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PIRMAS REAGANO EGZAMINAS
ANTRAS VIETNAMAS AR...GERA PAMOKA?

Rašo Darūnas, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Prieš Reagano akis dvi
gubas egzaminas: vidaus 
politikoje ekonomijos atgai
vinimas ir užsienio-Salvado- 
ro revoliucinio judėjimo su
stabdymas. Jis įteikė kon
gresui savo projektą ir jis 
numato per ateinančius 
dvejus metus sumažinti val
džios išlaidas nuo 44 iki 50 
bilijonų dolerių. Už jo pro- Amerikos prieangyje. Ūžė-, 
jektą pasisako apie 77% mus Vid. Ameriką Pietų A-
baltųjų amerikiečių, bet tik 
43% juodaodžių. Ir žymūs 
ekonomistai pritaria jo pla
nui. Taip pat ir daugelis de
mokratų, kurie kiek rezer

vuočiau laikosi mokesčių 
mažinimo atžvilgiu. Reaga- 
nas žada juos sumažinti 30% 
(po 10% kasmet per atei
nančius trejus metus). Sako, 
jų sumažinimas dar daugiau 
padidintų infliaciją. Tačiau 
Reaganas žada nuo 12.4% 
Carterio paskutinės stati
stikos infliaciją numušti 
1983 m. iki 6.2 %, o 1985 m. 
iki 4.7%. 12.4 % buvo Car
terio oficiali statistika (su
mažinta), bet jo oponentai 
teigė, kad jo faktinoji skait
linė buvo 18%. Tuo reikalu 
Reaganas kalbėjosi ir su 
Washingtone besilankančia 
M.Thatcher, kuri irgi turėjo 
panašią problemą, bet ku
rios šitoks planas nebuvo 
sėkmingas.Jai įdomu žinoti, 
kodėl Reaganas tikisi gere
snės sėkmes, o jam-kodel jos 
planas nedavė norimų vai
sių. Sakoma, kad to paties 
laukti negalima, nes tie kra
štai yra skirtingi tiek eko
nomijos, tiek ir žmonių pa
pročių atžvilgiu. Jei Reaga- 
nui ir tokias drastiškas prie
mones naudojant nepavyktų 
ekonomiją atgaivinti, tai ne 
tik jo, bet ir partijos likimas 
būtų nepalankiai išspręstas, 
ir 1985 m. sausio mėn. re
spublikonai Baltuosius 
Rūmus užleistų demokra
tams, ir pati Amerika atsi
durtų dar blogesnėje padėty 
Pavojingas ir antras egza

minas - Salvadoro civilinio 
caro sustabdymas. Salva- 
loras tai nedidelis kraštas 
Vidurio Amerikoje su netoli 
i mil. gyventojų. Per pa
jutimuosius 50 metų šis 
craštas išgyveno eilę nera- 
numų ir neįstengė 
Igesniam laikui turėti pa- 
tovios demokratinės vy
iausybės, nes pašalinės jė- 
os už krašto ribų vis sten
ėsi drumsti jos gyvenimą. 
>abar Salvadorui vadovauja 
idurinio bloko (su polinkiu 
iek į dešinę) taryba (junta), 
'neš ją ir tarp savęs kovoja 
raštutiniai dešinieji (štam
us žemvaldžiai ir kitokių 
irtų savininkai) ir mark- 
stai kairieji, prie kurių 
audžiasi ir dalis krašto 
argšų, kurie nesijaučia esą 
ununistai, bet kurie nema-.

to kitos išeities savo gyve
nimui pagerinti. Kuo ši maža 
valstybė svarbi, kad Ameri
ka jai skiria tiek dėmesio? Ji 
yra Vidurio Amerikoje, j 
kurią dabar sovietai nukrei- 

stybių ją skiria nu JAV. Ki
taip sakant, Salvadoras yra 

merika būtų atskirta nuo 
šiaurinės, gera pozicija duoti 
smūgį tiek į pietus, tiek ir į 
šiaurę. O svarbiausia, tada 
garsusis Panamos kanalas, 
ypatingos strateginės svar
bos, kaip jungiąsPacifiką su 
Atlantu, laivyno atžvilgiu 
būtinas turėti JAV kontro
lėje, galų gale patektų į so
vietų rankas. Vidurio Ame
rika—tik labai siauras ir 
lengvai pažeidžiamas ruo
žas, skiriąs tuos du jau 
minėtus vandenynus. . Už- 
sien. ministerio Haigo šta
bas paskelbė Baltąją Knygą

u jau
i. Už-

Lietuvoje
NAUJI NUTEISIMAI 
LIETUVOJE

Briuselyje leidžiamas 
USSR News Brief biuletenis 
savo 1981 m. pirmajame nu
meryje pranešė apie 
teismus Lietuvoje. Pernai 
lapkričio 24 ir 25 d. LTSR 
Aukščiausiasis Teismas nu
baudė Genę Navickaitę 
dviejų metų laisvės atėmi
mu, o Oną Vitkauskaitę - 
pusantrų. Jos buvo suimtos 
pernai balandžio viduryje ir * 
apkaltintos “skleidimu 
žinomai melagingų prasima
nymų, žeminančių sovietinę 
valstybinę ir visuomeninę 
santvarką“ (LTSR Baudžia
mojo kodekso 199 str. 
pirmoji dalis). Tikrasis jų 
dviejų “nusikaltimas” - Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos platinimas. (Pra
nešama, kad pernai spalio 22 
d. išleistas 45-sis LB Kroni
kos numeris, kuris dar ne
pasiekė Vakarų. Lietuvoje 
platinami ir nauji Tikinčiųjų 
teisių gynimo dokumentai: 
Nr. 36,37, 38 ir 39).

Lapkričio 25-26 d. LTSR 
Aukščiausias Teismas posė
džiavo Kaišiadoryse, kur 
buvo nuteisti Povilas Buzas 
ir Anastazijus Janulis. Ir jie 
apkaltinti LKB Kronikos 
platinimu, bet jiems pritai
kintas 68-as straipsnis - “an- 
tisovietinė agitacija ir pro
paganda“. Todėl Buzas 1.5 
metų, o Janulis 3,5 metų 
bausmę turės atlikti griežto 
režimo lageriuose.
Vytautas Abrutis lapkričio

(White Paper), kur nurodo
ma Salvadoro pavojinga pa
dėtis. Joje sakoma, kad so
vietai su Kubos pagalba pa
siuntė Salvadorui apie 200 
tonų ginklų amerikiečių ir 
kitų valstybių gamybos 
ginklų (kad nebūtų įtariama 
sovietai). Daugiausia jų iš 
Kubos į Salvadorą pateko 
Eer sovietams palankią Ni- 

aragvą, o kita dalis per 
Gvatemalą ir Hondūrą. Ci
viliniame kare jau žuvo apie 
13.000. Vien pereitais me
tais žuvo apie 10.000, jų tar
pe keli amerikiečiai. Kaip 
Amerika turi tokiu atvej’u 
pasielgti? Demokratai (jų 
tarpe ir buv. Carterio am
basadorius Salvadore 
R.White) bei kiti pacifistai 
ramina, kad nieko pavojingo 
nėra, kad sovietai ginklų 
siuntimą baigia sulaikyti, 
kad kairieji neturį visuome
nės paramos-ir "t.t. Tačiau

Nukelta į psl. 2 .

27-28 d. Vilniuje buvo nu
teistas kalėti 2,5 metų ben
dro režimo lageryje. Jam 
buvo pritaikytas 199-as 
straipsnis -“sovietinę sant
varką žeminančių melagingų 
prasimanymų skleidimas“^

KUNIGAS ZDEBSKIS— 
SAUGUMO PROVOKACI
JŲ AUKA

Iš biuletenio USSR News

NAUJIENOS
Helsinkio aktų peržiūrėji

me Madrido konferencijoje 
kalbėdamas apie sovietų ne
silaikymą Helsinkio susita
rimų ir jų pažeidinėjimą, 
JAV delegacijos atstovas 
M.Zimmermann priminė, 
kad Amerika nepripažįstan
ti sovietų , jėga įvykdyto 
Baltijos kraštų inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą. So
vietų atstovai tam priešta
ravo pareikšdami, kad toks 
tvirtinimas esąs provokacija 
ir pažeidžia Sov. S-gos ne
liečiamybę. Esą, ir sovietai 
galį Amerikai prikišti Alia
ską arba Teksasą, kaip ne
teisėtai prijungtus prie JAV 
Į tai amerikiečių atstovas 
atkirto, kad Aliaska buvo 
prijungta prie JAV po refe
rendumo (patiems gyvento
jams pareiškus savo valią) ir 
čia pat užklausė, ar Sovietų 
Sąjunga pasiruošusi tokį re
ferendumą pravesti Pabal
tijo kraštuose?

KnygnetysK. Šimonis

Brief (1981, Nr.l) cituoja
mos LKB Kronikos 45 Nr. 
ištraukos matyti, kad kuni
gą Juozą Zdebskį vėl perse
kioja saugumas. Jam pernai 
spalio 3-4 d. belankant ligo
nius, jis kelionėje buvo neži
nomomis priemonėmis ap
degintas. Į Kauno klinikas 
atvykę saugumiečiai norėjo 
jį patalpinti į venerologinį 
skyrių ir taip sukompromi
tuoti. Draugams pavyko 
kun. Zdebskį iš klinikų išga
benti. Dabar jis gydomas 
privačiai ir jo sveikata perė
ja, nors labai nualinta širdis.

ELTA

Anglijos min. pirm-kė 
M.Thatcher buvo nuvykusi į 
Ameriką ir padarė oficialų 
vizitą prez. R.Reaganui, Pa
sitarime ji pabrėžė, kad An
glija mielai talkininkaus 
Amerikai kovoje su sovietų 
Rusijos ekspansija.

Turbūt nedaug kas girdė
jęs apie rašytoją Algį Budrį, 
kuris rašo angliškai ir labai 
populiarus lengvosios lek
tūros skaitytojų tarpe. Jis- 
yra išleidęs apie 200 fanta
stinių ar kriminalinių roma
nų, daug rašo spaudoje įvai
riais mokslo populiarizacijos 
klausimais. Jis gimęs 1931 
metais Karaliaučiuje, kur jo 
tėvas Jonas Budrys, buvęs 
Klaipėdos sukilimo vadas ir 
nuo 193# metų su šeima ap
sigyveno Amerikoje. Čia jis 
buvo Lietuvos konsulu iki 
mirties. Jo sūnus Algis bai
gė mokslus Amerikoje, pra-

DAIL. HENRIKO 
ŠALKAUSKO APŽVAL
GINĖ POMIRTINĖ
.PARODA

Gavusi iš dail. Henriko Šal
kausko motinos Onos Šal
kauskienės 30.000 dolerių 
įnašą Henriko vardu, 
N.S.W. Meno Galerija buvo 
pažadėjusi surengti,1979 m. 
rūgščio 1 d. mirusio, dail. 
Henriko Šalkausko apžval
ginę parodą ir to pažado lai
kosi. Toji apžvalginė paroda 
įvyks jau balandžio 18 d. ir 
truks iki gegužės 24 d.

dnejuje. Šitai jau paskelbta 
Galerijos informaciniame 
biuletenyje šių metų kovo 
mėnesio laidoje. Henrikas 
Šalkauskas buvo vienas iš 
pirmaujančių dailininkų Au
stralijoje ir šį kraštą daugelį 
kartu reprezentavęs kituose 
kraštuose. Jo darbų turi įsi- 
gijusios visos valstybinės 
meno galerijos Australijoje.

džioje vertęsis žurnalistika, 
o vėliau tapo nepriklausomu 
rašytoju. Jis iki šiolei yra 
Lietuvos pilietis, keliauja po 
pasaulį lietuvišku pasu, kal
ba gražiai lietuviškai, tik 

moka lietuviškai, kad sava 
kalba galėtų rašyti knygas.

Skaitėme, kad sovietų Bre
žnevas siūlęs susitikti ir pa
simatyti su prez. R JReaganu 
ir aptarti pašlijusius Sov. 
S-gos ir Amerikos santykius 

Prez. Reagan pareiškęs, 
kad toks susitikimas būtų
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Kur tikroji kova?
Kalbant apie Lietuvą ir ko

vą už jos nepriklausomybę 
žinome, kad jos siekiant yra 
daugybė tos kovos formų ir 
priemonių. Mums išeivijoje' mi ir auklėjami su atitinka- 
bene svarbiausia, prieina- _ mūsų sąlygom pritai- 
miausia ir tiesioginė yra ko-
va už lietuvybę, kuri yra ne 
kas kita kaip kova už Lietu
vą, nes kam gi kada nors rū
pės Lietuva, jeigu pati lie
tuvybė bus išblėsusi ir išga
ravusi. Atvirame fronte sa
vo jėgomis nepriklausomy
bės neatgausime, patys lie
tuviai būdami neskaitlingi ir 
beginkliai. Teks kaip ir 1918 
metais budėti ir laukti pa
lankių sąlygų, kurias suma
niai išnaudojus ir Lietuvos 
nepriklausomybė bus pasie
kiama. Bet ir tokiais atvejais 
reikės pasišventusių, sąmo
ningų ir pasiaukojančių 
žmonių, kuriems už Lietuvą 
jokia auka nebus perdidelė 
ir baisi. Tokius besąlyginiai 
pasišventusius už tautą ir 
Lietuvą žmones reikia au
ginti jau dabar. Ir jų reikės 
ne vieno, ne kelių, bet ištisų 
kartų, nes nežinome, kada 
toji lemiama valanda išmuš 
ir kada pati Lietuva jų 
šauksis. Okupuotoje Lietu
voje tokius žmones kovoto
jus brandina ir grūdina pats 
gyvenimas, nes juo didesnė 
priespauda, juo kietesnė re
zistencija. Bet čia tokius iš
auginti turime mes patys, 
savo vaikus augindami są
moningais lietuviais, kad iš 
jų išaugtų naujos lietuvių 
kartos. Tai irgi kova už Lie
tuvą, nemažiau svarbi, kaip 
fronte kario pozicija.

