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Įsipareigojimai ir 
pasišventimas

Vladas Jakutis

10 metų be dail. A. Šimkūno

Jungtinių Valstybių užsie
nių reikalų ministeris Vasa
rio šešioliktosios šventės 
proga savame sveikinimo 
rašte Lietuvos atstovui mi- 
nisteriui dr. S.A.Bačkiui pa
mini du momentus: lietuvio 
įsipareigojimą būti lietuviu 
ir, antra, jo pasišventimą 
(neabejotinai susietą su 
veiksmu), tautų apsispren
dimo, laisvės ir nepriklau
somybės principams įgy
vendinti.

Tuos bruožus galima būtų 
veikiau priskirti tautie
čiams, gyvenantiems laisvo
se šalyse.

Ir vienų ir kitų įsipareigo
jimas tautai yra vienas ir tas 
pats — tų pačių motyvų žai
dimas ir ugdomas.

Dėl skirtingai susiklosčiu
sių aplinkybių jų dedamos 
pastangos ir naudojamos 
priemonės, taip pat ir jų po
būdis, apimtis bei intensy
vumas, kiek skiriasi.
Vienas veiklos būdingų po

žymių būtų naudojamų
priemonių taikingumas, nes 
ji remiama teise ir teisingu
mu. Tais pradais — teise ir 
teisingumu, bet ne plika jė-

>xander M.Haig, Jr., JAV 
ienių reikalų ministeris

JAV SVEIKINIMAS 
LIETUVIAMS

Lietuvos atstovas Vašing
tone ministeris dr. S.A.Bač- 
kis šių metų Vasario šešio
liktosios šventei gavo iš 
Jungtinių Valstybių 
užsienių reikalų ministerio 
Alexander M. Haig, Jr., 
sveikinimo raštą, kur, Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 63-jų metinių pro
ga, Jungtinių Valstybių vy
riausybės ir jų tautos vardu 
pareiškiami širdingi sveiki
nimai ir geriausi linkėjimai 

ga ir grubiu šantažu, grin
džiamas tarpvalstybinis 
bendravimas, laisvųjų žmo
nių bendradarbiavimas tai
kai bei darnai gyvenddnti.

Reikia, tačiau, atžymėti, 
kad Sovietų Sąjunga, nepri
pažindama vakarų civilizuo
to pasaulio etinių normų, 
laikosi savos “moralės”, 
ypač santykyje su savais 
gyventojais. Ten žmogus 
nėra laisvas, neturi teisių ir 
laisvių, kokias turi vakarų 
pasaulyje gyvenąs.

Tokia yra faktinė padėtis 
SS—je, nors ji pati ir yra 
formaliai pasirašiusi visą ei
lę tarptautinių susitarimų ir 
kitų iškilmingų įsipareigoji
mų gerbti individo teises ir 
laisves.

Iš tokių tarptautinių doku
mentų paminėtina:
visuotinė deklaracija apie 
žmogaus teises (1948), 
Tarptautinė konvencija ci
vilinėms ir politinėms tei- 
sėjns nusakyti. (1968), Hel- 
sinklo susitarimų baigminis 
aktas (1975) ir kiti.

SS—ga, paneigdama tarp
tautiniai sutartus principus, 
rikiuojančius valstybės ir 
jos gyventojų tarpusavius 
santykius, didžiai graso 
įvairių tautinių mažumų ir 
ypatingai jos okupuotų val
stybių gyventojų kultūri
niam ir religiniam reiški- 
muisi ir net gi jų fizinei eg
zistencijai. Tačiau, nežiūrint 
itin nepalankių sąlygų ir pa
ties režimo statomų kliūčių, 
lietuvis, radęsis sovietų ka
rine jėga primestoje okupa
cijoje, visomis jam prieina
momis priemonėmis gina 
tautinę kultūrą, saugo savo 
tikėjimą nu okupanto kėslų. 
Tai vyksta, kaip sakyta, tai
kingomis 
priemonėmis—protestais, 
prašymais, pareiškimais 
SS—gos vyriausybei, 
kuriais siekiama atitaisyti 
valdžios organų padarytą 
neteisę, paneigtas žmogaus 
teises savo tėvų palikimui 

iškovoti ir tvarkyti.
Iš ryškesnių tokių žygių 

galima paminėti: 17054 lie-

Lietuvos atstovui ir lietuvių 
tautai.

Sveikinime rašoma, kad 
nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktis primenanti bet 
kur esančių lietuvių gilų įsi
pareigojimą savam tauti
niam ir religiniam palikimui 
išsaugoti.

Toliau užsienių reikalų mi
nisteris sakosi, kad jis pa
garbiai vertinąs lietuvių, 
gyvenančių Jungtinėse Val
stybėse ir kitur, pasišven
timą tautų apsisprendimo, 
laisvės ir nepriklausomybės 
principams realizuoti.

tuvių protestas dėl religinės 
laisvės varžymų sovietinėje 
Lietuvoje (1972), prašymas 
su 143869 parašais grąžinti 
Klaipėdos bažnyčią (1979). 
Tuo tarpu, kai vakarų pa
saulyje žmogaus teisių ir 
laisvių demonstravimas lai
komas teigiamu reiškiniu 
individo sąmoningumui kel
ti, SS—je žodis apie žmo
gaus teises yra persekioja
mas įvairiomis policinėmis 
priemonėmis, administraci
niu “nuteisimu" ilgiems me
tams kalėti, prievartiniu už
darymu “psichiatrinėn ligo
ninėn”, ir netgi tariamo nu
sikaltėlio artimųjų ar pažį
stamų sistemingu teroriza
vimu.
Sovietinio režimo sutvertos 

gyvenimo sąlygos ir polici
jos organų sudaryta nepasi
tikėjimo aplinka, kur tenka 
imtis priemonių teisei ir tei
singumui atstatyti, akivai
zdžiai atskleidžia šiandieni
nėje Lietuvoje gyvenančio 
tautinio bei religinio sąmo
ningumo gilumą, taip pat ir 
įsipareigojimų platumą bei 
apimtį išsaugoti tai, kas 
brangu ir šventa.

Sakytas ar rašytas žodis 
apie reikalą atgauti sovietų 
valdžios organų paneigtas 
teises vis plačiau sklinda 
pačioje sovietinėje kolonijų 
imperijoje ir drauge sulau
kia vis didesnio atliepimo 
laisvame pasaulyje.
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Sausio 10 d. suėjo dešimt 
metų, kai Sydnejuje buvo 
savo bute rastas negyvas 
dailininkas Algirdas Šimkū
nas. Tai buvo iškili asmeny
bė, neužsidariusi vien tik 
meno srityje, bet aktyviai 
dalyvavusi lietuviškame 
kultūriniame gyvenime. Jis 
dalyvavo organizacijose, ra
šė spaudoje iškeldamas ano 
meto negeroves ir trūku
mus, rūpinosi mūsų ben
druomenės darbais ir ateiti
mi. Bet reikšmingiausia jo 
veiklos pozicija yra dailėje. 
Atvykęs į Australiją jis 
greit įsiungė į šio krašto 
meno akiračius ir netrukus 

įvyk
Pereitą savaitę popiežius 

Jonas Paulius II oficialiai 
lankėsi Filipinuose ir Japo
nijoje. Prieš atvykstant į 
Filipinus Pakistane buvo 
padėta ir sprogo bomba. 
Norėta išsprogdinti garbės 
tribūną, kuri tuo laiku buvo 
dar tuščia. Žuvo vienas 
žmogus, greičiausia pats pa- 
sikėsintojas, nes policija vė
liau išaiškinusi, kad jis tu
rėjęs ir daugiau su savimi 
sprogstamos medžiagos.

Šiuo metu Maskvoje vyk
sta 26-sis visasąjunginis ko
munistų partijos kongresas, 
kur dalyvauja ir pats Bre-

įsigijo pripažinimą ir vardą. 
Dalyvavo grupinėse paro
dose, buvo surengęs keltą 
savo individualių parodų su 
labai teigiamais atsiliepi
mais. Tai buvo dailininkas, 
kuris šiame krašte buvo 
prasiskynęs kelią ir švietė 
graži ateitis. Gaila, visa tai 
nutraukė netikėta mirtis.

Nedaug dail. A. Šimkūno 
darbų išliko, tačiau jo var
das kaip talentingo ir daug 
žadančio dailininko paliks į- 
rašytas ne tik australų kul
tūros istorijoje, bet juo la
biau lietuviškoje bendruo
menėje, kurioje jis buvo įsi
jungęs visa savo asmenybe.

i ai
žnevas. Spėjama, kad jis jau 
sekančiame kongrese nebūsi 
ąs sovietų valdžios viršūnė
je, nes tokie kongresai šau
kiami kas penkeri metai.
PASAULIO LIETUVIS

Pakilus spaudos, pašto ir 
kitoms išlaidoms, “Pasaulio 
Lietuvio“ prenumerata nuo 
1981 m. sausio mėn. numerio 
pakeliama nuo 6 dol. iki 8 
dol. metams. Oro paštu į 
užsienį—25 dol. Įvedama 
garbės prenumerata — 20 
dol. metams. “PL“ adresas: 
5620 South Claremont Ave., 
Chicago, ILL. 60636.
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Po Vasario 16-sios
Praėjo visose kolonijose 

paminėta Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
šventė. Kaip tik šiuo metu 
daugiau ar mažiau dėmesys 
buvo sukauptas į Lietuvą, 
jos dabartinę padėtį ir jos 
ateitį, nors tas Lietuvai dė
mesys turėtų dilginti lietu
vio širdį be paliovos, ne tik 
susirinkus minėjimuose ar 
tautinėse šventėse.

Mūsų dėmesys šiuo metu 
pirmoj eilėj krypsta į pa
vergtą Lietuvą. Sekame vi
są gyvenimą okupuotoje 
Lietuvoje, į ten vykstančius 
tautinius bei religinius per
sekiojimus, o ypač į pačių 
lietuvių ten besireiškiančią 
rezistenciją. Piktinamės ir 
skaudžiai pergyvename, kai 
ten vis nuožmiau brukama 
rusų kalba, kur visas susira- 
sinėjimas įmonių kancelia
rijose verčiamas vykdyti tik 
rusiškai, kad rusų kalba pri
valoma mokyklose ir numa
toma ją įvesti ir vaikų dar
želiuose ir net administra
cinėse viršūnėse vyrauja 
rusų kalba.

Kai tokiu prievartos keliu 
stumiama is kasdieninio gy
venimo lietuvių kalba, mes 
čia smerkiame tokius dvide
šimtojo amžiaus barbarus, o 
tačiau į save nepasižiūrime, 
kad mes patys nejučiomis 
tampame arba kitur jau tapę 
panašūs į okupantus, tik su 
tuo skirtumu, kad patys tą 
visų ir mūsų pačių išgirtą 
lietuvių kalbą gujame iš sa
vų namų.

Todėl vardan Lietuvos ar 
nevertėtų daugiau pasižiūrėt 

į save ir pasidomėti, kodėl 
savos kalbos toks nuverti
nimas, net su ja nesiskaity
mas, kai patys lūpomis nuo
lat deklaruojame meilę ir iš
tikimybę Lietuvai? Juk lie
tuviai ir Lietuva turi vieną 
ir tą pačią reikšmę, nes kas 
gi lietuvis be Lietuvos, arba 
kas Lietuva be lietuvių? Tai
gi, kova už Lietuvą yra tuo 
pačiu ir kova už lietuvybę, ir 
priešingai—kova už lietu
vybę yra tuo pačiu ir kova 
už Lietuvą, gal ne tiek už 
Lietuvos politinę formą, 
kiek už pačią jos gyvybę. Ir 
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visų tokių pastangų pats 
kertinis akmuo, tautos gy
vybinė šaknis pirmoj eilėj 
yra jos kalba. Visos kitos 
tautinės apraiškos, kaip 
kultūra, menas, literatūra, 
tautinė sąmonė ir galvosena 
išplaukia iš pačios kalbos. 
Todėl aiškinti ir teisinti, kad 
galima būti lietuviu ir ne
mokant lietuviškai, reiškia 
lygiai tą patį, kaip kurčio 
meilė muzikai.

0 kad mes patys daromės 
tos tautos gyvybinės šak
nies kirtikais, liudija mūsų 
pačių visiskas
nesidomėjimas sava kalba: 
mūsų mokyklos kokios jos 
bebūtų, apytuštės, net kai 
kurios organizacijos, ypač 
jaunimo tarpe, savo akty
vioje veikloje iš viso negirdi 
lietuviškai, mūsų spauda 
kaskart darosi vis labiau 
anemiška, nes stokojame 
spaudos darbuotojų iš jau
nųjų. Mums patiems gėda, 
kai is jaunesniųjų nuvažiavę 
apsilankyti į Lietuvą nesu
sikalba su savo artimaisiais. 
Net ir tie okupuotoje Lietu-

Ko reikia Lietuvos vadavimui
Rašo Darūnas, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Kiekviena Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga 
susimastome: ar atliekame 
gero sūnaus pareiga savo 
tėvynei, ar prileidžiame, kad 
mūsų pastangos virtusios 
beviltiškomis? Šalia to noriu 
prijungti dar šalutinį klau
sima, kuris rišasi su pir
muoju. Daugeliui Mūsų Pa
stogės skaitytojų gali kilti 
klausimas: kodėl Darūnas 
tiek daug rašo apie Ameri
kos problemas, ypač jos už
sienio politika lietuviškame 
laikraštyje, kuris skirtas ne 
kitataučių, o lietuvių reika
lams aptarti?

Kai per eilę metų klausy
davau Šiaurės Amerikos žy
miųjų asmenų pasisakymų ir 
sekiau lietuviškos veiklos 
atsiekimus, priėjau tokios 
išvados: —Lietuvos išlaisvi
nimui būtini du pagrindiniai 
elementai: 1) pačių lietuvių 
pastangos ir 2) palanki pa-, 
saulinė atmosfera, be kurios 
Lietuvos išlaisvinimas neį
manomas. Lietuvių
pastangos pirmoje eilėje tu- 

voje lituanistiniai kursai 
Vilniuje išeivijos jaunimui 
lietuviškai šviesti įsteigti ne 
tiek lietuvybės naudai, o 
greičiau išeivių gėdai ir pa
juokai, tarsi pirštu durdami, 
kokie ten patriotai ir kuo jų 
patriotizmas baigiasi.

