų, siųsti ban- 

mi nauji šokėjai.
Gintaras yra reprezentaci

nė Sydnejaus lietuvių tauti
nių šokių grupė, pripažinta 
ir aukštai įvertinta tarp
tautiniuose pasirodymuose.

viršeliais. Kaina 6 doleriai.
Autorius į lietuvių poeziją 

ateina jau su antruoju eilė
raščių rinkiniu. Pirmasis 
debiutinis A. Jasmanto rin
kinys ’’Gruodas” (1965) buvo 
atžymėtas Lietuvių Rašyto
jų Draugijos premija. Ne
mažesni© dėmesio susilaukia 
ir šis antrasis autoriaus eilių 
rinkinys, kur jis yra gaivus, 
šviežias ir pasižymįs minties 
gilumu. Jasmantas yra au
toriaus literatūrinis vardas; 
jo tikroji pavardė yra žino
mas filosofas Antanas Ma
ceina, daugelio filosofinių 
knygų autorius.

Aleksandras Radžius. 
PRIIMK MANE, MĖNULI. 
Eilėraščiai. Išleido Ateitis 
Čikagoje 1980 m. Aplankas 
A. Korsakaitės-Sutkuvie- 
nės. 83 psl. Kaina 5 doleriai. 

derolėmis/. Viena moteris 
už mažą dovaną daug dėko
dama rašo: “...nors maža 
dovanėlė, bet mums teikia 
daug džiaugsmo, mes jau
čiam, kad kas nors mumis 
rūpinasi, nori mums padėti, 
kad mes nesam užmiršti, 
apleisti...”

Nesvarbu, kokia bebūtų 
tarptautinė padėtis, mes 
turim tikėti savo pergale. 
Kas leidžiasi į kovą, nesiti
kėdamas jos laimėti, tas jau 
yra pralaimėjęs.

Nenusiminkim, kad okupa
cija tęsiasi taip ilgai, kad iki* 
šiol beveik neturėjome žy
mesnio pasisekimo. Ne 
vienas pagalvojam nebesu
lauksią tos išsiilgtos Tėvy
nės laisvės. Žinokime, kad 
tik žmogaus gyvenime de
šimtmetis yra reikšmingas 
laiko tarpas, bet tautų, val
stybių gyvenime ir šimtme
tis nedaug ką reiškia. Paga
liau, nežinome, kas bus ry
toj, kas už metų, kas už ke- 
lerių metų. Ne aš, tai kiti 
sulauks laisvės tebūnie tik 
tauta gyva.

“Ir tas laimingas, kurs už
viltas karionėj kris, jei savo 
kūnu tapo tiltas kitiems at
siekt garbės pilis...”, — sako 
poetas.

Ne “garbės pilių“ siekia
me mes, tik laisvės paverg
tai, kenčiančiai Tėvų žemei. 
Laimingi būsim, jei savo 
veikla tapsime tiltu kitiems 
tos laisvės atsiekti.

Lietuvių tauta yra sunkios 
dalios, visokių smūgių už
grūdinta tauta. Kenčiančių
jų Tėvynėje? nenustebins nei 
geresnė, nei blogesnė diena. 
Jie viskam pasiruošę.Netu- 
rėtų ir mūsų čia palaužti jo
kie įvykiai. Nežinia, ką ne
ša rytojus. Įvykiai ateina

Tai antroji autoriaus poe
zijos knyga. Pirmąjį rinkinį 
’’Baltas mėnulio miestas” 
autorius išleido 1975 m. Jį 
galima būtų pavadinti kos
mologiniu poetu, nes jo eilė
raščių tematika remiasi 
erdvių kūnais ir jų sąrangos 
samprata. Autorius savo te
momis ir priėjimu yra visiš
kai šviežias ‘ savo santykiu 
su erdvių kūnais

Antanas Vaičiulaitis. IR 
ATLĖKĖ VOLUNGĖ. Eilių 
knyga. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Čikagoje 
1980 m. 96 psl. Viršelis dail. 
V. Petravičiaus. Kaina 4 do
leriai.

Autorius yra plačiai žino
mas lietuvių literatūroje 
kaip prozaikas, galima sa
kyti, novelistas klasikas. 
Tačiau jam nesvetima ir po
ezija. Tai bene šis bus ant
rasis jo poezijos rinkinys. 
Gal autorius poezijoje ir ne
pralenkia savęs kaip nove
list©, bet vis tik jo poezija 
yra patraukli, įdomi, dažnai 
pasigaunanti liaudiško lie
tuviškų dainų stiliaus ir mo
tyvų.

Balys Auginąs. GIESMĖS 
ŽYDĖJIMO METAS. Lyri
ka. Išleido Cleveland© Lie
tuvių Radijas Tėvynės Gar
sai 1979 m. Kietais viršeliais 
137 psl.

Autorius kaip poetas ži
nomas dar iš nepriklauso
mos Lietuvos. Šis tai yra 
antras išleistas autoriaus 
išeivijoje poezijos rinkinys. 
Autoriaus eilių gausiai gali
ma užtikti išeivijos lietuvių 
periodikoje, bet su rinkiniais 
jis gana retas svečias. Ir 
šiame rinkiny autorius 
atpažįstamas iš ankstesnių 
jo knygų, tik gal daugiau 
modernesnis, pasidavęs gy
venimo laiko nuotaikom. . _
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netikėtai, ne metais, bet 
dienomis. Tie, kurie iki šiol 
be širdgėlos prekiavo kitų 
tautų laisve, šiandie jau 
verčiami susirūpinti savo 
saugumu. Sovietinis komu
nizmas vis arčiau atvežamas 
ant rusiškų tankų. Taip at
vežė mums prieš 40 metų; 
paskutinėm dienom atvežė 
Afganistanui, ir dar veš ki
tiems, jei ratai nesugrius. 
Atvažiavę ant tankų, sovie
tai naujam krašte išžudo ir 
įkalina bent trečdalį gyven
tojų, o visus pasmerkia ba
dui ir skurdui.

Afganistanas laimingesnis 
už mus, dėl jo sujudo visas 
laisvasis pasaulis, o kai mū
sų tautą naikino, niekas 
“nežinojo” ir nenorėjo žinoti.