Gyvendami čia tiek daug 
dėmesio skiriame daugeliui 
pašalinių reikalų, bet lietu
viškas Švietimas, jaunimo 
tautinis sąmoninimas tarp 
visų stovi paskutinėje vie
toje. Organizacijos turi sa
vas programas ir uždavi
nius, tėvai susirūpinę 
šeimos gerbūviu siekdami 
savo vaikus gerai išmokslin
ti ir įsodinti į geras pozicijas, 
pakelti savo socialinį ir ma
terialinį gerbūvį, taip ir šei
moje priaugančios kartos 
tautinis sąmoninimas atsi
lieka, kad daugeliu atvejų 
net lietuvių vaikai nemoka 
lietuviškai Gal kiti gruo- 
džiasi viltimi kad vaikai at
gaus kas šeimoje prarasta 
savaitgalio mokykloje. Bet 
ar daug ko galima tikėtis 
kad ir iš savaitgalio mokyk
los, kai vaikas joje praleidžia 
vos porą valandų savaitėje. 
Ir tai kai vaikas pasiekia są
moningo imlumo amžių, jis 
tokią savaitgalio mokyklą 
apleidžia kaip baigęs lietu
viškus mokslus. Ar jis įgijo 
kiek tos lietuvybės ir kiek 
jos įgijo!
Gal kiek kitaip stovėtų rei

kalai, jeigu tos savaitgalio 
mokyklos būtų kitaip pasta-' 

tytos ir tvarkomos, jeigu 
joms būtų skiriama ne dvi, t 
bet penkios valandos savai
tėje, kur vaikai būtų moko- 

kinta programa. O tai gali
ma būtų padaryti, jeigu į 
mokyklas būtų kreipiamas ir 
koncentruojamas visas mū
sų dėmesys.

Valdžios pastangomis įve
sti ir išlaikomi lituanistiniai 
kursai, kuriuos baigus įskai
tomas lietuvių kalbos pažy
mys gimnazijos baigimo 
atestate. Auksinė proga to
kiuose kursuose brandinti 
bręstantį jaunimą tautine 
prasme. Kiek iš mūsiškių 
jais domisi, kai tokie kursai, 
ne vien Sydnejuje, bet ir ki
tose vietose pergyvena sun
kią krizę galį būti uždaryti 
trūkstant mokinių. O to am
žiaus jaunimo tikrai netrūk
tų, jeigu rimtai būtų pažiū
rėta į lituanistinį švietimą ir 
auklėjimą. Minėjimuose ir 
šventėse šaukiame, kad ko
vojame už Lietuvoj betekai 
rimtai reikia kovo!ti£ tielnar- 
sieji pirmieji dezertyruoja.

Estas apie Lietuvą

ESTŲ DISIDENTAS 
MART NIKLUS aprašė sa
vo įspūdžius iš gausių apsi
lankymų Lietuvoje. Pasku
tinį sykį jis Lietuvoje lankė
si 1979 m. rudenį. Praėjusių 
metų balandžio 28 d. jis bu
vo suimtas, o šių metų sau
sio 9 d. Taline nuteistas 
10-čiai metų lagerio ir 5-iems 
metams ištrėmimo. Nikius, 
kaip ir 2-iems metams nu
teistas Juri Kukk, neprisi
pažino kaltais. Tarp latko, 
jiedu apkaltinti pasirašę 
Erotestą prieš Molotovo-Ri- 

entropo paktą.
Lietuva paliko Niklusui gi

lų įspūdį jau pirmojo apsi
lankymo metu 1957 m. Ne
trukus po to jis buvo 8-riems 
metams ištremtas į Mordo 
vijos lagerius, kur susitiko 
daug lietuvių. Iš kitų kalinių 
lietuviai skyrėsi savo “drąsa 
ir vienybe“, neskundė vie
nas kito, nepadėjo lagerio 
administracijai. Jis turėjo 
daug lietuvių draugų, su ku
riais santykiai neatvėso iki 
šandien. Bet tokia “tautų 
draugystė“ nepatinka val
džiai, ypač KGB.
^Nikius vėl lankėsi Vilniuje 
1979 m. birželio ir liepos 
mėnesiais. Vilnių jis vadina 
“tikruoju tautiniu centru, O 
Kaunas jam pilnas karjeristų 
ir spekuliantų. Vilniuje pla
čiai skamba lietuvių kalba, 
lietuviai sudaro aiškią dau
gumą. Jis giria lietuvių 
architektus ir projektuoto
jus, kurie nenusileido biuro
kratams, bet apgailestauja, 
kad lietuviai permažai do
misi savo gamta. Nikius pa
bendravo ir su studentais, 
kurie pasakojo jam apie Ro
mą Kalantą. Valakampių 
pliaže prie jo iššaukiančiai 
prisėdo KGB pulkininkas 
Cesnavičius. Kai kurie buvę 
politkaliniai vengė su juo 
susitikti. Kiti nudavė vei-

Rodos daug lietuvių yra 
pasklidusių pasaulyje, yra ir. 
tokių vietų, kur lietuviai gy
vena kompaktiškai susibūrę, 
o tačiau turime tik vieną Ue- 
tuy^kd gimnaziją ir tai to
kiame krašte, kur lietuvių 
skysčiausia. Lygiai ir toji 
pati girknazija merdi būda
ma ant išlikimo ribos stoko
jant mokinių. Milijonais su- 
kraunam dolerių savo fon
duose, kurie tausojami būsi
mai Lietuvai, bet kad iš tų 
pinigų būtų skiriamos lietu
viškoje gimnazijoje besimo
kantiems pašalpos, iki šiol 
šitos idėjos nėra. Norisi už
klausti: ar pasiteisina tie 
sukrauti tūkstančiai ir mili
jonai, kai neskirtame lėšų 
lietuviškai jaunimą išauginti 
Iš tų fondų skiriamos nepa
teisinamos įvairios premi
jos, kurias sudėjus būtų ga
lima dešimtis jaunų žmonių 
perleisti per lietuvišką mo
kyklą. Jeigu būtų duota 
pradžia, tai ir tėvams gal at
sirastų daugiau entuziazmo 
ir pasiaukojimo pasiųsti vai
ką į lietuvišką gimnaziją. 
Ateity mums ir mūsų tautai 
bus svarbiau išauginti są
moningi lietuviai, negu ban
kuose apdulkėję milijonai.

• (v.k.)

kiantys “giliame
pogrindyje“ ar besilaikantys 
^subtilios politikos“, kurią 
Nikius vadina prisitaikėli
škumu ir karjerizmu. Parei
gūnai viskuo pertekę, nau
dojasi specialiomis parduo
tuvėmis, ligoninėmis. Eili
niams vilniečiams daug sun
kiau: dirba vyras ir žmona, 
ieškoma papildomų uždarbių 

Tikroji šiandieninės Lie
tuvos vyriausybė yra KGB, 
rašo Nikius. Vilniuje jis pa
juto daug nerimo dėl rusų 
kalbos ir kultūros įtakos: 
daugumoje valdžios įstaigų 
lietuvių kalba beveik 
išstumta. Daug lietuvių jam 
minėjo Molotovo-Ribentropo 
paktą. Lietuvoje tebeveikia 
Helsinkio grupė, bet jos na
rė Ona Lukauskaitė-Poškie-
nė silpnos sveikatos ir pesi
mistiškai vertina grupės 
ateitį. Religinės laisves Lie
tuvoje, Niklaus nuomone, 
palyginti, nemaža, ber kuni
gų persekiojimai-dažnas 
reiškinys. Nikius tikisi kada 
nors parašyti apie Lietuvą 
daug objektyviau ir išsa
miau. Lietuvių tauta, sako 
S, verta geresnės dabarties 

i ateities ir* ją pasieks 
anksčiau negu estų tauta.

ELTA

PAPILDYMAS

Syd. Liet. Mot. D-jos Val
dyba dėkodama visiems, 
prisidėjusiems rengiant ir 
pravedant Užgavėnių vaka
rą (žiūr. M.P. Nr.10) apgai
lestauja ‘ nepaminėjusi p. 
Bronės Sidarienės, kuri 
nuoširdžiai talkino platinda
ma loterijos bilietus. Malo
niai p. B.Sidarienę atsipra
šome ir dėkojame.

Draugijos Valdyba

PADĖKA
Mirus mylimam vyrui ir tėvui a.a. Vytautui SKRIN-_ 

SKAI, nuoširdžią padėką reiškiame kun. P.Butkui už ge
dulingas apeigas, visiems rožančiaus ir laidotuvių daly
viams, p. J.Vėteikiui už atsisveikinimą kapinėse, aprašu- 
.siems spaudoje ir įvairiais būdais pareiškusiems užuo
jautų.

Giliam nusiminime likę žmona Tamara ir sūnus Tyris.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, pareiškusiems užuojautų 

mano skausmo valandoje mirus mano mamytei, dalyva
vusiems laidotuvių apeigose bei šermenyse ir už gėles, 
kuriomis buvo papuoštas Mamytės kapas.

V. Baltokienė

FRANKFURTER ALL- 
GEMEENE APRAŠO ŠA- 
KARIO ŽYGĮ

Frankfurter Allgemeine 
Zeigung (1980.XH.15) 
išspausdino išsamų savo ko
respondento Madride 
straipsnį apie Vladą Šakalį. 
Claus-Einar Langen aprašo 
Šakalio pabėgimą ir baltie- 
čių akciją prieš 
Molotovo-Ribentropo paktą. 
Jis taip pat aptaria Helsin
kio konferencijos tęsinių 
trūkumą: “Ten žodis duotas 
žmogaus teises pažeidžian
čių valstybių atstovams, bet 
ne jų aukoms. Todėl debatai 
apie prasižengimus prieš 
Helsinkio baigminius aktus 
tėra sterilios diplomatijos 
spektakliai. Šakalys būtų 
galėjęs Madride paaiškinti 
delegacijoms, kodėl jis buvo 
priverstas Suomijoje slap
stytis. Suomijai prikišama, 
kad, “pagal susitarimą su 
Maskva, ji išduoda pabėgė
lius sovietų pareigūnams. 
Tai svarbus priekaištas 
valstybei, pasirašiusiai Hel
sinkio baigminius aktus... 
Šiandien Šakalys užmoka už 
savo veiklą Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti at
skyrimu nuo šeimos. Jo šei
mos likimas rodo, kad 
vokiečių-sovietų slaptos su
tartys ...tebegyvos.4. ELTA

Pirmas Reagano...
Atkelta iš psl. 1

visai kitaip galvoja Reaga- 
nas ir Haigas. Jie mano, kad 
čia turi būti riba ir jau auk
ščiausias laikas sulaikyti so
vietų veržimąsi į Amerikos 
žemyną. Prezidentas prašo 
kongresą paskirti 40 mil. 
dolerių Salvadoro ekonomi
nei ir karinei pagalbai, turi 
būti sustabdytos ginklų 
siuntos griežčiausiomis 
priemonėmis. Minėtasis 
ambasadorius White ir se
natorius P.Tsong (jis nebal
savo už Haigą) ir kai kurie 
kiti demokratai mano, kad 
tas klausimas turi būti 
sprendžiamas 
diplomatinėmis, ne karinė
mis priemonėmis. Užsienių 
reik, ministerio pavaduoto
jas lotynų Amerikos kra
štams J.Bushnell teigia, kad 
tokios priemonės buvo prez. 
Carteno jau naudotos, ir re
zultate Amerikai draugiška 
Nikaragva pateko į Maskvos 
simpatikų rankas. Jis tvirti
na, kad Amerika negali ir 
toliau pasyviai žiūrėti, kaip 
viena po kitos valstybės pa
tenkančios sovietams čia 
pat, prie JAV slenksčio. Jei 
tik diplomatinės priemonės 
bus tenaudojamos, tai ne
trukus ne tik Vidurinė 
Amerika, bet ir visa Pietų 
Amerika bus raudona su
maniai veikiant Brežnevo 
patikėtiniui F.Castrui, kuris 
lankėsi 26-me sovietų kon- 

MILAŠIUS MINI PABAL
TIJĮ NOBELINĖSE 
IŠKILMĖSE.

Gruodžio 9 d. Stockholme, 
1980 m. Nobelio premijos 
laureatas Česlovas Milašius 
skaitė tradicinę “nobelinę 
paskaitą“, kurios metu jis 
paminėjo ir Pabaltitijo val
stybes. Jis kalbėjo, kad Hit
leriui ir Stalinui mažos tau
tos ir valstybės tebuvo pre- 
kės, objektas mainams. E- 
stijos, Latvijos ir Lietuvos 
dingimas iš pasaulio valsty
bių bendrijos amžinai pri
mena dviejų diktatorių pali
kimą. Molotovo-Ribentropo 
sutarties slapto protokolo 
dėka, Pabaltijos valstybių 
šiandien nebėra Pabaltijo 
žemėlapiuose. Milašius pri
minė ir Katyną, Varšuvos 
sukilimą, bei žmonių polinkį 
užmiršti žmogaus teisių 
pažeidimus. - ELTA

Maskvai 
nepatiko, kad per 1979 m. 
gyventojų surašymą tik 
24 ofo estų nurodė savo 
antrąja kalba rusišką (paly
ginus su 29ty> 1970-ais me
tais). Nepatvirtintais pra
nešimais, pernai spalio mėn. 
į Taliną atvyko sovietų KGB 
viršininkas, Juris Andropo
vas, ir bematant atleido estų 
KGB vadovą Avgustą Porką 

grėsė ir be abejo prašė to
limesnių garantijų ir pagal
bos, jei kartais to prireiktų, 
kai “anticastro propaganda 
taip įsisiūbavusi. Pacifistai 
šaukia, kad tas reikštų an
trąjį Vietnamą. Bet Reaga- 
nas užtikrino, kad amerikie
čiai nesivels į kautynes, tik 
bandys pastoti kelią ginklų 
įvežimui į Salvadorą. Kal
bant apie Vietnamą Reaga- 
nas pabrėžė, kad Viename 
amerikiečių kariai nebuvo 
nugalėti, bet jiems nebuvo 
leista laimėti, tuo duodamas 
suprasti, kad ateityje tas 
nepasikartos ir bet kokia 
kova bus vedama prie lai
mėjimo. Jei prasidėtų ant
ras Vietnamas, tai Amerika 
apsikeistų rolėmis su Sov. 
S-ga, kuriai šis karas būtų 
tolimas ir nepatogus, kaip 
kad Vietnamas Amerikai. 
Kova už Salvadorą sulauktų 
daugiau pritarimo, nes čia 
grasinama pačiai Amerikai, 
o kodėl amerikiečiai turėjo 
kariauti Vietnamo džiunglė
se, daugumai ir šiandie dar 
neaišku. Haigas ir jo parei
gūnai pasakė, kad sovietų 
veržimasis į Amerikos kon
tinentą turės būti sustabdy
tas bet kokia kaina.

Viena yra aišku, kad Rea; 
ganas ir Haigas turi išlaikyti 
šį egzaminą, nes kitaip jų 
autoritetas kristų tiek kr* 
što viduje, tiek ir pasaulyje.

, M.2
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Vasario 16 Gimnazijos naujieji rūmai

Metų patirtis

Verta kiekvienam pagalvoti
REMKIME VASARIO 16 GIMNAZIJĄ

Pereitų metų sausio pra
džioje adelaidiškiai išleido 
pirmąjį iš Australijos mokinį 
l Vasario 16 gimnaziją Vo
kietijoje Andrių Binkevičių. 
Tai buvo pažymėtinas įvy
kis. Su Andrium išvyko ir jo 
mama. Po metų jie vėl grįžo 
į Adelaidę.