Štai Sydnejuje lituanisti
niai kursai šaukiasi S.O.S., 
nes trūkstant kursantų vie
tinė valdžia galinti tuos kur
sus uždaryti. Iš australų pu
sės tikrai rodoma gera valia 
duodant visas sąlygas, kad 
tokie kursai veiktų, bet ar 
ne mūsų pačių kaltė, kad to
kioje stambioje Sydnejaus 
kolonijoje nesusidaro pa
kankamas skaičius mokinių. 
Ir stebėtina, lietuviško jau
nimo gausu sportuose, kito
se pramogose, o tačiau jų 
nematome lietuviškoje mo
kykloje. Kuo šitai pateisinti? 
Betgi minėjimuose greiti 
pasidemonstruoti, kad myli
me Lietuvą ir netgi kovoja
me už ją, nors veiksmais to 
neparodome. Mūsų sąlygose 
kova už Lietuvą yra pirmoj 
eilėj kova už lietuvybę. 
Sakytume, jau pats laikas 
savo rūpestį ir meilę Lie
tuvai parodyti konkrečiais 
veiksmais ir pavyzdžiais.

(v.kj

ri būti nukreiptos į šias pa
grindines sritis: a) stengtis 
prieiti prie įtakingų pasaulio 
asmenų, ypač esančių vir
šūnėse ir b) išlaikyti Lietu
vos laisvinimo klausimą gy
vą ir jį garsinti pasauliui. 
Kad mūsų pastangos būtų 
vaisingos, reikia kad įvyktų 
ir antroji sąlyga—susidary
tų palanki pasaulinė atmo
sfera. Kol to nėra, mums to
dėl ir susidaro įspūdis, jog 
mes savo pastangomis nieko 
nepasiekiame. Bet stengtis 
reikia, nes niekas laisvės 
negauna, kas jos nesiekia. 
Tad ir toliau tuo reikalu tu
rime rūpintis, kaip geras 
sūnus savo motina.

Palankios pasaulinės atmo
sferos sudarymu turi rū
pintis visi, nors ne visų

IŠ VISUR
PLATŪS RYŠIAI

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba palaiko 
gyvus ryšius su 15-kos kra
štų lietuviais: Argentina, 
Australija, Belgija, Brazili
ja, D .Britanija, Italija, JAV, 
Kanada, Kolumbija, Naujoji 
Zelandija, Prancūzija, Švei
carija, Urugvajus, Venecu- 
ela, Vakarų Vokietija. 
Palaikomi ryšiai ir su paski
rais lietuviais tokių kraštų, 
kaip Austrija, Danija, Ispa
nija, Olandija, Škotija, Šve
dija, kur tariamasi dėl Ben
druomenės atkūrimo arba į- 
steigimo.

Daugely Amerikos vietovių 
buvo surengtos išlaisvintųjų 
iš Irano įkaitų iškilmingos 
priimtuvės, kur jie buvo su
tinkami kaip didvyriai. Ly
giagrečiai buvo rengiamos ir 
Vietnamo karių veteranų

Mūsų mielam kaimynui

AA.
VYTAUTUI SKRINSKAI

staiga mints, jo žmoną Tamarą, sūnų Tyrį ir visus arti 
muosius skausme nuoširdžiai užjaučia.

Romualdas irJadvygaVenclovai
Dr. Irvis Venclovas su seimą

Mielam bičiuliui
AA.

VYTAUTUI SKRINSKAI

mirus, giliam .skausme nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną
Tamarą, sūnų Tyrį, visus artimuosius ir drauge liūdime.

Regina Ratienė
Ramona Shall

Janina ir Boris Čiunovai

pastangos vienodai reik
šmingos. Pagaliau yra ir to
kių trumparegiškos politi
kos kraštų, kurie rūpinasi 
tik savimi, pamiršdami, kad 
jie yra tik dalelė viso kom
plekso, lemiančio ir jų likimą 
Šioje srityje svarbiausias 
veikėjas yra Jungtinės 
Amerikos Valstybės, kurios 
vadovauja laisvajam pasau
liui ir kurių pastangos pir
moj eilėj ir nulems tos at
mosferos kitimus

0 kuria kryp
timi pasuks JAV, priklausys 
nuo asmenų, esančių prie 
valstybės vairo. Todėl ir ra
šau apie tokius asmenis bei 
jų užsimojimus, ypač užsie
nio politiką. Jų reikalai yra 
kartu ir mūsų reikalai, nes 
nuo jų priklauso ir Lietuvos, 
likimas.

Australai pirmoje eilėje 
•kreipia dėmesį į tuos Ame
rikos ėjimus, kurie svarbūs 
Australijai, Meksika į tuos, 
kurie svarbūs Meksikai, o aš 
į tuos, kurie svarbus Lietu
vai. Kai Amerikos likimas ir 
jos užsienio politika yra tapę 
lyg ir lietuviškos veiklos in
teresu, tad apie tai ir rašau 
jūsų patraukliame laikra
štyje—Mūsų Pastogėje. Nuo 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių priklauso ir viso pasaulio 
(taigi, ir mūsų) likimas. 
Kartą prez. R.Reagan pasa
kė: “Jei ši laisvės sala žlugs, 
tamsybių jėgos
šimtmečiams užviešpataus 
pasaulyje“.

demonstracijos, kurie po 
karo Amerikoje niekur ne
buvo iškilmingai sutikti, o 
daugelis jų yra karo invali
dai, kai kurie dar ir šiandie 
ligoninėse. Spaudoje pasi
pylė buvusiems įkaitams 
priekaištų, kad jie net nesu
naikinę svarbių ir slaptų do
kumentų, kurie be reikalo 
pateko į iraniečių rankas. 
Anot Vietnamo karo vete
ranų, buvę įkaitai jokie he
rojai, netgi tinkamai pareigų 
neatlikę tarnautojai.

Patirta, kad Čikagos tauti
nių šokių grupė “Grandis“ 
metų viduryje ketina lanky
tis Australijoje. Iš spaudos 
patirta, kad minėtoji grupė 
išvykai sparčiai ruošiasi, bet 
apie tai jokie oficialūs sluok
sniai apie svečių atvykimą 
iki šiol nieko nepranešė.

♦♦♦

Įsipareigojimai
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Laisvasis pasaulis iš įvairių 
savilaidos raštų okupuotoje 
Lietuvoje (Lietuvos katalikų 
Bažnyčios Kronika, Aušra, 
Alma mater ir kt.) patiria, 
kad tautinė ir religinė są
monė yra gaji; sužino tauti
nės kultūros ir religinio gy
venimo žlugdymo bei ardy
mo faktus, žmogaus teisių 
pažeidimų atvejus. Jis žino 
'taip pat apie sovietinių or
ganų vykdomas represijas, 
terorą, sveikatos naikinimą, 
marinimą, —taikomus lai
svės kovotojams nutildyti.

Šioji nuolatinai besitęsianti 
lietuvio kova su okupanto 
genocidiškomis užmačiomis 
pagarsinama pasauliui lai
svose šalyse esančių tautie
čių, kurių pagrindiniai inte
resai ir svarbiausieji sieki
mai yra, kaip minėta, tie pa
tys, kaip ir jų viengenčių, 
gyvenančių sovietinėje oku
pacijoje. Lietuvių dedamos 
pastangos nėra vienatinės. 
Tokių pat ar panašių veik
smų imasi ir kiti SS—gos 
gyventojai, taip pat ir jų 
tautiečiai vakarų pasaulyje.

Jie irgi yra įsipareigoję iš
saugoti savą tautinę asme
nybę, išlaikyti savo tikėji
mą, atgauti žmogaus vertės 
supratimą. Visa ši veikla kas 
kartą darosi visuotinesnė, 
įgauna didesnį svorį ir tarp
tautinių konferencijų svar
stymuose.

Žmogaus teisių padėtis 
SS—goję jau kiek laiko yra 
tarptautinio forumo svar
stymų objektas. Antai, ir 
dabar nagrinėjama šiuo me
tu vykstančioje Madrido 
konferencijoje, kuri numa
tyta baigti kovo 5 dieną.

Reiktų viltis, kad įvairių 
pastangų dėka bus padaryta 
pažanga sutverti sąlygoms, 
kur teisės ir pagrindinės lai
svės bus prieinamos pasi
naudoti ir pavergtoms tau
toms, šiuo metu esančioms 
dar nedekolonizuotos sovie
tinės imperijos priespaudoje 
Netenka abejoti, kad vakarų 
valstybės, dalyvaujančios 
tokiose konferencijose, ne
stokoja gilaus įsipareigojimo 

*ir tolygaus pasišventimo 
teisei ir teisingumui įgyven
dinti—atseit, nestokoja nu- 

• siteikimų apie kuriuos 
Jungtinių Valstybių vyriau
sybė kalbėjo savame svei
kinime lietuvių tautai.
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LIETUVA MINTYSE IR DARBUOSE

Vasario 16-sios—Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo šventės proga nekarto
sime tų visų žinomų faktų, 
kaip ir kokiu būdu buvo pri
eita prie nepriklausomybės 
paskelbimo ir kokiu keliu 
toji nepriklausomybė buvo 
atkovota ir laimėta. Pigu ai
škinti, kad Lietuva buvo 
pirmojo pasaulinio karo iš
dava, lygiai kaip tos nepri
klausomybės praradimas 
yra antrojo pasaulinio karo 
rezultatas. Tačiau anuo 
metu nepriklausomybės 
idėja buvo pasėta ir brendo 
daugiau kaip dvidešimt me
tų prieš 1918 metų Vasario 
16—ją. Lygiai ir nepriklau
somybės praradimas antrojo 
karo eigoje buvo padiktuo
tas daugelio veiksnių, ne 
vien tik sovietų ekspansiniai 
tikslai.

Kiekvienu atveju ir nepri
klausomybę atgaunant ir ją 
prarandant pačiu svarbiau
siu kozeriu lošė pati lietuvių 
tauta, jos valia ir ryžtingu
mas. Nepriklausomybės at
gavimo atveju ano meto po
karinės Europos politikų 
žaidimo kortas sumaišė 
patys lietuviai, juos pasta
tydami prieš įvykusį faktą, 
kad Lietuva jau egzistuoja 
ko nebuvo galima paneigti, o 
tik pripažinti.

Lygiai ir antruoju — ne
priklausomybės praradimo 
atveju—savo likimą lėmė ne 
tiek svetimos armijos ar 
juokingais motyvais pagrįsti 
ultimatumai (pradžioje vo
kiečių dėl Klaipėdos, vėliau

Lidija Šimkutė—Pocienė

POKARINĖ LIETUVIŲ POEZIJA
Turinti gal kiek panašumo į. 

Liūnę Sutemą, Vitaliją Bo- 
gutaitė irgi žengia toje pa
čioje sausroje, egzilio 
žemėje, nors jos eilės tau- 
Sesnės ir lakoniškesnės.

lors Bogūtaitė jaučiasi 
tremtinė, ji vis dėlto yra tos 
svetimos žemės dalimi.

Tomo Venclovo pirmas po
ezijos rinkinys išėjo Lietu
voje, 1972 m. 0 1977 m. 
buvo išleistas jo pilnas rin
kinys, Amerikoje, kuriame 
buvo įtraukti pirmojo rinki
nio eilėraščiai bei tie, kurie 
buvo cenžūros išmesti Lie
tuvoje ir naujausioji kūryba. 
Jo eilėse randama kontra- 
versinė disidento
mąstysena. Jo kūryboje 
persiduoda įvairus pergy
venimas: nerimas, buitinės 
bei politinės santvarkos slė
gimas ir protestas. Daugu
ma jo eilėrščių išlaiko ne tik 
ritmą bet ir rimą, kuris duo
da skambasį ir suteikia 
įtampą.

Į jaunesniąją kartą būtų 
galima įtraukti, Amerikoje 
gyvenančius Mariją Saulai
tę, Eglę Juodvalkę, Živi
lę Bilaišytę, Austę Pečiū- 
raitę, Oną Mikalaitę, Teresę 
Pautieniūtę ir Australijoje 
gyvenančias Aldoną Veščiū- 
naitę (nors ji vyresnė) bei 
paskaitos autorę. Iš tų visų 
tik Saulaitytės kūryboje 
jaučiasi tremties savitragi- 
ka. Ji yra išleidusi keletą 
rinkinių, kitos poetės po 
vieną arba tik reiškiasi pe
riodikoje. Įdomus ir vertas 
dėmesio reiškinys, kad visos 
poetės šioje kartoje yra mo
terys.

Vinco Kazoko žodis Vasario 
16-sios minėjime Canberroje 
vasario 22 d.

lenkų ir galiausiai rusų), o 
greičiau ir tikriausiai pačių 
lietuvių, gal teisingiau ta
riant tautos ir valstybės va
dovybės neryžtingumas 
gintis ir ginti, dėl ko buvo 
anksčiau kovojama. Šis ne
ryžtingumas gal ir iššaukė 
tolimesnes pasėkas: nežiū
rint, kokie galingi buvo ano 
meto Lietuvos priešai, ir gal 
jie nebūtų skaitęsi kiekvie
nu atveju su Lietuva ir jos 
galybe, bet tikriausiai būtų 
atsižvelgę į pasaulio opiniją, 
kas galėjo turėti lemiamos 
reikšmės ateities įvykiams. 
Tačiau visais atvejais lietu
vių pasyvumas ir ypač nuo
laidos (vokiečių, lenkų, rusų 
ultimatumų atžvilgiais) at
vėrė akis pasauliui ir Lietu
vos priešams, kad su Lietu
va ir lietuviais nėra ko skai
tytis, nes net per tris ban
dymus neparodė ryžto bei 
valios kovoti už savo laisvę 
ir gintis. Parodytas totalinis 
pasyvumas pasirenkant ne
utralumą kaip apsaugą te
buvo tik žodinė apsisaugoji
mo priemonė, su kuria nie
kas nesiskaitė ypač tokio 
masto operacijose, kaip kad 
buvęs antrasis pasaulinis 
karas.

Šiandie ne tik lietuviai, bet 
visas laisvasis pasaulis apsi
žiūrėjo, kokių fatališkų klai
dų padaryta paskutinio karo 
pasėkoje, nes kaip matome,

Marija SAULAITYTĖ sa
vo kūryboje bendrai nusako 
sielos klajones ir savęs ieš
kojimą stipriai surištą su 
žeme ir ilgesiu. Ji iškelia vi
so atsitiktinumą ir praei
namumą, įpindama tremties 
likimą.

Eglė JUODVALKĖ bando 
atskleisti žmogaus būseną, 
jo aplinką ir norą suprasti 
save, sukeliant kokį nors 
jausmą. Savo kūryboje ski
ria daugiau dėmesio minčiai 
negu ritmui ar rimui.
Živilės BILAIS YTĖ S eilėse 

randamas didesnis abstrak- 
tizmas. Jame dažnai sunku 
sugauti mintį, bet ji efek
tingai naudoja žodžius, per
duodančius tam tikrą įtampą 
ar jausmą, surištą su vaiz
duotės ir realybės elemen
tais.

Teresė PAUTIENIŪTĖ 
pasižymi pirmame rinkinyje 
eilių paprastumu ir minties 
nuoširdumu, o Austė Pečiū- 
raitė prabilo savitoj 
abstrakčioj formoj, bet pa
skutiniu laiku nutilo.