Kai šiuo metu įvykiai vys
tosi ne metais, bet dienomis 
ir valandomis, kai viršum 
laisvų Azijos tautų pakibo 
juodi debesys, mums nėra 
ko džiaugtis kitų nelaime. 
Tačiau žinokim, kad sujudus 
visoms pasaulio tautoms 
prieš agresorių, kurio pik- 
stus darbus dengusi kaukė 
jau nuplėšta, pro tų juodų 
debesų plyšius žyptefi mums 
vilties kibirkštėlė, gal ir 
mūsų kenčiančios Tėvynės 
balsas ras atgarsį tarptau
tinėj tribūnoj, kur iki šiol 
mūsų balsas tebuvo šaukiąs 
tyruose. Todėl mūsų, išeivi
jos laisvame pasaulyje, 
pareiga perduoti pasauliui 
kenčiančiųjų šauksmą, nes 
jie neturi balso. Dar kiečiau 
spauskim rankoj ruporą, 
šaukiantį S.O.S., — mus nu
tautina, mus nureligina, mus 
demoralizuoja, mus išnau
doja, mus kalina, mus žudo...
Dar kaip tik mums patogus 

momentas, kai ir nematan
tieji pradeda praregėti.

Turėkime vilties.

DĖMESIO!
Nuo sausio 1 d. 
TALKA moka;-

♦ ♦♦

UŽ 
einamas 

sąskaitas 

uz 
terminuotus 

indėlius 

15 ir iki
v ' v uz 

_ _ specialius 
terminuotus indėlius 
praded. $5000 suma

Pasiteiraukite 
TALKOS ištaigoje 
kaip Jūs galite 
savo pinigus ge
riau investuoti.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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KREPŠINIS

Robertas Sidabras

Sporto Šventėje

Šiai Sporto šventei, ku
rioje pirmą kartą rungty
niavo ir Šiaurės Amerikos 
lietuviai sportininkai, visi 
septyni Australijos lietuvių 
klubai labai kruopščiai ruo
šėsi, o ypatingai šventės 
rengėjai Adelaidės ’’Vytis”. 
Daugiausiai problemų susi
darė ruošiant varžybų prog
ramas, ypatingai vyrų krep
šinis, nes per dvi pilnas die
nas ir tris pusdienius reikė
jo sugrupuoti 29 rungtynes. 
Savaime aišku, kad pirmose 
šventės atidarymo rungty
nėse turėjo pasirodyti S. 
Amerikos lietuviai krepši
ninkai, bet kas turėjo būti jų 
varžovais? Normaliu atveju, 
pirmiausia svečių varžovais 
galėjo būti pereitos šventės 
nugalėtojai, tačiau Geelongo 
"Vyčio” krepšininkai pasi
žymi šiurkščiu žaidimu, o š. 
Amerikos lietuvių rinktinė
sudaryta iš vaikinų 18-19 
metų amžiaus. Be to mes 
patys dar labai gerai prisi
mename kaip 1978 metais 
dalyvavome Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynėse To
ronto ir kaip nuvykę po ilgos 
ir vargingos kelionės rado
me skirtingą klimatą, skir
tingas krepšinio žaidimo 
taisykles, o moterys net ir 
didesnius krepšinio kamuo
lius. Dėl šių visų priežasčių 
prieš Š. Amerikos lietuvių 
reprezentacinę komandą 
31-mos Sporto Šventės ren
gėjai suporavo Melbourne 

varpo” vyrus pirmose 
rungtynėse, kurių žaidimas 
pagrįstas puikia technika, 
šlifuotu kamuolio valdymu,
išradingu komandiniu žaidi
mu bei taikliais mėtymais iš 
įvairių nuotolių.

Kaip ten bebūtų, bet čia, 
E as mus Australijoje yra to- 

ia nusistovėjusi tvarka, 
kad programą paruošia 
Sporto Šventę rengiąs klu
bas ir per 30 metų dar nete
ko girdėti priekaištų, kad 
vienas ar kitas klubas pro- 
testuotų, dėl pirmų, antrų, 
trečių arba dėl kitos tvarkos 
rungtynių. Todėl labai keis
ta, kai keletą dienų prieš 
31-mą Šventę Geelongo 
’’Vyčio” vyrų krepšinio tre
neris paskambino A.L.F.A. 
S. ir Adelaidės ”Vyčio” klu
bo valdybai ir pareiškė pro
testą, jei jiems nebus su
teikta garbė žaisti pirmose 
rungtynėse prieš Š. Ameri
kos lietuvius, tai jų klubas 
boikotuos 31-mą Australijos 
Sporto Šventę... Mūsų spor
to švenčių priesaikoje sako
ma: ”kad svarbiau yra gar
bingai atstovauti savo 
klubą, negu siekti pergalės 
bet kokia kaina”, tačiau 
Geelongo ’’Vyčio” klubui, 
matomai tas negalioja. Tad 
peatsižvelgiant į svečių gru
pės vadovo ir šventės ren
gėjų protestą, sporto klubų 
atstovai ’’nubalsavo” sugru
puoti Geelongo ’’Vytį” prieš 
Kelionėje išvargusius ir dar 
Erie mūsų krepšinio taisyk- 

ų nepripratusius Š. Ameri
kos lietuvius krepšininkus 
pirmose rungtynėse.

GEELONGO’’VYTIS” — 
Š. AMERIKOS LIETUVIAI 

49:37 (24:18)

’Ką pasėsi - tą ir pjausi” 
— sako lietuviškas priežo
dis, tad ir šiuo atveju Gee
longo krepšininkai ’’atsidė
kojo” klubų atstovams už 
suteiktą .garbę, pademons
truodami šiurkštų žaidimą. 
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kas išprovokavo grumtynes 
šventes atidarymo rungty
nėse. Čia dar tik galima pri
durti, kad Geelongo krepši
ninkai ’’pasižymėjo” ir 29-tos 
Sporto Šventės atidarymo 
rungtynėse, kas taip pat tu
rėta omenyje ruošiant 
31-mos Šventės atidarymo 
dienos programą.

Šiose rungtynėse ’’Vyčiui” 
labai taikliai taškus ’’me
džiojo” E. Kardas pelnęs net 
24 taškus bei G. Kymantas 
10, o svečiams daugiausia 
taškų pelnė S. Dessette -14.

Kiti pirmos dienos rezul
tatai: Melbourno ’’Varpas” - 
Sydnejaus ’’Kovas” 37:18, 
Adelaidės ’’Vytis” - Pertho 
Tauras” 72:22 ir Hobarto 
’’Perkūnas” - Canberros 
’’Vilkas” 44:27.