Pasitaikius progai susiti
kau su Andrium u- pasitei
ravau apie Vasario 16 gim
naziją ir ten jo praleistus 
mokslo metus. Jo informaci
ja apie šią gimnaziją tokia:
Mokomieji dalykai dėstomi 

trimis kalbomis: lietuvių, 
vokiečių ir anglų, nes yra 
mokinių, kurie bent dviejų 
čia paminėtų kalbų nemoka. 
Lietuviškai dėstoma lietuvių 
kalba, Lietuvos ir pasaulinė 
istorija, geografija, mate
matika, tikyba (katalikams 
ir evangelikams), dailės pa
mokos, darbeliai ir sportas; 
vokiečių kalba-geografija, 
vokiečių kalba, matematika 
ir biologija; angliškai anglų 
kalba ir biologija. Pamokos 
vyko nuo 8 iki 1 vai. Ben
drabuty keldavome iš ryto 
6.45 vai. ir po pusryčių rink
davomės į pamokas. Po pa
mokų pietūs. Turėjome ir 
laisvalaikio, kurį išnaudojo
me kaip norėjome. Buvo nu
statytas laikas rytojaus pa
mokoms paruošti. Dirbda
vome rimtai, nes namų dar-. 
bų duodavo daug. Nemo
kantieji vokiečių kalbos tu
rėdavo tris kartus savaitėje 
privačias pamokas, už kn-

Mielas Redaktoriau,
Paskutinis mūsų susitiki

mas Sydnejuje, Lietuvių 
namuose, sausio 18 d. buvo 
nuostabiai šiltas, malonus ir 
neužmirštamas. Pietų metu 
prie stalo sėdėjome tikrai 
gražus spaudos bendruome
nės, visuomeninio darbo, 
dainos meno puoselėjimo 
darbuotojų būrelis. Tada 
klausiausi Jūsų visų pasa
kytų kalbų. Jos buvo nuo
širdžios ir, sakyčiau, išrei
škiančios pagarbą ir meilę 
lietuvio lietuviui. Tai buvo 
lyg gražių prisiminimų 
užbaigimo šventė, lyg pasi
dalinimas pačiu skubančiu 
laiku ir gyvenimu.

Aš ir mano žmonelė buvo
me tikrai laimingi, kad galė
jome sutikti tiek daug gera
širdžių žmonių, ypač tokių, 
kuriems ne vien geras gy- 

rias reikėdavo atskirai pri
mokėti 20 DM į mėnesi. 
Bendrai su lietuvių ir vokie
čių kalbom reikėdavo gero
kai padirbėti, bet rezultatais

esu patenkintas.
Gimnazijoj buvo virš 60 

mokinių iš visų pasaulio 
kraštų. Visi lietuviai, tik ne 
visi mokėjo lietuviškai. 
Jiems tikrai nebuvo lengva 
pradžia, bet vėliau pramoko 
ir lietuviškai. Mano kamba
rio puikus draugas Viktoras 
vos prieš kelis mėnesius su 
tėvais repatrijavęs į Vokie
tiją kalbėjo tik lietuviškai. Iš 
jo daug išmokau. Abu taip 
susidraugavome, kad buvo 
sunku skirtis.

Bendrai visi gimnazijos 
mokiniai tartum viena dide
lė šeima. Nesijaučia ir jokio 
skirtumo laikysenoj tarp 
skirtingo amžiaus mokinių: 
15 ar 18 metų amžiaus visi 
bendrauja, kaip lygūs. To 
nėra australų mokyklose.

Pirmą pusmetį gimnazijos 
tvarka ir maistas neatrodė 
labai pavyzdingai, bet nuo 
naujų mokslo metų pradžios 
(nuo rugsėjo 1 d.) atėjus 
naujam direktoriui, inspek
torei, bendrabučio vedėjui ir 
ūkvedei viskas pasikeitė ge- 
rojon pusėn. Pagerėjo mai
stas, drausmė ir visas gim
nazijos gyvenimas. Tikrai

Rašo Jurgis Janušaitis

Prisiminimai nedyla
vertimas, bet ir mūsų tautos 
bei lietuviškosios išeivijos 
reikalai rūpi. Šios viešnagės 
metu kilo daug gražių min
čių. Sakysime, jūsų visų iš
kelti pageidavimai. Prašy
mas Jūsų, mielas Kolega 
Redaktoriau, nepamiršti 
Australijos lietuvių ir savo 
plunksna, kad dažniau Jus 
aplankyčiau, kad pasidalin
čiau su Jumis ir Amerikos 
lietuvių gyvenimo nuotaiko
mis.
Ir kada beveik visą savaitę 

gražioje Adelaidėje skubė
jome Lietuvių Dienose iš 
vieno į kitą renginius, kada 
mačiau Jūsų visų didelį už
sidegimą dirbti Lietuvai, 
kada mačiau, kiek daug 
meilės ir širdies į savo dar
bus įdėjo chorai, teatralai, 
jaunimas, sportininkai, tau
tinių Šokių šokėjai, literatai, 
menininkai, spaudos žmonės

Kai 1949 m. lietuviai masi
niai emigravo į užjūrius, vi
sa ano meto lageriuose su
kurta švietimo sistema nu
stojo egzistavusi. Deja, ne 
visi lietuviai, buvę DP lage
riuose, turėjo galimybės iš
emigruoti ir neribotam lai
kui paliko Vokietijoje. Buvo 
susirūpinta išlaikyti bent 
vieną gimnazijos standarto 
mokyklą su dėstoma lietuvių 
kalba. Tokia gimnazija buvo 
įsteigta ir pavadinta Vasario 
16 vardu. Mažas Vokietijoje 
palikusių lietuvių skaičius 
nepajėgė finansiniaį, šios 
gimnazijos išlaikyti. Inicia
toriai kreipėsi į viso pasaulio 
lietuvius prašydami pinigi
nės paramos. Į šauksmą bu
vo greit atsiliepta. Visuose 
kraštuose, kur tik buvo įsi
kūrusių lietuvių, sudaryti 
gimnazijai remti būreliai ir 
pradėta rinkti aukos. Nors,

Vasario 16 gimnazijoje

Andrius Rinkevičius

buvo vienas malonumas ten 
mokytis.

Be vasaros atostogų gim
nazijos mokiniai turi dvi sa
vaites Velykų ir tris savai
tes Kalėdų atostogų. Visų 
atostogų metu gimnazija ir 
bendrabutis būna uždaryti. 
Mokiniai turi išvykti. Moki
niai ne iš Europos kraštų 
vyksta namo arba jie susi- 

ir visi veikėjai, 
galvojau-Australijos 
lietuviai negreit pavargs. 
Tad ir nejučiomis Jus visus 
pamilome. Pamilome ne dėl 
to, kad Jūs tie patys tėvy
nainiai, einate taip pačiais 
tremties keliais, bet dėl to, 
kad Jūs, gal kiek lengvai, 
bet kultūringai pasibardami, 
vėl bėgate vienu ir bendro 
darbo keliu į tą patį tikslą.

Ir kada dalinomės su Ju
mis, mielas Redaktoriau, 
Jūsų namučiuose nuomonė
mis apie visas lietuviškojo 
gyvenimo apraiškas, jutau, 
su kokiu užsidegimu ir ryžtu 
budite, kad 
spausdintas žodis būtų iš
laikytas ilgus metus.

Tad ir prašymėlis-nepa- 
miršk, Jurgi, mūsų savu ra
štu, mane sujaudino ir paža
dėjau, kai tik valandėlę at- 
spėsiu, visada sugrįžti į Mū-

lietuviai išeiviai buvo pačia- laisva ir Australijos Liet, 
me asmeniško įsikūrimo Bendruomenė.
įkaršty, per 1953-54 metus Pasiųsti mokinį į Vasario 16 
Tz----- -L _•------ _ gimnaziją su kelione ten ir

atgal ir mokinio išlaikymu 
vienerius mokslo metus

Vasario 16 gimnazijai su? 
aukojo 267.298 DM. Tai ga
na didelė suma. Šia pinigai 
sunaudoti gimnazijos ir mo
kinių bendrabučio pirkimo 
reikalams. Bet ir po to šiai 
gimnazijai ir jos mokinių iš
laikymui aukos plaukė dar 
daugelį metų.

Šiandie Vasario 16 gimna
zija aprūpinta būtiniausiom 
patalpom. Vokiečių valdžia 
moka mokytojams algas ir 
žada pastatyti naują moki
niams bendrabutį. Bet gim
nazija atsidūrė pavojun būti 
uždaryta dėl mokinių sto
kos. Gimnazijos direktorius 
kreipėsi į visas lietuvių ben
druomenes prašydamas kaip 
galint daugiau siųsti moki
nių. Nuo šios pareigos nėra 

randa kur apsigyventi pas 
Vokietijoje gyvenančių mo
kinių tėvus.

Su ekskursijom teko 
aplankyti daug įdomių vietų. 
Vokietija ir bendrai Europa 
taip labai skirtinga nuo Au
stralijos. Ten ne tik žmonės, 
bet bendrai visa gamta ir 
oras kitoks. O kokie žmonės 
malonus ir draugiški jau ne
kalbant apie draugiškumą 
mokykloje. Visa Vokietija 
atrodo lyg vienas didelis 
miestas.

Paklaustas bendrai apie 
Vasario 16 gimnaziją ir ar jis 
patartų ir kitiems jauniems 
lietuviams joje pasimokyti, 
Andrius pareiškė:

“Mano nuomone, kiekvie
nas australų mokyklose be
simokąs lietuvis jaunuolis 
turėtų bent vienerius metus 
pasimokyti Vasario 16 gim
nazijoje. Čia išmoktų lietu
vių ir vokiečių kalbų, pasi
justų esąs tikru lietuviu. 
Tarpusavis lietuvių solida
rumas yra toks puikus, kad 
norisi būti lietuviu. Be to, 
gera proga susipažinti su 
Europos gyvenimu, kuris 
kaip minėjau, skirtingas nuo 
australiškojo. Aš asmeni
škai, kai čia baigsiu gimna
ziją, dėsiu visas pastangas, 
kad dar galėčiau vienerius 
metus šioje gimnazijoje pa
simokyti ir tikrai ten nu
vyksiu“.

B. Straukas

sų Pastogės puslapius, su
grįžti pas Jus.

Kaip žinote, nuoširdžiai at
sisveikinome su Jumis visais 
Sydnėjuje sausio 18 d. Buvo 
maloni popietė. Tariu ačiū ir 
Lietuvių klubo šeimininkui 
p.E.Lašaičiui už rūpestingai 
paruoštas vaišes, jo šiltą ir 
malonų atsinešimą į mūsų 
svečius.

Vasario 20 d. paliekame 
svetingą Sydnejų, visus 
mielus prietelius, su kuriais 
taip nuoširdžiai susigyveno
me. Buvo skaudu atsisvev - 
kinti savo giminaičius-dukrą 
Ramunę ir žentą advokatą 
Ričardą Badauskus, sunkiai 
skyrėmės su tuo laiku mir- 
ties patale gulėjusiu žento 
tėveliu sausio 31 d. amžiny
bėn išėjusiu a.a. Kazimieru 
Badausku, jo šeima-žmona

Nukelta i psl. 4 

reikia atsiminti, kad metai, 
praleisti mokykloje kur 
daugelis dalykų dėstoma 
lietuvių kalba, o taip pat 
mokoma ir lituanistinių da
lykų, sustiprina mokinių lie
tuviškumą.
Pasiųsti mokini i Vasario 16 

gimnazija nėra vien tik tėvų 
reikalas. Mūsų bendruome
nei reikalingi jauni sąmo
ningi lietuviai, kurie ateityje 
galėtų įsijungti į bendruo
menės veiklą. Todėl turėtų 
būti ir bendruomenės inte
resas prisidėti lėšomis ten 
besimokantį jaunuoli ar jau
nuolę paremti. Tuo tarpu 
neturime jokios institucijos, 
kuri šiuo reikalu rūpintųsi.

1979 m. pabaigoje adelaidi- 
škis R. Andrekus įteikė 
anuo metu buvusiam Au
stralijos Lietuvių Fondo 
įgaliotiniui K.Taparui 1000 
dol. čekį su sąlyga, kad būtų 
pasiųstas mokinys i Vasario 
16 gimnaziją. Padarius žygių 
paaiškėjo, kad nei 
ALFondas, nei Krašto Val
dyba, nei vietinė b-nės val
dyba nebuvo suinteresuota 
mokinio pasiuntimu. Atsira
dus dar keliem rėmėjam 
1980 m. sausio mėn. priva
čios iniciatyvos pastangomis 
į Vasario 16 gimnaziją buvo 
pasiųstas moksleivis 
Andrius Binkevičius, kuris 
minėtoj gimnazijoj išbuvęs 
apskritus metus šių metų 
sausio 17 d. grįžo i Adelaidę. 
Jo įspūdžius apie gimnaziją 
ir ten praleistus metus pa
teikiame atskirai.

Šis pirmojo moksleivio pa
siuntimas į Vasario 16 gim
naziją akivaizdžiai rodo, kad 
prie gerų norų ir trupučio 
pastangų ir tolimesnis mo
kinių pasiuntimas iš 
Australijos į Vasario 16 

mėti tėvai, norį savo vaikus 
išauklėti gerais lietuviais, 
suteikti jiems galimybės su
sipažinti su Vakarų Europa 
ir tenykšte kultūra. Tėvam i 
pagalbą turėtų ateiti ne tik 
bendruomenės vadovybė, 
bet ir įvairios organizacijos 
bei institucijos, o taip pat 
gal ir Australijos Lietuvių 
Fondas, kuris jau ir dabar 
skiria nemažas sumas pre
mijoms kaip skatinančią 
priemonę išlaikyti jaunojoj 
kartoj lietuvybę. Gal reikėtų 
šias premijas nukreipti mo
kinių šelpimui.

Kaip atrinkti siunčiamus 
mokinius geriausiai tą galė
tų padaryti vietinės organi-' 
zacijos. Savaime supranta
ma, kad kiekvienas siunčia
mas mokinys turėtų pakan
kamai mokėti lietuviškai ir 
dalyvauti vienokiu ar kito
kiu būdu bendruomeniniame 
gyvenime. Bet šie pasiūly
mai -yra tik apibendrintos 
mintys ir sugestijos, ką ga
lėtų kompetentingi organai 
nuodugniau panagrinėti.

Taigi, galimybes pasiųsti 
bent vieną mokinį iš Au
stralijos į Vasario 16 gimna
ziją yra realios. Tik kas im
sis tos iniciatyvos? Gal tuo 
susidomėtų ALB Krašto 
Valdyba?