Aldona VĖŠČIŪNAITĖ 
savo poezijoje atpalaidavo 
kalbą nuo įprastų sintaksės 
ryšių ir žodžiais piešia vaiz
dus, panaikindama skyrybos 
ženklus. Suliedama atskirus 
sakinius arba frazes į vieną 
sąmonės srautą perduoda 
savo meninę tikrovę. Jos 
tikslas , atrodo, yra žadinti 
vaizduotę, žaidžiant žo
džiais, daugiau negu minties 
perdavimu.

Australijoje dar rašo 
Jurgis Janavičius, kuris yra 

nuolaidų politika niekam 
neišėjo į naudą, išskyrus 
agresorių, kuris ir kriti
škiausiais momentais net ir 
negalvojo nusileisti, o savo 
naudai mokėjo išnaudoti vi
sas vakariečių silpnybes. 
Juo labiau toji nuolaidų po
litika buvo pragaištinga 
Lietuvai ir lietuviams. Ne
galima išleisti iš akių to fak
to, kad po antrojo pasaulinio 
karo visame pasaulyje tik 
trys prieš karą buvusios sa
varankiškos ir nepriklau
somos valstybės karo išda
voje totaliai prarado savo 
nepriklausomybes, tai Lie
tuva. Latvija ir Estija. Ir 
pastebėtina, jokiuose tarp
tautiniuose forumuose jų 
klausimas nebuvo radikaliai 
iškeltas, tarsi jos niekad 
prieš tai nebūtu egzistavu
sios. Tiesa, yra visa eilė 
kraštų, kurie formaliai Pa
baltijo kraštų aneksijos ne
pripažįsta, bet iš to paverg
tiesiems menka paguoda iš
skyrus mus pačius, priimant 
kiekvieną iliuziją kaip tikrą 
atramos tašką. Gerai ir tas, 
nes 1918 metų Lietuva ir to 
neturėjo, o teko už savo tei
ses ir egzistenciją kovoti ne 
vien tik frontuose, bet juo 
labiau diplomatinėje ir poli
tinėje arenoje ieškant pri
pažinimo ir grindžiant Įro
dymais, kad tokia tauta te
bėra ir turinti teisę būti lai
sva ir nepriklausoma.

Šiuo metu gal padėtis kiek 
geresnė: dvidešimt nepri
klausomo gyvenimo metų 
atliko stebėtinai didelę mi-

linkęs į abstraktizmą ir iro
niją bei žodžių taupumą. Ta
čiau kituose eilėraščiuose, 
jis laikosi tradicinių taisyk
lių. Almis Juragis, Juozas 
Mikštas, Pranas Pusdešris 
laikosi tradicinių eiliavimo 
formų, kuriose daugiausiai 
supasi tremties tematika, 
nors yra įpinta ir kitų min
čių. Marijos Malakūnienės 
eilėse nuskamba moteriš
kumas ir tremties būtis.

Lietuvos ryškesnieji poetai 
Yra:

Justinas MARCINKEVI
ČIUS, kurio kūryboj skam
ba noras sukurti šių laikų 
epą, ką jis atsiekė savo po
emoje “Mindaugas,
Katedra, Mažvydas, kurioje 
epiškumas ir dramatišku
mas atsiskleidžia su didele 
jėga. Jo rinkiniai “Siela“ ir 
Kraujas ir Pelenai“ yra dau
giau lyrinio ir psichologinio 
pobūdžio kūriniai ir sudaro 
jo kūrybos emocinį bran
duolį.

Janina DEGUTYTĖ pasi
žymi didele meile savam 
kraštui vidinių vaizdų tik
slumu ir darnumu. Įvairiai 
žvelgia į sudėtines gyveni
miškas problemas. Jos eilė
raščiuose kartojasi tie patys 
simboliai ir metaforos: 
—medis, žolė, vėjas, upė. 
Medis, ypač dažnai minimas 
kaip autorės “aš”. Ji yra 
praplėtusi tematikos lauką, 
Įtraukdama simbolius kaip 
Antigone, kuriose poetės 
likimas iškeliamas klasikinių 
moterų personažuose.
Judita VAIČIŪNAITĖ yra 

jausmo, emocinės tikrovės

Antanas Tamošaitis Manasis kraštas (aliejus)

siją tiek pasaulyje, tiek ir 
pačioje tautoje: pasaulis ži
no apie Lietuvą ir jos trage
diją, taip pat laisvės laiko
tarpis įsąmonino tautiškai 
visą tautą, ir tasai sąmonin- 

poetė. žodžių žaidimu slepia 
skaudžią ir gilią dramą. Ji 
savo jausmų neišreiškia tie
sioginiai, bet dažnai subtiliai 
per įvairiašakį poetinių 
priemonių tinklą. Jos kūry
bos dėmesį patraukia labai 
ryški eilėraščio struktūra ir 
specifinis rimas, kuris deri
nasi su pasirinkta tema, pri
duodamas stipresnį efektą.
Marcelijus MARTINAITIS 

savo eilėraščiuose palaiko 
ryšį su gyvenimo realybe, su 
jį supančiu pasauliu: žmo
nėmis, daiktais, gamta, išo
riniais ir kasdieniniais reiš
kiniais. Jo poezija skaitoma 

lyriška, bet “Kukučio bala
dėse“ jis atskleidė naują iš
raišką, daugiau epinėje 
plotmėje, kur išryškėja tau
tosakinė ir istorinė plotmė. 
Paskutiniame rinkinyje jis 
vėl grįžta į lyriką.

Sigitas GEDA pasižymi sa
vita vaizduote, kuri išryš
kėja dviejose plotmėse; ne
įprastų žodžių konstrukcijų 
naudojime ir metaforų—po
etinių vaizdų sudaryme. Jo 
savitos kalbos vartojimas 
yra neįprasta ir jo pasaulis 
turi fantastiškų gyvūnų, bet 
jis yra labai prisirišęs prie 
žemės. Gedo kūryboje susi
lieja liaudiškumas ir moder
nizmas, intelektualumas ir 
primityvizmas. Skaitytoją 
paveikia netikėtos metafo
ros, staigūs minčių ir jaus
mų posūkiai, ritmų kaita ir 
nepastovumas.

Po S. Gėdos , kiek laiko 
Lietuvoje neiškilo ryškesnių 
poetų, bet pagaliau 1976—77 
m. iškilo keletą jaunesnių 
talentų, būtent, G. 
Patackas, A. Grybauskas ir 
A.A. Jonynas. Nors jie visi 
trys tos pačios kartos, jie 
pasuko skirtingom, kryptim. 

gumas nesiduoda taip leng
vai uždusinamas. Prasidė
jusi rezistencija okupacijų 
pogrindyje neatlyztamai 
trunka iki šiandie, gal dabar 
dar kiečiau ir atkakliau, ne
gu bet kada. Per pastaruo
sius metus pasipylė prote
stai, net aukos (Kalanta ir 
kiti), pogrindžio spauda ne
paisant persekiojimų, kalė
jimų. Siekiama žmogaus tei
sių, religijos laisvės, o tačiau

Nukelta į psl. 4

Almiui GRYBAUSKUI yra 
būdinga konstruktuyvinė 
kūryba. Jo eilėraščiai kieti ir 
žodžiai turi rėžiantį efektą. 
Jis matomai ieško naujų po
etinės kalbos galimybių sa
vitoje formoje, kurioje atsi
skleidžia tam tikra agresija.

Antanui JONYNUI yra 
svetimas džiaugsmas ir ak
tyvus santykis su tikrove. 
Jis yra žymiai jautresnis, 
lygiškesnis ir emocingesnis. 
Jis eilėraščiuose nenaudoja 
skyrybos ženklų, tad jo ei
lėse gaunasi rituališkas 
bangavimas, kuriame jau
čiasi poetinė tikrovė.

Dvi jaunesnės kartos mo
terys vertos paminėjimo yra 
G. Cieškaitė, kuri turi savitą 
žodžių struktūrą ir formą ir 
0. Bahukonytė, kurios eilėse 
vyrauja vidinis moters pa
saulis ir meilės tematika 
perduodant žmogaus likimi- 
niškumą.

Baigdama noriu pabrėžti, 
kad poezija yra tarpininkė 
tarp poeto ir skaitytojo. Be 
abejo kiekvienas skaitytojas 
bus paliestas paskirų eilių 
savaip pagal asmeninę pa
tirtį, išsilavinimą bei jau
trumą. Tik viena yra tikra: 
joezijai reikia laiko. Kai 
curių eilėrščių efektas gali 
būti spontaniškas, bet dau
gumai eilėrščių reikia duoti 
progos įsilieti į skaitytojo 
sielą. Tik tada galėsime pa
justi savųjų stygų atskambį;
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Lietuva
Atkelta iš psl. 3

viso to užnugaryje stovi 
tautos laisvė ir nepriklau
soma Lietuva. Kitaip 
sakant, praeities pasyvumas: 
ir naivus pasitikėjimas ki
tais dabar stengiamasi at
pirkti rafinuota kova, netgi 
vykdoma teisėtomis prie
monėmis okupanto ■ įstaty
mų ir konstitucijos rėmuose, 
kas kompromituoja patį 
okupantą pasaulio akyse. Ir 
matosi, kad šioji kova nesu
laikomai plečiasi, nes kiek
viena auka įžiebia naujus 
rezistencijos židinius.

Tokia įkaitinta padėtis 
šiandie yra Lietuvoje. 0 
kaip yra čia? Ar esame Lie
tuvoje vykstančios kovos 
lygiai saistomi, ar esame ly
giai įpareigoti bei įsiparei
goję kovoje už Lietuvą da
lyvauti tik gal skirtingomis 
priemonėmis bei skirtingais, 
mums čia prieinamais meto
dais? Ar esame tik pasyvūs 
stebėtojai, geriausiu atveju 
už geležinės uždangos vyk
stančios kovos propaguoto
jai, nebūnant patiems susi
rišusiais su jokia auka ar ri
zika?

Jeigu susumuotume užsie
nio lietuvių keturiasdešim
ties metų politinę veiklą 
Lietuvos reikalu, greičiau
siai nekokie reikšmingi būtų 
tos veiklos vaisiai. Netgi 
Lietuvos pogrindžio spauda, 
sekdama mūsų šioje pusėje 
darbus bei veiklą, su karte
liu primena, kad išeivija šia 
prasme savęs nepateisino. 
Žinoma, niekas nesitiki, kad 
šioje pusėje būtų formuoja
mi Lietuvai vaduoti kovos 
daliniai ir desantais siunčia
mi į anapus. Gal kada pri
reiks ir to, bet ar atsiras sa
vanorių?

Dažnai galvodami apie Lie
tuvą turime minty tik politi
nį frontą ir tik vienintelį 
priešą dabartinį Lietuvos 
okupantą, o iš tikrųjų tų 
frontų yra galybė, lygiai 
daugybė yra ir priešų, ir vi
sur vienodai reikia kovotojų 
ir gynėjų.

Išeivija tiesioginio sąlyčio 
su okupantu neturi, bet už 
Lietuvą kovoti yra ir kitų 
būdų, bet gal išeivija labiau
siai save pateisintų ir bene 
daugiausiai pasitarnautų 
Lietuvai išlaikydama gyvą 
lietuvybę ir užtikrintų jos 
tęstinumą ateičiai. 0 tas turi 
esminės ir gyvybinės reik
šmės ne tik Lietuvai, bet ir 
tautai. Nežinia, kiek užtruks 
esama padėtis ir kokių prie
monių gali okupantas imtis, 
norėdamas palaužti tautos 
valią ir jos sąmoningumą. 
Stalinas akivaizdžiai parodė, 
kad tai įmanoma ir netgi 
trumpu laiku. Pirmas ban
dymas buvo despotiškai 
žiaurus ir skandalingas, bet 
jo įpėdiniai gali būti rafi
nuotesni ir gudresni, nes 
naudojantis 
moderniausiomis priemonė
mis ką reiškia tris milijonus 
išsklaidyti tarp trijų šimtų 
milijonų neaprėpiamuose 
plotuose! Kas tada Lietuva 
be lietuvių? Galima tokią 
prielaidą palaikyti fantazija, 
bet ji yra galimybių ribose. 
Tokiu atveju Lietuvos atra
ma ir būtų ne kas kitas, o 
išeivija. Ar mes tam ruošia
mės? Ar apie tai pagalvoja
me?

Iš turimų rezultatų 
matome, kad lietuvių išeivi
ja lietuvybės egzaminų ne
išlaikė. Rodos, paskutiniąją 
išeivijos bangą sudarė pats 
patikimiausias ir tautiniai 
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.sąmoningiausias 
elementas—inteligentija ir 
nepriklausomybės dvasioje 
išaugusi ir subrendusi karta, 
o rezultate iš jų jau pirmoji 
karta pasimetusi, nežinanti, 
kur stovi ir didelė dalis net 
lietuviškai nemokanti. Pasi
rodo, šioji išeivijos banga su 
savimi atsinešė tą pačią 
pragaištingą prisitaikymo ir 
nuolaidžiavimo politiką. Tai 
kokių lietuvybei vaisių gali
ma tikėtis ateities kartose? 
Štai čia mūsų liūdnoji pusė, 
išeivijos tragiką.
Minėjimuose, tokiuose kaip 

šiandieninis, pasidžiaugiame 
praeities tautos heroizmu, 
apgailime Lietuvos likimą, 
padūsaujame, kaip kenčia 
persekiojami mūsų broliai 
tokie patys tautiečiai, ir su 
minėjimais tuo viskas ir bai
giasi iki kitos apeigos. Ir 
taip per trisdešimt metų 
nuolat ir nuolat patetiškai 
deklaruojame savo kovą už 
tautos laisvę, nors toji kova 
tėra tik sceninė. Per tą 
laiką, neparodę jokių pa
stangų kiek savų žmonių jau 
esame praradę kitų naudai, 
už tai nieko nelaimėdami nei 
gaudami, vardan lietuviškų 
interesų niekur nepasiprie
šinome, o visur tik nusilei
dome prie kiekvieno prisi
taikindami. Mūsų dėmesys 
ir maldaujantis žvilgsnis 
pirmoj eilėj nukreiptas į ki
tus nuolankiausiai prašant 
laisvės, prekiaujam savo 
tautos nuoskaudomis ir žai-

Krizės ženklai sovietuose
“Sovietinė imperija“ per

gyvena gilią krizę, kuri gali 
privesti prie svarbių pasi
keitimų. Londone leidžiamo 
mėnraščio “Encounter“ 1980 
m. lapkričio skiltyse tai 
tvirtina sovietologas Wolf- 
gangas Leonhardas. Žymių 
vokiečių komunistų sūnus, 
jis brendo Sovietų Sąjungo
je, baigė Kominterno insti
tutą, ir po karo ėjo aukštas 
politines pareigas Rytų Vo
kietijoje. Pabėgęs į Vakarus 
1949-ais metais, jis išspau
sdino keletą įžvalgių knygų 
apie marksizmą—leninizmą 
bei sovietinę sistemą ir da
bar dėsto Yale universitete.