GEELONGO ”VYTIS” - 
HOBARTO "PERKŪNAS” 

66:42 (30:23)

Kaip rezultai parodo, per- 
kūniečiai rimčiau pasiprieši
no tik pirmame kėlinyje. 
Vytiečių gretose vėl neuž
dengiamai sužaidė E. Kar
das pelnęs net 30 taškų bei 
A. Wiasak 18, visus antrame 
kėlinyje. Iš hobartiškių 
taikliausiai mėtė B. Stanwix 
15 ir C. Gower pelnė 10 taš
kų.

Kitose sekmadienio run- 
tynėse Sydnejus įveikė 
Canberrą 31:13, o Š. Ameri
kos lietuviai Perthą 61:14.

Hobarto lietuviai pasitinka vysk. V. Brizgi. Nuotraukoje 
iškair.: B. šikšnius, N. Kantvilienė, J. Paškevičius 
(pirm), M. ir V. Vaičiulevičiai, Ramanauskienė, T. Šiau- 
čiūnaitė, svečias vysk. V. Brizgys, P. ir m.Šiaučiūnai. 
Nuotrauka A. Kantvilo

VISUR VISAIP
Sausio 20 d. Amerikoje 

Washingtone buvo prisaik
dintas is eilės 40—sis JAV 
prezidentas R. Reagan, savo 
įvesdinimo kalboje pasisa
kęs už tautinį Amerikos at
gimimą, už jos karinį pajė
gumą ir ištikimybę laisvės i- 
dealams ir draugiškoms val
stybėms. Laisvės priešus 
naujasis prezidentas pespė- 
jo, kad Amerikai nepritruks 
ryžto ir drąsos laisvei ginti. 
Drauge su prez. Reagano į- 

vesdinimu į pareigas, Iranas 
išleido Amerikos ambasados 
tarnautojus, laikytus įkai
tais virš 444 dienas.

Pereitų metų pabaigoje 
Kanados lietuvių savaitra
štis “Nepriklausoma Lietu
va“ atšventė 40 metų gyva

ADELAIDĖS "VYTIS” — 
MELBOURNO "VARPAS” 

49:49 (30:29)

Tai buvo įdomiausios tos 
dienos rungtynės, nes abi 
komandos pademonstravo 
gražų, techniškai pagrįstą 
žaidimą. Be to ir rezultatas 
keitėsi tai vienos tai kitos 
komandos naudai. Tiesa, 
porą minučių prieš rungty- prižiūrėjo užjūrio svečių 
_• >_• .-v- aukštaūgius J. Karpį ir S.

Dessette. Nežiūrint rungty- 
niųįtampos, jos vyko tikroje 
'sportinėje atmosferoje. 
Svečių komandoje daugiau
siai taškų pelnė D. Siliūnas 
12, J. Karpis 12, o pralaimė
tojams S. Ragauskas 10.

nių pabaigą vjtiečiai įgijo 6 
taškų persvarą, tačiau dėl 
jaunų žaidėjų stokos patir
ties įtemptose situacijose, 
pora šiurkščių klaidų ir 
rungtynės baigėsi lygiom. 
Dėl perkrautos programos 
visoms krepšinio ir tinklinio 
rungtynėms, įskaitant ir ap
šilimą buvo skirta viena va-
landa laiko, nes kiekvieną 
vakarą vyko kultūriniai pa
rengimai, kur sportininkai 
dalyvavo ne tik kaip žiūro
vai, bet ir programų išpildy- 
tojai. Tiek abiejų komandų 
žaidėjai, tiek žiūrovai labai 
pageidavo pratęsimo, tačiau 
dėl ankstesnio nutarimo nu
tarta rungtynes užskaityti 
lygiom. Šiose rungtynėse 
adelaidiškiams daugiausiai 
taškų pelnė P. Umevičius 
16, J. Ignatavičius 10, o 
melburniškiams: E. Ra
gauskas 13, S. Ragauskas 
10.*

Pirmadienį - gruodžio 29 
d. pirmose vyrų krepšinio 
rungtynėse Adelaidės ’’Vy
tis” įveikė Canberros ’’Vil
ką” 62:17.

vimo sukaktį. Pusę to laiko 
(20 metų) šį laikraštį reda
gavo žurnalistas Jonas Kar
delis (Lietuvoje buvęs “Lie
tuvos Žinių“ dienraščio re
daktorium, miręs 1969 m.). 
Paminėtini ir kiti buvę re
daktoriai: M. Arlauskaitė, 
P. Rudzinskas, R. Mazi
liauskas (buvęs australietis, 
miręs), J.
Petrėnas—Tarulis. Šiuo
metu “Nepriklausomą Lie
tuvą“ redaguoja Birutė Na- 
gienė, talkinama redakcinės 
kolegijos.

Sukakties proga sveikina
me ir linkime sėkmės ir iš
tvermės.

♦♦♦

Šiais metais pasižymėju
siam katalikui visuomeni
ninkui premija, įsteigta kun. 
J. Prunskio, paskirta Sao

Š. AMERIKOS LIETUVIAI 
- MELBOURNO “VAR
PAS” 42:40 (24:20)

Pagal programą, tai turė
jo būti pirmos rungtynės po 
iškilmingo 31-mos Sporto 
Šventės atidarymo ir kaip 
rezultatai rodo, jos turėjo 
labai patikti skaitlingai 
susirinkusiems žiūrovams.
Ir šiose rungtynėse nesima
tė australiško futbolo, nes 
abi komandos pademonstra
vo šlifuotą krepšinio žaidi
mą. Varpiečiai, kurie taip 
pat nestokoja ūgio, atydžiai

GEELONGO "VYTIS’
Sydnejaus ’Kovas” 54:29 
(17:11)

HOBARTO "PERKŪNAS”
- PERTHO ’TAURAS” 
63:19 (29:6)

GEELONGO "VYTIS” - 
CANBERROS ’’VILKAS” 
64:32 (30:18)

Š. AMERIKOS LIETUVIAI
- ADELAIDĖS "VYTIS”

57:43 (31:20)

Nežiūrint rezultato, jau
nieji Adelaidės krepšininkai 
šias rungtynes sužaidė gana 
gerai ir keletą minučių iki 
pertraukos net pirmavo, 
20:19. Tačiau iki kėlinio pa
baigos vytiečiai nepelnė nei

Paulo lietuvių katalikų ben
druomenės choro vedėjui 
Viktoriui Tatariūnui. Pernai 
tokią premiją gavo a.a. Vik
toras Laukaitis Melbuorne.