B. Straukas
Mūsų Pastogė Nr. 11,1981.3.23, psL 8
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Namie ir
KAZIMIERINĖS 

ADELAIDĖJE
.Lietuvos patronas ir lietu

vių. jaunimo globėjas, vie- 
nintėlis lietuvis šventasis, 
išskirtinai paminėtas Ade
laidėje. Šv. Kazimiero vardu 
vadinasi Adelaidės Katali
kių Moterų Draugija ir sa
vaitgalio mokykla. Taigi, 
daug adelaidiškių buvo su
interesuoti šv. Kazimiero 
švente ne tik kaip Lietuvos 
šventuoju, bet ir kaip savų 
institucijų patronu.

Iškilmės įvyko kovo 8 d. 
Katalikų Centre. Pamaldų

lUKOS MOTERŲ DRAU-

Sydney Lietuvių Sodybos 
užbaigimui aukojo:

Mecenatai; $125 p.
K.V.Andriuškos, NSW;

Po $110 N.Butkūnas ir 
N.N.Volkai, abu iš Vic.;

Po $100 - V.Brilingas, 
NSW,L.Pukys, NSW,

I.I.Davis,SA, V .Ku
liešius, Qld., K.Šaulys, SA, 
J. Jasulaitis, Vic.,J.Petniū- 
nas, NSW,(atminimui),
A. Baužė, NSW (atminimui, 
Ž.L.Simanauskai, NSW,

S. Jankauskas, 
Drs.LK.Bagdonai, NSW, 
Dr.L.Petrauskas, NSW, 

Dr.B.Vingilis,NSW, 
Dr.K.Kazlauskas, Vic.,
I. E.Jonaičiai, NSW.

$75 S.N.Oerteliai, Vic.
Po $50 A.Blechertas, Vic.,.

B. S.Jarembauskai, NSW,
J. Vizbaras, Vic., M.Didžys, 
Vic., J.J.Ruzgiai, Qld., 
J.O.Grudzinskai, NSW,
T.Amber, NSW,H.Keraitis, 
NSW.

Po $40- A.Žilys, B.Pivąriū- 
rias ir L.Tarvydienė/visi iš. 
NSW.

$35 - C.Čekanauskas, 
NSW.

Po $30 - A.Kantvilas, 
Tasm., Dr.E.Petrikas, Vic.

Po $25 - Dr.I.N.Venclovas, 
NSW, M. Šidlauskienė,
NSW,

Laiškas iš Čikagos
.Atkelta iš psl. 3

Elyte ir dukrele Reginute. 
Tai artimųjų žmonių atsi
sveikinimas visada būna 
sunkus, tuo labiau, kad a.a. 
Kazimiero sutikti gyvųjų 
tarpe jau nebesitikėjome.

Aerodrome atsisveikiname 
su artimiausiais žmonėmis ir 
pakylame Amerikos link.

Širdyse lieka daug gražių 
išgyvenimų, apie kuriuos 
šnektelėsime ateinančiomis 
progomis.

O dabar štai Čikagoje, va
sario 8 d. laimingai-nusilei
džia Sydnėjaus lietuviams 
gerai pažįstama veikėja, 
Mūsų Pastogės didžioji tal
kininkė Aldona Jablonskie
nė. Aerodrome viešnią pasi
tiko jos mamytė Ona Idze- 
lienė, brolis Juozas su šei
ma, sesutė Elytė su šeima, 
būrelis artimųjų.

Vakare mamytės namuose 
artimieji suruošė sutiktuvių 
vaišes, kuriose taip pat da
lyvavo gražus būrys arti
mųjų. Viešnia iš gražios va
saros atskrido į kiek šaltoką 
Čikagą ir turėjo tuojau vil
kėti šiltus drabužius, kas 
buvo viešniai neįprasta. 
Viešnia jaučiasi gerai, gėrė- 

metu kun. A.Spurgis pasakė 
prasmingą pamokslą ragin
damas sekti šv. Kazimiero 
pavyzdžiu. Minėjime pa
skaitą skaitė Č. Zamoiskis 
atkreipdamas dėmesį į šv. 
Kazimierą kaip pasaulietį ir 
karališkos šeimos narį, o 
taip pat ir 15 amžiaus aplin
ką, kurioje šv. Kazimieras 
gyveno.

Meninėje daly moterų 
kvartetas “Nemuno dukros“ 
sudainavo tris dainas, 
suvaidintas P.Pusdešrio

SVEIKINAME!

Vasario 28 d. Sydnejuje susituokė Antanas Mikutavičius 
ir Genovaitė Dambrauskaitė iš Čikagos

josi ir sniegu, ko Australijo
je netenka pamatyti. Kovo 
15 d. viešnia su giminėmis 
dalyvaus ir savo mamytės 
Onos Idzelienės 80 metų 
amžiaus sukaktuvinėje 
šventėje. Po to, kovo pabai
goje vėl pakels sparnus Sy- 
dnejaus link.
Cikagos lietuvių gyvenimas 

žiemos metu labai gyvas 
įvairiais renginiais-kultūri- 
nėmis vakaronėmis, koncer
tais, meno parodomis, na, 
nestokojame ir bhlių.

Vasario 21 d. Lietuvių tau
tiniuose namuose, LB Mar- 
auette Parko apylinkės val- 

yba, vadovaujama Birutės 
Vindašienės, suruošė išskir
tinai gražų Lietuvos kariuo
menės kūrėjų-savanorių pa
gerbimą. Buvo pagerbti 27 
savanoriai. Jiems Lietuvos 
generalinė konsule Juzė 
Daužvardienė įteikė spec, 
skulpt. Petro Vėbros, paga
mintus žymenis. Apie šį 
renginį kita proga.

Geriausi linkėjimai visiems 
Australijos lietuviams ir iki 
sekančio karto.

Nuoširdžiai Jūsų 
JurgisJanušaitis 

sceninis vaizdelis iš šv. Ka
zimiero laikų. Vaidino jauni
mas: R.Sabeckis, S.Kubilius
R.Varnaitė ir L.Varnas. 15 
amž. studentų stiliaus 
aprangą paruošė p. Opul- 
skienė. Bažnytinis choras, 
vadovaujamas 
N.Masiulytės-LStapleton 
pagiedojo tris bažnytines 
giesmes. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. Iškilmes 
pravedė P.Pusdešris.

s.b.

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETU VIŲ FONDUI 
$200 J.Ramanauskas, NSW 

(2430); $50 B.Vabolienė, SA, 
(75), atminimui mirusio sū
naus ir Lietuvoje žuvusio a- 
nūko ir jo sužadėtinės. Po 
$25 - L.Gerulaitis, SA, (80), 
A.Kubilius, SA, (27) - naujas 
narys ir V.P.Šalkūnas, Vic., 
naujas narys.
Po $10 - J.Normantas ir Ig. 

Alekna, abu iš Vic., pager
biant a.a. Igną 
Malinauską-Malėną, mirusį 
U.S.A.; J.Normantas naujas 
šimtininkas (105); V.A.Sau- 
dargai, NSW, (30), atmini
mui a.a.K.Badausko; E.Rei- 
soiiienė, SA, (135), a.a.
S.Laurinaitienės atminimui 
ir N.Arminienė, SA, (35).

Po $5 a.a.J.Janulaičio pa- • 
gerbimui: A.D.Jąnkai (10),

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per para

Greitai ir užtikrintai
jūsų dovaninis siuntinys su iš anksto apmokėtais muitais 
pasieks kiekvieną vietą Sovietų Sąjungoje. Pasinaudoki
te vienintelės pilnai autorizuotos siuntinių firmos Au
stralijoje patarnavimais.

HANSA TRADING CO.
267 Flemington Rud, North Melbourne 3051 TeL 328 3347.

Murray’s H.F. Stores
SYDNEY 250 Pitt St., 4th Floor, room 16. 

Sydney, NSW 2000, tel. 264-1768

Agentūros — Brisbane. Canberra. Perth, 
Geelong and Launceston Adelaide,

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI IR PRISTATYMAS
BESĄLYGINIAI GARANTUOTAS. j

Adelaidinės pabiros
Kovo 13 d. suėjo lygiai ket- 

veri metai, kai Adelaidės 
lietuviai klausosi lietuviškų 
radijo laidų, per 5EBI radijo 
stotį. Teko nugirsti, kad į 
programų paruošimą įsijun
gė naujos jėgos: Br.Mockū- 
nienė, Pr.Pusdešris, I.Da- 
vis, kuri ir anksčiau jau pa
ruošdavo atskiras progra
mas, o taip pat sutiko ir to
liau dirbti Jurgis Jonavičius, 
A.Zamoiskis ir G.Vasiliau
skienė. Programų paruoši
mą koordinuos ir tvarkys 
V.Baltutis.

Šv. Kazimiero šventė at
švęsta kovo 7 ir 8 d.d. Kovo 
7 d. specialioje radijo laido
je, kurią paruošė Pr.Pusde- 
šris, kalbėjo kun. A.Spurgis, 
paminėdamas šv. Kazimiero 
reikšmę Lietuvai ir šių die
nų abuojumą, ne tik šven
tam Kazimierui, bet ir visam 
lietuviškam kultūriniam, 
tautiniam ir religiniam gy
venimui.

Po iškilmingų pamaldų 
sekmadienį, K.C.salėje įvy
ko adademija-minėjimas. Į- 
domus ir reikšmingas Č. Za- 
moiskio žodis ir gerai pa
ruošta meninė dalis. Tai ge
ras pavyzdys, kaip reikia 
suruošti neilgą, bet reik
šmingą minėjimą.

Įvykstančiame Velykų me
tu Romoje marijonų kon
gregacijos suvažiavime, da
lyvaus ir mūsų parapijos 
klebonas kun. A.Spurgis 
MIC. Jis išvyksta balandžio 
12-tą ir žada po suvažiavimo 
aplankyti, JAV gyvenan
čius, seserį ir brolį. Adelai
dėje jį pavaduos kun. Mar- 
tūzas iš Sydnėjaus.
Linkime klebonui malonios 

kelionės.

L.Budzinauskas ir K.Makū- 
nas (37) visi iš A.C.T.

Vasario 16 proga: $25
I.O.Aleknai (260). Po $20. 
N.Butkūnas (305) ir V.Kal- 
vaitis (90)-visi iš Victorijos.

Sveikiname naują šimti
ninką, naujus narius ir ačiū 
visiems aukotojams.

V.Ališauskas 
A.L.Fondo iždininkas

♦♦♦
Paprastai adelaidiškiai 

savo “prieauglį“ eksportuoja 
ir tai dažniausiai įvyksta kai 
dvi širdys susijungia ben
dram gyvenimui. Adelaidę 
paliko: Rasa Kubiliūtė, Vy
tautas Straukas ir kiti, kurie 
buvo numatyti kultūriniam 
darbui Adelaidėje.

Sausio 24 d. Melbourne sa
vo gyvenimus sujungė ade- 
laidiškis Viktoras Kamin
skas ir Dalia Muceniekaitė. 
Šį kartą adelaidiškiai gavo 
naują pajėgą Dalią, kuri yra 
gera pianistė-akompaniato- 
rė (dažnai akompaniavo sol.
J.Rubui). Tikimės, kad Dalia 
įsijungs į mūsų kultūrinį gy
venimą.

Adelaidės lietuviškas jau
nimas renkasi sau gyvenimo 
partnerius lietuvius. 
Vasario 7 d. Kęstutis Pran- 
ckūnas ir Vida Gurskytė Šv. 
Kazimiero bažnyčioje 
sumainė žiedus.

Kęstutis aktyviai reiškėsi 
mūsų kultūriniame gyveni
me, kiek studijos ir darbas 
leido.

Linkime džiaugsmingo ir 
vaisingo gyvenimo!

Adelaidės lietuviai vėlei x 
prarado du jaunus lietuvius, 
nes jaunieji apsigyveno 
Melbourne.

*♦*
Adelaidiškiai užgavėjo va

sario 28 d. parapijos tarybos 
suruoštame Blynų baliuje. 
Prie karštų blynų, gero or
kestro ir jaukios aplinkos, 
vakaras prabėgo ‘ milžino 
žingsniais*. Vienas baliaus 
dalyvis karštų blynų, orke
stro ir skyščių įtakoje pa
reiškė: “Neužgavėjęs fizi
škai, neturi teisės laukti Ve
lykų dvasiškai“. Kai kas dar 
ir šiandien svarsto šio posa
kio moralą.

Dar vis yra diskutuojamos 
LD. Vienas tautietis negali 
suprasti, kodėl eisenoje, iš 
katedros į miesto salę, ne
buvo nešamos lietuvių ir au
stralų vėliavos? Ar tai buvo 
organizatorių 
neapdairumas, bloga valia, 
ar pagaliau mes neturime 
savo vėliavos? Vienas tau
tietis paaiškino, kad nerei
kalinga perdaug vėliavai 
teikti svarbos, nes vėliava 
nieko nepasako ir daugelis 
pašaliečių net jos neatpa
žintų; kieno ji yra, o plaka
tas su užrašu aiškiai nuro
do, kas žygiuoja). -

Vibaltis
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• Apie Liet. Dienas kalbos nebus perdaug Premija S. Kubiliui
SĄSKRYDIS

Kai kitais metais būdavo 
kur nors ruošiamos Austra
lijos Lietuvių Dienos, tai 
beveik prieš metus laiko 
tam tikslui pasirinkti pro
pagandistai imdavo rašyti ir 
garsinti Mūsų Pastogėje, 
kas Lietuvių Dienose bus ir 
ko nebus. Apie šias pasta
rąsias vos vos kokia infor
macija praslysdavo ir tai tik 
puse lūpų. Tai iš kur gali ži
noti, ką tie adelaidiškiai 
ruošia, kai viskas buvo da
roma lyg po antklode. Šito
kia pusiau tyla ėmė veikti 
nervus.

Niekeno nerinktas ir me
keno nesiunčiamas apsi
sprendžiau nuvykti į Ade
laidę ir viską, kiek tik pa
jėgsiu pamatyti savo akimis.

Jau namie buvau apsirūpi
nęs Lietuvių Dienų progra
ma, tad jau sekantį rytą iš
siskubinau į atidarymo pa
maldas. Katedra lūžo nuo 
maldininkų. Išklausiau 
dviejų vyskupų pamokslų ir 
gražiai giedančio choro. Po 
pamaldų visa minia susiri
kiavo eisenai su vėliavom, 
tik nesimatė lietuviškos ir 
australiškos vėliavų. Grei
čiausia vėliavnešiai pasivė
lavo. Bet tai netrukdė eise
nai žygiuoti į miesto rotušę, 
kur vyko iškilmingas Lietu
vių Dienų atidarymas. Ir čia 
salė buvo pilnutėlė.