Leonhardas nurodo keletą 
“tarybinės imperijos“ krizės 
šaltinių. Vienas jų, tai tauti
nė problema, nes didžioji 
nerusų dauguma priešinasi 
rusinimui. Nežiūrint to, rašo 
Leonhardas, rusinimo poli
tika tęsiama ir opozicija jai 
nuolat didėja. Dauguma 
stebėtojų sutaria, kad rezi
stencija stipriaisiai reiškiasi 
Pabaltijyje—lietuviai, 
latviai ir estai stovi jos prie
šakinėse linijose. Opozicija 
ryški ir Ukrainoje, Gruzijoje 
ir Armeninijoje.

Kitą svarbų krizės šaltinį 
Leonhardas įžiūri ūkinėje 
sistemoje. Biurokratizmas ir 
centralizmas stabdo ūkinę 
raidą, lėtina naujos techno
logijos įvedimą. Ūkinės si
stemos struktūrinė silpnybė 
akivaizdi elektronikos, skai
čiavimo mašinų ir naftos 
chemijos srityse, kurios 
nuolat atsilieka nuo Vakarų.

Leonhardo nuomone, “so
vietinės imperijos“ krizę 
aštrina ir ideologijos nuo
smukis. Jis prisimena 
laikus, kai milijonams 
oficialios ideologinės temos 
dar buvo rimtas, dėmesio 
vertas dalykas, svarbus 
emocinis variklis. Po Stalino 

mirties ideologija pradėjo 
irti. Gal paskutinysis “tikras 
tikintysis“ Sovietų Sąjun
goje buvo Chruščiovas — jis 

zdomis tikėdamiesi pasigai
lėjimo ir laisvės kaip išmal
dos.

Ne, mieli klausytojai, tokiu 
keliu laisvė nelaimima. Ne
buvo ir nėra tokios galybės, 
kuri iš pasigailėjimo laisvę 
dalintų. Siekiant laisvės nė
ra ir negali būti jokių dery
bų, nes laisvė priklauso tik 
tiems, kurie dėl jos besąly
giniai kovoja.
Norėtųsi šia proga kiekvie

no paklausti: ar viską esame 
padarę dėl Lietuvos ir lietu
vybės kad ir kasdieniniuose 
dalykuose—augindami savo 
šeimą lietuviškoje dvasioje, 
dalyvaudami lietuviškoje 
veikloje?

Kiekvienas mūsų veiksmas 
lietuvybės naudai jau yra 
kova už Lietuvą. Šiandie 
niekas iš mūsų nereikalauja 
nepakeliamų aukų, kaip gy
vybės, turto, turimos laisvės 
Užtektų bent pradžiai būti 
lietuviu ir sąžiningai atlikti 
savo tautinę pareigą: kurti 
ir auginti lietuviškas šeimas, 
dalyvauti lietuviškoje vei
kloje, remti viską, kas lietu
viška, nes ir čia yra kova už 
Lietuvą. Kai toks sąmonin
gumas įsigyvens kiekvieno 
širdyje ir mintyse, savaime 
ir be svyravimų galėsime 
angažuotis didesniems užsi
mojimams. Mūsų atveju ko
va už Lietuvą glūdi pir
miausia mumyse pačiuose. 
Ryžkimės ir pradėkime ją 
jau nuo šiandie.

mėgino sustabdyti ideologi
jos irimą, balansuodamas 
stalininės praeities kritiką 
su komunistinės ateities vi
zija. Jį pašalinus 1964-ais 
metais, oficialioji ideologija 
pradėjo taip sparčiai byrėti, 
kad šiandien jau galima kal
bėti apie dvasinę—psicholo
ginę tuštumą Tarybų Są
jungoje.

Pastarojo dešimtmečio bė
gyje, rašo Leonhardas, iški
lo ir “socialinis klausimas“. 
Vartotojų masėse jaučiamas 
gilus nepasitenkinimas pla
taus vartojimo prekių trū
kumu. Vis agresyviau klau
siama: kaip ilgai dar mes 
pirmausime geležies, ang
lies, plieno ir cemento ga
myboje, ir liksime nustumti 
į dvidešimt penktą vietą ka
sdienio vartojimo prekių 
srityje? Vis garsiau kriti
kuojamos sovietinės “nau
josios klasės“ privilegijos. 
Darbininkų bruzdėjimas ne
siriboja Lenkija — ir pačioje 
Rusijoje jie jaučia daugiau 
pasitikėjimo savimi ir ryž
tasi kovoti už savo teises.

Anot Leonhardo, degene
racijos ženklai matosi parti
jos ir vyriausybės eilėse. 
Ideologiniam tikėjimui 
blunkant ir psichologinei tu
štumai plečiantis, sistemos 
viduje vis labiau bujoja ko
rupcija, ciniškumas, speku
liacija, egoizmas ir karjeri
zmas. Kai kurie Maskvos in
telektualai apibūdina kom
partiją kaip valdininkų kliką 

“Sovietinės imperijos“ kri
zė reiškia neišvengiamą kai
tą, rašo Leonhardas. Toje 
kaitoje labai svarbų vaid
menį jis numato nerusų tau
toms. Kaip ir praeities im
perijose, spaudimas ateina 
iš pakraščių — Romos impe
rijos smukimas ir žlugimas 
prasidėjo neramumais toli
mosiose provincijose ir 
pasiekė centrą. Prie kaitos 
prisidės ir technokratinė in
teligentija — ekonomistai, 
mokslininkai, inžinieriai —

Pas ramovėnus Adelaidėje
Vasario 1 d. buvo sušauk

tas LKVS Ramovės Adelai
dės Skyriaus visuotinis me
tinis susirinkimas, kurį ati
darė skyriaus pirm. V.Vo- 
sylius. Tylos minute buvo 
pagerbtas pernai miręs ra- 
movėnas D.Karpys. Į prezi
diumą pakviesti: I.Taunys 
pirmininku ir A.Mikeliūnas 
sekretorium.

Valdybos ataskaitiniame 
pranešime pirm. V.Vosylius 
pasidžiaugė, kad valdybos 
nariai visus metus dirbo 
darniai, skyriaus nariai val
dybą rėmė ir jai talkino, pa
dėkojo ramovėnų šeimoms, 
kurios padėjo rengiant įvai
rius parengimus.
Iš savo pusės valdyba darė 

ką galėjo: turėta 2374 dol. 
pajamų. Stambesnės pozici
jos: iš surengtų iešminių ir 
gamintų pietų 732 dol., ba
liaus pelnas 365 dol., 
velionio K.Taparo palikimas 
100 dol., ir gauta aukų 159 
dol. Išlaidų padaryta 1766,93 
dol. Paminėtinos stambe
snės išlaidos: lietuviškai ra
dijo valandėlei 100 dol., Mū
sų Pastogei ir Tėviškės Ai
dams po 50 dol., Bibliotekai

kurie papildys vadinamųjų 
“dalinių reformatorių“ eiles. 
Meninė inteligentija sieks 
liberalizavimo, cenzūros su
mažinimo. Darbininkija da
rysis vis veiklesnė. Nors ir 
negausūs, disidentai—akty
vistai tam tikromis aplinky
bėmis imsis veiklos koordi
navimo ir kristalizuos padė
tį, —rašo Wolfgangas Leon
hardas. ELTA

“BILINGVIZMAS - PRIE
DANGA RUSIFIKACIJAI

“Bilingvizmo“ arba lietuvių 
dvikalbiškumo tema domi
nuoja per visą 1979—ais 
metais išleistą 19—tą “Lie
tuvių kalbotyros klausimų“ 
tomą, paskirtą socialinės 
lingvistikos problemoms. 
Įvadiniame straipsnyje aka
demikas Deširijevas užti
krina skaitytojus, kad 
“priešingai įvairių sovieto- 
logų ir klastotojų 
teigimams“, TSRS tautų 
kalbos ir kultūros neasimi- 
liuojasi. Beveik tuo pačiu 
atsikvėpimu jis priduria, 
kad “plačiai plinta rusų kal
ba... kuriant ir visur sklei
džiant vieningą socialistinę 
tarybinės liaudies kultūrą“. 
Ir galiausiai jis paskelbia, 
kad nuolatinis
“nacionalinio—rusų 
bilingvizmo” augimas yra 
viena iš “tarybinės naciona
linės politikos demokratinės 
prigimties apraiškų“.
Deširijevo idėjas toliau ru

tulioja filologė
Michalčenko, tvirtinanti, 
kad “savanoriškas, masinis 
ir spartus“ rusų kalbos pli
timas paaiškinamas jos 
—“socialistinių nacijų vie
nybės ir susitelkimo kalbos“ 
— reikšmingumu. Dvikal
biškumo formavimas, rašo 
ji, pirmiausia susijęs su mo
kykla, kuri esanti “pagrin
dinis jo plitimo šaltinis“. 
Prie šio “tarybinės lingvi
stikos“ choro pareigingai 
prisideda ir kelių lietuvių 
kalbininkų balsai: rašo Mer
kienė, Savickienė,
Korsakas. Pastarasis infor
muoja, kad “moksleivių lie
tuvių teminė reprodukcinė 
leksikayraryškaus rusų šne
kamosios kalbos pobūdžio“.

Taip “bilingvizmas“ atrodo 

ir muziejui po 20 
dol.,HELLP organizacijai 
Tasmanijoje 312 dol, chorui 
Lituania 166 dol., Tautos 
Fondui 100 dol., A.L. Fondui 
50 dol. ir visai eilei kitų or
ganizacijų bei institucijų. 
Nebuvo užmiršti ir mirusie
ji: gėlėms ir mišioms išleista 
virš 100 dol. Taigi, Ramovės 
skyriaus valdyba tartum 
gerasis dėdė nieko neužmir
šo ir neapleido finansiškai 
neparėmusi. Valdybos 
kasoje dar liko 607.74 dol. 
naujų veiklos metų pradžiai.

Slaptu balsavimu į valdybą 
išrinkti visi buvusieji valdy
bos nariai: V.Vosylius, 
J.Bačiulis, J.Norkūnas, 
J.Jaunutis, A.žekelis. Šiuo 
metu skyrius turi apie 90 
narių. Pereitais metais 
skyrius nariais gerokai paū
gėjo. Naujai Valdybai linki
me geriausios sėkmės.
Reikia pastebėti, kad apra

šant ramovėnų suvažiavimą 
buvo nepaminėtas kun. 
P.Butkus, suvažiavime su
kalbėjęs invokaciją.

Ramovėnas

iš oficialiosios akademinės 
platformos. Lietuvių visuo
menė, kuriai uždara oficia
lioji spauda, apife “bilingviz
mą” turi visai skirtingą nuo
monę. 1979—ais metais 1310 
lietuvių išreiškė protestą 
sovietinės kompartijos Cen
tro Komitetui prieš reko
mendacijas, siūlančias 
pradėti rusų kalbos mokymą- 
iki mokyklinėse įstaigose 
nuo perikerių metų amžiaus: 
“Kadangi vaiko mąstymas 
gimtąja kalba susiformuoja 
tik pradinėse klasėse, pra
dėjus mokyti antrosios kal
bos anksčiau, vaikas blogiau 
išmoksta ir gimtąją ir ant
rąją kalbą“, tvirtino pasi
rašiusieji protestą. Savi- 
laidinė spauda taip pat pra
nešė apie protestus dėl lie
tuvių kalba dėstomų dalykų 
pakeitimo aukštosiose mo
kyklose į rusų kalba dėsto
mus dalykus; buvo nurodyta 
į Baltarusiją ir Ukrainą, kur 
gimtoji kalba jau baigia iš
nykti, nes ten mokyklose 
daugiausia dalykų dėstoma 
rusų kalba. Į šiuos protestus 
ir kritiką veltui ieškoti atsa
kymo “bilingvizmą” nagri- 
nėjančiame “Lietuvių kal
botyros klausimų“ tome. Ir 
dėl to iš tikrųjų nereikėtų 
nustebti.
Jau pasirodžius tomui apie 

‘“bilingvizmą“, 1979 m. 
spalio 31 d. Lietuvių kalbos 
gynimo iniciatyvinė grupė 
pasiuntė raštą Jungtinių 
Tautų Generaliniam sekre
toriui Waldheimui, pain
formuodama jį apie Taškeno

Konferencijos patvirtintą 
“naują rusinimo programą”, 
kuri jau įgyvendinama. Jos 
tikslas esąs “išstumti lietu
vių kalbą... ir kitų SSRS pa
vergtųjų tautų kalbas iš 
valstybinio ir viešojo gyve
nimo, galutinai sunaikinti 
šių tautų nacionalinės kul
tūras“.

1930 metais naciai 
slėpė savo ekspansinius kė
slus po “geopolitikos“ ter
minologija. Šiandie rusinimo 
vykdytojai slapstosi už kal
botyros studijų ir “biling
vizmo“ formulių. Vilkai 
mėgsta paraduoti apsisiautę 
avių kailiais, o imperialistai 
ir nutautintojai dangstytis 
moksliniais terminais.

ELTA
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CANBERROJE

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventė Can- 
berroje buvo gražiai suor
ganizuota ir pravesta vieti
nės apylinkės Valdybos va
sario 22 d. Ta proga iškil
mingas pamaldas atlaikė 
svečias kun. P.Martuzas iš 
Sydnejaus dalyvaujant vie
tiniams ir apylinkių lietu
viams. Pats minėjimas įvyko 
Canberros Lietuvių klubo 
salėje dalyvaujant vietinė
mis sąlygomis rekordiniam 
skaičiui tautiečių. 2 vai. pra
sidėjusį susirinkimą pradėjo 
Canberros apyl. pirm. p. V. 
Martišius, kuris padaręs 
prasmingą įvadą perskaitė 
šventės proga gautus latvių 
ir estų sveikinimus, pakvie
tė susirinkusius susikaupi
mo minute pagerbti visus 
žuvusius, kovojusius už Lie
tuvos laisvę, ir paskaitai pa
kvietė svečią iš Sydnejaus 
Mūsų Pastogės redaktorių 
V. Kazoką.

Savo nepertemptame žo
dyje kalbėtojas kodensuotai 
jeržvelgė Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo są- 
ygas, padarė išvadas, kad 
niekas kitas, o pati tauta 
savo ryžtu ir valia lemia ir 
apsprendžia savo likimą 
(žiūr. jo pranešimą atskirai. 
Red.)