♦♦♦

Amerikonas iš Čikagos, 
prisižiūrėjęs didesnio masto 
dainų švenčių ir tautinių šo
kių festivalių Amerikoje, 
buvo ypač sužavėtas Lietu
vių Dienų Adelaidėje pana
šiais renginiais: mūsų dainų 
šventė jam padariusi didesnį 
įspūdį, negu rengiamos dai
nų šventės šiaurės Ameri
koje, bet mūsų tautinių šo
kių festivaliu jis buvęs tie
siog apkerėtas. Kaip jis sako 
— niekis tos jo matytos 
Amerikos šokių šventėse 
detaliai išdirbtos figūros pa
lyginus ką jis matė Adelai
dėje: kiekvienas šoko kaip 
išmanė, ir tasai šokėjų cha
otiškas mirgėjimas šokių

vieno taško, o svečiai net 12, 
kas praktiškai ir nulėmė 
rungtynių eigą. Amerikie
čiams daugiausia taškų pel
nė: J. Karpis 17, S. Dessette 
16, R. Kalvaitis 10, o pralai
mėtojams P. Urnevičius 14, 
J. Ignatavičius 10.

MELBOURNO ’’VARPAS”
- PERTHO ’TAURAS” 
64:15 (28:7)

HOBARTO "PERKŪNAS”
- SYDNEJAUS ’KOVAS”

49:43 (22:19)

Paskutinėse pirmadienio 
vyrų krepšinio rungtynėse 
abi komandos pademonstra
vo pergalės vertą žaidimą, 
tačiau sėkmė lydėjo perkū- 
niečius, kuriems daugiausiai 
taškų pelnėiC. Gower 16, B. 
Stanwix 13, P. Cross 10, o 
koviečiams R. Šliteris 10, Z. 
Karkowski 10.

Bus daugiau

Irgi sportas
KANADIETIS LAIMĖJO 
BYLĄ PRIEŠ SOVIETUS.

Kanadietis biznierius Wal
lace Edwards pagarsėjo pa
saulyje dėl savo užsispyrimo 
laimėti bylą su Sovietų Są
junga. Nors ginčas truko 13 
metų, jis bylą laimėjo. So
vietų ambasada sumokėjo 
jam 36,000 dol. vieno dolerio 
banknotais, kaip jis reikala- 
vo'dar pridėjo dėžę vodkos 
ir svarą kaviaro, kad jis ga
lėtų atšvęsti tinkamai savo 
laimėjimą.

Sovietų skola buvo likusi iš 
1967 m., kada Edwards 
spaustuvė atliko sovietams 
leidinių, programų spiausdi- 
nimo darbus, ryšium su so
vietų pavilijonu Expo 67 pa
rodoje, Montrealyje. Sovie
tai atsisakė sąskaitą sumo
kėti, sakydami, kad rengėjai 
turi sumokėti parodos išlai
das. Kanados vyriausybė 
patarė bylą nutraukti, nes 
sovietų ambasada turinti 
imunitetą. Edwards nepasi
davė, jis per įvairias įstaigas 
bandė konfiskuoti sovietų 
ledo ritulio žaidėjų pačiūžas, 
bandė nusavinti sovietų ke
leivinį lėktuvą. Pagaliau jam 
pavyko įtikinti Toronto še
rifą konfiskuoti sovietų pre
kinį laivą “Stanislavskį“. 
Šerifas painformavo laivo 
kapitoną, kad laivas sustab
domas, kol bus sumokėta 
sovietų skola. Po įvairių di
plomatinių ėjimų, “Pravdai“ 
piktai šūkaujant, kad tai 
^piratų ir imperialistų veik- 
mai”, sovietų ambasada su
tiko atlyginti seną skolą — 
26,000 dol. kartu su nuošim
čiais, teismo išlaidomis ir 
uosto mokesčiais sovietų 
laivui už krantinės naudoji
mą.

aikštėje jam palikęs giliau
sią įspūdi...

♦♦♦

Grįžęs iš Adelaidės vienas 
sydnejiškis metė gėręs savo 
pamėgtą viskę ir didžiausią 
malonumą randa gerdamas 
Sydnejaus vandeni sakyda
mas, kad po adelaidiškio 
vandens Sydnejaus vanduo 
esąs toks skanus, kad nega
lįs juo atsigardžiuoti. Čia 
kaip toj dainoj — kam duktė, 
kam motina...
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Trisdešimt pirmoji
SPORTO ŠVENTĖ

Antanas Laukaitis Tęsinys

Pasibaigus pamaldoms, 
kone kilometrinė eisena į 
Adelaidės miesto rotušę . 
Policija, motorizuoti ir ne
motorizuoti, ant kiekvieno 
gatvės kampo ir posūkio 
stabdo visą kitą judėjimą ir 
leidžia lietuviams žygiuoti. 
Televizijos, reportenų ir 
paskiri foto mėgėjų aparatai 
blyjkčioja iš visų kampų, gi 
vakare kaip malonu buvo 
matyti savo draugus ir save-1 
televizijos ekrane, visa tai 
E’ lodant per vakarines

. Nebojama nei Ade
laidės karščių, nei įkyrių 
musių. Širdis lyg tai bėgte 
bėga su visa didžiule lietu
viška minia, ir pats žmogus 
jautiesi laimingas būdamas 
lietuviu ir tą Lietuvos mei
lės ir tautinio pasididžiavi
mo dalį atnešdamas čia į to
limąjį Adelaidės miestą, į 
mūsų didžiąsias Lietuvių 
Dienas.

Daug dar kas rašys apie 
pačias Lietuvių Dienas ir 
paskirus jų nutikimus. Savo 
bendruose įspūdžiuose aš 
noriu tik pasidžiaugti, kad 
šis didelis darbas ir tiek į jį 
įdėtų valandų, pasibaigė su 
didžiausiu pasisekimu. Ade
laidės Lietuvių Dienomis 
gėrėjosi ir svečiai, ir mes 
patys, iš toliau atvykę aus- 
trafiečiai. Tas didysis darbas 
nenuėjo veltui. Jis liks, kaip 
dar vienas gražus prisimini
mas iš mūsų gyvenimo šioje 
tolimoje Australijos žemėje.