Atidarymas tikrai iškil
mingas. Pats gubernatorius 
beveik susigraudinęs prašė 
lietuvius tėvelius su savo 
vaikais kalbėti tik lietuvi
škai. “Kalbėti dviem kalbom 
yra labai užgirtina“, teigė 
kalbėtojas, pats pusėtinai 
susipažinęs su Lietuvos 
istorija, nors tikriausiai ne
lankė lituanistinių kursų. 
Kalbėjo ilgokai ir su noru ir 
labai prolietuviškai-patrio- 
tiškai. Pagalvojau, ko čia 
tam kitataučiui jaudintis dėl 
lietuvių kalbos, ir jos kultū
ros išlikimo, kai mes patys 
dėl to sau perdaug galvos 
nekvaršiname. Tam reikalui 
įkurta savaitgalio mokykla, 
kuri tartum jaučių jungas 
jau 30 metų traukia vis tą 
pačią žagrę, o ji nei giliau, 
nei slėniau. Ir taip trauks, 
kol paskutinis jautis iš vagos 
išgrius. O po to ir vienos 
kalbos užteks.

Sąžiningai lankiausi kultū
riniuose parengimuose, sė
miausi dvasinio peno litera
tūros ir dainos vakare. Gra
žiai padainavo solistai ir 
kvartetas. Visas būrys poe
tų skaitė savo poeziją. 
Vienus supratau, kitų ne. 
Bet gal buvo tokių, kurie vi
ską suprato. Negi poetai ga
lėjo prisitaikyti mano nepo
etiškam skoniui.
Kitą vakarą nuėjau į jauni

mo koncertą. Prie salės durų 
spūstis. Pilna “svetimšalių“ 
iš visų Australijos pašalių. 
Ir pažįstamų, ir nematytų. 
Iš kur jų tiek ir prigūžėjo!
Uždangai pakilus sceną už

valdė jaunimas. Vieni ieško-* 
jo paparčio žiedo, kiti juod
varniais lakstė po žalias lan
keles, dar kiti klausinėjo, 
kas bus toliau. Gaudė gita
ros, trenkė būgnai, graudu
lingai vaitojo jaunimo muzi
kos pasaulyje pavainikiu 
laikomas smuikas, švaistės 
ant moderniškų šluotų ra
ganos, šoko dainavo ir vai
dino. Per kraštus veržėsi 
jaunystės entuziazmas 'ir 
energija, ausį kuteno graži 
mūsiškė kalba. Tai ko čia 
graudenamės, kad jaunimą 

ADELAIDĖ JE Iš ARTI

praradę. O kieno jaunimas 
scenoje? Ne lenciūgais sura
kintus juos čia atitempėm. 
Savo noru ir gerokai padir
bėję stojo mūsų akivaizdom 
Tad ir plojom negailėdami 
delnų.

Buvau ir teatre. Šį meną 
pamėgau dar vaikystėje. 
Net ir pats jaunas būdamas 
vaidinau. Atsimenu, į sceną 
išeinant taip keliai virpėda
vo ir balsas ne laiku ir vieto
je užlūždavo, tik suflerius 
išgelbėdavo. Žinau,kaip ne
lengva scenoje jaustis f‘kaip 
namie“ ir nuduoti, kad nie
kas tavęs nestebi. Nesu te
atro kritikas ir nebandau 

nosies kišti kur nereikia. Tik 
galiu pasakyti patiko ar ne- 
ęastiko. Taigi, labai patiko!

isi aktoriai savo rolėse bu
vo puikūs. Žiūrėjau ir grau- 
dinausi. Tą pijokėlį ir niek
šelį Vingę norėjau primušti, 
o Birbilienę apkabinti ir pa
bučiuoti, taip ji gerai nudavė 
mūsų moterišką bendruo
menę. Bet suabejojau, ar net 
po vaidinimo būčiau galėjęs 
tą padaryti, nes Birbilienė 
dar prablaškoma moteri
škaitė, o aš pensininkas, 
atgyvena. Labiausiai patiko 
senasis Gerulis. Toks rim
tas, kiekvieną žodį cieliauka 
atmieruoja ir taip įsiminti
nai ištaria, kad jau kaip vinį 
įkala. Tik jau labiau uz pik
čiausią žemaitį užsispyręs. 
Būtinai jam į jūrą plaukti 
prieš audrą ir gana. Graži 
jaunųjų Gerulių šeima. Į 
kantą sulaidytos jaunojo 
Geruliuko - jauno žvejo kel
nės iškalbingai byloja, kaip 
jis stengėsi įtikti savo žaviai 
žmonelei. Ir įtiko! Labai jau 
buvo įsimylėję! Net graudu

darėsi prisiminus savo jau
nas dienas.
Vaidinimui pasibaigus ir po 

ilgų plojimų į, sceną išbėgo 
vienas mūsų visų pažįsta
mas keliaujantis vaidila ir 
kaip ir aš prisipažino, kad 
vaidinimas jam labai patiko 
ir kad ir jo akys sušlapavo. 
Daugiau nė žodžio netaręs 
dingo už užuolaidų. Atseit, 
buvo paliesti patys pašir
džiai. Ir ne jį vieną vaidini
mas vertė iš klumpių ir ne 
jam vienam akys sudrėko. 
To aktoriai ir režisierius 
siekė ir pasiekė. Bet perdaug 
girti irgi pavojinga. Paskui 
dar apsimislys ir pradės 
galvoti, kad nepakankamai 
girta ir ims rūstauti, žodžiu, 
ačiū už tai, ką matėm ir gir
dėjom.

Sekančią dieną nueinu į 
Lietuvių Namus, kur jau 
prasidėjusi Krašto Tarybos 
sesija. Salė pilna Tarybos 
narių ir pašaliečių. Skaitomi 
sveikinimai, įteikiamos do
vanos ir medaliai už įvairius 
nuopelnus ir pasidarbavi
mus. Vienas šalia sėdintis, 
atrodo adelaidiškis, pusbal
siu pastebi: trisdešimt metų 
dainuoju chore. Kiekvieną 
sekmadienį apie 4 valandas 
sugaištu dainuodamas ir ke
liaudamas, ir tai nelaikau 
nuopelnu. Gavęs medalį ne- 
Easidaryčiau balsingesnis.

lainuoju, nes mėgstu.
Apylinkės Valdybai prista

čius bendruomenės garbės 
nariu išrenkamas Vladas 
Statnickas, beveik be per
traukos 30 metų išdirbęs sa
vaitgalio mokykloj kaip mo
kytojas ir vedėjas. Iš savo 
pusės siūlyčiau jo žmoną ap
dovanoti aukso medaliu už

Nukelta į psl. 6

Dainos Sambūrio

m

šis pasiūlymas buvo pasta
tytas balsavimui ir atmestas 
Ar tokie klausimai iš viso 
gali būti balsuojami? Ar ga
lima balsavimu spręsti Lie
tuvos nepriklausomybės at
gavimo pastangas arba lie
tuvybės išlaikymą
išeivijoje?

Melbourne sambūriečiai pasitinkami 
Hobarto aerodrome

‘Friends of Captives“ susirinkime

Mūsų Pastogė Nr. LL 1981.323, psl. 5..

Sietynas Kubilius

jos kantrybę per tą laiką 
kiekvieną šeštadienio rytą 
išleisdama iš namų savo vy
rą. Prieš 30 metų Vladas dar 
buvo jaunas vyras. Kaip 
kartais sunku pasverti nuo
pelnus.
Ilgokai užtruko vykdomųjų 

organų veiklos pranešimai. 
Vienas jaunas Tarybos na
rys siūlė tokius pranešimus 
atspaudinti ir prieš suvažia
vimą išsiuntinėti visiems 
Tarybos nariams. Nereiktų 
ilgas valandas gaišti jų be
siklausant. Veiklos apyskai
ta buvo priimta, nors nepa
skaičius pereito suvažiavimo 
protokolo buvo neaišku, ar 
ši Krašto Valdyba visus įsi
pareigojimus buvo atlikusi. 
Iškilus Sovietų Sąjungos 
dekolonizacijos klausimui 
buvo pasikalbėta, papasa
kota, kad kažkas panašaus 
jau daroma. Tačiau suvažią-* 
vimas tuo reikalu nutarimo 
nepadarė ir Krašto Valdy-

-JjĮjr j
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A.Taškūnas sveikina Dainos Sambūrį scenoje

Australijos Lietuvių Fondo 
Sremija ryškiausiai lietuvi- 

koj veikloj 1980 m. pasirei- 
škiusiam jaunuoliui iki 30 m. 
amžiaus šiam tikslui suda
rytosios komisijos reko
mendacija buvo paskirta 
pusiau Vidai Viliūnaitei ir 
Sietynui Kubiliui. Kadangi 
apie V.Viliūnaitę buvo ta 
proga jau rašyta, tad susi
pažinkime ir su S.Kubilium.

Sietynas išaugo lietuviško
je šeimoje, kurioje kitaip 
nebuvo kalbama kaip tik lie
tuviškai. Lietuvių kalba 
Sietynui nėra išmokta, bet 
įgimta. Daugelis jį girdėjo
me Lietuvių Dienose per 
jaunimo koncertą dekla
muojantį.

Be Sietyno įnašo neapsiei
na beveik nė viena meninė 
programa Katalikų Centre 
ar Lietuvių Namuose. Nuo 

pereitų metų jis dainuoja 
chore, šoka tautinius šokius, 
veiklus ateitininkuose ir 
skautuose ir dalyvauja vi
sur, kur prašomas. Šiuo me
tu universitete studijuoja 
humanitarinius mokslus. 
Anot Sietyno, lietuvybė jam 
nėra atsitiktinis reiškinys, 
bet įaugusi į jo sielą ir tokiu 
žada išlikti.

B.S.

bos neįpareigojo, kaip ir ką 
šia kryptimi veikti. Palikta 
savanoriška iniciatyva. O 
reikalas, atrodo, labai svar
bus, kai pasaulinė opinija 
dabar tokia palanki. Pats 
laikas pradėti ardyti sovie
tinę imperiją. Reikėtų turėti 
ir planą ir talkon kviesti pa
vergtas tautas.
Vienas atstovas siūlė suda

ryti komitetą nukentėju- 
siems nuo sovietinio režimo 
kaliniams ir jų šeimoms 
šelpti. Kaip keistai bebūtų,
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Apie Liet.
Atkelta i

Vėl minia plūsta į miesto 
rotušę, kur (vyko Lietuvių 
Dienų atidarymas. Šį kartą 
renkamės į Dainų Šventę. 
Tai patraukliausias ir iškil
mingiausias L.D.
parengimas. Juk mūsų dai- 
noriai ir sudarė Lietuvių 
Dienų- užuomazgą. Daina 
buvo ir dar ilgai liks mūsų 
sudėtingo gyvenimo paly
dovė. Šioj šventėj pasigen
dama jaunų veidų choristų 
eilėse, bet į chorus įsijungė 
E’. dirigentai, kurie su 

gal patrauks ir jaunų 
dainininkų.

Tautinių šokių šventė tai 
spalvingas ir dinamiškas 
parengimas. Koks spalvų 
margumas Trenkia muzika, 
dunda grindys, jaunų kojų 
trypiamos. Tai jaunimas, tai 
mūsų išeivijos Sėdas. Gal ne 
toks, kokio mes tikėjomės, 
bet toks, kokį išsiauginome, 
ir vis tiek neprarastas.

Kaip galima praleisti nepa
mačius mūsų sportuojančio 
jaunimo. O jo čia tikra Dievo 
galybė. Oficialiai skelbta, 
kad jų čia suskrido virš 400. 
Varžybos vyko laikrodžio 
tikslumu. Pavyzdingai pra
vesta sporto atidarymas, 
sporto leidinio pristatymas, 
sportininkų pietūs ir kt. 
Visą tą “mašiną“ valdė mūsų 
sporto veteranai, tam 
darbui besąlyginiai pasi
šventę ir jų tikslas išlaikyti 
krūvoj mūsų prieauglį spor
to pagalba. Ir išlaiko! Prie
kaištaujama, kad mūsų 
sportininkai atkštėje nekal
ba lietuviškai ir kitose mūsų 
bendruomenės apraiškose 

Lietuviai 15- —St.George
C.C. 8.

Antras iš eilės Sydnejaus 
lietuvių šachmatų klubo ko
mandos laimėjimas žaidžiant 
turnyre, kuriame dalyvauja 
Emki geriausi šachmatų 

ubai. Varžybos vyko lietu
vių klube Bankstown. Au
stralai atvyko su dvidešimt 
trijų žaidėjų vienetu, bet 
mūsų klubui nebuvo sunku
sudaryti komandą turint 
virš trisdešimt aktyvių klu
bo narių šachmatininkų.

Minint St.George žaidėjus 
pavadinau visus australais. 
Iš tikro jų gretose žaidžia 
daug kitataučių kartu ir 
mūsų šachmatų veiklos Sy-- 
dnejuje pradininkai Jurgis 
Baikovas ir Br. Šaltmiras.

J.Baikovas, gyvendamas 
toli nuo lietuvių klubo, per 
paskutinį dešimtmetį pasto
viai žaidžia už australus, kai 
Br. Šaltmiras labai nepasto
vus. Praėjusiais metais gynė 
lietuvių garbę, šiais metais 
pasirodė priešininkų pusėje.

Nežiūrint, kad St.George 
šachmatų klubas savo gre
tose turėjo du mūsų pajė
gius šachmatininkus, pasi
baigus žaidimams lietuvių 
vienetas didžiavosi laimėji
mu, surinkęs 15 taškų iįį iš 
dvidešimt trijų sužaistų 
partijų. Apie mūsų koman
dos laimėjimą rašė Sydne
jaus sekmadienio laikraštis 
"‘Sunday Telegraph“

Dienas
psl. 5

nėra aktyvūs. Jei jaunuoliai 
šeimoj ir savaitgalio mo
kyklose neišmoko
lietuviškai, jos neišmoks ir 
sporto aikštėse.
Visa ši jaunimo masė galėjo 

įsijungti į australų sporto 
klubus ir dingti iš mūsų aki
račio. Bet jie vis dėl to ne
dingo. Galima prileisti, kad 
Lietuvių Dienose dalyvavo 

■ (sportininkai, šokėjai ir sve
čiai) apie 500 jaunimo. 0 tai 
daug pasako.

Krašto Vaidyba iš mel- 
bourniškių buvo sklandžiai 
išrinkta. Kadangi krašto 
Garbės Teismas paprastai 
neturi ko veikti, tai dėl šio 
posto susivaržė adelaidiškiai 
ir melburniškiai. Melbour- 
nas nugalėjo, visokeriopą 
valdžią išsivežė namo.