Meninėje dalyje pasirodė 
vietinės tautinių šokių gru
pės Audėjėlės mergaičių 
gražus pasirodymas su ke
turiais tautiniais šokiais. 
Apyl. pirm. p. V.Martišius 
padėkojęs visiems
programos dalyviams ir 
gausiai susirinkusiems mi
nėjimo užbaigai pakvietė 
sugiedoti Tautos Himną.

Minėjimui pasibaigus visi 
dar gražiai padalyvavo pa
vaišinti Apylinkės Valdybos 
suorganizuota kavute.

Neskaitant vietinių matėsi 
ir daugiau svečių iš tolime
snių vietovių, net iš Syd
nejaus, atvykusių minėjime 
dalyvauti. Canberros apy
linkės Valdybos nariai ne
slėpė pasitenkinimo, kad į 
minėjimą suplaukė tiek 
daug žmonių. Ta proga buvo 
pravesta aukų rinkliava Pa
saulio Lietuvių bendruome
nei

VASARI016—ji PERTHE

Gražiai išpuoštuose Lietu
vių Namuose po gerų apy
linkės Valdybos suruoštų 
pietų valdybos pirmininkė p. 
Francienė pasveikino atsi
lankiusius pakviesdama su
giedoti Tautos Himną tuo 
atidarydama Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo ir bendruomenės 30 me
tų veiklos minėjimą. Po per
skaityto ALB Krašto Val
dybos pirmininko
sveikinimo krašto Tarybos 
atstovas A.Klimaitis, vienas 
iš Vakarų Australijoje lietu
vių bendruomenės steigėjų, 
vaizdžiai papasakojo ben
druomenės ir kitų organiza
cijų įsikūrimo eigą pamečiui 
išvardindamas bendruome
nei vadovavusius asmenis, iš 
kurių jau keleto nėra gyvųjų 
tarpe. Jie buvo pagerbti su
sikaupimo minute. Ta pačia 
proga buvo įteikti V.Miliau
skienei ir E.Stankevičiui 
PLB Valdybos skirti meda
liai už nuopelnus ir uodų pa
sidarbavimą lietuviškoj, 
ypač jaunimo veikloje.

Ramovėnų vardu kalbėjo 
J.Jaudegis linkėdamas tai
kingo ir darnaus sugyveni
mo siekiant Lietuvai laisvės.

Svečias iš Canberros 
A.BaIsys išsamioj paskaitoj 

’kalbėjo apie nors dar nepra
matomą, bet ir ne beviltišką 
mūsų tėvynės ateitį. Nepai
sant okupanto pastangų už
gniaužti laisvės ilgesio nei 
Lietuvoje nei tremty—kalė
jimuose, nepavyksta paver
gėjui palaužti moraliai, nei 
užgesinti lietuviškumo ki
birkštėlės.

Prelegentas apgailestavo 
užjūrių kolonijose vykstan
čias neskoningas, daugiausia 
asmeniško pobūdžio nesan- 
taikas siekiant bendrų tik
slų. Kalbėdamas apie nu
tautėjimo grėsmę jaunimo 
už Lietuvos ribų ir suaugu
sių tarpe A.Balsys statė žy
dus, išsisklaidžiusius po pa
saulį, kurie per du tūkstan-. 
čius metų nenutautėjo nei 
savo kalbos neužmiršo (žydų 
tikėjimas, žydizmas, 
žydų—hebrajų kalba yra 
viena bendra sąvoka). Gaila, 
mes lietuviai, prieš penkis 
šimtus metų atsižadėję Pra
amžiaus kulto, susilpninome 
savo tautinę sąmonę, palio
vėme didžiuotis savo

Priėmimas Melbourne
63-čią Nepriklausomybės 

Šventę minint Apylinkės 
Valdyba Melbourno
Lietuvių Namuose paruošė 
priėmimą įtakingiems
australams^ svetimtaučiams. 
Rašant išeivijos istoriją, ši
tas tikriausiai bus paminėta, 
kaip kasmetinė mūsų tradi
cija, kuri padėjo išgarsinti 
Lietuvos okupaciją ir visų 
lietuvių laisvės troškimą.

Penktadienio vakaras, va
sario 13-toji vargino visus 
karštai drėgnu oru, bet tas 
nesulaikė daugybės garbin
gų svečių atvykti į Lietuvių 
Namuose suruoštą
priėmimą. Salėje yra vėsi
nimas ir kartu su šaltais gė
rimais visi greitai atsigaivi
no. Tautiniais rūbais pasi
puošusios lietuvaitės pa
sveikino svečius prie įėjimo 
ir vaišino įvairiais Socialinės 
Globos moterų pagamintais 
skanumynais.

Krašto Valdybos pirminin
kas Albinas Pocius oficialiai 
pasveikino svečius ir kartu 
su Krašto Valdybos nare 
kultūros reikalams Aldona 
Butkute supažindino 
svečius.

Dalyvavo: Viktorijos arki
vyskupas Sir Dr. Frank Lit
tle, baltgudžių ortodoksų 
bažnyčios galva Rev. A. Ku- 
lakowski, lietuvių evangeli
kų kunigas V.Kostizenas, 
senatorius David Hamer, 
kuris reprezentavo Austra
lijos ministerį pirmininką 
Mr. Malcolm Fraser, sena
torius John Button, kuris 
reprezentavo federalinį 
opozicijos vadą The Hon. 
Bill Hayden. Viktorijos se
natorius Austin Lewis, fe- 
deraliniai parlamento nariai 
Roger Shipton ir Neil 
Brown.

Member of parliament 
J.Mackinnon atstovavo Vik
torijos premjerą.
Parlamento nariai: Bruce 
Skeggs, Q.C.Vernon Wilcox 
ir Barry Simon. Atstovybių 
atstovai: Mr. James White, 
generalinis JAV konsulas 

kilme... J.Š.) 
-.Suglausdamas savo mintis 
prelegentas užtikrino, kad 
jau yra daugiau viltingų 
pragiedrulių išvysti laisvę, 
kad pasauliniai įvykiai dau
giau žada, negu bet kada ir 
kad pasiaukojimas, kančios 
ir mirtys už aukštus idealus 
veltui nenueis.

Meninėje dalyje, kurią 
pravedė Eugenijus Stanke
vičius, moterų choras, diri
guojamas p. Skrolio, padai
navo keturias dainas, gi dai
ną “Kur bakūžė samanota“, 
chorui pritariant, solo 
padainavo V.Miliauskienė. 
Eilėraščių deklamavo An
gele Pasčekaitė ir Jonas 
Stankevičius, o p. Steckienė 
paskaitė savo vyro sukurtą 
eilėraštį “Mylėkim savo tė
vynę“. Ingrida Buethner 
paskambino vengrų rapso
diją ir mažieji Anita ir Bida 
Gustaitės padeklamavo 
angliškai, gi Ričardas Rah- 
don pagrojo smuiku. Pro
gramą užbaigė šatrrjiečiai, 
pašokdami keletą tautinių 
šokių.

Buvo gausi vertingais lai
mikiais loterija, neapvylusi 
bilietų pirkėjų ir praturti
nusi bendruomenės iždą.

J.Š.

T.C. Moses, Nauru konsulas 
Emil Delins, Lebanono kon
sulas. Taip pat Šveicarijos ir 
Islandijos konsulai.
RSL viceprezidentas 
L.Rawson, Mr. Arnold 
Bashki—Australijos legiono 

-prezidentas, ■
Nevile Hughes, Viktorijos 
Liberalų partijos direkto
rius, Mr.Max Fox reprezen
tavo Liberalų partijos pre
zidentą . Mr. Alex Psalti, 
reprezentavo National par
tiją. Mr. S.M.Keon Viktori
jos DLP partijos sekreto
rius, Mr. John Gully 
Freedom coalition prezi
dentas, Mr. Walter
Lippmann Viktorijos prezi
dentas ethnic communities 
council. Mr. Cris 
Lancucki—Australijos lenkų 
bendruomenės pirmininkas, 
Mr. V; Rolavs—Australijos 
latvių bendruomenės pirmi
ninkas, Mr. Stanislaw Ro- 
zicki reprezentavo lenkus 
išeivijoje. Mrs. E.T. Bren
ners—Viktorijos latvių fe
deracijos pirmininkė, Mr. 
Lysenko— Viktorijos ukra
iniečių bendruomenės pir
mininkas. Dr.Rimas Š.arkis- 
Geelongo lietuvių bendruo
menės sekretorius, Veroni
ka
Koženiauskienė—Latrobe 
Valey seniūnė. Taip pat 
Bulgarijos, Vengrijos, estų, 
slovakų bendruomenių at
stovai ir Babette Francis 
“Toorak Times“ korespon
dentė.

Po supažindinimo su sve
čiais, Krašto Valdybos pir
mininkas Albinas Pocius pa
kvietė Algį Žilinską pasiūly
ti tostą Australijos karalie
nei.

Po tosto Aldona Butkutė 
pakvietė kalbėti Viktorijos 
arkivyskupą Sir Dr. Frank 
Little. Tarp kitko jis pasakė, 
kad lietuviai turi kilnius sa
vitumus pagal tikrą krikš
čionišką dvasią ir pasidžiau
gė lietuvių teisėtu laisvės 
reikalavimu.

Kalbėjo senatorius David 
Hamer, kuris atstovavo Au- •

Šventėms pradžia—Lietuvių 
Namuose ir šv. Kazimiero 
bažnyčios šventoriuje vėlia
vų pakėlimas ir iškilmingos 
šv. Mišios, Pusiau ketvirtą 
Lietuvių Namuose paskaita 
ir meninis pasirodymas. Tai 
karšta diena, net 43 laips
niai. Bet vis gi susirinko 
daugiau nei trys ketvirčiai 
salės adelaidiškių atiduoti 
pagarbą Tėvynei.
Svarbiausiu kalbėtoju buvo 

dail. Leonas Urbonas, kurį 
pristatė Apyl. V—bos pir
mininkas Č. Zamoiskis 
trumpu ir reikšmingu minė
jimo atidarymo žodžiu. Mes 
iš anksto žinodami, kad kal
bėtoju turėsime svečią, ne
kantriai jo laukėme.

Beklausydami dail. Urbono 
jautėme, kad su mumis kal
basi asmenybė; asmenybė 
pilna gyvos ir nuolat atsi
naujinančios minties. Klau
sydami, kad esame pokalbio 
bendrininkai: visi žingeidūs, 
galį atskirti grūdus nuo pelų 
pakilti virš kasdienybės, kad 
atspėtume ateities uždavi
nius. Nor kalbėtojas savo 
žodžiams nesuteikė pavadi
nimo, bet jo beklausant, ro
dos, braute brovėsi įsijau
timas, kad tai “ALKANOS 
SIELOS PENAS“. Keletas 
suglaustų minčių iš dail. Ur
bono kalbos Adelaidėje.

—Kūnišku maistu niekada 
nepasotinsime alkanos sielos

—Istorija keičiasi ir galima 
ją valingumu pa
keisti, nors žmonija ir ben
druomenės lieka tos pačios.

—Dvasiškai esame nepri
klausomi ir laisvi, bet tuo 
pačiu ir saistomi, įpareigo
jami. Mūsų valia laisva pasi
rinkti, ko norime ir kokiais 
keliais eiti. Bet kai nusista- 
tome tikslą, pasirenkame 
darbus, jau daugiau nebe- 
esame laisvi, nes mūsų tik
slas įpareigoja dirbti, veikti 
ir kurti—gaminti ateičiai.

—Ar žinome kelią į Lietu
vos nepriklausomybę, isto
rišką—politinį atsidalinimą 
nuo svetimųjų?. Jei nežino
me, vadinasi, “aklas aklą 
veda“ yra mūsų darbo me
todas.

—Jei imsime savo gyvą lie
tuvių kalbą kelrodžiu į ne-- 
priklausomybę, mes kelią 
rasime—nebūsime akli.
Mūsų dvasinė kūryba garsu 

stralijos premjerą Mr. Fra
ser. Jis iškėlė Lietuvos ilgą 
ir garbingą istoriją ir paly
gino ją su trumpa Austra
lijos istorija. Ilgoje lietuvių 
tautos istorijoje jautėsi gilus 
nepriklausomybės 
troškimas ir energingas sie
kimas laisvės, kuris ves į 
laimėjimą ir laisvę“. Tokie 
buvo jo užbaigiamieji žodžiai 
Tada jis pakėlė tostą už Lie
tuvą.

Kalbėjo ir federalinis opo
zicijos atstovas John 
Button, kuris pasveikino 
mus su 63—čia Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktimi ir jungėsi prie ki
tų kalbėtojų gerų linkėjimų, j

Mr. MęJGnnon, Viktorijos 
parlamento atstovas pa- į 
sveikino ir kartu ministro 
ethnic affairs vardu. Tarp 
kitko jis palinkėjo mums iš
laikyti savo senas tradicijas 
ir savo tėvų žemės įpročius, 
kuriais mes taip gražiai pra
turtinome Australiją.

National Country partijos 
atstovas Mr. Alex Psalti sa-
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ir raštu teiks lyg troškulį 
raminantis vanduo, įkvėpi
mo, paskatinimo; apjungs 
žemės rutylyje tolių atskir
tas bendruomenės lietuvio 
idealą per poeziją, literatū
rą, dainas.

—Kodėl norime būti laisvi? 
Laisvi nuo ko? Laisvi kam?

—Laisvė nėra dovana, bet 
atpildas už teisingai atliktus 
įsipareigojimus.

—Jaunąją kartą išeivijoje 
turime išauginti ne grasiais 
žodžiais, bet išmintingu pa
vyzdžiu. Kadangi esame 
mažytė tauta pasaulio poli
tikos arenoje, nei tankais, 
bei raketomis savo priešų 
nenuveiksime; turime mo
kytis būti dvasios galiūnais. 
—Didžiausias mūsų priešas 

yra apatija. Mes patys sau 
širdyse galime būti kietesni 
priešai už tuos, kurie mus 
ginklu valdo.

Už tokias spalvingas min
ties nuotaikos drobes Ne
priklausomybės šventės 
proga Adelaidės lietuviai 
dail. Leonui Urbonui yra 
nuoširdžiai dėkingi.

Toliau sveikinimus ir lin
kėjimus perdavė atstovai iš 
Pabaltiečių M—rų D-jos. 
latvių, estų ir ukrainiečių 
bendruomenių.
Br. Mockūnienė angliškai ir 

lietuviškai pristatė
A.L.Fondo $500 premiją, 
skirtą iškiliausiam jaunuo
liui—lei lietuviškoje veiklo
je. Ją gavo dvejetas pusiau: 
Sietynas Kubilius Adelaidė
je ir Vida Viliūnaitė Sydne- 
juje. Sveikiname!