Po visų švenčių, po kibi
rais išlieto prakaito, paga
liau ateina ir N. Metų suti
kimo balius. Tur būt niekur 
kitur Australijoje nėra to
kios didelės salės, kad 
galėtų sutalpinti po vienu 
stogu 2000 svečių. Tai masė 
žmonių, kurie kartu praleido 
paskutiniąsias senųjų metų 
minutes ir su Lietuvos him
nu sutiko naujuosius 
1981-sius. Nors ir. karšta, 
nors gėrimai ir nespėdavo 

tinkamai atšalti, nors tokia
me dideliame žmonių skai
čiuje ir susimaišė vieno kito 
stalo numeriai, tačiaubalius 
buvo lietuviškas, linksmas ir 
pavykęs. Šoko, dainavo tiek 
mūsiškiai, tiek ir užjūrio 
svečiai, o N. Metų pirmosio
se minutėse ir sveikinimu, 
šampanu aplaistytuose bu
činiuose, susimaišė ta di- 
džioji mjsė ir tikrai drau-

■ giškai ir lietuviškai sutiko 
N. Metus, nepastebint kai 
buvosugrotas ir paskutinis 
šokišTrreikėjo skirstytis.

Namai tai namai, Q didžio- 
ji dalis sportininkų ir jų bi
čiulių, sakykim apie 300, pa
traukė į sydnejiskių sporti-_ 
ninku gyvenamąjį hotelį, 
kur sutikimas vyko net iki 
pusrytėlių, už ką hotelio sa
vininkas net gražiu čekiu 
koviečiams atsidėkojo.

Vyko ir daugiau įvairių 
subuvimų, ar tai privačių, ar 
tai viešų. Gal vienas iš pačių

Skelbimas
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
JOS ĮKŪRIMAS IR PASIRODYMAS

Bet reikia atsiminti kad šita klasė bus "perkeista” pir
mame prisikėlime (Apreišk. 20:4, 6; 1 Korint. 15:42 - 46, 
50 - 54; Jono 3:5,8), ir po to jau nebebus žmoginėmis esy
bėmis, bet ’’dieviškosios prigimties dalininkai”, ir žmonių 
nebematomi, taip kaip Dievas ir angelai yra nematomi. 
Pagarbintoji bažnyčia turės santykius su tais, kuriuos ji 
teis ir kels aukštyn iš nuodėmės ir mirties. Praeityje 
dvasinės esybės susisiekdavo su žmonėmis pasidaryda- 
mos sau žmoginius kūnus. Tokiu būdu jie pasikalbėdavo 
su kai kuriais žmonėmis apie Dievo patvarkymus. Taip 
angelai pasirodė Abraomui ir Sarai, Lotui ir Gideonui, 
Danieliui, Jėzaus motinai Marijai ir kitiems. Tokiu pat 
būdu mūsų Viešpats pasikalbėdavo su apštalais po jo pri
sikėlimo kaip dvasine esybe. Mat jie turėjo gauti kai ku
rių nurodymų, kol dar ’’šventoji dvasia nebuvo duota, nes 
Jėzus dar nebuvo pagarbintas”. — Jono 7:39.

Bet mes nemanome kad šitoks susisiekimo būdas tarp 
dvasinių valdovų ir jų pavaldinių bus naudojamas tūks
tantmetyje. Dievas yra prirengęs tam reikalui žmones, 
kuriuos jis pripažino vertais padaryti tobulais ir apdova
noti amžinuoju gyvenimu, ir šitie senovės šventieji, 
tūkstantmetiniame amžiuje, tarnaus kaip tarpininkai 
tarp dvasinės karalystės, t.y. Evangelijos amžiaus šven
tųjų ir jų pavaldinių - žmonijos.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bašinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

prasčiausių, tai buvo sporti
ninkų susipažinimo vakaras, 
kurio metu muzikos kapelą, 
tur būt atklydusią nuo 1-jo 
pas. karo, jaunimas jau no
rėjo kone pro kaminą išrū- 
kinti.

Gana smagus buvo ”EZY” 
klubo parengimas jaunųjų 
Daniškevičių sodyboje. Pir
mininkas E. Taparas nespė
jo mėsų kepti ir kviestinius 
svečius vaišinti, ko 
pasėkoje net naujoji šio 
klubo valdyba nebuvo iš
rinkta.

Sportininkai prieš savo 
šventės atidarymą Lietuvių 
Namuose turėjo sportininkų 
pietus. Daug žmonių, nema
žai kalbų, kurios ateityje 
turėtų būti sumažintos iki 
minimumo, labai prasmingi 
ir teisingi mūsų veterano 
sportininko L. Baltrūno žo
džiai tiems nenuoramoms 
i'auniesiems sportininkams, 
įurie net paprasčiausio

Sportininkai su vėliavomis Adelaidės Liet. Katalikų Cen
tro sodelyje Priekyje kalba ALFAS pirm. J. Jonavičius. Nuotrauka P.

Sakalausko

Sovietai apie pabaltiečių 
diplomatines tarnyb as

“Literaturnaja gazeta“ sa
vo rugsėjo 10 laidoje pas
kelbė straipsnį “Priešinga 
Helsinkio dvasiai“, kuriame 
aiškinama, kad JAV vyriau- 
sybė4O metų išlaiko Pabal
tijo kraštų Diplomatines 
tarnybas, kurios vadinamos 
“namais, kur šmėklos vai

denasi“. Toliau kaltinama, 
kad Pabaltijo kraštų Diplo
matinės tarnybos ne tik 
bando išlaikyti apgaulingą 
gyvenimo išvaizdą, bet deda 
visas pastangas kliudyti “is
torijos vystumuisi“ ir abiejų 
kraštų gyventojų tarpusavio 
geresniam supratimui. “Jie 
šmeižia tuos, kuriuos jie iš
davė“, rašo laikraštyje, “su
rengdami demonstracijas 
prieš mūsų menininkus..., 
mūsų parodas, bandydami į- 
tagoti valdines institucijas 
nutraukti mokslinės ir tech
ninės informacijos apsikeiti
mą su Sovietų Sąjunga“.