Suvažiavimas atrodo buvo 
darbingas ir konstruktyvus, 
nors netrūko gražbylystės. 
Prezidiumas visiems prie 
suvažiavimo prisidėjusiems 
gražiai padėkojo. ,

Už poros metų vėl rinksi
mės į Melbourną, į Lietuvių 
Dienas ir vėl pakedensime 
mūsų , bendruomenės 
laimėjimus ‘ir pralaimėji
mus. Tikėkimės, kad Krašto 
Valdyba prieš suvažiavimą 
raštu praneš Tarybos na
riams, Kokie svarbūs reika
lai bus svarstomi, kad jų ne
reikėtų traukti iš rankovės.

Kai jau visos kultūros, po
litikos ir nepolitikos buvo 
šiaip taip suvirškintos, mir
tinai buvo reikalingas 
atokvėpis. O jis kaip tyčia 
buvo Čia pat po ranka. Tai

paskelbdamas varžybų re
zultatus, kartu pažymėda
mas ir pirmąjį laimėjimą 
Erieš Bronte šachmatų klu- 

ą.

Sydnejaus australų spau
doje anksčiau dažnai būdavo 
žinelių apie mūsų šachma

Būna i
VOKIEČIŲ ŠACHMATU

Robert Uubner, vokiečių 
šachmatų didmeisteris 
Koelno universiteto profe
sorius, sulaukęs trisdešimt 
dviejų metų nutarė savo 
profesiją pakąįsti šachma
tais. Jautėsi pajėgus laimėti 
pasaulio šachmatų čempiono 
titulą, šachmatų ekspertai 
mažai davė jam vilčių pate
kti ' į kandidatų sąrašą. Iš
rinktieji kandidatai sugru
puoti po du dalyvauja tur- 
nyruose. Pralaimėjęs 
iškrenta. Laimėtojas žaidžia 
toliau su kitos grupės laimė
toju. Paskutines poros lai
mėtojas lieka kandidatu į 
meisterio titulą.
Hobertas Hubner pateisino 

savo nusistatymą ir nutildė 
abejojančius jo pajėgumu, į- 
veikęs vieną pajėgiausių 
kandidatų vengrą didmei
sterį Lajos Porush net dvie
jų taškų skirtumu 6,5—4,5. 

grandiozinis Naujų Metų 
balius. Į salę buvo galima į- 
stumti keletą Anset 
lėktuvų, ir tai dar būtų likę 
vietos pasišokti. Nenuosta
bu, kad čia sutilpo apie pora 
tūkstančių tautiečių. Bet 
nuostabu, kad čia pabendra-’ 
vo darniai jaunimas ir vy
resnieji. Jokio generacijos 
plyšio! Visi vienodai prakai
tavome Adelaidės karštyje, 
valgėme tuos pačius sumu
štinius su silkutėm ir dešrų 
skiedrelėm, kurios nuo kar
ščio rietėsi į dūdeles, 
visiems vienodai varvėjo 
per smokingų skvernus nuo 
šampano ir kitokių gėrimų 
bonkų lediniai šaltas vanduo

Orkestras trenkė kaip 
griaustinis. Bet buvo link
sma ir jauku savųjų tarpe. O 
balius užsibaigė , kai galvos 
buvo įkaitusios nuo vaišių, 
lūpos nuo bučinių, kurių ga
lėjai prisimedžioti kiek no
rėjai ne grieko. Nenoriai ir 
nerangiai skirstėmės namo. 
Ir atrodo, namus visi lai
mingai pasiekė, nes nei lai
kraščiai, nei televizija nelai
mėse lietuvių neminėjo. Tik 
kitą dieną sužinojau, kad' 
vienas tautietis pėsčias pa
traukė namo atkišęs ranką 
su į viršų atsuktu nykščiu. 
Kaip visada atsirado gera
darių ir jį priėmė į mašiną, 
vos spėjęs pasakyti, kur ke
tina vykti, filmas nutrūko. 
Atsibudo paryčiui bemiegąs 
mašinoj, kurios visos durys 
buvo atdaros ir taip pat at
daras garažas. Susivokęs, 
kas atsitiko ir nedrįsdamas 
geradarių žadinti bandė eiti 
namo. Bet buvo taip pasi
metęs geografijoj, kaa ne
susivokė, kur esąs. Išėjus į 
gatvę praeiviai pirštu paro
dė, kur jis gyvena. Taip bai-

tininkų laimėjimus. Pasku
tiniu penkerių metų laiko
tarpyje vien tik per šach
matininkus dažnai lietuvių 
vardas minimas vietinėje 
spaudoje. ***

Aną savaitę pasibaigė Azi
jos valstybių komandinis 
šachmatų turnyras, prave
stas Hong Konge. Dalyvavo 
26 komandos, sužaista tryli
ka ratų. Turnyro laimėtoju 
tapo Kinijos komanda, kuri 
praėjusioje šachmatų olim
piadoje nustebino vakarų 
pasaulio dalyvius kiniečių 
pažanga. Australų šachma
tininkai grįžo laimėję ket
virtą vietą.

• tokių...
DIDMEISTERĮ  O DRAMA

Po šio laimėjimo Robert pa
sidarė vienas iš populiariau
sių sportininkų Vakarų Vo
kietijoje. Laikraščių repor
teriai turėdavo daug vargo 
pagauti šį didmeisterį, kuris 
būdamas kuklaus būdo, ne
mėgo reklamos.

Sekantis R. Hubner prie
šininkas, visame pasaulyje 
pagarsėjęs V. Korchnoi, jau 
du kartus buvęs pirmas 
kandidatas ir du kartus mė
ginęs laimėti titulą. 1974 
metais Maskvoje ir 1978 
metais Baquio mieste prieš 
dabartinį čempioną A. Kar
pov. Kuris iš šių dviejų liku
sių kandidatų taps laimėto
ju, atrodė, abejonių nebuvo. 
Visi tikėjo V. Korchnoi lai
mėjimu ir vokiečių didmei- 
steriui ir šį kartą neteikė 
vilčių. Kova tarp šių šach
matų galiūnų prasidėjo šių 
metų pradžioje mažame Ita-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
Sakaoma, kad geriau pasa

kyti, kas gula ant “dusios“, 
negu nešiotis skaudulį šir
dyje. Taigi ir aš noriu Jums 
savo skaudulį išsakyti.

Kiek laiko gyvenau Sydne- 
juje, vėliau persikėliau į 
Adelaidę, o dabar gyvenu 
“buše“, Mt. Gmbier mieste
lyje. Čia gyvena keletas lie
tuvių, bet mes nesusitinka
me ir draugystės nepalaiko
me. Mūsų Pastogę skaitau 
nuo jos “gimimo“ dienos. Ji 
man patinka ir aš jos laukiu 
kas savaitę. Noriu, kad at
kreiptumėte dėmesį į sporto 
aprašymus. Dar prieš 
Kalėdas buvo pakenčiama; 
įvairios sporto žinutės, tas ir 
anas, bet po Kalėdų visiškai 
sugedo. Jau kelintame Mūsų 
Pastogės numeryje sporto 
aprašymai užima bevedi du 
puslapius. Ir ką jie tenai ra
šo? Išskaičiuoja visus spor
tininkus, įmestus krepšius ir 
trip per visą puslapį.

Dabar vėlei p. Laukaitis, 
pradėjo rašyti apie jaunųjų 
amerikonų pasisakymus. 
Pasisakė Jonas, pasisakė 
Petras ir Antanas, dar ir 
Marytė, ir vis tas pats. 
Vieno pasakymus visi kar-

S balius ir baliauninko 
mas epizodas.

O vis dėl to vertėjo į Ade
laidės atlaidus atklysti. Jei 
sveikata tarnaus pasuksiu 
atėjus laikui ir į Melbourną.

J.Karpis

lijos miestelyje Merano. R. 
Hubner beveik paslapčiomis 
išvykęs buvo apgyvendintas 
Palace hotelyje Merano 
miestelyje. Jautėsi paten
kintas, kad nesimatė repor
terių ir televizijos fotografų, 
kurie jį net persekiojo na
muose, Vokietijoje. Bet čia 
tik laikinas dalykas.
Nustebo pasaulio šachmatų 

ekspertai u* šio žaidimo mė
gėjai. R. Hubner pirmame 
susitikime su V. Korchnoi
lengvai laimėjo savo partiją 
įrodydamas, kad jis ir šį 
priešininką gali įveikti.

Pirmosios partijos laimė
jimas, kaip vėliau paaiškėjo, 
greičiausiai buvo pradžia šio 
didmeisterio karjeros tra
gedijos. Žinia apie R. 
Hubner laimėjimą pasiekė 
vokiečių laikraščius ir tele
vizijos stotis. Sekančią dieną 
Merano miestelyje buvo pil
na vokiečių reporterių, iš 
kurių dauguma nieko neži
nojo apie šachmatų žaidimą, 
bet buvo pasiruošę pasiųsti į 
namus sensacingų žinių. 
Prie R. Hubner hotelio dvi
dešimt keturias valandas 
žurnalistai ir fotografai lau
kė pasirodant iškilusios 
šachmatų žvaigždės. Po 
kelių dienų R. Hubner pa
matęs, kad visų nebus 
galima patenkinti, nutarė 
visiškai nebepasirodyti 
spaudos atstovams. Po šešių 
sužaistų partijų V. Korchnoi 
dar nebuvo atgavęs savo ti
kros formos. R.Hubner pir
mavo su 3,5 taško. Korchnoi 
vienu tašku mažiau. Septin
toje partijoje R. Hubner pa
state priešininką į beviltišką 
padėti. Partija tapo atidėta. 
Pradėjus žaisti, R. Hubner 
praleido teisingą partijos 
tęsinį, kai vėliau padarė 
nedovanotiną klaidą atiduo

toje: “labai puiku. Gerai su
organizuota*1, ir taip pavar
dė po pavardės.

Aš nenoriu niekam pikto 
žodžio pasakyti, taigi, ir šį 
laišką rašau, nebeiškęsda
mas. Jūs pabandykite pagy
venti “buše“, kur nėra lietu
vių, tada žinosite koks yra 
brangus lietuviškas laikra
štis. Mūsų Pastogę perskri-, 
tau nuo pradžios iki pasku
tinės eilutės. Kai ką 
perskaitau net kelis kartus. 
Gerai, kad duodate žinių 
apie mūsų gyvenimą; mo
kyklas, tautinius šokius, mi
nėjimus ir politiką, bet ne- 
užverskite laikraščio sporti
ninkų pavardėmis ir įme
stų krepšių skaitlinėmis.

Manau, kad yra ir daugiau 
skaitytojų, kurie palaiko 
mano galvoseną. Dar sykį 
noriu pareikšti, kad nesu 
nusistatęs prieš sportą; 
kartais iki vėlumos žopsau į 
anglišką “socerį“ televizijoje 
bet kas per daug, tai per 
daug!

Lieku ištikimas Jūsų lai
kraščio skaitytojas!

Antanas J.
Mt. Gambier, S.A.

KGB ATAKUOJA ESTŲ 
DISIDENTUS IR INTE
LEKTUALŪS

Estijoje tebevyksta saugu
mo ofenzyva prieš disiden
tus ir maištingus intelektu
alus. Gruodžio 4 d. Taline, 
Tartu ir kitose vietose įvyk
dytos kratos. Suimtas jau
nas architektas Viktor Niit- 
soo. Lapkričio 6 d. KGB 
kratė vieno žymiausių estų 
poeto Jaan Kaplinskio butą 
ir konfiskavo jo rankraščius 
(Kaplinskis yra vienas iš 
40-ties estų intelektualų, 
E .šiušių atvirą protesto 

prieš rusinimą). Val
džia pareikalavo, kad Tartu 
valstybinio universiteto 
dėstytojai atšauktų savo 
Sąrašus po protesto laišku.

veicarų dienraštis “Neue 
Zūricher Zeitung“ rašo, kad 
į estų disidentų rankas pa
kliuvo slapta 1978 gruodžio 
19 d. kompartijos centrinio 
komiteto direktyva, kurioje 
išdėstyti rusų kalbos moky
mo išplėtimo planai Estijoje 
iki 1984-jų metu. ELTA 

damas figūrą veltui. Pralai
mėjimas turint gerą poziciją 
paveikė jauną šachmatų 
didmeisterį. Sekančios dvi 
partijos atidėtos vėlesniam 
laikui R. Hubneriui papra
šius poilsio dienos. Baidan
tis poilsiui Sausio 8 dieną 
vokietis pasišaukė į savo 
kambarį žaidimų teisėją ir 
pareiškė, kad jis daugiau 
nebežais prieš V. Korchnoi. 
Teisėjas bandė perkalbėti R. 
Hubnerį, bet pastarojo nu
sistatymas buvo galutinis. 
Vėliau į kambarį atvyko V. 
Krochnoi, kuris siūlė laikinai 
atidėti žaidimus ir dar kitų 
lengvatų. R. Hubner pasiro
dė nenerkalbamas. Teisėjas 
gaskelbė laimėtuoju V.

iorchnoi su teise žaisti dėl 
pasaulio šachmatų čiampio- 
no titulo.

Kitą dieną paslapčia aplei
do savo hotelį R. Hubner 
išvykdamas niekam nepasa
kęs žodžio. Prie hotelio pali
ko šimtai laikraščių repor
terių ir televizijos fotografų, 
kurie tikriausiai prisidėjo 
prie šio šachmatų didmei
sterio nelaimingos dramos.

Mūsų Pastogė Nr.>11,1981.3.23, psl. 6
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Trisdešimt pirmoji Robert swab™

SPORTO ŠVENTĖ

Lauko tenisas
Komandinėse pirmenybėse 

po labai atkaklios kovos Sy- 
dnėjaus “Kovo“ vyrai įveikė 
Adelaidės “Vyčio“ lauko te
niso komandą. Nugalėtojų 
komandoje žaidė broliai Ro
mas ir Vytas Leveriai, abu 
pelnė po vieną tašką vienetų 
susitikimuose, o trečias ta
škas laimėtas dvejeto rung
tynėse. Pralaimėtojų greto
se vienetų rungtynėse ne
įveikiamas buvo Ąžuolas 
Pečiulis, tačiau to neužteko, 
tad pralaimėta 2:3. Žymiai 
geriau pasirodė Adelaidės 
“Vyčio“ komanda moterų 
lauko teniso komandinėse 
pirmenybėse ir be didesnio 
pasipriešinimo įveikė Pert'o 
Taurą“ 5:0. Nugalėtojoms 
taškus pelnė Lidija Pocienė 
ir Laima Fuller-Radzevičiū- 
tė, o pralaimėtojų koman
doje gana gerai pasirodė 15 
metų amžiaus Rasa Patupy- 
tė ir 16 metų Edith Rohdon.