Kita A.L.Fondo premija 
$75, skirta geriausiai išlai
kiusiam lietuvių kalbos eg
zaminą, teko Ramūnui Kal
vaičiui. Moter. Sekcija per 
p. Petkūnienę pristatė ben
druomenei sėkmingai gim
nazijas ir koledžus baigusius 
abiturientus ir pagerbė juos 
dovanomis—knygomis. Tai 
Helen Giruckaitė, Andrius 
Patupas, Ramūnas Vabuolis 
ir Ričardas Navakas. Ričar
das abirutientų pagerbime 
nedalyvavo, nes išvykęs to
liau mokytis; įstojo Austra
lijos Karo Adademijon, 
Duntroon Canberra. Izolda 
Davis pristatė lit. kursų 
studentą Robertą Vitkūną, 
laimėjusį RAMOVĖS pre
miją, Ramūną Kalvaitį, lai
mėjusį Pulgio Andriušio 
vardo premiją, skiriamą 
jaunuoliui iki 19 m., geriau
siai išlaikiusiam liet, kalbos 
egzaminus.
Meninėje dalyje girdėjome 

jauną, dar studentą, sol. Jo
ną Račkauską, dainuojantį 
Tamsiojoj naktelėj, kur ba
kūžė sąmanota, ir ten, kur 
Nemunas banguoja. Klau
sytojų sutiktas entuziastin
gai.

Montažas, kurį sukūrė Bin- 
kevičiūtė—Gučiuvienė, va
dinosi LIETUVA. Tai buvo 
deklamacijų, dueto, solo ir 
gražių žodžių pynė. Dalyva
vo pati autorė, Andrius Bin- 
kevičius, P.Maželienė ir Ne- 
myra Masiulytė—Stapleton, 
dainas palydėdama pianinu.
Choras LITUANIA jautriai 

padainavo Kur marių kran
tas, Iš visų kraštų, Aš ne
mačiau tėvelių krašto ir Kur ‘ 
giria žaliuoja. Sodelyje, prie 
paminklo, RAMOVĖSįgulai 
išsirikiavus, vėliavų 
apeigose sugiedoję Lietuvos 
Himną ir Marija, Marija ir 
baigėme Vasario 16-sios mi
nėjimą.

Elena Jaciunskienė 
—Bulienė
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Ant. Laukaitis

ŽIBUTĖ ŽIUPSNIENĖ, 
Čikaga, vadovo žmona. Jau 
buvau daug anksčiau girdė
jusi, bet dabar ir pati įsitiki
nau, kokie vaišingi ir malo
nūs yra Australijos lietuviai. 
Ir tai yra be išimčių visuose 
miestuose. Truputį tik nusi
vylėme Melbournu, nes ten 
net ir Lietuvių Namų nega
lėjome apžiūrėti. Pati šven
tė buvo labai gerai suorga
nizuota, tik tas karštis, po 
Čikagos šaltos žiemos, buvo 
lyg ir perkarštas. Pačios 
Lietuvių Dienos buvo labai 
įspūdingos, tik visko buvo 
per daug ir jokiu būdu visur 
suspėti negalėjome. Kiek 
man teko girdėsi, tai mūsų 
jaunimas yra labai paten
kintas ir keli jau klausė, ar 
galėtų jie čia pasilikti ir ar 
S Ji kitais metais atvažiuoti.

an labai patiko sostinė 
Canberra. Čia daug medžių, 
daug erdvės, jokių fabrikų ir 
tikrai labai gražu. Taip pat 
labai patiko ir Sydnejus. 
Lauksim jūsų atvažiuojant į 
Čikagą ir stengsimės jus ten 
taip pat gražiai priimti.

LEN KEDYS, Cleveland, 
krepšinio treneris. Tikrai 
viskas buvo labai gražu ir 
gerai. Mes buvom labai gra
žiai priimti, nepameluosiu, 
kaip filmų žvaigždės. Visi 
mano krepšininkai yra labai 
patentinių ir jokių

Priėmimas ...
Atkelta iš psl. 5

vo kalboje apkaltino UNO, 
kad jie mus apgavo ir vis dar 
apgauna, nors jie preten
duoja, kad remia tautų lai
svę ir demokratiją. Jis taip 
pat pasakė, kad ir mūsų 
Earlamente nesigirdi balsų, 

urie iškeltų tokius užimtom 
tautom laisvės atgavimo 
klausimus. Jis pareiškė, kad 
jam gėda pasakyti, jog ne
žiūrint puolimų jie aprūpina 
tuos pačius komunistus me
tai po metų kviečiais, vilno
mis, maistu ir net uraniumi. 
“Demokratijos taip pat pa
sitarnavo“, jis pareiškė, 
“perleisdamos vieną iš svar
bių bastionų prieš komuni
zmą, Pabaltijo kraštus, la
biausiai žinomiems komuni
stiniams nusikaltėliams. 
Pats laikas demokratijoms 
parodyti daugiau atkaklumo 
ir stoti už principą“.
Pirmininkas Albinas Pocius 

dar padėkojo “Toorak Ti
mes“ korespondentei Ba
bette Francis už gero 
straipsnio parašymą Lietu
vos Nepriklausomybės 
šventės proga.

Aldona Butkutė padarė 
trumpą pranešimą apie mi
nėjimą sekmadienį, vasario 
15 dieną, kuriame kalbėjo 
krašto pirmininko Mr. Fra
ser įgaliotinis, parlamento 
atstovas Mr. Neil Brown.

Oficialioji dalis pasibaigė, 
bet niekas neskubėjo į na
mus. Dar buvo pasivaišinta, 
pasikalbėta įvairiais politi
niais ir kasdieniniais klausi
mais. Draugiškoje nuotai
koje praėjo ir šiais metais 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktuvės.

Alisa Baltrukonienė 

nusiskundimų negirdėjau. - 
Sydnejuje buvau kaip na
muose. Geelonge buvau pas 
Vietnamo veteranus, kur ir 
aš su Amerikos armija tar
navau. Tikrai visur buvo la
bai puiku. Sostinėje Can- 
berroje aš susiradau savo 
krikšto tėvą ir su jo šeima 
turėjau gerą laiką.

ALGIS ZYLĖ, Clevelan- 
das, krepšininkas. Man ke
lionė labai patiko. Daug 
naujų žmonių ir daug naujų 
draugų sutikau visoje šitoj 
kelionėj. Visos žaidynės 
labai patiko. Man geriausiai 
patiko Adelaidė, nes ten bu
vo sporto šventė ir ten il
giausiai buvau. Aš manau, 
kad visa sporto šventės or
ganizacija buvo labai gera, 
tikrai geresnė negu Ameri
koje. Linkiu, kad australie- 
čiai sportininkai kuo grei
čiau atvažiuotų į Ameriką, 
kur mes juos ir bandysim 
taip priimti, kaip kad jie 
priėmė mus.

Nauja teisininkė
Pereitų metų pabaigoje 

Sydnejuje sėkmingai užbai
gė New South Wales uni
versitete teisės studijas 
Ginta Viliūnaitė ir dabar dar 
lanko teisių koledžią Sydne
juje norėdama įsigyti dau
giau praktiškų žinių.

Gintą Sydnejaus lietuviai 
pažįsta nuo pat mažens: ji 
veikli veikėja skautuose, 
tautiniuose šokiuose, įvai
riuose minėjimuose ar pa
rengimuose nuolatinė pra
nešėja; ją matome įvairiuose 
susirinkimuose, dažnai 
kviečiama ir rodosi kaip lie
tuvių reprezentante tarp
tautiniuose pasirodymuose, 
ne vien kaip daili lietuvaitė.

Aušros Tunte
Aušros Tunto 1980 metų 

Srograma baigėsi tradicine 
kalėdų eglutė. Pirmiausia 

įvyko Tunto sueiga, kurios 
metu šie broliai ir sesės da
vė įžodžius: Paulius Nagule- 
vičius išlaikė patyrimo laip
snio egzaminus ir davė vil
kiuko įžodį, Monika Mige- 
vičiūtė, Betina Migevičiūtė, 
Regina Coxaite ir Kristina 
Nagulevičiūtė išlaikė jaune
sniųjų skaučių trečio patyri
mo laipsnio egzaminus ir 
davė paukštyčių įžodį; sesės 
Virginija Coxaite ir Linda 
Bieliūnaitė išlaikė skaučių 
trečio patyrimo laipsnio eg
zaminus ir davė skaučių įžo
dį. Skaučių antro patyrimo 
laipsnio egzaminą išlaikė se
sė Marina Coxaite.

Už darbštumą, energingu
mą ir pareigingumą skauti
škame darbe šie broliai ir 
sesės buvo pakelti į vyre- 
vesniškumo laipsnius: vyr. 
skiltininkės sesė Teresė 
Daubaraitė; skiltininko-kės 
Audronė Stašionytė, Jonas 
Pullinen, Povilas Stašionis ir 
Belinda Hornaitė; į paskilti- 
ninko-ės Darius Hornas, 
Edis Barila. Linda Bieliū
naitė, Virginija Coxaite ir 
Marina Coxaite.

Po tunto sueigos įvyko Ka-

DANA BANKAITYTĖ, 
Clevelandas, tinklininkė. 
Tikrai esu labai patenkinta 
šia kelione į Australiją. 
Žmonės čia tokie nuoširdūs. 
Aš manau, kad šventė buvo 
labai gera, tik viskas vyko 
per greitai. Iš visų miestų 
man geriausiai patiko Syd
nejus. Australijos lietu
viams sportininkams linkiu 
nesustoti jų darbe ir visą 
laiką eiti pirmyn. Čia viskas 
yra kitaip negu Amerikoj, 
bet man tas tikrai taip pa
tinka. Lauksiu jūsų visų at
važiuojant į Čikagą, o gal ir į 
Clevelandą.

RŪTA MAŽELYTĖ, Cle
velandas, tinklininkė. Mano 
manymu Australija ir jos 
lietuviai, yra pats draugiš
kiausias kraštas pasaulyje. 
Lietuvių Dienos ir sporto 
šventė buvo labai įspūdin
gos ir labai gerai organizuo
tos. Sydnejaus miestas man 
patiko geriausiai. Tikrai no
rėčiau pasilikti Australijoj, 
bet, gaila, reikia grįžti 
namo. Linkiu, kad kuo grei
čiau australiečiai atvažiuotų 
į Ameriką.

DANA AUŠTRAITĖ, 
Bostonas, tinklininkė. Aš 
esu labai patenkinta visa 
kelione. Sydnejus man buvo 
kaip namai. Labai patiko vi- 

Ginta Viliūnaitė

bet ir kaip lakios orientaci
jos gabi atstovė.

Sveikiname Gintą ir džiau
giamės būsima lietuve ad
vokate.

lėdų eglutė. Programą atliko 
Jonas Pullinen, Edis Barila, 
Kristina Coxaite, Petras 
Pullinen, Ričardas Červin ir 
Povilas Šliogeris.

Šių metų programa prasi
dėjo Adelaidėje'Rajoninėje 
stovykloje. Aušros Tuntą 
reprezentavo gražus viene
tas. Tunto atstovai 
Gintaro—Ąžuolo mokykloje 
buvo ps. fil. Ginta Viliūnaitė 
ir s.v.vsl. Viktoras Gaidžio- 
nis.

Egzilų skautų stovykla 
įvyko sausio 24—26 d.d. 
Lietuvius skautus atstovavo 
v.s.vsLfil. Vida Viliūnaitė. 
Aušros Tunto broliai ir 
sesės dalyvavo su vėliava 
nepriklausomybės šventės 
pamaldose Lidcombe. Po 
pamaldų įvyko tunto sueiga. 
Jos metu šie broliai pakelti į 
vyresniškumo laipsnius: 
vyr. skiltininko s.v. 
Raimundas Pullinen, į skil
tininko s.v.Algis Kapočius.

Štabo posėdyje, kuris. 
įvyko vasario 10 d., įvyko 
pasikeitimų štabe. Pasibai
gus dvejų metų kadencijai 
Aušros tunto tuntininkė 
s.fil. Pajauta Pullinen nuo 
kovo 4 dienos pasitraukia iš 
eitų pareigų. Visais tunto 
reikalais laikinai prašom 

sa sporto šventė, daug jau
nimo, daug naujų draugų 
ir... naujų v,boyfriendų”. Aš 
linkiu, kad kuo greičiau aus
traliečiai atvažiuotų į Ame
riką, nes mes norim ir pa
rodyt truputį mūsų vaisin
gumo.

IRENA SVENTICKAI- 
TĖ, Detroitas, tinklininkė. 
Viskas čia buvo taip puikiai 
suorganizuota ir man viskas 
taip patiko. Žinoma, Sydne
jus patiko geriausiai. Kas 
liečia visą sporto šventę, tai 
tikrai viskas praėjo taip 
gražiai, ypatingai buvo ge

MIRĖ ŠACHMATŲ 
MEISTERIS

Amerikoje, Čikagoje mirė 
sulaukęs 64 metų žymusis 
lietuvis šachmatų meisteris 
Povilas Tautvaišas. Jis buvo 
plačiai žinomas kaip meiste
ris ir tarptautinėje 
plotmėje. Amerikoje jis bu
vo Bostono, Čikagos ir Il
linois valstijos turnyrų lai
mėtoju.

LIETUVIAI
BRONTE RSL 9V2-4W

Sydnejaus lietuviai šach
matininkai po atostogų pra
dėjo žaidimus vasario 4 die
ną. Pirmąją dieną teko žaisti 
prieš australų klubą naujai 
suorganizuotame turnyre, 
kuriame dalyvauja keturi 
pajėgiausi Sydnejaus šach
matų klubai.

Komandą sudarė keturio
lika žaidėjų, todėl daugeliui 
neteko progos žaisti. Savo 
partijas laimėjo šie lietuviai 
šachmatininkai: V. Patašius, 
Dr. I. Venclovas, Dr. H. 
Lukše, VI. Šneideris ir P. 
Grosas.

kreiptis į pas.s.fil. Mariną 
Cox. Štabą sudaro v.s. vsl. 
fil. Vida Viliūnaitė —tunto 
adjutante, s.fil. Marina Cox 
skaučių skyriaus vedėja, ps. 
fil. Elena Kiverytė sekreto
rė—korespondentė. S.v. vsl. 
Vytenis Šliogeris iždininkas, 
p.s. fil. Ginta Viliūnaitė Ži
vilės draugovės drauginin
ke. Prityrusi skautė si. Kri
stina Coxaite
paukštyčių—vilkiukų drau
gininke. Geležinio Vilko vy
čių būrelio naujas vadas s.v. 
si. Edis Zduoba.

Šiais metais tunto veiklos 
plane numatyta:
kovo 8 d. Kaziuko mugė 
Lidcombe ir egzilų skautų 
plaukimo karnavalas Bir- 
rong baseine 7.30 vai. vak.; 
balandžio 26 d. Atvelykis 
Ingleburne; rugpjūčio 15 d. 
Kaukių balius; rugsėjo mėn. 
Tautos šventė; gruodžio 12 
d. Kalėdų eglutė.