Baigdamas straipsnio au
torius užklausia, ar šitokia 
veikla nesipriešina Helsin
kio Baigiamajam aktui? Jo 
manymu, JAV vyriausybės 
veiksmus tegalima apibū
dinti, kaip dar vieną bandy- 

mandagumo neturėjo ir net 
nesiteikė minutei kitai už
daryti savo didelių burnų, 
kad išklausytų gražių svei
kinimo žodžių iš tų žmonių, 
kurie šiam jaunimui aukoja 
savo brangų laiką, lėšas ir 
rodo jam tokį didelį pasi
šventimą. Ačiū. Leonai, už 
tą tiesą, kuri vieną dieną 
tam mūsų išlepintam jauni
mui turėjo būti pasakyta. Gi 
ateityje, rengiant panašius 
pietus, būtinai tarp to jauni
mo turi būti pasodinti ir ofi
cialūs šventės vyresnieji 
pareigūnai, kurie savo stip
resniu balsu turėtų nura
minti ’’auksaburnius” jau
nuolius.

Kalbant apie sportininkų 
pietus, tikrai didelė padėka 
priklauso visoms toms po
nioms ir kitiems šių pietų 
rengėjams už įdėtą darbą ir 
S ražų šių pietų paruošimą.

ie užtruko gana trumpai, 
nes buvo rengiamasi tuoj 

mą Helsinkio Baigimajam 
aktui sabotuoti.

Kitas straipsnis puolantis 
Pabaltijo kraštų Diplomati
nes tarnybas pasirodė 
“Sovetskaja Rossija“ rugsė
jo 25 laidoje. Aiškinama, kad 
“lietuviai, latviai ir estai no
rėjo savo valdžios — liau
dies, tarybinės valdžios“. 
Dėl to nėra aišku, kam tie 
diplomatai atstovauja, juk 
tos valdžios, kurioms jie at
stovauja, nebeegzistuoja 
keturiasdešimt metų. Be to, 
aiškinama, kad diplomatinės 
tarnybos neatlieka diploma
tinių funkcijų, vykdoma tik 
ardomoji veikla.

Straipsnyje pabrėžiama, 
kad šios atstovybės yra rei
kalingos JAV vyriausybei i- 
decjtniam karui prieš Sovie
tų Sąjungą vykdyti. Anot 
straipsnio autoriaus, “g-al 
yra vienintelė priežastis, 
kodėl JAV išlaiko tokios rū
šies politinius lavonus“.

Gale straipsnio aiškinama, 
kad tą vaidinamųjų ’’diplo
matų“ veikla yra nustatyta 
/kaip amerikiečiai mėgsta 
sakyti/ principo: ’’Kas už
moka muzikantui, tas pa-
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gat įvykstančiam, sporto
mentės atidarymui.
Po visų Lietuvių Dienų 

{larengimų vykdavo oficia- 
ūs tų dalyvių pagerbimai. 
Jau nekalbant apie choro 
dalyvių pokoncertinį balių, 
teatro pobūvį, visų atstovų 
kasdieninius pietus, net ir 
jauniesiems tautinių šokių 
šokėjams buvo surengta va- į 
karienė ir net su svaiginan
čiais gėrimais, po ko net ir 
naujas Katalikų Centro pia
ninas gerokai nukentejo. 
Nežinau ar tai teisybė, ta
čiau aš apie tai jau anksčiau 
buvau rašęs ir dabar vėl 
kartoju, kad, mano many
mu, šiuo atžvilgiu yra 
tikrai skriaudžiami sporti
ninkai. Kai kiti visi šventės 
dalyviai galėjo sau ramiai ir 
tikrai gražiai pabaliavoti, 
sportininkai, kurių buvo 
daugiausiai, registruotų net 
400, ant greitųjų suvalgę i 
gabaliuką vištienos, išgėrę 
stiklą lemonado, bėgo į ati- į 
darymą. Jeigu jau negalima 
rasti laiko ir vietos kad 
sportininkai, kaip ir visi kiti 
galėtų ramiai ir gerai, neži
nau kieno tai viskas yra ap
mokama, pasivaišinti ir 
drauge kaip ir kiti pasibū- 
voti, tai nors reikėtų jiems 
vietoj tų brangiųjų gėrimų 
ir pilnai apkrautų stalų, per 
tokius karščius nors gaivi
nančių vaisvandenių parū
pinti. Ateityje, mano many
mu, švenčių rengėjai šį taip 
skaudų sportininkams rei
kalą, turėtų išlyginti ir pa
daryti, kad visi, o ne ”iš- j 
rinktieji”, galėtų vienodai 
dalyvauti šventės progra- 1 
mose ir po to vienodai ir ly
giai paruoštuose pobūviuose 
ar parengimuose.

Paskutiniąją šventės 
dieną, t.y. naujuose metuo- i 
se, malonu buvo dalyvauti 
atsisveikinimo gegužinėje, j 
kurią suruošė sporto šven
tės rengėjai. Jaunimas sau 
malonumą rado plaukimo 
baseine, kai gražioje medžių 
paunksmėje buvo praleista 
paskutinioji šventes diena 
Adelaidėje, bevalgant ieš- 
minės kepsnius, begurkšno
jant šaltąjį Adelaidės alutį, I 
besišnekučiuojant su drau- 1 
gaiš apie praėjusią šventę ir i 
besirūpinant ar rytojaus 
dieną gausime lėktuvus ar 
ne.

Tačiau viskas pavyko 
gerai, šiandien jau eskme 
savuose namuose, gi Lietu
vių Dienų ir Sporto Šventės 
prisiminimas dar ilgai- ilgai 
liks mūsų atmintyse. Ačiū, 
mieli adelaidiškiai už tokį 
puikų priėmimą, ačiū vi- i 
siems rengėjams už gražų 
šventės pravedimą, o mūsų ! 
naujiems draugams iš Ame
rikos ir Kanados, už ją 
draugiškumą, sportiškumą į 
ir gražų jaunatvišką elgesį Į 
reprezentuojant jūsų lietu- i 
višką bendruomenę ir 
sporto klubus. Laimingos- 
kelionės jums ir iki pasima
tymo Čikagoje.

renka muziką“. Esą Pabal
tijo kraštų /ir kitų pabėgė
lių/ Diplomatinės tarnybos 
yra išlaikomos JAV žvalgy
bos centrų, o diplomatai, su
sirūpinę tik savo asmeniška 
gerove, uoliai groja kitų už
sakytą muzika. /Draugas/.
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Informacija
MJKYKLA KVIEČIA!