Individualinėse vyrų lauko 
teniso pirmenybėse, kuriose 
dalyvavo 10 gana pajėgių 
žaidėjų, įdomesnės rungty
nės įvyko pusfinalyje tarp 
Romo Leverio ir ĄAiolo Pe
čiulio. Ąžuolas padarė žymią 
pažangą paskutinių metų 
bėgyje, pademonstravo iš
tvermingą žaidimą ir pasie
kė labai sunkią, tačiau pel
nytą 7:5,6:7,6:2 pergalę. Ki
toje turnyro lentelės pusėje 
į finalą be didesnio pasiprie
šinimo '' pateko Pietų 
Australijos jaunių rinktinės 
žaidėjas Petras Leipus. Tad 
finale susitiko du 17 meti} 
amžiaus vaikinai, abu iš 
Adelaidės, kas užtikrina 
giedrą! rytojų lauko tenise. 
Finalinėse rungtynėse 
P.Leipus pasirodė žymiai 
pranašiau ir įveikė A.Pečiulį 
net 6:0, 6:0. Nežiūrint “sau
so“ pralaimėjimo. Ąžuolas 
sužaidė gana gerai, tačiau 
Petras pademonstravo 
tikrai aukštos klasės žaidi
mą ir kaip teniso žaidėjas jis 
gana dažnai linksniuojamas 
australiškoje spaudoje.

Žymiai atkaklesnės varžy
bos vyko moterų individu
alinėse lauko teniso pirme

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
KARALYSTĖS ĮKŪRIMAS

Pasidavimas piktųjų prievartai neįvyko dėlto, kad pri
keltasis ir pagarbintasis mūsų Viešpats neturėjo galios 
ginti savo žmones, nes po prisikėlimo jis pats pasakė: 
”Man duota visa galia danguje ir žemėje”. (Mato 28:18) 
Nepanaudojimas tos galybės buvo daromas Dievo pas
kirtu tikslu. Dangiškojo Tėvo plane buvo ’’paskirtas lai
kas” suteikimui didžios aukos už nuodėmes, ir kitas laikas 
įkūrimui karalystės jos galybėje ir didžioje garbėje — 
valdyti ir laiminti pasaulį. Tarp anų dviejų laikų buvo il
gas tarpas surinkimui ir prirengimui bažnyčios, ’’išrink
tųjų”, kurie bus draug-paveldėtojais su Kristumi kara
lystėje. Blogos įtakos ir nusidėjėlių pasipriešinimas buvo 
leistas nuvalymui, ištyrimui ir nušvietimui ’’pašauktųjų” 
karalystės klasės narių. Dievo buvo nutarta, kad kaip 
Galva, taip ir kūnas, kiekvienas narys, ’’kentėjimais” 
turės būti padarytas tobulas. — Žydams 5:9.

Bus daugiau

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

nybėse, kur taip pat starta
vo 10 gana pajėgių 
žaidėjų.Laima Fuller, iš 
Adelaidės jau pačiame pir
mame runde įveikė pereitos 
Šventės čempijonę C.Volko- 

i vickaitę iš Geelongo 6:3,6:2, 
o po to įveikė R.Patupytę, iš 
Perth’o 6:1, 6:2. Kitose to 
paties rundo rungtynėse su
sitiko dvi 16 metų mergaitės 
Rūta Tallt-Kelpšaitė iš Či
kagos ir Edith Rohdon iš 
Pėrth’o ir po labai įtempto 
antro seto laimėjo viešnia iš 
JAV-bių 6:2, 7:5. Rūta žy
miai geriau pasirodė sekan
čiose rungtynėse ir lengvai 
įveikė L.Fuller 6:3, 6:1, o ki
tose pusfinalio rungtynėse 
žaidynių favoritė adelaidi
škė Lidija Pocienė po gana 
tvirto pasipriešinimo įveikė 
S.Steffenhagen iš Canberros 
9:6. Šventės metu Lidija

Stalo tenisas

komandų, kurios užėmė šias 
Eozicijas: 1. Hobarto “Per

imas, 2. Melbourne “Var
pas, 3. Geelongo “Vytis“, 
4.Adelaidės “Vytis“, 5.Perth 
“Tauras“. Savo pajėgumu 
išsiskyrė pirmosios dvi ko
mandos, tarp kurių ir įvyko 
arši dvikova dėl pirmosios 
vietos.
C.Andrikonis įveikia Jab
lonskį 15:21, 21:15, 21:18, 
bet melburniškis A. Balnio- 
nis rezultatą išlygina įveik
damas A.Kaitinį 20:22, 
21:13, 21:16. Perkūniečių 
dvejetas pasirodo pranašiau 
(26:24, 21:10;, bet Jablon
skis įveikia A.Kaitinį ir re- 

: zuit at as vėl lygiom.
Lemiamas susitikimas vy

ko tikrai įtemptoje atmosfe
roje, šešiolikmetis C.Andri- 
konis įveikė A.Balnionį 
21:19,21:15 ir tuo pačiu Ho
barto “Perkūnui“ nugalėtojų 
titulą komandinėse vyrų 
pirmenybėse. Dėmesio ver
ta ir Geelongo “Vyčio“ ko
manda, kurioje žaidė 17 me
tų amžiaus Rima Kaladaitė 
ir panašaus amžiaus Linas 

Hobartiškis'

buvo labai užimta įvairiais 
kultūriniais bei švietimo pa
rengimais, tad pagal susita
rimą buvo žaidžiamas vienas 
setas iki 9 taškų.

Moterų lauko teniso finale 
susitiko šešiolikmetė R.Tal- 
lat-Kelpšaitė ir ilgametė 
Australijos čempijone Lidija 
Pocienė. Pranašiau pasirodė 
sportininkė iš ČIKAGOS IR 

pasiekė gana įtikinančią 
pergalę 6:2, 6:3. Rūtos žai
dimo negalima palyginti nuo 
pirmų iki paskutinių rung
tynių, nes nepratusi žaisti 
ant pievos aikštelių savo ti
krą žaidimo klasę pademon
stravo priešpaskutinėse ir 
finalinėse rungtynėse. Lidi
ja gali pasiteisinti, kiti įsi
pareigojimai trukdė jai rim
tai susikaupti lauko teniso 
pirmenybėms, nes paskuti
nes savaites prieš 31-mą 
Sporto Šventę, kontrolinėse 
rungtynėse L .Pocienė buvo 
labai geros formos...

Valaitis, tad; kas liečia stalo 
tenisą ir šioje sporto šakoje 
matėsi gražus prieauglis.

Komandinėse moterų pir
menybėse veteranės iš 
Adelaidės Onutė Bone-Mi- 
kalainytė ir Irena 
Millen-Gudaitytė be rimte
snio pasipriešinimo įveikė 
jaunas Vakarų Australijos 
mergaites, sesutes E. ir 
L.Rohdon, tad nugalėtojų 
titulas teko Adelaidės “Vy
čiui“, o Perth’o “Taurui“ te
ko pasitenkinti antra vieta.

Individualinėse vyrų pir
menybėse pusfinalyje 
C.Andrikonis įveikė adelai- 
diškįM.Deckį 21:12, 21:18 ir 
adelaidiškis H.Bone-A.Kai- 

Sportas Melbourne
Melbourne lietuvių sporto 

klubo “Varpo“ valdybos po- 
dėdyje buvo svarstomas 
klubo veiklos suaktyvinimo 
reikalas. Išklausius prane
šimus paaiškėjo, kad akty
viai veikia tik krepšinio ir 
tinklinio sporto šakos, ku
rios turi moterų ir vyrų ko
mandas ir pastoviai praveda 
treniruotes į kurias atsilan
ko šių žaidimų mėgėjai, bet 
kyla didelis susirūpinimas 
ateities prieaugliu, nes pa
tys mūsų jauniausi Mel
bourne lietuviai tiek berniu
kai, tiek ir mergaitės labai dėmesio į jų kvietimus, *at- 
neskaitlingai atsilanko į tre- sišaukimus ir raginimus at- 
niruotes ir bijomasi, kad ga
lime netekti mums treni
ruotis skirtų aikštelių Al
bert Parko stadione.

Gerai žinome, kad Mel
bourne turime daug augan
čio lietuviško jaunimo ir ne
turėtų būti jokios problemos 
sudaryti krepšinio ir tinkli
nio jaunimo komandas. Ne
abejojama, kad pradedant 
8-nių metų amžiaus atsira
stų daug norinčių mokintis 
šių gražių sportinių žaidimų, 
ir sporto klubo valdyba yra 
sudariusi visas reikiamas 
sąlygas šiuos jaunuolius ir 
jaunuoles priimti ir juos 
treniruoti ir mokinti spor
tuoti lietuviškoje aplinkoje, 
bet atrodo, kad ne mūsų 
jaunimas, bet šio jaunimo 
tėveliai aptingo ir neberan
da reikalo pasiaukoti savųjų 
vaikų labui ir leidžia jiems

tinį 21:10, 21:17. Finale, po 
labai įdomių dviejų setų, 
31-sios Sporto Šventės čem- 
pijono titulu pasipuošė 
Craig Andrikonis iš Tasma
nijos įveikęs H.Bone 21:16, 
21:16. Craig yra veterano 
Antano Andnkonio sūnus, 
kuris prieš pat Šventę ap
sirgo, todėl negalėjo atvykti 
į Adelaidę ir pasidalinti še
šiolikamečio pergalės 
džiaugsmo momentais. An
tanas ir visi Tasmanijos lie
tuviai gali pagrįstai didžiuo
tis jauno stalo teniso čempi- 
jono atsiektais rezultatais ir 
dar galima pridėti, kad 
Craig užsitarnavo daug pa
gyrimų netik už atsiektus 
rezultatus, bet ir už labai 
sportišką laikyseną. Titulas 
tvirtose, daug žadančio še
šiolikamečio sportininko 
rankose.

Individualinės moterų pir
menybės yyko be didesnio 
susidomėjimo, tad pasėkoj 
to finale adelaidiškė Onutė 
Bone įveikė melburniškę 
W. Jasulaitienę net 21:5, 
21:2. Rezultatas kalba pats 
už save, bet negalima praeiti 
nepaminėjus, kad Onutė 
Australijos lietuvių stalo te
niso čempijonės titulu pasi
puošė jau šeštą kartą.

Onutė Bone ir Craig 
Andrikonis tapo ir mišraus, 
dvejeto laimėtojais finale į- 
veikę Ireną Millen ir Juozą 
Ablonskį 12:21, 21:14, 21:10. 
Bendrai paėmus 31-moje 
Šventėje buvo jaučiamas 
stalo teniso atjaunėjimas. 
Džiugu, nes daugumas prie
auglio seka tėvų pėdom. • 
Dabartinio čempijono tėvas 
Antanas Andrikonis yra nu
galėtojo titulais pasipuošęs 
šešiose Sporto Šventėse, 
septyniolikametės Rimos 

žaisti už mokyklas ir vietos 
australų sporto klubus.

Buvo laikas, kada mūsų 
vyresnioji karta sielodavosi 
ir prikaišiodavo mūsų jauni
mui, kad jie vengia išlikti 
lietuviais ir nesišlieja prie 
lietuviškų jaunimo organi
zacijų. Šiandieną reikalai 
pasikeitė, ir mūsų augantis 
jaunimas gali prikaišioti sa
vo tėveliams, kad jie nebe
randa reikalo ir noro pasi
naudoti lietuviškų jaunimo 
organizacijų siūlomomis są

lygomis ir visai neatkreipia 

vežti savo vaikus į treniruo
tes, kurioms pravesti yra 
pasiryžę mūsų vyresnės 
kartos patyrę sportininkai 
ir. kurie sugeba ne tik užim
ti ir juos treniruoti, bet ku
rie pasiryžę tęsti mūsų tau- 
tinį-lietuvišką reikalą sa
vųjų tarpe brandinant lietu
viškus sportininkų vienetus, 
kuriems yra sudaromos, 
sąlygos dalyvauti metinėse 
Australijos lietuvių sporto 
šventėse, tobulėti įvairiose 
sporto šakose ir atsiekus 
pažangumą suteikti jiems 
sąlygas išvykti į užsienyje 
vykstančias lietuvių sporto 
šventes ar kitokius parengi
mus.

Atsižvelgiant į tai, Mel
bourne lietuvių sporto klubo 
“Varpo“ valdyba kreipiasi į 
visus Melbourne jaunimo 
tėvelius ir prašo sudaryti

Kaladaitės mama Giedrė 
Kaladienė-Kairaitytė yra 
pati pirmoji Australijos lie
tuvių čempijonė, kai stalo 
tenisas buvo įtrauktas į 
Sporto Švenčių programą 
5-toie Šventėje 1954 m. 
Melbourne. G.Kaladienė 
nugalėtojų titulu pasipuošė 
ir 20-toje Šventėje, 1969 m. 
Linas Valaitis yra Stasio 
Valaičio sūnus, kuris eilę 
metų atstovavo Hobarto 
“Perkūną“ ir žaidė A.Adri- 
konio “šešėlyje“. Stasys in
dividualinių pirmenybių ne
laimėjo, bet atsiekė daug 
pergalių dvejetų varžybose 
ir komandinėse pirmenybė
se. Taigi, atrodo, kad stalo 
tenisą galima jau išbraukti 
iš “mirštančių“ sporto šakų 
sąrašo...

KOVO KLUBE
NAUJA KOVO VALDYBA

A.Wallis-pirmininke, 
D.Atkinson-vicepirm., 
L.Hurba-sekr., J.Kraucevi- 
čius-iždin., A.Zduoba, 
A.Auglys, J.Belkus-nariai.

Sekretoriaus adresas: 10 
Burton Ave., Moorebank, 
tel. 601-2207

KOVO IŠKYLA

Sporto Klubo “KOVO“ šei
myninė iškyla į Lake Hla- 
wara kovo 28 d., šeštadienį,' 
12.30 vai. važiuoti Henry 
Lawson Drive įsukti į Ash
croft St., prie Georges Hall. 
Bus žaidimų su premijom, 
užkandžiai, įvairumai.

Kovo Valdyba

vaikams galimybę lankyti 
klubo treniruotes ir leisti 
jiems pajusti progresą jų 
pajėgume ir džiaugsmą pa
jutus progresą jų sporti
niuose atsiekimuose. Padė
kite savo vaikams sudaryti 
sąlygas savųjų -lietuvių tar
pe fiziniai stiprėti ir dvasi
niai bendrauti žinant, kad jie 
turi pilną teisę bendrauti su 
lietuvišku jaunimu ir jų tar
pe susirasti naujų draugų ir 
P Nuoširdžiai kviečiame vi
sus tėvelius, šiuo reikalu, 
rimtai pagalvoti ir nedel
siant dėti pastangų, kad jū
sų vaikai galėtų pasinaudoti 
sporto klubo “Varpo“ siūlo
momis paslaugomis.