Draugovių sueigos ir išky
los bus praneštos per drau
gininkus.

Aušros Tuntą aplankė ir 
liūdnos žinios. Staiga mirus 
R.Poškui mūsų sesėm 
Jolandai ir Audrei visų 
skaučių ir skautų vardu rei
škiame gilią užuojautą.

Mūsų sesę Reginą ir brolį 
Ričardą su žmona Ramune ir 
p. E.Badauskienę, netekus 
mylimo tėvelio ir vyro, 
Aušros Tunto vardu nuo- 

ras punktualumas, kas 
mums nėra įprasta Ameri
koj. Blogiausiai tai buvo 
Adelaidės karščiai, tačiau aš 
saule nudegiau labai gražiai 
ir mano draugai ir draugės 
tikrai to pavydės, kai aš 
grįšiu namo. Visiems aus- 
traliečiams linkiu, kad jie 
kuo greičiau atvažiuotų į 
Ameriką ir kad mes juos 
nors puse taip galėtume pri
imti, kaip kad jie priėmė 
mus.

Bus daugiau

METINIS KLUBO
TURNYRAS

Į metinį šachmatų klubo 
turnyrą įsirašė 32 šachma
tininkai. Žaidimai ir šiais 
metais vyks kiekvieną tre
čiadienį vakare, išskyrus tas 
dienas, kai mūsų klubo 
šachmatininkai žais turny
ruose kitų klubų patalpose. 
Metinis turnyras užsitęs de
šimt žaidimo dienų. Nežiū
rint nepalankių sąlygų, 
dirbdami pamaininį darbą, 
turnyre dalyvauja J. Dam
brauskas ir J. Karpavičius, 
kurių partijas teks žaisti 
prie jų statomų 
sąlygų—daugumoje savaitės 
nedarbo dienomis. Šachma
tininkai, norėdami turėti 
šiuos du aktyvius ir pajėgius 
šachmatininkus, pažadėjo 
paklusti jų pageidavimams.

TRYS PRALAIMĖJIMAI

Sydnejaus šachmatininkai, 
susirinkę naujam žaidimų 
sezonui, patyrė tris pralai
mėjimus. Tai nebuvo pra
laimėjimai šachmatų 
lentoje, bet pasigedo trijų 
šachmatininkų, kurie per ei
lę metų aktyviai žaidė šach
matų klubo narių šeimoje. 
Juozas Kapočius—visų va
dinamas šachmatų klubo 
“karaliumi“ pasirinko kitą 
sporto šaką—lauko tenisą, 
nes tai jam padeda sveika
tai. Trečias pralaimėjimas 
tai netekimas I. Jonaičio. 
J.Jonaitis labai pajėgus 
šachmatininkas, keletą metų 
aktyviai lankėsi klube, bet 
dėl nežinomų priežasčių pa
sitraukė.

Išbuvusi šešias savaites li
goninėje sugrįžo prie šeimos 
židinio Žibutė Simanauskie- 
nė pagerėjusia sveikata ir 
tikisi namie pilnai atsigauti.

širdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Tunto broliai ir sesės svei
kiną mielą tunto vadovę Ju
liją Bassil ir jos vyrą sulau
kus šeimos prieauglio—du
krelės Nicole. Linkime daug 
džiaugsmo.
Vasario 28 d. žiedus sumai

nė tunte gerai žinomas ir 
mėgiamas narys Antanas 
Mikutavičius su Genovaite 
Dambrauskaite. Linkime 
daug laimės naujai lietuvi
škai ir skautiškai šeimai.

ps.fil. Elena Kiverytė 
Korespondentė
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Trisdešimt pirmoji 
SPORTO ŠVENTĖ

Robertas "Sidabras

KREPŠINIS
mėgėjai. A. Wiasak surinko 
17 taškų, P. Urnevičius 12, 
A. Vieraitis /abu iš Adelai
dės/ —9 ir hobartiškis B. 
Stanwix 9 taškus.

ALEX WIASAK buvo ir 
rezultatyviausias 
krepšininkas 31—moję
Šventėje per 7 pirmenybių 
rungtynes “primedžiojęs“ 
116 taškų.

ĮEELONGO “VYTIS“ - 
lDELAIDĖS “VYTIS“ 
75:45 /31:22/

Pereitose dviejose Šven- 
ėse adelaidiškiai pralai - 
nėjo geelongiškiams vienu 
r 5 /60:65/ taškais, tad ir šį 
:artą tikėtasi įdomių rung- 
ynių. Deja, tas neįvyko, nes 
auniausia amžium
šeimininkų krepšinio koma- 
ida sužaidė nekaip, o Gee- 
ongo vyrai sužaidė “kaip iš 
mygos“ — pademonstravo 
;partos žaidimą, pasiekė įti
kinančią pergalę ir tuo pačiu 
lugalėtojų titulu “pasipuo
šė“ penktus metus iš eilės. 
Ir dar galima pridėti, kad ti
tulas tvirtose rankose. Nu
galėtojams taškų šiose run
gtynėse pelnė: A. Wiasak 
20, P. Šutas 19, D. Šutas 13, 
R. Kardas 9, G. Kymantas 6, 
E. Kardas 4, J. Obeliūnas 4, 
o pralaimėtojams — P. Ur
nevičius 14, A. Vieraitis 14, 
J. Ignatavičius 8, A. Verbyla 
4, R. Navakas 3, J. Kalnins 
2, E. Jucius 0, S. Navakas 0, 
R. Ignatavičius 0.
Tai buvo paskutinės vyrų 
rungtynės ir susumavus vi
sus rezultatus 31 — moję 
Šventėje komandos užėmė 
tokias pozicijas: 1. GEE- 
LONGO “VYTIS“ - 14 taš
kų, 2. Š.AMERIKOS LIE
TUVIAI -12, 3 HOBARTO 
"PERKŪNAS“ -10, 4. 
MELBOURNO “VARPAS“ 
1-7, 5 ADELAIDĖS
"VYTIS - 7, 6 SYDNE- 
JAUS “KOVAS“ - 4, 
7.CANBERROS “VILKAS“ 
- 1, 8. PERTH‘O
‘TAURAS - 1.

Bendrai paėmus vyrų pir
menybėse nestokojo įdomių 
rungtynių bei staigmenų. 
Čia tai didžiausi nuopelnai 
priklauso Š. AMERIKOS 
LIETUVIAMS , kurie buvo 
visų žaidynių dėmesio cen
tras ir 31—mąjai mūsų 
Sporto Šventei pridavė labai 
daug svorio ir už tai jiems 
priklauso visų Australijos 
lietuvių padėka. Užjūrio 
svečiai pademonstravo lie
tuviams tipišką krepšinį, 
pagrįsta šlifuotu kamuolio 
valdymu, gražiu techniškai 
žaidimu, taikliais mėtymais 
ir plius prie to jie nestokojo 
ūgio.

PERTH‘0 ‘TAURAS“ ne
pasižymėjo pergalėm, bet ir 
jiems priklauso didelė padė
ka, kad jie nepabūgę tolimos 
distancijos atvyko
Eabendrauti su mumis, 

•žiugu taip pat, nes visose- 
komandose matėsi jaunų, 
daug žadančių krepšininkų.

HENRIKO ŠALKAUSKO
MEDALIS

Dailininko H. Šalkausko 
prisiminimui įsteigtas ge
riausio krepšininko medalis _ i___„
krepšininkui ALLA W1A- 
SAK. Jei ankščiau geelon- 
giškiai geresnius rezultatus 
atsiekdavo dėl E. Kardo tai
klių mėtymų, tai šioje Šven
tėje geriausiai pasirodė jų 
vidurio puolėjas. Aleksas 
sumaniai vadovavo
komandos žaidimui šokliai 
nuimdavo nuo lentos atšo
kusius kamuolius taikliai 
metė ir jo žaidimą aukštai į- 
vertino netik rungtynių tei
sėjai, bet ir visi krepšinio

Tęsinys

Š.AMERIKOS LIETUVIAI 
-AUSTRALIJOS 
LIETUVIAI &6 —55/30:24/

Prieš 31—mos Šventės už
darymą įvyko draugiškos 
rungtynės tarp svečių ir 
Australijos lietuvių vyrų 
krepšininkų. Amerikos lie
tuviai žaidimo iniciatyvą pe
rėmė nuo pat rungtynių 
pradžios ir antrame kėlinyje 
pirmavo virš 10 taškų. Ta
čiau rungtynių pabaigoje 
atsipalaidavo, tad Australi
jos lietuviams pavyko re
zultatą sušvelninti iki mini-

KOVO KLUBE
METINIS “KOVO“ SUSIRINKIMAS

Vasario 22 dieną Lietuvių. 
Klube įvyko Sydnėjaus lie
tuvių sporto Įdubo “Kovo“ 
metinis susirinkimas. Pir
mininkė N. Wallis susirinki
mui pirmininkauti pakvietė 
V.Karpavičių ir sekreto
riauti M.Zakarą. Pagal pa
tiektą dienotvarkę, pirmuo
ju, punktu buvo skaitomas 
pereitų metų visuotinio su
sirinkimo protokolas, vėliau 
pranešimą darant buvusiai 
pirmininkei N.Wallis. Savo 
išsamiame žodyje pirminin
kė pranešė, kad šiuo metu 
“Kovas“ turi 9 garbės narius 
ir 90 finansinių klubo narių. 
Metų eigoje sportinė veikla 
buvo gera, ypatingai krep- 
šinyje ir tinklinyje. Adelai
dės sporto šventės metu ko- 
viečiai pasirodė labai gražiai 
ir tvarkingai. Yra labai gra
žus koviečių jaunių prieaug
lis, todėl ir klubo ateitis 
šviesi. Metų bėgyje buvo 
surengtas, pagerbimui mi
rusio žymaus koviečio 
V.Koženiausko, jo vardo 
šachmatų turnyras. Taip 
pat, pagerbimui kito mirusio 
žymaus koviečio H. Šalkau
sko, iš jo motinos O.Šalkau
skienės aukų, buvo paga
mintas specialus, geriau- 
siems sporto švenčių žaidė
jams, medalis, kuris pirmą 
kartą įteiktas Adelaidėje. 
Pirmininkė nuoširdžiai pa
dėkojo visiems sporto klubo 
rėmėjams, bei finansiniai 
daug padėjusiems, iš kurių 
didžiausi aukotojai buvo 
O.Šalkauskienė ir Pr.Mika
lauskas.

Iždininkas D.Kraucevičius 
savo pranešime paskaitė vi
sas gautas pajamas ir išlai
das, iš kurių daugiausiai 
tenka sporto salių nuomavi
mui, apie 2000 dolerių, spor
tininkų registracijoms 800 
dol. ir kt. Per metus klubas 
padarė virš 7000 dol. pajamų 
ir, atskaičius visas išlaidas, 
šiuo metu kasoje randasi 
virš 3600 dol.

Koviečiai jau pradėjo ruo
štis savo sportininkų išvykai 
1983 metais į pasaulinę lie
tuvių sporto šventę Čika
goje. Šiam tikslui yra spe- • 

malinio skirtumo. Bendrai 
pasakius, abi komandos pa
demonstravo aukštos klasės 
krepšinį.

Svečiai, apsipratę su mūsų 
klimatu ir taisyklėmis bei 
žaidimo stilium, rungtynes 
sužaidė žymiai geriau negu 
pirmose. Šios rungtynės 
aiškiai įrodė, kodėl Sporto 
Šventės rengėjai programo
je buvo suporavę Š. Ame
rikos lietuvius prieš Mel
bourne “Varpą“, o ne prieš 
Greitos Šventės

mėtojus...
Laimėtojams taškų pelnė: 

J.Karpis 20, A.Zyle 11, 
R.Kalvaitis 10, S.Dessette 8, 
A.Miškinis 4, D. Šiliūnas 3, 

V.Liškūnas 0, R.Žiupsnys 0. 
Treneris — Len KEDYS, o 
pralaimėtojams: A.Vieraitis 
17, P. Urnevičius 8, J.Igna- 
tavičius 8, S.Ragauskas 6, 
A. Wiasak 5, B. Stanwix 5. 
D. Šutas 4, P.šutas 0, E. 
Ragauskas 0, P. Andriejū- 
nas 0, Treneris S.Šutas — 
Geelongas.

Bus daugiau

daliai suorganizuotas “100 
Klubas“, kuris savo kasoje 
jau turi virš 2000 dol.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė šios komisijos pir
mininkas Č.Liutikas, nuo
širdžiai pagirdamas valdybą 
ir ypatingai iždininką, už la
bai tvarkingai vedamas vi
sas klubo raštinės^ iždo ir 
turto knygas. Revizijos ko
misijos vardu jis pareiškė 
didelę padėką už metų eigo
je padarytą didelį ir gražų 
darbą.

Sportas Melbourne
RETĖJA SENŲJŲ SPOR
TININKŲ GRETOS

Vasario 17 d. Springvale 
kapinėse, Melbourne amži- 
nan poilsin iškeliavo vienas 
iš mūsų senųjų Lietuvos 
sportininkų Leopoldas Ke
palas , kuris 1937 m. Ry
goje padėjo Lietuvai iško
voti Europos krepšinio čem
piono titulą. Senųjų krep
šininkų vardu atsisveikini
mo žodį tarė Leonas Bal
trūnas.

TINKLINIS MELBOURNE

Melbourne Varpo tinkli- 
ninkai sėkmingai pradėjo 
1981 m. sezoną. Varpo vyrų 
ir moterų tinklinio koman
dos dalyvauja Melbourne 
Tinklinio Sąjungos ruošia
mose pirmenybėse ir 
pirmąsias rungtynes žaidė 
vasario 16 d. Kadangi šioji 
diena yra mūsų Nepriklau
somybės minėjimo diena, tai 
visi tinklininkai nutarė žaisti 
už Tėvynę ir dėjo geriausias 
pastangas laimėti šias rung
tynes. Vyrų 1-ji komanda 
nesunkiai laimėjo prieš Re
servoir United 15:8; 15:6; 
15:4. Už Varpo I komandą 
žaidė—S.žiedas, A.Lynikas, 
A.Baltrūnas, J.Sakalauskas, 
V.Sadauskas, A.Karazija ir 
M.Simankevičius. Varpo 
moterų komanda taip pat

Į naują valdybą buvo pa
siūlyta 10 kandidatų, iš ku
rių buvo išrinkti ir vėliau 
pareigomis pasiskirstė šie 
klubo nariai:
N.Wallis—pirm.,
D. Atkinson —vicepirm., 
L.Hurba — sekret.,
D. Kraucevičius —iždin.,
E. Karpavičius —sporto va
dovas ir valdybos nariai: 
A.Zduoba, J.Belkus, A.Au- 
glys. Revizijos komisija pa
siliko ta pati. Valdyba nu
mato sudaryti aktyvų pa- 
gelbinį tėvų komitetą, kuris 
ateityje padės surengti įvai
rius parengimus.