Po Vasario 16 ryžto, Syd- 
nejaus lietuvių savaitgalio 
mokykla vėl pradeda darbą 
sekmadieni, vasario 22 d. Tą 
dieną jau 9.30 vai. ryto 
kviečiami visi tėveliai su
vežti savo buvusius ir būsi
mus mokinius. Bus registra
cija, paskirstymas i klases ir 
mokytojų pristatymas. Vyks 
pirmoji pamoka ir specialiai 
tėvų pasitarimas. Po to ben
dros pamaldos St.Joachimo 
bažnyčioje prašant Viešpa
ties palaimos ir visiems iš
tvermės.

Kvieskime vieni kitus, pa
raginkime bei pažadėkime 
padėti nuvežti, kad kuo 
daugiau vaikučių susiburtų 
šioje lituanistinėje moky- 
Irl/YiA

Kun. P. Butkus 
Mokykos Globėjas

MELBOURNO 
RAMOVĖNAMS

Kovo 1 dieną 2 vai. šau
kiamas Melbourno Liet. Na
mų vyrų menėj ramovėnų 
susirinkimas, kuriame visi 
nariai prašomi drausmingai 
dalyvauti. Bus pasikalbėta 
einamaisiais reikalais ir pa
grota iš Amerikos gauta ra
movėnų plokštelė.
Melb. Ramovės Sk. Valdyba

VISUOTINIS SUSIRINKI
MAS
Sydnejaus lietuvių sporto 

klubo Kovo visuotinis susi
rinkimas įvyksta vasario 22 
d., sekmadieni, 3 vai., Sydn. 
Liet. Klubo viršutinėje salė
je. Visi nariai ir rėmėjai bei 
prijaučiantieji maloniai 
kviečiami susirinkime gau
siai dalyvauti

Kovo Valdyba

116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 *
% šešti. vasario 21 d. 8 v.v. šeštadieni, kovo 7 d., 8 vai. vak. »

Si ŠOKIAI grojant Klubo kapelai v.

į šeštad., vasario 28 d., 8 vai. vak.:
5 Kviečiame visus klubo narius bei sve- 
R čius dalyvauti tradiciniame Moterų

Draugijos

I Blynų baliuje
£ Įėjimas nemokamas. Įdomi programa, 

blynai ir šokiai

Havajų vakaras
Programoje havajietiški šokiai, dai- R 

nos bei kitos įvairybės. Prizai 
tikamiausiai apsirengusiems ir geriau- K 
šiai atliekantiems havajietiškus šokius. ? 
Smagus vakaras žada daug įdomybių. W 
Įėjimas dykai.

PRANEŠIMAS

Geelongo Dr. V. Kudirkos 
vardo Savaitgalio Mokykla 
naujus mokslo metus prade
da vasario 21 d. Lietuvių 
Namuose, 128 Douro St., 
Nth Geelong. Pamokos kaip 
ir pernai vyks šeštadieniais 
nuo 10 4ki 12 vai.

Mokiniai suskirstyti i tris 
grupes: mažai arba visai ne
kalbą lietuviškai, šiek tiek 
pažengę ir vyresnieji.

Tėvai, turį mokyklinio am
žiaus vaikų, prašomi vežti 
juos i lietuvišką mokyklą.

SVARBUS
PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija, 
šiomis dienomis Jum išsiun
čia vąjaus lapelius prašyda
ma aukų Sydney Lietuvių 
Sodybos užbaigimui.

Atsižvelgiant i lietuvišką 
tautinę svarbą Australijoje, 
mums visiems aktualu, kad 
pradėta sodyba būtų užbai 
gta, ir tik Jūsų prisidėjimu

ir dosnumu bei visų ben
dromis jėgomis galėsime tai 
įvykdyti. Sodybą užbaigus 
be abejonės mums visiems 
Australijos lietuviams dide
lis pasididžiavimas.

Taip pat ieškome ir mece
natų!. Draugija pasišovusi 
įrengti sodybos seklyčioje 
garbės lentą, kur mecenatai, 
aukoję $100 ar virš, bus toje 
lentoje įamžinti savo ar at 
minimui kitų asmenų.

Taigi, mūsų mieli 
tautiečiai, būkite malonūs 
supraskite mūsų šaukimą ir 
mūsų užsimojimus, remkite 
kiek galėdami. Mūsų mintys 
su Jumis, ir viltys.

Iš anksto didelis, didelis 
ačiū.

Valdyba

PREMIJA RIMUI 
KABAILAI

Patirta, kad Australijos 
Lietuvių Fondo mokslinė 
premija lietuviška tema pa
skirta Rimui Kabailai už jo 
darbą apie lietuvių archi
tektūrą. Tikimės apie tai 
girdėsime'ir skaitysime pla
čiau.

DAINOS SAMBŪRIS DĖ
KOJA

Į Tasmaniją Dainos Sam
būrio išvykai paremti dar 
papildomai aukojo: $12 p. 
Jurgelaitienė, $3 A. Baltru- 
komenė. Dainos Sambūrio 
vardu joms didelis ačiū.

M. Sodaitienė

VIETOJ M 
G6LIŲ

Pagerbdami a.a. Kazį Sa
dauską vietoj gėlių po 10 
dolerių Australijos Lietuvių 
Skautų Fondui aukojo p.p. 
I.E. Jonaičiai, B. ir L. Žaliai 
ir B. ir V. Barkai.

Pagerbdami a.a. K. Radau
ską vietoj gėlių aukojame 
Aušros tuntui 10 dol. ir 
Savaitgalio Mokyklai 10 dol. 
Pranas, Vincė, Gailius ir 
Renius Antanaičiai.

Mokyklos Vedėjas VASARIO 28 d., ŠEŠTADIENĮ, SYDNEJAUS LIET. 
KLUBE MOTERŲ DRAUGIJOS Atpigintos knygos

Sydney 
Lietuvių 
Klube

Pastaruoju metu pasikeitė 
klubo vadovybė, drauge 
keičiasi ir klube nuotaikos. 
Aną šeštadienį teko labai 
nustebti, pastebėjus, kad 
Klubo kapela, nuo pat ati
darymo buvusi įkurta sce
noje, staiga buvo perkelta į 
salės vidurį, ir nuotaika bu
vo visiškai skirtinga ir net 
intymiai šeimyniška: šokėjai 
galėjo betarpiškai santy
kiauti su kapela, tartis dėl 
grojamų šokių ir garso, o 
pasyvūs klubo lankytojai 
džiaugėsi, kad nereikėjo 
kentėti dėl kurtinančios 
muzikos. Atrodo, Klubo ve
dėjas sėkmingai išsprendė 
tą seniai keliamą klubo 
lankytojų ir kapelos pro
blemą — patenkinti ir vieni, 
ir kiti. Sveikiname.