Lietuvių krepšinio treni
ruotės vyksta kiekvieną 
sekmadienį nuo 2-jų iki 4-rių 
valandų po pietų Albert 
Park Krepšinio Stadione. 
Šiuo reikalu daugiau infor
macijų gali suteikti 
Raimundas Baikauskas te
lefonu - 306-6710.

Tinklinio treniruotės vyk
sta kiekvieną sekmadienį 
nuo 10 vai. iki 11.30 ryto 
University High didžiojoje 
salėje. Apie tinklinio treni
ruotes daugiau informacįjų 
gali suteikti Antanas 
Lynikas telefonu - 862-3825.

Leonas Baltrūnas 
\ MM

Daug sužinosi 
; yr skaitydamas
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Infor ma c i j a
Melbourno .Moterų.

Šoc. Globos Draugijos 
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad kovo 29 d., 
sekmadieni, 2.30 vai. p.p. 
Lietuvių namuose (moterų 
seklyčioje), 44-50 Errol St., 
North Melbourne, yra šau
kiamas Draugijos narių me
tinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė: 
LSusirinkimo atidarymas; 
2. Prezidiumo pirmininkės ir 
sekretorės rinkimas; 3. 
Mandatų komisijos sudary
mas; 4. Pranešimai: a) pir
mininkės; b) iždininkės; c) 
ligonių lankytojos ir d) re
vizijos komisijos; 5. Disku
sijos dėl pranešimų; 6. Val
dybos apyskaitos tvirtini
mas; 7 Rinkimai: a) naujos 
valdybos ir b) revizijos ko
misijos. 8.Klaus;im,ai ir su
manymai ir 9 Susirinkimo 
uždarymas.

Draugijos narės,rėmėjos ir 
draugijai prijaučiančios 
prašomos kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Po oficialinės da
lies suneštinė kavutė.

Maloniai kviečiame visas 
ponias, ir laukiame.

Melbourno Soc. Globos 
Mot. D-jos Valdyba

KONCERTAS 
MELBOURNE

Melbourno Dainos Sambū
ris dalyvaus Australų Vaikų 
Choro ruošiamam “Festival 
of all Nations“, kuris įvyks 
kovo 26 d., 7val.45 min., vak. 
Camberwell Civic Centre. 
Bilietus galima gauti prie 
įėjimo. Taip pat dalyvaus 
mums gerai žinomas italų 
vyrų choras “Adriatiko“, 
olandų vyrų choras, graikų 
šokėjų grupė, kroatų folk
lorinė ir vengrų jaunimo 
grupės ir rusų balalaikų an
samblis.

Po šio pasirodymo mūsų 
choras turės atostogas iki 
repeticijos balandžio 28 d. į 
kurią kviečiame atvykti 
esamus, buvusius ir naujus 
dainininkus.

Įvykusiame choro meti
niame susirinkime išrinkta
nauja choro valdyba, kuri 
pasiskirstė pareigomis: 
K.Lynikas-pirmininkas, 
E.Šeikienė-sekretorė, 
V.žiogas-iždininkas, 
A.Savickas-parengimų va
dovas ir J.Kvietelaitis-ūk- 
vedys. Revizijos k-ją sudaro 
A.Šimkus ir ir V.Lazauskas.

Prie Dainos Sambūrio jau 
įsteigtas jaunimo choras, 
kuris savo atskiras repetici
jas turi kiekvieną trečiadie
nį 7 val.30 min. vak., Lietu
vių Namuose. Šios grupės 
dirigentė Danutė
Levickienė prašo jaunimą 
virš 15 m. amžiaus, norintį 
dainuoti, nedelsiant atvykti 
į repeticijas, ypač dar trūk
sta pirmų sopranų ir tenorų. 
Paraginkime galinčius dai
nuoti, kad jie nepamirštų ir 
dar labiau pamiltų lietuvišką 
dainą.

V. Ališauskas

Šiemet Vasario 16 gimna
zija Vokietijoje švenčia savo 
30 metų sukaktį. Ta proga 
pati gimnazija liepos 3-5 d.d. 
rengia visų gimnazijoje dir
busių ir joje besimokiusių 
suvažiavimą ir kviečia visus, 
kurie numato suvažiavime 
dalyvauti, skubiai pranešti 
suvažiavimą rengti komite
tui šiuo adresu: Litauisches 
Gymnasium, 6840 Lampert
heim 4, West Germany.

APYLINKĖS SUSIRINKI
MAS PERTHE

Kovo 29 d., sekmad., 1 vai. 
Lietuvių Namuose šaukia
mas visuotinis Pertho lietu
vių bendruomenės susirin
kimas išrinkti valdomuosius 
organus. Susirinkimo dar
botvarkė bus paskelbta vie
toje.

Kviečiami visi pilnateisiai 
lietuvių bendruomenės na
riai skaitlingai dalyvauti ir 
rimtai įvertinti susidariusią 
padėtį.

A.Klimaitis
ALB Krašto Tarybos Narys

SYDNEY RAMOVĖNAMS

L.K.V.S-gos “RAMOVĖ“ 
Sydney Skyriaus Valdyba 
balandžio 12 d., sekmadienį, 
3 vai., Lietuvių Klube šau

kia skyriaus narių-ramovė- 
nų informacinį susirinkimą.

Darbotvarkėje:
1. Valdybos pirmininko 

pranešimas; 2. diskusijos dėl 
pranešimo; 3. Einamieji rei
kalai, klausimai ir sumany
mai ir 4. Susirinkimo užda
rymas.

Skyriaus narių dalyvavi
mas būtinas.

Valdyba

PAS MUS

UŽSIMOIMAI PERTHE

Prie Lietuvių namų prie
stato, steigiama
biblioteka-Archyvas-Muzie* 
jus. Kai kurie paruošimo 
darbai jau atlikti. Numaty
toj patalpoj bus sudaryti 3 
skyriai: 1. Karių veteranų 
“Ramovės“ skyrius; 2. 
Sporto klubo “Tauro“ sky
rius ir 3, Lietuvių Bendruo
menės Pertho apylinkės 
skyrius.

Kiekvienam skyriui ruo
šiama spintos, lentynos, lai
kraščiams, knygoms ir by
loms laikyti.

B.A.M.vadovauti ir vesti 
Eakviesta p. Salomėja Za- 

lockienė, kuri tam darbui 
turi patyrimo ir artimiausiu 
laiku iš Sydney į Perthą 
persikelia Ša gyventi pasto
viai.

Įsteigimas Bibliotekos 
Archyvo-Muziejaus,

(sutrumpintai B.A.M.), Per
tho lietuvių bendruomeni
niam gyvenimui turės daug 

reikšmės ne tik dabar, bet ir 
ateičiai. Tuo bus praplėsta 
kultūrinė veikla ir padės 
jaunimo švietimo reikalais. 
Tuo pačiu bus skatinama 
Lietuvių Sąjungos Valdyba 
daryti žygių Lietuvių Na
mus padidinti, nes steigiant 
B.A.M. esamoji patalpa per- 
maža. \ a.K.

LATROBE VALLEY 
VASARIO 16-ji

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas 
Latrobe Valley seniūnijoje 
įvyko vasario 14 d. p.p. Ša- 
brinskų sodyboje Moe mie
ste. V.Koženiauskienė tarė 
įžanginį žodį, pasveikino su
sirinkusius ypatingai mūsų 
nuolatinius rėmėjus Sale 
lietuvius, svečius iš Mel
bourno ir pakvietė ALB 
Krašto Valdybos vicepirmi
ninką p. J.Tamošiūną pa
skaitai.

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

PAREIŠKIMAS

Šiais metais okupuotoje 
Lietuvoje leidžiamas lai
kraštėlis “Gimtasis Kraštas“ 
paskelbė, būk tai aš sveiki
nęs “Gimtąjį Kraštą“.

Čia viešai pareiškiu, kad 
jokių sveikinimų nesu 
“Gimtajam Kraštui“ siuntęs 
ir nieko bendro su tuo lai
kraščiu neturiu. Jeigu mano 
vardas pateko sveikintojų 
sąraše, tai padaryta be ma
no žinios ir sutikimo.

Vincas Augustinavičius, 
Sydney

IR KITUR

Nuoširdus ir paskatiną 
J.Tamošiūno žodžiai vertė 
klausytoją pagalvoti: ar aš, 
kaip lietuvis, atlieku savo 
pareigą?

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu, po kurio neišsiskir- 
stėme grupelėmis po sody
bą, bet likome bendrame ra
telyje vaišėms ir pašneke
siams iki sutemų.

Dienos ‘pareigą“ gerai at
liko Alė Sabrinskienė pra- 
vedusi rinkliavą ir loteriją. 
Žinodami, kad seniūnijos 
pelnas paskirstomas lietu
viškai spaudai ir kitiems 
tautiniams reikalams, tau
tiečiai dosniai aukoja.

Loterijai fantų taip pat ne
reikia maldauti, ir šį kartą 
juos aukojo p.p. Matukevi- 
ciai, Hare, Šabrinskai, Ali
šauskai, Koženiauskai ir p. 
Mikalauskas.

Ačiū visiems už dalyvavi
mą minėjime ir p. Šabrin- 
skams už malonią globą jų 
sodyboje. a.a.

Pereitą savaitę sugrįžo po
rą savaičių Amerikoje pa
viešėjusi sydnejiškiams ge
rai pažįstama Zita Belkutė, 
anksčiau dainavusi ir dirbusi 
kaip dirigentė Dainos chore, 
tik dėl pasikeitusių sąlygų 
(gal tik laikinai) pasitrauku
si.

Į Ameriką pereitą savaitę 
aplankyti dukros Aldonos 
Žirgulienės ir kiek pasidai
ryti Amerikoje išvyto mel- 
burniškiai J. ir V. Juškai.

Kovo 14 d. sydnejiškis žve
jų klubas buvo surengęs 
sėkmingą iešminę pj). Hof- 
stelerių sodyboje, Georges 
Hall. Eant gražiam orui at
silankė gausiai svečių, jų 
tarpe P.Kryžanauskas iš 
Adelaidės, vietos ramovėnų 
pirmininkas ir daug kitų. 
Visi buvo gražiai pavaišinti 
ir pamylėti. Žvejai labai dė- 

■kingi namų šeimininkams už 
globą ir palankumą.

Kovo 28 d., šeštadienį, 8 vaLvak.

nepraleiskite progos praleisti Klube 
šeimyninio vakaro. Atvykite visi — se
neliai, tėvai ir vaikai, dėdės,tetos ir dė
dienės, pusbroliai ir puseserės — į se
niai regėtą, seniai matytą

Kermošių

Šaulių šventė
Kovo 15 d. Sydney Dariaus 

ir Girėno Šaulių Kuopa pa
minėjo LŠS-gos įkūrėją Vla
dą Putvį-Putvinskį, atšven
tė savo 5 metų veiklos įsikū
rimo sukaktį ir pašventino 
šaulių dalinio vėliavą tokia 
tvarka: 11.30 vai. Lidcombe, 
St.Joachimo bažnyčioje pa
šventinta vėliava. Mišias at
našavo kun. P.Butkus ir pa
moksle pasakė šauliams pri
taikintą žodį. Per pamaldas 
giedojo choras, vadovauja
mas p.Br.Kiverio; 3 vai. į 
Lietuvių Klubo salę iškil
mingai įnešta nauja šaulių 
dalinio vėliava ir pasirašytas 
vėliavos įteikimo-priėmimo 
aktas. Vėliavos kūmai p. 
Vyt. Račiūnas ir p. Danutė 
Ankienė. Vėliavnešis šaulys
J.Gatavičius, vėliavnešio 
padėj. ' Košt. Ankus, 
asistentai: S.Pačėsa, P.Ga- 
tavičius, M.Kopcikienė ir 
T.Dailidienė. Vėliavą per
davė kūmas p. Vyt. Račiū
nas, priėmė š.k. pirmininkas 
St. Pačėsa, padėkojo 
visiems vėliavos fundato
riams, už piniginę paramą 
vėliavai įsigyti ir perskaitė 
visų pavardes, kurios įra
šytos į vėliavos aktą. Ypa-

Patirta, kad į Perthą persi
kelia pastoviai gyventi sy- 
dnejiškė Solomėja Zablo- 
ckienė, nuoširdi Mūsų Pa
stogės rėmėja, norėdama 
būti arčiau savo artimųjų.

Pastovi grupelė Sydnejaus 
proferanso žaidėjų entuzia
stų neišleidžia iš akių ir Mū
sų Pastogės. Štai ir vėl ne
seniai iš “Katilo“ pagraibę 
Mūsų Pastogei įteikė 50 do
lerių. Ačiū, vyrai, ir geriau
sios sėkmės!
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tingą padėką pareiškė Šaulei 
T.Dailidienei, už gražiai iš
siuvinėtą vėliavą. Tuo ir pa
sibaigė visos vėliavos šven
tinimo ceremonijos.

Po 15 minučių pertraukos, 
vyko LŠS-gos įkūrėjo VI. 
Putvio-Putvinskio 
minėjimas. Po įžanginio
S. Pačesos žodžio, LŠS-gos 
įkūrėjas pagerbtas minutės 
susikaupimu, kun. P.Butkus 
sukalbėjo invokaciją. Sekė 
sveikinimai, gauti iš LŠST 
Centro Valdybos ir kitų 
šaulių dalinių Amerikos ir 
Kanados. Vėliau š.k.' pirm. 
S; Pačėsa, š.k. kapelioną 
kun. P.Butkųi ir šaulei.
T. Dailidienėi . už
nuopelnus šaulių daliniui ir 
LŠS-gai tremtyje, prisegė

Šaulių Žvaigždės medalį. 
Meninėje dalyje: šaulys 

Košt. Ankus paskaitė eile- 
rštį Tėvynės prisiminimas, 
p.V.Inkrataitė paskambino 
pianinu, p. Danutė Ankienė 
padeklamavo du eilėraščius, 
ir “Dainos“ choras, vado
vaujamas p. Br.Kiverio, su
dainavo 4 dainas. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Vėliau sekė linksmoji dalis 
ir gausi fantais loterija, ku
rią pravedė A.Kramilius. 
Visus svečius linksmino p.
K.Ankus savo kasečių mu
zika.

Vakarienės metu sveikino: 
Sydnejaus ramonėnų vardu 
p.Vyt. Račiūnas, ALB Syd

nejaus Apylinkės pirminin
kas Dr.A.Mauragis, 
pavergtų tautų pirmininkas 
p.A.Kramilius, svečias iš 
Adelaidės šaulys B.Kryža- 
nauskas ir kun. P. Butkus. 
Be to, raštu sveikino Sydne
jaus skautų vardu 
v.s.Br.Žalys. Šventės pro
gramos pranešėjas buvo p. 
Lašaitis. Visa šventė praėjo 
gana darniai ir gražiai.

S.P.

$20 
i $24 

$35 
$50 

Atsloro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbūLsavanuo&ūra. Už skel-
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