Visas susirinkimas, nors ir 
nebuvo per daug gausus, 
praėjo gražioje ir draugi
škoje nuotaikoje. Išskirtinas 
ir tikrai vaikiškas pasiro
dymas buvo vieno vyresnio 
amžiaus koviečio, net buvu
sio valdybos pirmininko, 
kuris, susiginčinęs su iždi- 

i ninku dėl nario mokesčio 
i mokėjimo, apsisuko ir išėjo 

iš susirinkimo. Tokie dalykai 
L turi būti aiškinamasi kaip 
I tik per visuotinį 

susirinkimą, o ne su vienu 
buvusiu valdybos nariu. Su
sirinkimo metu nutarta, kad 
nario mokestis yra skaito
mas nuo vieno visuotinio su
sirinkimo iki kito. Tain pat 
nuo sekančių metų 
kaip ir kituose Australijos 
lietuvių klubuose, valdybos 
bus renkamos dviems me
tams, nors metiniai susirin
kimai bus daromi kas metai.
Sveikinant naują valdybą ir 

linkint jiems daug sėkmės jų 
darbe, tenka tik pasidžiaug
ti, kad visoje valdyboje yra, 
daugumoje, jaunimas. Tuo 
pačiu liūdna darosi, pagal- 
vojus apie tą veteranų 
“senimą“, kurie įvairiais at
vejais taip daug kalba ir sa- 

neturėjo daug vargo ir pa
togiai laimėjo prieš australų 
moterų Gas komandą 15:10; 
15:8; 15:8. Varpo moterų 
komandoje žaidė: S.Rubas, 
R. ir J.Bertašiūtės O.Zabu- 
kaitė, D.Saženytė.

Varpo klubo tinklinio tre
niruotės vyksta Melbourne 
University High salėje sek
madieniais nuo 9.30 iki 11.30 
vai. Norintieji įsijungti į 
Varpo tinklininkų šeimą ir 
išmokti šį gražųjį žaidimą 
maloniai kviečiami atsilan
kyti į treniruotes.

ŠACHMATAI IR STALO 
TENISAS

Pradedant pirmuoju penk
tadieniu kovo mėn. visi 
mėgstantieji šias sporto ša
kas arba norintieji išmokti ir 
pasitobulinti šiuose žaidi- 

• muose, maloniai kviečiami į 
Melbourne Lietuvių Namus, 

‘kur Klubo patalpose vyks 
treniruotės ir įvairūs turny
rai. Jauni ir seni, moterys ir 
vyrai, berniukai ir mergai
tės, visi kviečiami atsilan
kyti penktadienio vakarais 
nuo 7 vai, vakaro. Turintieji 
nuosavus šachmatų 
plektus ir stalo teniso 
tęs, prašomi atsinešti.

ELBE 

kom- 
rake-

ve giria, ką jie prieš 15—20 
metų padarė, kai dabar net į 
metinius susirinkimus nesi
teikia ateiti. Net iš 9—nių 
“Kovo“ garbės narių tesitei- 
kė ateiti tik 4-ri. Gi tie di
dieji kalbėtojai, kurie naujai 
išleistoje Australijos lietu
vių sporto knygoje nerado 
savo nuotraukos, arba net ir 
pavardė buvo praleista ar 
mažesnėm raidėmis išspau
sdinta, už ką jie taip daug 
išmetinėjo redaktoriams, 
taip pat labai gražiai įrodė 
savo didelį “sportiškumą“, 
net į metinį klubo susirinki
mą neatvykdami. Geras, 
nors ir veteranas, sportinin
kas, nereikalauja sau re
klamos. Apie jį kalba kiti. 
Todėl jau pats laikas ir 
tiems didiesiems kalbėto
jams mažiau kalbėti, o dau
giau dirbti ir padėti šiai jau
nai ir energingai “Kovo“ 
valdybai.

A. L—tis

Vilnius Tour 
1981

* 10 dienų Vilniuje 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. Skam- 
kite:

PALANGA TOURS

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

—_______——
Žinelės

Lenkijoje įsibėgėję streikai 
nesiliauja, o per juos ati
dengiami ir aukštų komuni
stų partijos pareigūnų vesta 
korupcija. Visa eilė komu
nistų partijos vadų ir parei
gūnų atleista iš turėtų po
zicijų ir net išmesta iš par
tijos. Iš kitos pusės Maskva 
dėl įvykių Lenkijoje labai 
jaudinasi ir viešai kaltina 
lenkų darbininkų nepriklau
somą darbininkų uniją, va
dindama ją siekiančia poli
tinės galios sudarydama 
.opoziciją.

*♦»

Vasario 8 d. tarptautinės 
reikšmės teniso žaidynėse 
lietuvis lauko tenisininkas 
Vitas Gerulaitis laimėjo pir
mą vietą, įveikęs J.Connors 
ir J.McEnroe. Šiose žaidy
nėse dalyvavęs teniso kara
lius Bjorn Borg pralaimėjo 
net keturis kartus ir aukš
čiausiu laimėtoju išėjo Vitas 
Gerulaitis.

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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Informacija
Melbourne liet.

BIBLIOTEKA

Melbourno liet, biblioteką 
Eraturtino vertingomis

nygomis : A.V. Baleišiai, 
Zonius, V.V. Koženiauskai, 
skaityklą aprūpindami pen
kiais JAV liet, laikraščiais. 
Pinigais* aukojo: $5 —L. 
Šilas, $3—L.Bartaškienė.

‘Tėviškės Aidų“ nr.4 ir 
“Mūsų Pastogės“ nr. 4 bib
liotekos padėkoje įsivėlusi 
apgailėtina klaida, skel
biant, kad LAlekna yra ap
mokėjęs “M. Pastogės“ 
komplektų įrišimą. Tikru
moje, jis juos yra tik surin
kęs, apmokėjęs jų prenume
ratą ir patiekęs įrišimui, o 
patį įrišimą yra apmokėjusi 
ALB Melbourno Apyl. Val
dyba.

Šiuo suinteresuotieji ma
loniai atsiprašomi.

J. Mikštas 
Bibliotekos Vedėjas 

PRANEŠIMAS.

Kovo 15 d., sekmadienį, 
įvyks LŠS-gos įkūrėjo Vlado 
Pūtvio—Putvinskio 
minėjimas. Ta proga bus at
švęsta Dariaus ir Girėno 
Šaulių Kuopos įsikūrimo 
penkmetis ir pašventinta 
saulių dalinio vėliava, tokia 
tvarka: 11.30 vai., Lidcom- 
be, St. Joachimo bažnyčioje 
pamaldos ir vėliavos šventi
nimas. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavo
mis; 3 vai. Bankstown 
Lietuvių Klubo patalpose 
vėliavos šventinimo cere
monijų tąsa ir LŠS įkūrėjo 
Vlado Pūtvio—Putvinskio 
minėjimas bei gera meninė 
dalis, kurioje dalyvauja 
žymi pianistė p. V.Inkratai- 
tė, “Dainos“ vyrų choras, 
vadovaujamas p. B.Kiverio 
ir t.t.

Kviečiame visus iš arti ir 
toli dalyvauti šioje šventėje.

Šiaulių Kuopos Valdyba

Nauja eismo taisyklė
Nuo kovo pirmos dienos vi

soje Australijoje įvedama 
nauja susisiekimo taisyklė: 
važiuoją keliu(gatve), kuris 
įeina į kitą kelią, kas sudaro 
raidės “T“ formą, vairuoto
jas turi duoti pirmenybę vi
siems važiuotojams iš deši
nės ir iš kairės, nežiūrint, ar 
yra kelio ženklas, ar tokio 
nėra. Iki šiol tokia taisyklė 
galiojo tik Vakarų Australi
joje. Nuo kovo 1 dienos ji 
galioja visoje Australijoje.

The new T-Day rule.

If there are road signs or traffic lights, obey them.
If not, all traffic on the terminating road must give way to ALL traffic on 

the continuing road, including traffic turning right from the continuing road.

Give way to both the left and the right.
The new rule applies to all types of three-way intersections.

I Even this:
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PRANEŠIMAS

S.L.M. S.G. Moterų Drau
gijos Valdyba praneša, kad 
iki šiolei buvusi ligonių rei
kalams narė p. M.Migevi- 
čienė pati paguldyta ligoni
nėje. Jos vietoje toliau ligo
nių reikalais rūpinasi p.p. 
Vilhelmina Ramanauskienė, 
tel. 708—7490 ir Danutė Ri- 
žienė, tel. 587—9837.
PRANEŠIMAS

Pertho Ramovės skyriaus 
valdyba praneša, kad š.m. 
sausio 18 d. ramovėnų susi
rinkime išrinta nauja valdy
ba tokios sudėties: pirmi
ninkas J.Jaudegis, sekr. 
V.Valodka, iždn. B.Steckis.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr.6 B.Ste- 
ckio straipsnyje “Vasario 
16-ją minint“ įvelta nemalo
ni klaida. Minėtame straip
snyje paskelbta, kad “Man 
pačiam buvo pavesta suda
ryti ginkluotą branduolį...“, 
o turėjo būti, kad straipsnio 
autorius kalbėjęsis su tuo, 
kuriam buvo pavesta suda
ryti ginkluotą branduolį. Už 
klaidą suinteresuotų malo
niai atsiprašome. Red.

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

$200 Jz. Ramanauskas, 
NSW; $150 A.Papšys NSW 
(270); $35 V.K.Keraičiai 
(ACT,95) a.a. B.Vanago at
minimui; $25 Sydnejaus 
Liet. Klubo Biblioteka 
—naujas narys.

Vasario 16-sios proga au- 
kojo:$10 A.Obeliūnas (260); 
$7 A.Žvirblis (87); $5 V.A. 
Baltrukoniai (145) ir V.Ali
šauskas. Visi iš Viktorijos.

Sveikiname naują narį ir 
ačiū visiems aukotojams.

V.Ališauskas
A.L.F. Iždininkas

Taisyklė galioja ir tokiais 
atvejais, jei kelias įeina į ki
tą kelią ne stačiu kampu, bet 
įstrižai.

Paprastai tokiose sankry- 
žoseyra kelio ženklai, kaip 
“Stop“ arba “Give way“, bet 
lygiai tas pats galios ir ten, 
kur tokių ženklų nėra.

Čia paduodame ir schemą, 
iliustruojančią susisiekimo 
taisyklę. Vairuotojai turi 
įsidėmėti, kad netektų vė
liau gailėtis.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE j 
k 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 1

Šeštadienį, kovo 7 d., 8 vai. vak.

Havajų vakaras
Programoje havajietiški šokiai, dai

nos bei kitos įvairybės. Prizai 
tikamiausiai apsirengusiems ir geriau
siai atliekantiems havajietiškus šokius. 
Smagus vakaras žada daug įdomybių. 
Įėjimas dykai.

Kovo 14 d., šeštadienį, 7,30 vai. vak. 
kviečiame narius ir jų svečius atsilan
kyti i

Viščiukų ir vėžiukų 
vakarą

Numatyta jdomi nuotaikinga progra
ma. Įėjimas su bilietais 5 dol. asmeniui. 
Vietos ribotos, tad raginame bilietais 
apsirūpinti iš anksto

ATSISAUKIMAS
Sydney Lietuvių Moterų 

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

Atsižvelgiant į lietuvišką 
tautine 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-

Kovo 8 d., sekmadienį, tuoj po lietuviškų pamaldų, ren
giame tradicinę

KAZIUKO MūGŲ
Lidcombe parapijos salėje. Pelnas Savaitgalio mokyklai.

Kviečiami visi iš arti ir toli. Atsilandę nesigailėsite.
Rengėjai

_-------------------------------------------------------- a

LIETUVOS VARDO REI
KALU

Į mano atsišaukimą dėl 
Lietuvos vardo ir ženklo 
Fairfield miesto paminkle 
ateivių garbei papildomai ir 
palankiai atsiliepė šie tau
tiečiai:
Sydnejuje $50 H. ir A.Mei- 

liūnai; $25 —V.Petniūnienė; 
po $20 —E.Badauskienė, 
Grybų šeima, A.Bukauskas 
(Melbour.); po $10 —Jz.Ra- 
manauskas, R.J.Venclovai, 
S.Šatkauskas, P.Ridikas. 
Viso pasižadėta $540 sumai. 

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

Iš pasižadėjusių matosi, 
kad projektas bus realizuo
tas ir lietuviai jam palankūs. 
Jau gautas iš to paminklo 
organizacijos pirmininko žo
dinis sutikimas, kad numa
tytoji vieta paminkle jau 
paskirta lietuviams. Tikiuo
si, kad reikiama suma bus 
sudaryta. Pasižadėjusieji 
jau prašomi siųsti pinigus, 
taip pat ir visi luti busimieji 
aukotojai.

Iš anksto dėkoju aukoju
siems ir mūsų spaudai už 
palankumą.

Antanas Kramilius

misi Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550

Bankstown. N.S.W., 2200

VIETOJ M 
į GELIŲ

Pagerbdami a.a. Kazimierą 
Radauską vietoje gėlių ski
riame Mūsų Pastogei 20 do
lerių. B.B. Jablonskiai iš 
Canberos. Ačiū.

MIRĖ VYTAUTAS 
SKRINSKA

Vasario 20 d. Sydnejuje 
staiga mirė Vytautas Skrin- 
ska, 63 metų, buvęs diplo
muotas teisininkas, išeivijo
je plačiai pasireiškęs visuo
meninėje veikloje. Austra
lijoje dirbo ALB Krašto 
Valdyboje ir vienu metu bu
vęs Krašto Valdybos pirmi
ninku. Plačiai reiškėsi kul
tūrinėse organizacijose. Pa
liko liūdesy žmoną Tamarą 
ir sūnų Tyrį. Daugiau apie jį 
kitame M.P. Nr.

PADĖKA

L.K.V.S. “RAMOVĖ“ 
Adelaidės skyrius, dėkoja 
gerb. kun. P.-Butkui ir Dr. 
kun.P.Bačinskui už invoka- 
ciją ir aukotas šv. mišias 
“Ramovės“ skyrių atstovų 
suvažiavime

Adelaidės Skyriaus Valdyba

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Jonas Matjo- 
šaitis, gyvenęs
Sydnejuje—Croydon. Ieško 
atvykę giminės iš Lietuvos. 
Jis pats ar žiną apie jį sku
biai praneškite adresu: 
A.K., 83 Queen St., Canley 
Vale 2166 arba skambinti 
tel. 727—3131.

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

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia^avonuožiūra. Už skel
bimų'tunai neatsakoma.
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