Naujo Klubo priestato išo
riniai darbai jau baigti. 
Belieka tik vidaus įrengimai, 
kurie numatomi užbaigti iki 
Velykų.

Laimingas sutapimas: bu
vęs Klubo vedėjas iš profe
sijos buvo dažytojas. 
Dabartinis vedėjas — pa
garsėjęs kaip dievadirbis, o 
šio pavaduotojas irgi buvęs 
dažytojas. Dabartinis klubo 
vedėjas paklaustas, kodėl 
taip susiklostė, pareiškė, 
kad naujam klubo priestatui 
reikės kvalifikuoto dažytojo, 
o dabartinis vedėjo pava
duotojas irgi tos pačios pro
fesijos gales patikimai da
žymo darbus prižiūrėti. O 
apie dievadirbystę klubo 
vedėjas E. Lašaitis kukliai 
pasisakė: “Visi turi savo 
dievus ir visi jų reikalingi. 
Juo labiau Dievo pagalba 
reikalinga klubui“.

BLYNŲ BALIUS
I 'i' - '7 ■ A“'

Maloniai kviečiami visi! Tą vakarą visą džiaugsmui 
patraukli programa \

— skaniausi blynai
- - loterija

staigmenos
Pradžia 7 vai. Ateikite— nesigailėsite! Rengėjos niekad 
neapvylė!

Kviečiu atsiliepti
LIETUVOS VARDO

REIKALU

Fairfieldo mieste (Sydney) 
ir apylinkėse gyvena bene 
tirščiausiai europiečių atei
vių. Jų garbei šiame mieste 
yra pastatytas paminklas — 
fontanas. Jo atitinkamose 
vietose yra įmontuotos įvai
rių tautybių vėliavos ir her
bai. Dar yra viena laisva 
vieta, kur galėtų tilpti ir 
Lietuvos ženklas bei įrašas. 
Šio paminklo pastatymu ir 
jo priežiūra rūpinasi šiam 
tikslui įsisteigusi organiza
cija, vardu “Fairfield Natio
nal Society“.

Aš kreipiausi į šią organi
zaciją teiraudamasis dėl ga
limybės minėtame paminkle 
įmontuoti ir Lietuvos žen
klą, ir net buvau pakviestas 
į jų posėdį. Organizacijos 
pirm. lan Thorley informa
vo, kad to paminklo pasta
tymas kainavęs virš 20.000 
dolerių, ir kadangi lietuviai 
lėšiomis neprisidėjo, tai jo 
manymu tokio ženklo įmon
tavimas tame paminkle lie
tuviams kainuotų apie 1000 
dolerių, už ką jie pagamintų
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mūsų patiektą projektą ir jį 
įmontuotų. Ši kaina suma
žėtų, jeigu lietuviai įstotų į 
šią organizaciją, kuri leidžia 
du tautybių atstovu įmokant 
po 10 dolerių įstojimo mo
kesčio.

Mane taip painformavo, 
kad komunistinių kraštų 
ambasados ta laisva vieta 
paminkle labai užinteresuo- 
tos ir net pasiūlusios iki 
15.000 dolerių, jeigu joms 
būtų leista tą vietą išnaudo
ti.

Fairfieldo apylinkėse pa
lyginamai gyvena skystai 
lietuvių ir 1000 dolerių suma 
vietiniams gal būtų perdi- 
delė. Kadangi reikalas yra 
labai rimtas ir net skubus, 
tai aš imuosi asmeniškos 
iniciatyvos, kad Lietuvos 
vardas šiame paminkle figū
ruotų. Tad kreipiuosi į pla
čiąją lietuvių visuomenę su
telktomis jėgomis padėti tą 
projektą įgyvendinti. Tikiu, 
kad Sydnejuje ir už jo ribų 
yra pakankamai patriotų, 
kuriems rūpi, kad ir šis pa
minklas liudytų Lietuvą. 
Kiekvienas gyvas ar negy
vas liudininkas, kalbąs už 
.Lietuvą, yra vertesnis už

Sydnejaus Lietuvių Klubo biblioteka praneša, kad nuo 
vasario 15 d. iki kovo 1 d. perkantiems bibliotekoje knygų 
duodama nuolaida.

Per minėtą laikotarpį biblioteka bus atidaryta: pirma
dieniais, trečiadieniais ir šeštadieniais 3—6 vai. p.p., 
sekmadieniais 1—4 vai. p.p.

Šalia vertingų knygų bibliotekoje galima gauti: keturių 
rūšių Vilniaus universiteto 400 metų sukakties proga iš
leistų medalių, įvairių lipinukų mašinoms, grandinėlių 
raktams, paveikslų, gintaro ir medžio išdirbinių, plok
štelių ir kt.
Minėtu laikotarpiu pirkusieji gali laimėti burtų keliu do

vanėlių.
Biblioteka priima įvairių laikraščių ir žurnalų prenume

ratas ir norimų, bet bibliotekos kioske nesančių knygų 
užsakymus.
Informacijos reikalais kiekvienu atveju skambinkite bib
liotekos vedėjui tel. 747—2382.

Syd. Liet. Klubo Bibliotekos Vadovybė.
i — -

pinigą.
Tad rašykite arba skam

binkite Antanui Kramiliui, 
83 Queen St., Kanley Vale, 
NSW 2166, telef. 727-3131 
ir praneškite, ar pritariate 
šiam projektui ir kiek sutik
tumėte aukoti pinigų. Pinigų 
šiuo metu siųsti nereikia, 
nes nesusidarus reikiamai 
sumai, įmokėtus turėsiu

grąžinti.
Nemanau, kad 1000 dolerių 

būtų pardidelė suma Lietu
vos įnkiavimo tarp kitų šia
me paminkle. Tegu ir akme
nys šaukia už Lietuvą!

Nuoširdžiai kreipiuosi į vi
sus lietuvius padėti atlikti šį 
prasmingą darbą Lietuvos 
garbei ir gerovei.

Antanas Kramilius
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